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للمؤلف للمؤلفصدر قريبا سيصدر

للدراسـات بنباصـر سلسـلة عن

القضائية واألبحاث : القانونية

وتعـاليق أحكـام –دراسات

األول –الجزء

وتعـاليق أحكـام –دراسات

الثاني –الجزء

ــي ف ــتندي المس ــاد االعتم
البن ــة ــلالممارس والعم ــة كي
المغربي مـن(القضائي مؤلـف

) صفحة650
مسـطرة فـي العلمي الدليل

في التجاري االئتمان دعاوي
المغربي والقضاء .القانون

العقود في القضائي االجتهاد
.التجارية

فـي العامـة النيابة مؤسسة
التشـريعية المسـتجدات ضوء

.األخيرة



ضــوء ــي ف ــدني الب ــراه اإلك
التشريعية .المستجدات

بـالمغرب اإلرهابية الجريمة
ــة القانوني ــة المكافح ــات وآلي

األول( ) الجزء
ــي ف ــتندي المس ــاد االعتم
ــل والعم ــة البنكي ــة الممارس

المغربي مـن(القضائي مؤلـف
) فحةص650

مسـطرة فـي العملي الدليل
ضــوء ــي ف ــدني الب ــراه اإلك

التشريعية .المستجدات
بـالمغرب اإلرهابية الجريمة

القانونية المكافحة وآليات
الثاني( )الجزء

ــث للبح ــورس الن ــلة سلس ــن ع

: القانوني

المظالم .ديوان
االعتمـاد في القضائي الدليل

.المستندي

القانونية الواحة سلسلة : عن

رائدة قضايا
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حيـث" ... التحدي مـن صغيرة األولى للوهلة تبدو قد كلمة
اللغوية االصطالحي... تركيبتها منطوقها حيث من لكن... متيسرة

دالالتهـا كنـه فـي للغوص البادرة تملكتنا ما إذا كذلك هي ما يقينا
مضمونها... الرمزية وجوهر مغزاها فحوى عن النقاب ... وكشف

ن وأسلوب مكنة الصـعابإنها مجابهة على جازمين خاللها من صر
التعتـيم ستار فيزيح ، األمل فجر يبزغ أن سبيل في العقبات وتذييل
ميالد عن بذلك معلنا ، أمانينا على الظالم خيوط ويرفع ، نوايانا على

إشراق أكثر بغد تفاؤل كله جديد ... .يوم

ونسـتعين" التحدي روحـه نستحضر الذي الترياق ذلك إنه
الذي المر الواقع وإحباطات ، المتاعب ضغط نتجاوز علنا ، بسحره
مـن عنـوة النيل سوى لها سبيل ال ، شتى إكراهات مصدره تتقاسم



بذلك رافعين ، لحتميتها ونخضع لها فنستسلم ، عزيمتنا وتقييد إرادتنا
مواجهتها في البيضاء ونستسلم... الراية نخضع كيف ، هيهات لكن

متحصنين نسـتقيونحن أمـل ببارقـة ومتسلحين ، تفاؤل ببصيص
التحدي هذا ينابيع من ولنا... روافدها واليأس اإلحباط يتملكنا وكيف

طيبة المتواضع... كلمة للمجهود ، أعزاء قراء من ، محمود وتنويه
ال... مقدرين، ، الجهـل علـى أشداء ، ناصرين الثقافي ولإلشعاع

سبيال للمجاملة السم... يعرفون ، انطباعـاتهم علـى وضاءة اتهم
ذلـك في وهم ، المتواضعة مجهوداتنا على الثناء في جهدا يدخرون
المقصودة غير وهفواتنا العفوية أخطائنا عن التجاوز كيفية في لبقون

. ...
6

اليوم- علمه رفع على العزم عقدنا الذي الشعار هو ، التحدي
وشج جرأة بكل لنعبر ، العدد هذا خالل حزم... اعةمن بكل وايضا

إصـداراتنا جميع تستمر أن في نتوانى ولن لم أننا ، سلسـلة: وقوة
القضائية واألبحاث القانونية للدراسات النـورس... بنباصر سلسـة

القانوني القانونية... للبحث الحقـل... الواحة وتعزيز الظهور في
يؤ قبلـة أعدادها من جاعلة ، الوطني والحقوقي كـلالمعرفي مهـا

متجـاوزة ، ولهـان باحث كل بهديه يستهدي ونبراسا ، مهتم دارس
المعنويـة أو الماديـة الصعاب جميع ، قوية وعزيمة فوالذية بإرادة
جميـع في المؤلف لميالد المواكبة البارزة السمة تشكل أضحت التي
صـدق بكل آملين ، النهاية إلى البداية من انطالقا ، صدوره مراحل

ال يكون نكـونأن حتى ، المتواضع مجهودنا حليف ، والتوفيق نجاح
الكرام القراء ظن حسن عند .دائما
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خير والذكرى ، أذكر أن الفرصة تفوتني ال أن بالمناسبة أود
سلسـلة صدور أن ، وروادهما والقانون الثقافة لرجاالت أو... زاد

عن... مجلة النظر بصرف مؤلف كل يسـتلزموعموما ، طبيعتـه
اللوجيسـتيكية والمساندة المادية اإلمكانيات من مجموعة توافر وجوبا
مؤهـل بشـري طـاقم تسخير يستلزم كما ، المسؤولة الجهات من

المهام ومتعدد العمـل... ومتخصص حتما المتواثر السنة هي تلكم
خطاها على السير والواجب بمجهـود... بمقتضاها بـالكم ما لكن



أح ربهفردي عبد من الجانب سـوى... ادي رصيد وال لنا عزاء ال
التـأليف حركة على غيورين واستحسان أعزاء قراء وتشجيع تنويه
من للبعض الحثيث السعي مصدر عن أتساءل التي ، ببالدنا القانوني
سـكتها مسـار على بها النهوض أو لتقويمها محاولة كل إقبار أجل

بنظيرتها إسوة ، !؟... رنةالمقاالسليمة

فـي السلسـلة هـذه من السادس العدد صدور يأتي إذن هكذا
التشـريعية المستجدات أحد والتحليل بالمناقشة ليتناول ، الثانية سنتها
اإلرهـاب مكافحـة قـانون وهـو واالستثنائي الخاص الطابع ذات

المغربية) 03.03( القانونية الترسانة مؤخرا عزز الذي كمـا... ،
هذا واسـتقراءيعتبر القانون هذا أبعاد كنه في للغوص محاولة العدد

والتحليـل لمقتضـياته التقويمية الدراسة خالل من التشريعية داللته
، خصوصـياته رصـد ذلـك إثر هادفين العريضة لخطوطه النقدي
تموقـع نجاعة مدى الختام في بالتالي لنرصد ، فيه االستثناء ومكامن

الجدي التشريعي المولود قدرتـههذا ونـبض القانوني الوسط داخل د
اإلرهابية الجريمة ظاهرة مواجهة في ... .المستقبلية

أو اإلنسان ذاتية لتأكيد والعنف قوة إلى اللجوء أن شك من ما
عرفـت التـي الفطرية الظواهر من تعتبر ، اإلنسان أخيه استغالل

اإل فكـرة أن بيد ، البشري التاريخ بداية مع بتزامن رهـابميالدها
البشرية النفس في الكامنة والعنف
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ومحيطه اإلنسان بتطور الفـردي... تطورت المحـيط من فانفلتت
مـن له بما ، للمجتمع الشمولي المنحى لتكتسب لإلنسان والشخصي

واقتصادية واجتماعية إنسانية بنيوية ) 1... (معطيات

صور من صورة تعتبر ، اإلرهابية الظاهرة كانت العنفوإذا
بينهما جوهريا خالفا يقينا ثمة فإن ، االجتماعية الحياة داخل الميداني
القيم كإحدى العنف عن البنيوية تركيبته في متميزا اإلرهاب تجعل ،

بالمجتمع مظهـرا. السلبية يـتقمص إجراميـة كظاهرة فاإلرهاب
الصـدمة خالل من اإلنسانية الطبيعة مع يتعاطى لكونه بسيكولوجيا

العنفوال مظاهر من مظهرا يشكل أنه كما ، يحدثها التي النفسية حالة
الطبيعة فـي) 2" (الالتمايزية" ذو تمييـز أي يقـيم ال أنه بمعنى

ضحاياه والصدمة... استهداف المفاجأة عنصر أيضا يعتمد اإلرهاب
ونتائجه العنف بوقائع التنبؤ على القدرة وعدم فإن... الفورية وأخيرا

ا منحـىالعنف عـن غايته تزيغ أن يمكن ال ، باإلرهاب لموصوف
أي المقابـل فـي ويقصى ، المحضة واإليديولوجية السياسية األبعاد

الشخصية المصالح أو الذاتية للدوافع ... .اعتبار

الجريمة تخلفه ما ، والمحللين المتتبعين عموم على يخفى وال
بال إياها نعت يمكن ما أقل آثار من والمأساويةاإلرهابية ... تراجيدية

مـن النـوع هذا كون نذكر أن ، الصدد هذا في استحضارا ويكفينا
األطفـال بين ضحاياه في يميز وال واليابس األخضر يحصد الجرائم

القوم وضعاف والنساء والعجزة والمسنين كـان... األبرياء فقد لذا
ومواجهت اإلرهابيـة للجـرائم التصدي سبل تكون أن المحتم هـامن

علـى أو عليهـا القضاء سبيل في وميدانية قانونية آليات واستحداث



لعمـوم اآلنية األولويات أبرز من الكارثية خطورتها من الحد األقل
كافة المدنية ... .المجتمعات

-----------------------------------------
---------------------

اإلرهاب" )1 بعد سليمان" ما سعيد آزال–األستاذ دار –مطبعـة

41صفحة1987–1الطبعة–لبنان–بيروت

بلحيمر" العنف" )2 الجزائري–محمود الخبر 593عدد–جريدة

صفحة شتنبر–6، األحد .1992عدد
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استحضـارها العبـث من أضحى التي البديهية الحقائق ومن
ظـ هـي ، ودولية عالمية أبعاد ذات كظاهرة ، اإلرهاب اهرةكون

يعتـرف ال فاإلرهـاب ، اسـتثناء بدون المعمور دول جميع تجتاح
الجيو اإلقليمية–بالحدود يشـاء... سياسية وقت أي في يضرب بل

شاء ... .وأنما

طـرق...  تبـاين عن النظر بغض لغته موحدة اإلرهاب إن
مـيالده في المتحكمة والسياسية األيديولوجية والتوجهات ، ... تنفيذه

الترابيةوكذا والرقع الجغرافية التموقعات اختالف عن النظر بصرف
له مسرحا تكون ... .التي



بهـدف تمييـز أو تقدير دون العنف استعمال على يقوم فهو
وإشاعة النفوس في الرعب إنزال ذلك في غايته ، مقاومة كل تحطيم
تشيع حتى المجتمع أفراد من اآلمنين عموم بين والذعر الهلع من جو
المنظومـة داخـل والالطمأنينة االضطراب مظاهر وتسود الفوضى

العنـف... المجتمعية ضـحايا وأشالء رفات يستعمل اإلرهاب إن
فـرض إلى هادفا ، األحياء قلوب في والذعر اليأس ليزرع المجاني
الجماعات تستطع لم ، ومتطرفة معينة إيدولوجية أو سياسية توجهات

مشروعيتها فرض وغاياتهـااإلرهابية بحجيتهـا العام الرأي وإقناع
السلمية بالطرق ... .المشروعة

أن بـدوره يكـن لم المتميز الجغرافي تموقعه بحكم والمغرب
عنها منأى في يبقى أو ، الظاهرة هذه إرهاصات من رغـم... يسلم

الواقـع علـى ومـتطفال بـل غريبا يبدو الجرائم من النوع هذا أن
بثقا المتشبع بقـيمالمغربي لـه والمشهود والبناء الصريح الحوار فة

تهميش أو إقصاء دون اآلخر الرأي وتقبل والتسامح ... .االنفتاح
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البيضاء الدار مدينة شهدتها التي المأساوية األحداث كانت ولقد
بتاريخ سنة16بالمغرب من وتحـوال2003ماي جذريا منعطفا ،

المعاصر السياسي التاريخ في بمـيالد... نوعيا إيـذانا كانـت فقد
أن صـادقين ونأمل ، المغربي التراب أرض على اإلرهابية الجريمة

مهدها في مؤودة .تكون



الرسـمية للسـلطات كـان مـا ، الخطير الوضع هذا وأمام
سياق في عليها مفروضا كان بل ، األيدي مكتوفة تظل أن ، المغربية

جميع تتخذ أن الوطنية مسؤوليتها هـذهتحمل لمواجهـة المبادرات
عكسـي... الظاهرة عد في الزمن مسابقة على مجبرة أصبحت بل

فـي وصـارمة آثارهـا فـي قوية قانونية آليات استحداث أجل من
اإلرهابيـة الجريمة محاربة مسلسل في أولى كخطوة ... مقتضياتها

السامي الملكي الخطاب في الجاللة صاحب قول نستحضر ذلك وإلى
: 2003ماي29بتاريخ

قاطبـة" ...  المغربي للشعب العفوية بالوقفة معتزين كنا وإذا
، أبرياء أناسا وعمدا غدرا وقتلوا وطنهم خانوا من ضد واحد كرجل
هـذه في والصديقة الشقيقة الدول كل من الواسع العالمي وبالتضامن
كـان البيضـاء بالـدار وقع ما أن ينسينا أال يجب ذلك فإن المحنة

مكانباإل بأي يحدث أن منهـا. مكان إدراكـا الدولـة كانـت وإذا
على والحرص محاربتها في مسؤوليتها تحملت قد اإلرهابية لألخطار
علـى معروضة ظلت نصوص طريق عن القانون بقوة منها الوقاية
المعارضـة علـى عملـت األوساط بعض فإن شهور عدة البرلمان

مس العمومية السلطات لتوجهات الـرأيالمنهجية حرية استعمال . يئة
أقول بواجبات.. فللجميع القيام يقتضي والحريات بالحقوق التمتع إن

أن يمكن ال وترسيخها الديمقراطية بناء أن مؤكدا المواطنة والتزامات
القانون بسيادة القوية الدولة ظل في إال .يتم

مواجهـة في التساهل زمن نهاية معلنة الحقيقة ساعة دقت لقد
نم
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أفكـارا يروجون من أو الدولة سلطة من للنيل الديمقراطية يستغلون
أو والفتنـة والتزمـت االنغـالق أشـواك لزرع خصبة تربة تشكل
القانون عليها يفرضها بما والقضائية العمومية السلطات قيام يعرقلون

والممتلكات األشخاص وأمن حرمة حماية في الحزم وجوب ... " من

ع جديـدوتأسيسا قانون على المغرب صادق فقد ، ذكر ما لى
الظهيـر بمقتضـى ، اإلرهابيـة والجريمة اإلرهاب بمكافحة يتعلق

رقم األول1.03.140الشريف ربيع في موافـق1424المؤرخ هـ
رقم2003ماي28 القانون بتنفيذ بمكافحـة03.03القاضي المتعلق

... .اإلرهاب

الت المقتضيات مضمون هو القـانونفما أقرهـا التي شريعية
مـن... الجديد النـوع هـذا مكافحة مستوى على آثاره هي وما ؟

ككل اإلرهابية الظاهرة جماح وكبح هـذا... الجرائم بإمكـان وهل
على استثنائية خصوصيات من يحمله بما ، الجديد التشريعي المولود

قانون سدا يقف أن ، النظامية اإلجراءات أو الموضوع منيعامستوى يا
اإلرهابي العنف أو التطرف أشكال أمام !؟... مستقبال

التقييميـة الدراسة هذه خالل من به اإلحاطة سنحاول ما ذلك
النقدي ... .والتحليل



منهـا واقتناعـا المغربية المملكة أن إلى ختاما اإلشارة تبقى
التعاو وتنسيق اإلرهابية الجريمة صد مسلسل في االنخراط نبجدوى

التنظـيم محكمـة ميدانية استراتيجية إقرار عبر لمحاربتها اإلقليمي
وإيجاد اإلرهابية الجريمة ظاهرة على القضاء سبيل في اآلثار وفعالة
أو لهـا مسرحا الوطني التراب يستغل أن دون للحيلولة الكفيلة السبل

المعمـور أرجاء باقي عبر عملياتها لتنفيذ بـادرت... منطلقا فقـد
المواثيـقالسلط من جملة على المصادقة إلى المختصة الرسمية ات

تهدف التي ، الجماعي أو الثنائي الطابع ذات الدولية والمعاهدات
12

وال ، العلمـي الواقـع حيز إلى به والظهور المبتغى هذا تحقيق إلى
العالمي السياسي المحفل يشهدها التي الجذرية التحوالت ظل في سيما

الراه اآلونة ... .نةفي

لمكافحـة العربية االتفاقية نستحضر االتفاقيات هذه بين ومن
الثـاني بتـاريخ القـاهرة ، المصـرية بالعاصمة الموقعة اإلرهاب
وألـف تسـعمائة وتسعون ثمانية سنة من أبريل شهر من والعشرون

... .ميالدية

المغـرب عليهـا يصـادق معاهدة أو اتفاقية أية غرار وعلى
نظامية، حـولبصفة التساؤالت من مجموعة أمام يفتح المجال فإن

والقضـائية التشريعية المنظومة ظل في تحوزها التي القانونية القيمة
وراء... المحلية مـن المنشـودة واألهـداف االتفاقيـة مضمون ثم

عليها االتفاقية... المصادقة لمحتوى والتقييم بالرصد نخلص أن قبل
ا المدى على تطبيقها البعيدوآفاق أو التموقـع... لقريب إذن هو فما



المغربي القضائي والعمل القانون ظل في للمعاهدة ومـا... القانوني
لتنفيذ قبلها من المقررة والشكلية الموضوعية اإلجراءات مختلف هي

حيـز... مقتضياتها مقتضياتها دخول بعد المنتظرة األبعاد هي وما
ال... التنفيذ أهم هي ما التطبيـقوأخيرا مسـيرة في المرتقبة عوائق

بعض لتعارض كنتيجة يطرح قد الذي االختالف أمام لبنودها الفعلي
الوطني والقضائي القانوني الواقع وخصوصيات ؟... مقتضياتها

ومناقشـة تفاصـيله عـن الحديث تأجيل إلى سنعمد ما ذلك
عنوان تحت مؤلفنا من الثاني الجزء في : أطواره

 !"#$%&'(  "$)*)+,'( "-.+/#'( 0+$'1* 2%3#'+4 "$4+5%6(

! 777  

89)+:'( ;<&'(=  
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كامـل لـي فإن ، إنساني مجهود أي شيمة النقض كان ولما
ما عن التجاوز في األكيدة الرغبة تتملكه ، الكريم القارئ أن ، اليقين

محتم هفوات من كتابتنا يعتري مقصودةقد هي ما حتما ثغرات أو لة
األصفهاني العماد قول ذلك في وحسبي ، :



لـو"...  غده في قال إال ، يومه في كتابا كتب أحدا رأيت ما
لكـان هـذا ترك ولو يستحسن لكان كذا ولو ، أحسن لكان هذا غير
علـى الـنقض استيالء على دليل وهو العبر أعظم من وهذا أفضل

البشر ... " .جملة

D E%F+4)4 GH*$  

"'I(J'(  
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":'+:'( ")H'( L# %4)*) L# NB+A'( 9.  
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تمهيد* 

األول والجريمة:القسم اإلرهاب تعريف في
اإلرهابية

األول*  لإلرهاب: المبحث اللغوي المعنى .في
الثاني*  لإلرهاب: المبحث والقانوني االصطالحي المعنى .في

األول- وقانونا: المطلب واقعا اإلرهاب ماهية
الثاني- والعنف: المطلب اإلرهاب بين التفرقة معيار
الثالث- أصناف: المطلب باقي عن اإلرهابية الجريمة تمييز

الجرمية األفعال

األولى ا: الفقرة التقليديةتمييز صورتها في لجريمة
اإلرهابية الجريمة عن

الثانية الجريمة: الفقرة عن اإلرهابية الجريمة تمييز
السياسية

الثالث*  اإلرهاب: المبحث من اإلسالمية الشريعة موقف
الرابع*  مفهوم: المبحث من اإليديولوجية المنظومات موقف

اإلرهاب

األول- ال: المطلب االشتراكيةموقف )سابقا(منظومة



الثاني- الرأسمالية: المطلب المنظومة موقف
15

الثالث- الثالث: المطلب العالم دول موقف

الرابع*  اإلرهابية: المبحث الجريمة أسباب
الخامس*  اإلرهاب: المبحث لمكافحة الدولية القانونية الجهود

الثاني وتقيي: القسم تحليلية مكافحةقراءة لقانون مية
اإلرهاب

األول اقترافها: الفرع وآثار قيامها وأركان اإلرهابية الجريمة مفهوم

األول*  قانون: المبحث ظل في اإلرهابية الجريمة ) 03.03(مفهوم
وأركان

قيامها

األول- اإلرهابية: المطلب الجريمة في القانوني : الركن

األولى بمقتضىإلزامية: الفقرة اإلرهابي الفعل تجريم
خاص جزائي نص

الثانية اإلرهابية: الفقرة الجريمة خضوع تصور عدم
واإلباحة التبرير ألسباب



الثاني- اإلرهابية: المطلب الجريمة في المادي الركن

الثالث- اإلرهابية: المطلب الجريمة في المعنوي الركن

الثاني*  ال: المبحث قانونالتعداد في اإلرهابية للجرائم قانوني
مكافحة

اإلرهـــاب
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األول- األشخاص: المطلب وحريات حياة على االعتداء
والجماعات

الثاني- والتزوير: المطلب التزييف جرائم

األولى المتعلقة: الفقرة والتزوير التزييف جرائم
العام القرض وسندات بالعملة

الثانية الدولة:الفقرة أختام وتزييف تزوير جرائم
والطوابع والدمغات

الثالثة عليها: الفقرة المنصوص التزييف جرائم
ق362و361و360بالمواد ج.من

الرابعة األداء: الفقرة ووسائل الشيكات تزييف جرائم
األخرى

الثالث- واإلتالف: المطلب والتعيب التخريب جرائم



الراب- المالحية: عالمطلب الجرائم
الخامس- والمتفجرات: المطلب األسلحة جرائم
السادس- للمعطيات: المطلب اآللية المعالجة نظم جرائم

السابع- اإلعداد: المطلب ألجل اتفاق أو عصابة تكوين جرائم
إرهابية أفعال الرتكاب

الثامن- األموال: المطلب وانتزاع السرقة جرائم
التاسعالمط- إرهابية: لب جريمة من عليها المتحصل األشياء إخفاء

بذلك علمه مع
العاشر- البيئية: المطلب الجرائم
عشر- الحادي اإلرهابي: المطلب بالجرم اإلشادة جرائم
عشر- الثاني اإلرهابي: المطلب التمويل جرائم
عشر- الثالث األعمال: المطلب عن التبليغ عدم جرائم
اإلرهابية
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الثالث*  اإلرهابية: المبحث الجريمة في والمساهمة المشاركة

األول- اإلرهابية: المطلب الجريمة في المشاركة

األولى الجريمة: الفقرة في المشاركة تعريف
وصورها اإلرهابية

الثانية العقابي: الفقرة للجزاء القانوني التصور
الجريمة في اإلرهابيةللمشاركة



الثاني- اإلرهابية: المطلب الجريمة في المساهمة

الرابع*  اإلرهابية: المبحث الجريمة في العقابي الجزاء

األول- التوضيحي: المطلب البيان
الثاني- التفصيلي: المطلب الشرح

األولى التشديد: الفقرة مع اإلحالة عقوبات
الثانية ا: الفقرة المستقلةالعقوبات لجزائية

الخامس*  الجريمة: المبحث عقوبات تحديد في المؤثرة الظروف
اإلرهابية

األول- الجريمة: المطلب في العقوبة من المعفية القانونية األعذار
اإلرهابية

الثاني- الجريمة: المطلب في المخفضة القضائية الظروف
اإلرهابية
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الثاني الجريمةاإلجراء: الفرع ومحاكمة ضبط في النظامية ات

اإلرهابية



األول*  اإلرهابية: المبحث الجرائم في القضائي االختصاص

األول- القانونية: المطلب وآثاره النوعي االختصاص
الثاني- المحلي: المطلب االختصاص

الثاني*  اإلرهابية: المبحث الجرائم في التمهيدي البحث
:وخصوصياته

األول- النظرية: المطلب الحراسة رهن الوضع
الثاني- والحجوزات: المطلب التفتيشات إجراء

الثالث- المنجزة: المطلب واالتصاالت المكالمات التقاط إمكانية
وحجزها وتسجيلها بعد عن االتصال وسائل بواسطة

الرابع- الحدود: المطلب وإغالق السفر جواز سحب
الفعل: الخامسالمطلب- ارتكاب لمحل األشخاص مغادرة حظر

هويتهم من والتحقق الجرمي
السادس- الخبراء: المطلب بواسطة الضرورية المشاهدات إجراء

التقنييـــن
السابع- الجريمة: المطلب اقتراف لمحل واالنتقال الميدانية المعاينة

اإلرهابيـــة

الثالث بتم: الفرع خاصة اإلرهابأحكام ويل

األول*  اإلرهابية: المبحث التمويل لجرائم المالية المعلومات مصدر
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األول- مؤسسات: المطلب لنشاط الخاضعة البنكية المؤسسات

االئتمـــان
الثاني- الحرة: المطلب OFF SHOREاألبناك

الثالث- واآلثار: المطلب النظامية اإلجراءات

الث*  التمويل: انيالمبحث عمليات لمحاربة القانونية اآلليات
اإلرهابي

األول- المالية: المطلب التحركات تجميد
الثاني- بتمويل: المطلب عالقتها في المشتبه األموال حجز
اإلرهاب

الثالث*  التمويل: المبحث محاربة في الدولي القضائي التعاون
.اإلرهابي

خاتمة* 

ا*  اإلرهاب: ألولالملحق مكافحة ) 03.03(قانون
الثاني*  اإلرهاب: الملحق لمكافحة العربية .االتفاقية
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، المعمـور أرجاء عبر اإلنسان حقوق بموضوع االهتمام إن
ال ، لها المنظمة القانونية المقتضيات ترسانة وتقوية ثقافتها وتكريس

صيا إعادة مجرد فقط منـهتعني الوطني القانوني النظام وبلورة غة
في معينة بمعاملة اإلنسان جدارة تؤكد مبادئ من هدى على والعالمي
من أقصى بحد له تعترف ، عنها غنى ال ومصيرية بل حيوية ميادين
خطوطـا الميـدان أرض على وترسم ، والكرامة والتقدير االحترام

بمحت المس وجوبا يحظر ، أساسية لحقوق مـنحمراء التقليل أو واها
مكتسباتها وطبيعة يتجـاوز... حجم اإلنسان حقوق موضوع إن بل

الطرح هذا كنهـه" الديماغوجي" بكثير فـي ليهـدف كبعـد–،
اختالفا–استراتيجي مختلفا وجعله البشري المستقبل في التحكم إلى

لماضيهم السلبية التراكمات عن ، مـن... إيجابيا تمكينهم وبالتحديد
كرامتهم عن مقنن بتعبير ومتبادال جماعيا اعترافا ألنفسهم يعترفوا أن



كـل ونفض بأنفسهم مصيرهم تقرير وبالتالي ، والمتساوية المتأصلة
صـور كـل ورفع ، عليهم المفروضة واالغتراب ، التشكي صور
لشخصـياتهم والمتناسـق الحر للتطور الجائرة أو الهدامة السيطرة

ك سواء ، سـيطرةاإلنسانية أو اإلنسـان علـى األشياء سيطرة انت
علـى والشـخص ، اإلنسـان علـى اإلنسان سيطرة أو المؤسسات

األمة على واألمة الجماعة على والجماعة أكثر) ... 1... (الشخص
فقط ليس يهدف ، بذاته قائما علما اإلنسان حقوق أضحت فقد ذلك من

ال للكائن الطبيعية بالحرية االعتراف مجرد أيضـاإلى بـل ، بشري
أصيلة بمبادئ إياها ملحقا ، الشخصية حقوقه ترسانة كنه في الغوص
تطـال قد التي التعسفية أو المشينة التصرفات كل ضد مناعة تكسبه
الحقوق لهذه األول الحمائي الصد القضاء مؤسسة من جاعال ، الفرد

أحرار الناس جميع بأن االعتراف مبدأ تقنين على والساهر

-----------------------------------------
----------------------

اإلنسان" ... )1 حقوق منظومة لفهم ،" مقدمة سـعيد السـيد محمد
اإلنسان حقوق تعليم مركـز1صفحة3العدد–سلسلة إصـدارات

اإلنسان لحقوق .مصر–القاهرة–القاهرة
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أمامه وسواسيتهم القانون ) . 1(بحكم
-----------------------------------------

---------------------



ذ)1 مجموعـة/ يرى تجاذبت اإلنسان حقوق علم أن ، بلحاج أحمد
منها تنطلق التي والوجهة المصدر حسب تتباين التي ، التعاريف من

يقول ذلك وإلى ،:
1- La définition «scientifique «  donnée par  René 

Cassin : (prix Nobel de la paix en 1968 ) au colloque 

de Nice  de mars 1971 :  

«   la science de droit de l'homme se définit 

comme une branche particulière des science sociales 

qui a pour objet d'étudier les rapports entre les 

hommes en fonction de la dignitè humaine  en 

déterminant les droit et les facultés dont l'ensemble est 

nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de 

chaque être humain " (1)  

définition très abstraite , mais admirable quant à 

l'elevation de pensée . De cette définition  nous nous 

bornerons à retenir d'élèment qui semblent important :  

- les droits de l'homme constituent une science  

- les critère de cette science est la dignité humaine 

son objet est la recherche des droit et facultés qui 

assurent cette dignité .=
2 – la définition " technique " donnée par l'ordinateur  

en 1973  



L'institu International Des droit de l 'homme de 

Strasbourg crée en 1969 (foundation René cassin ) 

s'est livré en  1973 à une intéressante etude . 

Les chercheurs de l'institut ont soumis à l'ordinateur 

plus de 50.000 termes “ droit de l'homme” de façon à 

degager la liste des mots dont la fréquence était la 

plus élevée . 

Apartir de cette opération téchnique , on a obtenu une 

définition suprenante mais trés réaliste :  

Les droit de l'homme sont une science qui concerne la  

personne et notamment l'homme travailleur ,vivant 

dans le cadre d'un état et qui , accusé d'une infraction 

ou victime d'une situation de guerre , doit bénéficier 

de la protection de la loi , grace à l'intervation du juge 

national et de cette organisation  international (telles 

que les organes de la convation européenne des droit 

de l'homme ) . et dont à l'égalité , doivent étre 

harmonisés avec les exigences de l'ordre public “ . 

Cette définition est assez suprenant dant la mesure ou 

elle ne ressemble pas aux définition que l'ont donne 

habituellement  , plus générale , plus amples , Mais 

elle est certainement plus proche de la réalité : c'est le 

travailleur qui directement pris en considération   dans 

des situation précises  etce n'est pas la liberté mais 



l'égalité qui est considérée comme le droit le plus 

important .

 = 3 – la définition “ bi-dimensionnelle “ donée par 

Yves Madiot en 1976   

 

Dans son manuel “ Droit del'homme et libertés 

publique “ le professeur Yves écrit :  

“ L'objet des droit de l'homme est l'étude des droit de 

la personne reconnls au plant national et international 

et qui – dans un certain état de civilisation assurent la 

conciliation entre d'une part , l'affirmation de la 

dignité de la personne humaine et sa protection et, 

d'autre part , le maintien de l'ordere public “ .cette 

définition appelle plusieurs remarque s . Elle est 

d'abord la seule qui met ne relief la doubla dimension 

national et international . Ensuite , point commun 

avec l'ordinateur , elle attire l'attention sur les limites 

que rencotrent nécessairement les droit des  individus 

, à savoir les exigences de l'ordre public. 

 

La combinaison de ces trois définitions clarifie de 

débat doctrinal, la science des trois de l’homme est à 

la fois une science jeune, une « science carrefour » ou 

« synthèse » qui pour se développer doit faire appel à 



l’ensemble des disciplines sociales. Sur le plan 

juridique, cette science concerne le 

constitutionnaliste, l’administrativiste, le pénaliste, 

l’internationaliste, l’historien de droit. D’autre part, 

l’épanouissement des droits et libertés implique certes 

l’existence d’un « Etat de droit » mais aussi la réunion 

d’une série de l’acteurs non-juridiques : un certain 

niveau de développement, un certain degré 

d’éducation  et de civisme, un certain type de société, 

bref, un certain environnement favorable au respect de 

la personne humaine. 

On pourrait dire aussi qu’en résumé les droits de 

l’homme (libertés publiques incluses) se définissent 

comme étant les prérogatives, régies par des règles, de 

la personne dans ses relations avec les particuliers et 

avec le pouvoir.
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للكـائن المقـررة الحقـوق أسمى من الحياة في الحق ويعتبر

مـن... البشري كـل علـى ومطلقة متكاملة مسؤولية يفرض وهو
يجمعهـا الـذي االجتمـاعي العقد إطار في مؤسساتي كإطار الدولة
النظـام وكذا ، الوطني للمجتمع البشرية التركيبة ومجموع برعاياها

الح هذا ضرب أجل من ، ككل القانونيـةالعالمي الضمانات بجميع ق
اآلليات جميع وتوفر ، وقدسيته بل مبدأه وتكرس تحميه التي والفعلية



المبتغى هذا تحقيق إلى الرامية والقانونية يجوز... المادية فال وعليه
أو قائمة قوة بواسطة تعسفية بصفة الحياة في حقه من فرد أي حرمان

مقنن قانونية موجبات دون ، عامة بمحاكمـةسلطة ومحمية تشريعا ة
شـكل فـي المؤطرة والحقوقية القانونية الشروط جميع تحترم عادلة

وإقليمية دولية واتفاقيات معاهدات أو محلية ... .قوانين

التـي المقدسـة الحقوق أسمى وسيظل شكل الحياة في والحق
الشـرائع جميـع قبلها وأقرتها ، الوضعية النواميس مختلف كرستها

تعالىوالديان قوله ورد فقد ، السماوية بغيـر: " ... ات نفسا قتل من
أحياهـا ومـن ، جميعـا الناس قتل فكأنما األرض في فساد أو نفس

جميعا الناس أحيا تعالى) ... 1" (فكأنما النفس" ... وقوله تقتلوا وال
بالحق إال اهللا حرم تعالى) ... 2... " (التي " ...وقوله

سئل المؤودة قتلتوإذا ذنب بأي ) .3... " (ت

تنفـرد اإلسالمية المنظومة أن ، لنا يترآى المنطلق هذا ومن
للفـرد مطلق بحق ليس وهو ، الحياة في اإلنسان لحق خاص بتنظير

كيفما فيه يتصرف
-----------------------------------------

------------------
آية)1 المائدة 32سورة

آي)2 اإلسراء .33ةسورة
آية)3 التكرير 8سورة

الصدد- نفس في القاسمي علي الدكتور : يقول



االعتداء" ...  واعتبر ، مقدسا حقا الحياة في الفرد حق اإلسالم جعل
متطلبـات تـوفير أمـا ، برمته المجتمع على اعتداء الحق هذا على
وهـب الذي هو فاهللا ، الناس لجميع إحياء فهو واحياؤه للفرد الحياة

ذاتـهالح اإلنسـان حق من وال اآلخرين حق من وليس لإلنسان ياة
سالمتها وتهديد بها اإلضرار أو الحياة لتلك حد ... " وضع

العـالمي" انظر واإلعالن اإلسالمية الشريعة بين اإلنسان –حقوق

للجميع المعرفة .30صفحة–22العدد–سلسلة
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حقوق من أيضا يعتبر بل ، شاء وأينما خولهـاشاء التـي تعالى اهللا
تمييز دون كافة خالله... لعباده من تم حدا اإلسالمي التنظير بلغ فقد

وثقـى بعروة الحياة في حقه فيها بما اإلنسان وحقوق اهللا حقوق ربط
حـدود إقامـة معـه يصعب مما ، وتشابكهما الحقين التحام حد إلى

الحقوق هذه لضمان اهللا حق فكفالة ، بينهما حقفاصلة عن تنفصل ال
ممارستها في الشـرع) 1(عباده ظـل فـي الحياة في الفرد وأحقية

اجهاضه يحرم إذ ، جنينا خاللها يكون التي الفترة من تبتدأ اإلسالمي
جميـع قطعـا حرمـت الحيـاة إلى ظهر إذا حتى ، حق وجه دون
من بمبادرة ذلك أكان سواء ، روحه إزهاق إلى تؤدي التي المظاهر

نف جنازتـهالفرد علـى الصالة حرمت إذ االنتحار طريق عن ، سه
تقلد أنه بحكم المشركين عداد في صنف كما ، المسلمين بمقابر ودفنه
حقـوق مـن ذلـك أن متجـاهال ، شخصيا إليه روحه قبض مهمة
وهـو الروح نافخ فهو سواه، دون وحده فيها يتصرف التي الرحمان

أش... قابضها ، الغير بفعل ذلك كان أوأو كـانوا طبيعيـون خاصا
متمردة أو بها معترف قائمة ... .سلطة



التكـوين سـفر في ورد اليهودية الديانة وكـان: " ... وفي
يولـد أن خفية ويتوجس إسرائيل بني نسل تكاثر من يخشى فرعون
ذكر ، مولود كل بقتل فأمر ، مصر عرش على مكانه يحل من منهم

ونادى اإلناث على وأبقى ، كـليولد النيل في أطرحوا أن قومه في
أنثى كل على وأبقى ، إسرائيل لبني يولد الديانـة... " ... ذكر وفي

إنجيل في ورد أنه: " ... 5/31" منى" المسيحية قبل من سمعتم لقد
الدينونة يستوجب قتل من كل فإن ، تقتل ال لألولين أنا) 2(قيل أما ،

أخيه على غضب من كل أن لكم الدينونـةفأقول استحق يقتل لم وإن
. " ...

، الـنهج نفـس على الوضعية التشريعات سارت جهتها ومن
تصـبو ما أسمى من وجعلته ، الحياة في الفرد أحقية بدورها فأقرت

المادة أقرت الصدد هذا وفي ، لحقـوق3إليه العـالمي اإلعالن من
، بأنه فرد" ... اإلنسان لكل

-----------------------------------------
-------------------

1(  / !"#$ %&'( )*$#+,- )./–  012358 .

2( 456#" 78#9/ :./ ;<=>? @A,- B',- C-D& 0E>F?G,#" GH+?.

24
شخصه وسالمة والحرية الحياة في ... " الحق

المادة اإلنسان2ونصت لحقوق اإلسالمي اإلعالن :من



مك-أ"  وهي اهللا هبة األفـرادالحياة وعلى ، إنسان لكل فولة
يجـوز وال عليه اعتداء كل من الحق هذا حماية والدول والمجتمعات

شرعي مقتضى دون روح .إزهاق
البشري-ب النوع بفناء تقضي وسائل إلى اللجوء .يحرم
اهللا-ج شـاء مـا إلى البشرية الحياة استمرار على المحافظة

شرعي .واجب
ج-د حرمة تصان أن كمايجب ، تنتهك ال وأن اإلنسان نازة

ذلك ضمان الدول وعلى شرعي بموجز إال تشريحه ... " يحرم

يسـتباح...  قد ، الحياة في الحق كان متى فإنه ذلك من أكثر
مقيتـا خطرا الفرد أصبح متى ، واستثنائية خاصة ظروف في هدره

م والقانونية الحقوقية األصوات فإن اإلنساني، المجتمع فتئـتداخل ا
الراهن الوقت في تتصاعد

النظر بصرف الوضعية قوانينها من كلية اإلعدام عقوبة بإلغاء منادية
عـن له كجزاء الشخص على تطبيقها إلى المفضي الفعل طبيعة عن

القانون قوة بكل يزجره جـالء... عمل بكـل إذن يؤكد الذي األمر
ال األخرى الحقوق باقي على وسموه الحق هذا للفـردقدسية مخولـة

سواء حد على .والجماعة

المجتمعة المنظومة عرفت ، بالقصير ليس أمد ومنذ أنه غير
هـذه حرمـة الحـائط عرض تضرب ، الخطورة مطلقة ظاهرة ،
وحقيقـة مضـمونها وتكفر بل ، مشروعيتها عليها وتنكر ، المبادئ

البشرية الحياة الستمرار كأساس تجعل... عمليتها المقابل مـنوفي



بصـرف مبتغاهـا تحقيق في المثالية الوسيلة المضاد والعنف العنف
على لإلجماع قابليتها أو ، مشروعيتها عدم عن النظر

25
األفعـال خانـة فـي يندرج لطابع تقمصها أو ، األفراد بين حجيتها
قـوة بكـل وتشجبه المحلية والقوانين النواميس تجرمه الذي الجرمية

بم اإلنسانية الفكريةالمبادئ وتوجهاتها مشاربها والثقافيـة... ختلف
.واإليديولوجية... 

ظـل في الجذور متأصلة اجتماعية كظاهرة العنف كان وإذا
علـى السـلبية القيم باقي عن تجريدها يمكن ال ، اإلنساني المجتمع
اآلفـات مـن وغيرهـا والخيانة والسرقة والنصب االختالس غرار

السو الوسط داخل ،السائدة المعاش فضال... سيولوجي يتقمص فإنه
مسـتوى إلى خطورته بدرجة ترتفع استثنائية خصوصيات ذلك عن
مـن التخفيـف أو عنـه الناجمة اآلثار مجابهة معها يتعذر ، عنيف

األغيـار... وطأتها يسـتهدف كونه الخصوصيات هذه أبرز وتبقى
كان أجله من الذي بالموضوع لهم عالقة ال ممن العنفاألبرياء هذا

هـذا يكـون مـا بقدر ، بعينه الخصم المستهدف يكون ال غالبا إذ ،
بـذاتها معينـة جهـات الـى خفية رسائل لتوجيه منطلقا ... العنف

فـي تنحـو فهي ، ذلك وراء من المقررة األهداف تتباين و وتتفاوت
منافع تحقيق أو ، مكتسبات لتحصيل الجهات هذه على الضغط سبيل

رمز أو أنمادية بعـد الخاصـة لتوجيهاتهـا قصري فرض أو ، ية
السلمية بالطريقة ذلك عن ... .عجزت



تجـاوزا منـه ويجعـل االستثنائي العنف هذا يميز ما أن بيد
البريئـة لـألرواح زهق من عنه ينتج ما ، الحمراء للخطوط جريئا

رعبا ويخلق ، الدماء النفـوس... وفزعا... وإراقة داخل وترهيبا
.نةالمطمئ

قـط بـه نرمـي ال ، عنه الحديث بصدد نحن الذي والعنف
بمعنـاه اإلرهـاب به نقصد بل ، الكالسيكي نطاقه في ذاته المفهوم
تسـلم لم عالمية ظاهرة الراهن الوقت في أضحى الذي و المعاصر

العولمة آثار مخاض من ... .بدورها
26

المعيـار هو ما و اإلرهابية الجريمة مفهوم هو المعتمـدفما
كما ، المشابهة الجرائم بعض و التقليدية الجريمة بين و بينها للتمييز

السياسية للجريمة بالنسبة الشأن !؟....هو
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قانون إقرار قبل المغربي المشرع يحدد المتعلـق) 03.03(لم
التعـداد األقل على أو اإلرهابية الجريمة مفهوم ، اإلرهاب بمكافحة
إدراجهـا يمكن التي الجرمية لألفعال المثال سبيل على أو الحصري
التعريفي اإلطار تناول على اقتصر بل ، اإلرهابية الجرائم خانة في

الفصـللل خالل من فأكد العام الشمولي سياقه في مـن110جريمة
الجنـائي: "...ج.ق للقـانون مخـالف امتناع أو عمل هي الجريمة

بمقتضاه عليه مـن..." ومعاقب مجموعـة ثمة فإن ثانية جهة من و
وواقعـا قانونـا الجريمة مقاربة حاولت التي فالفقيـه... التعاريف

بأنها" روسو" الجريمة العقديعرف عرى يفصم أن شأنه من فعل كل



مـن فيها فرد كل به قبل والذي الجماعة حياة ينظم الذي االجتماعي
ومحكوم الفقيه... حاكم فعـل"كانت"أما كل بأنها الجريمة فيعرف

العدالة و لألخالق تعريـف... مخالف في المسلمين علماء ويشترك
كل بأنها إياها ناعتين عنهامحظو: "... الجريمة اهللا زجر شرعي ر

تعزير أو ) .1..." (بحد

تجريدها يمكن ال عام كمفهوم ، اإلرهابية الجريمة كانت وإذا
ثمة فإن ، التقليدية صورتها في الجريمة لمفهوم الشمولي اإلطار عن
عـن وتميزهـا اإلرهابية الجريمة تطبع التي الخصوصيات من ثلة

الجرائم من أن... غيرها شـك من التشـريعيوما اإلغفـال هـذا
الموضـوعية العوائـق مـن لمجموعة مباشرة مواجهة في سيجعلنا
جريمـة بأنـه ووصفه الجرمي الفعل ماهية تكييف بصدد ، والتقنية

ال أم ... . إرهابية

نكن لم المغربي القانون ظل في اإلرهابية الجريمة كانت وإذا
الجار الزجرية التشريعات ظل في تموقع لها فـإننجد ، العمل بها ي

أولهمـا ، الغيـاب هذا لتبرير كمعطى اعتمادهما يمكن عاملين ثمة
الوسـط على غريبا كان الجرائم من النوع هذا كون في يتمثل محلي

باالنفتاح له المشهود بالمغرب المجتمعي
-----------------------------------------

----------------
شر)1 في التعاريف هذه الجنائيانظر القانون ،: ح العـام القسـم

الخمليشي أحمد دار1989هـ1410–2الطبعة–األستاذ مطبعة
المعرفة .نشر
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أفـراده بـين التسـامح قيم وسيادة واالعتدال اآلخر ثقافة ... على

كـان وإن اإلرهابيـة الجريمة كون في ضالته يجد ، دولي وثانيهما
من العديد لدى عليها فإنهـامتعارفا ، السابق في المقارنة التشريعات

سـيما وال الراهن الوقت في تكتسبه الذي االهتمام نفس تستقطب لم
السوسيو التحوالت ومـا-بعد اليوم عالم يشهدها فتئ ما التي سياسية

انهيـار بعـد المظـاهر ومتنوعة األبعاد متعددة إفرازات من واكبها
النظام تشكيل وإعادة الثنائية هـدىالقطبية علـى الجديـد العـالمي

الحديثة واكبت... المتغيرات التي الخطيرة األحداث ذلك إلى أضف
بالواليـات شـتنبر من عشر الحادي أحداث رأسها وعلى الحقبة هذه

األمريكية ... .المتحدة

والجريمـة اإلرهـاب تعريـف في البحث من مناص فال لذا
االصطالحي داللتها كنه في والغوص التـراثاإلرهابية ظـل في ، ة

المقارن والقضائي الفقهي والعمل بالتشريع واستئناسا المحلي الحقوقي
.

األول لإلرهاب: المبحث اللغوي المعنى ) 1(:في

والذعر الخوف توازي لغة والرهبة فـالن... اإلرهاب يقال
فالنا أرهب

-----------------------------------------
----------------------



اإلرهاب)1 لكلمة اللغوي التعريف إبراهيم: وفي ثامر األستاذ يقول
: الجهماني

كلمة" ...  اللغة" رهبة" إن من أصلها ينحدر ، اللغوية الناحية من
أصـبحت أن لدرجـة أخـرى لغات إلى بعد فيما انتقلت ، الالتينية

اإل" مشتقاتها ، اإلرهابيـة األعمـال ، اإلرهاب ، رهـاباإلرهابي
االنتشار" إلخ.. المضاد يقوله" واسعة لما زالتريك(وطبقا ) بوغدان

)BOGDAN ZLATRIC  (مصطلح أصبح... اإلرهابيين" فإن
جنائية بمضامين مقرونا متباين استعمال موضع " .مصطلحا

بمعنى اإلرهاب تطـور) TERRORISM(إن بعـد ظهرت ككلمة
بدءا بالتحديد و الفرنسية سنةالثورة كلمة1794من من مشتقة ،هي

)TERREUR (هـو التينـي أصل من مشتقة بدورها الكلمة وهذه
)TERSERE-TERRERE  (برتجف و يرتعد جعله كما. بمعنى

كلمة هـي)  TERRORISER(إن المنهـل قاموس في جاءت كما
تصريفها وجاء روع ، ترويع" أرهب ، ) TERRORISM(إرهاب

إرهابي ،)TERRORISTE( .
لعام) TERREUR(تعريف" وجاء الفرنسية األكاديمية قاموس في
يلي1694 عنيف: كما اضطراب ، شديد خوف ، وهـذا" . رعب

مثـل ، القديمـة األوروبيـة القواميس بعض عليه تؤكد ما التعريف
ــاموس ــورتير(ق ــاموس) FURETIEREف ــليه(وق –ريش

RICHELET (وغيرها ،.
القانوني للمعجم –الرهبـة(فإن) BLACK–بالك(لمؤلفهووفقا

TERRER (حالـة أو فـزع أو ، رعب أو ، ذعر أنها على تعرف



أو معاد مظهر أو حادث جراء ضرر لحوق من الخشية تسببها ذهنية
خطر ظهور يسببه خوف هي أو ، . =متوعد
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فيتملكهم ، صفوفهم بين الذعر نشر إلى وعمد أخافهم أي ، جماعة أو

كتابه. ..الفزع في منظور ابن العرب" قال بالكسر" : لسان ، رهب
الشيء ورهب ، خاف أي ، بالتحريك ورهبا ، بالضم ورهبا يرهب ،

ورهبة .خافه: رهبا

الدعاء حديث إليك: " وفي ورهبة الرهبة" رغبة الخوف: ،
.والفزع

غيره واسترهبه: وترهب ورهبه وأرهبه ، توعده أخافه: إذا
زعهوف

األثير" النهاية" وفي وفي: الرهبة: البن ، والفزع الخوف
حكيم بن بهر الراهبة: " حديث ألسمع ترهب" إلى التي الحالة : هي

رواية وفي وتخوف تفرغ راهبا: " أي خائفا" اسمعك .أي

وفيـه: والرهبانية ، الرهبة إلى فـي" منسوبة رهبانيـة ال
رهبنة" اإلسالم من الرهبةهي من وأصلها ، ؛: النصاري الخوف

، فيها والزهد مالذها وترك ، الدنيا أشغال من بالتخلي يترهبون كانوا
يخصـي كان من منهم إن حتى ، مشاقها وتعمد ، أهلها عن والعزلة
، التعـذيب أنـواع من ذلك وغير ، عنقه في السلسلة ويضع ، نفسه



ا عن وسلم عليه اهللا صلى النبي عنهافنفاها المسلمين ونهى ، إلسالم
.

-----------------------------------------
-------------------

اإلرهــاب=  كلمــة تقابلهــا) TERRORISME(إن ، الفرنســية
)TERRORISM (اسـتعمال علـى تـدالن وكلتاهما ، باإلنكليزية

مركز ليسوا أي ، وضعفاء عاديين أشخاص قبل من إرهابية أساليب
أيسلطة السـلطة فـي أشخاص من األساليب هاته استعملت لو أما

كلمـة نعنـي فهنـا للسـيطرة كـأداة ،  – TERROR(أقويـاء

TERROUR (واإلنكليزية اللغـة–بالترتيب–بالفرنسية فـي أما
المصطلحين بين تمييز يوجد فال فقـد. العربية الكـريم القـرآن أما

ومشتقات ، رهبة لكلمة لغوي تحديد ،أعطانا السـور من الكثير في ها
اآلية ، األنفال سورة في تعالى60مثال يقول مـا: (، لهـم وأعدوا

وعـدوكم اهللا عـدو بـه ترهبون الخيل رباط ومن قوة من استطعتم
يعلمهم اهللا تعلمونهم ال دونه من هي) . وآخرين اإلرهاب كلمة أن أي

اإلرها كلمة معنى الصحاح مختار في جاء حيث ، مـنالتخويف ب
ب" الفعل هـ و–رهب–ر طرب وبابه بالفتح) رهبة(خاف أيضا

ورجل) رهبا(و ، أي) رهبوت(بالضم الهاء وبقال) . مرهوب(بفتح
رحموت( من خير تـرحم) رهبوت أن مـن خيـر ترهـب ألن أي

مصدره و) الرهبانية(و) الرهبة(والراهب فيهما الراء ) الترهب(بفتح
التعبد .تعني
قا في الفعـلوجاء مـن اإلرهاب كلمة معنى في العرب لسان موس

ذكره سبق ما نفس فقـال. رهب األثيـر أيـن أما ، عليه : وتأكيدا



إذا الرجل وترهب ، خائفا أي راهبا واصبح ، التخويف أي الترهيب
اهللا يخشى راهبا الدولي... " صار القانون في ، اإلرهاب ... مفهوم

الجزائري العربي الكتاب .18–17–16صفحة–دار
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الكريم القرآن في وردت كما اإلرهاب كلمة معنى اآلن وإليكم
تعالى:  الخيـل: ( قال ربـاط ومن قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا

اهللا تعلمـونهم ال دونهـم مـن وآخرين وعدوكم اهللا عدو به ترهبون
.60: اآلنفال) يعلمهم

التفسير في كثير ابن تخوفون) ترهبون(قوله: قال بـه(أي
وعدوكم اهللا الكافرين) عدو من .أي

موسى سحرة في تعالى سـحروا: (وقال ألقوا فلما ألقوا قال
عظيم بسحر وجاءوا واسترهبوهم الناس 116: األعراف) أعين

المسـير زاد فـي الجوزي ابن : أي) واسـترهبوهم: (قال
الزجاج. خوفوهم حت: وقال رهبتهم أياستدعوا ، النـاس رهبهم ى

الناس .خافهم

تعالى بأنهم: (وقال ذلك اهللا من صدورهم في رهبة أشد ألنتم
يفقهون ال .13: الحشر) قوم

التفسير في كثير ابن من: (قال صدورهم في رهبة أشد ألنتم
اهللا) اهللا من خوفهم من أكثر منكم يخافون .أي



يعني اإلرهاب أن تقدم مما ،... الخوف: نستخلص والفزع
فكل: واإلرهابي وعليه اآلخرين عند والفزع الخوف يحدث الذي هو

فهـو إخـافتهم يريـد ممن اآلخرين عند والفزع الخوف أحدث من
ملتبسـا بـذلك يكـون وهو ، اإلرهاب بحقهم مارس وقد ، إرهابي

به ومتصفا ، يتسـمى... باإلرهاب لـم أم إرهابيا تسمى ... سواء
اعت يعترفوسواء لم أم بذلك .رف

اللغـات تقـرره عما يختلف ال لإلرهاب المتقدم المعنى هذا
األخرى

32

في جاء فقد ، الكلمة هذه ذعر" المورد" لمعنى ، إرهاب معنى عن
عن ناشئ
و الرعـبterrorismاإلرهاب يوقع ما كل ، هول ، ذعر ، رعب

النفـوس مـذعور: terrorو. في ، مـروع -terrorاإلرهـاب

strickenباإلرهـاب أمـر علـى يكرهـه ، يـروع ، و. يرهب
terrorizeو. اإلرهابيterrorist : noun person using esp 

organizedمعنـى فـي وفـي" Oxford Dictionary: " جاء
يسـتعمل" اكسفورد" قاموس الـذي الشخص بخاصة هو اإلرهابي

سياسـية نهايـة لضـمان المنظم  violence to..... ......العنف

secure political ends.)1. (



العربيـة القـواميس ظـل في لغوي كمفهوم اإلرهاب ويبقى
له بديال باألحرى أو المشروع غير للعنف بمنجد... مرادفا جاء فقد

واإلعالم هـو) 282صفحة–1984بيروت(اللغة اإلرهاب بأن ،
ي اإلرهابي الحكم وأن السلطة إلقامة إليـهوسيلة تعمد عنف على قوم

متسلطة طوائف أو ثورية ... .جماعات

لإلرهـاب اللغوي المفهوم كرونولوجيا في البحث حاولنا وإذا
إرهاب مصطلح أن سنجد المقارنة األنظمة وظف) torrorisme(في

وألف سبعمائة ، وتسعون ثالثة سنة من اعتبارا الفرنسي المعجم في
السياسي الوضع على منتصـفللداللة فـي فرنسـا شـهدته الذي

القرن من المسـرح... 18التسعينات خاللها شهد التي الفترة وهي
، محددة غايات لتحقيق خطيرة عنف أعمال مجموعة بفرنسا السياسي
بقـوة وفرضها سياسية أهداف إلى الوصول ، المشترك قاسمها يبقى

منبـ تقنيـات باعتماد المحلي المشهد داخل والسالح فـيالواقع وذة
فـي الحدة بنفس عليها متعارفا يكن لم األقل على أو السياسية الساحة
المعارضـة األطراف ونفي التعسفية االعتقاالت قبيل من الوقت ذلك
وممارسة والسياسية الفكرية إليديولوجيته المؤيدة غير أو السائد للحكم

بالقوة .السلطة

-----------------------------------------
-------------



لإلرهاب)1 اللغوي التعريف بشأن اإليضاح من عبد–للمزيد انظر
حليمة مصطفى الفلسطينية–المنعم الجمعـة: الصحيفة 15عـدد

.2003غشت
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اإلرهاب مفهوم استخدم هذهle torrorismeكما مع بتزامن
القادة أحد صرح حيث ، ومناوئيها السلطة خصوم لمواجهة األحداث

سنة) روبسبيير(الثوريين الوطنية الجمعية لقـد: " ... 1793أمام
المتآمرين جميع إلرهاب الوقت المشرعون... حان أيها بادروا إذن
أعمالكم جدول في الرعب وضع ... " إلى

الثاني لإلرهـاب: المبحث والقـانوني االصـطالحي المعنـى في
والجريمة

: اإلرهابيــــة

األول وقانونا: المطلب واقعا اإلرهاب :ماهية

قانونيـة آليـات واستحداث اإلرهاب على الحرب إعالن إن
ميدانيـة مقاربة يبقى ، تداعياته ومجابهة خطورته مواجهة تستهدف
تعريفـي إطـار إقرار يتم لم ما المحتوى ومتواضعة الجدوى عقيمة

ت دون لألزمة مخرج إيجاد يعقل ال إذ ، المعالم وواضح حديـدمحدد
الشمولي بإطارها اإلحاطة أو ....ماهيتها



اإلرهـاب معنـى فـي البحث أهمية تبرز المنطلق هذا ومن
للتمييز موضوعية وأخرى تقنية معايير وإقامة ، اإلرهابية والجريمة
سـيما وال الشـبيهة الجرائم من وغيرها التقليدية الجريمة وبين بينها

منها السياسية ... .الجريمة

اإل موحدإن وتصور مشترك مفهوم تحديد على العالمي جماع
يكـن لم ، الدولية المنظومة أطراف مختلف تتبناه ، الدولي لإلرهاب
الظـاهرة كـون إلى ريب وال يعود ذلك ومرد ، بمكان السهولة من
األساسية سمتها مفاهيم لمجموعة بالوالء تدين ذاتها حد في اإلرهابية

والتضـا المضـاد والرأي لطبيعـةالرأي تبعـا واالخـتالف، رب
سوسـيو أكانـت سـواء ، فيها المتحكمة أو-الميكانيزمات سياسـية

قانونية حتى أو ود... إيديولوجية خطـب من يمنع ال ذلك أن غير
تعريف

34
والتابعـة الدولي باإلرهاب المكلفة المعنية اللجنة تبنته الذي اإلرهاب

ال وكذا ، المتحدة لألمم العامة مجموعللجمعية عنه عبر الذي تعريف
إلى ينظر والذي الدولية العملية الممارسة عليه واستقرت الدولي الفقه

أنه على والممتلكـات: "... اإلرهاب واألموال األرواح على اعتداء
بمصـادره العـام الدولي القانون ألحكام بالمخالفة الخاصة أو العامة

للق العامة المبادئ ذلك في بما ، تحـددهالمختلفة الـذي بالمعنى انون
الدولية38المادة العدل لمحكمة األساسي النظام الفعـل. من ويعـد

أو جماعـة أو فرد به قام سواء ، دولية جريمة وبالتالي دوليا إرهابا
بعض تباشرها التي العنصرية التفرقة أعمال كذلك يشمل كما ، دولة

) 1..."(الدول



اإل أن يفيد ، التعريف هذا شـقهومضمون فـي يعني رهاب
أهـداف إلى الوصول بقصد للعنف المشروع غير التوظيف الضمني
سـلمية بوسـائل األهداف ذات تحقيق عن العجز بعد ، استراتيجية

السياسي المشهد داخل عليها اقتناعها... متعارف عدم األقل على أو
ذلـك في معتمدة ، غايتها تحقيق إلى للوصول الوسيلة سلمية بجدوى

الكالسيكيةعلى الوسيلة... " الرؤية تبرر " الغاية

منه الدولي سواء اإلرهاب ظاهرة كانت اإلقليمـي... وإذا أو
عـن...  المترتـب اآلنـي المخاض وليدة ليست ، للدول المحلي أو

مـادام ، الجارفة العولمة ومستجدات الجديد الدولي النظام إفرازات
في الجذور متأصلة الظاهرة هذه الدوليـةأن العالقات فـإن... ظل

تفـاقم في ساهم اليوم لعالم الراهن الوضع أن القول من يمنع ال ذلك
أرجـاء عبـر لشـيوعها الطريـق ومهد اإلرهابية الجريمة مظاهر

للنظر ملفت بشكل مناهجـه... المعمور وتعـددت أساليبه فتنوعت
مكافحته أساليب وتطوير تنوع مع بتزامن صوره كمـا... وتغيرت

جديدة ومناطق دوال ليشمل جذريا تغييرا عرف الجغرافي تموقعها أن
حتى... 

