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إن البحث في الجرائم السياسية، لطالما كشف لنا عن أن التاريخ دوما يعيد نفسه، حيث 

بالكاد نعثر على حقب زمنية أو حضارة من الحضارات المتعاقبة من العصور الوسطى إلى 

الجرائم السياسية، ولكن على الرغم  العصور الحديثة، وحتى المعاصرة ال تخلو من مفاهيم 

من ثبات هذه األخيرة إال أن النظرة السياسية والفقهية والقانونية اتجاهها ليست واحدة، 

نظرا لتغير مفاهيم الفلسفة اإلجرامية من مجال آلخر، إلى جانب اختالف النظرة التاريخية 

للجريمة السياسية وللمجرم السياس ي في نقاط عدة أبرزها اختالف القصد الجنائي وخلفيات 

ولقد كان للفقهاء في وقت سابق موقف معاد للتشريعات الجنائية، . يمة وغيرهاتحقق الجر 

لكونها في نظرهم قاسية وغير متناسبة وطبيعة الفعل؛ كعقوبة اإلعدام والمؤبد التي كان 

عد ايقض ى بها، فالعقاب وسيلة لتنظيم املجتمع، وليست غاية في حد ذاتها، فاألولى حسب بعض اآلراء الفقهية اعتماد قو 

قانونية جنائية رحيمة وحمل القصد الجنائي للجاني نبل المقصد، كالسعي إلى وقف االضطهاد والتمييز والتطهير العرقي 

الذي عان منه والكثير أمثاله في مجتمعه. ولذلك نلمس االختالف لمفاهيمي بين الفقهاء والسياسيين ورجال القانون في 

 .لسياسيةنظرتهم نحو املجرم السياس ي والجرائم ا

وعليه وفي وقت تشهد فيه دولة القانون الحرص على احترام االختالف بأنواعه، وتبني الرأي والرأي املخالف، تحت غطاء 

االنفتاح الديمقراطي، والسعي نحو التخفيف من التعصب بأنواعه، وعلى رأسه التعصب السياس ي، تكون فيه الجرائم 

 : تساءل مفادهنا من خالل هذا المؤتمر العلمي اإلجابة عن السياسية أحد أوجه النقاش، ولهذا ارتأي

 هل أن اعتبار الجرائم السياسية ذات بعد سياس ي ينفي عنها البعد القانوني؟   

  أم أن الحد منها يتطلب الجمع بين مفهومي السياسة والقانون؟ 

دولية عليها بين السياسات الداخلية والفنعتمد على نظرة الفقهاء والباحثين لهذا المفهوم، لتشريحها وتسليط الضوء 

والتشريعات الوطنية والدولية كذلك، بما يقودنا العتماد عديد المناهج العلمية: الوصفي، التحليلي، التاريخي، المقارن، 

 .االستقرائي واالستنباطي. للخروج بنتائج علمية أكاديمية تليق بمقام العلم الراقي

  أهداف المؤتمر

 .قق الجرائم السياسية وتمييزها عن غيرها من الجرائمتحديد أركان تح .1

 .تتبع مسار التغيير اإليديولوجي للجرائم السياسية عبر التاريخ .2

 .الوقوف على مدى فعالية وجودة التشريعات المقارنة في الحد من تفشيها، في ظل تزايد االنفتاح الديمقراطي .3

 .لجرائم السياسيةتحديد الفروق بين التشريعات المقارنة والمقاربة ل .4

 .التطرق الستثناءات الجرائم السياسية عند حدوثها على مستوى الدول ناقصة السيادة أو المستعمرة .5

 .تسليط الضوء على مختلف النظريات الفقهية التي تناولت ظاهرة الجرائم السياسية .6

 .الداخلي والدولي عند متابعة ومحاكمة املجرمين السياسيين التطرق للفوارق الموجودة بين القضائين .7

 :المؤتمرمحـــاور 

ديباجة 

 المؤتمر:
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  :لملخصا

مراعفففففففا  م هفففففففا  سفففففففت     رتناسففففففف   لغفففففففر  عريفففففففا    ريففففففف  للففففففف     الحاكمففففففف  السياسفففففففي  األنظمففففففف  السياسفففففففي   فففففففا ت   الجريمففففففف  تختلففففففف 

 عففففففففج يلففففففففب فففففففففن  هفففففففف ج الجريمفففففففف  تتمتفففففففف   ال    ففففففففي  عففففففففج    هففففففففا مففففففففج الجففففففففرا    اال ففففففففت    هفففففففف ا
 
 ب فففففففف  عففففففففج ممففففففففا ري لهففففففففا تتم فففففففف  فظفففففففف 

 ففففففففف  أب ا هففففففففا ال ان نيفففففففف   لفففففففف ا ف فففففففف  تنا لفففففففف  ال  رفففففففف  مففففففففج  عال أنهففففففففا تختلفففففففف  ع هففففففففا ففففففففف  أ  انهففففففففا   فففففففف ها  ففففففففف  م هففففففففا تتشففففففففا   قفففففففف  التفففففففف  الجففففففففرا  

ت سففففففففففف   السفففففففففففل ق ان رامفففففففففففل لمرتية هفففففففففففاي  قففففففففففف  نظمففففففففففف  التشفففففففففففر  ام ال ان نيففففففففففف  النظفففففففففففا  ال  فففففففففففا ل  النظريفففففففففففام هففففففففففف ج الجريمففففففففففف  عفففففففففففج  ريففففففففففف 

, عي  فففففففف   ال ففففففففان   أعفففففففف ج الت ريفففففففف   تلففففففففب الجريمفففففففف , 1191لسففففففففن   111لمرتية هففففففففا   مففففففففج هفففففففف ج التشففففففففر  ام قففففففففان   ال    ففففففففام ال را فففففففف   قفففففففف  

 عج  يا  أ  انها,  مج ه ج األ  ا  ه  الركج الشرع  أ  ال ان  
 
 نل,  ال ي     ه  األساس ال ي  ني  علي    ي  األ  ا  يفظ 

 الجريم  السياسي   السل ق ان رامل  أ  ا  الجريم ي :المفتاحية الكلمات

Abstract : 

 Political crime differs according to the different political systems ruling countries, and for the purpose of 

finding a definition that fits with it, this difference must be taken into account. Its pillars and its legal 

dimensions, so many theories have dealt with this crime by explaining the criminal behavior of its perpetrators. 

Legal legislation has organized the punitive system for its perpetrators, and among these legislations is the Iraqi 

Penal Code No. 111 of 1969, as the above law shows the definition of that crime, as well as the statement of its 

pillars, and among these pillars is the legal or legal pillar, which is the basis on which the rest of the pillars are 

built . 

 مقدمة:

 األنظمففففففففففف  لم ا ضففففففففففف   ع تهفففففففففففا اعتبففففففففففف م التففففففففففف  ال رنسفففففففففففي   الثففففففففففف     نيفففففففففففا  السياسفففففففففففي  الجريمففففففففففف  م ففففففففففف    ظهففففففففففف    تففففففففففف امج

   افففففففففف   مفففففففففج, السياسفففففففففي   ننظمتهفففففففففا الشففففففففف    ع قففففففففف  فففففففففف  أساسفففففففففي  تحففففففففف    ن  ففففففففف  أ    فففففففففا فففففففففف   السفففففففففل  ي  االسفففففففففتة ا ر 

 ال لمفففففففففففففففا  ا تيفففففففففففففففا  المثفففففففففففففففا   سففففففففففففففف ي  علففففففففففففففف  اآل فففففففففففففففريج  تيفففففففففففففففاج الففففففففففففففف     سياسفففففففففففففففام فففففففففففففففف  التففففففففففففففف    السياسفففففففففففففففي   الجريمففففففففففففففف 

: السياسففففففففففي  الجفففففففففرا    مففففففففففج, عضففففففففف افها علفففففففففف  رففففففففف  ي ممففففففففففا ال  لففففففففف  قفففففففففف  ام علففففففففف  تفففففففففف  ر التففففففففف  الحففففففففففر   األقففففففففف    الصفففففففففح ي  
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 الم ة عفففففففففام    ففففففففرا   ال سففففففففت     غي فففففففف  علففففففففف  ال مفففففففف  أ  الحيفففففففف   نظففففففففا  لتغي فففففففف   التففففففففف مر ال  لفففففففف   أمففففففففج علفففففففف  االعتفففففففف ا 

 ال  ففففففففف  فففففففففف  السفففففففففا   الفففففففففرأي رميففففففففف , االنتخا فففففففففام فففففففففف  ت  يفففففففففر  فففففففففرا   مثففففففففف    السياسفففففففففي  الح ففففففففف    ت ضففففففففف  التففففففففف   الصفففففففففحاف 

 كيففففففففففرا   السياسففففففففففي   الجففففففففففرا   ميم عفففففففففف  مففففففففففج ال ففففففففففا    ال  لفففففففففف  أمففففففففففج ضفففففففففف  الجففففففففففرا   تحييفففففففففف  علفففففففففف  الم ا ففففففففففر الجنففففففففففا ل

 , ال فففففف   مففففففف   التفففففف مر أ ن يففففففف    لفففففف  ل فففففففال   التيسفففففف  ال ظمففففففف  ال يانفففففف 
 
 سياسفففففففي  علففففففف  الجففففففرا   ت ففففففف ي  ع   عففففففج فظففففففف 

 أ  الفففففففر    ففففففف اف  تيفففففففج لففففففف    ريمتففففففف  ع  اعتةفففففففا  علففففففف   ا ففففففف   م املففففففف  السياسففففففف   املجفففففففر  م املففففففف  علففففففف  يهففففففف   هففففففف   عا رففففففف 

 أ  كمفففففففففا,  كففففففففف لب السياسففففففففف    الففففففففف اف  سياسففففففففف   لهففففففففف   الجريمففففففففف  هففففففففف ج تح  ففففففففف   ففففففففف     حففففففففف  ع رامفففففففففل  ففففففففف اف  أ  السففففففففرق 

   ريضفففففففه  عففففففف   مفففففف  السياسفففففففي   ال ففففففاب  يام الجفففففففرا   فففففففف  انعفففففف ا  ع   ففففففف  اسففففففتة ا  علففففففف  اسفففففففت ر قفففففف  ال فففففففالم  االتيففففففاج

 ي السج    ف  الشاق  األشغا  م  السجج أ  الشاق  لألشغا  الم احة  لل    ام

 ع   الففففففففف كر   ففففففففف رر, التفففففففففا ي  فففففففففف  مفففففففففرم التففففففففف  ال منيففففففففف  الح ففففففففف   ففففففففف   أ  ففففففففف  ب ففففففففف   السياسفففففففففي  الجريمففففففففف  تيسففففففففف م عي     

 ب ففففففف  ال سفففففففت  ي  سفففففففي رتها  ف ففففففف ا  ال ان نيففففففف   سفففففففل تها ال  لففففففف   يفففففففا  عنففففففف  ظهفففففففر قففففففف  الجريمففففففف  لهففففففف ج الح ي فففففففل ال  ففففففف 

 ن ففففففف   التففففففف  السياسفففففففي  الجفففففففرا   مفففففففج اليث ففففففف    األمريكفففففففل االحفففففففت   ب ففففففف  ال را ففففففف  السياسففففففف   التفففففففا ي  شفففففففه  عي   3002 عفففففففا 

 التفففففففف   م مففففففففج  الم قفففففففف   االحففففففففت   ب فففففففف  مففففففففا ل ففففففففرا  الج رفففففففف   الرؤيفففففففف  ففففففففف  اال ففففففففت   م هففففففففا ع رفففففففف    سياسففففففففي   فففففففف  اف 

  حتففففففففففففف  ال سفففففففففففففيري  ال ففففففففففففف    مفففففففففففففج ال  رفففففففففففف   ف ففففففففففففف  كث ففففففففففففف   أسفففففففففففففةا  السياسففففففففففففي   ال مليففففففففففففف  مفففففففففففففج الم قففففففففففففف  أ  ال ا  يفففففففففففف 

 الففففففففف رم را يام م ظفففففففف  ففففففففف   ففففففففف  الم مفففففففف    السياسفففففففف   ال مفففففففف  ت اليففففففففف  عففففففففج انحجففففففففا  علفففففففف  الحفففففففففاالم ب فففففففف  ففففففففف  السياسففففففففي 

, عي  الم قففففففففف  الفففففففففرأي فففففففففف   م هفففففففففا رختل ففففففففف    الففففففففف رج أ  الم ا ضففففففففف   ضففففففففف  السياسففففففففف   انكفففففففففراج  ريمففففففففف  لمما سففففففففف  ال الميففففففففف  

 لففففففففف  الجريمففففففففف  مفففففففففج النففففففففف   هففففففففف ا  أ   التغي ففففففففف ام   األفكفففففففففا  ملففففففففف   ع فففففففففر سفففففففففمام مفففففففففج سفففففففففم  هففففففففف  السياسفففففففففي  الجريمففففففففف  ع 

ففففففالحي  سياسفففففففي   األسفففففففةا  هففففففف ج تكففففففف     قففففففف  عليففففففف   تففففففف  ي التففففففف  ال ا ففففففف  أسفففففففةا    السياسففففففف   ان هفففففففا  أ  الففففففف ريتات  ي  ف

  للسل  ي السلم      الت ا      , الجماع  الحاكم  لل ئ 

 ال ان نيففففففففف  ال  اعففففففففف  علففففففففف  الضففففففففف    سفففففففففلي  علففففففففف  الماسففففففففف  الحا ففففففففف  فففففففففف  الةحففففففففف  عشفففففففففكالي  تنح فففففففففر :الدراسكككككككككة إشككككككككككالية

لفففففف ا رتةفففففففا   التسفففففففاؤ  حفففففف   مففففففف   ال ففففففف   ال ان نيفففففف  لتلفففففففب ال  اعففففففف  فففففففف    الجريمففففففف  هففففففف ج  نا لففففففت التففففففف   الم ا نففففففف  ال  نيفففففف 

 الح  مج الجريم  السياسي ؟

 الغالفففففففف  ال ففففففففاب   يففففففففا   فففففففف   مففففففففج السياسففففففففي  الجففففففففرا   ماهيفففففففف  ت ضففففففففي  ففففففففف  الم ضفففففففف   أهميفففففففف  تيمففففففففج :البحكككككككك  أهميككككككككة

 الحفففففف  لغففففففر  ال ففففففاب    هفففففف رج  فففففف   تيمفففففف  نتففففففا   علفففففف   ال  فففففف      ال ففففففان نل السياسفففففف   ال ففففففاب   م هففففففا الجففففففرا   هفففففف ج علفففففف 

 يالجرا   ه ج مج

 ع ففففففففففرا  عبففففففففف  لهففففففففففا المنظمففففففففف  ال ان نيفففففففففف   ال  اعففففففففف  الجريمفففففففففف  هففففففففف ج ماهيفففففففففف   يفففففففففا  علففففففففف  الةحفففففففففف  يهففففففففف  : البحكككككككككك  أهكككككككككدا 

 ضففففففففف   السفففففففف  ي  الم ففففففففري  ال را فففففففف  التشففففففففر    م هففففففففا الجريمفففففففف  لهفففففففف ج المنظمفففففففف  التشففففففففر  ام مختلفففففففف   فففففففف   م ا نفففففففف 
 
 عففففففففج  

 األ  ا  الت   ني  عل ها ه ج الجريم ي تنا   
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 فففففففف  السياسفففففففي  الجفففففففرا   ل  ففففففف   يلفففففففب  الم فففففففا    التحليلففففففف  ال  ففففففف ل المفففففففن   الةحففففففف  هففففففف ا فففففففف  اعُتمففففففف  :البحككككككك  مكككككككن   

  يفففففففففا ضفففففففففف  ال ان نيففففففففف   الن ففففففففف   ال  هيففففففففف  الت ري فففففففففام ضففففففففف  
 
 الن ففففففففف   حففففففففف    الم ا نففففففففف  التشفففففففففر  ام  ففففففففف   ال فففففففففر    

 يالجرا   ه ج عالج  الت  ال ان ني 

 تت  ص     الةح  ف  ه ا الم ض   مج     مةحث  : :خطة البح 

 المةح  األ  : ماهي  الجريم  السياسي  

 
 
  ا   حا

 
 الم ل  األ  : الجريم  السياسي  لغ 

 أ  ا  الجريم  السياسي : الثانل الم ل 

  الم ا ن   التشر  ام ض   التشر   ال را   ف  السياسي  الجريم : الثانل المةح 

 ال را   ف  التشر   السياسي  الم ل  األ  : الجريم 

 الم ا ن  التشر  ام ف  السياسي  الثانل: الجريم الم ل  

 ماهية الجريمة السياسية المبح  األول: 

تتمحفففففففففففف   ال  قفففففففففففف   فففففففففففف   ال ففففففففففففان   الجنففففففففففففا ل  السياسفففففففففففف  مففففففففففففج  فففففففففففف   حمارفففففففففففف  ال ففففففففففففان   المفففففففففففف     للمةففففففففففففا   السياسففففففففففففي  

الر يسفففففففففففي  التففففففففففف  عي  ضففففففففففف  ال فففففففففففان   الجنفففففففففففا ل الم مففففففففففف     للشففففففففففف    السياسفففففففففففي  مفففففففففففج  ففففففففففف   أ فففففففففففر محففففففففففف      ا فففففففففففح 

تي ففففففف  مفففففففج ال مففففففف  المرتيففففففف    ريمففففففف  سياسفففففففي ,  ممفففففففا ال شفففففففب فيففففففف  ففففففففن  ال فففففففان   المففففففف     تفففففففن ر  الضففففففف ا   الح  قيففففففف  

 عليفففففففف   محفففففففف  ام لفففففففف ,  تيفففففففف   انشففففففففا   علفففففففف  أ  هفففففففف ا ال ففففففففان   لففففففففي  لفففففففف  ا تةففففففففا   مففففففففج حيفففففففف  التشففففففففر   
 
 فففففففف  قيفففففففف  ا

ُ
 التفففففففف   

  ففففففففففففاألمج ال ففففففففففففا   النظففففففففففففا  ال ففففففففففففا   ال ففففففففففففال  ال ففففففففففففا ,  السياسفففففففففففف    نفففففففففففف  مففففففففففففج ال فففففففففففف ان   ال امفففففففففففف   الفففففففففففف ي رففففففففففففرتة  مةاشفففففففففففف
 
رتا

ففففففا  تلفففففففب الجريمففففففف    مففففففف  مفففففففا تففففففف  يكففففففرج, سففففففف   ن فففففففر  علففففففف   يفففففففا  م هفففففف   الجريمففففففف  السياسفففففففي     مفففففففج  فففففف  ن  ففففففف  أ  ف
 
 تماشففففففيا

  مج     الم ال  التالي :

  المطلب األول: الجريمة السياسية
ً
 وِفقها

ً
غة

ُ
  ل

التشففففففففر  ي   سففففففففت    ال ففففففففر   الم رففففففففف  تلففففففففب الجريمفففففففف  مففففففففج النففففففففاحيت   لغففففففففر   يففففففففا  ماهيفففففففف  الجريمفففففففف  مففففففففج الناحيفففففففف       

 اللغ ي   اال   حي   ل ا س   نتنا   يلب  ف  الت تي  التال :

 الفرع األول: التعريف اللغوي للجريمة السياسية

أمففففففففففا "  ريمفففففففففف " هفففففففففف  األ لفففففففففف  فالكلمفففففففففف   لمتفففففففففف      التفففففففففف  تتكفففففففففف   مففففففففففجمركةففففففففففال امم فففففففففف  حمففففففففففج ال  السياسففففففففففي  الجريمفففففففففف     

ففففففف مففففففج مشفففففففت   األ لفففففف  الكلمففففففف عي ع    "سياسففففففي " فهففففففف  الثانيفففففف الكلمفففففف   ففففففر     ر  الج  ُ فففففففُ      فففففف   :  الرَّ
 
ن
ْ
ي

 
ففففففف    أ

 
ي

 
  ِاْ ت

 
ةففففففا

ْ
ن
 
فففففففر    , أ  ي    
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ففففففففف ُ  ْ س 
 
ْ   ن

 
ففففففففف ُ  أ ْ م 

 
ْ   ق

 
فففففففففر     أ فففففففففْ ِه    

 
ل ففففففففف :  ع  ن      

 
ففففففففف  ار    ال ر يففففففففف  اللغففففففففف  فففففففففف    نففففففففف   هففففففففف  ,ِ ن 

 
فففففففففر       نِ الففففففففف  ُ ففففففففف       فففففففففة  ُ :  الرَّ س 

ْ
ك

 
  أ

 
  ُ ْرمفففففففففا

ففففففففففر       ْهِلففففففففففِ     
 
فففففففففف   :  أل س 

 
ُهففففففففففْ   ك

 
ي  ال أي( 3 اآلرفففففففففف :  الما فففففففففف   سفففففففففف   ) ,}قفففففففففف   شفففففففففف ئا  ريففففففففففرمني   ال{:   ففففففففففال   ق لفففففففففف  ,ل : رحملففففففففففن 

,(171   ففففففففففف ح  3001)الجففففففففففف هري  
 
ْمفففففففففففر  ففففففففففف    , فالجريمففففففففففف  عيا

 
  ِعريفففففففففففا ل أ

 
فففففففففففل   أ     عليففففففففففف  ُ  اقففففففففففف  س 

ُ
ففففففففففا سففففففففففف ا   ال فففففففففففان  ف

 
 أ

  ُمخال ففففففف 
 
  ُ نحففففففف  أ

 
  أ

 
س  " ال  ففففففف  تفففففففن ل مفففففففج هففففففف ف سياسففففففف   لمففففففف  أ  حففففففف   فففففففف ,  نارففففففف  ففففففف َّ سففففففف : في فففففففا  "س  فففففففْ جُ : ال ففففففف  ُ  س َّ

َّ
  ل

ه  ه   ياسفففففففت  "     قيففففففففا ت  ففففففففاس   مففففففففج ال  فففففففف  "س 
 
فففففففاس   تففففففففن ل أرضفففففففا مفففففففف     س 

ُ
ففففففففاِس  أ ِ  النَّ

ا :  ِ ففففففففالح    ه  ر  ففففففف   َّ
 
  ت

َّ
ل فففففففف  

 
ا ت ه  ففففففففْ ِ    

 
ا ت ه  تْ ففففففففِري      

ففففففففاس   ا َّ  س  ففففففففا ِاْهففففففففت  َّ :  الفففففففف َّ   ِته  ْ ِ ي 
 
ا ِ ت ْرِ يِضففففففففه 

 
ت ففففففففاِ      ففففففففا  االْعِتن  ففففففففاس, ِبه  ففففففففها: الفففففففف  ا     س  بهففففففففا  اض  ففففففففاس  ي  أ   رهففففففففا: األمفففففففف     س    قففففففففا     

 فففففففففففففففف رر  الفففففففففففففففف كر أ  الت ريفففففففففففففففف  اللغفففففففففففففففف ي ل جريمفففففففففففففففف , ال  ,(293   فففففففففففففففف ح  3002)ميمفففففففففففففففف  اللغفففففففففففففففف  ال ر يفففففففففففففففف     إ فففففففففففففففف حها:

رتنففففففففاق  مفففففففف  م فففففففف    الجريمفففففففف  المت ففففففففا   عليفففففففف  ففففففففف  ال ففففففففان   الجنففففففففا ل, كمففففففففا أ  ات ففففففففافها  الجريمفففففففف  السياسففففففففي  فهفففففففف  

 من ث   مج الت سي  ال ا   ل جرا    فالسياس  ال تخل  مج الجريم  ع   ان  تما س   ري       مشر ع ي

 السياسية للجريمة الفقه القانوني تعريف: الثاني الفرع

, ف ففففففف  عرفففففففف  الجريمففففففف  السياسفففففففي  بشفففففففك  عفففففففا  علففففففف  عنهفففففففا" أ فففففففا  ال  ففففففف  ال فففففففان نل عففففففف     ري فففففففام ل جريمففففففف  السياسفففففففي 

الجريمففففففففف  التففففففففف  تن فففففففففف ي علففففففففف  م نفففففففففف  االعتففففففففف ا  علففففففففف  النظففففففففففا  السياسففففففففف   لل  لفففففففففف  سففففففففف ا  مفففففففففج  هفففففففففف  ال فففففففففا   أي المسففففففففففاس 

هفففففففففف  الفففففففففف ا   أي المسففففففففففاس بشففففففففففك  الحك مفففففففففف  أ  نظففففففففففا  السففففففففففل ام ف هففففففففففا  اسففففففففففت    ال  لفففففففففف   سففففففففففيا تها, أ  مففففففففففج حيفففففففففف   

 علففففففففف  عنهفففففففففا "   ,(71   ففففففففف ح  3011)التميمففففففففف    االعتففففففففف ا  علففففففففف  ح ففففففففف   األففففففففففرا   السياسفففففففففي ": 
 
 ال مففففففففف كمفففففففففا عرفففففففففف  أرضفففففففففا

 مثففففففف  مفففففففا  ل  لففففففف  السياسففففففف   النظفففففففا  ضففففففف  م  ففففففف  ع رامفففففففل عمففففففف ", أ   علففففففف  أنهفففففففا  سفففففففل تها  سفففففففيا تها ال  لففففففف   سفففففففت    ضففففففف 

ال  ففففففففففففف  "أ  هفففففففففففف  ، (3001)حمفففففففففففف     ":  اسففففففففففففت  لها األمفففففففففففف  أمفففففففففففففج أ  الحك مفففففففففففف  شففففففففففففك  أ  السياسففففففففففففي  السففففففففففففل ام سففففففففففففيا  

, كمفففففففففا ُعرفففففففففف  علففففففففف  (211   ففففففففف ح  1112)عة اللففففففففف  ا فففففففففراهي  ال ري فففففففففل  : الففففففففف ي ررتيففففففففف  ضففففففففف  ال  لففففففففف   ففففففففف اف  سياسففففففففف  "

 ضففففففففف  النظفففففففففا  السياسففففففففف   لل  لففففففففف ": 
 
, كمفففففففففا عرفففففففففف  (13   ففففففففف ح  3002)زيتففففففففف    أنهفففففففففا تلفففففففففب الجفففففففففرا   "الم  هففففففففف  مةاشفففففففففرتا

الجريمفففففففف  السياسففففففففي  علفففففففف  عنهففففففففا نشففففففففا  سياسفففففففف   اتخفففففففف  فاعلفففففففف   ريفففففففف  ال ففففففففان   فحملتفففففففف  ال جلفففففففف  ففففففففف  تح يفففففففف  أه اففففففففف  أ  

  ففففففف  الت فففففف ي ل   فففففف  , أي  غي فففففف  نشففففففا  ال اعفففففف  مففففففج ال سففففففيل  التفففففف   سففففففم  بهففففففا ال ففففففان   علفففففف  ال سففففففيل  مففففففا  علفففففف  ال نفففففف

التففففففف  هففففففف   الضففففففف  مفففففففج مفففففففا تفففففففنص عليففففففف  ال ففففففف ان     عليففففففف  فالجريمففففففف  السياسفففففففي  هففففففف  فففففففف  هففففففف ا ال ففففففف   تتيففففففف  علففففففف  ال ففففففف  ا  

هففففففففففففا هففففففففففف  ت  يفففففففففففف  ال شففففففففففففا  علففففففففففف  الح فففففففففففف   األساسفففففففففففي  لل  لفففففففففففف  حتففففففففففف       انفففففففففففف  الفففففففففففف  اف  التففففففففففف   ا  ال  فففففففففففف   عل هفففففففففففا فاعل

,   فففففففففففففف  السفففففففففففففيا  السفففففففففففففا   رتةففففففففففففف   أ  املجفففففففففففففر  (379   ففففففففففففف ح  1193)حسفففففففففففففن   السياسففففففففففففف   لل  لففففففففففففف  علففففففففففففف  اتيفففففففففففففاج م ففففففففففففف  : 

السياسفففففففف    غيفففففففف  عنفففففففف  المنففففففففاف  الش  ففففففففي  التفففففففف  ت ف فففففففف  علفففففففف  ان ففففففففرا , كمففففففففا ال ر  فففففففف  لفففففففف   املجففففففففر  السياسففففففففي  األنانيفففففففف  

ا تكفففففففا  الجفففففففر  كغ ففففففف ج مففففففج املجفففففففرم    ففففففف  هففففففف   ففففففف ص رمتلفففففففب ع يفففففف   رت  ففففففف  لهفففففففا  يرمفففففففل مفففففففج ال  ففففففف   التفففففف  ت ف ففففففف  علففففففف 

الفففففففف ي ررتيةفففففففف  ال  فففففففف   عال أنفففففففف  رت جفففففففف  األمفففففففف   ممففففففففا ري لفففففففف  رضفففففففف  ال ريفففففففف  ممففففففففا رفففففففف  ي  فففففففف  علفففففففف  سففففففففل ق  ريفففففففف  الجريمفففففففف   

ل قتيفففففففف , ممففففففففا    ةففففففففا   أ ففففففففر , فففففففففن  الجريمفففففففف  السياسففففففففي  هفففففففف   ففففففففرا  الفففففففف ي ركفففففففف   علفففففففف  نظففففففففا  الحيفففففففف   الفففففففف ي رت فففففففف   ا

ري فففففف   هفففففف ج الجريمفففففف  مختل فففففف  عففففففج  ففففففا   الجففففففرا   ال ا رفففففف   التفففففف  مرتيةفففففف  ضفففففف  املجتمفففففف    مففففففج يلففففففب ففففففف  رميففففففج م املفففففف  

   ففففففففف ح  1193)السففففففففف ي  اي   املجفففففففففر  السياسففففففففف   م املففففففففف  املجفففففففففر  ال فففففففففا ي  أي  سفففففففففت    أ  تكففففففففف   الم املففففففففف  مختل ففففففففف :



 

     القانونوالسياسةبين عدالتي  ةيسسياال مئارجال       

  

 01 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 علفففففففف  مففففففففا سففففففففة  مففففففففج ,  حففففففففري  نففففففففا الت(10
 
 ففففففففر  علفففففففف  أ   ميفففففففف  مففففففففا أ     ال  فففففففف  ففففففففف    ريفففففففف  الجريمفففففففف  السياسففففففففي    اسففففففففتنا ا

  عي ف فففففففف  الت ا ففففففففي  ففففففففف  ريمففففففففج بشففففففففننها  ال فففففففف   أعفففففففف ج  المفففففففف      الت ري ففففففففام  فففففففف    ا فففففففف  الت ففففففففا  الت ففففففففا ي , فففففففففن  

 هففففففففففففف  سفففففففففففففة  مفففففففففففففا, السياسفففففففففففففي   حرياتهفففففففففففففا  ح  قهفففففففففففففا  سفففففففففففففيا تها لل  لففففففففففففف  السياسففففففففففففف   النظفففففففففففففا  السياسفففففففففففففي  الجريمففففففففففففف  تمففففففففففففف 

 أ  هففففففف  السفففففففا    السفففففففياقام ب ففففففف  فففففففف  مفففففففا أ فففففففر  ع ي قان نيففففففف  نظفففففففر   هففففففف  مفففففففج ف هفففففففا الفففففففتحي  ر ففففففف   عامففففففف  محت يفففففففام

  الففففففف  هت    ففففففف   ال فففففففا    أ فففففففة   قففففففف  فففففففف   ا  هفففففففا   لفففففففي  الففففففف      ا ففففففف  مح ففففففف    السياسفففففففي  الجريمففففففف 
 
   للغارففففففف  ضففففففف ي 

ا ريشفففففففف  ت فففففففف    مففففففففا , شففففففففيئ 
 
  رتيفففففففف رُ  مففففففففاهفففففففف   السياسففففففففي  جريمفففففففف علفففففففف  أ  ال  ريةففففففففا

 
 رنتهففففففففب  الحريففففففففام الح فففففففف    عففففففففج  فاعففففففففا

) فففففففففففففففج    ر نسفففففففففففففففيم   ي  الجريمفففففففففففففففف  السياسفففففففففففففففي   نب ا هفففففففففففففففا امل تل فففففففففففففففف   ) , س(  :  فففففففففففففففف  ر أ  بشفففففففففففففففك   يضفففففففففففففففرج حجابهفففففففففففففففا

   ففففففففف  أ  مةاشفففففففففر    ففففففففف    الجفففففففففانل   ائهفففففففففا مفففففففففج ر  ففففففففف  التففففففففف  الجفففففففففرا   تلفففففففففب" ,   فففففففففف  يلفففففففففب عرفففففففففف  علففففففففف  أنهفففففففففا(22 ففففففففف ح  

 السياسفففففففففي  الجريمففففففففف  ففففففففف  ال مففففففففف   ففففففففففن  , (27   ففففففففف ح  3001)عففففففففف    : "ال  لففففففففف  ففففففففف  السياسففففففففف   ال ضففففففففف   غي ففففففففف  مةاشففففففففر 

  ياألكب  األ ر الرأي له ا  ا  , عيال ا   الرأي ال ل    ي   الجرا   مج

  تكففففففف    ال قففففففف  الم فففففففال  أل يلفففففففب  الم فففففففال      ففففففف   الجفففففففرا     ففففففف    ففففففف   ال  ففففففف  ب ففففففف  لففففففف ا ف ففففففف   لففففففف 
 
 للتمي ففففففف  م يفففففففا ا

 الجريمففففففف  ُعرفففففففف    عيم ففففففف ح  مفففففففج  فففففففنك   تضفففففففر قففففففف  ال احففففففف   فالجريمففففففف  الجفففففففرا       ففففففف    احففففففف    ريمففففففف   ففففففف   ال فففففففا  

 النظفففففففففففا  ففففففففففف  م ففففففففففف ح  علفففففففففف   احففففففففففف   قفففففففففف  فففففففففففف  رفففففففففف  ر الفففففففففف ي ان رامفففففففففففل ال  فففففففففف  ن ففففففففففف " : أنهففففففففففا علففففففففففف  امل تل فففففففففف  السياسففففففففففي 

رتيففففففففف   ريمففففففففف " أ , ي"ال فففففففففا  النظفففففففففا  فففففففففف   أ فففففففففر   السياسففففففففف  
ُ
 لل فففففففففان     ا ففففففففف   م ففففففففف ح  المسفففففففففاس    ففففففففف  األسفففففففففاس فففففففففف  ت

 ي (22) ج    ر نسيم   ي  ) , س(    ح   :لل  ل  السياس    النظا  ضر   أ  أي  علحا    التال  ال ا  

 المطلب الثاني: أركان الجريمة السياسية

عال أنهفففففففففا    ففففففففففن  ال ففففففففف ان    التشفففففففففر  ام تة ففففففففف  قاعففففففففف    ا تففففففففف  لةيفففففففففا  م هففففففففف   الجفففففففففرا   السياسفففففففففي     نفففففففففا   علففففففففف  مفففففففففا ت ففففففففف  

المسففففففففلب  هفففففففف   هفففففففف ا,  ال ضففففففففا  لل  فففففففف  الجففففففففرا   مففففففففج عجفففففففف م عففففففففج  يففففففففا  ماهيفففففففف  هفففففففف ج الجففففففففرا  , ممففففففففا تففففففففرق تح رفففففففف  يلففففففففب

 عفففففففج ال فففففففان   السففففففف  ي   التفففففففال  ففففففففإ   الم فففففففري  ال فففففففان   ال را ففففففف  مفففففففج  ففففففف   ففففففف  أ ففففففف  الففففففف ي
 
ففففففا  الجريمففففففف   رت ريففففففف فظففففففف  أ  ف

 ف  ا ا  اال تها  ال  ه   ال ضا لي السياسي     اف ها مازا 

عنا ففففففففففففرها  أ  انهففففففففففففا لكففففففففففففل ت  فففففففففففف  ان   ال  ا يفففففففففففف   سففففففففففففت    أ  تتفففففففففففف افر ع  الجففففففففففففرا   الم اقفففففففففففف  عل هففففففففففففا  م  فففففففففففف  ال فففففففففففف  

  ننهففففففففا  ريمفففففففف   أي ر ففففففففا  علفففففففف  أ  ال  فففففففف  الفففففففف ي تفففففففف  اقت
 
  قضففففففففا يا

 
  ففففففففف   ففففففففا    اففففففففف  مففففففففج قةفففففففف  المففففففففته   ا فففففففف  ال قان نيففففففففا

ففففففففا  أساسفففففففففي  لكفففففففففل ريتمففففففففف       همففففففففف ا يلفففففففففب ففففففففففن  الجريمففففففففف  السياسفففففففففي  هففففففففف  كغ  هفففففففففا مفففففففففج الجفففففففففرا   ترتيففففففففف  علففففففففف   ففففففففف   أ  ف

فففففففففففف الم هففففففففففففف   الح ي فففففففففففففل لهففففففففففففف ج الجريمففففففففففففف     الفففففففففففففركج المفففففففففففففا ي,  الفففففففففففففركج ا  هففففففففففففف : الفففففففففففففركج ال ان نل)الشفففففففففففففرع (   هففففففففففففف ا  األ  ف

 الم ن يي

  (3019)ال حيل    األول: الركن القانوني)الشرعي( الفرع

  ريمففففففففف  "ال عي نفففففففففص ال سفففففففففت   ال را ففففففففف  علففففففففف  أ  ال    فففففففففام   الجفففففففففرا   مشفففففففففر عي  مةففففففففف أ علففففففففف   سفففففففففتن  ال فففففففففان   الجنفففففففففا ل

 مفففففففج أشففففففف  أك ففففففف  ال    ففففففف  تن يففففففف ي  ا ففففففف   فففففففنص  ال    ففففففف  الجريمففففففف  علففففففف  الفففففففنص  ييففففففف  قفففففففان    علففففففف   نفففففففا  عال ع   فففففف   ال
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كمفففففففا  ,3002مفففففففج ال سفففففففت   ال را ففففففف  لسفففففففن   11 هففففففف ا مفففففففا ن ففففففف  عليففففففف  المفففففففا    الجريمففففففف " ا تكفففففففا   قففففففف  السفففففففا ي  ال    ففففففف 

  أ ف فففففففففف  علففففففففف  ع ففففففففففا  "ال علففففففففف  أ  1191لسففففففففففن   111مفففففففففج ال ففففففففففان    قففففففففف   1فففففففففف  المففففففففففا    نفففففففففص قففففففففففان   ال    فففففففففام ال را فففففففففف 

 رفففففففنص لفففففف  احت ازيفففففف  تفففففف ا     أ ع   فففففففام ت قيفففففف  ريفففففف ز   ال اقت اففففففف   قففففففف  تيريمفففففف  علفففففف  رففففففنص قفففففففان    علفففففف   نففففففا  اال امتنففففففا 

  ال ان  "ي عل ها

عي أ  األ فففففففف  ففففففففف  األشففففففففيا  ان احفففففففف  مففففففففال  رففففففففر   ليفففففففف  التحففففففففري  يي  هفففففففف ا األ فففففففف يي فكفففففففف   فففففففف    مةففففففففا  ف لفففففففف  يي عال مففففففففا   فففففففف  

ففففففففف  ريففففففففف ز م اقةفففففففف  فففففففففر  علفففففففف  ف فففففففف    فففففففف  ميففففففففر   ال م اقفففففففف  عليففففففففف  ل   رمفففففففف    تفففففففف  علفففففففف  ا تكا فففففففف  ع   فففففففف   نففففففففص قففففففففان ن

 ي(21    ح  3031)الحمي    : نص قان نل  ري 

لفففففففف ا فالشففففففففرعي  الج ا يفففففففف , رففففففففرا  بهففففففففا أ  المشففففففففر   حفففففففف ج هفففففففف  مففففففففج رملففففففففب تح رفففففففف  األف ففففففففا  الم اقفففففففف  عل هففففففففا  المسففففففففما       

  فففففففف   التيففففففففري  
 
 ففففففففالجرا  , كمففففففففا ال ريفففففففف ز تحفففففففف  أي  ا فففففففف  اعتةففففففففا  ال  فففففففف   ريمفففففففف  مففففففففال  رضفففففففف ل عل هففففففففا المشففففففففر  ح ففففففففرا

 مففففففففا أقففففففففرج قففففففففان   ال    ففففففففام ففففففففف   منفففففففف   11 فففففففف  ال زمفففففففف ,  مففففففففج  فففففففف   مففففففففا نففففففففص عليفففففففف  ال سففففففففت   ففففففففف  المففففففففا    يحفففففففف   ال    

المففففففا   األ لففففففف  منفففففف , ُر فففففففر لمةفففففف أ الشفففففففرعي  الج ا يفففففف   فففففففن  أي ف فففففف  مفففففففج أف ففففففا  األففففففففرا   أي ضففففففر  مفففففففج عضففففففرا  سفففففففل كه  

لففففففب ال  ففففففف  الجرميفففففف  علففففففف  ي ال  شففففففك   ريمفففففف  تحففففففف  أي ي   فففففف  عال عيا   فففففف  نفففففففص ففففففف  قفففففففان    اهففففففج ر ففففففر  عضففففففف ا  ال فففففف  

  3011)التميمفففففففف     : علفففففففف  أ  ركفففففففف   الففففففففنص قفففففففف   فففففففف   قةفففففففف  ا تكففففففففا  ال  فففففففف  المففففففففرا  ع ا فففففففف  الم فففففففف    يرتفففففففف  عليفففففففف   فففففففف ا  

 ي (32  ح  

   فففففففففف ج الفففففففففف ي ال  فففففففففف  علفففففففففف  اال ع   فففففففففف   ال  ريمفففففففففف  ال نففففففففففر  أ  ال سففففففففففت   قفففففففففف  أكفففففففففف  علفففففففففف  أ  انفففففففففف مففففففففففج  فففففففففف   مففففففففففا ت فففففففففف    

كمففففففا  ففففففا   الجريمفففففف   ا تكففففففا   قفففففف  الناففففففف   ال    فففففف  مففففففج اشفففففف  ع   فففففف  ت ةيفففففف  ريفففففف ز   ال  ريمفففففف  اقت اففففففف   قفففففف  ال ففففففان   

الفففففففف ي  ال ففففففففان    قففففففففان   ال    ففففففففام لي سففففففففر مفففففففف   ال فففففففف   ال ان نيفففففففف  ففففففففف  تيففففففففري  األف ففففففففا  أ  ع احتهففففففففا  قفففففففف  ا تكابهففففففففا  أي أ 

 الجريمفففففف   سففففففتن  ا تكففففففا   قفففففف  فففففففن  تح رفففففف  عليفففففف    مفففففف  الجري ا تكففففففا   قفففففف  الناففففففف  ال ففففففان    هفففففف  الجففففففرا    سففففففري علفففففف 

  تن ي هاي أف ا  في  تم  ال ي ال ق  ال 

 ال  ففففففف  اتيففففففف  ف ففففففف  األ  ففففففف    الت ففففففف  ام م اكةففففففف  فففففففف   فشفففففففلها الج ا يففففففف  التشفففففففر  ام   ففففففف   علففففففف  رففففففف  ي المةففففففف أ هففففففف ا أ    مفففففففا

 عر افهفففففففا أ  ال    ففففففف  ت ريفففففففر فففففففف  ال اضففففففف   سفففففففل    ت سفففففففي  ح تففففففف   مفففففففج التخ يففففففف  علففففففف  الحا ففففففف  علففففففف  عفففففففا  بشفففففففك   ال ضفففففففا 

 ي  التيري  سل   مج ال اض   حرما   ه  المة أ   ن   المساس       ليج التن ي  ي األحيا  ب   ف 

 مفففففففج قفففففففان   علففففففف    فففففففر  أ فففففففر   الففففففف    لففففففف  مفففففففج بشفففففففنن    ففففففف   ا فففففففت   محففففففف  ففففففففن  مفففففففازا أمفففففففا فففففففف  الجفففففففرا   السياسفففففففي        

 ال ت     ري  الجريم  السياسي  
 
 ي (1    ح  3002) ال    :ياتهاتة ا

  الثاني: الركن المادي للجريمة السياسية الفرع

الففففففففركج المفففففففا ي ل جريمفففففففف  علففففففف  أنفففففففف " سفففففففل ق ع رامففففففففل  ا تكفففففففا  ف فففففففف  ,31 ففففففففف  المفففففففا      ففففففف   قفففففففان   ال    ففففففففام ال را ففففففف      

 رمففففففففف  ال فففففففففان   أ  االمتنفففففففففا  عفففففففففج ف ففففففففف  أمفففففففففر  ففففففففف  ال ففففففففففان  ", ففففففففففالركج المفففففففففا ي ل جريمففففففففف  هففففففففف  الما رفففففففففام املحس سففففففففف  ففففففففففف  
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عي أ  للكففففففففففف   ريمففففففففففف  ال ففففففففففف  لهفففففففففففا مفففففففففففج ما رفففففففففففام تظهفففففففففففر ف هففففففففففففا ان ا    ال فففففففففففا    كمفففففففففففا حففففففففففف  تها ن ففففففففففف   التيفففففففففففري  ال فففففففففففال  

 الففففففففف ي ال فففففففففا    ال مففففففففف "انل أ  المرتيففففففففف  لهففففففففف ا ال  ففففففففف  الجرمفففففففففل,  كمفففففففففا عفففففففففر  الفففففففففركج المفففففففففا ي علففففففففف  أنففففففففف  ان راميففففففففف  ل جففففففففف

ةفففففف  مففففففا  حسفففففف  ال ففففففا    ال ففففففال  الفففففف  الجريمفففففف   فففففف  تظهففففففر
 
فففففف       حفففففف   علفففففف   ريمفففففف   فففففف  ففففففف  المشففففففر   رت ل

 
 ال مفففففف  هفففففف ا رتمث

,  قففففففففففف  (121   ففففففففففف ح  1111)سفففففففففففر     :"السفففففففففففل ق هففففففففففف ا علففففففففففف  المت تةففففففففففف  النتييففففففففففف    الجفففففففففففانل رحففففففففففف   الففففففففففف ي السفففففففففففل ق فففففففففففف 

 علفففففففف  أنففففففففف  
 
ففففففففف  علفففففففف  الجريمففففففففف  ربفففففففف ز ظفففففففففاهري  ف فففففففف :" عففففففففر  أرضفففففففففا  أ  ال شفففففففففا  أي  ال ففففففففا   فففففففففف  كيانهففففففففا     هفففففففففا   ال  فففففففف   ح  

   ال ففففففففا    ال ففففففففال  علففففففف  الجريمفففففففف   ففففففف  تبفففففففف ز الفففففففف ي السفففففففل   أ  االريففففففففا ل السفففففففل ق
 
 أ  الح فففففففف    علفففففففف  اعتففففففف ا     فففففففف لب فتشفففففففك

لففففففففففففف ا رخفففففففففففففر  مفففففففففففففج ع فففففففففففففا  التيفففففففففففففري     (113   ففففففففففففف ح  1192)ال  يففففففففففففف    :المشفففففففففففففر " رحم هفففففففففففففا التففففففففففففف  ال فففففففففففففي  أ  الم فففففففففففففال 

عي أ  انرمفففففففففففا    يففففففففففففر  أ    الم ت ففففففففففف ام  األفكفففففففففففا   كفففففففففففف لب اآل ا  التففففففففففف  تخلفففففففففففف  مفففففففففففج مظفففففففففففاهر  ا  يفففففففففففف  ريرمهفففففففففففا ال ففففففففففففان   

 : انف ففففففففففا  ع هففففففففففا للغ فففففففففف  ففففففففففف  ع ففففففففففا    نهففففففففففا   ا  ف فففففففففف  ال ررت ففففففففففل بهففففففففففا علفففففففففف  مرتةفففففففففف  األعمففففففففففا  ال ا  يفففففففففف  التفففففففففف  تكفففففففففف   ميرمفففففففففف 

   ي (207    ح  3001)ال ه     شر  قان   ال    ام, ال س  ال ا   

فففففا  تلففففففب الجريمفففففف ,   تفففففف افر فلكففففففل ركفففففف   ال مفففففف  المرتيفففففف   ريمفففففف ,   سففففففت    تفففففف افر الففففففركج المففففففا ي الفففففف ي ُ  فففففف  أحفففففف  أ  ف

,  هفففففففففففف ا (130   فففففففففففف ح  3001)أسففففففففففففام  سففففففففففففم     : هفففففففففففف ا الففففففففففففركج ر ففففففففففففا  علفففففففففففف  ت ةيفففففففففففف  ال فففففففففففف ان   ال  ا يفففففففففففف  علفففففففففففف  ال اعفففففففففففف 

المفففففففا ي قففففففف  رتح ففففففف  عفففففففج أي ف ففففففف  ُميفففففففر  أ  ففففففففالركج   ان فففففففرا  ُر ةففففففف  علففففففف  مختلففففففف  الجفففففففرا    م هفففففففا الجفففففففرا   السياسفففففففي 

 عففففففج مففففففا ت فففففف    فضفففففقففففف  ركفففففف    االمتنففففففا  عففففففج  ف فففففف  مففففففا
 
نفففففف  رنفففففف    ضفففففمج اسففففففاس ال  فففففف  المففففففا ي ال اعفففففف  المرتيفففففف  إف   

أ  قفففففف  تكفففففف   مرتيةفففففف  مففففففج قةفففففف  عفففففف     عي أ  هفففففف ج الجريمفففففف  قفففففف  تكفففففف   مرتيةفففففف  مففففففج قةفففففف   فففففف ص  احفففففف   لهفففففف ج الجريمفففففف 

 األ  ا  ف  تن ي  تلب الجريم يأ  ا   أي اشت اق ميم ع  مج 

 علففففففففف  هففففففففف ا األسفففففففففاس ال ففففففففف  مفففففففففج تففففففففف افر الفففففففففركج المفففففففففا ي فففففففففف  مختلففففففففف  الجفففففففففرا    م هفففففففففا الجفففففففففرا   السياسفففففففففي , عي أ  ال  ففففففففف  

المففففففا ي  السففففففل ق الجرمففففففل املحظفففففف   ركفففففف     فففففف    ف فففففف  عريففففففا ل أ  قفففففف  ركفففففف   عمفففففف  سففففففل  ) االمتنففففففا  عففففففج عمفففففف  قففففففان نل 

  ففففففففففف  ن فففففففففف  ال فففففففففف    سففففففففففت    ريفففففففففف  ال يففففففففففا   فففففففففف (
 
تفففففففففف افر  ان ا   لفففففففففف   ال اعفففففففففف  لتح يفففففففففف  النتييفففففففففف  الجرميفففففففففف       أرضففففففففففا

ال  فففففففففر  التففففففففف  ت فففففففففي  املجتمففففففففف   ضفففففففففر  مفففففففففا ي ر فففففففففي  اننسفففففففففا  فففففففففف  سففففففففف مت  الجسففففففففف ر  أ   الماليففففففففف ,  قففففففففف  ركففففففففف   يلفففففففففب 

  ق عففففففففففف  أ  
 
  المسفففففففففففاس بسفففففففففففم   املجنففففففففففف  عليففففففففففف  أ  بشفففففففففففرف , كمفففففففففففا أ  هففففففففففف ا الضفففففففففففر  قففففففففففف  ركففففففففففف   محفففففففففففتم 

 
الضفففففففففففر  م ن يفففففففففففا

 ي(31- 37  ال  حام 3012)ع  أ راهي , الشري    : مح   ال ق  

الرا  ففففففف  السففففففة ي   ففففففف   ال  فففففف   النتييففففففف  المت تةفففففف  عليففففففف   أي عسففففففنا  السفففففففل ق نففففففف  ففففففف  كففففففف  الحففففففالت   رت  ففففففف  تفففففف افر كمففففففا أ

 عففففففج   السففففففل ق الفففففف ي ا تيةفففففف  الجففففففانلان رامففففففل علفففففف  مففففففج قففففففا   فففففف     النتييفففففف  الجرميفففففف  علفففففف  يلففففففب ال  فففففف  المففففففا ي أ  
 
فظفففففف 

  يتمتففففففففففف   األهليففففففففففف   التمي ففففففففففف 
 
  نا يفففففففففففا

 
)الحل ففففففففففف    :يلفففففففففففب  سفففففففففففت    أ  ركففففففففففف   مفففففففففففج قفففففففففففا  بهففففففففففف ا ال مففففففففففف  ان رامفففففففففففل مسففففففففففف  ال

 ي(320    ح  1117

ع رامفففففففففل  ا تكفففففففففا  ف ففففففففف   رمففففففففف    فففففففففف  مفففففففففا ت ففففففففف   ففففففففففن  الفففففففففركج المفففففففففا ي هففففففففف : المظهفففففففففر ال فففففففففا    ل جريمففففففففف   هففففففففف  سفففففففففل ق 

ال ففففففففففان   أ  االمتنفففففففففففا  عففففففففففج ف ففففففففففف  أمففففففففففر  ففففففففففف  ال ففففففففففان    هففففففففففف  ال  ففففففففففف  الفففففففففف ي رح ففففففففففف  االعتفففففففففف ا  علففففففففففف  الحفففففففففف  الففففففففففف ي رحميففففففففففف  

  ال  ق  السة ي   ي هماي   النتيي    يتنل  ه ا الركج مج     عنا ر: ال     ال ان   



 

     القانونوالسياسةبين عدالتي  ةيسسياال مئارجال       

  

 01 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 
ً
 : السلوك اإلجرامي: أول

" فففففففف  ت ففففففففر   رمفففففففف   علفففففففف  أ  1191لسففففففففن   111قففففففففان   ال    ففففففففام ال را فففففففف   قفففففففف  مففففففففج  الراب فففففففف  ال  ففففففففر  11 المففففففففا   ن فففففففف 

فففففففالت ق  االمتنففففففففا  مففففففففال  رففففففففر  نففففففففص علفففففففف   فففففففف   يلففففففففب", ت فففففففف    ف
 
فففففففا  أ  سففففففففلةيا   ف

 
 رتففففففففف    عنفففففففف ما الجريمفففففففف  ال ففففففففان   اريا يففففففففا

 أ  األ  ففففففففف  أ  اليففففففففف رج تحريفففففففففب فففففففففف  يلفففففففففب  يتيلففففففففف  تيريمففففففففف   الجنا يففففففففف  ال اعففففففففف   عليففففففففف  ن ففففففففف  ُمحفففففففففر  سفففففففففل ق فففففففففف  الجفففففففففانل

 علفففففففف  التحففففففففري  أ  السفففففففف  أ  للسففففففففرق  المنفففففففف      فففففففف    أ   الضففففففففحي  علفففففففف  النففففففففا     فففففففف   السفففففففف   حمفففففففف  مثفففففففف  اللسففففففففا  

ا لفففففففففف ا فالجريمفففففففففف  تت لفففففففففف ,  ال  ففففففففففيا 
 
ففففففففففا سففففففففففل    األفكففففففففففا  أ  الميفففففففففف    أ  الم اقفففففففففف   فففففففففف   مففففففففففج تن يفففففففففف ها رميففففففففففج  ال عريا ي 

   اقففففففف  ال  ريمتففففففف  ا تكفففففففا  سفففففففة    التففففففف  الجفففففففانل بهفففففففا ر ففففففف   التففففففف  التحضففففففف  ر  األعمفففففففا  حتففففففف  يالجفففففففانل ع ففففففف  فففففففف  الكامنففففففف 

 فففففففف   الم فففففففال  ل ح ففففففف    ته رففففففف ا  شفففففففك  ال ياتهفففففففا حففففففف  فففففففف  األعمفففففففا  هففففففف ج أل  الجريمففففففف   ال تكفففففففا  سففففففف   شفففففففرا  مثففففففف  عل هفففففففا 

 هفففففففففف  األف ففففففففففا  تلففففففففففب علفففففففففف  م اقةتفففففففففف  عفففففففففف   فففففففففففإ    التففففففففففال   ريمتفففففففففف   ا تكففففففففففا  عففففففففففج رمتنفففففففففف  أ  للشفففففففففف ص  ييفففففففففف ز  املجتمفففففففففف  

 الج ا فففففففففل للمشفففففففففر  ريففففففففف ز  يلفففففففففب  مفففففففففج  اسفففففففففت نا    يلفففففففففب   مففففففففف ي الفففففففففن   هففففففففف ا فففففففففف  اسفففففففففتمرا ج عفففففففففج التخلففففففففف  علففففففففف  لففففففففف   شفففففففففجي 

ا  شفففففففففك  التفففففففففف  الجفففففففففرا   فففففففففف  التحضفففففففففف  ي  ال مففففففففف  م اقةففففففففف   ال    ففففففففففام قفففففففففان    ففففففففففف  الحفففففففففا  هففففففففف  كمففففففففففا ال  لففففففففف   ألمفففففففففج ته رفففففففففف  

 ت ففففففففففف   قففففففففففف   ال  لففففففففففف  أمفففففففففففج ضففففففففففف ي المففففففففففف امر  فففففففففففف  للتن يففففففففففف  الم ففففففففففف   التحضففففففففففف  ر  األعمفففففففففففا  علففففففففففف    اقففففففففففف  الففففففففففف ي السففففففففففف  ي

 السففففففففل ق أ  سفففففففة  ممفففففففا رتضففففففف   السفففففففل    السففففففففل ق  سفففففففم  مفففففففا أ  المشفففففففر   عليففففففف  أ  فففففففف  ف ففففففف  عفففففففج  االمتنفففففففا  الجريمففففففف 

  رك    أ  عما: ن عا  ل  ان رامل
 
  ي   المشر  رل   ف   عج  االمتنا  أ  ممن         عريا يا

 :السلوك اإليجابي-1

ر الففففففففففف ي اآل ففففففففففف  ال  ففففففففففف  هففففففففففف  ُعفففففففففففر  السفففففففففففل ق ان رامفففففففففففل علففففففففففف  أنففففففففففف "       
 
 مفففففففففففا ي كيفففففففففففا  لففففففففففف    ال فففففففففففا    املحفففففففففففي  فففففففففففف  رففففففففففف  

 حركفففففففف   فففففففف    لين فففففففف  ال ففففففففا    ال ففففففففال  ففففففففف  رظهففففففففر الفففففففف ي "ال شففففففففا  هفففففففف  أ  ,(12   فففففففف ح  3009)ال  فففففففف     :محسفففففففف س"

الجسفففففففففففف ر  ان ا رفففففففففففف  التفففففففففففف  رنت هففففففففففففا الجففففففففففففانل ب ضفففففففففففف  مففففففففففففج فالحركفففففففففففف  , (122) ففففففففففففر م  ) , م(   فففففففففففف ح   : اريا يفففففففففففف " عضففففففففففففلي 

أ  ع  فففففففففا   ثففففففففف  قتيففففففففف , أ  قففففففففف  ركففففففففف   ال ضففففففففف  اللسفففففففففا ,  رج  م هفففففففففا كخنففففففففف  املجنففففففففف  عليففففففففف   ضفففففففففر   أعضفففففففففا   سففففففففف ج  اليففففففففف 

 عفففففففج يلفففففففب قففففففف  ركففففففف   ال ضففففففف  هففففففف  ال ففففففف   عفففففففج  ريففففففف   فففففففف  املجنففففففف  عليففففففف  
 
 مثفففففففا  يلفففففففب  ريمففففففف  ال ففففففف    السففففففف , فظففففففف 

ج  سفففففففم    فففففففر  النظفففففففر عفففففففج ال سفففففففيل  المسفففففففتخ م  فففففففف  ال شفففففففا  انريفففففففا ل, كمفففففففا    لففففففف  علففففففف    هففففففف , أ  فففففففف  أي  ففففففف   مففففففف

أ  الحركففففففف  ال ضففففففف ي  التففففففف  تمثففففففف  ال  ففففففف  انريفففففففا ل قففففففف  تكففففففف   ناب ففففففف  مفففففففج اليففففففف   أ  الت ففففففف ير أ  اليتا ففففففف  أ  الضفففففففغ  أ  

 ر  يففففففففف   ففففففففف  مففففففففف
 
ج المميفففففففففج الرمفففففففففل أ  االحتكفففففففففاق أ  التلففففففففف ي  أ  الغمففففففففف   فففففففففال     أي أ  الحركففففففففف  ال ضففففففففف ي  ال تكففففففففف    ا مفففففففففا

, عي ال ري فففففففففل  ففففففففف    
 
أ  تكففففففففف    فففففففففا    مفففففففففج  فففففففففا   أعضفففففففففا  الجسففففففففف , كمفففففففففا  سفففففففففت    أ  ركففففففففف   السفففففففففل ق انريفففففففففا ل ع ا رفففففففففا

 فحسفففففففففف   فففففففففف   سففففففففففت    أ  رتفففففففففف افر لفففففففففف   الجففففففففففانل ال  فففففففففف  الجرمففففففففففل
 
مففففففففففج  22, عي ن فففففففففف  المففففففففففا   يلففففففففففب السففففففففففل ق ما رففففففففففا

تفففففف  علفففففف  ا تكففففففا  ال  فففففف  المكفففففف   ل جريمفففففف  قففففففان   ال    ففففففام علفففففف    ريفففففف  ال  فففففف  الجرمففففففل علفففففف  أنفففففف " ت  يفففففف  ال اعفففففف  ع ا 

 علففففففففففف  نتييففففففففففف  الجريمففففففففففف  التففففففففففف   ق ففففففففففف  أ  أي نتييففففففففففف   رميففففففففففف  أ فففففففففففر "
 
,  يلفففففففففففب أل  الجفففففففففففانل ع  ف ففففففففففف  السفففففففففففي ر  علففففففففففف  هففففففففففف فا

,  الغا ففففففف  عفففففففج الففففففف ع  أ  مفففففففج رفففففففت  تخففففففف ررج أ  الشففففففف ص الففففففف ي 
 
ا تكفففففففا  ال  ففففففف   تيفففففففر  مفففففففج ان ا   فننففففففف  ال  سفففففففن    ا يفففففففا

  ال ففففففففففف حام 3011)التميمففففففففففف    :  ففففففففففف  هففففففففففف ال  ال ر سفففففففففف  الففففففففففف ه  المسففففففففففف  لي  الج ا يففففففففففف  رت ففففففففففا   المسفففففففففففيرام     ع ا تففففففففففف ,
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, فال  فففففففف  الجنففففففففا ل ال   فففففففف     نفففففففف  ع ا   مخال فففففففف  لل ففففففففان    عليفففففففف  ركفففففففف   ال لفففففففف   ال ففففففففان   شففففففففر ا

 ي (91    ح  3019)ال جيل    : لت   سةغها عل  ال   لت    ه ج ان ا   اآل م    ال    ان رامي  ا

ففففففففففا     ع   ف
 
 ع راميفففففففففففا

 
  ال  ففففففففففف  م هفففففففففففا تكففففففففففف يج نتييففففففففففف   احففففففففففف    كمفففففففففففا أ  األف فففففففففففا  الجرميففففففففففف  مهمفففففففففففا   ففففففففففف  م  شفففففففففففك  سفففففففففففل  ا

ففففففن    ففففففف   ريمففففففف  قتففففففف   احففففففف ج  لففففففف  لففففففف  تفففففففت  عال عفففففففج  ريففففففف  عففففففف   أف فففففففا   ف
ُ
تكففففففف   عفففففففج  ريففففففف  ت  يففففففف   إزهفففففففا      عنسفففففففا   

     ففففففف  ف ففففففف    اتففففففف  م النتفففففففا   عفففففففج  ريففففففف  عففففففف   أف فففففففا  ففففففففإعففففففف   ضفففففففر ام, أمفففففففا ع    ففففففف
 
 مسفففففففت  

 
 ا راميفففففففا

 
   ركففففففف   نشفففففففا ا

 علفففففف  يلفففففففب تت ففففففف    فففففففرا   ال اعفففففف  حتففففففف   أ  ا تة ففففففف    حففففففف   الغففففففر   ال مفففففففا   المكفففففففا   مفففففففج أمثلفففففف  يلفففففففب: مفففففففج  سفففففففر  

   ففففففف ح  3011)التميمففففففف   :  أ نفففففففا  مشفففففففا ر   احففففففف   أك ففففففف  مفففففففج  ففففففف ص,  مفففففففج   تففففففف ي  الضفففففففر  علففففففف  أك ففففففف  مفففففففج  ففففففف ص

 ي (11

       :السلوك السلبي-2

عفففففففففج عمففففففففف  رفففففففففنمر ال فففففففففان   ال يفففففففففا   ففففففففف     اقففففففففف  مفففففففففج رمتنففففففففف   (132 - 133)عةففففففففف    ) , م(  ال ففففففففف حام  : هففففففففف  أي امتنفففففففففا 

)محمفففففففف   :  امتنففففففففا  ال ةيفففففففف  عففففففففج ت فففففففف ر  المسففففففففاع   ال ةيفففففففف  ل جففففففففري , أ  امتنففففففففا  الشففففففففاه  عففففففففج ا ا  شففففففففها ت عففففففففج يلففففففففب, 

ففففففا    مفففففففا  ا ففففففف  ر رضففففففف  م ففففففف   اريفففففففا ل ب مففففففف  ال يفففففففا  عفففففففج الشففففففف ص , أي هففففففف " عحجفففففففا (3010اي    ال يفففففففا   اسفففففففت اعت   ف

,عي أ  تح ففففففففف   ريمففففففففف  االمتنفففففففففا  فففففففففف  امتنفففففففففا  الشففففففففف ص عفففففففففج (71   ففففففففف ح  3001)أشفففففففففر , ت فيففففففففف , شفففففففففم  الففففففففف رج   :  ففففففففف "

ففففففا  ر تظفففففففر منففففففف  فففففففف  ظفففففففر   م ينففففففف  فتح ففففففف  الجريمففففففف   امتناعففففففف  عفففففففج تن يففففففف  يلفففففففب ال  ففففففف ,  ت ففففففف ر  ف ففففففف  اريفففففففا ل م ففففففف    ف

  لكل رتح   االمتنا   ست    ت افر      عنا ر ه : 

 مففففففج أمثلفففففف  يلففففففب  ريمفففففف  االمتنففففففا  عففففففج تةليفففففف  السففففففل    عففففففج تن يفففففف  ال  فففففف  االريففففففا ل الم فففففف    االحجففففففا  :العنصككككككر األول 

قففففففان   ال    ففففففام"  فففففف  مففففففج مففففففج  112المففففففا    قفففففف  الفففففف   المشففففففر  ال را فففففف   ففففففف   امفففففف  عففففففج  نارفففففف  مخلفففففف   ففففففنمج ال  لفففففف   ال

  فففففففف  ,   ام ال امففففففف "علفففففف   ا تكفففففففا   ريمففففففف  مفففففففج الجفففففففرا   الماسففففففف   فففففففنمج ال  لففففففف  مففففففج  هففففففف  ال فففففففا    فففففففن  رةلففففففف  ع هفففففففا السفففففففل

 رتس   ال       ال سة  لح  ال  ل  ف  أم هاي
 
 ا راميا

 
 يلب رك   االمتنا  عج التةلي  سل  ا

, عي نففففففففص المشففففففففر  ال را فففففففف  علفففففففف   فففففففف    
 
كمففففففففا تيفففففففف   انشففففففففا   علفففففففف  أ  االمتنففففففففا  ففففففففف  الجففففففففرا     فففففففف  ال م رفففففففف  رتح فففففففف  أرضففففففففا

  االنتةففففففاج  عفففففف   االحتيففففففا ,   فففففف  هفففففف ج ال فففففف   تتسفففففف  ال  ففففففن   فففففف  ال مفففففف ي  يلففففففب عففففففج  ريفففففف  تح رفففففف ها  انهمففففففا   عفففففف 

مففففففففج قففففففففان   ال    ففففففففام  22 ففففففففف  مففففففففا تففففففففنص عليفففففففف  المففففففففا    لتشففففففففم  االمتنففففففففا  عففففففففج ال يففففففففا    ا ةففففففففام رت تفففففففف  عل هففففففففا نتييفففففففف 

 أ  ال را ففففففففف 
 
,    ةي ففففففففف  الحفففففففففا  ففففففففففن  الجفففففففففرا   ال م رففففففففف  تتح ففففففففف  عفففففففففج  ريففففففففف  االمتنفففففففففا   يلفففففففففب أل  االمتنفففففففففا  لفففففففففي  سفففففففففك نا

  ففففففف  هفففففف  احجفففففففا 
 
ع ا ي مفففففففج  فففففف ص عفففففففج انتيففففففا   مفففففففا هففففففف   ا فففففف  عليففففففف ,   ففففففف  يلفففففففب ففففففففن  ال ففففففان     اقففففففف  علففففففف   سففففففك تا

 عي  سفففففففففت ي فففففففففف  نظفففففففففر الشفففففففففا   أ  
 
 أ  سفففففففففلةيا

 
ال تففففففففف  أي   اقففففففففف  علففففففففف  نتييففففففففف  تت تففففففففف  علففففففففف  ف ففففففففف  ال يهففففففففف  أ  ركففففففففف   عريا يفففففففففا

مفففففففففج  22المفففففففففا   , لففففففففف ا ن ففففففففف   ركففففففففف   عزهفففففففففا  الفففففففففر     لففففففففف  قا  ففففففففف  أ    لففففففففف  نفففففففففا ي أ   امتنفففففففففا  عفففففففففج ع  فففففففففا  املجنففففففففف  عليففففففففف 

     قان   ال    ام عل  أ " تك   الجريم  عم ر  مت  ما ت فر ال    الجرمل ل   فاعلها"ي
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 العنصكككككككككر الثكككككككككاني
 
, أ  ركففففففففف   االمتنفففففففففا  مفففففففففج شفففففففففنن  اال ففففففففف     ا ففففففففف  قفففففففففان نل,  يلفففففففففب أل  امتنفففففففففا  املجفففففففففر  ر تففففففففف   ال امفففففففففا

ففففففا  م ففففففف   هففففففف ا االلتففففففف ا  قفففففففان   ال    فففففففام أ    سففففففف ا   ف
 
ال ففففففف ان   الميملففففففف  لففففففف , عي أ  ال ا ففففففف  ال فففففففان نل ر رضففففففف  قان نيفففففففا

ال ففففففففان   علفففففففف  ال يففففففففا     فففففففف  ففففففففف  ري ففففففففل أ  ركفففففففف   قفففففففف  تفففففففف  ل ا فففففففف  أ   فففففففف  فففففففففاأل  الفففففففف ي رمتنفففففففف  عففففففففج ت فففففففف ر  ال فففففففف   أ  

  عففففففففج  ريمفففففففف  ال تفففففففف  ال مفففففففف   االمتنففففففففا  
 
ال  ففففففففا  ال نفففففففف  ممففففففففا رفففففففف  ي علفففففففف  مفففففففف م ا نفففففففف  نتييفففففففف  لهفففففففف ا االمتنففففففففا  ركفففففففف   مسفففففففف  ال

علففففففف  يلفففففففب " تكففففففف   الجريمففففففف  عم رففففففف  عيا تففففففف فر  22فففففففف  المفففففففا    ا ففففففف  قفففففففان نل, كمفففففففا نفففففففص قفففففففان   ال    فففففففام  نففففففف   فففففففال    

عيا فففففففففر  ال ففففففففان   أ  االت ففففففففا   ا ةففففففففا علفففففففف   فففففففف ص -1لهففففففففا    فففففففف  الجريمفففففففف  عم رفففففففف  كفففففففف لبي ال  فففففففف  الجرمففففففففل لفففففففف   فاع

  "ي امتن  عج أ ا   قا  ا عح ا  الجريم  الت  نشنم مةاشر  عج ه ا االمتنا 

 رففففففر   االنتحففففففا   يمتنفففففف  عففففففج عع مفففففف   خ فففففف    هفففففف ا ال مفففففف  الفففففف ي رفففففف  ي علفففففف  لفففففف   فففففف   يلففففففب   ع     
 
مففففففج  شففففففاه     ففففففا

 عج  ريم  ال ت  ال م    ن  ال ر   أي الت ا  قان نل علي  به ج ال اق  ي
 
 م ت , ال ُ    ه ا الش ص مس  ال

  م فففففففففففف   االمتنففففففففففففا   أ  تتفففففففففففف افر  فففففففففففف   ,   فففففففففففف   ال فففففففففففف   ان ا رفففففففففففف  ففففففففففففف  االمتنففففففففففففا , أي أ  تكفففففففففففف   ان ا العنصككككككككككككر الثالكككككككككككك 

, أي أ  الجفففففففففففانل (377   ففففففففففف ح  1110)محمففففففففففف    ي   : السفففففففففففة ي   ففففففففففف   ان ا    السفففففففففففل ق السفففففففففففل   الففففففففففف ي اتخففففففففففف ج الممتنففففففففففف 

 علفففففففف   ال  فففففففف  ال ا فففففففف  عليفففففففف   إ ا تفففففففف  الحففففففففر  رمتنفففففففف  عففففففففج أ ا  
 
فففففففا  امتناعفففففففف   ا  ففففففففا ع ا تفففففففف  أسففففففففةا   ا  فففففففف  عففففففففج أمففففففففا عيا  ف

,  امتنفففففففففا  الشفففففففففاه  عفففففففففج الحضففففففففف   علففففففففف  املحيمففففففففف  لت ففففففففف ر  شفففففففففها ت    ففففففففف  يلفففففففففب  ريمففففففففف   م  ففففففففف  فإ
 
نففففففففف  ال ُ سفففففففففن    ا يفففففففففا

قففففففففففان   ال    ففففففففففام  يلففففففففففب لك نفففففففففف  امتنفففففففففف  عففففففففففج ال يففففففففففا     ففففففففففف  عريففففففففففا ل أال  هفففففففففف   ف فففففففففف  الحضفففففففففف   علفففففففففف  املحيمفففففففففف  لفففففففففففأل ال  

   ا فففففففف  قففففففففان نل م فففففففففر   عليفففففففف ,  تماشفففففففففي
 
 ممففففففففا ت فففففففف   تيتمففففففففف   ريمفففففففف  االمتنفففففففففا  أ   الشففففففففها  , كمففففففففا   ففففففففف  يلففففففففب ع ففففففففف ال

 
ا

فففففا  هففففففف ا االمت  علففففففف  أسفففففففةا   ا  ففففففف   نفففففففا  مفففففففر   ان ا   الحفففففففر  امل تفففففففا     ف
 
ففففففا  هففففففف ا االمتنفففففففا   ا  فففففففا  ال ففففففف  مفففففففج انشفففففففا   أ   ف

عفففففففففج ع ا   الشفففففففففاه  كت رضففففففففف  علففففففففف  حفففففففففا  , أ   ففففففففففا  قريففففففففف  مفففففففففج أقا  ففففففففف  اسفففففففففت ع  عففففففففف   حضففففففففف  ج علففففففففف  املحيمففففففففف  لففففففففف  ال  

 ي (103    ح  3011)التميم    : أما  المس  لي  الج ا ي  للشاه  الممتن بشها ت  هنا ال نك   

 ممفففففففا ال شفففففففب فيففففففف  أنففففففف  ال ت  ففففففف  ت رقففففففف   ففففففف   الجفففففففرا   انريا يففففففف   الجفففففففرا   السفففففففلةي  عال فففففففف  حالففففففف  الشفففففففر   عي ال رت ففففففف   

عي ال منفففففففففا   ,(3010)محمففففففففف  اي   ا أ  ت ففففففففف  تامففففففففف  أ  ال ت ففففففففف الشفففففففففر   فففففففففف  الجفففففففففرا   السفففففففففلةي   يلفففففففففب أل  هففففففففف ج الجفففففففففرا   أمففففففففف

 ففففففف  
 
فففففام عضفففففف ي  ع ا رفففففف  مففففففج شففففففننها أ  تحفففففف    غي فففففف ا مففففففج ال فففففف   أ  السففففففل ق ان رامففففففل هفففففف   فففففف  حركفففففف  أ  ميم عفففففف  حر ف

ال ففففففففففال  ال ففففففففففا   ,   يا تح فففففففففف  السففففففففففل ق ان رامففففففففففل   فففففففففف    سففففففففففلةي  أ  عريا يفففففففففف  ال عبفففففففففف   ب   فففففففففف   ففففففففففال    ففففففففففف  أي عن ففففففففففر 

األف ففففففففففا  الجرميفففففففففف  ال سففففففففففا   المسففففففففففتخ م  أ  مكففففففففففا    ففففففففففر  ففففففففففف   شففففففففففيي  السففففففففففل ق ان رامففففففففففل فاأل فففففففففف  أنفففففففففف  ال   فففففففففف  مففففففففففج 

عتيفففففففا  السفففففففل ق ان رامفففففففل أ  زمانففففففف ,  مفففففففج الت ةي فففففففام علففففففف  مفففففففا ت ففففففف   ففففففففن  المشفففففففر  ريفففففففر  ف ففففففف  االعتففففففف ا  علففففففف  الحيفففففففا  

 ألن    سته   م  ح    هري  ف  حمار  الح  ف  الحيا ي 

:
ً
 النتيجة الجرمية ثانيا
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فالنتييففففففف  المت تةففففففف  عليففففففف  هففففففف  السففففففففن   ففففففف  الففففففف ي ترتفففففففف  علففففففف    ففففففف  ج النتييففففففف   ع  الغارففففففف  مفففففففج التيفففففففري  هففففففف   ةي ففففففف  ال 

ريج أساسففففففي   همففففففا: ال ن ففففففر المففففففا ي  علفففففف  عن فففففف نل ففففففف  التيففففففري  ففففففف  أ الفففففف  األحفففففف ا   عي   يفففففف  مففففففج هفففففف ج ال يففففففر  ال ففففففان

  ال ن ر ال ان نلي

ففففففففففن ر للسفففففففففففل ق ان  :العنصكككككككككككر المكككككككككككاديأمفففففففففففا  رامفففففففففففل, عي أ  السفففففففففففل ق هففففففففففف   التغي ففففففففففف  الففففففففففف ي رحففففففففففف   فففففففففففف  ال فففففففففففال  ال فففففففففففا     ف

ان رامففففففففل هفففففففف  الحففففففففا  ,  النتييفففففففف  هفففففففف  األ ففففففففر الفففففففف ي نففففففففت  عففففففففج يلففففففففب الحففففففففا    الفففففففف ي رميففففففففج ع  اكفففففففف   إحفففففففف   الحفففففففف اس, 

 قةففففففف  أ  ر  نففففففف  الجففففففففانل  مفففففففج  ففففففف  أ فففففففة  مي  يلفففففففب   مفففففففج أمثلففففففف
 
فففففففا  املجنففففففف  عليففففففف  حيفففففففا  ب ففففففف  يلففففففففب  ريمففففففف  ال تففففففف  عي  ف

 
تفففففففا

 النتييفففففففففف  هنففففففففففا علفففففففففف  حسفففففففففف  ا ال  فففففففففف  مففففففففففج قةفففففففففف  الجففففففففففانل 
 
   فففففففففف ح  1113)ال لفففففففففف    : لمفففففففففف ل   المففففففففففا ي هفففففففففف  ال فففففففففففا عيا

 نحففففففففففف  علففففففففففف   ففففففففففا م  ففففففففففف  اآل ففففففففففف  السففففففففففل ق ر ففففففففففف   أ  قةففففففففففف  م فففففففففف   نحففففففففففف  علففففففففففف   انفففففففففف  ال ا  يففففففففففف  , أي أ   "األ ضففففففففففا (122

)أشفففففففر , ت فيففففففف , شفففففففم  الففففففف رج   ففففففف ح    : المفففففففا ي" مففففففف ل لها فففففففف  النتييففففففف  رمثففففففف  التغي ففففففف  هففففففف ا    ففففففف   ج ب ففففففف  مختلففففففف 

 علففففففففف  ال فففففففف  ا   هففففففففج ركفففففففف    الجففففففففانل حيفففففففففاز  الفففففففف  المففففففففا  عنفففففففف  انت ففففففففا   الضفففففففففا   النتييفففففففف  تتح فففففففف  السففففففففرق  ,   ريمفففففففف   (10

 فففففففف  التح ففففففف  ال تكففففففف   "ضفففففففر  ي  ل جريمففففففف   المفففففففا ي الفففففففركج عنا فففففففر مفففففففج ك ن فففففففر الضفففففففا   فالنتييففففففف  الحيفففففففاز , فففففففف  الحففففففف 

 هففففففففف  تتح ففففففففف    التفففففففففال  المفففففففففا ي  ك هفففففففففا رتح ففففففففف   فففففففففرا   هنفففففففففاق أ  يع ف هفففففففففا المفففففففففا ي الفففففففففركج تح ففففففففف  لتمفففففففففا  الجفففففففففرا    ميففففففففف 

فففففففففالجرا   ضففففففففففا   نتييفففففففففف  ل قفففففففففف   حا فففففففففف       ف هففففففففففا اال رامففففففففففل السففففففففففل ق ح فففففففففف     ميففففففففففر    ميففففففففففر  تتح فففففففففف  عي السففففففففففلةي    ف

 الحضفففففففف    عففففففففج الشففففففففاه   امتنففففففففا   الفففففففف ع    الحيفففففففف  عففففففففج ال اضفففففففف    امتنففففففففا  الجففففففففانل قةفففففففف  مففففففففج السففففففففل   الم قفففففففف  تح فففففففف 

  (201    ح  1110)محم    ي   ا از "       الس   حم    ريم      ها الشها   أل ا  املحيم  اما 

 رحميفففففففففف  ال ففففففففففان  ,: فهفففففففففف  العنصككككككككككر القككككككككككانونيأمفففففففففا 
 
فال فففففففففف  ا  هنففففففففففا رتح فففففففففف  ففففففففففف   ال فففففففففف  ا  الفففففففففف ي رنففففففففففا  م فففففففففف ح  أ  ح ففففففففففا

الضفففففففر  ال  لففففففف  الففففففف ي ر فففففففي   الحففففففف  أ  الم ففففففف ح  ال امففففففف  أ  فففففففف  ميفففففففر    فففففففر  هففففففف ا الحففففففف  أ  تلفففففففب الم ففففففف ح  ل   فففففففر 

, فففففففالتييي  ال ففففففان نل رنح ففففففر ففففففف  قيففففففاس اآل ففففففا  الما رفففففف  التفففففف  تت تفففففف  علفففففف  السففففففل ق ان رامففففففل,  مففففففج هفففففف ا المن لفففففف  فففففففن  

,  يتمثفففففففففففف  (321   فففففففففففف ح  3001)ال هفففففففففففف      : جريمفففففففففففف  السياسففففففففففففي النتييفففففففففففف  شففففففففففففر  رت تفففففففففففف  علفففففففففففف   فففففففففففف   ريمفففففففففففف   م هففففففففففففا ال

 االعت ا  عل  الح   الم  ح  الت  رحم ها ال ان   ف  حالت  :

يالحالة األولى
 
 أ   ر يا

 
  ليا

 
 : االضرا  به ج الم  ح  اضرا ا

 : مير    ري  ه ج الم  ح  ل   ريالحالة الثانية

 أ       
 
 من  يففففففف  علفففففف  ضفففففففر  مفففففففا ي ف ففففففف  ركفففففف   هففففففف ا الضفففففففر  أ  يفففففففا

 
كمففففففا أ  النتييففففففف  ليسففففففف  مفففففففج الضففففففر    أ  تكففففففف    ا مفففففففا

  ت فففففففف  علفففففففف  ح فففففففف   رحم هففففففففا ال ففففففففان  ,  مففففففففج أمثلفففففففف  يلففففففففب  ففففففففرا   السفففففففف   ال فففففففف    التفففففففف  تكفففففففف   نتييفففففففف  المسففففففففاس 
 
م ن يففففففففا

االسففففففففففففتةا    أي أنففففففففففف   سفففففففففففتخ   سفففففففففففف    الشفففففففففففر   االعتةفففففففففففا ام, كمفففففففففففا ر حفففففففففففف  أ  المشفففففففففففر  قففففففففففف  رتةفففففففففففف  أسفففففففففففل   التيفففففففففففري  

الجريمففففففف      أ  رت تففففففف  ضفففففففر  علففففففف  الجريمففففففف   هففففففف ا مفففففففا ر ففففففف    عليففففففف  فففففففف  ال  ففففففف  الجنفففففففا ل  ) فففففففرا   ال  فففففففر( عي تكففففففف   

النتييففففففف  ف هفففففففا متم ففففففف    حففففففف    ميفففففففر    فففففففر علففففففف  الم ففففففف ح  املحميففففففف , رتمثففففففف  يلفففففففب  كففففففف   الضفففففففر  لففففففف  ر ففففففف  ب ففففففف  عال أنففففففف  

ي  عامففففففف  مفففففففا أ  ظفففففففر  مفففففففا ألحففففففف ا  ضفففففففر  علففففففف   شفففففففب ال قففففففف  ,  علففففففف  يلفففففففب رة ففففففف  مت قففففففف  الحففففففف   , ففففففففال  ر  هففففففف   ففففففف ح
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فففففففففن  فيففففففففر  احتمففففففففا   قفففففففف   الضففففففففر    فففففففف   فففففففف هر ال  ففففففففر ففففففففف  ال ففففففففان   الج ا ففففففففل  أي هفففففففف  الضفففففففف   األ ضففففففففر الفففففففف ي ر  فففففففف  

