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     ةستاذاال
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق   "  أ"   ةساعدم ةأستاذ

  بسكرة  –ضر جامعة حممد خي
  

  
  

  :الملخص
ت التي لكن أغلبیة القوانین واالتفاقیا. إن معظم الدول تتبنى مبدأ عدم التسلیم في الجرائم السیاسیة    

لم تضع لها تعریف دقیق مما یؤدي إلى اتساع دائرة هذه الجرائم لتشمل بعض " الجرائم السیاسیة"تتضمن عبارة 
وبالتالي قد یفلت ,)كاإلعتداء على حیاة اإلنسان بالقتل أو هتك العرض أثناء ثوران سیاسي(جرائم القانون العام 

الدولة المطلوب إلیها التسلیم بحجة أن الجریمة ذات طابع مرتكب هذه الجرائم الشنیعة من العقاب إذا رفضت 
وهذا فعال ما تعكسه عدة ممارسات دولیة ألن الفصل في الطلب یخضع إلى سیادة الدولة المطلوب ,سیاسي 

  .  منها التسلیم بالدرجة األولى
نما  فالدراسة تهدف إلى استعراض موقف الفقهاء الذین ینادون لیس فقط بالتضییق من المبدأ وإ

و كذلك استعراض موقف بعض الدول المعاصرة الذي یتجه في نفس اإلتجاه لكن , یتطلعون إلى إلغائه أصال
بما في ذلك موقف المشرع الجزائري خاصة مع ,  دون بلوغ درجة التخلي عنه حفاظا على حق اللجوء السیاسي

  ".اإلرهاب"سمیة مشتركة ظهور أشكال مختلفة وخطیرة للعنف في المجال السیاسي مجتمعة تحت ت
ومن أهم النتائج المتوصل إلیها هو وجوب اإلبقاء على المبدأ وتطبیقه في حدود ضیقة خاصة فیما   

  .الرأي  یتعلق بجرائم القتل ماعدا الجرائم المتعلقة بحریة التعبیر و
 
Résumé : 

Il est aujourd’hui, presque universellement admis, que l’extradition ne doit 
pas être accordée pour délit politique. 
      La carence du législateur à déterminer le critérium, servant à fixer le caractère, 
au point de vue politique, à permis l’émergence de délits complexes et connexes qui 
sont définis comme délits de droit commun (ex meurtre, pillage viol lors d’une 
insurrection révolutionnaire)  . 
      Par   cette pratique, l’invocation du motif politique suffirait pour assurer 
l’impunité aux plus grands criminels et couvrir les actes les plus contraires à la 
conscience, d’autant plus que l’appréciation du caractère de l’infraction appartient 
souverainement à la juridiction du pays requis. 
      Cette étude à pour but d’analyser les différents courants : ceux qui sont pour une 
restriction absolue du principe voire même à le supprimer, et ceux qui sont soucieux 
de conjuguer extradition et droit d’asile.   Tel est le cas du législateur algérien, qui 
devant une nouvelle forme de violence grave dit de « terrorisme », aspire à une 
dépolitisation   de cette notion. 

En conclusion, ce principe féodalement remis en cause, qui demeure intact, 
doit être progressivement restreint surtout pour les meurtres  , excepté les délits 
d’opinion et de presse 
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  مقدمة

جرائم     و العام القانون جرائم ن نوع إ سليم ال مادة رائم ا اء الفق قسم لقد

الثانية, سياسية دون و رائم ا سليم ال لكن. فأباحوا للغرض مؤديا يبدوا قد التقسيم ذا و

ا وخصائص السياسية مة ر ا مع تحديد ة صعو ناك ألن ذلك غ فقد, الواقع التا و

يتعذ إرتباطا أحيانا ا وارتبطت العام القانون جرائم مع السياسية مة ر ا ناختلطت ب التمي معھ ر

رائم ا من ن من, النوع ا مرتكب إعفاء ثم ومن مة ر ا ل ع السياسية الصبغة إضفاء فإما

ا مرتكب سلم ف العام القانون جرائم من ا مجمل مة ر ا اعتبار أو سليم قد,ال و الة ا ففي

ا ا ،أما العقاب من املجرم وإفالت ية ال بحق دار إ ون بحقي مساس فيھ ون ي فقد الثانية لة