-----------------------------------------
-------------------

اإلرهاب) 1 مؤلفه في الحديدي هشام وزمانه: األستاذ وبثوره بذوره
وشخوصه .50صفحة: ومكانه

صفحة سابق .11مرجع
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هذا أخرىألضحى دون دولة يستثني ال الجرائم من فلنأخذ... النوع
إلـى التسـعينات أوائل فمنذ ، العربية اإلفريقي الشمال غرب دول
حـادث مـثال ، أخـرى دون منطقة اإلرهاب يستثن لم يومه غاية

بمصر بالجزائر... األقصر المستمرة الدموية األحداث وانفجار... و
بتونس أحدا... جربة آخرها سـنة16ثو من التـي2003ماي

بالمغرب البيضاء الدار .هزت

أو السـتاتيكية بطـابع قط يتسم ال قانوني كمفهوم واإلرهاب
واالجتماعيـة... الجمود السياسية بالبيئة يتأثر متطور مفهوم إنه بل

للظاهرة البنيوي الطرح أن رغم ، لتفاعالتها يخضع و بها يسود التي
يعتمد إذ موحدا المباشريبقى وغير المشروع غير العنف له كأساس

أبعاده رسم مـن... في النوع هذا على المشروعية انعدام طابع فأما
حـق بغير النفس قتل إلى ينصرف كونه من تمظهره فيستمد العنف

اآلمنـين...  علـى السبيل وقطع والشيوخ والنساء األطفال وإرهاب
وأ حرماتهم على واالعتداء ، اإلنسانيةوالمستأمنين حقوقهم أسمى حد

الحياة في الحق بالـذكر... وهو وأعنـي الثاني الشق يخص وفيما
فـي مدلولها وتوظيف الظاهرة لتصنيف كمعيار المباشر غير العنف
الصـدام يتجاوز اإلرهاب كون في فيتمثل الدولية، العالقات قاموس

الطبيعيـة بآثاره المباشر وانهـزام(التقليدي يعتمـدل) ... انتصـار
لألهداف مراعاة دون المفاجئ والضرب المباغتة المناورة استراتيجية

عسكرية أم كانت مدينة ضدها ... .الموجهة



مفهوما ، األمريكية الخارجية اعتمدت الثمانينات أواسط وفي
المركزية المخابرات تبنته الذي لإلرهاب قائلةC.I.Aجديدا فعرفته

:

التهديد"...  هو اسـتعمالهاإلرهاب أو ، العنـف باسـتعمال
كـانوا سـواء ، جماعـات أو أفراد قبل من سياسية أهداف لتحقيق

ضدها أم رسمية حكومية سلطة لمهمة هـذه... يعملون تستهدف و
من حالة أو صدمة إحداث األعمال

36
، المباشـرين اإلرهاب ضحايا تتجاوز جهة على التأثير أو ، الذهول

من اإلرهاب مورس علـىوقد االنقـالب إلى تسعى ، جماعات قبل
إضـعاف أو ، فئوية أو وطنية ظالمات معالجة أو معينة حكم أنظمة

ذاتها حد في غاية ذلك باعتبار الدولي ...".النظام

جيمـي ، البريطـاني الكاتب تعريف يندرج السياق نفس وفي
مؤلفه في اإلرهاب" ادامس في": "تمويل عضو أو فرد هو اإلرهابي

العنفج وسائل إلى باللجوء سياسية غايات تحقيق في ترغب ، ماعة
و األبريـاء المـدنيين من الضحايا حساب على تكون ما كثيرا التي

تمثيلهم اإلرهابيون يدعي الذين من أقلية من ..." .بدعم

خطاهـا تقفي و نهجها على سار ما و التعاريف هذه أن غير
الماه تحديد في بالغة صعوبة ،تتضمن لإلرهاب الشاملة و الحقيقية ية

الداللـة تحديد على قاصرا و بالنسبية متسما يبقى تعريف كل فإن لذا



مـازال المسيطر اإلعالمي الخطاب أن خاصة المفهوم لهذا الشاملة
اإلرهاب معنى تحديد في بامتياز ) .1(انتقائيا

يظـل ، لإلرهـاب تعريفي إطار أي أن القول يمكن وعموما
ا لمجموعةقاصر بالنظر ، للظاهرة اإلجمالية الماهية تحديد عن لداللة

استحداث أو التقريب يتعذر التي والموضوعية التقنية االعتبارات من
بينها تواصلية كـل... قناة ارتكـاز إلزامية من مناص ال فإنه لذلك

، مكوناتهـا فـي تجمـع ميدانيـة مقاربـة على لإلرهاب تعريف
التالية : الخصوصيات

-----------------------------------------
-----------------

فالخطاب" ... ) 1 ، الجدوى عديمة تظل المتداولة التعاريف أن غير
هـذا أن ولنعتـرف ، بامتيـاز انتقائيا زال ما ، المسيطر اإلعالمي
الغربـي العـام الرأي على التأثير في كبير حد إلى نجح قد الخطاب

واستغ مرموق(...) اللهوقولبته أميركي مؤرخ عن تشومسكي وينقل
بيلي" اسمه الواحد" توماس بالحرف قصيرة: " قوله الجماهير ألن

أن قبـل الخطـر رؤية عن عاجزة وألنها ، فضائحي حد إلى النظر
مـن خداعهم لممارسة مضطرون سياسيينا فإن ، الخناق عليها يطبق

المدى البعيدة بمصالحهم توعيتهم الحديـدي/ ذ–... " أجل هشـام
صفحة) س.م( اللبنانية المصرية الدار . 51–50منشورات
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رؤيتـه:أوال لفـرض كاسـتراتيجية المشروع غير العنف اعتماد

السياسي توجهه أو .اإليديولوجية



بهـا:ثانيا المعترف الرسمية السلطات مع ، المباشر الصدام تفادي
أسل تطبيق في ودوليا تقنيـةوطنيا واعتماد المشروع غير العنف وب

غايتها لتحقيق الالمباشرة الخفية والمواجهة .المناورة
،:ثالثا باإلرهاب المستهدف المجتمع أفراد بين نفسية صدمة إحداث

السياسـية تطلعاتهـا لتجسـيد والفـزع والخـوف الرعـب قوامها
الميدان أرض على .واإليديولوجية

الجريم:رابعا يستهدفارتباط جماعي أو فردي بمشروع اإلرهابية ة
العمومي واألمن العام .النظام

المسـتهدفين:خامسا بين ضحاياها في اإلرهابية الجريمة تمييز عدم
المدنيين عموم من األبرياء من وغيرهم .بها

عنصـرين بين يتوزع كمفهوم اإلرهاب أن القول أمكن وبذلك
يجد موضوعي أحدهما ، لهمتباينين المكونة العنف أعمال في ضالته

النفسـي...  واإلحبـاط األثر يمثله وسوسيولوجي سيكولوجي وآخر
أن رغـم ، بـه المستهدفة والجماعات األفراد عموم لدى يخلقه الذي
اإلرهابيـة للجريمـة االصـطالحية والفوضـى المفهوماتي التراكم

التقن العوائق كأحد بإلحاح مطروحا سيظل عامة لتحديـدواإلرهاب ية
ذلـك وإلى ، الشمولي سياقها في اإلرهابية للظاهرة المتكامل المعنى

مطيع المختار األستاذ : يقول

لتحديـد" ...  ظهـرت التي االتجاهات تعدد من الرغم وعلى
كمـا ، إطالقه على منها أي قبول يتعذر فإنه اإلرهابي العمل مدلول

ا إلى بالنظر صعبا يبدو بينها التقريب الموضوعيةأن الخاصية نعدام
علـى ينطبـق معيار إيجاد إلى باحث كل يسعى حيث ، بعضها في



بجميـع االسـتعانة ويمكـن ، مسبقا عليها الحكم جرى معينة أفعال
العمل مفهوم تحديد إلى للوصول المقترحة المعايير

38
أعمـال مـن عمل بأنه اإلرهاب نعرف أن يمكننا وبذلك ، اإلرهابي

ا غير روعالعنف في الفزع وإلقاء الرعب إحداث شأنه من لمشروع
عنصرين. الناس اإلرهاب يتضمن المنطلق هذا : ومن

مادي كإلقاء: عنصر ، له المكونة العنف أعمال في ويتمثل
االسـتيالء وأعمـال والتدمير التخريب وأعمال والمتفجرات القنابل

.والخطف

معنوي النفسي: عنصر األثر في الفعـلويتمثل يحدثه الذي
المصاحب والفزع والخوف الرعب وهو ، الجمهور عامة نفوس في

عنه الناجم أو ... "للقتل

الهادفة السابقة والقانونية العلمية التحليلية القراءة ضوء وعلى
تعريـف نـوجز أن يمكن ، اإلرهاب بمفهوم التقريبية اإلحاطة إلى

إجرامي فعل كل بأنها اإلرهابية أوالجريمة ، تنفيذه في شروع أو ،
العنف أسلوب باعتماد إرهابي لغرض تنفيذا يرتكب ، تآمري تخطيط
بصرف ، إليه اللجوء أو ، الفعلي باستخدامه التهديد أو المشروع غير
أو فـردي إجرامي لمشروع تنفيذا ويقع ، وأهدافه بواعثه عن النظر

باإليذا الترويع وإشاعة الرعب زرع يستهدف ، أوجماعي البـدني ء
أو والخطـر للهالك حياتهم تعريض طريق عن األفراد ضد النفسي
أو ، خطر موضع االجتماعي أمنهم جعل أو الشخصية حريتهم تقييد



األمـالك أو المرافق تدمير أو البيئي بالمحيط العمدي الضرر إلحاق
الثروات تعريض أو عليها االستيالء أو احتاللها أو الخاصة أو العامة

للخطرالط الوطنية ... .بيعية

يتحـوزان عمومـا اإلرهابيـة والجريمة اإلرهاب كان وإذا
عـن متميـزا الجـرائم من النوع هذا تجعل ، استثنائية خصوصية
تعلـق مـا سيما وال الشبيهة الجرائم من غيرها أو التقليدية الجريمة

السياسية بالجرائم ال... منها ذلك فإن
39

قواسم وجود دون التصـنيفيحول زاوية من سيما وال بينهما بنيوية
وهـو ، عنهمـا المترتبة واآلثار ، منهما كل تتقمصه الذي القانوني
عـن البحث خضم في موضوعية إشكاالت أحيانا يطرح الذي األمر

بينهما للتمييز ... .معايير

مظاهرهـا عن والبحث المعايير هذه ماهية مقاربة فإن ويقينا
اإلح علينا التعريفـيتفرض اإلطـار مـن بكل والمستقلة القبلية اطة

بالجريمـة الشـبيهة الجـرائم ثـم الكالسيكية صورتها في للجريمة
كنموذج(اإلرهابية السياسية إلـى) الجريمة ذلـك بعد ننتقل أن قبل

الجرائم من المتنوعة األصناف هذه بين التفرقة نقطة ... .تقصي

و التمييز هذا أهمية أن شك من عنـدوما ، جلية تبدو ، جدواه
متـى وخاصـة ، اإلرهابية الجريمة لمفهوم التقريبي التحديد محاولة
ال المفهوم هذا تطبع التي االستثنائية الخصوصية االعتبار بعين أخذنا
، فلكـه فـي حكما تندرج التي الجرمية األفعال تعداد مستوى على



لهـا الموازية والمتشددة الصارمة مسـتوىأو... والعقوبات علـى
هذا ومحاكمة ضبط في قانونا المعتمدة والشكلية النظامية اإلجراءات

جرائم من ... .النوع

عـن أهميـة تقل ال أخرى إشكالية أمامنا تترآى ذلك قبل لكن
اإلرهاب بين التمييز معايير في بالبحث األمر ويتعلق السابقة نظيرتها

الجـ متأصلة سلبية كقيمة العنف وبين المجتمـعكظاهرة فـي ذور
موحـدة لعملة مختلفان وجهان هما المفهومين كال أن دام ما اإلنساني

. ...

الثاني والعنف: المطلب اإلرهاب بين التفرقة :معيار

لعملـة وجهان واإلرهاب العنف يعتبر ، األخالقية الناحية من
اإلنساني القيم ميزان في تتساوى سلبية قيمة يشكل فكالهما ، ةواحدة
األمـراض و القـيم بـاقي غـرار على ، االجتماعي النسيج داخل

األخرى ومن... االجتماعية
40

أحـد كونهمـا فـي يشـتركان اإلرهاب و فالعنف ، العلمية الناحية
اإلجرام عالم أفرزها التي الطبيعية العلمية ... .الظواهر

المتطرفـة المزاجيـة الحاالت أحد هما واإلرهاب العنف إن
بـاألحرىالموا أو التعبيـر مضمونهما في يجسدان البشر، لحياة كبة

غيـر سـيكولوجية بحالة المرتبطة لإلنسان الغضب لحاالت الميداني



لحظـة هـي العنف إلى الغضب تحول ولحظة ، مرضية و طبيعية
المرضي الراء(التحول ) .بفتح

ال اإلرهـاب و العنـف بـين ، المشتركة القواسم هذه أن بيد
دو ذلـكتحول يتضح كما ، الظاهرتين بين جوهري اختالف قيام ن

التالية الفروقات خالل : من

: أوال
مـن لإلنسان المتطرفة المزاجية الحاالت أحد هو المجرد العنف إن
لحظـة يتجـاوز ال عنـه الناجم الفعل رد أن غير ، األولى فطرته

خال من يتشكل اإلرهاب بينما ، عنه المترتب اآلني مظهرالغضب ل
خالل من ، اإلنسانية الطبيعة مع يتعاطى أنه اعتبار على سيكولوجي
حيـث ، عملياتـه تخلفها التي والصدمة ، يحدثها التي النفسية الحالة
، واالضـطراب الفتنـة بـوادر وتشـييع ، والترويع الرعب يسود
وفي ، ويرهبها النفوس ليخيف منسق بشكل العنف يستعمل فاإلرهاب

يقول فرويندج"ذلك ) 1" : (وليان
بهدف" ...  تمييز أو ، تقدير دون العنف استعمال على يقوم اإلرهاب

فقـط يرم وال ، النفوس في الرعب بإنزال وذلك ، مقاومة كل تحطيم
الممتلكات وتدمير الكائنات أجساد على القضاء إلى ، العنف يفعل كما

النفوس ليخيف منسق بشكل العنف يستعمل بل أيالمادية ، ويرهبها
-----------------------------------------

-------------------
األوسط)1 الشرق في اإلرهاب هادي" أمراء الفارابي-" نبيل دار

األولى–بيروت الطبعة 47صفحة1986–1985لبنان
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األحياء قلوب في اليأس ليزرع ، العنف يستعمل وفـي... " ... أنه

المعنى تعريفنفس الفو" ورد بأنه) 1" (جورج إياه ناعتا لإلرهاب
 :

استخدام" ...  خالل من تهديده أو الجسد ضد العنف استخدام
والسيطرة الضغط من مختلفة ... " .مظاهر

: ثانيا
في يميز ال أنه بمعنى ، اإلرهابي العمل في التمييزية الطبيعة غياب

المستهدفي أو األبرياء بين ذوضحاياه أنـه كما ، اإلرهابي بالعمل ن
التمييز على قدرته عدم بمعنى ، ضحاياه اختيار في التمايزية طبيعة
الكاتـب يقـول ذلك وإلى ، والعجزة واألطفال والنساء الشيوخ بين

ضـد" " ... جينيكنز" تمييـز دون الموجـه العنف هو اإلرهاب إن
الخوف مظهر تحقيق أجل من ) .2... " (العامة

: ثاثال
إذ ، االسـتثنائي الطـابع ذات ، اإلرهابية الجريمة أبعاد خصوصية
ليشـكل ، الضـيقة الشخصـية المصـالح أو الذاتية األبعاد تتجاوز
األساسـية الميكانيزمـات ، اإليديولوجي البعد أو السياسي المحتوى
في الرئيس المناط الخاصية هذه كانت وربما ، توجيهه في المتحكمة

ماهية السياسةتحديد موسوعة ظل في هو: " ... اإلرهاب اإلرهاب
كمـا ، المختلفة بأشكاله ، به التهديد أو القانوني غير العنف استخدام
بغيـة ، والتخريـب والتعذيب ، والتشويه لالغتيال بالنسبة الشأن هو
، األفـراد عند المقاومة روح كسر مثل ، معين سياسي هدف تحقيق

ال عند المعنويات وسـائلوهدم مـن كوسيلة أو ، والمؤسسات هيئات



اإلكـراه اسـتخدام عـام بشكل أو مال أو معلومات على الحصول
لمشيئة مناوئ طرف إلخضاع

-----------------------------------------
----------------------

الدولي" )1 القانون في اإلرهاب الجهمـاني" مفهوم إبـراهيم تامر
ساب-25صفحة .-قمرجع

صفحة)2 سابق مرجع الجهماني إبراهيم .26تامر
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اإلرهابية تعريـف) ... 1... " (الجهة ورد المعنـى نفـس وفـي
لإلرهاب األمريكية المركزية هـو) " ... 2: (المخابرات اإلرهاب

قبـل من سياسية أهداف لتحقيق استعماله أو العنف باستعمال التهديد
ي كانوا سواء جماعات أو رسميةأفراد حكومية سلطة لمصلحة عملون

ضدها مـن... أم حالـة أو صـدمة إحداث األعمال هذه وتستهدف
، المباشـرين اإلرهاب ضحايا تتجاوز جهة على التأثير أو ، الذهول
علـى االنقـالب إلى تسعى ، جماعات قبل من اإلرهاب مورس وقد

أو ، فئوية أو وطنية ظالمات معالجة أو ، معينة حكم إضعافأنظمة
ذاتها حد في غاية ذلك باعتبار ، الدولي ... " .النظام

: خامسا
األمن زعزعة تستهدف ، جماعية أو فردية بمشاريع اإلرهاب ارتباط
الخـوف وبث األمة أفراد لترويع العام النظام بأمن والمس العمومي

بينهم ... .والفزع



يتصـ ، إنساني عمل كل فإن االعتبارات هذه ضوء فوعلى
ال ، سـابقا المستعرضـة الفروقات من خاصية فيه وتختل ، بالعنف

اإلرهابية األفعال خانة في تصنيفه درجة إلى ... .يرقى

الثالث األفعـال: المطلب أصناف باقي عن اإلرهابية الجريمة تمييز
:الجرمية

األولى الجريمـة: الفقرة عـن التقليدية صورتها في الجريمة تمييز
: ةاإلرهابي

بأنها إياها ناعتا الجرمية ، العلمي الواحد عبد المغربي الفقيه :يعرف

-----------------------------------------
------------------

الكيالي)1 الوهاب السياسـة–عبد األول–موسـوعة –الجـزء

والنشر للدراسات العربية األولى–المؤسسة صـفحة1979الطبعة
154.

الدراسـاتتعريف)2 لجنة قبل من الثمانينات في المعتمد اإلرهاب
األمريكية المركزية .C.I.Aبالمخابرات
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مـن" ...  نـص في إتيانه المشرع حرم ، امتناع أو فعل كل
يحدثه ما بسبب وقائيا تدبيرا أو عقوبة له وقرر ، الجنائية النصوص



االمتنا أو الفعل هذا ويكون ، اجتماعي اضطراب عـنمن صادرا ع
الجنائية للمسألة أهل ... " شخص

محتواه محدودية عن النظر بغض التعريف هذا أن –والواقع

يتـأثر ، قـانوني ومفهـوم ، علمية كظاهرة الجريمة لكون بالنظر
داخـل اليومية الحياة على باستمرار تطرأ التي المتالحقة بالتطورات

المجتمعية ي... -المنظومة ذلك رغم الثالثيةفإنه للتركيبة شامال ظل
كل بذلك وأعني بدونها الجريمة قيام تصور يتعذر التي ، الكالسيكية

الشرعي أو القانوني الركن المـادي... من والـركن... والـركن
التـي... المعنوي للتعريفـات مزيجـا يشكل التعريف ذات أن كما

الجنائيـة المجموعـة فـي الزجرية التشريعية اآللة بشـأنأوردتها
القانون من األولى المادة في الوارد التعريف خاصة وبصفة الجريمة

يعـدها: " ... الجنائي التـي ، اإلنسان أفعال الجنائي التشريع يحدد
زجـر ويوجـب اجتمـاعي اضـطراب من تحدثه ما بسبب جرائم

وقائية بتدابير أو بعقوبات ... " مرتكبيها

القانون110والمادة نفس امتناع. : " ..من أو فعل الجريمة
بمقتضاه عليه ومعاقب الجنائي للقانون و132والمـادة... " مخالف

ق134 أساسي.من كشرط والتمييز اإلدراك توافر تشترطان اللتان ج
الجنائية المساءلة وصحة .لمشروعية

بشكل تصنيفها يمكن ال كأصل ، اإلرهابية الجريمة كانت وإذا
الع اإلطار عن األركـانمحايد التحـاد بـالنظر التقليدية للجريمة ام

التنفيذيـة الوسـائل تماثـل وأحيانـا بل وتشابه ، لقيامهما األساسية



تميـز ، اسـتثنائية سمات باألحرى أو فروقا هناك فإن ، الرتكابهما
الرتكابها الموازية العقوبات خصوصية تبرر الجرائم من األول النوع

ا...  اإلجراءات خصوصية المعتمدةوكذا لنظامية
44

مرتكبيها عن والبحث ضبطها التقليـدي... في المجـرم كـان فإذا
عليها المتعارف الجنائي القانون مبادئ يخرق الجرمي الفعل بارتكاب
، والدولـة الفرد بين القائم التعاقدي النظام أصول عن عمدا ويشد ،

تجريمهـ علـى مجمع الغير لفائدة أو لفائدته ذاتية داخـلألسباب ا
االجتماعية نفـس... المنظومة يتبنى كان وإن اإلرهابي المجرم فإن

اإلطـار ذلـك مـع يتجاوز فإنه ، اإلرهابي جرمه تنفيذ في المنحى
والتي ، المعتمدة اآلليات حيث من ال ، التنفيذ لهذا والمحدود الضيق
بـه والتهديـد العنف يعتمد جماعي أو فردي مشروع أساسها يكون

لم الذي... شروعهكأساس المستهدف الضحية تشخيص حيث من وال
األمـر عليـه مـا عكس ، بذاته محددا طرفا بالضرورة يكون ال قد

العادية للجرائم ،... بالنسبة تحقيقهـا يأمل التي اآلثار حيث من وال
غايتـه يكـون ما بقدر فيها معتبرا الضحية استهداف يكون ال والتي

األف لحياة الجماعي تقييـدالترويع أو ممتلكـاتهم أو والجماعات راد
المعيشي ومحيطهم بيئتهم تهديد أو وسيلة... حرياتهم بالتبعية فيشكل

اإليديولوجيـة تطلعاته أو المادية لتوجهاته الغير إلذعان وأداة ضغط
السياسية ... .أو

والمنطـق الموضـوعي الواقع فإن ، السابقة للعلل واعتبارا
إقر يفرضان اإلرهابيـةالقانوني للجريمة ومتميزة استثنائية معاملة ار



وتقـوم التقليـدي أو العـادي المجرم مع مقارنة اإلرهابي، والمجرم
التالية الضوابط على : كأساس

والصـرامة)أ بالشدة اإلرهابية الجرائم في العقوبة اتسام إلزامية
عقوبـات شـكل في ذلك أكان سواء ، العقابي الجزاء مستوى على

نظيرتهاردعية مع مقارنة ، لها مقيدة وقائية تدابير أو للحرية سالبة
الدافع الباعث خطورة تطويق بهدف وذلك العادية للجرائم المخصصة
مراعـاة مستقبال ارتكابها سيناريو تكرار دون والحيلولة ، الرتكابها
حـد على والمجتمع الفرد حياة على ضدا تخلفها التي الكارثية للنتائج

.سواء
فترة)ب من اعتبارا محاكمته أثناء في اإلرهابي المجرم حقوق تقييد

مـع مقارنة ، حقه في القضائي الحكم صدور لغاية التمهيدي البحث
العادي المجرم
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حقه في المتخذة النظرية الحراسة نظام فترة تمدد مـن... إذ ويحـد

ا أسلوب اعتماد ذلك في بما إقامته بمقر المجراة التفتيش لجبـرقيود
قانونا المحددة المدة خارج بالتفتيش والقيام اللجـوء... اإللزامي مع

حقوقـه انتهـاك إلى ذلك أدى ولو لتحركاته المستمرة المراقبة إلى
علـى لإلطـالع بالنسـبة الشأن هو كما الشخصية وحرمته الذاتية

مكالماته على والتصنت فـي... مراسالته أحقيتـه مـن يحرم وقد
بمحا االعتقـالاالتصال أو النظريـة الرقابـة رهن وجوده أثناء ميه

هـو الذي التمهيدي البحث وخصوصية سرية على حفاظا االحتياطي
... .موضوعه



المحاكمة أثناء في العادي المجرم حقوق ترسانة فإن وعموما
غيابها في بالعادلة األخيرة هذه نعت يمكن ال مداها... والتي يتقلص

بال مظاهرها فعلهوتتقيد خطورة إلى استنادا ، اإلرهابي للمجرم نسبة
وردعـا االجتمـاعي والسلم العمومي األمن على وتأثيره األجرامي
ماهيـة عن النظر بصرف ، اإلرهابي فعله ارتكاب وراء من للباعث

غايته أو طبيعته أو ... .الباعث

فـي ، مفعولـه وتمديد إعماله يتعين ، السلبي التمييز ونفس
إذمواجهة ، القضائي الحكم صدور بعد ما فترة في اإلرهابي المجرم

السجنية بالمؤسسة إلقامته منعزل مكان تخصيص وتقييـد... يتعين
صـارم بشـكل ومراقبتهـا األغيار لدن من عليه الوافدة الزيارات
السجنية المؤسسة خارج إلى تعليماته أو أفكاره تسريب دون للحيلولة

إع...  تدابير تكثيف رقابةمع وفرض حقه في واإلصالح التهذيب ادة
تمهيدا السجن، خارج االجتماعي وسلوكه مساره على مستمرة بعدية
سليم بشكل إدماجه وإعادة عنه والتهميش اإلقصاء أشكال جميع لرفع

اليومية الحياة ... .داخل

، اإلرهابية والجريمة التقليدية الجريمة بين التمييز أن والواقع
موضوعييتجاذبه واآلخر شخصي ذاتي أولهما ، أساسيين معياران

إلـى...  الـدافع الباعـث طبيعة في فيكمن األول للمعيار فبالنسبة
في الجرمي الفعل ارتكاب
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الجريمة من النوعين اقتـراف... كال علـى الباعث الدافع كان فإذا

شخصي غاية تحقيق مستوى يتجاوز ال التقليدية صورتها في ةالجريمة



غيـر ماديـة منفعـة مقابـل ، الغير لفائدة أو الجاني لفائدة محددة
أمانة... نصب... سرقة(مشروعة محظـورة) خيانة معنويـة أو

طبيعي) ... ثأر. انتقام(...  كبت أو لغريزة تلبية ... اغتصاب(أو
عرض الجريمـة) ... فساد... هتك القتـراف الـدافع الباعث فإن

سبق وكما الفعـلاإلرهابية غايـة أو الضحية شخص يتجاوز البيان
لترويـع به التهديد أو العنف استخدام كمبتغى ليهدف ، ذاته الجرمي

العمومي األمن وزعزعة والجماعات مصـداقية... األفراد وضرب
لتحقيـق ضغط ورقة أو كأداة الوسيلة هذه واتخاذ ، االجتماعي السلم

لهـ عالقـة ال تطلعات أو أهداف أو أومطالب الجرمـي بالفعـل ا
يخلفهم الذين .بالضحايا

الجريمة لتمييز كأساس ، الذاتي المعيار اعتماد كان إذا أنه بيد
فعالـة تقنيـة األولـى للوهلة يبدو ، التقليدية الجريمة عن اإلرهابية
الواقـع في األمر فإن ، الجريمتين بين للتفرقة المنال وسهلة الجدوى

كذلك م... ليس سيما المقاربـةوال كـون االعتبـار بعين أخذنا تى
من نوعا تخلف قد ثغرات من تخلو ال المعيار ذات قبل من المعتمدة
هـذا من اإلرهابية والجريمة العادية الجريمة تمييز أثناء في االلتباس

التالية العلل في يتجسد ذلك وبيان ، : المنظور

،:أوال منظـوره بلورة في الذاتي المعيار الباعـثارتكاز علـى
إيجابية في حاسما األحوال جميع في يكون ال الذي الجريمة الرتكاب

واإلرهابية التقليدية الجريمة بين .التمييز
الجـرائم:ثانيا خانـة فـي قانونـا المندرجة الجرائم دائرة توسيع

، نفسـه اإلجرامي المسار يشهده الذي التطور مع تماشيا ، اإلرهابية



األ هذه أن دام العنفما عنصر اعتماد سوى لقيامها يشرط ال ، خيرة
وتطلعـات أهداف ولتحقيق الهلع وإشاعة الترويع بهدف به والتهديد

... .معينة
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المعيـار تأييد إلى نميل فإننا ، المنهجي المعطى لهذا واعتبارا
والجريمـة التقليديـة الجريمـة بـين للتمييز كأساس ، الموضوعي

وقوام ، يمكناإلرهابية ال الجريمة أن القول إلى يفضي المعيار هذا
طبيعـة" باإلرهابية" وصفها ذو نفسـه الجريمـة محل يكن لم ما

التالية األسس على ومرتكزا : إرهابية

المس)أ يهدف جماعي أو فردي بمشروع اإلرهابية الجريمة تعلق
العمومي األمن وزعزعة العام بالنظام .الخطير

ا)ب أو العنف المشروعاعتماد هذا لتنفيذ بارتكابه .لتهديد
الرعـب)ت وإشـاعة والترهيب التخويف مبتغى تحقيق استهداف

والجماعات األفراد بين .والهلع

الثانية السياسية: الفقرة الجريمة عن اإلرهابية الجريمة :تمييز

القانونية المنظومة ظل في السياسية الجريمة مفهوم أكتسي لقد
تقترنساكسون-األنجلو الجرائم من النوع هذا جعل ، هادئا طابعا ، ية

وصـف يعنـي ما وهو يحدث أن يمكن الذي السياسي باالضطراب
الفاعل شخصية إلى النظر دون الخاصة وبصفتها بطبيعتها . الجريمة

محـدودا نطاقه جعل التعريف هذا في المتحكم المادي الطابع أن غير



لتو...  الدولي المؤتمر تدارك بالعاصـمةوقد العقابيـة القوانين حيد
هاكن"الدانمركية أعتبـر1953سنة" كوبن حيـث القصور هذا ،

السياسي الدولة نظام على اعتداء ترتكب جريمة كل السياسية الجريمة
السياسية المواطنين وحقوق ،. ...

إطـار تحديـد عـن التشريعية التقنينات غالبية إحجام وأمام
لماهية مدقق وأخـرىتعريفي ، تقنيـة ألسـباب السياسية الجريمة

ودوافعها مصادرها تتباين الفقهـي... موضوعية العمـل تدخل فقد
إقرار أو الجرائم من العينة هذه لمفهوم الحقيقي المعنى مقاربة محاوال

وحقيقة جوهر تالمس تقريبية وضعية أو تصور
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الفقيه عرفها فقد ، السياسية التـي: "بأنها" دالوز"الجريمة الجريمـة
إليها الدافع أو الغرض هي السياسة وتكون وعرفهـا... " . تقترف

جنائيـة: " بأنها" فابريجيت" الفقيه بطرق منها يقصد التي األعمال
اضطرابات وإثارة ، السياسي النظام قلب أو هدم أو تحوير أو تعديل

التي الجريمة إذن فهي ، الحكم لنظام كراهية أو بهـاسياسية تهاجم
بها المعترف وحقوقها السياسي نظامها في معتبرة ذاتها في الحكومة

. " ...

للفقيه بالنسبة محددا" : فيدال"أما ضابطا أقام من أول فيعتبر
الجريمـة عـن السياسـية الجريمة خالله من يميز معلوما معيارا و

والبو عليـه المعتدى الحق طبيعة في محددا جعله إذ ، اعـثالعادية
سياسية جريمة الرتكاب السياسي المجرم تدفع .... .التي



سياق في يالحظ ما فأهم ، العربي الفقهي العمل يخص وفيما
تبعيـة عالقة يقيم كونه ، السياسية الجريمة تعريف بصدد محاوالته
كيان على المادي باالعتداء المتعلقة ونظيرتها الجرائم هذه ماهية بين

ل السياسية ليكـادالسلطة حتـى ، الخارجي أو الداخلي وأمنها لدولة
للفـروق مراعاة دون الدولة أمن جرائم مع يتوحد و يتداخل مفهومها

يعرف وهكذا ، النوعين بين القائمة إبـراهيم/ذ"الجوهرية " : محمود
السياسي النظام مع يصطدم محظور فعل كل بأنها السياسية الجريمة

كا الخارج جهة من سواء أوللدولة أراضـيها سالمة و الدولة ستقالل
األخرى بالدول ،... عالقتها حكومتهـا كشـكل الداخل جهة من أو

بـين التمييز معيار ويبقى ، األفراد وحقوق السياسية سلطتها ونظام
، عليـه المعتدى الحق طبيعة هو العادية الجرائم و السياسية الجريمة

الر السياسي المجرم تدفع التي البواعث السياسيةأو جريمته ... تكاب
.

السياسـية الجريمة فيعرف السعيد مصطفى السعيد األستاذ أما
هيئـة باعتبارهـا الدولـة ضد مباشرة توجه جريمة بكل إياها ناعتا

حيث من سواء سياسية
49

ترمي التي الهدف من وأقام ، إليها تدعو التي البواعث أو موضوعها
التميز أساس عامة الجريمة والسياسـيةإليه العادية الجريمة ... بين

فإن جارسونوأخيرا مؤلفهالفقيه في السياسية الجريمة موجز"يعرف
الجزائية النظـام" الحقوق تـدمير إلى يهدف جرمي فعل كل بأنها ،

وهـذا ، أركانـه من عدة أو واحد في إزعاجه أو تعديله أو السياسي
و الدولة استقالل الخارج في يتضمن وعالقاتهـاالنظام بالدها سالمة



السـلطات وتنظيم الحكومة شكل يتضمن الداخل وفي الدول سائر مع
المواطنين حقوق وكذا المتقابلة وعالقاتها .العامة

ماهيـة مقاربـة عـن أحجـم قد المغربي المشرع كان إذا و
العربيـة التشريعية التقنيات من مجموعة ثمة فإن السياسية الجريمة

التي لمفهـومالموازية محددا تعريفيا إطارا فوضعت المبادرة أخذت
مـن بنـوع مشوبا ذلك في مسلكها كان وإن الجرائم من النوع هذا

والعمومية أحيانا... الغموض االرتجالية وحتى هـذا... بل وفـي
المادة تنص أن153السياق علـى السوري العقوبات قانون "... من

المقصو الجرائم هي السياسية بدافعالجرائم الفاعل عليها أقدم التي دة
العامـة السياسـية الحقوق على الواقعة الجرائم كذلك وهي ، سياسي

دنئ أناني لدافع انقاد قد الفاعل يكن لم ما تضـيف... " والفردية و
قائلة196المادة القانون نفس الجـرائم: "... من سياسية جرائم تعد

م سياسية لجرائم المالزمة أو الجنايـاتالمرتكبة أشـد من تكن لم ا
الجسـيم والجـرح كالقتـل العام والحق األخالق حيث من خطورة
السـرقات أو إغراقـا أو نسـفا أو إحراقـا األمالك على واالعتداء
الشـروع وكذلك والعنف بالسالح منها ارتكب ما سيما وال الجسيمة

الجنايات تلك .في

ا تعد فال العصيان أو األهلية الحرب في أوأما المرتكبة لجرائم
من تكن لم و تمنعها ال الحرب عادات كانت إذا إال سياسية المتالزمة

التخريب أو البربرية المـادة...." . األعمال تعـرف جهتهـا ومن
فتقول السياسية الجريمة السابق الليبي العقوبات قانون من : " التاسعة

في سياسية الجريمة وتعد
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الجنائي القانون بحقحكم أو للدولة سياسية بمصلحة تمس جريمة كل

التي العادية الجريمة ، سياسية جريمة تعد كما ، األفراد ألحد سياسي
سياسيا سببا الرتكابها األساسي الدافع لقـانون..." يكون وبالنسـبة

لسنة األردني خاصـا1951العقوبات تعريفـا يورد لم وإن فإنه ،
اعتبره فقد ، السياسية تقـعللجرائم التي الجرائم لكل بالنسبة كذلك ا

والتجسس الدولي بالقانون الماسة والجرائم الخارجي الدولة أمن على
الداخلي الدولة أمن على الواقعة .والجرائم

، السياسية الجريمة لمفهوم التشريعية اآللة تكييف خالل ومن
لهـ المكونـة الميكانيزمـات فـي التداخل من نوع قيام لنا ذهيتضح

والداخلية منها الخارجية الدولة أمن بجرائم المتعلقة ومثيلتها الجريمة
الشـمولية اإلحاطـة عـن وعـاجزة الداللـة قاصرة يجعلها مما ،
هذه أن العلم مع السياسية الجريمة لماهية الحقيقي بالمعنى والمتكاملة
جـرائم عـن بها تستقل واستثنائية متميزة بخصوصية تنفرد األخيرة

مـناالعت العديـد لـه تنبهت الذي األمر وهو الدولة كيان على داء
الشـأن هـو كمـا ، منها األوربية والسيما المقارنة العقابية القوانين

لسنة الفرنسي للقانون مـن1939بالنسبة الرابعة الفقرة نصت حيث
مـن84الفصل الخارجيـة الدولـة أمـن جرائم استثناء على منه

ا لتكييف المعتمد السياسيةالتصنيف ...".لجريمة

مـن"  الخارج جهة من الدولة أمن على االعتداء جرائم تعتبر
العام القانون " .جرائم



علـى تستقر لم وإن التشريعية القوانين مختلف فإن وعموما
حيـث مـن تتفق تكاد فإنها السياسية للجريمة ومحدد واضح تعريف

تتوز والتي التحديد هذا في المعتمدة النـوعالمعايير هذا طبيعة بين ع
وطبيعـة منهـا والغاية إليها الدافع أو والغرض وصفتها الجرائم من
الدافع الباعث أو والفاعل منها الحاصلة والنتيجة عليه المعتدى الحق

ارتكابها ... .إلى
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، المـادي المذهب أصحاب كان إذا أنه ختاما اإلشارة وتبقى

ا الجريمة بطبيعة العبرة أن فـإنيقرون ، الخاصة وصفتها لسياسية
على السياسية الجريمة تعريف يؤسسون ، الشخصي المذهب أنصار

اقترافها وراء من الكامنة الدوافع ... .أساس

االصطالحية الداللة كنه في الغوص إلى عمدنا وبعدما حاليا و
العام لمفهومها مقاربة إقرار اإلمكان قدر وحاولنا ، السياسية للجريمة

الجريمـة... لتمييـز والموضـوعية التقنية المعايير نفس أن نشير
عـن األخيرة هذه لتمييز كأساس تصلح اإلرهابية والجريمة التقليدية
الصـدد هذا في اإلرهابية الجريمة أن اإلشارة مع السياسية الجريمة

أساسية محاور خمسة على مرتكزا منظورها : يظل

ا:أوال وراء من الهدف و الجرمـيالغاية الفعـل رتكـاب
.اإلرهابي

نشاطها:ثانيا تمارس ، المنظمة الجرائم من كغيرها اإلرهاب جريمة
وتشـمل ، العنف ارتكاب على تعتمد إستراتيجية خالل من اإلجرامي



استقرار وضرب األفراد على للتأثير كتقنية والرعب المفاجأة عنصر
االجتماعي العقد ميثاق حل سبيل في ، بصـفتهاالمجتمع السلطة بين

آلليـات الوحيـدة والمحتكرة األمن إلقرار والوحيدة األولى الراعية
المجتمع رعايا بين .تنفيذه

ظـاهرة:ثالثا يشـكل األخير هذا أن ذلك ، اإلرهاب جريمة عولمة
، متشـعبة عملية هي اإلرهابية فالعملية ، السياسي للصراع مالزمة

إلى والتخطيط التنظيم من لتتقمصتبدأ ، والتمويل والتسليح التدريب
أو ، الطبيعـي منظـوره من السياسي للتنافس االحتياطي البديل دور

الكالسيكية صيغتها في .للحرب
الطـرف:رابعا إلـى تطبيقها نطاق ينصرف ال اإلرهابية الجريمة

ذاته بحد ذلك-الخصم بالضرورة ليس األقل على إنهـا-أو بـل
إحد كمبتغى علىتستهدف التأثير أو ، الذهول من حالة أو صدمة اث
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ضـحايا تتجـاوز نظاميـة و حكوميـة مؤسسات أو رسمية جهات
أهداف لتحقيق باستعماله التهديد أو العنف باعتماد المباشرين اإلرهاب

جماعات أو أفراد قتل من .سياسية
أحيا:خامسا تتوحدان قد والسياسية اإلرهابية الجريمة كانت فيإذا نا

المعتمـدة اآلليـات في يقينا تختلفان فإنهما إليه ترميان الذي الهدف
الـرأي مسـتوى على تخلفانه اللذان والتأثير والصدى ، ذلك لتحقيق
فإنه السياسية الجريمة مع أحيانا يتعاطف كان وإن الذي الدولي العام
مـن ال اإلرهابية للجريمة المشروطة وغير الكلية إدانته على يجمع

أهدافها أو وسائلها .حيث



العتمادهـا صـالحة تغـدو المعايير هذه أن جازمين ونعتقد
، التقليدية أو السياسية نظيرتها عن اإلرهابية الجريمة لتمييز كأساس

غياب في نسبية تظل جدواها أن لذلك-رغم اإلشارة سبقت -وكما
م عليه ومجمع اإلرهابية الجريمة لظاهرة محدد تعريفي لـدنإطار ن

الدولي والسياسي القانوني .الفقه

العـالم دول كانت ما ، الجرائم من النوع هذا لخطورة ونظرا
اإلرهـاب أن سـلمنا متى خاصة مواجهته في األيدي مكتوفة لتقف
يبقى ، شاء وقت أي وفي شاء أينما يضرب فهو له موطن ال كقاعدة

ع مخططه لتنفيذ المؤهلة الظروف له تتوافر أن الميدانفقط أرض لى
للجريمـة القانونية اآلليات مختلف عن الحديث إلى يدعونا ما وهذا ،

الوطني المحلي أو الدولي المستوى على سواء قبل... اإلرهابية لكن
ظهـور في تكمن التي األسباب و الدوافع حول التساؤل يطرح ذلك

الجرائم من النوع األ... هذا للوهلة يبدو كان وإن تساؤل الوهو ولى
علـى األولـى بالدرجة تنصب التي الدراسة هذه سياق في له محل

اإلرهابية للجريمة القانونية المكافحة آليات تبدو... رصد أهميته فإن
أول يعد اإلجرامية الظاهرة مكمن على الضوء تسليط كون في جلية

لمعالجتها القانونية الوسائل عن البحث مسلسل في حلقة أهم .و
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الثالثالمب اإلرهابية: حث الجريمة ظهور :أسباب

اإلرهاب وأسباب كنه في الغوص البحث هذا خالل من نرم ال
ذوي علـى حكرا يبقى والذي ، ودوافعه جذوره رصد في التعمق أو



السياسي الشأن وفعاليات ، واإلجرام االجتماع علماء من االختصاص
للت المنهجي للنسق واحتراما فقط نصبو لكن فـي، نبحـث أن حليل

الناجعـة والواقعيـة القانونيـة الوسائل لتقييم الظاهرة دوافع بعض
... .لمجابهتها

صـبغة قـط تكتسي ال اإلرهابية الجريمة أن البيان عن غني
من مجموعة ثمة إن بل ، التقليدية الجريمة غرار على وحتمية طبيعة

الت ، الروافد والمتباينة المصدر المتنوعة بينهاالعوامل فيما تتداخل ي
لهـا وتمهـد الظـاهرة هـذه ونشأة لميالد المالئمة التركيبة لتشكل

لشيوعها المناسبة أو... األرضية بالطبيعـة إرهابيا ليس فاإلرهابي
محكمـة واسـتراتيجية شـتى لعوامل حتمي نتاج هو بل ، بالفطرة
الثـورة منظـري ألحد قولة استحضر ذلك وإلى ، والتطبيق التنظير

مؤلفه" فولتير"لفرنسيةا ؟" في شريرا ولد هل ... " .اإلنسان

ابـن" ...  لـيس وأنه ، فاسدا يولد لم اإلنسان أن الثابت من
فاسـدة كانـت فطرتـه أن فلو ، القائلين بعض يقول كما ، الشيطان
أن قبـل ، طفولتـه منذ الوحشية واألعمال المنكرة الجرائم الرتكب

اإل أما ، المشي جميعيتعلم في وهو ، ذلك من العكس على فهو نسان
وكيف إذن فلماذا ، طفولته إبان طباعه في الوديع كالحمل العالم بالد

ثعلب أو ذئب إلى كثيرة أحيان في اإلنسان تفسير... !؟...يتحول إن
الفضـيلة إلى نزوعه يحدد إنما ، والشر الخير من خلوا يولد أنه ذلك

، الرذيلة الذأو والحكومـةالتعليم بهـا يؤمن التي والقيم ، يتعلمه ي
لها يخضع ...." التي



تتملكه ، ظهوره لروافد والمستقرئ اإلرهاب لمسار المتتبع إن
قناعة
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القيم باقي شأن ، ذلك في شأنها ، اإلرهابية الجريمة أن مفادها بديهية
اإلنسـانية الحياة داخل األوقات من وقت في ترد قد التي ... السلبية

حلت ، مناعته ضعفت و مقاومته انهارت ما إذا ، كالجسر فالمجتمع
واحــدة دفعــة األمــراض مــن ــر الكثي ــه عــرف. ب مــا أو

من OPPORTONISTIC - INFECTION:ب واضح هو وكما
، السليم الجسد مع تتعايش التي الميكروبات من مجموعة فهي االسم

وهن لحظة مترقبة به ... .وتحيط

ك- مـنوإذا ، اإلنسـاني المجتمع داخل السلبية القيمة انت
، بذاتها معينة محددة ومصادر دوافع عن مجردة تتولد أن المستحيل
و السيكولوجية العوامل من مجموعة تكوينه في تتداخل اإلرهاب فإن

السياسية-السوسيو وكذا ،... اقتصادية االنفـالت و التسيب فظاهرة
عدم من جو سيادة الى اآلفـاقأفضت شاسع عنوان وهو االنضباط

اهتراء و العقاب و الثوابت مبدأ ضياع تحت يندرج األبعاد ومترامي
تحـديات و الجارفـة العولمة إفرازات ظل في المجتمعية المنظومة
والصورة الجيوسياسية للحدود التقليدي المفهوم وتفكك ، الثالثة األلفية

، اليوم عالم عليها أضحى التي كونيـةالراهنة قرية مجرد أصبح إذ
المتزايـد والعلمي التكنولوجي التقدم فإن ذلك عن وفضال ، صغيرة
حديثـة وتقنيات جديدة تدميرية وسائل استحداث من ذلك يواكب وما
األمنيـة بالوسـائل مجابهته معها يصعب لدرجة الدماء وسفك للقتل



وت األخيـرة هـذه عرفته الذي الملحوظ التطور رغم عزيـزالتقليدية
عملها أساليبها وتفعيل وبشريا ماديا .ترسانتها

عن والتخلي ، القوة موازين في االختالل فإن ثانية جهة ومن
ظـاهرة لترعـرع ، األمـر بدورها مهدت المباشر، الصدام نظرية
الهيئـات من الخصم لمجابهة وإستراتيجية كتكتيك اإلرهابية الجريمة

ا ذات الحاكمة السلط أو ، تقاسـمهاالمنظمة ال والتـي لمشـروعية
والحال اإلرهاب فيغدو السياسية مساراتها أو اإليديولوجية توجهاتها
الضـغط لمباشرة خاصة وإستراتيجية وإيديولوجيا سياسيا تكتيكا هذه

س راي يقول ذلك وإلى ، الخصم إن: "... كالين.على
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المتحضـ بالنظام اإلخالل أجل من كتكتيك اإلرهاب فـياستخدام ر
فـي ثابتـة تكـون تكاد التي الحقائق من يعد ، المفتوحة المجتمعات

العصر هذا في الدولية الحـروب... الحياة مـن حدة أقل يعد وهو
ولكـن ، والمنتظمـة المنظمة الشاملة العسكرية الطبيعة ذات المعلنة
ونادرا ، مسمى أي تحت حربا الديموقراطية الدولة تعده ال اإلرهاب

ض تتخذ مؤثرةما إجراءات جـون... " ده يقـره التوجـه ونفس ،
اإلرهـاب: " ... كولينز تطلـق أن جـدا السهل من ومـن... إنه

فيه تتحكم أن جدا قلـوبهم. الصعب فـي ليست الذين الدول قادة إن
فإذا ، التأثير من الخوف دون ، بأعدائهم يمسكوا أن يستطيعون رأفة

المسؤولي تلك اإلرهابيون تولى الـرأيما تألـب أخطـار فـإن ، ة
دنيا حدود إلى تقل اإلرهابية التكتيكات الصـف... باستخدام ودول

باسـتخدام العظمـى القوى على ضغوطا تمارس أن تستطيع التاسع
اإلرهابية .التكتيكات



للحركـة...  الجـذري التقويم إعادة العوامل هذه إلى يضاف
مما ، العالمية األوساط داخل وإضـعافاالقتصادية، إنهاك إلى أدى

التفـاوت حـدة وارتفـاع للدول والسياسية االقتصادية التحتية البنية
أدى الذي األمر المجتمع داخل الفئوي التزاحم مستوى وتزايد الطبقي
المجتمعـي النسق من ومقصية مهمشة نفسها تعتبر نخب إفراز إلى

ربوعه بين تعيش ... .الذي

آخ اجتماعي عامل أيضا ثقـافيهناك وعي غياب في يتمثل ر
الـذين مـنهم الشباب أوساط والسيما المجتمع من الفئات بعض لدى
المحدودة وتطلعاتهم حاجياتهم استغالل إلى المناوئة القوى بعض تعمد

المضاد العنف أو العنف استخدام في هذا... وتوظيفها معالم وتتقوى
غياب االعتبار بعين أخذنا متى االجتماعي إعالميـةالعامل سياسية

التطرفية واألفكار التيارات ضد لتحصينهم منيعا حاجزا تقوم وجيهة
خلدون بن مركز رئيس إبراهيم الدين سعد الدكتور يقول ذلك وفي ،

اإلنمائية ،: " ... للدراسات ورياضـيا دينيـا فراغا الشباب لدى إن
الظاهرة سبب وأن ، اإلرهاب ظاهرة عن المسؤول هو ذلك وإن
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تقـوم ال اإلعـالم وسـائل أو الجامعة أو المدرسة أو البيت أن هو

ينبغي كما و... بواجبها الشـباب تطرف عن المسؤول هو ذلك إن
العنف واستخدام لإلسالم المغالط ... " .فهمهم

ظهور الى المفضية األسباب بعض عن موجزة نبذة إذن تلكم
خالل اعتمـدنا اإلرهابية، الجريمة االختصـاروشيوع عنصـر هـا



التعقيـد بالغة موحدة كتلة هي الظاهرة أسباب أن منا إيمانا واإلجمال
لنطاقها حصري تحديد أو حصرها ويصعب ، المصادر ... ومتنوعة

.

مختلـف حول حتما يطرح التساؤل فإن كذلك األمر كان وإذا
اإلر الجريمة لمكافحة الوطنية أو منها والدولية القانونية هابيةاآلليات

مختلـف موقـف ورصـد ، الميدانية آثارها و خطورتها من والحد
الجريمة هذه من والدينية واإليديولوجية السياسية ... .التوجهات

الرابع اإلرهاب: المبحث من اإلسالمية المنظومة : موقف

فـي... والطمأنينة... السكينة تحمل عبارات كلها ، واألمن
المنظوم ظل في ،مكنونها الداللية األبعاد من مجموعة ، اإلسالمية ة

اإلنسـاني المجتمـع بقـاء أسـاس لتشـكل بينهـا فيما تجتمع التي
وازدهاره... واستمراريته نمائه على المجتمـع... والباعث ففـي

عليه الغير إليثار دوما ويعمل ، والرحمة باألمان الفرد يشعر ، اآلمن
الغير على نفسه إليثار ال التوحيدسع... ، ، الرحمان توحيد في ادته

خلقـه فـي الحق فسر ، الخلق إلسعاد الدنيا وعمارة فمـا... الحق
الفـتن فيهـا دبـت حينمـا إال شيعا تفرقت وما المجتمعات ضاعت

ألنانية مهمـا" األنا"استجابة تبقـى لغايـات وتحقيقـا الذات وحب
مشروعة تمظهرات من مقبولـة... تقمصت بأعذار تذرعت ... أو

ذنب أو جريرة دون األرواح فزهقت ، ووضعية دنيئة غايات مجرد
أمهات وثكلت ، أبرياء دماء وسفكت ، زوجـات... جنته وترملـت

أمرها على ... .مغلوبة
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اإلرهاب اإلسالم حارب الشـريعة... فكيف جرمـت وكيف

عموم من اآلمنين يروع الذي والعنف التطرف أشكال جميع السمحة
!؟... الرعية

إحقـاق منه يراد غرض هو اإلسالمية الشريعة ظل في اإلرهاب إن
الحق وإبطال ،... الباطل اقترفتـه وزر دون البشـرية النفس فقتل

األمـر ولـي رعايـا مـن والمستأمنين اآلمنين على السبيل وقطع
شرعي موجب دون حرياتهم وتقييد حرماتهم على هو... واالعتداء

الم اإلجرام صورهعين أشد في للقصاص واالنتقام... وجب القتل إن
اآلمنين األبرياء ليطال األمـر... والتآمر في لهم دخل ال ... وممن

أصدق وهو تعالى قال فقد ، وعقال شرعا ومستقبح مذموم إجرام هو
قتـل: " القائلين ومـن ، بـالحق إال اهللا حرم التي النفس تقتلوا وال

لوليه جعلنا فقد منصورامظلوما كان إنه القتل في يسرف فال سلطانا
تنتهـك... " ...  فكيـف ، غيـره بـذنب أبدا يؤخذ ال المرء إن ثم

غايـات لتحقيـق سـوى لشيء ال دماؤهم، وتسفك األبرياء حرمات
اإلرهابي الجرم ألصحاب ودنيئة تعـالى... وضيعة قوله يرد لم أو

، العزيز كتابه محكم أ" في وزر وازرة تـزر ) ... 1" (خـرىوال
تعالى له: " ... وقوله ونخرج ، عنقه في طائره الزمناه إنسان وكل

منشور يلقيه كتابا القيامة اليـوم) 13(يوم بنفسـك كفى كتابك اقرأ
يضـل) 14(حسيبا فإنمـا ظل ومن ، لنفسه يهتدي فإنما اهتدى من

رسوال نبعث حتى معذبين كنا وما أخرى وزر وازرة تزر وال عليها
تعــالى) ... 2) ... " (15( وزر: " ...  وقولــه وازرة تــزر وال

ذا كـان ولـو شيء منه يحمل ال حملها إلى مثقلة تدع وإن ، أخرى



ومـن ، الصـلوة وأقاموا بالغيب ربهم يخشون الذين تنذر إنما قربى
المصير اهللا وإلى لنفسه يتزكى فإنما وقوله) ... 3) ... " (18(تزكى

-----------------------------------------
-----------------

آية)1 ، األنعام 164سورة

آية)2 اإلسراء 15إلى12سورة

آية)3 فاطر 10سورة
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الكفـر: " ... تعالى لعباده يرضى وال عنكم غني اهللا فإن تكفروا إن

ربكـم إلى ثم ، أخرى وزر وازرة تزر وال لكم يرضه تشكروا وإن
فينبأكم الصدورمرجعكم بذات عليم إنه ، تعملون كنتم ) 4... " (بما

تعالى قوله موسـى: " ... وأخيرا صـحف في بما ينبأ لم ) 35(أم
وفى الذي أخرى) 36(وإبراهيم وزر وازرة تزر ) 5) ... " (37(أال

.

الخـوف وإشـاعة ، اإلرهـاب قـوة بكل اإلسالم حرم وقد
المسلمين عموم بين والفتنة علـى...والترويع وحرصا للدماء حقنا

العامة وممتلكات الغـراء... حياة الشريعة حظرت فقد ذلك من أكثر
السالم عليه قال فقد ، والممازحة المداعبة سبيل على ولو : اإلرهاب

مسلما يروع أن للمسلم يحل الشـريف" ال الحـديث هـذا ورد وقد



وتره ترويع إلى عمد الذي الصحابة ألحد معاتبته رفيقـهبمناسبة يب
سـهام بها جعبة رأسه وتحت النوم من سنة األخير هذا أخذت عندما

... .حربية

الحـرص أشـد حرص فقد ودنيا دين اإلسالم لكون واعتبارا
ومجابهـة اإلنساني المجتمع داخل واالستقرار الطمأنينة إشاعة على
علـى والضرب ، منها الحد أو السكينة هذه تفويض شأنه من ما كل

م المسلمينأيدي عامة ومروعي الفتنة واألمـن... ثيري فالطمأنينة
فقـال البسيطة أرض على اهللا لنعم ميدانية تمظهرات كلها ، والسكينة

رغدا: " ... تعالى رزقها يأتيها مطمئنة آمنة كانت قرية اهللا وضرب
بمـا والخـوف الجوع لباس فأذاقها اهللا بأنعم فكفرت ، مكان كل من

يصنعون السـالم" ... ...كان عليه قوله ورد المعنى نفس : " وفي
فكأنما...  يومه قوت عنده ، بدنه معافا سربه في آمنا منكم أصبح من

بحذافيرها الدنيا له ... " .حيزت

-----------------------------------------
---------------

آية)1 الزمر 8سورة

آية)2 النجم 37–36–35سورة
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وسـعىولق وحاربـه ضـده اإلسالم وقف إرهاب أول كان د

، والنـاس المجتمع يروع الذي المدني اإلرهاب هو جذوره الجتثاث
الفتنة مظاهر فتشيع



يقـول ذلـك وإلى ، والالاستقرار االضطراب أجواء وتعم والفوضى
القرضاوي ) : 1(الشيخ

عمـل" ...  كل وجرم اإلرهاب اإلسالم حرم ذلك أجل ومن
جريمـةيهد اإلسالم في الكبرى الجرائم في نجد ولذلك الناس أمن د

، حدا األموال غصب في اإلسالم يشرع لم ، الحرابة وجريمة السرقة
الغاضـب ؟ لمـاذا ، حـد فيه يقع يسرق الذي إنما ، تعزير فيه هذا
أخطر األمن ، األمن ويهدد األمن يسرق السارق إنما ، المال يسرق

فلذل.. من ، رادعةالمال عقوبة هنا جعل والسـارقة(ك والسـارق
حكيم عزيز واهللا اهللا من نكاال كسبا بما جزاء أيديهما لذلك) . فأقطعوا

فيهـا هـوادة ال حربـا وحاربه ضده اإلسالم وقف إرهاب أول كان
والنـاس المجتمع يرهب أن االجتماعي واإلرهاب ، المدني اإلرهاب

أ ، الحرابة الفقهاء سماه الذي تعالىوهو اهللا قول من جزاء(خذا إنما
أو يقتلـوا أن فسادا األرض في ويسعون ورسوله اهللا يحاربون الذين

الطرقات..) يصلبوا في تقف التي المسلحة اإلجرامية العصابات هذه
ويملكون سطوة من يملكون بما أمنهم في الناس وتهدد مكان أي وفي

ا فيهددون قوة من يملكون وبما ، أسلحة فـيمن لهـم هـؤالء لناس
العقوبات أشد من عقوبة اهللا(القرآن يحـاربون الـذين جـزاء إنما

ولرسوله) ورسوله هللا حربا عملهم واعتبر األرض(، فـي ويسعون
أو خـالف مـن وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا أن فسادا
عـذاب اآلخـرة في ولهم الدنيا في خزي لهم ذلك األرض من ينفوا

أمـن)عظيم علـى حفاظـا بشدة اإلسالم يقاومه إرهاب أول فهذا ،
الناس وأمن ... " .الجماعة



-----------------------------------------
-------------------

والحياة) 1 الشريعة حوار برنامج في القرضاوي الشيخ مداخلة انظر
االن علـى الجزيـرة موقع القطرية الجزيرة قناة تبثه " ترنيـتالذي

نيت " الجزيرة
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اإلسـالمية الشـريعة حاربت مدى أي إلى ، لنا يترآى هكذا
وكيف واآلمنين األبرياء أرواح تزهق التي الوحشية وأعماله اإلرهاب
النـاس ترهب التي والعنف التطرف أشكال لجميع معادية وقفة وقفت

أ... والمجتمع القتـراف ، ذريعة اإلسالم يتخذ أن فعـاالفباألحرى
، يوسـف دم من الذئب براءة منها بريء واإلسالم ، باسمه جرمية
موجـه سـامي ملكي خطاب في صرح حينما الكريم العاهل وصدق
البيضـاء مدينـة شـهدتها التي الشنيعة األحداث إثر المغربية لألمة

: 2003ماي16بتاريخ

عقيـدتنا"...  مـع يتعارض ، إرهابي عدوان من وقع ما إن
حاشاالسمح الذين السفلة األوغاد من هم ومرتكبيه مدبريه إن بل ، ة

أن تعتبر التي سماحته لجهلهم الحق لإلسالم أو للمغرب ينتسبوا أن هللا
الجهـاد مـن وتجعل جميعا الناس قتل فكأنما حق بغير نفسا قتل من

الدماء وسفك الفتنة زرع بدل الخير فعل في ) 1... " (اجتهادا



الخامس مفهـوم: المبحث مـن اإليديولوجيـة المنظومـات موقف
: اإلرهاب

فـي جلية والتحليل بالمناقشة الموضوع هذا تناول أهمية تبدو
كمفهـوم يتخـذ ، اإلرهـاب لماهية ومانع جامع تعريف وضع كون
، بمكـان السـهولة من يكن لم ، المعمور دول بين وموحد مشترك

السياس الوجهات تباين الصعوبة هذه والفكريةويفسر واإليديولوجية ية
منظورها وصياغة تشكل على آخر أو بشكل أثرت التي ، العالم لدول
عـن البحث هاجس من انطالقا اإلرهابية للظاهرة والقانوني العملي
ومصـالحها مكتسـباتها وخدمـة الحيوية مصالحها على المحافظة

... . االستراتيجية

-----------------------------------------
---------------

بتاريخ) 1 السامي الملكي الخطاب .2003ماي29: انظر
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، اإلرهاب لماهية المعرفي التوافق من أدنى حد عن البحث إن
أصـبحت التـي اإلرهابيـة الجريمة عالمية تمليها ضرورة أضحت
شـبكاتها فـي لتمتـد لها مسرحا تشكل التي الترابية الرقعة تتجاوز

نسـتعرضالتنظيم أن البد األساس هذا وعلى ، مختلفة دول عبر ية
اإلرهاب مفهوم من والسياسية اإليديولوجية المنظومات بعض مواقف

االشتراكية...  المنظومة وثانيهـا–سابقا–أولها ، أول مطلب في



ثاني مطلب في اإلرهاب من وموقفه الرأسمالي مطلب. النظام وفي
دول موقف نرصد وأخير اإلرهابثالث مفهوم من الثالث .العالم

األول االشتراكية: المطلب المنظومة مفهـوم–سابقا–موقف من
: اإلرهاب

الماركسـية أدبيـات في المتأمل سيرصـد–إن ، اللينينيـة
كـان لها المؤطر اإليديولوجي المنطلق كون مفادها ، هامة مالحظة

الداخل سواء اإلرهاب من معاديا موقف الخـارجييقف أو منه ... ي
تسـعى أنهـا توحى االشتراكية المنظومة لمبادئ األولى فاالستقراء
تكـافؤ علـى والعمـل المجتمع فئات بين االجتماعية العدالة إلحقاق
الشـعوب ومـنح لإلنسـان اإلنسـان استغالل ومنع ، بينهم الفرص
أكتوبر ثورة إعالن في مضمن هو حسبما ، مصيرها تقرير صالحية

1917)1. (

، اإلرهاب نبد إلى يدعو ، سابقا االشتراكي المعسكر كان وإذا
علـى يؤاخـذ ما فإن ، إيديولوجية أو سياسية غايات لتحقيق كوسيلة
معيـار موجـب دون تقيم كونها الشق هذا في االشتراكية المنظومة
مـا وهـذا ، اإلرهابي العمل على عدمها أو الشرعية إلظفاء تمييزيا

باأل موقفيتضح من عمد" لينين" ساس الذي ، اإلرهاب مسألة من
يتم ، األولى بالدرجة االشتراكية اإليديولوجية يخدم معيار وضع إلى

منبوذ وعمل عار كوصمة ، العادي اإلرهاب بين التمييز بموجبه
-----------------------------------------

---------------------



أكتوبر)1 ثورة تقريـر1917أعلنت بمبـدأ صـراحة تمسكها عن
نونبر... المصير في الصادر روسيا شعوب حقوق إعالن نادى فقد
بمـلء1917 مصـيرها تقرير في وحقها وسيادتها بينها بالمساواة

مستقلة دولة وتكوين االنفصال منها كل تستطيع حتى .حريتها
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الثو باإلرهاب تسميته على اصطلح ما وبين ، الشعوب كعملبين ري
اإلرهـاب مستخدمي إلى بكتاباته توجه حيث ، وكمفخرة بل ، مقبول

وأسماهم اإلرهاب"التحرري " ... .بأبطال

، االعتقاديـة والمنطلقات الفكرية اإلرهاصات هذه عن وبعيدا
باالتحـاد يعـرف كان ما بزعامة الشرقي المعسكر دول بادرت فقد

ا توصية تبني إلى سابقا ، القـرارالسوفياتي موضوع السداسية للجنة
عدد الثامن3034األممي بتاريخ المتحدة األمم طرف من المعتمد ،

سنة من دجنبر من المتعلقة1972عشر اإلجراءات عنوان، تحت ،
الذي الدولي اإلرهاب أو: " ... بدرء األبريـاء الناس حياة يصادر

األساسي الحريات على خطرا يشكل أو هالكهم إلى ) .1..."(ةيؤدي

على االشتراكية الدول حكومات صادقت فقد السياق نفس وفي
سنة" الهاي"اتفاقية سـنة1970في بكندا بشـأن1973ومونتريال

للطائرات الشرعي غير االختطاف غير) 2(مكافحة األعمال واتفاقية
المدينة الطائرات أمن ضد واتفاقيـة) 1971شتنبر23(المشروعة

الجرائ دوليامكافحة المحميين األشخاص بحق المرتكبة دجنبر14(م
1973. (



لسـنة جنيـف اتفاقيـة أيضا االشتراكية المنظومة أقرت كما
وبروتوكول1949 بها) 1+2(، .الالحقين

بـأن ، االشـتراكية المنظومـة آمنت متى بأنه القول وصفوة
القـانو يشكل الذي ، المشروع العنف في مشخصا الثوري نالنضال

تجـد لـم إن المضطهدة للشعوب ويحق ، التاريخي للتطور الطبيعي
حريتها عن للدفاع وسيلة

-----------------------------------------
---------------

عدد)1 بتاريخ3034قرار ، المتحدة األمم عن ديسـمبر18صادر
1972

سنة)2 من دجنبر من عشر السادس في .1970مؤرخة
63

إل بالسالحاللجوء ولو عـام... يه بشكل رفضت المنظومة ذات فإن
السياسـي اللجـوء حـق منح وحظرت ، وحاصرته اإلرهاب وكلي

اإلرهابية والمنظمات للحـزب... لإلرهابي الثاني المؤتمر عمد وقد
الخـاص الباب في ، الموقف هاذ صياغة إلى االشتراكي الديمقراطي

معلنا فصرح ، : باإلرهاب

يـرفضإ" ...  أي ، وبحـزم اإلرهـاب يرفض المؤتمر ن
والتـي ، السياسي للنضال كطريقة ، الفردية السياسي القتل حوادث
الثـوار بين الصالت وتقطع المنظم العمل عن األساسية القوى تشغل



نفوس في والتضحية النضال صورة وتشوه العريضة الثورية والطبقة
أنفسهم ... " الثوار

بالقو نخلص المنظومةهكذا ظل في اإلرهاب تحديد أن إلى ل
لخدمـة أساسـا توظـف ، متناقضة معايير فيه تتحكم ، االشتراكية
وتعمـل صوره بجميع اإلرهاب تنبذ فهي ، االشتراكية اإليديولوجية
علـى المشروعية تظفي الوقت نفس وفي ومحاصرته، محاربته على

بصـفت المشـروع الثـوري بالعنف تسميته على يصطلح أحـدما ه
المجتمعات تطور وكرنولوجيا التاريخي للمسار الطبيعية التمظهرات
متى والقوة السالح إلى اللجوء المضطهدة للفئات يحق إذ ، اإلنسانية

مصالحها عن للدفاع أخرى سلمية وسائل ... .افتقدت

الثاني اإلرهاب: المطلب مفهوم من الرأسمالية المنظومة : موقف

أن القول لواءيمكن تحت المنضوية السياسية واألنظمة الدول
حيـز ، المعاصـر التـاريخ ظل في لها كان ، الرأسمالية المنظومة