  3011)التميمفففففففففف     المشفففففففففر  علفففففففففف  ضففففففففففر    التفففففففففف    مففففففففففج أ ففففففففف  حمارفففففففففف  ال ففففففففففي   الم ففففففففففال  اال تماعيفففففففففف  قةففففففففف  أ  ر ح هففففففففففا ضففففففففففر  

         ي (110  ح  

  فففففففففف  مفففففففففا ت ففففففففف  , ففففففففففن  النتييففففففففف   فففففففففف  ال ن فففففففففر المفففففففففا ي فهففففففففف  من  فففففففففل  عفففففففففج السفففففففففل ق ان رامفففففففففل  لهفففففففففا كيانهفففففففففا المفففففففففا ي 

ففففففففففا   الملمفففففففففف س فففففففففففف  ال ففففففففففال  ال فففففففففففا     النتييففففففففففف  ك ن ففففففففففر مفففففففففففج عنا فففففففففففر الففففففففففركج المفففففففففففا ي ل جريمففففففففففف  ال   تفففففففففف  بهفففففففففففا عال عيا  ف

كج مففففففففففج مظهففففففففففر  ففففففففففا    أ  كيففففففففففا  مففففففففففا ي ملمفففففففففف س ففففففففففف  ال ففففففففففال  ال ففففففففففا   , أمففففففففففا ال ن ففففففففففر رتيسفففففففففف  بهففففففففففا  فففففففففف ام هفففففففففف ا الففففففففففر 

ال فففففففففففان نل فالنتييففففففففففف  تتمثففففففففففف  فففففففففففف  تيييففففففففففف  أ    ففففففففففف  السفففففففففففل ق ان رامفففففففففففل الففففففففففف ي رنفففففففففففا  مفففففففففففج حففففففففففف  أ   م ففففففففففف ح  رحم هفففففففففففا 

ال ففففففففان     أي هفففففففف  أمففففففففر م نفففففففف ي   فففففففف  محسفففففففف س  هفففففففف  تفففففففف    ففففففففف  علفففففففف  التيففففففففري ,  علفففففففف   ففففففففف  مففففففففا ت فففففففف   رن  فففففففف  االتيففففففففاج 

 ي(321    ح  3001)ال ه      عج االتياج الما يال ان نل 

:
ً
 العالقة السببية بين السلوك اإلجرامي والنتيجة ثالثا

 فففففففففففف   ال  فففففففففففف   النتييفففففففففففف   يلففففففففففففب لل قفففففففففففف   علفففففففففففف   السففففففففففففة ي  ع قفففففففففففف  قيففففففففففففا  تح فففففففففففف  لم رففففففففففففف  م يففففففففففففا   ضفففففففففففف  أهميفففففففففففف  تظهففففففففففففر

المتح  فففففففففففف , لفففففففففففف ا  سفففففففففففت    تفففففففففففف افر ال ففففففففففففل   ففففففففففف   السففففففففففففل ق ان رامففففففففففففل  النتييفففففففففففف  المسففففففففففف  لي  الج ا يفففففففففففف  عففففففففففففج الجرمففففففففففف  

ان راميفففففففففف   أي أ  ركفففففففففف   سفففففففففف   حفففففففففف    تلففففففففففب النتييفففففففففف  هفففففففففف  سففففففففففل ق الجففففففففففانل, لفففففففففف ا فففففففففففن  ال  قفففففففففف  السففففففففففة ي  هفففففففففف   ك فففففففففف   

أساسفففففففففففي  ففففففففففففف  فهفففففففففففف  المت لةففففففففففففام الما رففففففففففف  ل جريمفففففففففففف , أ   ففففففففففففاألحر  هفففففففففففف   فففففففففففف   م هفففففففففففا,  االعتفففففففففففف ا   ال  قفففففففففففف  السففففففففففففة ي   فففففففففففف   

 النتييففففففف    نففففففف   م هفففففف   مخفففففففال  عففففففف   تح ففففففف  المسفففففف  لي  الج ا يففففففف  فففففففف  حفففففففا  ان فففففف ا  هففففففف ج ال  قففففففف  السفففففففة ي   السففففففل ق

  ي (113    ح  3011)التميم   :       السل ق أ  النتيي  أ  تح  ها ف  ع ا  ضي    ق ف  ف  ح    الشر   أ  انر ا 

 ح فففففففف     سفففففففن  حيففففففف ,  عليففففففف  المت تةففففففف  النتييفففففففف    ان رامفففففففل السفففففففل ق  ففففففف   الفففففففرا   لففففففف ا فال  قففففففف  السفففففففة ي  هففففففف " هفففففففف      

 علفففففففففف  ت ت ففففففففففر لي هففففففففففا ل جريمفففففففففف  المفففففففففا ي الففففففففففركج عنا ففففففففففر أحفففففففففف  السففففففففففة ي  ال  قففففففففف    فففففففففف   ي  السففففففففففل ق يلففففففففففب علفففففففففف  النتييففففففففف 

  ع هفففففففا ر فففففففت   رميففففففف  نتييففففففف  ح فففففف    ال فففففففان نل نم ي هفففففففا رت لففففففف  التففففففف    الما رففففففف  النتييففففففف  يام الجففففففرا  
 
 ال فففففففال  فففففففف   غي ففففففف ا

 ي (322    ح  3001)ال ه      : ال ا   "

 للسففففففففف   ال فففففففففا ي 
 
 ممفففففففففا ال شفففففففففب فيففففففففف  ففففففففففن  السفففففففففة ي  ت ففففففففف   حيففففففففف  تكففففففففف   النتييففففففففف  التففففففففف  حففففففففف    محتملففففففففف  ال قففففففففف    ف فففففففففا

ففففففففا  الجفففففففففانل قففففففففف     السفففففففففة ي  عن فففففففففر مفففففففففج ناألمفففففففففر الففففففففف ي رت تففففففففف  عليففففففففف  ف  ت ق هفففففففففا أ  اللألمففففففففف     فففففففففر  النظفففففففففر عمفففففففففا عيا  ف

كمفففففففففا أ  هففففففففف ج   لففففففففف ا   ففففففففف   فففففففففل   ففففففففف   ظفففففففففاهرت   مفففففففففا رت    عنا فففففففففر الفففففففففركج المفففففففففا ي ل جريمففففففففف  ال م رففففففففف  أ    ففففففففف  ال م رففففففففف 

 ريمففففففففف  ال تففففففففف  ال  فففففففففن ال ر  ففففففففف  الجفففففففففانل  ف فففففففففل   السفففففففففة ي  يام  ةي ففففففففف  ما رففففففففف   ليسففففففففف  علففففففففف   فففففففففل   فففففففففالركج الم نففففففففف ي 

 ي (112    ح  3011)التميم     : عزها  الر    ق  ال رت ق    م  يلب  سن  عن 

 لل  قفففففففف  السففففففففة ي  ففففففففف  المسففففففففا   الج ا يفففففففف  عي نففففففففص
 
  قفففففففف  أقففففففففر المشففففففففر  ال را فففففففف   نظريفففففففف    ففففففففا   األسففففففففةا     لفففففففف  م يففففففففا ا

ال  سففففففففن   فففففففف ص عفففففففففج  ريمفففففففف  لفففففففف  تيفففففففففج نتييفففففففف  لسففففففففل ك  ان رامفففففففففل  -1علففففففففف  أ "  مفففففففففج قففففففففان   ال    ففففففففام 31ففففففففف  المففففففففا   

فففففا  قفففففف  سففففففاه  ف هففففففا مفففففف  سففففففل ك  ان رامففففففل ففففففف  عحفففففف ا ها سفففففف     ففففففر سففففففا   أ  م ا ففففففر أ   لينفففففف   سففففففن  عففففففج الجريمفففففف   لفففففف   ف
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فففففا  ريهلفففففف ي   نحفففففف ا  نتي -3الحفففففف   لفففففف   ف
 
فففففا  يلففففففب السفففففف    حفففففف ج  افيففففففا يفففففف   رميفففففف  ففففففف   سففففففن  ال اعفففففف  ففففففف  هفففففف ج أمففففففا عيا  ف

الحالفففففففف  عال عففففففففج ال  فففففففف  الفففففففف ي ا تيةفففففففف ", ع  المةفففففففف أ الفففففففف ي تضففففففففمنت  هفففففففف ج المففففففففا   هفففففففف    فففففففف    ا  فففففففف  سففففففففة ي   فففففففف   ال  فففففففف  

ففففففا  قففففففف  سفففففففاه  فففففففف    النتييففففففف  فمفففففففج   تففففففف ي علففففففف   ففففففف ص  الففففففف  حفففففففا ج  سفففففففن  عفففففففج المففففففف م  النتييففففففف  التففففففف  ح فففففففل   لففففففف   ف

  حتففففففف  الح ففففففف , سففففففف ا  علففففففف  بهفففففففا الجفففففففانل أ  لففففففف    لففففففف   م هفففففففا مفففففففر  أ  عحففففففف ا  يلفففففففب أسفففففففةا  أ فففففففر  سفففففففا    أ  م ا فففففففر  أ

   اتفففففففففف  نحفففففففففف ا  الجريمفففففففففف   أ  ال  فففففففففف  الفففففففففف ي 
 
فففففففففا   افيففففففففففا حففففففففففا   فيففففففففففا ل, أمففففففففففا ع    فففففففففف  أي سفففففففففف   مففففففففففج هفففففففففف ج األسففففففففففةا   ف

ا تيةفففففف  الجففففففانل لفففففف  ريفففففففج لفففففف  أ ففففففر ففففففف  احففففففف ا ها أ  الت جيفففففف  بهففففففا ففففففف   سفففففففن  ففففففف  هفففففف ج الحالفففففف  عال عفففففففج ال  فففففف  الفففففف ي ا تيةففففففف , 

 م  ما ت     سن  الجانل عج ال فا  حت   أ   ا  الم ا    أهم  ع   ن س  مما أ   عل   فا ي تما
 
 شيا

)محمففففففف     تيففففففف   انشفففففففا   علففففففف  أ  محيمففففففف  التمي ففففففف  االتحا رففففففف  قففففففف  اسفففففففت رم علففففففف  األ ففففففف  ) نظريففففففف    فففففففا   األسفففففففةا (     

   فففففففففففف   السففففففففففففة ي , لفففففففففففف ا فاملحيمفففففففففففف  تففففففففففففرف  أ  تن ففففففففففففل محيمفففففففففففف  الم ضفففففففففففف     فففففففففففف   ففففففففففففف  ال  قفففففففففففف (219   فففففففففففف ح  1110 ي  

ال  قففففففف  السففففففففة ي      سفففففففن  قففففففففان نل  ت لففففففف   يففففففففا  مفففففففا عيا  انفففففففف  ال  قففففففف  السففففففففة ي  قا مففففففف   فففففففف   ال  ففففففف   النتييفففففففف  أ  أ  

هففففففففففف ج ال  قففففففففففف  منتت يففففففففففف   علففففففففففف  يلفففففففففففب قفففففففففففر م " أ  محيمففففففففففف  الم ضففففففففففف   ن ففففففففففف    ففففففففففف   ال  قففففففففففف  السفففففففففففة ي   ففففففففففف   االعتففففففففففف ا   

فففففففا  عل هفففففففففا أ   سففففففففت    ال ةيففففففففف  المشفففففففففر    سففففففففت ه  منففففففففف  أ   انفففففففف  هنفففففففففاق ع قفففففففف   ففففففففف   ال ففففففففففا   ال  فففففففففا      قفففففففففان نل   ف

 ألحكففففففففا  المففففففففا   
 
   رت هففففففففا  األ لفففففففف   31  فففففففف   االعتفففففففف ا  أ  أ  هفففففففف ج ال فففففففففا  لفففففففف  تيففففففففج نتييفففففففف  لفففففففف   ال ع قفففففففف   ي همففففففففا  ت ةي ففففففففا

املحيمففففففف   ن فففففففل ال  قففففففف  السفففففففة ي      أ  ركففففففف   فففففففف    الثانيففففففف   علففففففف  ضففففففف   الشفففففففها   ت فففففففر  مسففففففف  لي  المتهمففففففف   أمفففففففا قيفففففففا 

  عليففففففف  قفففففففر  ن ففففففف   افففففففف  ال فففففففرا ام ال فففففففا    فففففففف  ال ضفففففففي "
 
  اسفففففففتما   التشفففففففري  مفففففففا رن فففففففل هففففففف ج ال  قففففففف  فلففففففف  ريفففففففج  ففففففف ا ا

 ي (112    ح  3011)التميم   

 سففففففففة ي  ع قفففففففف  هنففففففففاق  انفففففففف  لفففففففف  كمففففففففا الجنا يفففففففف   المسفففففففف  لي  ن ةففففففففام  افيفففففففف   حفففففففف ها السففففففففة ي  ال  قفففففففف  تكفففففففف    ال قفففففففف      

 حففففففففففاالم ف ففففففففففل  المشفففففففففر   الفففففففففف فا  حالففففففففف  ففففففففففف  كمفففففففففا ال  فففففففففف   يلففففففففففب شفففففففففرعي  ع ةففففففففففام تففففففففف  عال أنفففففففففف   النتييففففففففف   السففففففففففل ق  ففففففففف  

 علفففففففف    اقفففففففف  المشففففففففر  أل  عليفففففففف   ال    فففففففف  ت قيفففففففف  مففففففففج رمنفففففففف  ال هفففففففف ا فففففففففإ  سففففففففة ي   ع قفففففففف    فففففففف   عفففففففف     فففففففف  الشففففففففر   

  ففففففففف  قفففففففففا  الففففففففف ي  ال  ففففففففف  مرتة ففففففففف  عنهفففففففففاي األ  قيففففففففف  الناحيففففففففف  مفففففففففج  ليفففففففففج أهميتهفففففففففا  حيففففففففف  مفففففففففج ناق ففففففففف  كيريمففففففففف  الشفففففففففر  

ففففففففففا    يا تح ي هفففففففففففا  الجفففففففففففانل أ ا  التففففففففففف   النتفففففففففففا     ان رامفففففففففففل السفففففففففففل ق  ف
 
  الجرميففففففففففف  النتييففففففففففف  نحففففففففففف ا  ياتففففففففففف   حففففففففففف   افيفففففففففففا

  سففففففف  فففففففف  قاتففففففف  مكفففففففا  علففففففف  النفففففففا  ر لففففففف   فففففففن ,  المةاشفففففففر   السفففففففة ي  الحالففففففف  هففففففف ج فففففففف  السفففففففة ي  ال  قففففففف  ت  ففففففف  عنففففففف ها

, ف   رففففففف  عليففففففف  املجنففففففف 
 
 ان رامفففففففل السفففففففل ق فففففففف  سفففففففاهم  أ  النتييففففففف  تفففففففن رم عيا  ففففففف     أك ففففففف  ر فففففففة  األمفففففففر عال أ  قتفففففففي 

 أ    الضفففففففففحي   سفففففففف  ضففففففففف   مثفففففففف    السففففففففل ق  سفففففففففة  األسففففففففةا  تلففففففففب  انففففففففف  سفففففففف ا    النتييفففففففف  علففففففففف  أ م أ ففففففففر   ألسففففففففةا 

 ي  ر  رها أ  النتيي  عل  ر  ي حي  السل ق ه ا عل ي الح   أ    ان رامل للسل ق م ا ر 

 الركن المعنوي في الجريمة السياسية الفرع الثال :

  ن سفففففففف   كيففففففففا  هفففففففف  عنمففففففففا مففففففففا ي  كيففففففففا  ميففففففففر  ليسفففففففف  الجريمفففففففف 
 
فففففففا    يا أرضففففففففا  السففففففففل ق مففففففففج رتكفففففففف    المففففففففا ي ال ن ففففففففر  ف

 لمففففففففففا   الن سففففففففففي  األ فففففففففف    رمثفففففففففف  األ   فففففففففف  ال ن ففففففففففر فففففففففففإ   ي همففففففففففا  السففففففففففة ي   ال  قفففففففففف  ان راميفففففففففف   النتييفففففففففف  املحظفففففففففف   

  ري فففففففف  فهفففففففف  أ   فففففففف   عن ففففففففر بغ فففففففف   ريمفففففففف  ال أنفففففففف   األ فففففففف   ا ففففففففح   أهميفففففففف  لفففففففف  األ   فففففففف   الففففففففركج  ضففففففففة ها  الجريمففففففف 
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 رمثففففففففففف  الففففففففففركج هففففففففففف ا فففففففففففإ  هنففففففففففا ,  مفففففففففففج(372   فففففففففف ح  1113)فخففففففففففري   : الجريمففففففففففف  عففففففففففج المسفففففففففف    تح رففففففففففف  ففففففففففف  المشففففففففففر 

,  قفففففففففففف   لفففففففففففف  التشففففففففففففر  ام (212   فففففففففففف ح  1193)حسففففففففففففن    : اال تماعيفففففففففففف  ال    فففففففففففف  أهفففففففففففف ا   يح فففففففففففف  لل  الفففففففففففف  ضففففففففففففمان 

  سفففففففن  ال"  ال را ففففففف  ال    فففففففام قفففففففان    مفففففففج( 90) المفففففففا   فففففففف  ال  ا يففففففف  الم ا فففففففر  أهميففففففف   الغففففففف  فففففففف  هففففففف ا الجانففففففف , عي  فففففففا 

 
 
ففففففا  مفففففففج   ا يفففففففا   الجريمففففففف  ا تكفففففففا   قففففففف   ف

 
 حالففففففف  فففففففف    نففففففف  سففففففف   أ  ال  ففففففف  فففففففف  عاهففففففف  أ  لجنففففففف    ان ا   أ  ان  اق فاقففففففف ا

   ففففففر سفففففف   ألي أ  بهففففففا  منفففففف  علفففففف    فففففف  علفففففف  أ  قسففففففرا لفففففف  أع يفففففف  مخفففففف    أ  مسففففففير   مفففففف ا  عففففففج نتيفففففف  تخفففففف رر أ  سففففففير

 التفففففففف  ن فففففففف  السفففففففف  ي,  ال    ففففففففام قففففففففان    مففففففففج( 301) المففففففففا   ,  قفففففففف   ففففففففا م" …ان ا   أ  ان  اق ر  فففففففف  أ  ال لفففففففف  ر ففففففففر  

 عففففففج ال  فففففف  علفففففف  أقفففففف   قفففففف  یيففففففج لفففففف  مففففففا مففففففج المففففففا   أعفففففف ج "ييي 1عي ن فففففف  ال  ففففففر   ب    فففففف   أحفففففف  علفففففف  ُیحيفففففف  علفففففف  أ " ال

 لحمفففففففففففففف   ان ا   ان  اق تففففففففففففف افر  شففففففففففففففت   فلففففففففففففف  الم ففففففففففففففري  ال    فففففففففففففام ك ففففففففففففففان    التشفففففففففففففر  ام ب فففففففففففففف  أمفففففففففففففا    ا  ",  عففففففففففففف 

   م هفففففففف   يلففففففففب أ  أسففففففففاس علفففففففف  الجنا يفففففففف  المسفففففففف  لي 
 
 مففففففففج الجنا يفففففففف  المسفففففففف  لي  مففففففففج    ففففففففل التفففففففف  ن   ففففففففها مففففففففج ضففففففففمنا

فففففففففففففاملجن       اال ا   ان  اق فاقفففففففففففففف  ركفففففففففففففف     ,(212)السفففففففففففففف ي   ي  ) ,م(   ففففففففففففففف ح   :  الميففففففففففففففرج" المم فففففففففففففف    فففففففففففففف   ال ففففففففففففففغ    ف

ففففففا  عيا الجريمففففففف  عفففففففج اننسفففففففا  ُ سفففففففن  أ    نففففففف   هففففففف ا   ال  ففففففف   ف
 
 هففففففف  ال  فففففففن أ   اعتةفففففففا  ف هفففففففا  مخ ففففففف   أنففففففف  عليففففففف  م سففففففف  ا

ا عال لففففففففي   ال  ففففففففن الج ا يفففففففف   المسفففففففف  لي  عليفففففففف  ت فففففففف   الفففففففف ي األسففففففففاس أ  الجفففففففف هري  الففففففففركج  ان راميفففففففف  لفففففففف  ا   تيسففففففففي  

 الما رففففففففف    ففففففففف  المشفففففففففر ع    ال  ففففففففف  األشفففففففففيا  فففففففففف  رتمثففففففففف  مشفففففففففر      ففففففففف   فففففففففر  تح يففففففففف    ا  مفففففففففج  ةي تهفففففففففا  سفففففففففتم  التففففففففف 

األ   ففففففف  أ   الفففففففركج فففففففف  ع هفففففففا الت ة ففففففف  رفففففففت   التففففففف  ل جريمففففففف   الما رففففففف  يففففففف  األهم الجفففففففانل ن سفففففففي   ففففففف   ال فففففففل   ففففففف   النتييففففففف  

 ي(372    ح  1113)فخري   : الم ن ي 

 بش  فففففففي   هففففففف    ففففففففالركج الم نففففففف ي 
 
يلفففففففب الفففففففركج الففففففف ي   بففففففف  عفففففففج النيففففففف  اآل مففففففف  فففففففف  ن ففففففف  الجفففففففانل  الففففففف ي ركففففففف   مرتة فففففففا

 للفففففففففركج المفففففففففا ي الففففففففف ي رت امففففففففف  مففففففففف  ال  ففففففففف     الجفففففففففانل كمفففففففففا أنففففففففف  رت لففففففففف   الجانففففففففف  الففففففففف ا ل  للميفففففففففر 
 
 هففففففففف ا   ففففففففف    ففففففففففا

رميفففففففج أ  رتح ففففففف   لففففففف ا ففففففففن  الفففففففركج الم نفففففف ي ل جريمففففففف  ال   لففففففي  ال اعففففففف   أي هففففففف  ال ففففففل   ففففففف   ال  ففففففف  الجنفففففففا ل  فاعلفففففف 

  األهليفففففففف  
 
مففففففففا لفففففففف  ريففففففففج ال  فففففففف  ال ففففففففا   مففففففففج الجففففففففانل قفففففففف   فففففففف   مففففففففج عنسففففففففا  رتمتفففففففف   ففففففففالةل    ال  فففففففف   أي ركفففففففف   متمت ففففففففا

 ي (129    ح  3011)التميم    : الج ا ي 

ال ت  ففففففف   ريمففففففف      قيفففففففا  الفففففففركج الم نففففففف ي,  يلفففففففب أل  هففففففف ا الفففففففركج هففففففف   سفففففففيل  المشفففففففر  فففففففف   أنففففففف     ممفففففففا ال شفففففففب فيففففففف 

عي أ  الم يفففففففففففا  الففففففففففف ي ر فففففففففففي   ففففففففففف  المشفففففففففففر  قففففففففففف   ال    ففففففففففف   ن عهفففففففففففا    ففففففففففف  الجفففففففففففانل    تح رففففففففففف  المسففففففففففف    عفففففففففففج الجريمففففففففففف 

  الم ففففففففففاح  لل  فففففففففف , عي أ  ع   فففففففففف   ريمفففففففففف  ال تفففففففففف  ال مفففففففففف  أشفففففففففف  مففففففففففج ع   فففففففففف  الضففففففففففر  الم  فففففففففف   علفففففففففف  المفففففففففف م, كمففففففففففا أ

 ع     ال ت  ال  ن ه  أق  مج ال      السا    فك  ما ت    ر اس عل  مست    ان   الجنا لي

  الجفففففففر  فيففففففف  ركففففففف    ان راميففففففف   النيففففففف  أحففففففف هما شفففففففكل    فففففففف   ال  فففففففن
 
 الففففففف ي المت مففففففف    ففففففف  ال  فففففففن هففففففف   اآل فففففففر م  ففففففف  ا

 ال  فففففف  تح يفففففف  ففففففف  الفففففف      قةفففففف    ليففففففج  ان ا    الم رففففففف  همففففففا ب ففففففامل   ممثلفففففف  ألنهففففففا ال م رفففففف    فففففف  الجففففففرا   فيفففففف  ت فففففف 

  يعنا رها   ةي     ري ها عل  م     عشا   رت ل  الجرا   له ج ان رامل

:
ً
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فهففففففففا عي  ففففففففريح    ن فففففففف   الجنففففففففا ل ال  فففففففف  التشففففففففر  ام ب فففففففف  حفففففففف  م ففففففففف   ال    ففففففففام قففففففففان    ففففففففف  ال را فففففففف  الُمشففففففففر  عر 

 الففففففففف ي   ل جريمففففففففف  المكففففففففف    ال  ففففففففف  ال تكففففففففا  الجفففففففففانل ع ا   ت  يففففففففف  هففففففففف  الجنففففففففا ل ال  ففففففففف : "أ  علففففففففف  1ال  فففففففففر   22المففففففففا   

, فال  فففففففففف  الجنففففففففففا ل هفففففففففف  أ  ففففففففففر  فففففففففف   الففففففففففركج "أ ففففففففففر    نا يفففففففففف  عاقةفففففففففف  أي أ   ق فففففففففف  التفففففففففف  الجريمفففففففففف  نتييفففففففففف   سففففففففففته  

رميففففففج   ريفففففف  ال  ففففففف  الجنففففففا ل علفففففف  أنفففففف " عةففففففا   عفففففففج   الم نفففففف ي    نففففففا   علفففففف  هفففففف ا الت ريفففففف  الففففففف ي نففففففص عليفففففف  المشففففففر 

:  ع ا   الجفففففففففانل الم  هففففففففف  علففففففففف  ا تكفففففففففا  ال  ففففففففف     ففففففففف  تح يففففففففف  النتييففففففففف  ان راميففففففففف  التففففففففف   ق ففففففففف  أ     هفففففففففا مفففففففففج النتفففففففففا  "

 ع ا   أنهففففففففففا" الن فففففففففف  علفففففففففف  117 ففففففففففف  المففففففففففا    , كمففففففففففا فرفهففففففففففا قففففففففففان   ال    ففففففففففام السفففففففففف  ي(127   فففففففففف ح  3011)التميمفففففففففف   

 عن فففففففففر علففففففففف  ان راميففففففففف  النيففففففففف  رةنففففففففف  الم فففففففففا    المشفففففففففر  ففففففففففإ  سفففففففففة  ال فففففففففان  ", ممفففففففففا عرفھفففففففففا مفففففففففا علففففففففف  الجریمففففففففف  ا تكفففففففففا 

 ان ا   تكففففففف يج فففففففف  مرحلففففففف  الم رفففففففف  أ   اعتةفففففففا  الم رفففففففف  أ  ال لففففففف   أهميففففففف  مفففففففج أهميتهفففففففا حيففففففف  مفففففففج أهففففففف  أنهفففففففا أي ان ا   

ففففففا  سففففففف ا     م ه مففففففف  الحففففففف   يلفففففففب عنا فففففففر م رفففففففف    أ فففففففر   ناحيففففففف  مفففففففجي لم ه مففففففف ي أساسففففففف    شفففففففر   أ  ال  ففففففف  قةففففففف   ف

فففففففففا أ  م ا فففففففففرت  , رت ففففففففف   مفففففففففا ب ففففففففف ها( 202   ففففففففف ح  1171)مفففففففففنم     : ان ا    حففففففففف    اتيفففففففففاج رحففففففففف   مفففففففففا  هففففففففف ا   لففففففففف  الح  

 عي أ  ال لفففففففف     ان ا   الم رففففففففف  أ  ال لفففففففف : عن ففففففففريج مففففففففج رتكفففففففف    ان رامففففففففل ال  فففففففف  أ  علفففففففف  المةفففففففف أ حيفففففففف  مففففففففج ال  فففففففف 

   نفففففففففففف  الم رففففففففففففف   يلففففففففففففب أل   ان رامففففففففففففل  نظريفففففففففففف  ال  فففففففففففف  منفففففففففففف  أهفففففففففففف  ان ا   عال أ    ال منفففففففففففف  الت تيفففففففففففف  ففففففففففففف  ان ا    سففففففففففففة 

 أ  األ   ففففففففف  م نففففففففاج فففففففففف  سفففففففف ا  ري ففففففففل ال  حففففففففف ج ال  يئفففففففف  م نففففففففف ي ال منفففففففف  الت تيفففففففف  فففففففففف  ان ا    سففففففففة   ال لفففففففف  هنفففففففففا   ال لفففففففف 

 عنفففففففف ما ر شففففففففن ال  يئفففففففف  م نفففففففف  ليففففففففج ياتفففففففف   حفففففففف  ففففففففف    يئفففففففف    تبفففففففف  ال ال ففففففففان    انتهففففففففاق أ  الشففففففففر م رففففففففف  فففففففففإ  ال ففففففففان نل 

 الشففففففففففك  هفففففففففف  ان راميفففففففففف  النيفففففففففف  أ  الففففففففففة    يضففففففففففي  لل ففففففففففان    مخففففففففففال  أنفففففففففف    ففففففففففر  مففففففففففا لتح يفففففففففف  ان ا   ت  يفففففففففف  رففففففففففت 

  الم نةففففففففففففف  لففففففففففففف  ا   ال ةيعففففففففففففف 
 
 عليففففففففففففف  سففففففففففففف   نت فففففففففففففر  علففففففففففففف  تنفففففففففففففا   عنا فففففففففففففر   (200   ففففففففففففف ح  1171)مفففففففففففففنم      :  قان نفففففففففففففا

 ال    الجنا ل  ف  الت تي  التال :

 العلم : -1

ُ  ففففففف  ال لففففففف  هففففففف  ال ففففففف   التففففففف  رتضففففففف  بهفففففففا السففففففف     يظهفففففففر علففففففف  مفففففففا هففففففف  عليففففففف   هيففففففف ا ففففففففال ل   السففففففف    عيففففففف  الجهففففففف   ففففففف  

: ففففففففففن  ال قفففففففففا   التففففففففف  رلففففففففف   ال لففففففففف  بهفففففففففا قففففففففف  تكففففففففف   سفففففففففا    علففففففففف  ال  ففففففففف  أ  م ا فففففففففر  لففففففففف  أ  الح ففففففففف  عليففففففففف    ففففففففف    عامففففففففف  

ففففففا  عيا عال تيتمففففففف  فففففففف   اعيففففففف   فففففففإ ا   ان راميففففففف  النيففففففف  , لففففففف ا تتح ففففففف (127   ففففففف ح  3011)التميمففففففف     فففففففف  رمثففففففف  الجفففففففانل  ف

 يلففففففب ففففففف   فففففف ,  مففففففا ر فففففف   الفففففف ي ال  فففففف   ةي فففففف  م رففففففف  قان نيفففففف   أي   تبفففففف  التفففففف  عنا ففففففرها  كفففففف  ان راميفففففف  الحا  فففففف  يهنفففففف 

 عنا فففففففرها التففففففف  مففففففف  تحففففففف   أ  المت قففففففف   مفففففففج عملففففففف  عفففففففج سفففففففتني  التففففففف  النتييففففففف    ةي ففففففف  علففففففف  علففففففف  الجفففففففانل أ  ح ي ففففففف 

" أ  علففففففففف  ال    فففففففففام قفففففففففان    مفففففففففج 22 المفففففففففا   مفففففففففج(  )ال  فففففففففر  ن ففففففففف عي  لهفففففففففا ررسفففففففففم  الففففففففف ي  الن فففففففففا  ال فففففففففان    رحففففففففف  ها

 مففففففففففج سففففففففففة   مففففففففففا علفففففففففف   انضففففففففففاف   " حفففففففففف   ها  امل ففففففففففا ر  قففففففففففا   عليفففففففففف  فنقفففففففففف   ل  لفففففففففف  ع راميفففففففففف  نتففففففففففا   ال اعفففففففففف  ت قفففففففففف  عيا

 ن ففففففففف ,  الجريمففففففففف    ففففففففف  ت سففففففففف   علففففففففف  تن   هفففففففففا بسففففففففف   الجريمففففففففف  تكففففففففف يج فففففففففف  تففففففففف    التففففففففف  الظفففففففففر   م رفففففففففف  الضفففففففففر  ي 

  شففففففففففف ر  شفففففففففففننها مفففففففففففج ما رففففففففففف  ظفففففففففففر   الجريمففففففففففف  فففففففففففف  تففففففففففف افرم عيا" أ  علففففففففففف  ال را ففففففففففف  ال    فففففففففففام قفففففففففففان    مفففففففففففج( 21) المففففففففففا  

  ا تكابهففففففا ففففففف  سففففففاه  مففففففج  فففففف  علفففففف    ا هففففففا سففففففرم تخ ي هففففففا ا  ال    فففففف 
 
فففففا  فففففففاع    ا   ف

 
 عيا أمففففففاي   لفففففف  لفففففف  ا  بهففففففا علفففففف ي شففففففريكا
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فففففا  عيا عال  ففففففاح ها   فففففف  علفففففف   سففففففري  ففففففف  الجريمفففففف  ا تكففففففا  سففففففهل     ففففففي  مشفففففف    ظففففففر   تفففففف افرم    ف
 
 أمففففففا   بهففففففا عالمففففففا

   ان  س ا       ل   مج   ص أ رها رت    ف  الظر   مج يلب ع ا ما
 
 "يمخ    ا  مش    ظر فا

 :اإلرادة -2

ريمفففففففف  ال  فففففففف  علفففففففف  أ  ان ا   هفففففففف   فففففففف هر ال  فففففففف   مففففففففج أ ففففففففرز عنا ففففففففرج, فهفففففففف  نشففففففففا  ن سفففففففف   يهفففففففف   علفففففففف  تح يفففففففف   ففففففففر  

 ال  ففففففف  فففففففف  ان ا   السففففففف  ي المشفففففففر   ففففففف    قففففففف  , م ففففففف    أي أنهفففففففا قففففففف ج ن سفففففففي   اعيففففففف  م  كففففففف   سفففففففتيي  لر ةفففففففام الفففففففن  

 علففففففف  يلففففففب ر يففففففف    "ال ففففففان    عرفھفففففففا مففففففا علففففففف  الجریمفففففف  ا تكفففففففا  ع ا   الن فففففف " أنهفففففففا علفففففف ( 117) المفففففففا    ريفففففف  عفففففففج الجنففففففا ل

  سفففففففيل   ففففففف   مفففففففج المر ففففففف   النتييففففففف  تح يففففففف  نحففففففف  ن سففففففف   نشفففففففا  أنهفففففففا أي   ن سفففففففي  ظفففففففاهر  هففففففف  ان ا   أ  ال  ففففففف  علففففففف 

 ن سفففففففف   نشففففففففا  ال  ففففففففي  فففففففففإ   عليفففففففف ,  األشففففففففيا , النففففففففاس مففففففففج  فففففففف  رحففففففففي  مففففففففا علفففففففف  للتففففففففن    اننسففففففففا   سففففففففتخ مها محفففففففف   

 تلففففففففففففب لتح يفففففففففففف   سففففففففففففتخ   التفففففففففففف   ال سففففففففففففا   المر فففففففففففف   النتييفففففففففففف  م رففففففففففففف  ت تفففففففففففف   أنهففففففففففففا أي  الفففففففففففف ع   ان  اق مففففففففففففج ر ةفففففففففففف 

لتح يفففففففففففف   مفففففففففففف  يلففففففففففففب فففففففففففففن  ع ا   ال  فففففففففففف  ان رامففففففففففففل ال تي ففففففففففففل  حفففففففففففف ها   (99   فففففففففففف ح  1173)المر فففففففففففف ا ي   : النتييفففففففففففف 

ال  فففففففففف  الجنففففففففففا ل  فففففففففف   سففففففففففت    أ  تتيفففففففففف  ان ا   علفففففففففف  تح يفففففففففف  النتييفففففففففف  المت تةفففففففففف  علفففففففففف  ال  فففففففففف  الجرمففففففففففل ففففففففففف  الجففففففففففرا   

 ي(122    ح  3011)التميم   :  ال م ر , ف ل ال ت  رت    أ  تتي  النتيي  عل  عزها  الر  

 ي ضوء التشريع العراقي والتشريعات المقارنة المبح  الثاني: الجريمة السياسية ف

تختلففففففف  التشففففففففر  ام ففففففففف  هفففففففف ا االتيففففففففاج   لففففففف  تت فففففففف  التشففففففففر  ام الجنا يفففففففف  علفففففففف  عريفففففففا    ريفففففففف  محفففففففف   لهفففففففف ج الجريمفففففففف      

 مففففففففففج هفففففففففف ج األنظمفففففففففف  االسففففففففففتة ا ر  ال كتات  يفففففففففف   األنظمفففففففففف    علفففففففففف  حسفففففففففف  النظففففففففففا  السياسفففففففففف   السففففففففففا   ففففففففففف  تلففففففففففب الفففففففففف    

 مففففففففففا تضففففففففففمنت    نتنففففففففففا   هفففففففففف ا المةحفففففففففف  ل  اسفففففففففف  مففففففففففا تضففففففففففمن  التشففففففففففر   ال را فففففففففف  مففففففففففج  هفففففففففف لفففففففففف ا سفففففففففف     ال رم را يفففففففففف 

 التشر  ام الم ا ن  مج الجه  الثاني  نريا  الت ا           تلب التشر  ام امل تل  ي

 المطلب األول: الجريمة السياسية وفق ما تضمنه التشريع العراقي

 را ففففففف  الجريمففففففف  السياسفففففففي  فففففففف  ال  ففففففف  األ   مفففففففج الةفففففففا  الثفففففففانل   ففففففف  المشفففففففر  ال را ففففففف  مفففففففج  ففففففف   قفففففففان   ال    فففففففام ال

( علففففففففف  أ  " ت سففففففففف  30عي ن ففففففففف  المفففففففففا   )  (33, 31, 30 التفففففففف  حملففففففففف  عنففففففففف ا  الجفففففففففرا   مففففففففج حيففففففففف   ةي تهفففففففففا فففففففففف  المفففففففف ا  )

الجفففففففففرا   مفففففففففج حيففففففففف   ةي تهفففففففففا علففففففففف  عا رففففففففف   سياسفففففففففي " كمفففففففففا عفففففففففر  الُمشفففففففففر  ال فففففففففان نل ال را ففففففففف  الجريمففففففففف  السياسفففففففففي  فففففففففف  

ال امففففففف  أ  ال ر رففففففف   السياسفففففففي  الح ففففففف    علففففففف  ت ففففففف  أ  سياسففففففف    ةاعففففففف  ترتيففففففف  التففففففف  ( علففففففف  أنهفففففففا " أي الجريمففففففف 31المفففففففا   )

 فيمفففففففا عففففففف ا يلفففففففب   تبففففففف   ريمففففففف  عا رففففففف "ي  مففففففف  يلفففففففب ال   تبففففففف  الجفففففففرا   التاليففففففف  سياسفففففففي  لففففففف   انففففففف  قففففففف  ع تيةففففففف   ةاعففففففف  

 سياس  :

 الجرا   الت  ترتي   ةاع  أنانلي ي1

 ال ا   يالجرا   الماس   نمج ال  ل   ي3

  را   ال ت  ال م   الشر   في ي ي2
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  ريم  االعت ا  عل  حيا    ي  ال  ل ي ي2

 الجرا   ان ها ي ي ي2

  هتففففففففففففففب  الرشففففففففففففف    االحتيفففففففففففففا  األمانففففففففففففف    يانففففففففففففف   الت  يففففففففففففففر  اال فففففففففففففت س الجفففففففففففففرا   امل لففففففففففففف   الشفففففففففففففر   السفففففففففففففرق  ي9

  يال ر 

  ي عل  املحيم  عيا  أم أ  الجريم  سياسي  أ  تة   ف  حيمهاي

 ال   تبفففففففففف   -3رحفففففففففف  السففففففففففجج الم  فففففففففف  محفففففففففف  انعفففففففففف ا  ففففففففففف  الجففففففففففرا   السياسففففففففففي ي  -1( " 33ن فففففففففف  عليفففففففففف  المففففففففففا   ) أمففففففففففا مففففففففففا

ال    ففففففف  املحكففففففف   بهفففففففا فففففففف   ريمففففففف  سياسفففففففي  سفففففففا    فففففففف  ال ففففففف    ال  سفففففففت ي  الحرمفففففففا  مفففففففج الح ففففففف    الم ارفففففففا الم نيففففففف   ال 

الن فففففففففففف   السففففففففففففا    أ  المشففففففففففففر   حرمفففففففففففا  املحكفففففففففففف   عليفففففففففففف  مففففففففففففج ع ا   أم الفففففففففففف  أ  الت ففففففففففففر  ف هفففففففففففا", رتةفففففففففففف   مففففففففففففج  فففففففففففف  

ال را ففففففففففف  مفففففففففففج  ففففففففففف   قفففففففففففان   ال    فففففففففففام قففففففففففف   ضففففففففففف  ت سفففففففففففيما ل جفففففففففففرا   مفففففففففففج حيففففففففففف   ةي تهفففففففففففا  هففففففففففف  الجفففففففففففرا   السياسفففففففففففي  

  الجفففففففففرا   ال ا رففففففففف , فظففففففففف  عفففففففففج أ  ال فففففففففان   قففففففففف   مففففففففف   ففففففففف      فففففففففي  الجريمففففففففف   م ضففففففففف عها عنففففففففف ما   فففففففففح  ال فففففففففان   

ن ففففففففف  علففففففففف  أ " الجريمففففففففف  السياسفففففففففي  هففففففففف  التففففففففف  ترتيففففففففف  الجفففففففففرا   السياسفففففففففي  عي مفففففففففج  ففففففففف     ريففففففففف   (31المفففففففففا   )  فففففففففف 

 ةاعففففففففففف  سياسففففففففففف   أ  ت ففففففففففف  علففففففففففف  الح ففففففففففف   السياسفففففففففففي  ال امففففففففففف   ال ر رففففففففففف  ييي"  مسفففففففففففتثن  مفففففففففففج يلفففففففففففب عففففففففففف  ا مفففففففففففج الجفففففففففففرا   

 ا را هفففففففففففففا مفففففففففففففج منظففففففففففففف   الجفففففففففففففرا   السياسفففففففففففففي ,  مفففففففففففففج هففففففففففففف ا الت ريففففففففففففف  نيففففففففففففف  أ  المشفففففففففففففر  ال را ففففففففففففف  قففففففففففففف  ضفففففففففففففي  بهففففففففففففف ج 

حففففففف  الففففففف ي أ فففففففر  مفففففففج ن فففففففا  هففففففف ج الجفففففففرا   الجريمففففففف  الماسففففففف   فففففففنمج ال  لففففففف  االسفففففففت نا ام ن فففففففا  الجفففففففرا   السياسفففففففي  ل 

ال فففففففففا     التففففففففف    ففففففففف  مفففففففففج ال نا فففففففففر الم ضففففففففف عي  المهمففففففففف  فففففففففف  الجفففففففففرا   السياسفففففففففي ,  فظففففففففف  عفففففففففج أ  االسفففففففففت نا ام التففففففففف  

   م اسففففففففت ن   مففففففففج الجريمفففففففف  السياسففففففففي  الجففففففففرا   التفففففففف  ت فففففففف   فففففففف اف  أنففففففففانل,   ففففففففرا   التيسفففففففف    ففففففففرا   ال تفففففففف  ال مفففففففف  

ر   فيفففففففففف    ففففففففففرا    يانفففففففففف  األمانفففففففففف    ففففففففففرا   االعتفففففففففف ا  علفففففففففف  حيففففففففففا    ففففففففففي  ال  لفففففففففف  فظفففففففففف  عففففففففففج الجففففففففففرا   ان ها يفففففففففف   الشفففففففففف

 الجفففففففرا   امل لففففففف   الشفففففففر ,  فففففففف  يام السفففففففيا  أ  ففففففف  المشفففففففر  علففففففف  املحيمففففففف  عنففففففف  نظفففففففر الففففففف    الم ر ضففففففف  أمامهفففففففا عيا 

  فففففففر  هففففففف ا الحيففففففف  أمفففففففا  املحيمففففففف   أم أ  تلففففففب الففففففف ع   مفففففففج الففففففف عا   السياسفففففففي  أ  تةففففففف   فففففففف  حيمهفففففففا يلفففففففب, قةففففففف  أ  

ف فففففففففف  أع فففففففففف  لمرتي فففففففففف  الجففففففففففرا   السياسففففففففففي  امتيففففففففففازام  ( مففففففففففج يام ال ففففففففففان   33)أمففففففففففا مففففففففففا تضففففففففففمنت  المففففففففففا      التمي  رفففففففففف 

فظففففففف  عفففففففج عففففففف   اعتةفففففففا   هففففففف ج الجريمففففففف  مفففففففج ج الم  ففففففف   ففففففف ال مفففففففج ع   ففففففف  انعففففففف ا    ا ففففففف   م هفففففففا عحففففففف   ع   ففففففف  السفففففففج

  علفففففففف  عفففففففف   المسففففففففاس  ففففففففالح     الم ارففففففففا الم نيفففففففف   عفففففففف   حرمففففففففا  املحكفففففففف    ففففففففرا   ال فففففففف   عنفففففففف  ا تكابهففففففففا  انيتففففففففا, عضففففففففاف

 علي  مج ع ا   أم ال  أ  الت ر  ف هاي

 
 
 مفففففففففج أ ففففففففف    فففففففففن اال تمفففففففففاع   ففففففففف اها ري ففففففففف  ممفففففففففا سفففففففففامي    ففففففففف  اف  م ف عففففففففف  السياسفففففففففي  الجريمففففففففف  تكففففففففف    مفففففففففا عي  الةفففففففففا

 أ فففففففف  ل ففففففففا  بهفففففففف ج الجريمفففففففف  ركفففففففف   ا النظففففففففا  أ  علفففففففف  اليث فففففففف  مففففففففج التشففففففففر  ام  ن فففففففف    ففففففففف  يلففففففففب ال ا رفففففففف , الجريمفففففففف 

 فيففففففففر  عفففففففف     فففففففف   علفففففففف  تففففففف   ال ا فففففففف   ففففففففال ل   الجنا يفففففففف   الم  يففففففففام فظفففففففف  عفففففففج أ    األنظمفففففففف  الجنا يفففففففف  األ ففففففففر   مفففففففج

املجففففففر  السياسفففففف  ,  عليففففففف  فمففففففج ر فففففف   علفففففف  محا لفففففف  زع عففففففف  نظففففففا  الحيفففففف , أ  مففففففج ر فففففف    ا تيفففففففا   عففففففج ان رامففففففل الشففففففر

أ  محا لفففففففف  ا تيففففففففا    ففففففففي  الفففففففف ز ا  أ  زعففففففففي  سياسفففففففف   أ  عضفففففففف  ففففففففف  حفففففففف   سياسفففففففف  , ال   فففففففف  ف لفففففففف   ريمفففففففف  سياسففففففففي ,     

فففففا   اعثفففففف  سياسفففففف  , كمففففففا أ  مففففففج رت فففففف   علفففففف    ففففففي  الجمه  يفففففف  سفففففف ا   الضففففففر  أ  الجففففففر  أ  سففففففل ق رفففففف   ي علفففففف  ال تفففففف   ف
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 عفففففففج مفففففففج ر ففففففف    فففففففني عمففففففف  ع هفففففففا ل أ   ريمففففففف  ع ها يففففففف  علففففففف  ا فففففففت   أن اعهفففففففا الففففففف ا    فففففففف  
 
, فظففففففف 

 
 سياسفففففففيا

 
ال   ففففففف  ميرمفففففففا

قففففففففان   مكافحفففففففف  ان هففففففففا  ال   فففففففف  ف لفففففففف   ريمفففففففف  سياسففففففففي , كفففففففف لب مففففففففج ر فففففففف    ففففففففني ف فففففففف  ع رامففففففففل مففففففففج األف ففففففففا  امل لفففففففف  

 ميففففففر  سياسففففففف  
 
  ( مفففففففج قففففففان   ال    فففففففام31مففففففا  سفففففففت ت  مففففففج من ففففففف   المففففففا   )ع  مففففففا ت ففففففف   هفففففف      الشففففففر  ال   فففففف  أرضفففففففا

 ي (71 - 71  ال  حام 3011)التميم   

 فففففف  مففففففا ت فففففف   هفففففف  الجانفففففف  النظففففففري لهفففففف ج الجريمفففففف , أمففففففا مففففففا رخففففففص الجانفففففف  ال ملفففففف  فهفففففف  منففففففاق  تمامففففففا لمففففففا تفففففف  سففففففر ج, 

ففففففا  ر  ففففففف  عليففففففف  أشففففففف  ال    فففففففام  التففففففف  تتففففففف ا    ففففففف   انعففففففف ا   السفففففففجج  عي ع  مفففففففج ر ففففففف   علففففففف  ا تكفففففففا   ريمففففففف  سياسفففففففي   ف

م فففففففا    أم الففففففف  المن  لفففففف     ففففففف  المن  لففففففف ,  الم  فففففف , فظففففففف  عففففففج الم املففففففف  ال اسفففففففي  التفففففف   انففففففف  ت  ففففففف  عليفففففف , عضفففففففاف  علفففففف 

ففففففففففا   سفففففففففففتثن  مفففففففففففج قفففففففففففرا ام ال  ففففففففففف  التففففففففففف   انففففففففففف  ت ففففففففففف   فففففففففففف  مختلففففففففففف  المناسفففففففففففةام كما أ   كمفففففففففففا أ  املجفففففففففففر  السياسففففففففففف    ف

املحاكمففففففام التفففففف  تخففففففص هفففففف ا النفففففف   مففففففج الجففففففرا    انفففففف    ففففففر  علفففففف  املحففففففاك  التفففففف  ال  سففففففتن  علفففففف  ال  اعفففففف  التفففففف  حفففففف  ها 

   التفففففف  هفففففف  تكفففففف   الضففففففما  لح فففففف   المففففففته  ففففففف   ميفففففف  مراحفففففف  سفففففف ا  ففففففف  التح يفففففف  أ  قففففففان   أ فففففف   املحاكمففففففام الج ا يفففففف

 املحاكم , ال سيما أ  تلب ال را ام الت  ت    مج ه ج املحاك  تك   ق  ي       قا ل  لل  ج ف ها تمي  راي   

 الثاني: الجريمة السياسية في التشريعات المقارنة المطلب

 
 
 عففففففففج أنفففففففف  لفففففففف  لفففففففف  رضفففففففف  الُمشففففففففر  الم ففففففففري م يففففففففا ا

 
 ُ  ففففففففِر  للت رقفففففففف   فففففففف   الجففففففففرا   السياسففففففففي   الجففففففففرا   ال ا رفففففففف , فظفففففففف 

ال را ففففففف , عي اكت ففففففف   ال فففففففان    كمفففففففا هففففففف  الحفففففففا  فففففففف   ا ففففففف  أحكامفففففففا لهفففففففا ر  فففففففر  السياسفففففففي    لففففففف  الجريمففففففف  ال    فففففففام قفففففففان   

علفففففففففف  أ "  1127لسففففففففففن   21( مففففففففففج قففففففففففان   ال    ففففففففففام  قفففففففففف  172المففففففففففا   ) نففففففففففصشففففففففففا   علفففففففففف  هفففففففففف ج الجريمفففففففففف  مففففففففففج  فففففففففف    ان 

  ال  عشففففففففر  علفففففففف  ت يفففففففف   ال  نيفففففففف   ال   مسفففففففف  عففففففففج ت فففففففف  ال   غرامفففففففف  سففففففففن    مفففففففف  تتيففففففففا ز  ال مفففففففف    السففففففففجج   اقفففففففف 

 نظففففففففا  قلففففففف  علفففففففف  التحفففففففري ( أ ال) :اآلتيفففففففف  األف فففففففا  مففففففففج ف ففففففف  يكرهفففففففا المت فففففففف   ال فففففففر    إحفففففففف   ا تيففففففف  مففففففففج  ففففففف   نيففففففف 

 أ  األساسففففففففي  ال سففففففففت    مةففففففففا    غي فففففففف  علفففففففف  ترمففففففففل التفففففففف  المفففففففف اه  تففففففففر ي (  انيففففففففاي)الم ففففففففري  ال  ففففففففر ففففففففف  الم ففففففففر   الحك مفففففففف 

   ريففففففففففففف   فففففففففففففج  مففففففففففففج  ففففففففففففف  ال    ففففففففففففام  فففففففففففففن      اقفففففففففففف  ي ان هفففففففففففففا  أ   ففففففففففففال    اال تماعيففففففففففففف  للهيئفففففففففففف  األساسفففففففففففففي  الففففففففففففنظ 

 أ       السففففففففا  ت   ال  ففففففففرت   ففففففففف  ع هففففففففا المن فففففففف   الجففففففففرا   مففففففففج  ريمفففففففف  ا تكففففففففا  علفففففففف  الماليفففففففف  أ  الما رفففففففف  المسففففففففاع  

  رك   
 
  يا تكابها" ف  مةاشر  االشت اق قا  ا

ا ففففففففف   املجلففففففففف  األعلففففففففف   الففففففففف ي السياسفففففففففي " الحيفففففففففا  "عفسفففففففففا  قفففففففففان     مفففففففففج ال ففففففففف ان   التففففففففف  عالجففففففففف  هففففففففف ا الفففففففففن ص, هففففففففف 

   فففففففففا   3011 لسففففففففن  121  قفففففففف   يحمفففففففف  ان فففففففف ا , حيففففففففف    ارفففففففف  ففففففففف  لل فففففففف ام المسفففففففف ح 
 
  ففففففففف    منفففففففف  قفففففففف ر  ل ففففففففان      فففففففف ر 

فففففففا  1123    سفففففففففمب  33 ففففففففف "  اعتةففففففففا ي  بفففففففف "  ميففففففففر   193 ال فففففففف    الم ففففففففري  ال قففففففففا    ريفففففففف   ففففففففف  نشففففففففر "الغفففففففف  "  سففففففففم   ف

  ُ  فففففف    ال ففففففان    هفففففف ا أحكففففففا  ت ةيفففففف  ففففففف " أ  علفففففف  منفففففف ( 1) المففففففا   ففففففف  نففففففص عي,1123 لسففففففن 
 
 مففففففج  فففففف  الغفففففف   لجريمفففففف  ُمرتِيةففففففا

فففففا     ف
 
  م ظ ففففففا

 
  عامففففففا

 
فففففا  مففففففج   فففففف    فففففف ج أ   زيففففففرا    ف

 
 ال ر يفففففف  أ  الةل رفففففف  املجففففففال  أحفففففف  أ  الب لمففففففا  ميلسفففففف   أحفففففف  ففففففف  عضفففففف ا

ففففففا   ففففففف ص  ففففففف  ال مففففففف    علففففففف  المففففففف رريام ميفففففففال  أ     ف
 
 فففففففا

 
 ب ففففففف   ا تيففففففف  عامففففففف  نيا يففففففف   ففففففف   لففففففف  أ  عامففففففف   خ مففففففف  ُمكل

  1121 سفففففففففن  سففففففففف تمب  أ   
 
   ريففففففففف  السياسفففففففففي  الحيفففففففففا  أ  الحيففففففففف  عفسفففففففففا  علففففففففف  الت فففففففففا   ( أ: ) اآلتيففففففففف  األف فففففففففا  مفففففففففج ف ففففففففف 

, "سياسففففففففي  م ارففففففففا علفففففففف  ل ح فففففففف     يلففففففففب ال فففففففف ان   مخال فففففففف    ريفففففففف  أ  ف هففففففففا التهففففففففا    أ  ال ليففففففففا الففففففففة    م ففففففففال  انضففففففففرا 
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عي  ,3011لسفففففففففن   121 فففففففففف  المفففففففففا   األ لففففففففف  مفففففففففج المرسففففففففف    قففففففففف   السياسفففففففففي " الحيفففففففففا  "عفسفففففففففا    فففففففففان    اسفففففففففم   اسفففففففففتة  

 نظففففففا  تفففففف  ي علفففففف  افسففففففا  أ  السياسففففففي  الحيففففففا  ت سفففففف  التفففففف  لكففففففل تففففففت  م اقةفففففف  مرتي فففففف  الجففففففرا     مفففففف ا ج ب فففففف  تفففففف    فففففف ر 

 هفففففففف ج علفففففففف  ال    فففففففف  ت قيفففففففف  علفففففففف  ال ففففففففان    فففففففففنص للميتمفففففففف    انسففففففففا   ال فففففففف   ع ففففففففا   شففففففففننها مففففففففج أف ففففففففا   ا تكففففففففا  الحيفففففففف 

 الحيففففففففففا  عفسففففففففففا  علفففففففففف  تفففففففففف    التفففففففففف  األف ففففففففففا  مففففففففففج     هففففففففففا ال ضففففففففففا  علفففففففففف   التففففففففففن    االنتخا ففففففففففام ت  يففففففففففر م هففففففففففا  التفففففففففف  األمثففففففففففا 

فففففففففا هففففففففف ال  م اقةففففففففف  علففففففففف  ال فففففففففان     نفففففففففص الفففففففففة    فففففففففف  الحيففففففففف  نظفففففففففا  عفسفففففففففا  أ  السياسفففففففففي  تح رففففففففف , عي ن ففففففففف         مي  

/أ علففففففففف  أ " عمففففففففف  مفففففففففا مفففففففففج شفففففففففنن  عفسفففففففففا  الحيففففففففف  أ  الحيفففففففففا  السياسفففففففففي    ريففففففففف  انضفففففففففرا   م ففففففففف ح  الفففففففففة   أ  1المفففففففففا   

 ي3011 لسن  ن فمب  31 ف (  )مير   29 ال    الرسمي  الجري   ف  نشر,   ال ي  التها   ف ها"

 ممففففففففا سففففففففة , عي 
 
فففففففا  أك فففففففف   ضفففففففف حا اعتمفففففففف  عنفففففففف    ري فففففففف  ل جريمفففففففف  السياسففففففففي  علفففففففف    فففففففف   أمففففففففا الُمشففففففففر  السفففففففف  ي ف فففففففف   ف

 ففففففففففف    مففففففففففج  فففففففففف   يلففففففففففب ُعرففففففففففف  الجريمفففففففففف  السياسففففففففففي   الففففففففف اف  الش ضفففففففففف    الم ضفففففففففف ع  عنفففففففففف  ا تكففففففففففا  تلففففففففففب الجريمفففففففففف 

علفففففففففف  عنهفففففففففففا"   3011 ل ففففففففففا  التشففففففففففر ع  المرسفففففففففف     الم فففففففففف   1121 ل ففففففففففا  121 مففففففففففج قففففففففففان   ال    ففففففففففام  قفففففففففف   112المففففففففففا   

 الح فففففففففففف    علفففففففففففف  ال اق فففففففففففف  الجففففففففففففرا   كفففففففففففف لب  هفففففففففففف  سياسفففففففففففف     فففففففففففف اف  ال اعفففففففففففف  عل هففففففففففففا أقفففففففففففف   التفففففففففففف  الم  فففففففففففف    الجففففففففففففرا  

 الجريمفففففففف   ضفففففففف  سففففففففيا  الُمشففففففففر  ع    نففففففففل " لفففففففف اف  عل هففففففففا ان ففففففففا  قفففففففف  ال اعفففففففف  ريففففففففج لفففففففف  مففففففففا  ال ر رفففففففف  ال امفففففففف  السياسففففففففي 

 أ  رتففففففف افر ال  فففففففف  عنففففففف  مرتيففففففف  الجريمففففففف  السياسففففففففي , أ   هفففففففف ج الشفففففففر   هففففففف  : شفففففففر    أساسفففففففي   السياسفففففففي  ضفففففففمج

 قففففففان    مففففففج 111 المففففففا   عرففففففف   قفففففف   األنففففففانل الفففففف نل  هفففففف  الفففففف ي قففففففا  ال تكففففففا  تلففففففب الجريمفففففف , ركفففففف   الفففففف اف  أال   ان همففففففا 

 التفففففففف  ال  فففففففف    الغارفففففففف  أ  ال  فففففففف  علفففففففف  ال اعفففففففف  تحمفففففففف  التفففففففف  ال لفففففففف  هفففففففف  الفففففففف اف " أنفففففففف  علفففففففف  الفففففففف اف  السفففففففف  ي ال    ففففففففام

الم ضفففففففف ع    هفففففففف ا مففففففففا  المفففففففف ه  ت ةيفففففففف  ففففففففف  الش  ففففففففي  االعتةففففففففا ام الُمشففففففففر  أ  فففففففف  الشففففففففر  عي أ  ففففففففف  هفففففففف ا "رت  اهففففففففا

 ال تهففففففففففففا ام الج ا يفففففففففففف  املجم عفففففففففففف  1112/  2/ 11  تففففففففففففا ي  391   111  نارففففففففففففام ن فففففففففففف يهةفففففففففففف  عليفففففففففففف  محيمفففففففففففف  الففففففففففففن   

  ففففففف   الت فيففففففف  أسففففففاس علففففففف  ال  ا يففففففف    تفففففف  , عي  نففففففف  ففففففف  ت سففففففف  ها لمفففففففا اسففففففت ر عليففففففف  المشفففففففر  السفففففف  ي الفففففففن   محيمفففففف 

 مفففففففففففففج يلفففففففففففففب رخلففففففففففففف  أ  "     الم ضففففففففففففف عي  النظريففففففففففففف  " ال ضفففففففففففففع   المففففففففففففف ه  " ال اتيففففففففففففف  "النظريففففففففففففف  الش ضففففففففففففف   المففففففففففففف ه 

فففففففا  عيا م ضفففففففف عها علفففففففف   ففففففففالنظر سياسففففففففي  الجريمفففففففف  تكفففففففف    عي ال رميففففففففج  ال ضففففففففع   المفففففففف ه  التففففففففن ر   عل هففففففففا الفففففففف اف   ف
 
 أنانيففففففففا

 
 
 الجريمففففففففففففف  م هففففففففففففف   تح رففففففففففففف  فففففففففففففف  الم ضففففففففففففف عي  االعتةفففففففففففففا ام علففففففففففففف  الش  فففففففففففففي  تفففففففففففففر ي  االعتةفففففففففففففا ام ممفففففففففففففا   نففففففففففففف     نيئفففففففففففففا

  يلففففففففب أل  ال ا رفففففففف  , الجريمفففففففف  مففففففففج السياسففففففففي  الجريمفففففففف  هفففففففف  مففففففففا م فففففففف م الش  ففففففففي  السياسففففففففي , ال سففففففففيما أ  االعتةففففففففا ام

  غي فففففففف  ففففففففف  رتمثفففففففف  سياسفففففففف    ففففففففر  هفففففففف  تح ي فففففففف  الجففففففففانل رةغفففففففف  الفففففففف ي كمففففففففا أ  الغففففففففر , سياسفففففففف   اقت افهففففففففا علفففففففف  الةاعفففففففف 

 عففففففج أ  الحك مفففففف  أ  ال  لفففففف  ففففففف  السياسفففففف   ال ضفففففف 
 
   ففففففففرا  لل  لفففففف   مففففففا رتمثفففففف  سياسفففففف   هفففففف  عليفففففف   الم تفففففف  الحفففففف  فظفففففف 

 تح يفففففففف  علفففففففف  عففففففففا   السياسففففففففي   املجففففففففرم   تفففففففف ف  الن يلفففففففف  هفففففففف  مففففففففج  عامفففففففف ,  عليفففففففف , فففففففففن  الة اعفففففففف  سياسففففففففي  ح فففففففف    مففففففففج

  يالسامي  أه افه 

كمففففففا يهفففففف  الشففففففا   السفففففف  ي علفففففف  أب فففففف  مففففففج يلففففففب حيفففففف   فففففف   الحففففففاالم التفففففف  ال رن ةفففففف  علفففففف   سففففففميتها  ففففففالجرا   السياسففففففي  

 ال  هفففففففا  عي أ لففففففف ,    ففففففف  مفففففففج الجفففففففرا   ال ا رففففففف  ال تةا هفففففففا أ  ت زمهفففففففا  نف فففففففا  أ فففففففر   شفففففففك   ريمففففففف  فففففففف   ففففففف  ياتهفففففففا يلفففففففب 

  السياسفففففففففي   فففففففففالجرا   تفففففففففرتة  ال ا رففففففففف  التففففففففف  الجفففففففففرا    التففففففففف  تكففففففففف    " ال سففففففففف ي  السياسفففففففففي  الجفففففففففرا   " م ففففففففف   
 
 ا تةا فففففففففا
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 الجففففففففرا     فففففففف   عففففففففج  ريفففففففف    مففففففففا,  الح ي ففففففففل أ  المففففففففا ي الجففففففففرا     فففففففف   عمففففففففا عففففففففج  ريفففففففف  اال تةففففففففا  هفففففففف ا ركفففففففف    عي   ي ففففففففا

 المرتة ففففففففف  "الجفففففففففرا     السياسفففففففففي  الجفففففففففرا    سفففففففففم  الح ي فففففففففل أ  المفففففففففا ي الت ففففففففف   حالففففففففف  ف فففففففففلي  ال ففففففففف  ي أ  الم نففففففففف ي 

 ,امل تل فففففففففف " السياسففففففففففي  "الجففففففففففرا     فتسففففففففففم  هنففففففففففا ال فففففففففف  ي أ  الم نفففففففففف ي  الت فففففففففف   حالفففففففففف  أمففففففففففا ففففففففففف  " سياسففففففففففي   يريمفففففففففف 

 س اسفففففففف     ففففففففرا     فففففففف  -1علفففففففف  أ "  قففففففففان   ال    ففففففففام (119)  هفففففففف ا مففففففففا اتيفففففففف  عليفففففففف  الشففففففففا   السفففففففف  ي مففففففففج  فففففففف   نففففففففص

  الحففففففف  األ ففففففف   ح ففففففف    ففففففف    مفففففففج الجنایفففففففام أشففففففف  مفففففففج تيفففففففج لففففففف  مفففففففا س اسففففففف   لجفففففففرا   الم زمففففففف  أ  المركةففففففف  الجفففففففرا  

  ال الجسفففففففففففف م   السففففففففففففرقام ع راقففففففففففففا أ  نسفففففففففففف ا أ  عحراقففففففففففففا األمفففففففففففف ق علفففففففففففف   االعتفففففففففففف ا  الجسفففففففففففف    الجففففففففففففر   ال تفففففففففففف  ال ففففففففففففا  

 يالجنایام تلب ف  الشر    ك لب  ال ن   الس   منھا ا تي  ما س ما

  انففففففففففف  عفففففففففففا ام عيا عال س اسففففففففففف   المت زمففففففففففف  أ  المركةففففففففففف  الجفففففففففففرا     ففففففففففف  فففففففففففف  ال  ففففففففففف ا  أ  األھل ففففففففففف  الحفففففففففففر  فففففففففففف  أمفففففففففففا -3

 يالتخری " أ  الب  ری  أعما  مج تيج  ل  تمن ھا ال الحر 

  كمففففففا انففففففت   الُمشففففففر  السفففففف  ي ن فففففف  الُمشففففففر  ال را فففففف  ففففففف  تخ يفففففف  األحكففففففا  علفففففف  المتهمفففففف    ا تكففففففابه   ففففففرا   سياسففففففي      

 يلفففففففففب عنفففففففففف ما رتنكففففففففف  ال اضفففففففففف   الم ر ضففففففففف  الفففففففففف ع   أمامففففففففف  أ  هفففففففففف ج الففففففففف ع   تحمفففففففففف  ال فففففففففاب  السياسفففففففففف   ففففففففففن  لفففففففففف  أ  

 أ  انب ففففففففففففا  أ  الم قفففففففففففف  االعت ففففففففففففا  ي فففففففففففف  الم   الشففففففففففففاق  األشففففففففففففغا  أ  انعفففففففففففف ا  مففففففففففففج  فففففففففففف ال الم  فففففففففففف  رحيفففففففففففف   " االعت ففففففففففففا 

 انقامفففففففففف  أ  ال سففففففففف   الحففففففففف   يالشفففففففففاق  الم قتففففففففف  األشفففففففففغا  مفففففففففج  ففففففففف ال المففففففففف نل التيریففففففففف  أ  الجنا  ففففففففف  الجب یففففففففف  انقامففففففففف 

عال أ  (  117 هففففففففف ا مفففففففففا ن ففففففففف  عليففففففففف  ال  فففففففففر  األ لففففففففف  مفففففففففج المفففففففففا   ) التشفففففففففغ   مففففففففف  الحففففففففف   مفففففففففج  ففففففففف ال الجنح ففففففففف  الجب یففففففففف 

األحكففففففا  امل   فففففف  الجففففففرا   السياسففففففي  ال اق فففففف  علفففففف  أمففففففج   فففففف   ال  ففففففر  الثانيفففففف  مففففففج المففففففا   ياتهففففففا الُمشففففففر  اسففففففتثن  مففففففج

 هففففففففف ا مفففففففففا لففففففففف   شفففففففففر عليففففففففف  قفففففففففان   ال    فففففففففام ال را ففففففففف ,  ففففففففف  عففففففففف  الجفففففففففرا   ال اق ففففففففف  علففففففففف  أمفففففففففج ال  لففففففففف    ال  لففففففففف  ال فففففففففا   

 ففففففففففففف  عليفففففففففففففف  ال فففففففففففففا    حتففففففففففففف   أ  ا تيةففففففففففففف   ةاعففففففففففففف  سياسفففففففففففففف   فهففففففففففففف  ليسففففففففففففف  مفففففففففففففج الجفففففففففففففرا   السياسففففففففففففففي   حسففففففففففففف  مفففففففففففففا ن

 ي 1191لسن   111( مج قان   ال    ام  ق  30/3الما  )

 عفففففففففففج يلفففففففففففب ف ففففففففففف   فففففففففففا م المفففففففففففا   فضففففففففففف
 
قفففففففففففان   ال    فففففففففففام السففففففففففف  ي م كففففففففففف ج علففففففففففف  ال اضففففففففففف   الم ر ضففففففففففف  ( مفففففففففففج 111) 

  عيا تنكفففففف  أ  الففففففف اف  الففففففف ي  عففففففا المفففففففته  علفففففف  أ تكفففففففا  الجريمتففففففف  السياسففففففي  هففففففف  الفففففف اف  األنفففففففانل الففففففف نل   الفففففف ع   أمامففففففف 

  ال    فففففففف  التفففففففف  ت ا لهففففففففا ففففففففف  المففففففففا   السففففففففا   أ  فففففففف  ع فففففففف
 
 أ  كمففففففففا اشففففففففت   " علفففففففف    ا  ال    فففففففف  المن فففففففف   عل هففففففففا قان نففففففففا

 م    "ي شاق  أشغا      عل  تح یل  یميج ال الم    االعت ا 

 خاتمة:  

تختلففففففف  الجريمففففففف  السياسفففففففي  فففففففف    ري هفففففففا مففففففف  ا فففففففت   األنظمففففففف  السياسفففففففي  السفففففففا    لففففففف   الففففففف        فففففففف  يلفففففففب ر ةغففففففف  

مراعفففففففا  هففففففف ا اال فففففففت   عنففففففف  عع فففففففا    ريففففففف  مناسففففففف  لهففففففف ج الجريمففففففف   كمفففففففا أ  هففففففف ج الجريمففففففف  لهفففففففا مفففففففج ال    فففففففي  مفففففففا 

  ال فففففففا  عال أنهفففففففا تختلففففففف  م هفففففففا فففففففف  ري لهفففففففا تتم ففففففف  عفففففففج ب ففففففف  الجفففففففرا    التففففففف  مفففففففج المميفففففففج أ  تتشفففففففا   م هفففففففا فففففففف  ال  ففففففف

أ  انهفففففففا  أب ا هفففففففا ال ان نيففففففف , لففففففف ا تنفففففففا    حثنفففففففا هففففففف ا م هففففففف   الجريمففففففف  السياسفففففففي  مفففففففج   هففففففف  نظفففففففر المشفففففففر  ال را ففففففف  عفففففففج 

 ريففففففففف  عرفففففففففرا  المففففففففف ا  ال ان نيففففففففف  التففففففففف  عالجففففففففف  هففففففففف ج الجريمففففففففف  م ا نففففففففف  مففففففففف   فففففففففا   التشفففففففففر  ام  م هفففففففففا التشفففففففففر   الم فففففففففري 
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 عففففففج تح رفففففف  المفففففف ا   التشففففففر   السفففففف  ي, كمففففففا  ي فففففف  ا
 
فففففا  التفففففف  ُ سففففففتن  عل هففففففا ففففففف  تح رفففففف  تلففففففب الجففففففرا   فظفففففف  ل  اسفففففف  األ  ف

ففففففففا  التففففففففف  تنا لتهفففففففففا ال  اسففففففففف  هففففففففف : الفففففففففركج الشفففففففففرع  )ال فففففففففان نل(  الففففففففف ي رحففففففففف   األب فففففففففا   ال  ا يففففففففف  التففففففففف    الجهفففففففففا,  مفففففففففج األ  ف

ا, أمفففففففففا األ  ففففففففف  ف ففففففففف  تنا لنفففففففففا ال ان نيففففففففف  ل جريمففففففففف  السياسفففففففففي ,  الفففففففففركج المفففففففففا ي الففففففففف ي تنفففففففففا   السفففففففففل ق ان رامفففففففففل لمرتي هففففففففف

فيففففففف  الفففففففركج الم نففففففف ي, عففففففففج  ريففففففف    اسففففففف  الج انففففففف  الن سففففففففي  ل جفففففففانل  مففففففف   تففففففف فر ال لفففففففف   ان ا   عنففففففف  ا تكا ففففففف  لتلففففففففب 

 الجرا  ي 

   :النتائج

 نخلص عل  االست تا ام التالي :  مج     ما ت   

:
ً
عالجفففففففففف  هفففففففففف ج ال  اسفففففففففف  م ضفففففففففف ع  الجريمفففففففففف  السياسففففففففففي  عففففففففففج  ريفففففففففف  عريففففففففففا  م هفففففففففف   هفففففففففف ج الجريمفففففففففف  مففففففففففج  فففففففففف    أول

  ري هفففففففففا ال  هففففففففف   اال ففففففففف  م   مففففففففف  ال قففففففففف   علففففففففف  ال  قففففففففف  الم همففففففففف   ففففففففف   السياسففففففففف   ان فففففففففرا  ال سفففففففففيما أ  السياسففففففففف  

 ام ال فففففففان   الجنفففففففا ل لهفففففففا متغ ففففففف ام ت ففففففف     ا تهفففففففا  لففففففف ا مفففففففج ال ففففففف      مكفففففففا  ضفففففففة  ال مففففففف  السياسففففففف   فففففففف  ضففففففف   مرتيففففففف

  ال ي رك   محك    مة أ الشرعي  الم ض عي   ان را ي ي

:
ً
 عفففففففج ا فففففففراز  ثانيكككككككا

 
تةنففففففف  المشفففففففر  ال را ففففففف  هففففففف ا النففففففف   مفففففففج الجفففففففرا   عفففففففج  ريففففففف  الفففففففنص عل هفففففففا فففففففف  قفففففففان   ال    فففففففام  فظففففففف 

 ريي  ري  له ج الجرا      ه ا ما ل  رح   ف  ب   التشر  ام الم ا ن   م ها التشر   الم 

:
ً
ففففففا   ثالثكككككككا تختلففففففف  الجريمففففففف  السياسفففففففي  عفففففففج سففففففف اها مفففففففج الجفففففففرا   فففففففف  ال  ففففففف  ال فففففففان نل  عال أنهفففففففا تتشفففففففا   م هفففففففا فففففففف  األ  ف

 المك ن  لتلب الجرا  ,  م ها الركج ال ان نل,  الركج الما ي,  الركج الم ن يي

 القتراحات:

 وفي النهاية لبد لنا أن نضع أمام المشرع القتراحات التالية:

 
ً
نتييففففففففف  لأل ضفففففففففا  السياسفففففففففي  الغ ففففففففف  المسفففففففففت ر  التففففففففف    فففففففففانل م هفففففففففا ال فففففففففرا   نهيففففففففف   المشفففففففففر  ال را ففففففففف   فففففففففإال  أهميففففففففف  : أول

كبففففففف   ففففففففف  م ضفففففففف ع  الجريمفففففففف  السياسففففففففي  لكففففففففل ت اكفففففففف  هففففففف ج المتغ فففففففف ام مففففففففج  فففففففف   ن فففففففف    ففففففففريح  ضففففففففمج ال  اعفففففففف  

 ال ام  ل ان   ال    ام  قان   ان را ام الج ا ي ي

:
ً
 امل ال   أ  المتيا ز  ال ا   السياس    ال    السياسي  الجريم   سمي  استة ا مشر  ال را   كما نهي   ال ثانيا

 م ها تت     ال  السياس   السياس  م  ت سج  ال الجريم  م ر      يلب أل نظم  األ  لل  ان  

 قائمة المراجع:  .1

االسفففففففففف مل  ال فففففففففف ان   ال ضفففففففففف ي ,   اسفففففففففف  م ا نفففففففففف , (ي الجريمفففففففففف  السياسففففففففففي  ففففففففففف  ال  فففففففففف  3002 فففففففففف   يففففففففففر  ففففففففففال ي )أ ي3

 أ ر ح   كت  ا ي  ام   الج ا ر: ) , (ي
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 (ي م ج  الصحا ي ال اهر :  ا  الح ر ي3001أ ل ن ر اسماعي   ج حما  الج هريي ) ي2

 (ي ال سي  ف  قان   ال    امي ال اهر :  ا  ال هض  ال ر ي ي1111أحم  فتح  سر  ي ) ي2

جريمففففففففففففففففف  السياسفففففففففففففففففي  فففففففففففففففففف  التشفففففففففففففففففر   الجنفففففففففففففففففا ل االسففففففففففففففففف مل ,  سفففففففففففففففففال  ما سفففففففففففففففففت  ي (ي ال3001أسفففففففففففففففففام  سفففففففففففففففففم  ي ) ي2

 فلس   :  ام   النيا  ال  ني ي

(ي الجففففففففففففففرا   انريا يفففففففففففففف   الجففففففففففففففرا   السففففففففففففففلةي ي محاضففففففففففففففرام ففففففففففففففف  قسفففففففففففففف  3010اسففففففففففففففماعي , الم مفففففففففففففف  ي محمفففففففففففففف ي ) ي9

 ال ان  ي  ا  :  لي  الح   ,  ام    ا  ي

امفففففففففففف  ل جريمففففففففففف   ال    فففففففففففف ي ال فففففففففففاهر :  ليفففففففففففف  الح فففففففففففف  , (ي النظريففففففففففف  ال 3001أشفففففففففففر , ت فيفففففففففففف , شفففففففففففم  الفففففففففففف رجي ) ي7

  ام     هاي

 السرا  عة  ي )) , م((ي شر  قان   ال    ام , ال س  ال ا ي بغ ا : ميتة  الس ه  يي ي1

 (ي االحكا  ال ام  ف  قان   ال    امي م ر, ال اهر :  ا  الم ا  ي1193السي  م     الس ي ي ) ي1

  ام  ل ان   ال    امي انسين  ي : م سس  الث اف  الجام ي ي     ر مي )) , م((ي النظري  ال ي10

(ي ق اعففففففففففففف  المسففففففففففففف  لي  الجنا يففففففففففففف  فففففففففففففف  التشفففففففففففففر  ام ال ر يففففففففففففف ي ال فففففففففففففاهر : 1173حسفففففففففففففج  فففففففففففففا   المر ففففففففففففف ا يي ) ي11

 م ه  الةح    ال  اسام ال ر لي

  12عةاسففففففففففففففف  ال فففففففففففففففاهر  فففففففففففففففج    ر نسفففففففففففففففيم ي )) , س((ي الجريمففففففففففففففف  السياسفففففففففففففففي   نب ا هفففففففففففففففا امل تل ففففففففففففففف ي ) ,  (   ي13

 ي22  ح  

عةاسففففففففففففف  ال ففففففففففففففاهر  فففففففففففففج    ر نسففففففففففففففيم ي ) فففففففففففففف  تفففففففففففففا ي (ي الجريمفففففففففففففف  السياسففففففففففففففي   نب ا هفففففففففففففا ال ان نيفففففففففففففف  امل تل فففففففففففففف ي  ي12

 ي22  ح  

 (ي شر  قان   ال    امي بغ ا : م ة   أ فسي  ال ما ي1113عة  الرزا  ,الح رث  فخريي ) ي12

االسففففففففففف ملي   ففففففففففف  م: م سسففففففففففف  (ي االسفففففففففففت ان  بغ ففففففففففف  المسفففففففففففلم   فففففففففففف  ال  ففففففففففف  1112عة اللففففففففففف  ا فففففففففففراهي  ال ري فففففففففففلي ) ي12

 الرسال ي

 (ي م    ف  ال ان   الجنا لي  مش : ) ,  (ي1192ع نا  ال  ي ي ) ي19

(ي ماهيففففففففففففففف  الجريمففففففففففففففف  السياسفففففففففففففففي ,  سفففففففففففففففال  ما سفففففففففففففففت  ي فلسففففففففففففففف   :  ام ففففففففففففففف  3012عففففففففففففففف  أ فففففففففففففففراهي , الشفففففففففففففففري ي ) ي17

 النيا ي

 ي ي(ي شر  قان   ال    امي م ش  ام الحل   الح  ق3001عل  عة  ال ا   ال ه   ي ) ي11
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(ي شففففففففففر  قففففففففففان   ال    ففففففففففام, ال سفففففففففف  ال ففففففففففا ي  مشفففففففففف : م شفففففففففف  ام الحل فففففففففف  3001علفففففففففف  عةفففففففففف  ال ففففففففففا   ال هفففففففففف   ي ) ي11

 الح  قي ي

 (ي المةا   ال ام  ف  قان   ال    امي بغ ا : الميتة  ال ان ني ي1113عل , حس   ال ل ي ) ي30

 (ي ال ان   الجنا ل ال ا ي مرك  ال شر الجامع ي3009فر  ال    ي ) ي31

  سفففففففففففففففففم  ال فففففففففففففففففا   1191لسففففففففففففففففن   111(ي قفففففففففففففففففان   ال    فففففففففففففففففام ال را فففففففففففففففف   قففففففففففففففففف  3011التميمفففففففففففففففف ي ) قففففففففففففففففي  ل يففففففففففففففففف  ي33

  ال را ام التمي  ر ي لةنا /     م:  ا  الس ه  يي
 
( م  زا

 
  علميا

 
  ال ا  )نظريا

 (ي الم ج  ال سي ي ال اهر : ميتة  الشر   ال  لي ي3002ميم  اللغ  ال ر ي ي ) ي32

 أ ر الغل  ف  المس  لي  الجنا ي ي     م: ميتة  الس ه  يي (ي3019محم  حسج ع  ي ال جيل ي ) ي32

(ي شفففففففففر  قفففففففففان   ال    فففففففففام , ال سففففففففف  ال فففففففففا ي عمفففففففففا : ميتةففففففففف   ا  الث افففففففففف  لل شفففففففففر 1117محمففففففففف  علففففففففف  الحل ففففففففف ي ) ي32

  الت ز  ي

(ي شفففففففففر  قفففففففففان   ال    فففففففففام , ال سففففففففف  ال فففففففففا ي عمفففففففففا : ميتةففففففففف   ا  الث افففففففففف  لل شفففففففففر 1117محمففففففففف  علففففففففف  الحل ففففففففف ي ) ي39

  الت ز  ي

(ي شففففففففففر  قففففففففففان   ال    ففففففففففام, ال سفففففففففف  ال ففففففففففا ي عمففففففففففا : ميتةفففففففففف   ا  الث اففففففففففف  لل شففففففففففر 1117حمفففففففففف  علفففففففففف  الحل فففففففففف ي )م ي37

  الت ز  ي

(ي شففففففففففر  قففففففففففان   ال    ففففففففففام, ال سفففففففففف  ال ففففففففففا ي عمففففففففففا : ميتةفففففففففف   ا  الث اففففففففففف  لل شففففففففففر 1117محمفففففففففف  علفففففففففف  الحل فففففففففف ي ) ي31

  الت ز  ي

 ر :  ا  ال ير ال ر لي(ي قان   ال    ام, ال س  ال ا ي ال اه1171محم , س م  منم  ي ) ي31

 (ي شر  قان   ال    ام, ال س  ال ا ي ال اهر : ) ,  (ي1193محم   نيي  حسن ي ) ي20

 م    , الس ي  الس ي ي )) ,م((ي األحكا  ال ام  ف  قان   ال    امي ال اهر : ) , (ي ي21

 (ي الجريم  السياسي ي االسين  ي :  ا  ال ير ال ر لي3001منت ر س ي  حم   ي ) ي23

(ي الجريمفففففففففف  السياسففففففففففي  ففففففففففف  الشففففففففففر    االسفففففففففف مي   ال ففففففففففان  ي عمففففففففففا , اال   :  ا  3002عرفففففففففففام زيتفففففففففف  ي ) منفففففففففف   ي22

 مي ال ي لل شر  الت ز  ي

 (ي شر  قان   ال    امي ال اهر : الميتة  ال ان ني ي1110نيي , حسن  محم  ي ) ي22
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  ي ي(ي شر  قان   ال    امي ال اهر :  ا  ال هض  ال ر 1177نييي  حسن  محم  ي ) ي22

(ي مةفففففففففففففف أ المشففففففففففففففر عي   الج انفففففففففففففف  ان را يفففففففففففففف ي انسففففففففففففففين  ي : ميتةفففففففففففففف  ال فففففففففففففففا  3031نسففففففففففففففريج عةفففففففففففففف  الحميفففففففففففففف ي ) ي29

 ال ان ني ي

(ي الجريمففففففففففففف  السياسفففففففففففففي  ضففففففففففففف  األففففففففففففففرا ,   اسففففففففففففف  ف هيففففففففففففف ي عففففففففففففف  :  سفففففففففففففال  3001هفففففففففففففانل  فيففففففففففففف  محمففففففففففففف  عففففففففففففف  ي ) ي27

 ما ست  , الجام   االس مي ي

الجريمفففففففففف  السياسففففففففففي   نب ا هففففففففففا ال ان نيفففففففففف  امل تل فففففففففف ي ميلفففففففففف   عةاسفففففففففف  ال ففففففففففاهر  ففففففففففج    ر نسففففففففففيم ي )) , س((ي  ي21

 ي22الجي  لل  اسام السياسي   ال  قام ال  لي   

  مفففففففففففففج 3033اكتففففففففففففف  ر,  3(ي الميتةففففففففففففف  الشفففففففففففففامل  الح رثففففففففففففف ي تفففففففففففففا ي  االسفففففففففففففت  ا  3019رنفففففففففففففارر,  2 هةففففففففففففف  ال حيلففففففففففففف ي ) ي21

 ي https://al-maktaba.orgم ق  الميتة  الشامل  الح رث : 
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 موقف المشرع الجزائري من الجريمة السياسية:

Article The position of the Algerian legislator on political crime 

 جزائر/ ال العربي التبس ي_تبسة جامعة د بوقصة إيمان /

Dr Bouguessa Imene / Chihid Cheikh Larbi Tebessi University, Tebessa/ Algeria 

 جزائر/ ال محمد الصديق بن يحي _جيجل جامعة د بدايرية يحي/   

PhD.R. Bedairia Yahia/ University of Mohammed Seddik Benyahia - Jijel / Algeria 

 الملخص:

المشرع الجزائري على خالف بعض التشريعات األخرى لم يعرف الجريمة السياسية ولم يحدد لها وصف قانوني ضمن قانون العقوبات، بل 

نها تسليم م االعتباراتوتحديد مفهوم الجريمة السياسية يخضع لجملة من  من جرائم القانون العام وينظر فيها أمام القضاء العادي، اعتبرها

 الجريمة. ارتكابجرائم اإلرهاب وأمن الدولة، صفة الجاني، جريمة الخيانة العظمى، والغاية من املجرمين، 

كما قد تكون الجريمة سياسية رغم أن مرتكبها ليس له صفة السياس ي، مثلما قد يرتكب السياس ي جريمة عادية، واألمر هنا ال عالقة له 

فما هي الجريمة السياسية وفقا للتشريع الجزائري؟ وكيف سعى المشرع إلى مكافحتها؟ بالحصانة بقدر ما يتعلق بحماية الحقوق السياسية، 

 يهدف هذا البحث إلى بيان موقف المشرع الجزائري من الجريمة السياسية.