السيا وء   .ال

وم مف لتحديد املبذولة ودات املج ع الضوء إلقاء سنحاول الدراسة ذه خالل فمن

السياسية رائم عليھ؟ا ترد قيود ناك أن أم مطلقا ا مرتكب سليم من عفاء أن ل   و

ول  يمي:  املبحث املفا   طار

املب ذا والقانونيةسنقسم ية الفق ف التعار مختلف ول ناول ن مطالب ثالث إ حث

ونخصص السياسية رائم ا أنواع ي الثا ناول ن ثم السياسية، رائم ا قيلت ال والقضائية

السياسية رائم ا ن املجرم سليم عدم مبدأ ور لظ   . الثالث

ول  السياس: املطلب رائم ا ف  يةعر

إذ    الدو القانون يا س د الع حديثة ات املصط من السياسية مة ر ا مصط عت

سية الفر الثورة عد ما إ خھ تار ذه.  1 يرجع مبادئ شار إلن يجة ن رائم ا من النوع ذا برز فقد

السياسية السلطة ن ب فصلت ال السياسية ار ف مع جنب إ جنبا مماالثورة اكم، ا ص و

فيما خصوصا خرى رائم ا ملرتك املقررة تلك عن تختلف خاصة معاملة ا مرتكب معاملة اقت

أ امل وحق ن املجرم سليم بنظام     2يتعلق

ا، لعناصر محدد ضابط وضع جدال رائم ا انواع أشد من السياسية مة ر ا عت

با الوثيق ا الرتباط ذا تلكو السياسية مة ر ا اعتبار يمكن حيث إقليمھ، ع ترتكب الذي ملجتمع

ساسية ا مصا ضد أي الدولة ضد ترتكب   .ال

أن ساسية" ونجد الدولة املصا" مصا وتباين الدول باختالف تختلف مطاطة عبارة

السيا رائم ا طبيعة تحديد ع يؤثر ذا و ا، حماي د تر فعالال عدد ظل ،خاصة سية
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من وال السياسية، رائم ا عن ا فصل صعب و العام القانون جرائم نطاق تدخل ال طرة ا

ابية ر رائم ا ا أمثل   .  أبرز

ملا طبقا ف التعار عض القضاءوسنعرض و ع شر وال الفقھ   جاء

ول  الفق: الفرع السياسية مة ر ا ف املقارن عر   ھ

متعددة   ب مذا إ السياسية مة ر ل فھ عر الفقھ إنقسم عتمد, لقد ول ب فاملذ

موضو معيار ع ا ل فھ عر الثالث, عند و ، ال أواملعيار الباعث معيار ع عتمد ي الثا و

ال واملعيار املوضو املعيار ع عتمد الذي و و املختلط ب املذ و   .     معاو

مادي: أوال أو موضو       معيار

ع     انطوت م سياسية ا عت و مة ر ل ون امل للفعل املادي السلوك إ ينظر املعيار ذا

املعنوي الركن إ النظر ،دون ا استقرار أو ا كيا ،أو كم ا نظام كقلب الدولة، بأمن يضر سلوك

ي أنھ أي مة، ر عتداءل ا عل وقع ال ة املص بطبيعة   .  3 رتبط

ماي املعيار ذا ع عتمد وال الواردة فات التعر   :ومن

بك السعسد مصطفى السعيد الدكتور ف ع"عر عدوانا تقع ال السياسية مة ر ا

السياسي ن املواطن وحقوق السلطات ونظام ومة ا ل كش ، السيا الدولة   "ةنظام

ا عرف ا   Jon Stuart Millوكذلك أو: "بأ لية أ حرب شوب أثناء ترتكب ال مة ر ا

سيا اضطراب ب س أو السلطة عن   .  4  "خروج

مقال ورد اءRolin   Baron Albéric وكذلك الفق لبعض ف التعار من مجوعة

م م البعض   : نذكر

  Provo Kluitالفقیھ 

 "ceux qui visent principalement la forme du gouvernement" 

   Von Listz والفقيھ

"ceux qui visent les droits politiques de la communauté et des 
individus"  
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من Rolin    Baronرأيحسب جزء ع يحتوي ف التعار ذه من واحد ل أن

الفاع نية ع س ول مة ر ا موضوع ع تنصب ا ل و قيقة الفعليةا أو املحتملة بالنتائج وال ل