نبذ إلى الدعوة في السبق

64

واإلرهاب والعنف األكثر) 1(الحروب الترابية الرقع كانت أنها سيما
بعيد أمد منذ المعمور دول عبر واإلرهاب للعنف أن... تعرضا غير



شـق فـي ومتهمة نفسها هي مستهدفة كانت كونها من يمنع لم ذلك
صورة في سواء وتشجيعه اإلرهاب ترعرع مسرح بكونها ، موازي

دول إرهاب أو أشخاص ) ... .2(إرهاب

مجموعة طياتها في تحمل التي التحليلية المقاربة لهذه وتجاوزا
با األمر عليه ما غرار على ، الجذرية التناقضات لمفهـوممن لنسبة

السـابقة االشـتراكية المنظومة ظل في ماهيـة... اإلرهاب فـإن
المكونـات مـن مجموعـة تتجاذبها الرأسمالي المفهوم في اإلرهاب

مصـدرها تتقاسـم التي اإلجراميـة: المتداخلة الظـاهرة طبيعـة
تشكلها ومركب تواجدها من والغاية فـي... وخصوصياتها ورد فقد

العدل وزارة بتاريختعريف لإلرهاب سلوك: " ... 1984األمريكية
عـن مـا حكومة سلوك على التأثير بوضوح به يقصد عنيف جنائي

الخطف أو االغتيال المسـلحة... " ... طريق القـوات تعريـف ثم
بأنه1983األمريكية اإلرهاب وصف العنف: " ... والذي استعمال

سياسـي لهدف تعزيزا باستعماله التهديد تعريـف. " ..أو وأخيـرا
لسنة األمريكية الخارجية بأنـه1988وزارة اإلرهاب وصف الذي

أهداف ضد وتصميم تصور سابق عن يرتكب سياسي باعث ذو عنف
سريين دولة عمالء أو صريحة وطنية مجموعات قبل من حربية غير

جمهورها على التأثير عادة به ... " .ويقصد

المركزية المخابرات تعريف والـذي) C.I.A(األمريكيةأما
للظـاهرة شـمولية أكثـر مفهومها تبنت فقد آنفا إليه اإلشارة سبقت

فعرفته ، اإلجرامية



-----------------------------------------
-------------------

الكاتب)1 ويل" يركد مؤلفه" جورج األبـد" في إلـى أن" حرب
العالقات تحكم التي القاعدة هي فهـوالحروب السـالم أما ، الدولية

أصل من أنه تؤكد بدراسة واستشهد تـاريخ3421استثناء من سنة
فإن ، المعروف فقد268البشرية الباقية أما ، السالم سادها فقط سنة
للحروب مسرحا رافع" انظر... كانت المهمـات-" ستوفي جيش

عدد–القدرة الكويتية العربي .58حةصف1996فبراير447مجلة
األسبق)2 األمريكي الخارجية وزير تصريح كيسنجر" الحظ هنري

هـذا" ...  كـان متـى األبريـاء لقتل علنا مستعدين نكون أن علينا
استراتيجيتنا لتحقيق ... "ضروريا
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أهـداف: " ... بأنه لتحقيق استعماله أو العنف باستعمال التهديد هو

سواء جماعات أو أفراد قبل من سلطةسياسية لمصلحة يعملون كانوا
ضدها أم رسمية صـدمة... حكومية إحداث األعمال هذه وتستهدف

اإلرهـاب ضحايا تتجاوز جهة على التأثير أو ، الذهول من حالة أو
إلـى تسـعى جماعـات قبل من اإلرهاب مورس وقد ، المباشرين
، فئوية أو وطنية ظالمات معالجة أو معينة حكم أنظمة على االنقالب

ذاتها حد في غاية ذلك باعتبار الدولي النظام إضعاف ... " أو

علـى أو سلمية غير بطرق سياسية غايات تحقيق ويشكل هذا
العمليـة مركب أساس ، الدولي القانون في عليها متعارف غير األقل

علـى... اإلرهابية وتحقيقه استغالله تم حتمي ومعطى منحى وهو
ا دونما العملي الواقع الضحاياأرض لطبيعة تبرز... عتبار هنا ومن



الرأسـمالي النظـام ظل في اإلرهابية للجريمة الالتمايزية الخاصية
البريطاني الكاتب يقول ذلك أدامس" وإلى " : جيمس

فـي" ...  ترغـب ، جماعة في عضو أو فرد هو اإلرهابي
مـا كثيـرا التي ، العنف وسائل إلى باللجوء سياسية غايات تحقيق
أقليـة من وبدعم ، األبرياء المدنيين من الضحايا حساب على تكون

تمثيلهم اإلرهابيون يدعي الذين ..." من

المنظومـة فـي اإلرهـاب مفهـوم أن القول يمكن وعموما
على وهي ، العناصر من مجموعة تركيبته في تتداخل ، الرأسمالية

التالي : الشكل

إلشــ-أ بــه التهديــد أو العنــف الفوضــىاســتعمال اعة
المجتمع أفراد بين .واالضطراب

في-ب الشخصية المصالح عنصر وإقصاء الذاتي البعد تهميش
هـذا قيـام أساس السياسية الغايات وجعل ، اإلرهابي الفعل اقتراف

الجرائم من .النوع
66

ضحاياها-ت حصد في اإلرهابية للظاهرة الالتمازية الخاصية
وأبري مستهدفين بين تميز ال إذ أطفال، أو شيوخ أو نساء أو .اء

اإلرهاب-ث ضحايا تتجاوز الذهول من حالة أو صدمة إحداث
تسـتطع لم سياسية تطلعات أو إيديولوجية غايات لغرض المباشرين

السلمية بالطرق .تحقيقها



الثالث اإلرهاب: المطلب مفهوم من العالم دول : موقف

دول بـين االستقالل فجر بزوغ بعد الثالـثمباشرة العـالم
مواقـف تباينت ، الماضي القرن من الخمسينيات أواسط من اعتبارا
الميدانية المواجهة سبل وإقرار اإلرهاب ماهية تحديد بشأن الدول هذه
التي الثابتة التقليدية المبادئ ببعض المساس دون لمجابهته والقانونية

اإلرهاب ظاهرة لمفهوم الخضوع من العنف مظاهر بعض ) 1(تجرد
أصنافها بشتى والتبعية االستعماري اإلرث بقايا مصدره تباين وهو ،

االستقالل بعد ما فترة في الدول هذه لها خضعت التي ... وصورها
علـى ملحـوظ بشـكل أثر ، هذا التبعية منطق فإن الحال وبطبيعة
االشتراكية المنظومة موقف تبنت من فهناك ، لإلرهاب –منظورها

اإل–سابقا من... رهابمن الدول من هناك ذلك من النقيض وعلى
النظام في عليه متعارف هو حسبما ، اإلرهاب بمفهوم التشبث فضل

... .الرأسمالي

يعـرف كـان مـا بانهيـار الشرقية المنظومة انهيار أن بيد
باالتحــــاد

-----------------------------------------
-----------------

هو) 1 الممارسـاتكما ضد النضال في الشعوب لحق بالنسبة الشأن
، المتحـدة لألمـم العامة الجمعية قرارات مع تماشيا ، االستعمارية

الخصوص على عدد: ومنها 1966دجنبر13بتاريخ2189القرار

يقر والذي والعشرين الحادية دورتها في العامة الجمعية عن الصادر



ا الشعوب نضال بشرعية أجلويعترف من االستعمار لحكم لخاضعة
مصيرها تقرير في حقها عدد... ممارسة 16بتاريخ3326والقرار

الشـعوب1974دجنبر نضـال بشرعية االعتراف على ينص الذي
وتقريـر اسـتقاللها سـبيل فـي االستعمارية السيطرة تحت الواقعة

بنفسها المت... مصيرها لألمم العامة الجمعية تبنت فقد حـدةوأخيرا
إلى وصلت ساحقة دولـي153بأغلبية مـؤتمر لعقـد قرارا صوتا

التحرر سبيل في الشعوب نضال وبين بينه والتمييز اإلرهاب لتعريف
في المؤرخ القرار وهو سوريا الجمهورية طلب على بناء ، الوطني

العربيـة1987دجنبر7 الجامعة مجلس طرف من تأييده تم والذي
لجنـة1987أبريل16بتاريخ بتشـكيل المتعلق شقه في سيما وال

ومكافحته اإلرهاب معنى لتحديد ... دولية
67

وارتفاع العولمة وظهور ، القطبية األحادية وميالد ، البائد السوفياتي
نظـرة تتبنـى الثالث العالم دول جعل ، اآلنية األلفية إفرازات حدة

م عنف كل في إياها محددة اإلرهابية، للظاهرة يرمـيموحدة منهج
الرعـب زرع عبـر إيديولوجية رؤى أو سياسية غايات تحقيق إلى
عرفـت السياق هذا وفي األفراد، عموم بين واالضطراب والفوضى

بأنه قائلة ، اإلرهاب العربية السياسية : الموسوعة

به" ...  التهديد أو القانوني غير العنف استخدام مـن... هو
، معين سياسي هدف تحقيق وااللتـزامأجل المقاومة روح كسر مثل

والمؤسسات الهيئات عند المعنويات وهدم األفراد أمـا... " ... عند
أنـه بقولـه اإلرهاب فيعرف مقلد صبري إسماعيل :  " ... الدكتور



األخالقـي بالمقيـاس المشـروع وغير المبرر غير العنف من نوع
للدول السياسية الحدود يتخطى الذي ..."والقانوني

الذي ، السياسي أو اإليديولوجي أو الفكري المعتقد كان وكيفما
في محددا يظل األخير هذا فإن ، اإلرهاب مفهوم لتحديد منطلقا يشكل

البنيوية وتركيبته سلبية... أركانه قيمة الخطورة-فهو منتهى –في

أو ألفكـار القهـري الفـرض يسـتهدف ، اإلنساني المجتمع داخل
ت أو والتقتيـلتوجهات والـدمار العنـف بقوة معينة سياسية طلعات

الترويع على أساسا يقوم ، ونبذه خساسته على مجمع أسلوب باعتماد
اآلمنـين عمـوم بين الذعر وإشاعة زرع... والتخويف ثـم ومـن

عبـر ركائزهـا وتتهدم الدولة هيبة فتضيع ، واالضطراب الفوضى
العموم أمنها وزعزعة العام بنظامها هـذه... يالمس كانـت وربما

جميـع جعـل الـذي ، والـرئيس األول الفاعل ، مجتمعة العوامل
، الـراهن الوقت في جانبا تدع والسياسية الإليديولوجية المنظومات

اإلرهاب مفهوم لتحديد كمنطلق الفكرية يتجه... معتقداتها كله فالعالم
لماه المنظور وشامل ، المعالم محدد موقف تبني نحو الظاهرةاآلن ية

دوليـة وصـبغة عالميا بعدا حاليا تكتسي أصبحت التي ، اإلرهابية
المعمور لدول اإلقليمية الحدود ... .تتجاوز

68
السادس اإلرهاب: المبحث لمكافحة الدولية القانونية : الجهود



كلفت ، اإلرهاب لمجابهة وفعالة شاملة خطة إقرار سياق في
ا لمنظمة العامة العـامالجمعية أمينهـا طلـب على بناء المتحدة ألمم

منـع1972شتنبر23: بتاريخ أساليب بدراسة ، السادسة لجلستها
بأنه إياه وصفت الذي ، الدولي النـاس: " ... اإلرهاب حياة يتجاهل

األسـباب بدراسـة أوصت كما ، للخطر األساسية حرياتهم ويعرض
العنف وأعمال اإلرهاب أشكال وراء وبتاريخالكامنة دجنبـر18،

بدراسة1972 إليها عهد مشتركة لجنة إحداث العامة الجمعية قررت
وقـد ، لمكافحتـه القانونية اآلليات وإقرار وجذوره اإلرهاب أساليب

عضوية من تتكون التي اللجنة هذه مـن35أبرمت مجموعـة دولة
الشـأن هـو كما ، اإلرهاب مكافحة بموضوع الصلة ذات االتفاقيات

لسنةبا اإلرهاب ومعاقبة لمنع جنيف التفاقية واالتفاقيـة1973لنسبة
في المبرمة اإلرهاب بقمع الخاصة التي1977يناير26األوروبية ،

ثـم دوليـة، جنائية كجريمة يصنف الدولي اإلرهاب أن على نصت
لسنة مونتريال القانونيـة1971اتفاقية األساليب مختلف أقرت التي

الجرم االتفاقيـات. اإلرهابيلمناهضة مـن مجموعـة عن فضال
الطيران ضد اإلرهاب سيما وال المنحى نفس في تسير التي األخرى

.المدني

وإقـرار لإلرهـاب موحـدة عالميـة رؤية خلق سبيل وفي
انخرطت فقد ، لمكافحته المعمور دول بين مشتركة قانونية مقتضيات

اإل مسلسل في الدولية المنظومة دول علىغالبية المصادقة على جماع
لمكافحـة خاصـة قـوانين وضـعت كما ، االتفاقيات هذه مضمون
الجـرائم مـن غيرها عن مستقلة جنائية كجريمة وتصنيفه اإلرهاب



في عقوبات وأقرت ، واستثنائية خاصة بصبغة ومتحوزة الكالسيكية
مكافحـة قانون المكسيك فأصدرت ، مقترفيها حق في الصرامة غاية

سنة1968سنةاإلرهاب كوبا القـانون1969ثم بموجـب وفرنسا
سنة1970لسنة634 قانون1976وإيطاليا خالل من ومصر ،28

الطـابع... 1992و1981لسنة كان وإن الدول من ذلك غير إلى
الجـرائم لمعالجـة أساسـا تنصرف كونها القوانين هذه في الغالب

المدني الطيران ضد الموجهة .اإلرهابية
69

الوطني-أ المستوى على اإلرهاب لمكافحة القانونية .اآلليات

فـي عامـل كعضـو الـدولي التزامه وبحكم ، المغرب إن
، وواجبـات مبادئ من مواثيقها تقتضيه بما يتعهد الدولية، المنظمات

دساتيره في الواردة الديباجات مختلف ذلك أكدت صادق... كما فقد
المنا االتفاقيات مختلف ملزمـاعلى وأصبح ، الدولي لإلرهاب هضة

المادة إلى استنادا مبادئها فـي26بتطبيق المؤرخـة فيينا اتفاقية من
بالنسـبة26/09/1972 تطبيق إلزامية ومدى المعاهدات حجية بشأن

قـانون إقرار إلى أخرى جهة من بادر كما ، عليها المصادقة للدول
اإلرهاب بمكافحة حي) 03.03(خاص دخل مـؤخراوالذي التنفيذ ز

مقتضـياته...  علـى الضوء تسليط على سنعمل الذي القانون وهو
الموالي الثاني القسم خالل من والتقييم والتحليل .بالرصد
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األ اقترافها: ولالفرع وآثار قيامها وأركان اإلرهابية الجريمة مفهوم

 :

قانون خالل من المغربي المشرع يعرف مفهـوم) 03.03(لم
حكـم في المعتبرة األفعال تعداد على اقتصر بل ، اإلرهابية الجريمة
، عليها تقوم أن وجوبا يتعين التي األركان وحدد إرهابية القانون ذات

العقوبات تـنصوعدد الصـدد هذا وفي القترافها الموازية المتنوعة
المادة من األول الفصل من األولى المذكور218الفقرة القانون : من



عالقـة"...  لها كانت إذا ، إرهابية أفعاال اآلتية الجرائم تعتبر
بالنظـام الخطيـر المس إلى يهدف جماعي أو فردي بمشروع عمدا

ال أو التخويف بواسطة العنفالعام أو ... " ترهيب

تقوم اإلرهابية الجريمة أن يتضح سبق ما خالل فضال–ومن
الشرعي أو القانوني الركن أساسـيين–عن ركنين أولهمـا: على

العمدي والعنصر الجنائي القصد توافر في يتمثل والثاني... معنوي
بمشـروع الجرمـي الفعل بارتباط متعلق محوره ، موضوعي مادي

أ بواسـطةفردي العـام بالنظـام الخطير المس يستهدف جماعي و
موصـوفة تصبح الجريمة فإن وهكذا العنف أو الترهيب أو التخويف
الفعل وكان ، الذكر السابقي الركنيين تحقق متى ، اإلرهابية بالصبغة
عـددها التي اإلجرامية األعمال خانة في مندرجا المقصود الجرمي

ويت القانون، هذا في مـنالمشرع متنوعة مجموعة تطبيق عليها رتب
األصلية الجنائية العقوبات بين ما تتراوح التي الرادعة ... العقوبات

الوقائية... واإلضافية .والتدابير

72

التالية بالمعادلة اإلرهابية الجريمة لتركيبة : ونمثل



و اإلرهابية الجريمة مراحل لهـاأما المقررة والعقوبات قيامها أركان
بدايـة فنلقـي تخفيضها أو منها اإلعفاء وأسباب ، بصـفة–قانونا

على–موجزة ، اآلتي التخطيطي البيان باعتماد معالمها على الضوء
فـي العناصـر لهذه والتقييم والتحليل والرصد بالمناقشة نتطرق أن

الحقة : فقرات

الفصل في عليه منصوص إجرامي 218المادة–1فعل

األول الباب قانونمن )03.03(من

يستهدف جماعي أو فردي بمشروع اإلجرامي الفعل تعلق
أو التخويـف باعتمـاد العـام بـالنظم المزمن المساس

العنف أو الترهيب

اإل والنية الجنائي القصد المجـرمتوافر لـدى جراميـة
اإلرهابي

الجريمة
اإلرهابية
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اإلرهابية الجريمة

بمقتضـى- اإلرهـابي الفعل تجريم
اإلرهاب 03.03قانون

الفعــل- خضــوع إمكانيــة عــدم
أو ــر التبري ــباب ألس ــابي اإلره

اإلباحة

فردي- بمشروع اإلرهابي الفعل تعلق
الخطيـر المـس يسـتهدف جماعي أو

بواسـ العـام أوبالنظام التخويـف طة
العنف أو .الترهيب

218-1ف

لـدى اإلجرامية والنية الجنائي القصد توافر
اإلرهابي المجرم

218–1ف

المعنوي الركن المادي الركن القانوني الركن

إرهابية المعتبرة الجرائم تعداد

األشخاص- وممتلكات حياة على االعتداء 218–1الفصل: جرائم

ا- الفصلجرائم والتزوير ) 8-2ف(218–1لتزييف
الفصل- واإلتالف التخريب ) 3ف(218–1جرائم
الفصل- المالحية ) 4ف(218–1الجرائم
الفصل- للمعطيات اآللية المعالجة نظم ) 7ف(218–1جرائم
الفصل- والمتفجرات األسلحة ) 6ف(218–1جرائم
الفصل- العصابات )9ف(218–1جرائم
الفصل- اإلرهابية الجريمة من عليها المتحصل لألشياء العمدي اإلخفاء ) 10ف(218–1جرائم
الفصل- البيئية 218–3الجرائم

فصل- اإلرهابي التمول 218–4جرائم

فصل- اإلرهابي التحريض 218–5جرائم

الـعـقـوبــات

األصلية اإلضافيةالعقوبات الوقائيةالعقوبات التدابير

ف- بالجريمة الصلة ذات األشياء 7/218مصادرة

ال- ارتكـابإغالق بمحل المتعلقة المؤسسة أو محل
ف 7/218الجريمة

ف- اإلقامة على )ج.ق(مضافة2ف70اإلجبار
ف- اإلقامة من )ج.ق(مضافة2ف72المنع
والخـدمات- الوظـائف جميع لمزاولة األهلية عدم

ف )ج.ق(مضافة1ف86العمومية
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األول قـانون: المبحث ظل في اإلرهابية الجريمة ) 03.03(مفهوم
قيامها : وأركان

يـرتبط ، عامـة كقاعدة اإلرهابية الجريمة تصنيف كان إذا
شخصـية دواعي فيه تتحكم والذي به تقترن أن يمكن الذي بالوصف

م ومعايير ... .وضوعيةذاتية

الفقهي المبدأ كان القـول–وإذا إلـى أفضـى قد ، القانوني
الكالسيكية الجريمة من انطالقا ، الجرائم من متعددة أصناف بوجود

اإلرهابيـة والجريمة السياسية والجريمة مـن... التقليدية وغيرهـا
التطـورات مسـتقبال ، ميالدها إلى وتؤدي تفرزها قد التي الجرائم

المجتمعيـةالمتال المنظومـة داخل ، اإلجرام وعالم للجريمة –حقة

يخضـع متطور طبيعي مكون هي علمية كظاهرة الجريمة أن بحكم
فيها يتموقع التي الزمنكانية الظرفية ال... -لتأثير التصنيف هذا فإن

من- المؤقت سنة30إلى5السجن
المؤبد- السجن
اماإلعد-

الفصل- 4/218المصادرة

عـدة- أو حـق مباشـرة من الحرمان
المهنيـة أو الوطنية الحقوق من حقوق

الفصل العائلية مضافة2ف/40أو
الفصل- المعنوي الشخص 218-4حل

اإلرهابية الجريمة في العقوبة من اإلعفاء أسباب

الدرجةأقار- غاية إلى اإلرهابية الجريمة في المشارك أو المساهم أو األصلي الفاعل وأصهار ب
فصل فقط شخصية تعيش ووسائل مسكن لهم يقدموا أن شريطة 5/218الرابعة

عـدم- عنـد اإلرهابيـة الجريمة في المشارك أو المساهم أو اإلرهابي المجرم وأصهار أقارب
األع أو بمخطط الفوري فصلتبليغهم اإلرهابية الجريمة ارتكاب إلى الهادفة 8/218مال

اإلرهـابي- التآمر عن يبلغ الذي اإلرهابية الجريمة في المشارك أو المساهم أو األصلي الفاعل
فصل ارتكابه 9/218قبل

الجريمة في العقوبة من التخفيض أسباب

ا طـرف مـن ارتكابه بعد اإلرهابي التآمر عن أوالتبليغ األصـلي لفاعـل
المختصـة للسلطات ألنفسهم تلقائيا هؤالء تقديم بعد أو المساهم أو المشارك
الجريمـة فـي المشـاركين أو المساهمين عن يبلغ لمن النسبة الشأن وكذا

فصل 218–9اإلرهابية



النظر بغض الجريمة لقيام توافرها الواجب األركان على قطعا يؤثر
أرك وهي ، وصفها بدونعن جرمي فعل أي قيام يتصور ال عامة ان

ثالثـة علـى وهي ، الشمولي نسقها في األركان هذه مكونات اتحاد
: أنواع

الشرعي)أ أو القانوني .الركن
المادي)ب .الركن
المعنوي)ت .الركن

هـو فما ، المبدأ هذا عن بدورها تشد ال اإلرهابية والجريمة
تج هي وما ، لقيامها القانوني والمعنـويالركن المـادي الركن ليات

الالحقة... فيها الفقرات في عليه سنتعرف ما ذلك : ؟
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األول اإلرهابية: المطلب الجريمة في القانوني : الركن

القانوني الركن كون ، الصدد هذا في إليه اإلشارة ينبغي ما إن
باقي مع مقارنة استثنائية صبغة يكتسي اإلرهابية الجريمة األفعالفي

تبررهـا التي االعتبارات من مجموعة إلى بالنظر األخرى الجرمية
عنصـرين حـول يتمحـور وهو الجرائم من النوع هذا خصوصية

: أساسيين



خاص:أوال جزائي نص بمقتضى اإلرهابي الفعل تحريم .إلزامية
اإلباحـة:ثانيا ألسباب اإلرهابي الجرم خضوع تصور إمكانية عدم

.والتبرير

األولى جزائـي: الفقرة نص بمقتضى اإلرهابي الفعل تجريم إلزامية
: خاص

تبـدو ، اإلرهابي الفعل تجريم عنصر عن الحديث أهمية إن
السابقة التشريعية المنظومة ظل في اإلرهابية الجريمة كون في جلية
، متميزة خصوصية مع ، العادية الجرائم ضمن عادة تصنف كانت ،

ا في بهـاتتمثل الخاصـة للعقوبـة الملحوظ منهـا(لرفع األصـلية
بشأن) واإلضافية والعينية الشخصية الوقائية التدابير وتكثيف وتشديد

العـام النظام بسالمة المس تستهدف كانت متى سيما وال ، مرتكبيها
خارجه أو المغربي التراب داخل العمومي إلـى... واألمن يضاف

اإلرهابية الجريمة كون النظامذلك ظل في محدد تعريف لها يكن لم
بطبيعتهـا وصفها معه يتعذر كان مما ، بالمغرب الجزائي التشريعي

لذلك الواقعية الشروط تحققت مسـارعة... ولو مرد ذلك كان وربما
تسـتثني التـي االتفاقيات من مجموعة على المصادقة إلى المغرب

ال نطاق من اإلرهابية الطبيعة ذات الجرائم ،بعض السياسـية جرائم
فـي لها جزاء المقررة للعقوبات تخضع عادية جرائم مجرد وجعلها
المقارنة التشريعات بعض عليه استقرت بما إسوة الجنائية المجموعة

بالنسبة الشأن هو كما الدولية : والمعاهدات
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أو الملكيـة القيادة على االعتداء
، ــدول لل ــمية الرس ــية الرئاس
أوليـاء أو ، شرعيا بها المعترف

عائالتهم أو العهد

العربية4المادة االتفاقية من
المجرمين .لتسليم

ظهير1المادة مـاي19من
علـى1960 المصـادقة بشأن

البلج ــة المغربي ــة يلكيــةاالتفاقي
في .27/2/1959المؤرخة

عصـبة1المادة اتفاقيـة من
المتحدة 1937نونبر156األمم

.
والتسميم العمدي التقتيل المغربيـة43المادةجرائم االتفاقية من

من الثالث في المؤرخة السنغالية
1967يوليوز

العمدي والتخريب التعيب جرائم
.واإلتالف

عص3المادة اتفاقية األمممن بة
.1937نونبر16: المتحدة



، العاديـة الجـرائم ضمن اإلرهابية الجرائم تصنيف أن غير
مسـتوى علـى ال والموضـوعية التقنية العوائق من مجموعة أفرز
له المستحقة العقوبات إقرار مستوى على وال اإلرهابي، الفعل تكييف

وارتفـ اإلرهابيـة لألعمـال الملحوظ التطور مع خاصة حـدة، اع
بينهـا والتفاوت الالتوزان من نوع خلق إلى أفضى مما ، خطورتها

العادية الجرائم نطاق في لها الموازية الردعية الجزاءات ... .وبين

بأنـه القاضي الكالسيكي والفقهي القانوني للمبدأ ال" واعتبارا
جريمة
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صريح تشريعي بنص إال عقوبة زجـر" وال المتعـذر من كان فقد

بهـا خاصة عقوبات وإقرار ، الوصف بهذا ونعتها اإلرهابية الجرائم
للمادة استنادا بذلك تسمح صريحة تشريعية مقتضيات غياب من3في

أنه على ينص الذي المغربي الجنائي مؤاخـذة: " القانون يسـوغ ال
بعقوبـات معاقبته وال القانون بصريح جريمة يعتبر ال فعل على أحد

هذا يقررها ) 1... " (القانونلم

المغربي المشرع على لزاما كان ، الحتمي المعطى هذا وأمام
والتي المقارنة التشريعات أغلب عليه سارت الذي النهج يواكب أن ،
اإلرهابية الجرائم لتعريف صريحة قانونية نصوص إقرار إلى بادرت

ال بادرت السياق هذا وفي ، لمكافحتها قانونية آليات مملكةواستحداث
االتفاقيـات من مجموعة على الصريحة المصادقة إلى بداية المغربية
الجرائم من النوع هذا لمجابهة ، الجماعية أو منها الثنائية والمعاهدات
الموقعـة اإلرهـاب لمكافحة العربية لالتفاقية بالنسبة الشأن هو كما



بتاريخ الظه1998أكتوبر22بالقاهرة بمقتضى بنشرها يروالمأمور
موافق1422رمضان6بتاريخ1.99.240الشريف نونبر22هـ
بتـاريخ2001 المتحـدة األمم لمنظمة العامة الجمعية واتفاقية ،23

الدولي1972شتنبر اإلرهاب جنيـف... لمنع لمنـع–واتفاقيـة
لسنة اإلرهابية الجريمة لسـنة1973ومعاقبة مونتريـال واتفاقيـة

ا1971 األعمال على...  إلرهابيةلمناهضة المغرب مصادقة أن بيد
بنشرها والمبادرة االتفاقيات هذه مجموع

-----------------------------------------
------------------

في) 1 األولى الدعامة يعتبر ، الجرمي الفعل شرعية مبدأ أن والواقع
صحتها وجوهر العادلة االعتراف... المحاكمة تم فقد بأهميـةلذلك

أو السـماوية الشرائع خالل من سواء ، القدم منذ وقدسيته المبدأ هذا
تعالى... الوضعية قوله ورد نبعث: " ... فقد حتى معذبين كنا وما
..." .رسوال

المبـدأ هذا ، واإلقليمية الدولية المعاهدات مختلف تبنت جهتها ومن
منها نذكر وسامية بل متميزة مرتبة : وبوأته

المادة) أ من الثانية اإلنسـان11الفقرة لحقوق العالمي اإلعالن من
أنه1948لسنة على تنص والتي ، :

أداء" ...  عـن االمتناع أو عمل أداء جراء من شخص أي يدان ال
الـدولي أو الوطني للقانون وفقا جرما يعتبر ذلك كان إذا إال ، عمل

أش عقوبة عليه يوقع ال كذلك ، االرتكاب كـانوقت التـي تلك من د
الجريمة ارتكاب وقت توقيعها ... " يجوز



المادة4الفقرة) ب اإلنسـان19من لحقـوق اإلسالمي اإلعالن من
أنه على تنص أحكـام: " ... التي بموجب إال عقوبة وال جريمة ال

اإلعالن20والمادة... " الشريعة نفس علـى" من القبض يجوز ال
حريته تقييد أو شرعيإنسان موجب بغير عقابه أو نفيه ... " أو

التشريعية المحطات من مجموعة ثمة فإن الوطني المستوى على أما
كما للتجريم الجرمي الفعل خضوع ضرورة مبدأ أهمية منها نستشف

بالنسبة الشأن =: هو
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القانوني الركن قيام أمام المجال لفتح ، كافيا يكن لم الرسمية بالجريدة
والللجري المغربـي والقضائي التشريعي العمل ظل في اإلرهابية مة

والتأويل السجال أمام التموقـع... سيما بشـأن المضـاد والتأويـل
مقارنة القانونية للقاعدة التسلسلي الهرم في الدولية للمعاهدة الترتيبي

المحلية القوانين .مع

خـاص وطني قانون لظهور الملحة الحاجة ظهرت فقد وعليه
القـانوني الركن بذلك ليكتمل ومكافحتها اإلرهابية الجريمة بمحاربة

المحلية التشريعية المنظومة ظل في اإلرهابية وأقصـد... للجريمة
قانون الشـريف) 03.03(بذلك الظهير بمقتضى المنفذ ،1.03.140

في األول26المؤرخ موافق1424ربيع ... .2003ماي28هـ

الثانية التبرير: الفقرة ألسباب اإلرهابية الجريمة خضوع تصور عدم
أو

: اإلباحـــة



الركن لقيام يمكن ال فإنه ، وقانونا فقها عليه متعارف هو كما
صـادر صريح قانوني نص وجود مجرد جريمة أية بصدد القانوني
ثاني عنصر توافر أيضا يتعين بل ، دستورا لذلك المؤهلة السلطة عن

بعد يتعلق صـورتهمواز فـي سـواء ، اإلجرامي الفعل خضوع م
الجريمة(اإليجابية صورته) تنفيذ في أو

-----------------------------------------
-------------------------

المغربي10المادة) أ=  الدستور وال: " من أحد على القبض يلقى ال
عليهـ المنصـوص اإلجراءات وحسب األحوال في إال فـييعاقب ا

... " القانون
قانون7المادة) ب تنص24/10/1953من أن: " ... التي يمكن ال

عقوبتهـا وعلى عليها القانون نص جريمة ألجل إال عقوبة بأية يحكم
القانون هذا صدور بعد ... " وارتكبت

مـن أكثـر في المسألة لهذه تطرق المغربي القضاء فإن جهته ومن
باجته فيها وحسم للقرارمناسبة بالنسبة الشأن هو كما ، صريحة ادات

ذ أورده مؤلفه/ الذي في بلمحجوب القضـائي" ... إرديس االجتهاد
الجنائي القانون مجموعة 12صفحة" في

القـانون" ...  بصريح جريمة يعد ال فعل على أحد مؤاخذة يسوغ ال
علـ لحكمها القانون من أساسا تجعل لم الجنايات محكمة فإن ىولهذا

لـيس أنـه حين في االفتضاض عن مدني وتعويض بالسجن المتهم
مـس فـي تشديد ظرف يكون أن يمكن وإنما ، ذاته حد في جريمة

عن عمرها يقل قاصرة عـرض15عرض مس أو عنف بدون سنة
االغتصاب أو العنف استعمال مع أنثى ... " أية



عـدد( األعلـى المجلس عن صادر بتـاريخ12السـنة526قرار
فـي. 17/4/1969 األعلى المجلس قرارات بمجموعة أيضا منشور

الجنائية ) 68–66المادة
79

التبريـر) ... االمتناع(السلبية أسـباب كـون على الفقهاء ويجمع
ولـو الجريمة تنفيذ صالحية مجرم لكل تخول تأشيرات هي واإلباحة

صريح تشريعي بنص وعاقبها حظرها أن الجزائي للمشرع ) 1(سبق
أنه...  مفادها حتمية نتيجة إلى يحيلنا الفقهي اإلجماع هذا ومضمون

واإلباحة التبرير ألسباب اإلجرامي الفعل خضوع إقصاء لزوما يتعين
الجريمة في القانوني للركن البنيوية االزدواجية ذلك... الكتمال وإلى

المادة في المغربي المشرع أنه124أقر الجنائي القانون ... : " من
اآلتية األحوال في مخالفة وال جنحة وال جناية : ال

التشريعية-1 السلطة به وأمرت القانون أوجبه قد الفعل كان .إذا
حالـة-2 فـي كان أو الجريمة ارتكاب إلى ماديا الفاعل اضطر إذا

لـم خـارجي لسبب وذلك اجتنابها مادية استحالة معها عليه استحال
مقاومته .يستطع

ال-3 كانت نفـسإذا عـن للدفاع حالة ضرورة استلزمتها قد جريمة
متناسـبا الدفاع يكون أن بشرط غيره ومال وماله ، غيره أو الفاعل

االعتداء خطورة .مع

صـياغة يمكـن إشـكالية تطـرح ذكره سبق ما خالل ومن
اآلتي التساؤل شكل على : محورها



أو التبريـر ألسـباب اإلرهابية الجريمة خضوع يتصور هل
؟ا القانوني ركنها لقيام كشرط ...إلباحة

-----------------------------------------
------------------

بأنه= ...  األعلى المجلس قضى آخر قرار قانونيا: " وفي يمكن ال
إذا إال لجريمـة مكون فعل على بعقوبة يقضي أن الزجري للقاضي

ال وجود من وتثبت الفعل هذا حكمه في يتطلبهـابين التـي ظروف
مقرره يعلل أن عليه ويجب عليها معاقبا الجريمة هذه لتكون القانون
مـن أو المتابعـة لموضوع المكونة الجرمية الوقائع حيث من سواء

األفعال لهذه إعطاؤه المالئم التكييف ... " حيث
عدد( األعلى المجلس عن صادر 21/06/1962بتاريخ1176قرار

) 283صفحة3المجموعة
فينعتها) 1 واإلباحة التبرير أسباب العلمي الواحد عبد األستاذ يعرف

يرتكب" ... بأنها أن لديه توافرت لمن تبرر أو تبيح قانونية رخص
النصوص من نص في الجنائي المغربي المشرع جزمه تركا أو فعل

للمغربـي" ...  الجنـائي للقانون العامة األول–المبادئ –الجـزء

.125الصفحة) يمةالجر(
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التساؤل هذا عن القاطع بالنفي اإلجابة إلى الـتحفظ(نبادر مع

االجتهـاد مستوى على سيما وال الشاذة الفقهية اآلراء لبعض بالنسبة
المقارن خصوصـية) القضائي مـن مصدرها تستمد ذلك في وعلتنا

يضـ والـذي اإلرهابي الفعل ارتكاب إلى الدافع الباعث لواستثنائية



تنفيـذا األفـراد عموم بين والترهيب الرعب إشاعة الرئيس محوره
أو وممتلكاتهم األفراد حياة ضده جماعي أو فردي إجرامي لمشروع
الوطنيـة المـوارد تعـريض أو البيئي بوسطهم اإلضرار إلى سعيا

والتبريـر... للخطر اإلباحـة صـور مع البث يتناسب ال ما وهو
بالمادة عليها الجنـائي124المنصوص القانون فالجريمـة... من

مقتضياته من مقتضى بأي القانون يوجبها أن بتاتا يمكن ال اإلرهابية
اإلدارية أو التنظيمية أو منها التشريعية المتعذر... سواء من أنه كما

إلـى المجـرم معها يضطر التي القاهرة القوة تصور وواقعا قانونا
استح أو اإلرهابية الجريمة يسـتطعارتكاب لـم لسـبب اجتنابها الة

حالـة... مقاومته صورة في إرهابية جريمة قيام يتصور ال وأخيرا
أن أو ومالـه الغير نفس أو ماله أو الفاعل نفس عن الشرعي الدفاع
النظاميـة السلطة من فعل تنفيذ أو بأمر مقررا اإلرهابي الفعل يكون

المختصة الرسمية .أو

ت استحضرنا أن بعد الجريمةواآلن في القانوني الركن جليات
األركـان أهم ألحد ، والتحليلي الميداني الرصد إلى ننتقل اإلرهابية،

المادي الركن وهو الجريمة هذه لقيام مضـمون... الموازية هو فما
اإلرهابية الجريمة ظل في الركن خصوصـياته... هذا هي ... وما

!؟

الثاني الجر: المطلب في المادي اإلرهابيةالركن : يمة



األكثـر العنصـر اإلرهابية الجريمة في المادي الركن يعتبر
الجرائم من النوع هذا قيام في العامة) ... 1(عملية القاعدة كانت فإذا

الجريمة زجر تبرر
-----------------------------------------

-----------------
يقوم) 1 للجريمة المادي الركن أن عناصـرالقاعدة ثـالث بتـوافر

يخـص وثالثهمـا وثانيهما الجرائم جميع بين مشترك أولهما أساسية
الخطر جرائم أو الشكلية الجرائم دون النتيجة العنصر... جرائم فأما

إيجابا الجاني عن الصادر المادي النشاط حول فيتمحور فـي(األول
عمل سلبا) صورة امتناع(أو صورة الثاني) ... في يتمثلوالعنصر

اإلجرامي النشاط عن المترتبة المادية اآلثار العنصـر... في بينمـا
نتيجـة وبـين المجرم نشاط بين السببية العالقة بتوافر فيتعلق الثالث

اإلجرامي .الفعل
81

صـورته اجتمـاعي اضطراب من األخيرة هذه تخلفه لما اإلرهابية
الالطمأ مـن جـو وإشـاعة وإفـزاعهم النـاس عامة نينـةترويع

تصـور يتعذر الموازنة باب ومن االضطراب هذا فإن والالاستقرار
عن مادي نشاط يصدر لم ما العملي الواقع أرض على تحققه أو قيامه

عمل شكل في سواء اإلرهابي للتعـداد"الفاعل بالنسبة الشأن هو كما
األول الفصل في قانون218-الوارد بمكافحة) 03.03(من المتعلق

الثامن.. .اإلرهاب للفصل بالنسبة الشأن هو كما امتناع شكل في أو
اإلرهابية218– الجريمة عن التبليغ لعدم المعاقب القانون ذات من

تنفيذها " .المزمع



في المجرم عن الصادر المادي للنشاط المشترك القاسم ويظل
رئيسيين عنصرين حول متمحورا اإلرهابية : الجريمة

اإلر)أ الفعل بشـكلتعلق يمـس جماعي أو فردي بمشروع هابي
العمومي األمن وزعزعة العام بالنظام .خطير

والترهيـب)ب الخوف بإشاعة المادي النشاط هذا من الغاية ارتباط
به التهديد أو العنف اعتماد طريق قد. عن السابق القانون أن دام وما

ا بالعنصرين اقترنت متى إرهابية تعتبر التي جرائم صور لمشارعدد
فـي المـادي الـركن تجليات عن الحديث سنرجئ فإننا أعاله إليهما
الصـور لهذه الحق مطلب في التطرق غاية إلى اإلرهابية الجريمة

القانونية والمناقشة والبيان بالرصد .وتناولها

الثالث اإلرهابية: المطلب الجريمة في المعنوي : الركن

اإلرهابية الجريمة لقيام يشترط أوال فردي مشروع قيام مجرد
أو التخويـف بواسـطة العام بالنظام الخطير المس يستهدف جماعي

العنف أو الترهيب
82

بـل ، الشق هذا في عليها المنصوص اإلجرامية الصور تحققت ولو
مـا وهـو اإلجرامـي الفاعل لدى العمد عنصر توافر وجوبا يتعين

الجري في المعنوي بالركن تسميته على اإلرهابيةيصطلح فمـا... مة
اإلرهابية الجريمة نطاق في تجلياته هي وما الركن هذا مضمون هو

.



عامة الجنائي القصد أن القول فـي) 1(يمكن مفهومه يتجلى
الفاعـل مخيلـة تخـالج التـي لإلرادة ميدانية كترجمة األمر واقع
الـذي اإلجرامي نشاطه توجيه في فتتحكم بعقليته وتترسخ اإلجرامي

مـني مصـلحة علـى االعتـداء ، وتلقائية إرادية بصفة به ستهدف
الجنـائي المشرع طرف من المحمية ال... المصالح بـذلك وهـو

نحـو إرادتـه توجيه إلى اإلجرامي الفاعل يعمد لم ما قيامه يتصور
اقترافه المزمع للجرم المادي الفعل .تحقيق

ما وهو النسق هذا عن تشد ال اإلرهابية عنـهالجريمة عبـر
األولى المادة في المغربي األول... المشرع مـن218–الفصـل

إذا: "... بقوله) 03.03(قانون إرهابيـة أفعاال اآلتية الجرائم تعتبر
عمداكانت عالقة اإلرهابيـة" ..لها الجـرائم في العمدي والعنصر

رئيسيين مستويين عبر اإلرهـابي: يتموقع المجـرم توجيـه أولهما
عـدادلنشاط فـي مصـنفة مجرمة واقعة تحقيق أجل من اإلرادي ه

اإلرهابية لـدى... الجرائم والعلـم اإلحاطـة في فيمثل ثانيهما أما
فإنـه وعليه ، والقانونية الواقعية الناحية من الجرمية بواقعة الجاني
حالة في إرهابية جريمة ارتكب ولو المجرم لدى الجنائي القصد ينتفي

بالو اإلحاطة لديـهعدم ينعدم حيث المادي الجهل نتيجة الجرمية اقعة
الذي للشخص بالنسبة الشأن هو كما ، اإلجرامية الواقعة بحقيقة العلم
جريمـة مـن متحصلة أخرى مادية منافع أو أموال إخفاء إلى يعمد

رغم تحصيلها بمصدر أو بماهيتها يعلم أن دون إرهابية
-----------------------------------------

------------------



الجنـائي) 1 القصد مفهوم تناولت التي الفقهية التعريفات بعض انظر
للفقيـه بالنسـبة الشـأن هو كما ، العلمي الواحد عبد األستاذ " عند

أو" (كارود بعمـل القـانون على الخروج إرادة هو الجنائي القصد
) ... .امتناع

كارسو إميل الجنائي" (الفقيه إرادتـهالقصد الجـاني توجيـه هـو
االفتراضـي أو اليقين علمه مع القانون حددها كما الجريمة الرتكاب

القانوني ) بتجريمه
بارتكاب" (نورمان" الفقيه يقوم كونه الجاني علم هو الجنائي القصد

قانونـا ذلـك بتجريم وعلمه بالجريمة قانونا موصوف عبـد) . فعل
الصفح سابق مرجع العلمي .236ةالواحد

83
ينـدرج إرهابية جريمة جراء من عليها المتحصل األشياء إخفاء أن
فـي المشـرع عددها التي اإلرهابية لألفعال القانوني التعداد ضمن

األول اإلرهاب218–الفصل قانون الشـأن... من هـو كمـا أو
، وتلقائيـة اعتباطيـة بصفة سامة نفايات أو بمادة يلقي لمن بالنسبة

أو المحميـاتبوادي أو ، الطبيعية المحميات من غيرها أو ، غدير
بخطورتها يعلم أو المادة هذه بماهية يطلع أن دون ، فـإن... البيئية

فإنـه ، جنائيـة أو مدينة مسؤولية حقه في يرتب كان وإن هذا فعله
اإلرهابية بالجريمة عليه أقدم ما وصف يتعذر ذلك وأخيـرا... رغم

ب الحالة لهذه معبـأةنمثل متفجـرة أدوات أو أسلحة نقل إلى يعمد من
أخرى ألغراض مخصصة علب في محكم أنه... بشكل منه اعتقادا

طالبيها لفائدة إياها مروجا استهالكية أو غذائية مواد .يحمل



بالواقعـة اليقين والعلم اإلحاطة غياب أن إلى اإلشارة وتبقى
يم ال فيه غلط أو الواقع جهل جراء يسريالجرمية أو بآثاره البتة تد

القـانون فـي غلـط أو جهل نتيجة بالواقعة الجهل حالة في بمفعوله
للمادة استنادا وذلك ، لها أقـر2المنظم الذي ، الجنائي القانون من

في الغلط أو الجنائي التشريع بجهل التمسك وجوبا تحظر عامة قاعدة
قائال فنص يتعذر: " ... تأويله أن ألحد يسوغ التشـريعال بجهـل

) .1" (الجنائي

، اإلرهابية الجريمة لقيام الرئيسة األركان استعرضنا وحيثما
المشـرع اعتمـده الذي التصنيف عن الحديث إلى حاليا سننتقل فإننا

قانون خالل من الجـرائم) 03.03(المغربي عـدد بموجبـه والذي
إرهابية جرائم قانونا ... .المعتبرة

-----------------------------------------
---------------

الجنائية) 1 المجموعة من الثانية المادة خالل من المغربي والمشرع
قد يكون ، الجنائي القانون بجهل االحتجاج جواز عدم على بتنصيصه
التشـريع بأحكـام األفراد جميع علم تفترض ، موضوعية قاعدة أقام

بالقاعد المخاطبين وعموم االسـتقرارالجنائي تأمين بهدف القانونية ة
لقاعـدة والالواقعـي الالمنطقي التوسع أن خاصة ، للمجتمع األمني
قصـد للجنـاة مصـراعيه على الباب سيفتح القانون بجهل االعتذار
أو القانونيـة بالنصـوص الجهـل ذريعة تحت العقاب من اإلفالت

العقاب عن منأى في يجعلهم خاطئ نحو على .تفسيرها



84
الثاني إرهابية: المبحث قانونا المعتبرة للجرائم القانوني : التعداد

تعـداد صور تناول قبل ، وموجزة حتمية قناعة من سننطلق
المقننـة اإلجراميـة الصـور جميـع أن مفادها ، اإلرهابية الجرائم

قانون خالل من باألعمال) 03.03(تشريعيا وصفها أو نعتها يمكن ال
إال التاليةاإلرهابية بالعناصر وشموليا وجوبا اقترنت : إذا

يسـتهدف- جمـاع أو فردي بمشروع اإلجرامية الصورة ارتباط
العمومي واألمن العام بالنظام .المس

الغاية- هذه لتحقيق والترهيب والتخويف العنف عنصر .اعتماد
اإلرهابي- الفاعل لدى اإلجرامية النية .توافر

التع بيان يلي ما لصوروفي المغربي المشرع أورده الذي داد
قانون خالل من اإلرهابية .03.03الجريمة

األول والجماعات: المطلب األشخاص وحرية حياة على االعتداء في
 :

شـرعي موجـب دون وسـلبهم األفراد على االعتداء يعتبر
التقليديـة الجـرائم أخطر من ، الحياة في والفطرية الطبيعية أحقيتهم

اإلعدامالتي حد إلى تصل ، صارمة عقوبات الجنائي المشرع لها اقر
المشددة الظروف بأحد اقترنت فما) ... 1(متى كذلك األمر كان وإذا



أو فـردي بمشـروع عمـدا ترتبط التي ، اإلرهابية بالجريمة بالكم
التخويـف بواسـطة العام بالنظام الخطير المس إلى يهدف جماعي

لتح ، والعنف واألخيـروالترهيب األول وصـفها سيظل أهداف قيق
األسباب تنوعت أو التبريرات تعددت مهما ، تزهق... بالدنيئة حيث

-----------------------------------------
---------------------

والترصد) 1 اإلصرار سبق مع العمد للقتل بالنسبة الشأن هو ف(كما
ق393 األصول) ح.من التسـميم) ج.قمن396ف(وقتل وجرائم

ق398ف( ) .ج.من
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جنوه ذنب دون الحياة في أناس حق ويغتصب ، بريئة بشرية أرواح
ذلك يبرر واقعي أو شرعي موجب أي غياب قوله... وفي يرد لم أو

القائلين أصدق وهو إال: " ... تعالى اهللا حـرم التي النفس تقتلوا وال
لو جعلنا فقد مظلوما قتل ومن القتـلبالحق في يسرف فال سلطانا ليه

منصورا كان هـدر) . 1... " (إنه ، يشرعن أن كان ألي يمكن وال
تعالى قال ، الحياة في الفرد والـذين: " ... حق بالحق يقضي واهللا

البصير السميع هو اهللا إن بشيء يقضون ال دونه من ) 2..." (يدعون
.

يو مـن األخيرة الساعات في المغرب كان الجمعـةولقد مـه
لهـذا مسرحا ميالدية األلفين بعد الثالثة السنة من ماي عشر سادس
االنتحـاريين مـن مجموعة عمد حيث ، اإلرهابية الجرائم من النوع
واحـد بحيـاة أودت ، البيضاء الدار بمدينة أهداف خمسة تفجير إلى

جريح ومائة قتيال ... .وأربعون



و بأية اإلرهابية الصورة هذه تسـتهدفوتتحقق تقنية أو سيلة
يسـتهدف إرهـابي لمشروع تنفيذا والجماعات األفراد روح إزهاق
أو عاديـا قـتال أكان سواء ، به التهديد أو والعنف والفزع الترويع
غـازات اسـتعمال أو متفجرات أو نارية أو بيضاء أسلحة باستعمال

الفـرد) ... 3(سامة بحيـاة المـس تستهدف تقنية أو وسيلة أية أو
روحه إزهاق إلى ... .وتؤدي

علـى االعتـداء أيضا اإلرهابية الصورة هذه ضمن ويندرج
االختطـاف طـرق باعتماد ، والجماعات لألفراد الشخصية الحرية
لتحقيق معنية سياسية جهة على ضغط كورقة واستغاللهم واالحتجاز

بعد ذات ذاتية ومآرب أغراض
-----------------------------------------

----------------
عشـر) 1 اثنى عن يزيد ما بحياة أودى السام السارين غاز أن الحظ

و باليابـان5500قتيال ميترو نفق استهدف إرهابي عمل في مصاب
العمليـات...  فـي استعمالها يمكن التي القاتلة السامة الغازات ومن

غـاز نجـد ، تكالفيهـا بقلة وتتميز بسهولة أس(اإلرهابية تـم) س
انتشاره فور ويسبب الماضي القرن أواسط في بريطانيا في اختراعه

وجيزة فترة بعد الوفاة إلى ويؤدي الجسم، أعضاء حركة في ... شلال
الصـدري) ان.د(وغاز القفص مستوى على حادة آالما يسبب الذي

شديدين وصداع عثيان مع اكتشفته) أن.س(وغاز... ويترافق الذي
المت األولـىالواليات العالميـة الحرب بعد األمريكية وغـاز. حدة



العصـبي) أي.س( الجهاز تستهدف كيماوية تركيبة عن عبارة وهو
حركته شل إلى وتعمد به المستهدف ....لدى

86
فكري أو التي... إيديولوجي اإلرهابية التقنية هذه خطورة تخفى وال

خطـو وهـي ، والجماعات األفراد حريات تقييد تبـرزتستهدف رة
اإلشـارة سبقت وكما يتمثل أولهما ، أساسيين مستويين على أهميتها
مختلـف أقرتـه والذي للفرد األساسية الحقوق بأحد المس إلى لذلك

العالمية والمواثيق تحـول... الدساتير إمكانية في ثانيهما يتمثل بينما
فـي جماعيـة أو فردية إبادة عملية إلى واالحتجاز االختطاف عملية
علـى تسـفر لم وإن الميدانية التجربة وأن خاصة اإلرهابية الجرائم
داخـل واالستحضـار بالتذكير جديرة العينة هذه من حوادث وقوع
عـرف مـا كثيـرا ، العالمي السياسي المشهد فإن الوطني، التراب
نهايـة األحـوال غالـب في انتهت ، النوع هذا من إرهابية حوادث

نتائ لها كانت أو كارثيةتراجيدية قيام)... 1(ج مرد ذلك كان وربما ،
تجرم التي االتفاقيات من مجموعة إقرار في بالتفكير الدولي المجتمع
بـادر اتفاقيـات وهي الرهائن، وحجز اإلرهابية االختطاف عمليات

معظمها على المصادقة إلى بالنسـبة... المغرب الشـأن هـو كما
لسنة الرهائن احتجاز تحريم الجمعيـة1979التفاقية قرار بموجب

أن146/34العامة فيهـا طرف دولة كل على االتفاقية هذه وتشترط
عليـه معاقبـا عمـال الرهـائن أخـذ محاولة أو الرهان أخد تجعل

المناسبة لسـنة... بالجزاءات جنيف اتفاقية وبروتكولهـا1949ثم
في المؤرخ ... .1979الملحق



-----------------------------------------
--------------------

نستحضر) 1 الحوادث هذه أهم بين : ومن
بـالبيرو- الثورية الحركة به قامت الذي االختطاف توبـاك" حادث

عسكرية-" أمارو منشقة حركة منـزل–وهي اقتحـام على أقدمت
العاصمة في الياباني ينـاهز" ليما" السفير مـا احتجزت 70حيث

ديبلوماسية زعمـاءشخصية عن باإلفراج للمطالبة مختلفة دول من
سنة منذ المحتجزين .1992الحركة

قبل- من كرهائن ، السالم لحفظ المتحدة األمم عناصر احتجاز حادث
قبـل من صربية حربية مواقع بقصف قرار اتخاذ بعد الصرب قوات

الدولية .القوات
بنيكـ- لمـدنيين النطـاق واسـعة واحتجاز اختطاف اراكواعمليات

الثوريـة الحركة قبل من كرهائن بقيـادة" الكـونتراس" واتخاذهم
شولتز اإلرهابي .المنشق

سـنة- اثيوبيـا فـي وقعـت التي الرهائن اختطاف 1853عملية

اإلمبراطور عهد في احتجـاز) تيودوروس(واحتجازهم تـم 6حيث

وعام وفرنسا بريطانيا من لكل العام والقنصل انجليز مبشرين لينستة
عدد بلغ ، جدوى دون سنوات ثالث المفاوضات واستمرت ، ألمانيين

خاللها األوروبيين60المحتجزين المفاوضين بعض بينهم من رهينة
.
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الثاني والتزوير: المطلب التزييف : جرائم



المادة اإلرهـاب218-1تطرقت قانون إلـى) 03.03(من
والتزيي التزوير جرائم من أنواع إرهابيـةأربعة كجرائم وصنفتها ف

بمشروع عمدا اقترنت متى
أو الترهيـب أو التخويف باعتماد العام النظام يمس جماعي أو فردي

التالي الشكل على وهي ، : العنف

العام)أ القرض وسندات بالعملة المتعلقة والتزوير التزييف جرائم
.
والطوابـع)ب والـدمغات الدولـة أختـام وتزييـف تزوير جرائم

.لعالماتوا
بالمواد)ت عليها المنصوص والتزييف التزوير 360،361جرائم

الجنائي362و القانون .من
األخرى)ث األداء ووسائل الشيكات وتزييف تزوير .جرائم

األول وسـندات: الفقرة بالعملـة المتعلقة والتزوير التزييف جرائم
العام : القرض

عمل كل إلى الجرائم هذه مضمون إلىينصرف يهدف مادي
األجنبيـة أو المحلية العملة تزوير أو بصـفة) 1(تزييف المتداولـة

أو وأذونـات المالية األوراق وجميع ، المغربية المملكة داخل قانونية
قسـائم أو ، عالمتهـا أو طابعهـا تحمل التي العامة الخزينة سندات

ا أو األذونات أو ، المالية األوراق بتلك المتعلقة ... .لسنداتالفوائد



مـن النوع لهذا خاصة أهمية يولي المغربي المشرع كان وقد
المخصصة العقوبة وصلت إذ ، الكالسيكية صورتها في حتى الجرائم

السجن ، لها
-----------------------------------------

-----------------------
الدولية) 1 االتفاقية على صادق المغربي المشرع أن المؤرخةالحظ
المادة1976دجنبر17وبتاريخ1929أبريل20في تنص 5والتي

األفعـال بـين العقوبـات حيـث مـن التمييز ينبغي ال أنه ، منها
وطنية بعملية تتعلق كانت إذا فيما الثالثة المادة في عليها المنصوص
مـن شـرط ألي المقتضى هذا يخضع أن يمكن وال أجنبية عملة أو

التبادل عليهشروط المتفق أو الظهيـر... القانوني أيضـا راجـع
في المؤرخ ونقـل1920غشت14الشريف وبيع منع إلى الرامي

عدد الرسمية بالجريدة المنشور البنكية األوراق والمادة382وتوزيع
رقم68و67 الظهير المغرب1.59.233من بنك بموجبه .المحدث
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ال من العينة هذه تحتويه لما ،ونظرا بالغـة خطورة من جرائم

، تمويلهـا أو اإلرهابية العمليات في استخدامها إمكانية نطاق واتساع
يمهـد ، إليـه تصبوا الذي الغرض في نجاحها احتمال أن سيما وال
استراتيجية وفق خططها أدق في اإلرهابية المشاريع لتمويل الطريق

ل المادية اإلمكانيات جميع تسخير لها كأساس تعتمد مما، هدفها تحقيق
العملـي الواقع أرض على مخططاتها تنفيذ فرص كبير بشكل يقوي

المغربـي...  المشرع يلجأ أن المحتم ومن بل المنتظر من كان فقد



بالـدافع اقترنت متى اإلرهابية الجرائم ضمن وتصنيفها تجريمها إلى
ارتكابها إلى ... .الباعث

الثانية وتزييف: الفقرة تزوير والطوابعجرائم والدمغات الدولة أختام
 :

جـرائم من النوع هذا يحتضنه الذي الخطورة حجم يخفى ال
الجـرائم فـي المغربي المشرع عليها عاقب فقد ، والتزييف التزوير

ق342بالفصل-العادية المؤبد–ج.من ... .بالسجن

توظيـف حالة في مضاعفة خطورة من يتحقق قد لما ونظرا
تزو أعمالجرائم في ، والعالمات والطوابع والدمغات الدولة أختام ير

قانون خالل من المشرع عمد فقد ، تصـنيفها) 03.03(إرهابية إلى
الغرض لهذا وظفت متى اإلرهابية الجرائم هذا... ضمن خطورة أما

المصـداقية مـن نوعا تمنح كونها في جلية فتبدو الجرائم من النوع
المخت للوثائق ممـاالثبوتية ، الرسمية بنماذجها المشفوعة أو بها ومة

الغـرض بالتـالي ويسـهل الرسـمية الحجية من نوعا عليها يظفي
تنفيذها المزمع اإلرهابية الجريمة سياق في فيه ... . الموظفة

المعدة والدمغات األختام جميع ودمغاتها الدولة بأختام ويقصد
والموافقة والمصادقة جميـعوالمعتمد... للتأشير لدى رسمية بصفة ة

والتنظيميـة اإلداريـة ومرافقها الدولة الطوابـع... مؤسسات أمـا
أو الوطنيـة الطوابـع جميـع إلى مقصودها فينصرف والمعامالت

شرعية بصفة المقننة المغربية الدولة عالمات
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رسـمية بصـفة المسـتخدمة الدولة لعالمات بالنسبة الشأن هو كما

والفضة الذهب الرسـمية... ودمغات الصـفة ذات والمطبوعـات
أو العامـة اإلدارات أو الدستور ينشؤها التي المجالس في المستعملة

المستحقة القضائية وقسائم... الهيئات األداء وشارات البريد وطوابع
المنفصـلة الماليـة الطوابـع أو البريد إدارة تصدرها التي ... الرد

أو الطوابع ذات النماذج أو أووأوراق النقديـة القيمـة ذات األوراق
... .البريدية

الثالثــة بــالمواد: الفقــرة عليهــا المنصــوص التزييــف جــرائم
360I361ق362و : ج.من

اإلرهاب قانون جرائم) 03.03(يحيل من خاصة أنواع على
بالفصـول عليهـا المنصوص تلك وهي ، والتزوير ،360التزييف

الجنائي362و361 القانون . من

بالفصل عليها المنصوص التزوير لجرائم مـن360فبالنسبة
أو.ق الـرخص يطـال الـذي والزور التزييف إلى فتنصرف ، ج

أو التواصـيل أو النشـرات أو البطاقـات أو الكتيبات أو الشهادات
جـوازات أو الطريـق أوراق أو الخدمـة أوامر أو السفر جوازات

اإل تصدرها أخرى وثيقة أية أو أوالمرور لحـق إثباتا العامة دارات
ترخيص منح أو صفة أو .هوية



بالفصل عليها المنصوص التزوير جرائم ق361أما ج.مـن
عليهـا المنصوص الوثائق إحدى تسلم إلى حق بغير بالتوصل فتعلق
غيـر ببيانـات اإلدالء طريـق عن ذلك محاولة أو السابق بالفصل

أ كاذب اسم انتحال طريق عن وإما بتقـديمصحيحة أو كاذبة صفة و
صحيحة غير إقرارات أو شهادات أو لجـرائم... معلومات وبالنسبة

المادة بمقتضى المقررة ق362التزوير بأصـحاب.من فترتبط ، ج
زائف اسم تحت النزالء أحد سجالتهم في قيدوا إذا اإلنزال أو الغرف

معهم باتفاق تقييدهم أغفلوا إذا وكذلك ، مختلف ... .أو
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الرابعة األخرى: الفقرة األداء ووسائل الشيكات تزييف : جرائم

فـي الحقيقـة تغييـر البنكية الشيكات وتزييف بتزوير يقصد
شأنه من تغييرا ، نية بسوء بها المضمنة البيانات في أو ، عريضتها
اآلتية الوسائل أحد باعتماد العمدي التغيير هذا وقع متى ضرر إحداث

 :

توقي)أ مزورةوضع .عات
التوقيع)ب أو الكتابة أو المحور .تغيير
وهمية)ت أشخاص مفيدة(وضع أو بأشـخاص) ساحبة استبدالها أو

.آخرين
أو)ث تحريـره تمـام بعد الشيك ورقة في مقحمة أو إضافية كتابة

.اختتامه



مـن الشـيكات وتزوير لتزييف الجرمي الفعل وصف وينتقل
العادية الجرائم متـىليندرج) 1(إطار اإلرهابية الجرائم خانة ضمن

العمـومي األمـن لزعزعـة جمـاعي أو فردي مشروع في وظف
تمويـل طريـق عـن ، العـام للنظام الطبيعية بالسيرورة واإلخالل
أو الماديـة الوسـائل مـن تمكينـه أو اإلرهابيـة العملية مشروع

لتنفيذه المؤهلة ، يطبق... اللوجيستيكية الشيء ونفس

-----------------------------------------
-------------------

الفصل) 1 التجارة316ينص مدونة : من
بين" ...  تتراوح وبغرامة سنوات خمسة إلى سنة من بالحبس يعاقب

وعشرون10.000و20.000 خمسة عن قيمتها تقل أن دون درهم
الخصاص من أو الشيك مبلغ من المائة .في

الذي-1 الشيك أدائهساحب قصد الشيك مؤونة بتوفير يقم لم أو أغفل
تقديمه .عند

عليه-2 المسحوب لدى صحيحة غير بصفة المتعرض الشيك ساحب
.
شيكا-3 زور أو زيف .من
أو-4 يتظهيره أو مزيف أو مزور شيك تسلم بقبول علم عن قام من

احتياطيا ضمانا .ضمانه
أو-5 مزيف شيك استعمال حاول أو علم عن استعمل .مزورمن



ال-6 أن شـرط شـيك تظهيـر أو بقبـول علم عن قام شخص كل
الضمان سبيل على به يحتفظ وأن فورا .يستخلص

المـواد مصـادرة ويتم ، وتبدد المزورة أو المزيفة الشيكات تصادر
هذه إلنتاج معدة كانت أو استعملت التي واألدوات واألجهزة واآلالت

استعم إذا إال ن قضائي بأمر ، مالكهاالشيكات علم دون ... " لت
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بالمـادة عليها المنصوص األخرى األداء لوسائل مـن331بالنسبة
بأنه تقضي التي التجارة المنصـوص: " ... مدونة بالعقوبات يعاقب

المادة في القسم316عليها هذا موضوع األداء وسائل : بخصوص

أداء-1 وسيلة زور أو زيف من .كل
علم-2 عن استعمل من أوكل مزيفـة أداء وسيلة استعمال حاول أو

.مزورة
مزورة-3 أو مزيفة أداءات بواسطة أداء علم عن قبل من ... " كل

الظهير من الرابعة المادة مقتضيات وفق ، أداء وسيلة وتعتبر
رقم سادس1414محرم15بتاريخ1.93.147الشريف موافق هـ

بن1993يوليوز يتعلق قانون بمثابة االئتمـانالمعتبرة مؤسسات شأة
كانـت كيفما أموال تحويل من شخص أي تمكن وسيلة كل ومراقبتها

لذلك المستعملة التقنية الخطط أو ... .الطريقة

الثالث اإلتالف: المطلب أو التعييب أو التخريب : جرائم



ضمن واإلتالف العييب أو التخريب جرائم تصنيف مناط إن
اإلرهابية ت–الجرائم التصنيفمتى لهذا الموضوعية الشروط حققت

الجـرائم– من النوع هذا خطورة درجة األمر حقيقة في يوازي إنما
عموم يؤمها التي الحساسة للمرافق العشوائي الضرب يستهدف الذي
وتـدمير التحتيـة البنى إتالف منها القصد ويكون ، اآلمنين األفراد

بشكل العامة والممتلكات العمومية بينالمرافق والفزع الرعب يشيع
العامة المادة... صفوف عرفت فقد القانوني المستوى على من3أما

في المؤرخة المتحدة األمم عصبة قبل من المقررة نونبر16االتفاقية
بالقول1937 التخريب جرائم ، :
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وإتـالف" ...  تـدمير لغايـة قصد عن المقترفة األفعال كل

أو العامة استعمالالممتلكات أو المواصالت ووسائل بالمنفعة المتعلقة
أو صناعة وكذلك ، المحرقة أو المتفجرة المواد أو الميكروب أو السم

المواد هذه من أي توزيع أو نقل أو حيازة أو ) .1... " (شراء

الرابع المالحية: المطلب : الجرائم

أو الطائرات تحويل جرائم ، المالحية بالجرائم أويقصد السفن
المالحة منشآت إتالف أو إتالفها أو النقل سائل من أخرى وسيلة أية



وسـائل إتالف أو تخريب أو تعييب أو البرية أو البحرية أو الجوية
... .االتصال

وسـفن طـائرات مـن الدولية النقل وسائل أن شك من وما
الرائ االختراعات أهم من تعتبر ، األخرى النقل وسائل من دةوغيرها

كمـا ، الحجـم صـغيرة كونية قرية مجرد العالم أصبح وبفضلها ،
الجيو الفواصل مستوى يتجاوز ال الدول بين الحدود مفهوم -أضحى

غير ال إفـرازات... سياسية ظل في دورها وخبى معالمها اندثرت
اليوم لعالم الهائل والتقدم فـي. العولمة الوسـائل هذه أهمية وتبدو

امتدا تعتبر توابـعكونها مـن يتجزأ ال جزءا وتشكل الدولة لسيادة دا
السيادة على صريحا اعتداءا يعتبر عليها االعتداء فإن وعليه ، إقليمها

المستهدفة للدول .الرسمية

-----------------------------------------
--------------------

التخ) 1 جـرائم تكتسيه لما ونظرا المغربي المشرع أن ريـبالحظ
، المجتمعيـة المنظومة داخل بالغة خطورة من ، واإلتالف والتعييب

جردها بمفهوم–سابقا–فقد خاللها تعترف أن يمكن إمكانية أية من
أمـام لمحـاكمتهم مقترفيهـا تسـليم عملية وأباح السياسية الجريمة
المـادة مـن األخيـرة الفقـرة نصت ذلك وإلى ، الوطنية محاكمهم

ظه من األجانب1958نونبر8يرالخامسة المجرمين بتسليم المتعلق
.