 الجريمة السياسية، القانون، العدالة، األمن الوطني، السياسة. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The Algerian legislator, unlike some other legislation, did not define political crime and did not specify a legal description for 

it within the penal code, but considered it a common law crime and considered it before the ordinary judiciary. The offender, 

the crime of high treason, and the purpose of the crime.  

The crime may also be political, although the perpetrator does not have the status of a politician, as a politician may commit 

an ordinary crime, and the matter here has nothing to do with immunity as far as the protection of political rights, so what is 

a political crime according to Algerian legislation? How did the legislator try to combat it? This research aims to clarify the 

position of the Algerian legislator on political crime. 

Keywords: political crime, law, justice, patriotism, politics. 

 مقدمة:

ن كما أ .عن مدى تأثر القانون الجنائي بالمسائل السياسيةالتي تدل تعد الجريمة السياسية واحدة من الموضوعات 

الممارسة السياسية داخل البلد ارتبطت بمعاني كثيرة وعديدة كالديمقراطية، الحريات والحقوق، الشرعية والتغيير، وعلى 

ذلك نجد الديكتاتورية واالضطهاد والقمع وعدم الشرعية وسوى ذلك، حيث أن ظهور مفهوم الجريمة النقيض من 

السياسية وتداوله، يشكل انعكاسا للتساهل الذي ينبغي أن يبديه القانون الجنائي تجاه الممارسات المبررة بالصالح العام، 

 كل ما يرتبط بالممارسة السياسية، حيث يقابل مجموعةو ، يحمي مصالح عليا تتمثل في األمن والعدالة جنائيفالقانون ال

 .من القواعد التي تحمي النظام السياس ي ورموزه وثوابته
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إن عالقة السياسة بالقانون الجنائي تتجسد من خالل حماية هذا القانون للمبادئ السياسية ولرجال السياسة في إطار 

بالرغم من أن تطبيق أحكامه منوط بالدول ال باألفراد، لكونه من  محدد وواضح، ولكن هذا القانون ليس تشريعا سياسيا

يمة اإلشكال التالي: فيما تتمثل الجر القوانين العامة ومرتبط باألمن العام والصالح العام والنظام العام، ومن هنا نطرح 

 السياسية؟ وما موقف المشرع الجزائري منها؟

خالل هذه الدراسة مستخدمين المنهج التحليلي والوصفي في عرض النصوص سوف نحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت من 

واألنظمة القانونية ذات الصلة، ومعرفة موقف المشرع الجزائري من هذا النوع من الجرائم سوف يدفعنا لتحديد مفهوم 

 الجريمة السياسية أوال ثم تمييزها عن بعض الجرائم المشابهة.

 :أوال: تعريف الجريمة السياسية

 : تمييز الجريمة السياسية عن بعض الجرائم المشابهة لها:نياثا

 : موقف المشرع الجزائري من الجريمة السياسية:لثاثا

 :أوال: تعريف الجريمة السياسية  

تعامل  عشر 81الدستورية، وحيث عرفت الجريمة السياسية منذ القدم، وكان املجرم السياس ي إلى غاية القرن  المؤسسات

ات عليهم، أشد العقوب أسوأ وهذا بسبب التضامن بين الملوك على تعقب املجرمين السياسيين وضبطهم وتوقيعمعاملة 

البواعث التي تختلف عن الدوافع حسب عشر، تم تغير نظام الحكم بدأ ينظر إلى املجرم السياس ي  81وفي مطلع القرن 

 املجرم العادي.

لقانوني بتعريفات مختلفة، منها أنها: الفعل الموجه ضد دستور الدولة لقد عرفت الجريمة السياسية من قبل الفقه ا 

وسيادتها وسلطتها، أو العمل اإلجرامي الموجه ضد النظام السياس ي لدولة ما مثل سيادة السلطات السياسية أو شكل 

ن من الخارج، كما يمك وأ الحكومة أو أمن واستقالل األمة، وأيضا كل اعتداء على النظام السياس ي للدولة سواء من الداخل

تعريفها بأنها الجرائم التي تقع ضد الدولة من جهة الداخل فقط بينما الجرائم التي تقع من جهة الخارج فهي جرائم عادية 

 .(881، صفحة 8001)منتصر،  طالما أنها كانت بعيدة عن المساس بالنظام السياس ي للدولة

كما يرى بعض الفقه تعدد الجرائم يلزم تعدد المصالح، ذلك أن المصالح قد ال تصلح معيارا للتفرقة القاطعة بين   

            .(11، صفحة 8111)محمد،  الجريمة الواحدة وتعدد الجرائم، فقد تضر الجريمة الواحدة أكثر من مصلحة

الجريمة السياسية املختلطة بأنها: الفعل اإلجرامي الواحد الذي يصيب في آن واحد مصلحة من النظام  كما يمكن تعريف

السياس ي وأخرى من النظام العام، أو الجريمة التي ترتكب أساسا بقصد المساس بمصلحة خاصة من القانون العام 

 .(861، صفحة 8001)منتصر،  فتصيب النظام السياس ي للدولة بأذى أو ضرر 

املختلطة( يمكن حله بالنسبة للجريمة الواحدة على أساس أو والحقيقة أن التفرقة بين مفهومي الجريمة السياسية ) 

نظرية المصالح، فمقتل رئيس دولة جريمة عادية وتحمل طابعا سياسيا في ظروف معينة، وفي غياب النص الصريح، يمكن 
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ياسية، وغير س بين سياسيةتغليب المصلحة السياسية على غيرها واعتبار الجريمة سياسية. أما حين تتعدد الجرائم 

 .(8161من القانون العراقي;،  88), المادة  فحلها يكون باعتماد على نظرية التعدد المادي والمعنوي للجرائم

السياسية بأنها: كل فعل معاقب عليه قانونا يوجد ضد النظام السياس ي للدولة سواء من جهة وأيضا تعرف الجريمة 

ويخرج منها التجسس  الداخل أو من جهة الخارج يهدف القضاء عليه أو عرقلة سير المؤسسات الدستورية القائمة بالفعل،

لح الشخصية، وال يقر بقدرة الباعث على والخيانة العظمى لكون الدافع عليهما هو الحصول على المال وخدمة المصا

تعريف الجريمة السياسية لكونه جزءا من مكوناتها، لذا يميل هذا البعض إلى المعيار الموضوعي القائم على فكرة الحق 

المعتدى عليه، مع عدم ترك المذهب الشخص ي وذلك بأخذ الهدف من ارتكاب الجريمة في االعتبار، والمزج بين فكرتين 

معيار ويفقد الجريمة السياسية قيمتها القانونية، والباعث الذي يتنكر له البعض أو يقلل من شأنه قد وظف يضيع ال

، كما ذهبت (888، صفحة 8001)منتصر،  وبقوة في الجرائم اإلرهابية التي تقف اليوم على النقيض من الجريمة السياسية

للقول بأنها الجريمة التي ترتكب بباعث سياس ي أو تقع على الحقوق السياسية أو الفردية، وفيما عدا بعض التشريعات 

 .من قانون العقوبات اللبناني( 811و 816)المادتان  ذلك تعتبر الجريمة عادية

 بأنها: تلك التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياس ي، وهي كذلككما قد عرفت الجريمة السياسية في بعض التشريعات األخرى 

وما يعاب على  ،(8198لسنة  818)قانون العقوبات المصري رقم الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردي

السياسية، وهذا غير مقبول ألن هذا النوع  هذا التعريف هو إدراج الجرائم الواقعة على الحقوق الفردية ضمن الجرائم

 .(800، صفحة 8111)محمد،  من الجرائم الواقعة على حقوق األفراد يدخل ضمن الجرائم العادية

 : تمييز الجريمة السياسية عن بعض الجرائم المشابهة لها:نياثا

تمييزها عن ما يتشابه معها من جرائم وهو ما سوف نتطرق إليه من خالل هذا نظرا ألهمية الجرائم السياسية وجب 

قسم الجرائم بحسب أركانها أي بحسب ركنها الشرعي والمادي ومعنوي،  بالنظر إلى التقسيم الفقهي فنجد أنه، العنصر

جرائم عادية وجرائم سياسية و تقسم الجرائم بحسب ركنها الشرعي إلى جرائم  حيث تقسيم الجرائم بحسب ركنها الشرعي:

 عسكرية.

  _ أهمية التمييز بين الجريمة السياسية والغير السياسية:00

السياس ي واملجرم العادي من حيث المعاملة العقابية، حيث أن املجرم السياس ي يحظى  تكمن أهمية التمييز بين املجرم

 لدفاع عن أداء وأفكار.من املجرم العادي، ألن هدف املجرم السياس ي هو ا بمعاملة أحسن

ملجرم السياسيين هذا على خالف ا كما أنه أصبح من المتفق عليه دوليا، وفي عصرنا الحالي أنه ال يجوز تسليم املجمرين

الذي  08ق إ ج ج الفقرة  611جزيمته، كما نجد نص المادة  العادي الذي يجوز تسليمه إلى الدولة التي ارتكبت على إقليمها

التشريعات، منها التشريع الفرنس ي، عقوبات معينة للمجرم السياس ي  ، فيما خصصت بعضiول التسليمنص على عدم قب

 عقوبة السجن بالحبس. وهي استبعاد عقوبة اإلعدام واستبدال
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إذا كانت  - اآلتية:يقبل التسليم في الحاالت  ال ج،ق إ  611_عدم جواز تسليم املجرمين السياسيين بموجب المادة 

الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياس ي"، وأيضا بالرجوع إلى نص  للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من

 . iiمن الدستور التي أكدت ذلك 90المادة 

 .iiiق إ ج(08فقرة  600عدم جواز الحكم باإلكراه البدني أو تطبيقه في قضايا الجرائم السياسية )المادة  -

 إن التمييز بين الجريمتين ليس باألمر الهين فبرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع يار التمييز بين الجريمتين:_ مع02

الجريمة السياسية لكن لم يعط لها أي تعريف، وقد اختلف الفقهاء حول مسألة التمييز بين الصنفين  الجزائري يقر بوجود

 من الجرائم وانتهوا إلى فريقين:

عتبر السياسية وبالتالي ت اعتمد أنصار المذهب الشخص ي على الدافع أو الباعث كضابط للجريمة مذهب الشخص ي:_ الأ

 تنفيذها سياسيا۔ الجريمة سياسية إذا كان الدافع الرتكابها سياسيا أو كان الغرض من

قيق تحرك الفاعل نحو تح الحائز علىوهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الدافع أو الباعث هو مسالة دقيقة، ويمكن تعريفه بأن 

جتمع بل ترتبط بحسب رأيه بمصلحة امل غاية سياسية كإزالة حاكم ظالم في نظره. وهنا الدافع ليس تحقيق غاية شخصية

 والوطن.

السياسية، ومن ثم  اعتمد أنصار هذا المذهب على موضوع الجريمة كضابط للجريمة _ المذهب المادي الموضوعي:ب

م جريمة سياسية، كل الجرائم التي تخل بتنظيم والسلطات العمومية أو بمصلحة سياسية للدولة أو بحق تعد في نظره

على أمن الدولة والمؤامرات والتمرد والجرائم الخاصة بممارسة  سياس ي للمواطنين، ومثال ذلك كجرائم االعتداء

 جرائم السياسية.يوسع لل  المذهب من النقد وقيل أنه االنتخابات، وكذلك لم يسلم هذا

رتكابها باعث ا وبالتالي يمكن القول بأن المذهب الشخص ي يعتمد أساسا على معيار الدافع، بأن الجريمة السياسية هي

أجل  مثل القتل والتخريب من سياس ي، مهما كان نوع الجريمة ونوع الشخص الذي يرتكبها ونوع المصلحة المعتدى عليها،

 المذهب الموضوعي على معيار موضوع الجريمة، بأنها الجريمة التي تحل بتنظيم وسيريعتمد  قلب نظام الحكم، بينما

أمن  جرائمو  االنتخابيةالمصالح السياسية للدولة أو سير السلطات أو الحقوق السياسية للمواطنين، ومثالها الجرائم 

ائم الوطني، وجر  طنة وسالمة الترابالدولة وحركات التمرد والمؤامرة والتجمهر، الخيانة والتجسس والجرائم ضد السل

 ق ع(. 806-68التقتيل والتخريب املخلة بالدولة، والجرائم اإلرهابية المواد )المواد 

  _ الجريمة السياسية والجريمة الحزبية:00

 عرف المشرع الجزائري الحزب السياس ي بالقول عنه بأنه: تجمع مواطنين يتقاسمون نفس األفكار ويجتمعون لغرض وضع 

مشروع سياس ي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسليمة إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة 

 .المتعلق باألحزاب السياسية( 01 – 88من القانون العضوي  00)المادة  الشؤون العمومية

صل أنه ال يقوم الحزب دون مجموعة أشخاص طبيعيين، والبد من مشروع سياس ي قابل للتنفيذ وغير متعارض مع واأل  

حكم القانون، وجعل المشرع بلوغ السلطة والمسؤولية مشروطا بالطرق الديمقراطية. وقد يرتكب أي من أعضاء الحزب 

ار تلك الجرائم جريمة سياسية؟ وهل هناك تطابق بين جريمة لها عالقة بنشاطه، وبالتالي يمكن التساؤل عن مدى اعتب
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أن اعتماد الحزب من طرف الدولة يعني  الجريمة الحزبية والجريمة السياسية؟، ولإلجابة عن هذه التساؤالت يمكن القول 

تمتعه بالشخصية المعنوية، جاء في قانون األحزاب: يخول اعتماد الحزب السياس ي الشخصية المعنوية واألهلية 

من القانون  08)المادة  لقانونية، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

أما عن مسؤولية الحزب كشخص معنوي فال يوجد ما يمنع من ذلك  ،المتعلق باألحزاب السياسية( 01 – 88العضوي 

 .العقوبات الجزائري على وفق قانون 

وبالرجوع إلى القانون العضوي المتعلق باألحزاب نجد أنه يتابع ويعاقب األعضاء القياديون وأعضاء الحزب السياس ي، على 

وال يوجد في هذا القانون ما يمنع من  ،ivاملخالفات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول 

بيل الجرم السياس ي، ومن جهة أخرى ليس كل ما نص عليه القانون يعد من هذا القبيل، فقد جرم اعتبار ما يرتكب من ق

من هذا القانون كل ما يتعلق بتأسيس أو إدارة أو تسيير حزب سياس ي خالف أحكامه، وعاقب كل من  11المشرع في المادة 

د جرائم الفساد المالي بحسب قانون األحزاب ، كما تعvيدير أو يسير أو ينتمي لحزب سياس ي خالل توقيفه أو عقب حله

المتعلق بالوقاية من الفساد  08 – 06من القانون  10و  11)المادتان  وقانون الفساد من قبيل الجرائم السياسية

السياسية بصفة خفية وجعل واضعه ، كما أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد جرم تمويل األحزاب ومكافحته(

د.ج، مع  8000000إلى  800000عقوبة الجريمة تتراوح بين الحبس من سنتين إلى عشر سنوات عدا الغرامة التي تتراوح بين 

بالوقاية من الفساد  المتعلق 08 – 06من القانون  01)المادة  مراعاة األحكام الجزائية األخرى ذات الصلة بتمويل األحزاب

  .ومكافحته.(

 :_ الجريمة السياسية وجريمة اإلساءة لرموز الدولة والنظام السياس ي00

ة، تساهل مع مرتكبي جرائم اإلساءة لرموز الدول إال أنه المشرع الجزائري ورغبة منه في تعزيز الحقوق والحريات السياسية  

د.ج كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو  900000إلى  800000حيث عاقب بالغرامة من 

قذفا سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو 

كما عاقب بذات العقوبات لكل من يس يء إلى البرلمان أو الجهات القضائية أو الجيش الوطني  ،وماتية أو إعالمية أخرى معل

، واكتفى بإضافة الغرامة في حالة من قانون العقوبات الجزائري( 816مكرر و  811)المادتان  أو أي هيئة نظامية أخرى 

  العود فقط.

 :_الجريمة السياسية وجريمة إهانة رؤساء الدول األجنبية00

والتي تقع على رؤساء الدول األجنبية ، فإن اإلهانة التي تتم عبر وسائل اإلعالم 09 – 88من قانون اإلعالم  880حسب المادة  

مادة الجرائم بحسب الوأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الجزائر جنحة عقوبتها الغرامة فقط، كما أن تقادم 

أشهر. وجريمة اإلهانة يمكن أن تكون من بين الجرائم السياسية وال يصح تسليم مرتكبها متى كان ال  06منه بمرور  881

 .يحمل الجنسية الجزائرية، غير أن ذلك مرتبط بما هو موجود من اتفاقات دولية تعقدها الدولة

 ياسية:: موقف المشرع الجزائري من الجريمة السلثاثا

لم يعنى المشرع الجزائري بتعريف الجرائم السياسية، وإنما ورد في الفصل األول من الباب األول من الكتاب الثالث من 

جرائم وبالرجوع إلى ال، الخيانة والجنح ضد أمن الدولة، ومن هذا القبيل جرائم قانون العقوبات الجزائري بعنوان الجنايات
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الجزائري بالمعيار المادي الموضوعي للتميز بين  بالجرائم السياسية ومن هنا أخذ المشرعالمذكورة فقد ضمنيا، أقر 

 .الحق المعتدي عليه الجريمة السياسية والجريمة العادية وذلك حسب طبيعة

متناهية نه تم ضبط مجال هذا النوع من الجرائم بدقة أنالحظ  8080ولكننا بالرجوع للتعديل الدستوري األخير لسنة 

 لطات،الس بين والفصل الديمقراطي، على مبادئ التمثيل الدولة تقومتنص على أنه  86ن المادة أحكامه نجد ألى إ الرجوعب

 .االجتماعية والعدالة والحريات الحقوق  وضمان

عب اإلطار المنتخب هو املجلس
ّ
 .العمومّية الّسلطات ادته ويراقب عملإر عن  الذي يعبر فيه الش

 .المدني املجتمع خالل من السيما املحلية، الجماعات مستوى  على التشاركية الديمقراطية الدولة تشجع

 سببه وديع تمييز بأّي  ُيتذّرع أن يمكن وال، متساوية حماية في الحق ولهم القانون، أمام سواسية المواطنين كل :01المادة 

 .اجتماعي أو شخص ي آخر، ظرف أو شرط أّي  أو الّرأي، أو الِجنس، أو الِعرق، أو الموِلد، إلى

 .ومضمون  به معتَرف الّسياسّية األحزاب إنشاء حّق  : 91٥7المادة .

 .جهوّي  أو منهي أو جنس ي أو عرقي أو لغوّي  أو ديني أساس على الّسياسّية األحزاب تأسيس يجوز  ال

 وطنّية،ال والوحدة الوطنّية، للهّوّية األساسّية والمكّونات والقيم األساسّية، الحّرّيات لضرب الحّق  بهذا الّتذّرع يمكن ال

راب وأمن
ّ
عب، وسيادة البالد، واستقالل وسالمته، الوطني الت

ّ
 الش

ابع وكذا
ّ
 .للّدولة والجمهورّي  الّديمقراطي الط

جوء الّسياسّية لألحزاب يجوز  ال
ّ
تي الحزبّية الّدعاية إلى الل

ّ
 .الّسابقة الفقرة في المبّينة العناصر على تقوم ال

 .السياسية األحزاب كل تجاه منصفة معاملة الدولة تضمن

ر
َ
 .األجنبّية الجهات أو للمصالح الّتبعّية أشكال من شكل كّل  الّسياسّية األحزاب على ُيحظ

 .شكلهما أو طبيعتهما كانت مهما اإلكراه أو العنف استعمال إلى سياس ي حزب أّي  يلجأ أن يجوز  ال

 .الحق هذا ممارسة دون  بطبيعتها تحول  ممارسة كل عن تمتنع أن اإلدارة على يجب

  السياسية األحزاب تحل ال
ّ
 .قضائي قرار بمقتض ى إال

 .ئهاإنشا بحرية المساس شأنها من أحكاما يتضمن ال أن ويجب السياسية، األحزاب إنشاء كيفيات عضوي  قانون  يحدد

 به، ُمعتَرف اإلضراب في الحّق : 10ةالماد، وأيضا القانون  إطار في حرية بكل ويمارس مضمون، النقابي الحق : 61الماد

 وسالمة وسيادتها البالد استقالل ن يحمي ويصون أيجب على كل مواطن : 11،  كذلك نص المادةالقانون  إطار في وُيماَرس

 جميع ىوعل للعدو، والتجسس الخيانة على صرامة بكّل  القانون  يعاقب، الّدولة رموز  وجميع شعبها ووحدة الوطني ترابها

بة الجرائم
َ
 .الّدولة أمن ضّد  المرتك

 يرتكبها يوالت عظمى، خيانة تكييفها األفعال التي يمكن في العليا للدولة املحكمة تختص  على أنه080المادة وأيضا نصت

تي والجنح الجنايات في بالنظر للدولة العليا املحكمة تختص، عهدته ممارسة أثناء الجمهورية رئيس
ّ
 األول  الوزير بهايرتك ال

 وكذلك هاوسير  وتنظيمها للّدولة العليا املحكمة تشكيلة عضوّي  قانون   يحّدد، مهامهما تأدية بمناسبة الحكومة ورئيس

 .أمامها المطّبقة اإلجراءات
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لجنح ضد وا الفصل األول من الباب األول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري بعنوان الجنايات ورد في كذلك

 وبالرجوع إلى الجرائم المذكورة، الخيانة أمن الدولة يدخل ضمن نطاق مفهوم الجريمة السياسية، ومن هذا القبيل جرائم

الجزائري بالمعيار المادي الموضوعي للتميز بين  إن المشرع الجزائري، أقر بالجرائم السياسية ومن هنا أخذ المشرع

 الحق المعتدي عليه. ية وهو حسب طبيعةالجريمة السياسية والجريمة العاد

  _ الجرائم السياسية من منظور التشريع الجزائري:00 

المشرع الجزائري شأنه شأن معظم التشريعات المقارنة لم يتبنى معيار التقسيم من حيث المصلحة املحمية، في تقسيمة 

من ق  09معيار الخطورة وجسامة الفعل المرتكب، حسب ما ورد في تقسم الجرائم ضمن نص المادة  اعتمدللجرائم، بل 

 .viع ج إلى مخالفات، وجنح وجنايات

وأيضا بعدم تبنيه لموقف صريح تجاه الجرائم السياسية فقد وضع األمر على عاتق القضاء الذي سوف يتصدى للجريمة 

التي طرحت بصدد هذه الجريمة، وقد يقال بأن ما يقوم به يخرج عن نطاق العمل السياسية سيأخذ في اعتباره النظريات 

القضائي ليدخل في مهام التشريع، ال بما يتعلق بالعقاب ألن المشرع لم يقر بالعذر املخفف بالنسبة لهذه الجريمة بل لما 

مة نسبية مفهوم الجريراعاة: _، وعند الخوض في موضوع الجريمة السياسية يجب ميتصل باإلكراه البدني والتسليم

 .السياسية وعدم خضوعها لمعيار منضبط

 .ال يمكن اعتبار كل الجرائم الواردة في قانون واحد من طبيعة واحدة ولو تعلق األمر بقانون األحزاب السياسية_ 

 .املجرمينيزداد البحث في قيمة وأهمية الوجه السياس ي للجريمة كلما تعلق األمر باعتبارات تسليم _ 

 .إن االعتبارات الداخلية في تعريف الجريمة السياسية ال تتطابق بالضرورة من االعتبارات الدولية_ 

 .اعتبار الجريمة سياسية تختلف بحسب مصالحها ودرجة التزامها بالقانونيين الداخلي والدولي علىدولة المصلحة _ 

: يعتبر فعال إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا األمر كل فعل بقوله الجريمة اإلرهابية عرفالمشرع الجزائري  كما نجد أن

 من الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضهأيستهدف 

أخذ الحق  الهدف القريب الذي ال يختلف كثيرا عن الباعث، وهو قد ،فالمشرع يعتمد على الغرض اإلجرامي ذلك،

قد يكون السبب في عدم ضبط مفهوم الجريمة السياسية ومعالجتها، فهي واسعة وال هذا المعتدى عليه في االعتبار، و 

 .viiيمكن تحت أي ظرف معرفة أي منهما أوسع

 :مفهوم الجريمة السياسية وهي تدخل ضمن االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب عدة جرائمكذلك حسب 

 .ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهمالتعدي على _ 8

 .التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة_ 8

لمعتمدون ا المتعاقدة أوالتعدي على األشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم السفراء والدبلوماسيين في الدول _ 0

 .لديها

 .القتل العمدي والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو وسائل النقل أو المواصالت_ 1
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أعمال التخريب وإتالف الممتلكات العامة والممتلكات املخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى _ 9

 .من الدول المتعاقدة

تصنيع أو تهريب أو حيازة األسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد الرتكاب جرائم جرائم _ 6

 .viiiإرهابية

 ترتكب لغرض إرهابي سواء وفق القانون كون هذه األخيرة والجريمة اإلرهابية،  الجرائم السياسيةالتداخل بين  ومن صور 

من  0/ 08) المادة  المتعاقدة أو ممتلكاتها أو مصالحها وتقع على إقليمهاالداخلي أم الدولي والتي تمس رعايا الدول 

  .االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب(

لها رؤية متباينة حول اإلجرام ذو الطبيعة صادقة عليها إن الدول الموحسب اتفاقية الدول العربية لمكافحة اإلرهاب ف 

وذلك تبعا لنظامها السياس ي وموروثها القانوني، وبالتالي ينبغي عليها وهي بصدد االنضمام لهذه االتفاقية أال السياسية، 

علما أن االتفاقية لم تقصر األمر على تسليم املجرمين، بما يعني أن الجريمة السياسية ال  ،تحتج بكون الجريمة سياسية

 .يستفيد منه مرتكبها تصح حجة ألي امتياز موضوعي أو إجرائي يمكن أن

فقد تكون الجريمة سياسية رغم أن مرتكبها ليس له صفة السياس ي، مثلما قد يرتكب السياس ي جريمة عادية، واألمر هنا  

إطار  ، بما يجعل المرء يبحث فينفسها للحقوق السياسية تفرض ال عالقة له بالحصانة بقدر ما يتعلق بالحماية التي

، 8000)محمد ع.،  شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي السياسية من قبل أشخاص معنويةإمكانية ارتكاب الجريمة 

 .(10صفحة 

ويرى البعض أن األصل في تحديد كون الجريمة سياسية أو جريمة عادية، هو الشعور الذي تثيره الجريمة في املجتمع، فإن 

استنكارا شامال وتعبر عن نفس نبيلة وغير شريرة، فهي جريمة سياسية، وإذا كانت تتم عن كانت هذه الجريمة ال تثير 

 .(88، صفحة 8001)باسم،  نفسية شريرة وتتسم بطابع إجرامي في بواعث وطريقة تنفيذها، فهي جريمة عادية

 السياسية:_ اآلثار الناجمة عن ارتكاب الجريمة 02

المشرع الجزائري لم يمنح الجريمة السياسية اهتمامه من الوجهة الموضوعية، بخالف الحال بالنسبة للجوانب الشكلية 

 .أو اإلجرائية

تتعلق اآلثار الموضوعية باملجرم السياس ي من جهة، وبطبيعة العقوبة الموقعة  أ_ اآلثار الموضوعية للجريمة السياسية:

 . (81، صفحة 8001)باسم،  عليه من جهة أخرى 

راسة ديتم حيث املجرمون في علم اإلجرام والدراسات الجنائية عدة فئات، : يمكن القول أن _ شخصية املجرم السياس ي

لفرد اجانب من تلك الدراسات أظهرت أن شخصية الشخصية اإلجرامية، سمات كل شخص بالنظر لسلوكاته، لمعرفة 

 .تؤثر فيها بشكل مباشر وكبير الظروف االجتماعية املحيطة بالشخص

، وهذا ما دعا إليه الفقيه (11، صفحة 8111)ممدوح،  ixوأبرز التقسيمات هو تقسيم املجرمين إلى عاديين وسياسيين       

 :صنفينمن خالل تقسيمه لإلجرام إلى  االيطالي فيري 
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تكبها التي تدل على خبث مر بالعنف أو التي تتسم خاصة تلك وراثي ارتدادي، وتنطوي تحته أكثر الجرائم  الصنف األول:

 .وأنانيته وتستهدف إيذاء اإلنسان

هو إجرام متطور، وينم عن دوافع الغيرة واإليثار يرى جانب من الفقه أن الصنف اآلخر من اإلجرام  :الصنف الثاني

، فهو ال يستهدف غير المساس وهميوبواعث اإلصالح االجتماعي، فهو ليس في الواقع إجراما حقيقيا وإنما هو إجرام 

  .(00، صفحة 8006)وداد،  بالنظام السياس ي أو االجتماعي القائم وتعديله أو تبديله أو السير به قدما

ومن خالل نظرة الفقيه فيري لإلجرام وللمجرمين، أن الجريمة العادية ترتكب من قبل املجرم الذي تحركه غرائز الفطرة 

والتي تتنامى بتأثر هذا الشخص باملحيط، كما قد تكون صفات العنف واإليذاء متوارثة جينيا لدى هذا الشخص حتى يعتبر 

 .عاديا، أما إذا كان الشخص يرتكب جريمة تهدف للمساس بالنظام السياس ي، فيكتسب هنا صفة املجرم السياس يمجرما 

ال يمكن في ضوء القانون الجزائري اعتبار الباعث السياس ي من األعذار املخففة لغياب  :_ العقاب عن الجريمة السياسية

 لقضاء الجنائي من إعمال الظروف املخففة التي ترك أمرها لتقديرالنص عليه وعلى عموم الباعث، ولكن ال يوجد ما يمنع ا

 90مواد )ال قاض ي الموضوع مستعمال سلطته التقديرية عند النظر في كل جريمة حسب وقائع القضية المعروضة أمامه

 .من قانون العقوبات الجزائري( 1-8مكرر  90مكرر و 90و

 اإلجرائية للجريمة السياسية:ب_ اآلثار 

ما يتعلق بالجريمة السياسية هي اآلثار اإلجرائية سيما تلك التي تمس بشكل أو آخر آثار الجريمة السياسية  من بين أبرز    

 :، وتتعلق أساسا بما يليبالحريات الشخصية والحقوق التي لألفراد

اإلجراءات الجزائية الجزائري أنه إذا لم يقدم مرتكب الجنحة جاء في قانون  _ عدم جواز حبس المتهم بجرم سياس ي مؤقتا:

المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاض ي التحقيق قد أخطر، يصدر 

المادة  هذه وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن األفعال المنسوبة إليه، ال تطبق أحكام

بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها إلجراءات تحقيق خاصة، أو 

 .xإذا كان األشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة

ية اإلجرائية للشرعية الدستورية أو السياسية، أن ما جاء به النص ينتمي إلى الحما ومن خالل نص المادة يمكن القول 

 .بمعنى تقديم ضمانات يراعى عندها طبيعة النشاط والظروف والبواعث

إ.ج.ج، وهذا إن دل على ش يء إنما يدل على أن  880لم يعفي المشرع املجرم السياس ي من الحبس المؤقت بحسب المادة  

والمتهم بجرم سياس ي غير مستثنى من الرقابة القضائية بحسب المادة الضمانات التي تقدم له ال يمكن أن تكون مطلقة، 

إ.ج.ج، بل على العكس حيث تصب الرقابة في صالحه، وكان يمكن للمشرع وقد استثناه بالنسبة للجنح  8مكرر  889

رقابة لالسياسية أن يستثنيه من الحبس المؤقت الذي يأمر به قاض ي التحقيق بشروط خاصة بما يعزز من فرص فرض ا

 .القضائية بحقه

 _ عدم جواز تسليم املجرم السياس ي:00
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من بين ما حظيت به الجريمة السياسية لدى المشرع اإلجرائي منع تسليم المتهم بها أو املحكوم عليه عنها، متى كان      

أن المشرع  والحقيقة للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياس ي

 .xiالجزائري قد منع تسليم من يكن قد اتخذت بحقه إجراءات متابعة

كما أنه وفي موضع آخر قال: )يجوز اإلذن بتسليم شخص من أية جنسية كان إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق       

ك بطريق المرور عبر األراض ي الدبلوماس ي مؤيد بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر ال يتعلق بجنحة سياسية، وذل

 :الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائري، وهذا النص يتعلق بالعبور وقد أكد من خالله المشرع على أمرين

 أن الشخص محل العبور عبر اإلقليم الوطني الجزائري ال يحمل الجنسية الجزائرية. 

  ع بالجنحة، بخالف الجنايةأنه غير متهم بجريمة سياسية وقد عبر عنها المشر. 

 _ استثناء الجريمة السياسية من اإلنابة القضائية: 

لمشرع ا تعد اإلنابة أحد صور التعاون الجنائي على الصعيدين الوطني والدولي، وفيما يتعلق بالجريمة السياسية فقد أقر

ألجنبية ا االنابات القضائية من السلطةالجزائري أنه في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم 

القضائية إذا كان  وتنفذ االنابات 100xiiبالطريق الدبلوماس ي وترسل إلى وزارة العدل باألوضاع المنصوص عليها في المادة 

  .xiiiلها محل وفقا للقانون الجزائري، وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل

راحة من نطاق التعاون الدولي بين الجزائر ودولة أخرى الجرائم ذات الطابع وتجدر اإلشارة إلى كون هذا النص استثنى ص      

السياس ي، فإذا كان املجرم السياس ي ال يسلم فال يصح من باب أولى تقديم دليل ضده، غير أن حدود هذا المنع المبرر 

 ار أدلة النفي والبراءةبالدواعي السياسية غير منظورة، ليس من جهة تحديد الجرم السياس ي وحسب بل من مدى اعتب

 :داخلة في هذا النطاق كذلك، واإلشكال يتمحور حول ما يلي

 ._ إن الدليل المعد للبراءة يمكن أن يوظف لإلدانة كذلك

 ._ إن احترام قرينة البراءة واجبة فهي من المبادئ الحقوقية العالمية، وال تستطيع الدول التغاض ي عنه

 .ال بعد حسم املحاكمة، ومع هذا ال يستبعد أن يكون الدليل للبراءة من الوضوح_ ال يمكن الوقوف على البراءة إ

وال شك في أن شرط المعاملة بالمثل من بين الشروط الهامة يرتبط بسيادة الدولة الجزائرية، وإن كانت فروض تطبيقه 

ي وقت ا تتهرب غيرها من التزاماتها فعلى أرض الواقع قد ال تكون مرضية، حين تتعاون دولة مع أخرى بموجب اتفاق دولي فيم

الحق، فمن النادر أن تتزامن حاالت التعاون مع بعضها البعض، كما لم يذكر المشرع الجزائري الجريمة السياسية حين 

 xivيتعلق األمر بالتبليغ الذي يتم من دولة أجنبية لشخص مقيم في الجزائر، سواء لورقة أو حكم

 خاتمة:

يمكن القول أن الجريمة السياسية قد ارتبطت بالحريات والحقوق والمساواة والعدالة، ووجدت من خالل ما تم عرضه،  

لها مكانة ال يمكن االستهانة بها، فإذا كانت السياسة كفكر وممارسة مشروعة فإنها قد تدفع إلى اإلجرام حين يعجز الفعل 

 .المشروع عن تحقيق الغايات المرجوة
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سية قائما يرتبط بعوامل عديدة، وإن مما ال شك فيه أن كل ما يتعلق بهذه الجريمة ال يمكن كما أن بقاء الجريمة السيا 

 .أن يبقى على حاله، واألهم الذي قدمناه في هذا البحث هي آثار الجريمة المذكورة سيما اإلجرائية منها

 النتائج:

 .على تحديد معنى الجريمة السياسية، على أساس أنه دور كل من التشريع والفقه والقضاء اتفاق_ عدم وجود 

 ._ وجود ضرورة ملحة إلى إعادة النظر بكل ما يتعلق بهذه الجريمة

 ._ إن أثر الجريمة السياسية في القواعد اإلجرائية ال يقل أهمية عما هو موجود في القواعد الموضوعية

 .هي بأبعاد الجريمة السياسية وآثارها في القواعد اإلجرائية املختلفة_ عدم االهتمام الفق

        التوصيات:

 الفصل بين السلطات. أ_ ضرورة احترام مبد 

 _ تضييق مجال تسليم المتابعين بجرائم سياسية على خالف السعي مؤخرا الى توسيع هذا المبدأ.

 _ تفعيل ضمانات املحاكمة العادلة في حق المتابعين بأفعال تم تكييفها جرائما سياسية. 

 _ خلق جهات تحقيق ابتدائية وجهات قضائية مختصة بهذا النوع من الجرائم.

_ ضرورة تدخل المشرع الجزائري من خالل نصوص صريحة ضمن القواعد العامة لقانون العقوبات وقانون اإلجراءات 

 .ية للنص على بعض األحكام والضوابط المتعلقة بالجريمة السياسيةالجزائ

_ الموازنة بين الجوانب النفسية والموضوعية عند صياغة مفهوم للجريمة السياسية، فالجريمة المذكورة ترتبط 

 .لمشروعابالعمل السياس ي المشروع ولكنها ال تكون جزءا منها، أي حيث يكون السلوك غير المشروع في خدمة السلوك 

بالجريمة السياسية، سيما أحكام وضوابط المصلحة  _ ضرورة األخذ بنظرية المصالح عند صياغة األحكام المتعلقة

 .العامة، لقدرتها على بلورة حلول واقعية

عند صياغة األحكام المتعلقة بالجريمة  باالعتبار_ ضرورة أخذ التطورات الحاصلة على الصعيدين الدولي والوطني 

اسية. فعالم اليوم يسير على خطوط متوازية ومتقاطعة، من جهة حقوق اإلنسان والحريات والديمقراطية، ومن السي

 .جهة أخرى التهديد األمني الغير المسبوق، عدا عن التطورات التكنولوجية التي تدفع بكل االتجاهات

من المالحقة والمتابعة الجزائية عن جرائم  حق اللجوء السياس ي الركيزة األساسية لحماية الممنوح اعتبار_ ال بد من 

 .معينة

_ تشجيع البحث في مضمار السلوك السياس ي لوضع الحد الفاصل بين المشروع وغير المشروع منه، وما يعد من 

 السياسة وما يخرج عنها

 قائمة المراجع والمصادر:

، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب 8111أبريل  88العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة في القاهرة في  االتفاقية .8

 .8111ديسمبر  01في  10 – 11المرسوم الرئاس ي 

 .مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران ،(2007) باسم محمد شهاب، .8
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i الجنحة صبغة سياسية، أو إذا تبين من الظوف أن التسليم مطلوب لغرض سياس ي.: إذا كانت للجناية أو 08فقرة 611_ المادة 
ii األحوال أن يسلم أو يطرد الجئ سياس ي يتمتع قانونا بحق اللجوء. ال يمكن بأي حال من :8080من التعديل الدستوري  00فقرة  90_ المادة 
iii قضايا الجرائم السياسية.8أو تطبيقه في األحوال اآلتية:: غير أنه ال يجوز الحكم باإلكراه البدني 08فقرة 600_ المادة _ 
iv _ يتابع ويعاقب األعضاء القياديون وأعضاء الحزب السياس ي على املخالفات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتشريع  1المادة :

 الساري المفعول.
v _ منه 18أنظر أيضا المادة د.ج.  600000إلى  000000: العقوبة هي الغرامة من 11المادة. 
vi سنة. 80سنوات إلى  09: العقوبات األصلية في مادة الجنايات: اإلعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 09_ المادة 

 سنوات. 09العقوبات األصلية في مادة الجنح: الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 

 الحبس من يوم واحد على األقل إلى شهرين على األكثر.العقوبات األصلية في ماذة املخالفات: 
vii _ مكرر من قانون العقوبات الجزائري)الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية(. 11أنظر_ الفقرة األولى من المادة 

viii _ والتي صادقت عليها الجزائر بموجب 1811أبريل  88/ب من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة في القاهرة في  08أنظر_ المادة ،

 .8111ديسمبر  01في  10 – 11المرسوم الرئاس ي 
ix في واقعة سبق أن اتهم شخص في الواليات المتحدة األمريكية بجريمتي السرقة وقطع الطريق، ودفع أمام القضاء بأن ما قام به يعد من _

سية، عدا عن أن دافعه إلى ذلك الحصول على المال لتمويل الحركة السياسية الجرائم السياسية باعتباره من المعروفين بالنشاطات السيا

 التي ينتمي إليها، غير أن طلبه هذا قوبل بالرفض العتبار أن ما قام به تغلب عليه سمة اإلجرام العادي
x _ ئم السياسية، وتبدو رغبة المشرع واضحة في الجزائري ما يقدم امتيازا للتحقيق واملحاكمة بالنسبة للجرا 09 – 88ال نجد في قانون اإلعالم

 .عدم خلق فجوة بين فئات املجتمع
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xi _ ال يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد أتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا 619المادة :

 الباب أو حكم عليه فيها.
xii طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سالمة : يتولى وزير الخارجية تحويل 100_ المادة

 الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.
xiii _ في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم اإلنابة القضائية الصادرة من السلطة األجنبية بالطريق 188المادة :

وتنفذ اإلنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون  100ترسل إلى وزارة العدل باألوضاع المنصوص عليها في المادة الدبلوماس ي و 

 الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.
xiv _ أوراق اإلجراءات أو حكم : في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية من الضروري تبيلغ ورقة من 188المادة

مصحوبا بترجمة عند  100و  108إلى شخص مقيم في األراض ي الجزائرية فيرسل المستند وفقا لألوضاع المنصوص عليها في المادتين 

 ىاإلقتضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب املختص. ويعاد األصل المثبت للتبليغ إل

 الحكومة الطالبة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.
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 إشكالية العالقة بين الالاستقرار السياس ي والجريمة السياسية في الدولة الهشة 

  )دراسة حالة ليبيا(

The problematic relationship between political instability 

 And political crime in the fragile state  
(Libya case study) 

 /الجزائر2وهران –حمد أجامعة محمد بن  /بشيخ خيرة   د.

Dr. Becheikh Keira/ Université Ahmed Ben Ahmed, Oran2/Algeria 

 الملخص:

 األنساق السياسية في العالم، وهناك جملة من المتغيرات تؤثرأصبحت مسألتي االستقرار والالاستقرار السياس ي تمثل الشغل الشاغل لكل 

قوم جرامية التي تل العنف والشغب وأيضا األعمال ال على االستقرار الداخلي للوحدات السياسية ومن بينها المظاهرات، االحتجاجات، أعما

ة الماسة الجريمالسياسية، وتعرف هذه األخيرة على أنها طار ما يسمى بالجريمة إبها وينفذها بعض األشخاص أو المنظمات وهو ما يندرج في 

تحاول الدراسة تسليط الضوء على  بنظام الحكم، أو بالحكام أنفسهم بوصفهم حكاما، أو بأي شخص آخر لقول أو فعل كان محله ذلك.

ى الليبية، لذلك ستعكف الدراسة إل اغتيال الرئيس معمر القذافي والذي تعد كجريمة سياسية ارتكبت في حق رئيس الدولةمرحلة وحادثة 

 االستقرار السياس ي ومظاهره ومساهمته في انعدام األمن في ليبيا ونتيجة لذلك تصنيفها كدولة هشة. على انعداموصف وتحليل أثر ذلك 

 االستقرار السياس ي، الجريمة السياسية، الدولة الهشة، النظام السياس ي الليبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The issue of political stability has become a preoccupation for all political systems in the world, and there are a number of  

variables that affect the internal stability of political units, including demonstrations, protests, acts of violence and riots, as 

well as criminal acts carried out by some persons or organizations, which fall within the framework of the so-called Political 

crime, and the latter is defined as the crime affecting the ruling system, or the rulers themselves in their capacity as rulers, or 

any other person for saying or doing that was the subject of that. The study attempts to shed light on the stage and incident 

of the assassination of President Muammar Gaddafi, which is considered a political crime committed against the head of the 

Libyan state. Therefore, the study will describe and analyze the impact of this on political instability and its manifestations 

and its contribution to the insecurity in Libya and as a result classifying it as a fragile state. 

Keywords: Political stability, political crime, fragile state, Libyan political system. 

 مقدمة:

يعتبر النظام السياس ي المتغير األساس ي الذي تسعى أي دولة أو وحدة سياسية للمحافظة عليه وضمان بقائه واستمراره،   

ر مستقرة، نظما مستقرة أو غي لكن بنية وطبيعة النظام السياس ي تتأثر بأوضاع املجتمع اقتصاديا واجتماعيا، مما يجعلها

لذلك فمسألة االستقرار السياس ي أصبحت تمثل الشغل الشاغل لكل األنساق السياسية في العالم، وهناك جملة من 

المتغيرات تؤثر على االستقرار الداخلي للوحدات السياسية ومن بينها المظاهرات، االحتجاجات، أعمال العنف والشغب 

ة التي تقوم بها وينفذها بعض األشخاص أو المنظمات وهو ما يندرج في اطار ما يسمى بالجريمة وأيضا األعمال االجرامي

 السياسية.
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مة الماسة الجري أيضا تلك هيو تعرف الجريمة السياسية على أنها تلك االفعال التي ترتكب ضد الدولة بدافع سياس ي، 

 .آخر لقول أو فعل كان محله ذلك بنظام الحكم، أو بالحكام أنفسهم بوصفهم حكاما، أو بأي شخص

انطالقا مما سبق فقد صنفت ليبيا ضمن الدول الهشة لما تعانيه من أزمات داخلية وتدخل خارجي، خاصة بعد اغتيال 

ى تسليط لالرئيس معمر القذافي والذي تعد كجريمة سياسية ارتكبت في حق رئيس الدولة الليبية، لذلك ستعكف الدراسة إ

 .في ليبيا انعدام األمن واالستقرار السياس يم االستقرار السياس ي ومظاهرها ومساهمته في الضوء حول انعدا

 يةالجريمة السياسمن خالل دراسة متغير هشة باعتبارها دولة  الليبيةلذلك فستحاول الدراسة التطرق إلى الدولة      

 .االستقرار السياس ي واألمني في ليبياوآثاره على 

 -من كل ما سبق تسعى الدراسة لإلجابة على الشكالية التالية: انطالقاإشكالية الدراسة: 

 نفت وص إلى أي مدى أثرت الجريمة السياسية على االستقرار السياس ي واألمني في الدولة الليبية

 ؟كونها دولة هشة

 األسئلة الفرعية:

 ؟بالدولة الهشةهي طبيعة مفهوم االستقرار السياس ي والجريمة السياسية وما عالقتهما . ما 1

 ؟عالقة الجريمة السياسية باالستقرار في ليبيا. ما 2

 ؟كيف تؤثر الجريمة السياسية في ليبيا على شرعية واستقرار النظام السياس ي. 3

 -تنبع أهمية الدراسة مما يلي: أهمية الدراسة:

 .ن مفهوم الدولة الهشة نظرياالتعرف على معنى الجريمة السياسية، االستقرار السياس ي والعالقة بينهما وبي. 1

تبيان حقيقة األزمة السياسية في ليبيا بعد اغتيال الرئيس معمر القذافي وكيف أثرت على شرعية واستقرار النظام . 2

 السياس ي وحتى على عالقة الدولة باملجتمع.

 -:تبيان ما يليتهدف الدراسة إلى   :أهداف الدراسة

 .ت على معالم الحياة السياسية فيهاثر الليبية وكيف أالدولة  األزمة فيتتبع تطور  .1

ادي واالقتص انعكاس ذلك على استقرارها السياس يحجم الجرائم السياسية المرتكبة في ليبيا ومدى قياس  .2

 .واالجتماعي وحتى األمني

صنف على أنها دولة تلمؤشرات عدم االستقرار السياس ي في ليبيا لالستنتاج في األخير أنها مختلفة  تفسيرات تقديم .3

 هشة.

ية المطروحة بغية الجابة على الشكال التي يتطلبها البحث التفسيري  الفرضية العلمية الرئيسيةستعتمد الدراسة على 

 -سابقا وهي كالتالي:

  ها وأمنها الداخلي والخارجي، كلما أثر ذلك على استقرار زادت الجريمة السياسية في الدولةكلما. 

 -ولإلجابة على الشكالية السالفة الذكر تحاول الدراسة التطرق إلى العناصر التالية:      

 البعد المفاهيمي والنظري للدراسةأوال:          
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 .تعريف االستقرار السياس ي، والجريمة السياسية.  1  

 مفهوم الدولة الهشة ومؤشراتها. . 2   

 . أثر الجريمة السياسية على االستقرار السياس ي في الدولة الهشة.3  

 ليبيا الدولة الهشة ومشكلة الجريمة السياسية واالستقرار السياس ي.ثانيا:        

 .األزمة الليبية وأسبابها.  1

 .السياس ي االستقرار عدم ومؤشرات الهشة الدولة ليبيا على السياسية الجريمة أثر. 2

 البعد المفاهيمي والنظري للدراسة: أوال

إن استقرار سياسة أي دولة ترتكز في احترامها وتمسكها بقوانين املجتمع، وصناعة القرار السوسيو اجتماعي يتوقف على 

االجراءات المؤسساتية القانونية، فهي ال تتوقف على تسوية المنازعات بالطرق السلمية وغير السلمية، ولكن كثيرا ما 

 السياس ي مما يؤثر على شتى املجاالت في الوحدة السياسية.ني الدول من حالة عدم االستقرار تعا

   . تعريف االستقرار السياس ي والجريمة السياسية.1

  أ. تعريف االستقرار السياس ي. 

مؤسساته لجراء  توظيفيمكن تعريف االستقرار السياس ي بأنه ظاهرة تتميز بالمرونة والنسبية تشير إلى قدرة النظام على 

تغييرات لبلوغ توقعات الجماهير وتوجهاتها واحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياس ي دعما 

 (21، صفحة 2112-2112)خيرة،  لشرعيته وفعاليته

اته بالمرونة والنسبية وتشير إلى قدرة النظام على توظيف مؤسستعرف نيفين مسعد االستقرار السياس ي أنه:" ظاهرة تتميز 

لجراء ما يلزم من تغيرات ملجاوبة توقعات الجماهير وتوجهاتها واحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف 

 السياس ي إال في نطاق دعما لشرعيته وفعاليته".

ن تلك القدرة على التفاعل اليجابي مع عوامل التغير، واستيعاب إن ظاهرة االستقرار السياس ي عند نيفين مسعد تعبر ع

دي االقتصا -ما قد ينشأ في ذلك من صراعات وهو ما يتطلب بدوره توافر جملة عوامل تتمثل في االشباع االجتماعي

 44، الصفحات 1822)مسعد،  والفعالية السياسية والتجانس الثقافي، وتحجيم التأثيرات الخارجية والقيادة الكاريزمية. 

أما عدم االستقرار السياس ي فيشير إلى عجز النظام عن تحقيق هذه األهداف مما يؤدي للعنف المتبادل وتوسيع ، (22 -

 دائرة الصراع وإضعاف شرعية النظام وفعاليته.

 Agressive Behaviors within في كتابهما( (Ivo K and Rosalind L Feirabendروزاليند فيرباند و ايفويعتبر كل من 

Politics 1948-1962) ) أنه يوجد أكثر من تعريف واطار نظري لالستقرار والالاستقرار السياس ي فيعرفانه أنه: "....درجة

جماعات أخرى، ومن جهة أو نسبة العدوان )االعتداء( من قبل أفراد أو جماعات داخل النظام السياس ي ضد أفراد أو 

 (Hutwitz, 1973, p. 449)  أخرى فهو نسبة عدوان أصحاب الحقوق ضد األفراد والجماعات".
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يعبر العنف السياس ي وغياب الشرعية عن عدم االستقرار السياس ي في الدول النامية خاصة، وهناك عدة مستويات لعدم 

السياس ي، فقد يكون على مستوى النخبة الحاكمة، وكثرة التبدل والتغيير في القيادات السياسية، وقد يكون االستقرار 

  على مستوى السلوك السياس ي، أي لدى النخبة الحاكمة، األحزاب السياسية، مختلف القوى االجتماعية والسياسية.

 (25 - 22ات ، الصفح1888)ابراهيم، 

لقد أظهرت دراسات عديدة أن عدم االستقرار السياس ي يصيب املجتمعات التي تعيش حالة نمو اقتصادي سريع، ال 

 (152-151، الصفحات 1882)صاصيال،   يتناسب ومتوسط الدخل الفردي، وعدد المستخدمين في القطاع األولي...إلخ.

يعتبر السبب الرئيس ي لعدم االستقرار السياس ي في األنظمة الديمقراطية وأنظمة العالم الثالث، مزيج من انخفاض 

الفعالية ودرجة الشرعية، فعندما تبدأ األنظمة بالشرعية المتدنية، تجد من الصعب عليها تحقيق الكفاءة في األداء وبلوغ 

فاءة األداء خاصة في املجال االقتصادي تتعرض في الغالب إلى انخفاض التنمية، والنظم السياسية التي تفتقر إلى ك

                                        (345-342، الصفحات 1883)هنتغتون، شرعيتها.  

وهكذا فالنظام السياس ي المستقر هو ذلك النظام الذي ينظر إليه األفراد بوصفه شرعيا وفعاال يمتلك القوة والمقدرة 

، 1881ي، )السيبانعلى إشباع مطالب وحاجات املجتمع، كما يتوفر لديه المرونة الكافية للتكيف مع الظروف المتغيرة. 

 وبمقدوره تحقيق التنمية في جميع املجاالت.  (22صفحة 

 ب. تعريف الجريمة السياسية.

أجرم،  أي أذنب ويقال: فالن يجرمه وقطعهو أ أو جريمة يجرمه، مشتقه من جرم يجرم، . الجريمة السياسية لغة:1    

 (82، صفحة 2118)الزوي، يوليو . جريمة، والجرم والذنب يعني الجريمة ارتكب أي واجترم فهو مجرم،

، التي "الجريمة السياسية"يعتبر مفهوم  . الجريمة السياسية اصطالحا:2   
ً
 من أكثر المفاهيم القانونية غموضا وتعقيدا

استعص ى على الفقه والقضاء إيجاد تعريف محدد لها، وعزفت جل الدول عن وضع تعريف لها في تشريعاتها الوطنية رغم 

معقدة لالمبادرات المتعددة للمنتظم الدولي في هذا الطار، وترجع هذه الصعوبة في تحديد المفهوم أساسا إلى الطبيعة ا

 .للجريمة السياسية في حد ذاتها واختالف رؤية الدول في معالجة هذا النوع من الجرائم حسب طبيعة نظامها السياس ي

حكام ، أو على أشخاص الالتي فيها اعتداء على نظام الحكمالجريمة  "عرف الشيخ محمد أبو زهرة الجريمة السياسية بأنها : 

"، تمس الجريمة السياسية نوع خاص من الدول الفكر السياس ي آلرائهم السياسيةبوصف كونهم حكاما ، أو على قادة 

وليس كل أنواع الوحدات السياسية، فهي تنتشر في الدول الضعيفة أو التي اتفق على تسميتها بالدول الفاشلة أو الدول 

 (83، صفحة 2118)الزوي، يوليو الهشة، وهي التي تندرج ضمنها الدولة الليبية. 

أنها:  1282الصادر سنة  "االجرام السياس ي"صاحب كتاب  "لويس باروال"هناك من يعرف الجريمة السياسية كالمفكر 

 ."الجرائم التي يرتكبها السياسيون أو الحكومات أو الحكام أو المعارضون نتيجة لمبررات مزعومة بتحقيق مصلحة الدولة"

  (https://nohoudh-center.com)الحسن، 
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ن المهم فملية السياسية، وبالتالي ات األساسية التي تحول دون كفاءة العمإحدى المعوقتمثل الجريمة السياسية        

ا ا بقَيِم الصدق والتسامح والعدالة وغيرهتجعلها أكثَر انضباط، إنسانية عاّمة أخالقية إكساب الممارسة السياسية مسحة

 (https://nohoudh-center.com)الحسن،   .من القيم

 :الفرق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية

 في لسياس ياالوضع  تغيير مباشرة غير أو مباشرة ورةبص الجاني ورائها من ديقص التي الجرائم تلك هي السياسية الجرائم

 -:هي ائصخص ثالثة السياسية الجريمة يميز فما، مختلفة صورة على الوضع هذا إقامة إلى أي الدولة،

 .سياس ي باعث هو اقترافها على الباعث إن . 1

 لحكومةا بتغيير أو للدولة السياس ي الوضع بتغيير يتمثل سياس ي غرض هو تحقيقه الجاني يريد الذي الغرض .2

 .القائمة

وليو )الزوي، ي. عامة سياسية حقوق  من لألفراد أو للدولة بما يتمثل سياس ي حق بأنه عليه المعتدي الحق يتميز. 3

     (85، صفحة 2118

 . مفهوم الدولة الهشة ومؤشراتها:2     

ل في ضعف القدرات المؤسسية، "تلك أن الدولة الهشة هي  يرى البنك الدولي
ّ
الدول التي تواجه تحديات في التنمية، تتمث

وافتقارها للحكم الرشيد، ووجود حالٍة من عدم االستقرار السياس ي قد تؤهلها إلى مستوى ما من العنف الداخلي، أو قد 

 ". دخل أيضاي من انخفاض التكون تلك الحالة من عدم االستقرار موروثة من صراٍع داخلٍيّ في الماض ي القريب، وتعان

حسب  درجة 3.2وانخفاض الحوکمة ألقل من  ،أداء مهامها األساسية في وكفاءتهاوالدولة الهشة تتسم بضعف قدرتها 

، ووجود قدر واضح من االجتماعيوغياب الضبط ، الدولي ك( التابع للبنCPIAمؤشر تقييم أداء الدولة واألداء المؤسس ي )

لموارد الدولة. وضعف توفير السلع العامة والخدمات األساسية أو  الفعليالمعلنة وعملية التوزيع  التباين بين السياسات

لعدم استجابة الدولة لمطالب کافة أطياف املجتمع،  كنتيجة، مما يؤثر على اهتزاز الشرعية فيها بكفاءةعدم ايصالها 

 األخطار املختلفة. بشکل يجعل المواطنين فيها عرضة ملجموعة واسعة من التهديدات و 

إذا کان الوضع القائم يشهد ضعف هياکل ومؤسسات الدولة، وتنامى حدة التهديدات السياسية واألمنية  وهكذا فإنه

أداء الدولة لوظائفها األساسية. يکون الهدف من عملية  في ينعكسوتفاقم التحديات االقتصادية واالجتماعية، األمر الذى 

ة وقدرة الدولة، وبناء القوة الشامل، هو مساعدتها على تحسين فعالية الدول الهشة في سس يالمؤ مقرطة، والتطوير يالد

 / الدولة الهشة(https://political-encyclopedia.org/dictionary)باخريبه،  .للدولة

 مؤشرات الدولة الهشة.

، تقريًرا سنوًيا بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية األمريكية، للدول 2112 سنةأصدر صندوق السالم العالمي في 

 من الدول الفاشلة، معتمًدا في تقييمه  2114الفاشلة، وفي 
ً
استخدم التقرير للمرة األولى مصطلح الدول الهشة بدال
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خرى ل مؤشر من تلك المؤشرات ألهشاشة الدول على ثالثة مؤشرات رئيسية هي االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ولك

 -ويذكر منها ما يلي:فرعية، ستركز هذه المقالة على أهم تلك المؤشرات 

 :المؤشرات االقتصادية . 1

التدهور االقتصادي داخل البلد إلى أنماط التدهور االقتصادي التدريجي للمجتمع  نظري  : التدهور االقتصادي والفقر -أ 

الناتج القومي الجمالي أو معدالت البطالة أو التضخم أو النتاجية أو الدين أو مستويات  ككل كما يقاس بدخل الفرد أو

الفقر أو فشل األعمال، كما يأخذ في االعتبار االنخفاض المفاجئ في أسعار السلع األساسية، أو اليرادات التجارية، أو 

صاد االقتصادي على االقتالتدهور يركز مؤشر كما ية، االستثمار األجنبي، وأي انهيار أو انخفاض في قيمة العملة الوطن

وكذلك التجارة غير المشروعة، بما في ذلك املخدرات واالتجار بالبشر، وهروب رأس المال، أو مستويات الفساد  -الرسمي 

)حسين، . والمعامالت غير المشروعة مثل غسيل األموال أو االختالس

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue037/Pages/Siyassat37-2019-Hussein.pdf) 

ة الفعلي االقتصادية يأخذ مؤشر التنمية االقتصادية في االعتبار عدم المساواة :التنمية االقتصادية غير المتكافئة-ب

المظالم بقدر عدم المساواة الحقيقية، ويمكن أن تعزز يمكن أن تغذي التي تصورات عدم المساواة االقتصادية  يأ

 .ترات املجتمعية أو الخطاب القوميالتو 

بعين االعتبار األثر االقتصادي  واالطارات والكوادر هجرة األدمغة يأخذ مؤشر :واالطارات والكوادر األدمغة هجرة-جـ 

ترتب على ذلك على تنمية الدولة، من ناحية أخرى قد والعواقب التي قد ت( للنزوح البشري )ألسباب اقتصادية أو سياسية

ينطوي ذلك على التهجير القسري للمهنيين أو المثقفين الذين يفرون من بالدهم بسبب االضطهاد أو القمع الفعلي أو 

من خالل فقدان العمالة اقتصاد الدولة قد ينجم عن النزوح على الخوف، وعلى وجه التحديد األثر االقتصادي الذي 

 / الدولة الهشة(https://political-encyclopedia.org/dictionary)باخريبه،  .المهنية الماهرة

 :المؤشرات السياسية . 2

 مؤسساتالوحدة السياسية لالسكان في ورض ى وطاعة إلى مستوى ثقة   ينظر مؤشر شرعية الدولة :شرعية الدولة -أ

م التأثيرات في حالة غياب هذه الثقة، والتي تتجلى من خالل المظاهرات العامة الجماهيرية، أو وعملياتها، ويقيِ الدولة 

العصيان المدني المستمر، أو ظهور حركات التمرد المسلحة، وطبيعة التحوالت السياسية، وحيث يكون هناك غياب 

ويأخذ المؤشر في االعتبار انفتاح الحكومة،  ذين تحكمهم،لالنتخابات الديمقراطية، درجة تمثيل الحكومة للسكان ال

طهاد ضلشفافية والمساءلة والتمثيل السياس ي، أو على العكس من ذلك مستويات الفساد والربح والتهميش واال با وتمتعها

)حسين، .أو استبعاد جماعات المعارض

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue037/Pages/Siyassat37-2019-Hussein.pdf) 

 :الخدمات العامة-ب
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يشير مؤشر الخدمات العامة إلى وجود وظائف الدولة األساسية التي تخدم الناس. فمن ناحية، قد يشمل ذلك توفير 

نترنت والكهرباء والطاقة وال الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للنقل 

واالتصال، من ناحية أخرى، قد يشمل قدرة الدولة على حماية مواطنيها، مثل الرهاب والعنف، من خالل الشرطة الفعالة 

سواء كانت الدولة تخدم النخب الحاكمة بشكل ضيق، مثل األجهزة األمنية، أو -في االعتبار من  المتصورة. ويأخذ المؤشر

مستويات  .رئاسيين، أو البنك المركزي، أو الخدمة الدبلوماسية، بينما يفشل في تقديم خدمات مماثلةالموظفين ال

ا مستوى البنية التحتية العامة المؤشر أيضيراعي و  مثل سكان الريف مقابل سكان الحضر،-الخدمة لعامة الناس 

 .الفعلية أو املحتملة للبلدوصيانتها إلى الحد الذي قد يؤثر فيه غيابها سلًبا على التنمية 

 :حقوق اإلنسان وسيادة الدولة-جـــ 

يراعي مؤشر حقوق النسان وسيادة القانون العالقة بين الدولة وسكانها بقدر ما يتم حماية حقوق النسان األساسية 

ة قانونية والسياسيواحترام الحريات واحترامها. يبحث هذا المؤشر فيما إذا كان هناك انتهاك واسع النطاق للحقوق ال

واالجتماعية، بما في ذلك تلك الخاصة باألفراد والجماعات والمؤسسات )مثل مضايقة الصحافة، وتسييس القضاء، 

 واالستخدام الداخلي للجيش ألغراض سياسية، وقمع المعارضين السياسيين(. 

سة )مقابل العنف الجرامي( المرتكب ضد كما يأخذ المؤشر في االعتبار حاالت اندالع العنف المستوحى من السيا      

المدنيين. كما يبحث في عوامل مثل الحرمان من الجراءات القانونية المتوافقة مع األعراف والممارسات الدولية للسجناء 

السياسيين أو المعارضين، وما إذا كان هناك حكم سلطوي أو ديكتاتوري أو عسكري حالي أو ناش ئ يتم فيه تعليق أو 

 .عب بالمؤسسات والعمليات الدستورية والديمقراطيةالتال 

 .المؤشرات االجتماعية: ثالثا

افية-أ يأخذ مؤشر الضغوط الديموغرافية في االعتبار الضغوط التي تتعرض لها الدولة من السكان   :الضغوط الديموغر

ة، لمتعلقة بالمدادات الغذائيأنفسهم أو البيئة املحيطة بها. على سبيل المثال، يقيس المؤشر الضغوط السكانية ا

والحصول على المياه الصالحة للشرب، وغيرها من الموارد التي تحافظ على الحياة، أو الصحة، مثل انتشار األمراض 

واألوبئة. يأخذ المؤشر في االعتبار الخصائص الديموغرافية، مثل الضغوط الناتجة عن معدالت النمو السكاني المرتفعة 

سكانية المنحرفة، مثل "تضخم الشباب أو العمر"، أو معدالت النمو السكاني المتباينة بشكل حاد بين أو التوزيعات ال

املجموعات املجتمعية المتنافسة، مع االعتراف بأن هذه اآلثار يمكن أن يكون لها تأثير اجتماعي عميق. وبعيًدا عن السكان، 

 (كوارث الطبيعية )األعاصير والزالزل والفيضانات أو الجفافيأخذ المؤشر في االعتبار أيًضا الضغوط الناتجة عن ال

)حسين،  .والضغوط التي يتعرض لها السكان من املخاطر البيئية

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue037/Pages/Siyassat37-2019-Hussein.pdf) 

ا الضغط على الدول الناجم عن النزوح القسري س مؤشر الالجئين والمشردين داخلييقي :داخلًياالالجئون والمشردون -ب

وء، مع ؤشر الالجئين حسب بلد اللجميقيس كما ملجتمعات كبيرة نتيجة ألسباب اجتماعية أو سياسية أو بيئية أو غيرها، 



 

 سياسية بين عدالتي السياسة والقانون لا مئارجلا       

 

 54 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ا إضافياالعتراف بأن تدفقات 
ً
على الخدمات العامة، ويمكن أن تخلق في بعض األحيان  االسكان يمكن أن تضع ضغط

 .المستقبلةتحديات إنسانية وأمنية أوسع للدولة 

يأخذ مؤشر التدخل الخارجي بعين االعتبار تأثير وتأثر الجهات الخارجية في أداء الدولة، وال سيما  :التدخل الخارجي -جـ 

، يةفي الوحدات السياسالجهات الخارجية  التي تتدخل فيهاب األمنية الخارجي على الجوان يركز التدخلو . األمن واالقتصاد

المعرضة للخطر من قبل الحكومات أو الجيوش أو أجهزة املخابرات أو املجموعات العرقية  للدول سواء السرية أو العلنية، 

ة أخرى، يركز التدخل الخارجي يتوازن السلطة )أو حل النزاع( داخل الدولة. من ناحيانات األخرى التي قد تؤثر على أو الك

ا على المشاركة االقتصادية من قبل الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك المنظمات متعددة األطراف، من خالل أيض

القروض واسعة النطاق أو مشاريع التنمية أو المساعدات الخارجية، مثل الدعم المستمر للميزانية أو السيطرة على 

-https://political)باخريبه،  إدارة السياسة االقتصادية للدولة، وخلق التبعية االقتصادية.الشؤون المالية أو 

encyclopedia.org/dictionary)الدولة الهشة / 

 أثر الجريمة السياسية على االستقرار السياس ي في الدولة الهشة: .4

في محاوالت إعادة تشكيل الواقع المعاصر، وكذلك الفكر السياس ي والقانوني  ثورات الربيع العربي دور مهملقد كان ل  

واالجتماعي، خاصة وأن املجتمعات العربية تمّر بمراحل انتقالية؛ حيث تزاد فيها فرص حدوث الجريمة السياسية في ظل 

سياسية لب ضبط ممارستها الالصراع السياس ي بين كافة األطراف لالستحواذ على السلطة، وهي أكثر المراحل التي تتط

 .أخالقيا

الثقة في  تكار جديدة، بل وتجريبها على محك الواقع؛ حيث قلل أفقابلية لتقب لنظر إلى أن المنطقة أصبحت أكثرا باوأيض

-https://nohoudh)الحسن،  .الربيع العربي فيما بعدالنظم القديمة ومدى قدرتها على الخروج من حالِة عدم االستقرار 

center.com) 

تتمادى  ،حجمها صغيرا أو كبيرا، ومموليها تتمادى العصابات االجرامية مهما كانويغيب القانون تغيب هيبة الدولة عندما 

عصابات  لقبإجرامية مدفوعة األثمان من عناصر بالفتك باملجتمع في ظل توجيهات أعمالها هذه العصابات االجرامية في 

 (124، صفحة 2121)حمدان، أو من قبل أطراف خارجية.  معينة مهيئة لهذا الغرض

 ليبيا الدولة الهشة ومشكلة الجريمة السياسية واالستقرار السياس ي. ثانيا: 

لقد ساهمت العديد من العوامل الداخلية )األزمات االقتصادية واالجتماعية، أزمة المشاركة السياسية، وعي املجتمع 

المدني والنخب السياسية بضرورة التغيير(، وكذلك الخارجية )التغييرات التي أصابت النظام السياس ي الدولي والموجة 

 التغيير والنقلة السياسية في المغرب العربي، ابتداء من نهاية الثمانينيات العاتية ضد األنظمة الشمولية(، في تحريك رياح

وبداية التسعينيات، حيث تم تسجيل خطوات مهمة على درب الصالح السياس ي والداري بهذه الدول عن طريق تحقيق 

 ل المغاربية، وتسجيلبعض المنجزات الديمقراطية الهامة، والمتمثلة في المراجعات الدستورية التي طالت جل الدو 
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)الداسر،  خطوات اقتصادية واجتماعية هامة، وكذا تنمية حقوق النسان.

http://www.shebacss.com/docs/poadt009-09.pdf-yemen 11-1، الصفحات) 

 األزمة الليبية وأسبابها:.  1               

سنة،  42تعرضت ليبيا إلى تحول كبير في تاريخها السياس ي، فقد كانت خاضعة لحكم العقيد معمر القذافي لما يقارب 

سيطرت خاللها القبلية على مفاصل العملية السياسية، بالشكل الذي حرم أغلب فئات املجتمع من المشاركة في عملية 

نظام  رضعلقذافي وأفراد قبيلته في إدارة دفة الحكم، األمر الذي صنع القرار السياس ي، فضال عن انفراد العقيد معمر ا

الذي قاده فايد  1822والذي قادته الجبهة الوطنية لنقاذ ليبيا، وانقالب عام  1825القذافي ملحاوالت انقالبية منها عام 

ائل كقبيلة المزاريع المعروفة الذي قاده مجموعة من الشباب المنتمين إلى قب 1822ابراهيم فايد، اضافة إلى انقالب عام 

والذي قاده مجموعة من الضباط  1881بعدائها لقبيلة القذاذفة وللرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جانب انقالب سنة 

في القوات المسلحة من ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة والذي تمكن القذافي من القضاء عليه، أيضا تعرض القذافي 

)عبيد، دون تاريخ نشر،  التي قادها مجموعة من كبار الضباط ولكنها باءت بالفشل. 1883رى سنة ملحاولة انقالبية أخ

 (32صفحة 

األمر الذي أدى إلى تدهور األوضاع السياسية واالجتماعية في البالد، خاصة وأنه لم يتم منح الليبيين حقوقهم المدنية 

لد شعورا بعدم الرضا بطبيعة الصالحات االقتصادية التي وعد بها، إضافة إلى الكبت السياس ي والتمايز والسياسية، مما و 

 (31)عبيد، دون تاريخ نشر، صفحة المناطقي الذي زاد من حدة الصراع بين مناطق شرق ليبيا وغربها. 

إلى ميدان "الربيع العربي"، وذلك بتحول المظاهرات السلمية للجماهير الليبية  2111وهكذا ذهبت ليبيا في فبراير سنة     

ية على وارتكاب أبشع جريمة سياسالمطالبة بالديمقراطية إلى انتفاضة مسلحة أدت إلى الطاحة بنظام القذافي ومواليه، 

)الشيخ،  نظرا لعدم استجابة النظام لمطالب الشعب الليبي.ر القذافي المأل وهي اغتيال الرئيس الليبي معم

http://www.arabaffairsonline.org/admin/uploads/6%20mohamed%20shiekh.pdf  55، صفحة) 

 -تلخيص أهم وأبرز أسباب األزمة في ليبيا فيما يلي: أسباب األزمة في ليبيا: يمكن -

 إضعاف على وعمل فردي بشكل ليبياالذي حكم  القذافي حكم فترة طوال للدولة حقيقية مؤسسات غياب .1

 نيالمد ومجتمعها وأحزابها، مؤسساتها،

 رافيةالجغ امتداد على مسلحة عاتماوج تماتنظي نشوء إلى أدى امم وانتشاره وتهريبه البالد في السالح تكدس .2

 .تهااوالء وتعدد الليبية

 سقوط عدب الدولة مستقبل لرسم متناقضة وباتجاهات الليبي الشأن في والدولية القليمية الخارجية التدخالت .3

 .القذافي

 نم كان الذي الدور  حساب على وذلك المسلح، والعمل السياسة في وانخراطه والعشائري  القبلي البعد تزايد .4

 .ليبيا في والملكية القذافي فترة طوال حظرها تم التي السياسية األحزاب تلعبه أن المفترض
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ة من الدولة من جهة والتحكم في زمام السلط هوية على الصراع إلى أدى ما وهو ،" إسالمي"و " ليبرالي"  الثنائية بروز .2

 جهة أخرى.

 (14 -13، الصفحات 2112)نوفل، . والفئويةصراع المصالح الشخصية والقبلية والجهوية . 5

 

 .الدولة الهشة ومؤشرات عدم االستقرار السياس ي أثر الجريمة السياسية على ليبيا.  2

 أ. مؤشرات عدم االستقرار السياس ي في ليبيا:   

 :. مؤشر االنقسام السياس ي1

إيصال س ي من التحول السيافي تعيين املجلس الوطني االنتقالي، الذي تولى في المرحلة األولى الليبية الثورة رغم نجاح 

فبراير على وثيقة  12قيع في الخدمات للمواطنين، من خالل إنشاء بنيات مؤسسية، ثم إجراء انتخابات متعددة، والتو 

 جتماعي الليبي.ت"، التي تفتح بابا للمصالحة بين مكونات المشهد السياس ي واال "الصخيرا

من جهة أخرى أن الطبقة السياسية أخفقت في ترسيخ نظام سياس ي إثر سقوط نظام يوضح مسار التحول في ليبيا  إال أن  

القذافي، إذ تفاجأ الثوار بعودة اللجنة الشعبية القديمة، ولم تستطع الثورة أن تقدم مشروعا جامعا، وهذا يؤكد أن حقيقة 

  اع على السلطة والمال وامتالك القوة.الصراع في ليبيا هو صر 

 لوالحروب المسلحة التي تسببت في شعات اليبيا موجة من النز  فيها شهدت  2121 -2112كما أن الفترة الممتدة ما بين 

ن طريق الفساد ء كان عاكافة أنواع الحياة ) السياسية واالقتصادية واالجتماعية ( وتسببت في استنزاف الثروات الليبية سو 

ت العامة والبنية التحتية مما ترتب عليها تدهور آالحكومية او طريق تدمير المنشالمالي واالداري داخل المؤسسات 

الدينار( مقابل العمالت األجنبية، وارتفاع معدالت )االقتصاد الليبي حيث ظهرت مؤشراته في انهيار العملة الوطنية 

 /(https://www.hnjournal.net/2-11-7)سرتيه، .  معاناة المواطن الليبيالتضخم و األسعار لتزيد 

عبر تصويت أعضاء ُمنتدى الحوار  2121انتخاب حكومة الوحدة الوطنية الليبية في الخامس من فبراير بالرغم من 

الحكومة غير قادرة على بسط سيطرتها على كافة ارجاء البالد السياس ي الليبي المدعوم من األمم الُمتحدة ال تزال تلك 

وبالتالي التزال البالد تعيش في حالة انعدام االستقرار السياس ي ، غلب المؤسسات السياديةأدم توحيد بالضافة الى ع

 /(https://www.hnjournal.net/2-11-7)سرتيه،  .واالنفالت األمني

 :المؤشر األمني وانتشار الجريمة السياسية والجماعات المسلحة. 2

لقد انجر عن األزمة الليبية تدخل القوات العسكرية الدولية، إذ احتكم مجلس األمن الدولي إلى مبدأ مسؤولية الحماية، 

ة الجراءات الضروريالذي قض ى فيه مجلس األمن بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا واتخاذ كل ا 1823فصدر القرار رقم 

، هذا يعبر عن حالة عدم االستقرار التي أصبحت تشهدها الساحة 1821لحماية المدنيين وفي هذا االطار صدر القرار رقم 

السياسية الليبية، منذ سقوط نظام القذافي وانعكاساتها على االستقرار في المنطقة، فبعد سقوط نظام القذافي تأججت 
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دور معظمها حول ملكية األراض ي والنفوذ السياس ي، فالقبائل التي لم تحصل على امتيازات تسعى الصراعات القبلية التي ي

)الشيخ، الستعادة مكانتها، بل واالنتقام من القبائل األخرى بعد الثورة خاصة في ظل ضعف السلطة االنتقالية. 

http://www.arabaffairsonline.org/admin/uploads/6%20mohamed%20shiekh.pdf ) 

بعد شيوع الفوض ى في ليبيا، أصبح هذا البلد مرتعا لإلرهابيين والجماعات الجهادية، وقد شكلت وقودا هائال لتنظيم 

انطالقا من ليبيا، كما تعد عمليات  2112القاعدة في شمال إفريقيا، فقد أقدم هذا التنظيم باجتياح مالي في بداية سنة 

)خليفة،   التهريب العمود الفقري المالي لهذا التنظيم في بالد المغرب السالمي.

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/4947.aspx /2015) 

أن: " االنتفاضات الشعبية التي أدت إلى تدخالت عسكرية أجنبية،  رمطان لعمامرةوقد أوضح وزير الخارجية الجزائري   

قد رافقها انتشار للمجموعات الرهابية التي تعمل في دول مثل ليبيا، على تكريس الالاستقرار المزمن، وتغذيه الصراعات 

 (12، صفحة 2112)م،  بين األشقاء".

استقرار مستدامة، في ظل انقسام المؤسسة العسكرية، وانتشار عدم نحو مرحلة نقل الدولة ليبيا  فيإن التحول السياس ي 

المليشيات المنفلتة والمرتزقة األجانب بالبالد، واستمرار ملف األسرى وغلق الطرقات بين األقاليم، ووقوع أعمال نهب 

 .أو الجماعيةوانتشار الجرائم العشوائية سواء الفردية  وقتل خارج القانون 

 مشكالتوأبرز هذه ال عدم االستقرار والنزاع المسلح منذ سقوط القذافي، حالة منليبيا من الناحية الجيوسياسية  تشهد

 يسمح بدخول العناصر المناوئة، عدا عن سهولة تهريب السالح، وما له من أثر في هذه الحدود ما السيطرة على انعدام

هجرة غير في الدولة وكذلك ال يعمااالجت السلم يقتمز  المسلحة والميليشيات التي تسهم فيمن املجموعات ير الكث نشوء

 الشرعية التي تزايدت وبشكل كبير.

وهكذا أصبحت ليبيا تمثل أكبر األخطار على األمن الداخلي للدول املجاورة، وفي هذا الصدد يعتقد الخبير العسكري 

أن: " التهديدات القادمة من ليبيا ليست وليدة اليوم، بل منذ الطاحة بمعمر القذافي، واألحداث تؤكد أن  رمضان حمالت

أنظار الرهابيين متجهة ناحية الجزائر، فالتداعيات ستكون إنسانية بالدرجة األولى، والهاربون الليبيون من الموت 

مليون  1.2تألت تونس خالل السنوات األربع الماضية، بأكثر من سيوجهون أنظارهم ناحية الحدود مع الجزائر، بعد أن ام

   األمنية".ونسيين االجتماعية واالقتصادية و نازح، زادوا من معاناة الت

 . مؤشر التدهور االقتصادي:3

حل من االحتياطي العالمي، لذلك فهي دائما م 3.2ليبيا من أكبر اقتصاديات النفط في العالم، إذ تمتلك حوالي تعد 

األطماع والمنافسات الخارجية، ومن مظاهر عدم االستقرار االقتصادي فيها هو االقفال المتكرر للحقول النفطية، 

سرتيه، )وبالتالي تأثيرها الكبير على السوق العالمية كون ليبيا عضو في منظمة األوبيك تؤثر في السوق العالمية وتتأثر بها. 

https://www.hnjournal.net/2-11-7)/ 
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مليار دوالر، نتيجة اليقاف التعسفي  121، أكثر من 2121-2113كما بلغ إجمالي قيمة خسائر قطاع النفط للسنوات بين 

ئج كارثية سيكون له نتاوتصديره، من أن استمرار إيقاف إنتاج النفط ت الهيئات في ليبيا . وحذر لنتاج الخام وتصديره

ونتيجة  ،على الدولة، في ظل انهيار أسعاره في األسواق العالمية، واالنخفاض غير المسبوق الحتياطيات المصرف المركزي 

المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية،  المنزلي، وانقطاع الكهرباء، وشح لذلك شهدت ليبيا أزمات انعدام الوقود والغاز

  /(https://www.hnjournal.net/2-11-7)سرتيه،  .اسية واألمنية التي تعصف بالبالدكل هذه األمور الستمّرت األزمة السي

بالتالي و  وهكذا فإن التنازع الذي حدث في ليبيا بين السلطة واملجتمع أدى إلى الفشل الداخلي في إنجاز التنمية والبناء     

، فأغلب البلدان السالمية تعاني ضعف االستقرار السياس ي، الضطراب العالقة صنفت ليبيا على أنها من الدول الهشة

بين الحكومات وشعوبها، حيث تطمح هذه الشعوب لدور أكبر في المشاركة السياسية، وفي ممارسة حقوقها وحرياتها، لكن 

ت الشعبية، وتتمسك بنهج االستئثار بالسلطة ومصادرة الحريات مما يتولد عنه أغلب األنظمة الحاكمة تتجاهل التطلعا

 (23 - 12، الصفحات 2112)الصفار،    في أوساط املجتمعات.وانتشار الجريمة السياسية التطرف 

 خاتمة:

 -تأسيسا على ما سبق تستنتج الدراسة ما يلي:

  االستقرار السياس ي على أنه ظاهرة تتميز بالمرونة والنسبية تشير إلى قدرة النظام على توظيف مؤسساته يعرف

لجراء تغييرات لبلوغ توقعات الجماهير وتوجهاتها واحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياس ي دعما 

 لشرعيته وفعاليته.

  جة أو نسبة العدوان )االعتداء( من قبل أفراد أو جماعات داخل النظام أما الالاستقرار السياس ي فيعرف أنه در

 السياس ي ضد أفراد أو جماعات أخرى، ومن جهة أخرى فهو نسبة عدوان أصحاب الحقوق ضد األفراد والجماعات.

 انع م الجريمة السياسية قديمة قدم التنظيمات النسانية، ولم يتفق العلماء والمفكرين على اعطاء تعريف جامع

 لها.

 .مفهوم الجريمة السياسية يقوم على كل فعل يرتكب ضد الدولة ونظام الحكم بدافع سياس ي 

  قد تكون الجريمة السياسية من الحكام ضد املحكومين ولكن ال يمكن محاسبتهم، ويمتلكون الحق الشرعي في

 استخدام القوة والعنف داخل املجتمع.

  ه تحديات في التنمية، تتمثل في ضعف القدرات المؤسسية، وافتقارها تلك الدول التي تواجالدولة الهشة هي

من عدم االستقرار السياس ي قد تؤهلها إلى مستوى ما من العنف الداخلي، أو قد تكون تلك  للحكم الرشيد، ووجود حالة

 .ضاالحالة من عدم االستقرار موروثة من صراع داخلي في الماض ي القريب، وتعاني من انخفاض الدخل أي

  عات والحروب المسلحة التي تسببت في شل كافة أنواع الحياة اليبيا موجة من النز  شهدتبسقوط نظام القذافي

واالداري  ء كان عن طريق الفساد الماليا) السياسية واالقتصادية واالجتماعية ( وتسببت في استنزاف الثروات الليبية سو 

ت العامة والبنية التحتية مما ترتب عليها تدهور االقتصاد الليبي حيث آداخل المؤسسات الحكومية او طريق تدمير المنش

الدينار( مقابل العمالت األجنبية، وارتفاع معدالت التضخم و األسعار لتزيد )ظهرت مؤشراته في انهيار العملة الوطنية 

 معاناة المواطن الليبي
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 المؤسسة انقسام ظل في مستدامة، استقرار عدم مرحلة نحو الدولة نقل ليبيا في السياس ي التحول  إن 

 األقاليم، ينب الطرقات وغلق األسرى  ملف واستمرار بالبالد، األجانب والمرتزقة المنفلتة المليشيات وانتشار العسكرية،

       .الجماعية أو الفردية سواء العشوائية الجرائم وانتشار القانون  خارج وقتل نهب أعمال ووقوع

 :التوصيات

 جغرافيةو  خلفيات سياسية على تقسيمها سيناريو على الطريق وقطع الدولة الليبية وحدة على الحفاظ 

 .وقبلية

 داروإه الستنزاف الدولة حد ووضع والخطف، القتل أعمال ووقف ليبيا، في واألمن االستقرار تحقيق 

 .طاقاتها ومقّدراتها

 لبدء ملجالا ، وكذا فتح المواطن على الحياتية األعباء وتخفيف االقتصادي الوضع لتحسن املجال فتح 

 .البالد في والديمقراطي السياس ي الصالح مسار

 يرتوف في حالة الفوض ى استثمار من وحرمانها الرهابية، املجموعات ووجود المتطرف الفكر محاصرة 

 .وإرهابها لتشددها شعبية حاضنة

 لدولةا على سيادة الحفاظ لصالح الداخلية ليبيا بشؤون والعبث والدولية القليمية التدخالت وقف 

 المنطقة. في الدمقراطي التحول  مسار واستقالليتها، ودعم

 أمن علىو  دول الجوار على السلبية واالنعكاسات األخطار ووقف القليمي، االستقرار تحقيق في السهام 

 .المنطقة
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 الجريمة السياسية: مقاربة تحليلية في المفهوم والضوابط

Political crime: an analytical approach to the concept and controls 
 الجزائر، 2د. بوزيدي حمزة/ جامعة البليدة 

Dr.bouzidi hamza/ University of Blida 2, Algeria 

 الملخص:

ال يزال مصطلح الجريمة السياسية محاطا بالكثير من الغموض والتعقيد بسبب اختالف نظرة الدول في معالجة هذه الجريمة والتي تكون 

 مفاهيم الجريمة السياسية، لذلك  ،ظامها السياس ي وخصوصية الحكم فيهحسب طبيعة ن
ً
سنحاول من خالل هذه الدراسة أن نقارب تحليليا

 وابطها،ضوذلك من خالل نقطتين أساسيتين، األولى حول مفهوم الجريمة السياسية والثانية حول تحديد مضمون الجريمة السياسية ورسم 

 ولعل في استجالء المفاهيم نكون بذلك وضعنا لبنة في البناء المعرفي

 ، الدولةاملجتمع السياس ي،الجريمة السياسية، املجرم  كلمات المفتاحية:ال

Abstract: 

The term political crime is still surrounded by a lot of ambiguity and complexity due to the different views of countries in 

dealing with this crime, which is according to the nature of their political system and the specificity of the ruling in it. The 

second is about defining the content of the political crime and drawing its controls. Perhaps in clarifying the concepts, we will 

thus be setting a building block in the knowledge building. 

Keywords: Political crime, political criminal, society, state 

 مقدمة:

و التنازع كان سبب وجودها هو  بتطورها،نات السياسية وتطورت تزامن ظهور الجرائم السياسية بظهور ونشأة النظم والكيا

راع بعد ذلك، واتخذ ، وقد تطور هذه الصوالحكمومن ثم الصراع على السلطة  على الزعامة بين األفراد قبل تكوين الدولة،

، وبذلك شهدت الجريمة السياسية بين القانوني والسياس ي واإلرهابتداخل مظاهر العنف  إلى أدىما  ،أشكال متعددة

وال حتى االتفاق على وضع مرجعيات فقهية الحتوائها  ،للقانون لوضع حد للجريمة يعالذر ارتفاعا كبيرا وقابلها الفشل 

 .أطيرهاوت

تتميز الجريمة السياسية بكونها ذات مفهوم نسبي متغير بتغير الزمان والمكان، فما يكون مجرما في بلد ما يمكن ان 

حيث أن الجريمة السياسية ترتبط بالسلطة والنظام الحاكم ارتباطا  ،أخريكون مباحا تبعا لنظام الحكم المقرر في بلد 

وثيقا، األمر الذي أدى إلى االختالف في تعريفها ومعالجتها باختالف النظام السياس ي السائد لدى الدولة، كما أن 

ا لكنها تختلف فهالجريمة السياسية تمتاز بخصوصية معينة تميزها عن غيرها من الجرائم التي قد تتشابه معها في وص

 للتعدد والتنوع الكبير للجرائم التي أصبح يغطيها مفهوم الجريمة السياسية، 
ً
في ضوابطها وأبعادها القانونية، ونتيجة

م الجريمة مفهو  إلىنظرتها في فال زالت متضاربة ومختلفة  ،لم تستطع التشريعات الحديثة االتفاق حول ضوابطها

وفي  أخريع في تشر  أخرى فتشديد العقاب تارة وتخفيفه تارة  ،وطريقة التعامل معها ،االسياسة وضوابطها وعناصر وجوده

ة في غاية الصعوب أمرالتمييز  بين الجريمة السياسية وتلك العادية  أصبحعاديا لدرجة  أمرايعد  أصبح ،دولة مجاورة
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مدلوال  كلمة السياسة ال تعطي أن، كما خلوتشعب وظائف الدولة في الدا ،تيجة االضطراب في العالقات الدوليةوالتعقيد ن

 مصطلحا يتغير بتغير الظروف والمصالح . باعتبارهاصفة  أوتكون معيارا  أنتصلح  وال ،ثابتا ومستقرا

 إشكالية الدراسة:

، لها األثر السيئ على الفرد واملجتمع و الدولة
ً
 خطيرا

ً
ا إجراميا

ً
ختلف فاملجرم السياس ي ي ،تعد الجريمة السياسية، نشاط

من خالل الجريمة المقترفة، في حين  فإن معظم  الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصيةعن كثير من املجرمين العاديين 

 األمر الذي يثير الكثير من اللبس والغموض في هم،املجرمين السياسيين تدفعهم قضيتهم السياسية الرتكاب جرائم

ق تكمن مشكلة البحث في تساؤل هام يتعل، في هذا اإلطار التي تترتب عليها واآلثار ،بهاواألحكام المتعلقة  ،مفهومها

وما يرتبط بهذه الخصوصية من حيث مضمونها  ،بخصوصية الجريمة السياسية التي تميزها عن غيرها من الجرائم

 ومن حيث إتباع سياسة جزائية مشددة آم متسامحة لمواجهتها والحد منها . ،وضوابطها

 أهداف الدراسة:

حيث تسعى إلى توضيح مختلف  ،تستهدف هذه الدراسة اإلحاطة بالجوانب المفاهيمية والنظرية للجريمة السياسية

 تكاال اإلشالبحث في الموضوع من شأنه رفع الغموض عن العديد من  أنكما  ،االعتبارات القانونية لمعالجة هذه الجريمة

القانوني بما يمكن من التعرف على طبيعتها  وأساسهاالعامة  أحكامهاكبيان  ،مفهوم الجريمة السياسيةثيرها يالتي 

  .وما لهذه التفرقة من أهمية من حيث الجزاءات العقابية ،وضوابطها والتفرقة بينها وبين الجريمة العادية

 أهمية الدراسة:

أنماطها في أشكالها و تغيرا  السياسية تشهدن الجرائم أ إذ، باستمرارموضوعا يتجدد  باعتبارهتبدو أهمية هذا الموضوع 

 باستمرار  كما تشهد وخطورتها تبعا للتغيرات التي تشهدها املجتمعات وأنظمتها السياسية،
ً
 كبيرا

ً
ألمر الذي انعكس ا  ارتفاعا

 ةلجريمة السياسية آثار جسيمة على مختلف نواحي الحياابالسلب على استقرار الدول وامن املجتمعات، حيث تحدث 

بط هذا ضفمن جهة أولى،  األقل.لذلك فإن للموضوع أهمية نظرية تسجل على درجتين على  ،االجتماعية والسياسية

ية نظرا الن الجريمة السياس ،حه، بحيث تتميز الجريمة الـسياسية عن الجريمة العاديةيوضتالموضوع بشكل دقيق و 

ها، ومن ل الجرائم المشابهةليست النشاط الوحيد الذي يحرمه القانون ويعاقب عليه فقد كان من الالزم تمييزها عن 

 من معالجتها. بما يمكن جهة ثانية ونظرا لكثرة الجرائم السياسية وتعددها فقد ارتأينا تحديد ضوابطها وفقا لطبيعتها

 منهج الدراسة:

يتعلق ما و  ،النصوص القانونية ذات العالقة بالموضوع خصعمد الباحث إلى إتباع األسلوب الوصفي التحليلي وذلك فيما ي

 ليها ومناقشتها وبيان موقفه منها.حيث قام بعرضها والتعليق ع ،باآلراء والنظريات الفقهية ذات العالقة بالبحث

 هيكل الدراسة:

 مفاهيم الجريمة السياسية، وذلك من خالل سنحاول من خالل هذه الدراسة أن 
ً
 النقاط التالية :نقارب تحليليا

  : الجريمة السياسيةمفهوم  أوال:
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 تعريف الجريمة السياسية  .1

 أركان الجريمة السياسية .2

 مضمون الجريمة السياسية وضوابطها ثانيا:

 ضوابط الجريمة السياسية .1

 المشابهة لهاالتمييز بين الجريمة السياسية والجرائم  .2

 أوال : مفهوم الجريمة السياسية 

 :يمكن الوقوف على مفهوم الجريمة السياسية من خالل العناصر التالية 

 أ/ تعريف الجريمة السياسية:

باختالف  لها فقهاء القانون الجنائي لم يتفقوا على وضع تعريف جامع مانع للجريمة السياسية وإنما اختلف تعريفهم

يعرفونها يث بحالسياسية  تحدثها الجريمة األضرار التيمذاهبهم الفقهية، فأنصار المذهب الموضوعي الذين ينظرون إلى 

 بأنها الجريمة التي تعد اعتداء على النظام السياس ي للدولة سواء من الداخل أو من

السلطات وحقوق  سياس ي كشكل الحكومة ونظامالخارج. وكذلك هي الجريمة التي تقع عدوانا على نظام الدولة ال

 . المواطنين السياسية

اتجاه جزئي يتخذ من الحقوق السياسية للدولة  ،إلى اتجاهينانقسموا هذا المفهوم  تجدر اإلشارة هنا إلى أن أصحاب 

 ،لذلك فإن كل اعتداء ينصب على هذه الحقوق يمثل في نظرهم جريمة سياسية ،فقط منطلقا لتعريف الجريمة السياسية

يعرف الجريمة السياسية )أنها الجريمة التي تفض ي على وجه الحصر إلى  حيث ،"غارو  "ويأخذ بهذا الرأي الفقيه الفرنس ي

هي  الدولة المعيار الموضوعيبمقتض ى  .(1112ص  ،1691:)الحكيم تقويض النظام السياس ي أو تعديله أو اإلخالل به

 إلى األخذ بهذه النظرية سواء 
ً
وحدها الشخص املجني عليه في كل جريمة سياسية. وقد كان الفقه واالجتهاد في أكثره ميال

على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي. وقد برز هذا االتجاه في المؤتمر الدولي السادس لتوحيد القانون الجزائي 

وكذلك ، إذ ُعرفت الجرائم السياسية بأنها: )الجرائم الموجهة ضد نظام الدولة أو سير جهازها، 1691 غن عامكوبنها في

  الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن السياسية(.

هر ونتيجة لهذا النقص ظ ،حيث مثل جانبا من محل الجريمة ،هذا االتجاه لم يكن شامال في تعريفه للجريمة السياسية

وبناء على ذلك اعتبر الفقيه "فون ليست"  ،السياسية األفرادجانب حقوق  إلىاتجاه عام ضم الحقوق السياسية للدولة 

أو هي تلك األفعال الموجهة ضد حقوق  ،أن الجريمة السياسية بمجملها هي أفعال توجه ضد حقوق املجتمع السياسية

نها التركيز المفهوم الموضوعي عدة انتقادات م ألصحابوقد وجهت  (. 219ص ،2119: زليك)الدر المواطنين السياسية 

  .غفال الجانب المعنوي الذي يمثل الخلجات الموجودة في نفس الجانياعلى الجانب المادي و 

دولة العميل لمثل اعتبار الجاسوس  ،هذه الجوانب تترتب نتائج خطيرة على مفهوم الجريمة السياسية إهمالونتيجة 

 .يكون بعيدا عنها كل البعد أنتشمله امتيازات والتي يجب  أنمما يستوجب  ،مجرما سياسياأجنبية 
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الباعث  الدافع إلى الجريمة السياسية من زاوية الشخص مرتكب الفعل مركزين علىأما أنصار المذهب الشخص ي ينظرون 

من  ش يءبولمعاملة مرتكبي الجريمة السياسية  ،القانوني عامة لإلصالححيث جاء نتيجة لما ساد من دعوة  ،على الجريمة

، حيث  (291، ص 2112، هولز ناورف" )س ي يوسف: ل هذا الرأي كل من " زوسل، كالركويمث اللين على وجه الخصوص ،

،  افع سياس يدى ارتكابها باعث أو السياسية بأنها الجريمة التي يكون الباعث عل إلى تعريف الجريمة الفقيه" روسل " ذهب

رة الفعل يهدف بصورة مباشرة أو غير مباش تتمثل في كون كما ذهب الفقيه "هوزيوس" إلى أن خصائص الجريمة السياسية 

(. 211،ص2119: لمهاجمة طابع المقاومة )الدركزليبحيث يجوز أن ترتدي هذه ا ،إلى مهاجمة الدولة ومؤسساتها أو نظمها

الجريمة بصورة عامة  أركانيكون ركنا من  أنيصلح  الدافع ال أنالنتقادات باعتبار ا أمام أيضايصمد هذا االتجاه  لم

 عن ذلك، فإن األخذ به يوسع شمول الجريمة حتى يصبح من السهل أن تندرج  ،والجريمة السياسية بصورة خاصة
ً
فضال

في عليها ادية العتبارات سياسية حتى يضجريمته الع قترفإذ يكفي أن يتذرع الجاني بأنه ا ،في نطاقها جميع الجرائم العادية

 .الطابع السياس ي، هذا عالوة على صعوبة استظهار الباعث والتثبت منه

نظر حيث جمع هذا االتجاه بين وجهة ال ،أما االتجاه الثالث في تحديد مفهوم الجريمة السياسية هو وفقا للمفهوم المزدوج

اضاف إليه الباعث املحرك للجريمة ، فمعيار الجريمة  عتدى عليه والموضوعية والشخصية ، فنظر إلى موضوع الحق الم

السياسية عند أصحاب هذا االتجاه هو الموضوع المتمثل في الحق المعتدى عليه ، واملحرك السياس ي  لهذه الجريمة ، 

  .ارتكابها سياسيا فعرف الجريمة السياسية بأنها الجريمة التي يكون موضوعها والباعث على

ح كل نظرية مكملة بحيث تصبعلما بأن الجمع بين النظريتين المذكورتين بصورة تجعل كل منهما تمتزج وتتداخل مع نظيرتها 

، مما ينعكس إيجابا على الجهود المبذولة لتعريفها بصورة من الجريمة السياسية أكثر شمولية، من شأنه أن يجعل لألخرى 

تى تقوم الجريمة السياسية إال بتوافره ح لى الدافع السياس ي اعتباره ركنا هاما المانعة جامعة، كما أن من شأنه التركيز ع

 (424، ص2112: ة نظر النظرية الموضوعية )الزعبي، وصالحلو كان الفعل المرتكب يعد جريمة سياسية من وجه

هاء ها العديد من الفقوبعد استقراء التعريفات املختلفة التي أورد ،تعريف محدد للجريمة السياسية وضعوفي إطار 

فإنه يمكن تعريف الجريمة السياسية بأنها اعتداء على احد العناصر السياسية المكونة للدولة  ،والمعاصرين والتشريعات

، وتعتبر الجريمة السياسية من الجرائم الموجهة نحو المصلحة أو االعتداء على الحقوق السياسية العامة أو الفردية 

كن أذاها وأضرارها ال تمس الدولة إنما تهدف إلى إصالح نظام الحكم في الدولة وتحقيق مصالح عامة ول ،العمومية للدولة

وعلى هذا األساس يستحق املجرم السياس ي معاملة , للوطن وبالتالي فهي جريمة ال تنصب على مصالح فردية أو شخصية

 معاملة املجرمين العاديين تختلف عن

 ثانيا: أركان الجريمة السياسية 

فعال حيث يتمثل الركن المادي في أل  ،عن الركن المادي والمعنوي  أركانهاتخرج في  الجريمة السياسية كغيرها من الجرائم ال

الركن المعنوي للجريمة فيتمثل في  الحالة النفسية للفاعل  أما ،المادية للجريمة حسب ما تنص عليه القاعدة القانونية

حيث لم تعد التشريعات الجزائية تكتفي بوجود فعل مادي مجرم لقيام المسؤولية الجزائية بحق  ،أثناء ارتكابه للجريمة

ة الجزائية لمسؤوليا إسنادال يمكن الفاعل بل البد من التعرف على الحالة النفسية للفاعل المرافقة القترافه الجرم، ف
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والتي من خالله يستطيع القاض ي التعرف إلى مدى خطورة الفاعل  لمرتكبها دون إثبات درجة االستعداد النفس ي لديه،

المادية للسلوك أكثر من اهتمامه بدرجة  باآلثارباعتبار أن القانون الجزائي ال يهتم  .والعقوبة المناسبة للحد من خطورته 

 .لجانيالخطورة اإلجرامية ل

  :/الركن المادي1

يجب أن يكون هناك شرط مادي ألي جريمة بغض النظر عن نوعها سواء كانت سياسية أم غير سياسية، والركن المادي 

يتمثل في الفعل اإلجرامي وهو أن يقع من املجرم التصرف الواقعي املحضور المكون للجريمة سواء أكان هذا الفعل ايجابيا 

(، فإذا أتم املجرم الفعل اإلجرامي كانت 942،ص 2119اشتراكا ، تاما أم شروعا ، فعال أم قوال ) عودة: أم سلبيا ، فرديا أم 

جريمة كاملة، وإذا لم يتم الفعل اإلجرامي كانت الجريمة غير كاملة ، وقد يرتكب الجريمة فرد واحد ، كما قد يرتكبها 

على تنفيذها ، فكل من يباشر في تنفيذ الركن المادي للجريمة مجموعة فيساهم كل منهم في تنفيذها أو يتعاون مع غيره 

يعتبر شريكا مباشرا في الجريمة ، في حين يعتبر شريكا متسببا في الجريمة كل من ال يباشر في تنفيذ الركن المادي للجريمة 

 تيجة .ة بين الفعل والن، وبذلك فإن للركن المادي عناصر تتمثل في الفعل اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وعالقة سببي

فيما يتعلق بالجريمة السياسية ال يمكن أن تقع إال إذا توفر سلوك إجرامي ينم عنها ، ويدل على سوء نية فاعلها، وهذا 

السلوك اإلجرامي في الجريمة السياسية يتمثل في االعتداء على حق سياس ي عام أو خاص تكون نتيجته إحداث اثر فعلي 

القة السببية ، فععقوبات المنصوص عليها في القانون سياسية تهدف لنتيجة معينة من أجلها وضعت الواقعي، فالجريمة ال

ي ، وهي التي تسند النتيجة إلى الفعل، وتسهم عالقة السببية فوالنتيجة في الركن المادي هي التي تربط السلوك اإلجرامي

ذلك فان ، وبعند عدم توفر النتيجة عند الجانيمسؤولية تحديد نطاق المسؤولية الجنائية عند توفر النتيجة أو عدم ال

وجود أثر  رائم البد لها منبعض الجرائم السياسية يترتب عليها ضرر، وهناك جرائم سياسية يترتب عليها خطر ، فهناك ج

اك جرائم هن، مثل عرقلة االنتخاب ومنع هذا الحق ، وهنا يكون املجرم السياس ي مسؤوال عن نتيجة فعله ، في حين ملموس

ام الحكم ظال يشترط لها وجود ضرر بل تقتصر نتيجتها على أنها قد تمثل خطرا مثل وجود االتفاق على القيام بجريمة قلب ن

 ، حيث يسال املجرم عن فعله فقط وال يسأل عن نتيجته .دون البدء في تنفيذها 

 : الركن المعنوي  /2

ترتب ي ويشير  إلى نية وقصد مرتكب الفعل اإلجرامي وما ،لية الجنائيةيسمى الركن المعنوي بالقصد الجنائي أو المسؤو 

وهو سبيل الشارع إلى معرفة الفاعل عن الجريمة ، فالركن   ،جريمة بغير الركن المعنوي  نه الأعليها من أثار مادية فاألصل 

تبعات والتمييز واالختيار ، لتحمل ال المعنوي هو أن يتحمل الجاني تبعة جريمته، أي يتعلق بأهلية املجرم من حيث اإلدراك

وكافة المسؤوليات الجنائية ، أو هو المسؤولية الجنائية التي تنتج عن القيام بالجريمة ويتحمل تبعتها اإلنسان المدرك 

   (126ص ،2116القاصد القترافها ، أي الحكم على الفاعل باإلجرام )سمور: 

ي عنصران فهذا يبين أن للقصد الجنائ ،ع اتجاه اإلرادة إلى تحقيقها أو قبولهاالقصد الجنائي علم بعناصر الجريمة ميتطلب 

قعة أن يعلم الجاني أو يتصور حقيقة الوا نائييشترط لتوافر القصد الجبهذه الجريمة ، حيث  : العلم واإلرادة أساسيان هما

(، أما اإلرادة في مجال القصد 241ص ،1662:  )عالية وهذا ما يسمى بعنصر العلم ،الجرمية التي تتوجه إرادته إلى تحقيقها
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رأيين , يرى األول ضرورة أن تكون الرابطة بين اإلرادة و النتيجة رابطة قوية بحيث تتجه إرادة الجنائي فقد انقسم الفقه إلى 

جاه في الفقه تالسلوك وقد سمي هذا اال و بالتالي تسيطر عليها كما تسيطر على ماديات ،الفاعل إليها و ترغب في تحقيقها

في إذ يكت ،الرأي الثاني يرى أن الرابطة بين اإلرادة و النتيجة رابطة ضعيفة(،  أما 221،ص1662)سليمان :  بنظرية اإلرادة

 .بنظرية العلم بنوع العالقة تقوم بمجرد العلم أو التصور أو التوقع فيما يطلق عليه الفقه

ثل ولكن الفرق بينهما يتم ،وقصد خاص يتطلب إرادة وعلم أيضا ،بالجريمةوالقصد نوعان قصد عام يتطلب علم وارادة 

لك جريمة مثال ذ ،في امتداد العلم واإلرادة بالنسبة للقصد الخاص في مجاالت أوسع ووقائع اشمل تتعلق بوقائع الجريمة

 .هو تحقيق غرض سياس ي : إرادة القتل والعلم بتجريم القتل أما القصد الخاصالغتيال السياس ي فالقصد العام هوا

 مضمون الجريمة السياسية وضوابطها ثانيا:

 ضوابط الجريمة السياسية:-1

في الجريمة السياسية أنها جريمة صرفة تتضمن المساس بأحد المصالح السياسية سواء المتعلقة  األصل .1

 األركانوهي  ،وبطبيعة الحق المعتدى عليه ،حيث تقوم بأركانها المتمثلة بالدافع والهدف السياسيين ،األفراد أوبالدولة 

ال تكون الجريمة من نوع جريمة سياسية إال باجتماع مجموعة من الضوابط ، حيث التي تميزها عن غيرها من الجرائم

 :املحددة وهي على النحو التالي

 .حكمال نظام تهدف إلى إصالح أن تكون الجريمة السياسية مقصودة وموجهة من أجل مصالح سياسية بحتة .2

لذلك فمعيار تمييز  ،الحقوق السياسية للمواطنينأن تكون الجريمة السياسية موجهة ضد الدولة أو  .9

وهو الحقوق السياسية المتضمنة في الدستور بجانب االعتداء  ،الجريمة السياسية هو النظر إلى الحق المعتدى عليه

تور عطيل الدسوكذلك ت ،والذي يتمثل في قلب نظام الحكم واالعتداء على مؤسسات الدولة لتعطيلها ،على الدولة

 وتغيير شكل الحكومة.

عيدة وب ،أن تكون الجريمة السياسية منفصلة عن األهواء واألغراض الشخصية أو المصالح الفردية الخاصة .4

بحيث يكون الباعث وراء ارتكاب الجريمة السياسية هو  .يعن البواعث الشخصية والتي لها أثر في توجيه الفكر والرأ

 سياس ي. باعث سياس ي والغرض من اقترافها أيضا

 ةاالعتباريأن تكون الجريمة السياسية من ِقبل الدولة أو الحكومة ضد الجماعات أو األفراد أو الشخصيات  .1

 .فيها

عن  التخفيفعلى االتجاه العالمي  أستقرحيث توصيف الجريمة بأنها جريمة سياسية يترتب عليها عدة أثار ،  إن

عقوبة اإلعدام في الجرائم السياسية أي عدم تطبيقها على وصدرت قوانين عدة لدى الدول تستثني  ،املجرمين السياسيين

 ،لعاديةايحظى بها غيرهم من املحكومين في الجرائم  وتمنح املحكوم عليهم بمعاملة عقابية عادلة الاملجرمين السياسيين ، 

للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة أو الحبس مع الشغل في السجون ، كما أن املجرمين  بحيث ال يتم تعريضهم

سلطة ، ففي الكثير من دول العالم تمنح الدساتير للفي الجرائم العادية يشملهم العفو أكثر من غيرهميمكن أن السياسيين 

، وذلك بإلغاء العقوبة كلها أو التخفيف منها، خاصة في ملجرمين السياسيينالعفو عن ا السياسية صالحية حق إصدار
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حيث نجدها تقدم أولوية االستقرار السياس ي والمصلحة انتقالية وتسعى للمصالحة الوطنية، الدول التي تشهد مراحل 

 تقرار.الفوض ى وعدم االسالوطنية على تطبيق الجزاءات العقابية للمجرمين السياسيين خوفا من الوقوع في المزيد من 

. وكان هذا من نتاج الثورة الفرنسية وتطور النظرة إلى ت تمنع تسليم املجرمين السياسيينوكذلك فإن أكثر التشريعا

حب على انه صاة، حيث أصبح ينظر إلى املجرم السياس ي السياسي عارضةممارسة الحقوق السياسية والتعامل مع الم

تقرت التشريعات الدولية على عدم تسليم املجرمين السياسيين وأصبحت هذه القاعدة ، لذلك اسمبادئ وبواعث نبيلة

مثل ي في اغلب تشريعات دول العالم، بحيث يحق للمجرم السياس ي التماس الملجأ في البلدان األخرى ، ما عليها منصوص

روع سبب دفاعه المش، أو بسهجن نسانية للشخص المضطهد سياسيا بسبب رأيه أو عرقه أو دينه أوإضمانة قانونية و 

 ،1112)صالح :  ، وعن المبادئ التي استقرت في ضمير اإلنسانية المتعلقة بحماية إنسانية اإلنسانعن مصالح شعبه

صفة   ال يكفي لمنحه األصليمجرد أن يكون لدى طالب اللجوء آراء سياسية مخالفة لسياسة حكومة بلده  أنبيد (،   92ص

 اآلراءه مثل هذ أنكما يفترض  ،وغير محتملة من قبلها السلطاتال تجزيها  اآلراءمثل هذه  أنيثبت  أنبل عليه  ،اللجوء

 (226ص ،2112ى اضطهادها )العيدي : علم السلطة التي يخش  إلىعنها صراحة ووصلت  أفصحيكون قد 

  :لها والجرائم المشابهةالتمييز بين الجريمة السياسية -2

لفة أن األحداث السياسية املخت حيثوأثارت الكثير من اللبس من الجرائم السياسية قد شغلت الفقه الجزائي  أنواعثمة 

أظهرت إلى حيز الوجود جرائم تختلف عن الجريمة السياسية الصرفة من خالل  ،والتي تتشابك وتتداخل مع بعضها

تشترك الجريمة السياسية ف ،(422، ص 2116لح :ادية)الزعبي وصامساسها وفي الوقت نفسه بمصلحة سياسية وأخرى ع

دد من ع وذلك في، واإلرهاب جتماعيةوال سيما جريمة االغتيال السياس ي والجرائم اال  الجرائم العادية املختلفةمع بذلك 

لتفسيرات  ، مما فتح الباب على مصراعيهفاهيم لصعوبة التمييز فيما بينهاالعناصر، مما أوقع الكثير من الخلط في هذه الم

اسة ، فسادت على نطاق واسع سيفسر الفعل وفقا لمصلحته السياسية، فكل يأوصاف مختلفة ومتناقضة لفعل واحدو 

 .ازدواجية المعايير خاصة على المستوى الدولي

 أ/ جريمة االغتيال السياس ي: 

جريمة االغتيال السياس ي   حيث ثار جدل واسع حول مدى اعتبار  ،اآلراء في التكييف القانوني لالغتيال السياس ياختلفت 

من جرائم القانون العام نظرا إلى موضوع االعتداء فيها، والذي ينصب على حق اإلنسان في الحياة أو االرتكاز على القول 

 بارتكاب هذه الجريمة بدافع سياس ي، وبالتالي فإن الصفة السياسية تكون أقرب. 

 وإن كان الرأي ا
ً
 هو إخراج جريمة االغتيال السياس ي من دائرة الجرائم السياسيةلسائد دوليا

ً
دوافع ب حيث ال يعتد،  وداخليا

الحياة. في  حقالمباشرة وهو  االعتداءوال يعبأ بغير طبيعة الحق الذي حل به  ،أهدافوما اعتلج في ذاته من  ،الجاني ونواياه

 ولذلك ينكر أنصار هذا الرأي على جرائم اال 
ً
 عاديا

ً
فال  ،غتيال السياس ي صفة اإلجرام السياس ي ويعتبرون مرتكبها مجرما

سواء أكان مبعثه الخصومة السياسية أم الجشع أم االنتقام أم غير ذلك.  ،حايغّير الدافع في نظرهم من واقعة إزهاق االرو 

االجتماعية، وهذا الرأي أقر من انة من حيث المك وكون القانون يبسط حمايته على أرواح الناس كافة دون تمييز بينهم

في اكسفورد، كما استقر العرف الدولي في الكثير من الدول بعد ذلك  1221معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة عام 
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من مقررات تلك الدورة أن  14على إتباعه، وصدر عدد من القرارات حول تسليم املجرمين السياسيين، وقد جاء في البند 

م التي يتوافر فيها جميع أركان الجرائم العادية كاالغتيال والسرقة والحرق يجب أن ال تتحول دون تسليم فاعليها الجرائ

 .(12، ص2119)الشريف:  بالرغم من مقاصدهم السياسية

إال أن الفقهاء يكاد يجمعون على أن من يرتكب  ،ورغم وجود اتجاه أخر يضفي الصبغة السياسية على االغتيال السياس ي

يمنح حق اللجوء السياس ي المعترف به في القانون الدولي، وألي امتياز  فال ،جريمة االغتيال السياس ي يجب أن يعاقب بشدة

 .الخاصة باملجرمين السياسيين والمقررة في القانون الدولي االمتيازاتمن 

 االجتماعية: الجرائم-ب

أو االعتداء على المرافق  ،هي تلك الجرائم التي تنطوي على اعتداء على أسس النظام االجتماعي االجتماعيةالجرائم 

   .والمصالح المشتركة في الدولة بغض النظر عن الكيان السياس ي للدولة

 منها سياس ي ، إالوما إذا كانت سياسية أو عادية خاصة إذا كان الهدف  ،وقد ثار الخالف حول تحديد طبيعة هذه الجرائم

ذلك أن الوسيلة المستخدمة من طرف الجاني في تحقيق غايته وسيلة  ،أن العرف الدولي اعتبرها من عداد الجرائم العادية

فالصفة العادية يجب أن تغلب على الجريمة ولو ثبت أن الغرض سياسيا بحتا، ثم إن جوهر الجريمة السياسية  ،وحشية

لى الشكل الدستوري للدولة آو النظم السياسية المتعلقة بالحكومة، أما إذا كان االعتداء هو أن يكون االعتداء فيها ع

دف غايات ، ولو كان يستهسياسية يستهدف القيم االجتماعية البعيدة عن النظام الدستوري ، فإنها تعتبر جريمة عادية ال

يد نوع الجريمة ، بطبيعتها ال بالغرض غير سياسية بعيدة الهدف ، ألن العبرة حسب وجهة النظر  الموضوعية في تحد

(، ومن ثم تكون الجرائم االجتماعية والفوضوية والتي تهدف 94ص ،2119)السيد :  المباشر الذي يسعى املجرم إلى تحقيقه

 واقعة خارج نطاق الجريمة السياسية الن االعتداء فيها موجه إلى أسس ،والقضاء على نظام الحكم ،إلى نسف السلطة

 تها وأساليبها الوحشية سبب إخراجها منور تنسف قواعد املجتمع المدني من أساسها فخطظام االجتماعي بصفة عامة الن

 (91، ص 2116لجرائم السياسية )الربيعي : ا

 جريمة اإلرهاب:-ج

 
ً
 يختلف فالنشاط اإلرهابي ال ،اإلرهاب من مظاهر الجرائم السياسية املختلطة التي شغلت املحافل العلمية والدولية أيضا

 من حيث يستخدم اإلرهاب العنفإن لم نقل أنه يتعداها من حيث الخطورة، ، عن أية جريمة عادية -ركنه المادي  في -

بغية سياس ي قد يكون غير أن الباعث على جرائم اإلرهاب والغرض منها  ، أجل إحداث حالة من الخوف داخل مجتمع ما

ي عوبة فيث يشترك اإلرهاب مع الجريمة السياسية في الهدف أو الموضوع  مما يسبب ص، حتحقيق أهداف سياسية

 بالخصائص التالية:الجريمة اإلرهابية تتميز  هذا و ،تمييزهما والفصل بينهما

 ما ينتمي أفرادها إلى أكثر من دولة مما يجعل  الناس،إن جرائم اإلرهاب من صنع جماعة من  .1
ً
أو عصابات، كثيرا

 والخطورة.نشاطها شديد النفاذ 

سف ون ،تكاالنفجارياإن الوسائل التي تستخدم في اقتراف جرائم اإلرهاب من شأنها أن تثير الرعب والذعر  .2

 لى غير ذلك.إ وتسميم مياه الشرب, ونشر األوبئة ،والجسور, والمباني، الخطوط الحديدية
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املجرم السياس ي يرتكب جريمته معتقدا بعدم شرعية النظام السياس ي القائم، وبذلك يكون هدفه لمصلحة  .9

تهم في غير محددين بذوا اإلرهابيةدون اكتراث بأي مبدأ، لذلك نجد ضحايا الجريمة الوطن بينما اإلرهابي يقوم بجريمته 

خطر يؤدي إلى إثارة حالة من الرعب في املجتمع، بينما في الجريمة السياسية مما يساهم في خلق شعور عام بال حاالت كثيرة،

املجتمع، كما ينعدم فيها اإلحساس بالخطر العام، وليس لها ضحايا ألنها تتعلق غالبا بإبداء  أفرادال يقع ضرر مادي على 

 .رأي مخالف لما هو منصوص عليه في القوانين الداخلية للدول 

لي حق اللجوء السياس ي لمرتكب الجريمة السياسية إذا لم تتضمن أفعاال خطيرة كالقتل يمنح القانون الدو  .4

 .بهذا الحق ، بينما ال يتمتع املجرم اإلرهابيويكون مطاردا من سلطات بلده والتخريب أو الخطف،

، على بير العفوتداياس ي وقد يستفيد من في الجريمة السياسية غالبا ال يتم التشديد في العقوبة على املجرم الس .1

 عكس الجريمة اإلرهابية حيث يشدد المشرع العقاب على املجرم اإلرهابي.

قد تتوحد الجريمة السياسية و الجريمة اإلرهابية في الهدف الذي ترميان إليهما ، إال أنهما تختلفان في اآلليات المعتمدة 

توى الرأي العام الدولي ، الذي وإن كان يتعامل أحيانا مع ا الجريمتان على مسملتحقيق ذلك ، وكذلك في اآلثار التي تخلفه

لها ، وال ال من حيث وسائ  الجريمة السياسية بالليونة ، فإنه يجمع على اإلدانة الكلية وغير المشروطة للجرائم اإلرهابية 

 مقـررات المـؤتمراتبصورة جلية في من حيث أهدافها، حيث فرق املجتمع الدولي  بين اإلرهاب والجريمة السياسية و 

 لالتفاق الدولي المنع ،واالتفاقيات الدولية التي عالجت القضايا المتعلقة بالجرائم السياسية
ً
قد وأعمـال اإلرهـاب فوفقـا

لمكافحة اإلرهاب ، فإن جرائم اإلرهابيين ال تدخل في نطاق أو إطار الجرائم السياسية وال تمت إليها  1692في جنيف عام 

ء من نطاق الجرائم يستبعدت بصورة قاطعة جرائم اإلرهاب والجرائم األخرى التي ترتكب بغرض دنا ثحي، بأي صلة

 السياسية 

التفاقيات وكل ا ،وقد تكرر النص على استبعاد جرائم اإلرهاب من نطاق الجرائم السياسية في أغلب االتفاقيات الثنائية

في ِعداد  اإلرهابولم يدخل . (2112: بشأن املجرمين )زكور  وجميع االتفاقيات الدولية واإلقليمية ،المتعددة األطراف

م، كما لم 1691الجرائم السياسية في مقررات المؤتمر الدولي السادس لتوحيد قانون العقوبات بمدينة )كوبنهاجن( عام 

 فاقية الجماعية لتسليم املجرمين المعقودة بـين الـدول العربيـةتدخل الجرائم اإلرهابيـة فـي عـداد الجرائم السياسية في االت

حيث  ،تأثار الكثير من اإلشكاال  46/91غير أن قرارات األمم المتحدة المتعلقة باإلرهاب خاصة القرار رقم ،  1619عـام 

ة أو المصممة على إثارة تضمن اإلجراءات الالزمة للقضاء على اإلرهاب الدولي على أساس أن األفعال اإلجرامية الهادف

مما يعني  زوال  ،أو مجموعة أشخاص هي أعمال إرهابية بغض النظر عن االعتبارات األخرى  ،الذعر لدى عامة الناس

الخالف حول مشروعية استخدام العنف والقوة إلرهاب  يثيروهو ما  ،الفارق بين اإلرهاب والمقاومة الوطنية المسلحة

 اب عن هذه الحركات الكفاحية الشرعية العدو ، وهذا ما يفرق اإلره

 خاتمة:

 ،اإلصالح ىإلمن هدف سياس ي نبيل يسعى  باألساستنطلق يمكننا أن نستخلص من خالل ما تقدم أن الجريمة السياسية 

ة سياسية جريم أماموهما الضابطين الذين البد منهما حتى نكون  ،بصدد دافع وهدف مصبوغ بالصبغة السياسية أنناأي 

هي تنطبق فقط على اآلراء واألفكار ، و واألفراداعتداء الجريمة السياسية على الحقوق العامة للدولة  إلى  باإلضافة،  
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الجرائم  أما ،والمعتقدات التي تشكل منهجا فكريا معينا يتفق أو يتعارض مع فكر مجموعة سياسية تتواجد في السلطة

 ،سياس يال اإلجرامم االجتماعي واالقتصادي للدولة فهي تخرج من مجال النظا إلىواالجتماعية بوصفها موجهة  اإلرهابية

 .  هاإلعمالالباعث السياس ي  أوتجعلها متناسبة مع تذرعها بالهدف  تنطوي عليه من وحشية وخطورة ال ما إلى إضافة

 ،مخالفة للقانون و خطيرة ذات الطبيعة السياسية تبقى في جل دول العالم أفعال  اإلجرامية األفعالبالرغم من أن و 

الخصوم  إال أن التذرع بها للقضاء علىتستوجب فرض عقوبات على مرتكبيها مهما كانت طبيعة النظام السياس ي لكل دولة، 

 طشبالسياسيين يجعل من ضرورة وجود ضمانات لهذه الجرائم السياسية أكثر إلحاحا حتى ال تكون هناك ذريعة لل

 .لسياسية وسيلة ضغط على الدول بحجة احترام الحقوق والحرياتتترك الجرائم ا كذلك ال، و السياس ي

 قائمة المراجع:

 .9(: الجرائم السياسية ، مجلة املحاماة ، عدد1691الحكيم، جاك  يوسف ) .1

: الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد، مجلة العلوم (2119عباس حكمت فرمان )الدركزلي،  .2

 . كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالى، العراق 1العدد 1املجلد القانونية والسياسية، 

 .والتوزيع، مصر(: اإلرهاب والجريمة المنظمة، المصرية للنشر 2116الربيعي، شالل عبد خميس ) .9

(: األساس القانوني للجريمة السياسية المركبة، االغتيال السياس ي 2116الزعبي، مهند ناصر، على جبار صالح ) .4

نموذجا " دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة والقانون، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية أ

 ، فلسطين.غزة، ، الجامعة اإلسالمية2، عدد 22، مجلد والقانونية

ي ياس (: األساس القانوني للجريمة السياسية المركبة، االغتيال الس2112الزعبي، مهند ناصر، علي جبار صالح ) .1

أنموذجا "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء احكام الشريعة والقانون" مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية 

  2، عدد 27والقانونية، مجلد

، 11/11/2122 االطالع:، تاريخ 2/11/2112(: اإلرهاب والجريمة السياسية: وقفة توضيحية، 2112زكور، يونس) .9

  https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85345على الرابط :

(: شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام للجريمة(. ديوان المطبوعات الجامعية 1662سليمان، عبد الله) .2

 الجزائرية، الجزائر.

(: الجرائم السياسية في التشريع الجنائي اإلسالمي: دراسة فقهية مقارنة، 2116حمد )سمور، أسامة احمد م .2

 أطروحة دكتوراه في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

ي محند . جامعة أكل22(: الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي، مجلة معارف، ع 2112س ي يوسف، قاس ي ) .6

 اولحاج البويرة، الجزائر.

 (: في الجريمة السياسية، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان.2119السيد، محمد على ) .11

(: ماهية الجرائم السياسية، رسالة ماجستير في القانون العام كلية الدراسات العليا 2119الشريف، عال إبراهيم ) .11

 ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطين .

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85345
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دراسة مقارنة، أطروحة -(: الجريمة السياسية في الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية2111، أبو بكر)صالح .12

 مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر، الجزائر.

للدراسات والنشر والتوزيع، (: شرح قانون العقوبات )القسم العام(. المؤسسة الجامعية 1662عالية، سمير ) .19

 بيروت، لبنان.

 (: التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي 2119عودة، عبد القادر ) .14

(: اللجوء السياس ي في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2112العيدي، جمال فورار ) .11

 مصر.
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 ركان الجريمة السياسيةأ

Elements of political crime 

 / الجزائرالشلفجامعة /آمنة صامت.د

Dr.Amina Sameut/University Chlef / Algeria 

 الملخص:

األنظمة السياسية السائدة لدى الدول، وبالتالي إذا كان لزوما إعطاء تعريف مناسب لها في تعريفها باختالف إن الجريمة السياسية تختلف 

ا وال هفينبغي مراعاة هذا االختالف. كما أن لهذه الجريمة خصوصية، تجعلها تتميز عن بعض الجرائم التي قد تتشابه معها في وصفها، ال في أركان

 من حيث أبعادها القانونية.

رق إلى أركان الجريمة السياسية، المتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي )القصد الجنائي(، باإلضافة إلى وفي بحثنا هذا نتط

 تستخلص ضمنا من النص القانوني.  هذه األركان فقد يتطلب المشرع لقيام الجريمة شروطا مفترضة يحددها صراحة أو

 ة التي يطرحها هذا الموضوع تتمثل في: ماهي األركان الواجب توافرها لقيام الجريمة السياسية؟ومن المعطيات السابق ذكرها فإن اإلشكالي

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والتحليلي، بغية سرد مختلف أحكام النصوص القانونية وتحليلها.

 شرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، السلوك اإلجرامي.الجريمة السياسية، الركن ال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Political crime differs in its definition according to the different political systems prevailing in countries. Therefore, if  it is 

necessary to give an appropriate definition of it, this difference should be taken into account. Also, this crime has a specificity 

that makes it distinct from some crimes that may be similar to it in its description, neither in its elements nor in terms of  its 

legal dimensions. … 

In this  research, we will  address the pillars of political crime, which are the legal pillar, the material pillar and the moral pillar 

(criminal intent), In addition to these elements, the legislator may require  presumed conditions for the crime to be established 

explicitly or or implicitly extracted from the legal text. 

 From the aforementioned data, the problem posed by this topic is:  What are are the pillars that must be available for the 

establishment of political crime? 

In order to answer this problem, we relied in our study on the descriptive and analytical method,  

In order to list the various provisions of legal texts and analyze them. 

Keywords: political crime, legal element, material element, moral element, criminal behavior. 

 مقدمة:

 لذلك 
ً
، ونتيجة

ً
 وغموضا

ً
يعتبر مفهوم الجريمة السياسية من أكثر المصطلحات أو المفاهيم القانونية تعقيدا

استعص ى على الفقه والقضاء إيجاد تعريف واضح ومحدد لها، كما وعزفت معظم الدول عن وضع تعريف خاص 
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نوني حاوالت الدولية لتنظيم اإلطار القاللجريمة السياسية ضمن نصوص تشريعاتها القانونية الوطنية رغم تزاحم امل

للجريمة السياسية، وتعود هذه الصعوبة في تحديد تعريف محدد هو الطبيعة المعقدة للجريمة السياسية في حد 

 
ً
 لطبيعة نظامها السياس ي واحتراما

ً
ذاتها باإلضافة إلى اختالف رؤية الدول من حيث معالجة هذا النوع من الجرائم وفقا

قوق اإلنسان، حيث أن الجريمة السياسية تختلف في تعريفها باختالف النظام السياس ي السائد لدى الدولة، لمعايير ح

 لها
ً
 مناسبا

ً
 إعطاء تعريفا

ً
فينبغي مراعاة االختالف في النظم السياسية القائمة،  (4002)العربية،  وبالتالي إذا كان لزوما

كما أن الجريمة السياسية تمتاز بخصوصية معينة تميزها عن غيرها من الجرائم التي قد تتشابه معها في وصفها ال في 

ع األلماني يأركانها أو أبعادها القانونية، وللجدير باإلشارة إلى أن أول تشريع عقابي عرف الجريمة السياسية هو التشر 

والذي عرفها في المادة الثالثة بأنها )الجرائم الموجهة ضد كيان الدولة أو سالمتها وضد رئيس الدولة أو أحد أعضاء 

 في الحكومة وضد الحقوق السياسية، والجرائم التي من شأنها المساس بالعالقات الحسنة مع 
ً
الحكومة بوصفه عضوا

 .(6791)زهرة،  البالد األجنبية(

دأت منذ أن ب ذ تكونت الخلية األولى للدولة التي بدأت تتبلور فكرتها من األفعاللجرائم السياسية هي واحدة من أقدم إن ا 

وجد اإلنسان، والهيكل التنظيمي الذي شكل النواة األولى لها، ولما أصبح فيما بعد تعرف بالدولة، فالتاريخ السحيق 

شهدت عددا من الصراعات القاسية والطاحنة بين مجموعة من الثوار الذين يسعون  األحداثلألعمال التي لها عالقة بهذه 

ين الذين ي، وليس الحكام والقادة الدكتاتور وأمال الشعوب المقهورة المتصلة بطموحات دافهم اإلنسانيةللوصول إلى أه

 . (6770)بدوي، التي يؤمنون بها لتحقيق السياسات كانوا يتمسكون بالحكم 

ف، والعن بغداخل مظاهر الشتلحكم أدى إلى أن تالوصل إلى ا في جتمع، أو الطامعينامل أقطابولعل هذا الصراع بين 

ارتفاعا  ية شهدتريمة السياسجه األعمال في هذه المرحلة بأن الهذراز بإ ناإذ تكمن ه القانوني، والسياس ي، بين واإلرهاب

 .لجريمةا من حدلل لموضوعابلها الفشل الذريع للقانون ا، وقكبيرا وباستمرار

 :مشكلة البحث-1

خطرها، وأكثرها تهديدا ألمن املجتمعات؛ لذلك عملت الدولة بكل أالجرائم، ولعلها  أنواعهم أ إحدى ناعد موضوع دراستي

وسلكت كل الطرق الممكنة لمنعها، وللحد منها، وكل ما يمكن أن  ،في هكذا جرائم السبل لمنع أفراد املجتمع من الوقوع

 لذلك.يتبعه من السبل الكفيلة 

 ياسيةس، ولدت جرائم أحداث من هنة لما يشهده املجتمع العربيالموضوع مثير للتحقيق في ظل الظروف الرا هذا فإن هذال

ة اإلرهاب اهر ظدول العالم حاليا، هي  ذلك، فإن أخطر القضايا التي تواجهها أغلب إلى باإلضافة .املجتمع إرباكعملت على 

ب الذي نتج عن المعارضة الشعبية العنيفة غمشادات الكالمية والشالغلب مرافق الحياة. كالمظاهرات و أوالفوض ى في 

ة قد فإذا كانت الدول األوروبي .العصابات المنظمة العابرة للحدودالتي قد وصلت إلى ثورة السالح ومن ثمة إلى اإلرهاب، و 

مع العربي ك بموقف املجتبالا ريعاتها الدستورية الوضعية فمتعديل تشبخرجت من هذه المعضلة السياسية، والقانونية 

 . (4066)الحلو،  رها، وقوانينها املختلفةمن جهة اإلجرام السياس ي في دساتي

 :تساؤالت البحث- 2
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 مايلي: تمثل فيتهذا الموضوع ا يطرحهلتي ا تساؤالتعطيات السابق ذكرها فإن الومن الم

 وما طبيعة هذه األركان؟ ؟الجريمة السياسيةما هي األركان الواجب توافرها لقيام 

 :أهمية البحث-3

 ، وماله من تأثيرات على الواقع الرسمي والفعليوأمنها على استقرار الدولةفي التأثير الكبير أهمية هذا الموضوع  تظهر

 فرزته األحداثأياس ي واملجتمعي للدولة، وما في البناء الس أتلتي طر ا اتللنشاط الفكري في املجتمع تحديدا بعد المستجد

لدان، بعض الب قلقائم من تطورات، وتغيرات بدأت تعلى هذه الجر  جدتوما است الم،بالعغييرات السياسة الدولية من ت

 .وخاصة في عالمنا العربي

لدولة، وتأثير هذا العمل من الجرائم في لأخرى بالنظام العام أو  ،ةاتصاله بطريقو  تتجلى عالقة هذا الموضوع اوكم

 .مطالبه لتحقيقلسياس ي للضغط على الحكومات املجرم ا إليهابأن يلجأ  أحياناالعالقات املحلية، مما يدفع 

نفه هذه الجرائم وما تكت شكال منأل ا ههذ أخطاربالتعريف والتوعية في هذه الورقة البحثية  أبعاد إضافة إلى ذلك تتمثل

 إلى جانب تحديد األركان الواجب توافرها لقيام هذه الجريمة. ،مكان والزمانباختالف ال ا، واختالفهيةخصوص منلظاهرة ا

 أهداف البحث: 4

  محاولة تسليط الضوء على انتشار الجرائم السياسية في املجتمعات العربية بصفة عامة واملجتمع الجزائري

 بصفة خاصة.

  العصور الزمنية.التعريف بالجريمة السياسية عبر 

 .إبراز األركان العامة لقيام الجريمة السياسية 

 .محاولة التمييز بين الجريمة السياسية وما يشابهها من جرائم 

 العوامل الكامنة وراء ظهور الجرائم السياسية. 

 :منهج البحث-5

اسية وذلك بتعريف الجريمة السي اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والتحليلي، البحث ولإلجابة على إشكالية

 إضافة إلى المنهج المقارن وذلك بالتطرق  سرد مختلف أحكام النصوص القانونية وتحليلها. وتحديد أركانها، إلى جانب

 ولدراسة موضوع أركان الجريمة السياسية قمنا بتقسيم البحث إلى عناصر رئيسية، تتمثل فيما يلي:  للتشريعات المقارنة.

 ول: الركن الشرعي لقيام الجريمة السياسيةال  المبحث

 الثاني: الركن المادي لقيام الجريمة السياسية المبحث

 الثالث: الركن المعنوي لقيام الجريمة السياسية المبحث
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 الول: الركن الشرعي لقيام الجريمة السياسية المبحث

 بالرجوع إلى النصوص العقابية في قانون  هو التكييف القانوني الذي يلحق السلوك فيصفه بعدم المشروعية، وذلك

 العقوبات والقوانين المكملة له، التي تنفرد لوحدها بإضفاء مثل هذه الصفة تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ويقوم الركن الشرعي للجريمة على توافر عنصرين معا، عنصر خضوع الفعل لنص تجريمي وعنصر عدم وجود سبب مبيح 

كاب الجريمة. ذلك أن اكتساب السلوك لصفة عدم المشروعية نتيجة انطباقه على نموذج إجرامي يحدده مقترن بارت

قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، اليكفي وحده لتطبيق مثل تلك النصوص الجنائية، ألنه يجب البحث في مدى 

 وجود العنصر الثاني وهو عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب اإلباحة.

 المطلب الول: خضوع الفعل لنص التجريم

فالجريمة السياسية هي التي تخل بتنظيم وسير المصالح األساسية للدولة أو سير السلطات أو الحقوق السياسية 

للمواطنين، كالجرائم االنتخابية وجرائم أمن الدولة وحركات التمرد والمؤامرة والتجمهر، الخيانة والتجسس والجرائم ضد 

سالمة التراب الوطني، وجرائم التقتيل والتخريب املخلة بالدولة، والجرائم اإلرهابية المنصوص عليها في المواد السلطة و 

 ( من قانون العقوبات الجزائري. 601-16من )

من قانون اإلجراءات الجزائية، والمادة  176و 100كما نص المشرع الجزائري على قضايا الجرائم السياسية في المادتين 

 من الدستور . 00

 عدم وجود سبب مبيح مقترن بارتكاب الجريمة السياسيةالمطلب الثاني: 

االمتناع المكون لها لنص تجريم سار من حيث الزمان والمكان واألشخاص، بل  ال يكفي لقيام الجريمة خضوع الفعل أو

ة من قاعد االمتناع لنص أو الفعل أو لقیامها، وهو عدم خضوع هذا یلزم توافر الشق اآلخر من الركن الشرعي أوالقانوني

 انتفاء الصفة غير المشروعة له. قواعد اإلباحة أو

أسباب اإلباحة هي ظروف موضوعية تلحق السلوك اإلجرامي فتمحو عنه الصفة اإلجرامية، فتجعل منه فعال مباحا، فهي 

ا عليه، كالشخص الذي يرتكب جريمة دفاع ألعقابأفعال تظهر فيها كل أركان الجريمة. ومع ذلك فإن السلوك يكون مباحا 

الشخص المكلف بتنفيذ عقوبة  يعد مرتكبا جريمة، أو عرض ومال الغير ال ماله أوعن نفس أو عن نفسه أو عرضه أو

عندما يقوم ضابط الشرطة القضائية بتنفيذ أمر بالقبض صادر عن قاض ي التحقيق، فإن عمل  المتهم. أواإلعدام على 

ضائية ال يعتبر جريمة االعتداء على الحريات، بل هو تطبيق لما يأمر به القانون وهو واجب تنفيذ ضابط الشرطة الق

 األوامر الصادرة عن السلطة الرئاسية.

من قانون العقوبات في الفصل الرابع من الباب األول منه،  20و 97لقد نظم المشرع الجزائري أسباب اإلباحة في المادتين 

 منه أسباب اإلباحة في األفعال التالية:  97"، أين حددت المادة المبررةالفعال تحت عنوان "

 .كل فعل يأذن به القانون ويعرف باستعمال الحق 



 

 السياسية بين عدالتي السياسة والقانونئم ارجال       

 

 77 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 السلطة املختصة. كل فعل يأمر به القانون أو 

 لغير، ل كل فعل دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع الشرعي عن النفس أوعن الغير أوعن مال مملوك للشخص أو

 منه كذلك حاالت الدفاع الشرعي الممتازة. 20حددت المادة كما 

  لقيام الجريمة السياسية : الركن الماديالثاني المبحث

ك يقع في و ما اختلج في نفس الجاني باعتباره سل في مثلتالركن المادي للجريمة هو المظهر الخارجي لها وهذا المظهر ي

 .االمتناع عن فعل أمر به القانون بارتكاب فعل جرمه القانون أو  إجراميسلوك  ، أو هوالعالم الخارجي

في الجريمة السياسية شأنه شأن الركن المادي في الجريمة العادية يتكون من ثالثة عناصر الفعل والنتيجة والعالقة  أما 

 كالترك أوهو :السببية، فالفعل الجرمي 
ً
ص على متناع ما لم يرد ناال  كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا أم سلبيا

فيما إذا ارتكب بباعث سياس ي أو إذا  الفعل أوالسياسية يتوقف على نوع النشاط  فالركن المادي في الجريمة ،خالف ذلك

 على حق سياس ي عام أو على حق سياس ي فردي، لذلك يمثل النشاط الذي يتصرف من خالله املجرم السياس ي 
ً
كان منصبا

اط تتحدد ا النشأهمية في نظر المشرع عند قيامه بالتجريم وفرض العقاب ألنه بتحديد طبيعة هذ ثراألكالحالة  ،جنائيا

 . (4006)حمودة،  طبيعة الجريمة

 السياسية  المطلب الول: السلوك اإلجرامي في الجريمة

صفة لاكتسب النشاط ، ولكي يالعنصر األول في الركن المادي هو أو السلوك اإلجرامي في الجريمة السياسية الفعل

 على حقوق سياسية أو ترتكب بباعث سياس ي.  أن تقع الجريمة السياسية البد

 سياسية عامة تختص بها إلى الحقوق السياسية وهذه الحقوق أن يقع ع يجب فأول هذه الشروط
ً
ما أن تكون حقوقا

 ممارستها، أو أنها تكون حقوق سياسية فردية تتصل بمصالح األفراد أشكالحديد السلطة وتتعلق بتنظيم هذه السلطة وت

والحقوق السياسية العامة ال يمكن حصرها  وغيرها.ماع وحق حرية التعبير المعنوية كحق االنتخاب والترشيح وحق االجت

ة المقررة فظ الحقوق السياسيوالسلطة ال تقوم بتحديد جملة من الحقوق التي تتمتع بها بوصفها سلطة تطلق عليها ل

من 99لى سبيل المثال ما تقرره المادةللسلطة وإنما تعرف هذه الحقوق من خالل الحماية الجنائية المقررة لها ومنها ع

باإلعدام االعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره،  من معاقبة جزائري قانون العقوبات ال

لمواطنين والسكان على حمل السالح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب وإما تحريض ا

 الوطني.

 ويعتبر في حكم تنفيذ االعتداء أو محاولة تنفيذه. 

لنشاط ن هذا اإأو المدنية ف اإلداريةلذلك إذا انصب هذا النشاط على غير الحقوق السياسية للسلطة كالحقوق المالية أو 

 وبالتالي ال تكون هناك جريمة سياسية وإنما جريمة عادية.  .ال يعتبر سياس ي
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 ما ترد في صلب الدستور ولهذا  أما الحقوق السياسية
ً
البعض عليها  أطلقالفردية فهي حقوق تقررها السلطة لألفراد وغالبا

ت فال تثب مواطنينفهي من جانب مقصورة على ال اصطالح الحقوق الدستورية وهذه الحقوق لها ما يميزها عن غيرها

 . (6769)حومد،  ومن جانب آخر أنها ليست حقوق خالصة في الغالب لكنها حقوق خالطتها الواجبات ،لألجانب

 هو حق االنتخاب بالرغم من أنه حق للفرد ولكنه في ذات الوقت هو 
ً
اره واجب عليه باعتبوأكثر صور هذه الحقوق وضوحا

التي ولقد وردت معظم هذه الحقوق في الدساتير و  الحكم.تراك في نظام عضو في هيئة سياسية متمثلة باملجتمع عليه االش

الحرية العامة لألفراد وال يكون في  تجاءت في باب الحريات العامة والحقوق، وأن الدساتير ال تنال احترامها إال إذا كفل

ري إال إذا كفلت الحريات العامة لألفراد في دستورها. لذلك يكتسب النشاط الصفة السياسية من خالل الدولة نظام دستو 

 باتبصوته في االنتخا اإلدالءمن الترشح لالنتخابات أو منعه من  األشخاصاالعتداء على هذه الحقوق وعليه فمنع أحد 

 .الترشحو سنتين على األكثر وبحرمانه من حق االنتخاب يعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على األقل إلى 

 أن يرتكب بباعث سياس ي اإلجرامي من الشروط األخرى للنشاطو 
ً
والباعث على الجريمة بوجه عام هو  ،لكي يعد سياسيا

لمنفعة ا وهو واحد في عموم الجرائم السياسية في صفته السياسية ولكن. السبب الذي يدفع الجاني ويحرك يده إلى اقترافها

لة أو تغيير م شكل الدو حكإلى أخرى فالمنفعة في قلب نظام السياسية التي شكلت هذا الباعث تختلف من جريمة سياسية 

 وبالتالي يضفي على الجريمة إالدستور و 
ً
 ايجابيا

ً
ن التقت جميعها في نية التغيير السياس ي، والباعث السياس ي يتخذ دورا

 .جرائم العاديةالصفة السياسية يختلف عنه في ال

ويمكن التحقق من الباعث على الجريمة السياسية عن طريق ظروف ومالبسات تنفيذ الجريمة فيمكن استنتاجه من 

الحزب الذي ينتمي إليه أو عن طريق تنفيذ الجريمة  وأفكارالسياس ي  ئهوهو ما يقصد به انتما أفكارهخلفية الفاعل أو 

 
ً
 .  (6760)درويش،  والوسيلة المستخدمة هل عن طريق اإلرهاب أو عن طريق وسائل تنم عن سلم ومنهج أكثر أمنا

غيير كالشروع في قلب نظام الحكم أو تيجابي إ أو سلوك لجرائم السياسية تقع عن طريق فعلغلب اأإلى أن  اإلشارةوينبغي 

يجابي أو مادي يدل عليه، ويمكن أن تقع عن طريق نشاط سياس ي إلحكومة والتي تتطلب القيام بعمل الدستور أو شكل ا

 التي تتحقق عن طريق االمتناع اختلفت التشريعات في تكييفها فقانون العقوبات الفرنس ي الصادر سنة سلبي. والجرائم

. بينما المشرع السوري عاقب (Blanquer, 2005) اعتبرها جرائم عادية وعقوباتها قاسية 606إلى 609من  موادوفي ال 6660

ريمة ما سياسية لج بعقوبةوالمعاقبة بعقوبة سياسية وهي التجريد من الحقوق المدنية  اإلخبارعلى جريمة االمتناع عن 

 ذ سياسية في نظر القانون السوري.ن الجريمة تكون حينئإف

 المطلب الثاني: النتيجة اإلجرامية للجريمة السياسية

جلها قام أ ر األثر المترتب على النشاط ومنالتي تعتب ،النتيجة الجرمية يالثاني من عناصر الركن المادي ف العنصرويتمثل 

عتبار وبا. لم يتولد ضرر عن الفعل الجنائي ما المشرع بفرض العقاب أي أنه ال يمكن للجريمة أن تتحقق بصورة عامة

ة الواقعة ومعظم الجرائم السياسي ،اإلطارالجرائم فال تخرج النتائج التي تترتب عليها عن هذا  أنواعالجريمة السياسية أحد 

 يقف قاب العلى الحقوق السياسية لألفراد من الجرائم ذات النتائج المادية، لذلك نجد أن المشرع عندما يريد فرض الع
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عند النشاط الصادر فقط بل يتطلب حدوث نتيجة معينة على هذا النشاط وهذه النتيجة تتمثل بالتغيير السياس ي الذي 

 فاالعتداء الواقع على الحق في حرية الرأي ال يكفي وقوع النشاط وحده لوصف االعتداء جريمة ما الخارجي.يظهر في العالم 

 .ية والحيلولة دون اإلدالء بالرأيسلب هذه الحر في عتداء متمثلة نتيجة على هذا اال  لم تكن هناك

ال يعتبر  ولىاأل علينا أن نفرق بين االعتداء الذي يقع من قبل السلطة واالعتداء الذي يقع من قبل األفراد ففي الحالة  وهنا 

نه يمكن إاالعتداء من قبل أحد األفراد فن هذا االعتداء جريمة سياسية بل يمثل خرق للدستور وتعطيل ألحكامه أما إذا كا

 .(6760)راشد،  القول بأنه جريمة سياسية وهو ما يمكن سحبه على جميع الحقوق السياسية الفردية

ند عأو تسمى بجرائم الخطر وهذه الجرائم ال يتطلب المشرع أي شكلية  لسياسية غير متبوعة بأثروقد تكون الجرائم ا

الجرائم السياسية التي تقع على الحقوق السياسية العامة والنتيجة  أشكالغلب أوهي تمثل  ،يمها حدوث نتيجة معينةتجر 

في هذه الجرائم قد نظر لها باعتبارها تدل على نوع من العدوان ينال من مصلحة أو حق قدر المشرع جدارته بالحماية 

 إليه المشرع أشاروهذا ما طر التي تتولد أو احتمال تولدها من هذا النشاط الجنائية. ويتمثل هذا العدوان بحالة الخ

أو محاولة القضاء على نظام الحكم أو تغييره. فيما يتعلق بجريمة الشروع من قانون العقوبات  99في نص المادة  جزائري ال

 من القانون ذاته في جريمة االتفاق الجنائي. 96وكذلك في نص المادة 

السابقة  ةاألنشطألن نجاح أي من  ،نشطة السياسية قبل وقوع نتائجها له من المنطق ما يؤيدهتجريم هذه األ والحقيقة أن

 في تقرير العقاب ألن  مشرعالنتيجة تجعل ال إحداثفي 
ً
ن حصول إوبالتالي ف في الجريمة هي فشل النتيجة األصلعاجزا

 النتيجة يجعل العقوبة مستحيلة التنفيذ.

 الثالث: عالقة السببية بين السلوك اإلجرامي والنتيجة في الجريمة السياسيةالمطلب 

، النتيجةو سلوك اإلجرامي السببية بين ال وهو العالقةالعنصر الثالث  إضافة إلى العناصر السابقة الذكر يجب توفر

جب عالوة لنتيجة المعاقب عليها بل يوحدوث ا اإلجرامينه ال يكفي إلسناد الجريمة إلى الجاني الرتكابه السلوك إوبالتالي ف

ون النشاط أي أنه يجب أن يك ،وبين النتيجة أو السلوك اإلجراميبية التي تربط بين النشاط على ذلك توافر العالقة السب

 في 
ً
 النتيجة. إحداثالذي صدر من الجاني سببا

ية ال لناحية المادية باعتبار أن الجرائم الشكلوال يثار موضوع السببية إال بالنسبة للجرائم السياسية ذات النتيجة من ا 

 والنتيجة، لجرميا وبالتالي تتوافر عالقة سببية بين النشاط ،يرتبط النشاط فيها بنتيجة معينة من الممكن أن تدل عليه

ية سببالمشرع الفرنس ي عندما تحلل من العالقة ال كذلكو  من قانون العقوبات الجزائري، 96في نص المادة  ءوهذا ما جا

اقتصر على تجريم القصد الجنائي فقط كتجريم الدعوة إلى مؤامرة  حيث، التي تربط الفعل والنتيجة التي يهدف إلى منعها

 & c.lombroso) من قانون العقوبات الفرنس ي 69/02 جنائية بالرغم من عدم قبولها وهي المنصوص عليها في المادة

R.laschi, 2018) . 

بصورة جلية في الجرائم التي تقع على الحقوق السياسية الفردية )الجرائم ذات النتائج المادية( أو  العالقة السببية وتظهر

لحكومة كل اشنظام الحكم أو تغيير الدستور أو  في جرائم الشروع الواقعة على حقوق سياسية عامة مثل الشروع في قلب
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إال أن المساس بهذه المصلحة والذي تولد من خالل  ،عند البدء في تنفيذ الفعل على الرغم من عدم حصول النتيجة

 . (6711)راغب،  الشروع يعتبر النتيجة التي تنسب إلى فعل الشروع وبالتالي محاسبة الجاني

ن طريق عالجرائم )النتائج( إلى مرتكبيها وذلك يتم  إسنادوبالتالي يمكن القول أن محاسبة الفاعلين )الجناة( تتم عن طريق 

 ومن ثم وإسنادبصورة تامة  زائيةتحديد المسؤولية الج
ً
 إلى نشاط اإلجراميةالنتيجة  إسناد الفعل إلى الجاني أوال

ً
ه ثانيا

النشاط  بمعنى وجود عالقة سببية تربط بين اإلجراميةوبين النتيجة  اإلجراميوذلك من خالل العالقة السببية بين النشاط 

 .والنتيجة

يمكن القول أن الجرائم التي تقع على الحقوق السياسية الفردية هي الحيز الذي نبحث فيه العالقة  ومن خالل ما سبق، 

 يمكن من خالله أثراألنها من جرائم الضرر التي تترك  ،عد وقوع النتيجةالسببية ب
ً
قة السببية تتحقق وتتضح العال أن ماديا

 ن الجريمة تتوقف عند حد النشاط وال تتحقق النتيجة )الضرر(.إف أو جرائم الخطر العكس من الجرائم الشكليةعلى 

 لقيام الجريمة السياسية الركن المعنوي )القصد الجنائي( بحث الثالث:الم

رط توافر بل يشت زائيةلمسؤولية الجالتجريم المسلم بها أن ماديات الجريمة وحدها ال تكفي لقيام ا وأحكام لقواعد طبقا

 رابطة ذات طبيعة نفسية أو معنوية تربط بين تلك الماديات وشخصية الجاني.

 إلى نتيجة ارتكابإلى  إرادته توجيه الفاعل بأنهالقصد الجرمي أو الركن المعنوي  ويعرف
ً
 الفعل المكون للجريمة هادفا

 ن ركنها المعنوي إمن الجرائم العمدية ف تعد الجريمة السياسية ألنو . أخرى  إجراميةي وقعت أو أية نتيجة الجريمة الت

ي إلى توافر القصد الجنائي العام توافر القصد الجنائ إضافةبت لغلب التشريعات تطأأن كما  ،يتكون من القصد الجنائي

  .إليه صراحة ولكن يمكن استنتاجهأشارت ن لم تكن قد إو  ،الخاص

 المطلب الول: القصد الجنائي العام

والقصد العام هو القصد العادي أي أنه القصد الذي يكتفي به القانون عادة فأغلب الجرائم تقوم بالقصد العام ويمكن 

 للسلم العام فيكفي مجرد القصد أن يال 
ً
حظ ذلك في بعض الجرائم السياسية مثل جريمة التجمهر عندما يكون مهددا

 الصادر بالتفرق مع علمه بالتجمهر وما ينطوي عليه األمروهو إرادة الجاني االشتراك في التجمهر وعصيانه  الجنائي العام.

 يمة سياسية باعتبار محل العدوان فيها. من تهديد للسلم العام وبصدور أمر التفرق، فهي جر 

 في الجرائم العادية كالسرقة عندما ادة والقصد العام يقوم على عنصرين هما العلم واإلر 
ً
نائي يراد بيان القصد الجفمثال

اني قد جنه يشترط أن يعلم الجاني بأنه يعتدي على حيازة غيره وأن يعلم بأنه يختلس مال مملوك للغير وأن إرادة الإالعام ف

د العام في أما بالنسبة للقص في حيازته، وإدخالهعليه  املجنيانصرفت لتحقيق النتيجة المتمثلة بخروج المال من حيازة 

الجرائم السياسية التي ترتكب بباعث سياس ي يشترط توافر علم املجرم السياس ي بالشروط التي نص عليها القانون لقيام 

الدركزلي ) رمة قانونا وبالنتيجة التي يسعى إليهاجرط أن يعلم أن فعله يكون واقعة ميشتالجريمة فعندما يصدر عنه نشاط 

  .(4061ع.، 
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أن هذا القول أمر تقتضيه طبيعة الجريمة السياسية ذاتها فالشخص الذي يرتكب جريمة بباعث سياس ي يفترض  واقعوال

وذلك نتيجة طبيعية لما يحمله من وعي وتفكير باعتباره شخص ذو خلفية  ،علمه بكافة أركان هذه الجريمة وبكافة نتائجها

 من قانون العقوبات الجزائري. 96و 99وهذا طبقا لما جاء في المادتين   فكرية ناضجة.

ة نه يشترط علم الجاني بأنه يعتدي على حقوق سياسيإعلى حقوق سياسية عامة أو فردية فأما بالنسبة للجرائم التي تقع 

 عليها فسواء كانت عامة أو فردية وإذا جهل 
ً
، وكذلك يجب أن إذلك وكان اعتداؤه منصبا

ً
ن القصد الجنائي يكون معدوما

 بأن هذه الحقوق مقررة للسلطة العامة أو لألفراديكون الجاني 
ً
أمن ب وكذلك أن يعلم الجاني أن الجريمة تتعلق ،عالما

 به من الخارج.  اإلضرارال يتضمن قصد الجاني معنى الخيانة للوطن عن طريق أالدولة الداخلي وهذا يعني 

ياسية تنتفي بهذا الوصف وتتحول إلى جريمة عادية. الجريمة الس فإن، الخارجمن  اإلضرار-اني ذلك كان قصد الجوفي حالة 

ة يجب أن تتجه إرادة الجاني للنشاط وتحقيق النتيجة الجنائي وأركانهولكي يتوافر القصد الجنائي العام وتتكامل شروطه 

 اإلضرارإلى  صرفتإرادة الجاني التي ان في ، واإلرادة تتمثلوإرادةوذلك ألن القصد الجنائي العام في الجريمة السياسية علم 

 .(4061)زكي،  بهذه الحقوق السياسية

 المطلب الثاني: القصد الجنائي الخاص

 العلم واإلرادة شأنه في ذلك شأن القصد يقوم على يتطلب توافر القصد الخاص الذي ق الجريمة السياسيةلكي تتحق 

ريمة بمعنى أنه إذا تطلب القانون في الج ،وقائع أخرى ليست في ذاتها من أركان الجريمةالعام وأن يمتد هذا العلم واإلرادة إلى 

 انصراف العلم واإلرادة إلى أركان الجريمة.
ً
( فمعنى ذلك أنه يتطلب أوال

ً
 بذلكو  توافر القصد الخاص )صراحة أو استنتاجا

 للقانون من أركان الجريمة وبهذا يتوافر القصد العام ثم يتطلب بعد ذلك انصراف العلم واإلرادة إلى و 
ً
قائع ال تعد طبقا

 الخاص للعلم واإلرادة يتحقق القصد الخاص. االتجاه

 في طبيعتهما فهما علم وإرادة من خالل ما سبقو 
ً
وإنما  ،يتضح أن الفرق بين القصد العام والقصد الخاص ليس اختالفا

 في القصد الخاص منه في القصد العاميرجع إلى الموضوع الذي يتعلق به العلم واإلرادة فهو أو 
ً
 ستنتج بأنوهنا ن .سع نطاقا

 بعد مما تمتد إليه ماديات الجريمة.أص هو امتداد العلم واإلرادة إلى الضابط أو المعيار المميز للقصد الخا

  و 
ً
الوفاة النتيجة و  إحداثإلى  اإلرادةن جريمة القتل العمد ال تتطلب سوى القصد العام وذلك أن تتجه إلذلك ف تطبيقا

رائم إال أنه في ج .في القتل أي أنها جزء من ماديات الجريمة ومن ثم ال يقوم بها سوى القصد العام اإلجراميةهي النتيجة 

توافر القصد العام توافر القصد الخاص وهو إحداث تغيير سياس ي في املجتمع ونظام ب األمراالغتيال السياس ي يتطلب 

 للسلطة السياسية غير المرغوب فيها نياملجالحكم بالقضاء على 
ً
 .(4009)زيتون،  عليه باعتباره ممثال

من قانون العقوبات الجزائري التي أشارت إلى االعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء  99وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 

 على نظام الحكم أو تغييره.

كما هو الحال بالنسبة للمشرع ة القصد الجنائي الخاص في الجريمة السياسي العراقي لم يتطلب صراحةأما المشرع 

ية التغيير بنالسوري واللبناني إال أنه مع ذلك يمكن استنتاجه من تعريف الجريمة السياسية ذاتها وهذا القصد يتحدد 
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ريف الذي وضعه المشرع للجريمة السياسية، هذه النية يمكن مالحظتها بصورة واضحة من خالل التع ،السياس ي

فالتعريف الذي أورده المشرع قد حدد الصفة السياسية للنشاط من خالل البواعث أو الحقوق المعتدى عليها، وقد بين 

 من خالل االستثناءات التي أوردها أن يكون هدف هذا النشاط هو التغيير السياس ي.

ن ذلك إوق السياسية العامة أو الفردية فتقع على الحق أوباعث سياس ي بإن مجرد أن ترتكب الجريمة ب منه يمكن القول و 

لم تكن هناك نية لدى الفاعل في إجراء نوع من التغيير السياس ي حتى ولو على  ال يؤدي إلى اعتبار هذه الجريمة سياسية ما

ة بعلى أن الجريمة المرتك ألن مثل هذه النية هو الذي يدلم صعيد النظرة العامة للمجتمع أي في وجهة نظر الرأي العا

 يرهالقضاء على نظام الحكم أو تغيهدف النشاط السياس ي إلى ما أن تكون محددة كأن يإونية التغيير السياس ي  .سياسية

ح ضد عصيان مسل إثارةأو تكون غير محددة بهدف معين مثل  جزائري،من قانون العقوبات ال99كما ورد في المادة 

 دث من خاللعن هذا العصيان. والتغيير السياس ي يجب أن يكون داخلي وهو ما يح اإلفصاحالسلطات القائمة من غير 

ى المساس نه يؤدي إلأألنه يتعلق بالوطنية و  يانةخجريمة أي تغيير من الخارج وبالتالي يعتبر  ،من الدولة الداخليأجرائم 

تمتع هذه الوطنية يجب أن ي ،هوم السياسة المقصود من وراء الجريمة السياسيةبكرامة الوطن وعزته أكثر من تعلقه بمف

 جريمته. ارتكاببها املجرم السياس ي قبل 

هل الجريمة السياسية يمكن اقترافها من خالل القصد المتعد أو من خالل خطأ غير عمدي وهنا يمكن طرح التساؤل التالي 

 ؟ ةأو عدم االنتباه أو الرعون اإلهمال أساسه

عد أن تقع نه استبإضوء الجرائم العمدية وبالتالي ف لم يعرف الجريمة السياسية ولم يبينها إال في جزائري ن المشرع الإ

رأت بأن هناك من الجرائم من  بعض التشريعات  فيهصد متعد أو خطأ غير عمدي، ولكن الجريمة السياسية من خالل ق

قانون العقوبات المصري على  /و( من99متعدية القصد فقد نصت المادة )السياسية ما يجد مجاله في نظرية الجريمة 

 من شأنه تعريض أجنبيةمن الحكومة الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة  إذنيعاقب بالسجن كل من قام بغير :"أنه 

قطع العالقات الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العالقات السياسية، فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو 

 ".اسية تكون العقوبة السجن المشددالسي

ذن من الحكومة وركن مادي وهو القيام بجمع الجند أو أي عمل إوم على عنصر مفترض وهو عدم وجود والجريمة هنا تق

من تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع  أجنبيةعدائي آخر كتوزيع المنشورات أو تنظيم المظاهرات ضد دولة 

العالقات السياسية، أما الركن المعنوي إذا كان قصد الجاني ترتيب النتيجة الجسيمة وهي وقوع الحرب أو قطع العالقات 

 أما إذا انصرف قصده فقط إلى الحدث األق
ً
 عمديا

ً
دون  ل جسامةالسياسية بين البلدين فيكون القصد الجنائي قصدا

الشواربي، ) صده وتعتبر الجريمة السياسية هنا متعدية قصد الجانين الجريمة تكون قد تعدت قإشأنه الحدث الجسيم ف

6777). 