مدنيـة" ...  حرب أو تمرد خالل بها يقوم التي لألعمال يرجع فيما
يترتـب أن يمكـن ال فإنه ، المنشودة لغايته المتحاربين الفريقين أحد
أعمـال تعد األعمال تلك كانت إذا إال المطلوب الشخص تسليم عنها

أعمال أو بغيضة الحروبوحشية قوانين تمنعها ... " تخريب
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، عنهـا الحديث بصدد نحن التي المالحية الوسائل كانت وإذا
فحسب تشكيالتها مستوى على ال ومتميزا ملحوظا تطورا عرفت قد

عملها أساليب وتطوير فعاليتها زيادة مستوى على أيضا بل فقد... ،
التخريب حوادث زيادة الملموس التطور هذا الـذيواكب والتعييب

لها المفضـلة... تتعرض الوجهة تشكل أضحت أنها الجزم يمكن بل
كأهـداف استعمالها لخطورة بالنظر اإلرهابية والعمليات لإلرهابيين

تخلفها التي التدميرية النتائج وقوة ، جميعـا... إرهابية ولنستحضـر
بحياة11أحداث أودت التي األمريكية المتحدة بالواليات أكثرشتنبر

ركاب طائرات العملية هذا في وظفت أن بعد مواطن آالف ثالثة من
الدفاع ووزارة البنتاغون ومقر العالمي التجارة برجي .استهدفت

وتأثيرهـا االعتداءات هذه لمثل االستثنائية للخطورة وبالنظر
تعـريض عبر العالمية والمواصالت الدولي النقل سالمة على السلبي

المسافر المميتحياة للخطر اآلمنين الجـرائم... ين حظيـت فقـد
السـلطات لـدى متزايـدة بأهمية المجال هذا في المرتكبة اإلرهابية
هذا مكافحة في جهودها أسفرت وقد ، المعمور دول لمختلف الرسمية
المغـرب بادر ، أساسية اتفاقيات ثالث توقيع عن الجرائم من النوع

الشكل على وهي عليها : التاليبالمصادقة



مـتن)أ علـى ترتكب التي واألفعال الجرائم بشأن طوكيو اتفاقية
بتاريخ بطوكيو والموقعة المحررة ، .1963شتنبر19: الطائرات

االستيالء)ب بقمع الخاصة ، الهولندية بالديار المنعقدة الهاي اتفاقية
بتـاريخ بالهاي والموقعة المحررة ، الطائرات على القانوني : غير

.1970جنبرد19
سـالمة)ت علـى االعتـداء جرائم بقمع الخاصة مونتريال اتفاقية

بتاريخ مونتريال في والموقعة المحررة المدني، شتنبر23: الطيران
1971)1. (

-----------------------------------------
----------------------

ذ) 1 المنظمـة/  يقول االتفاقيـات أن شلبي أحمد لمسـائلإبراهيم
من أكثر اآلن عددها يبلغ المختلفة الدول بين اتفاقيـة800الطيران

، العام-ثنائية الدولي القانون الجامعية–مبادئ صفحة1985الدار
112.
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الجرائم ردع مستوى على فعالة تكن لم االتفاقيات هذه أن بيد

المال الوسائل من وغيرها الطائرات على الواقعة بسبباإلرهابية حية
تكـون وواقعيـة قانونيـة آلليات إقرارها وعدم مقتضياتها غموض
بـين للتنسـيق آليات تقم لم كونها عن فضال ، عملية وأكثر رادعة
بأغلـب حـدى مما الجرائم، من النوع هذا لمواجهة المتعاقدة الدول
أكثـر تكـون بهـا خاصـة تشريعية مقتضيات استحداث إلى الدول



سب في وفاعلية المالحيةصرامة وسائلها وسالمة أمن على الحفاظ يل
األستاذ...  يقول ذلك الجهماني: وإلى إبراهيم )  1: (تامر

ورغـم"...  ، االتفاقيات هذه أحكام صراحة من الرغم وعلى
المسـتمر التزايد من يمنع لم ذلك أن إال ، األمنية االحتياطات اتخاذ

عام ففي ، الطائرات اختطاف إال1950لعمليات العالم في يقع لم ،
مـن الواقعين ، األخيرين العقدين خالل أنه إال ، وقليلة نادرة حاالت

أنه1970إلى1950 وحـدها" نجد المتحـدة الواليات في 73وقع

الالتينية أمريكا وفي الغربية51حدثا أوروبا وفي حـوادث9حادثا
السوفياتي االتحاد الشـرق3وكذا أوروبا وفي حـوادث9يةحوادث

وقعت العربي الوطن ... " .حوادث3وفي

، المالحـة وسائل على االستيالء جرائم فإن القول وخالصة
وجهاتهـا غيـر إلـى وتحويلهـا ، بحريـة أم برية أم كانت جوية
يعتبر ، والتدمير التعييب و بالتخريب استهدافها أو ، لها المخصصة

اإل على اإلرهابية الجرائم صور أخطر حيـاةمن يمـس إذ ، طالق
فضال ، المفاجئة الصدمة عنصر على ويعتمد ، وأبرياء آمنين ركاب
الجـرائم مـن النوع هذا خالل من المسافرين حياة إزهاق كون عن
فـرص كبير بشكل تتقلص إذ والمأساوية الشناعة من الكثير يتضمن

والحالة لها يتعرضون التي اإلبادة عملية أن كما ، للركاب هذهالنجاة
صورها بأبشع متسمة ... .تكون



-----------------------------------------
------------------------

الجهماني/ ذ)1 إبراهيم ،: ناصر الدولي القانون في اإلرهاب مفهوم
صفحة الجزائرية العربي الكتاب دار ينـاير73مطبعة 2002طبعة

سابق– .-مرجع
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الخامس والمتفجراتج: المطلب األسلحة : رائم

حكمهـا فـي قانونا المعتبرة األدوات وجميع األسلحة تكتسي
عمليـات تسهل إذ ، اإلرهابية العمليات تنفيذ سياق في بالغة خطورة
الـذي اإلرهـابي الغـرض نجاح واحتماالت فرص وتقوي ارتكابها

أجله من المـادة... وظفت في سالحا القـانون303ويعتبر مـن
واألدواتالج واألجهـزة والمتفجـرات الناريـة األسلحة جميع نائي

الخانقة أو الراضة أو الواخزة ) .1(واألشياء

مـن رئيسـة أنـواع ثالث على يحيلنا الفصل هذا ومقتضى
األجهـزة جميـع تعدادها في ويدخل البيضاء األسلحة وهي األسلحة

القاطعـة أو الراخـة أو الواخزة واألشياء واألسـلحة...واألدوات
المتفجـرات وجميع الناري والطلق الدفع أدوات جميع وتشمل النارية

والذخيرة لالنفجار القابلة األدوات ويـدخل... أو الخانقة األسلحة ثم
الخانقـة والغـازات والتقنينـات واألدوات الوسائل جميع حكمها في
السـامة والغـازات الطبيعـي التنفس دون تحول التي أو ، للتنفس

للفردوغا والذهنية البدنية المقدرة تشل التي األعصاب ... .زات



اإلرهـاب مكافحة قانون خالل من المغربي المشرع ويعاقب
تعلـق) 03.03( سـواء إرهابية ألغراض لألسلحة المجرم التوظيف

للمقتضـيات خالفـا والـذخيرة المتفجرات أو األسلحة بصنع األمر
ا بها الجاري والتنظيمية جريمة. لعملالقانونية التوظيف هذا ويعتبر

العام النظام بأسس المس تستهدف إجرامية بأعمال اقترن متى إرهابية
العنـف واعتماد الترهيب بواسطة العمومي باألمن سـواء... وتخل

اسـتعمال أو تـرويج أو نقل أو حيازة أو صنع بعمليات األمر تعلق
حكمها في يدخل وما ... .األسلحة

-----------------------------------------
---------------------

الفصل) 1 مقتضيات على طرأ الذي التعديل القانون303الحظ من
رقـم الشـريف الظهير بموجبه وتمم غير والذي 1.01.02الجنائي

في رقم2001فبراير15المؤرخ للقانون .38.00تنفيذا
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السادس المعالجة: المطلب نظم للمعطياتجرائم : اآللية

، للمعطيـات اآللية المعالجة نظم جرائم كون البيان عن غني
الزجريـة التشـريعية المنظومـة علـى الجديدة الجرائم من وتعتبر

ينظمها قانوني إطار ثمة يكن لم إذ ، من... بالمغرب مناص فال لذا
ورصد الجرائم من النوع هذا لمقاربة الفقهي التصور على نعرج أن

آثارها مختلف واستقراء ....خصوصياتها



األعمـال جميـع ، للمعطيـات اآللية المعالجة بنظم ويقصد
المعلومـات لحفـظ اإللكترونيـة األنظمـة تتنـاول التي اإلجرامية

والسرقة بالقرصنة إما وتستهدفها ، غيـر(ومعالجتها االختراق مثال
لت بياناتها واختالس ، المعلوماتية للنظم جريمـةالمشروع في وظيفها

معنويـة أو مادية منفعة لقاء األغيار لفائدة تسريبها أو أو) ... معينة
والبيانـات(بالتخريب البـرامج لتخريـب بالنسـبة الشـأن هو كما

التخريبـي الفيروس تقنية والسيما ما بطريقة كمـا...). المعلوماتية
الم نظم آالت استخدام الجرائم من النوع هذا زمرة في عالجـةيدخل

االتصـال وشـبكات معلوماتيـة حواسـيب من ، للمعلومات اآللية
المعلوماتي... المعلوماتي للتواصل الدولية في) االنترنيت(والشبكة

بـين االتصـال ربـط تسهيل أو له التخطيط أو الجرمي الفعل تنفيذ
بينهم التنسيق سبل وتقوية .منفذيه

اآل المعالجة نظم جرائم أن القول تعتبرويمكن ، للمعلومات لية
علـى يصطلح أضحى لما التمظهرات أبرز أحد ، الظاهر الوقت في

، بظاهرة الدولي القانوني القاموس في الجريمـة" تسميته ،" عولمة
الجيوسياسـية الحدود أو اإلقليمية بمبدأ تعترف ال الجرائم هذه أن إذ

وم متعددة دول لتشمل بآثارها تمتد بل ، المعمور عبـرلدول نتشرة
بدولـة لجريمـة التخطيط مثال يمكن حيث ، العالم دول أرجاء جميع

أخرى دولة في مقترفيها بين التنسيق ويتم ، أن... معينة حـين في
ثالثة بدولة يقع قد التنفيذ بـين... محل األساسـي الواسـط ويبقى

للمعلومـات اآللية المعالجة نظام هو الحالة هذه في الجريمة مكونات
....
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اآلليـة المعالجـة نظـم لجـرائم األولـي التمظهر كان وإذا
بسـيطة بطبيعة مسارها مستهل في اتسمت قد ، لـم) 1(للمعطيات
نادرا إال الجرمي والعنصر الجنائي القصد فيها ليتحقق فإنها... يكن

نطاق واتسع ، خطورتها حدة وتصاعدت معالمها تطورت ما سرعان
مستفيدة ، الثـورةاستخدامها أرضيته مهدت الذي الهائل التطور من
اليوم لعالم ... .المعلوماتية

للمعطيـات اآللية المعالجة نظم الجرائم كون البيان عن وغني
بالمغرب الزجرية التشريعية المنظومة على الجديدة الجرائم من تعتبر

االعتماد يتم ما غالبا لذا ، ينظمها قانوني إطار ثمة يوجد ال إذ على،
هـذا لمقاربـة المقارنة التشريعية بالنظم واالستئناس الفقهي التصور

وآثارها مميزاتها ورصد الجرائم من ... .النوع

اآللية المعالجة نظم جرائم تجليات على الضوء تسليط ويمكن
رئيسية أصناف ثالثة خالل من اإللكترونية والمعطيات : للمعلومات

األول : الصنف
في العمـدييتمثل االسـتغالل ، مرادها يكون التي الجرمية األفعال

المعلومـات وحفظ لتوظيف أجهزة داخل محفوظة معلوماتية لبيانات
.اآللية



-----------------------------------------
---------------------

اآلليـة)1 المعالجـة نظـم في الجرمي الفعل ميالد بداية أن الحظ
لم ، والفضـولللمعطيات االستطالع في الرغبة حاجز ليتجاوز يكن

علـى يصـطلح ، الـنظم بهذه المهوسين من العديد لدى المعلوماتي
بالماكرز الكراكـز) MACKERS(تسميتهم ) CRACKERS(أو

دون لإلطالع المعلوماتية للحواسيب اآللية النظم يقتحمون كان والذي
ل تسربها أو بياناتها استقالل على برامجهااإلقدام تخريب أو ، .لغير

الصدد هذا في مقاربة/ انظر ، اإللكترونية الجريمة ، بيهي لحسن ذ
وقضائية للدراسـات... قانونية بنباصـر سلسـلة القانونية الواحة

والقضائية .107صفحة... القانونية
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الثاني :الصنف

المعطيات توظيف ألجهزة المشروع غير االختراق جرائم اآلليةويهم
وشبكة اإللكترونية كالحواسيب على" االنترنيت"، اإلطالع بنية وذلك

عليها المضروب الحظر رغم برامجهـا... محتوياتها تخريـب أو
التخريب رأسها وعلى متنوعة تقنيات باعتماد بها المحفوظة والبيانات
اآللية المعالجة مفعول تعطيل إلى المؤدى الفيروسات أحد باستعمال

و بها، المسجلة المعلومات .اندثار
الثالث : الصنف

يمكن التي ، اآللية المعالجة نظم وتقنيات آليات جميع إلى وينصرف
لها التغطية أو الجريمة الرتكاب كأداة توظف ربط... أن تسهيل أو



أعضائها بين الوجهـات... االتصال تحديـد أو بيـنهم التنسيق أو
اإل الجرمي بالفعل ... .رهابيالمستهدفة

يبـدو ، الجرميـة العينـة هذه حظر تطويق أن شك من وما
مـداها ان إذ نفسها على المنغلقة الجزائية للتشريعات بالنسبة متعذرا
، آثارها لمحاصرة ميدانيا وتعاونا دوليا تنسيقا ، ذلك بموازاة يتطلب
حتى تخترق قد النوع هذا من جرائم أن خاصة ، خطورتها من والحد

وقانونااعت تقنيا المحصنة المعلوماتية األنظمة ذلـك... د مـن أكثر
بالنسـبة الشأن هو كما ، للغاية وخطيرة حساسة ميادين تمس قد فهي
وأسـرار العـام األمن وأجهزة والمخابرات الرسمية الدولة ألسرار

الدول ) .1(اقتصاديات

أخطـر مـن للمعلومـات اآللية المعالجة نظم جرائم وتعتبر
اإلرهابيةال األعمال في توظف أن يمكن التي اإلطالق على ... جرائم

االحصائيات أكدت فقد

-----------------------------------------
---------------------

للمعطيات) 1 اآللية المعالجة نظم جرائم أن الميدانية الدراسات تشير
يقارب ما األمريكي االقتصاد دوال250يكلف كمـامليار ، سنويا ر

األمـن أمـام المرفوعة التحديات صدارة تتبوأ الجرائم هذه أصبحت
بها .القومي
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من أكثر أن ، واألشد% 75الميدانية الخطيرة اإلرهابية الجرائم من
أثنـاء في سواء للمعطيات اآللية المعالجة تقنيات فيها وظفت ضراوة

تق أو ارتكابها عملية تسهيل أو لها بـينالتخطيط التواصـل سبل وية
.مقترفيها

، عادية جرائم ، للمعطيات اآللية المعالجة نظم جرائم وتعتبر
لهـذا وظفـت ما إذا إرهابية أعمال إلى تتحول ما سرعان أنها غير
هذا مثل خطورة تتفهم المقارنة التشريعات أغلب جعل مما ، الغرض

اإلرهابيـة الجـرائم ضمن فصنفتها اإلجرامي والمشـرع. ..النوع
األول الفصل من السابعة بالفقرة أقحم عندما صنعا أحسن –المغربي

قانون218 للمعطيـات) 03.03(من اآلليـة المعالجة نظم جرائم ،
جماعي أو فردي بمشروع اقترنت متى اإلرهابية الجرائم تعداد ضمن

العام النظام أو العمومي األمن مـن... يمس النـوع هذا يشكله لما
أثنـاءالجرا في وفعالة قوية لوجيستيكية ومساندة رئيسة دعامة من ئم

اإلرهابية الجرائم .تنفيذ

السابع اإلعـداد: المطلب ألجـل اتفـاق أو عصـابة تكوين جرائم
من فعل الرتكاب

اإلرهاب : أفعال

يكتسـي ال ، انفرادية بصفة الجرمي الفعل ارتكاب أن القاعدة
له تكون وال الخطورة حالةنفس في الواقعية أو القانونية اآلثار نفس

وباتفـاق العـدوان علـى قبلي بتصميم جماعية بصفة ارتكب إذا ما
والمهـام األدوار توزيع يتم حيث الجرمي الفعل مقترفي بين مشترك



األشخاص ضد موجهة أكانت سواء لها اإلعداد بعد الجريمة الرتكاب
و ارتكابها عملية يسهل مما ، األموال مـنأو مقاومة حركة أية يشل

احتمـال نسـبة وترتفـع ، نجاحها فرص فتتقوى ، ضحاياها طرف
، أصحابها المغربـي... هروب المشرع تشدد مرد ذلك كان وربما

فـي قـائال نـص أن فبعد ، للعصابات الجزائية العقوبات إقرار في
الفصل في العصابات ق293تعريف اتفاق: " ج.من أو عصابة كل

تكن أومهما بإعـداد للقيام وجد أو أنشئ فيه المساهمين عدد أو مدته
ضد جنايات ارتكاب

100
ثبـوت بمجرد اإلجرامية العصابة جناية يكون األموال أو األشخاص

مشترك باتفاق العدوان على العقوبـات" ... التصميم مقـررا نص
الفصل خالل من اإلجرامية للعصابة القانون294الجزائية ذات من

يـدخل... : " من كل ، سنوات عشر إلى خمس من بالسجن يعاقب
السـابق الفصـل في عليه نص مما اتفاق أو عصابة ويكـون. في

ولمن االتفاق أو العصابة لمسيري سنة عشرين إلى عشر من السجن
ما قيادة فيه ... " .باشر

، العصـابات مفهـوم أن يتضـح ذكره سبق ما خالل ومن
ا حول كأساس الفعـليتمحور الرتكـاب الفاعلين بين المسبق التفاق

ضـد جنايات ارتكاب أو بإعداد للقيام االتفاق هذا وتوجيه ، الجرمي
األموال أو ) .1(األشخاص

ونظيرتهـا اإلجراميـة العصـابة بـين التفرقة معيار ويبقى
ذاتهـا العصـابة قيـام إلـى الدافع الباعث حول متمركزا اإلرهابية



الموجهة تسـتهدفواألغراض اإلجراميـة العصابة كانت فإذا ، لها
نطاق في يكون ذلك فإن ، ممتلكاتهم أو األشخاص حياة على االعتداء

رمزية أو مادية أو مالية منفعة على الحصول غايته ، بيـد... محدد
األشـخاص علـى االعتـداء عنصر من تتخذ اإلرهابية العصابة أن

مطية باألحرى أو وسيلة مجرد منواألموال الرئيس الباعث لتحقيق
وإشاعة ، العمومي واألمن العام بالنظام المساس وهو ارتكابها وراء

المواطنين عموم بين والهلع والتخويف الواضـح... الرعب ومـن
تقوم ، العصابات أعمال بشأن اإلرهابية الجريمة أن ، سبق ما حسب

التالية األركان : على
-----------------------------------------

----------------------
عـدد)1 األعلـى المجلـس قرار ذهب ذلك بتـاريخ7203وإلى

جنـائي14/11/1983 بمجموعـة399ص77843ملف منشـور
المجلس حيثياته1966قرارات في فأقر ، :

فيـه"...  المسـاهمين عدد أو مدته كانت مهما اتفاق أو عصابة كل
أ بإعداد للقيام وجد أو أوأنشئ األشـخاص ضـد جنايـة ارتكاب و

علـى التصميم ثبوت بمجرد اإلجرامية العصابة جناية يكون األموال
مشترك باتفاق باإلدانة(...) العدوان قضاءها عللت قد المحكمة تكون

قالت حين المجرمين عصابة تكوين أجل اعترفـوا: من المتهمين إن
بـاب فتح من بها تمكنوا التي وبالكيفية وباألشـياءبالسرقة المنـزل

بيـنهم جرت التي القسمة وبكيفية فيه وقعت الذي والمكان المسروقة
المـدة...  تكـن مهما اتفاق وجود الجريمة هذه قيام شروط من وأن

مـن تتجلى الشروط هذه وأن األموال أو األشخاص ضد بجناية للقيام
ه وكان البيضاء إلى غيابها عند الضحية سرقة على اتفقوا دفكونهم



فـإن االعتياد يخص فيما أما ، األموال على االعتداء هو االتفاق هذا
الجريمة هذه لقيام يشترطه ال ... " القانون
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المادي التالية:الركن العناصر في : ويتجلى

أكثر-أ أو شخصين بين المدة محدد غير أو محدد اتفاق .وجود
ارتكا-ب أو بإعداد القيام أجل من االتفاق ضـدتوجيه جنايـات ب

األموال أو .األشخاص
مشترك-ت باتفاق العدوان على التصميم .ثبوت

المعنوي واآلخر:الركن عام أحدهما أساسيين عنصرين إلى وينقسم
: خاص

العام الجنائي : القصد
تحقيق نحو اإلرهابية الجريمة في إلرادته الجاني توجيه إلى ينصرف

موضوع للجريمة المكونة والموجهةالواقعة اإلجرامية العصابة اتفاق
بعناصرها والكامل التام وعلمه إحاطته أي واألموال األشخاص ضد
أو الواقعيـة الناحيـة من سواء الخاص الجنائي القانون يحددها كما

.القانونية

الخاص الجنائي : القصد
اإلرادة أي ، العام للقصد التركيبية المكونات نفس تكوينه في ويتداخل
عنصـر وهـو واسـتثنائي خاص عنصر واعتبار إضافة مع والعلم
زعزعـة وهو اإلرهابية العصابة جريمة ارتكاب إلى الدافع الباعث



بـين الفوضى وإشاعة ، العام باالستقرار واإلخالل العمومي النظام
القصد يكون وبذلك ، والعنف والترهيب التخويف باعتماد " المواطنين

اإل" اإلرهابي محرك وأسـاسهو الجـرائم من النوع هذا في رادة
التـي للنتيجـة اإلرهابي الجاني تصور أي ، عليها اإلقدام من الغاية
علـى تتعلق وهي ، اإلرهابية للعصابة اإلجرامي النشاط في يتوخاها

حال كل
102

الفعـل هـذا عـن االحتمال سبيل على ولو ترتبها الممكن بالنتيجة
.اإلرهابي

الثامن األموال: المطلب وانتزاع السرقة : جرائم

منقولـة- ألمـوال العمدي االختالس تفيد األموال وانتزاع السرقة
ذلك محاولة أو وتملكها األغيار لفائدة .ومملوكة

الـذي للمحـل تبعا السرقة لجريمة القانوني الوصف ويتباين
االعينيـة أو الشخصية للظروف بالنظر وكذا عليه وتنصب تنصرف

تقت بارتكابهاالتي عندما... رن الضبطية الجنحة وصف تتقمص فهي
زهيدة سرقة التأديبيـة) ج.ق506(تكون الجنحة وصف وتكتسب ،

مجردة سرقة كانت القانوني) ... ج.ق505(متى الوصف يرتقي وقد
اقتـرن متى الموصوفة السرقة بجناية متعلقا ليصبح السرقة لجريمة

التشد ظروف من أكثر أو واحد للفصلينبظرف طبقا 510و509يد

ق أو.من التعـدد أو التسـلق أو الليـل لظـرف الشأن هو كما ، ج
المحرك ذات محرك ذات ناقلة ... .استعمال



األمـوال انتـزاع جـرائم مـن وغيرها الجرائم هذه فجميع
جـرائم تصـبح ، تتخذه الذي القانوني الوصف عن النظر وبصرف

بم عمدا ارتباطها بمجرد يسـتهدفإرهابية جماعي أو فردي شروع
والترهيب التخويف بنية العام واالستقرار باألمن ... .المس

التاسع إرهابية: المطلب جريمة من عليها المتحصل األشياء إخفاء
بذلـــك العلم .مع

أو جنحـة مـن عليها متحصل أشياء إخفاء عملية تجريم إن
الف هذا كون في وتبريره علته يجد ، إلىجناية يؤدي قد ، الجرمي عل

الجريمة جسم اندثار
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التمهيـدي البحـث نجاعـة أمـام عائقا يشكل مما ، معالمها ومحو
الجرمي الفعل مقترفي عن ... .والكشف

على متناهية خطورة يتضمن الجرائم من النوع هذا كان ولما
الميدانية آثاره والتستر–مستوى بالتمويه يتعلق فيما سيما علـىوال

انـدثار علـى والمساعدة األصلي الجرمي الفعل ومتحصالت أدوات
مقترفيها فرار وتسهيل الجريمة يقع-أدلة أن البديهي من كان فقد ،

بقـانون المضـمن الجزائي العقاب طائلة تحت حتى ) 03.03(أيضا
الفقرة في األخير هذا فنص ، باإلرهاب الفصـل10المتعلق -1من

ا" ... 218 إرهابيةإخفاء جريمة من عليها المتحصل ... " ألشياء



اإلخفاء عملية في يتمثل مادي ركن الجريمة هذه لقيام ويتعين
فـي يتمثل معنوي وآخر إرهابية جريمة من عليها المتحصل لألشياء

إرهابيـة جريمـة مـن عليها متحصل األشياء ذات بكون ... العلم
الموضوع محكمة لتقدير العلم هذا مـنويخضع عليهـا رقابة دون

النقض قضاء ) 1(طرف

العاشر البيئية: المطلب : الجرائم

المنظومـة بتركيبة التفاعلية عالقته في البيئي المحيط كان لما
وثـروة ، البشـرية للحيـاة االستمرارية أساس بحق يعد المجتمعية،

في طبيعية
-----------------------------------------

-----------------------
عـدد) 1 األعلـى المجلـس قرار ذهب ذلك بتـاريخ1204وإلى

ملف15/10/1979 ب. 34457، في" منشور القضائي االجتهاد
الجنائي القانون .241صفحة... " مجموعة

الطاعن" ...  أثارها التي الوسيلة إن الحكـم(...) حيث عـن ناعتا
للقصد الخاطئ استنتاجه فيه هـذهالمطعون معـه تعتبر مما الجنائي

الوقـائع حقيقة في مناقشة مجموعها في يشكل ، فيه الواردة الوسيلة
قضاة بقبول حظيت التي اإلثبات حجج قيمة تقدير في ومجادلة الثابتة
المجلـس لرقابـة تخضع ال التي التقديرية سلطتهم حدود في الزجر

ا... " األعلى المجلس عن صادر آخر قرار في عـددوجاء ألعلـى
عـدد–1983نونبر28بتاريخ57731 جنحي : " 828/82ملف



وإن...  المحكمـة أن فيـه المطعون الحكم دراسة من يتجلى حيث
البضـاعة اشترى الطاعن كون على العلم عنصر إبراز في اعتمدت

عن عبارة هي يسـاوي" مادة" التي ال بخـس بثمن األسد نوع من
ب يفوق التي الحقيقي الثمنه هذا فإن البضاعة به المشتراة الثمن كثير

أن الثابـت مـن دام ما السرقة مصدرها البضاعة بأن العلم يقتضي
مهنـة يتعـاطى لديـه معروف البضاعة هذه له باع الذي الشخص

أ بوسيلة المادة هذه لديه وتتوفر يجعـل, الخياطة ممـا ، بـاألخرى
انعدامه يوازي التعليل ناقص ... " حكمها

األعلىقر( المجلس قرارات بمجموعة منشور الجنائية–ار –المادة

.6صفحة
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والالحقة منها الحالية وأجياله المجتمع مكونات لكل األهمية ... غاية
غير أحمر خطا تعتبر الرمزية ودالالتها المادي بتمظهرها البيئة فإن

، التفاوض أو للتعويض وراء... قابل السبب ذلك كان إقـداموربما
البيئية للمحطات العالم أنحاء كل في الفاعلة المدني المجتمع منظمات
أجـل من المعنية والمؤسسات الحكومات على الضغط على الكبرى
الـذي واالستهالك اإلنتاج ولنمط السائدة للمقاربة الجذرية المراجعة
المجـاالت وتلويـث الطبيعية الموارد استنزاف من المزيد على يقوم

الكونيةالبيئي يتحكم... ة مشتركا هاجسا أصبح المعطى هذا كان وإذا
مـن الـرغم على يبقى فإنه ، الدول واقتصاديات سياسات جميع في
والوقاية للعالج أهل وآفة والمحاصرة للتطويق قابال خطرا خطورته
البيئيـة اإلشكاليات لطرح المدى وبعيدة واضحة استراتيجية باعتماد

التفاعل عالقتها عقالنـيفي شمولي منظور من عقمها وفي بالتنمية ية
أو للتعـويض قابل غير ، مشتركا ملكا البيئية الثروة يعتبر وتضامني



والالحقة الحالية بأجيالها البشرية لكل المحض التجاري ) 1(التفاوض
. ...

والمعالجة السيطرة نطاق عن يخرج قد ، البيئي الخطر أن بيد
استهدف متى للثـروةالميدانية، تخريبيـة أو إرهابية أعمال بواسطة

تعريضـها أو تلويثها أو تدميرها إلى فيعمد ، البيئي للمكون الطبيعية
من شكل بأي للخطر

-----------------------------------------
-------------------

األعلـى=  المجلس به قضى ثالث قرار المحكمـة" .. وفي تطبـق
صحي تطبيقا نيةالقانون سوء بوجود صراحة الحكم في تشهد حين حا

منهـا تسـتنتج التـي والوقائع الظروف وتوضح لديها الثابتة المتهم
إخفـاء يعـد الظـروف تلك في للمتهم المنسوب الفعل أن باجتهادها

... " للمسروق
عدد( األعلى المجلس عن صادر 1959دجنبر28بتاريخ34قرار

والقانو القضاء بمجلة عددمنشور ) .171صفحة27ن
قراره األعلى المجلس عن ورد : وأخيرا

يتعـرض" ...  ولهـذا ، بالكليـة انعدامه يوازي التعليل نقصان إن
إخفـاء لجريمة المعنوي العنصر يبين لم الذي الجنائي الحكم للنقض

مسروقة األشياء بكون العلم هو والذي ... " المسروق
األعلـى( المجلس عن صادر 13/2/69بتـاريخ362عـددقرار

عدد األعلى المجلس قضاء بمجلة ) .21صفحة7منشور



جرائم في العلم عنصر أن يستنتج وغيرها القرارات هذه خالل ومن
، اإلرهابيـة الجرائم في أو العادية الجرائم في سواء مسروق إخفاء
يمكـنهم الـذين الحكـم لقضاة التقديرية السلطة صميم ضمن يندرج

ومعطياتهااستنباط النازلة وقائع باستقراء ...ه
مراكش) " 1 وملتقى المناخية التغيرات الشـبكة–3صفحة" حول

المستدامة والتنمية للبيئة .المغربية
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أزمة أمام مصراعيه على الباب يفتح مما ، التلويث أو الدمار أشكال

آثار بكثير تتجاوز الخطورة منتهى في بيئية وكارثة وخطورةطبيعية
التقليدية ... .الجرائم

تستهدف التي الجرائم ارتكاب إلى الدافع الباعث أن جدال وال
الجـرائم هـذه تتخذه أن يمكن الذي الوصف على يؤثر ، ... البيئة

الجاني لدى مادية بغاية ومرتبطا نطاقه في محدودا الباعث كان فمتى
العادية الجرائم ضمن البيئية الجرائم صنفت النقيض) ... 1(، وعلى

مخططـات أو بمشاريع الجرائم من العينة هذه ارتبطت فإذا ذلك من
خلـق قصد ، البيئي المجال تلويث أو ، البيئية الثروة تدمير تستهدف
العمـومي واألمـن العام بالنظام المس إثرها على يتم عارمة فوضى
المـواطنين، عمـوم بـين والترهيب الذعر إشاعة عنه يترتب مما

إرهابية جرائم ... .أصبحت



صنفها ، الجرائم هذه بخطورة منه اقتناعا المغربي والمشرع
الفصل في قائال فنص ، اإلرهابية الجرائم قانون218-3ضمن من

)03.03. (

الفقرة"...  في الوارد بالمفهوم إرهابيا فعال أيضا –10يعتبر

اإلنس218 صحة تعرض مادة وضع أو إدخال الحيوانأعاله، أو ان
في بما الماء في أو األرض في أو الهواء في للخطر البيئي المجال أو

اإلقليمية المياه ... ".ذلك

البعـد ذات البيئية الجريمة أن يتضح الفصل هذا خالل ومن
الفصـل مفهوم حسب تكوينها في تقوم ، مـن218–3اإلرهابي

التالية03.03قانون األركان : على

-----------------------------------------
----------------------

للثروة) 1 المعقلن أو المرخص غير لالستغالل بالنسبة الشأن هو كما
الغابوية بها.... الطبيعية مرخص غير أماكن في العشوائي الصيد أو

ممنوعة أوقات في لسـنة1973ظهير(أو الماليـة بقـانون المعدل
غ)... 1984 النماذجإلى من ذلك .ير
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المادي : الركن



صـحة تعـرض مـادة وضع أو إدخال في يتمثل مادي فعل
بالهواء األمر تعلق سواء للخطر البيئي المجال أو الحيوان أو اإلنسان

اإلقليمية المياه أو األنهار أو األرض .أو

المعنوي : الركن
ال الدافع الباعث تحقيق نحو الجاني إرادة الجرمتوجيه رتكاب

الفصل من األولى بالفقرة والمبين ، قـانون218–1اإلرهابي من
اإلرهاب والنظـام) 03.03(مكافحة العـام بـاألمن المسـاس وهو

العنف أو التخويف أو الترهيب باعتماد ... .العمومي

األنهـار...  مياه تلويث على اإلرهابيين إقدام مثال ذلك ومن
سام نفايات أو تقضيبسوائل سامة بمبيدات زراعية مناطق رش أو ة

الزراعية المحاصيل مدمرة... على أو قاتلة كيماوية مواد تسريب أو
الشروب للمياه اآللية المعالجة ومناطق السدود غير... بأحواض إلى

المسـاس إلـى اإلرهـابيين الجناة نية فيه تتجه التي األمثلة من ذلك
العمومي واألمن العام وانعدامبالنظام واالضطراب الفوضى وإشاعة

المجتمع أفراد بين .األمن

عشر الحادي اإلرهابي: المطلب بالجرم اإلشادة : جرائم

متعارضـا األفعال من النوع هذا تجريم األولى للوهلة يبدو قد
المكفـول الـرأي إبداء وحرية التعبير في الفرد حق مع ما حد إلى

وال والدستور القانون فـيبمقتضى التعمق أن غير ، الدولية مواثيق
التفاعليـة عالقتهـا ورصـد ، اإلرهابية الجريمة وخصوصية كنه



الرعـب وإشاعة االجتماعي االستقرار وغياب العام النظام بزعزعة
المواطنين صفوف في واالضطراب تزيـل... والذعر عوامل كلها

اإل بـالجرم اإلشادة عمليات على المصداقية وتنفي رهـابيالشرعية
بذاتها القائمة الجريمة مصاف إلى به في... وترتقي الحق كان فإذا
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المواثيق أو المحلية القوانين بمقتضى الطبيعي للشخص مقرر التعبير

المادة سيما وال اإلنسـان19الدولية لحقوق العالمي اإلعالن ... من
الترجمة كون أذهاننا عن يغيب ال أن ذلك بموازاة يتعين العمليةفإنه

مـن جماعات بين بها والوفاء تطبيقها في المشاركة تحتم الحق لهذا
قاسمها يظل التي اإلرهابية الجرائم في تصوره يتعذر ما وهذا الناس
عن النظر بصرف إدانتها على والدولي الوطني اإلجماع ، المشترك

أطرافها لدن من المقدمة ... .التبريرات

المغربي المشرع أحسن الصـبغةولقد أظفـى حينمـا صنعا
واضطراب بلبلة من تخلفه أن يمكن لما ، األفعال هذه على الجرمية
صفوفهم بين الفتنة نار وتؤجج بينهم التفرقة فتشيع المجتمع أفراد بين
هـذه والحالة المجتمع فيصبح ، المضاد واالنتقام االنتقام فتيل وتزكي

والتخر الميداني للعنف ومسرحا للصراع والتدميرحلبة فالحق... يب
بحريـة مساسه بمجرد شرعيته وتعدم معالمه تندثر التعبير حرية في
على المحافظة وهاجس الحق هذا مضمون يتصادم عندما أو اآلخرين

العام والنظام ... .األمن

تراتبيتهـا فـي الحقة اإلرهابي بالجرم اإلشادة جرائم وتعتبر
اإلرهابي الفعل اقتراف على مواجهةالزمنية بمجرد ماهيتها وتتحقق



الفقرة تنص ذلك وإلى بها الفصل2العموم يعاقـب: " ... 218من
بين تتراوح وبغرامة سنوات ست إلى سنتين من و10.000بالحبس

بواسـطة20.000 إرهابيـة جريمة تكون بأفعال أشاد من كل درهم
أو األمـاكن فـي بهـا المفـوه التهديـدات أو الصـياح أو الخطب
أو المبيعة والمطبوعات المكتوبات بواسطة أو العمومية االجتماعات
أو األمـاكن فـي المعروضـة أو للبيـع المعروضـة أو الموزعة
أنظـار على المعروضة الملصقات بواسطة أو العمومية االجتماعات
والبصـرية السـمعية اإلعـالم وسـائل مختلـف بواسـطة العموم

... " واإللكترونية

108
،وتأسيسا اإلرهـابي بالجرم اإلشادة جرائم فإن ذكر ما على

ركنـا ، الجنائي القصد يمثله الذي المعنوي ركنها إلى إضافة تتطلب
التالية العناصر تمثله : ماديا

سابقة-1 إرهابية جريمة .اقتراف
ونتائجه-2 اإلرهابي بالجرم .اإلشادة
اإلرهابي-3 بالجرم اإلشادة جرائم في العلنية .اعتماد
أوت-4 الخطـب بواسـطة اإلرهابيـة باألفعال اإلشادة مثيل

بها المفوه التهديدات أو .الصياح
األمـاكن-5 ، اإلرهـابي بالجرم اإلشادة جرائم محل اعتماد

وهي العموم مع للتواصل الموجهة والوسائل : العمومية



العمومية-أ االجتماعات أو .األماكن
الموزعة-ب أو المبيعة والمطبوعات المعروضةالمكتوبات أو

العمومية واالجتماعات األماكن في المعروضة أو .للبيع
مختلـف-ت بواسطة العموم أنظار على المعروضة الملحقات

واإللكترونية البصرية ، السمعية اإلعالم .وسائل

أو شـخص قيام نجد ، الصورة هذه على العملية األمثلة ومن
خال يتم خطابي تجمع بتنظيم األفراد من بالعملياتمجموعة اإلشادة له
اقترافها على واإلباحة الشرعية مظفيا ، بالنتائج... اإلرهابية ومنوها

عنها تمخضت يتضـمن... التي مجلـة أو بصحيفة مقال تحرير أو
إرهابية لعمليات المباشر التأييد منها يفهم ضمنية أو صريحة عبارات

اإل... مرتكبة الجـرائم تسـاند خاصـة منشورات طبع رهابيـةأو
المواطنين عموم على شبكة... وتوزيعها على خاصة ملفات فتح أو

ينصـرف ، للمعلومـات اآلليـة المعالجة نظم باعتماد أو االنترنيت
لها والمساندة التأييد وحشد إرهابية إجرامية بأعمال لإلشادة محتواها

األخرى...  النماذج من ذلك غير ... .إلى
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التأ ينبغي ما أن الشـناعةبيد مـن أنه الشأن هذا في عليه كيد

أبريـاء بحيـاة أودت إرهابية بأعمال اإلشادة على الفرد إقدام بمكان
حق وجه األطفال... دون بين ضحاياها في تميز النساء... ولم أو

الشيوخ...  حق... أو بغير األنفس قتل علـى... إن السبيل وقطع
ح على واالعتداء والمستأمنين مـذموماآلمنين إجرام هو ... رماتهم

اإلجرام هذا من يتجزأ ال جزء به تبريـر... واإلشادة وأي حق فأي



واإلشـادة الترحيـب تفسـير خالله من يمكن والمنطق العقل يتقبله
قوله يرد لم أو أرواحهم وإزهاق ، والشيوخ والنساء األطفال بإرهاب

القائلين أصدق وهو آم: " ... تعالى الـذين أيها اهللايا أطيعـوا نـوا
فـردوه شيء في تنازعتم فإن ، منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا
وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إلى

تعالى) ... 1" (تأويال والـذين: " .... وقوله بـالحق يقضي واهللا
البصـير السميع هو اهللا إن بشيء يقضون ال دونه من .. " .يدعون

)2 (

المواثيـق عليـه نصـت مهمـا والتعبير الرأي في الحق إن
قضية عن الدفاع قومه مطلقا ال مقيدا حقا يبقى ، الدولية والمعاهدات

رأي...  بمبـدأ... أو مقترنة األساسية سمتها تظل ، نظر وجهة أو
كيفية أو ، معالجتها بشأن اآلراء اختلفت وإن ، والمشروعية الشرعية

أوتناوله المضـاد بـالرأي تسـميته علـى يصـطلح ما سياق في ا
عشـوائية... المعارض بطريقـة التعبيـر في الحق يستغل وأن أما

مـن الخطورة منتهى في جرمية بأعمال اإلشادة حد إلى تصل وشاذة
مكونات وتخبو حجيته تعدم الحق ذات فإن ، اإلرهابية األعمال قبيل

والنظام األمن على حفاظا ، ... .العامحصانته

-----------------------------------------
---------------------



آية)1 النساء .59سورة
آية)2 غافر .20سورة
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عشر الثاني اإلرهابي: المطلب التمويل : جرائم

دون ، اإلرهابيـة الجريمـة عـن الحديث العبث من يبدو قد
في إليها ترتكن نقطه أهم التمويـل... ميالدهااستحضار عنصر إنه

المالي ... . والتكفل

تتملكـه ، المعمور أرجاء عبر اإلرهابية للحركات الدارس إن
مصـدرها تسـتمد اإلرهابيـة الحركـة قوة أن مفادها بديهية قناعة

تمويلها مصادر من األولى بالدرجة مصادر... األساسي تقوت فمتى
اإل الجرائم خطورة اشتدت سـواءالتمويل ، اقترافهـا المزمع رهابية

لوجيسـتيكية مسـاندة أو مـادي دعم صورة في وتجمـع... أكان
الجرائم مختلف بشأن المجراة التمهيدية واألبحاث الميدانية التحريات
ماليـة اعتمـادات لها تخصص ما غالبا األخيرة هذه كون اإلرهابية

ارتكابها إلعداد تنفيذها... قوية تسهيل مسـتحقاتأو... أو سـداد
اتباعهم أو اإلرهابيـة... مقترفيها الجريمة كون المعطى هذا ويبرر

بـين األدوار فيهـا تتـوزع منظمة شبكة سياق في تقترف ما غالبا
والتنفيذ والتخطيط ... .التمويل

األول مهـدها منـذ اإلرهابية الجريمة لمجابهة محاولة وفي
فقد ، مكوناتها بين التواصل سبل نصـاوقطع المغربي المشرع أقر



المقـدم والتمويـل الـدعم أشـكال جميـع خالله من يجرم صريحا
الفصل وهو الـذي218–4لإلرهابيين اإلرهاب مكافحة قانون من

أنه على : ينص

التالية"...  الجرائم إرهابية أفعاال : تعتبر
جمع- أو بتقديم ، مباشرة غير أو مباشرة ، كانت وسيلة بأي القيام

أنهـا العلـم مع أو ، استخدامها بنية ممتلكات أو قيم أو أموال تدبير
العمـل وقـع سـواء إرهابي عمل الرتكاب جزئيا أو كليا ستستخدم

يقع لم أو .المذكور
الغرض- لهذا مشورة أو مساعدة .تقديم
الفصل- هذا في عليها المنصوص الجرائم على : يعاقب
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با الطبيعيين األشخاص يخص منفيما إلـى5لسجن سنوات
من20 وبغرامة .درهم2.000.000,00إلى500.000,00سنة

مـن بغرامة المعنوية األشخاص يخص 1.000.000,00فيما

يمكـن5.000.000,00إلى التـي بالعقوبـات اإلخالل دون درهم
فـي المتورطين بها العاملين المستخدمين أو مسيريها على إصدارها

.الجرائم

عقو سنةترفع ثالثين وإلى سنوات عشر إلى السجن كمـا. بة
الضعف إلى الغرامة :ترفع



مزاولـة- توفرها التي التسهيالت باستعمال الجرائم ترتكب عندما
مهني .نشاط

منظمة- عصابة إطار في الجرائم ترتكب .عندما
العود- حالة .في

أجـل من المدان الشخص على الحكم ذلك على عالوة يمكن
اإل جزئياتمويل أو كليا ممتلكاته بمصادرة ... " رهاب

علـى تحيلنـا التشـريعي المقتضى لهذا الموجزة القراءة إن
خطوطهـا إجمـال يمكـن التـي األولية االستنتاجات من مجموعة

أدناه تبيانها الوارد النقط في : العريضة

التـي-أ الشكلية الجرائم من اإلرهابية العمليات تمويل جرائم
بصر كانـتتتحقق التـي اإلجرامية النتيجة تحقق عدم عن النظر ف
إليها .ترمي

التمويل-ب جرائم في المشارك أو المساهم أو األصلي الفاعل
112

معنوية أشخاص أو طبيعيون أفراد يشخصه أن يمكن .اإلرهابي
كمـا-ت المـالي الدعم وسائل تشمل اإلرهابي التمويل جرائم

اللوجيستيكي الدعم وسائل .تشمل
اإلرهـابي،-ث التمويـل لجـرائم المقررة الجزائية العقوبات

األصلية الجنائية العقوبات بين إلـى(تتوزع خمـس من 20السجن



من) سنة سنة(أو ثالثين إلى سنوات اإلضافية) ... عشر والعقوبات
الجزئية( أو الكلية المالية) المصادرة ... .والغرامات
اإلرهابية-ج للجرائم المقررة فـيالعقوبات مداها يتضاعف

بالفصل إليها المشار المشددة الظروف بأحد اقترانها 218–4حالة

.

يلي فيما فتتمثل ، اإلرهابي التمويل جريمة قيام أركان : أما

المعنوي : الركين
بكـون الجـاني لـدى والكاملة الكلية اإلحاطة في سنده ويجد

توظيفه سيتم اللوجيستيكية أو المالية فـيالمنفعة جزيئـا أو كاملـة ا
اإلرهابي الجرم لجمعية... ارتكاب مالية تبرعات يقدم الذي فالفاعل

واليتـامى المحتـاجين بمساعدة تعنى حكومية غير منظمة أو خيرية
أو الجمعية هذه كانت متى إرهابية لعمليات مموال يعتبر ال ، والفقراء

أسباب إلى غرضها فينحو ، اسمها وراء تتستر لخدمةالمنظمة خفية
ذلـك يجهل التبرعات مقدم وكان إليهم المالي الدعم وتقديم اإلرهاب

نظـم...  مجـال تخـص تقنية مشورة يقدم الذي المعلوميات وتقني
الغـرض لتنفيـذ لمشـورة المقدم حكم في يعتبر ال ، اآللية المعالجة
نيـة بحسـن قـدمها التـي المشورة كون يجهل كان إذا ، اإلرهابي

ف إرهابيةستستخدم أعمال ... .ي
، اإلرهابي التمويل جرائم في العلم عنصر إبراز فإن وعموما

بإمكانهم الذي الموضوع قضاة لتقدير يخضع
113



أو بـاألمر المعنـي تصريحات خالل من مباشرة بصفة استخالصه
المحاكمـة أو التمهيدي البحث فترة في المحضر كمـا... مصرحي

خالل من يستشفوه أن المرتبطـةيمكنهم والقـرائن الوقـائع مختلف
عليهم المعروضة ... .بالنازلة

لتقـدير يخضـع ، عدمـه من العلم عنصر إبراز أن دام وما
إياها القانون خولها التي التقديرية السلطة إطار في فإن... المحكمة

لقضـاء رقابة دون الموضوع محكمة بها تستقل القانونية المكنة هذه
.النقض

ا : لماديالركن
أو- جمـع أو تقـديم في يتمثل ، مادي نشاط إتيان

أنهـا العلـم مع أو ، استخدامها بنية ممتلكات أو قيم أو أموال تدبير
العمـل وقـع سـواء إرهابي عمل الرتكاب جزئيا أو كليا ستستخدم

يقع لم أو ... .المذكور
الغرض- لهذا مشورة أو مساعدة ... .تقديم
لقي- أنه اإلشارة لجريمـةوتجدر المـادي الركن ام

التمويل عملية بها تتم التي بالوسيلة إطالقا يعتد ال ، اإلرهابي التمويل
غيـر أو مباشرة بصفة إن ، بواسطتها ينفذ التي والطريقة اإلرهابي

علـى... مباشرة العطيـة أو المباشر للتبرع بالنسبة الشأن هو كما
لألموال اإللكتروني التحويل أو القرض المنقولـةسبيل أو... والقيم

.السندات

بـين التمييز اإلرهابي التمويل لجريمة المقررة العقوبات وفي
أساسيتين : صورتين
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التمويـل- جـرائم فـإن ، الطبيعيـين لألشخاص بالنسبة
إلى سنوات خمس من عليها يعاقب ماليـة20اإلرهابي وغرامة سنة

بين مقدارها .درهم2.000.000,00إلى100.000,00تتراوح
المعنوية- لألشخاص خيرية(بالنسبة تعاونيات... جمعيات

حكومية...  غير التمويـل... ) منظمات جـرائم علـى يعاقب فإنه
، درهـم ماليين خمسة إلى درهم مليون من مالية بغرامة اإلرهابي
أو مسـيريها علـى إصـدارها يمكـن التي بالعقوبات اإلخالل دون

العام الجرائمالمستخدمين في المتورطين بها .لين

المشددة الظروف بأحد اإلرهابي التمويل جرائم اقترنت ومتى
سـنة ثالثـين إلـى عشـر مـن ترفع للحرية السالبة العقوبة فإن ،

الضعف بنسبة الغرامة مبلغ التالي... ويضاعف الشكل على : وهي

توفره  التي التسهيالت باعتماد المذكورة الجرائم اارتكاب
مهني نشاط .مزاولة

منظمة  عصابة إطار في الجرائم .ارتكاب
العود  حالة ) .1(في

عشر الثالث اإلرهابية: المطلب األعمال عن التبليغ عدم :جرائم



اإلرهاب قانون خالل من صراحة المغربي المشرع يصنف لم
الفصـل03.03 فـي الـوارد التعداد ضمن التبليغ عدم -1جريمة
القا218 الفصلمن وهو خاصا نصا لها أفرد بل ، المذكور -8نون
بأنه218 ينص : الذي

-----------------------------------------
--------------------------

الفصل)1 ق154ينص طبقـا: " ج.من ، عـود حالـة في يعتبر
حكـم أن بعد جريمة يرتكب من التالية الفصول في المقررة للشروط

بحكم سابقةعليه جريمة أجل من به المحكوم الشيء لقوة ... .حائز
الفصل- ق155ينص بعقوبـة: " ... ج.من عليه الحكم سبق من

سابقة جريمة أجل من به المحكوم الشيء لقوة حائز بحكم ... جنائية
 "
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بالسـجن"...  ويعاقب إرهابية جريمة عن التبليغ بعدم يؤاخذ
ك ، سنوات عشر إلى خمس أفعالمن أو بمخطط علم على كان من ل

ولـم إرهابية جريمة بوصفها عليها يعاقب أعمال ارتكاب إلى تهدف
أو األمنيـة أو القضـائية الجهات ، بها علمه بمجرد فورا عنها يبلغ

العسكرية أو .اإلدارية

الفقرة في عليها المنصوص الحالة في للمحكمة يجوز أنه غير
أن المادة هذه من مـناألولى وأصـهار أقـارب العقوبة من تعفي



الدرجـة غايـة إلـى فيها شارك أو ساهم أو إرهابية جريمة ارتكب
...  .الرابعة

بـين تتـراوح بغرامة فيعاقب معنوي بشخص األمر تعلق إذا
درهم ومليون ألف ... " مائة

الجـرائم من اإلرهابية األعمال عن التبليغ عدم جرائم تعتبر
الت ، بمجردالسلبية يتحقق امتناع شكل في القانوني إطارها يتموقع ي

به بالقيام القانون يأمر عما اإلحجام أو ) .1(الترك

-----------------------------------------
-------------------------

االمتناع) 1 حالة في المادي الركن يتحقق العادية السلبية الجرائم في
الق يوجب ما ترك المتنـاعأو بالنسـبة الشـأن هو كما ، إتيانه انون

الخصوم بين الفصل عن العمومي الموظف أو 240الفصل(القاضي

ق متهم) م.من براءة على دليال تتضمن بشهادة اإلدالء عن واالمتناع
جنحة أو جناية أجل من للمحاكمة مقدم أو احتياطيا الفصل(محبوس

ق378 ب) ج.من بالتصريح القيام القـانونيوعدم األجل في االزدياد
واجبا التصريح فيها يكون التي الحاالت في عن... وذلك واالمتناع
مصادفة منقول على بالعثور المحلية السلطة ق527(إخطار ) ج.من

الدولة بسالمة المس عن التبليغ عدم جريمة مـن209الفصـل(أو



خطر) . ج.ق في شخص مساعدة عن االمتناع من431الفصل(أو
رغم) ... ج.ق خطر في شخص مساعدة تقديم عن العمدي واإلمساك

خطر ألي غيره أو نفسه تعريض دون بذلك القيام على ... .قدرته
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ضـمن اإلرهابيـة األعمـال عن التبليغ عدم جرائم وتصنف
عن النظر وبصرف اقترافها بمجرد بذاتها تقوم التي الشكلية الجرائم

هذ عن النتيجة عـدمهاتحقق من األعمال أن... ه نالحـظ وبـذلك
األعمـال عـن التبليـغ عدم جرائم في يشترط ال المغربي المشرع
إتيـان عن معينة نتيجة تحقق ضرورة المادي ركنها لقيام اإلرهابية
األخذ عدم الضمنية صيغته في يفيد ما وهذا ، المجرم للنشاط الجاني

أضرار من عنها ينجم قد ما االعتبار إلىبعين ينظر ما بقدر ، فعلية
مصـالح تعـرض قـد والتي عنها تترتب قد التي المحتملة األخطار

للخطر المجتمع في ... .أساسية

المادة لمضمون قـانون218–8وباستقرائنا ) 03.03(من
المالحظات من مجموعة على نقف ، اإلرهاب : لمكافحة

ا-1 مـن اإلرهابيـة األعمال عن التبليغ عدم لجـرائمجرائم
القـانون أوجبه فعل عن االمتناع أو الترك بمجرد تتحقق التي السلبية

اإلرهابي المد لمكافحة االجتماعي التضامن .لتحقيق



جريمـة-2 يعتبـر ، إرهابية جريمة عن التبليغ عن اإلحجام
المشرع يأخذ لم حيث ، معينة نتيجة تحقق لقيامها يشرط ال ، شكلية

قانون خالل من الجرمي) 03.03(المغربي الفعل آثار االعتبار بعين
مجابهـة الرئيسية غايته كانت بل ، أضرار من إثره على يتحقق وما
وأمنهم المواطنين حياة تجعل والتي عنها تتولد التي المحتملة األخطار

محدقة ألخطار عرضة .ومصالحهم
أو-3 اإلرهابية الجرائم مرتكبي وأصهار أقارب تمتيع جواز

أ الخضوعالمساهمين من الرابعة الدرجة غاية إلى فيها المشاركين و
التبليغ بعدم المتعلقة العقوبة طائلة .تحت

شخصـا-4 يكـون قد التبليغ عدم جرائم في األصلي الفاعل
الماليـة الغرامة هي العقوبة تكون الحالة هذه وفي معنويا أو طبيعيا

درهم ومليون ألف مائة بين تتراوح ... .التي
117

فـإنوعند إرهابيـة أفعـال عن التبليغ جريمة عن نتحدث ما
كان لكنه اإلرهابية العملية عن األجنبي الفاعل إلى ينصرف مقصودنا
بهـا القيـام المزمع األفعال أو بمخططها كاملة وإحاطة تام علم على

في...  المشارك أو المساهم أو األصلي للفاعل بالنسبة األمر ما لكن
ذا اإلرهابية ارتكابهاالجريمة قبل عنها يبلغ الذي .!؟... تها

هـذه عالج المغربي المشرع أن بالقول نبادر الصدد هذا وفي
الفصـل وهو صريح تشريعي بنص فيها وحسم 218–9اإلشكالية

إلـى عمـد مشارك أو مساهم أو أصلي فاعل كل العقاب من فأعفى
اإلد أو األمنيـة أو القضـائية للجهات ، غيره قبل أوالكشف اريـة



ارتكـاب ألجـل عصابة وجود أو جنائي اتفاق وجود عن العسكرية
التي الجريمة ارتكاب محاولة قبل بذلك قيامه حالة في إرهابية جريمة
الـدعوى إقامـة وقبل ، العصابة هدف أو ، االتفاق موضوع كانت

فـإن... العمومية ، اإلرهابي الجرم ارتكاب بعد التبليغ وقع إذا أما
المشـاركالعقوبة أو المسـاهم أو للفاعل بالنسبة النصف إلى تصل

عـن يبلـغ الذي أو أعاله المذكورة للسطات تلقاائيا نفسه يقدم الذي
المقـررة العقوبـة كانت وإذا الجريمة في المشاركين أو المساهمين

من السجن إلى فتخفض المؤبد السجن هي اإلرهابية سنة20للجريمة
... .سنة30إلى

الثالثالمبح اإلرهابية: ث الجريمة في والمساهمة : المشاركة

، الكالسـيكية الجريمـة غـرار وعلى اإلرهابية الجريمة إن
أساسـيين احتمالين على اقترافها إمكانية تصور حيث من ... تحيلنا

حيـث ، فردية جريمة فتسمى واحد فاعل طرف من ترتكب أن فإما
بال المس غايته فردي بمشروع االستقرارترتبط وزعزعة العام نظام

المجتمع أفراد بين والذعر الترهيب إشاعة عبر أن... واألمن وإمـا
الغاية-ترتكب الـذين–لنفس األفـراد مـن مجموعة طرف من

والحالـة فنكون ، التنفيذ عملية سياق في بينهم فيها األدوار يوزعون
جماعية إرهابية جريمة أمام التي... هذه الحالة بـدورهاهذه تتوزع

من
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مشاركين أو مساهمين بين ما لها المكونين األفراد هي... حيث فما
، اإلرهابيـة الجريمة ظل في والمساهمة المشاركة موضوع تجليات



الجـرائم مـع مقارنة الصدد هذا في تميزهما خصوصيات ثمة وهل
!؟... العادية

األول اإلرهابي: المطلب الجريمة في : ةالمشاركة

األولى وصورها: الفقرة اإلرهابية الجريمة في المشاركة : تعريف

هو الجرمي الفعل في المشارك كون على الفقهية الرؤى تجمع
وإن أنـه إذ ، الفعل ذات اقتراف في الثاني أو الثانوي الفاعل بمثابة
علـى يرتبط فإنه للجريمة المادي التنفيذ عملية عن أجنبيا يعتبر كان

اقترافالر في المساعدة على دوره يقتصر حيث ، باقترافها بذلك غم
يقتـرن الـذي الوصـف إلى ترقى ال ثانوية بأعمال بقيامه الجريمة

القانوني تشكلها حسب ذاتها للجريمة المادي .بالتنفيذ

الفصل في المغربي المشرع عدد المعتبرة129وقد األعمال
الجريمة في مشاركة بمثابة قائالقانونا : فنص

يسـاهم" ...  لـم مـن الجنحة أو الجناية في مشاركا يعتبر
اآلتية األفعال أحد أتى ولكنه ، تنفيذها في : مباشرة

وعـد-1 أو بهبة وذلك ، ارتكابه على حرض أو الفعل بارتكاب أمر
تـدليس أو تحايـل أو واليـة أو سـلطة استغالل إساءة أو تهديد أو

... .إجرامي



أسلحة-2 ارتكـابقدم في استعملت أخرى وسيلة أية أو أدوات أو
لذلك ستستعمل بأنها علمه مع ، .الفعل

التحضيرية-3 األعمال في للجريمة الفاعلين أو الفاعل أعان أو ساعد
بذلك علمه مع الرتكابها المسهلة األعمال .أو
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أكثر-4 أو لواحد لالجتماع مكان أو ملجأ أو مسكن تقديم على تعود
ا أومن الدولة أمن ضد العنف أو اللصوصية يمارسون الذين ألشرار

بسـلوكهم علمـه مـع األمـوال أو األشخاص ضد أو العام األمن
.االجرامي

مطلقا عليها عقاب فال المخالفات في المشاركة ... " أما

الفصل مقتضيات المغربي المشرع تبنى القانون129ولقد من
المذكور الجـرائمومدد... الجنائي حتـى لتشـمل سريانها مفعول

الفصل خالل من إضافية خاصة حالة على التنصيص مع 6اإلرهابية

قانون208– معاقبـة) 03.03(من إلـى مضمونها ينصرف ،–

سنة عشرين إلى عشر من لمـن–بالسجن عمـدا يقدم شخص كل
أو ذخـائر أو أسلحة ، فيه يشارك أو يساهم أو إرهابيا فعال يرتكب

أوأد تراسل أو تعيش وسائل أو نقدية مساعدات أو الجريمة تنفيذ وات
علـى يعينه من وكل ، االختباء أو السكن أو لالجتماع مكان أو نقل
أي له يقدم من وكل ، اإلجرامي عمله من عليه حصل فيما التصرف

بذلك علمه مع المساعدة أنواع من ... .نوع



ا من تعفي أن للمحكمة يجوز أنه ،غير هـذه والحالـة لعقوبة
فيهـا شارك أو ساهم أو إرهابية جريمة ارتكب من وأصهار أقارب

فقط تعيش وسائل أو مسكنا له قدموا إذا الرابعة الدرجة غاية .إلى

للفصل ق130واستنادا أو.من جنايـة فـي المشارك فإن ج
لكـ ، الجنحة أو الجناية لهذه المقررة بالعقوبة يعاقب إرهابية نجنحة

الفصل في الوارد الجزائي التنصيص قـانون218–7باعتبار من
بوصـفها) ... 03.03( الجنحة أو الجناية لهذه المقررة بالعقوبة أي

فـي بتفصـيل ذلـك توضيح إلى وسنعمد إرهابية كجريمة وآثارها
اإلرهابية للجرائم المقررة العقوبات عن حديثنا ... .معرض
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الثانية الجريمةال: الفقرة في للمشارك العقابي للجزاء القانوني تصور
اإلرهابية

الجـرائم ظـل فـي للمشاركة العقابي الجزاء أن األصل إن
متباينتان نظرتان تتجاذبه : العادية

: أوال
والفاعل للمشارك اإلجرامي النشاط بين التجريم وحدة نظرية

.األصلي



: ثانيا
بي التجريم استقاللية والفاعـلنظرية للمشـارك اإلجرامي النشاط ن

.األصلي

ال ، للمشـارك المادي النشاط أن األولى النظرية مؤدى فأما
يشـكل وال األصـلي الجرمـي الفعل عن اإلجرامي بوصفه يستقل

بذاتها مستقلة االرتباط... جريمة عنصر تحقق متى كذلك يصبح بل
األص الفاعل من لكل المادي النشاط بين ماالفعلي وهو والمشارك لي

النشاطين بين سببية عالقة ميالد إلى تبعية كنتيجة ... .يؤدي

وعلـى الميدانيـة النتـائج من مجموعة النظرية هذه وتطرح
فـي إال المشـارك حق في العقابي الجزاء إقرار إمكانية عدم رأسها
الوسـائل بأحد ارتكابها في سيشارك التي للجريمة الفعلي التنفيذ حالة

المشاركة لقيام قانونا ) 1(المقررة

-----------------------------------------
---------------------------

للنشـاط) 1 المشـارك اقتباس نظرية أيضا تسميتها على ويصطلح
مجموعة به وتأخذ األصلي الفاعل عن الصادر نظيره من اإلجرامي

الت رأسها وعلى الالتينية التشريعات الفرنسيمن الجزائي .شريع
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النظرية هذه تطبيق عن أيضا تترتب التي العملية النتائج ومن
تشـديد شـأنها من والتي بالجريمة المتعلقة العينية الظروف كون ،
فـي للمشـاركة بالنسـبة مفعولها تنتج فإنها ، تخفيضها أو العقوبة

لها جهله حالة في ولو ... .الجريمة

النظرية المشـاركأما نشاط تجريم باستقالل والمتعلقة الثانية
إلـى مضمونها فينصرف ، األصلي الفاعل من المقترف نظيره عن
الفاعـل من لكل المادي النشاط بين والتفرقة االنفصال من نوع إقامة
اعتبـارا تابعـة األخيـر هـذا مسؤولية وتجعل والمشارك األصلي

فعله بها يتصف التي اإلجرامية النظـرللخطورة بصرف اإلجرامي
عدمها من للجريمة األصلي الفاعل ارتكاب ضوء) ... 1(عن وعلى

عـن النظر بغض العقابي للجزاء يخضع المشارك فإن التصور هذا
عدمه من للجرم األصلي الفاعل ... .ارتكاب

انتصر قد ، العادية الجرائم ظل في المغربي المشرع كان وإذا
األولى نظ. للنظرية نشـاطأي مـن للتجريم المشارك استعارة رية

للجريمة األصلي الفرنسـي) 2(الفاعل الجزائي بالتشريع ... إسوة
المنحـى نفس المغربي المشرع سلك هل ، حتما يطرح التساؤل فإن

للمشاركة) 3( العقابي الجزاء باألحرى أو للمشاركة تنظيمة سياق في
اإلرهابية الجريمة .!؟... بصدد



-----------------------------------------
---------------------------

للجريمة)1 فيينا مؤتمر توصيات في مـن: " ... جاء محرضا يعد
أن المحرض لمعاقبة ويلزم ، جريمة ارتكاب على عمدا الفاعل يغري
التحريض على المعاقبة الممكن من ذلك ومع ، التنفيذ في الفاعل يبدأ

يترت ال المالئمةالذي وبالشروط الجريمة لخطورة بالنظر أثر عليه ب
قانون نظام ... " .لكل

الواردة)2 الفصول من مجموعة خالل من التأييد هذا استنتاج ويمكن
للفل بالنسبة الشأن هو كما الجنائي القانون ق130في الـذي.من ج

كـان ولـو المشارك على حتى لتطبق العينية الظروف مفعول مدد
ق131والفصل... يجهلها شخص.من حمل من كل يعاقب الذي ج

، جريمة ارتكاب على الشخصية صفته أو ظروفه بسبب معاقب غير
الشخص هذا ارتكبها التي الجريمة بعقوبة يعاقب أخيـرا... فإنه و

ق132الفصل حالـة.من في جنائيا المشارك مسؤولية أقر الذي ج
الجرمي الفعل .ارتكاب

المادة)3 الفرنسي59انظر الجزاءات قانون .من
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عـن السليم الجواب هو بالنفي الجواب أن القول يمكن مبدئيا
، اإلرهابيـة الجريمـة في المشاركة أن يفيد ما وهذا ، التساؤل هذا
، لها الفعلي التنفيذ عدم حالة في ولو عليه ومعاقب مجرما فعال تشكل

بين التجريم استقاللية نظرية إلى للمشـاركاستنادا اإلجرامي النشاط
مـن أساسا ذلك ويتضح لها األصلي والفاعل اإلرهابية الجريمة في



بقـانون الواردة الضمنية أو الصريحة اإلشارات من مجموعة خالل
منها) 03.03( نستحضر ، :

الفصل-1 تجـريم218–4تنصيص علـى المـذكور القانون من
مشورة أو مساعدة تقديم صورة–وعقاب المشاركةوهي صور من

بنيـة– ممتلكـات أو قـيم أو أمـوال تدبير أو جمع أو تقديم بشأن
عمـل الرتكاب جزيئا أو كليا ستستخدم أنها العلم مع أو ، استخدامها

يقع لم أو المذكور العمل وقع سواء .إرهابي
الفصل-2 خالل من المغربي المشرع العقـاب218–6إن يقيد لم

الجريم في المشاركة لهاعلى الفعلي التنفيذ على اإلرهابية ... .ة
تبرر-3 ، اإلرهابية الجريمة به تتسم التي اإلجرامية الخطورة –إن

الواقعية الناحية النوع–من هذا في المشاركة مسؤولية قيام افتراض
غيـاب فـي ولو األصلي الفاعل نشاط عن تام باستقالل الجرائم من

ال ووقوع أو ، لها الفعلي ارتكابهاالتنفيذ عن االختياري ... .عدول

الثاني اإلرهابية: المطلب الجريمة في : المساهمة

قانون مقتضيات اإلشـارات) 03.03(تضمنت من مجموعة
اإلرهابية الجريمة في ،) 1(للمساهم تـذكر خصوصيات ثمة فهل ،

المساهمة المشاركة-تميز غرار الجـرائم–على من النوع هذا في
!؟... 