 خاتمة:
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ما سبق عرضه في هذا البحث، نجد أن الجريمة السياسية قد ارتبطت بالحريات والحقوق والمساواة والعدالة، م انطالقا

ممارسة كفكر و  –األغرب بين أوصاف الجريمة عموما، فإذا كانت السياسة ووجدت لها مكانة ال يمكن االستهانة بها، فهي 

 .مشروعة فإنها قد تدفع إلى اإلجرام حين يعجز الفعل المشروع عن تحقيق الغايات المرجوة –

ن يمكن أ أن كل ما يتعلق بهذه الجريمة ال يرتبط بعوامل عديدة، وإن مما ال شك فيه ئمةإن بقاء الجريمة السياسية قا 

وكل  ،و تحديد طبيعة األركان الواجب توافرها في الجريمة السياسيةألهم الذي قدمناه في هذا البحث هيبقى على حاله، وا

 ركن من هذه األركان يتكون من جملة من العناصر التي يستلزم وجودها.

 يلي:وأخيرا توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، والمتمثلة فيما 

 أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة:-أوال

 الموضوعية واإلجرائية.الجريمة السياسية في القواعد  ركانعدم االهتمام الفقهي بأ 

  وجود ضبابية كبيرة تلف الجريمة السياسية وعدم االتفاق على تحديد المراد بها، وتنسحب الحقيقة السالفة

 .والقضاءعلى كل من التشريع والفقه 

  سيما إذا ما علمنا أن متغيرات السياسة أكثر من ثوابتها، وبالتالي غير واضحةعالقة السياسة باإلجرام مبهمة و ،

 .يصعب ضبط العمل السياس ي على ضوء مرتكزات القانون الجنائي املحكوم بمبدأ الشرعية الموضوعية واإلجرائية

  السياسية، وقد يكون مرد ذلك الخشية من استغاللها خشية لدى المشرع من وضع قواعد واضحة للجريمة

 .بالصورة التي ال تخدم األوضاع العامة

 أهم التوصيات المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة:-انياث

 وجود ضرورة ملحة إلى إعادة النظر بكل ما يتعلق بهذه الجريمة. 

  العامة لقانون العقوبات وقانون ضرورة تدخل المشرع الجزائري من خالل نصوص صريحة ضمن القواعد

 .اإلجراءات الجزائية للنص على بعض األحكام والضوابط المتعلقة بالجريمة السياسية

 يمة عند صياغة األحكام المتعلقة بالجر  بعين االعتبار أخذ التطورات الحاصلة على الصعيدين الدولي والوطني

 السياسية.

 ة لحماية الممنوح من المالحقة والمتابعة الجزائية عن جرائم اعتبار حق اللجوء السياس ي الركيزة األساسي

 .معينة

 إعفاء املجرم السياس ي من الحرمان المتمثل بالفترة األمنية. 

  الموازنة بين الجوانب النفسية والموضوعية عند صياغة مفهوم للجريمة السياسية، فالجريمة المذكورة

جزءا منها، أي حيث يكون السلوك غير المشروع في خدمة السلوك  ترتبط بالعمل السياس ي المشروع ولكنها ال تكون 

 .المشروع
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  إخراج الجرائم الدولية من حظيرة الجريمة السياسية، بمعنى االعتداد بالركن الدولي للجريمة كمانع من اعتبار

 .الجريمة سياسية

 رائم من توع مغايرضرورة عدم اعتبار الجريمة السياسية سابقة في العود، على األقل بالنسبة للج. 

 والمصادر: قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية:-أوال

  وهران: ديوان المطبوعات الجامعية. مبادئ القسم العام لقانون العقوبات،.  (4009). باسم محمد شهاب .6

العالمي الجديد. مجلة العلوم (. الجريمة السياسية في ظل النظام 4061. )عباس حكمت فرمان الدركزلي .4

 .494(، 6القانونية والسياسية ، املجلد الخامس )العدد

(. الجرائم السياسية وأوامر االعتقال وقانون الطوارئ. اإلسكندرية: منشأة 6777. )عبد الحميد الشواربي .9
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 خصوصية الجريمة السياسية

Specificity of political crime 
 الجزائر/ سكيكدة ،5511أوت  20أ.مريم بوغازي/ جامعة 

Meriem Boughazi/ University of 20 august, Skikda / Algeria 

 الملخص:

صعوبة و تعد الجريمة السياسية من أعقد المسائل القانونية وأكثرها إثارة لإلشكاالت سواء على المستوى الدولي أو الوطني، بالنظر إلى طبيعتها 

الجة عتحديد مفهومها رغم قدم هذا النوع من الجرائم وارتباطها بالسلطة والنظام السياس ي في الدولة، كما أن اختالف األنظمة القانونية في م

ون االجرائم السياسية وتكييف األفعال التي تشكل هذا النوع من الجرائم أدى إلى صعوبة توحيد المفاهيم والقواعد المتعلقة بها وعرقلة التع

من  هفي مكافحتها على خالف العديد من الجرائم المشابهة لها كجريمة اإلرهاب، إضافة إلى النظرة الخاصة لمرتكب الجريمة واختالف معاملت

دولة ألخرى نتيجة األسباب التي تدفعه إلى ارتكابها واألهداف التي يبتغي تحقيقها، خاصة بعد انتشار الفكر الديمقراطي وتكريس الحقوق 

والحريات في الدساتير والمواثيق الدولية، وهو ما أضفى على الجريمة السياسية نوعا من الخصوصية، مما يطرح اإلشكال حول مظاهر هذه 

وصية التي تميز الجريمة السياسية عن غيرها من األفعال اإلجرامية، من هنا تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان الطبيعة القانونية الخص

هج نللجريمة السياسية وتوضيح المفاهيم المتعلقة بها واالختالفات القانونية فيما يتعلق بمتابعتها والتعامل مع مرتكبيها، وذلك من خالل م

 للظروف وخاضعةي تم من خالله التوصل إلى أن الطبيعة المعقدة والخاصة للجريمة السياسية جعلتها تبقى رهنا إلرادة المشرع تحليل

منضبط جعل القانون الدولي يترك تنظيمها لألنظمة القانونية  لمعيار خضوعها وعدم السياسية الجريمة مفهوم والمتغيرات، فنسبية

 امها في معالجة هذا النوع من الجرائم مما انعكس على التعاون الدولي في هذا املجال.الداخلية، التي تفاوتت أحك

 الباعث السياس ي.، املجرم السياس ي ، خصوصية، عدم جواز التسليم، التعاون الدولي ، الجريمة السياسية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Political crime is one of the most complex and problematic legal issues at both the international and national levels given its 

nature and the difficulty of conceptualizing it despite the history of this type of crime and its association with the State’s power 

and political system .Different legal regimes in dealing with political crimes and adapting acts that constitute such crimes have 

made it difficult to standardize concepts and norms and impeded cooperation in combating them, contrary to many similar 

crimes as terrorism, in addition to the special perception of the perpetrator and the different treatment of him from one State 

to another as a result of the perpetrators’ causes and objectives to be achieved, especially after the spread of democratic 

thought and the enshrinement of rights and freedoms in international constitutions and charters .This has given political 

crime a kind of specificity, which poses a problem about the manifestations of this specificity that distinguish political crime 

from other criminal acts. Hence, this paper aims to demonstrate the legal nature of political crime and clarify its concepts and 

legal differences regarding its follow-up and dealing with perpetrators. This is done through an analytical approach, which 

has led to the conclusion that the complex and special nature of political crime has made it subject to the legislator’s will, as 

well as circumstances and variables. The relativity of the concept of political crime and its non-subjection to a disciplined 

criterion had led international law to leave its regulation to domestic legal systems, whose provisions varied in dealing with 

this type of crime, which had affected international cooperation in that area. 

Keywords: political crime,  international cooperation,  non-extradition,  specificity,  political criminal,  political motive. 
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 مقدمة:

ها مع ذلك للدولة، إال أن األولى الخلية تكونت منذ فكرتها تتبلور  بدأت التي فعالاأل  أقدم من واحدة تعد الجرائم السياسية

ا وهو ما جعل هذمن أعقد المسائل القانونية وأكثرها إثارة لإلشكاالت سواء على المستوى الدولي أو الوطني،  تعتبر

وصعوبة تحديد مفهومها رغم قدم هذا النوع من  ة الجريمة السياسيةبالنظر إلى طبيعالموضوع يكتس ي أهمية أساسية 

ي معالجة فالداخلية اختالف األنظمة القانونية  خاصة في ظلالجرائم وارتباطها بالسلطة والنظام السياس ي في الدولة، 

أدى إلى صعوبة توحيد المفاهيم والقواعد مما ل التي تشكل هذا النوع من الجرائم الجرائم السياسية وتكييف األفعا

 دولة لكل والفكرية الدولية الرؤى واختالف المعقدة للجريمة السياسية الطبيعة ذلك يرجع إلى  سبب ولعل ،المتعلقة بها

 صعوبة إيجاد تعريف خاص  إلى ضافةباإل  وشكله، السياس ي نظامها بحسب طبيعة المسألة القانونية هذه معالجة في

 ضبط يصعب ثوابتها، وبالتالي من أكثر السياسة متغيرات أن خاصة وتحديد نطاق ممارستها. ذاته السياسة لمصطلح

 .واإلجرائية الموضوعية الشرعية بمبدأ املحكوم الجنائي القانون  مرتكزات ضوء علىي السياس  العمل

حيث كان يعتبر في القديم خارجا على الجماعة والعدو اللدود للنظام ، السياس ي عبر العصور كما اختلفت النظرة إلى املجرم 

لكن هذا الوضع تغير في القرن التاسع، بعد ظهور الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  ،الحاكم ويجب معاقبته بأشد العقوبات

ب بنظرهم يستحق الرأفة والعطف لكونه صاح األخيرفأصبح هذا ، وتبدلت النظرة في معظم الدول تجاه املجرم السياس ي

وقد برز ذلك في تشريعات الدول التي اتجهت إلى تنظيم الجرائم  لوطنه، عقيدة ويعمل من أجل المصلحة العامة

تميزها من الجرائم العادية، ومعاملة فاعليها معاملة خاصة تختلف عن تلك المطبقة ومعايير بوضع ضوابط   السياسية

 .العاديينعلى املجرمين 

 انعكست على تنظيمها القانوني وإجراءات متابعتها ومكافحتها، كل ذلك أضفى على الجريمة السياسية نوعا من الخصوصية

 ما يطرح اإلشكال حول مظاهر هذه الخصوصية التي تميز الجريمة السياسية عن غيرها من األفعال اإلجرامية.وهو 

ن الطبيعة القانونية للجريمة السياسية وتوضيح المفاهيم المتعلقة بها وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيا

واالختالفات القانونية فيما يتعلق بمتابعتها والتعامل مع مرتكبيها، وذلك باعتماد منهج تحليلي واستقرائي من خالل استقراء 

قانونية يلها الستخالص االختالفات الالنصوص القانونية الناظمة لهذه الجريمة مع التركيز على التشريع الجزائري وتحل

سواء على المستوى الموضوعي أو اإلجرائي مع إبراز األحكام القانونية للجريمة السياسية في القانون الدولي وانعكاسها على 

 دور هذا األخير في معالجة هذه الظاهرة اإلجرامية. 

تقسيم هذه المداخلة إلى عنصرين أساسين تم سيتم المطروحة وتحقيق أهداف الدراسة، لإلجابة عن اإلشكالية 

أما الثاني فسيتم التطرق فيه  للجريمة السياسية، تخصيص األول منهما للحديث عن الخصوصية الموضوعية

  لهذه الجريمة.للخصوصية اإلجرائية 

 :الخصوصية الموضوعية للجريمة السياسيةأوال: 

 يراها ال فيما سياسية جريمة فيها يرون قد فالبعض، إليها النظر وجهات بحسب اختالف السياسية الجرائم تختلف

 المعتدى حق يرجح اآلخر والبعض في تحديد السلوك اإلجرامي للمجرم الدافعمعيار يرجح  والبعض كذلك، اآلخر البعض

 سياسية أنها جرائم على ُيتفق فعند ذلك سياسية، الجرائم هذه تعتبر لكي فيها معينة شروطا البعض يشترطكما  عليه،
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ويرجع ذلك أساسا إلى االختالف الفقهي والتشريعي في تعريف الجريمة  (72، صفحة 7102)القطيشات،  بعض، على وُيختلف

 .المشكلة لهذا النوع من الجرائم ومعاملتهم باألفعالالسياسية وكذا دوافع ارتكابها والنظرة لألشخاص الذين يقومون 

 :خصوصية الجريمة السياسية من حيث تعريفها -5

 في لها تعريف وضع عن الدول  جل وعزفت ،لجريمة السياسيةل محدد تعريف إيجاد والقضاء الفقه على ص ىاستعلقد 

 أساسا المفهوم تحديد في الصعوبة هذه وترجع اإلطار، هذا في الدولي للمجتمع المتعددة المبادرات رغم الوطنية تشريعاتها

 طبيعة حسب الجرائم من النوع هذا معالجة في الدول  رؤية واختالف ذاتها حد في السياسية للجريمة المعقدة الطبيعة إلى

 مفتوحا ومطاطا غامضا معناه يزال ما الذي نفسه السياسةح لمصطل محدد تعريف وضع صعوبة وكذا ،يالسياس  نظامها

 رواالستقرا بالثبات المتسمة الجزائي القانون  قواعد صلب في معينة لنظرية أساسا يكون  أن يصعب التأويالت لكل

 .(72، صفحة 7102)القطيشات، 

 بلد في سياسية يعد جريمة فما ،للدول  الجنائية التشريعات باختالف اهوصور  وأنواعها السياسية الجرائم تختلفلذلك 

 بباعث يرتكب فعل كل أنها على تتفق تكاد االختالف هذا من الرغم على التشريعات ولكن ،آخر في كذلك يعد ال قد ما

 جريمة تعد دستوريا عليها ومنصوص ثابتة السياسية الحقوق  على أو تقع سياسية غايات أو أغراض لتحقيق أو سياس ي

 . (717، صفحة 7102)الدركزلي،  عليها المفروضة اختلفت العقوبات وإن سياسية

 االختالف الفقهي بشأن تعريف الجرائم السياسية: -أ

 وذلك الدول، قوانين وفي القضاء رجال بين والنقاش للجدل إثارة المفاهيم أكثر من السياسّية الجريمة مفهوم يعد  

  أنتجت التي هي األسباب هذه العادية، ئماالجر  من اومثيالته السياسية األفعال بين األحوال أغلب في التمييز لصعوبة
 
 خالفا

 وضع معايير للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، وقد انقسموا إلى مذهبينالذين حاولوا  الفقهاء بين فكريا

  بال تاريخ()الحنيص،  :رئيسين

في تعريفهم للجريمة السياسية على معايير تتعلق بشخصية الجاني، حيث متى كان ه يعتمد أصحاب المذهب الشخص ي: -

 وجب اعتبارها سياسية. فتعرف الجريمة السياسية بحسب رأيهم بأنها: 
 
الجريمة التي »الدافع على ارتكاب الجريمة سياسيا

 «.باعث أو دافع سياس ييحمل الفاعل على ارتكابها 

كما يقرر أصحاب هذا المذهب أن لإلجرام السياس ي مفهوما أخالقيا يجعل الجريمة السياسية نسبية ومتغير تختلف من 

دولة ألخرى ومن عصر آلخر، فهي ال تمس قيما قانونية ثابتة، ويبررون ذلك بأن النظام السياس ي في أي دولة ليس دستورا 

، كما أن املجرم السياس ي قد يصبح بطال شعبيا خاصة أنه يتمتع بنبل الغاية وشرف المقصد مقدسا بمنأى عن التعديل

، 7117)حمودة،  ألنه ال يهدف لتحقيق مصالح شخصية وليس عدوا للشعب وإنما معارض للنظام الحاكم فحسب

 .(011-011الصفحات 

 وخدمة المال على هو الحصول  عليهما الدافع لكون  ال تعدان جرائم سياسية العظمى والخيانة التجسس لذلك فإن

وليس المساس بنظام الحكم أو مؤسسات الدولة كما ال يتسمان بنبل الباعث اللذان يميزان الجرائم  الشخصية، المصالح

 .(071، صفحة 7117)حمودة،  السياسية
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ة والغرض فالدافع إلى الجريم، ألنه يعتمد في تحديد طبيعة الجريمة السياسية على عوامل نفسية بحتة ،وهذا الرأي منتقد

 مبهمان يصعب استظهارهما والتثبت منهما
 
فقد  ،منها هما من العوامل النفسية التي تتعلق بشخصية الجاني، وهما أحيانا

يختلج في نفس الفاعل عند اقتراف جريمته دوافع مختلفة وأغراض متنوعة، مما يجعل مسألة تمييز السياس ي من غير 

.
 
 في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيال

 
 السياس ي أمرا

هكة منتاليعتد في تحديد طبيعة الجريمة السياسية بطبيعة الحق المعتدى عليه، أو المصلحة و  المذهب الموضوعي: -

  فهذه األخيرة كمعيار فاصل في تحديد الجريمة السياسية،
 
هي كل اعتداء على الحقوق السياسية للدولة باعتبارها نظاما

 
 
هي في هذا المعنى تشمل الجرائم التي تمس الشخصية القانونية للدولة، أي الجرائم التي تنال من استقاللها و  ،سياسيا

 الجرائ
 
سع ويترتب على ذلك أن مفهوم الجريمة السياسية ال يت ،م التي تمس نظام الحكم فيهاوسالمة أراضيها؛ وتشمل أيضا

للجرائم التي تمس حقوق الدولة باعتبارها سلطة إدارية، كالجرائم الماسة بامتيازات الدولة وحقوقها الخاصة، والجرائم 

ومتهم بغية منعهم من القيام بمهامهم(، الواقعة على السلطة العامة )التمرد على الموظفين، وضربهم، وتحقيرهم ومقا

والجرائم املخلة بواجبات الوظيفة )الرشوة واالختالس واستثمار الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة واإلخالل بواجبات 

 يميالن إلى األخذ بالمعيار الموضوعي، وقد والقضاءويبدو أن غالبية الفقه  ، والجرائم املخلة بسير القضاء.…(الوظيفة

، حيث تم 0311سنة « كوبنهاغن»لى ذلك في مقررات المؤتمر الدولي السادس لتوحيد القانون الجزائي الذي عقد في تج

 .«كل جريمة موجهة ضد نظام الدولة أو سيرها، أو ضد حقوق المواطن السياسية»تعريف الجريمة السياسية بأنها: 

 فكرة على القائم الموضوعي المعيار إلى البعض فقد مال اسيةوبالنظر لعدم كفاية أحد المذهبين في تحديد الجرائم السي

مع  ،االعتبار في الجريمة ارتكاب من الهدف بأخذ وذلك الشخص ي المذهب دون إهمال أو إسقاط عليه، المعتدى الحق

المزج بين المعيار الذاتي ف القانونية، قيمتها السياسية الجريمة ويفقد يضيع المعيارقد  فكرتينال بين المزج نفإ ذلك

مفهوم  ضبط عدم في والمعيار الموضوعي المتمثل في الحق المعتدى عليه قد يكون السببالسياس ي المتمثل في الباعث 

 (13، 12، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  .ومعالجتها السياسية الجريمة

يار تحديد الجريمة السياسية ليس اإلشكال الوحيد الذي يواجهه مفهوم هذا النوع من الجرائم بل فإن معإضافة إلى ذلك 

 سياسية مصلحة علىا عدوان السياسية الجريمة تشكل قداتساع نطاقها من حيث المصالح التي تهددها، فيتعدى األمر إلى 

 الجرائم هعلي يطلق ما وهو الخاصة المصالح على االعتداء ن دو  معينة سياسية فكرة أو لعقيدة نتصاراال  في تتمثل عامة

 ارتكابها، على املجرم حث الذي الباعث إلى بالنظر سواء السياسية، صفتها البحتة الجريمة وتكتسب، البحتة السياسية

 عمل أي أو االنتخابات، تزوير أو الحاكم، عزل  أو الحكومة، إسقاط على العمل ومثالها، عليه المعتدى الحق طبيعة أو

ا الدولة سالمة يستهدف  كل في البساطة بهذه ليست السياسية الجريمة نأ إال، (31، صفحة 7102)القطيشات،  سياسي 

 التي الخاصة المصالح قبيل من تعتبر أخرى  مصالحعلى  نبالعدوا تتعلق التي السياسية الجرائم منأنواعا  ثمة بل أشكالها

التي تبدو ، وهي تلك النسبية السياسية الجرائم عليها ويطلق واضحة غير السياسية صبغتها وتبدو الجنائي القانون  يحميها

ل قتل مث ،بحيث تقع في ذات الوقت على مصالح األفراد وحقوقهم وعلى مصالح الدولة صفتها السياسية غير واضحة

وهي نوعان:  (022-022، الصفحات 7117)حمودة،  الرؤساء أو سرقة مخزن أسلحة الستعمالها في الثورة أو االنقالب

 .الجرائم المركبة، والجرائم المالزمة لجريمة سياسية
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، ةعاديى خر واأل  ةسياسي إحداهما مصلحتينهي الجرائم التي ُيعتدى فيها على أو املختلطة،  المركبةالسياسية فالجرائم 

،
 
 والدافع سياسيا

 
 مثل السطو على بنك لتمويل حزب سياس ي ُيعد نفسه الستالم أو أن يكون الحق المعتدى عليه فيها عاديا

 للقيام بثورة ضد السلطة الحاكمة
 
 )الحنيص، بال تاريخ( .السلطة، ونهب متجر لبيع األسلحة استعدادا

، بجريمة سياسية ارتبا  هي جرائم عادية من حيث موضوعها ولكنها ترتبط، فجريمة سياسيةب المرتبطةالجرائم أما 
 
 وثيقا

 
طا

، كتخريب مباٍن أو إتالف منقوالت في أثناء مهاجمة دور 
 
أو  الحكومة لالستيالء على السلطة،ويكون الدافع إليها سياسيا

رائم وهذه الجرائم يعدها أصحاب المذهب الشخص ي ج ،االستيالء على مباٍن في أثناء القيام بثورة الستعمالها في إيواء الثوار

، في حين يعدها أصحاب المذهب الموضوعي جرائم عادية ألن موضوعها يشكل 
 
سياسية ألن الدافع إلى ارتكابها كان سياسيا

 السياسية الصفة كانت إذا وما الجرائم لهذه الصحيح لتكييفشأن اب حيث يثار اإلشكال اعتداء على مصالح غير سياسية.

 . (702، صفحة 7102)الدركزلي،  الغالبة هي العادية صفتها أن أم عليها تغلب

التي تخرج من نطاق الجرائم السياسية، وهو ما أقره « جرائم اإلرهاب»الجرائم وصف يطلق بعض الفقهاء على هذه كما 

وما ذهب إليه المؤتمر  1892جنيف  معهد القانون الدولي في المادة الثالثة من مقرراته التي اتخذها في دورته المنعقدة في

إن الجرائم التي تخلق »في مقرراته النص التالي: ، فقد ورد 0311الدولي لتوحيد القانون الدولي المنعقد في كوبنهاغن سنة 

 أو حالة رعب ال تعتبر جرائم سياسية، 
 
 عاما

 
ذا ارتكبت الجرائم المركبة أو الجرائم المالزمة لجريمة سياسية في فإخطرا

و بربرية أإطار حرب أهلية أو عصيان مدني فال تعد سياسية إال إذا كانت عادات الحرب ال تمنعها ولم تكن من أعمال ال

فعندما ترتكب جريمة من هذا النوع في حرب أهلية أو عصيان ينبغي على القضاء الرجوع إلى قواعد الحرب التي  .التخريب،

 استقرت في القانون الدولي، والتحقق من أن الفعل الذي قامت به الجريمة يدخل في نطاق ما تجيزه هذه القوانين أو ال

 .)الحنيص، بال تاريخ(

ستبعد من نطاق التخفيف الممنوح للجرائم السياسية الجرائم الواقعة على ت أغلب التشريعاتوالجدير بالمالحظة أن 

أمن الدولة الخارجي، كالخيانة، والتجسس، والصالت غير المشروعة بالعدو، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور 

الجرائم وإن كانت تلبس الثوب السياس ي فهي تعد اعتداء على الوطن، وهذا يجعلها في منأى عن أن إذ إن هذه  ،القومي

 لنشاط سياس ي نبيل يستهدف خير الوطن
 
 .)الحنيص، بال تاريخ( تكون صورا

المشرع بحدوث تهديد أو خطر على المصلحة أو  كما أن الجرائم السياسية تعد من قبيل جرائم الخطر التي يكتفي فيها

الحق محل الحماية الجنائية، لذلك فالركن المادي فيها عبارة عن سلوك إجرامي دون تحقق نتيجة إجرامية محددة، حيث 

يعاقب القانون على الجرائم السياسية باعتبارها جريمة كاملة ملجرد ارتكاب سلوك مادي يشكل خطرا على مصلحة أو حق 

 .(702-701، الصفحات 7117)حمودة،  اس يسي

 عدم وجود تعريف قانوني موحد للجرائم السياسية: -ب

رغم الجدل الفقهي بشأن مفهوم الجرائم السياسية فقد عمدت بعض التشريعات إلى تعريف هذا النوع من الجرائم، 

الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياس ي، »بأنها:  التي عرفتها السوريالعقوبات  من قانون 031المادة  ومنها

 وهو ،«وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد إليها لدافع دنيء

وواضح من هذا التعريف أن المشرع السوري أخذ بالمذهبين الشخص ي  ،تعريف مستقى من القانون الجزائي اإليطالي
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 في مفهوم الجرائم السياسية بحيث يشمل: 
 
 في تحديد طبيعة الجريمة السياسية، ويعني ذلك توسعا

 
والموضوعي معا

 
 
 للمذهب الشخص ي، أي الجرائم التي يكون الدافع إليها سياسيا

 
م التي يتم الجرائوكذلك  ،الجرائم التي تعد سياسية وفقا

المشرع قيد خطته الموسعة في مفهوم الجريمة السياسية  غير أن ،فيها االعتداء على الحقوق السياسية العامة أو الفردية

بقيدين: أولهما، أن تكون الجرائم التي ترتكب بدافع سياس ي مقصودة؛ وثانيهما، أال يكون مرتكب الجريمة قد انقاد إليها 

فمن خالل هذا القيد أدخل المشرع السوري االعتبارات الشخصية في تطبيق المذهب الموضوعي، فال  ،بدافع أناني دنيء

 لالعتبارات 
 
 واضحا

 
 ويعني ذلك ترجيحا

 
 دنيئا

 
يجوز أن تبقى الجريمة سياسية بالنظر إلى موضوعها إذا كان الدافع إليها أنانيا

 واالعتبارات الشخصية هي التي ميزت في ،جريمة السياسيةالشخصية على االعتبارات الموضوعية في تحديد مفهوم ال

بالبواعث النبيلة التي تدفع املجرمين السياسيين عادة إلى  األصل الجريمة السياسية من الجريمة العادية، وهي تتعلق

 .)الحنيص، بال تاريخ( تحقيق أهدافهم السامية

 على تقع أو سياس ي بباعث ترتكب التي الجريمة -أ "بأنهامنه  70الجريمة السياسية في المادة التشريع العراقي كما عرف 

 مجموعة السياسية الجريمة مفهوم من ىواستثن، "عادية الجريمة تعتبر ذلك عدا وفيما، الفردية أو السياسية الحقوق 

 (0323العقوبات العراقي، )قانون  : هي الجرائم من

 دنيء أناني بباعث ترتكب التي الجرائم. 

 الخارجي الدولة بأمن الماسة الجرائم. 

 فيها والشروع العمد القتل جرائم. 

 الدولة رئيس حياة على االعتداء جريمة. 

 اإلرهابية الجرائم. 

 العرض وهتك والرشوة واالحتيال األمانة وخيانة والتزوير واالختالس كالسرقة بالشرف املخلة الجرائم. 

 الجرائم كذلك وهي سياس ي، بدافع الفاعل عليها أقدم التي "تلك بأنها السياسية الجريمة عرف القانون المصري  كما

 الحقوق  على الواقعة إدراج الجرائم هو التعريف هذا على يعاب ماو  ،"ةوالفردي العامة السياسية الحقوق  على الواقعة

 يدخل-األفراد حقوق  على الواقعة جرائم-الجرائم من النوع هذا ألن مقبول  غير وهذا السياسية، الجرائم ضمن الفردية

 .(17، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة، ة العادي الجرائم ضمن

 أقدم عليها التي المقصودة "الجرائممنه بأنها  032فقد عرف الجريمة السياسية في المادة  اللبناني العقوبات قانون أما 

 انقاد قد الفاعل يكن لم ما والفردية، العامة السياسية الحقوق  على الواقعة الجرائم كذلك وهي سياس ي، بدافع الفاعل

 األنانية من ومجردا والشهامة بالمروءة متسما كان اإذ شريفا الدافع يكون ": القانون  ذات في جاء كما ،دنيء" أناني بدافع

 .(17، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  "المادية والمنفعة الشخصية واالعتبارات

 الجزائري  الجريمة السياسية، لذلك فإن القضاء -التشريعات العربيةبعض على خالف -لم يعرف فالمشرع الجزائري أما 

 العمل نطاق عن وهو ما يجعل عمله يخرج في بعض األحيان الجريمة، هذه طرحت بصدد التي النظريات اعتباره في سيأخذ

من حيث تكييف األفعال المكونة للجريمة وتحديد نطاق هذه األخيرة وفقا لسلطته  التشريع، مهام في ليدخل القضائي
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 الجناية وليس بالجنحة في قانون اإلجراءات الجزائية عنها عبر غير أنه ،(17، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  التقديرية

 .مما يدل على نظرة مخففة لهذا النوع من الجرائم

 العنف جرائم إلى أن الجريمة السياسية تختلط في كثير من األحيان بالجريمة اإلرهابية وبالتحديد أخيرا تجدر اإلشارة

 عنيفة وسائل يستخدم منهما وكل سياسية أهداف تحقيق إلى يهدف منهما فكل بينهما، نظرا للتقارب الشديد السياس ي

)القطيشات،  وعالقات قيم من عليه والمتعارف المألوف خروجا على يمثل منهما وكل مشروع وجه غير وعلى وبصورة منظمة

 من العادية والجرائم السياسية الجريمة بين التمييز هو الدولي القانون  في السائد االتجاه، لذلك فإن (72صفحة ، 7102

 االتفاقيات عليه سارت الذي النسق من واضح وهذا أخرى، جهة من واإلرهابية السياسية الجريمة بين والتمييز جهة

 اإلرهاب جرائم بين المعاهدة هذه فرقت إذ، 0312لعام  اإلرهاب بمكافحة الخاصة باريس معاهدة صدور  منذ الدولية

 استبعاد على النص تكرر  وقد سياس ي، بدافع ترتكب التي السياسية الجرائم عن دنيء، بغرض ترتكب التي العادية والجرائم

 وجميع األطراف المتعددة االتفاقيات وكل الثنائية االتفاقيات أغلب في السياسية الجرائم نطاق من اإلرهاب جرائم

 قد السياسية والجريمة اإلرهابية الجريمة أن من الرغم فعلى، املجرمين تسليم بشأن واإلقليمية الدولية االتفاقيات

 والتأثير الصدى في وكذلك ذلك، لتحقيق المعتمدة اآلليات في تختلفان نهماأ إال إليه، ترميان الذي الهدف في أحيانا تتفقان

 على يجمع فإنه السياسية، الجريمة مع أحيانا يتعاطف كان وإن الذي الدولي، العام الرأي مستوى  على تخلفانه اللذان

، صفحة 7102)القطيشات،  أهدافها حيث من وال وسائلها، حيث من ال للجريمة اإلرهابية، المشروطة وغير الكلية اإلدانة

001). 

 على الباعث كان السياسية ولو الجريمة مفهوم من جرائم عدة اإلرهاب لمكافحة العربية االتفاقية فقد استثنتلذلك 

 ، وتتمثل في:سياسيا ارتكابها

 فروعهم أو أصولهم أو وزوجاتهم والحكام المتعاقدة الدول  ورؤساء ملوك على التعدي. 

 الدول المتعاقدة من أي في الوزراء أو الحكومات رؤساء أو الدول  رؤساء نواب أو العهد أولياء على التعدي. 

 المتعاقدة أو الدول  في والدبلوماسيين السفراء فيهم بما دولية بحماية المتمتعين األشخاص على التعدي 

 .لديها المعتمدون 

 المواصالت أو النقل وسائل أو السلطات أو األفراد ضد بإكراه المصحوبة والسرقة العمدي القتل. 

 مملوكة لدولة كانت ولو حتى عامة لخدمة املخصصة والممتلكات العامة الممتلكات وإتالف التخريب أعمال 

 .المتعاقدة الدول  من أخرى 

 الرتكاب جرائم تعد التي المواد من غيرها أو المتفجرات أو الذخائر أو األسلحة حيازة أو تهريب أو تصنيع جرائم 

 .إرهابية

 ركن نفسها وتحديد األفعال التي تشكل هذا النوع من الجرائم جعل السياسية الجريمة تعريف في القائم إن االختالف

ويمكن ، آخر الى ومن قانون  أخرى  الى دولة من بشأنه وجدل اختالف محط مازال السياسية للجرائم بالنسبة الشرعية

   :(077، صفحة 7171)محمد،  هي خصائص بثالثة عن العادية السياسية الجرائم تمييز

 سياس ي باعث هو ارتكابها على الدافع إن . 
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 القائمة الحكومة بتغيير أو للدولة، السياس ي الوضع تبديل هو تحقيقه الجاني يبغي الذي الغرض إن .  

 سياسية. حقوق  من لألفراد أو للدولة بما يتمثل عام حق بأنهفي الجرائم السياسية  عليه ىالمعتد الحق يتميز 

افع ارتكابها:خصوصية الجريمة السياسية من حيث  -2  دو

 محركا قويا نحو فتكون  األفراد، بعض لدى معينة أفكارا وآراء   تكون  غالبا ما السياسية الجرائم وراء الكامنة إن الدوافع

ويعززها  المعتقدات، أو األفكار هذه تحريك إلى وتؤدي ديني، أو سياس ي، فكر أو ما، مذهب أو معين، بمعتقد اإليمان

 أخرى  أحيان أحيانا وفي أفراد قبل من قد ترتكب السياسية الجرائم أن يعني وهذا القضية، أو بالفكرة المطلق اإليمان

  .(31، صفحة 7102)القطيشات،  معينة أيديولوجيات تتبنى تيارات أو جماعات قبل من ترتكب

 النظام صالحية معتقدا بعدم جريمته حيث يرتكب ،شريف ومقصد نبيل باعث من جريمته في ينطلقي السياس  فاملجرم

 وطنه لخير هدفه يكون  لذلك الصالح، لهذا تغييره وينبغي حريته شعبه وضد مصالح ضد يعمل وبأنه القائمي السياس 

 أجل من تقع ال السياسية الحاكم، فالجريمة وللنظام للسلطة عدو هو ما بقدر عدوا لشعبه يعتبر ال وبالتاليأمته  وأبناء

 معيار فإن لتحقيقها، الوسائل استخدام غالبا وإن أس يء نبيلة سياسية ألهداف تكون  بل ذاتية، شخصية وغايات أهداف

 في للشعب العام النفع يحقق أن هيي السياس  املجرم لكن غاية خر،آل  بلد من تتفاوت نسبية العتبارات يخضع الوسيلة

 الجريمة دوافع بأن القول  ويمكنة، مجموعه، وهذه الدوافع النبيلة هي ما يميز الجريمة السياسية عن الجرائم اإلرهابي

 .(001، 31، صفحة 7102)القطيشات،  :اآلتية الدوافع عن الغالب في تخرج ال السياسية

افع/ 1  أفكار وآراء سياسية شخصية. من تنبع التي الدوافع وهي : الشخصية الدو

  طائفة، أو مذهب أو لدين االنتماء جهة من تنبع التي الدوافع وهي  : والمذهبية والطائفية الدينية افعو الد 2

افع/3 االجتماعية التي يسودها انتهاك أو من األوضاع  جهوية عرقية انتماءات تحركها دوافع وهي : االجتماعية الدو

 .حقوق اإلنسان

افع/ 4  والبطالة كالفقر معين، اقتصادي وضع عن نابعة قضايا تحركها التي الدوافع وهي : االقتصادية الدو

 .والمالي والفساد اإلداري 

األخيرة هي التي ميزت في األصل وهذه ة، الشخصي أو األغراض األهداف أساسا على تقوم الجريمة السياسية أال بد فال بالتالي

الجريمة السياسية من الجريمة العادية، وهي تتعلق بالبواعث النبيلة التي تدفع املجرمين السياسيين عادة إلى تحقيق 

 الدافع لكون  العظمى والخيانة من نطاق الجريمة السياسية التجسس يخرج لذلك، )الحنيص، بال تاريخ( أهدافهم السامية

لكونه  السياسية الجريمة تعريف على الباعث بقدرة يقر وال الشخصية، المصالح وخدمة المال على هو الحصول  عليهما

 .مكوناتها من جزءا

 املجتمع، في الجريمة تثيره الذي الشعور  هو عادية، جريمة أو سياسية الجريمة كون  تحديد في األصل أن البعض يرى كما 

 عن منت كانت وإذا سياسية، فهي جريمة شريرة، وغير نبيلة نفس عن وتعبر شامال استنكارا تثير ال الجريمة هذه كانت فإن

 الجانب على كثيرا يعول  الطرح وهذا ،جريمة عادية فهي تنفيذها، وطريقة بواعث في إجرامي بطابع وتتسم شريرة نفسية

 .(10، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  والعقاب التجريم مالمح رسم في االجتماعي
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من حيث صعوبة الكشف عن الباعث الحقيقي وراء ارتكابها  ،إن اإلشكاالت التي تطرحها دوافع ارتكاب الجريمة السياسية

هي أهم عامل في صعوبة تحديد مفهوم الجريمة السياسية وإثباتها، وتمييزها عن غيرها من الجرائم  ،لكونه أمر ذاتي داخلي

في تحديد الجرائم  عليه المعتدى الحق فكرة على القائم الموضوعي المعيار يرجح االعتماد على لذا خاصة اإلرهابية،

  .السياسية

 مرتكبها:خصوصية الجريمة السياسية من حيث  -3

 الجريمة هذه طبيعة مع تتناسب في المعاملة  التميز من بش يء السياس ي املجرم القوانين والمذاهب الفقهية معظم خّصت

والفكري  السياس يو  االجتماعي بالمستوى  يليق التعامل من شكال وفرضت ضد السلطة، فكريا موقفافي حقيقتها  تعد التي

ي االمتيازات الخاصة مقارنة باملجرمين العاديين من حيث حقه ف، حيث يتمتع املجرم السياس ي بنوع من التعاطف و لمرتكبها

وعدم جواز تسليمه ...وغير ذلك، فاملجرم السياس ي ال يكون في  هربا من االضطهاد الذي يلقاه في دولته، اللجوء السياس ي

 الغالب شخصا عاديا بل ذو مستوى فكري يجعله يعمل على تغيير األوضاع السياسية وإصالحها.

 عن األثرة والمصلحة  ،فاملجرم السياس ي هو الذي يرتكب جريمته بدافع سياس ي
 
 بعيدا

 
وهذا الدافع يفترض أن يكون نبيال

فالدافع السياس ي هو السبب الرئيس ي الذي دعا إلى ضرورة  ،الشخصية؛ ألنه يدفع صاحبه إلى خدمة المصلحة العامة

 .يخ()الحنيص، بال تار  حاطة األول بالرأفة والرعاية والمعاملة الخاصةالتفريق بين املجرم السياس ي واملجرم العادي، وإ

 العادية الجريمة أن وللمجرمين، لإلجرام  "فيري  " الفقيه نظرة خالل منفوسياسيين،  عاديين إلى املجرمين تقسيم حيث تم

 العنف صفات تكون  قد كما باملحيط، الشخص هذا بتأثر تتنامى والتي الفطرة غرائز الذي تحركه املجرم قبل من ترتكب

 للمساس تهدف جريمة يرتكب الشخص كان إذا أما ،عاديا مجرما يعتبر حتى الشخص هذا لدى متوارثة جينيا واإليذاء

 اعتباره اإلجرام هو "فيري"  طرحه ما على يالحظ ما أبرز  بين ومن السياس ي، املجرم صفة هنا فيكتسب بالنظام السياس ي،

 عجلة يدفع بغيره فهو يتساوى  أن يمكن ال يأتيه من وأن حقيقة كذلك اعتباره عن يعني بما مزعوما أو موهوما السياس ي

 املجرم أن والثوار السياسية الجريمة حول  كتابه في لومبروزو"" االيطالي الطبيب كما يعتبر ،يخربها أو يوقفها ال التاريخ

 وضع حيث ،الدولة في القائم بالنظام فيصطدم واالجتماعي يس السيا التطور  سير في يعجل أن يبتغي شخص هوالسياس ي 

 وسمو الخلق الجسم جمال بين يجمعون  إذ، حسب رأيه، غيرهم عن السياسيون  املجرمون  بها يتميز وخصائص صفات

 للمجرمين تصنيفه المشهور  بحسب وأنه نفس ي، أو عقلي نقص كل من مبرئين عيب أي من خالين وهم النفس، وشرف

، 7112)القيس ي،  والئقة خاصة معاملة معاملتهم ويدعو إلى العاطفيين املجرمين عداد في يدخلون  السياسيين فاملجرمين

 .(17صفحة 

 طبقا واللين الشدة بين المعاملة تراوحت حيثالسياسيين،  املجرمين معاملة مستوى  على التقسيم هذا انعكس وقد

المصالح التي تمسها الجريمة السياسية، كما أن املجرم السياس ي قد يتحول إلى بطل قومي في حال نجاح  بين للترجيح

 االنقالب أو التمرد، فوضعه القانوني رهن بنتيجة الفعل السياس ي الذي قام به.

 :للجريمة السياسية اإلجرائيةالخصوصية : ثانيا
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الذي تتسم به هذه  الطابع الوطنيأن السياسية على جانبها اإلجرائي، كما  لقد انعكست الخصوصية الموضوعية للجريمة

الوطني، يجعل إجراءات  الدولة قانون  عليها وبالعقاب وتعريفها يختص بتحديدها داخلية جريمة الجريمة من حيث كونها

 ى ذلك في عدة مظاهر.متابعة مرتكبيها تختلف من دولة إلى أخرى ويتجل

 العقوبة:خصوصية الجريمة السياسية من حيث  -5

 ي أن يحلالعراق العقوبات قانون  في فقد جاء ،خففت أغلب التشريعات من العقوبات الواقعة على الجرائم السياسية

 وال العود في سابقة سياسية جريمة في بها املحكوم تعتبر العقوبة ال .السياسية الجرائم في اإلعدام محل المؤبد السجن

المشرع فيها، وكذا  التصرف أو أمواله إدارة من عليه املحكوم وال حرمان المدنية والمزايا الحقوق  من الحرمان تستتبع

السوري الذي استبعد عقوبات اإلعدام واألشغال الشاقة والحبس مع التشغيل في الجريمة السياسية، واستعاض عنها 

 .(12، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  أو الحبس البسيط باالعتقال المؤبد أو المؤقت

، إذ والسيما إذا كان األمن مست ،يستفيد املجرمون السياسيون من العفو أكثر مما يستفيد منه املجرمون العاديون  كما
 
تبا

 ما يصفح الفريق السياس ي الذي يمتلك السلطة عن خصومه 
 
يكتسب العفو في هذه الحالة صفة تهدئة خواطر األمة. فكثيرا

 بمجلس والتشريعية الدستورية الشؤون لجنة وافقتاملحكومين بجرائم سياسية ارتكبت ضده أو ضد نظام الحكم، فقد 

الفترة  في وقعت التي السياسية الجرائم عن الشامل بالعفو قانون  مشروع اقتراح على مبدئية بصفة المصري،الشعب 

 االقتراح جاء حيث الشعب، مجلس نواب من عدد به تقدم والذي ،2011 فبراير 11 إلى 1981 أكتوبر 6 من الممتدة

  .(12، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  األسبق للنظام معارضتهم ملجرد سجنوا قد كانوا ضحايا إلنصاف

عقوبات اإلعدام واألشغال  ،من قانون العقوبات 032، 11، 12المواد في  ،استبعد المشرع السوريإضافة إلى ذلك فقد 

 ،الشاقة والحبس مع التشغيل في الجريمة السياسية، واستعاض عنها باالعتقال المؤبد أو المؤقت أو الحبس البسيط

وينبغي على املحكمة أن تستبدل االعتقال المؤبد بعقوبة اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة االعتقال المؤقت 

 بعقوبة الحبس مع التشغيل الجنحية اقة المؤقتة، وعقوبة الحبس البسيط أو اإلقامة الجبريةبعقوبة األشغال الش

 .)الحنيص، بال تاريخ(

حيث جعل عقوبتها اإلعدام  ،فقد شدد من العقوبات على الجرائم السياسية ، على العكس من ذلك،أما المشرع الجزائري 

يليها نظرا لخطورتها على األمن  وما (0322المتضمن قانون العقوبات،  012-22)األمر  من قانون العقوبات 22بنص المادة 

 .عليه النص لغياب املخففة األعذار من السياس ي الباعث اعتبار الجزائري  القانون  ضوء في يمكن الوطني، كما ال

 :مؤقتا سياس ي بجرم المتهم حبس جواز عدم -2

تعطي أنظمة السجون امتيازات خاصة لمرتكبي الجرائم السياسة من حيث مكان التوقيف والمعاملة أثناء تنفيذ العقوبة 

املحكوم بها داخل السجن، كالوضع في أماكن خاصة، وإطالة أوقات الفسحة، والسماح بقراءة الصحف والكتب، وعدم 

 .يخ()الحنيص، بال تار  ارتداء المالبس المقررة عادة للسجناء، والحق في طلب طعام من خارج السجن، وعدم اإللزام بالعمل

 المتلبس الجنحة مرتكب يقدم لم "إذا منه على أنه 13وبالرجوع لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نجده ينص في المادة 

وكيل  يصدر أخطر، قد التحقيق ي قاض يكن ولم الحبس، بعقوبة عليه معاقبا الفعل وكان كافية للحضور، ضمانات بها
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 المادة بشأن هذه أحكام تطبق ال ......إليه المنسوبة األفعال وعن هويته عن استجوابه بعد المتهم بحبس أمرا الجمهورية

  سياس ي".ال الصبغة ذات الجنح أو الصحافة جنح

قانون اإلجراءات من  211كما استثنى المشرع الجزائري من تطبيق أحكام اإلكراه البدني الجرائم السياسية في المادة 

...ال يجوز "، حيث نصت في فقرتها الثانية على أنه (0322المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،  011-22)األمر  الجزائية

 الحكم باإلكراه البدني أو تطبيقه في األحوال التالية: 

 "قضايا الجرائم السياسية.... -0

 صعوبة التعاون الدولي في الجرائم السياسية: -3

يعد التعاون الدولي آلية جد هامة وضرورية لمكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة، وهو يتطلب اتفاق الدول بشأن األحكام 

الموضوعية واإلجرائية من أجل تفعيله، لذلك يواجه هذا التعاون صعوبة كبيرة في مجال الجرائم السياسية الجزائية 

بالنظر الختالف مفهومها وطبيعتها المعقدة وكذا تفاوت أحكام متابعتها ومعاقبة مرتكبيها، وتتجلى صعوبة التعاون الدولي 

 م السياس ي ورفض اإلنابة القضائية في الجرائم السياسية.في هذا املجال أساسا في مبدأ عدم جواز تسليم املجر 

 في الجرائم السياسية: عدم جواز التسليممبدأ  -أ

 لسنة الوطنية عبر الجريمة المنظمة لمكافحة المتحدة األمم مثل اتفاقية ،الدولية واالتفاقيات التشريعات معظم تنص

هو عليه  ما خالف على ،السياسيين الالجئين تسليم حظر على 1952 لعام املجرمين لتسليم العربية واالتفاقية  2000

 إجراءات وتبسيط سرعة وتسهيل المعنوية الدولية والمنظمات العالم دول  كل تنشد إذ اإلرهاب، ملجرمي بالنسبة الحال

، 7102)القطيشات،  الظاهرة هذه القضاء على أجل من والمثمر الجاد الدولي التعاون  وتطوير اإلرهاب بجرائم المتهمين تسليم

 .(001صفحة 

تجدر اإلشارة إلى أن صعوبة تحديد مفهوم الجريمة السياسية وخصائصها يؤدي في كثير من األحيان إلى اختالطها بالجرائم و 

ليم، على تطبيق مبدأ عدم التس العادية وارتباطها بها في أحيان أخرى مما يتعذر معه التمييز بين النوعين وانعكس ذلك

 فإما إضفاء الصبغة السياسية على الجريمة ومن ثم إعفاء مرتكبها من التسليم أو اعتبار الجريمة عدية والتسليم فيها

 . (111، صفحة 7102)بودوح، 

نص على  كما من قانون اإلجراءات الجزائية، 237 ادةمبنص الاملجرمين السياسيين  تسليم الجزائري  المشرع منع وقد

بناء  أخرى  حكومة إلى جنسية أية من شخص بتسليم اإلذن كان سياسية، في حال بجنحة يتعلق ال األمر وجوب إثبات أن

 من القانون نفسه. 203 ادةمال وذلك بموجبالالزمة  بالمستندات مؤيد الدبلوماس ي بالطريق طلب على

 عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية نجد االتفاقيات، إطار السياس ي املجرم تسليم بخصوص أما

 كان إذا بالتسليم يفرض التزاما أنه على االتفاقية، هذه في حكم أي تفسير يجوز  "الأنه  على نصت قد 2000 لسنة الوطنية

 نوع بسبب شخص معاقبة مالحقة أو بغرض قدم الطلب بأن لالعتقاد وجيهة دواع الطلب متلقية الطرف الدولة لدى

 ذلك بوضعية ضررا سيلحق للطلب أن االمتثال أو السياسية، آرائه أو العرقي أصله أو جنسيته أو ديانته أو عرقه أو جنسه

 ."األسباب تلك من سبب ألي الشخص
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 بأهمية صراحة تأقر  حيث االتفاقية، في الطرف الدولة على الملقى االلتزام طبيعة منت االتفاقية غير  هذا النص ففي

 الجنسية الديانة، العرق، الجنس، من حيث االتفاقية هتذكر  ما بين الفصل الصعب من أنه غير، تسليمه حماية المطلوب

 تحت المفاهيم ينطوي  ما تقدير النص ترك حيث السياسية، الدواعي عن أدق بمعنى أو السياسية اآلراء األصل عنو 

  .(13، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  الدولة أجهزة لتقدير السالفة

 العربية جامعة الدول  مجلس أقرها والتي ،1952 لعام املجرمين لتسليم العربية االتفاقية من الرابعة المادة نصت كما

 إليها للدولة المطلوب متروك السياسية الجريمة كون  وتقدير السياسية، الجرائم في التسليم يجوز  "ال: أنه على

 "......التسليم

 االعتداء حال في وجوبي أمر جعلت منه حين في استثنائي، أمر السياس ي املجرم تسليم عدم أن االتفاقية هذه يتضح من

 اتفاقية أن التسليم منع نطاق في نجد كذلك .العهد أولياء على أو فروعهم، أو أصولهم أو زوجاتهم أو والرؤساء الملوك، على

 العتبارات املجرم بتسليم الدولة تلزم ال عندما المنظمة، مكافحة الجريمة اتفاقية تحاكي 2003 لسنة الفساد مكافحة

 عن لالمتناع المالية بالجوانب يتعلق الجرم بكون  التذرع من األطراف تمنع الدول  أنها ولو السياسية، الدواعي منها مختلفة

 .(21، صفحة 7107)بن ددوش و عباسة،  التسليم

 :القضائية اإلنابة من السياسية الجريمة استثناء -ب

 استثنى بالجريمة السياسية األمر تعلق قدر وعلى والدولي، الوطني الصعيدين على الجنائي التعاون  صور  أحد اإلنابة تعد

 ودولة الجزائر بين الدولي التعاون  نطاق من صراحة من قانون اإلجراءات الجزائية 270الجزائري بموجب المادة  المشرع

)بن ددوش  ضده دليل تقديم أولى باب من يصح فال يسلم ال يس السيا املجرم كان فإذا الطابع السياس ي، ذات الجرائم أخرى 

 .(21صفحة ، 7107و عباسة، 

تنفيذ اإلنابة  عن تمتنع أن للدولةمنها  )ج الفقرة 17 ( المادةص ن في اتفاقية الرياض بشأن اإلنابة القضائية لقد أجازت

 اعتبرت فإذا ،”سياسية جريمة التنفيذ إليه المطلوب المتعاقد الطرف يعتبرها بجريمة متعلقا الطلب كان إذا القضائية

 جوهرية اأسباب هناك تكون  أن بمعنى الرفض في الحق لها سياس ي، طابع ذو اإلنابة بسببه المطلوب للجرم أن المنابة الدولة

 األحوال كل وفي  ،سياسيةال آرائهبسبب  الشخص، محاكمة ض بغر يقدم القضائية اإلنابة طلب نأب االعتقاد إلى تدعو

 .  الرفض أسباب إبداء يجب

 حيث السياسية للجريمة القانوني بالتكييف تتعلق ألنها املجال من أكثر المسائل تعقيدااإلنابة القضائية في هذا  وتعد

 لقانون  التكييف خضوع قاعدة أقرت االتفاقية أنلها، ورغم  وضع ضابط في الفقه اختلف كما ألخرى، دولة من يختلف

 وتتعلق بها المساس يجوز  ال التي القواعد من تعد بل المقارنة، والتشريعات الفقه لدى ستقرةلما القواعد من وهي ض ياالق

 تتعلق مسألة تعد التجريم محل للفعل القانوني الوصف تحديد أن وسياستها التشريعية، خاصة عامة الدولة بسيادة

 تبين إذاف أمامه القائمة الدعوى  في الحكم صدارإ االختصاص األصيل في  صاحب المنيب القاض ي بوظيفة مباشر بشكل

  له
 
)لعجال،  التنفيذ لرفض كسبب التكييف هذا احترام المنيبة الدولة على فيجب سياسية تعد الجريمة أن لقانونه وفقا

 .(137، صفحة 7102

 خاتمة:
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رغم قدم الجرائم السياسية وخطورتها على النظام السياس ي للدولة، إال أن االختالف الفقهي والتشريعي بشأن تحديد 

مفهومها ومعايير تمييزها عن الجرائم العادية وحتى اإلرهابية مازال قائما، بل إن اإلشكاالت التي يطرحها هذا النوع من 

ى خصوصيتها المرتبطة بطبيعتها القانونية وغياب اتفاق دولي بشأن تعريفها الجرائم في تزايد وتعقيد مستمر بالنظر إل

واختالف أحكامها الموضوعية واإلجرائية بين األنظمة القانونية للدول، فضال عن تمايز النظرة للمجرم السياس ي ومعاملته 

 وتفاوت العقوبات المفروضة عليه التي تفاوتت بين الشدة واللين. 

 السياسة بين التقابل أوجه عن والمتغيرات وتعبر للظروف وخاضعة المشرع، إرادة أسيرة السياسية مةالجري لذلك تبقى

يزيد  طمنضب لمعيار خضوعها وعدم السياسية الجريمة مفهوم في كثير من الحاالت، فنسبية بينهما التنافي وربما والقانون،

 وذلك من خالل:من تعقيد اإلشكاالت التي تتطلب إيجاد حلول قانونية لها 

  ضرورة االتفاق حول معايير محددة لتحديد مفهوم الجريمة السياسية إن كان من الصعب وضع تعريف موحد

 لها ن أجل تمييزها عن غيرها من الجرائم خاصة الجرائم اإلرهابية وجرائم الصحافة. 

 للجريمة السياسية أو على تدخل المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات العربية من أجل وضع تعريف 

 األقل تحديد األحكام الخاصة بها في فصل أو باب خاص من قانون العقوبات.

  ،تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي في مجال الجرائم السياسية لضبطها وحماية األمن واالستقرار الوطني والدولي

 ل العالم.خاصة في ظل انتشار حركات التمرد والعصيان واالنقالب في كافة دو 

 قائمة المراجع:

 (. الجريدة الرسمية الجزائرية.0322يونيو,  17المتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم. ) 012-22األمر  - .0

(. الجريدة الرسمية 0322يونيو,  17المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم. ) 011-22األمر  - .7

 الجزائرية.

ة دراسة وصفي-(. الجريمة السياسية وانعكاساتها على املجتمع العراقي المعاصر 7171رمضان محمد. )حمدان  - .1

 (.17. مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية ، املجلد الثالث )العدد -من منظور سوسيولوجي

سية وجرائم اإلرهاب في النظام (. التمييز بين الجرائم السيا7102خديجة عبد الحميد القطيشات. )يوليو,  - .1

السعودي والقوانين المقارنة. )املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، املحرر( مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 والقانونية ، األول )الخامس(.

 (.0323تموز,  03. )000قانون العقوبات العراقي رقم  - .1

مة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد. مجلة العلوم (. الجري7102عباس حكمت فرمان الدركزلي. ) - .2

 القانونية والسياسية ، الخامس )األول(.

، من الموسوعة Octobre, 2022 17عبد الجبار الحنيص. )بال تاريخ(. الجرائم السياسية. تاريخ االسترداد  - .2

 العربية: 

8. http://arab-ency.com.sy/law/details/25820 
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(. مبدأ عدم تسليم املجرمين في الجرائم السياسية. مجلة المفكر ، 7102بودوح. )جانفي,  ماجدة شاهيناز - .3

 )العدد األول(. 07املجلد 

(. الجريمة السياسية دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية الوضعية والتشريع 7117منتصر سعيد حمودة. ) - .01

 .الجنائي اإلسالمي. االسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي

(. الجريمة السياسية بأبعادها القانونية املختلفة. مجلة 7107نسيمة بن ددوش، و الطاهر عباسة. )أفريل,  - .00

 (.02جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية )العدد 

(. الجريمة السياسية في القوانين المقارنة. مجلة المستقبل العراقي )العدد 7112وداد عبد الرحمن القيس ي. ) - .07

 لسابع(.ا

(. اإلنابة القضائية الدولية بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورات السيادة 7102يسمينة لعجال. ) - .01

 .172-137اإلقليمية. املجلة العربية لعلوم األدلة الجنائية والطب الشرعي ، املجلد األول )العدد الثالث(، الصفحات 
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 الجريمة السياسية وأثرها على أمن الدولة في افريقيا

 -االنقالبات العسكرية في منطقة الساحل االفريقي نموذجا-

Political crime and its impact on state security in Africa 

-Military coups in the African Sahel region as a model- 
 الجزائر /حمدأمحمد بن  –2جامعة وهران/ويكن فازية د.

Dr. Wikan Fazia/ University of Oran 2 - Mohammed bin Ahmed/ Algeria 

 الملخص:

بات العرقية باإلضافة الى االنقل تعرف الدولة في افريقيا أشكاال عديدة من الجرائم السياسية أبرزها جرائم النزاعات السياسية، الجرائم 

 العسكرية.

يعتبر االنقلب العسكري على النظام السياس ي شكل من أشكال الجريمة السياسية لما لها من آثار جسيمة على الحياة السياسية للدولة 

 المعمول بها بما يهدد أمن واستقرارها.النتهاكها لنظام الدولة والحقوق السياسية ألفرادها، كما تؤدي الى إلغاء الدستور والقوانين 

س كالقوات المنقلبة ترفع شعارات حفظ أمن الدولة واستقرارها ويتم التسويق له على انه تصحيح للوضع القائم، إال أنها تعمل على تحقيق الع

 تماما، فهي تؤدي الى تكريس نظام استبدادي يسوده الفساد. 

 ية، الجريمة السياسية، االستقرار، السحل االفريقي، األمن: االنقلبات العسكر الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The state in Africa knows many forms of political crimes, most notably: crimes of political conflicts, ethnic crimes in addition 

to military coups. 

The military coup against the political system is a form of political crime because of its serious effects on the political life of 

the state because it exhausts the state system and the political rights of its members, It also leads to the abolition of the 

Constitution and the laws in force, which threaten the security and stability of the Constitution,  

The overthrown forces raise slogans to preserve state security and stability and are marketed as a correction to the status quo, 

but they work to achieve the exact opposite, as they lead to the consolidation of an authoritarian regime dominated by 

corruption. 

Keywords: Military coups, Political crime, Stability, African Sahel, Security  

 مقدمة

تعود ظاهرة االنقلبات في افريقيا الى العديد من األسباب أبرزها فشل الدولة في بناء نظام ديمقراطي قوي يراعي 

الخصوصيات وانتشار إرهاب الدولة للمواطن، الفساد وهشاشة مؤشرات التنمية، تراجع الوضع األمني مع تصاعد مد 

الجماعات اإلرهابية، باإلضافة الى أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية كالبطالة، الفقر، تراجع التعليم، والتعدد 

 العقائدي والعرقي، باإلضافة الى عوامل خارجية.

الدولة في منطقة الساحل االفريقي في السنوات األخيرة عودة ظاهرة االنقلبات العسكرية الى واجهة األحداث،  شهدت

وتعتبر شكل من اشكال الجرائم السياسية والتي أدت الى تعطيل جهود هذه الدول لتحقيق االمن وبناء نظام ديمقراطي 

دول افريقية  7الحقوق، فقد عرفت في السنتين الماضيتين  يضمن االستقرار والتداول السلمي على السلطة وحماية

انقلبات عسكرية، ما دفع االتحاد االفريقي الى اتخاذ العديد من اإلجراءات اتجاهها ابرزها تجميد عضوية أربعة دول حدث 

 فيها انقلب وهي بوركينافاسو، مالي، غينيا والسودان.
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حل االفريقي والتي تسببها هذه االنقلبات دون العمل على الغاء مظاهر ال يمكن تجاوز حالة عدم االستقرار في السا

فشل الدولة خاصة في مجال السياس ي واالقتصادي، فتحقيق االمن يشترط تنمية سياسية، اقتصادية، اجتماعية في إطار 

 استراتيجية بناء الدولة يحكمها القانون.

 :التالية اإلشكاليةتطرح الورقة البحثية 

 االنقالبات العسكرية كجريمة سياسية على امن واستقرار الدولة في افريقيا؟كيف تؤثر 

 التالية: الفرضيات العلميةلإلجابة على اإلشكالية المطروحة تقترح الدراسة 

 كلما وقع انقلب عسكري في دولة ما كلما أدى ذلك الى تهديد أمنها وعرقلة استخدام القانون في تسيير الدولة.-

تنمية شاملة في الدولة كلما أدى الى تراجع نسبة الجرائم السياسية وكان ذلك رادعا أمام أي طرف للقيام كلما حدثت -

 بانقلب عسكري.

 :فريقياإالجرائم السياسية في  أشكال-أوال

تلك فهي  ،ئم التي تكون موجهة ضد الدولة مباشرة على اعتبارها هيئة سياسية مستقلةراالجالجريمة السياسية هي كل "

 األفعال التي يجرمها القانون وهدف من خللها فاعلها الى تغيير أوضاع سياسية بالقوة

تعني الجرائم المقصودة ضد النظام، وتمس أمن ورموز، أو اركان الدولة بدوافع وأغراض معينة، بطريقة يعّدها القانون 

 (110-111، الصفحات 0202)حمدان،  تجاوز على الحق العام لكل بلد وسيادته"

ذا هدف الى قلب نظام الحكم أو مؤسسات الدولة أو إجريمة( يكتسب الصفة السياسية أن " الفعل )ال فون باريرى 

 نظامها"

لموجهة اأما فون ليست فيرى أن االجرام السياس ي بمجمله أفعال توجه ضد حقوق املجتمع السياسية، أو هي تلك األفعال 

 (012، صفحة 0212)الدركزلي،  ضد حقوق المواطنين السياسية"

فالجريمة السياسية هي االعتداء على نظام الدولة السياس ي، وهي صفة مميزة للدول في افريقيا والتي عرفت اشكال عديدة 

 وض ى المزمنة في املجتمعات االفريقية والتي كان لها آثارها على التنمية الشاملةمنها، ساهمت في حالة عدم االستقرار والف

 )السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية(.

موبوتو من )  قمةجاءت مسودة الوثيقة المؤسسة للسياسة األفريقية للدفاع التي عرضت على هيئة االتحاد األفريقي، في 

رئيسية على أربعة أنواع من التهديدات الداخلية والخارجية في القارة وهى: الصراعات لتركز بصفة (  12-10/2/0222

والتوترات بين الدول، والصراعات الداخلية، وحاالت عدم االستقرار، والعوامل األخرى المسببة النعدام األمن، مثل: 

 ر وتهريب األسلحة الصغيرة والخفيفة،تدفقات اللجئين والنازحين، واستخدام األلغام األرضية والمتفجرات، وانتشا

وظاهرة المرتزقة، واإلرهاب الدولي، وأسلحة الدمار الشامل، والجريمة العابرة للحدود، ودفن النفايات الكيماوية والنووية 

 في القارة.

 فريقيا العديد من الجرائم التي تصنف على انها سياسية أبرزها:إتعرف قارة 

 لمؤامرة، االغتياالت، اإلبادة الجماعية(جرائم النزاعات السياسية )ا -1

 تعرف افريقيا كمنطقة نزاعات بامتياز، وهو ما أدى الى حدوث تجاوزات وجرائم 
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 (2012-2002: النزاعات المسلحة في افريقيا حسب النوع والحدة )1جدول رقم 

 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2010 2002 2002 2002 السنة

 النوع*

 11 12 12 12 9 10 8 9 8 7 ح

 8 11 2 2 4 4 0 4 5 5 م

 الحدة

 15 17 12 11 11 12 8 11 10 11 ثانوي 

 4 4 2 0 0 2 0 0 1 1 حرب

 (59، صفحة 0218)سولنبرغ و ملندر، : المصدر

 * ح: حكومي / م: مناطقي.

عددا كبيرا من النزاعات سواء حول السلطة الحكومية أو نزاعات  0212الى  0227شهدت افريقيا في الفترة الممتدة من 

ا على سياسة الحكومة وشكل ض، وهذا يبرز عدم الر 0215مناطقية، ويلحظ أن الشكل األول هو المهيمن وان تراجع سنة 

 النظام السياس ي ووجود أطراف أخرى تسعى للستلء على الحكم باستخدام العنف.

 والعقائديةالجرائم العرقية  -2

ان النزاعات االثنية " تبرز بين جماعتين أو عدة جماعات اثنية يظهر فيها تنازع مهم  «Michel Brown»ويرى ميشال براون 

 .(22، صفحة 0200)بن قاصير،  مرتبط بالمسائل االقتصادية، السياسية، االجتماعية والجهوية"

الدول االفريقية صراعات عرقية عنيفة كرواندا، بورندي، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، تشاد، جيبوتي تشهد العديد من 

والسودان، والصراع على السلطة والنفوذ بين الجماعات العرقية أنتج نزاعات عنيفة راح ضحيتها اآلالف من البشر زادت 

 .(0212)عبد الرحمان حسن،  من أزمة الدولة وفشل السياسات الوطنية

ما يميز التنوع العرقي في افريقيا هو نظرة األنظمة الحاكمة له على انه مصدر تهديد لها، فالفئة التي تنجح في الوصول الى 

ديا وثقافيا( اقتصاالسلطة بدل اعتبار هذا التنوع عامل ايجابي فإنها تسعى إلقصاء الجماعات األخرى وتهميشها )سياسيا، 

 وحتى استخدام العنف معها والتمييز وكبت الحريات

، ورغم أن هذه األخير تمثل  %15والتوتس ي   %85فعلى سبيل المثال تحوي روندا جماعتين عرقيتين رئيسيتين هما الهوتو 

قتل الرئيس الرواندي بعد م 1994أفريل  2االقلية اال أنها سيطرت على السلطة والجيش، وبدأت األزمة العرقية في 

والبورندي اثر اسقاط طائرتهم فاتهم الهوتو الجبهة الوطنية الروندية التي ينتمي لها التوتس ي بهذا العمل وهو ما نفته الجبهة، 

 يوم. 122قل من أألف شخص في  822لكن بدأت حملة ابادة جماعية للتوتس ي راح ضحيتها 

 وتغيير السلطة والقوانين بالقوةاالنقالبات العسكرية والعصيان المسلح  -2

عرف االنقلب أنه: االستيلء المفاجئ والعنيف وغير القانوني على السلطة من الحكومة، وعادة ما يتم االنتهاء من 

 .(0219)الراوي،  االنقلبات الناجحة بسرعة، على األكثر في غضون ثمانية وأربعين ساعة

رابابورت أن االنقلب العسكري هو" حركة مفاجئة خادعة عنيفة وغير شرعية تحتاج إلى مهارة عالية من جانب يرى 

 القائمين بها من العسكريين، هدفها تغيير الحكومة القائمة".



 

 السياسية بين عدالتي السياسة والقانونجرائم لا       

 

 103 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

بوخرص )كما يعرفها هرزي وايتر بأنها:"محاولة منظمة تنظيما دقيقا من طرف العسكريين هدفها قلب نظام الحكم المدني" 

 .(00، صفحة 0212-0214، 

، ثلثة أنواع 1928وقد حدد صامويل هنتنجتون في كتابه )النظام السياس ي في املجتمعات المتغيرة(، الصادر عام 

 للنقلبات، على النحو التالي:

االنقلب الكبير الذي تستولي فيه مجموعة متنوعة )ثورية؛ ، وهو The breakthrough coup: االنقلب الخارق النوع األول 

مدنية أو عسكرية أو تتألف من معارضة سياسية( على السلطة بعد أن تطيح بالحاكمين، مثال على هذا النوع الثورة 

 البلشفية التي سمحت للشيوعيين باالستلء على الحكم واالطاحة بالنظام القيصري.

، وهو يحدث عندما تستولي إحدى النخب على السلطة من نخبة أخرى. The guardian coupص ي : انقلب الو النوع الثاني

 ما يبرر اإلجراء بالقول إنه من أجل الصالح العام. ويعتبر ما قام به وزير الدفاع 
ً
ا. وعادة

ً
كجنرال بالجيش يقيل رئيًسا أو ملك

 ثابة انقلب الوص ي.عبد الفتاح السيس ي تجاه الرئيس المصري السابق محمد مرس ي بم

، وهو ما يحدث عندما يتدخل الجيش لحماية الوضع الراهن من التغيير The veto coupانقلب الفيتو  النوع الثالث:

، بعد أن أعلن نيته حل املجلس 1990السياس ي الجذري. ألمثلة على ذلك اإلطاحة برئيس البيرو ألبرتو فوجيموري عام 

 .(0219)الراوي،  التشريعي في البلد مؤقًتا

، وهي طىافريقيا الوس التمردات المسلحةحالة مزمنة من  القومية تعيشلنموذج دولة لم تتبلور بعد فيها الهوية  وكمثال

بلد يقع في قلب القارة اإلفريقية، تتنازعه منذ عقود موجات تمرد متكررة، ومصالح دول استعمارية سابقة )خاصة فرنسا(، 

 .)وصراعات طائفية )ميلشيات السليكا والبلكا( ودينية )مسلمين ومسيحيين 

م االستقرار، ومن العوامل المعززة لهذا يعد التمرد المسلح سمة بارزة لهذا البلد منذ االستقلل، ما جعلها عرضة لعد

الوضع انها من الدول األقل نموا في العالم، رغم ما تختزنه أراضيها من يورانيوم وذهب وماس، باإلضافة إلى اعتراض الناس 

ا، هعلى قلة الحريات السياسية وانتشار الفساد، وانعدام حرية التعبير، وحالة التخلف الذي تعيش فيه الدولة رغم ثرائ

وغياب المعارضة الحقيقية، وانسداد قنوات التواصل بين القبائل القوية واحساسها باالضطهاد وعدم العدالة في توزيع 

 .الثروات

، وانزلقت البلد الى الفوض ى منذ أن سيطرت مجموعات "سيليكا" المسلحة، التي 0210بدأ النزاع في افريقيا الوسطى منذ 

، ما ادى الى اندالع موجة عنف مضاد مع مجموعات 0212سلمين، على السلطة في مارس تضم في صفوفها غالبية من الم

الف الجئ 422مسلحة غالبية عناصرها من المسيحيين)البلكا( ما ادى ملجازر وقع فيها عشرات االالف من قتلى وجرحى، و

 ذلك. اؤالت عن االسباب والمتسببين فيفي تشاد، وهي اول حرب تأخذ بعدا طائفيا منذ االستقلل ما يطرح العديد من التس

افع االنقالبات العسكرية في منطقة الساحل-ثانيا  فريقياإل  دو

انقلبا ناجحا، كما أن هناك أكثر  22وقوع  االستقللتملك أفريقيا سجل حافل في عدم االستقرار، إذ شهدت فترة ما بعد 

، 0228، )حنفي علي ى بما يقرب من نصف عدد اللجئين في العالممليون الجئ إفريقي، األمر الذي يجعل القارة تحظ 02من 

 انقلب. 05، حيث شهدت منذ نهاية الحرب الباردة أكثر من  (12صفحة 
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عددا كبيرا من النزاعات سواء حول السلطة الحكومية أو نزاعات  0200الى  0227فقد شهدت افريقيا في الفترة الممتدة من 

إال انه عاد للواجهة على شكل انقلبات عسكرية  0215مناطقية، ويلحظ أن الشكل األول هو المهيمن وان تراجع سنة 

 ،0202انقلب، سبعة منها حدثت منذ سنة  10د من االنقلبات العسكرية عرفت منطقة الساحل منذ استقلل دولها العدي

وهذا يبرز عدم الرض ى على سياسة الحكومة وشكل النظام السياس ي ووجود أطراف أخرى تسعى للستلء على الحكم 

 باستخدام العنف.

 : خريطة االنقالبات العسكرية في منطقة الساحل1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2021) عبدالسالم ، المصدر: 

 بسبب النزاعات وحاالت العنف القائمة والجديدة في 0229تشير التقديرات إلى أنه بنهاية العام
ً
، بلغ عدد النازحين داخليا

 توّزعوا   مليون  11.2مليون شخص، وسّجلت القارة األفريقية أكبر نسبة إذ بلغ عدد النازحين فيها حوالي  07.1العالم حوالي 

 )د.م. 01على 
ً
 .   (7-2: 0212بلدا

 (2022-2020ة الساحل االفريقي ): االنقالبات العسكرية في منطق2شكل رقم

 

 (2022)د.م.، المصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا على 
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 وترجع أسباب اللجوء إلى االنقلب العسكري في الساحل الى العديد من العوامل أبرزها:

حالة عدم استقرار مزمنة أدت الى وقوع العديد من االنقلبات العسكرية، تصادفت مع جملة من تعاني منطقة الساحل 

 العوامل التي كرست هذا الوضع أبرزها:

 فشل بناء الدولة: -1

عرفت الدولة في منطقة الساحل جملة من االخفاقات التي تسببت فيها االنظمة السياسية القائمة في المنطقة منذ 

 أبرزها:االستقلل 

 عدم شرعية النظام من خلل عدم تقيده بممارسة السلطة في أطر قانونية وثوابت دستورية. -

عدم قدرة النظام على استيعاب المكونات املجتمعية ودمجها في النظام السياس ي واالقتصادي بما يحقق استقرار  -

 اجتماعيا واقتصاديا بكونهما ركيزتا االستقرار السياس ي.

 المواطن على انجازات النظام السياس ي التي تتوافق مع تطلعات المواطن. غياب رضا -

 عدم اطمئنان الفرد في املجتمع على صيانة حقوقه، وخوفه من ممارسه حرياته المشروعة في الرأي. -

 تراجع مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية وفشل السياسات الحكومية.-

عدم قدرة الدولة على توفير االمن وتدخل النخبة العسكرية في الشؤون السياسية،  بسبباألوضاع األمنية  تراجع-2

مع تزايد المهددات االمنية وعدد االحتجاجات المناهضة للحكومة والعنف ذو الدوافع السياسية واالغتياالت السياسية 

 (Kobbia & Eggoh, 2018) وعدد القتلى من الحروب األهلية

 تفحالة عدم االستقرار التي تعرفها منطقة الساحل ساهمت في تزايد نشاط الجماعات اإلرهابية وانتقال عدوى االنقلبا

طار أكد رئيس النيجر "محمد بازوم" في منتدى داكار الدولي حول السلم واألمن في افريقيا العسكرية بين الدول، في هذا اإل 

الوضع الفوضوي في منطقة الساحل يرجع الى صعود الجماعات اإلرهابية على خلفية األزمة أن:"  0201المنعقد في ديسمبر 

 في ليبيا، وعدم قدرة الدولة على التعامل مع هذه الجماعات وسوء الحكم أدى إلى عودة الظاهرة االنقلبية في افريقيا"

 .(0200)بوحنية ، 

مبررا ذلك بعجزه عن احتواء عنف  0200ش بوركينا فاسو بالرئيس روش كابوري في يناير في نفس السياق أطاح جي

، فهذه التحديات األمنية والنزاعات الداخلية تؤدي الى إضعاف بنية النظام واستنزاف (0200)د.م،  المتشددين اإلسلميين

 موارد الدولة.

إن من أسباب دوام السلم هو استتباب الثقافة الديمقراطية والحكم الرشيد، ويظل  تعثر التحول الديمقراطي:-2

قامة مجتمع مدني يتسم بالنشاط والتفاعل إتحقيق التحول الديمقراطي السلمي واالحترام الشامل لسيادة القانون و 

بدادية لساحل التي تتميز بأنظمة استااليجابي من أهم التحديات التي تواجه معظم الدول االفريقية، وهو ما يغيب في دول ا

وغياب التداول السلمي على السلطة مع سيطرة نخبة معينة على صنع القرار في الدولة، وما يصاحبه من إرهاب الدولة 

 لمواطنيها.
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ففشل المشروع الديمقراطي في دول الساحل لعدم ملئمة النموذج الديمقراطي الغربي مع الخصوصيات االجتماعية 

فية للشعوب االفريقية بما فيها دول الساحل حيث التنظيمات التقليدية كالقبيلة والجماعة االثنية لها دور كبير في والثقا

 تركيبة هذه املجتمعات.

وفشلها في تحقيق وعودها التي قدمتها لمواطنيها وفشل الخطط التنموية  فريقيةاألداء الس يء للحكومات اإل -4

  .بي سمح للنقلبيين بالوصول الى السلطة مع وجود دعم جماهيري في الكثير من الحاالتالمتبعة، ما خلق حالة تذمر شع

، وهو ما اعتمدته العديد من الجماعات االنقلبية مبررا الفسادفي التعامل مع ظاهرة  اخفاق الحكومات المنتخبة -5

قلب على السلطة الحاكمة الى تفش ي ظاهرة الفساد أرجعوا السبب في لجوئهم الى االن 0201للقيام به، فاالنقلبيون في غينيا 

 السياس ي.

التي ساهمت في تراجع النشاط الزراعي وبالتالي تراجع المستوى المعيش ي للمواطن واضطراره للهجرة  زمة المناخأ-6

 والنزوح، ما أدى الى تراجع األمن وارتفاع مستوى التذمر الشعبي.

 الخارجي في منطقة الساحل التواجد-7

كانت القارة األفريقية وما تزال إحدى ساحات التنافس بين القوى الكبرى في العالم، وفي مقدمة تلك القوى تأتى الواليات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين واليابان، أثر التنافس الدولي في أفريقيا في خلق صراعات جديدة بين القوى الدولية 

 ألوضاع السياسية واألمنية في القارة.وبعضها كان له انعكاس على استقرار ا

يأتي النفط والمعادن اإلستراتيجية في مقدمة تلك المصالح، يليه السوق األفريقية الكبيرة، والرغبة في االستفادة من دور 

قارة لالقارة في الحرب ضد اإلرهاب، ويعتبر النفط اإلفريقي هو العنصر األول للتنافس الدولي على أفريقيا، ال سيما وأن ا

من االحتياطي العالمي، وهو ما يزيد عن االحتياطي النفطي في  % 8من إنتاج النفط العالمي وتملك  % 11األفريقية تنتج 

 منطقة بحر قزوين.

تمتلك العديد من الدول الغربية مصالح اقتصادية استراتيجية في منطقة الساحل، ففرنسا لديها استثمارات هامة في مالي 

 خصوصوالنيجر على ال

یجیة منطقة عبور إسترات اإلفريقيكما تعتبر المنطقة ممر محوري لموارد الطاقة من غرب افريقيا الى اروبا، یعد الساحل 

كم بإمكانیات  4108لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي یربط النیجر ونیجيریا بالجزائر، ویمتد على مسافة 

ینطلق من واري في نیجيریا ویصل إلى حاس ي الرمل بالجزائر، مروًرا بالنیجر، ویعمل مليار متر مكعب،  22سنویة تصل إلى 

 .(0215)شليغم،  0229على تزوید كامل أوروبا بما فيها فرنسا بالغاز الطبیعي، وقد بدأت أعماله في یولیو 

وخاصة في منطقة الساحل والفوض ى السياسية وعدم االستقرار مما الشك فيه أن األوضاع الداخلية السائدة في أفريقيا 

 على األمن العالمي حسب اعتقاد الدوائر الغربية مما يجعلها تبرر تحرك أوروبا وأميركا الحتواء هذه 
ً
األمني ينعكس سلبا

يقيا ال ذلك ألن أفر المشاكل في جو من الصراع والتنافس أكثر مما هو جو من الوفاق والتنسيق والتعاون فيما بينهما ، 

يشملها حلف عسكري إقليمي ، ومن ثم ال يمكنها مواجهة هذا الكم الهائل من المشاكل االقتصادية  واألمنية  والصراعات 

 .(0220)بشارة،  االثنية ـ العرقية لوحدها
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متد افريقيا فهي حلقة الربط بين شمالها وجنوبه، ت وتحظى منطقة الساحل االفريقي بمكانة جيوستراتيجية هامة في قارة

المنطقة من أقص ى الساحل الشرقي المطل على البحر األحمر إلى اقص ى الساحل الغربي المطل على املحيط األطلس ي، 

 وهذا التموقع كرس تواجد الدول الكبرى في المنطقة لتنفيذ اهداف معلنة وأخرى غير معلنة تمليها مصالها.

ن عدم اعتراف القوى الكبرى للنقلبات العسكرية التي تحدث في افريقيا وتدينها، إال أنها في نهاية المطاف تقبلها يظهر للعل

وتتعامل معها، فتشابك مصالح هذه القوى في افريقيا ومحاوالتها للحصول على هذه المصالح يجعلها تتراجع عن دعم 

 بية.األنظمة الديمقراطية والقبول بالحكومات االنقل 

ن االنقلبات ذات بعد سياس ي عسكري، اال أنه ال يخفى على احد أن أ: رغم الطبيعة  االجتماعية األسباب ذات -8

 هناك عوامل اجتمعية واقتصادية تدفع لحدوثها خاصة في افريقيا، ومن أبرز تلك العوامل نجد:

  بر المعيشية، فارتفاع نسبة الفقر يعتتراجع األوضاع االجتماعية: تعاني شعوب المنطقة من تراجع مستوياتها

 مليون شخص سنويا حتفه نتيجة سوء التغذية في افريقيا وآسيا 15من أكبر المهددات الستقرار الدول، إذ يلقى أكثر من 

 .(88، صفحة 0201)رحموني، 

 وفشل السياسات التعليمية في هذه الدول، وارتفاع نسبة ألمية فيها تراجع مستوى التعليم 

 حول الهيمنة والسيطرة على الحكم بدل التعايش، وهو ما يؤجج النعرات القبلية  الصراع بين الثقافات الفرعية

 واالثنية داخل هذه الدول.

 لميزان التجاري، معدالت في جميع مؤشراته المتمثلة في: الدخل القومي، سعر الصرف، ا ضعف االقتصاد

 االستثمار، تقييم العملة الوطنية، معدالت النمو والتوزيع والشفافية والفساد...(.

 ما زالت القارة األفريقية عرضة للعديد من األمراض تحدي األمراض والمشاكل الصحية واالجتماعية :

 ة، كالفقر والبطالة والجوع واألمية.الصحية، كاإليدز والملريا والسل الرئوي، فضل عن األمراض االجتماعي

 االنقالبات العسكرية كجريمة سياسية على أمن الدول في الساحل تأثير -ثالثا

مهما كانت أهداف االنقلبات العسكرية ومآالتها إال ان لها تأثير على أمن الدول واستقرارها السياس ي واالقتصادي 

 واالجتماعي، ويبرز ذلك في:

  ،االنقلب هدفه هو قلب النظام المدني القائم وتعويضه بنظام عسكري ال يتوافق مع أحكام الدستور

فاالنقلبات التي حدثت في منطقة الساحل أدت الى إقامة أنظمة عسكرية ألغت العمل بالتشريعات والقوانين في الدولة 

 دي الى التضييق على الحريات والمعارضة، وفرض األحكام العرفية التي في الغالب تخدم الفئة المنقلبة وتؤ 

  صاحب االنقلبات العسكرية العنيفة وقوع ضحايا أو إبادة جماعية تستلزم متابعة قضائية وإقامة محاكم

مثل في بوركينافاسو عن مقتل اآلالف وأجبر ما يقدر بنحو مليوني شخص على  0215للمتسببين فيها، فقد أسفر انقلب 

 ترك منازلهم.

 االنقلبات العسكرية الى إلغاء مؤسسات الدولة أو اضعافها ما يؤدي الى حدوث نهب لثروات الدولة دون  تؤدي

 مسائلة وانتشار الفساد بجميع اشكاله.



 

 السياسية بين عدالتي السياسة والقانونجرائم لا       

 

 108 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

  تزايد عدد اللجئين: بسبب حالة الل استقرار التي تعرفها العديد من الدول االفريقية اضطر عدد كبير من

ة هروبا من االضطرابات التي تخلفها النزاعات واالنقلبات العسكرية التي تميز القارة، وهذا ما ح للدول املجاور و السكان للنز

 جعل افريقيا تضم ثلث النازحين في العالم.

  ،ويضطر السكان للنزوح والهجرة عند حدوث االنقلبات النها تؤدي على تراجع المستوى المعيش ي )فقر، بطالة

ل وتعذيب وانتقام، باإلضافة للتجنيد القصري لألطفال، شهدت دول مثل السودان أمراض...الخ(، حدوث عمليات قت

مليون شخص، وأدت لنزوح ما  12وسيراليون وليبيريا ورواندا ومالي انقلبات عسكرية ونزاعات أهلية راح ضحيتها أكثر من 

 .(0201) عبدالسلم ،  مليون نازح 22يقارب 

  فنتيجة تزايد وتيرة االنقلبات العسكرية في منطقة الساحل قام االتحاد االفريقي  خارجية:التعرض لضغوطات

، (0200الح عمر، )ص بتعليق عضوية أربعة دول بسبب االنقلبات التي حدثت فيها وهي مالي، السودان، غينيا وبوركينافاسو

، وعضوية 0201اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس( بتعليق عضوية مالي بعد انقلب مايكما قامت الجم

 . (0201) عبدالسلم ، جمهورية غينيا بعد انقلب سبتمبر من نفس السنة 

  :يرى وزير الدفاع االمريكي السابق روبرت ماكنمارا تراجع التنمية"R.Mc Namara"   إلى 1958أنه خلل الفترة من

من الدول ذات الوضع اإلقتصادي المتوسط  %48من الدول الفقيرة و %29من الدول األكثر فقرا و %87فإن  1922

شهدت أعمال عنف وصراعات حادة ، مما جعله يؤكد على العلقة القطعية بين العنف والوضع اإلقتصادي ألن هذا األخير 

 .(021، صفحة 1985)دورتي و بالستغراف،  للدخل الفردي الذي يعتبر بدوره محرك أساس ي للصراعاتهو انعكاس 

ففي حالة افريقيا تؤدي االنقلبات الى تعطيل وفشل سياسات التنمية التي تعتمدها الدول بسبب حالة االضطراب التي 

ولة ما يؤدي الى خسائر اقتصادية بسبب توقيف البرامج االقتصادية وتراجع تتبعها وتعطيل عمل مؤسسات الد

 لعام  02دولة أفريقية من أصل  15االستثمارات، وتتصدر 
ً
 0201تتصدر المؤشر العالمي للدول األكثر هشاشة اقتصاديا

 وهو انعكاس لحالة اللاستقرار التي تعرفها معظم دولها. (0201) عبدالسلم ، 

 استراتيجيات المواجهة وتجنب االنقالبات في منطقة الساحل-رابعا 

لمنع استمرار االنتهاكات السياسية واإلنسانية والتي تسببها االنقلبات العسكرية التي تقع في الساحل االفريقي البد من 

 اعتماد استراتيجيات والتقيد بجملة من المقاربات والخطوات:  

 أمن:-مقاربة تنمية-1

الغاء مظاهر فشل الدولة خاصة في مجال السياس ي ال يمكن تجاوز حالة عدم االستقرار في منطقة الساحل دون العمل على 

واالقتصادي، فتحقيق االمن يشترط تنمية سياسية، اقتصادية، اجتماعية في اطار استراتيجية بناء الدولة، ولن يتم ذلك 

ناء بوالتي تحقق مستوى معيش ي مقبول لألفراد مع حماية الحقوق والحريات، مع   دون التركيز على تحقيق التنمية الشامل

( عملية بناء الدولة تتجه إلى Overseas Développent Instituteمؤسسات قوية، فحسب معهد التنمية لما وراء البحار )

، 0212، )بن جيللياإلجراءات التي تتداولها األطراف الدولية والوطنية الفاعلة إلنشاء وإصلح أو تعزيز مؤسسات الدولة 

 .(2 صفحة
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 فتحقيق التنمية في املجاالت السياسية، االجتماعية واالقتصادية من شانها ان تضمن لألفراد حياة مستقرة

  :تفعيل دور االتحاد االفريقي في منع االنقالبات-2

األفريقي أداة هامة لتعزيز العمل اإلفريقي المشترك، وأداة للتعاون واإلطار األنسب للتكامل بين دول القارة  االتحاديعتبر 

الذي بدونه لن تتمكن إفريقيا من تحقيق األمن واالستقرار والتنمية الشاملة وضمان األمن الغذائي للقارة ولمليين الفقراء 

 القوى الكبرى حول موارد القارة. األفارقة والتصدي على وجه الخصوص ألطماع

ويتم ذلك عن طريق تعزيز االنخراط في الحل السلمي للنزاعات والتشجيع على بناء القدرات والتخصص في مجاالت حل     

 النزاعات واالنتقال الديمقراطي السلمي ومواجهة االنقلبات العسكرية من خلل العديد من اآلليات.

 قلبين:عدم االعتراف بالقادة المن 

تشكل االنقلبات العسكرية ظاهرة أفريقية بامتياز، ناجمة عن هشاشة املجتمع الوطني وقواه الشعبية وطبقاته الحاكمة، 

هذه  يية تحاول جاهدة أحيانا تقديمها فوال يمكن القول بأنها صناعة خارجة عن إفريقيا، مع أن دبلوماسية الدول األفريق

 حينما تستغل القوى الخارجية أالصورة، وال شك 
ً
 من الصحة، كما يحدث غالبا

ً
 تماما

ً
ن مثل هذا الزعم ال يكون خاليا

 ألهدافها 
ً
الفرص السانحة التي تتيحها هذه المنازعات للتدخل بتأييد أحد أطراف النزاع املحليين ضد األطراف األخرى وفقا

 .االستراتيجية

فا رافضا للنقلبات العسكرية في بداياتها وتمارس ضغوطاتها، لكن بمجرد ما كما ان العديد من الدول الكبرى تتخذ موق

تضمن مصالحها مع السلطة الجديدة تتراجع عن مواقفها وتعترف بالسلطة الجديدة، وهو ما يعتبر عائقا أمام ردع 

 االنقلبات العسكرية في المنطقة.

 :تعليق العضوية في االتحاد االفريقي 

ميثاق االتحاد على "عدم مشاركة األنظمة التي تصل الى الحكم بطرق غير شرعية في نشاطات االتحاد من  22نصت المادة 

علق االتحاد عضوية  0200، وفي قمة (0200)بوحنية ،  مرة 14مارس االتحاد االفريقي هذا التعليق  0222االفريقي"، منذ 

 .(0200)صالح عمر، أربع دول بسبب االنقلب وهي مالي، السودان، غينيا، وبوركينافاسو 

وان كان هذا االجراء ليس رادعا لحد االن بسبب التصرفات االنفرادية للدول االفريقية والدعم الخارجي الذي تتلقاه 

 االنقلبية  الحكومات

لذلك على االتحاد اإلفريقي التأكيد على أن دوره يجب أن يكون أساسيا ومركزيا في إحلل السلم واألمن في أي منطقة 

 افريقية، ومنع أي تدخل خارجي يؤدي الى حدوث تجاوزات وفوض ى ال تخدم الشعوب االفريقية

اإلرهابية، ووضع سياسات امنية مشتركة  وضع استراتيجيات لمواجهة الجماعات تحسين األوضاع األمنية -4

والتنسيق بين دول الساحل لمواجهة مهددات المشتركة بينها والتي تزعزع استقرار األنظمة السياسية وتضعفها ما يفتح 

 املجالس لحدوث تجاوزات يعتبر االنقلب العسكري أخطرها.   

 :خاتمة

تعاني افريقيا من نزاعات داخلية أصبحت بسبب االرتباطات العرقية والدينية متنقلة وذات بعد عابر للحدود، فتراجع 

األوضاع األمنية في بعض الدول االفريقية أثر على جيرانها إما بسبب حركة انتقال اللجئين اليها ما سبب لها أعباء مع ما 
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األعضاء والبشر، باإلضافة الى تهديد أمنها الداخلي بسبب العدوى اللأمنية انتقال يصاحبها من تهديدات كاملخدرات، تجارة 

 الحركات المسلحة وما تحمله من مخاطر كتجارة األسلحة وحدوث نزاعات لديها.

مهما حاولنا تحديد مفهوم االنقلب كجريمة سياسية فان هناك غموض في معايير تحديد الفعل بأنه جريمة سياسية 

ة المفروضة، فاألمر متوقف على النتيجة، فان نجح االنقلب واستولى قادته على الحكم اعتبر عمل بطوليا، وان والعقوب

 فشل اعتبر انتهاكا وعمل خارجا عن القانون وجب محاكمة مدبريه.

غاض ى جية تتهذه المعيارية في تجريم فعل االنقلب هو يجعل من الصعوبة التصدي له، مادام هناك أطراف داخلية وخار 

 عن االنقلب كجريمة سياسية مقابل ضمان مصالحها والحصول على تنازالت تخدم اجندتها في المنطقة.

:قائمة المراجع  

  المراجع باللغة العربية: 

(. الجريمة السياسية وانعكاساتها على املجتمع العراقي المعاصر دراسة وصفية من 0202رمضان محمد حمدان. ) .1

 .124-122(، الصفحات 28)2مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، منظور سوسيولوجي. 

، من 0200, 12 19. تاريخ االسترداد ليةاالنقلبات السياسية في المواثيق الدو (. 0219يوليو,  10بدرية الراوي. ) .0

 https://bit.ly/3hixFGnالمعهد المصري للدراسات: 

(. النفوذ الفرنس ي في أفريقيا والمنافسة األميركية وإسرائيل واالتحاد األوروبي ودورهما 0220, 29 14جواد بشارة. ) .2

 (.042)الحوار المتمدنفي هذا التنافس على النفوذ في القارة السوداء. ،. 

)وليد عبد الحي،  النظريات المتضاربة في العلقات الدولية.(. 1985جيمس دورتي، و روبرت بالستغراف. ) .4

 المترجمون( الكويت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 ت العسكريةكلفة عدم االستقرار: اآلثار االقتصادية الممتدة للنقلبا(. 0201اكتوبر,  07جيهان عبدالسلم . ) .5

، من مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة: 0200نوفمبر ,  22. تاريخ االسترداد في أفريقيا

https://bit.ly/3WOs1w6 

(. ،الصراعات العرقية والسياسات في افريقيا...االسباب، االنماط 0212, 24 24حمدي عبد الرحمان حسن. ) .2

  https://bit.ly/30300F3، من 0201, 10 14تاريخ االسترداد . قراءات افريقيةواالفاق المستقبلية. 

 المركز الدولي للدراسات االبعاد السياسية للمساعدات اإلنسانية في إفريقيا .قضايا.(. 0228خالد حنفي علي. ) .7

 المستقبلية واالستراتيجية، مصر. 

. تم االسترداد من شهدانقلبات غرب ووسط أفريقيا.. حقائق غيرت الم(. 0200أكتوبر,  21د.م. ) .8

https://bit.ly/3zZ7LhH 
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. تم 15780الشرق األوسط، سنوات.  12(. أبرز االنقلبات العسكرية في أفريقيا خلل 0200فبراير ,  10د.م. ) .9

 https://bit.ly/3z2LKhoاالسترداد من 

مجلة العلوم القانونية د. (. الجريمة السياسية في ظل النظام الدولي الجدي0212عباس حكمت فرمان الدركزلي. ) .12

 .081-027(، الصفحات 1)5والسياسية، 

ؤية ر (. أطماع فرنسا في إفریقیا تعود تحت رایة: التجنید الدولي لمكافحة اإلرھاب في مالي. 0215عبير شليغم. ) .11

 https://bit.ly/3fSjrfd(. تم االسترداد من 4)4تركية، 

مذكرة (. االنقلبات العسكرية وتأثيرها على السياسة الخارجية الموريطانية. 0214-0212غنية بوخرص . ) .10

 .2. الجزائر، جامعة الجزائر ماجستير 

 .الجزائر: منشورات ألفا للوثائق األمن الدولي واالستراتيجيات األمنية للدول الكبرى.(. 0201فاتح النور رحموني. ) .12

 18. تاريخ االسترداد الظاهرة االنقلبية في افريقيا: السياقات والتفسيرات(. 0200سبتمبر,  07قوي بوحنية . ) .14

 https://bit.ly/3fKi0iN، من مركز الجزيرة للدراسات: 0200أكتوبر, 

عودة االنقلبات إلى الواجهة في أفريقيا.. من يوقف سقوط أحجار (. 0200فيفري,  5محمد صالح عمر. ) .15
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 مبدأ عدم جواز تسليم املجرمين في الجرائم السياسية

 من منظور القانون الدولي

The principle of non-extradition for political crimes 

 from the perspective of international law 

 / د. غزل العشاوي  د. صباح العشاوي 

Dr. Sabah El Achaoui- Dr Ghazal El achaoui 

 علي لونيس ي / باحثة قانونيةجامعة 

 Ali Lounici University / Algeria 

 :الملخص

يجوز تسليم املجرمين كقاعدة عامة في جميع الجرائم العادية، لكن هناك استثناءات تتغير بحسب طبيعة بعض الجرائم، التي استقرت فيها 

 قواعد القانون الدولي على عدم جواز التسليم  ألسباب و اعتبارات مختلفة يمكن حصرها في الجرائم السياسية، حيث تبنت  معظم الدول هذا 

ذه الجرائم دقیق لها أدى إلى اتساع دائرة ه واالتفاقیات التي تتضمن عبارة "الجرائم السیاسیة" لم تضع تعریف  القوانين  رغم أن أغلبیة المبدأ 

یعة م الشنوبالتالي قد یفلت مرتكب هذه الجرائ لتشمل بعض جرائم القانون العام كاإلعتداء على حیاة اإلنسان بالقتل أثناء الثورات السیاسية(,

اس ي، خاصة مع ظهور أشكال مختلفة وخطيرة للعنف يریمة ذات طابع سجبحجة أن ال التسليم من العقاب إذا رفضت الدولة المطلوب إليها 

  ."مشتركة "اإلرهاب تسميةاس ي مجتمعة تحت يفي املجال الس

 العقاب. ،الدولي، االستثناءاتالقانون ، السياسية التسلي، الجرائم: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Criminals may be extradited as a general rule in all ordinary crimes, but there are exceptions that can be changed according 

to the nature of some crimes, in which the rules of international law have settled on the inadmissibility of extradition for 

various reasons and considerations that can be limited to political crimes, so the most of countries have adopted this principle, 

although the majority of laws and conventions Which includes the phrase “political crimes” did not give a precise definition 

of it, which led to the expansion of the scope of these crimes to include some crimes of common law (such as assault on 

human life by murder during political revolutions), and therefore the perpetrator of these heinous crimes may escape from 

punishment if the state refuses the required It should be accepted on the pretext that the crime is of a political nature, 

especially with the emergence of various and dangerous forms of violence in the political sphere, collectively called 

“terrorism.” 

Keywords:  extradition, political crimes,  international Law, exceptions,  punishment.  

 مقدمة:

رم وتقديمه للعدالة ملحاكمته وعدم إفالته من العقاب وهو ملجرمين في تعريفه البسيط هو القبض على املجتسليم اإن 

لخارج فانه ا لكن إذا ما فر الجاني إلى على المستوى املحلي إجراء تقوم به السلطات املختصة سواء كانت أمنية أو قضائية

إلى بذل جهود تمثلت في إبرام اتفاقيات تقنن إجراءات  الدولي معملجترم لذلك سعى املجا ىالصعب القبض علمن يكون 
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ى قبض علال ا عمليةبه ةرمين وتقديمهم للمحاكمة وكذا الجرائم التي تكون محل التسليم واآلليات المنوطملجتسليم ا

 1املجرمين.

فقد قسم الفقهاء الجرائم في مادة التسليم إلى نوعين جرائم القانون العام وجرائم سياسية، فأباحوا التسليم في الجرائم 

 األولى دون الثانية.

 للغرض لكن الواقع غير ذلك ألن هناك صعوبة في تحديد معنى الجريمة السياسية 
ً
وهذا التقسيم قد يبدو مؤديا

 يتعذر معه وخص
ً
ائصها، وبالتالي فقد اختلطت الجريمة السياسية مع جرائم القانون العام وارتبطت بها أحيانا ارتباطا

التمييز بين النوعين من الجرائم، فإما إضفاء الصبغة السياسية على كل الجريمة ومن ثم إعفاء مرتكبيها من التسليم أو 

العام فيسلم مرتكبيها، ففي الحالة األولى قد يكون إهدار بحق الضحية  اعتبار الجريمة في مجملها من جرائم القانون 

 2وإلفالت املجرم من العقاب، أما الحالة الثانية فقد يكون فيه مساس بحق اللجوء السياس ي.

 أوال: أهمية النشر العلمي

ية السياس جرائمين في مبدأ عدم جواز تسليم املجرمإلقاء الضوء على  تحديد أهمية النشر العلمي فيما يلي يمكن

ن أسباب وأهداف عدم التسليم مولذلك استخدمنا المنهج الوصفي الذي استعنا به للوقوف على لالتفاقيات الدولية، 

 عن المنهج التحليلي للنصوص القانونية والمواثيق الدولية. االستغناءدون الناحية القانونية والعرفية، 

 ، وما هي اآلثار المترتبة عنه؟جواز تسليم املجرمين السياسيين دلول مبدأ عدموعليه ثار التساؤل عن م

دأ عدم التسليم مبوفي املحور الثاني  مفهوم الجرائم السياسية لذا إرتأينا تقسيم البحث إلى محورين تطرقنا في األول إلى

 عن الجرائم السياسية.

 مفهوم الجرائم السياسيةاألول: المبحث -1

اية القرن الثامن عشر، ويرجع ذلك إلى والحكام الذين يمنعون أية هو القاعدة حتى نهكان تسليم املجرمين السياسيين 

ا هداتهوك كانت الدول تعقد معالقات التي كانت سائدة بين أسر المحيث العالويرجع ذلك إلى م، همعارضة سياسية لنظم

مبدأ  تغيرت النظرة إلى املجرم السياس ي وأصبحبعد نجاح الثورة الفرنسية  مين، لكنهذا النوع من المتهى أساس استرداد لع

 .الدولية واالتفاقياتالداخلية القوانين  اليهمن المبادئ التي استقرت ع هعدم جواز تسليم

 هيلع ي بالحكمهينت غالبا ما اضطهدتهالتي  هإلى دولت هإعادت ألنجوء السياس ي للبحق ا مىإن ضمان عدم التسليم يس 

 .أو المؤبد باإلعدام

                                                           
دراسة تحليلية على ضوء االتفاقيات الدولية، مجلة المستقبل للدراسات  –املجرمين ، التعاون الدولي في مجال تسليم  –محمد س ي ناصر  –بلقاسم بريش ي 1 

 .88، ص 0202، جوان 1، العدد4القانونية والسياسية، المركز الجامعي آفلو، املجلد 

 .202ص  بودوح ماجدة شهيناز، مبدأ عدم تسليم املجرمين في الجرائم السياسية، مجلة المفكر، العدد الرابع عشر، 2 
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إيجاد تعريف  هى الفقليم القانونية غموضا وتعقيدا والتي استعص ى عهوم الجريمة السياسية من أكثر المفاهيعتبر مفف

ذا هي في تنظيم الدولللا الوطنية رغم المبادرات المتعددة ها في تشريعاتها وامتنعت جل الدول عن وضع تعريف لهمحدد ل

وكذا إلى  اهجريمة السياسية في حد ذاتللوم أساسا إلى الطبيعة المعقدة هذه الصعوبة في تحديد المفه، وترجع اإلطار

ت يصعب أن يكون ال الذي مازال معناه مطاطا مفتوحا لكل التأوي هنفس "ح "السياسيةلصعوبة وضع تعريف محدد لمصط

  .1ستقرارواال  ب قواعد القانون الجزائي المتسمة بالثباتلأساسا لنظرية معينة في ص

 ية الجريمة السياسيةهماالمطلب األول: -2

 بأن 
ً
إن االتجاه الراجح في تعريف الجريمة السياسية يقوم على الجمع بين النظرية الشخصية، والنظرية الموضوعية، علما

 و النظرية األولى تهتم بالدافع الذي انطلق منه املجرم السياس ي عند ارتكاب الجريمة، فإذا كان الداف
ً
ذلك بأن ع سياسيا

 يسعى إلى خير األمة وصالحها وال يستهدف المنافع والمطامع الشخصية، كانت الجريمة سياسية، أما 
ً
 ونبيال

ً
يكون شريفا

إذا كان غير ذلك فإن الجريمة المرتكبة هي جريمة عادية، أي أن هذه النظرية تعتمد على شخصية املجرم وما يدور في خلده 

، علما بأن أنصار هذه من دوافع وأفكار، 
ً
 تاما

ً
وتركز بالتالي على الركن المعنوي للجريمة، وتهمل الركن المادي إهماال

النظرية انقسموا فيما بينهم إلى ثالث فرق؛ األولى منها نادت باالعتماد على الدافع وهو السبب المباشر والفعال الذي دفع 

ماد على الغرض والغاية وهو الهدف الذي يسعى الفاعل لتحقيقه، أما املجرم الرتكاب الجريمة، أما الثانية فنادت باالعت

 وإنما يكفي أن يكون 
ً
، دون اشتراط أن يكون كل منهما سياسيا

ً
الثالثة فتقوم على األخذ باجتماع الدافع والغرض معا

 فقط، وبالمقابل تركز النظرية الثانية )الموضوعية( على موضوع الحق المعتدى ع
ً
يكون  ليه، وذلك بأنأحدهما سياسيا

 على الدولة والنظام السياس ي فيها، فإذا كان من شأن هذا الفعل تهديد أمن الدولة الخارجي كالمساس 
ً
الفعل الجرمي منصبا

بكيانها أو استقاللها وسالمة أراضبها، أو تهديد أمنها الداخلي كاالعتداء على رئيسها أو المساس بالحكومة ومؤسساتها 

المواطنين العامة، كانت الجريمة سياسية، أي أنها تركز على الركن المادي للجريمة وتهمل بالتالي الركن  املختلفة وبحقوق 

 المعنوي وال تقيم للدافع الشريف والنبيل أي وزن يذكر.

ة يوإن الجمع بين النظريتين المذكورتين يكون من خالل إعمالها معا وجنبا إلى جنب، وذلك من خالل إضفاء الصفة السياس

 لكل نظرية منهما، األمر الذي يؤدي إلى االعتراف بكافة المعايير التي تتخذها كل 
ً
على كافة الجرائم التي تعد سياسية وفقا

 2نظرية منهما كأساس لتمييز الجريمة السياسية عن الجريمة العادية.

                                                           
 لالتفاقيات الدوليةسليني نسيمة،  1 

ً
، 1، العدد5املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، املجلد ،عدم تسليم املجرمين في الجرائم السياسية وفقا

 .061ص  ،0201

مهند ناصر الزعبي، علي جبار صالح، األساس القانوني للجريمة السياسية المركبة، االغتيال السياس ي أنموذجا "دراسة تحليلية مقارنة في  2 

 .480-480، ص 0212، 0، العدد02ضوء أحكام الشريعة والقانون"، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الشرعية والقانونية، املجلد 
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بين فرنسا و روسيا، واتفاقية  1802 دة التسليماهى عدم تسليم املجرمين السياسيين معلفاقيات التي نصت عتمن بين االو 

  .1جيكالبين فرنسا وب  22/11/1834

  هجريمة السياسية أنلومما يضاعف من صعوبة وضع تعريف ل 
ً
ناك جريمة سياسية خالصة، أي تقع فقط هما توجد  نادرا

و أن تكون الجريمة السياسية مركبة أو نسبية، هى حق سياس ي معين كالخيانة والتجسس والتمرد، بل الغالب لع اعتداءً 

ى لقع اعتداء عي( وأن طةتلاملخ)الجرائم  غير سياس ي واآلخرما سياس ي هى حقين في وقت واحد أحدلقع اعتداء عيبمعنى أن 

   2  )ى نحو وثيق باضطراب سياس ي )الجرائم السياسية المرتبطةلفي نفس الوقت تتصل ع حق غير سياس ي ولكن

 معايير تمييز الجريمة السياسية عن غيرها من الجرائم: الثاني بلالمط-3

يم فإن سلللتمات النظام القانوني لى الرغم من أن مبدأ عدم جواز تسليم مرتكبي الجرائم السياسية أصبح من مسلع  

  ألكثراالجرائم الجريمة عن   ذه هزال يفتقر إلى تحديد الضوابط والمعايير التي ميزت ي م الجريمة السياسية الهو مف
ً
 ارتباطا

ار لتمييز عن معي ركل اتجاه ر يعب تثالثة اتجاهات هر جريمة السياسية ظللوأمام صعوبة التوصل إلى تعريف دقيق ، اهب

 :يلي كما يه، و األخرى الجرائم السياسية عن باقي الجرائم 

 اه"كأساس لتمييز الجريمة السياسية عن غير ى " العنصر" الذاتي" أو " النفس ي لذا المعيار عه الشخص ي: يرتكزالمعيار  

مة أو إلى ارتكاب الجري هالبواعث التي دفعتم و هوصفيا يرجع إلى شخص المترائم، فأساس تحديد نوع الجريمة و من الج

   " "Rossel "43ب "روسلهذا المذها، ومن أنصار هالتي كان يسعى إلي األهداف

تندرج تحت  " : Billot.M "ا " بيموتهالجريمة التي ترتكب ببواعث سياسية، في حين عرفا هبأن clarke " " ركال ا " كهكما عرف 

ياس ي أو ضرار بالنظام السإل دف إلى المساس واهالتي ترتكب بوسائل غير مشروعة ت األفعالطائفة الجرائم السياسية كل 

 5 ".جتماعي في دولة ماالنظام اال 

تبر سياسية ولو كانت من جرائم القانون العام، كقتل رئيس الدولة أو ا سياس ي تعهفكل جريمة ترتكب ويكون باعث 

ا هذا المعيار لكون الغاية التي ينشدهت انتقادات إلى أنصار هولقد وج   .المسؤولين في الدولة بقصد تغيير نظام الحكم

  .الباعثا في ذلك شأن هشأن هايلمسألة شخصية ذاتية ل يمكن التعرف ع يه وراء الجريمةم من هالمت

ريمة تمييز بين الجللوموضوع الجريمة كأساس ه يلى طبيعة الحق المعتدى علذا المعيار عهيرتكز  :المعيار الموضوعي

تمام بشخص المتهم والباعث الذي ه، حيث اتخذ من طبيعة هذا الحق محو را لمتفرقة دون ااألخرى السياسية والجرائم 

                                                           

بد الوهاب، الجريمة السياسية، دراسة مقارنة، من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، أحمد محمد ع1 

 . 022جامعة القاهرة، ص 

واالتفاقيات اإلقليمية  ،1202(، دراسة تاريخية في ضوء قانون تسليم املجرمين الفارين لسنة0211-1202إيمان فريحات، تسليم املجرمين في األردن )2 

 521.ص  0عدد  ، 02مجلد  ،0210والدولية التي يرتبط بها األردن في مجال التسليم، مجلة دراسات عموم الشريعة والقانون، 

 .12التوزيع، عمان، األردن، صالمية والقانون، مجدولين للنشر و ، الجريمة السياسية في الشريعة اإلس0220منذر عرفات زيتون، ،3 

 .064سليني نسيمة، مرجع سابق، ص  4 
 46.ص  ، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر،0222أحمد عبد الحكيم شاكر، 5
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ك لا: " تهالجريمة السياسية بأن " "Devigne.M " فيعرف " ديفيني ،  هورائه من و دف الذي ابتغاهقتراف الفعل أو الال هدفع

ا: " كل هبأن " "orippo " ا " أوريبوهويعرف ".األمةل طات السياسية أو شكل الحكومة أو استقاللضد سيادة الس هالتي توج

ن التجريم او السائد، ذلك هويعتبر هذا المعيار  ."أو الخارجية ية لالداخ عالقتهادولة في للى النظام السياس ي لاعتداء ع

 
ً
المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات  هى المصالح القانونية املحمية، ولقد أخذ بعلعتداء ى فكرة اال لع يقوم أساسا

ا هتشر ة ضد تنظيم الدولة و مباهبحيث عرف الجريمة السياسية بأنها:" الجريمة الموج 1935اجن سنة هالذي عقد في كوبن

  1.." ضد الحقوق التي يتمتع بيا المواطنون  ا أوهوظائف

مما  النتهاكلمة املجتمع ويعرض مصالحه ال نساني خطير من شانه أن يهدد أمن وساتمثل بطبيعتها سلوك فهي  الجريمة أما

م هو قانون ه بالتنظيال يتو القانون الذي تحديد إلى تحديد ذلك السلوك املجرم اجتماعيا والمعاقبة عليه و  ينالمشرعدفع 

ئية تهدف إلى معاقبة الجاني باسم املجتمع وتسمى بالدعوى العامة اوكل جريمة تنشأ عنها ابتداء دعوى جز   ،العقوبات 

 عن هذه الجريمة إلى جانب الدعوى  أوالتي الغاية منها هي ضمان مصالح املجتمع وتحقيق أمنه واستقراره ولكن قد تنش

ح الضرر الخاص الذي سببته عوى خاصة والتي تسمى بالدعوى المدنية والغاية منها هو إصال العامة دعوى أخرى وهي د

 الجريمة.ح الضرر المادي أو المعنوي الذي سببته والدعوى المدنية: هي تلك الدعوى التي ترمي إلى إصال  .الجريمة

يا من يعد سياس ماال داخليا فكلخارجيا أو  تعدوا على نظام الدولة السياس يال والجريمة العادية: هي تلك الجرائم التي  

 ئم يكون عاديا سواء كان مضر االجر 
ً
  ا

ً
فيها  األصلو  ، كالقتل وغيره األفرادأو مضر بمصلحة  بالمصلحة العامة كالتزوير مثال

 2 .أن تكون بواعثها عادية

 ان يكون الدافع في الجر أو 
ً
  ئم العادية دافعا

ً
  أنانيا

ً
وغيرها  اختالسيتعلق بالمصالح الشخصية من قتل أو سرقة أو  دنيئا

 ي.بقصد جنائي من غير باعث سياس 

 إلى:وتقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى جرائم سياسية وجرائم عادية        

فيما عدا و السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياس ي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية  الجريمة-أ 

 .تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياس ي الومع ذلك  ،ذلك تعتبر الجريمة عادية

  دنيءالجرائم التي ترتكب بباعث أناني 

 لجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجيا 

 جرائم القتل العمد والشروع فيها 

  على حياة رئيس الدولة االعتداءجريمة 

  رهابيةاإل الجرائم 

                                                           
  .42يم شاكر، نفس المرجع، صكأحمد عبد الح1 

مين معهد العل السياسيين في التشريع العراقي، )رسالة ماجستير(،التنظيم القانوني لمؤسسة السجناء ، 0216الكصاري، فاضل مهدي عباس فرحان  2 

 .60للدراسات العليا، ص
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  والرشوة وهتك العرض واالحتيال األمانةس والتزوير وخيانة ختال واال الجرائم املخلة بالشرف كالسرقة. 

 1.على املحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها-ب 

 عدم التسليم في الجرائم السياسية أالثاني: مبد المبحث-4

تقديم تعريف للجريمة السياسية إال أنهما يكادا يجمعان على ضرورة منع تسليم رغم أن الفقه والقضاء لم يستقرا على 

املجرم السياس ي مما أدى إلى األخذ بهذا المبدأ في معاهدات وقوانين التسليم وهذا اإلجماع يجعلنا نتساءل عن األسباب 

 التي بني عليها هذا المنع.

 ولقد قدمت تبريرات كثيرة يذكر منها:

 األول: مبررات عدم تسليم املجرمين السياسيينالمطلب -5

ن املجرم السياس ي ليس ملهم كاملجرم العادي بالغريزة الدنيئة والرغبة األنانية في إشباع ضغينته الشخصية عن طريق إ

حب الثأر، فمصدر الجريمة السياسية أحاسيس صادقة، وحاجة إلى العدالة وحب خدمة الوطن بإنقاذه من دكتاتورية 

 Baron Rolinدة ومن صعاليك جاهلين ومتعصبين على حسب تعبير مستب

ن الجريمة السياسية موجهة ضد الدستور ونظام الدولة وبما أن األنظمة السياسية والمبادئ التي تقوم عليها الدول إ

لوب دولة المطعلى القانون والعدالة في ال اعتداءمختلفة مما قد يجعل تعقب املجرم السياس ي من قبل الدولة الطالبة 

منها التسليم ولذلك يرى بالنشلي أن العدالة واإلنسانية وحسن السياسة تتطلب جميعها أن يمنح الالجئون السياسيون 

 الحماية والملجأ.

 تقع الجرائم السياسية عادة تحت تأثير ظروف من الصعب تقديرها ألنها تتولد عن تهيجات حادة تكون سببا في اغتفارها.

ظامها الحديث إنما هي وليدة الثورة أو باألحرى وليدة اإلجرام السياس ي فال يجب أن ينس ى القائمون بأمرها أن الدولة بن

 أصلها وتاريخ تطورها.

إن عدم التسليم في الجرائم السياسية نابع عن تخوف الدول من المبالغة في توقيع العقاب على الشخص المطلوب ألن 

 ة أصعب منه في الجرائم العادية.تحقيق العدالة في الجرائم السياسي

 2إن املجرم السياس ي بهروبه من بلده إلى بلد آخر يعرض نفسه للنفي وهي عقوبة شديدة الوطأة على الرجل السياس ي.

 المطلب الثاني: مبدأ عدم جواز تسليم املجرمين في االتفاقيات الدولية-6

                                                           

 .64فاضل مهدي عباس فرحان الكصاري، مرجع سابق، ص  1 

 .028-022بودوح ماجدة شهيناز، مرجع سابق، ص  2 
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الجرائم هي الجرائم السياسية، والجرائم العسكرية،  تحظر أكثر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم، وهذه

والجرائم التي تخالف عقوباتها النظام االجتماعي. ففيما يتصل بالجرائم السياسية: يعّد مبدأ عدم جواز تسليم املجرمين 

.
ً
، فرضه العرف الدولي، وتبنته جميع التشريعات في العالم، صراحة أو ضمنا

ً
عت الدول أجموقد  السياسيين مبدأ عالميا

إذا كانت الجريمة المطلوب من »/ الفقرة أ( على عدم جواز التسليم 41)المادة  1280العربية في اتفاقية الرياض لسنة 

عّد بمقتض ى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة 
ُ
أجلها التسليم ت

تفاقية من الجرائم ذات الصبغة السياسية ـ وإن كانت بهدف سياس ي ـ الجرائم التالية: وقد استثنت هذه اال1«. سياسية

التعدي على ملوك ورؤساء الدول العربية أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم، والتعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء 

 .2أو السلطات أو وسائل النقل والمواصالت لدى األطراف المتعاقدة، والقتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه األفراد

عدم تسليم املجرمين السياسيين مبدأ معمول به في أكثر دول العالم، ألن املجرم السياس ي في األصل ال يقوم ثم أن مبدأ 

 عن عقيدة آمن بها وفكر عمل من أجله
ً
ومثل  ،بفعله بدافع الجشع أو الطمع أو حب المال أو األنانية، وإنما يقوم به دفاعا

نت إذا ظهر أنه لغرض سياس ي، أو كا داالستردان العقوبات صراحة على رفض طلب يانو أعلى يطمح للوصول إليه. ونصت ق

من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين دول الجامعة  41الجريمة ذات طابع سياس ي، وأكدت على هذا الرفض المادة 

  4/4/1280العربية الموقعة بتاريخ 

من اتفاقية  08استثناء جرائم القتل العمد واإلرهاب من الجرائم السياسية، فنصت المادة بوقد جاء هذه االتفاقية 

 :الرياض على أنه

يتعهد كل طرف من األطراف المتعاقدة أن يسلم األشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات املختصة أو “

 للقواعد والشروط الواردة في هذا املحكوم من الهيئات القضائية ل
ً
دى أي طرف من األطراف المتعاقدة األخرى وذلك وفقا

 .”الباب

وعليه نجد أن اتفاقية الرياض استثنت الجرائم اإلرهابية من قاعدة التسليم ألن جامعة الدول العربية اعتبرت الجرائم 

وع تفاقية جامعة الدولة العربية كانت محقة في استثناء هذا الناإلرهابية من الجرائم العادية التي يجوز فيها التسليم. ولعل ا

من الجرائم من قاعدة عدم التسليم لما في تلك الجرائم من تعّد على األرواح واألمالك العامة والخاصة لألفراد اآلمنين، وهي 

 جرائم غير مجدية أو منتجة لهدفها، ألن اغتيال فرد أو رجل أمن أو جندي لن يغير
ً
من نظام سياس ي قائم، بل يكون  غالبا

 على نشر الذعر بين أفراد الشعب
ً
 .أثرها مقتصرا

من االتفاقية المذكورة حيث نصت على أنه يستثنى من الجرائم ذات الصبغة  0فقرة  41وهذا االستثناء جاء في المادة 

ات وبة باإلكراه ضد األفراد أو السلطالقتل العمد والسرقة المصح“السياسية ـ ولو كانت بهدف سياس ي ـ الجرائم التالية: 

 ..”3أو وسائل النقل والمواصالت

                                                           
 .068سليني نسيمة، مرجع سابق، ص  1 

 10:18 – 14/  0/  0218 – 5282العدد: -القانون الدولي، الحوار المتمدنسعد عزت السعدي، تسليم واسترداد املجرمين في 2 

 0218نوفمبر،  22، مقال قانوني حول تسليم املجرمين في القانون ، ايثار موس ى3 

https://www.mohamah.net/law/author/ethar-moussa/
https://www.mohamah.net/law/author/ethar-moussa/
https://www.mohamah.net/law/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
https://www.mohamah.net/law/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/
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: " يطبق نفس هأن 3/2 كدت في المادة ، حيث أ1252يم املجرمين لسنة للتس األوروبيةتفاقية بت االهذ هاالتجاوبذات 

ب للعتقاد بأن الطاال ى ليم أسباب قوية تحمل علا التسهوب منلإذا قامت لدى الدولة المط-يم لعدم التس -الحكم أي

نصره بسبب ع هأو معاقبت هيملوب تسلو في الحقيقة مقدم من أجل محاكمة المطهالمقدم بسبب إحدى الجرائم العادية 

 ."األسباب كلسبب من ت أليضرر للذا الشخص قد يتعرض هالسياس ي، أو إذا تبين بأن وضع  هأو رأي هأو جنسيت هأو ديانت

سباب سياسية أو أل دين هتسميم المضط 1254لسنة  اإلقليميجأ لقية كاراكاس بشأن الممن اتفا 0ولقد حظرت المادة 

ة سياسية يم إذا كانت الجريمليجي التسلس التعاون الخليم املجرمين بين دول مجلجرائم سياسية، كما منعت اتفاقية تس

 .1اهمن 0في المادة 

منه والمادة  0ضمن قانونها األساس ي في المادة  –االنتربول  -كما سارت على هذا المبدأ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

/أ،ب من 0ذا الحظر كذلك في المادةه،و جاء  1250من اتفاقية تسليم املجرمين بين دول الجامعة العربية لسنة   4

دان في لى ": قد ترغب البل/أ تنص ع0ضافة فقرة جديدة إلى ّ المادة إم ت هأنيم املجرمين غير لدة النموذجية لتسهالمعا

وم الجريمة السياسية "كمحاولة لتقييد استثناء الجريمة هاستبعاد تصرفات معينة، مثال أعمال العنف....من مف

 .2يملالسياسية من التس

 خاتمة:

سياسية رغم حساسيتها، إال أن الجهود التشريعية مما سبق يالحظ أن الصعوبة التي تحاوط وضع تعريف للجريمة ال

والفقهية ال تزال تعمل على تحديد وحصر تعريف جامع ومانع لهذه الجريمة التي تظافرت جهود األعراف الدولية لترسيخها 

أي والتعبير ر رغم النقد الموجه لمبدأ عدم جواز تسليم مرتكبي الجرائم السياسية، إال أنها المالذ الوحيد المتعلق بحرية ال

ة الجريمة السياسيأو العم بأهداف نبيلة لتحقيق مصالح عامة للشعوب أو إعادة الشرعية للسلطات، ونستخلص أن 

 :تتميز بما يلي

1.  
ً
 .سياس ي إن الباعث على ارتكابها باعث سياس ي والغرض من اقترافها أيضا

  3.بواعث سياسيةأو تدفع إليها ، إن الجريمة السياسية ترتكب لتحقق أغراض سياسية .0

لحقوق والجرائم السياسية تقع على ا، تتميز الجريمة السياسية كذلك بان الحق المعتدى عليه فيها أيضا سياس ي .0

 .ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء ،السياسية العامة أو الفردية

من الدولة أجريمة السياسية تمس ال ،الجريمة السياسية تمس النواحي السياسية للدولة مثل نظام الحكم فيها .4

 .الداخلي والخارجي

                                                           

Bassiouni(M.Cherif), International Extradition, United States Law and practice, fourth edition, Copyright 2002byOceana  1

publication,INC,New York, p 402. 
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 أن تكون الجريمة السياسية مقصودة وموجهة من اجل مصالح سياسية  .5

كانت البواعث الشخصية قد يكون وإن الشخصية  واألغراض األهواءأن تكون الجريمة السياسية منفصلة عن  .6

 .في توجيه الفكر والرأي األثرلها 

أو النظام السياس ي القائم فيها وما يتصل به من  رجاالتهاية موجهة ضد الدولة أو أحد أن تكون الجريمة السياس .2

 .شخصيات دبلوماسية أو هيئات أو مؤسسات

 :افعومن هذه الدو  ،والجماعات األفرادأما الدوافع المؤدية للجريمة السياسية تقوم على أساس الدوافع السياسية لدى و  

 .توجيه الفكر والرأيفي  األثرمن جهة  شخصية:دوافع  .1

  .والعقيدة والعلماءللدين والدفاع عن المذهب  االنتماءمن جهة  دينية:دوافع  .0

 والتمييز الطبقي والعنصري  االجتماعيحة الظلم امن جهة إز  اجتماعية:دوافع  .0

 .والمالي وغيرها اإلداري من جهة الفقر والبطالة وقلة موارد الرزق والفساد  اقتصادية:دوافع  . .4
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 والعشرين الحادي القرن  في السياسية الجريمة

Political crime in the twenty-first century 
    / الجزائر جامعة الوادي ،الطيب بن محمد بنت حامدي سمية الباحثة:

Researcher: Soumaia Hamdi daughter of Muhammad bin Tayib 

University El Oued / Algeria 

 الملخص:

 اختلفتف السياسية الجريمة أوجه تنوعت كما أشكالها وتعددت بتطورها الدولة، وتطورت ونشأة ظهور  مع السياسية الجرائم ظهور  تزامن

 .معها والتعامل تصنيفها في التاريخ عبر والتشريعات القوانين معها

 نظًرا لقانون ا ورجال المفكرين من الكثير بال السياسية الجريمة شغلت الحياة ميادين شتى في الحاصل التطور  بسبب الحالي عصرنا وفي   

ا المصطلح هذا يزال ما ذلك ارتكابها، ومع طرق  واختالف وأضرارها لخطورتها
ً
 .والتعقيد الغموض من بكثير   محاط

 بينها لفرق ا عن املجتمع، والكشف على وتداعياتها أنواعها وبيان السياسية الجريمة مفهوم توضيح إلى النظرية الدراسة هذه هدفت لذلك    

 السياسية جريمةال مفهوم ووصف بتناول  وذلك الوصفي المنهج على االعتماد تم فقد المتتبع المنهج بخصوص أما, لها المشابهة الجرائم وبين

  :يلي كما النتائج فكانت وآثارها وانعكاساتها

 .دولة كل نظام طبيعة حسب السياسية للجريمة التعريفية النظرة اختلفت  -

 .أجانب وأ مواطنين إما يكونون  فقد لمرتكبيها وبالنسبة, خارجي هو ما ومنها داخلي هو ما فمنها السياسية الجرائم وأشكال صور  تعددت  -

  .إليها السياس ي الباعث وجود مع ولو, القانون  في السياسية الجرائم عن السياسية واالغتياالت اإلرهابية الجرائم استبعاد تم  -

 .الخصائص وبعض الشروط حيث من معهم اختلفت ولكنها, واألركان الشكل حيث من األخرى  الجرائم مع السياسية الجرائم اتفقت  -

 .املجتمع أو األفراد على حتى أو الحكم نظام على سواءً  النواحي شتى في متعددة آثار   السياسية للجرائم  -

ا السياسية الجريمة ارتبطت  -
ً
 .السياسية والحقوق  السياسية األنظمة بوجود وثيًقا ارتباط

 .السياس ي اإلجرام ودوافع أسباب اختلفت - 

  .العاديين املجرمين من غيره بها يحظى ال خاصة بمعاملة يحظى السياس ي املجرم - 

 والعشرين. الحادي القانوني، القرن  السياس ي، الدولة، الفقه السياسية، املجرم الجريمة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The appearance of political crimes synchronized with the appearance and consistence of the state, and it has been 

developed by its development and its forms has varied as did the various aspects of political crime, so laws and legislations 

differed with it throughout history in classifying and dealing with it. 

     And in our time, due to the development taking place in various fields of life, political crime has occupied the minds of 

many thinkers and jurists due to its danger, damage and different ways of committing it, yet this term is still surrounded by a 

lot of ambiguity and complexity. 
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    Therefore, this theoretical study aimed to clarify the concept of political crime, explain its types and its repercussions on 

society, and reveal the difference between it and similar crimes, as for the approach followed, the descriptive approach was 

relied upon by addressing and describing the concept of political crime and its repercussions and effects. The results were as 

follows: 

- The definitional view of political crime differed according to the nature of the system of each country. 

- There are many forms of political crimes, some of which are internal and some are external, and as for the committers, they 

may be either citizens or foreigners. 

- Terrorist crimes and political assassinations are excluded from political crimes in law, even if there is a political motive for 

them. 

- Political crimes agreed with other crimes in terms of form and elements, but they differed with them in terms of conditions 

and some characteristics. 

- Political crimes have multiple effects in various aspects, whether on the system of government or even on individuals or 

society. 

- Political crime is closely linked to the existence of political systems and political rights. 

- The causes and motives of political crime has varied. 

- Political criminal receives special treatment that other common criminals do not have. 

Keywords: The political crime - The political criminal - The state - Legal jurisprudence - Twenty-first century. 

 مقدمة:

 السلطة ىعل التنازع هو وجودها سبب فكان الحاكم، وبالنظام الدولة بسلطة جذورها وامتدت السياسية الجريمة ارتبطت

  .إلنسانيةا الحضارة لتطور  تبًعا واألشكال الصور  من العديد وتأخذ ذلك بعد لتتطور  الدولة، ظهور  قبل حتى األفراد بين

 واملجرم ةالسياسي الجريمة نحو النظرة تحولت أوروبا في التحررية الحركات انتشار ومع عشر التاسع القرن  مستهل وفي

  إليها ينظر املجتمع الرفق، وأخذ إلى القسوة من السياس ي
ً
  يعتبرها كان التي تلكم عن مختلفة نظرة

ً
 المألوف، عن ارًجاخ فعال

 ياسيينالس املجرمين عن الشاقة واألشغال اإلعدام عقوبة تلغي القانونية واألنظمة الدول  في قوانين عدة إصدار أوجب مما

  .العادية الجرائم في املحكومين من غيرهم بها يحظى ال عادلة، عقابية بمعاملة   عليهم املحكوم وتمنح

 وزاد ةواسع أبعاًدا السياسية الجريمة والشيوعية، أخذت والنازية الفاشية الحكم أنظمة ظهور  ومع العشرين القرن  وفي

 تحرريةال المفاهيم قلب وتم وقمعها، السياسية المعارضة ملحاربة قوة من أوتيت ما بكل تلك عملت أين بها، االهتمام

 محاكم إنشاءو  السياسية الجرائم عقوبات في التشديد تم كما الماض ي، القرن  خلفها التي واإلنسانية والتطورية والحضارية

 بذولةالم املجهودات على الضوء إلقاء سنحاول  الدراسة هذه خالل ومن عليها، العقاب في القاض ي حرية وإطالق بها خاصة

 .مكافحتها وآليات السياسية الجرائم مفهوم لتحديد
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ا
 :اإلشكالية: أول

 ونشأة هور بظ ظهورها تزامن فقد ،املجتمعات تغيير مع تطورت التي األخرى  الجرائم شأن شأنها السياسية الجريمة تّعد     

 تصنفيها في يخالتار  عبر والتشريعات القوانين واختلفت أنواعها تعددت بتطورها، كما وتطورت السياسية والكيانات النظم

ا يزال ما المصطلح هذا أن معها، إال والتعامل
ً
 صونصو  قواعد وضع استوجب مما والتعقيد، الغموض من بالكثير محاط

  :كاآلتي الدراسة إشكالية صياغة يمكن هنا ومن. غيرهم عن مرتكبيها تميز السياسية للجريمة ضابطة

 »   لها؟ التصدي آليات هي وما السياسية الجريمة ماهي «

ا  إشكالية عن لتجيب فرعية تساؤالت انبثقت أعاله؛ بالتساؤل  تحددت والتي إشكالية ضوء وفي :الدراسة تساؤلت: ثانيا

 :وهي  ،الدراسة

 السياسية؟ الجريمة هي ما .1

 السياسية؟ الجريمة وشروط ضوابط هي ما .2

 السياسية؟ الجريمة آثار هي ما .3

 األخرى؟ والجرائم السياسية الجرائم بين الفرق  ما .4

ا
ا
 :في الدراسة أهمية تبرز :الدراسة أهمية: ثالث

 .وأنواعها وأهدافها السياسية الجريمة مفهوم بيان .1

 .السياسية الجريمة شروط توضيح .2

 .األخرى  والجرائم السياسية الجريمة بين التمييز .3

ا   :الدراسة أهداف: رابعا

 .السياسية للجريمة القانونية الطبيعة على التعرف .1

 .السياسية الجريمة ومقومات أركان على التعرف .2

 .السياسية الجريمة لظاهرة والدوافع األسباب معرفة .3

 .املجتمع على وأثرها السياسية الجرائم معالجة .4

 .العادية الجريمة عن السياسية الجريمة تمييز .5

ا   :للدراسة اإلجرائية المفاهيم تحديد: خامسا

 ونظرة اصةالخ بطبيعته العادي اإلجرام عن يتميز سياس ي بدافع الدولة ضد ُينتهك جرم هو :السياسية الجريمة .1

 حقوق  ضد موجه هو ما ومنهاوسيرها،  الدولة تنظيم ضد موجه هو ما فمنها الجرائم هذه وتتنوع مرتكبيه، إلى املجتمع

 .المواطنين

 .نوعةمت وبأساليب مختلفة وبطرق   ،نبيل بدافع   السلطة تغيير يريد الذي الشخص هو :السياس ي املجرم .2
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 سياس ي لنظام ويخضعون  محدد جغرافي إقليم على نشاطاتهم يمارسون  األفراد من مستقلة جماعة :الدولة .3

  .معين

  .القانون  في مختصين علماء عن تصدر التي واآلراء واألسس المبادئ هو :القانوني الفقه .4

 31 في وسينتهي م2001 جانفي 1 في بدأ الميالدي للتقويم وفًقا الحالي القرن  هو :والعشرين الحادي القرن  .5

 .م2100 ديسمبر

ا  :الدراسة منهج: سادسا

 علمًيا ًداجه باعتباره العلمية؛ المناهج أنسب من يعتبر والذي، الوصفي المنهج استخدام الدراسة هذه طبيعة تطلبت

 عويس: محمد)معينة  ظاهرة خصائص وتقييم وتحليل تصوير إلى يهدف(, 141ص, 1995 حسين: محمد سمير)منظًما 

 .(189ص, 1991 الدين: بدر أحمد)معين  موقف عن الجارية والبيانات الحقائق تجميع في عليه وُيعتمد ،(109ص, 1992

 السياسية الجريمة ماهية: األول  المبحث

 بين فصلت تيال السياسية األفكار مع جنب إلى جنًبا الفرنسية الثورة مبادئ النتشار نتيجة الجرائم من النوع هذا برز  لقد

 الجرائم يلمرتكب المقررة تلك عن تختلف خاصة معاملة مرتكبيها معاملة اقتض ى مما، الحاكم وشخص السياسية السلطة

: وهي مطالب أربعة إلى المبحث هذا تقسيم تم الملجأ، وقد وحق املجرمين تسليم بنظام يتعلق فيما خصوًصا األخرى 

 .يةالسياس الجريمة من وصور  نماذج السياسية، الجريمة أنواع السياسية، الجريمة أركان السياسية، الجريمة مفهوم

  السياسية الجريمة مفهوم: األول  المطلب

 من كبير انبج على تعريفها يبدو بلد، لذلك أي في السياس ي الفكر ظواهر من وشخصية زمنية ظاهرة السياسية الجريمة   

  كونها أساس على جهة؛ من الجزائي بالقانون  الرتباطها والتعقيد الصعوبة
ً

 بالنظام والتصالها, عليه معاقًبا معيًنا فعال

: العاني رشاك)القائم  السياس ي النظام طبيعة على يعتمد وكيانها السياسية الجريمة فطبيعة أخرى؛ جهة من السياس ي

 :فمنها, السياسية الجريمة تعاريف وتنوعت تعددت ولقد(, 191ص, 1911

 :اإلسالمية الشريعة في السياسية الجريمة مفهوم: األول  الفرع

 الجريمة ينهاب ومن والقضايا المسائل من العديد في الوضعية التشريعات سبق قد يجده اإلسالمي الفقه على المطلع إن    

يوسف:  يس  قاس ي)اإلمام  طاعة عن الخروج بها ويعني البغي بمصطلح وتنالوه الفقهاء عرفه كمصطلح فهي السياسية،

 لبغي،ا وجريمة السياسية الجريمة بين زهرة أبو يربط لم حين في, الحدود باب في عنها الحديث يدخل كما ،(243,ص2011

 قادة أو, اًماحك كونهم بوصف الحكام أشخاص على أو الحكـم نظام على االعتداء فيها يكون  التي الجرائـم هي: »بقوله وعرفها

  (114 -113ص, 1998: زهرة أبو محمد» (السياسية آلرائهم السياس ي الفكر
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 ذهب ما جريمةلل تعريفهم في ووافقوا السياسية للجريمة تعريف   وضع في اجتهدوا اإلسالمية الشريعة فقهاء أن والمالحظ

  لتعريفاتا هذه ومن عقاب، من عليه يترتب ما وكل واملخالفة اإلثم حول  تدور  تعريفاتهم كل أن إذ العربية، اللغة أهل إليه

 .تركه على معاقب واجب ترك أو فعله، على معاقب محرم فعل إثبات عبارة .1

 .الشارع نواهي أو أوامر يخالف سلوك كل تشمل .2

 .تعزير أو بحد عنها تعالى الله زجر شرعية محظورات هي .3

 عبد الله حسب فايت خالد) سوي. غير سلوك عنه ينتج السلوك أو اإلحساس أو التفكير يصيب خلل الجريمة .4

 (111ص, 2021: الله

 :المقارن  الفقه في السياسية الجريمة مفهوم: الثاني الفرع

 الفقهاء راءآ انقسمت وغموًضا، كما تعقيًدا القانونية المفاهيم أو المصطلحات أكثر من السياسية الجريمة مفهوم يعتبر   

، ثالثة إلى السياسية للجريمة تعريفهم في  :اآلتي النحو على وهي اتجاهات 

:
ا

 :المادي() الموضوعي المذهب أول

 الطبقية اتوالصراع السياسية الحركات فيها وسادت االشتراكية، األنظمة فيها ظهرت قد كانت ظروف   في ظهر المعيار وهذا

 على عوق هل مباشرة؟ الدولة على الضرر  وقع هل: أسئلة ثالثة في وصور  القائمة، السياسية األنظمة قلب حاولت التي

 يرى  كما االجتماعي؟ أو السياس ي النظام حماية املجرم عقاب من المقصود وهل االجتماعية؟ أو السياسية حقوقها

 ها،ارتكاب على الباعث كان مهما السياسية الجريمة طبيعة يحدد الذي هو الجريمة موضوع أن على االتجاه هذا أصحاب

 ساسالم أي الخارج؛ جهة من سواء السياس ي الدولة نظام على االعتداء معنى على تنطوي  التي هي السياسية فالجريمة

 فرادأل  السياسية الحقوق  أو السلطات نظام أو الحكومة بشكل المساس أي الداخل؛ جهة من أو سيادتها، أو باستقاللها

 المعتمدة التعريفات ومن( 01ص (,م29/08/2022) االثنين التصفح تاريخ غزال: اللطيف عبد جمال بيرم) .والجماعات

 :منها نذكر المعيار هذا على

 الحكومة كشكل, السياس ي الدولة نظام على عدواًنا تقع التي هي السياسية الجريمة: » مصطفى السعيد الدكتور  تعريف

 .»السياسية المواطنين وحقوق  السلطات ونظام

 اضطراب بسبب أو السلطة عن خروج أو أهلية حرب نشوب أثناء ترتكب التي الجريمة: » ( بأنها Jon Stuart Mill ) عرفها

  :نذكرها الموضوعي المعيار لهذا االنتقادات من العديد وجه ولقد( 301ص, 2011 شهيناز: ماجدة بودوح) «. سياس ي

 مما مبالرغ دنيئة، دوافعه وآخر نبيلة دوافعه مجرم بين مساواته وبالتالي للمجرم الشخص ي للجانب إهماله .1

  .إجحاف من ذلك عليه ينطوي 

 دوافع ىإل النظر دون  القائم النظام حماية إلى ترمي ألنها السياسيين؛ الخصوم على الوطأة شديدة النظرية هذه .2

 .السياس ي املجرم
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 للحكام املجال يفسح ما وهو للمجرم، الروحية الحالة دون  الحكم ونظام الدولة مصلحة تأخذ النظرية هذه .3

 .السياسيين خصومهم من والثأر االنتقام سبيل في لهم الممنوحة السلطات استعمال في والتعسف لالستبداد

 ون د السياس ي النظام على الحاصلة االعتداءات في حصرها حيث السياسية الجرائم نطاق من ضيق معيار وهو .4

 .واالقتصادية المالية الحقوق  على الحاصلة االعتداءات

 أدى مما اعثالب بنبل تعبأ وال المعنوي  ركنها دون  المادي ركنها ناحية من إال السياس ي لإلجرام تنظر ال نظرية أنها .5

 ياس ي،الس للمجرم المقررة المزايا من يستفيد والتجسس بالخيانة وطنه يبيع الذي العميل أن حيث شاذة، نتائج إلى

 .الثائر كالقيادي الخائن فيصبح

ا   :الشخص ي المذهب:  ثانيا

 سياسًيا غرًضا يكون  الذي ارتكابها على والباعث الجريمة من الهدف على المذهب هذا في السياسية الجريمة تعريف يقوم

 المذهب خالف على وذلك ،(08ص, 2018 الجداوي: حسن ترجمة, بروال لويس)الجريمة  موضوع عن النظر بصرف

 االثنين التصفح تاريخ: غزال اللطيف عبد جمال بيرم)عليه  المعتدى الحق طبيعة من ينطلق الذي الموضوعي

 رتكبت التي الجريمة: »  بأنها المعيار هذا على بناء السياسية الجريمة تعرف وعليه(, 02ص, سابق مرجع ,(م29/08/2022)

 (302ص, سابق , مرجع2011 شهيناز: ماجدة بودوح) «. سياسية بواعث إليها تدفع أو سياسية أغراض لتحقيق

, االتجاه الهذ وفقا الجرم ارتكاب من النهائي القصد أو األخير الهدف أو الجرم الرتكاب المباشرة العلة: أنه الدافع وعرف     

 وبالتالي صعبة، مسألة إثباته فمسألة لذا نفسية؛ طبيعة ذو الدافع أن قيل حيث النقد، من يسلم لم االتجاه هذا أن غير

 يوفر ال المادية المعايير دون  بالدوافع األخذ وأن, للجريمة كركن   ال التخفيف أو للتشديد كظرف   به األخذ األفضل فمن

 مما اديةع جريمته كانت ولو حتى سياسًيا الجريمة من دافعه بأن يدفع مجرم كل يجعل كما, املجتمع لمصالح فعالة حماية

 غرضل ارتكبت ألنها سوى  السياس ي المعنى عن بعد كل بعيدة جرائم تشمل حيث السياسية الجرائم نطاق من يوسع

  .سياس ي

ا
ا
  :المزدوج المذهب : ثالث

 بالمعيار ةالسياسي الجريمة ربط إلى المزدوج المذهب أنصار يذهب والشخص ي الموضوعي المذهبين بين التوفيق إطار في

 بيرم)إليه  يرمي الذي والهدف الجاني لدى الباعث وهو الشخص ي عليه، والمعيار المعتدى الحق طبيعة وهو الموضوعي

 على المعتمدة التعريفات ومن ، (02ص, سابق ، مرجع(م29/08/2022) االثنين التصفح تاريخ غزال: اللطيف عبد جمال

 :منها نذكر المعيار هذا

 تعديله وأ السياس ي النظام تغيير محاولة منها الوحيد والغرض عليها الباعث يكون  التي الجريمة»: صفوت أحمد تعريف -

 نظامو  الحكومة وشكل األخرى، الدول  مع وعالقتها أمالكها وسالمة الدولة استقالل السياس ي، لنظام ويشمل قلبه، أو

 .«سياسية جريمة يكون  النظم هذه على مباشر تعد السياسية، فكل األفراد وحقوق  فيها السلطات

 :المقارنة التشريعات في السياسية الجريمة مفهوم: الثالث الفرع
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 لطبيعة اوفًق  الوطنية، القانونية تشريعاتها نصوص ضمن السياسية للجريمة خاص   تعريف   وضع عن الدول  معظم عزفت

 عرفتها لتيا يعرفها، وتلك لم من ومنها السياسية الجريمة عرف من اإلنسان، فمنها حقوق  لمعايير واحتراًما السياس ي نظامها

 .السياسية الجريمة صفة لتحديد الثالثة المعايير هذه بين فيما تتردد

 أن»  على الثالثة المادة تنص حيث الموضوعي المعيار اعتمد وقد( م1929) سنة األلماني القانون  عرفه تعريف فأول  

 فهبوص الحكومة أعضاء أحد أو الدولة رئيس وضد سالمتها أو الدولة كيان ضد الموجهة الجرائم هي السياسية الجرائم

 التي الجرائم وكذلك, والترشح االنتخاب في المتمثلة السياسية الحقوق  وضد, الدستورية الهيئات وضد, الحكومة في عضًوا

 ويرى (, 302ص, سابق , مرجع2011 شهيناز: ماجدة بودوح) «األجنبية البالد مع الحسنة بالعالقات المساس شأنها من

 .استبداد االجتماعي االتجاه وطغيان فوض ى، الفردي االتجاه طغيان أن للمسألة تقديره في البعض

 عياربالم األخذ إلى التشريعات غالبية اتجهت والموضوعي الشخص ي المعيارين من لكل   وجهت التي االنتقادات وأمام

 فيوازن  ،(321ص, 2012فيصل:  زحاف بن)الفردية  والحريات والحقوق  االجتماعية المصلحة بين يجمع ألنه المزدوج؛

 سنة صادرال اإليطالي العقوبات قانون  به قام ما وهذا, الفردية والحريات الحقوق  وحماية املجتمع مصالح حماية بين بذلك

 بمصلحة يضر فعل كل»  هي السياسية الجريمة أن على( 2/3) المادة في نص والذي المزدوج بالمعيار أخذ الذي( م1930)

 قعتو  عادية جريمة كل سياسية جريمة كذلك وتعتبر, المواطنين حقوق  من سياس ي بحق   أو الدولة من مصالح سياسية

 »جزئي أو كلي سياس ي بدافع

 لعقوباتا قانون  السياسية الجريمة تعريف في والموضوعي الشخص ي بالمعيارين أخذت التي العربية التشريعات ومن

 عليها أقدم التي المقصودة الجرائم هي السياسية الجرائم»  وتنص منه( 191) المادة في( م1944) عام الصادر اللبناني

 إنقاد قد الفاعل يكن لم ما والفردية العامة السياسية الحقوق  على الواقعة الجرائم كذلك وهي, سياس ي بدافع الفاعل

 »دنئ أناني لدافع

 ومن, ذلك محددة معايير إيجاد لصعوبة راجع وهذا, السياسية للجرائم تعريًفا تضع لم التشريعات أغلب أن والمالحظ   

( 319-303ص ص, سابق , مرجع2011 شهيناز: ماجدة بودوح)والجزائري  والتونس ي والمغربي واألردني الكويتي التشريع بينها

 س ي قاس ي)الجزائري  العقوبات قانون  في عقوبتها على بالنص اكتفى وإنما السياسية، الجريمة بتعريف يعنى لم الذي

 خاصة عقوبات يخصص أن دون  ،"الدولة أمن ضد والجنح الجنايات" عنوان تحت( 215ص, سابق مرجع, 2011يوسف: 

 من( 19) المادة كانت وإن الباب، بهذا محصورة المؤبد والسجن اإلعدام عقوبات فغالبية عقوبتها من شدد أنه بل بها،

 .مجرًما تسميه أن دون  اللجوء بحق قانوًنا يتمتع سياس ي الجئ تسليم جواز بعدم قضت( م1991) دستور 

 السياسية، الصبغة ذات والجنح الجنايات في املجرمين تسليم حظر (198) المادة نص وفي الجزائية اإلجراءات قانون  وفي 

 المشرع أنب القول  من نتمكن بموجبه الذي النص وهو سياس ي لغرض مطلوب التسليم أن منها يتبين التي الحاالت في أو

 بينما ص ي،شخ معيار هو الدستور  معيار وأن, فقط التسليم مسألة في السياس ي واملجرم العادي املجرم بين يميز الجزائري 

 هذه صن في الجزائري  المشرع جعل وهو سياسية صبغة ذات كونها من الجريمة طبيعة بمسألة التزم اإلجراءات قانون  في
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 مقارنة ا،له المقررة بالعقوبات يتعلق فيما العادية الجرائم وبين بينها يفرق  فلم, الموضوعي المعيار يتبنى المادة

 (لعاديةا للجرائم المقررة العقوبات عن تميزها خاصة عقوبات السياسية للجرائم تخصص التي األجنبية بالتشريعات

 )320ص, سابق , مرجع2011 شهيناز: ماجدة بودوح

 جرائم كلتش ال التي األفعال كل استبعاد على السياسية الجريمة مفهوم تحديد في يعتمد الذي وهو حديث اتجاه وهناك 

 صالحإ مشاريع قدمت حين األمريكية، المتحدة الواليات في االتجاه هذا وبدأ وأسبابه دوافعه عن النظر بغض سياسية

 طاقن من إلخراجها عليها وينص جريمة أي يستبعد أنه حيث من األسهل االتجاه هذا أن ويبدو الكونجرس إلى التسليم

 .السياسية الجرائم

ا السياسية الجريمة مفهوم: الرابع الفرع  :قضائيا

 ريمةالج كانت إذا فيما بالبحث عامة   بصفة واكتفى السياسية، للجريمة واحد   تعريف   على يستقر لم القضاء إن     

  :ومنها ال أم سياسية المعروضة

 :السياسية الجريمة لتحديد أسس ثالثة وضعت إذ( م1908) سنة بسويسرا التعاهدية املحكمة عن الصادر الحكم -1

 .محضة السياسية جريمة نجاح على المساعدة الجريمة ارتكاب من الغرض يكون  أن يجب -أ

لتي تمت والغرض الذي من أجله يراد العمل على تعديل النظام ايجب أن تكون هناك رابطة مباشرة بين الجريمة  -ب

 السياس ي أو االجتماعي للدولة.

 استعمال الوسائل الشديدة في ارتكاب الجريمة قد يقلب صفتها ويجعلها من جرائم القانون العام. إن -ج

السياسية  م( والذي جاء به أنه لكي تعتبر الجريمة1923كذلك الحكم الذي أصدرته املحكمة االتحادية بسويسرا سنة ) -2

ن تكون ناشئة ع ية وكراهة األحزاب, بل يجب أنفي عرف معاهدات التسليم ال يكفي أن يكون مصدرها النزعة السياس

 304) ص, سابق , مرجع2011 شهيناز: ماجدة بودوح (حركة سياسية عامة وتؤدي لتحقيق الغرض السياس ي المقصود

 المطلب الثاني: أركان الجريمة السياسية

 وهي: ، السياسية وهي الدعائم والمقومات الرئيسية الثالثة التي يجب توافرها في الجرائم     

  الفرع األول: الركن الشرعي للجريمة السياسية

 هو الركن الذي يمثل المسوغ الشرعي أو السند الشرعي على تجريم الفعل، إذ يمثل هذا الركن المرجعية الشرعية

 فةمخالا، ويترتب على إتيانه أو االمتناع ا ومجرًم للجريمة، ويقصد به التنصيص على أن هذا السلوك سلوك محرًم 

 الله: عبد الله حسب فايت خالد (توجب العقوبة على املخالف، ويعبر عن هذا الركن بقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص

 :وال بد من توفر شرطين لتحقيق هذه الشرعية, )115ص سابق، مرجع, 2021

 خضوع الفعل أو الترك لنص شرعي يتضمن التحريم أو المعاقبة. .1
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وألن وجود هذه  الترك ألي سبب من أسباب انعدام المسؤولية الجنائيـة أو امتناعهـا،عدم خضوع الفعل أو  .2

الصفة غير المشروعة، مما يؤدي إلى هدم الركن  األسباب يلغي مفعول نص التحريم والمعاقبة، وينفي عن الفعل أو التـرك

 الشرعي.

 الفرع الثاني: الركن المادي للجريمة السياسية 

ن للجريمـة،المادي  الـركن وَّ
َ
سواء أكان  يتمثل في الفعل اإلجرامي، وهو أن يقع من املجرم التصرف الواقعي املحظور الُمك

 ا فرديً هذا الفعل إيجابيا أم سلبيً 
ً
 أم قـوال، ترتـب اا أم اشتراك

ً
عليه الضرر بآحاد الناس، أم سبب فسادا في املجتمع  فعال

وعالقة السببية بين الفعل  ر، وهي السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجراميـةوجدير بالذكر أن للركن المادي عناص بأسره

 (111-101ص ص, 2009: سمور  محمد أحمد )أسامة والنتيجة

 الفرع الثالث: الركن المعنوي للجريمة السياسية 

باإلضافة إلى الشروط الجنائية،  يسمى الركن المعنوي بالركن األدبي أو القصد الجنائي، أو ما يعرف اليـوم بالمسـؤولية   

التي يجب أن تتوفر في مرتكبي جريمة الجريمة السياسية من اإلدراك واالختيار والعلم بالنتائج والمسؤولية الكاملة، و من 

أنها كانت نتيجة  إذا ما كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية أو مقصودة أو غير مقصودة أو خالل هذا الركن يتم التعرف

تعمد إتيان » , ومفهوم القصد الجنائي هو (111ص سابق، , مرجع2021 الله: عبد الله حسب فايت )خالد عرض ي لحادث

, سابق مرجع ,2009: سمور  محمد أحمد )أسامة «الفعل أو يوجبه  الفعل املحرم أو تركه مع العلم بأن الشارع يحرم

 ( 129ص

 المطلب الثالث: أنواع الجريمة السياسية

 السياس ي واالجتماعي ونظام الحكم في كل دولة هو الذي يحدد أنوع الجرائم السياسية، وذلك طبًقاالوضع 

 ومن هذه التقسيمات ما يلي: المتطلبات حاجاته في مواجهة هذا النوع من الجرائم وتبًعا للظروف التي يمر بها أيضً 

 الفرع األول: جرائم الرأي

يخالف مرتكبوها النظام العـام بـآراء مخالفة أو متعارضة ومتصادمة مع النظام وهي الجرائم السياسية البسيطة والتي 

, (45ص, 2009: عوض حامد رفيق )هاني العنف وبدون أعمال،  (15ص, 2019: مروة لعزيز هاجر، )شريك العام في دولهم

 تصنف إلى جرائم رأي، أو جرائم فعل. ومن ثم فإنها

: جرائم القول 
ا

 .التي تقف عند حدود التعبير عن الرأي )الرأي(: وتشمل كافة الجرائم أول

ا: جرائم الفعل المادي، سواء كانت متوسطة أو  والتي تشمل كافة الجرائم السياسية التي ترقى الى مستوى الفعل ثانيا

 .محدودة أو بالغة العنف

 )البحتة(الفرع الثاني: الجريمة السياسية الخالصة 

ّراح القانون،إن تسمية بعض 
ُ
الجريمة تكتسب الصفة وهذه  أنواع الجرائم السياسية بالبحتة، تسمية حديثة أخذ بها ش

 على ارتكابها، أو طبيعة الحق المعتدى عليه. بالنظر إلى الباعث الذي حث املجرم السياسية، سواءً 

دستور وعلى السلطات الثالث في الدولة الواقعة على الو  تلك الجريمة الماسة بأمن الدولة الداخليوتعرف أيًضا بأنها 

لحق ضررً ( 111ص, 2020: محمد رمضان )حمدان
ُ
, 2012 حجائب: أبو إبراهيم الدين بدر )أسامة ا بالصالح العاموالتي ت
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الناحيـة ن كيان الدولة األساس ي م نحو تشمل كافة األفعال التي توجه ؛ بمعنىحقـوق األفـراد حًقا مـن , وال تضر(91ص

الفروح:  حمدان )محمد الحقـوق السياسية للجماعة واألفراد األفعال التي تمـس الخارجيـة والداخلية، كما تشمل جميع

 . (145ص ,2008

 الفرع الثالث: الجرائم السياسية النسبية 

بالجرائم  ترتبطفهي تلك الجرائم التي تقع في آن واحد على مصلحة الدولة ومصالح األفراد، وهي في األصل جرائم عادية 

 
ً
 محمد) وينتج عن هذا االرتباط إما تعدد جرائم مادي أو حقيقي وإما تعدد جرائم معنوي أو صوري اا وثيًق السياسية ارتباط

 , ومنها : ( 21ص, 1911 الفاضل:

: الجريمة السياسية 
ا

 :المركبة( املختلطة(أول

 .أو مصلحة خاصة، ولكنها تنفذ بغرض سياس ي يقع االعتداء فيها بحق فردي,التي الجريمة      

ا: مفهوم الجريمة السياسية المرتبط  : المالزمة(( ثانيا

وبواعثها،  حيث موضوعها صل عادية منهي الممارسات العادية التي ترتبط بالعنف السياس ي أو تمثل جرائم في األ 

السياسية كحوادث القتل، والنهب، والتخريب التي تحدث  تقع خالل حوادث سياسية فترتبط بالجرائم، وهي التي هدافهاأو 

 (.111ص ,2020 محمد: رمضان )حمدان اا سياسيً أثناء ثورة أو هياًج 

 :رتبطةمالو املختلطة تين العالقة بين الجريم

والغاية، ولكنهما  حيث الموضوع بينهما من اهناك تشابهً  أن املختلطة والمرتبطة يظهر تينخالل تعريف الجريم من   

 لها صلة بجريمة  سياسية  بحتة  أو تكون  في ظروف  عادية  ولغاية  سياسية  دون أن تقع الجريمة املختلطة نأتختلفان حيث 

 .حرب أهلية ثورة، أو بحالة ثورة  بينما الجريمة المرتبطة فإنها تقترف في أثناء حوادث  سياسية

 السياسية المطلب الرابع: نماذج وصور من الجريمة

ومنها ما هو مرتبط  ،سالمة الدولة الداخلية الموجهة ضد جرائمهناك عدة صور للجريمة السياسية فمنها ما هو مرتبط بال

 . سالمة الدولة الخارجية موجهة ضدال جرائمبال

، فيما بينها السلطات العامة، وعالقتها تنظيم، : وتشمل شكل الحكومةسالمة الدولة الداخلية الموجهة ضد جرائمال-1

 .السياسية التي تنظمها هذه المؤسسات، كحق الترشيح واالنتخاب المؤسسات الدسـتورية والحقـوق 

ية األجنب عالقتها مع الدول ، سالمة أراضيها ،وتشمل استقالل الدولـةسالمة الدولة الخارجية:  الموجهة ضد جرائمال-2

, وتندرج ضمن هذه املجموعتين (114-145 ص ص, سابق مرجع ,2008الفروح:  حمدان )محمد وخاصة جريمة التجسس

 :عدة صور أهمها ما يلي

  :جرائم اإلساءة إلى األديان والتحريض عليها-1

الدينية  واإلساءة إلى الكتب واألنبياء والشخصيات والرموز  من خالل اعتداء البعض على األديان والمعتقدات الدينية

 العدوان على فئة من الناس على أساس الدين والمعتقد. أو اإلساءة أوالمعتبرة، والتحريض على مناهضة 

 

 



 

    الجرائم السياسية بين عدالتي السياسة والقانون       

 

 132 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدوليالمؤتمر 

 العلمي

2022 

 

 ي:جرائم التضليل اإلعالم-2

واإلزعاج النفس ي العام من خالل تعمد نشر  بواسطة بث الدعايات المغرضة وترويج اإلشاعات والتسبب في ما يثير القلق

 الحميد عبد )خديجة الحقائق وقلبها وتزييفها وتزويراألخبار الكاذبة والمغلوطة، والعمل على تهويلها وتضخيمها 

 .(94ص, 2011: القطيشات

 المقرر بالدستور أو تغير دستور الدولة أو شكل الحكومة :  جرائم الشروع في قلب نظام الحكم-3

د من صور العديتعتبر جريمة قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور بالقوة والعنف جريمة سياسية؛ وذلك أنها تنطوي على 

 ؛نظام الحكم والدستور  على مصالحا لما تمثله من خطورة السلوك الذي يشكل العدوان في الجريمة السياسية نظرً 

ا يستهدف وجود الدستور من جهة ووجود السلطة ا خطيرً فالعدوان على هذه المؤسسات الدستورية يشكل مساًس 

 يؤثر على استقرار الدولة الداخلي ومكانتها باملجتمع الدولي.الشرعية في البالد من جهة أخرى وهو بال شك ما 

 جريمة المؤامرة:-4

على  ( منه89ولقد عرفها قانون العقوبات الفرنس ي في المادة )، اختلفت التشريعات الجنائية حول تسمية هذه الجريمة    

 «.لي اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب بعض الجرائم املخلة بأمن الداخ» أنه 

 جريمة العصيان المسلح: -5

يف العن ويقصد به عدم االستجابة ألوامر ونواهي السلطات ومعارضتها بقوة السالح, أو هو شكل من أشكال التحدي   

ة ا لممارسوالمواجهة المسلحة للنظام القائم من قبل بعض العناصر والجماعات المدنية أو العسكرية أو االثنين معً 

مطالب معينة أو لالحتجاج على سياسية معينة, وتعد جريمة العصيان المسلح من الجرائم السياسية الضغط والتأثير ل

البحتة التي تضر مباشرة بأمن الدولة الداخلي التي نصت عليها أغلب التشريعات الجنائية كونها تحمل في طياتها الغاية أو 

القائمة بموجب الدستور لتغيير نهجها أو  لى السلطةوهو الضغط عالباعث السياس ي الذي من أجله ارتكبت الجريمة؛ 

 (253-243ص ص, 2011: الدركزلي فرمان حكمت )عباس .تعديل شكل هذه السلطة

 التجسس: -6

رتكب ضد األفراد والجماعات لصالح     
ُ
لجاسوس الذي يمد األعداء فا األعداء وهو نوع من أنواع الجرائم السياسية التي ت

 واألخبار يستحق العقاب.بالمعلومات 

تاب الك« التجريم»في الجزء الثاني  ما يدخل العقوبات الجزائري في قانون  جرائم سياسيةومن الجرائم المعتبرة     

ايات جنال»الفصل األول «, الجنايات والجنح ضد الش يء العمومي»الباب األول «, الجنايات والجنح وعقوباتها »الثالث: 

 ,والقتصاد الوطني جرائم التعدي على الدفاع الوطني، جرائم الخيانة والتجسساألقسام:  :« ةوالجنح ضد أمن الدول

جنايات التقتيل والتخريب املخلة ، العتداءات والمؤامرات والجرائم األخرى ضد سلطة الدولة وسالمة أرض الوطن

 .الجنايات المساهمة في حركات التمرد, بالدولة

 الجريمة السياسية ونتائجهاالمبحث الثاني: آثار 
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شروط وضوابط الجريمة السياسية,  ،: دوافع وأسباب الجريمة السياسيةوهي مطالبخمسة ستناول في هذا المبحث     

 آثار ونتائج الجريمة السياسية, تمييز الجريمة السياسية عن الجرائم المشابهة لها, آليات وطرق مكافحة الجريمة السياسية

 على الترتيب.