-----------------------------------------
------------------------



الفصل) 1 مثال كنموذج218–3والفصل218–2انظر ، .
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بقانون الواردة المقتضيات لمجموع المتعلقة03.03بتفحصنا
فـي المساهمة خصوصية يفيد ما انتباهنا يثر لم ، اإلرهاب بمكافحة

اإلر والمناقشـةالجريمة بالتحليـل التطرق من مناص فال لذا ، هابية
الجنائية المجموعة من انطالقا الموضوع أن... لهذا نشير ذلك وإلى

المادة وحسب ق128المساهمة تلتصـق.من قانونيـة صفة هي ج
المـادي التنفيـذ أعمـال من عمال شخصيا يرتكب من بكل وتقترن

المساهمة أن يفيد ما وهذا ، الجريمةللجريمة سياق في قانوني كإطار
رئيسيتين صورتين في تتحقق : اإلرهابية

تنفيذ-1 على الجريمة في فاعل من أكثر بين والتصميم االتفاق ثبوت
أحـدهم عـن الصادر النشاط حياد احتمال حالة في ولو ، مخططها
للجريمة المادي للركن القانونية المكونات تركيبة عن ، لالتفاق تنفيذا

ولت التالي، المثال نورد الصورة هذه معالم :وضيح

تؤدي...  إرهابية عملية تنفيذ على شخصين بين اتفاق وقوع
إطـار في متفجرات بواسطة معينين أشخاص أو شخص مصرع إلى
ويـتم ، والعنف الترهيب باعتماد ، العام باألمن للمس ثنائي مشروع

األو يقوم حيث ، بينهما األدوار توزيع ذلك محـلإثر إلى بالتسلل ل
المتفجرات إللقاء الجـرم(الجريمة لوقـائع المـادي التنفيذ هو وهذا

بتحركات) اإلرهابي وإخطاره الموقع حراسة مهمة الثاني يتولى بينما
المكان بعين األمن .رجال



ارتكابـه-2 على ومصمم تنفيذه مزمع جماعي أو ثنائي اتفاق وجود
اقتراف ألجل ، أكثر أو شخصين فعـالبين فيـتم ، إرهابية جريمة

المادي الفعل مرتكب التحديد وجه على يجهل لكن األخيرة، هذه تنفيذ
مثال ذلك ونحو ، فيها األصلي الفاعل تحديد يصعب األقل على أو لها
تسـتهدف إرهابية جريمة تنفيذ على األشخاص من مجموعة اتفاق ،

أسـلح بواسـطة ، الحكومية أو الرسمية الشخصيات ،أحد ناريـة ة
، قتـيال يرديه الرصاص من وابال ويوجهون إقامته محل فيقتحمون

أن مثال ثبت الضحية جثة تشريح وعند
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إلى وأودت رأسه مستوى على الضحية أصابت فقط واحدة رصاصة
الهدف إصابة النارية الطلقات باقي أخطأت بينما ففـي... مصرعه

جميـع يعتبر االفتراضية الصورة هذه المرتكبـونمثل األشـخاص
القاتل إلى االهتداء تعذر ولو مساهمين بمثابة اإلرهابية القتل لجريمة

علـى) 2(الحقيقي والتصميم االتفاق ثبوت سبقية عنصر إلى اعتبارا
روحه أزهقت الذي الضحية على .االعتداء



-----------------------------------------
-------------------

االجتهـادات) 1 مـن بمجموعة استئناسا هاته نظرنا وجهة ونستمد
عـدد األعلى المجلس لقرار بالنسبة الشأن هو كما ، 1061القضائية

عـدد1977يونيو23بتاريخ األعلى المجلس قضاء بمجلة المنشور
الخامسة26 تسبب: " ... الصفحة الموت بأن المحكمة استنتجت لما

المتهمان فعلهمافيه إليها أفضى التي بالنتيجة عالمين كانا وأنهما معا
الكفايـة فيه بما وأبرزت لديهما متوافرة كانت العمد القتل نية وأن ،
من واحد كل به قام الذي الفعل تبيان عدم في ضير فال ، هذه قناعتها

ذلك تعذر ما إذا ... " المتهمين
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الرابع للجر: المبحث العقابي اإلرهابيةالجزاء : يمة
األول التوضيحي: المطلب : البيان

اإلرهابية-1 للجرائم : بالنسبة

حياة- على العمدي األشخاصاالعتداء .وحرية
والتزوير- التزييف .جرائم
واإلتالف- والتعيب التخريب .جرائم
البرية- أو البحرية أو الجوية المالحية .الجرائم
والمتفجرات- األسلحة جرائم
للمعطيات- اآللية المعالجة نظم .جرائم
األخرى- األداء ووسائل البنكية الشيكات تزوير .جرائم
العصابات- .جرائم
إرهابيةجرائ- جريمة من عليها متحصل أشياء إخفاء .م



الواردة اإلرهابية للجرائم القانوني التعداد
218-1بالفصل

الطبيعيين لألشخاص بالنسبة

العاديةا الجرائم في لها الموازية لعقوبات

المقررة للعقوبة األقصى الحد كان المؤبد: إذا .السجن

المقررة للعقوبة األقصى الحد كان سنة30إذا

الحبس أو السجن هي المقررة العقوبة كانت إذا

الغرامة هي المقررة العقوبة كانت إذا

اإلعدام

المؤبد السجن

أن دون للنصـف للعقوبـة األقصـى الحد مضاعفة
سنة30يتجاوز

للغرامة األقصى الحد أن100مضاعفة دون مـرة
عن درهم100تقل .ألف

اإلرهابية الجريمة في المقررة العقوبات

اإلرها للجريمة المقررة بالنسبةالعقوبات بية
المعنوية لألشخاص

) 1.ق(218–7المادة
قانون )03.03(من

المعنوي- الشخص .حل
أو- الخطيـرة أو الضـارة األشـياء أو بالجريمة الصلة ذات األشياء مصادرة

امتالكها .المحظور
الجريمة- ارتكاب في المستغلة المؤسسة أو المحل .إغالق

218–7المادة

2فقرة
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اإلرهابية-2 باألعمال المرتبطة الجرائم من خاصة ألنواع : بالنسبة

الجريمة القانونينوع العقابياإلطار مالحظاتالجزاء
خاصة

اإلشـادةجرائم
إرهابية بأعمال
الخطب بواسطة
أو الصــياح أو
ــدات التهديــ
فـي بها المفوه
األمـــــاكن
ــات واالجتماع
أو العموميـــة
بواســـــطة
أو ــات المكتوب
ــات المطبوعـ
أو المبيعــــة
للبيع العروضة
فـــــي أو
االجتماعـــات
أو العموميـــة
بواســـــطة
أو ــقات الملص
اإلعالم وسائل

–2الفصل

218
قانون من

)03.03(

مـن 2الحبس

سـنوات6إلى
مــن وغرامــة

ــى10 إل آالف
ــف أل ــائتي م

درهم



الســـــمعية
ــرية البصــ

.واإللكترونية

اإلضرار جرائم
البيئي بالمحيط
تعـرض التي
اإلنسان صحة
أو الحيــوان أو
البيئـي المجال

.للخطر

–3الفصل

218
قانون من

)03.03(

الحالـة*  في
:العادية

من 10السحن

سنة20إلى
الحالـة*  في

يترتــب التــي
عضو فقد عنها
أو ــره بتـ أو
مـن الحرمان
عمى أو منفعته
أو ــور عـ أو
ــة دائم عاهــة
أو ــخص لشـ

.أكثر

المؤبد السجن
التي الحالة في
عنهــا يترتــب
شـخص موت

أكثر أو

يــدرج لــم
المشـــــرع
هـذا المغربي
ــن م ــوع الن
ضـمن الجرائم
الـوارد التعداد

ال –1فصلفي

قانون218 من
ــدم03.03 لع

ــص ن ــود وج
يحيـل صريح
حيث من عليه
الجزائية العقوبة
المجموعـة في

.الجنائية



اإلعدام

التمويل جرائم
ــابي اإلرهــ
مساعدة وتقديم
لهذا مشورة أو

.الغرض

–4الفصل

218
قانون من

)03.03(

ــبة بالنســـ
ــخاص لألشـ

الطبيعيون

مـن 5السجن

إلى 20سنوات

وغرامـةسن ة
ألـف500من

ــوني ملي ــى إل
ــم درهــــ
ــادرة والمصـ
أو ــة الكليــ
الجزئيـــــة

.للممتلكات
ــبة وبالنســ
ــخاص لألشـ

: المعوية

مـن- غرامة
إلـى 5مليون

درهـم ماليين
ــى إل ــافة إض

العقوبـة ترفع
منإلى السجن
30إلـــى10

وتضاعف سنة
ــي ف ــة الغرام
التالية الحاالت

 :
اعتمـــاد-

التي التسهيالت
مزاولة توفرها

مهني .نشاط
ــدما- عنــ

هــذه ترتكــب
فــي الجريمــة
عصـابة إطار

.منظمة
العود- حالة

.



ــات العقوبــ
المحتمــــل
علـى توقيعها
أو ــيريها مسـ

مستخدميها
ــادرة- المصـ

أو ــة الكليــ
الجزئيـــــة

للممتلكات
العمدي التقديم
أو ــلحة ألسـ
أو ــائر ذخــ
تنفيـــذ أدوات
أو ــة الجريمـ
نقدية مساعدات
تعيش وسائل أو

ت أوأو ــل راس
مكـان أو نقل
أو لالجتمــاع
أو ــكن الســ
وكـذا االختباء
أنــواع جميــع
ــاعدة المســ
للمجرم المقدمة

–6الفصل

218
قانون من

)03.03(

من 10السجن

سنة20إلى

المشــرع أقــر
هـذه المغربي
ونـص الحالة
تجريمهـا على
صـريح بنص
إقصـــاء دون
حاالت لمفعول
ــاركة المشــ
ــوص المنصـ

بالفصـلع ليها
ــن129 مــ

الجنائي القانون
.



.اإلرهابي
اإلقنـاع جرائم
ــريض والتحـ
ارتكـاب على
اإلرهابي الجرم

.

–5الفصل

218
قانون من

)03.03(

بـنفس يعاقب
المقررة العقوبة
التـي للجريمة
علـى حرضه
أو ــا ارتكابهـ

بذلك .أقنعه

أن ــظ الحــ
المجرد اإلقناع
مجـرم غير ،
ــرائم الج ــي ف
عكـس العادية

.يضالتحر

ــدم ع ــرائم ج
ــن ع ــغ التبلي
ــال األفعـــ

.اإلرهابية

–8الفصل

218
قانون من

)03.03(

مـن 5السجن

سنوات10إلى

ــن م ــى يعف
أقارب العقوبة
مـن وأصهار
جريمة ارتكب
أو ــة إرهابيـ
شارك أو ساهم
غايـة إلى فيها
الرابعة الدرجة
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الثاني التفصيلي: المطلب : الشرح

تشريع وبيـانمنذ ، التنفيـذ حيـز ودخوله اإلرهاب قانون
يتـأتى لـن ، به الواردة للجرائم المقررة والعقوبات تطبيقه موجبات
أو بمقتضـياته علمـه بعـدم يتمسـك أو يحتج أن كان ألي مستقبال
المـادة لمقتضيات استنادا ، به عليها المنصوص المشددة 2العقوبات

ق يعتذ: " ... ج.من أن ألحد يسوغ الجنائيال التشريع بجهل ... ر
اإلسـالمية"  التعاليم من جوهرها في المستمدة القانونية القاعدة وهي



تعالى قال إذ ، يكـون: " ... الحنيفة لئال ، ومنذرين مبشرين رسال
الرسل بعد حجة اهللا على تعالى... " للناس أنـا: " ... وقوله ولـو

لوال ربنا لقالوا قبله من بعذاب فنتبـعأهلكناهم ، رسوال إلينا أرسلت
ونخزى نذل أن قبل من ، تعالى... " آياتك ألقي: " ... وقوله كلما

نـذير جاءنـا قد بلى قالوا نذير يأتيكم ألم خزنتها سألهم ، فوج فيها
شيء من اهللا نزل ما وقلنا تعالى... " فكذبنا قوله وما: " ... وأخيرا
رسوال نبعث حتى معذبين .... " كنا

، محـددة عقوبـة توازيه ، جرمي فعل كل أن البديهي ومن
ذاته المرتكب الفعل وخطورة علـى... تتالءم البساطة طغت فمتى

الليونـة أو بـالتخفيف المسـتحقة العقوبة اتسمت المذكور ... الفعل
بالفعـل المقترنـة السمة الخطورة كانت إذا ذلك من النقيض وعلى

المو العقوبة اشتدت بالصرامةالجرمي واتصفت له ) .1(ازية
-----------------------------------------

-----------------------
مؤلفه)1 في تيمية ابن الفقيه يقول ذلك ،" وفي الشـرعية السياسـة

القياس في " : ورسالته
الجنايـات" ...  في العقوبات شرع أن وتعالى سبحانه اهللا رحمة من

الناس بين واألبـدانالواقعة النفـوس فـي ، بعـض على بعضهم
،فـأحكم والسـرقة والقـذف والجراح والقتل واألموال واألغراض
اإلحكام غاية الجنايات هذه عن الرادعة الزجر وجوه وتعالى سبحانه
مع ، والزجر الردع لمصلحة المتضمنة الوجوه أكمل على وشرعها ،

فلم ، الردع من الجاني يستحقه لما المجاوزة الكـذبعدم في يشرع
إعدام السرقة في وال ، الخصاء الزنا في وال ، القتل وال اللسان قطع



مـن وصفاته أسمائه موجب هو ما ذلك في لهم شرع وإنما ، النفس
يطمـح فال وخالقه مالكه آتاه بما إنسان كل ويقتنع ، ورحمته حكمته

حقه غيره استالب ... " في
الشر-انظر في العقابية اإلسـالميةالسياسة وهبـة–يعة الـدكتور

العامة–الزحيلي األمانة عن الصادرة والقضاء للفقه العربية المجلة
العرب العدل وزراء 39: صفحة1986أبريل–3العدد–لمجلس

.
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عليهـا المنصوص العقوبات لطبيعة متتبع كل أن شك من وما

اإلرهاب مكافحة قانون مالحظـة) 03.03(في ميدانيـةسيرصـد
األول الخصوصـية: شعارها مـع انسـجاما ، والتشـدد الصرامة

اإلرهابية بالجريمة تقترن التي االستثنائية فـي... والخطورة غايته
المخلـة الجرائم تلك اقتراف عن وردعه اإلرهابي المجرم زجر ذلك
الفوضـى ألـوان مـن المجتمع وصيانة ، ومصالحها الجماعة بأمن

وطمأنة ، ذعـروالفساد أو رعـب أو ترويع كل من المجتمع عموم
العمومي والنظام العام باألمن .يمس

للعقوبات تقنينه معرض في المغربي المشرع نشاطر كنا وإذا
المضمار هذا في مؤاخذة لنا فإن ، اإلرهابية للجرائم المقررة الجزائية
الموازيـة األعمال من مجموعة تجريم إغفال إلى ينصرف مضمونها

سريانال ومدى حدود عن الخناق وتضييق اإلرهابية بالجرائم مرتبطة
منها شخصـية... البعض وقائية بتدابير العقوبات هذه تعزيز وعدم
كافية يحملـه... وعينية الـذي المسـتقبلي الخطر تفادي شأنها من



في جديدة إرهابية أعمال ارتكاب وتفادي ، اإلرهابي المجرم ويشكله
عل أو ، بـينالمستقبل إشـاعتها أو المتطرقة أفكاره تسريب األقل ى
المواطنين .عموم

مـن المغربي المشرع أبداها التي والصرامة الشدة كانت وإذا
، الجـرائم من النوع هذا مواجهة في اإلرهاب مكافحة قانون خالل
المجـال فـإن ، القانون ذات مقتضيات خالل من جلية بصورة بادية

مجم أمام يقينا فـيسيفتح يـأتي ، المشـروعة التساؤالت من وعة
التالي السؤال علـى: مقدمتها مشـددة عقوبات إلى اللجوء يتم كيف

تستهلك قد التي للحرية السالبة والعقوبة المؤبد والسجن اإلعدام غرار
الحيـاة مدى اإلنسان عمر نصف من أكثر األحوال أحسن ؟... في

العقوبات إقرار في والصرامة الشدة ضـدوهل منيعا سدا سيشكالن
بـين الرعب وتشيع المجتمع أوساط تهز مستقبلية إرهابية جرائم أية

اآلمنين   !؟...مواطنيه
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بعيـد حـد إلـى ونؤيد نساير بكوننا بداية التناقض هذا نرفع
للعقوبـات جديـدة بدائل وإقرار الكالسيكية العقوبات تهميش ظاهرة

للحرية منظ... السالبة ينحو بإلغاءكما المنادي المسار نفس في ورنا
الراهنـة والتطـورات تتماشى تعد لم التي المشددة العقوبات بعض
مجمـوع عبر اآلنية الحقوقية التطلعات وجه في عثرة حجرة وتقف

مثال اإلعدام لعقوبة بالنسبة الشأن هو كما ، الدولي المنتظم ... أرجاء
.



كأرضي ونطرحه نقربه هذا منظورنا بالنسـبةلكن للنـاقش ة
، جماعي أو فردي بمشروع ترتبط التي ، التقليدي لمفهومها للجريمة
علـى ، معنوية أو مادية منفعة تحقيق غايته واألهداف الغاية محدود
البسيطة سيما وال الجرائم من النوع هذا سياق في المجرم أن اعتبار

السج في به الزج بمجرد لالنحراف عرضة أكثر يصبح ، ... نمنها
المـدني المجتمـع دائـرة خـارج لتصنيفه األخضر الضوء ويمنح
طـرف مـن ومنبـوذا مهمشا يصبح حيث ، منظومته من وإقصائه

العقابيـة... أعضائه للسياسـة جديـدة بدائل إقرار حتمية كانت لذا
االجتماعيـة العدالـة مسلسـل لتفعيل ، منه مفروغا أمرا ، السائدة

بالجا خاصة بصفة اتجـاهواالهتمام بالمسؤولية شعورهم وتنمية نحين
) .1... (المجتمع

نسـتثني بل ، اطالقيته على النتباه المذكور التصور أن غير
أو دوافعهـا عـن النظـر بصرف إرهابية جريمة كل صراحة منه

تطلعاتها أو الفعـل... منطلقها يتخطـى عنـدما أنه ذلك في وسندنا
دائرة اإلرهابي الجرمي

-----------------------------------------
---------------------

تبنـت)1 ، ميالديـة وألف تسعمائة تسعون سنة مطلع في أ،ه الحظ
، لحريـة سالبة غير عقابية تدابير لخلق الدينا القواعد المتحدة األمم

طوكيو قواعد عليها هـذه... règles de Tokyoويطلق وتتوخى
علـى الجماعات تشجيع العدالـةالقواعد مسلسـل فـي المشـاركة

شـعورهم وتنميـة بالجـانحين خاصـة بصفة واالهتمام االجتماعية



المجتمع اتجاه هذه. بالمسؤولية تطبيق األعضاء الدول من طلب وقد
جهـة من الجانحين حقوق بين التوازن من نوعا تحقق بصفة القواعد

ا من والوقاية العام األمن في المجتمع وحق الضحايا لجريمةوحقوق
أخرى جهة ...من

للحرية السالبة العقوبات بدائل ، الصدد هذا في بوجمعة/ ذ... انظر
العدد–الزناكي .91صفحة–2001دجنبر24اإلشعاع

130
عرضـة العـام والنظـام األمن معها يصبح التي الحمراء الخطوط
وممتلكاتهم ومصالحهم المواطنين عموم حياة وتصبح المحدق، للخطر

العنـفم األول شـعارها ، متطرفـة وإيديولوجيات بأفكار حكومة
اآلمنين مضجع وترويع أن... والترهيب يجب والتشدد الصرامة فإن

وتقـرر تشرع أن يمكن ، عقابية جزاءات ألية البارز العنوان يشكال
نفسه اإلعدام فيها بما ، تصـورنا... لها مشروعية تأكيد في ونحتج

المج مصلحة بكون اعتبارهذا كل فوق تظل أن يجب الوطني ... تمع
للتفاوض وال للمساومة قابلة هي اغلـب... فال أن ذلـك إلى أضف

ونظيـره األمريكـي المجتمع منها سيما وال ، المتحضرة المجتمعات
فـي رادعة عقوبات تقنين إلى به المشرعون عمد ، العجوز بالقارة

اإلرهابيين المجرمين خانة في تدرجهم من ... .حق

مكافحـة قـانون في الواردة الجزائية العقوبات تأملنا ما وإذا
هـذه) 03.03(اإلرهاب أن مفادهـا هامـة مالحظة سنرصد فإننا

األولـى الصـورة فأمـا ، رئيسيتين صورتين عبر تتوزع العقوبات
بمعنى ، التشديد مع اإلحالة بعقوبات تسميته على يصطلح ما فتخص

اإلجر األفعال بعض تمددأن ، الجنائي القانون في عليها المعاقب امية



، اإلرهابي بالجرم األفعال ذات اتصفت ما إذا حالة في مشددة لتطبق
إلـى يهدف جماعي أو فردي بمشروع عمدا عالقة لها كانت إذا أي
أو الترهيـب أو التخويـف بواسـطة العـام بالنظام الخطير المس

... .العنف

فتخص الثانية الصورة المسـتقلةأما اإلرهابية الجرائم بعض
ذلـك وإلى ، خاصة عقوبات المغربي المشرع لها أفرد والتي بذاتها

التالي : البيان
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األولى التشديد: الفقرة مع اإلحالة : عقوبات

تعـدادها الوارد الجرائم على العقوبات من النوع هذا وينطبق
اإلر218–1بالفصل مكافحة قانون علـى) 03.03(هابمن وهي

التالي : الشكل

علـى-1 أو سـالمتهم على أو األشخاص حياة على عمدا االعتداء
احتجازهم أو اختطافهم أو : حرياتهم



اختام-2 تزييف أو ، العام القرض سندات أو النقود تزوير أو تزييف
التزييـف أو التزويـر أو ، والعالمـات والطوابع والدمغات الدولة

عليه الفصولالمنصوص القانون362و361و360في هذا .من
اإلتالف-3 أو التعييب أو .التخريب
النقـل-4 وسائل من أخرى وسيلة أي أو السفن أو الطائرات تحويل

أو البريـة أو البحرية أو الجوية المالحة منشآت إتالف أو إتالفها أو
االتصال وسائل إتالف أو تخريب أو .تعييب

األم-5 وانتزاع .والالسرقة
أو-6 األسـلحة اسـتعمال أو تـرويج أو نقـل أو حيازة أو صنع

القانون ألحكام خالفا الذخيرة أو .المتفجرات
للمعطيات-7 اآللية المعالجة بنظم المتعلقة .الجرائم
إليهـا-8 المشار أخرى أداء وسيلة أي أو الشيكات تزييف أو تزوير

المادتين في التوالي التجا331و316على مدونة .رةمن
أفعـال-9 مـن فعل ارتكاب أو إعداد ألجل اتفاق أو عصابة تكوين

.اإلرهاب
بذلك-10 علمه مع إرهابية جريمة من عليها المتحصل األشياء إخفاء

.

اإلرهابي الجرمي بالفعل اتسمت متى الجرائم هذه زجر وتقنية
رفع ومع الجنائي القانون في الواردة عقوبتها على اإلحالة عبر تتم ،

بالفصلالحد الوارد للتفصيل اعتبارا لها : 218–7األقصى
132

؛-" ...  المؤيد السجن هي الفعل المقررة العقوبة كانت إذا اإلعدام



يصل- للفعل المقررة للعقوبة األقصى الحد كانت إذا المؤيد السجن
؛30إلى سنة

الضعف- إلى للحرية السالبة األخرى للعقوبات األقصى الحد يرفع
أودون السـجن هي المقررة العقوبة كانت إذا سنة ثالثين يتجاوز أن

؛ الحبس
األقصـى- الحد فيضاعف غرامة للفعل المقررة العقوبة كانت إذا

عن تقل أن دون مرة مائة ؛100.000للغرامة درهم
بالتدبيرين- والحكم بحله الحكم فيجب معنويا شخصا الفاعل كان إذا

عليهما المنصوص الفصلالوقائيين مـع62في الجنائي القانون من
الغير بحقوق المساس ... " عدم

بالبيانـات نسـتعين العقوبات من النوع هذا معالم ولتوضيح
لتعـدد اعتبـارا ، المثال سبيل على نوردها التي التالية التوضيحية

ساحتها في تندرج أن يمكن التي اإلجرامية : الصور
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االعت-1 األفرادجرائم وحريات حياة على العمدي داء

الفعل
الجرمي

نوع
الجر
يمة

اإلطار
القانوني

القانو(
ن

الجنائي
(

العقوبة
في المقررة
القانون
الجنائي

العقوبة
المقررة
حالة في
اتصاف
الفعل
بالجرم
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

العمـد القتل
المجرد

جنا
ية

ف
392–

1فقرة

ــجن السـ
المؤبد

–1فاإلعدام

7و218

–218
ــل القتـــ
أو المســبوق
ــحوب المص
المعقــوب أو

بجناية

جنا
ية

ف
392

2فقرة

–1فاإلعداماإلعدام

7و218

–218

إلعداد القتل
أو ــة جنايـ
أو ــة جنحـ

جنا
ية

ف
392–

–1فعداماإلاإلعدام

7و218



ــهيل تســ
أو ــا ارتكابه
تخلـــيص
في مرتكبيها

العقاب

218–3فقرة

ــابة اإلصـ
التي العمدية
عنهـا ينتج
دون المــوت

إحداثه نية

جنا
ية

ف
403

1فقرة

20إلى10

سنة
الحد يرفع
ــى األقص

ــى 30إل

سنة

–1ف

7و218

–218

ــف العنــ
للقتل المؤدي
ــة نيـ دون
مـع إحداثه
ــبق ســـ
ــرار اإلصـ
ــد والترصـ
واســـتعمال

السالح

جنا
ية

ف
403

2فقرة

ــجن السـ
المؤبد

–1فاإلعدام

7و218

–218

ــف العنــ
إلـى المؤدي
عاهـــــة

مستديمة

جنا
ية

ف
402

1فقرة

عشر5 إلى
سنوات

الحد يرفع
ــى األقص

ــى 20إل

سنة

–1ف

7و218

–218

ــف الحد20لىإ10فجناالعنــ –1فيرفع



إلـى المؤدي
عاهـــــة
مع مستديمة
ــرار اإلصـ
أو والترصد
ــتعمال اسـ

السالح

402ية

2فقرة

ــىسنة األقص
ــى 30إل

سنة

7و218

–218

ــف العنــ
إلـى المؤدي
تفـوق عجز

ــه 21مدتـ

يوما

جنح
ة

تأدي
بية

ف
401

1فقرة

إلى 3سنة

ــنوات سـ
وغرامـــة

إلى250 د
2000
درهم

يضــاعف
الحــــد
ــى األقص
إلى ليصل

سنوات6
ال غرامة
عـن تقل

ألف100
درهم

–1ف

7و218

–218

ــف العنــ
إلـى المؤدي
تفـوق عجز

ــه 21مدتـ

ــع م ــا يوم
ــرار اإلصـ
أو والترصد
ــتعمال اسـ

جنح
ة

تأدي
بية

ف
401

2فقرة

إلـى سنتين
ــنوات5 س

وغرامـــة
درهم250

ألـف إلى
درهم

يضــاعف
الحــــد
ــى األقص
إلى ليصل

10
سنوات

ال غرامة
عـن تقل

–1ف

7و218

–218



ألف100السالح
درهم

ــف العنــ
إلـىالمؤد ي

تقــل عجــز
عن 21مدته

الذي أو يوما
أي يخلــق ال

عجز

جنح
ة

ضــ
بطية

ف
400

1فقرة

واحد شهر
ســنة إلــى
وغرامـــة

ــى120 إل
درهم500

يضــاعف
الحــــد
ــى األقص
إلى ليصل

سنتين
ال غرامة
عـن تقل

ألف100
درهم

–1ف

7و218

–218

جناالتسميم
ية

ف
398

–1فاإلعداماإلعدام

7و218

–218
ــرائم جــ
االقتطـــاف
دون والحجز
السلطة أمر

جنا
ية

ف
436

10إلى5

سنوات
يضــاعف
الحــــد
ــى األقص
إلى ليصل

سنة20

–1ف

7و218

–218

احتجــــاز
إلعداد رهائن
تســـهيل أو
ارتكــــاب

جنا
ية

ف
437

ــجن السـ
المؤبد

–1فاإلعدام

7و218

–218



أو جريمــة
ــهيل تســ
أو ــرار أض

فدية أداء
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والتزوير-2 التزييف : جرائم

الفعل
الجرمي

نوع
الجر
يمة

اإلطار
القانون

القانو(
ن

الجنائي
(

العقوبة
المقررة
في

القانون
الجنائي

العقوبة
في المقررة
اتصاف حالة
بالجرم الفعل
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

تزويـــر
ــود النقــ
وســـندات
ــرض القـ

العام

334ةجناي
من
ج.ق

ــجن الس
المؤبد

–1اإلعدام

ف218
7–

218

ــف ــجن342جنايةتزييـ –1اإلعدامالس



الدولة منأختام
ج.ق

ف218المؤبد
7–

218
ــف تزييـ
ــع الطوابـ
ــة الوطنيـ
ــات وعالم

الدولة

343جناية
من
ج.ق

ــجن الس
ــن 5م

20إلى

سنة

الحــد يرفـع
األقصـــى
إلـى للعقوبة

سنة30

1–

ف218
7–

218

تزويـــر
التي الوثائق
تصــدرها

اإلدارات
إثباتا العامة
أو ــق لحـ
أو هويـــة
أو صـــفة
مـــــنح

ترخيص

جنحة
تأديبية

360
من
ج.ق

أشهر6
ــى 3إل

سنوات
ــة غرام

إلى150
500
درهم

الحد يضاعف
األقصـــى

إلى 6ليصل

سنوات
تقل ال غرامة

ــن 100عـ

درهم ألف

1–

ف218
7–

218

لالتوصـــ
حـق بغير
تسـلم إلى
ــائق الوثـ
إليها المشار
الفصل في

جنحة
تأديبية

361
من
ج.ق

أشهر3
ــى 3إل

سنوات
120غ

300إلى

الحد يضاعف
األقصـــى

إلى 6ليصل

سنوات
تقل ال غرامة

ــن 100عـ

1–

ف218
7–

218



درهمدرهمج.ق360 ألف
في التزوير
نزالء تقييد
أو الغــرف

اإلنزال
نحةج

ضبط
ية

362
من
ج.ق

إلى شهر
ــتة سـ

أشهر
ــة غرام

إلى120
500
درهم

الحد يضاعف
األقصـــى
إلـى ليصل

سنة
تقل ال غرامة

ــن 100عـ

درهم ألف

1–

ف218
7–

218

اإلتالف-3 أو التخريب : جرائم
الفعل
الجرمي

نو
ع
الج
ري
مة

اإلطار
القانون

القانون(
الجنائي

(

العقوبة
المقررة
في

قانونال
الجنائي

العقوبة
في المقررة
اتصاف حالة
بالجرم الفعل
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

ــة جريمــ
ــرام اإلضـ
للنار العمدي
إليها المشار

ف 580في

ج.ق

جنا
ية

580
ج.ق

218-1اإلعداماإلعدام

-7ف
218

ــرام اإلضـ
للنار العمدي

جنا
ية

581
ج.ق

إلى10
سنة20

ــد الح ــع يرف
إلـى األقصى

1-218

-7ف



إليـه المشار
ف 581في

ج.ق

218سنة30

ــرام اإلضـ
للنار العمدي
إليـه المشار

ف 582في

ج.ق

جنا
ية

582
ج.ق

ــى5 إل
10

سنوات

ــد الح ــع يرف
إلـى األقصى

سنة20

1-218

-7ف
218

ــرام اإلضـ
العمــــدي
إليـه المشار

ف 583في

ج.ق

جنا
ية

583
ج.ق

ــى5 إل
10

سنوات

ــ الح ــع ديرف
إلـى األقصى

سنة20

1-218

-7ف
218

ــب التخريـ
العمــــدي
بواســـطة
ــات المفرقع
والمفجرات

جنا
ية

586
ج.ق

إلى20
سنة30

المؤبد 218-1السجن

-7ف
218

ــع الوضــ
العمــــدي
ــحنه لشــ
فـي متفجرة
عـام طريق

جنا
ية

587
ج.ق

إلى20
سنة30

المؤبد 218-1السجن

-7ف
218



خاص أو
ــب التخريـ
العمــــدي

ــآتللم نشـ
المنصــوص
بالفصل عليها

ــن590 مـ
ج.ق

جنا
ية

590
ج.ق

ــى5 إل
10

سنوات

ــد الح ــع يرف
إلـى األقصى

سنة20

1-218

-7ف
218

وضــــع
معـــرقالت
فـي المرور
أو ممــــر
عام طريق

جنا
ية

591
ج.ق

ــى5 إل
10

سنوات

ــد الح ــع يرف
إلـى األقصى

سنة20

1-218

-7ف
218

أو إحــراق
اإلتـــالف
العمــــدي

ــ ائقللوثــ
ــمية الرسـ

واألوراق
ــة التجاريـ
ــة المثبتــ
أو اللتزامات
الذمة إبراء

جن
حة
تأد
يبي
ة

592
ج.ق

ــنتين س
ــى 5إل

سنوات
120غ

500إلى

درهم

ــد الح ــع يرف
إلـى األقصى

سنة10
تقل ال غرامة

ألف100عن
درهم

1-218

-7ف
218

ــدإلى59410جناالنهــــب الح ــع 218-1يرف



ــب والتخري
الغذائية لمواد
والمنقوالت

إلـىسنة20ج.قية األقصى
سنة30

-7ف
218

135

المالحية-4 :الجرائم

الجرمي نوالفعل
ع
الج
ري
مة

اإلطار
القانون

القانو(
ن

الجنائي
(

العقوبة
المقررة
في

القانون
الجنائي

العقوبة
في المقررة

حالة
اتصاف
الفعل
بالجرم
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

العمدي االستالء
الطـائرات على
، تحليقهـت أثناء
ــف العنـــ أو
ــد ض ــد والتهدي
الجويين المالحين
ــل تحوي ــد قص
المس أو الطائرة

بسالمتها

جنا
ية

607
مكــرر

ج.ق
و1ف
2

إلى10
سنة20

الحـد يرفع
األقصـــى

30إلـــى

سنة

1-218

-7و
218

العمدي اإلضرار
بشـكل جنابالطائرة

607
ــى5مكــرر إل

الحـد يرفع
218-1األقصـــى



قا غير بلةيجعلها
يمس أو للتحليق

تحليقها سالمة

ج.قية
4ف

10
سنوات

20إلـــى

سنة
-7و

218

األموال-5 وانتزاع السرقة : جرائم

الفعل
الجرمي

نو
ع
الج
ري
مة

اإلطار
القانون

القانون(
الجنائي

(

العقوبة
المقررة
في

القانون
الجنائي

ال مقررةالعقوبة
حالة في

الفعل اتصاف
بالجرم
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

ــرقة الســ
المجردة

جن
حة
تأد
يبي
ة

505
ج.ق

إلى سنة
5

سنوات
120غ

500إلى

درهم

ــد الح ــع يرف
إلــى األقصــى

سنوات10
عـن تقل ال غ

درهم100 ألف

-1ف
و218

7-218

ــرقة الســ
الزهيدة

جن
حة
ض
بط
ية

506
ج.ق

إلى شهر
سنتين

120غ

250و

درهم

ــد الح ــع يرف
إلى 4األقصى

سنوات
عـن تقل ال غ

درهم100 ألف

-1ف
و218

7-218

ــرقة ــجن507جناالســ -1فاإلعدامالس



ــتعمال باسـ
السالح

و218المؤبدج.قية
7-218

ــرقة الســ
ــاكن باألمـ
المنصــوص
بالفصل عليها

ج.ق508

جنا
ية

508
ج.ق

إلى20
سنة30

المؤبد -1فالسجن
و218

7-218

ــرقة الســ
ــة المقترنـ
على بظرفين
ــي ف ــل األق
ظــــروف

التشديد

جنا
ية

509
ج.ق

إلى10
سنة20

ــد الح ــع يرف
إلــى األقصــى

سنة30

-1ف
و218

7-218

ــرقة الســ
ــة المقترنـ
واحد بظرف
ظـروف من

التشديد

جنا
ية

510
ج.ق

ــى5 إل
عشـــر
سنوات

ــد الح ــع يرف
إلــى األقصــى

ةسن20

-1ف
و218

7-218

الخيول سرقة
ــدواب والـ

وأدوات
في الركوب

الحقول

جن
حة
تأد
يبي
ة

517
ج.ق

إلى سنة
5

سنوات
120غ

500إلى

ــد الح ــع يرف
إلــى األقصــى

سنوات10
عـن تقل ال غ

درهم100 ألف

-1ف
و218

7-218



درهم
ســـــرقة
ــيل محاصـ
زراعيـــة
عن منفصلة

األرض

جن
حة
ض
بط
ية

518
ج.ق

وماي15
سنتين

120غ

250إلى

درهم

ــد الح ــع رف
إلى 4األقصى

سنوات
عـن تقل ال غ

درهم100 ألف

-1ف
و218

7-218

ســـــرقة
ــيل محاصـ
لـم زراعية
علـى تفصل

األرض

جن
حة
ض
بط
ية

515
ج.ق

يوم15
إلـــى

سنتين
120غ

250إلى

درهم

-1ف
و218

7-218

حدود انتزاع
بـين فاصلة
مـن عقارين

السر قةأجل

جن
حة
تأد
يبي
ة

520
ج.ق

ــنتين س
ــى 5إل

سنوات
120غ

ألف إلى
درهم

ــد الح ــع يرف
إلــى األقصــى

سنوات10
عـن تقل ال غ

درهم100 ألف

-1ف
و218

7-218

االخـــتالس
العمــــدي
للقــــوى

الكهربائية

جن
حة
ض
بط
ية

521
ج.ق

شهر1
إلـــى

سنتين
250غ

إلـــى

ــد الح ــع يرف
إلى 4األقصى

سنوات
عـن تقل ال غ

درهم100 ألف

-1ف
و218

7-218



2000
درهم

ناقلة استعمال
محـرك ذات
إذن دون

صاحبها

جن
حة
ض
بط
ية

522
ج.ق

إلى شهر
سنتين

ــد الح ــع يرف
إلى 4األقصى

سنوات

-1ف
و218

7-218

136

جناية-6 أو جنحة في عليها المتحصل األشياء إخفاء : جرائم
الجرمي نوالفعل

ع
الج
ري
مة

اإلطار
قانونال
القانو(

ن
الجنائي

(

العقوبة
المقررة
القانون في
الجنائي

العقوبة
في المقررة
اتصاف حالة
بالجرم الفعل
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

اإلخفــــاء
العمــــدي
ــياء لألشــ
ــل المتحصـ
ــن م ــا عليه
جنحة أو جناية

جن
حة
تأد
يبي
ة

571
ج.ق

إلى 5سنة

سنوات
120غ

ــى إلــ
2000
درهم

الحـد يرفع
إلى األقصى

سنوات10
عن تقل ال غ

ــف100 أل
درهم

1-218

-7و
218



األخرى-7 األداء ووسائل الشيكات تزييف : جرائم
الفعل
الجرمي

نوع
الجريمة

اإلطار
القانون

القانون(
)الجنائي

العقوبة
المقررة
في

القانون
الجنائي

العقوبة
المقررة
حالة في
اتصاف
الفعل
بالجرم

رهابياإل

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

أو تزييف
ــر تزوي
الشـــيك

البنكي

جنحـــة
تأديبية

من316
مدونـــة
التجارة

إلى سنة
سنوات5

ــين ألف غ
ــى 10إل

آالف
ــم درهـ
أن دون
تقــــل
قيمتهـــا

25عــن

ــن%  م
ــغ مبلـ
أو الشيك
ــا الخص

ص

الحد يرفع
األقصى
ــى 10إل

ــنوات س
وتضاعف
ــة الغرام
مرة مائة
أن دون

عـنت قل
ألف100
درهم

-1ف
و218

7-218



أو تزييف
ــر تزوي
ــائل وس
ــداء ألـ
األخرى

جنحـــة
تأديبية

من331
مدونـــة
التجارة

إلى سنة
سنوات5

ــين ألف غ
0إلــى

آالف
درهم

الحد يرفع
األقصى
ــى 10إل

ــنوات س
وتضاعف
ــة الغرام
مرة مائة
أن دون
عـن تقل

ألف100
درهم

-1ف
و218

7-218

ال-8 اإلجراميةجرائم : عصابات
الفعل
الجرمي

نوع
الجريمة

اإلطار
القانون

القانون(
)الجنائي

العقوبة
المقررة
في

القانون
الجنائي

العقوبة
المقررة
حالة في
اتصاف
الفعل
بالجرم
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

قانون(
03.03(

تكــوين
ــابة عص
إجرامية

294جناية

ف.ق 1ج

إلــى5
10

سنوات

ا لحديرفع
األقصى
ــى 20إل

-1ف
218

218-7و



سنة
ــيروا مس
قياديوا أو
العصابة
اإلجرامية

294جناية

ف.ق 2ج

ــى10 إل
سنة20

الحد يرفع
األقصى
ــى 30إل

سنة

-1ف
218

218-7و

ــديم تقـ
ــاعدة مس
ألفــراد
ــابة عص
إجرامية

295جناية

ف.ق 1ج

إلــى5
10

سنوات

الحد يرفع
األقصى
ــى 20إل

سنة

-1ف
218

218-7و

137
الثاني المستقلة: المطلب : العقوبات

الجـزاءات إلـى العقوبـات من النوع هذا ماهية وتنصرف
قـانون خـالل من المغربي المشرع أفردها التي ) 03.03(العقابية

بهـا الصـلة ذات أو المرتبطة أو باإلرهابية الموصوفة ... للجرائم

أو  تـرويج أو نقـل أو حيـازة أو صنع جرائم
الـذخيرة أو المتفجـرات أو األسلحة استعمال

القانون ألحكام .خالفا

ل  اآللية المعالجة نظم لمعطياتجرائم

لها المنظمة الخاصة النصوص في عقوبتها

الشريف( الظهير المؤرخ1.58.286السيما
1958شتنبر2موافق1378صفر17في

(

تكوينها حالة في
إرهابية لجرائم

ــيل التفص ــاد اعتم
بالفصـل -7الوارد

ــانون218 ق ــن م
)03.03 (

بال تعدادها الوارد اإلرهابية الجرائم في فصلالفاعل
قانون1-218 معنويا–) 03.03(من -شخصا

الحل-
الصلة- ذات األشياء مصادرة

اإلرهابية .بالجريمة
ارتكاب- في المشغلة المؤسسة إغالق

اإلرهابية المساس(الجريمة عدم مع
هذه جميع في األغيار بحقوق

) الحاالت

العقوبات



اإلحالة لتعذر القـوانينوذلك أو الجنـائي القانون في عقوبتها على
البيان ذلك وإلى ، يزجرها خاص نص وجود لعدم الموازية الخاصة

: التالي

الجرمي الفعل
اإلرهابي

اإلطار
القانوني

مالحظةالعقوبة

اإلشــادة ــة جريم
اإلرهابية بالجريمة
األمــاكن فــي
عبـر أو العمومية

االتصال وسائل

2الفصل

–218
قانون(

03.03(

سـت إلـى سنتين
من وغرامة سنوات

إلى10 200آالف

درهم ألف

""

ــاع إقن ــة جريم
ــى عل ــار األغي
جريمــة ارتكــاب
أو ــة إرهابيـــ
علـى تحريضـهم

بذلك القيام

5الفصل

–218
قانون(

03.03(

العقوبة بنفس يعاقب
أو عنهـا المحرض
اإلقنـاع وقـع التي

بارتكابها

""

وضـع أو إدخال
صحة تعرض مادة
الحيوان أو اإلنسان
البيئـي المجال أو

.للخطر

3الفصل

–218
قانون(

03.03(

من إلى10السجن
سنة20

عن ترتب إذا
الجريمـة هذه
مستديمة عامة
العقوبـة فإن
ــي ه ــون تك
المؤبد السجن
ــب ترتـ إذا



مـوت عنمها
العقوبـة فإن
ــي ه ــون تك

اإلعدام
ــل العم ــل تموي

ت أو قديماإلرهابي
مشورة أو مساعدة

الغرض لهذا

4الفصل

–218
قانون(

03.03(

لألشـخاص بالنسبة
: الطبيعيين
من إلـى5السجن

وغرامـة20 سنة
إلـى500من ألف

درهم .مليوني
لألشـخاص بالنسبة

: المعنوية
مليـون من غرامة

درهم5إلى ماليين
ــالل اإلخــ دون
حـق في بالعقوبات
أو المســـــيرين

العاملينالمستخ دمين
.المتورطين

الكلية المصادرة مع
ــي ف ــة الجزئي أو

معا الحالتين

عقوبـة ترفع
إلـى السجن

و10 سنوات
ســــنة30

إلى والغرامة
عندما الضعف
بأحـد تقترن
الظـــروف
ــهودة المشـ

: التالية
ــدما- عنـ

ــب ترتكــ
ــتعمال باسـ
التســـهيالت
توفرهـا التي
نشاط مزاولة

.مهني
ــدما- عنـ

فـي ترتكب



عصابةإطار
.منظمة

حالـة- في
العود

من نوع أي تقديم
المســاعدة أنــواع
العمـل لمقترضي
ســواء اإلرهــابي
ــاعلين ف ــانوا أك
أو ــليين أصـــ
أو ــاهمين مســ

.مشاركين

6الفصل

–218
قانون(

03.03(

من إلى10السجن
سنة20

إعفـاء جواز
أقـــــارب
وأصــــهار
إلـى الفاعـل
الدرجـة غاية
إذا الرابعـــة
ــه ل ــدموا ق
أو ــكنا مسـ
تعيش وسائل
فقط شخصية

.
عـن التبليـغ عدم

إرهابية جريمة
8الفصل

–218
قانون(

03.03(

للشــخص بالنســبة
: الطبيعي

من إلـى5السجن
.سنوات10

للشــخص بالنســبة
: المعنوي

مــن 100غرامــة

مليـون إلـى ألف

إعفـاء جواز
أقـــــارب
وأصــــهار
إلـى الفاعـل
الدرجـة غاية

.الرابعة



درهم

138
الخامس الجريمـة: المبحث عقوبـات تحديـد في المؤثرة الظروف

:اإلرهابية

فـي تقديرية سلطة الموضوع لقضاة تمنح العقوبات تفريد إن
فـي المقررة للجريمة واألقصى األدنى الحد نطاق في العقوبة تحديد
العوامـل مـن مجموعة االعتبار بعين األخذ مع الجزائي، التشريع

المقترفالمو الجرمي الفعل لخطورة بالنسبة الشأن هو كما ، ضوعية
المجتمعي الوسط داخل الميدانية آثاره ومدى العوامـل... ، وكـذا

اإلجراميـة وخطورته المجرم لشخصية بالنسبة الشأن هو كما الذاتية
القضائية .وسوابقه

إذ ، المضـمار هذا عن بدورها تخرج ال اإلرهابية والجريمة
الذاتيةيتد االعتبارات من مجموعة لها المستحقة العقوبة تحديد في خل

منها التخفيض أو العقوبة تغليظ يتأتى طريقها عن التي والموضوعية
منها اإلعفاء حتى في... أو البث بصدد وهو القاضي على يتعين لذا

أو مخففـة عقوبة اإلرهابي المجرم على يطبق أن اإلرهابية الجرائم
حسب األعـذارمشددة مـن أكثـر أو واحد لديه ثبت كلما األحوال



المشـددة الظـروف من أكثر أو واحد أو للعقوبة المخفضة القانونية
القانون في .المقررة

بإمكانيـة القضايا من النوع هذا في الموضوع محكمة وتتمتع
لصـالحه يوجد أنه على الدليل يقوم عندما العقوبة من المجرم إعفاء

م مانع اإلرهابعذر مكافحة قانون في مقرر العقاب ) ... 03.03(ن
فـي الواردة التخفيف ظروف المؤاخذ منح ثانية جهة من يمكنها كما

القانون فـي... نفس العقـاب من المعفية القانونية األعذار هي فما
لها المخففة الظروف هي وما اإلرهابية .!؟...الجرائم

139
األول ال: المطلب الجريمـةاألعذار فـي العقوبة من المعفية قانونية

: اإلرهابية

الجنائي الجزائي الفقه في عليها المستقر األساسية المبادئ من
األساسـية سـمتها ، خاصـة حـاالت هي القانونية األعذار كون ،
، معينـة جـرائم أو جريمـة على إال تنطبق ال حيث ، التخصيص

وقيام الجريمة ثبوت مع عليها المجـرمويترتب تمتيـع ، المسؤولية
كانت متى العقوبة بتخفيض وإما معفية أعذارا كانت متى العقاب بعدم

مخفضة قانون... أعذارا في أيضا مقررة المعفية القانونية واألعذار
الخصوصيات من بمجموعة وتتميز ، اإلرهاب : مكافحة



ثبـ-أ مع عنها يترتب اإلرهابية الجريمة في القانونية وتاألعذار
الخضـوع من باإلعفاء ، بها المعني تمتيع المسؤولية وقيام الجريمة

العقابي .للجزاء
من-ب كل منه يستفيد اإلرهابية الجريمة في المعفي القانوني العذر

منـه يسـتفيد أن يمكن كما المشارك أو المساهم أو األصلي الفاعل
الرابعة الدرجة حدود إلى وأصهاره .أقاربه

القانو-ت بـيناألعذار تتـراوح ، اإلرهابية الجرائم من المعفية نية
الفصل3الفقرة(الجواز الفصـل2والفقرة218–5من –8من

الوجوب) 218 ) .218–9الفصل(وبين
شرعية-ث في اعتد ، اإلرهاب مكافحة قانون في المغربي المشرع

أساسيين بعاملين للعقاب المعفية : األعذار

الــرو  علــى الحفــاظ واحتــرامهــاجس األســرية ابط
لتماسكها ضمانا .خصوصياتها

تنفيـذ  عـن التراجع على اإلرهابي العمل مرتكب تحفيز
الجريمة وقوع قبل .مخططه

140
للعقاب المعفية القانونية لألعذار توضيحيا بيانا نورد يلي فيما

اإلرهاب مكافحة قانون ظل ) :03.03(في
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مسكن تقديم
ــائل وس أو
ــيش تعــ

–شخصية

–فقـــط

للفاعـــل
أو األصلي
أو المساهم
ــارك المش
الجريمة في

.اإلرهابية

ــرة الفقــ
من األخيرة

–6الفصل

ــن218 م
ــانون قــ

)03.03(

أقــــارب
هاروأصــ

ــب مرتكـ
الجريمـــة
أو اإلرهابية
فيها المساهم
المشارك أو
إلــى فيهــا
ــدود حــ
ــة الدرجـ

.الرابعة

جوازي

ــة محاولـ
على الحفاظ
ــروابط الـ
ــرية السـ
واحتـــرام
خصوصــيا
ضـمانا تها

.لتماسكها

التبليغ عدم
جريمة عن
من إرهابية
من كل قبل
علـى كان
بمخطط علم

الثانية الفقرة
الفصل من

8–218

أقــــارب
وأصــهار
ــب مرتكـ

جوازي

ــة محاولـ
على الحفاظ
ــروابط الـ
ــرية السـ



أفعــال أو
إلـى تهدف
ــاب ارتكـ
أعمــــال

اقـــبمع
ــا عليهــ
ــفها بوصـ
ــة جريمـ
ولم إرهابية
عنهـا يبلغ
بمجرد فورا
بهـا علمه
ــات الجهـ
أو القضائية
أو ــة األمني
أو اإلدارية

.العسكرية

قـانون من
)03.03. (

أو الجريمة
أو المساهم
ــارك المش
إلــى فيهــا
ــدود حــ
ــة الدرجـ

.الرابعة

واحتـــرام
خصوصــيا
ضـمانا تها

.لتماسكها

وجود كشف
جنائي اتفاق
عصــابة أو
ــل ألجــ
ــراف اقتـ
ــة جريمـ
قبل إرهابية

ــرة الفقــ
من األولى

9الفصــل

من218–
ــانون قــ

الفاعـــل
في األصلي
الجريمـــة

أوا إلرهابية
أو المساهم
ــارك المش
الـذي فيها

جوازي

تحفيــــز
الفاعـــل
أو األصلي
أو المساهم
ــارك المش
الجريمة في
ــة اإلرهابي



ارتكابهـــا
إقامة وقبل
ــدعوى الـ

.العمومية

قبـل) 03.03( يعمد
إلـى غيره
التبليــــغ
ــا بمخططه
الجهات إلى
أو القضائية
أو ــة األمني
أو اإلدارية

.العسكرية

علــــى
عن التراجع
تنفيــــذ
قبل مخططه
ــوع وقــ

.الجريمة

الثانيالمط اإلرهابية: لب الجريمة في المخففة القضائية : الظروف

اإلرهـاب مكافحـة قانون خالل من المغربي المشرع تطرق
، اإلرهابيـة للجريمـة المسـتحقة العقوبة معها تخفض وحيدة لحالة
قبل يعمد الذي المشارك أو المساهم أو األصلي بالفاعل األمر ويتعلق

الجر عن الكشف إلى أوغيره األمنية أو القضائية للجهات اإلرهابي م
ارتكاب بعد ، العسكرية أو اإلدارية

141
شـريطة ، العصـابة هدف أو االتفاق موضوع كانت التي الجريمة

تلقائيا لنفسه ... .تقديمه

أو المسـاهمين عـن للمبلـغ بالنسـبة الحكـم نفس وينطبق
الجريمة في .المشاركين



الحكم هذا ضوء الفصلوعلى من األخيرة للفقرة –9وطبقا

المؤبد218 السجن هي اإلرهابية للجريمة المقررة العقوبة كانت فإذا
من السجن إلى إلى20فتخفض .سنة30سنة
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الثاني الجريمـة: الفرع ومحاكمـة ضـبط في النظامية اإلجراءات
: اإلرهابية

ال مختلف استعرضنا أن الصـلةبعد ذات الموضوعية جوانب
بـذلك وأعنـي ، فيهـا الثاني الشق إلى ننتقل ، اإلرهابية بالجريمة
ورصـد ، ومحاكمتهـا ضـبطها فـي المعتمدة النظامية اإلجراءات

قانون ظل في وخصوصياتها بمكافحـة) 03.03(طبيعتها المتعلـق
.اإلرهاب

وا المسـطرية التقنية ، النظامية باإلجراءات ألسـلوبونقصد
تعقـب فـي ، قانونا والمؤهلة المختصة السلطات تتبعه الذي العملي
إقـرار لحظـة حتى الجرمي الفعل وقوع لحظة من اعتبارا الجريمة
التمهيدي البحث مرحلة من انطالقا أي ، بشأنه الصادر الحكم منطوق

القضائي الحكم غاية إلى ،. ...

للجر االستثنائية الخصوصية مع التـيوتماشيا اإلرهابية يمة
فـإن ، الموضوعية إجراءاتها عن حديثنا معرض في إبرازها حاولنا
المتعلقة لنظيرتها بالنسبة حتى مجاال لها لتجد تمتد الخصوصية ذات

التالي التحليل خالل من تبيانه إلى سنعمد ما وهذا ، : بالشكل

األول اإلره: المبحث الجريمة قضايا في القضائي : ابيةاالختصاص

، والصـالحية السـلطة منح ، القضائي باالختصاص يقصد
تموقعها في وكذا شكليتها في ومحددة درجتها في معينة قضائية لهيئة



بموجب فيها البث بأمر تستقل بذاتها معينة قضايا في للنظر ، المكاني
هـذا إقـرار مـن الغاية وتكون ، تنظيمية وأخرى تشريعية قوانين

ال ، قضائياالختصاص إطار عن بحث

143

مـن والجنائيـة منها المدنية العدالة وتقريب القضايا في للحسم مالئم
المتقاضين ) .1(عموم

يقصـد معينة محكمة اختصاص تحديد فإن األساس هذا وعلى
القضـاء سـلطة بشـأنها المحكمة تباشر التي القضايا تحديد ... به

إلى تهدف لالختصاص المنظمة كـلوالقواعد ونصـيب حدود بيان
التـي الجهـة والية في وقانونا حكما تدخل التي القضايا من محكمة
الدولة في تقوم أن يتصور ال إذ ، المحكمة لهذه الترابي للنفوذ تخضع

المنازعات جميع أمامها تطرح واحدة ) .2(محكمة

نـوعي هو ما بين الزجرية الدعوى في االختصاص ويتوزع
فب ، محلي هو للبثوما المحكمة أهلية به فيقصد ، األول للنوع النسبة

الدعوى بموضوع ترتبط القضايا في محددة أنواع ... جنايـات(في
الفعل) جنح مرتكب ونوعية طبيعة راشد(أو ...) حـدث... مجرم
القواعـد...  مجموع إلى مفهومه فينصرف المحلي االختصاص أما

ج أساس على القضايا بتوزيع تهتم مختلفالتي بين إقليمي أو غرافي
الموضوع نفس من .المحاكم



فـي ينحـو ، اإلرهابيـة الجريمة في القضائي واالختصاص
للجريمة المنظم المحلي أو النوعي االختصاص لقواعد معاكس منحى
مـن مجموعـة تبـرره التباين وهذا ، الجرائم من وغيرها التقليدية

التي والتقنية الموضوعية االعتبارات

-----------------------------------------
-------------------

1) La compétence, c’est l’aptitude d’un tribunal à 

connaître d’un procès, c’est la mesure dans la quelle il 

peut exercer son pouvoir de juridiction. 

Morel op-cit. P 177 n° 194. 