افع وأسباب الجريمة السياسية  المطلب األول: دو

 :هاومن ,بسبب اختالف األنظمة السياسية التي تحكم كل دولةومتنوعة العوامل المؤدية للجريمة السياسية كثيرة      

افعول الفرع األ   تاريخ غزال: اللطيف عبد جمال )بيرم وتتمثل في تعديل قانون ما أو االستفتاء الدستوريقانونية: ال : الدو

 (01مرجع سابق, ص، (م29/08/2022) االثنين التصفح

افع السياسية:نيالفرع الثا  : الدو

ا متعددة تستعص ي على دافًعا إلى اإلجرام السياس ي، وتأخذ هذه العوامل صورً و تلعب األسباب السياسية دوًرا جوهرًيا 

عدي إلى ، تثانيهماعلى الحكم الدكتاتوري الداخلي، و، تعدي أولهماالحصر إال إنه يمكن أن تجمع شتاتها في عنصرين: 

 الخارجي. إرهاب الدولة

اس ي السي فالجرائم ذات الطابع ,ولقد الحظ بعض علماء علم اإلجرام أن هذا األعمال تزداد في أوقات االستبداد والظلم   

نها جريمة الشعب؛ أي إ جل السياسة في حقيرتكبها آحاد الناس في حق الرموز السياسية الحاكمة، أوقد يرتكبها الحاكم أو ر 

عدم تنازل منها: الضغوطات أو أعمال السياسية  من امارس بها املحكومين تحت غطائها كثير يوسائل عدة  كهنا, و مزدوجة

خصائص النظام الدكتاتوري أن يحرص الحاكم على بقائه في السلطة مادام حًيا  فمن ؛أو قبول بالتغيير السلمي للحكم

 .واالنقالب لنظر عن الصالح العام، فال يسمح بتداول السلطة أو بترك الحكم إال بالموت أو االغتيال، أو الثورةبصرف ا

افع القتصاديةثالثالفرع ال  :: الدو

تّعد هذه األسباب أو الدوافع أحد أبرز أهداف ذات الصلة في تفسير اإلجرام السياس ي، ويمثل العامل االقتصادي بعوامل 

ثار غير مباشرة على ظاهرة اإلجرام بوجه  عام؛ ألن الفرد حين يعجز آ إذ له؛ البطالة والفقرو عديدة منها: المعاناة المعيشية 

حالته النفسية، وقد يقدم بتأثير تلك الحالة على بعض األفعال  تلزمهم نفقته تسوء عن اإلنفاق على نفسه، أو على من

 عن ذلك يمثل االحتكار االقتصادي من األمور 
ً

 المهمة يدفع إلى الجرائم السياسية. العدائية، فضال

ستقوي بالسلطة تئة التي الف وهو يظهر عندما تعمل الدولة أو الفئة الحاكمة لصالح طبقات معينة ومميزة لديها، أو لصالح

هم من لونها  منح التعينات الرئيسة لألشخاص الذينتسواء أكانت هذه الفئة من أقلية أو األغلبية، فالنخب الحاكمة 

مما يسهم في خلق خلل بإدارة الدولة لدى الفئة املحرومة بتحيز  ؛تمنحهم سلطة اتخاذ القراركذلك السياس ي واالجتماعي، و 

مثل المشاكل المالية بنظام الحكم في دول األقل ديمقراطية آفة تكما , الكراهية للطبقة المميزة والثريةالفئة الحاكمة وب

, سابق مرجع, 2020: محمد رمضان )حمدان تجر وراءها العديد من صور االختالس، ومن ثم الجرائم السياسية كبرى 

 (.119 -118ص

افع الجتماعية والثقافية: الرابعالفرع   : الدو

 في دفع األفراد بارتكاب الفعل اإلجرامي باملجتمع، والتي نقصد بها مجموعة العقائد كبير   تساهم بعض العادات بشكل  

 التي يشترك غالبية أفراد املجتمع في اعتناقها، وهذه العوامل متعددة؛ ألنها تتسع لكلو  ،والتقاليد والقيم
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 مرجع, 2011: الدركزلي فرمان حكمت )عباسها مرادفة للحضارة عامل يسهم في تحديد مقومات املجتمع وتّعد في مجموع

 ومن هذه العوامل: ( 229 -228ص, سابق

في حين أن (, 81 -43ص ص, سابق مرجع, 2009: عوض حامد رفيق )هاني اا أو عقائديً التعصب له فكريً و التشدد الديني     

عليهم في القضايا اإلرهاب  دور فاعل في انتشار جرائم الرشاوي واستخدام العنف؛ ألن أغلب املحكومين لهماالجهل واألمية 

يم من يعد ارتفاع مستوى التعل لذا ,والتطرف هم من الجهلة بالقراءة  والكتابة أو من األميين أو من ذوي التعليم المتواضع

ها تؤدي إلى نكار إر إلى ما يحدثه التعليم من آثار على الفرد ال يمكن بالنظ وذلك ؛جرامشأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة اإل 

هذه باإلضافة إلى أن التعليم قد يوفر عادة للفرد وسيلة , خاصة السياسية منها زيادة الوعي والمعرفة بحقوقه وواجباته

 .ا مع قيم املجتمعأكثر تتأقلًم  للكسب تمكنه من سد احتياجاته المعيشية، فيكون 

، وربما تنازع الثقافات :األسباب الحضارية والثقافية دوًرا بارًزا لخلق اإلجرام السياس ي من خالل عدة جوانب منها عبكما تل

أحد أهم مؤشرات الجرم السياس ي في البلدان في طور التطور وعلى وجه الخصوص تلك التي تتسم بنموذج  كان هذا العامل

 (119ص, سابق مرجع, 2020: محمد رمضان )حمدان خاصحضاري 

افع النفسية:   الفرع السادس: الدو

أظهرت الدراسات النفسية أهمية االضطرابات، ومظاهر الخلل لدى األفراد لتأكيد اندفاع الشخص نحو طريق اإلجرام، 

 :الدركزلي فرمان حكمت )عباس من املجرمين عقدة الشعور بالظلم أو االضطهاد والشعور بالنقص لوحظ لدى الكثيرف

نه يجب التعامل بطرق جديدة لمكافحة هذا المد أ, وينصح منظرو الساسة العقابية في (228ص, سابق مرجع, 2011

وضع آليات العمل الجنائي في مجال أولويات البناء الشامل، والتنسيق بين متخلف قطاعات وذلك ب ,رامجالعنيف لإل 

 (.120ص, سابق مرجع, 2020: محمد رمضان )حمدان الجنائي املجتمع وتطوير القطاع

 المطلب الثاني: شروط وضوابط الجريمة السياسية

 تعددت الشروط التي يجب توفرها في الجريمة السياسية وتمثلت في:

 الفرع األول: شروط الشخص املجرم:

: مروة لعزيز, رهاج )شريك أن تكون دوافعه نبيلة, فاملجرم السياس ي ينطلق من دوافع شريفة ونبيلة حسب تصوره .1

 (14 -12ص ص, سابق مرجع, 2019

أن يكون مواطًنا إذ أن المبرر الذي تستند إليه الجريمة السياسية هو الثورة على النظام السياس ي القائم وتغيير  .2

  األوضاع وهذا الهدف ال يتوقع إال من مواطن ضد حكومته.

 االلتزامات.أن يكون له عقل وإدراك؛ وال يكون ذلك إال من شخص يتحمل الحقوق ويؤدي  .3

 أن يكون الدافع سياسًيا, بغض النظر عن الحق المعتدى عليه فيها. .4

 الفرع الثاني: شروط الفعل اإلجرامي:

 هناك شروط ترتبط بالفعل اإلجرامي كي يعد جريمة سياسية وتميزها عن غيرها والتي تتمثل في:   

واستنفاذ الوسائل السلمية المتاحة في  ، املجرماإلعالن عن األهداف والمطالب قبل اللجوء إلى اقتراف الفعل  .1

 بلده.
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  أن يستهدف نظام الحكم بأن يوجه جريمته ضد نظام الحكم أو ما يتصل به. .2

 رغم وجود الباعث النبيل واألهداف السياسية.، أال يستهدف أشخاص الحكام .3

 نقاذ شعبه ولكي يتمتع بتقديروذلك من أجل المصلحة العامة إل  ،أال تكون الوسيلة وحشية واألسلوب إرهابًيا .4

 واحترام وتعاطف الرأي العام وضمان حق اللجوء السياس ي.

مكن أن توجد في هذه الحالة ي، أن تكون في حالة الثورة والهيجان إذ يكون هناك ارتباط وثيق بينهما وبين الجريمة السياسية

 اقب فاعلها بالعقوبة العادية المقررة لها.الجريمة السياسية أما في الظروف العادية فإنما هي جرائم عادية يع

 الشروط التي يجب توفرها في السلطة الحاكمة المعتدى عليها: الفرع الثالث: شروط المعتدى عليه:

ن أن تكون السلطة ال الحاكمة شرعية فإن الثائر ضد سلطة سياس ي غير شرعية ال يعد عمله جريمة سياسية أل  .5

 السياس ي في تسيير شؤون بالده.ثورته مشروعة السترجاع حقه 

 أن تكون السلطة سياسية باعتبارها هيئة لتحقيق الغرض السياس ي المتمثل في تغيير نظام الحكم أو تعديله. .1

أال تهدد األمن الخارجي أن األفعال التي يقترفها املجرم السياس ي يجب أن تكون موجهة أصال ضد السلطة الداخلية  .1

 (14 -12ص ص, سابق مرجع, 2019: مروة لعزيز, هاجر )شريك أجنبيةفال يجوز أن تتواطأ مع قوى 

 المطلب الثالث: آثار ونتائج الجريمة السياسية

 بنتائج وآثار كبيرة ومن أهمها : اميز عن غيرهتتإن طبيعة الجريمة السياسية يجعل من هذه الجرائم 

 الفرع األول: اآلثار المترتبة على النواحي الجتماعية

, المترتبة على الجريمة بصفة عامة ا من أنواع الجرائم بل ومن أخطرها، ترتب عليها اآلثـارالجريمة السياسية نوعً لما كانت 

 :ومن آثار هذه الجرائم على املجتمعات ما يلي

ؤدى العبادات على وجهها فال بد من األمـن .1
ُ
 والطمأنينة. ضياع الدين؛ فإن الدين حتى يقوم وحتى ت

االغتيال، والقتل واالعتداء الواقعة  أيًضا ضياع األنفس وإزهاق األرواح، وذلك مـن خـالل عمليـاتيترتب على ذلك  .2

 (91-91ص, سابق مرجع, 2009: عوض حامد رفيق )هاني بسبب هذه الجرائم

 .على بعض إذا استشرت الجريمة في املجتمع ضاعت األعراض، فإن بعض هذه الجرائم مترتـب .3

 الحكم()نظام  المترتبة على الحياة السياسيةالفرع الثاني: اآلثار 

في الحياة السياسية سواء على  ا سـلبيةكما كان للجريمة السياسية األثر البارز في النواحي االجتماعية، فإن لها كذلك آثارً 

 :نظام الحكم أم على األفراد التابعين له، ومن هذه اآلثار

حقوق المواطنين األساسية وفي  باالحترام، كما تؤثر على احترامتؤثر الجريمة السياسية على مدى تمتع النظام  .1

 مقدمتها حرية التعبير عن الرأي.

 الدولة. تقود الجريمة السياسية املجتمع إلى التفكك والصراعات الفكرية التي تتعارض مع نظام .2

: عوض حامد رفيق )هاني.اءأبري تؤدي باملجتمع إلى نشوب الصراعات الدموية والتي غالبا ما يكـون ضـحيتها أنـاس .3

 (91ص, سابق مرجع, 2009

 المطلب الرابع: تمييز الجريمة السياسية عن الجرائم المشابهة لها
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الجرائم الماسة و الجرائم العادية ك تتميز الجريمة السياسية بعدة مميزات تجعلها مختلفة عن الكثير من الجرائم المشابهة   

 بأمن الدولة الخارجي.

  الجرائم السياسية والجرائم العاديةالفرع األول: التمييز بين 

العادية، أو الجرائم الداخلية، أو  يشير الفقهاء أحياًنا إلى هذا النوع من الجرائم باصطالحات شتى فيسمونها بالجرائم

مرتكبها  عف إلى األفعال التي تضالجرائم الوطنية أو الجريمة املحلية أو ما يعرف بجرائم القانون العام وكلها تعبيرات تنصر 

 .بالجرائم الجنائية تحت طائلة قانون العقوبات الداخلي والقوانين المكملة له والتي فضل البعض تسميتها

 :من حيث التعريف-1

 اتعرف الجريمة السياسية على أنها الجريمة التي يكون فيها اعتداء على نظام الحكم أو على أشخاص بوصف كونهم حكامً    

 أو على قادة الفكرة السياس ي آلرائهم السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقصد تغيير الوضع السياس ي في الدولة،

 بينما تعرف الجريمة العادية على أنها تلك الجرائم التي ال تعدو على نظام الدولة السياس ي خارجيا أو داخليا فكل ما ال يعد

ا الجرائم الواقعة على األموال كجرائم السرقة واالختالس والنصب واالحتيال جريمة سياسية يعد جريمة عادية ومنه

الواقعة على األشخاص كجرائم القتل واإليذاء والجرائم الواقعة على المصلحة العامة كجرائم التزييف والتزوير  والجرائم

 .وغيرها

 :من حيث الباعث على ارتكاب الجريمة-2

لجريمة السياسية هو باعث سياس ي والغرض من اقترافها أيضا سياس ي، بينما يكون الباعث يعتبر الباعث وراء ارتكاب ا    

 الدافع وراء اقتراف الجرائم العادية هو دافعا أنانيا دنيئا يتعلق بالمصالحفارتكاب الجريمة العادية هو باعث عادي،  وراء

  .الشخصية بقصد جنائي بحت ومن غير باعث سياس ي

 :التي تنطلق منهامن حيث المصالح -3

إصالح نظام الحكام وخدمة الوطن  تنطلق الجرائم السياسية من مصالح عامة أو مصالح وطنية عمومية تهدف إلى      

 .المصالح وراء ارتكاب الجرائم العادية هي مصالح شخصية فردية بينما تنطلق

 :من حيث الحق المعتدى عليه-4

السياسية هو حق سياس ي حيث تقع الجرائم السياسية على الحقوق السياسية يكون الحق المعتدى عليه في الجرائم    

الفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء، بينما يكون الحق المعتدى عليه في الجرائم العادية هي  العامة أو

 )بيرم .هم أو كرامتهم أو عائالتهماللصيقة بحق اإلنسان كاالعتداء على أموال الناس أو حياتهم أو جسد الحقوق الشخصية

 (05 -04، مرجع سابق،  ص(م29/08/2022) االثنين التصفح تاريخ غزال: اللطيف عبد جمال

 :المعيار الذي يفرق بين الجرائم السياسية عن الجرائم العاديةف إذن

وبالتالي يمكن القول  .لنشاطه اإلجراميمن اقترافه  يكمن في الهدف أو الغرض أو الدافع أو الباعث الذي يتوخاه املجرم  

متجردة عن  سياسية بأن كل جريمة ترتكب بدافع سياس ي ويمس النواحي السياسية للدولة مثل نظام الحكم فيها أو لغاية

الدولة أو أصحاب  األنانية تعتبر جريمة سياسية وتتمثل في األصناف التي تم ذكرها في التعريف وهي االعتداء على رجال

تعتبر كل  معارضة، بينما ك الدبلوماس ي أو قادة الفكر السياس ي أو أفراد أو جماعات لما يحملونه من أراء سياسيةالسل
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أناني  ا بقصد جنائي يتعلق بالمصالح الشخصية أو من أجل دافعجريمة ترتكب في األحوال العادية ويكون باعثها عاديً 

 اللطيف بدع جمال )بيرم سرقة أو القتل أو غير ذلك من الجرائم العادية.انتقامي مشين تكون جريمة عادية وتتمثل إما في ال

 (05 -04، مرجع سابق، ص(م29/08/2022) االثنين التصفح تاريخ غزال:

 : التمييز بين الجريمة السياسية وجرائم العتداء على أمن الدولة الخارجيالفرع الثاني

املجتمع الدولي ولها  تلك التي تلحق الضرر بالدولة باعتبارها عضًوا فيإن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي هي 

أمنها في املجتمع الدولي، ومن ذلك أن  قات مع غيرها من الدول، ويدخل في نطاق هذا التجريم ما يمس الدولة ويهددعال

تمس األمن الداخلي للبلد، حيث يتخذ االعتداء صورة الخيانة، أو التجسس مع العدو، أما الجرائم السياسية فهي جرائم 

التنظيم الهيكلي لها كمؤسسات دستورية مثال ذلك محاولة قلب نظام الحكم، أو تغير الدستور، أو  تشكل اعتداء على

ويترتب على هذه التفرقة بين الجريمة السياسية وجرائم االعتداء , في إثارة العصيان المسلح ضد السلطة الحاكمة الشروع

 ارجي فرق في المعاملة فحينما تخفف العقوبة على املجرم السياس ي فإنها تشدد على مرتكب جريمة التجسسمن الخعلى األ 

 (10 -09ص, 2001: القيس ي الرحمن عبد )وداد أو الخيانة حيث يعاقب بعقوبة قد تصل في الغالب إلى اإلعدام.

 التميز بين الجرائم السياسية والجرائم اإلرهابية: األول: مثالال

على  األشخاص ويعتمد عدًدا غير محدد من وينش ئ خطًرا عاًما يهدد الذي يبعث الذعر يعرف اإلرهاب بأنه االعتداء     

ويتبين , (18ص, سابق مرجع, 2008: الفروح حمدان )محمد ضرره مع الغرض المستهدِف به وال يتناسب وحشية أساليب

 :اإلرهاب والجرائم السياسية يكمن في اآلتيمن هذا التعريف االختالف والتمييز بين جرائم 

أما في ، أشخاص الرتكابها جرائم اإلرهاب يعتبر التنظيم هو العنصر الجوهري مع التعاون بين عدة في التنظيم:من حيث -1

 .وكذلك ممكن ارتكابها من شخص واحد ،الجريمة السياسية فال يشترط التنظيم

أما في الجريمة السياسية فيكون نظام الحكم ، يتم استهداف املجتمع ككل في جرائم اإلرهاب من حيث الستهداف:-2

 .ومؤسساته هي المستهدفة فقط

جرائم سياسية وجرائم  عليه، إلىحيث أن الجرائم تقسم من حيث طبيعتها وطبيعة الحق المعتدى  من حيث التقسيم:-3

: الجبوري الحمدان علي )ياسر .الجرائم السياسية رائم العادية, تختلف عنعادية, وهنا فإن جرائم االرهاب تعتبر من الج

 (45 -44ص, 2019

الجريمة السياسية ال يجوز  لكن مرتكب، من يرتكب الجريمة اإلرهابية ممكن تسليمه من حيث نظام تسليم املجرمين: -4

 لعدم وجود  لعدم خطورته على الدولة التي يلجأ إليها مهتسلي
ً
وعلى العكس فإنه من الممكن ، الميول اإلجرامية لديهإضافة

في حين فشل عن تحقيق أهدافه المتمثلة بالجريمة السياسية،  أن يحصل في غالب األحيان على حالة اللجوء السياس ي

ير الدول حال لجأ إلى أي دولة أخرى، وبحسب معظم دسات بينما املجرم في الجريمة اإلرهابية فإنه يجب تسليمه إلى دولته في

املجرمين في الجريمة السياسية بخالف املجرم في الجريمة  واالتفاقيات اإلقليمية والدولية فإنه لم تنص على وجوب تسليم

 .اإلرهابية
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يعطى أعذار مخففة  فهو يعامل معاملة املجرم في الجرائم العادية وال الجريمة:من حيث المعاملة العقابية للجاني في -5

  أما، من العقاب
ً

لعفو ظروف التخفيف أو ا كاستفادته من الجاني في الجريمة السياسية يعامل معاملة عقابية خاصة مثال

 .أو األعذار املحلة

 املجرم في جريمة اإلرهاب تحركه دوافع دنيئة قد تكون مجرد الحصول على أموال أو منافع أخرى، أما من حيث الدافع:-6

يقصد وراء ارتكابها والقيام بها النفع العام أو المصلحة العامة كتخليص الشعب  الجريمة السياسية ذو دوافع نبيلة حيث

 حكم الطاغية. من

تتسم الجريمة اإلرهابية بالعشوائية من ناحية األهداف التي تصيبها والتي في الغالب أن تتخطى  من حيث أثار الجريمة:-7

ا ما تمتد أثاره ليشمل السائحـين السياحية في الدولة غالبً  على األماكن فمثال االعتداءما هو مخطط ألهدافها،  أثارها

  األجانب
ً

 . من هذه الجريمةومواطني الدولة األبرياء وليس السائحـين فقط وهم الطائفة المقصودة أصال

كرية العستقتصر أثاره على محل وقوع الجريمة ومن ذلك على سبيل المثال االنقالبات  أمـا الجريمة السياسية فالغالب ما  

أثارها غالبا شخص الرئيس المطاح به وغالبا ما تمتد أثارها في إزاحته عن الحكم  ضد الرؤساء ففي حالة نجاحها ال يتعدى

 .فقط دون المساس به

في جرائم اإلرهاب ال توجد وسيلة معينة لتنفيذها حيث أن كل األسلحة مباحة  من حيث طريقة وآلية تنفيذ الجريمة:-8

 يذ هذه الجريمة، بينما في الجرائم السياسية غالبا ما ٺتبع أسلوب أو وسيلة معينة في تنفيذها وتحقيقها.سبيل تنف في

 ون العنفا ما يكالعنف في الجريمة السياسية يكون عابرا وليس نهجا، بينما في جرائم اإلرهاب فغالبً  من حيث العنف:-9

 ,ا ما يعانوا من ظروف الخوف والهلع والرعبم اإلرهابية غالبً نهج وأسلوب حيث أن سكان الدولة التي يقع بها الجرائ

فالقاعدة هي أن كل عمل إرهابي ينطوي على عمل من أعمال العنف السياس ي بخالف الجريمة السياسية فإنها ال تنطوي 

 .عمل إرهابي على

ة ا ألحكام القوانين الجنائيوفًق لجرائم السياسية هي جرائم داخلية ينحصر العقاب عليها ا من حيث نطاق الجريمة:-10

الوطنية، بينما الجرائم اإلرهابية قد تخرج من نطاق الجرائم الداخلية وتصبح جرائم خارجية بحيث تصبح جريمة  العقابية

ولـكن الجريمة اإلرهابية تبقى محصورة ضمن نطاق االختصاص  ،وفًقا لقواعد القانون الجنائي الدولي دولية مجرمة

 لنطاق االختصاص القضائي الدولي المتمثل بمحكمة الجنايات الدولية وذلك طبًقا لنص المادة ني وال تخرجالقضائي الوط

مرجع سابق, (,م29/08/2022) االثنين التصفح تاريخ غزال: اللطيف عبد جمال )بيرم من النظام األساس ي لروما. (5)

 (08 -01ص

حيث  تختلف عن الجرائم السياسية من وال المـادي حيث الـركن العادية مناإلرهاب ال تختلف عن الجرائم  وعليه فجرائم  

 عند أصحاب النظرية الموضوعية لذلك ال تعتبر, الباعث السياس ي
ً
 سياسية

ً
لعدم وقوعها على  جريمة اإلرهاب جريمة

 سياسي الحقوق السياسية للدولة, بينما تعتبر
ً
 جريمة

ً
 الباعث إليها سياسًيا ولكنعند أصحاب النظرية الشخصية لكون  ة

  على إخراج اإلرهاب من قرارات المؤتمرات الدولية تؤكد االتفاقـات وأغلـب أغلـب
ً
نطاق الجريمة السياسية، وتعتبره جريمة

 ولو مع وجود الباعث السياس ي، لما فيه من
ً
 األفراد وأموالهم. االعتداء على حياة عادية

 لسياسية وجرائم الغتيال السياس ي:التميز بين الجرائم االثاني: مثال ال
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، ويعد على شخصية  عامة  ألسـباب   يعرف االغتيال السياس ي بأنه االعتداء األسلحة التي  من سياسية  أو مذهبية  أو طائفية 

 (10-18ص سابق، مرجع ،2008: الفروح حمدان )محمد لسرية لتحقيق أغراضها. استخدمتها األقليات أو الجماعات

سياسية، كأسلوب من أساليب  ظاهرة استخدام العنف والتصفية الجسدية، بحِقّ شخصيات» هاني الخير بأنهعرفه -أ 

 «أو غرض سياس ي  الخصوم، بهدف خدمة اتجاه معين العمل والصراع السياس ي ضد

قتل رئيس  غرض سياس ي، مثل جريمة جريمة يقع فيها االعتداء على حق فردي، بغية تحقيق» وعرفه علي النعيمي بأنه-ب

 (13-12ص, سابق مرجع, 2009: عوض حامد رفيق )هاني .«الدولة أو  رئيس الوزراء، بقصد قلب نظام الحكم 

ثار جدل واسع حول مدى اعتبار هذه الجريمة من جرائم القانون العام نظًرا إلى موضوع االعتداء فيها, والذي ينصب على    

 القول بارتكاب هذه الجريمة بدافع سياس ي.نسان في الحياة أو االرتكاز على إلحق ا

ويعتبرون مرتكبيه مجرمين  السياس ي الموضوعية صفة الجريمة الـسياسية علـى االغتيـال النظرية ينكرون فأصحاب    

النظرية الشخصية فإنهم يضفون الصفة  أما أصحاب ,حق الحياة عاديين، تبًعا لطبيعة الحق المعتدى عليه وهـو

  االغتيال السياس ي ى جـرائمالـسياسية علـ
ً
, 2008: الفروح حمدان )محمد .ما دامت الغاية التي يتوخاها الفاعل سياسية

 (10-18ص, سابق مرجع

وكان الرأي السائد دولًيا فيما يتعلق بجريمة االغتيال السياس ي هو إخراج هذه الجرائم من دائرة الجرائم السياسية    

م( في أكسفورد واستقر 1880واعتبار مرتكبها مجرًما عادًيا وهذا الرأي أقر من معهد القانون الدولي في دورته المعقودة عام )

 ,ل بعد ذلك على اتباعه, وصدر عدد من القرارات حول تسليم املجرمين والجرائم السياسيةالعرف الدولي في الكثير من الدو 

( من مقررات تلك الدورة ما يلي: إن الجرائم التي يتوافر فيها جميع أركان الجرائم العادية كاالغتيال 14وقد جاء في البند )

, 2013: الشريف إبراهيم )عال مقاصدهم السياسية.والسرقة والحريق يجب أن ال تحول دون تسليم فاعليها بالرغم من 

 (58-51ص

 المطلب الخامس: آليات وطرق مكافحة الجريمة السياسية

 الوقاية من الجريمة السياسية؛ تعني محاولة منعفلكي نتمكن من مكافحة الجريمة السياسية ال بد من معرفة أسبابها     

هو  إذن ايةالوقمن هدف فال, اإلجراميبمعرفة العوامل التي تدفع إلى ارتكاب الفعل  تكوين املجرمين السياسيين، وذلك

كانت اجتماعية أو اقتصادية، أو مباشرة أو غير  أو إزالة الظروف التي تسبب حدوث الجريمة السياسية، سواء صإنقا

 .ورينقاية ناجحة ال بد من العمل على محوحتى تكون الو , اإلجرامية السياسية مباشرة، والتي تعمل على تنمية كافة الظواهر

 :الفرع األول: السياسية الوقائية العامة

الفرد املجرم بأمور أخرى تصرف  والتي ترنو إلى تحسين نوعية الظروف الحياتية أو االجتماعية، والتي تعمل على شغل   

 .عنه التفكير بالعملية اإلجرامية

تجاهات عدم انسجام مع اتمثل  ا على أن الجريمة في حقيقتهاالسياسية ترتكز أساًس فسياسة الوقاية العامة من الجريمة   

ن والجماعة "املجرمي وبناًء على ذلك تكون الوقاية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا االنسجام بين الفرد، الجماعة

الحاكم واملحكوم في الدولة، مما يمنع حدوث  كم" فإذا حدث هذا االنسجام أدى إلى التآلف الذي يربطاالسياسيين والح

 الجريمة السياسية.
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 :الفرع الثاني: السياسية الوقائية الخاصة

تتمثل بإعطاء بعض الحريات  وهذا النوع يهدف إلى معالجة أنواع معينة من اإلجرام السياس ي باستئصال أسبابه، والتي     

وإذا ما حدثت هذه الوقاية، فإن  ،الذي قد يلحق بالناس تزيل الكبتلألفراد في الدولة، وممارسة بعض النشاطات التي 

 .انقالب أو ثورات، ومن ثم أدى إلى التقدم والرقي املجتمع يعيش في سالم ووئام بدون جرائم سياسية أو

 فهي متعددة ومنها: طرق المكافحةأما   

 :السياسيةدور العلم والتوعية األخالقية والجتماعية في مكافحة الجريمة  -1

والعلم منهج لمقاومة ما يتعرض  العلم سمة من سمات العصر البارزة وأداة من أدوات تطوير الحياة على هذا الكوكب،    

 عن كونه أداة لتطوير والتقدم والرفاء  التي منهاو  له املجتمع من األزمات والمشكالت والصعاب
ً
الجرائم السياسية، فضال

يساعد على معرفة األسباب النفسية واالجتماعية واالقتصادية، التي قد تؤدي إلى  فالعلمواالزدهار في هذا العصر، 

 .سياسيين مجرمين

الصالح الممتثل لقيم املجتمع ومثله  ومما ال شك فيه أن عملية التنشئة االجتماعية والسياسية تسهم في تكوين المواطن    

بط األفراد والجماعات بالدين ثم الوطن وبالتالي تنعدم فرص الجرائم ر  ومعاييره، والتنشئة السياسية الوطنية تعمل على

  املجتمع. كلها على حد  سواء في

  :دور رجال األمن -2

التامة للتعامل مع أي طارئ كانت نسبة  فكلما كان رجال األمن في الدولة على درجة عالية من اإلعداد واليقظة والجاهزية   

-215ص ص, سابق مرجع, 2009: سمور  محمد أحمد )أسامة عليها. السيطرةوتتم حدوث الجرائم السياسية وغيرها أقل 

219 ) 

 «الجريمة السياسية وما هي آليات التصدي لها؟  ماهي»: السؤال الرئيسوفي ضوء ذلك وبناًء عليه أمكننا اإلجابة عن 

هوم نسبي متغير كونها تتميز بمف، في عصرنا الحالي تعتبر الجرائم السياسية موضع اهتمام على المستوى املحلي والدوليف    

فهي تضمحل عندما يضمن لألفراد والجماعات الحريات ، وباختالف التشريعات واألنظمة القانونية ،بتغير الزمان والمكان

التي نجد أن دساتيرها وتشريعاتها تضمن تلك  ،في الدول الديمقراطية ليهما يقاس ع والحقوق الفردية والعامة، وهذا

 شروط الحياة الديمقراطية السليمة كافة. الحقوق والحريات، وتوفر

وتشكل ، جميع حقوقه فتكثر فيها الجرائم السياسية التي تصادر حرية اإلنسان وتحرمه منو أما في الدول الدكتاتورية    

سن قوانين وذلك ب يجب الوقاية والتعامل معها بحذرلذا  ، ولة ذاتها؛ وذلك تبًعا الختالف طرق ارتكابهاعلى الد خطورة بالغة

والمالحظ أن التشريع السليم هو الذي يكفل للمواطن جًوا من السلم والطمأنينة؛ عادلة تضمن العيش والرقي للمجتمع, 

كره اإلنساني إلى درجات  عالية وهكذا يتقدم املجتمع نحو وأن يرقى بمواهبه وف ,لكي يستطيع التعبير عن ذاته بحرية

  الفضل.

  يلي:النتائج كما  فكانت :الدراسةنتائج 

 .اختلفت النظرة التعريفية للجريمة السياسية حسب طبيعة نظام كل دولة 
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 ون وبالنسبة لمرتكبيها فقد يكون ،تعددت صور وأشكال الجرائم السياسية فمنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي

 إما مواطنين أو أجانب.

  اعث ولو مع وجود الب، تم استبعاد الجرائم اإلرهابية واالغتياالت السياسية عن الجرائم السياسية في القانون

 السياس ي إليها. 

 شروط حيث الولكنها اختلفت معهم من ، اتفقت الجرائم السياسية مع الجرائم األخرى من حيث الشكل واألركان

 وبعض الخصائص.

 .للجرائم السياسية آثار  متعددة في شتى النواحي سواًء على نظام الحكم أو حتى على األفراد أو املجتمع 

 .ا وثيًقا بوجود األنظمة السياسية والحقوق السياسية
ً
 ارتبطت الجريمة السياسية ارتباط

 .اختلفت أسباب ودوافع اإلجرام السياس ي 

 حظى بمعاملة خاصة ال يحظى بها غيره من املجرمين العاديين.املجرم السياس ي ي 

 .مفهوم الجريمة السياسية في الفقه الوضعي مفهوم مضطرب ومتطور حسب تغير األيام وتبدل السلطات 

 توصيات:

 تحد وتخفف من الجريمة السياسية.وسن قوانين إجراء إصالحات معقمة 

  ل مظاهرها وأسبابها.تعزيز آليات مراقبة األعمال اإلجرامية في ك 

 مخاطر الجريمة السياسية.متعلقة بالحد من ، الحرص على انعقاد مؤتمرات وورشات عمل 

 .ضرورة دراسة األسباب المؤدية إلى الجريمة السياسية دراسة شاملة ومعمقة 

 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المعقمة والمتوسعة بهذا الشأن بتعاون الباحثين واملختصين 

 الوقوف عند أهم الجرائم السياسية ووضع برنامج وقائي للتعامل مع هذه الجرائم. 

 خاتمة:

 الدول  ففي ولة،د كل في الحكم طبيعة من ناش ئ االختالف وهذا السياسية؛ الجريمة تعريف في الجنائية التشريعات اختلفت

 السياس ي جرمامل ألن وذلك السياسية، الجريمة تنتشر حرياتهم ويصادر األفراد حقوق  ينتهك دكتاتوري نظام يحكمها التي

 وحريته اناإلنس حقوق  تحترم التي الدول  في أما مجتمعه، ألفراد أفضل حياة تحقيق في ويطمح الظلم على ثائر إنسان هو

 فيها يشعرو  تضمحل، الجرائم هذه فإن الديمقراطية األفكار فيها تزدهر والتي واالضطهاد القهر أساليب عليه تمارس وال

 .أهميتهم ومدى وبقيمتهم باألمان األشخاص
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 الجريمة السياسية واإلرهاب: قراءة في تقاطعات المفاهيم ومخرجاتها

Political crime and terrorism: a reading in the intersections and outputs of concepts 

 الجزائر/ فريدة العلمي/ جامعة قالمة/ د

Dr/ farida leulmi/university of Guelma/ algeria 

 / الجزائر02جامعة البليدة د/ راوية تبينة/ 

Dr/ Rawia Tbaina/ university of blida 2/ Algria 

 الملخص:

نهما نظرا لعدم في التمييز بي رهابية في العديد من النقاط، مما أوجد صعوبة كبيرة لدى الباحثينمن الجريمة السياسية والجريمة ال تلتقي كل 

استقرار كل منهما على مفهوم واضح رغم االجتهادات التي حاولت القضاء على مسالة الخلط الحاصل بين المفهومين، بل وحتى التفسيرات 

والتدليل  نهما قدر المكان،حيانا لفعل واحد، مما فتح املجال الزدواجية المعايير. وقد حاولت المداخلة البحث في حدود التمييز بيأالمتناقضة 

مر يخضع لمعايير كل عصر من مصلحة وايديولوجيات ضارات والعصور ليتضح أخيرا أن ال على صعوبة التمييز بشواهد من مختلف الح

 وغيرها.

 الدولية. الدولي، االتفاقيات االرهاب، القانون  ،الجريمة السياسية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Bothpolitical crime and terrorist crime meetatmany points, creatinggreat difficulty for researchers to distinguish bet ween 

them due to the instability of each on a clear concept despite the jurisprudence thattried to eliminate the confusion between 

the two concepts and even the sometimes contradictory in terpretations of the sameact, thusopening the way for double 

standards. The intervention attempted to investigate to the extent possible the distinction betweenthem, and to demonstrate 

the difficulty of distinguish hingeviden cefromdifferent civilizations and ages, sothatitfinally becameclear tha titw assubject 

to the criteria of eachage ofinterest, ideologies and others. 

Keywords : Political crime ,  terrorism , international law ,  international conventions:  

 مقدمة:

لقد نسجت الجريمة السياسية خيوطها الولى مع بدء إنشاء النواة الولى لما يعرف بالدولة، ويعني ذلك أكثر أن الجريمة 

السياسية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالسلطة، فحيثما وجدت السلطة كان لها أعداء ومعارضون ومتربصون على اختالف 

من االجرام التي لها عالقة بالدولة والسلطة وتأخذ الشكل السياس ي أكثر  خرى أأهدافهم ومشاربهم، في المقابل هناك أنواع 

حداث التي ل اكاديمي بسبب خيرة ، وفرض نفسه بقوة على المستوى االعالمي والالرهاب الذي انتشر في السنوات ال مثل ا

 لب الباحثين في هذا السياقظهرت على الساحة الدولية وتم استخدامه ضمن أطر معينة، وحينها التبس المر، ووجد اغ

صعوبة في التعامل مع المفهومين ، أي الجريمة السياسية والرهاب ،وهنا ظهر خلط في استخدام المفهومين وحدودهما 

تبحث المداخلة في التقاطعات المفاهيمية التي يمكن أن توجد بين المفهومين ومخرجات هذه  الطارالقانونية. في هذا 

تداخل الذي يمكن أن يجد له مكانا في تحليل المفهومين وضبطهما بتحديد اتجاه مفهوم دقيق لكل التقاطعات وأيضا ال

 منهما رغم التشابك والتعقيد الذي يمكن أن يصادفنا.
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 مما سبق سنطرح إشكالية البحث الرئيسة كالتالي:

 حدود التمييز بين الجريمة السياسية واالرهاب؟ وما هي مخرجات هذا التمييز؟ ما

 وال: قراءة أنطولوجية للجريمة السياسية واإلرهابأ

 : مفهوم الجريمة السياسة1

تعرف الجريمة السياسية لغة بأنها مصطلح مركب من كلمتين، الكلمة الولى "جريمة" والكلمة الثانية "سياسية "، فالكلمة 

من الفعل "الجرم" الذي يعني باللغة العربية الذنب، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبا لم يحمله،  ةمشتق»جريمة الولى "

" سياسةوأجرم: ارتكب جرما، فالجارم واملجرم هو المذنب، والجرم والجريمة: فعل الذنب. في حين أن الكلمة الثانية "

 آدابها،و راضها  بمعنى:وقيادتهم، وساس الدواب ساس الناس سياسة أي: تولى رئاستهم  لفيقا»ساس من الفعل " ةمشتق

 . (2222)بيرم،  ولوه رئاستهم، ويقال أساسوا فالنا أمورهم بمعنى أساسوه أمورهم. :لقوم فالنا بمعنىوساس ا

 وقد عبر القران الكريم عن الجريمة في مواطن عدة ومن ذلك قوله تعالى:

ٍل  وقال تعالى:﴿
َ

َل
َ
 ِفي ض

َ
ِرِمين جم

ُ م
 .74﴾" سورة القمر اآلية  َوُسُعرٍ ِإنَّ اْل

  وقال تعالى:﴿
َ
ون

ُ
َحك وا َيضم

ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
وا ِمَن ال

ُ
ان
َ
َرُموا ك جم

َ
ِذيَن أ

َّ
، صفحة 0202)خالد،  .22سورة المطففين اآلية   ﴾ِإنَّ ال

02)  

 الناحية الفقهية:أما من 

فقد عرفها البعض بأنها عمل سياس ي يجرمه القانون فهي صورة للنشاط السياس ي الذي اتخذ صاحبه طريق القانون 

فحملته العجلة في تحقيق أهدافه أو الميل إلى العنف في مواجهة الخصوم إن يستبدل الطريق الذي يسمح به القانون إلى 

جه إلى العدوان على الحقوق الساسية للدولة وأن كانت تدفع مرتكبها بواعث تتصل طريق يمنعه، فالجريمة السياسية تت

  (22، صفحة 2222)القيس ي، بمحاولة توجيه النشاط السياس ي للدولة على نحو معين. 

فقد اختلفت اآلراء الفقهية، والحكام القضائية في تعريف مفهوم الجريمة السياسية، الذي أدى إلى صعوبة وضع مثل هذا 

التعريف، لنه نادرا ما توجد جريمة سياسية خالصةـ، أي تقع على حق سياس ي فقط، بل الغالب ما تكون الجريمة 

اعتداء على حقين في وقت واحد، أحدهما سياس ي والخر غير سياس ي، السياسية مركبة أو نسبية، بمعنى أنها إما أن يقع 

وإما أن يقع اعتداء على حق غير سياس ي، ولكنها في الوقت نفسه تتصل على نحو وثيق باضطراب سياس ي. ويطلق على الولى 

بالجريمة  ثانية فتعرفالجريمة املختلطة، مثالها سرقة بعض الوثائق التي تحتوي على أسرار استراتيجية للدولة، أما ال

المرتبطة، ومثالها تخريب وإتالف منقوالت أو مبان في أثناء االضطرابات السياسية ، ومع هذا فقد عرف القاموس السياس ي 

الجريمة السياسية على أنها الجريمة التي يكون الباعث السياس ي على ارتكابها سياسيا أو التي ترتكب لغرض سياس ي، ولو 

 من قبيل الجرائم العادية كالقتل والتخريب، ويعد بعضهم كل جريمة ترتكب ضد الدولة جريمة كانت تتضمن أفعاال

، 2202 )الحمد،سياسية مادامت تهدد سالمتها الداخلية أو الخارجية وهي جرائم عادة ما ترتبط باالضطرابات السياسية. 

  (222صفحة 
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  )بيرم( أنواع الجرائم السياسية-2

 :الجرائم السياسية البسيطة-1

وهي الجرائم التي ُيخالف مرتكبوها النظام العام في دولهم بآراء معينة منحرفة يبديها بعض الناس، ويؤدي نشرها إلى انتشار 

هذه الجرائم من أعمال العنف والشغب، ومن المثلة على الجرائم الفساد والفساد أو التضليل والضالل، وتخلو 

 السياسية البسيطة على النحو التالي:

وهي الجريمة التي يتم من خاللها االعتداء على الديان السماوية أو المعتقدات الدينية أو  جريمة االعتداء على األديان:-أ

 الساءة إلى الشخاص الدينية المعتبرة.

وهي الجريمة التي يتم من خاللها استخدام الدعايات السوداء وترويج الشائعات والحرب  :التضليل اإلعَلميجريمة -ب

النفسية ويكون القصد من هذه الجريمة نشر الخبار الكاذبة والمغلوطة أو العمل على تهويل وتضخيم الخبار الواقعة أو 

 تزوير الحقائق وقلبها وتزييفها.

 : المتوسطة لجرائم السياسيةا-2

وهي الجرائم ذات الطابع السياس ي والتي يرافقها بعض أعمال العنف والشغب والتخريب الظاهر دون الوصول إلى حد 

حمل السالح أو اليذاء الجسيم، ومن المثلة عليها جريمة المظاهرات الغير مرخص لها والتي يرافقها أفعال شغب وتخريب 

 مادي أو معنوي.

 : ة الشديدةالجرائم السياسي-3

وهي جرائم العنف السياس ي ويتجسد هذا النوع بالجرائم التي تقعب الفعل، ويتم خالل هذه الجرائم قيام مرتكبيها بالعنف 

 المسلح أو استخدام السالح المباشر.

 :السياسية في القانون الدولي الجرائم-3

العالم تتحول من الرأفة إلى التشديد اتجاه الجرام منذ الحرب العالمية الولى أخذت التشريعات املختلفة في أغلب دول 

السياس ي، والمالحظ أن تمييز الجريمة السياسية بدأ في التقهقر واالنقراض بسبب االضطرابات الدولية وكثرة الجرام 

ملجتمع اوتشعب وظائف الدولة وتنوعها في الداخل مما جعل الجرام السياس ي ضد السلطة يأخذ اتجاها خطيرا ويهدد كيان 

بكر، ) كله وليس جهاز الدولة، ولهذا اتجهت التشريعات الحديثة إلى التضييق من نطاق الجريمة السياسية ويظهر ذلك في:
0222-0222)  

  .إلغاء كل االمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها املجرم السياس ي باستثناء عدم التسليم فقط 

 قتصار على الجرائم السياسية البحتة واستبعاد كل النواع الخرى مثل جرائم الرأي وما يمس املجتمع أو اال

 الرهاب والفوض ى.

  ..استبعاد بعض الجرائم من المعاملة الممتازة وخاصة جرائم التجسس والخيانة 
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ريع خارج نطاق التش مطورهااصال ليو كما أن الجريمة السياسية التي رافقت تطور التجمعات البشرية منذ نشأتها تو 

العقابي الداخلي، حيث لم تصبح الجريمة السياسية كما كانت في السابق تهدد سلطة الدولة وكيانها الداخلي فحسب بل 

تعدت ذلك إلى تهديد املجتمع الدولي كله، وسالمة وأمن أية دولة في العالم، كما أنعدم االستقرار السياس ي في أية دولة يؤثر 

في مسرح الحداث العالمي، حيث أصبح العالم قرية واحدة، وبهذا تحول الجرام السياس ي إلى الساحة الدولية متمثال في 

جرائم تهدد السلم الدولي مثل إشعال نار الحرب وجرائم النسانية وإبادة العنصر البشري. مما جعل بعض الدول تنص 

الجرائم التي ترتكب ضد الدول الصديقة أو الحليفة وقد أوصت الجمعية  في تشريعها الداخلي على امتداد عقوباتها إلى

بضرورة القبض على املجرمين ضد النسانية والسلم وجرائم الحرب، والقصد من  03/22/0272العامة لألمم المتحدة في 

 ذلك إخراج تلك الجرائم من عداد الجرائم السياسية، التي يحظر فيها القبض والتسليم.

 :اإلرهاب مفهوم-4

أقر مجمع اللغة العربية "الرهاب "ككلمة حديثة في اللغة العربية وأساسها )رهب(أي خاف وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل 

بأنهم الذين يسلكون سبيل العنف والرهاب من »)ارهب(، كما عرف مجمع اللغة العربية في معجمه الوسيط "الرهابيين" 

 أجل تحقيق أهداف سياسية.

لرهاب تشتق من الفعل " ارهب "، ويقال ارهب فالنا؟ أي خوفه وفزعه، وهو المعنى نفسه فيعني خاف، فيقال فكلمة ا

 .(224، صفحة 2200)حمدان، رهب الش يء رهبا ورهبة أي خافه 

 هبه: ويحرك واستر–بالضم –ورهبانا –وبالتحريك رهب كعلم، رهبه ورهب بالضم والفتح  وقد جاء في قاموس املحيط:

 وكلمة الرهبة في اللغة العربية تعني الخوف المشوب باالحترام ، والرهاب هو الزعاج والخافة. أخافه، 

كذلك جاء في قاموس اكسفورد أن كلمة ارهاب تعني استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراضهم 

لوب عنف أس القانون الفرنس الروس "بأنه مجموعة من أعمال العنف التي ترتكبها مجموعة ثورية أوالسياسية، كما ورد في 

 تستخدمه الحكومة ".

أما الموسوعة السياسية فتعرف الرهاب كونه استخدام العنف الغير قانوني أو التهديد به كاالغتيال والتشويه، والتعذيب 

معين مثل: كسر روح المقاومة وااللتزام عند الفراد، وهدم معنويات عند والتخريب، والنسف بغية تحقيق هدف سياس ي 

الهيئات والمؤسسات أو كوسيلة من وسائل الحصول على المعلومات أو مال بشكل عام، واستخدام الكراه بشكل مناوئ 

  (22، صفحة 2204)بوطرفاس، لمشيئة الجهة الرهابية. 

أما من الناحية االصطالحية فيقصد بالرهاب استخدام أو التهديد باستخدام العنف ضد الفراد، ويعرض للخطر أرواح 

البشرية بريئة أو يؤدي بها أو تحديد الحريات الساسية لألفراد لغراض سياسية بهدف التأثير على موقف أو سلوك 

 بغض النظر عن ضحايا المباشرين. مجموعة مستهدفة

وعرفه البعض بأنه أسلوب عنيف للمعارضة السياسية وهو يتكون من العنف والتهديد به،  وقد يتضمن التهديد أو العنف 

البدني الحديدي، وقد يمارس العنف ضد  أبرياء أو ضد هدف لها ارتباط مباشر بالقضية التي يعمل بها الرهابيون من 

  (2204)سعد م.، اجلها 
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 االرهاب: أنواع-5

 تتخذ الجرائم الرهابية أنواعا وأشكاال عديدة:

 أوال: تصنيف الجرائم حسب نطاقها الجغرافي:

 (027، صفحة 2204)القطيشات، حيث نطاق وقوعها الجغرافي: وتصنف إلى نوعين رئيسيين من 

ثرها أ: وهي الجرائم التي تقع داخل حدود الدولة نفسها، وال يسعى منفذوها إلى أن يمتد جرائم اإلرهاب الداخلية -0

إلى الدول الجنبية، وهي جرائم تتطلب أن تكون كافة عناصرها داخلية، سواء من حيث المنفذين أو مكان التنفيذ أو 

 وكذلك الضحايا والهداف والنتائج المترتبة عليه.التخطيط أو العداد للعمل 

: وهو النوع الكثر شيوعا من جرائم الرهاب، إذ تكون فيه عناصر الفعل الرهابي ممتدة جرائم اإلرهاب الدولية -2

لتشمل أكثر من دولة سواء كانت دولة جنسية الفاعل أو الضحية أو مكان ونوع الفعل وهو العنصر الجنبي وقد عرفت 

نة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة بأنه:" كل نشاط اجرامي موجه إلى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب لج

 في عقول الدولة أو اي سلطة من سلطاتها أو جماعات معينة فيها".

 األهداف:اإلرهاب من حيث -2

يـق جملـة مـن الغايات كأن يكون انفصال أو عمل تحاول بعض الحركات أو المنظمات التي تأخذ من الرهاب هدفا لتحق

 (703-702، الصفحات 2202)كردي، أيديولوجية معينة، ومنصوره: 

: وهي مجموعة االعمال الرهابية الموجهة ضد نظـام الحكـم، ويمارس هذا النوع من االرهـاب القائم إرهاب انفصالي– 0

عن دولة مركزية القليات القومية أو االثنية وقد راعى القانون الدولي هذا النـوع من االفعـال  على االستقاللبهدف الحصول 

 تقرير المصير.باعتبارهـا اعمال مشروعة، من خالل اعتماد مبدأ حق 

: وهو مجموعة االعمال الرهابية التي يسعى منفذوها إلى التغيير بالعنف، لتحقيق أيديولوجية إرهاب االيديولوجية– 2

جديدة في القمع ويتميز هذا النوع من االرهـاب بالفوضوية وكونه أشد أنواع الرهاب خطورة لنه يسعى إلى تـدمير النظـام 

 ر حسب ميوله وأيديولوجيته.القـائم واستبداله باخ

 االرهاب في المؤتمرات واالتفاقات الدولية:-6

بدأت دراسة ظاهرة الرهاب على مستوى القانون الدولي الجنائي في مرحلة حديثة نسبيا، منذ نهاية القرن التسع عشر 

تبر ليم املجرمين. ويعومطلع القرن العشرين، وذلك بعد تصاعد االعتداءات الفوضوية وظهور صعوبات على مسألة تس

هو االول الذي تكلم صراحة عن الرهاب، وذلك بوضعه نصا من خمس  0232المؤتمر الثالث المنعقد في بروكسل سنة 

مواد خاصة بالرهاب ، فقد عدد فيها بعض التصرفات االرهابية والتي تتعلق باالستعمال العمدي لوسائل من طبيعتها 

مة الجسدية لألفراد، او ضد الموال كالحرق واستخدام المتفجرات والغراق توليد خطر عام وموجهة ضد السال 

واستخدام المواد السامة وتدمير الجسور ووسائل االتصاالت وتلويث المياه... وقد أكدت المادة الثانية منه على اعتبار 

  (22، صفحة 2204 )القطيشات،استعمال هذه الوسائل ارهاب. 



 

 السياسية بين عدالتي السياسة والقانونالجرائم        

 

 411 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

املحاولة الحكومية الولى التي تعالج ظاهرة االرهاب من الناحية القانونية، فلقد قصد من هذه  0234وتمثل اتفاقية جنيف 

االتفاقية كبح اعمال االرهاب التي تتضمن عنصرا دوليا فقط. وهناك العديد من االتفاقيات التي حاولت ضبط مفهوم 

اتفاقية منظمة الدول المريكية لمنع وقمع االرهاب، وقد عرفت الجرائم االرهابية بانها تشمل جرائم االرهاب، من بينها 

الخطف والقتل التي ترتكب ضد اشخاص تلتزم الدولة بحمايتهم حماية خاصة يقرها القانون الدولي وكذلك االعتداءات 

 .(22، صفحة 2204)القطيشات، الجرائم  على حياة وسالمة هؤالء الشخاص وافعال االبتزاز المرتبطة بهذه

كما قامت لجنة القانون الدولي بتعريف االرهاب ضمن مشروعها الذي أعدته حول الجرائم ضد السلم وامن االنسانية 

هة ضد دولة أخرى والتي يكون من ، حيث تضمن المشروع تعريف الرهاب بأنه:" الفعال الجرامية الموج0222لعام 

طبيعتها أو من شأنها خلق حالة من الخوف لدى قادتها وحكامها أو مجموعة من الشخاص أو عامة المواطنين 

 .(72، صفحة 2204)القطيشات، 

ع مشروع املحكمة الجنائية الدولية، عرف العمال ، المعني بوض0222وفي مؤتمر المم المتحدة المنعقد في جويلية 

الرهابية بأنها: " كل استعمال للقوة أو العنف ضد الشخاص أو الموال أو الممتلكات العامة او الخاصة، وذلك لغراض 

 .(77، صفحة 2204)القطيشات، شخصية أو سياسية أو ايديولوجية. 

ورغم كل ذلك ال يوجد على المستوى الدولي تعريف قانوني لإلرهاب مقبول من كافة الدول، مع أنها تستخدم المصطلح 

 بشكل معتاد ومألوف، ولكنها غالبا ما تستخدمه بطرق متعارضة وبشكل تحكمي وفقا لمصالحها السياسية.

 .(23صفحة ، 2204)القطيشات، 

 :واإلرهابثانيا: حدود التمييز بين الجريمة السياسية 

 أوجه التشابه بين الجريمة السياسية واإلرهاب:-1

االتجاه السائد في القانون الدولي هو التمييز بين الجريمة السياسية والجرائم العادية من جهة والتمييز بين السياسية 

والرهابية من جهة أخرى، وهذا واضح من النسق الذي سارت عليه االتفاقيات الدولية منذ صدور المعاهدة باريس 

هذه المعاهدة بين جرائم الرهاب والجرائم العادية التي ترتكب بغرض  .إذ فرقت0234الخاصة بمكافحة الرهاب في العام 

دنيء ، عن الجرائم السياسية التي ترتكب بدافع سياس ي وقد تكرر النص على استبعاد جرائم الرهاب من نطاق الجرائم 

ة بشأن تسليم دولية والقليميالسياسية في أغلب االتفاقيات الثنائية واالتفاقيات المتعددة الطراف وجميع االتفاقيات ال

 .(2204)القطيشات، املجرمين فعلي الرغم من هذا فإن الجريمة الرهابية قد تتفقان في الهدف الذي ترميان إليه. 

 كما يمكن استنتاج نقاط عدة مشتركة بين الجريمة السياسية والرهاب التالي:

  الجريمتين قد تقعان من شخص واحد كما قد تقعان من عدة أشخاصأن كال من 

  أن كال منهما يعبر عن عنف منظم كما أن الطابع أو المغزى السياس ي يمتاز به كال منهما أيضا 

  أن الهدف كال من جريمتين هدف سياس ي حيث الباعث على ارتكاب الجريمة في كل منهما واحد فاملجرم في كال

 جريمته بدافع سياس ي.الجريمتين يرتكب 
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  أنهما يتشابهان من حيث التنظيم والتخطيط، فالتخطيط المسبق على ارتكابهما ميزة ملحوظة في كليهما كقاعدة

 عامة.

  تتفق الجريمة السياسية مع الجريمة الرهابية في أن كال منهما عمل غير مشروع ويعتبر مخالفا للقانون 

  الرهابية تستخدم في أنشطتها واتصاالتها الوسائل والتقنيات الحديثة أن كال من الجريمة السياسية والجريمة

 .(07، صفحة 2220)بخاري، والمتطورة. 

 االختَلف بين الجريمة السياسية واإلرهاب: أوجه-2

 :هدف كل من الجريمتين-1

لتنظيم الدولة وسيرها ضد حقوق  المواطنين ، وتعد جرائم سياسية جرائم  تشير الجريمة السياسية إلى الجرائم الموجهة

القانون العام التي تضع الجرائم السابقة محل التنفيذ، وكذلك الفعال التي تسهل تنفيذها، وكذلك الفعال التي تسهل 

سية الجرائم التي يقترفها الفاعل تعد جرائم سيا الفاعل على الهرب من توقيع العقوبة عليه ومع ذلك ال تنفيذها أو تساعد

بدافع أناني دنئ أو التي توجد خطرا مشترك أو حالة إرهاب، وتمثل الجريمة السياسية الجرائم التي يكون الباعث على 

 ارتكابها سياسيا أو التي ترتكب لغرض سياس ي، في حين تسعى العمال الرهابية إلى التأثير ونشر الفزع والخوف وهذا ال

 استراتيجية الجريمة السياسية. يتفق مع

 :اْلجرم شخصية-2

في الجريمة السياسية يكون الشخص املجرم محل اعتبار ومحل احترام وتعاطف محلي وداخلي ودفاع جميع المنظمات 

المعنية بحقوق النسان وجميع الكتاب والسياسيين والعالميين، أما الجريمة الرهابية فال تكون شخصية الرهابي محل 

 النسانية.فهو شخصية خطرة ومتطرفة وخالية من النوازع  حترام الرأي العام املحلي والدولي،ا

 :حق مرتكب الجريمة في اللجوء السياس ي-3

يمنح القانون الدولي من يرتكب الجريمة السياسية وال تضمن أفعاال خطيرة كالقتل والخطف أو التخريب ويكون مطاردا 

-72، الصفحات 2204)أحمد خ.، وء السياس ي بينما حرم هذا الحق على املجرم الرهابي. من السلطات املحلية حق اللج

73). 

 الضحايا:-4

في الجريمة الرهابية فإن الضحايا غير محددين بذواتهم في حاالت كثيرة، مما يساهم في خلق شعور عام بالخطر يؤدي إلى 

ضحايا لنها تتعلق غالبا بإبداء رأي مخالف لما هو  ليس لهاإثارة حالة من الرعب في املجتمع، بينما الجريمة السياسية 

 .ول منصوص عليه في القوانين الداخلية للد

 :تشديد العقاب وتخفيفه-5

في الجريمة السياسية يميل المشرع إلى عدم التشديد في العقوبة على املجرم السياس ي، على العكس في الجريمة الرهابي 

 .(73-72، الصفحات 2204)أحمد خ.، حيث يشدد المشرع العقاب على املجرم الرهاب 
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كما أنه هناك  من يميز بين الجريمة السياسية والرهاب  من خالل بأن أعمال الرهاب السياس ي عادة ما تحمل في طياتها 

أهداف تتجاوز نطاق الفعل العنيف، وتنطوي  على رسالة ما يتم توجيهها بقصد التأثير على قرار أو موقف معين للسلطة 

لك بالنسبة للجرائم السياسية، وعليه فإنه ّإذا كان جائزا القول بأن كل  إرهاب السياسية القائمة، بينما المر ليس كذ

سياس ي ينطوي على فعل أو عمل من أعمال العنف له طابع سياس ي فإنه يمكن القول بأن كل جريمة سياسية تنطوي على 

  (22، صفحة 2222)رمزي، إرهاب سياس ي. 

يرتبط  يفتقده العمل الرهابي الذي ال وإذا كان العمل السياس ي كفعل الجريمة يرتبط مباشرة بالهدف النهائي منه فهي ما

مباشرة بالهدف منه، كما إن الفعل في الجريمة السياسية يجب أن يرتبط مباشرة مع الهدف " تعديل النظام السياس ي 

 واضحة.واالجتماعي القائم في الدولة، ويجب أن تكون هذه العالقة المباشرة 

 رهاب: وتتمثل فيفقد رست املحكمة الفيدرالية السويسرية في قضية الحدود بين الجريمة السياسية وال 

 يجب أن يرتكب الفعل بهدف تحقيق ضرر ضد تنظيم السياس ي أو االجتماعي 

  أن يرتبط الفعل مباشرة بالهدف عالقة واضحة وجلية 

  تزول الصفة السياسية عن الفعل الذي يكون هدفه السياس ي بالمعنى الدقيق ويتغلب عنصر القانون على صفة

 المستخدم لتحقيق الهدف. الجريمة بسبب وضاعة وقسوة السلوب

 ثالثا: مخرجات التمييز بين الجريمة السياسية واالرهاب من خَلل نماذج من التاريخ:

لقد حددت حضارات الشرق القديمة الجرائم السياسية ورسمت عقوبتها، حيث كانت تتمثل بالفعال الجرمية التي تهدد 

ن قريب أو بعيد ألوهيتهم التي فرضوها على الناس وقواها سلطة الملوك أو الفراعنة أو تحط من كرامتهم أو تمس م

بان الملوك أو الفراعنة يستمدون من تعاليم ووضعوه من نواميس تهدف إلى إيمان الناس  وعاظهم من الكهنة بما بثوه 

ليم، وسعى السسلطانهم من اآللهة مباشرة، أما الفكر اليوناني فقد حطم قيود الواقع لنه استمد وحيه من التفكير الحر 

في طريق المثاليات، حيث قرر أن الساس الذي يجب االعتماد عليه في تحديد الجريمة السياسية هو هدفها، فهي تستهدف 

كيان الدولة ونظامها السياس ي، أما التي تستهدف رئيس الدولة فهي ليست سياسية،  وهذا ما يشبر إلى تحرر الفقه والتشريع 

الجريمة السياسية بذات الملوك والحاكمين، ونجد أن هذه النظرية قد اصبحت من أولى اليوناني من مفهوم تشخيص 

وقد شهد القرن الثامن عشر تطورا هاما، إذ  القواعد الساسية والتقدمية لتحديد الجريمة السياسية في وقتنا الحاضر.

 .(2222)القيس ي ع.، ملوكا أو رؤساء جعلت الثورة الفرنسية من الدولة شخصا اعتباريا مستقال عن أشخاص الحاكمين، 

في المقابل، ال تقتصر ممارسة العنف عند الرومان واالغريق على الداخل، إنما يشمل معاملتهم لعدائهم في الخارج، كما 

أهلها ودمروا المدينة وحرقوها وضموا اراضيها )كورنتا( وقتلوا  حربهم مع االغريق حيث دخلوا مدينة ءحدث مع الرومان أثنا

سالمي حث على ترك العنف والقتل فقد قال سبحانه وتعالى:"" إلى المدينة املجاورة. وفي الدولة االسالمية، ورغم أن الدين ال 

لمائدة اآلية ا رض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في ال 

ال يعني عدم حصول أعمال عنف في ظل االسالم، ففي عهد الخليفة الثالث منع الناس من حرية التعبير . إال أن ذلك 32

ونقد الخليفة واستعمل البعاد كعقوبة، وما حدث زمن الخليفة علي بن أبي طالب حين كان معاوية واليا على الشام، يبقى 
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رهابية، بعد أن آل المر إلى يزيد بعد أبيه حيث تم قتل المام الحسين مع سبعين من أصحابه من أكثر وأبشع الجرائم ال 

  (02-04، الصفحات 2224)عزيز، وغيرها من االعمال االرهابية. 

ن المفهومين، ففي حين تعتبر المقاومة خرى مهمة فإن القضية الفلسطينية تحمل معها ذلك التداخل بيأفي نقطة 

رهابا، من طرف اسرائيل وحلفائها، وتصنف ضمن هذه الخانة، فكيف يمكن أن توصف االعتداءات إالفلسطينية 

ذن فالبحث إ وهو ما يؤثر على صياغة القوانين وتحديد المفاهيم. العنف؟االسرائيلية على الفلسطينيين بمختلف أشكال 

والهداف من اي عمل يقودنا إلى الفصل بين االرهاب باعتباره عمال غير مشروع يمس بالمدنيين وبين المقاومة في الدوافع 

 التي هي حق للشعوب، كما يفصل بينه وبين الجريمة السياسية التي تحكمها هي الخرى معاهدات دولية وقوانين.

، واستأثر 2220سبتمبر  00نعطفا جديدا بعد أحداث وفي جانب آخر أيضا من مخرجات التداخل، مفهوم االرهاب دخل م

بأجندات صانعي القرار في العالم، ولقد أوضحت بعض الدراسات النقدية العاملة على التحليل النقدي لخطاب الحرب 

على الرهاب، بأن تلك الحرب لم تكن لتشن من طرف الديمقراطيات الغربية بدون مجهود خطابي مغال في التحذير من 

رهاب. وقد الحظ باحثون ارتباط دراسات "الرهاب بمصالح ديد الذي تتعرض له هوية الحضارة الغربية تحت وطأة ال الته

الدول في التخطيط لسياسات استئصالية وقد ساهم ذلك في التركيز على الجهاد والقاعدة واالرهاب االسالمي ومنطقة 

لنظرية والميدانية من قبيل إرهاب الدولة النيوليبيرالية ومخزون الشرق االوسط وشمال افريقيا، مع اغفال الشكاليات ا

العنف السياس ي عند اليمين المتطرف ودور الرأسمالية الجديدة في ظهور أفعال العنف السياس ي المدعومة ايديولوجيا 

 .(2222)حوكا، 

 خاتمة:

والبحث عن حدود التمييز بين كل من الجريمة السياسية واالرهاب، توضح لدينا ما من خالل البحث في هذا الموضوع، 

 يلي:

  صعوبة وضع حد فاصل بين االرهاب باعتباره عنفا هدفه سياس ي وغيره من أعما العنف الخرى ذات الهدف

 نفسه مثل الجرائم السياسية.

  هناك اجتهادات كثيرة لكل من املختصين والقوانين التي عملت الدول على وضعها لتحديد المفهومين، وأيضا

 مها.جزاء فقط من هذه المسألة ولم تستطع حستخدم بعض ال الفصل بينهما لكن ولسباب مختلفة ظلت تلك االجتهادات 

 ن الجريمة السياسية واالرهاب كانا يمارسان بالتعرض لهم محطات تطور المفهومين تم التوصل إلى أن كال م

دوما بمحاذاة بعضهما البعض، وبشكل يزيد من كمية التعقيد التي تحيط بهما وتجعلهما متداخالن بصورة كبيرة، حيث 

ان في كل مرحلة تاريخية كانت تحكم هذه العمال ظروف معينة تجعل كال منهما يأخذ مسمى، حيث أن المعايير المعتمدة 

ير يديولوجيات وغيرها من المعايت السياسية للحكام، والمصالح وال الحدود بين المفهومين كانت خاضعة لإلرادا لوضع

التي لن تسمح باالستقرار على تحديد مفاهيم واضحة وثابتة لكل من المصطلحين، حيث ورغم كل التطور الذي عرفته 

 رغم كل املحاوالت القانونية واالتفاقيات والمعاهدات.البشرية على جميع االصعدة، ظلت نفس تلك المعايير تحكم 

 قائمة المراجع: 
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، بتاريخ .www.political-encyclopedia.orgجمال عبد اللطيف غزال بيرم، الجريمة السياسية، متحصل عليه .0

 20.22على الساعة  ،22/02/2222

 مارس. الول،، العدد مجلة المفكر السياسية،، الحدود بين الجريمة (2222) حوحو رمزي  .2

الحقيقة والمصلحة: نقد النطولوجيا السياسية لمفهوم "الرهاب"، دراسة المعرفة   ،(2222) حوكا بن أحمد .3

، /terrorism-of-ontology-political-the-of-critique-a-interest-and-truth-https://rowaq.cihrs.org/knowledgeمنشورة على موقع رواق العربي، 

 .0/00/2222، تم االطالع على الموقع بتاريخ:2/2/2220بتاريخ: 

القانون الدولي ، االغتيال السياس ي من صور الجريمة السياسية في ظل (2204) خلوف داليا عبد الحميد أحمد .7

 ، فلسطين العام، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية

، العدد 2202، إشكالية مفهوم االرهاب الدولي، املجلة السياسية والدولية، املجلد (2202) دحام كردي محمد .2

 ، ديسمبر.70-72

، جريمة الرهاب عبر الوسائل اللكترونية "دراسة مقارنة بين التشريعين (2204) سعد حمد مخلف مصطفى .2

 .الحقوق، جامعة الشرق أوسط، كلية مذكرة ماجستير والعراقي،الردني 

، الجريمة السياسية في الفقه السالمي والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، بحث (2227/2222) صالح أبوبكر .4

لدولة في العلوم السالمية، تخصص: شريعة وقانون، جامعة الجزائر، كلية العلوم لدكتوراه ا ل شهادة الني مقدم

 السالمية، 

 ، الجريمة السياسية في القوانين المقارنة، على الموقع:(2222) القيس ي وداد عبد الرحمن .2

df -https://www.mohamah.net/law/wp  :22/02/2222، تم االطالع على الموقع بتاريخ 

، التمييز بين الجرائم السياسية وجرائم االرهاب في النظام السعودي (2204) عبد الحميد القطيشات خديجة .2

 والقوانين المقارنة، املجلة العربية للعلوم ونشر البحاث، العد الخامس، املجلد الول 

وجرائم الرهاب في النظام السعودي التمييز بين الجرائم السياسية  ،(2204) عبد الحميد القطيشات خديجة .02

 .002، 2 والقانونية، العددوالدارية  مجلة العلوم االقتصادية المقارنة،والقوانين 

المستقبل العربي، العدد  ، مجلةة السياسية في القوانين المقارنة، الجريم(2222) عبد الرحمن القيس ي وداد .00

 .السابع

 /https://political-encyclopedia.orgيف غزال بيرم جمال، الجريمة السياسية، على الموقع:عبد اللط .02

مجلة  ،روعة والرهاب والجريمة السياسية، دراسة تاريخية في المقاومة المش(2202) عبد المنعم الحمد محمد .03

 .32لعددا جامعة دمشق،

مجلة الفنون والدب وعلوم النسانيات  ،متشابهةهاب وتمييزه عن المواضيع ، الر (2220) علي بخاري جميل .07

 47والجتماع، العدد

، الرهاب في القانون الدولي وأثره على حقوق النسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه (2204) عمر زرقط .02

 قوق النسان، جامعة سيدي بلعباسعلوم في الحقوق، تخصص: القانون الدولي لح

املجلة الكاديمية لبحاث  ،ريمة السياسية في الفقه السالمي، الج(2220) خالدفايت حسب الله عبد الله  .02

 022، 20والنشر العلمي، العدد

 72، العدد ر الدولي، مجلة العلوم النسانية، جريمة الرهاب في المنظو (2204) محمد بوطرفاس .04

: دراسة تحليلية من منظور العالمي المن والسلم، الرهاب الدولي وتداعياته على (2200) محمد حمدان رمضان .02

 مجلة أبحاث العدد اجتماعي،

https://rowaq.cihrs.org/knowledge-truth-and-interest-a-critique-of-the-political-ontology-of-terrorism/
https://www.mohamah.net/law/wp-%20df
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 االتجاهات الدولية للوقاية من الجرائم السياسية

International trends for the prevention of political crimes 

 د. عامر الضبع/ جامعة سيدي بلعباس/ الجزائر

Dr. Amer El-Dabaa/ Sidi Bel Abbes University/ Algeria 

 الملخص:

 يعتبر مصططط ال ريمة ال راسطططمن طططمل ما رااصططط اعند نسبيل راعاس اسطططامن لي را نرجع راس مي بع بةلث بم  من نعس رايجد  را ةاسطططمل    س  ة    ر

ريعنكم   راسطي ل راسطمن مل  ص  رانجع ما ريمةرئم رتمجل الرتشطند مانئ      رايجد  لنان بم  لن  مث رف اند راسطمن طمل رافص  صطين   ع 

مان رقتضططططططمل معنميل مة ماامن معنميل خنلطططططططل  لتير ةا  يت راا ةد  ااة مخص ريمةرئم رفخةي خصطططططططجلطططططططن  مان بتعي   ن ن   سطططططططيمم ر مةم ع 

  ن  رااامأ.

راس امل   رال جن ند… منل راسططططططمن ططططططمص  ةيمه  نيمةرئم راسططططططمن ططططططمل متنجةل  متعسئ  كنيمة ال ررامةر رمل  لة ال رالةتسر  ةال  رفئبنع  رال ت

  عندبل     ريمةرئم أبضن مجلجئ   اج  ت ن د ما لة ال فخةي قصس راتصسي اان أ  رات يمل ما نستمن.

 ريمةرئم راسمن مل  رال جن ند راس امل  ريمة ال ررامةر رمل.الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

  Political crime is a relatively recent term in international law, dating back to the post-French Revolution. This kind of crime 

has emerged as a result of the proliferation of the principles of this revolution along with political ideas that have separated 

political power from the person of the Governor, This requires that the perpetrators be treated in a special manner different  

from those established for other offenders, particularly with regard to the extradition regime and the right of refuge. 

Thus, political crimes are diverse and multiple, such as cybercrime, offences against religions, political assassinations... 

International trends in combating such crimes also exist, albeit differently, in order to address or minimize them. 

Keywords: Political crimes, international trends, cybercrime. 

 مقدمة: 

ا س أ ا  راعنام رامج   جنجع رااص اعند  كل ب سة رااص ال نس   لال ر ة    نس  من بنن   مصاعته  

امتاما ما  ةض  ططططططططططططططم ة ططه أ   ل م  د اتططه  أ  راططس ططنع ةا ر سططططططططططططططه لي مططل  مططن  راططس اططل رر طططططططططططططط ممططل رافص  لمم  لمم 

لي ريع  أبن كنع لنناه  ماان كنرن قج ه  ا ات  امينن لي أن نق ريع  هي كت  را  ه  أقجرل راعيان   راسان    ال  اندي 

 1رفل   را با رجد رايه قيجبمم  نربانع.

 ةيمه  اص ال ريمة ال راسمن مل لي رخت  ن كا رر   ع دلنل را  ه لي را نرجع  راسمن مل  ك ر دلنل راسبا   ال  ن ة 

بامه ما  ر  ته   ل بلتير مصططط ال ريمة ال راسطططمن ططططمل ما مجتاث رخة  ما  ةر   منمل فخةي   ما ئ ال فخةي   ةيمه 

                                                           

لنمعل  ةيث  راتش  مي )ئدر ل   امل م ندرل(  أطة نل ئدلل راانلست ر لي را  ه راسمن مل لي راتشةيث ريمننئي رر  أ نمل أناس ملاس  اجد  ريمةرئم -1 

 .00  ص 9002  يس  ع رن يس   راعيمن رانجنح راجطنمل كيمل راسدر ند 
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ةرض  من مل   س ث باامن  جرةث  من مل   اجع لي طةف   ر ةنئبل أ  لي  نيمة ال راسمن مل هي رافص  ة م  اتل م  أ 

ننال رايجد  أ  نة  أ يمل أ  هي ريمة ال رااجلال ضططس راشططال راسططمن ططمص  ماجةل معمنل ما رانني  عل  لي  ططال ئ ال 

 . 1 ة  ل أع باجع راسر ث بم    ر ررلةر  منز ن ما راغنبند راش صمل 

ل متنجةل  متعسئ   ةال   امل رااينل ال ريعصة ريمةرئم ررامةر رمل  لةرئم ررامةر رمل  لةرئم  ةيمه  نيمةرئم راسمن 

مث رفخ  نع ع رالةتاند أع كل أرجرع ريمةرئم راسططططططططمن ططططططططمل  نن  … رر ططططططططن   بم  رفئبنع راسططططططططان  ل  رال تمنالد راسططططططططمن ططططططططمل 

تبر    راشطططةرح   ان يعتبر لة ال  طططمن طططمل لي  يس من ال يعرخت ف كا ر لي مسي  صطططهم ان بم   طططمن طططمل أ  ةنئبل   ع را  ان 

 لي  يس آخة.

 ةيمطه مي   عتبر ماطند طل راشططططططططططططططعطنئة راطسبهمطل ما ريع جق رافص  مةي ما نة طل راجلسرع  راضططططططططططططططا ر لي كل من بتجلططططططططططططططل بامه 

دد ا رااجرضططططططططططططططمث رافص أ نكةر   ا ر  عتبر ريعة ل راسبهمل مب   رلتمنئ  لي  ام راسبا ما ئ ع رراسططططططططططططططنع ما رختمطند ةا طة 

رامي ر ما ران ن طططططططند  راتلسبند لي راعصطططططططجد راغن ة   رامي ر ما راعبر لي ةصطططططططةرن رااعنلطططططططة  رافص ال   رل ملل رخت  ند 

نسططططططططططططططاططط   عةض  ططط ر ريع  بم  معجقطططند كي ر  ةبر ملتير مةرنطططل راتطططند م  ةال  أع  لطططس ماطططنرتطططه ضططططططططططططططاا من جمطططل ن جق 

 2…جق رراسنع  رال  نقمل رف د بمل يع جق رراسنع رراسنع ميل ررة ع راعنامص يع 

 مث كثر  ريمةرئم راسططططططططمن ططططططططمل   نجةان كنع ا رمن راتصططططططططسي اان ةبر راعسبس ما رانصططططططططجص را نرجرمل  ططططططططجر  ةال  رااسططططططططتجي 

 راس مي أ  ةال  رااستجي راسرخالي.

مة ال دبل ريمةرئم راسططمن ططمل  أ ة  ن ري  تجال  أ امل رااجضططجع لي  عسرئ أ م رانصططجص را نرجرمل راس امل رافص  عمص  الن

 ررامةر رمل.

  ةيمه باما طةح رر انامل رر مل: من هي أ م رانصجص را نرجرمل راس امل رااعنمل  الندبل ريمة ال راسمن مل؟ 

 لطططل نرر  قطططن ماطططن   طططس  بامننطططن   سططططططططططططططمم راجدقطططل رااليمطططل بم  ملجد ا ر ن ع بتنطططن ل )ر عجد رف ل(: ريماجئ راطططس امطططل اااططط

 ريمة ال راسمن مل  لي ن ع بتعةض )ر عجد رايناي( رانعج ةايمل ةا ريمةرئم راسمن مل.

 املحور األول: الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السياسية: 

                                                           
 9012  ئرد مةك  ريعضند  راعةبمل   مصة    1ط  راعيمص اتلة ة را نرجاي بم  مجنل رات ام  ةاس راج ن   أناس ملاس  ريمة ال راسمن مل ما ر نق ر -1 

 .22  ص 

  راعسئ 1  ل ايعيج  راللتانةمل  رالاسنرمل  ر ميس  ر ميل ريم رئة راس مي  رخت ف رفئبنع   ريعانبل راس امل ااعة ل راسبهمل   ع راتصجد  ا ةنئشل راميل -2 

 .65  ص 9099   01
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 عتبر ريمة ال راسمن مل ما أ س أرجرع ريمةرئم لسال لي  ضث ضن ط ملسئ اعننلة ن    ر الد انطنتمن راج م ل  ن متاث  

 .1 ة م  ةال  بقيماه  نمث باما رةتاند ريمة ال راسمن مل  يت رافص  ة م  ضس راس امل أي ضس مصنيعان رف ن ملرافص 

 رجس أع " مصططط ال راس ال رف طططن طططمل "ةاند  م نطل  لتير  نخت ف راس ل   انبا رااصطططنيل رافص  ة س امنبتمن     ر ب  ة 

رف عنل ري  ة  رافص  سخل لي ر نق لةرئم را نرجع راعن    صطططع  ةال   لسبس طامعل ريمةرئم راسطططمن طططمل  خنلطططل لي مل 

 2 صيان ةا ريمةرئم راسمن مل   رافص ما أ ة  أمييتمن ريمةرئم ررد ن مل.

 ةيمه  طططططططنلن ل لي   ر ر عجد راتعةض  نختصطططططططند  طططططططسبس ف م ريماجئ راس امل  عندبل ريمة ال ررامةر رمل  نةتاند ن ما 

 سمن مل   ال يسعنن راتعةض اال أرجرع ريمةرئم راسمن مل  أ انل ملندبتمن ئ امن.أنس أرجرع ريمةرئم را

 : ة في محاربة الجريمة اإللكترونية. الهيئات والمنظمات الفاعل 1.1

 نطن  راعطسبطس ما راام ند  راان اند  ر مناس راس امل رافص  يع  ئ در ماعجمن لي بطند ب ةر  رال  نقمند  رااعن سرد لي 

منمطن راةر ططططططططططططططمم  لج  راتعطن ع راطس مي ااجرلاطل لةرئم ريعن طططططططططططططط  ررمي  ةال  دأ ططططططططططططططان  م ل رفمم رااتلس   ر ميس  ملطن اطل

 رف د بي  بعض راام ند رفخةي.

 ةا " من اطل رفمم رااتلطس  "   ص رافص  جعطل أ امتمطن لي ماطن لطل ريمة اطل بم  طامعل ةال راان ال  نم  مانرتمن راعناامل 

ال رف  اانقي راان اند راس امل  ايشةطل ريمننئمل )رررةر جل(  رافص  عس ما أ م م ن ة راتعن ع راس مي لي  نةتاند ن راان 

 3ئ ال رفمة را ي بجعيان أكبر من ال  ةطمل لي راعنام. 189مان لل ريمة ال راس امل   ص  ضم 

ئم ريعططن طططططططططططططط  ررمي ما خ ل بقةرد  ايعططسبططس ما أمططن " ر ميس رف د بي "  ميعطط  ئ در  ططنمططن لي  ن مم  ملططن اططل ااعططس ما لةر

راتجلطططططططمند ري نلطططططططل يعانبل راامنرند   ر أع ر عسا راةئلجطططططططمص اهشطططططططنطند ر ميس رف د بي  را ي  جج  ه لاجئ   ايل لي 

رر  بلططططططسرد  ر  نقمل  ططططططنميل   ةة ن  نال  نقمل رف د بمل ااان لل ريمة ال ةبر رفرةررن  ا س كنرن اا   رال  نقمل ئ در كا

  4لي راتصسي اامةرئم ررامةر رمل.

  نن  أبضن " مجيس   در  راسرخيمل راعة  لي مجرلال ريمة ال  بلنلل لة ال رانص " بع يمسف   ر ر ميس بم   نامل 

 : 5  ج م  راتعن ع   ع راس ل راعةبمل لي مجنالد رفما راسرخيمل  مان لل ريمة ال  عات ما خ ل

 ررمانرند ر عس ئ . ئةم رفلا   رفمنمل عرد 

                                                           
  ج  جئ ح  منلس   امنن    ماسأ ةس   سيمم ر مةم ع لي ريمةرئم راسمن مل   مجيل راا مة   لنمعل ملاس خمضة   نسمة    كيمل ريع جق  راعي -1 

 .202  ص  16   10راسمن مل   راعسئ 

 .200رااةلث ر سه   ص  -2 

 .150  ص  9005  ئرد راي ن ل   رفدئع ط  1لةرئم ريعن ج   أنعنئ ن راس امل   ط  ملاجئ أناس ةانبنل   -3 

 .120  ص  9012  ئرد رانمضل راعةبمل   مصة    9ةاس رايه  مر راممتج    رفنان  ررلةرئمل يمة ال رالنتمنل رااعيجمن ي   ط  -4 

 .160ملاجئ أناس ةانبنل   رااةلث راسن     ص  -5 
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 .ج ة راعال راعةبي رااشةر   نقةرد ري  ط رفمنمل راعةبمل رااشةركل   

  باشطططططططططططططططن  راام طططند  رفلا   را  مطططل اتل م  أ طططسر طططه  منمطططن  ع      ططططططططططططططططنئطططل راتعطططن ع مث راام طططند راطططس امطططل رااعنمطططل

  نختصنلن ه.

 . االتفاقيات الدولية في مجال الجريمة اإللكترونية:2.1

 نطن  راعطسبطس ما رال  طنقمطند راطس امطل عرد لططططططططططططططيطل رااتعي طل  اان لل ريمة ال ررامةر رمل منمن ر  نقمل ر ميس لططططططططططططططةرنطل 

رف د بي نشططططططططأع لةرئم رررةررن  قةردرد ريماعمل راعنمل احمم رااتلس   ر  نقمل  جئر ن ططططططططن اا ن مل لةرئم رااعيجمن مل 

 مل رااعيجمند. رال صنالد  رال  نقمل راعةبمل ااان لل لةرئم   ن

 اناهسططططططططال " ال  نقمل ر ميس رف د بي نشططططططططأع لةرئم رررةررن "   ص رااعن س  راس امل رف م  رافص  سطططططططط   ااعنيمل ريمةرئم 

رااتعي طل  طناماامج ة  رفرةررطن ةبر راتهسططططططططططططططم    ع را جرر ع راجطنمطل  قجرر ع راس ل رفخةي  نمث ةاين راامنل رف د بمل 

ةال  مشطططططططططططططة ع رال  نقمل رافص رةتاس ن رابراانع رف د بي لي ريم   رايناي ما  9000   1221ااشطططططططططططططنكل ريمة ال   ع راعنم ع 

 9010.1ئ ال منه  20    م راتصسب  ةال  رال  نقمل ما قال 9001ليسل لي  اة أ ة ل 

أمططن ةا " قةردرد ريماعمططل راعططنمطططل احمم رااتلطططس  "  تعاططل  طط   رفخ ر  لي مجططنل  ططأم ع  طططططططططططططط مططل ر ططططططططططططططتلططسر  راتمنيجلمطططن 

  طططططااند رفرةررن    عات البجنئ  جر   لي رردر  نشطططططأع ةسئ ما را ضطططططنبن خنلطططططل رااتعي ل  نفرةررن نمث  سةج ريماعمل 

راعططنمططل لي قةردرتمططن ر  تي ططل رافص  ططنااططن مططن  اجع ماططن  يططل ا ةردرد رال لططنئ راططس مي ا  صططططططططططططططنالد راططس ل رفةضططططططططططططططن  ةنططس  ضططططططططططططططث 

لل ب طططن   ر طططتعانل  منيجلمن رااعيجمند   أع   أخ  لي رالةتاند أةانل يمنل را جرر ع راجطنمل  راسطططمن طططند راعنمل ااان 

 2منث ريمة ال  يمنل راعسرال ريمننئمل    ر ن ما راان اند راس امل  رالقيمامل.