القضا)2 القانون الخاصانظر سـعد–ئي نجيب إبراهيم –الدكتور

باالسكندرية–1الجزء المعارف .424: صفحة–منشأة
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هي فمن ، الجرائم من النوع هذا واستثنائية بخصوصية أساسا ترتبط
هي وما ، اإلرهابية القضايا في للنظر قانونا المؤهلة القضائية الجهة

هذ نفوذ لها الخاضع الترابية الجهةالدائرة ... .ه

األول وآثـاره: المطلب اإلرهابية الجريمة في النوعي االختصاص
: العملية



، الزجريـة المـادة فـي النوعي االختصاص أن البيان سبق
النظـر توزيع لعملية المؤطرة القانونية القواعد إلى ماهيته تنصرف
الجرمي الفعل طبيعة بحسب محكمة كل بها تختص التي القضايا في

فاعله لشخصية اعتبار أو ... .المرتكب

معيار كون على القضائية واالجتهادات الفقهية الرؤى وتجمع
أسـاس على يقوم ، الزجرية المحاكم بين النوعي االختصاص توزيع
المواكبـة والظروف المرتكب اإلجرامي للفعل المستحقة العقوبة نوع

جهة) 1(له من الفعل مرتكب وشخصية ، جهة ذلكمن وإلى ، ثانية
عدد المصرية النقض محكمة عن الصادر القرار بتاريخ112يذهب

: 1969أبريل

الجنايات"...  محاكم بين االختصاص توزيع فإن لذلك وتطبيقا
مـا بحسب الجاني تهدد التي العقوبة نوع أساس على يجري والجنح

نوع عن النظر بصرف ، مخالفة أو جنحة أو جناية كانت العقوبةإذا
حقه في تثبت التي الجريمة إلى بالنسبة بالفعل تقع قد ) 2... " (التي

-----------------------------------------
---------------------

حالـة)1 أو التخفيـف ظروف دون المشددة الظروف بذلك ونقصد
: العفو



عدد)2 المصرية النقض محكمة عن صادر 21بتـاريخ112قرار

س1969لأبري النقض محكمة أحكام صفحة112رقم20مجموعة
539.

عـدد نقـض االتجاه نفس في –1981ينـاير4بتـاريخ6انظر

س النقض محكمة أحكام .23صفحة22مجموعة
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في المؤرخ قراره في األعلى المجلس قضى المنحى نفس وفي

سنة18 من ) 1: (1970يونيو

الحكم"...  أجزاء بعضـاإن بعضها يكمل المسطرة وأوراق
منها االستفادة الفصـل... ويمكن بمقتضى القـانون113إنه مـن

متعلقـة عقوبـة القانون لها قرر إذا يتغير الجريمة نوع فإن الجنائي
التشديد ظروف من ظرف بسبب الجرائم أنوع من آخر وبما. بنوع

الفصل ع434أن العقوبة رفع قرر قد القانون نفس الجـروحمن ن
فإن سكر حالة في ارتكبت إذا فيما حبسا سنوات أربع إلى عمد بغير

الفصل في عليها المنصوص الجريمة من433نوع لذلك تبعا يتغير
تحويـل عنـه يترتـب مـا مـع تأديبيـة جنحة إلى ضبطية جنحة

اإلقليمية المحكمة إلى السدد محكمة من ... " االختصاص

القا مجموعة إلى المشـرعوبالرجوع أن نجـد الجنـائي نون
االختصاص بموازاتها يتحدد ، الجرائم من أنواع أربعة عدد المغربي

المادة خالل من فنص ، قضائية جهة لكل .منه111النوعي



أو"...  ضـبطية جنح أو تأديبية جنح أو جنايات إما الجرائم
اآلتي التفصيل على :مخالفات

ضمن- عقوبتها تدخل التي فيالجريمة عليها المنصوص العقوبات
جناية16الفصل .تعد

األقصى- حده يزيد الذي بالحبس القانون عليها يعاقب التي الجريمة
تأديبية جنحة تعد سنتين .عن

-----------------------------------------
------------------

عـدد) 1 األعلـى المجلس عن صادر بتـاريخ13س834قرار
المـادةمن18/6/70 فـي األعلـى المجلس قرارات بمجموعة شور

.254صفحة1986–1966الجنائية
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أو- سـنتان األقصى حده بحبس القانون عليها يعاقب التي الجريمة
عن تزيد بغرامة أو ضبطية1.200,00اقل جنحة تعد .درهم

المنصـوص- العقوبات بإحدى القانون عليها يعاقب التي الجريمة
في مخالفة18الفصلعليها ... " تعد

الـركن علـى أساسـه في القائم التصنيف هذا عن ويترتب
مقـدمتها فـي نجد ، العملية النتائج من مجموعة ، للجريمة القانوني

أدناه الوارد البيان حسب فيها النوعي االختصاص : توزيع
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1قجناية
111ف

ج.ق

غرفة
الجنايات
لدى
محكمة
االستئناف

من يتكون جماعي قضاء
اثنين ومستشارين رئيس
إضـافة إمكانيـة مع ،
بتعيين أكثر أو مستشار
األول ــرئيس ال ــن م
فـي االستئناف لمحكمة
تسـتوجب التي القضايا

طويلة .مناقشات

ــادة المـ
من417
ج.ج.م.ق
254و

ــن مــ
.ج.م.ق

جنحة
تأديبية

2ق
111ف

ج.ق

المحكمة
االبتدائية

من يتكون جماعي قضاء
ــيين وقاضـ رئـــيس
النيابـة ممثـل بحضور
كاتـب وبمساعدة العامة

.الضبط

ــادة المـ
و373
من374
ج.ج.م.ق

جنحة
ضبطية

3ق
111ف

ج.ق

المحكمة
االبتدائية

بحضور ، منفرد قاضي
ال العامــةممثــل نيابــة

الضبط كاتب .ومساعدة

ــادة المـ
و373
من374
ج.ج.م.ق



المخال
فة

4ق
111ف

ج.ق
االبتدائيــــــة المحكمة

ــل الفص
و373
من252
ج.ج.م.ق

ومعـايير النوعي االختصاص توزيع بيان إلى عمدنا أن وبعد
الزجرية المادة في الجهـةقيامه حـول يقينـا التساؤل يطرح ،

هـذهالم ستخضـع فهل ، اإلرهابية الجريمة في للبث نوعيا ختصة
ما مع للجريمة التقليدي للتقسيم األخيرة
147

ثمـة أم ، االختصـاص إسـناد مستوى على نتائج من عنه يترتب
الجريمـة فـي النـوعي االختصاص طبيعة في تتحكم خصوصيات

!؟... اإلرهابية

قانون خالل من المغربي المشرع تدخل المتعلق) 03.03(لقد
صـريح تشريعي بنص اإلشكالية هذه في فحسم ، اإلرهاب بمكافحة
من النوع هذا في للنظر قانونا المؤهلة هي االستئناف محكمة أن فأقر

المادة تنص ذلك وفي المذكور7القضايا القانون : من

قانون"...  في المقررة االختصاص قواعد عن النظر بصرف
الجنائي االستئنافالمسطرة محكمة تختص أخرى نصوص في أو ، ة

اإلرهابية الجرائم في والحكم التحقيق أو بالمتابعة ... " بالرباط



على تحيلنا ، التشريعي النص هذا لمقتضى التحليلية والقراءة
المالحظات من : مجموعة

: أوال
نظيره غرار وعلى اإلرهابية الجرائم في النوعي االختصاص

الجر ويتعـينفي ، العـام النظام بصميم يرتبط ، األخرى العادية ائم
فتـرات مـن فترة أي وفي الحكم قضاء طرف من تلقائيا ولو إثارته

.التقاضي

: ثانيا
بالنسـبة ، االسـتثنائي والطـابع الخصوصـية ميزة تكريس
دائـرة عن يخرج حيث ، اإلرهابية الجريمة في النوعي لالختصاص

االختصاص نفس المادةنطاق مستهل بدليل ، األخرى الجرائم بشأن
قانون7 ) :03.03(من
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قانون"...  في المقررة االختصاص قواعد عن النظر بصرف

أخرى نصوص في أو الجنائية ... " المسطرة

: ثالثا
المادة مفهوم في االستئناف بمحكمة غرفة7يقصد ، المذكورة

وطبقـ األخيرة هذه ، بها للمـوادالجنايات و255و254و416ا
الجـرائم257 في بالبث تختص الجديد الجنائية المسطرة قانون من



وفقـا بها المرتبطة أو عنها فصلها يمكن ال التي والجرائم اإلرهابية
المواد القانون257إلى255لمقتضيات ذات .من

غـرف رؤسـاء بين من يعين رئيس من الغرفة هذه وتتألف
االستئ ومستشـارينمحكمة نائبـا ورئيسـا ومستشارين بالرباط ناف

.إضافيين

إليها تضم أن ، للغرفة اإلرهابية-ويمكن القضية كانت متى
طـرف– من تعيينه يتم أكثر أو مستشارا طويلة مناقشات تستوجب

أن البطالن طائلة تحت يمكن وال ، االستئناف لمحكمة األول الرئيس
القض أحد أعضائها بين إجراءاتيكون من إجراء بأي قاموا الذين اة

تعقد وهي ، فيها البث في شاركوا أو القضية في التحقيق أو المتابعة
الضبط كاتب وبمساعدة العامة النيابة بحضور .جلساتها

القضـائية القرارات تقبل هل هو اآلن يطرح الذي والتساؤل
منطوقهـا فـي الطعن اإلرهابية الجرائم في كـانو... الصادرة إذا

طـرق من طريقة فأي ، التساؤل هذا مضمون عن باإليجاب الجواب
المادة هذه في الصادرة لألحكام التصدي خاللها من يمكن ... الطعن

الصـادرة القرارات في الطعن تحظر الجرائم هذه خصوصية أن أم
!؟... فيها
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لـم المغربي المشرع كون التساؤل هذا مشروعية يزكي ومما
بقـانونيتطر المضمنة الشكلية المقتضيات خالل من المسألة لهذه ق

)03.03. ... (

وطابعهـا اإلرهابيـة الجـرائم خصوصـية أن بالقول نبادر
األحوال من حال بأي يمنع ال ، حقـوق–االستثنائي على وحفاظا

عنها–المتهم الصادرة األحكام في الطعن ذلـك... من يعتبـر كما
وع ميدانيا محليـاتجسيدا مقرر هو حسبما العادلة المحاكمة لمبدأ مليا

... .ودوليا

المسطرية القواعد على اإلحالة يتعين ، ذكر ما على وتأسيسا
الجديد الجنائية المسطرة بقانون الواردة يفسـح) 1(العامة مـا وهو

اإلرهابيـة الجـرائم في الصادرة األحكام بقابلية القول أمام ، المجال
من في باالسـتئنافللطعن العادي الطعن ، رئيستين بطريقتين طوقها

الجنايات غرفة األعلى... أمام المجلس أمام بالنقض : والطعن

باالستئناف-أ : الطعن

، الجنايات غرفة أنظار على قضيته المعروضة المتهم يكن لم
من وحيدة بدرجة إال يتمتع ، السابق الجنائية المسطرة قانون ظل في

ال إالدرجات الغرفة هذه قرارات منطوق في الطعن يمكنه وال تقاضي
األحكـام قسـاوة تبررها ، شادة وضعية يخلق كان ما وهذا بالنقض
يكـون قد الجنايات غرفة أمام المتهم أن العلم مع هذا فيها، الصادرة



بجناية مرتبطة جنحة اجل من ولو ذلك... متابعا من النقيض وعلى
محكمة أمام المتهم بصـرففإن االستئناف بأحقية يتمتع درجة أول

تعلـق ولو حقه في الصادرة العقوبة أو المسطرة المتابعة عن النظر
فقط بسيطة غرامة بمجرد ... .األمر

-----------------------------------------
-----------------

الجديد22.01قانون)1 الجنائية بالمسطرة .المتعلق
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ا تدارك الجنائيةوقد المسطرة قانون خالل من المغربي لمشرع
علـى التـوفر فـي المتهم حق تهدر كانت التي الثغرة هذه ، الجديد
فأقر ، العادلة المحاكمة بمبدأ ويمس ، التقاضي درجات من درجتين

المادة خالل غرفة457من قرارات في باالستئناف الطعن إمكانية ،
... .الجنايات

األ كانت قضـاياومتى تهم الجنايات غرفة عن الصادرة حكام
تكـون أن شـريطة ، باالسـتئناف فيها الطعن يمكن فإنه ، إرهابية
باألحكـام تتعلـق وال ، الجـوهر في وباثة قطعية المذكورة األحكام

خبرة انتداب قبيل من ميدانية... التمهيدية معاينات بإجراء األمر أو
تكميلية...  أبحاثا فـيويمكن... أو باالسـتئناف الطعـن أيضـا

القضائية المراقبة أو االحتياطي االعتقال في الباثة ... .القرارات

الجنايـات غرفـة ، باالسـتئناف الطعـن في النظر وتتولى
تتشـكل أخرى هيئة من مكونة وهي ، المحكمة نفس لدى االستئنافية



البـ في المشاركة لهم يسبق لم مستشارين وأربعة غرفة رئيس ثمن
، الضبط كاتب ومساعدة ، العامة النيابة ممثل بحضور ، القضية في

البطالن طائلة .تحت

كمـا أكثـر أو مستشار الهيئة تشكيلة إلى يضاف أن ويمكن
غرفـة شخصـيا يترأس أن االستئناف لمحكمة األول للرئيس يمكن

االستئنافية .الجنايات

بق الطعن في تنظر التي الجنايات غرفة وفقـاوثبت نهائي رار
المواد في المقررة مـن442إلى420و418و413لإلجراءات

القانون .هذا
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اعتبارا له أن المتهم الرئيس يشعر القرار منطوق تالوة وبعد

بالنقض فيه للطعن أيام عشرة مدته أجال القرار صدور يوم ) .1(من

اال محكمة ضبط كتابة إلى بتصريح االستئناف سـتئنافويقدم
التصـريح فإن معتقال عليه المحكوم كان إذا أنه بيد ، القرار مصدرة
صـحيحا يعد السجنية بالمؤسسة الضبط كتابة إلى المقدم باالستئناف

بالمـادة عليه المنصوص الخاص بالسجل ويضمن حاال 223ويتلقى

ق نسـخة.ج.م.من يبعث أن السجنية المؤسسة رئيس على ويتعين ج
التصر هذا لكتابةمن ، ساعة وعشرون أربع يتجاوز ال أجل داخل يح

بغـض تأديبية لعقوبات تعرض وإال للحكم المصدرة المحكمة ضبط
جنائية متابعات من له يتعرض عما ) .2(النظر



القـرار فـي باالستئناف للطعن أيام عشرة مدة للمتهم وتمنح
تـاريخ من اعتبارا أجلها يبتدأ الجنايات غرفة عن صـدورالصادر

الطرف بحضور الجلسة في حضورية مناقشات بعد صدر متى الحكم
به النطق بيوم أحدهما إشعار وقع إذا أو يمثله من اعتبـارا... أو أو
حضوري بمثابة أو غائبا كان متى التبليغ تاريخ ) .3(من

بالنقض-ب : الطعن

بالنقض الطعن اإلرهابية الجرائم في الصادرة األحكام تقبل ؟. ..هل

-----------------------------------------
--------------------

المادة)1 ق457انظر .ج.ج.م.من
المادة)2 ق399انظر .ج.ج.م.من
لقـرارات)3 بالنسـبة وآثاره باالستئناف الطعن آجال على وتسري

المـواد مقتضيات ، الجنايات و404و403و401و400غرفة
الجنائيـة412و411و409و408و406 المسطرة قانون من
.الجديد
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هذا في األعلى المجلس مراقبة لكن ، باإليجاب حتما الجواب
إلى فقط تمتد األخرى القرارات باقي غرار وعلى األحكام من النوع



تمتد أن دون ، الجنائية المتابعة عليها المبنية للوقائع القانوني التكييف
ال العادية الوقائع إلىإلى وال الزجرية المحاكم قضاة بثبوتها يشهد تي

وتقديرهم بقبولهم وحظيت ، بها أخذوا التي الحجج ... .قيمة

محكمـة ضـبط كتابـة لـدى بتصريح النقض طلب ويرفع
بـالنقض فيه المطعون القرار مصدرة بالرباط لـدى. االستئناف أو

أ دام مـا ، الحكـم أصدرت التي المحكمة لدى الضبط هـذهكتابة ن
المادة مقتضيات إلى استنادا متاحة مكافحـة7اإلمكانية قـانون من

في) 03.03(اإلرهاب استثنائية بصفة النظر إمكانية على نص الذي
ألسباب أخرى محكمة أية بمقر المحكمة طرف من اإلرهابية الجرائم

العمومي باألمن .تتعلق

اإلرهاب الجريمة في عليه المحكوم التصريح نفسـهويقدم ، ية
معـد بسجل التصريح ويقيد ، محام بواسطة أو للنقض طالبا بوصفه
كـان وإذا ، والمصرح الضبط كاتب من كل عليه يوقع ، الغاية لهذه

ببصمته ذلك عن فيستعاض التوقيع يحسن ال األخير ... .هذا

صحيحا يكون تصريحه فإن ، معتقال النقض طالب كان ومتى
كت إلى شخصيا قدمه يقيـدإذا حيـث ، السجنية بالمؤسسة الضبط ابة
لذلك المعد بالسجل أن... فورا السجنية المؤسسة رئيس على ويتعين

داخل كتابـة24يوجه إلـى منـه نسخة ، للتصريح الموالية ساعة
في يضمن حيث ، فيه المطعون الحكم أصدرت التي بالمحكمة الضبط

ا ملف إلى التصريح ليضاف ، لذلك المعد ... .لدعوىالسجل



في محدد فهو اإلرهابية الجرائم في النقض طلب أجل 10أما

فيـه المطعـون المقرر صدور تاريخ من اعتبارا أجلها يسري أيام
من أو ، بالنقض
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أو المتهم غياب في صدر قد القضائي المقرر كان متى التبليغ تاريخ

حضوري بمثابة ... .كان

ا في النقض أجل يبتدئ وال اليـومهذا من إال الغيابية ألحكام
بمثابة بالنقض الطعن ويعتبر ، مقبول غير التعرض فيه يصبح الذي

به قام الذي الطرف قبل من بالتعرض الطعن في الحق عن .تنازل

بشـأن الصـادر المقرر في بالنقض الطعن يرتكز أن ويتعين
اآلتية األسباب أحد على إرهابية : جريمة

ال-أ اإلجراءات للمسطرةخرق .جوهرية
السلطة-ب استعمال في .الشطط
االختصاص-ت .عدم
للقانون-ث الجوهري .الخرق
التعليل-ج انعدام أو القانوني األساس .انعدام

فـي األعلـى المجلس عن الصادرة األحكام أن نشير وختاما
إعـادة تقنيـة باعتمـاد منطوقها في الطعن تقبل ، اإلرهابية القضايا

القر وتصحيح كـانالنظر متـى ، اسـتثنائية طعن كطريقة ، ارات



أو ، بزوريتها اعترف أو صرح وثائق إلى استند قد الصادر المقرر
مادية أخطاء الطلبـات... اعترته أحـد فـي البـث أغفـل إذا أو

بهـا االستدالل وقع التي الوسائل من وسيلة بمقتضى ... المعروضة
القرار تعليل عدم حالة في القرا... أو ضد القبولأو بعدم الصادر ر

عـدم تبين رسمية صبغة ذات بيانات عن ناشئة ألسباب بالسقوط أو
بعـد فيما بها االستدالل وقع جديدة رسمية وثائق طريق عن صحتها

. ...

االسـتثنائية الطعن طريقة باعتماد الطعن –المراجعـة–أما

بدورها فتظل
اإل المادة في الصادرة للقرارات بالنسبة شروطهامتاحة أما ، رهابية

أنها فنشير
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العاديـة الجرائم في التقنية بهذه الطعن شروط نفس ال... تتقمص إذ
المتهم منه تضرر الوقائع في خطأ لتدارك إال لسلوكها مجال يتصور
أية انعدام عند إال تقبل ال للطعن كتقنية وهي ، اإلرهابية الجريمة في

وعن ، الطعن طرق من أخرى التاليةطريقة الموجبات توافر : د

أو-أ بمسـتندات واإلدالء ، القتـل دعوى في عقوبة صدور
المجني وجود على تدل كافية عالمات أو قرائن قيام منها ثبت حجج

قتله المزعوم .عليه
ثان-ب مقرر ذلك بعد وصدر ، متهم على عقوبة أصدرت إذا

التوفيق يمكن ولم الفعل نفس أجل من آخر متهما المقررينيعاقب بين



المحكـوم أحد براءة على الدليل منه يستخلص تناقض من بينهما لما
.عليهما

إرهابيـة-ت قضية بشأن باإلدانة الحكم صدور بعد جرت إذا
الـزور شـهادة أجل من عليه وحكم إليه االستماع سبق شاهد متابعة
الشـاهد إلى االستماع الجديدة المناقشات أثناء يمكن وال ، المتهم ضد

الصفة بهذه عليه .المحكوم
الكشف-ث تم أو ، باإلدانة الحكم صدور بعد واقعة طرأت إذا

ومـن المناقشات أثناء مجهولة كانت مستندات تقديم تم إذا أو ، عنها
عليه المحكوم براءة تثبت أن .شأنها

الوكيـل من لكل ، األولى الحاالت في المراجعة طلب ويخول
األ المجلس لدى للملك وزيـرالعام مـن بطلب أو منه بمبادرة على

وزوج ، األهلية عدم حالة في القانوني نائبه أو عليه المحكوم و العدل
وورثتـه ووالديـه وأوالده بغيبته المصرح أو المتوفي عليه المحكوم

وفاته قبل منه خاصا توكيال تلقى ولمن لهم الحالة... والموصى أما
فت الرابعة الفقرة في إليها ،المشار وحـده العدل لوزير خصيصا منح

الوزارة مديري من مكونة لجنة استشارة بعد
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المجلـس لهذا األول الرئيس يعينهم األعلى المجلس من قضاة وثالثة
الجنائية الغرفة أعضاء غير ) 1... (من

الثاني اإلرهابية: المطلب الجريمة في المحلي : االختصاص



ا االختصاص فإن أسلفنا ،يقصدكما الزجرية المادة في لمكاني
أنـه أي ، بهـا القضايا توزيع أساس للمحاكم الترابي النفوذ جعل به
أو جغرافـي أسـاس على القضايا بتوزيع تهتم التي القواعد مجموع

المملكة محاكم مختلف بين .إقليمي
محطـات ثالث عبر العادية الجرائم في الترابي االختصاص ويتوزع

أولها ، اقترافرئيسية مكان الترابي نفوذها لدائرة الخاضع المحكمة
أفـراد... الجريمة باقي أو المتهم فيه ويقيم يستقربه الذي المحل أو

ومشاركين مساهمين من المرتكب الجرمي الذي... الفعل المحل أو
المـادة تـنص ذلك وفي ، عليه والقبض المتهم إيقاف عملية به تقع

ق259 : ج.ج.م.من

األول" ... القسمين مقتضيات مراعاة مع االختصاص يرجع
فـي يقع التي المحكمة إلى القانون هذا من السابع الكتاب من والثاني
أو المـتهم إقامة محل وإما ، الجريمة ارتكاب محل إما نفوذها دائرة
وإمـا ، الجريمـة في معه المشاركين أو المساهمين أحد إقامة محل

أ عليهم القبض إلقاء عنمحل مترتبا القبض كان ولو أحدهم، على و
آخر ... " .سبب

أن العاديـة الجـرائم فـي الترابي التوزيع خالل من ويتضح
المتقاضين عموم من الجنائية العدالة تقريب إلى إضافة حاول المشرع
أو شـهودا أم كـانوا متهمين سواء ، الجنائية الخصومات أطراف و

المدني بالحق قتحقي... مطالبين



-----------------------------------------
---------------------

للطعـن)1 كوسـيلة المراجعـة تقنيـة بشـأن اإليضاح من للمزيد
المواد راجع ، وآثارها سلوكها وكيفية ، 574إلـى565االستئنافي

ق .ج.ج.م.من
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بالبحـث المكلفـة السلطات بين التنسيق من نوع تجسيد في الرغبة
أدلـة وأن سـيما الحكم هيئات بين و اإلعدادي التحقيق أو التمهيدي
دائرة عن تخرج ال التمهيدية التحريات وجمع الجرم وضبط الجريمة

السابق بالفصل إليه المشار الثالثي الترابي ... .االختصاص

الجرائم في المحلي لالختصاص بالنسبة كذلك األمر كان وإذا
ب... العادية يمتد أنفهل أم ، اإلرهابية الجرائم على فيسري التطبيق

خاصة بقواعد ، االستثنائية خصوصيتها خالل من تحتفظ األخيرة هذه
بها المحلي االختصاص دائرة  !؟... تنظم

سيرصـد ، بـالمغرب اإلرهابيـة الجريمة لمسار المتتبع إن
مـن النوع هذا يدرج تجعله التي ، الميدانية المالحظات من مجموعة
هـذا تجليـات وتبرز ، االستثنائية الجرمية األفعال خانة في الجرائم
المسـطرية واإلجراءات قيامها أركان مستوى على ، أساسا االستثناء
مسـتوى علـى حتـى بـل ، مرتكبيها ومحاكمة ضبط في المتبعة
مع مقارنة محدودة كان مهما تظل والتي ، تحققها وحاالت خطورتها

األخرى الجرائم التـيباقي هـي مجتمعة العوامل هذه أن وربما ،



الجرائم في الترابي االختصاص إقصاء لتفرض مكوناتها في تداخلت
قـانون في عليها المتعارف المحلي االختصاص قواعد من اإلرهابية
رئيسـتين حـالتين حول متمحورا لتجعله ، العادية الجنائية المسطرة

استثنائية واألخرى عادية :إحداهما

العاديةاالخ الحالة في اإلرهابية الجريمة في المحلي : تصاص

تختص التي الرباط المملكة بعاصمة االستئناف لمحكمة وينعقد
، اإلرهابيـة الجـرائم في والحكم والتحقيق المتابعة إجراءات بجميع

المادة تنص قانون7حيث ) : 1الفقرة) (03.03(من
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االخت"...  قواعد عن النظر قانونبصرف في المقررة صاص

االسـتئناف محكمـة تختص ، أخرى نصوص أو الجنائية المسطرة
اإلرهابية الجرائم في والحكم والتحقيق بالمتابعة ... " بالرباط

االستثنائية الحالة في اإلرهابية الجريمة في المحلي : االختصاص

اسـتثنائية بصـفة جلساتها تعقد أن ، المذكورة للمحكمة يمكن
مـن تكـون أن شريطة ، المملكة محاكم من أخرى محكمة أي بمقر

الدرجة من... نفس االستثناء هذا إقرار موجبات توافر شريطة وكذا
إحـداث شـأنها من ظروف أو العام النظام تهدد أسباب وجود قبيل
بالمقر جلساتها المحكمة عقدت ما إذا العمومي باألمن وإخالل فوضى

لها ذلك. المخصص المادةوفي من الثانية الفقرة : " أعاله7تنص



تعقد...  أن العمومي باألمن تتعلق ألسباب ، المذكورة للمحكمة يمكن
أخرى محكمة أي بمقر استثنائية بصفة ... " جلساتها

الثاني وخصوصياتها: المبحث اإلرهابية الجرائم في التمهيدي البحث
 :

التمهيـ البحـث مرحلة عن الحديث الجـرائمقبل بشـأن دي
خصوصياتها ورصد القانونية وإجراءاتها أطوارها ومناقشة اإلرهابية
من وغيرها التقليدية بالجرائم المتعلقة نظيرتها عن تمييزها وضوابط
هـذه ماهية عن مختصرة ولو نبذة إلقاء بنا يجدر ، الخاصة الجرائم

واإلح ، القضـائية المحاكمـة حلقـات أولى تعد التي اطـةالمرحلة
القانونية وصالحياتها اختصاصاتها لها المسند النظامية .بالمؤسسات

أهـم من تعتبر التمهيدي البحث مرحلة كون البيان عن غني
وجهتها في وتتحكم مستقبلها تحدد التي فهي المحاكمة مراحل وأخطر
قضـاء أو التحقيق قضاء أو العامة النيابة مؤسسة أمام سواء ومآلها

.الحكم
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مـن األولـي التثبت فترة إلى المرحلة هذه نطاق وينصرف
بعـد الحقيقـة إلى للوصول الالزمة التحريات وإجراء الجرائم وقوع
علـى الدالـة والقـرائن األدلة وجمع الجرمي الفعل عن االستقصاء
مرتكبـي عـن بالبحـث تختتم أن قبل فيهم للمشتبه ونسبته وقوعه



حقهم في محاضر وتحرير العامةالجريمة النيابة جهاز أمام وتقديمهم
.المختص

مـن المرحلة لهذه البالغة والخطورة الملحوظة لألهمية ونظرا
والنظـام العـام الحق على الحفاظ متطلبات بين توازن كونها منطلق
البحـث أثنـاء في سرية من تقتضيه وما الفرد حقوق وبين العمومي

ال للعقوبات الخضوع طائلة تحت الجنائيوالتحقيق القانون في مقررة
المهني السر بإفشاء مـن...الخاصة نقل لم أن المنتظر من كان فقد ،

الشـأن مهتمي مطالب في حظا األوفر المرحلة هذه تكون أن المحتم
وتعزيزهـا صـارمة قانونيـة بضـمانات تقييدها أجل من الحقوقي

العادلة المحاكمة تحقيق سبيل في جديدة حقوقية ...بمكتسبات

العدالـة مساعدي مؤسسات أهم من القضائية الشرطة وتعتبر
الـذي األولي والتقصي البحث مهمة بها تناط إذ ، الزجرية المادة في
تتكلـف حيـث ، العامة النيابة أمام وإجراءاتها المسطرة إحالة يسبق
والبحث عنها األدلة وجمع وقوعها من والتثبت الجرائم معاينة بمهمة

، مرتكبيها بخطورةعن وأيضا متميزة بخصوصية يتسم إذن فدورها
مختلـف جمـع مـن تمكن التي العملية األداة تشكل أنها إذ ، بالغة
األدلـة وجمـع الجرائم وقائع ضبط إلى الهادفة واألبحاث التحريات
نسـبة في المشتبه األطراف تشخيص وكذا وقوعها إثبات إلى الرامية

إليهم م... الجريمة ذلك في إلـىغايتها الوصـول في العدالة ساعدة
الفعـل ووقـائع بواعث استجالء طريق عن ، الجناة وردع الحقيقة
اآلن نفهم ولذلك ، مرتكبيه وضبط وخباياه معالمه وكشف ، الجرمي



المحاضر جميع بها تستهل التي للعبارة الداللية واألبعاد المغزى جيدا
القضائية الضابطة طرف من : المنجزة
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الملكض"  وكيل السيد مساعد القضائية الشرطة : ابط

« officier de police judiciaire auxiliaire de M. Le 

procureur du Roi .... » 

ونظـم القضـائية الشـرطة مهام المغربي المشرع أطر ولقد
المتفرقـة المقتضيات من مجموعة خالل من ، بها المنوطة األعمال

قان في الواردة تلك المنظمـةسواء تلـك أو الجنائيـة المسـطرة ون
القاسـم أن غيـر ، الجـرائم من خاصة أنواع في القضائية للشرطة
رئيسـية ثالثيـة تركيبـة حول متمحورا يظل المهام لهذه المشترك

: ومتسلسلة

وثانيها: أولها ، الجرمي الفعل وقوع من التحقق في : يتمثل
وثالثها ، إثباتاته وجمع أمامالب: استقصاء وسوقهم مرتكبيه عن حث

على يصطلح ما لتشكل بينها فيما تتداخل التي التركيبة وهي ، العدالة
المـادة تـنص الصدد هذا وفي التمهيدي، بالبحث مـن18تسميته

والجديد: (ج.م.ق بالتثبت) " القديم ، القضائية الشرطة إلى يعهد بأنه
عـن والبحث عنها األدلة وجمع الجرائم وقوع ... " مرتكبيهـامن

الملـك وكيل السيد من بتعليمات إما التمهيدي بالبحث يقومون وأنهم



العامة النيابة رئيس نظر إلى التعليمات هذه وترجع ، تلقائيا ... وإما
.

علـى ، القضائية الشرطة لمؤسسة التنظيمي اإلطار ويتموقع
و للملك العام الوكيل السيد مقدمته في يأتي تسلسلي هرم السـادةشكل

الـذين نوابه والسادة الملك وكيل والسيد التحقيق قاضي والسيد نوابه
الشـرطة ضباط هؤالء ويلي ، القضائية للشرطة سامون ضباط هم
القـانون بهم ينيط الذين واألعوان فالموظفون ، أعوانها ثم القضائية

القضائية الشرطة مهام ... . بعض

القضائ للشرطة السامون الضباط عمليـةفأما بهـم فتناط ، ية
سـواء ، وتوجيهها ، التمهيدية األبحاث سير على المباشر اإلشراف

العادية بالحالة األمر ق78و18و17الفصول(تعلق ) ج.ج.م.من
للفصل طبقا التلبس بحالة أو ،
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ق77و73 إصـدار.ج.م.من بسـلطة يتمتعـون ذلك في وهم ، ج
ل التوجيهية والتعليمات عـناألوامر فضـال القضائية الشرطة ضباط

لذلك الضرورة دعت متى العمومية القوة تسخير أن... طلب كمـا
القضائية للشرطة أعلى ساميا ضابطا بصفته للملك العام الوكيل السيد
القضائية الشرطة ومراقبة اإلشراف على قاصرة تعد لم مهمته فإن ،

العا النيابة رئيس للسيد سابقا مخولة كانت للمادةالتي طبقا ، و17مة
ق51 أعمـال.م.من لسـير العـام المشرف أصبح بل ، السابق ج

وبإمكانه الترابي لنفوذه الخاضعة الدوائر جميع عبر القضائية الشرطة
بالفصل عليها المنصوص ، التلبس حالة في أعمالها من73ممارسة



السياسـة.ج.م.ق تنفيـذ عن مباشرا مسؤوال يعد كونه إلى إضافة ج
المسؤولية الرسمية الجهات قبل من المعتمدة و46الفصول(الجنائية

ق51و50و49 ) .ج.ج.م.من

لهم المحددة السلطات فيباشرون ، القضائية الشرطة ضباط أما
المادة ق48و18في الجريمـة.ج.م.من وقـوع من التثبت أي ج

الشـكايا فيتلقـون ، مرتكبيهـا عـن والبحث عنها األدلة توجمع
شأنها في تمهيدية أبحاثا ويجرون .والوشايات

جنايـات القانون يعدها جرمية بأفعال المجرم تلبس حالة وفي
المخولـة السلطات يمارسون ، القضائية الشرطة ضباط فإن جنحا أو

الفصول بمقتضى ق58و57و56لهم من يليه .ج.ج.م.وما

يمك القضائية الشرطة ضابط فإن ثالثة جهة يباشـرومن أن ن
اإلنابة بموجب به المأمور التكليف نطاق في والتحري البحث أعمال
، القضائية اإلنابة بطريق يكلف أن التحقيق لقاضي يمكن إذ القضائية

المنتصبة المختصة القضائية الشرطة ضباط من ضابط للقيام... أي
كـ لنفوذ الخاضعة األماكن في التحقيق إجراءات من الزما يراه لبما

منهم أن... " واحد القول أمكن وبذلك
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، الجريمة عن البحث مجال في القضائية الشرطة وصالحيات أعمال
وهي رئيسية محاور ثالثة عبر : تتوزع

التمهيدي-أ البحث .محور



التلبس-ب حالة في البحث .محور
القضائية-ت اإلنابة .محور

ال مرحلـة عن موجزة لمحة استعرضنا أن بعد بحـثواآلن
، القانونيـة اختصاصاتها بها المناط المؤسساتية واألجهزة التمهيدي
للجـرائم بالنسـبة المرحلـة هـذه مميزات عن نتساءل أن لنا يحق

... .اإلرهابية

تمييـز ، بالتبعيـة تستلزم ، اإلرهابية الجريمة خصوصية إن
وإجراء ، مرتكبيها وتعقب ضبطها في المعتمدة النظامية اإلجراءات
تضـييق إلى ذلك أدى ولو ، الحقيقة إلى للوصول الالزمة التحريات
البحث فترة أثناء فيه للمشتبه قانونا المخولة الضمانات وتقييد الخناق

... .التمهيدي

البحـث أثنـاء فيـه المشتبه حقوق حماية موضوع كان فإذا
مـ ملحا مطلبا ، له المخولة الدفاع آليات وتقوية وتفعيل ، نالتمهيدي

بـالمغرب القـانوني الشـأن ومهتمي الحقوقية الفعاليات جميع لدن
المملكة تشهدها التي المتالحقة التطورات ظل في سيما وال وخارجه

الفوضـى...  إشاعة دون والحيلولة ، العام واألمن الحق حماية فإن
يسـتلزم اإلرهابية، الجرائم فيه وتتسبب تخلقه قد الذي واالضطراب

اإلنصا باب بشـأنهامن التمهيدي البحث إجراءات تقييد والموازنة ف
كالمس- ، الخطيرة الجرائم لبعض بالنسبة األمر عليه ما غرار على

والخارجية الداخلية الدولة النـوعي–بسالمة والتقلـيص وتشديدها
مسـتوى علـى وخاصة ، أثنائها في المقررة الضمانات من والكمي



والت النظرية الحراسة مدة فـيتحديد مـدتها مـع مقارنة فيها وسع
العادية في... الجرائم والتوسع
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القانونيـة األوقات خارج ولو إجرائه وإمكانية التفتيش ... صالحيات

عن االتصال بواسطة المنجزة واالتصاالت المكالمات التقاط وإمكانية
وحجزها وتسجيلها فـي... بعد الحدود وإغالق السفر جواز وسحب

المظن إرهابيةوجه جرائم ارتكابهم ... .ون

النظامية اإلجراءات أن القول يمكن ، أولي وكاستنتاج وعموما
لتشكل جاءت ، اإلرهابي الجرم مقترفي ومحاكمة ضبط في المعتمدة
يتطلع التي الفرد حقوق بين توافقية ضرورة باألحرى أو وصل حلقة

ل األساسـية المستلزمات وبين المواطنين عموم األمـنإليها تحقيـق
عـاتق علـى الملقاة االلتزامات أهم باعتبارهما االجتماعيين والسلم
الدولـة بـين المبـرم االجتماعي العقد إطار في الرسمية السلطات

وناجعـة... والمواطن فعالة آلية لتشكل اإلجراءات ذات جاءت كما
عنصر يفسر ما ذلك ولعل ، الجرائم من النوع هذا خطورة لمجابهة

خصوصـياتالموض علـى الغالبة السمة شكل الذي والتوازن وعية
اإلرهابية الجرائم بشأن التمهيدي البحث ... .إجراءات

مالئمة أجواء إقرار محاولة هاجس المعطى هذا إلى وينضاف
مـع والجماعات لألفراد العادلة المحاكمة لمبدأ وميداني فعلي لتحقيق

التوازن من ومعقول مقبول حد على بينالحفاظ والنموذجي اإليجابي
ومتطلبـات لحقوق العامة المبادئ على الحفاظ وهاجس المبتغى هذا
الجوهري االرتباط االعتبار بعين أخذنا متى وخاصة ، العامة النظام



بالنظام المس يستهدف جماعي أو فردي بمشروع اإلرهابية للجريمة
وال الترهيب باعتماد ، العمومي باألمن واإلخالل والعنفالعام تخويف

ذلك وإلى والحرية النفتاح لجو السلبي استغاللها إمكانية عن فضال ،
بتاريخ السامي الملكي الخطاب مقتطفات : 2003ماي29نستحضر

قـد"...  اإلرهابيـة باألخطـار منها إدراكا الدولة كانت وإذا
بقـوة منهـا الوقاية على والحرص محاربتها في مسؤوليتها تحملت

طريقالقانون عن ،
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بعـض فـإن ، شـهور عدة البرلمان على معروضة ظلت نصوص
العمومية السلطات لتوجهات المنهجية المعارضة على عملت األوساط

الرأي حرية استعمال أقول. مسيئة بـالحقوق... فللجميع التمتع إن
بناء أن مؤكدا المواطنة والتزامات بواجبات القيام يقتضي والحريات

القويـةالديموقر الدولـة ظل في إال يتم أن يمكن ال وترسيخها اطية
القانون التسـاهل... بسيادة زمن نهاية معلنة الحقيقة ساعة دقت لقد

مـن أو الدولة سلطة من للنيل الديموقراطية يستغلون من مواجهة في
والتزمت ، االنغالق أشواك لزرع خصبة تربة تشكل أفكارا يروجون

يعرقلو أو ، يفرضـهاوالفتنة بما والقضائية العمومية السلطات قيام ا
األشـخاص وأمـن حرمة حماية في الحزم وجوب من القانون عليها

) .1... " (والممتلكات

األول اإلرهابية: المطلب الجريمة في النظرية الحراسة تحت الوضع
 :



اإلجـراءات أخطر من النظرية الحراسة تحت الوضع يعتبر
التي تمـسالتمهيدية أنهـا إذ ، القضـائية الشرطة ضابط بها يقوم

وهـي وتقيـدها للجريمة ارتكابه للمظنون الشخصية الحرية مباشرة
بحالـة األمـر تعلق سواء القضائية الضابطة لفائدة مقررة صالحية

العادية الحالة أو .التلبس

قانون تعديل فـي90–67وبمقتضى 30/12/91المـؤرخ

الن الحراسة مدة فيفإن تحدد محددة أصبحت قابلـة48ظرية ساعة
لمدة واحد مرة هـذا24للتمديد العامـة النيابة من كتابي بإذن ساعة

العادية بالجرائم يتعلق ...فيما

مـدة فـإن والخارجيـة الداخلية الدولة بسالمة يتعلق فيما أما
تكون النظرية كتابي96الحراسة بإذن واحدة مرة للتمديد قابلة ساعة

يخصه فيما كل للملك العام الوكيل أو الملك وكيل السيد .من

-----------------------------------------
-----------------

بتـاريخ)1 السامي الملكي الخطاب نص –2003مـاي29انظر

الوطني األمن صـفحة1424-43السنة–221العدد–مجلة : هـ
8–9.
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الن الحراسة تحت البحـثوالوضع ضـرورة تقتضـيه ظرية

وعمـوم األغيـار حمايـة غاية أخرى أحيانا تقتضيه كما التمهيدي



أخـرى وأحيانـا ، فيه للمشتبه والحالي اآلني الخطر من المواطنين
نفسه فيه المشتبه حماية ضرورة .تقتضيه

وتفاصـيلها ، الدقيقة بأطوارها اإلرهابية الجريمة كانت ولما
الم تستلزم وضـبطالمعقدة آثارهـا لتقفي ، والتقصي البحث من زيد

أن المحـتم مـن بل المنتظر من كان فقد ، مرتكبيها وتعقب معالمها
تحرياتـه إلنجـاز معقولة زمنية مدة القضائية الشرطة لضابط تمنح
خاصة اإلرهابي الجرم معالم لضبط األولية باألبحاث والقيام التمهيدية

س وكما الجرائم من النوع هذا فيأن يتم ما غالبا ، لذلك اإلشارة بقت
كبيـر مستوى على مالية اعتمادات له وترصد ، منظمة شبكة إطار
والتخطـيط التحـريض بـين األدوار خاللها وتتوزع ، األهمية من

الفعلي مناسبة–والتنفيذ من أكثر في أثبتت الميدانية التجربة أن كما
إ أرجاء عبر يتوزعون ما غالبا مقترفيها للنفـوذكون خاضعة قليمية

البحـث من المزيد يستلزم الذي األمر وهو ، مختلفة لمحاكم الترابي
التمهيديين .والتحقيق

مـن فـأقر ، الحتمي المعطى لهذا المغربي المشرع تنبه ولقد
قانون مضافة) 03.03(خالل الرابعة–فقرة بموجبها–الفقرة تتمم

ق66المادة المادة.ج.م.من وكذا ، فجعـل80ج ، القانون نفس من
أيام أربعة في محددة النظرية الحراسة سـاعة(مدة وتسـعون ) ستة

لمدة مرتين للتمديد كتـابي96قابلة إذن على بناء مرة كل في ساعة
المذكورتين المادتين تنص ذلك وإلى العامة النيابة : من



: 5المادة
المادتين أحكام يلي كما وتتمم والتاسـعةالفقرت(66تغير الرابعة ) ان

والعاشرة(80و الرابعة السالف) الفقرتان الجنائية المسطرة قانون من
.الذكر
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: 66المادة
مضافة( رابعة الحراسة) فقرة مدة فإن إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا

سـت لمـدة مـرتين للتمديد قابلة ساعة وتسعون ستا تكون النظرية
مرة كل في ساعة العامةوتسعين النيابة من كتابي إذن على .بناء

: 80المادة
مضافة( رابعة الحراسة) فقرة مدة فإن إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا

سـت لمـدة مرتين للتمديد قابلة ، ساعة وتسعين ستا تكون النظرية
العامة النيابة من كتابي إذن على بناء مرة كل في ساعة .وتسعين

أن نستنتج النظريةوهكذا الحراسة حالـة–مدة فيهـا بمـا
العامة النيابة من إذن بموجب تمديدها اإلرهابية–احتمال الجرائم في

إلى تصل أن ساعة(ساعة288يمكن وثمانون وثمانية أي) مائتان ،
يوما عشر اثنا يناهز .ما



النظريـة الحراسـة تمديد في الرغبة حالة في لزوما ويتعين
ا الجرائم المسطريةبصدد اإلجراءات من مجموعة سلوك ، إلرهابية

بتمديد للملك العام الوكيل السيد من كتابي إذن استصدار رأسها وعلى
شـريطة العامـة النيابة أمام الظنين إحضار دون النظرية الحراسة

فيه للمشتبه المنسوب صحة تؤكد ومتناسقة خطيرة أدلة ... .توافر

بتمديد األمر لكون إجراءوبالنظر مجرد هو النظرية الحراسة
عملية تكتمل لم الذي الجرمي الفعل وخطورة طبيعة تقتضيه استثنائي
اإلجـراء هـذا توازي أن البديهي من فإنه ، بشأنه التمهيدي البحث
فـي التعسـف دون تحـول التـي الحقوقية الضمانات من مجموعة

لتمدي مجانية كمطية البحث تعميق علة اتخاذ أو الحراسـةمباشرته د
هذه أهم ومن فيه المشتبه حق في النظرية
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االتصـال فيه المشتبه إمكانية ذلك إلى اإلشارة سبقت كما الضمانات
الوثـائق جميـع وتقـديم النظريـة الحراسة تمديد حالة في بمحاميه

النازلة بموضوع الصلة ذات الكتابية .واإليضاحات

التمه البحث سرية على حفاظا أنه مـعغير وتماشـيا يـدي
المحـامي اتصـال تأخير العامة للنيابة يمكن فإنه ، العادية سيرورته
اقتضـت متى ، القضائية الشرطة ضابط من طلب على بناء بموكله

مـدة الحظـر هذا يتجاوز ال أن ويشرط ، ذلك البحث 48ضرورة

مـن صراحة يتضح ما وهذا ، األول التمديد نهاية من اعتبارا ساعة
نص قانون5المادةخالل الفقرة) 03.03(من على يحيل من9الذي



ق66المادة والفقرة.ج.م.من المادة2ج القـانون80من نفس من
.اإلجراءاتي

ضابط على يتعين فإنه للمحضر النظامية الصحة تكتمل وحتى
بوضـعه قرار اتخاذ فور به المحتفظ عائلة إشعار القضائية الشرطة

النظر الحراسة بأسـماءتحت الئحـة يوجـه أن عليه يتعين كما ية
خالل النظرية الحراسة تحت يوميـا24الموضوعين السابقة ساعة

المختصة االستئناف محكمة لدى للملك العام الوكيل .إلى

للمادة طبقا لزوما ق24ويتعين فـي.ج.م.من يضـمن أن ج
بصـدد النظرية الحراسة تحت وضع شخص كل استجواب محضر

أوجريمة سـراحه إطالق وساعة ويوم ضبطه وساعة يوم إرهابية
الـذي الشـخص ويمضي النظر إليه يرجع الذي القاضي إلى تقديمه
رفضـه إلى فيه يشار أو المحضر طرة في التضمين هذا األمر يعنيه
صفحاته ترقم خاص كناش في مماثل تضمين تسجيل ويجب اإلمضاء

للغ وينبغي القضائية السلطة عليه أنوتمضي أعـاله المذكور رض
أن يحتمـل الذي الدرك أو للشرطة مركز كل الكناش هذا على يتوفر

إرهابية جريمة في متهم ، النظرية الحراسة تحت شخص .يحوي
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القضـائية الشـرطة ضـابط على يتعين فإنه القول وخالصة
يحترم أن النظرية الحراسة تحت للوضع النظامية اإلجراءات لصحة

النظـامالقواعد بصـميم جوهرها في ترتبط آمرة قواعد وهي اآلتية
.العام



الفقرة-1 في عليه المنصوص للسجل القانون مـن3المسك
في69المادة الوارد التصريحات وكناش الجنائية المسطرة قانون من
القانون70المادة نفس .من

رهـن-2 فيـه المشـتبه وضع تاريخ تضمين على الحرص
النظرية أمامالحراسة تقديمه أو سراحه إطالق وساعة والساعة باليوم

مـن كـل في التضمين هذا إلى اإلشارة مع المختصة العامة النيابة
المراقـب النظريـة الحراسـة وسجل فيه المشتبه استجواب محضر

العامة النيابة طرف من دورية .بصفة
علـى-3 بصمته أو فيه المشتبه توقيع تسطير على الحرص

ف التضمين إلـىهذا اإلشارة أو التصريحات كناش وكذا المحضر ي
.رفضه

بهذا-4 قرار اتخاذ فور الحراسة تحت الموضوع عائلة إشعار
اسـتعمال تجنـب يتعين أنه الصدد هذا في اإلشارة وتجدر اإلجراء

قبيل من الفضفاضة الحراسة(العبارة تحت الموضوع عائلة أشعرت
من) النظرية هوية بيان لزوما يتعين واإلشارةبل اإلجراء بهذا أشعر

ذلك أمكن إن عنوانه .إلى
بأسماء-5 الئحة يوجه أن القضائية الشرطة ضابط على يتعين

الوكيل إلى اإلرهابية الجرائم في النظرية الحراسة تحت الموضوعين
داخل للملك التقديم24العام موعد من السابقة .ساعة

تحت-6 للوضع القانونية المدة احترام النظريةيتعين الحراسة
لمدة96ومدتها مرتين للتمديد قابلة بناء96ساعة مدة كل في ساعة

طلب إلى اللجوء وعدم العامة النيابة من كتابي إذن على
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المعني تقديم على الحرص مع ذلك إلى الضرورة دعت إذا إال التمديد
المذكور التمديد طلب حالة في العامة النيابة إلى .باألمر

وبـاقيو القواعـد هـذه احتـرام تم متى أنه البيان عن غني
يكتسـي القضـائية الضابطة محضر فإن األخرى النظامية الشكليات
ودلـيال قويـة قرينـة ويقوم ، الموضوع قضاء أمام اإلثباتية حجيته

اإلرهابية الجريمة في للمتهم المنسوب صحة على .متكامال

الثاني وا: المطلب التفتيشات : لحجوزاتإجراء

القضائية الضابطة به تقوم الذي التفتيش إجراء أن شك من ما
النظاميـة اإلجـراءات وأخطر أهم من يعتبر التمهيدي البحث أثناء
الفـرد خصوصـية تمس أنها إذ القضائية الضابطة قبل من المباشرة
وجوبـا يتعين لذلك الخاصة محله حرمة على وتضطلع فيه المشتبه

الشر ضابط وإذاعلى ، اإلجـراء بهذا القيام في التريث القضائية طة
والشـكليات الموضوعية الشروط يحترم أن به القيام إلى اضطر ما

تؤطره التي .النظامية

إلى يفتقر الجريمة محل أن األحيان بعض في العادة جرت فقد
فيضـطر ، الجرمي الفعل وقائع وضبط لتأكيد الكافية اإلثبات وسائل

الشر المظنـونضابط األشـخاص منـازل تفتيش إلى القضائية طة
واألدوات الوسـائل علـى يتسترون الذين أو الجريمة في مشاركتهم

الجرمي الفعل وكشف الحقيقة إلى للوصول ارتكابها في .المستعملة



الضـابطة طـرف مـن التفتيش إجراء فإن ثانية جهة ومن
ما يكن لم كأن ويعتبر البطالن يطاله الشـروطالقضائية يحتـرم لم

خاصـة الجنائيـة المسطرة قانون في عليها المنصوص والمقتضيات
ال التي حرمته للمسكن أن علمنا متى
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المادة بصريح انتهاكها مطلقا الـذي10يجوز المغربي الدستور من
أنه على الثانية فقرته في تفتيش" تقضي وال حرمته تنتهك ال المنزل

لل طبقا إال تحقيق فـيوال عليهـا المنصـوص واإلجراءات شروط
" القانون

أدناه تبيانها الوارد النقط في الشروط هذه إجمال : ويمكن

واسـتثناء-أ قانونـا عليـه المنصوص األجل داخل تفتيش إجراء
:خارجه

معاينتهـا أو المنـازل تفتيش في الشروع يمكن ال أنه األصل
التاسعة وبعد صباحا السادسة الساعة الفصـل–ليالقبل أن العلم مع

ق64 مقـرات.م.من داخل المعاينة أو التفتيش يحظر كان السابق ج
ليال التاسعة وبعد صباحا الخامسة الساعة قبل ويستثني... -السكن

إلـى بـذلك طلبـا المنزل صاحب خاللها يوجه التي الحالة ذلك من
نص وجود أو داخله من استغاثة صدور أو القضائية قانونيالشرطة

للمادة بالنسبة الشأن هو كما ذلك بخالف يقضي قرار41صريح من
الكحولية المشروبات في االتجار بتنظيم المتعلق الملكي الديوان مدير



في علـى17/07/1967: المؤرخ ومتناسقة قوية قرائن وجود عند
والمادة رخصة بدون المواد هذه في ظهير10االتجار ماي21من

المـدمنينالمتعل1974 ووقايـة السامة المخدرات اإلدمان بزجر ق
أنه على ينص الذي الفصلين" ... عليها لمقتضيات 64و62خالفا

المؤهلين القضائية الشرطة ضباط فإن ، الجنائية المسطرة قانون من
البحـث ألجل القيام لهم يجوز المنازل في وتفتيشات أبحاث إلجراء

ظ في عليها المنصوص الجنح فقـطعن وإثباتهـا هذا الشريف هيرنا
للفصلين طبقا والحجز التفتيش المسطرة62و61بأعمال قانون من

خـاص كتـابي إذن على بناء القانونية الساعات خارج ولو الجنائية
الملك وكيل " يسلمه
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جرائم كون االستثناءات من النوع هذا إقرار من الغاية وتبرر

الكح المشروبات في السـامةاالتجار والمـواد رخصـة بدون ولية
الليل من متأخرة أوقات في ينشط ما غالبا وتناولها .واستهالكها

بالمادة إليها المنصوص القاعدة كون إلى اإلشارة من62تبقى
إذ) 1(ج.ج.م.ق اإلطالقية صبغة تكتسي ال التفتيش بأوقات المتعلقة

تستث المادة ذات من األخيرة الفقرة بموجب لهـذهأنه الخضوع من ني
أو عمـل لمباشرة مخصصة محالت في التفتيش حاالت المقتضيات

معتادة بصفة ليلي .نشاط

استثنائية خصوصيات من تحمله بما اإلرهابية الجريمة أن بيد
ويفرضـها ، الجـرائم مـن النوع لهذا القصوى الخطورة تبررها ،



حفاظ مرتكبيها وإيقاف لمعالمها الفوري الضبط األمـنهاجس على ا
للتفتيش القانوني اإلطار تجاوز استثنائية بصفة تفرض ، العام والنظام

بالمادة عليه المنصوص أعاله62، إليها .المشار

مجموعة توافره ، المكنة لهذه النظامية الصحة إلقرار ويتعين
الشروط : من

االسـتعجال-أ حالـة أو التمهيـدي البحـث ضرورة تستلزمه أن
.القصوى

اإلثباتأ-ب وأدوات األدلة اندثار دون الحيلولة ، منه الغاية تكون ن
الجنائي .واإلقناع

التفتـيش-ت بعمليـة للقيـام العامة النيابة من كتابي إذن استصدار
القانونية األوقات خارج .االستثنائي

-----------------------------------------
--------------------

المادة)1 ق62تنص تفتيش: " ... ج.ج.م.من في الشروع يمكن ال
التاسعة الساعة وبعد صباحا السادسة الساعة قبل معاينتها أو المنازل
أو ، داخله من استغاثة وجهت أو المنزل رب ذلك طلب إذا إال ، ليال
العمليـات أن غير ، القانون عليها ينص التي االستثنائية الحاالت في

قانوني ساعة في ابتدأت توقفالتي دون مواصلتها يمكن تطبق. ة ال
عمل فيها يمارس محالت في التفتيش إجراء تعين إذا المقتضيات هذه

معتادة بصفة ليلي نشاط .... " أو
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المادة تنص ذلك والتـي4وإلى اإلرهـاب مكافحة قانون من
المادة لمقتضى ثالثة فقرة أضيفت ق62بموجبها : ج.ج.م.من

تعل" ...  ضـرورةإذا ذلك واقتضت إرهابية بجريمة األمر ق
األدلـة اندثار يخشى كان إذا أو القصوى االستعجال حالة أو البحث
قبل استثنائية بصفة معاينتها أو المنازل تفتيش في الشروع يمكن فإنه
مـن كتابي بإذن ليال التاسعة الساعة بعد أو صباحا السادسة الساعة

العامة ... " النيابة

الجرائموتبد في للتفتيش القانوني الزمني الحيز تجاوز أهمية و
، األولـى مثيالتهـا مـن أكثر تقتضي األخيرة هذه كون اإلرهابية،
األولـى البحث عناصر وجمع الالزمة التحريات إنجاز في اإلسراع
قبـل الجريمـة أدلـة محاصـرة إلى تهدف كما ، األوان فوات قبل

الضياع أو لالندثار ....تعرضها

المهني)ت السر على المحافظة إلى الهادفة االحتياطات : اتخاذ

الشـرطة ضـابط علـى يتعين أنه يفيد الشرط هذا ومقتضى
وسائل تواجد جازما يعتقد التي باألماكن إال تفتيشا يجري أال القضائية
فـال مرتكبيـه وضـبط الجرمي الفعل كشف على تساعد إثباتات أو

أجنبي هو ما كل على ،يضطلع التفتيش بمحل وجد ولو الجريمة عن
بمقتضى عليها يضطلع التي المعنية األسرار جميع بكتمان ملزم وهو

للفقرة وطبقا فإنه ذلك عن فضال ، المذكور الفصل3التفتيش 59من

ق السـتعمال.ج.م.من معدة أماكن في تفتيش إجراء تعين إذا فإنه ج



بكتمان القانون يلزمه شخص ويشغلها فعلـىمهني ، المهنـي السر
يتخـذ وأن المختصة العامة النيابة يشعر أن القضائية الشرطة ضابط

المهني السر على الحفاظ لضمان التدابير جميع .مسبقا
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المادة تنص الصدد هذا ق59وفي فقرتهـا.ج.م.من فـي ج
القـانون يلزمه شخص يشغلها أماكن في التفتيش وقع إذا بأنه الثالثة

ا احتـرامبكتمان لضمان الالزمة التدابير جميع يتخذ أن المهني لسر
السر .ذلك

بـين التمييـز اإلرهابيـة الجـرائم في المنازل تفتيش وفي
: صورتين

األعمـال- أحـد بارتكـاب فيـه المشتبه محل في التفتيش
: اإلرهابية

إقامـة محـل أو سـكن بمقر إجراءه مزمع التفتيش كان إذا
المظنون علـىالشخص يتعين فإنه فيها ومشاركته للجريمة ارتكابه

باألمر المعني بمعية تفتيش بإجراء يقوم أن القضائية الشرطة ضابط
القصـري كالغياب األسباب من لسبب ذلك تعذر حالة وفي ممثله أو
ينتـدب أن المذكور الضابط على يتعين فإنه فراره أو باألمر للمعني

عملي لحضور األغيار من بطبيعـةشاهدين مـنهم يستثنى التفتيش ة
مـن مسـتقبلي احتجاج ألي تفاديا لسلطته يخضع موظف كل الحال

الرئاسي الخضوع أو المحاباة .قبيل



، إرهابية بجريمة األمر تعلق حالة في الوضعية نفس وتطبق
إعطـاء عن بمنزله الحجز أو التفتيش سيجري الذي الشخص وامتنع

عل الحصول تعذر أو إقامتهموافقته بمقر تفتيش إجراء يمكن حيث يها
العامة النيابة من كتابي إذن استصدار بعد ،.

المادة تنص الصدد هذا قـانون4وفي التـي) 03.03(من ،
المـادة مقتضـى إلـى جديدة رابعة فقرة أضيفت مـن79بموجبها

:ج.ج.م.ق

الـذي"...  الشـخص وامتنع إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا
تعـذرسيجر أو موافقتـه إعطـاء عن بمنزله الحجز أو التفتيش ي

فإنه ، عليها الحصول
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بإذن المادة هذه من األولى الفقرة في المذكورة العمليات إجراء يمكن
حالـة وفي باألمر المعني الشخص بحضور العامة النيابة من كتابي
مرؤوسـي غيـر من شخصين فبحضور حضوره تعذر أو امتناعه

ال القضائيةضابط ... " شرطة

األغيار- من أحد محل في : التفتيش

لعمليـة الذاتية بصفته الشخص حضور يتعين الحالة هذه في
أو حجـج المـذكور بالمنزل يتواجد أن المحتمل من كان إذا التفتيش
فبحضـور وإال اإلرهابيـة الجرميـة باألفعـال عالقة لها مستندات

الشـرطة ضـابط مرؤوسي غير من المكلـفشخصين القضـائية



أن وجوبـا يتعـين التفتيش عملية فإن االفتراضين كال وفي بالتفتيش
، الغـرض لهـذا القضـائية الشرطة ضابط ينتدبها امرأة تحضرها

بها تواجدهن المحتمل األماكن في النساء .لتفتيش

التفتيش- لعملية مستقل محضر : تحرير

بشأ ، التفتيش لمحضر النظامية الشكلية اإلرهابيةإن الجرائم ن
تحترم أن ، اإلثباتية لحجيتها وإقرارا القانونية لصحتها لزوما يتعين ،
المذكور المحضر تشوب قد ثغرة كل أن إذ ، قانونا المقررة الشروط
وسـائل انـدثار إلى المقابل في وتؤدي ، حجيته تعدم أن شأنها من

اإلثباتية قوتها حجم تقليص األقل على أو .اإلثبات

سـبقية إلـى القضائية الضابطة محضر في اإلشارة تكفي ال
، بهـا مفصل محضر تحرير لزوما يتعين بل التفتيش عملية إجراء
وأوقاتـه بـالتفتيش القيـام دواعي القضائية الشرطة ضابط يضمنه
األمـر تعلق متى عنه ينوب من أو المنزل صاحب وحضور ومكانه

ال إلى اإلشارة أو بالجريمة إذابالتلبس المنزل لصاحب الكتابي رضى
الموافقة لزوما ويتعين التلبس حالة بغير األمر تعلق
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باألمر للمعني .المكتوبة

واألطـراف الشرطة ضابط طرف من التفتيش محضر يوقع
البحث عنه أسفر ما جميع بعريضته ويضمن فيه حاضرة كانت التي

أثناء مستند أو شيء على عثر ومتى ، نتائج عليـهمن ختم التفتيش



البحـث بإنجـاز المكلـف القضائية الشرطة ضابط طرف من ووقع
.التمهيدي

للمادة قانون4وطبقا بموجبهـا) 03.03(من والمتمم المعدل
حاالت59المادة عدا فيما فإنه ، الجديد الجنائية المسطرة قانون من

إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا أو ، الدولة بأمن إالالمس يحق فال ،
المادة في إليهم المشار األشخاص ومعه الفضائية الشرطة 60لضابط

، بحجزهـا القيـام قبل المستندات أو األوراق على اإلطالع وحدهم
الضـابطة تجريهـا التـي التفتـيش عملية أن ختاما اإلشارة وتبقى
الخاصـة األمـالك و الخصوصـية المنازل في العسكرية الفضائية

وجو القضـائيةتستلزم السلطة من بالتفتيش قضائي إذن استصدار با
المـادة فعال أكدته ما وهذا العملية لهذه الرسمي ممثلها 40وحضور

ينص الذي العسكري القضاء قانون الشرطة:  " من ضباط كلف إذا
مقترفا المتهم على فيها يعثر التي الحالة غير في العسكرية القضائية

جنا يثبتوا بان العسكريةالجريمة المحكمة اختصاص من جنحة أو ية
الـدفاع وزارة إلـى المنتمية الغير المؤسسة في تفتيشا يجروا بأن أو
أن عليهم فيجب الخاصة واألمالك الخصوصية المنازل وفي الوطني
والمنـازل المؤسسات إلى بالدخول اإلذن القضائية السلطة من يطلبوا

.المذكورة

القضائي السلطة على ،ويجب المذكورة للمطالب تستجيب أن ة
إجراؤها المطلوب العمليات في يمثلها من تعين ..." وأن
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اإلعدادي- التحقيق فترة في اإلرهابية الجريمة بشأن : التفتيش

للمادة ق85طبقا يقـوم.ج.م.من ، التحقيـق قاضـي فإن ج
الحقيقة عن للكشف صالحة يراها التي التحقيق إجراءات وإذابجميع

بصفة له جاز ، التحقيق إجراءات ببعض شخصيا يقوم أن عليه تعذر
هذه لتنفيذ القضائية للشرطة ضابطا قضائية بإنابة يكلف أن استثنائية
عليهـا المنصوص التحفظات مراعاة ومع الشروط ضمن اإلجراءات

ق193و189،190بالمواد .ج.ج.م.من

للمادة وطبقا الصدد هذا ا99وفي فإنـهمن ، المذكور لقانون
المعاينـات إلجـراء مكـان أي إلى ينتقل أن التحقيق لقاضي يجوز
لممثلهـا التي العامة النيابة بذلك ويشعر ، بالتفتيشات القيام أو المفيدة

مرافقته في قـد. الخيار التـي األماكن جميع في بالتفتيش يقوم وهو
إلظها مفيدا اكتشافها يكون أشياء على فيها يتعينيعثر و ، الحقيقة ر

بمقتضـيات البطالن طائلة وتحت يتقيد أن الحالة هذه في لزوما عليه
ق62و60و59المواد . ج.م.من

للمادة يباشـر102وطبقا أن ، التحقيـق لقاضي يجوز فإنه
المادة في المحددة األوقات خارج بـه62التفتيش يقـوم أن شريطة

العا النيابة ممثل وبحضور .مةشخصيا



لقاضـي يجوز فإنه ، إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا أنه غير
باعتماد القانونية األوقات خارج التفتيش صالحية يفوض أن التحقيق
ممـن أكثـر أو لضابط أو قاضي لفائدة إما القضائي االنتداب تقنية
أن التفويض هذا لتحقق لزوما ويشترط ، الضبطية بالصفة يتحوزون

ب األمر اإلثبـاتيتعلق أدلة اندثار معها يخشى قصوى استعجال حالة
تعليـل ثانيـة جهة من يشترط كما ، معالمها طمس أو ، تبديدها أو
هـذا فـي التحقيق قاضي السيد عن الصادر القضائي االنتداب قرار

المادة تنص الصدد هذا وفي ، قـانون4الشأن المـتم) 03.03(من
بموجبها
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المادة قم102مقتضيات : ج.ج.م.ن

لقاضـي"...  يجـوز فإنه ، إرهابية بجريمة األمر تعلق وإذا
قاضـيا ينتدب أن معلل بقرار و القصوى االستحالة حالة في التحقيق
التفتـيش إلجـراء القضـائية الشرطة ضباط من أكثر أو ضابطا أو

العامة النيابة ممثل وبحضور ، القانونية الساعات ... " .خارج

م خالل محورومن صياغة يمكن إشكالية تطرح ذكره سبق ا
اآلتي التساؤل شكل على بالشروط: مضمونها اإلخالل جزاء هو ما

التفتيش لعملية النظامية والشكليات .؟... القانونية

يحويـه وما المنازل تفتيش وخطورة ألهمية ونظرا أنه نشير
الم األطراف بخصوصية ومس المساكن حرمة على اعتداء طلوبةمن

ولو العام النظام بصميم ترتبط له المنظمة المقتضيات فإن التفتيش في



الـذي األمر وهو البطالن عنها ويترتب إرهابية بجرائم األمر تعلق
المادة عليه تقضي63نصت التي الجديد الجنائية المسطرة قانون من

المواد في المبينة بالموجبات لزوما يعمل أعاله62و60و59بأنه
فـإن التفتـيش البطالن طال ومتى البطالن عدمها عن فيترتب وإال
للبطالن يتعرض األخرى اإلثبات أدلة من يحوزه بما برمته المحضر

للفصل استنادا لم.م.ق.م571أيضا إجراء كل أن على ينص الذي ج
مراعاة مع وذلك يكن لم كأن يعد المطلوب القانوني الوجه على ينجز

ا الفقرة المادةمقتضيات من غرفـة442لثالثة بجلسـات المتعلقـة
.الجنايات

الثالث المنجـزة: المطلب واالتصـاالت المكالمـات التقاط إمكانية
وسائل بواسطة

وحجزها وتسجيلها بعد عن : االتصال

ناجعة إثباتية كوسيلة أهميتها عن النظر وبغض اآللية هذه إن
تكن لم
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ا المسطرة قانون في القـوانينمتاحة مـن غيرها أو السابق لجنائية

رغـم الموضوع محاكم أمام إثباتيا سندا تكن ولم الفرعية اإلجراءاتية
واحترامهـا األطراف عالقة خصوصيات على حفاظا وذلك توافرها

لالستئناس... لحرمتهم إثبات وسيلة تشكل كانت األحوال أحسن وفي
إال مـن... . ليس جديـدة أنواع ظهور أن مرتبطـةبيد الجـرائم

الجـرائم جملتهـا ومن الراهنة والمعلوماتية التكنولوجية بالتحوالت
مـع اإلثباتية الوسيلة هذه تقنين ضرورة في النظر أعادت اإلرهابية



األساسية الحقوق على تحافظ التي القانونية الضمانات بجميع إحاطتها
ظل في وتكرسه اإلجراء خطورة من بالمقابل وتحد طابعـهلألفراد

.االستثنائي

التحقيـق فترة في التحقيق قاضي من لكل المكنة هذه وتخول
الوكيـل السيد وكذا اإلجراء هذا اتخاذ ضرورة ارتأى متى اإلعدادي
التـي الوسـيلة هذه التمهيدي البحث ضرورة اقتضت إذا للملك العام
نظامي شكلي والثاني موضوعي أولهما رئيسيين بشرطين مقيدة تظل

الجرمـي... الفعل تعلق ضرورة في يتمثل فهو األول للقيد فبالنسبة
سـياقه في المنجزة االتصاالت وكافة الهاتفية المكالمات التقاط المراد
حجزها أو منها نسخ وأخذ وتسجيلها بعد عن االتصال وسائل بواسطة
اإلرهابيـة الجرائم أو الخارجي أو منه الداخلي الدولة بأمن بالمس ،

العموميالمرتبط باألمن المساس يستهدف جماعي أو فردي بشروع ة
والترويـع والترهيب التخويف باعتماد العام بجـرائم... والنظام أو

أو الرهـائن احتجـاز و االختطاف أو التسميم أو القتل أو العصابات
أو المخـدرات أو العـام القـرض سندات أو العملة وتزوير تزييف

األسلح أو العقلية الصحةالمؤثرات بحماية أو والمتفجرات والذخيرة ة
العام...  الوكيل السيد يتقدم أن ضرورة في فيتمثل الشكلي القيد أما ،

إلى موجه الموضوع في كتابي بالتماس االستئناف محكمة لدى للملك
حالـة وفـي العام الوكيل للسيد يمكن أنه غير ، األول الرئيس السيد

استثنائ بصفة القصوى المكالمـاتاالستعجال بالتقاط كتابة يأمر أن ية
وتسـجيلها بعد عن االتصال بوسائل المنجزة االتصاالت أو الهاتفية
التعجيل تقتضي البحث ضرورة كانت متى وحجزها منها نسخ وأخذ

وسائل الندثار تفاديا
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أو اإلرهابيـة الجرائم أو الدولة بأمن تمس الجريمة كانت إذا اإلثبات

بالمخدر أوتتعلق الـذخيرة أو باألسـلحة أو العقلية المؤثرات و ات
اإلجراميـة بالعصابات أو الرهائن بأخذ أو باالختطاف أو المتفجرات
ذلك وغير العام القرض وسندات النقود تزييف أو التسميم أو القتل أو

بالمادة إليها المشار الجرائم األول108من الـرئيس على ويتعين ،
أن االستئناف العـاملمحكمة الوكيل طرف من المتخذ األمر في يبث

داخل الحالة هذه في فورا باألمر يشعره بتأييد24الذي يقضي ساعة
وذلـك إقراره موجبات انتفت متى القرار هذا إلغاء حتى أو تعديل أو

طعن ألي قابل غير مقرر .بمقتضى

القـانون خالل من المغربي المشرع يكون ،) 03.03(وهكذا
أضاف أمـرقد إصدار المسموح الجرائم خانة إلى اإلرهابية الجرائم

بوسـائل المنجـزة االتصـاالت أو الهاتفية المكالمات اللتقاط بشأنها
حجزها أو منها نسخ وأخذ وتسجيلها بعد عن تسـهيال) 1(االتصال

للضياع تعرضها أو الندثارها وتفاديا أثارها ومحاصرة .لتطويقها

نجاعة لضمان تنسـيقويتعين وجـود اإلثبـاتي اإلجراء هذا
الوكيـل السيد شخص في العامة النيابة مؤسسة بين ومتكامل إيجابي
علـى يتعـين إذ االسـتئناف بمحكمة األول الرئيس ومؤسسة العام
البحـث ضرورة كانت إذا إال اإلجراء بهذا يأمر ال أن األول الطرف

توافر بعد اتخاذه تقتضي التمهيدي
-----------------------------------------

--------------------



المادة)1 تنص الصدد هذا قـانون4وفي المعدلـة) 03.03(مـن
المادة بموجبه ق108والمتممة .ج.ج.م.من

الثالثة(108المادة إذا) ... الفقرة للملـك العـام للوكيـل يمكن كما
األ الـرئيس مـن كتابة يلتمس أن ، البحث ضرورة ذلك ولاقتضت

أو الهاتفيـة المكالمـات بالتقـاط أمـر إصدار ، االستئناف لمحكمة
نسـخ وأخذ وتسجيلها بعد عن االتصال بوسائل المنجزة االتصاالت

أ بـأم, منها تمـس البحث موضوع الجريمة كانت إذا وذلك حجزها
أو إرهابيةالدولة بالقتـلجريمة أو ، اإلجرامية بالعصابات تتعلق أو

أو ، التسميم تزويـرأو أو بتزييـف أو ، الرهائن وأخذ باالختطاف
، العقليـة والمؤثرات بالمخدرات أو ، العام القرض سندات أو النقود

الصحة بحماية أو ، والمتفجرات والذخيرة باألسلحة .أو
الرابعة( حالـة) ... الفقرة فـي للملـك العام للوكيل يجوز أنه غير

أ ، استثنائية بصفة القصوى المكالماتاالستعجال بالتقاط كتابة يأمر ن
وتسـجيلها بعد عن االتصال بوسائل المنجزة االتصاالت أو الهاتفية
تقتضـي البحـث ضـرورة كانت متى ، وحجزها منها نسخ وأخذ
تمـس الجريمـة كانت إذا ، اإلثبات وسائل اندثار من خوفا التعجيل

والمؤث بالمخدرات تتعلق أو إرهابية جريمة أو الدولة العقليةبأمن رات
الرهائن بأخذ أو االختطاف أو والمتفجرات والذخيرة باألسلحة .أو
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الفصـل أقرها كما النظامية والشكليات الموضوعية 108الموجبات

يـوازن... ج.ج.ق.م أن األول الرئيس السيد على يتعين جهته ومن
العامـة المصـلحة بـين الشأن هذا في المتخذ المقر في النظر عند

حقوقوحم وبين اإلجراء هذا مثل اتخاذ اقتضت التي العام النظام اية
فـي األصـل أن اعتبار على اإلجراء بذات المواجهين فيهم المشتبه



المادة من األولى الفقرة من يستفاد حسبما المنع هو التي108اتخاذه
بواسـطة المنجـزة االتصـاالت أو الهاتفيـة المكالمات التقاط تمنع

بع عن حجزهـااالتصال أو منها نسخ وأخذ وتسجيلها ويظـل... د
هـذا لسلوك الرئيسيان المبرران هما القصوى والضرورة االستثناء
الرئيس يصدره الذي القرار أن علمنا متى خاصة المسطري اإلجراء
إلغـاءه أو تأييده أو بتعديله القاضي سواء اإلجراء هذا بصدد األول

طعن أي من محصنا األك... يكون هـذابل إلغـاء فإن ذلك من ثر
له تنفيذا المنجزة اإلجراءات وتعتبر الفور على إجراءاته يوقف األمر

العدم حكم .في

بشـأن التمهيدي البحث أن إلى اإلشارة يتعين ثانية جهة ومن
اسـتثنائية بخصوصية إجراءاته تتسم كانت وإن ، اإلرهابية الجرائم

غيره في المعتمدة نظيرتها مع األخرىمقارنة التقليدية الجرائم من ا
العاديـة...  التمهيديـة اإلجراءات باقي اعتماد من يمنع ال ذلك فإن

وقوعهـا مـن التثبـت سرعة قصد الجرائم من النوع هذا ... بشأن
عناصرها الصـدد... وضبط هذا في ونستحضر ، أفرادها وتعقب

التالية التمهيدية : اإلجراءات

الرابع ج: المطلب الحدودسحب وإغالق السفر :واز

اإلرهاب مكافحة قانون خالل من المغربي المشرع يتطرق لم
أن غير االحترازي الطابع ذات التمهيدية اإلجراءات من النوع لهذا ،
مقترفيها ومنع اإلرهابية الجريمة مكافحة مجال في فعالة تبدو أهميتها

الوطني التراب مغادرة ... .من
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ال المشـتبهفلغايات بعض فرار دون والحيلولة التمهيدي بحث

حـق وجـه دون بذلك مستغلين إرهابية جريمة أفعاال بارتكاب فيهم
يمكـن فإنـه ، والدستور القانون بقوة المكفولة والسفر التجول حرية
وإغالق فيه المشتبه الشخص سفر جواز بسحب تأمر أن العامة للنيابة

ال احترام شريطة وجهه في أدناهالحدود تبيانها الوارد : شروط

هذا-1 اتخاذ فعال تستدعي التمهيدي البحث ضرورة تكون أن
البحـث عناصر اكتمال وعدم المرتكب الفعل لخطورة نظرا اإلجراء

بشأنه .التمهيدي
التعريـف-2 حسـب إرهابيـة بجريمة فعال األمر يتعلق أن

بالفصل قانون218–1الوارد بمشـر) 03.03(من وعوارتباطها
بالنظـام والمـس العمومي األمن زعزعة يستهدف جماعي أو فردي

والعنف والترهيب الترويع باستعمال .العام
كاملـة-3 يوما ثالثون السفر جواز سحب مدة تتجاوز ال أن

ثبت إذا التمهيدي البحث انتهاء غاية إلى األجل هذا تمديد إمكانية مع
إتمامه تأخير في المتسبب هو فيه المشتبه .أن

القضـية إحالة مجرد الحدود وإغالق السحب مفعول وينتهي
لعلـة القضية حفظت ما إذا حالة في أو التحقيق أو الحكم هيئة على

قانونا عليها المنصوص العلل .من



بمقتضـى للملـك العـام الوكيل للسيد الصالحية هذه وتخول
ق49الفصل والشـروط.م.م.من األحـوال في التحقيق وقاضي ج

الفصلال في عليها القانون182منصوص نفس .من

العامـة النيابـة مـن كل صالح في اإلجراء هذا أهمية وتبدو
يكفل باعتباره
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الحراسة رهن وضعه إلى اللجوء إمكانية دون المتهم حضور ضمان
المطلوب بالشكل التمهيدي البحث إلنجاز ناجعا سبيال ويوفر النظرية

نف...  أهمية تبدو علـىكما فيـه للمشتبه بالنسبة إيجابية اإلجراء س
الوسـائل جميـع عـن للبحـث معقوال زمنيا أمدا تمنحه أنه اعتبار
دون مصـالحه عن متينا دفاعا وتقوم عنه الشبهة تدفع التي واآلليات

النظرية الحراسة لتدبير يخضع .أن

اإلجـراء هـذا أهمية فإن ، العام والنظام األمن حيث من أما
ج المـتهمتبدو فيـه المشـتبه فـرار دون تحول كونها في أيضا لية

عليـه القـبض لغاية عليه الخناق وتضييق إرهابية جريمة بارتكاب
القضائية للمحاكمة ... .وتقديمه

الخامس الفعـل: المطلب ارتكـاب لمحـل األشخاص مغادرة حظر
الجرمي

هويتهم من : والتحقق



الشرط ضابط أن إلى اإلشارة سـياقتجدر فـي القضـائية ة
أيضـا يمكنـه إرهابيـة جريمة بشأن به يقوم الذي التمهيدي البحث
إلـى الهادفـة االحترازية والتدابير اإلجراءات من مجموعة مباشرة
الشـأن هو كما ، شأنها في التحريات وتعميق الجريمة أدلة محاصرة
الجريمـة لمحل مغادرتهم دون والحيلولة األشخاص لتوقيف بالنسبة

المادة تنص الصدد هذا وفي ، هويتهم من التحقق قانون65بعد من
أن القضائية الشرطة لضابط يجوز أنه على الجديد الجنائية المسطرة

تحرياته تتم أن إلى الجريمة مكان مفارقة من شخص كل وكل. يمنع
مـن بطلـب عليـه يتعين هويته من التحقق الالزم من ظهر شخص

القضائية الشرطة التـيضابط للعمليـات االمتثـال بـاألمر المعني
اإلجراء هذا . يقتضيها

بمقتضى القضائية الشرطة لضابط الممنوحة الصالحية وتخول
البحـث في يفيد قد تواجده أن له يظهر شخص كل منع اإلجراء هذا
كونه عن النظر بصرف الجريمة محل مغادرة من التمهيدي والتحري

أو ، فيه مشتبه
182

عـينشاهد مغـادرة من باألمر المعني الشخص يمنع أن وله نازلة
المادة ألن إليه االستماع بعد حتى أنه65المكان على تنص المذكورة

تحرياته" ...  تتم أن رهن" إلى الشخص وضع المفيد من يرى وقد
األولي البحث عناصر ضرورة مع تماشيا إليه االستماع بعد .إشارته

على وجوبا علـىويتعين يكون أن القضائية الشرطة ضابط
إجراءات باقي وبين بينه يخلط ال وأن اإلجراء هذا بماهية كامل إلمام



األخرى التمهيدي الضـابطة... البحث بهـا تقـوم التي فالتحريات
، بـه المتلبس الجرمي الفعل فيه ارتكب الذي المكان بعين القضائية

آنية تحريات هي المنع... إنما فإن فـيلذلك المكـان مغـادرة من
اعتبـار على النظرية الحراسة تحت الوضع عن تماما يختلف سياقها
الثـاني يكـون بينما الجريمة ارتكاب محل في يكون األول النوع أن

القضائية للضابطة المخصص االعتقال معقل أيضا... بمقر ويمكن ،
بعين الهوية من التأكد عمليات إنجاز القضائية الشرطة المكانلضابط

أن فلـه قانونا بها معتد أخرى أو لعلة اإلجراء بهذا القيام تعذر وإذا
وضـعه طريق عن المرة هذه لكن إشارته رهن باألمر المعني يجعل
احترام ضرورة من اإلجراء هذا سيتبع ما مع النظرية الحراسة رهن
، قانونـا عليها منصوص جوهرية شكلية وأخرى موضوعية شروط

آ بيانها .نفاسبق

األوامـر إلـى يمتثل لم من كل أن إلى اإلشارة تجدر وختاما
أو الجريمة مكان مغادرة بعدم القضائية الشرطة ضباط عن الصادرة
الزجريـة العقوبـة تطـالهم الهوية من التحقق إلجراءات الخضوع

الفصل في عليها الجنائيـة65المنصوص المسـطرة قـانون . من
إلى( واحد يوم من مائتي10الحبس بين مبلغها يتراوح وغرامة أيام

العقـوبتين هـاتين بإحدى أو درهم ومائتان ألف إلى ونعتقـد) درهم
عـن القضائية الشرطة ضابط تغني الزجرية العقوبة هذه أن جازمين
هـذه مثـل فـي أوامره لتنفيذ العمومية القوة استعمال أسلوب سلوك

ك التمهيدي البحث طبيعة كون عن فضال مـنالحالة تتجـرد قاعـدة
القصر صفة
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إرهابية بجرائم األمر تعلق ولو .واإلجبار

السادس الخبـراء: المطلب بواسـطة الضرورية المشاهدات إجراء
: التقنيين

اإلرهابية الجرائم في القضائية الشرطة لضابط متـى–يمكن
لذلك الضرورة لغايـة–دعت ضـرورية يعتبرها مشاهدات إجراء

تقنيينالبحث خبراء بواسطة .التمهيدي

القضائية الشرطة ضباط كون اإلجراء بهذا يقصد ال أنه غير
علـى للعبـارة القانوني بالمفهوم خبراء انتداب صالحية لهم مخول
السـلطة اختصـاص ضـمن تندرج للتحقيق كآلية الخبرة أن اعتبار

االتهام وتوجيه المتابعة تحريك سبقية بعد المقصـودبل... القضائية
هـو لمـا طبقـا الخبرة أهل بواسطة الضرورية بالمشاهدات بالقيام

بالمادة عليه إنمـا64منصوص الجديد الجنائية المسطرة قانون من
أن يمكن التي الوقائع لمختلف ميدانية معاينة مجرد على مداه ينحصر
التمهيـدي البحـث ضـرورة وتستدعي واالندثار لالنحالل تتعرض

إثباتها إلىوجوب يقودنا ما وهذا ، للضياع تتعرض أن قبل ومعاينتها
المادة سياق في الخبرة إلى االلتجاء أن تخـول64القول المـذكورة

أساسيين بشرطين مقيدة لكن القضائية الشرطة : لضابط



البحـث-أ سـياق فـي معاينتها المطلوبة الوقائع تكون أن
إث ويتعذر االندثار أو للضياع معرضة عنـدالتمهديدي جديد من باتها

فيه للمشتبه االتهام توجيه بعد المحكمة على القضية .عرض
رأيـه-ب إبـداء مجرد في الحالة هذه في الخبير عمل حصر

مسـتعينا معاينتهـا المطلوب للواقعة مشاهدته من المستخلص الفني
الغرض بهذه القيام من تمكنه وأدوات .بوسائل
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التذكير يتعين ثانية جهة المادةومن كانت إذا السـابقة66أنه
حجيـة يعدم ال بذلك القيام إغفال فإن اليمين أداء الخبير على تفرض
الشـرطة لمحضـر القانونيـة القوة ألن صحته يبطل وال المحضر

للفصل طبقا إثباتية قيمة من يحوزه بما كافيـة291القضائية تضل
الخبيـر ومشـاهدة معاينة على بالمصادقة اإلشهاد ويمكـنعلى ،

لالسـتئناس أمامهـا تستدعيه أن التقديرية سلطتها سياق في للمحكمة
الضـابطة أمـام إليهم المستمع النازلة شهود غرار على بتصريحاته

.القضائية

السابع الجريمة: المطلب مكان إلى واالنتقال الميدانية : المعاينة

الجريمـة لوقـائع ميـداني ضـبط إلى اإلجراء هذا ويهدف
لمثبتـاتو العمـدي أو العرضـي االختفـاء دون والحيلولة معالمها

وتسـجيلها ، المادية ودالئلها آثارها صيانة إلى يهدف كما ، تواجدها
إلى تنضاف حجة المعاينة ذات فتصبح ، القضائية الضابطة بمحضر
أن ويتعـين ، فيه للمشتبه المنسوب صحة تعزز قد التي الدالئل بقية



المذ الحضور طبقـايتسم التلبس بحالة األمر تعلق متى بالفورية كور
ق57للفصل القضـائية.ج.م.من الشرطة ضابط بأن يقضي الذي ج

يجـب ، مقترفها بها متلبسا جنحة أو جناية خبر علمه إلى بلغ الذي
األمـر تعلق متى العام الوكيل أو الملك وكيل حاال بها يعلم أن عليه

ا عين إلى فورا ينتقل ثم المفيدةبجناية التحريات جميع ويجري لمكان
مـا كل وعلى تندثر أن شأنها من التي األدلة على يحافظ أن وعليه ،

الحقيقة إظهار على يساعد أن .يمكن

الشـرطة لضـابط الميـداني الحضور أن إلى اإلشارة تبقى
ال ، الجرمـي الفعـل اقتراف لمحل ميدانية معاينة إلجراء القضائية

مرماه في سـبقيقتصر كما ، وهي فحسب قضائية غاية تحقيق على
وتوثيـق الجريمة معالم من ممكن قدر أكبر وتسجيل ضبط ، تبيانها
مبتغـى تحقيـق إلـى أيضا يهدف بل ، المجرم إلى للوصول أدلتها

الجريمة اقتراف بمحل النظام حفظ إعادة في يتمثل إداري
185

بها عمومي اضطراب أي .ومنع

القول الجرائموخالصة بشأن القضائية الضابطة محضر فإن
للمشـتبه االتهام لتوجيه الرئيس المناط يعتبر ، باإلرهابية الموصوفة
قواعده تضبط أن ، وجوبا يتعين لذا ، الجرائم من النوع هذا في فيه
أمـام اإلثباتية حجيته تكتمل حتى ، النظامية شكلياته وتحترم القانونية

تس وحتى ، الموضوع ثغـرةقضاء كل اإلرهابي المجرم وجه في د
لقـانون بالتـالي الخضـوع من والتملص استغاللها له يمكن نظامية

... .العدالة



الثالث اإلرهاب: الفرع بتمويل خاصة : أحكام

متباينة جذور من روافدها تستمد ، معقدة ظاهرة اإلرهاب إن
سوسيو أو سيكولوجي هو ما فيها يتداخل أو-، ... سياسياقتصادي

.

القضية مناقشة حول اآلن لحد قائما زال ال االختالف كان وإذا
فـإن ، الـدولي المستوى على معطياتها ومعالجة عناصرها وتحليل
النقاش هذا مسار في بقوة نفسه يفرض يزال ال الذي الواقعي الهاجس
فـي ومسـتمرة بـذاتها قائمة زالت ال ، اإلرهابية الظاهرة كون ،

هـذاسيرورته في واستحضر المعمور، دول جميع تحتاج تكاد التي ا
اسكندر أمير لألستاذ متميزة قولة : الصدد

 ... "، األقنعـة وتغيـرت ، الوجوه وتعدد األسباب اختلفت
دائـم بقـي والدم ثابتة بقيت الرصاصة أن غير ، القفازات وتبدلت

واإل... االنهمار والمؤتمرات والبيانات التصريحات الدوليةكل دانات
النزيـف وقـف فـي تفلح لم اإلجـراءات... واإلقليمية وجميـع

المـواطن لحريـة واالنتهاكات واالشتباهات والتنبيهات والتحذيرات
أو الحدود داخل والمطارات الموانئ في سواء ، مكان أي في البريء

أن يمكن التي القنابل إعقام في تنجح لم خارجها
186

في انفجاراتها أنتدوي دون تحـل ولـم العـالم أركان من ركن أي
السالح تهديد تحت رهينة إلى مسافر أي ) .1... " (يتحول



الميدانية االحصائيات والخاصـة–وتؤكد منهـا –الرسمية

بعـدما إذ ، اإلرهابيـة الجريمة اقتراف وتيرة في الملحوظ التصاعد
الثمانينات منتصف حدود إلى اإلرهابية الجرائم مـنكانت تمارس ،

حوالي من370قبل أكثر في إرهابية بلغت120منظمة فقد ، دولة
من أزيد إلى التسعينات نهاية عـدد500في ارتفـع كمـا ، منظمة

من عنها المترتبة سنة111الحوادث حادث3000إلى1968حادث
) .2(1979سنة

عـن عـاجزة الرسمية والتوجهات الفقهية الرؤى كانت ولما
وتطورهـاتفس اإلرهابيـة الجرائم عدد في الملحوظ التزايد خبايا ير

،... النوعي حقيقتـه على الدراسات اجتمعت حتمي معطى ثمة فإن
اإلرهابية الجريمة تواجد في المباشر تأثيره واقـع... وأهمية إنـه

له مهمة مالية اعتمادات وتخصيص الجرائم من النوع هذا ... تمويل
العملية خطـورةفالتجربة مؤشر كون ، مناسبة من أكثر في أكدت ،

وثيقـا ارتباطـا يرتبط ، وعملياتها حدتها وتصاعد اإلرهابية الجرائم
لهـا المرصـودة الماليـة اإلمكانيات ونوعية فالجريمـة... بحجم

ظل في الفعلي التنفيذ مرحلة لغاية وتترعرع تنشأ ما غالبا اإلرهابية
ا ومحكمة األطراف متعددة مقـراتشبكات مـن انطالقـا ، لتنظيم

مسرح لغاية ، التدريب بمعسكرات ومرورا األولي والتآمر التخطيط
التنفيذ .عمليات



بتركيبتها تتميز ، قانوني كمكون اإلرهابية الظاهرة كانت وإذا
ناجحة معالجة إقرار تصور المقابل في يتعذر فإنه ، المتباينة البنيوية

آثارها مجابهة أو
-----------------------------------------

-----------------
اسكندر/ ذ)1 والثورة" أمير اإلرهاب المنار–" عن العدد–مجلة

. 1986أكتوبر–6صفحة–23–22
ذ)2 المعاصـرة الكبـرى السياسية مطيـع/ المشاكل –المختـار

إيزيس .114صفحة–منشورات
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لو االعتبار بعين األخذ المشـكلةدون المكونـات جميـع وتأثير اقع
الظـاهرة... لتركيبتها دابر قطع محاولة الحال بطبيعة رأسها وعلى

مهدها من علـى... انطالق بداية الوقائية الحرب شن بذلك وأقصد
نفسها عليها الحرب شن قبل اإلرهابية الجريمة تمويل ومصادر طرق

ال...  التشريعات أغلب سعي يفسر ما ذلك وضـعولعل إلى ، مقارنة
خالل من ، اإلرهابية والجرائم اإلرهاب تمويل بمحاربة خاصة أحكام
ذات دولية اتفاقية على المصادقة خالل من أو محلية تشريعية تقنينات

الموضوع بهذا ... .الصلة

هـذا أهمية ليغفل ، المغربي المشرع كان ما الحال وبطبيعة
م اآلخر هو فبادر ، العملي اإلرهـابالجانب مكافحة قانون خالل ن

اإلرهاب) 03.03( بتمويل خاصة وتنظيمية زجرية أحكام إقرار إلى
اإلرهابية الجرائم مكافحة مسلسل في أولى ... .كخطوة



األول اإلرهابية: المبحث التمويل لجرائم المالية المعلومات : مصدر

األول مؤسس: المطلب لنشاط الخاضعة البنكية االئتمانالمؤسسات ات
 :

األولى للمادة وطبقا اإلطار هذا مكافحة595–في قانون من
،–) 03.03(اإلرهاب للملـك العام الوكيل السيد من لكل يمكن فإنه

مـرتبط قضائي بحث سياق في ، الحكم وهيئة التحقيق قاضي والسيد
والحسـابية التقنيـة المعلومـات جميع يطلبوا أن ، إرهابية بجريمة

تـرتبط... اصةالخ التـي ، للمعلومات اآللية المعالجة نظم عبر أو
سيولة ، أموال تحويالت... بتحركات غيرها... أو أو ، سندات أو

اإلرهابيـة بالعمليـات مباشـر غير أو مباشر ارتباط له يكون مما
القضائي البحث .موضوع

إلـى ، المـذكورة المعلومـات علـى الحصول طلب ويقدم
المؤسسات
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رقم الشريف الظهير ألحكام الخاضعة المـؤرخ1.93.147: البنكية
نشاط1993يوليوز6موافق1414محرم15في بممارسة المتعلق

الحرة األبناك ومن ومراقبتها االئتمان التـي) off.shore(مؤسسات
رقم القانون أحكام عليها الماليـة58.90تسري بالمنـاطق المتعلق



المصادق رقمالحرة الشريف بالظهير 23بتـاريخ1.93.131عليه

موافق1412شعبان .1992فبراير26هـ

قانون من األولى للمادة فإنـه) 1(1993يوليـوز6وطبقا ،
اعتياديـا يحترف معنوي شخص كل االئتمان مؤسسة حكم في يعتبر

التالية العمليات :إحدى

الجمهور- من أموال .تلقي
االئتمانات- .توزيع
القيام- أو العمالء تصرف رهن الدفع وسائل مختلف وضع

.بإدارتها

الجمهور من المتلقاة األموال تعداد في : ويدخل

بـإعالم- ذلك أكان سواء جار حساب في المودعة األموال
مدينا الحساب يصير أن الممكن من كان ولو ، بدونه أو .سابق

ب- إرجاعها الواجب أو ألجل المودعة إعـالماألموال عـد
.سابق

تخصيصها- على التنصيص مع مودع يدفعها التي األموال
حالتها على بالوديعة المؤسسة تحتفظ لم إذا خاص .لغرض

صندوق- إذن الوديع تسليم تلقيها على يترتب التي األموال
فائدة عليه تستحق ال أو تستحق سند أي .أو



-----------------------------------------
--------------------

رقم) 1 شريف في1.93.147ظهير هـ1414محرم15المؤرخ
االئتمان1993يوليوز6موافق مؤسسة بنشاط يتعلق قانون بمثابة ،

.ومراقبتها
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به يضع تصرف كل نطاقها في فيدخل ، االئتمان عمليات أما
تصرف رهن بعوض بوضعها يلتزم أو أمواال األشخاص من شخص

شـخصشخص لمصلحة بالتزام يقوم أو بإرجاعها ملزما يكون آخر
كمـا ، آخر ضمان أي أو كفالة أو احتياطي ضمان توقيع طريق عن
تكـون التي اإليجار عمليات جميع ، االئتمان عمليات حكم في تدخل
مكنـة مـع البيع وعمليات المؤجرة العين شراء حق للمستأجر فيها

ي فيما الوفاء بيع أو بيعاالسترداد وعمليات المنقولة والقيم باألداة تعلق
.الفاتورات

التـي الوسـائل جميع دفع وسائل تعتبر فإنه ثالثة جهة ومن
الخطـة أو الطريقـة كانت كيفما أموال تحويل من شخص أي تمكن

لذلك المعدة .التقنية
للظهير الخاضعة المغربية البنكية المؤسسات جميع فإن وعليه

المتعلق تباشـرالشريف والتـي ومراقبتها االئتمان مؤسسات بنشاط
أن ملزمـة ، أعاله إليها المشار االئتمان عمليات من أكثر أو عملية
شـخص فـي ممثلة القضائية السلطة مؤسسات لتسخيرات تستجيب

التحقيق قاضي السيد أو للملك العام الوكيل .السيد



الثاني الحرة: المطلب . off shoreاألبناك

والشـركاتو البنكيـة المؤسسـات جميع إطارها في يندرج
التـي الحـرة الماليـة بالمناطق المتعلق للتشريع الخاضعة القابضة

تسميتها على ) .off shore) "1"يصطلح

تسـري التي القواعد نفس البنوك من النوع هذا على وتسري
فيمـا ومراقبتهـا االئتمـان مؤسسات لنشاط الخاضعة نظيرتها على

التزامهايخ ص
-----------------------------------------

-------------------
الشريف) 1 الظهير في1.93.131انظر 1412شعبان23المؤرخ

موافق الحرة1992فبراير26هـ المالية بالمناطق .المتعلق
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المختصة القضائية السلطات بإيفاد ، العـام(المبدئي الوكيل ... السيد
التحقيق قاضي قضية... السيد أنظارها على المعروضة الحكم وهيئة

اإلرهابية بالجريمة ... ) موصوفة

المغرب بنك مساعدة تطلب أن القضائية السلطات لذات ويمكن
األمـوال ومصـادرة وتجميد حجز من الوقائية التدابير جميع لتنفيذ

في عليها ويتعين ، باإلرهاب عالقتها في أنالمشتبه األحـوال جميع
شأنها في تقرر وما المتخذة التدابير المقابل في إليه .تبلغ



الثالث واآلثار: المطلب النظامية : اإلجراءات

لقـانون الخاضعة األبناك جميع فإن لذلك اإلشارة سبقت كما
للمنـاطق الخاضـعة ونظيرتها ، ومراقبتها االئتمان مؤسسات نشاط

تكون ، الحرة السـيدالمالية مـن كل تسخيرات بتنفيذ وجوبا ملزمة
معلومات طلب بشأن الحكم وهيئة التحقيق وقاضي للملك العام الوكيل
بتمويـل عالقـة لهـا أن في يشتبه أموال تحركات أو عمليات حول

.اإلرهاب

أجل المذكورة البنكية للمؤسسات ،يومـا30أقصـاهويحدد
ب توصلها تاريخ من سريانها أمد ،يبتدأ المعلومـات لتقـديم الطلـب

وتبـدي والدقـة والحرص السرية تتوخى أن ذلك في عليها ويتعين
العام والصالح للعدالة خدمة كامال .تعاونا

أو المسـاعدة هـذه تقيـد أن المؤسسات لهذه بتاتا يحق وال
القضـية طبيعـة على بإطالعها ، القضائي التسخير تنفيذ باألحرى

لت القضائي البحث أمموضوع إرهابيـة بجريمة تعلقها من فعال تحقق
،... ال المهني السر على الحفاظ بمبدأ تحتج أن قطعا يمكنها ال كما

تنص ذلك وإلى المعلومات تقديم رفض لتبرير
المادة من الثانية قانون395–4الفقرة ) .03.03(من
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الما" ...  في المذكورة السلطات تواجه أن لألبناك يجوز دةال
المهني595–1 السر على الحفاظ بمبدأ المغرب بنك أو ، أعاله

 " ...

األشـخاص أو البشـرية األطـر وحماية الموازنة باب ومن
حول بمعلومات المختصة القضائية السلطات بتزويد المكلفة المعنوية
فـإن ، اإلرهاب بتمويل عالقة لها أن في يشتبه تحركات أو عمليات

المغر ومسـيريهاالمشرع البنكيـة للمؤسسات خاصة حماية أفرد بي
السـر) 1(ومستخدميها خـرق أساس على متابعتهم إمكانية ومنع ،

للمادة طبقا ، ق446المهني دعوى) 2(ج.من أية إقامة حظر كما ،
لهم المخولة والمهام األعمال ممارسة بسبب ضدهم المدنية للمسؤولية

.

ال األبحاث سرية على ،وحفاظا القضـائية والتحقيقات تمهيدية
متزايـدة أهمية من يحويه وما المهني السر لخصوصية احتراما وكذا
والمؤسسـات األبنـاك مؤسسـات مع للمتعاملين المالي المسار في

للمـادة وطبقا يمنع فإنه المعلومـات595–5االئتمانية اسـتغالل
فـي يشتبه أموال تحركات أو عمليات بشأن عليها لهـاالمحصل أن

عليها المنصوص تلك غير أخرى ألغراض ، اإلرهاب بتمويل عالقة
خصـوم لفائدة المعلومات هذه كتسريب ، اإلرهاب مكافحة قانون في
شخصـا أكان سواء ، المالية السوق في بها المعني الطرف ومنافسي
الجزائيـة للعقوبـات الخضـوع طائلة تحت وذلك معنويا أو طبيعيا

با عليها ق446لمادةالمنصوص الجزائيـة.من العقوبـات وهي ج



و شهر بين واألقصى األدنى أمدها ماليـة6المتراوح وغرامة أشهر
المادة1000إلى120من تنص ذلك وإلى ، : 595–9درهم

-----------------------------------------
-------------------

الفقرة)1 المادة3تنص ي: " ... 595–4من يتعرضال أن مكن
ألي ، لـديها المسـتخدمون أو مسيروها أو األبناك أو المغرب بنك

الفصل أساس على تقـام446متابعة أن وال الجنـائي القـانون من
والمهـام األعمال ممارسة بسبب المدنية للمسؤولية دعوى أي ضدهم

القسم هذا مقتضيات تطبيق نطاق في لهم ... " المخولة
المادة)2 الجنائيمن446تنص والجراحون: " ... القانون األطباء

والمولدات الصيادلة وكذلك الصحة، منومالحظو يعتبر شخص وكل
األسرار على المؤقتـةاألمناء أو الدائمة ، وظيفته أو مهنته بحكم ،

فيها له يجير التي األحوال غير في وذلك ، لديه أودع سرا أفشى إذا
فيها عليه يوجب ما أو شهرالقانون من بالحبس يعاقب ، عنه التبليغ

من6إلى وغرامة ... " درهم1000إلى120أشهر
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المعالجـة" ...  في يشاركون الذين األشخاص كل على يجب
وبصـفة اإلرهـاب بتمويل المرتبطة التحركات مكافحة وفي المالية
مـن صـفة بـأي ، مـنهم يطلب الذي األشخاص جميع على عامة

ا ، يتقيـدواالصفات أن ، اسـتغاللها أو المعلومات تلك على إلطالع
المنصـوص العقوبـات طائلة تحت ، المهني السر بكتمان تاما تقييدا

الفصل في الجنائي446عليها القانون مجموعة ... " .من



المادة تنص ، الغاية ولنفس المضمون نفس 595–10وفي

في: " ...  عليها المنصوص للعقوبات مـن446الفصـليتعرض
أخبـروا إذا ، األبناك مستخدمو أو مسيرو الجنائي القانون مجموعة
ببحـث غيـره أو بـاألمر المعني الشخص ، كانت وسيلة بأي عمدا
بتمويـل عالقتهـا فـي االشتباه بسبب أموال تحركات بشأن يجري

... .اإلرهاب

المعلومـات عمـدا اسـتعمل من كل العقوبات لنفس يتعرض
ع هـذاالمحصل في عليها المنصوص األغراض غير ألغراض ليها

... " القسم

الثاني اإلرهابي: المبحث التمويل عمليات لمحاربة القانونية اآلليات
 :

أو مخططهـا اكتشـاف أو ، إرهابية جريمة وقوع حالة في
التقنيـة المعلومات من وثبت ، الجرمية أعمالها اقتراف قبل شبكتها

، ارتباطوالمحاسباتية ، المختصة البنكية المؤسسات قبل من المقدمة
كونهـا ، السـندية أو النقدية سيولتها تحركات أو ، المالية اعتماداتها
للسـلطات يمكـن فإنه ، إرهابي بتمويل أو إرهابية بجريمة مرتبطة
أو التحقيـق قاضي أو العام الوكيل السيد شخص في ممثلة القضائية

مجم تتخذ أن الحكم التيهيئة الوقائية أو االحترازية التدابير من وعة
دون والحيلولـة المـالي التمويل مصادر محاصرة خاللها من يمكن



هـذا في لها ويمكن ، مستقبلية أو آنية إرهابية أغراض في استعماله
تطلب أن الخضم
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المؤسسـة تبليغ يتم أن على التدابير هذه لتنفيذ المغرب بنك مساعدة

بال شأنهااألخيرة في تقرر وما المتخذة هذه... تدابير مقدمة في وتأتي
لهـا أن فـي المشتبه األموال وحجز المالية التحركات تجميد التدابير

اإلرهاب بتمويل .عالقة

األول المالية: المطلب التحركات : تجميد

ذو ، االسـتثنائي الحظـر ، الماليـة التحركات بتجميد بقصد
لنق المؤقت فيهـاالطابع التصـرف أو المنقولة أو الثابتة الممتلكات ل

أو العوضـية غيـر التبرعـات أو بعـوض األغيار لفائدة بالتفويت
الحراسـة أو الحجـز قبيل من القانونية بالوسائل تقييدها أو تحريكها

القانونية أو المـادة... االتفاقية تنص الصدد هذا : " 595–3وفي
ال...  المنع بالتجميد أويقصد تبـديلها أو الممتلكـات لنقـل مؤقـت

للحراسة إخضاعها أو فيها ... " التصرف

الجـرائم بصـدد الماليـة التحركـات تجميد عملية وترتبط
أساسية مبادئ بثالث : اإلرهابية

: أوال
التي ، المالية التحركات أو ، العمليات يهم ، المالية التحركات تجميد

بالتمويل عالقتها في .اإلرهابييشتبه



: ثانيا
القضـائية السلطات على حكرا يبقى المالية التحركات بتجميد األمر

بالمادة إليها الوكيل595–1المشار السيد من كل التوالي على وهي
لهـا مسطرة عليها المحال الحكم وهيئة التحقيق وقاضي للملك العام

إرهابية بجريمة .عالقة

194
: ثالثا

التح العمليةتجميد كون يفيد ما وهو مؤقتا طابعا يكتسي المالية ركات
في المشتبه األموال عقل إلى يهدف احتياطي إجراء مجرد تظل ذاتها
تفويتهـا أو فيهـا التصرف دون والحيلولة اإلرهاب بتمويل عالقتها
أو للتفويـت قانونـا المقـررة الطرق من طريقة بأي األغيار لفائدة

.التصرف

فإن القاضـيوعليه للملـك العام الوكيل قرار عن يترتب ال ه
ومنـع القرار موضوع األموال عقل إال ، تجميدها أو األموال بحجز

التجميد أو الحجز قرار مفعول سريان مدة طيلة فيها .التصرف

الثاني اإلرهاب: المطلب بتمويل عالقتها في المشتبه األموال : حجز

التمهيد البحث خبايا تكشف اإلرهابيـةقد الجريمة ارتباط ، ي
مصـدرا ستشكل كانت أو لها رصدت مالية اعتمادات أو بتمويالت

لها يدي... تمويليا بين بالحجز األموال هذه ضرب ذلك إثر ويمكن



مـن غيرهـا أو ، المـذكورة األمـوال يـدها بين المتواجدة الجهة
وذل المالية، واالعتمادات األموال لحفظ المؤهلة كإجراءالمؤسسات ك

ومنـع اإلرهـابي، للتمويل المرصودة األموال عقل غايته احتياطي
الحجز قرار مفعول سريان مدة طيلة فيها .التصرف

بصـدد التحفظيـة اإلجـراءات من النوع هذا على وينطبق
النظاميـة واإلجراءات الموضوعية الشروط نفس اإلرهابية الجرائم

المالية التحركات تجميد في اآلثـارالمعتمدة نفـس عنها تترتب كما
سابقا إليها المشار . القانونية

الثالث التمويـل: المبحث محاربـة فـي الـدولي القضائي التعاون
: اإلرهابي

الجريمـة انتشـار فـي سـاهمت التي الميدانية المظاهر من
عبر اإلرهابية
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الترابي الرقعة تتجاوز كونها ، حدتها وتزايد المعمور لمسرحأرجاء ة

خاللهـا تتوزع حيث الدول من مجموعة إلى شبكتها لتمتد ، اقترافها
الفعلي والتنفيذ والتدريب التخطيط بين حدى... األدوار ما ذلك ولعل

أضـحى مـا ضمن اإلرهاببة الجريمة تصنيف إلى المتهمين ببعض
الجريمة بعولمة تسميته على ... .يصطلح

اإل الجريمة محاربة كانت اسـتنفارولما تسـتلزم ، رهابيـة
غـرار على لمواجهتها الدولي التعاون وتنسيق ، الدولية المجهودات



األخرى الجرائم التنسيق)1(باقي سبل تمتد أن المنتظر من كان فقط ،
ومراحل مظاهر جميع ومحاربة اإلرهابية الجريمة لمجابهة ، الدولي

اعتمادا وتخصيص التمويل عمليات فيها بما ، لتنفيذهاتشكلها مالية ت
األساسـي...  الحجـر تعتبـر العمليات هذه أن علمنا متى وخاصة

الجرائم من النوع لهذا قيام في الفقري ... .والعمود

جـرائم محاربة مجال في الدولي التعاون تكتيف أهمية وتبدوا
ترصد ما غالبا المنفذة اإلرهابية العمليات كون في اإلرهابي التمويل

تمويالت العمليـاتلها مسرح عن أجنبية دولة في مالية واعتمادات
البحـث فعاليـة مـن والحـد معالمها لطمس محاولة في اإلجرامية

مواجهتها في متـى... التمهيدي االحتمال هذا نجاح فرص وتتقوى
توجهاتها في متباينة المعنية الدول كانت

-----------------------------------------
---------------------

عموما)1 الدولي التعاون وتنسيق المجرمين تسليم مسطرة كانت لقد
الغمـوض من بنوع تتميز المعمور أجراء عبر الجريمة مكافحة في

السابق الجنائية المسطرة قانون ظل في التعقيد من الكثير ... وينتابها
قيـام دون يحـول كان الذي األساسي العائق العامل هذا كان وربما

الفعـلالنياب مقترفـي آثار تتبع مستوى على الكامل بدورها العامة ة
بعـين أخـذنا متـى سيما وال الوطني التراب غادروا متى الجرمي
قاضـي علـى عرضها يمكن التي الجنحية القضايا في أنه االعتبار
عن منأى في يظلون فيهم المشتبه فإن األمر هذا مثل إلصدار التحقيق

المحلي القضائية علـىالمتابعة حقهـم فـي بحث برقية نشر لتعذر ة



هذا مثل إصدار حق يمنحه صريح نص لغياب بالنظر الدولي الصعيد
.األمر

وكيـل- للسـيد الموكولة االختصاصات تعززت السياق هذا وفي
المادة بمقتضى ق40الملك لـه.ج.م.من تخـول جديدة بصالحية ج

ت غـرار على القبض وإلقاء بالبحث دولية أوامر التـيإصدار لـك
لضـرورة وذلك الوطني الصعيد على العامة النيابة مؤسسة تصدرها
تخـول التـي الصالحية نفس وهي المجرمين تسليم مسطرة تطبيق

المادة بمقتضى العام الوكيل ق49للسيد .ج.ج.م.من
أن- إذ العدالـة تحقيق مستوى على اإلجراء هذا أهمية تخفى وال

ح رغم المنجزة المساطر من تحفـظكثيرا كانت وخطورتها ساسيتها
نشـر تعـذر جراء الوطني للتراب فيهم المشتبه مغادرة بمجرد فقط

حقهم في بحث ... .برقية
196

اإليديولوجية أو مـن... السياسية بينها فيما ترتبط ال األقل على أو
اإلرهابية الجرائم مكافحة بشأن دولية جماعية أو ثنائية اتفاقيات خالل

ظهور ... .هاوأسباب

بالمملكة الرسمية للسلطات يمكن االعتبارات هذه ضوء وعلى
للملك العام الوكيل السيد إلى األجنبية السلطات من بمبادرة تحيل أن ،
الجـرائم تمويـل مصـادر محاصـرة إلى الرامية الطلبات جميع ،
مواجهـة فـي واالحترازية الوقائية االحتياطات واتخاذ ، اإلرهابية

لهااالعتمادا المرصودة المادية الطلـب... ت هـذا لقبـول ويشترط
إجمالها يمكن والقانونية الموضوعية االعتبارات من مجموعة مراعاة

يلي : فيما



عالقـة-1 لها الطلب أساسها على المقدم األفعال تكون أن ضرورة
اإلرهاب .بتمويل

اإلرهابيـة-2 والجرائم اإلرهاب تمويل لمكافحة دولية اتفاقية وجود
أو ثنائيـة اتفاقية أكانت سواء األجنبية والدولة المغربية المملكة بين

جماعية ... .دولية
3-، المغربيـة المملكـة إليها المنضمة المذكورة االتفاقية تكون أن

بقوتهـا تتحـوز حتـى والنظامية القانونية إجراءاتها لكافة مستوفية
ا بالجريدة رسمية بصفة النشر رأسها، وعلى .لرسميةالثبوتية

أو-4 أمنها أو الدولة بسيادة المس الطلب تنفيذ شأن من يكون ال أن
العام النظام أو ، األساسية .مصالحها

بـالتراب-5 نهائي قضائي مقرر بموجب الطلب في البث سبقية عدم
.الوطني

العدالـة-6 المحاكمة وشروط الدفاع حقوق ضمانات كافة تتوافر أن
القضا المقرر بتنفيذ األجنبيالمتعلقة .ئي

197
العـام للوكيـل أمكـن مجتمعـة الشروط هذه تحققت ومتى
المضـمنة اإلجـراءات جميـع اتخـاذ إلى وعمد للطلب، االستجابة
سيما وال اإلرهابي التمويل مصادر محاصرة إلى والهادفة بعريضته

التالية باإلجراءات منها تعلق : ما



جرائ-أ إحدى بصائر يتعلق فيما والتقصي اإلرهابالبحث تمويل م
هذه ارتكاب في الستخدامها معدة كانت أو استخدمت التي والممتلكات

منها العائد قيمته تطابق ممتلك كل أو .الجريمة
حجزها-ب أو الممتلكات .تجميد
المذكورة-ت الممتلكات بشأن التحفظية اإلجراءات ) .1(اتخاذ

أن للملك العام للوكيل يمكن ، أيضا السياق نفس فيوفي يعمد
لمكافحة دولية جماعية أو ثنائية اتفاقية في مضمنة قضائية إنابة إطار
بصـفة المغرب عليها صادق ؛ تمويلها ومصادر اإلرهابية الجريمة
إلى الرامية األجنبية القضائية السلطات تسخيرات تنفيذ إلى ، رسمية

الرامية االحترازاية واإلجراءات الوقائية التدابير جميع تقييداتخاذ إلى
سـواء ، إرهابية بجرائم عالقتها في يشتبه ألموال المالية التحركات
أو تبـديلها أو الممتلكـات لنقل مؤقت ومنع تجميد صورة في أكانت

للحراسـة إخضاعها أو تحريكها أو فيها التصرف أو أو... تفويتها
اإلرهـاب بتمويل عالقة لها أن في المشتبه لألموال حجز صورة في

ي التـيكما أو المسـتخدمة الممتلكات مصادرة أيضا تشمل أن مكن
بـالتراب والمتواجـدة الجريمـة ارتكاب في الستخدامها معدة كانت

.الوطني

القانونيـة المكنة هذه تطبيق أمام المجال لفسح وجوبا ويتعين
التالية الشروط : احترام



-----------------------------------------
-------------------

المادة) 1 اإلرهاب595–6انظر مكافحة قانون ) .03.03(من
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: أوال

فـي االحترازية اإلجراءات بسلوك الترخيص قرار يتعلق أن
شـكل فـي أكانت سواء ، اإلرهابية الجريمة تمويل مصادر مواجهة
أو ، السـندية أو النقديـة للسيولة حجوزات أو مالية تحركات تجميد

فعـالمصادرة استعملت ، منقولة أو ثابتة لممتلكات ، مالية أو عينية
كـان األقـل على أو ، اإلرهابي الجرم الرتكاب المادي اإلعداد في

، ذلك في تستخدم ألن لها ترتبط... مخططا أن يتعين عامة وبصفة
إرهابية بجريمة االحترازية التدابير .هذه

المعنى واضح يبدو كان وإن الشرط المنـالوهذا ومتيسـر
مـن مجموعـة القريـب المستقبل في يطرح قد فإنه األولى للوهلة
المنظومات بين الحاصل بالتباين أساسا ترتبط ، القانونية اإلشكاليات

اإلرهابية للجريمة القانوني المعنى تحديد في أن... التشريعية ذلـك
مق تشريعات ظل في إرهابية تعتبر التي األفعال من مجموعة ارنةثمة

للجـرائم القـانوني التعـداد ضمن نظيرا لها نجد ال الذي الوقت في
المغربي القانون ظل في صحيح... اإلرهابية .؟... والعكس

: ثانيا



السلطات إلى ونظامية رسمية بصفة الموضوع في طلب تقديم
اإلنابات تنفيذ في المعتمدة النظامية اإلجراءات وفق المغربية القضائية

الدوليةالقضا .ئية

: ثالثا
الشـيء القوة وحائزا نهائيا األجنبي القضائي المقرر يكون أن
القانونية اإلجراءات به تقضي حسبما للتنفيذ قابليته مع ، به المقضي
لملـتمس الطالبة األجنبية الدولة بقانون المعتمدة النظامية والشكليات

.التسخير
199

: رابعا
الم الممتلكات تكون التحفظيـةأن بـاإلجراءات ضـربها راد

الطالبـة الدولة بمقرر عمال المصادرة أو التجميد أو الحجز بواسطة
التشريعية...  للمقتضيات طبقا مماثلة ظروف في وصادرة لذلك قابلة

المغربي القانون في العمل بها الجاري ... .والتنظيمة

مجـال في القضائية اإلنابات تنفيذ أن نشير التعـاونوختاما
تترتـب ، اإلرهابية والعمليات اإلرهاب تمويل مكافحة بشأن الدولي
القانونية اآلثار من مجموعة والوقائية االحترازية إجراءاته تنفيذ على

 :

األموال: أوال وحجز المالية التحركات لتجميد : بالنسبة



السـلطات لـدن مـن المقدم الرسمي الطلب استيفاء حالة في
تجميـداألجنبية بشـأن والشـكلية الموضوعية للشروط ، المختصة

فـإن ، اإلرهـاب بتمويـل عالقة لها أن في المشتبه األموال وحجز
الوكيـل السـيد شخص في ممثلة المؤهلة المغربية القضائية السلطة
إذنـا وتصـدر ، الطلـب علـى الموافقـة إلى تبادر ، للملك العام

المسطر الطلب موضوع بتنفيذ القضـائيبالترخيص المقـرر بصك
.األجنبي

علـى محدودة آثارا إال عنه تترتب ال الترخيص ذات أن غير
القاضي العام الوكيل قرار أن ذلك ، الزمني وأمدها سريانها مستوى
األموال عقل إال عنه يترتب ال تجميدها أو األموال بحجز بالترخيص

مفع سريان مدة طيلة فيها التصرف ومنع القرار قـرارموضوع ول
التجميد أو ... .الحجز

200
للمصادرة: ثانيا : بالنسبة

أمـالك من جزءا الدولة تمليك تفيد قانونية كقاعدة المصادرة
هـي تكـون أن ويمكـن ، له معينة أمالك بعض أو عليه المحكوم
تمويـل بشـأن أجنبي قضائي بمقرر مضمن طلب موضوع األخرى

للت ، إرهابية أنها يفترض حالـةجرائم وفـي ، الوطني بالتراب نفيذ
مـع عليـه يترتـب بالمصادرة الترخيص فإن ، ذلك على الموافقة
المغربية الدولة إلى الصادرة الممتلكات نقل ، األغيار حقوق مراعاة



فـي أو ، الطالبة الدولة مع ذلك خالف على االتفاق تم إذا عدا ما ،
المعام أساس على أو دولية اتفاقية تطبيق بالمثلنطاق ) . 1(لة

المغربية المملكة بين الدولي التعاون تنسيق فإن القول وصفوة
مصـادر مكافحـة مجال في مظاهره وتكتيف ، المعمور دول وباقي
أحسـن متى ريب وال سيشكل ، اإلرهابية الجرائم تمويل واعتمادات
الجارف الزحف صد في األولى والخطوة األساسية اللبنة ، استغالله

المهـدللظا من اعتبارا دابرها وقطع اإلرهابية يتعـين... هرة لـذا
الصـلة ذات الدولية واالتفاقيات المعاهدات مقتضيات بتفعيل اإلسراع
دون التنفيـذ حيـز إلـى بنودها إخراج على والعمل الموضوع بهذا

لهـا المقيـدة اإليديولوجيـة أو السياسية االعتبارات إلى ... النظر
ل أن كما ونتائجـهفاإلرهاب المـدمرة آثاره فإن ، موحدة ستظل غته

والبعيد القريب األمد على موحدة أيضا ستبقى ... .التراجيدية

-----------------------------------------
----------------
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العالم المنظومة أجـواءإن في العصور أقدم ومنذ تعيش ، ية
المضاد والعنف العنف البارزة يترعـرع... سمتها أصـبح عنـف

الحيـاة بمظـاهر ومقترنة بذاتها قائمة دوامة أضحى حتى ويتطور
نفسها ... .اليومية

المنطق وإكراهات ، الطبيعية الحياة سنن تمظهرات كانت وإذا
نلتمس تجعلنا ، والقانوني ومركـبالعلمي سلبية كقيمة للعنف العذر

الجذور متأصلة طبيعية ظاهرة يشكل أنه اعتبار على ، مجرد جرمي
اإلنسانية الحياة تاريخ هـذا... في يرتبط أن الخوف كل الخوف فإن

الالاسـتقرار إشـاعة إلـى تهدف جماعية أو فردية بمشاريع العنف
بالتا ويفتح ، اآلمنين المواطنين صفوف بين علـىوالهلع البـاب لي

التصـادم لمسلسـل االنطالق نقطة وإعطاء الفتن قيام أما مصراعيه
ضـرورة بهـاجس ومدفوع ، الواقع بقوة مفروض كمنطق العنيف
هـذه فـي الظـاهرة جذور لبتر ، العام والنظام األمن على الحفاظ

ريـب... الصورة وال سـيمتد ، الحالة هذه مثل في العنف أن ذلك
سيا في حتى المعضـلةليطغى لهذه وقانونية واقعية حلول إلتماس ق

تبديها...  التي والصرامة الشدة تفسير ومناط مبعث ذلك كان وربما
الجريمـة وأصـناف أشـكال جميع لمحاربة المعمور دول مختلف



والوقائية االحترازية الميدانية إجراءاتها خالل من سواء ... اإلرهابية
الجزائية تشريعاتها خالل من .. ..أو

، التشريعية والتقنينات العملية التدابير هذه مثل هل ترى لكن
، والشـدة الصرامة مستوى في ارتقت ومهما محتواها وصف مهما

اإلرهابية الجريمة ظاهرة لمجابهة وحدها !؟... تكفي
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ال العنـف... قطعا معضـلة معالجـة في التفكير مجرد إن
الهاج منطق باعتماد ، ،واإلرهاب التشـريعي والتفنـين األمنـي س

هـذه حـل فـي األخرى والخارجية الداخلية العوامل باقي وإقصاء
الخطورة منتهى في خطأ لهو ، وترسانة... المشكلة األمنية فالتدابير

األول المواجهـة خط مجرد تكون أن تعدو ال ، التشريعية النصوص
اإلرهابي والعنف التطرف أشكال ... .ضد

اإلره الوسـطإن داخل استثنائية خاصية ذات سلبية كقيمة اب
فيـه المنتشرة السلبية القيم باقي عن فصلها يمكن ال ... االجتماعي،

البحـث تتطلـب ، لمعالجتهـا فاعلة آليات إيجاد في التفكير فإن لذا
المتواتر التنقيب تتطلب كما ، وخصوصياتها طبيعتها في والتمحيص

تبل من اعتبارا جوانبها علىعن تبلورها لغاية المهد في األولي ورها
العملي التنفيذ .أرض

سبل أن ريب وال نجزم أن يمكننا ، االعتبار هذا ضوء وعلى
متداخلة تركيبة عن عبارة هي ، اإلرهابية الظاهرة ومعالجة مكافحة

أمني هو ما فيها سوسيو. يمتزج هو بما أو-قانوني ثقافي أو سياسي



إعالمي أو الشكلتربوي على اآلنية لضرورتها اعتبارا مقررة وهي
: التالي

: أوال
بفعاليـات وتعزيـزه ، محكم أمني لسياج متكاملة استراتيجية وضع
النوعي التحول مواكبة على وقادرة علميا مؤهلة ، تقنية وأطر بشرية

اإلرهابية الجريمة مسار يشهده فتئ ما التي المتصاعد ... .والكمي

: ثانيا
وتشديد اإلرهاب بمكافحة الخاصة التشريعية النصوص ترسانة تعزيز
لتشـمل ونطاقهـا مفعولها وتوسيع ، لها الموازية العقابية الجزاءات
الوقائيـة والتدابير واإلضافية منها األصلية للحرية السالبة العقوبات

سواء حد على والعينية .الشخصية
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: ثالثا
مس في ثابتة بخطى منهـاالسير االقتصـادية المستديمة التنمية لسل

فينخفض ، وراسخة متينة علمية ركائز على وتأسيسها ، واالجتماعية
الفـوارق وتـذيل المتوسـطة الطبقة لصالح والتهميش الفقر مؤشر

والمعقول الطبيعي الحد إلى ... .الطبقية

: رابعا
والح األصالة بين تزاوج إعالمية استراتيجية معالم تكونرسم ، داثة

ضوء على المحلي العام الرأي صياغة تشكيل إعادة األساسية غايتها



المتعارف القومية والمبادئ األخالقية والقيم التسامح مبادئ من هدى
الغابرة العصور منذ مجتمعنا داخل .عليها

: خامسا
مشروع مالمح لرسم ، الشاملة التعبئة وإعالن الثقافية المشاريع دعم

والسياسيةقومي والثقافية واالجتماعية االقتصادية روافده له ... كبير
مشاريع غرار الجديدة" ... توشتي" على والقراءة... والمجتمعات

للـدعم... للجميع تفتقـد أنهـا غيـر إيجابية مشروعات وهي إلخ
الجماهيري والتأييد .الحكومي

: سادسا
م على العام االنضباط من عامة حالة األفـرادفرض سلوكيات ستوى

الرادع والعقاب ، الناجعة المستمرة المراقبة مبدأ تعتمد ، والجماعات
تهاون أو تراخي دون العامة فوق وجعله العدل قيمة تكريس وإعالن

مجاملة ... .أو
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نأتي اهللا–وهكذا ،-بحمد مؤلفنا من األول الجزء ختام إلى
ق في قراءة ، اإلرهابية اإلرهـابالجريمة مكافحـة ) 03.03(انون

األول( لرصـد) الجزء ، الثـاني الجـزء في اهللا شاء إن وموعدنا
اإلرهاب لمكافحة العربية االتفاقية ظل في الجريمة وأبعاد خصوصية

.
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، هـذا الشريف ظهيرنا عقب ، الرسمية بالجريدة وينشر ينفذ
رقم عليـه03.03القانون وافـق كمـا ، اإلرهاب بمكافحة المتعلق

المستشارين ومجلس النواب .مجلس

في البيضاء بالدار األول26وحرر ربيع ماي28(1424من
2003. (

بالعطف :وقعه
األول الوزير

جطو: اإلمضاء .إدريس
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األول الباب
زجرية أحكام

األولى :المادة
مجموعـة مـن الثالـث الكتاب من األول الجزء إلى يضاف

رقم بالظهير عليها المصادق الجنائي 28بتاريخ1.58.413القانون

اآلخرة جمادى األ) 1962نوفمبر26(1382من مكـررالباب ول
: التالي

مكرر األول الباب
اإلرهاب

إذا–218-1الفصل ، إرهابية أفعاال اآلتية الجرائم تعتبر
المـس إلـى يهدف جماعي أو فردي بمشروع عمدا عالقة لها كانت

العنف أو الترهيب أو التخويف بواسطة العام بالنظام : الخطير
سـ-1 على أو األشخاص حياة على عمدا علـىاالعتداء أو المتهم

احتجازهم أو اختطافهم أو .حرياتهم



أختام-2 تزييف أو ، العام القرض سندات أو النقود تزوير أو تزييف
التزييـف أو التزويـر أو ، والعالمـات والطوابع والدمغات الدولة

الفصول في عليه القانون362و361و360المنصوص هذا .من
اإلتالف-3 أو التعييب أو .التخريب
النقـلت-4 وسائل من أخرى وسيلة أي أو السفن أو الطائرات حويل

أو البريـة أو البحرية أو الجوية المالحة منشآت إتالف أو إتالفها أو
االتصال وسائل تخريب أو .تعييب
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األموال-5 وانتزاع .السرقة
أو-6 األسـلحة اسـتعمال أو تـرويج أو نقـل أو حيازة أو صنع

خالف الذخيرة أو القانونالمتفجرات ألحكام .ا
للمعطيات-7 اآللية المعالجة بنظم المتعلقة .الجرائم
إليهـا-8 المشار أخرى أداء وسيلة أي أو الشيكات تزييف أو تزوير

المادتين في التوالي التجارة331و316على مدونة .من
أفعـال-9 مـن فعل ارتكاب أو إعداد ألجل اتفاق أو عصابة تكوين

.اإلرهاب
األشيا-10 بذلكإخفاء علمه مع إرهابية جريمة من عليها المتحصل ء

.