 أ ة  ر  نقمل لي   ر راصططططططسئ هي " ر  نقمل  جئرنسططططططن اا ن مل لةرئم رااعيجمن مل  رال صططططططنالد " بعر أع   نقم رالةتسر رد 

ةال  رفر ال رااعيجمن مل ر ططططتسد   سخ   شططططةيعمن لططططة لن  ططططجر  ةال  رااسططططتجي راسرخيمل أ  راس مي    س امن  ضططططعن أ ل 

   ئخين ن ز راتن م  لي  92/11/9001  ان رااصططططططططططططنئقل ةيامن لي  08/11/9001ر  نقمل نجل ررلةر  رااعيجمن ي  تند م 

من ئ ل أةضططططططططططن  ما رال لنئ رف د بي بضططططططططططن ل بم  كنسر رامن نع   لنج     قس  قعن ةيامن    جع ئ ال ر كة من 9000 ططططططططططنل 

ر ة  من  أمة ان    لن د     رال  نقمل مان يسطططططططنةس راس ل ةال  مان لل     ريمة ال   ع   مة ماامن    رااسطططططططنةس  ةال  

اتعططن ع راططس ل رااجقعططل  ططنرال ططططططططططططططتططسالل ةيامم كاططن  لططسئ را ةق راجرلطط  ر اططنةاططن لي راتل مر لي لةرئم رفرةررططن رافص  عاططس 

 3 راج م ل ما ألل ملندبتمن كان  صين رال  نقمل راانصجص ريمننئمل رااجضجةمل اامة ال  أرجرةان .

                                                           
 .129  ص رااةلث راسن   راممتج  ه  مر ةاس راي -1 

 .122  ص رااةلث ر سه -2 

 .26  ص  9000  ئرد رانمضل راعةبمل   مصة    1  طخةي لي مجنل  منيجلمن رااعيجمند  لةرئم راماامج ة  ريمةرئم رف راسعمس كنمل -3 
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 بلصططططططططططططططجص " رال  ططنقمططل راعةبمططل اااططن لططل ريمةرئم   نمططل رااعيجمططند   ططس  اططن مةر  ططل مجيس   در  راططسرخيمططل  راعططسل 

مططنرططل راعططنمططل يمططنمعططل راططس ل راعةبمططل  ططنا ططن ة  ةال  رال  ططنقمططل راعةبمططل راعة  لي رلتاططنةام رااشططططططططططططططةر  راانع ططس  صطططططططططططططط ططل رف 

منئ   تمسف     رال  نقمل بم   02   لتجي     رال  نقمل ةال  9001ئيسابر  91ااان لل لةرئم   نمل رااعيجمند  تند م 

أخ ططند ططن ن ططنمططن ةال  أمنع  ع    راتعططن ع   ططسةماططه   ع راططس ل راعةبمططل لي مجططنل ماططن لططل لةرئم   نمططل رااعيجمططند اططسد  

 1راس ل راعةبمل  مصنيعان    مل متاعن تمن  أ ةرئ ن.

 : نماذج عملية عم الجرائم السياسية. املحور الثاني: 2

مييان أ ططططططططي نن ما قال  ئع ريمةرئم راسططططططططمن ططططططططمل متعسئ   متنجةل   لتير ما مانرل رخة  ما  ما رخة   هي كي ر   ما 

 رفئبنع ريمة ال ررامةر رمل  رال تمنالد راسمن مل    نمت ي   كة نعضان   ط.  منمن  لة ال رالةتسر  ةال 

 جريمة االعتداء على األديان:  1.2

ا س أ ان راجرقث أع راتند م رااعنلطططططططة قس  طططططططاس لطططططططسرمند متمةد    ع نة ل راتعا ر  ن  رنةرر  رااعت سرد راسبهمل    ع 

 راصطططع م ع  راا مة ا ن ام لي راتعا ر ةا آدر  مت ة ل را صطططس منمن ر ئدر  ماندي رامي ر ما رف ةرئ ال  طططمان رااي   ع 

ئبا من أ  راتممم ةال  صطط صططمل م سمل  أ  راتشططممت لي ضططجر ط ئبهمل ...مان  اس كي ر ما راصططةرةند لي ر متاعند  أئد 

 . 2اسبالي أنمنع كي ر  بم  م ن ةرد  م نطعل  يث راس ال   ل  نم  رد ان  لةرئم  ن م راس نع ر

 كي رر من  صططططططط س  ريعة ل  نيع   لة ل رراسطططططططنع ال  لجل اه رااسطططططططني  ل جق  ة ه خنلطططططططل ةنسمن بتعي  ريع   ننةرر  

رااعت س   مم ما نة  قنمن انصة  ئبا أ  طنئ ل   ال   رل أ ي  راصةرةند را نئال لي راعنام   ج  ةال  مةلعمل ئبهمل 

   ررد ن م ع بن   ع أةانال بد ن مل لي منت ل راجنشططططططططططططططمل )لانةل ئرة  مي ( . نفل ررد طن  راطس مي رقةررع  طسبا رر طططططططططططططط  

 .3 ن م راسبا   م أل  ال بيةزمجع  اانئ  راسبا رر  مي  رافص  سةج يعجرد رفئبنع ال ايعنر  رابر ة ل

 س ند  عات فامن ما راا   ر   عتبر راةمج  راسبهمل ما   ع أ م رااسياند رافص  عيم بمن رفص نص  دس ن لي أع نامم 

رافص ال بجج  رااسططططططططني بمن رنةررمن ايشططططططططعنئة  راع نئس راسبهمل   لمث ألططططططططالن  شططططططططال قمسر ما را مجئ راجردئ  ةال  نة ل 

 .4راتعا ر  بناتنمي  ئع رالةتسر  ةال      راةمج  يعتبر لة ال

  ما   ع أمييل رالةتسر  ةال  رفئبنع أ  راش صمند راسبهمل  راةمج  من بالي: 

                                                           
 .22ص  راسن   رااةلث  كنمل راسعمس  -1 

  ص  9015   09مسني نة ل راتعا ر  ل  رنةرر  رااعت سرد راسبهمل   مجيل ريع جق  ريعة ند   لنمعل أ ج  مة  ي نبس  ياسنع   راعسئ   يمح   الع   -2 

21. 

 .28ص  راسن   رااةلث    الع  يمح  -3 

 9015   09راعسئ   ياسنع لنمعل أ ج  مة  ي نبس   ند  ريعة لةرئم رالةتسر  ةال  راةمج  راسبهمل ما من جد را نرجع ريم رئةي مجيل ريع جق  رجمم ةنمة  -4 

 .61  ص 
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* عتبر مجيل " طندمي رباس  را ةاسطمل" أكثر   ة ن  خة لن ما راشطنع أكثر ما مة   نال طتم ر   نانخص رامة م  رةتبرتمن أمة ان 

جند  لي رمج جد     كنرن رااة  رف م  رافص رافص ر طططططططططططططتمس ن مامص رات  11/02/9001 راعنام راعةبي أامن ر طططططططططططططتسطططططططططططططن ن فنسرا 

اشططططططةد  امن مجيل "  طططططططندمي رباس " را ةاسطططططططمل رااغاجد   راالططططططط ة  د طططططططجمان رااسطططططططل ل احئبنع  اية طططططططجل لطططططططال  رايه   طططططططيم 

 نمطث  طنةطن ر ميل نجرمي رصططططططططططططططر ميمجع الطططططططططططططط ل  ال  صططططططططططططططل مامعند ر ميل بم    ر راعسئ لي رااعتنئ  9006 طناتلطسبطس لي 

أةنئد اشططة ب ن ع ما راة ططج  راسراندكمل رااسططل ل اينخص ملاس   بع  ةر ح ةسئ الطط ان رااتسر ال أ ططاجةمن  خنلططل ةنسمن

ه  ةئتمن ةن   15أا ن    55  ع 
 
 9001آا ن ال ل    هي د ج  كنرن قس أئد  نا عل بم  أةانل  غ   قن يل قال عات     ر أر

 .1ةا تمال رر ن   اإل     اياسيا ع معن 

أي نعض راصطططططعر راغةبمل  ام  ل   ضططططط  رفمل رر ططططط ممل  بع كة طططططن أق   د طططططنمي رااند ان جد راعنمي ع اسيمن  ام  م

ايلططط ة ل ما رخص رر طططط   ملاس لطططال  رايه ةيمه   ططططيم   ند    مل راتعا ر ةا نة ل راةأي  أخةي ا مج  العع ال  ططططنس اه 

 2بال را ةقعل ررة ممل    نئ  رااامعند الس بال .

ل بجالرس   ج ططططططةع: باسأ مسططططططيسططططططل راة ططططططج  رااند ان جد ل راسططططططن ة   ل ر خي  رايه نمث  سأد را ال ةنسمن أدرئ م ار مجي

أع بضث ةال    ف كتن ه لجد  اية جل لال  رايه ةيمه   يم  90/11/9005كت  أط نل  ئرراندكي ااندي  جاتج ع  تند م 

  راصططجد      ةد راا ار بقنمل مسططن  ل اة ططم راة ططجل   نمث  د ض د ططن  رااند ان جد راااير  ئةسرئ راغ ف د ططم   

لطططجد  مسطططل ل     جن بن مث   ر ريعسا اات جد بطططعم ل  جالرس   ج طططتر      19د طططن  كند ان جدي أد طططيجر  19  س  اان 

 لن م نل لن  معنجع  طططططططططططططططط"  له ملاس"  ا س  م راهشطططة  20/11/9005 تند م لطططجد  مسطططل ل اية طططجل  19را صطططل  هشطططةد 

ميمجع مسطططيم  200   عات ر طططتمنرل  اشطططنةة أكثر ما ميمند     ل  ل  بتأبمس ما ريعاجملال  مسرد أ طططن مث  باعة ل  باجرة

 3  أكثر. أ 

أار نن اجر رالنتجنج ةال  قةرد راهشطططة   عات ةا طة    900 بناة م ما أع مسطططيمص راسررماند   رااناد ةسئ م أكثر ما 

طنع  ج راة ض  نلططططططططططططططةرد ريعاجمططل ةال  ئةم نايططل را مجمططند  لططن  د ث مطط كة  بم  ريعاجمططل راططسراططندكمططل بال أع ريمجر  كط

 4مسطمل " نة ل راتعا ر "   ر  ناة م ما أع راسبنرل رر  ممل هي راسبنرل راين تل لي راسراند  نعس رااسململ رابر  ستنرمل

. 

                                                           
 .22  ص  9015   09أ ج  مة  ي نبس  ياسنع   راعسئ  راتس  ر   ح ع  نسبا   مجيل ريع جق    ريعة ند لنمعل راةنانع  جنسجع ةاس  -1 

 .100  ص راةنانع  رااةلث راسن    جنسجع ةاس -2 

ياسنع   لنمعل أ ج  مة  ي نبس     مجيل ريع جق  ريعة ند  رفئبنع  را ةرغ راتشةي ي لي مجنل   ممس نة ل راةأي  راتعا ر  أ ة  ةال  ب ئدر  ة ند اسمال -3 

 .12  ص  9015   09راعسئ 

 .126ص  ر سه رااةلث  -4 
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يه ةيمه   طططططططططططيم  اجلل ةندمل ما  ايين دئ   عل رفمل رر طططططططططط ممل ةا ننئ ل اشططططططططططة راصططططططططططجد رااسطططططططططططل ل اية ططططططططططجل لططططططططططال  را

 00رالنتجنلند عرد را ننث راعنمر نمث أضططططططة  ران ررع ةال  رااامل را ي بضططططططم  طططططط ند ي راسراند   رانر     سمشطططططط  لي 

 1نمث  م رنةرق را نصيمل راسراندكمل اان. 9006 برربة  05.  ك ات  هجمل رفمة لي 9006 برربة 

 جريمة االغتياالت السياسية:  2.2

ة ال رال تمنالد راسمن مل  أامن من ة ر تلسر  راعنر  راتص مل ريمسسبل  لث ص صمند  من مل  كأ يج   عةف ل

  2ما أ نام  راعال  راصةرع راسمن مص ضس ري صج  بمسف خسمل ر جن  مع ع أ   ةض  من مص

  رال تمنالد راسمن مل مجلجئ  لي كل مانع   منع نةلي كل ئ ال  ما  منمن من بالي: 

ما أكبر رفئال ةال   طططططططمن طططططططل ب طططططططةرئمل لي رال تمنالد  نمث قن   9016ئيسطططططططابر  15راتجاجطططططططمص ملاس را  ردي بج  *ر تمنل 

دلططططنلططططل ةيمه   ج لي  ططططمند ه أمن  منزاه  ان  ل راع ع لي ملن  ل لطططط نقس  تجاس  قس  90صططط صطططط ع مجاجا ع  ئط ق 

س  خاس منمن لي لاجاته   أةينن أطي  راةلططططططنص ما مسططططططس طططططط ع كن ا ع ايصططططططجد  ن ططططططت ةد  اناي دلططططططنلططططططند لي لسطططططط

 .3راسي ند راتجاسمل  جقمر خاسل أص نص يشتاه  تجدطام لي ةايمل رال تمنل

راةلل رايناي لي نةكل  تح  من ال راتلة ة را يسطط مهمل " ال  1288*ر تمنل را نئس ةيمل راج  ة " أ ج لانئ" لي  جاس ةن  

د لي  يسططططط  ع ر عتيل ر سططططان  الس ةال  طن ال راا ن ضطططططند "   لططططجد يعيج  جق لططططجد رالرت نضطططططل  مصطططط ر رالنت ل بت ة 

 بم   راايال را يميل  ضططث را نئس خيمل راج  ة " أ ج لانئ " عديعل ال تمناه الشططال مصططسد رر ةنج راةئلجططمص لي  يات را ةر  

 4ا نئس قجرد رالنت ل رر ةرئمالي   را با قنمجر  ن تمناه نعايمل مس ة  ةا طة   رااج نئ.

 خاتمة: 

 : من  م راتجلل بم  رانتنئ  رر ملختن

  مجضطططجع ريمةرئم راسطططمن طططمل  ج مجضطططجع مع س  متع   لطططع   الس  ناسطططاجال  ان كنع راتعةض لي  دقل  ليمل

بع أع را  ان   دلنل را نرجع ر  راسططططططططمن ططططططططمل ام بت  جر ةال   عة ر   ط اامة ال راسططططططططمن ططططططططمل  ان  نات  تلسبس   رنس   

 اسمن مل بعر أع  ننات رخت  ن   ةخن  رضعن لي  صهم ان  اعل مةئ   رضل رخت ف راال ل  راةر   رااانع.أرجرع ريمةرئم ر

  ماجد مجرضططططططططططمث لسبس   مسططططططططططتلس ل اامةرئم راسططططططططططمن ططططططططططمل مة ا ل  ت جد رفنسرا  راجقنئث ممسررمن  اعل أ ة  ن

 ريمةرئم ررامةر رمل.

                                                           
 .121ص  راسن     رااةلث ة ند اسمال -1 

   أطة نل منلست ر لي را نرجع ن مل لي مل را نرجع راس مي راعن نل راسمن مص كصجد  ما لجد ريمة ال راسمرال تم ئرامن ةاس ريعامس أناس مليجف  -2 

 .01  ص  9011   يس  ع   نح راجطنمل كيمل راسدر ند راعيمن  رن يسراعن  لنمعل رانج

 .161ص  ر سه رااةلث  -3 

 .80  ص رااةلث ر سه -4 
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  ةس  ك نبتمن   ج من أ   ةايمن ما ملندبتمن راتصجد راتشةي ي  منبمل ريمة ال ررامةر رمل  

  ما أ م راتجلمند من بالي: 

  راضطططة د  را صطططجي النةرر  رفئبنع  خنلطططل راسبا رر ططط مي  عات  تعةض قمم راتسطططنمح ما لال    طططنئل راةئع

 ما لال أخال .

 ةانل  أع  اجع رف  راضططططططططة د  را عيمل ات ام  را نرجع  طططططططططجر طططططططططمل خنلطططططططططل  مان بتعي   نر طططططططططن   بم  رفئبنع  عات

 راع ن مل متسن  ل   ع ريمامث من خصجص رر ن   في دم  ئبمص.

  ضططططططث  شططططططةيعند لسبس  مسططططططنبة  ايت جد راتمنجاج ي  بناتنمي ملندبل ريمةرئم ررامةر رمل  رافص أضططططططعن مصططططططسد 

 : راسمن ملقي  ااعاجمند  رفر ال 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 الكتب:-1

  ئرد رانمضل راعةبمل    1اجلمن رااعيجمند   طج راماامج ة  ريمةرئم رفخةي لي مجنل  من راسعمس كنمل  لةرئم .1

 . 9000مصة   

   1ط  راعيمص   ريمة ال راسمن مل ما ر نق راتلة ة را نرجاي بم  مجنل رات ام    أناس ملاسراج ن ةاس  .9

 . 9012ئرد مةك  ريعضند  راعةبمل   مصة   

    ئرد رانمضل راعةبمل  مصة9ط  رااعيجمن ي نان  ررلةرئمل يمة ال رالنتمنل ةاس رايه  مر راممتج   رف  .2

9012 . 

 . 9005رفدئع ط  راي ن ل   ئرد 1  ط ملاجئ أناس ةانبنل  لةرئم ريعن ج   أنعنئ ن راس امل .0

 مذكرات الماجستير:-2

   أطة نل)ئدر ل   امل م ندرل(ي رال  مي أ نمل أناس ملاس  اجد  ريمةرئم راسمن مل لي راتشةيث ريمننئ .5

 . 9002  نح راجطنمل كيمل راسدر ند راعيمن  رن يس   يس  عئدلل راانلست ر لي را  ه  راتشةيث  لنمعل رانج

رال تمنل راسمن مص كصجد  ما لجد ريمة ال راسمن مل لي مل را نرجع راس مي  ئرامن ةاس ريعامس أناس مليجف  .6

 . 9011     يس  عع راعن  لنمعل رانجنح راجطنمل كيمل راسدر ند راعيمن  رن يسراعن   أطة نل منلست ر لي را نرج 

 المقاالت العلمية: -3

ل ايعيج  ر ميل ريم رئة  رفئبنع  ا ةنئشل راميل  ريعانبل راس امل ااعة ل راسبهمل   ع راتصجد راس مي  رخت ف  .1

  9099   01  راعسئ  1ر ميس   رالاسنرمل راللتانةمل 

  أ ج  مة  ي نبس  ياسنع  ريعة ند لنمعل ريع جق ع ةاس راةنانع  راتس  ر   ح ع  نسبا  مجيل  جنسج  .9

 . 9015   09راعسئ 
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 امنن   ماسأ ةس   سيمم ر مةم ع لي ريمةرئم راسمن مل   مجيل راا مة   لنمعل ملاس خمضة    جئ ح  منلس  .2

 . 16   10  نسمة    كيمل ريع جق  راعيج  راسمن مل   راعسئ 

لنمعل   ريعة ند لةرئم رالةتسر  ةال  راةمج  راسبهمل ما من جد را نرجع ريم رئةي مجيل ريع جق  رجمم ةنمة  .0

 . 9015   09راعسئ   ياسنع أ ج  مة  ي نبس 

جق مجيل ريع  رفئبنع  ر ئدر را ةرغ راتشةي ي لي مجنل   ممس نة ل راةأي  راتعا ر  أ ة  ةال   اسمال ة ند  .5

   9015   09لنمعل أ ج  مة  ي نبس  ياسنع   راعسئ  ريعة ند  

ة لنمعل أ ج  م  ريعة ند مجيل ريع جق  راسبهمل مسني نة ل راتعا ر  ل  رنةرر  رااعت سرد    الع  يمح  .6

 . 9015   09راعسئ   ياسنع  ي نبس 
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 قراءة سوسيو تاريخية   :رائم السياسية في العصور القديمةالج
Political Crimes In Antiquity: A Socio-historical Reading 

 د . بن عزوز حاتم / جامعة تبسة/ الجزائر

Dr. Hatem Benazouz / University Of Tebessa/ Algeria 

 ط د . شريطي أسامة/جامعة تبسة/الجزائر  

PhD.Oussama Cheriti/ University Of Tebessa/ Algeria 

 الملخص:

بالضبط الجريمة السياسية في العصور القديمة  حيث ارتبط مفهوم و  ة حول تاريخ الجريمة السياسية، يتمحور موضوع هذه الورقة البحثي

السياق المقصدي مما سبق هو أن هذا النوع من الجرائم قديم قدم املجتمعات الحكم، و  هذه الجريمة بالسلطة وجميع أنواع أنظمة

فككناها من حيث أشكالها أو طرقها ،فإننا نالحظ أن لكل مرحلة تاريخية خصوصية تميزها عن المراحل الالحقة حللناها و اإلنسانية، فإذا 

جغرافي في الفضاء ال بالتالي تعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم عبر العصور نظرا النعكاساتها على السلطة السياسية، و بشكل أو بآخر  

في حين  ،بمثابة تهديد للطبقة الحاكمة ونظامها االقتصادي والسياس ي واالجتماعي الزماني لتلك المرحلة التاريخية بالدرجة األولى ، حيث تعتبرو 

 ا، كما أنها تعتبر من الجرائم المستمرة تاريخيواالغتياالت والجريمة المنظمة  ها جرائم أخرى ناتجة عن ارتكابها كاإلرهابأنها قد يترتب عن

هذه الورقة البحثية تهدف إلى دراسة الجريمة السياسية في العصور القديمة من خالل انطالقا مما سبق فان  موجودة في أغلبية املجتمعات ؛الو 

ة الحاكمة هذا بالتطرق إلى أشكالها و تداعياتها على الطبقو  الرومانية،اليونانية و  نماذج من الحضارات البشرية الكبرى كالحضارتينالتركيز على 

 باإلضافة التطرق إلى المعاملة العقابية للمجرم السياس ي في اطار سياق كرونولوجي جغرافي لكل حضارة. آنذاك ،

 ، املجرم السياس ي سية، العنف السياس ي، السلطةالجريمة السيا الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This paper focuses on the history of political crime. exactly the political crime of ancient times ,where the concept of this crime 

was associated with power and all kinds of systems of government. The intended context is that this type of crime is as old as 

human societies. If we dismantle it in terms of its forms or methods, We note that each historical stage has a special distinction 

from the subsequent stages in one way or another. And so this crime is one of the most serious crimes of all times because of 

its repercussions on political power in the geographical and temporal space of that historic phase in the first place, It 

constitutes a threat to the ruling class and its economic, political and social system. offences ", while they may result an other 

crimes resulting from such acts as terrorism, assassinations and organized crime, They are also regarded as historically 

persistent crimes than their exist in the majority of societies; This paper aims to study political crime in ancient times by 

focusing on models of great human civilizations, such as the Greek and Roman civilizations, by addressing their forms and 

implications for the ruling class at the time, as well as on the punitive treatment of the political criminal in the context of the 

geological chronological context of each civilization. 

Keywords: political crime, political violence, political offend. 

 مقدمة:

و مرتبط به ارتباطا حيث إن هذه الظاهرة صاحبت الوجود اإلنساني  تعد الجريمة قديمة قدم املجتمعات اإلنسانية ،

حيث تعددت أنواعها وأشكالها عبر مختلف العصور، وتعد الجريمة  يكاد يخلو أي مجتمع من هاته الظاهرة، وثيقا، فال

السياسية من أهم و أخطر أنواع الجرائم، وذلك الرتباطها ارتباطا وثيقا بنظام الحكم أو السلطة الحاكمة أو الملك، 
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وذلك من خالل القيام بأفعال تجرمها السلطة في املجال السياس ي  عالقة بالسلطة الحاكمة، فهدفها هو المساس بكل ماله

والتي من شأنها المساس باالستقرار السياس ي في هذه الفضاءات  في مختلف السياقات التاريخية للعديد من الحضارات،

لقديمة محاربة هذه الظاهرة نظرا للخطورة الجغرافية، وكميكانيزم وقائي ودفاعي حاولت السلطة الحاكمة منذ العصور ا

التي تشكلها ، فكانت املحاكم في العصور القديمة ال تتسامح مع مثل هذا النوع من الجرائم، خصوصا إذا تعلق األمر  

عقوبات "في مجملها بدنية" تتسم بالقسوة على شخصية  تفقد شرعت هذه الحضارا المساس بالسلطة الحاكمة مباشرة،

أجل ردع كل فرد يحاول زعزعة االستقرار السياس ي في هذه الفضاءات الجغرافية، وبالتالي كان الغرض من هذه  املجرم من

 العقوبات ردعي بالدرجة أولى، باإلضافة لتجنب تكرار هاته األفعال "الممارسات"  .

  لدراسةاإشكالية -1

ع السياسية بصفة خاصة، كون أن هاته األخيرة لها نو  نظرا لألهمية الكبيرة التي تحظي بها الجريمة بصفة عامة والجريمة

الحكم داخل البالد، حيث أن هذه الجريمة في العصور القديمة كان  ممن التأثير على السلطة الحاكمة وعلى استقرار نظا

مشكلة  حور ينظر إليها على أنها من الجرائم ماسة بالحاكم، وبالتالي هي جرائم ماسة باألمة وتهدد استقرارها ومنه تتم

الدراسة حول ماهية الجريمة السياسية في العصور القديمة، وخاصة في الحضارة اليونانية والرومانية والمصرية وما هي 

 أهم مظاهرها وأشكالها؟ .

 : تساؤالت الدراسة 1-2

 فيما تتمثل ماهية الجريمة السياسية؟

 ما هي أهم مظاهر الجريمة السياسية في العصور القديمة ؟ .1

 ما هي أهم العقوبات المشرعة من قبل السلطات الحاكمة في العصور القديمة ؟ .2

 ما هي أهم السمات المشتركة بين مختلف الجرائم السياسية في العصور القديمة ؟ .3

 :أهداف الدراسة 1-3

 تتمحور أهداف الدراسة في النقاط التالية:

 سياسية في العصور القديمة .تسليط الضوء على نمط من الجرائم مهم جدا و هو الجريمة ال .1

التعرف على بداية مكافحة هذه الجريمة من خالل المنظومة التشريعية للسلطة في الحضارات القديمة من  .2

 خالل أهم التشريعات التي شرعت في تلك المرحلة التاريخية.

 التعرف على أهم اآلثار المترتبة عن مثل هذا النوع من الجرائم. .3

  :أهمية الدراسة 1-4

تكمن أهمية الدراسة في إعطاء ملحة عن الجريمة السياسية من خالل التعريف بأشكالها و أهم مظاهرها في العصور 

باإلضافة  القديمة كالحضارة الرومانية واليونانية، وذلك بالتعرف على أهم مظاهر الجريمة السياسية في هاته العصور،
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تشهاد بأهم األحداث السياسية في هاته الفتره، باإلضافة إلى التعرف على وكذا االس ،إلى العقوبات المرصودة لهاته الجريمة

 : مجموعة من التشريعات القانونية و جدة لغرض محاربة الجريمة السياسية

 : مفهوم الجريمة السياسية : أوال

  : . مفهوم الجريمة 1

ورد في لسان العرب أن جرم بمعنى جنى جريمة وجرم إذا عظم جرمه ،أصل كلمة جريمة من جرم بمعنى كسب وقطع،   : لغة

ويظهر أن هذه الكلمة خصصت من القديم للكسب المكروه وغير المستحسن، ولذلك كانت كلمة جرم يراد منها الحمل 

 على فعل حمال أثما. 

 : )معتوق  ا كل فعل يمارسه األشخاص ضد األشخاص، او األشخاص ضد الدولة .على أنه : يعرف مولر الجريمة : اصطالحا

 ( 10، ص 2002

 : مفهوم السياسة 2

وتعني    policeأصلها كلمة يونانية قديمة وهي  politiqueو بالفرنسية   policyويقال كلمة سياسة و هي في االنجليزية  : لغة

المدينة ، و يبدو أنها مشتقة من الحكام و املحكومين تنظيما يحقق مصلحة الجماعات في ظل المدينة اليونانية القديمة 

 (02، ص 2012)خلوف: التي تمثل تنظيما سياسيا متكامال يشبه الدولة الحديثة وهو ما يسمى بدولة المدينة. 

 :مفهوم الجريمة السياسية 3

الجريمة السياسية بأنها الجريمة التي يكون فيها اعتداء على نظام الحكم، او على أشخاص حد الفقهاء املحدثين أعرف 

السياسية لذلك فالجريمة السياسية هي التي تكون ضد  الحكام بوصف كونهم حكاما، أو على قادة الفكر السياس ي آلرائهم  

تابع للحكومة أو هي التي ترتكب لتحقيق أغراض سياسية،   وتدفع  الحكام أنفسهم بوصفهم حكاما، أو ضد مسئول حكومي

 ( 92، ص   2002 : ) سمور إليها بواعث سياسية  وتكون في ظروف غير عادية او في حالة الثورة او حرب أهلية .

 : صور الجرائم السياسية  :ثانيا

للجريمة السياسية نظرا لما تمثله من خطورة  تعتبر هذه الجريمة المثال والنموذج األمثل : جريمة قلب نظام الحكم 1

على الدولة وأحداث تغير جذري فيها وتأثيرها الشديد على استقرار الدولة  فركن هذه الجريمة المادي هو السلوك الخارجي 

عمال ألتغيير نظام الحكم وهو البدء في هذه الجريمة وتسبقها مراحل مثل مرحلة الشروع و املحاولة والتصميم والقيام ب

تحضيرية  والركن الثاني هو الركن المعنوي وهو القصد الجنائي هو إرادة قلب الحكم أو تعطيل الدستور فبمجرد توفر 

 القصد الجنائي تكون هنا الجريمة والركن الثالث هو حق المعتدى عليه وهو قلب نظام الحكم 

وذلك لخطورة  الجرائم املخلة بأمن الدولة الداخلي هي اتفاق بين شخصين او أكثر على ارتكاب بعض : جريمة المؤامرة 2

هذه الجريمة واآلثار المترتبة عليها فكان العقاب فيها على االتفاق والعزم وليس ذلك خروجا على مبدأ عدم العقاب على 

نظام الحكم  قلبالعزم لكن ذلك حرصا على مصالح البالد العليا وأركانها تتمثل في الركن المادي وهو  االتفاق والعزم على 

 فهو بذاته جريمة ولكن الركن المعنوي هو اإلرادة المتجه عن العلم بارتكاب جناية 
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تعنى هذه الجريمة بالمواجهة المسلحة الموجه لنظام الحكم سواء تمثل ذلك في قتل بعض   : جريمة العصيان المسلح 3

ينة ويشترط في العصيان أن يكون مسلحا وال يكون األفراد أو الجماعات من أجل ممارسة الضغط لالستجابة لمطالب مع

 -239، ص 2012: )الدركزليعصيانا مدنيا وال يشترط وجود عددا معين من حاملي السالح حتى تعتبر جريمة عصيان مسلح 

290 ) 

 : الفرق بين الجريمة السياسية و العادية : ثالثا

من حيث التعريف تعرف الجريمة السياسية على أنها الجريمة التي يكون فيها اعتداء على نظام الحكم أو على أشخاص  1

بوصفهم حكاما أو قادة الفكر السياس ي آلرائهم السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشره بقصد تغيير الوضع السياس ي في 

تلك الجرائم التي ال تعدو على نظام الدولة السياس ي خارجيا أو داخليا فكال ما الدولة بينما تعرف الجريمة العادية على أنها 

ال يعد جريمة سياسية يعد جريمة عادية ومنها الجرائم الوقعة على األموال كجرائم السرقة واالختالس والنصب واالحتيال 

وقعة على المصلحة العامة  كجرائم والجرائم الواقعة على األشخاص كجرائم القتل واالغتصاب واإليذاء والجرائم ال

 التزييف و التزوير و غيرها 

من حيث الباعث يعتبر الباعث وراء ارتكاب الجريمة السياسية هو باعث سياس ي والغرض من اقترافها أيضا سياس ي بينما  2

بحت   بقصد جنائي يكون الباعث وراء ارتكاب الجريمة العادية هو باعث عادي أي أناني دنيء يتعلق بالمصالح الشخصية

 ومن غير باعث سياس ي .

من حيث المصلحة التي تنطلق منها   تنطلق الجرائم السياسية من مصالح عامة أو مصالح وطنية عمومية تهدف إلى  3

 : إصالح نظام الحكم   وخدمة الوطن بينما تنطلق المصالح   وراء ارتكاب الجرائم العادية هي مصالح شخصية فردية . )غزال

03/02/2021 ،https://political-encyclopedia.org/dictionary) 

افع الجريمة السياسية  :رابعا   : دو

مما الشك فيه أن كل سلوك البد وأن تالزمه مجموعة من الدوافع الكامنة التي تبرر وتعلل انتهاج السلوك اإلجرامي   

والدوافع وراء ارتكاب الجريمة السياسية غالبا ما تكون أفكار وآراء لدى بعض األفراد فتكون محركا قويا نحو اإليمان 

ائم السياسية قد ترتكب من قبل أفراد أحيانا وفي أحيان أخرى ترتكب من بمعتقد معين أو مذهب ما وهذا يعني أن الجر 

قبل جماعات أو تيارات تتبنى ايدولوجيا معينة   ويمكن القول بان دوافع الجريمة السياسية ال تخرج في الغالب عن الدوافع 

 : اآلتية

افع الشخصية 1 ة األشخاص وذلك من وجهة األثر في وهي الدوافع التي تنبع من جهة الشخص ذاته او مجموع : الدو

 توجيه الفكر والرأي 

افع الدينية و الطائفي 2 وهي الدوافع التي تنبع من جهة االنتماء للدين أو مذهب أو طائفة  وغالبا ما   : و المذهبية ةالدو

 تكون متأثره بمواقف متعصبة  ومتطرفة فكريا وعقائديا 

افع االجتماعية 3  وهي دوافع تحركها إمالءات عرقية أو منطقية أو جهوية متعصبة على هذا األساس    : الدو
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افع االقتصادية 4 وهي الدوافع التي تحركها قضايا نابعة من وضع اقتصادي معين كالفقر والبطالة والفساد اإلداري  : الدو

 (23، ص 2012 : ) القطيشات والمالي   وقد تهدف أحيانا إلى اإلضرار باقتصاد دولة معينة .

  الجريمة السياسية في العصور القديمة : خامسا

 : الجريمة السياسية في اليونان 1

تتيح  ةكانت الخيانة العظمى من بين اخطر الجرائم السياسية في بالد اليونان القديمة حيث كانت تستخدم كوسيلة قانوني

ألصحاب السلطة أن يتهموا بها األشخاص الذين يشكلون خطرا سواء على الدولة او على الحكام أنفسهم  او حتى تحت 

مسمى المصلحة العامة مما يعطي لهذه الجريمة بعدا سياسيا هاما  فالمصلحة العامة كانت الشاغل الرئيس ي للسلطة 

عندما يتعلق األمر  بالمصلحة العامة للبالد وهو ما يشير إليه أرسطو التشريعية فحقوق المتهم ليست باألهمية القصوى 

في كتابه السياسة  حيث يسمح بالتضحية بمصلحة الفرد من اجل مصلحة الجماعة  ففي بعض األحيان عندما تكون 

جلس ا انتقادا ملخزائن الدولة فارغة فانه يمكن مصادرة أموال المواطنين لصالح الدولة وهو ما يشير إليه ليسياس موجه

 .الشيوخ بأنه يقوم بإلقاء التهم السياسية على المواطنين من اجل مال خزينة الدولة من خالل مصادرة ممتلكات األفراد

 (429، ص2020: )محمد

قبل الميالد  910كما هو الحال في أثينا لقد عوقب املجرم السياس ي بأقص ى درجات الصرامة نقرا في مرسوم ديموفانت عام 

إذا  أطاح أي شخص بحكومة أثينا الديمقراطية فانه سيعتبر عددوا لالثنيين قد يقتل مع مصادرة بضائعه حيث  انه

اعترفت أثينا إلى حد ما  على شرعية القمع واختفت اإلنسانية حين تكون الدولة معنية بالجرائم  وأن لحكام المدينة الحق 

كان القصد اإلجرامي كافيا إلدانة شخص ما حيث كان اإلعدام هو في أن يجرموا أي فعل يعرض حكم المدينة للخطر  و 

حيث نصت  322العقوبة  األساسية باإلضافة إلى اإلبعاد أو الترحيل مع مصادرة اإلرث و سقوط الحقوق المدنية و في عام 

أسيسية أو ة بالدائرة التعلى معاقبة النسل من املجرمين المذنبين بارتكاب جرائم مناعية و التي تتضمن الخيانة أو اإلطاح

  (Szabo : 1972, page 10) .أي هجوم على السلطة

ق م إلى أن عقوبة محاولة قلب نظام الحكم هي اإلعدام و مصادرة أموال  910حيث تشير إحدى الرسومات التي ترجع إلى 

ة وكل معارضة له  تعد اهانة للمشيئة والحكم كان ملكيا مطلقا فالملك يمثل اإلرادة االالهي  )اآللهة ميرينيف (املجرم لصالح

االالهية و تستوجب أقص ى العقوبات  فكانت الجريمة السياسية ذات مغزى ديني تثير  حفيظة الشعب للدفاع عن اآللهة 

المقدسة  و العقاب عليها بأبشع األساليب ألنه ثار لآللهة و توسع مفهوم الجريمة السياسية إلى كثير من األفعال الماسة 

على اإلفالت من العقاب والفرار خرج  نالدولة  كتسليم القوات او الموقع للعدو و بيع السالح او مساعدة  الخائ بأمن

 (140، ص 2004: )صالحالبالد  وكذلك الرشوة والتمرد  و الثورة ضد النظام فكل هذه األفعال كانت عقوبتها الرجم.  

المساس  بالشعب االثني  حيث يحاكم المتهم أمام الشعب مكبال باألغالل  وقد عرفتها أثينا بأنها جريمة خطيرة  تسمى جريمة

وإذا ثبتت إدانته  القي في فجوة سحيقة ومصادرة كل أمواله  وبجهود الفالسفة اليونان  ومع تطور الفكر اليوناني في إدارة 

 الدولة أو ضد سيادة الشعب الذي البالد تغير مفهوم املجرم السياس ي إلى اعتبارها جريمة موجهة ضد الحاكم وليس ضد

قام بترشيح حاكمه  وعدوا الملك هو مجرد ممثل للدولة كما أن اإلغريق لم يعتبروا الثائر الذي يضرب الحاكم لطاغية 

مجرما بل اعتبره عمال حميدا يستحق كل التقدير كما أن االشتراك مع الطاغية في اي عمل ضد الوطن والشعب يعد موجبا 
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وت  وكانت عقوبة جريمة الخيانة في المدن اليونانية اإلعدام و مصادرة األموال وإلقاء جثة الخائن خارج حدود للعقاب بالم

 (119، ص 2020: )محمد .الدولة ووصم كل أفراد أسرته بالعار

 : الجريمة السياسية في روما 2

قد وضعت اإلمبراطورية الرومانية قواعد و أساست قانونية جديدة باإلضافة أنها وضعت عقوبة مناسبة لكل ذنب  و اتسم 

البناء اللغوي لها بالتناسق )إذا فعل شخص ما كذا فانه يعاقب بكذا( وقد كان إجالل واحترام قوانين األلواح االثني عشر  

اح الجرائم إلى قسمين عامة أي تهم الدولة وصالحها كجرائم الخيانة العظمى  واضحا في الفترة الالحقة  وقسمت األلو 

واتسمت الجرائم العامة في عقوبتها في مجملها بالشدة والقسوة مثل عقوبة اإلعدام والنفي  والحرمان من الماء والحرق 

 مهوري(بدنية في روما حتى نهاية العصر الج)العقوبات البالنار كما أنه في أغلب األحيان تتبع بالحرمان من الحقوق المدنية. 

حيث كانت نظرة الرومان للمجرم السياس ي ال تختلف عن العدو الخارجي ويطلق عليها  جرائم المساس بالعظمة وفي العهد 

الجمهوري حيث ينتخب القنصالن يعتبر عدو الدولة هو عدو الشعب وأما في العهد اإلمبراطوري فقد طغت شخصية 

على شخصية الدولة فوسع من مفهوم الجرائم السياسية لحماية شخصه وسلطانه وقد ورد في شريعة جوليان اإلمبراطور 

أن كل من اجترا على تدبير المؤامرات ضد االمبراطور أو ضد الدولة يعاقب باإلعدام  وكانت العقوبة القاصية منها الموت 

درة أمواله  والحكم بالخزي  والعار على سلفه كما امتد العقاب عطشا أو حرقا أو ألقاهم للحيوانات المفترسة حيا  ثم مصا

ملجرد التفكير والنية وقد تصل البشاعة إلى محاكمة جثة المتهم وسندهم في ذلك فكرة الحرب العادلة وامتد العقاب حتى 

وم ي وذلك بتوسيع مفهإلى عدم التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة  وازدادت الشدة والقسوة في العهد اإلمبراطور 

جرائم الجاللة  وهو مفهوم غامض وكل هذا سببه المزج الكلي بين مصالح اإلمبراطور  ومصالح الدولة والشعب. 

 (20، ص2004: )صالح

هذه حتى الموت و  حيث أن الملك هوستيلوس عرف العقاب بأنه عبارة عن تثبيت الشخص إلى شجرة غير مثمرة ويضرب

خالل العصر الملكي ووفقا لما ذكره كتاب الحوليات انه تم إعدام قائد يدعى ميتيوس فوفتيوس فقد هي عقوبة الخيانة 

عوقب على الخيانة عن طريق تقطيعه إلى جزأين من خالل عربتين ربط فيهما و سارتا باتجاه معاكس  وقد برر الملك 

 البدنية في روما حتى نهاية العصر الجمهوري()العقوبات توليوس هذه العقوبة قائال أنها تحذير لكل الجنس البشري. 

ية ذي إيحاءات سياس وفي حين جرمت روما الجمهورية التجمع باعتباره جريمة سياسية حيث كان يجب أن يرأس أي اجتماع

. استمر النفور من التجمعات غير الخاضعة للرقابة في اإلمبراطورية فكانت الجمعيات النقابات السرية مشبوهة قاض

ب سياسية من منتصف الخمسينيات قبل الميالد فصاعدا الحصول على ترخيص من الدولة ولم يسمح باالجتماع ألسبا

هم في نفس ب اأكثر من مرة واحدة في الشهر حيث اجتمع المسيحيون في السر والليل مما جعل تجمعاتهم غير قانونية والقو 

 (https://carolashby.com/crime-and-punishment-in-the-roman-empire)الخيانة . فئة الجرائم 

 : الجريمة السياسية في مصر القديمة 3

اعتبر المصري القديم جريمة الخيانة العظمى للدولة والملك أبشع الجرائم و لم يحدد لها عقوبة سوى اإلعدام بغض 

ر الخوض المقربة من الملك واعتب النظر عن الوضع االجتماعي للمتهم السيما وأن كان غالبية المتهمين فيها هم من الحاشية

في شؤون الملك و إفشاء أسراره خيانة تستوجب اإلعدام  و أشارت النصوص إلى ارتكاب الجريمة السيما تلك التي حدثت 
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مع الملك رمسيس الثالث عندما اختاروا وريثا لعرشه بطريقة أثارت غيرة إحدى زوجاته من الطبقة المتوسطة تدعي تي  

الغتياله ليتولى ابنها نيتاور عرش البالد  حيث استعانة الزوجة بموظفين من القصر وزوجاتهم وعوقب ودبرت مؤامرة 

المتآمرون كما يرى الباحثون على يد رمسيس الرابع ونظرا لبشاعة الجرم بحق الدولة والملك امر بعدم دفن المذنب في 

توجد مقبرة لمن يرتكب جريمة  عود إلى عصر الدولة الوسطى الالمقبرة لحرمانه في الحياة في العالم األخر كما ورد في نص ي

 (https://www.bbc.com/arabic/art-and-culture  2012: )الدين.ضد جاللته جثمانه سيلقى في النهر

حيث أنشأ الفراعنة محاكم خاصة لإلجرام الذي يمس نظام الحكم أو الملك أو الدولة وتصدر هذه املحاكم أحكامها دون 

نشر األسباب وتجري تحقيقها بسرية تامه وعقوبتها صارمة جدا وقد أنشأت املحاكم في عهد رمسيس من أحد ملوك األسرة 

الجيش وقدأبر المصريون أو معاهدة دولية موضوعها تبادل التاسعة عشر بمساعدة اثني عشر قاضيا بعضهم من 

املجرمين السياسيين بين الملك رمسيس الثاني وبين ملك الحيثيين هوزيليت  وقد تميزت العقوبات لدى الفراعنة عموما 

 (119، ص  2020: )محمدبالقسوة المفرطة خاصة ضد الدولة . 

انة العظمى من الجرائم السياسية وقد تعددت أشكالها على سبيل المثال وفي شكل آخر من الجرائم السياسية اعتبرت الخي

مؤامرة على نظام الحكم والسكوت عنه و عدم اإلبالغ  داخل البالد باإلضافة إلى جريمة العلم بوجود لإثارة الفتن والقالق

م هي جريمة التآمر ضد الملك  وإفشاء أسرار الدولة على أن اخطر هذه الجرائم وأشدها عقوبة في هذا النوع من الجرائ

حيث تشير النصوص التاريخية إلى وجود جرائم الحياة العسكرية منها من قام بها بعض المصريين من التعاون مع 

الهاكسوس أو الوقوف بجوارهم باملخالة لواجب الوالء  حيث أن العقوبة الشائعة في جرائم السياسية والخيانة العظمى 

 (499، ص  2020: .) محمدي جرائم التآمر ضد الملك كانت اإلعدام السيما ف

 وعموما قد امتازت عقوبة الجريمة السياسية في العصور القديمة بما يلي 

 تواجه بأقص ى العقوبات وأشدها. .9

 .تتجاوز العقوبة الجاني إلى أهله وماله .4

 تنظرها محاكم خاصة استثنائية. .6

 .الموجود بينهاتضامن األسر المالكة على مكافحتها رغم التناحر  .2

 .الجرائم الدينية هي جرائم سياسية، ألن الدول كانت دينية مدنسة .2

 (166، ص  2004: التجريم والعقاب من الصالحيات المطلقة للحكم )صالح .2

 خاتمة:

وفي األخير ومن خالل ما سبق فإن الجريمة السياسية ليست وليدة اليوم فحسب، بل إن التاريخ شاهد على العديد من 

اث السياسية التي اعتبرت على أنها ذلك، وخصوصا في الحضارات القديمة إذ أن هذه الجريمة كانت لها مظاهر األحد

متعددة مختلفة عن ما هو متعارف عليه اليوم، باإلضافة إلى أن هاته الجرائم تمت مواجهتها من طرف الحكام في الحضارات 

هاته الحضارات لم تقبل الرؤى و  نhالهدف منها هو لردع  حيث االقديمة بعقوبات في معظمها بدنية، تتسم بالقسوة و 

الحوار فكان أي انتقاد يقابل على انه جريمة سياسية، اليوم الجريمة السياسية اخذت ابعادا جديدة في القوانين الوطنية 

 اته الجرائم .والدولية والعالم المعاصر شاهد على العديد من األحداث التي اعتبرت على انها  تصب في سياق ه
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La Responsabilité Politique « affaire sang contaminé » 

MAHCER LOTFI1 

MAITRE DE CONFERENCE A UNIVERSITE DE TLEMCEN/ ALGERIE 

Abstract: 

The tragedy of the contaminated blood has caused the contamination of a few hundred  hemophiliac and transfused people 

and constitute personnel tragedy of the victims and a public tragedy the handling of this case, which has led to the 

criminalization of the responsibility reveals a tendency  in or law to the disappearance of political responsibility in favor 

criminal responsibility, this reflects a crisis political representation that is the basis of any constitutional democracy, this 

analysis  of the point view of the constitutional law, make it possible to understand  the nature of political and criminal 

responsibility and the grasp the danger of the criminalization of law. 

Keywords: the contaminated blood, political responsibility, criminal responsibility, constitutional law 

INTRODUCTION : 

Au début des années quatre-vingt, les donneurs du sang appartenaient parfois aux populations atteintes 

par le virus du sida, un seul donneur contaminé peut rendre mortels des milliers de litres de sang pour des 

raisons économiques, médecins transfuseurs et pouvoirs publics ont continué à vendre du sang qu’ils 

savaient empoisonnés, alors qu’un moyen simple : le « chauffage » permettait d’anéantir le virus. Des 

centaines d’hémophiles sont morts, d’autres sont encore atteints après dix ans. Le drame des hémophiles 

est devenu un scandale médicale et politique, les victimes ont exigé que la justice recherche le responsable.  

Le rapport émanant du Centre National de Transfusion, dit que les responsables du centre savaient que la 

quasi-totalité de leur concentrés sanguine destinés aux hémophiles étaient infecté par le virus du sida, ainsi 

la découverte progressive de la réalité a débouché sur un débat nouveau sur la part de responsabilité des 

hommes politiques dans une telle situation et lorsqu’il a été envisagé de renvoyer trois anciens ministres 

dont un ancien premier ministre devant la haute cour de justice, l’affaire du sang contaminé a pris une 

tournure juridico-politique. 

La Haute Cour de justice est une juridiction politique, le simple fait d’envisager d’instruire contre un ministre 

est une décision qui revient aux seuls élus du Sénat et de l’Assemblée Nationale. 

La Cour de justice de la République procède alors au procès. Elle est composée de 12 parlementaires (6 

députes et 6 sénateurs) et 3 magistrats (l’un deux est le président de la cour). La Cour statue d’abord sur la 

culpabilité, puis, le cas échéant, sur la peine. Les arrêts rendu peuvent aussi être déférés à la cour de 

                                                           
1Maitre de conférence A Université de Tlemcen, ex ATER Université de Paris 8 St Denis.  
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cassation. La Cour de justice a rendu un premier arrêt en 1999, innocentant deux ministres et déclarant 

coupable l’ancien ministre de la Santé, Edmond Hervé, tout en le dispensant de la peine1. Un autre ministre 

fut encore innocenté du chef de diffamation sous lequel il était poursuivi2.  

Le 7 juillet 2004, l’ancien ministre socialiste Michel Gillibert a été condamné par la cour pour escroquerie à 

trois ans de prison avec sursis et 20000 euros d’amende. C’est le premier ministre à être condamné sous la 

V République3. Cette première condamnation a été suivi par celle de Charles Pasqua, condamné en 2010 à 

un an de prison avec sursis pour complicité d’abus de biens sociaux4. 

En ce moment, la Cour de Justice de la République est saisie de deux dossiers: l'un concerne Eric Woerth 

(alors ministre du Budget) sur la vente de l'hippodrome de Compiègne, et l'autre Christine Lagarde qui aurait 

profité de ses fonctions de ministre de l'Economie pour rendre un arbitrage qui a aboutit au versement de 

285 millions d'euros à Bernard Tapie.  

Lundi 6 février 2012, François Hollande le candidat socialiste à l’élection présidentielle a expliqué sa volonté 

de supprimer cette instance dont la "seule composition crée un doute sur l'impartialité". 

Pour lui, "les ministres doivent être des citoyens comme les autres" et donc être "soumis aux juridictions de 

droit commun". Il a été rejoint en ce sens mardi par Laurent Fabius, qui a eu affaire à la Cour de Justice de la 

République et pense que "ça m'aurait été beaucoup plus rapide [avec un tribunal ordinaire] ça m'aurait évité 

de passer dix ans [dans cette affaire]". 

François Hollande veut faire de la suppression de la Cour de Justice de la République un symbole 

d'indépendance et d'efficacité de la justice. Il faut dire que la clémence de cette instance a maintes fois été 

critiquée, tout comme l'a été la lenteur de son fonctionnement.  

  L’affaire du sang contaminé : 

Le scandale de la transfusion sanguine, c’est 8000 transfusés et 1200 hémophiles atteints du sida, pour le 

sang contaminé, il existe une chaine de transmission de l’hépatite C comme du sida qui, elle ne s’arrête pas 

le jour ou des produits sanguins chauffés, donc sûrs, sont mis à disposition des patients. Ces malades là 

peuvent, à leur tour, contaminer d’autres personnes. A titres d’exemple, on compte environ 100000 à 

200000 personnes porteuses du virus de l’hépatite C du fait d’une transfusion sanguine. 

                                                           
1 La Cour de Justice de la République, 9 mars 1999, M L. Fabius, Mm Duffois et M. E. Hervé. 
2 La Cour de Justice de la République, 16 mai 2000, Mm S Royal. 
3 La Cour de Justice de la République, 7 juillet 2004, M M. Gillibert. 
4 La Cour de Justice de la République, 30 avril 2010, M. ch. Pasqua. 
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Au mois d’avril 1991 éclate le scandale dit « du sang contaminé » : on découvre que les responsables du 

Centre national de transfusion sanguine ont sciemment transfusé des produits contaminés par le virus du 

sida à des hémophiles, entre 1984 et 1985. Une chose est sûre, en revanche, c’est que les médecins ont 

bafoués l’éthique médicale et les politiques aussi responsable de ce scandale Mme Duffoix ministre des 

affaires sociale déclare le 3 novembre 1991 « profondément responsable mais pas coupable ». 

C'est l'un des plus fracassants scandales de santé publique en France, au début des années 80, les donneurs 

du sang appartenaient parfois aux populations atteinte par le virus du sida, un seul donneur contaminé peut 

rendre mortels des milliers de litres de sang pour des raisons économiques, médecins transfuseurs et 

pouvoirs publics ont continué à vendre du sang qu’ils savaient empoisonné, alors qu’un moyen simple : le 

(chauffage) permettait d’anéantir le virus. Des centaines d’hémophiles sont morts, d’autres sont encore 

atteints. Le drame des hémophiles est devenue un énorme scandale, médicale et politique, les victimes ont 

exigé que la justice recherche le responsable. 

La révélation est venue du journal « l’événement de jeudi »1 qui publie le rapport émanant du centre national 

de transfusion, en Mai 1985 les responsable du centre savaient que la quasi-totalité de leur concentrés 

sanguins destinés aux hémophiles étaient infecté par le virus de sida, ainsi la découverte progressive de la 

réalité a débouché sur un nouveau débat sur la part de responsabilité des hommes politiques dans une telle 

situation et lorsqu’il a été envisagé de renvoyer trois anciens ministres dont un ancien premier ministre2 

devant la Haute cours de justice, l’affaire du sang contaminé a pris une tournure juridico-politique. 

La Haute cour de justice est une juridiction politique et depuis 1789 n’est pas parvenue a se débarrasser du 

soupçon d’intérêt politique qui entourent les quelques affaires soumises ou même proposées à cette 

juridiction 3 

Le simple fait d’envisager d’instruire contre un ministre est une décision qui revient aux seul élus du sénat 

et de l’assemblée nationale. La question elle-même ne peut être posée que de l’intérieur de ces assembles, 

car il n’existe aucune passerelle, aucun lien entre la justice ordinaire et la Haute cour. Qu’un juge 

d’instruction se déclare incompétent au motif qu’un ministre serait susceptible d’être inculpé dans son 

dossier, n’entraine pas la saisine de la haute cour. De même, l’action des Messieurs, Jaques Verges et Eric 

Dupont-Moretti, transmettant aux présidents des deux assemblées une plainte contre trois ministres au 

                                                           
1 L’événement du jeudi le 25 avril 1991. 
2 Laurent Fabius est le plus jeune Premier ministre du siècle (1984-1986), il devient premier ministre à 38 ans sous 

la présidence de François Mitterrand. 
3 Journal le monde 7 octobre 1992. 
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nom d’un hémophile contaminé, n’avait qu’un effet purement médiatique. On ne dépose pas de plainte 

devant la Haute cour. 

Au cours de la procédure suivie, entre le 3 mai 1988 et le 22 juin 1994 contre Michel Garretta pour mise en 

vente « de produits dont il savait qu’ils étaient corrompus et toxiques en 1984 et 1985 » et Jean-Pierre Allain, 

du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un produit, Jacques Roux et Robert Netter, du chef de 

non assistance à personne en danger, à la suite des plaintes de plus de 80 parties civiles, victimes, 

représentants légaux ou héritiers de victimes d'une contamination par le virus de l'immunodéficience 

humaine (VIH) résultant de l'administration de produits sanguins nuisibles, l'action personnelle du Premier 

ministre, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat à la Santé, en 

fonction à l'époque des faits reprochés, a été évoquée, notamment par le ministère public.  

La mise en accusation devant la Haute cour de justice : 

Jusqu’en 1993, les ministres ne pouvaient être poursuivis que devant la Haute Cour de justice, à l’instar du 

chef de l’Etat ; ils relèvent désormais de la Cour de justice de la République. Telle que rédigée en 1958, la 

Constitution ne permettait pas de poursuites contre les ministres en dehors de la Haute cour ; or les 

modalités de mise en œuvre des poursuites devant celle-ci rendaient le personnel politique libre d’apprécier 

si un crime ou un délit justifiait la mise en accusation. Les parlementaires n’ont de ce fait que très rarement 

déclenché des poursuites : s’ils l’avaient fait, « ils étaient soupçonnés d’assouvir un instinct partisan ; s’ils 

s’abstenaient, ils étaient perçus comme complices. S’ils condamnaient, ils paraissaient partiaux ; s’ils 

acquittaient complaisants »1 et de fait, aucune procédure n’avait pu aboutir à la condamnation d’un 

ministre. 

La procédure de la Haute cour était, en effet, lourde et complexe. Il faut d’abord que le sénat et l’assemblée 

nationale élisent, normalement après chaque renouvellement, leurs représentants dans cette instance. Or, 

ce n’était pas la première fois que l’une ou l’autre de deux chambres n’y parvient pas : les sénateurs ne furent 

au complet qu’en 1958, 1983, 1987, 1989 et qu’en 1992 ; les députes ne le furent qu’en 1959, 1978, et 

19872 il faut ensuite que un dixième des membres de l’une ou de l’autre des assemblées dépose un 

proposition de mise en accusation d’un ministre. 

L’Assemblée nationale s’étant même accordé un droit de regard dépassant le simple contrôle de forme. Le 

début des poursuites n’appartient dons qu’aux parlementaires3, les magistrat ne pouvant pas les saisir. 

                                                           
1 Bigaut Charles, la responsabilité pénale des hommes politiques, LGDJ, 1996. p. 60. 
2 Journal le monde le 22 novembre 1992. 
3 Situation fréquente sous la V république. 
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Ces obstacle franchis, une commission spéciale est crée, son rôle est simplement d’examiner le dossier et de 

faire des propositions, sans qu’elle ait un délai pour mener à terme ce travail. Cela fait, son rapport est inscrit 

à l’ordre du jour de l’assemblée saisie. La mise en accusation doit être votée à la majorité absolue de ses 

membres. Si elle est décidée, le dossier est transmis à l’autre chambre, qui se prononce selon une procédure 

comparable. Le sénat et l’assemblée nationale doivent voter un texte identique1. Il s’agit d’une décision 

politique prise par les politiques. 

Commence alors une phase plus judiciaire, l’instruction est conduite par cinq magistrats de la cour de 

cassation, le procureur général auprès de celle-ci remplissant le rôle de parquet, assisté par quatre membres 

de cette cour. C’est cette commission qui décidera, ou non, d’envoyer le ministre devant la juridiction de 

jugement, composée de vingt quatre parlementaires2, la politique risque là de retrouver tous ses droits. 

La Haute cour de justice ne s’est jamais réunis sous la V république, c'est-à-dire depuis 1958. Elle n’avait pas 

siégé, non, plus sous la IV république, de 1946 à 1958. A la libération, elle avait été formée selon une 

ordonnance spéciale, destinée à organiser le jugement des membres du gouvernement de Vichy et dont les 

dispositions devaient être reprises en 1960 pour juger Abel Bonnard, en fuite 1945. 

C’est en 1980 que les députes communistes et socialistes ont ressuscité la procédure de la Haute cour de 

justice, à l’encontre de M Michel poniatiowski, ancien ministre de l’intérieur, proche de M. Valery Giscard 

d’Estaing, à la suite de l’assassinat de jean de Broglie. 

Le 12 novembre 1992 la droite majoritaire au Sénat, a déposé la proposition de résolution portant mise en 

accusation devant la Haute cour de l’ancien premier ministre M Laurent Fabius, et Mme Georgina Dufois, 

ancien ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et de M. Hervé ancien secrétaire d’Etat à la 

santé3. 

Les sénateurs ont retenu les incriminations d’homicide et blessures involontaires, non assistance à personne 

en danger ainsi que celle des tromperies aggravée du contractant4. Cette proposition de résolution, signée 

par soixante trois sénateurs. 

Au terme des travaux de la commission ad hoc au palis de Luxembourg, le rapporteur estime que M Fabius, 

qui était premier ministre, n’a pas eu à connaitre du problème des produits destinés aux hémophiles, ni du 

retard dont a souffert l’application de sa décision , annoncée le 19 juin 19855, de dépistage systématique du 

                                                           
1 Constitution 1958, article 68. 
2 Constitution 1958, article 68 
3 Le journal le monde 14 novembre 1992. 
4 Articles 319-320- et 63 du code pénal. 
5 Journal officiel n° 97 du 11 décembre 1992. 
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sida chez les donneurs de sang. Les sénateurs ont adopté le 10 décembre 1992 par 192 voix contre 73, la 

proposition de résolution tendant à mettre en accusation Mme Georgina Dufoix et M. Edmond Hervé 

devant la Haute cour de justice dans l’affaire du sang contaminé. 

Deux questions sont posées dans cette affaire : celle du dépistage des dons de sang, celle du chauffage des 

produits. Or sur ces deux questions, ni la rapport du Sénat ni la propositions de résolution ne répondent à 

l’exigence de la vérité, à assurer le rapporteur de la proposition de résolution au nom de la commission ad 

hoc, M. Migaud en étayant son jugement sur plusieurs exemples : 

« La proposition de résolution prend pour point de départ une note de 13 Mai 1983 adressée par le docteur 

Netter, directeur générale du Laboratoire de la santé, au professeur Roux, directeur générale de la santé. S’il 

était établi, dés le début de 1983, que la transfusion était un facteur de risque de contamination, la période 

d’incertitude quant à l’ampleur réelle du risque ». En rappelant la lettre de 1983, a-t-il poursuivi, on donne 

à entendre que les ministres pouvaient agir dés cette date, mai aussi que l’incertitude s’est prolongée 

jusqu’au début de 1984. » 

L’intervention de M. Hervé : 

M. Edmond Hervé a évoqué tout d’abord l’accusation d’empoisonnement contenu dans la proposition de 

résolution de mise en accusation déposée par l’opposition et jugée recevable par le bureau de l’Assemblée 

nationale le 14 octobre 1992. 

« je ne souhaite à aucun d’entre vous, pas même à mon pire adversaire, de subir les accusations que nous 

subissons. Un tel crime (d’empoisonnement) se caractérise par l’intention de donner la mort et un 

cinquième de cette assemblée, appartenant à l’opposition, n’a pas craint de proférer cette accusation », s’est 

insurgé M. Hervé avant d’ajouter après un silence : « je ne l’oublierais jamais ; il reflètent simplement l’état 

d’esprit d’un homme qui a donné à la société et son idéal de justice, de solidarité et de liberté ».1 

« A l’époque , la politique Française était considérée comme exemplaire, a estimé M Hervé, la vérité sur le 

dépistage et sur le chauffage des produits, en évoquant, l’arrêté du 23 juillet 1985 sur le non remboursement 

des produits non chauffés, voilà les faits, voilà pour moi la vérité. Elle gouverne tout, la justice et la 

responsabilité, la solidarité et la démocratie. Mais ce qui hier était estimé bon est aujourd’hui  présenté 

comme délictuel, sinon criminel. Par quel retournement ? Pour quelles raisons ? Par quelle cruauté des 

hommes et des temps ?, s’est interrogé M.Hervé. 

                                                           
1 Débat Assemblée Nationale, Journal Officiel, 19 décembre 1993. 
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Mais il fallait restituer le débat dans son cadre politique et juridique, le doute est trop fort, la suspicion trop 

lourd c’est pour l’honneur de la classe politique, qu’ils avaient le devoir de voter et de participer au vote. 

Quand l’amendement de la commission est soumis au vote, les voix mêlée de l’opposition et de groupe 

communiste ne suffisent pas à son adoption, la procédure de la Haute cour de justice est bloqué à 

l’Assemblée Nationale, le texte de la commission a obtenue 269 voix alors qu’il aurait fallu 285.1 

La proposition de résolution de M. Laurent Fabius. : 

La proposition de résolution de M Fabius portant saisine de la commission d’instruction, et son annonce 

qu’il voterait la mise en accusation des deux ministres Edmond Hervé et Georgina Dufois, M. Fabius à fait 

devant la presse la déclaration suivante : « la tragédie du sang contaminé appelle, de la part de la justice, 

toute la lumière, personnellement , je n’ai pas cessé de la demander. Cette recherche de la vérité devait se 

faire dans le respect de la présomption d’innocence, principe fondamental dans un pays de liberté. » 

Ainsi M Fabuis demande à comparaitre devant la Haute cour, le premier ministre avait notamment déclaré : 

« Dans cette affaire du sang contaminé, le pouvoir exécutif a pris ses responsabilité, le président de la 

République a demandé que la Haute cour soit constituée, elle l’a été (…) je comprend le drame humain des 

parlementaires à qui on demande de préjuger de la culpabilité d’anciens membres du gouvernement, et 

j’espère que la procédure engagée, puisqu’elle est la seule constitutionnellement possible, puisse aboutir. » 

Le bureau de l’Assemblée nationale, réuni vendredi 18 décembre 1992, a déclaré recevable la proposition 

de résolution déposée par M. Fabius 

L’adoption de la proposition de résolution par les deux Assemblées : 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté dans les même termes, samedi 19 et dimanche 20 décembre 

1992, la proposition de résolution visant à renvoyer M. Fabius, M Hervé et Mme Dufois devant la Haute 

cour de justice au motif de non assistance à personne en danger dans l’affaire du sang contaminé2, cette 

proposition doit être communiquée par le président du sénat, M. René Monory, au procureur général prés 

de la Cour de cassation, qui transmettra à son tour au président de la Haute cour, M louis Brives, sénateur, 

et au président de la commission d’instruction. Composée de cinq magistrats titulaires issus de la cour de 

cassation, cette commission aura la charge d’apprécier les faits reprochés aux trois anciens ministres et 

d’ordonner s’il y a lieu de renvoi devant la Haute cour. M. Monory annonce les résultats du scrutin par 286 

voix contre 1, le sénat vient d’adopter la proposition de résolution votée déjà par l’Assemblée Nationale. 

                                                           
1 Débat Assemblée Nationale, Journal officiel, 17 décembre 1993. 
2 Débat Assemblée Nationale, Journal Officiel le 20 décembre 1992, p. 7588. 
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M. Claude Estier président du groupe socialiste, vous devez tous savoir conscience que s’accuser soi-même 

de délit que l’on n’a pas commis n’est pas une décision facile à prendre ». Néanmoins , au nom de l’impérieux 

« droit de savoir » des victimes du sang contaminé , M. Estier annonce que les sénateurs socialistes « ne se 

déborderont pas à la recherche de la vérité et de la justice » et voteront la proposition de résolution. Le 

procès implique-t-il , et aussi celui de l’action gouvernementale des années 1983, 1984 et 1985 (…..). Des 

cabinets ministériels regorgeant de conseillers de toutes sortes, des comités interministériels qu’on laisse 

présider par des conseillers techniques, des décisions graves qu’on renvoyait à des directeurs du cabinet ou 

à des service administratifs désorientés par l’action de leur ministre ou du gouvernement, voilà le vrai 

dysfonctionnement qui est à l’origine des drames rencontrés par la suite.1 

La commission d’instruction de la Haute Cour de Justice : 

La haute cour de justice, dont l’ordonnance du 2 janvier 1959 décrit la composition et le fonctionnement, 

ne dispose d’aucun lieu particulier pour se réunir et ne saurait entretenir la confusion avec la justice 

ordinaire. Pour la premier fois, sous la V république, à l’occasion de l’affaire du carrefour du développement ; 

les juges avaient trouvé refuge dans le cadre grandiose du château de Versailles2. 

De la fin de l’année 1987à1989 les détournements d’argent public , reprochés à M. Christian Nucci , ancien 

ministre socialiste de la coopération, avaient ainsi été évoqués sous des lambris, prestigieux, et chaque 

procès-verbal portant la mention « Haut cour de justice, commission d’instruction, château de Versailles. La 

commission s’était alors réunie tous les jeudis et vendredi pour instruire à charge et à décharge, entendant 

de nombreux témoins à l’abri des indiscrets. 

Dans l’immédiat, conformément à l’article 21 de l’ordonnance de 1959, il appartient à M. René Monory, 

président du Sénat, de communiquer « sans délai » au procureur général de la cour de cassation, qui fait 

fonction de procureur général de la Haute cour de justice, la résolution de mise en accusation votée par les 

deux Assemblées3 

Le haut magistrat régulièrement, une fois saisi, a l’obligation de notifier la mise en accusation  au président 

Louis Gonder «  dans les vingt quatre heures. La commission d’instruction peut dés lors se  mettre au travail. 

Elle en a même l’impérieux devoir. L’article 23 de l’ordonnance de 1959 prévoit que la commission est 

convoquée sans délai sur l’ordre de son président, et que ce  dernier peut, jusque là, «  accomplir tous les 

actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, et peut  décerner mandat contre les accusés.  

                                                           
1 Débat Sénat, Journal Officiel, 21 décembre 1992. 
2 Débat Sénat, Journal Officiel, 8 Février 1993. 

Journal le monde 8 février 1993. 3 
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La simple lecture de cette ordonnance montre à l’envi que, si  les règles du code de procédure pénale doivent 

présider à l’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours et la  constitution de partie civile n’est pas 

recevable.  

En revanche, la commission travaille sous l’autorité de son président à la manière d’une chambre 

d’accusation qui instruirait le dossier d’un élu. 

Dans l’instruction du dossier de M. Nucci, la commission avait entendu collégialement les témoins 

principaux et l’ancien ministre, assiste de ses avocats .Au terme de leur enquête, l’un des cinq juges avait 

rédigé un rapport de synthèse afin de faciliter la discussion entre ses collègues.  

Si jamais la commission découvrait, en Cours d’instruction, des faits ne  « relevant pas des dispositions de la 

loi pénale énoncées dans la résolution de mise en accusation », elle devrait alors communiquer son dossier 

au procureur général, à Charge pour lui de le transmettre au président de l’Assemblées nationale ou du 

Sénat.  

L’ordonnance du 1959 précise ; «si les deux Assemblées n’ont pas adopté dans les dix jours suivant la 

communication du procureur général une motion étendant la mise en accusation, la communication 

reprend l’information sur les derniers errements De la procédure. «Dans la cas présent, les juges 

Commenceront ainsi à instruire en se fondant sur le Chef d’inculpation de non-assistance à personne en 

Danger. Maîtres de leur instruction, les cinq magistrats le sont, bien sûr tout autant de sa conclusion (67) ils 

peuvent en fonction des résultats de leurs recherches prononcer un, deux ou trois non-lieux, ou décider de 

renvoyer les anciens ministres devant les vingt-quatre juges titulaires. 

Le dernier alinéa de l’article 26 de l’ordonnance de 1959 résume en quelque mots neutres ce qui 

constituerait un événement unique sous la V République : « lorsque  la procédure lui paraît complète la 

commission ordonne, s’il ya lieu le renvoi devant la Haut cour ». 

La prescription : 

La prescription, c’est l’oubli. C’est aussi parfois la constatation  d’un  oubli dans les poursuites qui n’ont pas 

été réalisées dans le délai imparti par la loi. Même  les manuels de droit avancent des raisons sociales ou 

humaines pour justifier la prescription, et le professeur jean Pradel 1 cite notamment ; « l’idée de négligence 

de la société perdant son droit de punir pour ne pas l’avoir exercé à temps “ou encore la notion plus 

convaincant selon laquelle “avec le temps le risque d’erreur judicaire s’accentue puisque les preuves 

s’effacent » 

                                                           
ale, éditions Cujas, 2002,ParisJean Pradel, procédure pén 1 
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La nature de l’infraction va donc influer sur le délai de la prescription .elle est de dix ans pour les crimes, de 

trois ans pour les délits, d’un an pour la contravention, de quelque mois pour certaine infraction spéciale 

comme celles prévues par le régime électoral et de diffamation.  

Dans la perspective d’un procès des trois anciens ministres socialistes devant la haute cour de justice s’est 

brutalement estompée, vendredi 5 février 1993. Au terme de son arrêt , la commission d’instruction de la 

haute cour conclut ,en effet, que l’action publique est éteinte dans l’affaire du sang contaminé contre M. 

Laurent Fabius ancien Premier ministre , Mme Georgina Dufoix , ancien ministre se affaires sociales et M. 

Edmond  Hervé  ancien secrétaire d’Etat à la santé sur le fondement  du chef d’inculpation de non-assistance 

à personés en danger. 

Pour arriver à la conclusion que la prescription, qui permet dans le droit pénal français » d’oublie » les délits 

après un délai de trois ans, bénéfice aux trois anciens ministres, la commission d’instruction énonce 

plusieurs arguments juridiques :  

En premier lieu, elle souligne que la Haute Cour “ est  une juridiction pénale de nature constitutionnelle, 

obéissant à des règle de saisine de compétence et fonctionnement exorbitantes du droit commun. Ce simple 

rappel de la Constitution et de l’ordonnance de 1959 portant loi organique de la Haute cour n’est pas que 

de pure de forme. De fait seul la quel écrivaient les magistrats, ne peut être mis en accusation que par les 

deux assemblée alors que les poursuites contre les autres citoyens sont exercées par le procureur de la 

république  

La commission d’instruction, présidée par M. louis gonder, conseiller à la cour de cassation en déduit 

formellement que l’instruction qui a visé les docteurs Michel  Garretta Jean-Pierre Alain , Robert Netter et le 

professeur Roux, ainsi que le procès qui a suivi, durant l’été 1992, n’ont pu interrompre la prescription à 

l’égard des ministres. Selon la commission, le premier acte de poursuite a l’encontre des trois anciens 

ministres auquel elle puisse se référer n’est intervenu que le 17 novembre 1993 sous la forme d’une 

proposition de résolution de misse en accusation déclarée recevable par le sénat. 

Les magistrats relèvent à cet égard que les faits reprochés à M. Fabius Mme Dufoix et Mme Hervé n’étaient 

pas “ occultes  puisque les mesures à prendre(en matière de lutte contre le sida) ont fait l’objet d’un comité 

interministériel du 9 mai 1985 et d’une déclaration de M. Laurent Fabius à l’assemblée nationale le 19 juin 

1985 publiée au journal officiel  en réponse à la question d’un parlementaire 

La commission  d’instruction considère du coup que la prescription triennale a commencé à courir au plus 

tard à compter du dernier jour auquel les ministres avaient l’obligation d’intervenir, c’est-à-dire du 20 mars 
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1986 date à quelle ils quittaient le pouvoir. La prescription était donc acquise concernant des faits de non 

assistance à personnes en danger lorsque le séné s’est saisi de l’affaire du sang contaminé en 1992 ;dans 

l’un  de leurs dernières attendues ,les magistrats indiquent que la prescription de l’action publique consiste 

une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et à la quelle la 

personne qui en bénéficie ne peut renoncer ils précisent la loi leur en- joint de renoncer atout instruction 

sous peine de commettre une forfaiture.1 

Donc les magistrats de la commission d’instruction de la Haut cour viennent de renvoyer aux députés et 

sénateurs leur copier accompagnée d’un zéro pointé. La mise en accusation du parlement visant les trois 

anciens ministres socialités dans l’affaire du sang contaminé ne tient pas, affirment-ils dans une 

démonstration juridique imparable : les faits visée sont prescrits. 

Cette erreur du parlement, qui devient faute politique accable aujourd’hui les socialistes qui s’étaient 

réservée droit de rédiger la résolution de mise en accusation de Mme Georgina Dufoix et de MM. Laurent 

Fabius et Edmond Hervé, au mois de décembre 1992 pour éviter le chef d’inculpation d’homicide 

involontaire jugé infamant. Les avertissements n’avaient pourtant pas manqué M. Jacques Toubon lui-

même, député (RPR) de Paris, avait solennellement attiré l’attention des socialistes sur ce piège juridique de 

la prescription. 

Ainsi le parti socialiste accrédite-t-il aujourd’hui, à ses dépens, l’idée que les élus de la république échappent 

toujours  à la justice. Ainsi les trois anciens ministres désormais hors d’attente si le parlement ne vote pas 

une nouvelle motion les visant, verront-ils peut-être leurs proches collaborateurs rendre des comptes à des 

juges quand eux-mêmes en sont quittes. Ainsi  M. Fabius va-t-il être condamné à la résolution de mise en 

accusation proposée par le sénat, et qui avait été dénoncée, par ses amis, comme attentatoire à sa dignité. 

Ce désastre politique, qui se greffe sur un drame national dont les victimes et l’opinion demandent 

précisément justice, ne pouvait faire plus mal à une opinion publique désabusée par le délimitent des règles 

morales. L’arrêt rendu vendredi 5 février 1993 au château de Versailles, au-delà d’une prescription 

annoncée, signe en réalité, à sa manière, un constat d’échec. 

Les réactions politiques suite à la prescription : 

Après la décision des magistrats de la Commission d’instruction de la Haute cour déclarant prescrite 

l’accusation de non-assistance à personne en danger, pour les ministres, dans l’affaire du sang contaminé 

M. Laurent Fabius a demandé, dimanche 7 février 1993 que la procédure “soit reprise sur la base d’une 

                                                           
1 Arrêt de la Commission d’instruction, 5 Février 1993. 
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incrimination nouvelle que le parlement devra choisir. L’ancien premier ministre a déclaré que la décision 

de la commission d’instruction est “ contraire à la qualification choisie par la quasi-totalité des 

parlementaires des deux Assemblées “ et que leur choix qui fait bénéficier les ministres d’un “ régime spécial 

de prescription, est très dangereux et contraire à l’égalité devant le droit M. Fabius expliqué que 

l’incrimination de non-assistance à personne en danger avait été retenue parce qu’il aurait été paradoxal 

que Michel Garretta, ancien directeur du Centre National de Transfuge Sanguins et d’autre aient été traduits 

en justice l’été 1992 sur la bas de cette inculpation tandis que les anciens ministres auraient été accusée eux 

d’homicide involontaire cependant a-t-il  ajouté puisqu’il est aujourd’hui nécessaire d’envisager une 

nouvelle incrimination pour que la procédure de Haute cour puisse aller à son terme ce pourrait être par 

exemple celle d’homicide involontaire.1 

Chacun y compris la plupart de mes adversaires politiques reconnaît que je suis innocent, mais je ne peux 

pas accepter de profiter d’une prescription, parce que ce drame a déclaré le premier secrétaire du PS. 

Estimant qu’il ne faut peut-être pas mêler d’une façon excessive la période électorale avec cette question de 

fond M Fabius a précisé que c’est au président de la République de décider s’il convient ou non de réunir le 

parlement en session extraordinaire pour adopter dés maintenant une nouvelle résolution de mise en 

accusation. 

M. Valéry Giscard d’Estaing a déclaré et la prescription des poursuites contre MM Hervé et Fabius et Mme 

Dufoix n’efface ni la faute morale ni la responsabilité politique et qu’il le faut donc qu’ils soient coupables 

ou innocents. Il faut donc reprendre la procédure et prendre un chef d’inculpation qui ne soit pas prescrit a 

affirmé l’ancien président de la République. 

M. Nicolas Sarkozy secrétaire général adjoint du RPR a déclaré qu’une nouvelle incrimination est nécessaire 

pour M.fabius et ses deux anciens ministres Mme Georgina Dufoix et M. Edmond Hervé mais il souhaite lui 

la réunion du parlement le plus rapidement possible (……) parce qu’il ne faut pas que nos compatriotes aient 

le sentiment qu’il y a une justice à deux vitesse dans ce pays, il faut qu’on sache la vérité, toute la vérité, rien 

que la vérité. 

La commission ad hoc du sénat a été réunie par son président à la suite de la communication du dossier par 

son président du Sénat ; selon la commission; trois possibilités s’offraient à elle ; Voter une notion 

d’exécution en suivant la proposition suggérée dans l’arrêt de la commission d’instruction ; déposer une 

nouvelle proposition ; examiner en deuxième lecture la proposition de résolution (du 12 novembre 1993) 

                                                           
Le Monde, 7 février 1993.-Grand Jury RTL 1 
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rejetée par l’assemblée Nationale, et la modifier pour tenir compte de l’arrêt de la commission d’instruction, 

c’est-à-dire extension du renvoi devant la haute cour de justice à M. Laurent Fabius et la détermination des 

incrimination suivante : homicide volontaire et coups et blessures involontaires. C’est  cette dernière 

solution qui a été retenue mais la proposition de résolution n’a pas été adoptée par l’assemblée. 

Sous V république il y avait deux tentatives de la saisine de la Haute cour de justice la première en 1987 : 

affaire Nucci. La commission d’instruction a prononcé un non-lieu fondé, en partie sur l’application d’une 

loi d’amnistie ; dans la seconde affaire dans le sang contaminé ; la commission d’instruction a constaté que 

l’action publique était prescrite sous le chef de qualification retenue par la proposition de résolution de mise 

en accusation et les assemblées parlementaires n’ont pas jugé utile d’adopter notion étendant la mise en 

accusation1. Ce sont en fait, ces échecs à l’institution qu’au droit commun qui ont redu urgente la réforme 

de le mise en jeu de la responsabilité pénale des ministres; l’opposition comme la majorité en 1992  ; se 

déclare prêt à réformer concernant les ministres, la procédure devant la haute cour de justice afin de la 

rapprocher du droit commun, le 9 novembre 1992, le président de la République dénonce : »le caractère 

boiteux, bâtard et mal fichu » des articles 67 et 68 de la constitution relatifs à la Haute cour et annonce deux 

réforme qu’il inscrit dans une révision plus large de la constitution et qu’il touchera les trois phases de la 

procédure devant la haute cour, engagements de poursuites, instruction et jugement (elle portera la 

proposition du Président de la république du 30 Novembre1992), l’Avis du conseil consultatif pour la 

révision de la constitution (rapport du 15 Février 1993) et projet de la loi constitutionnelle déposé par le 

président de la République devant le sénat. 

Conclusion : 

Le progrès scientifique doit toujours se situer dans les limites que se fixent l'homme et la société. Tel est le 

rôle des comités d'éthique. Mais il importe que ces instances échappent à la domination des seuls 

scientifiques et que le débat reste public. Quand il s'agit de philosophie ou de morale, le citoyen est aussi 

compétent que l'expert. Comme le dit Paul Ricoeur, «il nous faut dissiper ces faux mystères». 

L’affaire du sang contaminé devait provoquer une évolution. Trois anciens ministres étaient en cause dans 

cette affaire, qui ne réussissait pas à trouver de solutions pénales en raison des arrière-pensées politiques 

des uns et des autres ; or quand l’affaire put enfin être examinée, la commission d’instruction de la Haute 

Cour ne put que constater la prescription des faits en cause (5 février 1993). Cette décision causa une grande 

                                                           
Article 25, la loi organique du janvier 1959. 1 
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émotion, dont le résultat fut la révision constitutionnelle donnant naissance à la Cour de justice de la 

République, le 27 juillet 1993. 

La loi encadrant la destitution d'un chef de l'Etat défaillant a été validée par le Conseil constitutionnel, après 

un parcours parlementaire singulier résultant du changement de majorité au Sénat. 

Les juges du Palais-Royal conseil constitutionnel, présidés par Jean-Louis Debré, ont annoncé mercredi dans 

un communiqué avoir jugé conforme à la constitution cette loi organique prévoyant les conditions dans 

lesquelles un chef de l'Etat peut être destitué par l'Assemblée et le Sénat réunis en Haute Cour. Mais ils ont 

apporté deux retouches. 

Le texte originel limitait à une seule fois par mandat présidentiel la possibilité pour un parlementaire de 

signer une proposition de résolution visant à destituer le président. Le mécanisme doit être en effet 

enclenché par 10 % des sénateurs ou 10 % des députés qui signent une résolution. Limiter à une fois par 

mandat est une restriction excessive, selon les juges constitutionnels. 

Ils ont aussi demandé un règlement pour l'organisation des débats de la Haute Cour. Le président continue 

à ne pas pouvoir être poursuivi pénalement pendant son mandat (article 67), mais il peut désormais être 

destitué «en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat».  

Le texte qui entre en vigueur est une mise en application d'une réforme voulue par le président Jacques 

Chirac en 2007, le garde des Sceaux de l'époque étant Pascal Clément. Soucieux de faire adopter sa réforme 

constitutionnelle de juillet 2008, Nicolas Sarkozy n'avait pas poussé les feux sur ce texte et c'est seulement 

en janvier 2012 que l'Assemblée nationale l'avait adopté en premier lecture. 

François Hollande ayant ses propres projets concernant le statut pénal du chef de l'Etat, Jean-Pierre Bel, 

président PS du Sénat, n'avait pas repris la balle au bond et le projet de loi organique avait sommeillé jusqu'à 

ce que, revenu au «perchoir», l'UMP Gérard Larcher le propose au vote des sénateurs. 

Ceux-ci l'ont adopté le 22 octobre 2014 dans les mêmes termes que les députés, par 324 voix, avec la seule 

opposition des 18 sénateurs communistes. D'où la transmission automatique au Conseil constitutionnel, 

comme pour tous les textes organiques. 
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