سـت–218–2الفصل إلـى سـنتين من بالحبس يعاقب
بين تتراوح وبغرامة ، من200.000و10.000سنوات كل درهم

أو الصـياح أو الخطـب بواسطة إرهابية جريمة تكون بأفعال أشاد
العم االجتماعات أو األماكن في بها المفوه بواسطةالتهديدات أو ومية



أو للبيـع المعروضة أو الموزعة أو المبيعة المطبوعات و المكتوبات
بواسـطة أو العموميـة االجتماعـات أو األمـاكن فـي المعروضة
وسـائل مختلـف بواسطة العموم أنظار على المعروضة الملصقات

واإللكترونية البصرية السمعية .اإلعالم

فعـال–218–3الفصل أيضا بـالمفهوميعتبر ، إرهابيـا
الفصل من األولى الفقرة في أو218–1الوارد إدخـال ، أعـاله

للخطر البيئي المجال أو الحيوان أو اإلنسان صحة تعرض مادة صنع
اإلقليمية المياه ذلك في بما ، الماء في أو األرض في أو الهواء في ،

.

أعـ األولى الفقرة في عليها المنصوص األفعال عن الهيعاقب
من .سنة20إلى10بالسجن
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عضو فقد الفعل عن ترتب إذا المؤبد السجن هي العقوبة تكون
دائمـة عاهة أي أو عور أو عمى أو منفعته من الحرمان أو بتره أو

أكثر أو لشخص .أخرى

أو شخص موت الفعل عن ترتب إذا اإلعدام هي العقوبة تكون
.أكثر

أفعاال218–4الفصل التاليةتعتبر الجرائم : إرهابية
جمع- أو بتقديم ، مباشرة غير أو مباشرة ، كانت وسيلة بأي القيام

أنهـا العلم مع أو ، استخدامها بنية ممتلكات أو قيم أو أموال تدبير أو



العمـل وقـع سواء ، إرهابي عمل الرتكاب جزئيا أو كليا ستستخدم
يقع لم أو .المذكور

مشورة- أو مساعدة الغرضتقديم .لهذا

الفصل هذا في عليها المنصوص الجرائم على .يعاقب

من بالسجن ، الطبيعيين األشخاص يخص إلى5فيما سنوات
من20 وبغرامة .درهم2.000.000إلى500.000سنة

بغرامـة ، المعنوية األشخاص يخص إلـى1.000.000فيما
يمكن5.000.000 التي بالعقوبات اإلخالل دون علىدرهم إصدارها

الجرائم في المتورطين بها العاملين المستخدمين أو .مسيريها

كمـا ، سنة ثالثين وإلى سنوات عشر إلى السجن عقوبة ترفع
الضعف إلى الغرامة .ترفع

مزاولـة- توفرها التي التسهيالت باستعمال الجرائم ترتكب عندما
مهني نشاط

منظ- عصابة إطار في الجرائم ترتكب .مةعندما
العود- حالة .في
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أجـل من المدان الشخص على الحكم ذلك على عالوة يمكن

جزئيا أو كليا ممتلكاته بمصادرة اإلرهاب .تمويل



بإقنـاع218–5الفصل الوسائل من وسيلة بأي قام من كل
القـانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من جريمة بارتكاب الغير

بها القيام إلى دفعه المقـررةأو بالعقوبـات يعاقب ذلك على حرضه
الجريمة .لتلك

المنصوص218–6الفصل المشاركة حاالت إلى باإلضافة
الفصل في عشرين129عليها إلى عشر من بالسجن القانون هذا من

أو يسـاهم أو إرهابيا فعال يرتكب لمن عمدا يقدم شخص كل ، سنة
أدوات أو ذخائر أو أسلحة ، فيه مساعداتيشارك أو ، الجريمة تنفيذ

السكن أو لالجتماع مكانا أو نقل، أو تراسل أو تعيش وسائل أو نقدية
عمله من عليه حصل فيما التصرف على يعينه من وكل ، االختباء أو
علمـه مـع المساعدة أنواع من نوع أي له يقدم من كل ، اإلجرامي

.بذلك

العقوبة من تعفي أن للمحكمة يجوز أنه وأصـهارغير أقارب
الدرجة غاية إلى ، فيها شارك أو ساهم أو إرهابية جريمة ارتكب من

فقط شخصية تعيش وسائل أو مسكنا له قدموا إذا ، .الرابعة

جـرائم218–7الفصل عـن للعقوبة األقصى الحد يرفع ،
الفصل في عليها الفعـل218–1المنصوص كـان إذا ، أعـاله

إر جريمة يكون يليالمرتكب كما : هابية
المؤبد- السجن هي للفعل المقررة العقوبة كانت إذا .اإلعدام



يصـل- للفعل المقررة للعقوبة األقصى الحد كان إذا المؤبد السجن
.سنة30إلى
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الضعف- إلى للحرية السالبة األخرى للعقوبات األقصى الحد يرفع
المقرر العقوبة كانت إذا سنة ثالثين يتجاوز أن أودون السـجن هي ة

.الحبس

األقصـى- الحد فيضاعف غرامة للفعل المقررة العقوبة كانت إذا
عن تقل أن دون مرة مائة .درهم100.000للغرامة

بالتدبيرين- والحكم بحله الحكم فيجب معنويا شخصا الفاعل كان إذا
الفصل في عليهما المنصوص مـع62الوقائيين الجنائي القانون من

المساس الغيرعدم .بحقوق

إرهابيـة218–8الفصل جريمـة عـن التبليغ بعدم يؤاخذ
علـم على كان من كل سنوات عشر إلى خمس من بالسجن ويعاقب
بوصـفها عليهـا معاقب أعمال ارتكاب إلى تهدف أفعال أو بمخطط
القضائية الجهات بها علمه بمجرد فورا عنها يبلغ ولم إرهابية جريمة

اإلد أو األمنية العسكريةأو أو .ارية

الفقرة في عليها المنصوص الحالة في للمحكمة يجوز أنه غير
مـن وأصـهار أقـارب العقوبة من تعفي أن المادة هذه من األولى



الدرجـة غايـة إلـى فيها شارك أو ساهم أو إرهابية جريمة ارتكب
.الرابعة

بـين تتراوح بغرامة فيعاقب ، معنوي بشخص األمر تعلق إذا
درهممائة ومليون .ألف

طبـق218–9الفصل العقـاب مـن معـف بعذر يتمتع ،
الفصول في عليها المنصوص هـذا145إلـى143الشروط مـن

غيـره قبـل يكشـف الذي المشارك أو المساهم أو الفاعل ، القانون
اتفاق وجود عن العسكرية أو اإلدارية أو األمنية أو القضائية للجهات

عصاب وجود أو بذلكجنائي قام إذا ، إرهابية جريمة ارتكاب ألجل ة
االتفاق موضوع كانت التي الجريمة ارتكاب محاولة قبل
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العمومية الدعوى إقامة وقبل العصابة هدف .أو

، الجريمـة ارتكـاب بعد المذكورة األفعال عن التبليغ تم إذا
المشـ أو المساهم أو للفاعل بالنسبة النصف إلى العقوبة اركفتخفض

عـن يبلـغ الذي أو أعاله المذكورة للسلطات تلقائيا نفسه يقدم الذي
الجريمة في المشاركين أو .المساهمين

وإذا المؤبـد السجن إلى فتحول اإلعدام هي العقوبة كانت إذا
من السجن إلى فتخفض المؤبد السجن هي إلـى20كانت 30سـنة

.سنة



الثانية :المادة
الفصول يلي كما األولى(86و72و70و40تتمم ) الفقرة

أعاله إليها المشار الجنائي القانون مجموعة .من

مضافة(40الفصل ثانية تطبيـق) فقرة للمحاكم أيضا يجوز
من جنحية بعقوبة حكمت إذا الفصل هذا من األولى الفقرة مقتضيات

إرهابية جريمة .أجل

تبين70الفصل العقوبة.......... ........................إذا انتهاء
.األصلية

مضافة( ثانية إرهابية) فقرة جريمة المرتكبة الجريمة كانت إذا
أعاله األولى الفقرة في المذكور اإلقامة مكان تعين للمحكمة فيجوز ،

الحكم.  يحددها التي المدة طيلة رخصة بدون عنه االبتعاد يجوز وال
تتجاوز ال أن .سنوات10على

الحكمويب ................................................... لغ
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تغيير( بدون ) الباقي

اإلقامـة72الفصل مـن بـالمنع الحكم دائما ........ يجوز
جناية .القانون



حالة في تلك...................................... أما على
.الجنحة

حال أي بالعقوبـة.................... ...............وعلى
.األصلية

مضافة( رابعة مـن) فقرة بـالمنع الحكم دائما يجوز أنه غير
إرهابية جريمة أجل من حبسية بعقوبة حكم صدر إذا .اإلقامة

األولى(6الفصل بعدم) الفقرة تصرح أن المحكمة على يجب
ا في العمومية والخدمات الوظائف جميع لمزاولة التياألهلية ألحوال

إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا أو ذلك على القانون فيها .نص

الثالثة :المادة
من األول الكتاب من األول الجزء من الثاني الباب إلى يضاف

الفصل أعاله إليها المشار الجنائي القانون : التالي44-1مجموعة

المنص44-1الفصل بالمصادرة تحكم أن للمحكمة وصيمكن
الفصل في إرهابية42عليها بجريمة األمر تعلق إذا القانون هذا من

.



الفصلين في المذكورة بالمصادرة الحكم دائما 44و43يجب

مـن بالمؤاخذة الحكم حالة في ، الغير حق حفظ مع القانون هذا من
إرهابية جريمة .أجل
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الثاني الباب

مسطرية أحكام

الرابعة :المادة
الموادتتم أحكام يلي الثانيـة(59كما و79و62و) الفقرة

والرابعة(108و102 الثالثة رقم115والمادة) الفقرتان القانون من
الشـريف22.01 الظهير بتنفيذه الصادر الجنائية بالمسطرة المتعلق

رجب25بتاريخ1.02.255رقم ) .2002أكتوبر3(1423من

الثا(59المادة بـأمن) نيةالفقرة المـس حـاالت عدا وفيما ،
لضـباط إال يحـق فـال ن إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا أو الدولة

المادة في إليهم المشار األشخاص ومعه القضائية وحدهم60الشرطة
بحجزها القيام قبل المستندات أو األوراق على .اإلطالع

مضافة(62المادة ثالثة بج) فقرة األمـر تعلـق إذا ريمـة،
أو القصوى االستعجال حالة أو البحث ضرورة ذلك واقتضت إرهابية



أو المنازل تفتيش في الشروع يمكن فإنه األدلة اندثار يخشى كان إذا
السـاعة بعد أو صباحا السادسة الساعة قبل استثنائية بصفة معاينتها

العامة النيابة من كتابي بإذن ليال .التاسعة

يمكن79المادة ال المنـازل، ..................... دخـول
.بمنزله

إلـى................................................ تضمن
.قبوله

..................................................... تسري
.63و

مضافة( رابعة وامتنع–) فقرة إرهابية بجريمة األمر تعلق إذا
التفت سيجري الذي موافقتهالشخص إعطاء عن بمنزله الحجز أو يش

الحصول تعذر أو

214
مـن األولـى الفقرة في المذكورة العمليات إجراء يمكن فإنه ، عليها
وفـي باألمر المعني الشخص بحضور العامة من كتابي بإذن المادة
ضـابط مرؤوسي غير من شخصين حضوره تعذر أو امتناعه حالة

القضائية .الشرطة

في-،102المادة المتهم منزل في سيجري التفتيش كان إذا
التحقيق لقاضي يجوز فإنه ، إرهابية جريمة بشأن ازو جنائية قضية



المادة في المحددة األوقات خارج يباشره بـه62أن يقوم أن شريطة
العامة النيابة ممثل وبحضور .شخصيا

الت لقاضي يجوز فإنه ، إرهابية بجريمة األمر تعلق حقيـقإذا
أو قاضـيا ينتـدب أن معلـل وبقرار القصوى االستعجال حالة في
خـارج التفتيش إلجراء القضائية الشرطة ضباط من اكثر أو ضابطا

العامة النيابة ممثل بحضور القانونية .الساعات

الثالثة(108المادة للملـك-،) الفقرة العام للوكيل يمكن كما
أن ، البحث ضرورة ذلك اقتضت األولإذا الرئيس من كتابة يلتمس

أو الهاتفيـة المكالمـات بالتقـاط أمـر إصـدار االستئناف لمحكمة
نسـخ وأخذ وتسجيلها بعد عن االتصال بوسائل المنجزة االتصاالت
بـأمن تمس البحث موضوع الجريمة كانت إذا وذلك حجزها أو منها

أ ، اإلجرامية بالعصابات تتعلق أو إرهابية جريمة أو بالقتـلالدولة و
تزويـر أو بتزييـف أو ، الرهائن وأخذ باالختطاف أو ، التسميم أو
، العقليـة والمؤثرات بالمخدرات أو ، العام القرض سندات أو النقود

الصحة بحماية أو ، والمتفجرات والذخيرة باألسلحة .او

الرابعة( فـي-،) الفقرة للملـك العام للوكيل يجوز أنه غير
االستعجال بالتقـاطحالة كتابـة يأمر أن ، استثنائية بصفة القصوى

بعـد عن االتصال بوسائل المنجزة االتصاالت أو الهاتفية المكالمات
منها نسخ وأخذ وتسجيلها
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مـن خوفـا التعجيل تقتضي البحث ضرورة كانت متى ، وحجزها
جريمة أو الدولة بأمن تمس الجريمة كانت إذا ، اإلثبات وسائل اندثار

والذخيرةإر باألسلحة أو العقلية والمؤثرات بالمخدرات تتعلق أو هابية
الرهائن بأخذ أو باالختطاف أو .والمتفجرات

مضافة(115المادة ثانية بالعقوبـات-،) فقرة اإلخالل دون
ارتكبـت إذا سـنوات عشر إلى السجن العقوبة تكون األشد الجنائية

األ الفقرة في إليها المشار إرهابياألفعال لغرض المادة هذه من ولى
.

الخامسة :المادة
المـادتين أحكام يلي كما وتتمم الرابعـة(66تغير الفقرتـان

والعاشرة(80و) والتاسعة الرابعة المسـطرة) الفقرتان قـانون من
الذكر السالف .الجنائية

مضافة(66المادة رابعة بجريمـة-،) فقرة األمر تعلق إذا
ف ، قابلـةإرهابية ساعة وتسعين ستا تكون النظرية الحراسة مدة إن

كتـابي إذن على بناء ، مرة كل في وتسعين ست لمدة مرتين للتمديد
العامة النيابة .من

، التاسعة اتصـال-الفقرة تـأخير العامة النيابة لممثل يمكن
إذا ، القضـائية الشرطة ضابط من طلب على بناء بموكله المحامي

ذلك أواقتضت إرهابيـة بجريمة األمر تعلق كلما ، البحث ضرورة



المادة في إليها المشار ال108بالجرائم أن علـى القـانون هذا من
األول التمديد من ابتداء ساعة وأربعين ثمان مدة التأخير ذلك يتجاوز

.

مضافة(80المادة رابعة بجريمـة-،) فقرة األمر تعلق إذا
الحراسة مدة فإن قابلـةإرهابية سـاعة وتسعين ستا تكون النظرية

إذن علـى بناء ، مرة كل في ساعة وتسعين ست لمدة مرتين للتمديد
العامة النيابة من .كتابي
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العاشرة( اتصـال-،)الفقرة تأخير العامة النيابة لممثل يمكن

إذا ، القضـائية الشرطة ضابط من طلب على بناء بموكله المحامي
ضرورة ذلك أواقتضت إرهابيـة بجريمة األمر تعلق كلما ، البحث

المادة في إليها المشار ال108بالجرائم أن علـى القـانون هذا من
األول التمديد من ابتداء ساعة وأربعين ثمان مدة التأخير .يتجاوز

السادسة :المادة
الجنائيـة المسـطرة قـانون من الخامس الكتاب إلى يضاف

القس أعاله إليه بعدهالمشار اآلتي الرابع .م

الرابع اإلرهاب:القسم بتمويل خاصة :أحكام
إجـراء-،595-1المادة بمناسبة للملك العام للوكيل يمكن

أمـوال تحركـات أو عمليات حول معلومات يطلب أن قضائي بحث
الخاضـعة األبنـاك مـن ، اإلرهاب بتمويل عالقة لها أن في يشتبه



رقم الشريف الظهير محرم15بتاريخ1.93.147ألحكام 1414من

ومراقبتها) 1993يوليو6( االئتمان مؤسسات نشاط بممارسة المتعلق
الحرة األبناك القـانون) off shore( ومن أحكام عليها تسري التي

الشـريف58.90رقم بالظهير عليه المصادق الحرة المالية بالمناطق
شعبان23بتاريخ1.93.131رقم ) .1992فبراير26(1412من

عليهمـا أحيلـت إذا الحكم ولهيئة التحقيق لقاضي أيضا يمكن
المنصـوص المعلومـات كطلب إرهابية بجريمة عالقة لها مسطرة

المادة هذه من األولى الفقرة في . عليها

فـي-،595-2المادة المـذكورة القضائية للسلطات يمكن
حجز أو بتجميد تأمر أن السابقة لهـاالمادة أن فـي المشتبه األموال

اإلرهاب بتمويل .عالقة
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المغـرب بنـك مساعدة تطلب أن أيضا السلطات لهذه يمكن

التدابير هذه .لتنفيذ

وما المتخذة التدابير المغرب بنك إلى المذكورة السلطات تبلغ
شأنها في .تقرر



لنقـل-،595-3المادة المؤقـت المنـع بالتجميـد يقصد
إخضـاعهاالممتل أو تحريكهـا أو فيهـا التصرف أو تبديلها أو كات

.للحراسة

في595-4المادة إليها المشار البنكية المؤسسات على يجب ،
أقصاه595-1المادة أجل داخل منها المطلوبة المعلومات تقديم أعاله
بالطلب30 التوصل تاريخ من .يوما

المذكو السلطات تواجه أن لألبناك يجوز المـادةال في -1رة
المهني595 السر على الحفاظ بمبدأ المغرب بنك أو .أعاله

أو مسـيروها أو األبناك أو المغرب بنك يتعرض أن يمكن ال
الفصل أساس على متابعة ألي لديها القـانون446المستخدمون من

بسـبب المدنيـة للمسـؤولية دعوى أي ضدهم تقام أن وى الجنائي
والم األعمال مقتضـياتممارسة تطبيق نطاق في ، لهم المخولة هام

القسم .هذا

عليهـا-،595-5المادة المحصل المعلومات استعمال يمنع
القسم هذا في عليها المنصوص األغراض غير .ألغراض

تطبيـق-،595-6المادة إطـار فـي ، للحكومـة يجوز
الدولية االتفاقيات
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ا اإلرهاب تمويل مكافحة مجال المغربيـةفي المملكـة إليها لمنضمة

الطلـب ، أجنبية دولة من بطلب ، تحيل أن رسمية بصفة والمنشورة
التالية اإلجراءات التخاذ للملك العام الوكيل : إلى

اإلرهـاب-1 تمويل جرائم إحدى بعائد يتعلق فيما والتعريف البحث
ه ارتكاب في الستخدامها معدة كانت أو استخدمت التي ذهوالممتلكات

منها العائد قيمته تطابق ممتلك كل أو .الجريمة
حجزها-2 أو الممتلكات .تجميد
المذكورة-3 الممتلكات بشأن التحفظية اإلجراءات .اتخاذ

إذا الطلب للملك العام الوكيل : يرفض
األساسية- مصالحهم أو أمنها أو الدولة بسيادة تنفيذه شأن من كان

العام النظام .أو
ا- شأن في فيصدر نهائي قضائي مقرر الطلب بها المتعلق ألفعال

الوطني .التراب
توفر- ال شروط وفق صدر أجنبي قضائي مقرر بتنفيذ األمر تعلق

الدفاع حقوق لحماية كافية .ضمانات
بتمويـل- لهـا عالقة ال الطلب أساسها على المقدم األفعال كانت

.اإلرهاب

ا-،595-7المادة من ترخيص على العـاميتوقف لوكيـل
أو حجـز أو تجميـد لمقـرر الـوطني التراب في تنفيذ كل ، للملك



مـن طلـب شأنه في وقدم أجنبية قضائية سلطة عن صادر مصادرة
المذكورة السلطة .لدن

أو بـالحجز أو بالتجميـد التـرخيص قـرار يتعلق أن يجب
ارتكـاب فـي السـتخدامه معدا كان أو استخدم بممتلك بالمصادرة

مبلغالجريمة بدفع اإللزام إلى يهدف أن أو ، الوطني بالتراب ويوجد
المذكور الممتلك لقيمة مطابق .نقدي
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التاليين الشرطين توافر على األجنبي المقرر تنفيذ : يتوقف

قانون-1 وفق للتنفيذ وقابال نهائيا األجنبي القضائي المقرر يكون أن
؛ الطالبة الدولة

المرا-2 الممتلكات تكون عمالأن مصادرتها أو حجزها أو تجميدها د
مماثلـة ظروف في المصادرة أو الحجز أو للتجديد قابلة المقرر بهذا

المغربي التشريع .حسب

للملك-،595–8المادة العام الوكيل ترخيص على يترتب
الممتلكـات ملكيـة نقـل ، األغيـار حقوق مراعاة مع بالمصادرة

المغرب الدولة إلى ذلكالمصادرة خالف على االتفاق تم إذا عدا ما ية،
أسـاس علـى أو دولية اتفاقية تطبيق إطار في أو الطالبة الدولة مع

بالمثل .المعاملة

بـالترخيص القاضـي للملك العام الوكيل قرار عن يترتب ال
ومنـع القـرار موضوع األموال عقل إال تجميدها أو األموال بحجز

سريان مدة طيلة فيها التجميدالتصرف أو الحجز قرار .مفعول



الـذين-،595–9المادة األشـخاص كـل علـى يجب
التحركـات مكافحـة وفـي المالية المعلومات معالجة في يشاركون
األشـخاص جميـع على ، عامة وبصفة اإلرهاب بتمويل المرتبطة
تلـك علـى اإلطـالع الصـفات من صفة بأي ، منهم يطلب الذين

استغال أو المهنـيالمعلومات السـر بكتمان تاما تقيدا يتقيدوا أن لها
الفصل في عليها المنصوص العقوبة طائلة مجموعـة446تحت من

الجنائي .القانون

عليهـا-،595–10المادة المنصوص للعقوبات يتعرض
الفصل مسـتخدمو446في أو مسيرو الجنائي القانون مجموعة من

وسيل بأي عمدا أخبروا إذا أواألبناك باألمر المعني الشخص ، كانت ة
عالقتهـا في االشتباه بسبب أمواله تحركات بشأن يجري ببحث غيره

اإلرهاب .بتمويل
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المعلومـات عمـدا اسـتعمل من كل العقوبات لنفس يتعرض
هـذا في عليها المنصوص األغراض غير ألغراض عليها المحصل

.القسم

السابعة :المادة
قو عن النظر قـانونبصرف فـي المقررة االختصاص اعد

االستئناف محكمة تختص ، أخرى نصوص في أو الجنائية المسطرة
اإلرهابية الجرائم في والحكم والتحقيق بالمتابعة .بالرباط



أن ، العمومي باألمن تتعلق ألسباب ، المذكورة للمحكمة يمكن
أخرى محكمة أي بمقر استثنائية بصفة جلساتها .تعقد

الثامنةالماد :ة
يلي كما بعـده–تغر التاسعة المادة مقتضيات مراعاة –مع

رقم755المادة القانون الجنائيـة22.01من بالمسـطرة المتعلـق
رقم الشريف الظهير بتنفيذه رجب25بتاريخ1.02.255الصادر من

) : 2002أكتوبر3(1423

األولى(755المادة بمقتضي-،) الفقرة العمل هذايجري ات
سنة من أكتوبر فاتح من ابتداء .2003القانون

التاسعة :المادة
الخامس الباب ومقتضيات القانون هذا بمقتضيات العمل يجري

رقم القانون من األول الكتاب من الثالث القسم المتعلـق22.01من
الرسمية بالجريدة القانون هذا نشر تاريخ من ابتداء الجنائية بالمسطرة

.
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وحده هللا الحمد
الشريف :بداخله–الطابع

وليه( اهللا يوسف بن محمد بم الحسن بن )محمد

أسم ، هذا الشريف ظهيرنا من أننايعلم أمره وأعز اهللا : اه

بالقـاهرة الموقعة اإلرهاب لمكافحة العربية االتفاقية على بناء
.1998أبريل22في

علـى المغربيـة المملكة مصادقة وثائق إيداع محضر وعلى
في بالقاهرة الموقع المذكورة .2001أكتوبر14االتفاقية

يلي بما الشريف أمرنا : أصدرنا

بالجري االتفاقيةتنشر ، هذا الشريف ظهيرنا عقب ، الرسمية دة
في بالقاهرة الموقعة اإلرهاب لمكافحة .1998أبريل22العربية



في بالرباط ) 2001نوفمبر22(1422رمضان6وحرر

بالعطف وقعه
األول الوزير

يوسفي: اإلمضاء الرحمن عبد
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اإلرهاب لمكافحة العربية االتفاقية

الديباجة

الموقعة العربية الدول : إن
اإلرهابية الجرائم لمكافحة بينها فيما التعاون تعزيز في رغبة
علـى خطـرا وتشكل ، واستقرارها العربية األمة أمن تهدد التي ،

الحيوية .مصالحها

أحكام سيما وال ، السامية والدينية األخالقية بالمبادئ والتزاما
بالت وكذا ، اإلسالمية تنبـذالشريعة التي العربية لألمة اإلنساني راث

، اإلنسـان حقـوق حماية إلى وتدعو ، واإلرهاب العنف أشكال كل
التـي وأسسه الدولي القانون مبادئ معها تتماشى التي األحكام وهي

السالم إقامة أجل من الشعوب تعاون على .قامت

األمـم هيئـة وميثـاق العربية الدول جامعة بميثاق والتزاما
الدولال تكون التي األخرى الدولية والمواثيق العهود وجميع ، متحدة

فيها طرفا االتفاقية هذه في .المتعاقدة



األجنبـي االحتالل ضد الكفاح في الشعوب حق على وتأكيدا
أجـل مـن المسلح الكفاح ذلك في بما ، الوسائل بمختلف والعدوان

مصـ تقريـر فـي حقهـا علـى والحصول ، أراضيها ريهاتحرير
وذلك ، عربي بلد لكل الترابية الوحدة على يحافظ وبما ، واستقاللها

المتحدة األمم وقرارات ميثاق ومبادئ لمقاصد وفقا .كله

لـم عربية دولة كل داعية ، االتفاقية هذه عقد على اتفقت قد
إليها االنضمام إلى إبرامها في .تشارك
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األول الباب
عامة وأحكام تعاريف

األولىالم كـل:ادة إزاء المبين التعريف التالية بالمصطلحات يقصد
: منها

المتعاقدة-1 : الدولة
هـذه علـى صدقت العربية الدول جامعة في عضو دولة كل

للجامعة العامة األمانة لدى تصديقها وثائق وأودعت ، .االتفاقية

: اإلرهاب-2
كانـت أيا به التهديد أو العنف أفعال من فعل أوكل بواعثـه

ويهـدف ، جماعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيذا يقع ، أعراضه
حياتهم تعريض أو بإيذائهم ترويعهم أو ، الناس بين الرعب إلقاء إلى



بأحـد أو بالبيئـة الضـرر إلحاق أو ، للخطر أمنهم أو حريتهم أو
االسـتيالء أو احتاللهـا أو ، الخاصة أو العامة األمالك أو المرافق

للخطرعليها الوطنية الموارد أحد تعريض أو ،.

اإلرهابية-3 : الجريمة
إرهـابي لغرض تنفيذا ترتكب فيها شروع أو جريمة أي هي
أو ممتلكاتهـا أو رعاياهـا علـى أو ، المتعاقـدة الدول من أي في
الجـرائم مـن تعـد كمـا ، الداخلي قانونها عليها يعاقب مصالحها

علي المنصوص الجرائم مـااإلرهابية عـدا ، التالية االتفاقيات في ها
عليها تصادق لم التي أو المتعاقدة الدول تشريعات منها : استثنته

متن-أ على ترتكب التي واألفعال بالجرائم والخاصة طوكيو اتفاقية
بتاريخ والموقعة .م14/09/1963: الطائرات

علـى-ب المشـروع غيـر االستيالء مكافحة بشأن الهاي اتفاقية
بتاريخالطائر والموقعة .م16/12/1970: ات
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الموجهة-ت المشروعة غير األعمال بقمع الخاصة مونتريال اتفاقية
فـي والموقعـة المـدني الطيران سالمة ،23/09/1971: ضد م
مونتريال في والموقع بها الملحق .م10/05/1984: والبروتوكول

الجرائم-ث ومعاقبة بمنع الخاصة نيويورك ضـداتفاقية المرتكبـة
الممثلـون فـيهم بمـن الدوليـة بالحمايـة المشـمولين األشخاص

في والموقعة .م14/12/1973: الدبلوماسيون



في-ج والموقعة الرهائن واحتجاز اختطاف 17/12/1979: اتفاقية

.م
لسنة-ح البحار لقانون المتحدة األمم يتعلـق1983: اتفاقية ما ، م

البحرية بالقرصنة .منها

الثانيةالم : ادة
ذلـك-أ في بما ، الوسائل بمختلف الكفاح حاالت ، جريمة تعد ال

التحـرر أجـل مـن والعدوان األجنبي االحتالل ضد المسلح الكفاح
هـذه من يعتبر وال ، الدولي القانون لمبادئ وفقا ن المصير وتقرير

العربية الدول من ألي الترابية بالوحدة يمس عمل كل .الحاالت
تعد-ب السـابقةال المادة في إليها المشار اإلرهابية الجرائم من أي

السياسية الجرائم .من
السياسية الجرائم من تعد ال ، االتفاقية هذه أحكام تطبيق ولو–وفي

سياسي بدافع اآلتية–كانت : الجرائم
أو-1 وزوجاتهم والحكام المتعاقدة الدول ورؤساء ملوك على التعدي

فروعهم أو .أصولهم
رؤسـاء-2 او ، الدول رؤساء نواب أو ، العهد أولياء على التعدي

المتعاقدة الدول من أي الوزراء أو .الحكومات،
فـيهم-3 بمـن ، دوليـة بحماية المتمتعين األشخاص على التعدي

لديها المعتمدون أو المتعاقدة الدول في والدبلوماسيون .السفراء
ضد-4 بإكراه المصحوبة والسرقة العمد أوالقتل السلطات أو األفراد

والمواصالت النقل .وسائل
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والممتلكـات-5 العامـة للممتلكـات واإلتـالف التخريـب أعمال
مـن أخـرى لدولة مملوكة كانت ولو حتى عامة لخدمة المخصصة

المتعاقدة .الدول
أو-6 الـذخائر أو األسـلحة حيـازة أو تهريـب أو تصنيع جرائم

المواد من غيرها أو ، إرهابيةلمتفجرات جرائم الرتكاب تعد .التي

الثاني الباب
اإلرهاب لمكافحة العربي التعاون أسس

األول :الفصل
األمني المجال في

األول الفرع
اإلرهابية الجرائم ومكافحة منع تدابير

الثالثة : المادة
األعمال ارتكاب أو تمويل أو تنظيم بعدم المتعاقدة الدول تتعهد

أو ومكافحةاإلرهابية بمنع منها والتزاما ، صورة بأية فيها االشتراك
فإنهـا منها لكل الداخلية واإلجراءات للقوانين طبقا اإلرهابية الجرائم

على :تعمل

المنع:أوال : تدابير
تنفيـذ-1 أو تنظـيم أو لتخطيط مسرحا أراضيها اتخاذ دةن الحيلولة

فيه االشتراك أو الشروع أو اإلرهابية مـنالجرائم صـورة بأيـة ا



إليهـا اإلرهابية العناصر تسلل منع على العمل ذلك في بما ، الصور
أو, أ إيوائها أو استقبالها أو جماعات أو فرادى أراضيها على إقامتها

لها تسهيالت أية تقديم أو تمويلها أو تسليحها أو .تدريبها
من-2 المتاجرة وخاصة ، المتعاقدة الدول بين والتنسيق ،التعاون هـا

مشتركة أو متشابهة بصورة اإلرهابية الجرائم من تعاني .التي
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واسـتيراد-3 نقـل عـن بالكشف المتصلة األنظمة وتعزيز تطوير
وغيرها ، والمتفجرات والذخائر األسلحة واستخدام وتخزين وتصدير
عبـر مراقبتهـا وإجـراءات ، والـدمار والقتل االعتداء وسائل من

لمنع والحدود إلـىالجمارك أو ، أخرى إلى متعاقدة دولة من انتقالها
ثابت نحو على مشروعة ألغراض إال ، الدول من .غيرها

وتـأمين-4 المراقبـة بـإجراءات المتصلة األنظمة وتعزيز تطوير
منها التسلل حاالت لمنع والجوية والبحرية البرية والمنافذ .الحدود

ال-5 والمنشآت الشخصيات وحماية تأمين نظم ووسائلتعزيز حيوية
العام .النقل

الدبلوماسية-6 وللبعثات للشخصيات والسالمة واألمن الحماية تعزيز
المتعاقدة الدولة لدى المعتمدة والدولية اإلقليمية والمنظمات والقنصلية

الموضوع هذا تحكم التي الدولية لالتفاقيات وفقا ،.
اإل-7 األنشطة مع وتنسيقها األمني اإلعالم أنشطة فيتعزيز عالمية

الجماعـات أهداف لكشف وذلك ، اإلعالمية لسياستها وفقا دولة كل
خطورتهـا مـدة وبيان ، مخططاتها وإحباط ، اإلرهابية والتنظيمات

واالستقرار األمن .على



لجمـع-8 بيانـات قاعدة بإنشاء ، المتعاقدة الدول من دولة كل تقوم
والح والجماعـات بالعناصـر الخاصـة المعلومات ركـاتوتحليل

والتجارب ، اإلرهاب ظاهرة مستجدات ومتابعة اإلرهابية والتنظيمات
األجهـزة وتزويد ، المعلومات هذه وتحديث ، مواجهتها في الناجحة
بـه تسـمح مـا حـدود في وذلك بها، المتعاقدة الدول في المختصة

دولة لكل الداخلية واإلجراءات .القوانين

المكافحة:ثانيا : تدابير
للقـانونالقبض-1 وفقا ومحاكمتهم اإلرهابية الجرائم مرتكبي علال

ا ، االتفاقية هذه ألحكام وفقا تسليمهم أو الثنائيـة, الوطني، االتفاقيات
التسليم إليها والمطلوب الطالبة الدولتين .بين
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الجنائية-2 العدالة ميدان في للعاملين فعالة حماية .تأمين
ا-3 لمصادر فعالة حماية اإلرهابيـةتأمين الجـرائم عن لمعلومات

فيها .والشهود
اإلرهاب-4 لضحايا مساعدات من يلزم ما .توفير
لمواجهـة-5 المواطنين وبين المعنية األجهزة بين فعال تعاون إقامة

علـى للتشجيع مناسبة وحوافز ضمانات إيجاد ذلك في بما اإلرهاب،
ال المعلومات وتقديم ، اإلرهابية األعمال عن فـياإلبالغ تسـاعد تي

مرتكبيها على القبض في والتعاون عنها .الكشف

الثاني الفرع



اإلرهابية الجرائم ومكافحة لمنع العربي التعاون

الرابعة : المادة
طبقا ، اإلرهابية الجرائم ومكافحة لمنع المتعاقدة الدول تتعاون

اآلتي خالل من ن دولة لكل الداخلية واإلجراءات : للقوانين

المعلومات–الأو : تبادل
حول-1 بينها فيما المعلومات تبادل بتعزيز المتعاقدة الدول : تتعهد
وأماكن-أ وعناصرها وقياداتها اإلرهابية الجماعات وجرائم أنشطة

وأنـواع وتسـليحها تمويلهـا ومصادر ووسائل وتدريبها تمركزها
وسـ من وغيرها ، تستخدمها التي والمتفجرات والذخائر ائلاألسلحة

والدمار والقتل .االعتداء
اإلرهابيـة-ب الجماعـات تستخدمها التي والدعاية االتصال وسائل

التـي السفر ووثائق ، وعناصرها قياداتها وتنقالت ، عملها وأسلوب
.تستعملها

2-، أخرى متعاقدة دولة أية بإخطار ، المتعاقدة الدول من كل تتعهد
المتوفرة بالمعلومات ، السرعة وجه جريمـةعلى أيـة عـن لديها

أو الدولـة تلـك بمصـالح المساس تستهدف إقليمها في تقع إرهابية
تبين أن على ، بمواطنيها
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فيهـا والجنـاة ظـروف مـن بالجريمة أحاط ما اإلخطار ذلك في
المسـتخدمة واألساليب واألدوات عنها الناجمة والخسائر وضحاياها



يت ال الذي بالقدر وذلك ، ارتكابها البحـثفي متطلبـات مع عارض
.والتحقيق

المعلومـات-3 لتبـادل بينهـا فيما بالتعاون ، المتعاقدة الدول تتعهد
الـدول أو الدولـة بإخطـار تبادر وأن ، اإلرهابية الجرائم لمكافحة
مـن بيانـات أو معلومات من لديها يتوافر ما بكل المتعاقدة األخرى

علـى إرهابية جرائم وقوع دون تحول أن ضـدشأنها أو إقليمهـا
مصالحها ضد أو فيها المقيمين أو .مواطنيها

4-، أخـرى متعاقدة دولة أية بتزويد ، المتعاقدة الدول من كل تتعهد
شأنها من بيانات أو معلومات من لديها يتوافر : بما

جريمـة-أ بارتكـاب متهمين أو متهم على القبض في تساعد أن
الشر أو ، الدولة تلك مصالح ضد سواءإرهابية فيها االشتراك أو وع

التحريض أو االتفاق أو .بالمساعدة
أدوات-ب أو متفجرات أو ذخائر أو أسلحة أية ضبط إلى تؤدي أن

إرهابية جريمة في لالستخدام أعدت أو استخدمت أموال .أو
المتبادلة-5 المعلومات سرية على بالمحافظة ، المتعاقدة الدول تتعهد

أ تزويد وعدم ، بينها ،فيما بهـا أخرى جهة أو متعاقدة غير دولة ية
المعلومات مصدر للدولة المسبقة الموافقة أخذ .دون

: التحريات–ثانيا
وتقـديم ، بينهـا فيما التعاون بتعزيز ، المتعاقدة الدول تتعهد
مـن الهـاربين على والقبض التحري إجراءات مجال في المساعدة

إ بجرائم عليهم المحكوم أو كـلالمتهمين وأنظمة لقوانين وفقا رهابية
.دولة
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الخبرات–ثالثا : تبادل
والبحـوث-1 الدراسات وتبادل إجراء على ، المتعاقدة الدول تتعاون

مجال في خبرات من لديها ما تتبادل كما ، اإلرهابية الجرائم لمكافحة
.المكافحة

تـو-2 علـى ، إمكانيتهـا حـدود في ، المتعاقدة الدول فيرتتعاون
تدريبيـة دورات عقـد أو بـرامج إلعداد المتاحة الفنية المساعدات
عنـد المتعاقـدة الـدول من مجموعة أو بدولة خاصة أو ، مشتركة
العلمية قدراتهم لتنمية ، اإلرهاب مكافحة مجال في للعاملين ، الحاجة

أدائهم مستوى ورفع .والعملية

الثاني الفصل
القضائي المجال في

األ ولالفرع
المجرمين تسليم

الخامسة : المادة
المحكـوم أو المتهمين بتسليم ، المتعاقدة الدول من كل تتعهد
الدول هذه من أي من تسليمهم المطلوب اإلرهابية الجرائم في عليهم

االتفاقية هذه في عليها المنصوص والشروط للقواعد طبقا وذلك ،.



السادسة : المادة
أي في التسليم يجوز التاليةال الحاالت : من

بمقتضى-أ ، معتبرة التسليم أجلها من المطلوب الجريمة كانت إذا
، التسـليم إليها المطلوب المتعاقدة الدولة لدى النافدة القانونية القواعد

سياسية صبغة لها .جريمة
فـي-ب تنحصـر التسـليم أجلها من المطلوب الجريمة كانت إذا

عسكرية بواجبات .اإلخالل
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إقليم-ت في ارتكب قد التسليم أجلها من المطلوب الجريمة كانت إذا
قد الجريمة هذه كانت إذا غال ، التسليم إليها المطلوب المتعاقدة الدولة
تنص قوانينها وكانت ، التسليم طالبة المتعاقدة الدولة بمصالح أضرت

المطل الدولة تكن لم ما ، ومعاقبتهم الجرائم هذه مرتكبي تتبع وبعلى
المحاكمة أو التحقيق إجراءات بدأت قد التسليم .غليها

نهائي-ث حكم بشأنها صدر قد الجريمة كانت األمـر(إذا قـوة له
دولـة) المقضي لدى أو ، التسليم إليها المطلوب المتعاقدة الدولة لدى

ثالثة .متعاقدة
أو-ج ، انقضـت قـد التسليم طلب وصول عند الدعوى كانت إذا

سقط قد طالبـةالعقوبة المتعاقـدة الدولة لقانون طبقا المدة بمضي ت
.التسليم

الطالبة-ح المتعاقدة الدولة إقليم خارج ارتكبت قد الجريمة كانت إذا
المطلوب المتعاقدة الدولة قانون وكان ، جنسيتها يحمل ال شخص من



ارتكبت إذا الجريمة هذه مثل عن االتهام توجيه يجيز ال التسليم إليها
إقل الشخصخارج هذا مثل من .يمه

المتعاقـدة-خ الدولة لدى الجرائم هذه مرتكبي يشمل عفو صدر إذا
.الطالبة

لها-د يجيز ال التسليم إليها المطلوب للدولة القانوني النظام كان إذا
االتهـام بتوجيه التسليم إليها المطلوب الدولة فتلتزم ، مواطنيها تسليم

الدول من أي لدى منهم يرتكب من منضد جريمة األخرى المتعاقدة
الـدولتين مـن كل في عليه معاقبا الفعل كان إذا ، اإلرهابية الجرائم
وتحـدد ، أشد بعقوبة أو سنة عن مدتها تقل ال للحرية سالبة بعقوبة
مـن التسليم المطلوب الجريمة وقوع بتاريخ تسليمه المطلوب جنسية

التي بالتحقيقات الشأن هذا في ويستعان ، طالبـةأجلها الدولة أجرتها
.التسليم

السابعة : المادة
أو المحاكمة أو التحقيق قيد تسليمه المطلوب الشخص كان إذا
، التسـليم إليها المطلوب الدولة في أخرى جريمة عن عليه محكوما

يؤجل تسليمه فإن
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، العقوبـة تنفيـذ أو المحاكمة انتهاء أو التحقيق في التصرف لحين

للتحقيقويجوز مؤقتا ، تسليمه التسليم إليها المطلوب للدولة ذلك مع
العقوبـة تنفيذ قبل سلمته التي للدولة إعادته بشرط ، محاكمته أو معه

التسليم طالبة الدولة في .عليه



الثامنة : المادة
بما يعتد ال االتفاقية هذه بموجب الجرائم مرتكبي تسليم لغرض

الد التشريعات بين تكون فـيقد اخـتالف من المتعاقدة للدول اخلية
بالعقوبـة أو ، جنحـة أو كانـت جنايـة للجريمة، القانوني التكييف
كلتـا قـوانين بموجـب عليها معاقبا تكون أن بشرط ، لها المقررة

أشد بعقوبة أو سنة عن تقل ال لمدة للحرية سالبة بعقوبة .الدولتين

الثاني الفرع
القضائية اإلنابة

ا : لتاسعةالمادة
القيام ، متعاقدة أخرى دولة أية إلى تطلب أن متعاقدة دولة لكل
عـن ناشئة بدعوى متعلق قضائي إجراء بأي ، عنها نيابة إقليمها في

خاصة وبصفة إرهابية : جريمة
االستدالل-أ سبيل على تؤخذ التي واألقوال الشهود شهادة .سماع

القضائية-ب الوثائق .تبليغ
ا-ت عمليات والحجزتنفيذ .لتفتيش
األشياء-ث وفحص المعاينة .إجراء
أو-ج ، الالزمـة السجالت أو الوثائق أو المستندات على الحصول

منها مصدقة .نسخ
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العاشرة : المادة

القضـائية اإلنابـات بتنفيـذ ، المتعاقدة الدول من كل تلتزم
فـ التنفيذ طلب رفض لها ويجوز ، اإلرهابية بالجرائم أيالمتعلقة ي

التاليتين الحالتين : من
أو-أ تحقيـق أو اتهـام محـل الطلب موضوع الجريمة كانت إذا

اإلنابة تنفيذ غليها المطلوب الدولة لدى .محاكمة
المكلفـة-ب الدولـة بسيادة المساس شأنه من الطلب تنفيذ كان إذا

فيها العام بالنظام أو بأمنها أو .بتنفيذه

عشرة الحادية : المادة
المطلوبينفذ للدولة الداخلي القانون ألحكام وفقا اإلنابة طلب

التنفيـذ تأجيل الدولة لهذه ويجوز ، السرعة وجه وعلى ، التنفيذ إليها
فـي لديها الجاري القضائي والتتبع التحقيق إجراءات استكمال حتى
على ، للتأجيل دعت التي القهرية األسباب زوال أو ، الموضوع نفس

ا إشعار يتم التأجيلأن بهذا الطالبة .لدولة

عشرة الثانية : المادة
هـذه-أ ألحكـام وفقـا ، اإلنابـة بطريق يتم الذي لإلجراء يكون

لـدى المختصة الجهة أمام تم لو كما ، ذاته القانوني األثر ، االتفاقية
اإلنابة طالبة .الدولة

مـا-ب نطـاق فـي إال اإلنابة تنفيذ عن نتج ما استعمال يجوز ال
بشأنهصدرت .اإلنابة
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الثالث الفرع
القضائي التعاون

عشرة الثالثة : المادة
الممكنـة المسـاعدة األخـرى للـدول متعاقدة دولة كل تقدم
اإلرهابية بالجرائم المتعلقة المحاكمة إجراءات أو للتحقيقات والالزمة

.

عشرة الرابعة : المادة
إلحدى-أ القضائي االختصاص انعقد بمحاكمـةإذا المتعاقدة الدول

الدولـة إلى تطلب أن الدولة لهذه فيجوز ، إرهابية جريمة عن متهم
شـريطة ، الجريمـة هذه عن محاكمته إقليمها في المتهم يوجد التي
المحاكمة دولة في عليها معاقبا الجريمة تكون وأن الدولة هذه موافقة

واحدة سنة عن مدتها تقل ال للحرية سالبة أخـرىبعقوبة بعقوبة أو
المطلـوب الدولـة بموافاة الحالة هذه في الطالبة الدولة وتقوم ، أشد

بالجريمة الخاصة واألدلة والوثائق التحقيقات بجميع .منها



أو-ب الواقعة عن الحال مقتضى حسب المحاكمة أو التحقيق يجري
وإجراء ألحكام وفقا ، المتهم إلى الطالبة الدولة أسنتها التي اتالوقائع

المحاكمة دولة .قانون

عشرة الخامسة : المادة
للبنـد وفقا ، المحاكمة لطلب الطالبة الدولة تقديم على يترتب

والمحاكمة) أ( والتحقيق المالحقة إجراءات وقف ، السابقة المادة من
مـا باسـتثناء وذلك ، محاكمته المطلوب المتهم بشأن لديها المتخذة

التعاون مقتضيات التـيتستلزمه القضـائية اإلنابـة أو المساعدة أو
المحاكمــة إجــراء إليهــا المطلــوب الدولــة .تطلبهــا
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عشرة السادسة : المادة
الـدولتين-أ من أي في تتم التي اإلجراءات أو–تخضع الطالبـة

المحاكمة فيها تجرى ،–التي اإلجـراء فيها يتم التي الدولة لقانون
ف المقررة الحجية لها القانونوتكون هذا .ي

طلبـت-ب مـن محاكمة إعادة أو محاكمة الطالبة للدولة يجوز ال
محاكمته إجراء عن إليها المطلوب الدولة امتنعت إذا إال .محاكمته

،-ت المحاكمـة إليهـا المطلـوب الدولة تلتزم األحوال جميع وفي
كما ، المحاكمة إجراء طلب بشأن اتخذته بما ، الطالبة الدولة بإخطار

تجريهاتلت التي المحاكمة أو ، التحقيقات بنتيجة بإخطارها .زم

عشرة السابعة : المادة
جميـع اتخـاذ ، المحاكمـة إجـراء إليهـا المطلوب للدولة
الفتـرة في سواء المتهم قبل قانونها يقررها التي والتدابير اإلجراءات

بعده أو إليها المحاكمة طلب وصول تسبق .التي

الثامنة : عشرةالمادة
بحقـوق المسـاس بالمحاكمة االختصاص نقل على يترتب ال
الطالبـة الدولة قضاء إلى اللجوء له ويكون ، الجريمة من المتضرر

الجريمة عن الناشئة المدنية بحقوقه المطالبة في المحاكمة دولة .أو



الرابع الفرع
الجريمة عن المتحصلة والعائدات األشياء

ضبطها عن والناتجة
عشرةال التاسعة : مادة

الـدول-أ من أي تلتزم ، تسليمه المطلوب الشخص تسليم تقرر إذا
المتعاقدة

، اإلرهابيـة الجريمة من المتحصلة والعائدات األشياء وتسليم بضبط
في وجدت سواء الطالبة للدولة ، بها المتعلقة أو ، فيها المستعملة أو

لد أوة ، تسليمه المطلوب الشخص الغيرحيازة .ى
تسـليم-ب يتم لم ولو ، السابقة الفقرة في إليها المشار األشياء تسلم

، آخـر سبب ألي أو وفاته أو هربه بسبب ، تسليمه المقرر الشخص
اإلرهابية بالجريمة متعلقة األشياء تلك أن من التحقق بعد .وذلك

المتعاقـدة-ت الدول من أي بحقوق السابقتين الفقرتين أحكام تخل ال
المذكورةأو العائدات أو األشياء على الغير من النية .حسن

العشرون : المادة
جميـع اتخاذ ، والعائدات األشياء تسليم إليها المطلوب للدولة
ولها ، بتسليمها التزامها لتنفيذ الالزمة التحفظية واإلجراءات التدابير

ال كانـت إذا العائـدات أو األشياء بهذه مؤقتا تحتفظ أن زمـةأيضا
الطالبـة الدولـة إلى تسلمها أن أو ، عندها تتخذ جزائية إلجراءات

السبب لذات منها استردادها .بشرط
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الخامس الفرع
األدلة تبادل

والعشرون الحادية : المادة
أيـة عن الناتجة واآلثار األدلة بفحص ، المتعاقدة الدول تتعهد

متعاقد دولة ضد إقليمها على تقع إرهابية بواسـطةجريمة أخـرى ة
ذلك في أخرى متعاقدة دولة بأية االستعانة ولها ، المختصة أجهزتها

واآلثار.  األدلة هذه على للمحافظة الالزمة اإلجراءات باتخاذ وتلتزم
التـي الدولـة تزويد في الحق وحدها ولها ، القانونية داللتها وإثبات

و ، ذلـك طلبت متى بالنتيجة مصالحها ضد الجريمة يحـقوقعت ال
بذلك دولة أية إخطار بها المستعان الدول أو .للدولة

الثالث الباب
القانون تنفيذ آليات

األول الفصل
التسليم إجراءات

والعشرون الثانية : المادة



الـدول فـي المختصة الجهات بين التسليم طلبات تبادل يكون
أ بهـا العدل وزارات طريق عن أو ، مباشرة يقـومالمتعاقدة مـا و

الدبلوماسي بالطريق أو ، .مقامها

والعشرون الثالثة : المادة
يلي بما مصحوبا كتابة التسليم طلب : يقدم

نفـس-أ لها أخرى أوراق أية و القبض أمر أو اإلدانة حكم أصل
أو ، الطالبة الدولة قانون في المقررة لألوضاع طبقا صادرة ن القوة

تقدم مما رسمية .صورة
زمـانبيان-ب فيـه يوضح ، أجلها من التسليم المطلوب باألفعال

القانونيـة المواد إلى اإلشارة مع ، القانوني وتكييفها ارتكابها ومكان
المواد هذه من وصورة ، عليها .المطبقة

،-ت الدقة من ممكن قدر بأكبر تسليمه المطلوب الشخص أوصاف
وه وجنسيته شخصه تحديد شأنها من أخرى بيانات .ويتهوأية

والعشرون الرابعة : المادة
الدولـة-1 مـن تطلـب أن ، الطالبة الدولة في القضائية للسلطات

إليها الكتابيـة–المطلوب االتصال طرق من طريق حـبس–بأي
التسليم) توقيف( طلب وصول حين إلى احتياطيا .الشخص
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تحـبس-2 أن التسـليم إليها المطلوب للدولة الحالة هذه في ويجوز
التسـليم) توقف( طلـب يقـدم لم وإذا ، احتياطيا المطلوب الشخص

يجوز فال ، السابقة المادة في المبينة الالزمة بالمستندات  مصحوبا

ثالثـين) توقيف(حبس-3 على تزيد مدة تسليمه المطلوب الشخص
عليه القبض إلقاء تاريخ من .يوما

والعشرون الخامسة : المادة
أ ، الطالبة الدولة بالمسـتنداتعلى مصـحوبا طلبا ترسل ن

تبينـت وإذا ، االتفاقيـة هـذه من والعشرين الثالثة المادة في المبينة
السـلطات تتـولى ، الطلـب سـالمة التسليم إليها المطلوب الدولة
الطالبـة الدولـة تحاط أن على ، لتشريعها طبقا تنفيذه فيها المختصة

طلبها بشأن اتخذ بما تأخير .دون

ا والعشرونالمادة : لسادسة
ال-1 ، السـابقتين المادتين في عليها المنصوص األحوال جميع في

القبض تاريخ من يوما سنتين االحتياطي الحبس مدة تتجاوز أن يجوز
.
2-، السـابقة الفقـرة في المعنية المدة خالل المؤقت األفراح يجوز

ترا التـي التـدابير التسليم غليها المطلوب الدولة تتخذ أن هـاعلى
المطلوب الشخص هروب دون للحيلولة .ضرورية

إذا-3 وتسـليمه الشـخص على القبض إعادة دون اإلفراج يحول ال
ذلك بعد التسليم طلب .ورد



والعشرون السابعة : المادة
إيضـاحات إلى حاجتها التسليم إليها المطلوب الدولة رأت إذا

في عليها المنصوص الشروط توافر من للتحقق ،تكميلية الفصل هذا
هـذه السـتكمال موعـدا لهـا وتحدد ، الطالبة الدولة بذلك تخطر

.اإليضاحات
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والعشرون الثامنة : المادة

دول مـن تسـليم طلبات عدة إليها المطلوب الدولة تلقت إذا
الدولة لهذه فيكون ، مختلفة أفعال عن أو األفعال ذات عن إما مختلفة

مر الطلبات هذه في تفصل األخـصأن وعلى ، الظروف كافة اعية
خطـورة ودرجة ، الطلبات وصول وتاريخ ، الالحق التسليم إمكان

فيه ارتكبت الذي والمكان ، .الجرائم

الثاني الفصل
القضائية اإلنابة إجراءات

والعشرون التاسعة : المادة
اآلتية البيانات القضائية اإلنابة طلبات تتضمن أن : يجب

المخت-أ الطلبالجهة عنها الصادر .صة
وسببه-ب الطلب .موضوع
اإلمكان-ت بقدر وجنسيته باإلنابة المعني الشخص هوية .تحديد



،-ث القـانوني وتكييفهـا ، بسببها اإلنابة تطلب التي الجرية بيان
المعلومـات مـن ممكن قدر وأكبر ، مقارفتها على المقررة والعقوبة

اإلن تنفيذ دقة من يمكن بما ، ظروفها القضائيةعن .ابة

الثالثون : المادة
1-، الطالبة الدولة في العدل وزارة من القضائية اإلنابة طلب يوجه

الطريق بنفس ويعاد ، إليها المطلوب الدولة في العدل وزارة .إلى
مـن-2 مباشـرة القضائية اإلنابة طلب يوجه ، االستعجال حالة في

ا إلى ، الطالبة الدولة في القضائية فـيالسلطات القضـائية لسلطات
فـي القضـائية اإلنابة هذه من صورة وترسل إليها، المطلوب الدولة
وتعـاد ، إليهـا المطلوب الدولة في العدل وزارة إلى ، الوقت نفس
بـالطريق بتنفيـذها المتعلقـة بـاألوراق مصحوبة القضائية اإلنابة

السابق البند في عليه .المنصوص
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اإلن-3 طلب يوجه أن القضائيةيمكن الجهات من مباشرة القضائية ابة
تحـال أن ويجـوز إليها المطلوب الدولة في المختصة الجهة إلى ،

الجهة هذه طريق عن مباشرة .الردود

والثالثون الحادية : المادة
المصاحبة والمستندات القضائية اإلنابة طلبات تكون أن يتعين

مختص سلطة بخاتم ومختومة عليها موقعا منهـالها معتمـدة أو . ة
يتطلبهـا قد التي الشكلية اإلجراءات كافة من المستندات هذه وتعفى

إليها المطلوب الدولة .تشريع



والثالثون الثانية : المادة
مختصة غير القضائية اإلنابة طلب تلقت التي الجهة كانت إذا

دولت في المختصة الجهة إلى تلقائيا إحالته عليها تعين ،بمباشرته، ها
الدولـة تحيط فإنها ، المباشر بالطريق الطلب أرسل إذا ما حالة وفي

الطريق بنفس علما .الطالبة

والثالثون الثالثة : المادة
مسببا يكون أن يجب القضائية لإلنابة رفض .كل

الثالث الفصل
والخبراء الشهود حماية إجراءات

والثالثون الرابعة : المادة
الدولة قدرت أمـامإذا الخبيـر أو الشاهد لحضور أن الطالبة

فـي ذلـك إلى تشير أن يتعين فإنه ، خاصة أهمية القضائية سلطتها
بيـان علـى بالحضور التكليف أو الطلب يشتمل أن ويتعين ، طلبها
، بدفعها تعهدها وعلى واإلقامة السفر ونفقات التعويض بمبلغ تقريبي

ال بدعوة إليها المطلوب الدولة ،وتقوم للحضـور الخبيـر أو شـاهد
بالجواب الطالبة الدولة .وبإحاطة
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والثالثون الخامسة : المادة



الشـاهد-1 قبل إكراه على ينطوي تدبير أو جزاء أي توقيع يجوز ال
ورقـة تضـمنت ولو ، بالحضور للتكليف يمتثل لم الذي الخبير أو

التخلف جزاء بيان بالحضور .التكليف
أو-2 الشاهد حضر فيتمإذا ، الطالبة الدولة إقليم إلى طواعية الخبير

الدولة لهذه الداخلي التشريع أحكام وفق بالحضور .تكليفه

والثالثون السادسة : المادة
تقييد-1 أو الحبس أو للمحاكمة الخبير أو الشاهد يخضع أن يجوز ال

مغادرته على سابقة أحكام أو أفعال عن الطالبة الدولة إقليم في حريته
كـان طالمـا ، جنسيته كانت أيا وذلك ، إليها المطلوب الدولة إلقليم
بالحضور تكليف على بناء الدولة لتلك القضائية الجهات أمام .مثوله

فـي-2 حريته على قيد ألي يخضع أو يحبس أو يحاكم أن يجوز ال
خبير أو شاهد أي الطالبة الدولة جنسيته–إقليم كانت يحضـر–أيا

الجهات عـنأمام بالحضـور تكليف على بناء الدولة لتلك القضائية
، بالحضور التكليف ورقة في إليها مشار غير أخرى أحكام أو أفعال

إليها المطلوب الدولة أراضي مغادرته على .وسابقة
الشاهد-3 بقي إذا المادة هذه في عليها المنصوص الحصانة تنقضي

ث الطالبة الدولة إقليم في المطلوب الخبير نأو متعاقبـة يومـا الثين
مطلـوب غير وجوده اصبح أن بعد مغادرته على قدرته من بالرغم
مغادرته بعد الطالبة الدولة إقليم إلى عاد إذا أو القضائية، الجهات من

.

والثالثون السابعة : المادة



حمايـة-1 لكفالة الالزمة اإلجراءات كافة باتخاذ الطالبة الدولة تتعهد
الخبير أو أوالشاهد أسـرته أو تعريضـه غلى تؤدي عالنية أية من

األخص وعلى ، بخبرته أو بشهادته األداء عن الناتج للخطر : أمالكه
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ووسـيلة-أ ، الطالبة الدولة إلى وصوله ومكان تاريخ سرية كفالة
.ذلك

تواجده-ب وأماكن وتنقالته إقامته محل سرية .كفالة
ي-ت التي ومعلوماته أقواله سرية السـلطاتكفالة أمـام بهـا دلي

المختصة .القضائية
تقتضـيها-2 التي الالزمة األمنية الحماية بتوفير الطالبة الدولة تتعهد

، فيهـا المطلوب القضية وظروف ، وأسرته الخبير أو الشاهد حالة
المتوقعة المخاطر .وأنواع

والثالثون الثامنة : المادة
مثو-1 المطلوب الخبير أو الشاهد كان الطالبـةإذا الدولـة أمـام له

المكـان إلـى مؤقتا نقله فيجرى ، إليها المطلوب الدولة في محبوسا
، فيهـا خبرتـه أو شهادته سماع المطلوب الجلسة فيه ستعقد الذي
، إليهـا المطلـوب الدولة تحددها التي المواعيد وفي بالشروط وذلك

النقل رفض : ويجوز
المحبوس-أ الخبير أو الشاهد رفض .إذا

إقليم-ب في تتخذ جنائية إجراءات أجل من ضروريا وجوده كان إذا
منها المطلوب .الدولة



حبسه-ت أمد إطالة شأنه من نقله كان .إذا
نقله-ث دون تحول اعتبارات هناك كانت .إذا
إلى-2 الطالبة الدولة إقليم في محبوسا المنقول الخبير أو الشاهد يظل

إليه المطلوب الدولة إلى إعادته األخيـرةحين الدولة تطلب لم ما ، ا
سراحه .إطالق
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والثالثون التاسعة : المادة
إقرارها أو قبولها أو عليها للتصديق محال االتفاقية هذه تكون
لـدى اإلقرار أو القبول أو التصديق وثائق وتودع الموقعة الدول من

الدول لجامعة العامة مناألمانة يوما ثالثون أقصاه موعد في العربية
إبـالغ العامـة األمانة وعلى ، اإلقرار أو القبول أو التصديق تاريخ

وتاريخه الوثائق لتلك إيداع بكل األعضاء الدول .سائر

األربعون : المادة



وثائق-1 إيداع تاريخ من يوما ثالثين مضي بعد االتفاقية هذه تسري
قبولها أو عليها عربيةالتصديق دول سبع من إقرارها .أو

إيـداع-2 بعد إال ، أخرى عربية دول أية بحق االتفاقية هذه تنفذ ال
للجامعة العامة األمانة لدى إقرارها أو قبولها أو عليها التصديق وثيقة

اإليداع تاريخ من يوما ثالثين ومضي ،.

واألربعون الحادية : المادة
ال الدول من دولة ألية يجوز تحفـظال أي تبدي أن ، متعاقدة

أو ، االتفاقيـة هذه لنصوص مخالفة على ضمنا أو صراحة ينطوي
أهدافها عن .خروج

واألربعون الثانية : المادة
إال ، االتفاقيـة هذه من تنسحب أن متعاقدة دولة ألية يجوز ال

العربية الدول جامعة عام أمين إلى ترسله ، كتابي طلب على .بناء
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إرسالي تاريخ من شهور ستة مضي بعد أثره االنسحاب رتب

العربية الدول جامعة عام أمين إلى ، .الطلب

قـدمت التي الطلبات شأن في نافذة االتفاقية هذه أحكام وتظل
المدة هذه انقضاء .قبل



مصـر جمهورية القاهرة، بمدينة العربية باللغة االتفاقية هذه حررت
في الموافق25/12/1418العربية أصل22/04/1998هـ من ، م

مطابقـة ونسخة ، العربية الدول لجامعة العامة باألمانة مودع واحد
وتسلم ، العرب الداخلية وزراء لمجلس العامة باألمانة تحفظ لألصل
علـى الموقعة األطراف من طرف لكل لألصل مطابقة نسخة كذلك

إليها المنضمة أو االتفاقية .هذه

والعدلوإثباتا الداخلية وزراء والمعالي السمو أصحاب قام ، تقدم لما
دولهم عن نيابة ، االتفاقية هذه بتوقيع ،  .العرب
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