ف املق صية, للفعل ضغينة إشباع دف سياسية مة جر ترتكب أن يمكن  .  5 إذ

الباعث: ثانيا ال(معيار املعيار  )أو

ي ا ا نفسية ناحية من مة ر ا إ ينظرون اء الفق عض ناك دف, و بال عتدون م ف

ا، عل الباعث و مة ر ا مةمن ر ا بموضوع عتدون ال م ،ف ال ب املذ اب أ م ؤالء و

ان لو ح سياسية مة ر ا عت سياسية غاية دف س السلوك ان فم عليھ، املعتدى ق ا أو

وطنية عملة يف تز ،أو الدولة س رئ كقتل ، املادي سلوكھ العام القانون جرائم من ذاتھ رم ا

ب ضرار قتصاديةبقصد الدول   . 6 مصا

ا بأ ب املذ ذا ع بناء مة ر ا عرف أغراض: "وعليھ لتحقيق ترتكب ال مة ر ا

سياسية بواعث ا إل تدفع أو   ."سياسية

ا واعتبار العادية رائم ا أنواع ل فيھ ادماج يمكن بحيث جدا واسع ف التعر ذا بدو و

غرضھ بأن م امل اد إذا النفسياسية انب با لتعلقھ إثباتھ ة صعو إ ،أضف   . 7 سيا

املختلط: ثالثا   املعيار

و املادي ن العنصر ع شتمل فا عر السياسية مة ر ل وضعوا اء الفق من ق فر أن كما

عليھ,ال املعتدى ق ا طبيعة أي السلوك ن ب يجمع و ف املزدوج، ب املذ اب أ م ؤالء و

أ املجرموالغاية سلوك مناط تحديد مة ر ا ابھ ارت وراء من ي ا ا إليھ يصبو الذي دف ال ي

السياسية مة ر ا وصف عليھ يضفى   . 8 الذي

ماي الشان ذا الواردة فات التعر   :ومن

ا أ ع صفوت أحمد ا محاولة:"عرف ا م الوحيد والغرض ا عل الباعث ون ي ال مة ر ا

الن اغي أمالك وسالمة الدولة استقالل ، السيا النظام شمل و قلبھ، أو عديلھ أو السيا ظام

عد ل ف السياسية، فراد حقوق و ا ف السلطات ونظام ومة ا ل وش خرى، الدول مع ا وعالق

سياسية مة جر ون ي النظم ذه ع   . 9  "مباشر

عر  يضع لم من اء الفق عض ناك وفقو ا ف ليفصل للقضاء ذلك ا تار مة ر ل فا

حده ع مة جر ل ع ووقا يقول, ظروف مةStarkeإذ ر ل ف عر وضع ل الس من س ل أنھ

مة ر ا من دف ال أو الغرض السياسية مة ر ا ملعرفة مختلفة ات اتجا لوجود وذلك السياسية



  بسكرة جامعة /  شهيناز بودوح ماجدة.أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 303 - 

عض ع ا احتوا ، مة ر ل املصاحبة سات التنظيم،املال ضد ء عمل ، اصة ا رائم ا

الطالبة الدولة   . 10 السيا

الس مة ر ل جامع ف عر تقديم الصعب من أنھ يبدو لالسبابو راجع وذلك ياسية

  :التالية

السياسية1 الظروف حسب وذلك آلخر نظام من تختلف مطاطة فكرة السياسية مة ر ا ـ

لسيا يخضع أمر و و دولة، ل فيھل التدخل خرى للدول يجوز ال الدولة   .دة

نفس2 الداخ النظام آخر إ زمن من متغ وم مف السياسية مة ر ا أن كما ـ

وقد الشروع مرحلة و و فشل إذا السلطة ضد يثور من ل سيا مجرم عت قد بحيث الدولة،

ذلك ن إذا بطال   .   11 عد

مراعا يجب كما الوديةـ والعالقات الدول ن ب كة املش املصا و و م م معيار يلعب, ة و ف

عدمھ من سليم ال ع املوافقة بالتا و السياسية، رائم ا تحديد حيث من جدا ما م    .دورا

ي الثا املقارنة: الفرع عات شر ال السياسية مة ر ا ف   عر

عر       من ا فم عات شر ال يخص فيما اأما عرف لم من ا وم السياسية مة ر ا تلك,ف و

عرفھ ف عر السياسية،فأول مة ر ا صفة لتحديد الثالث املعاي ذه ن ب فيما دد ت ا عرف ال

سنة ي ملا ع1929القانون الثالثة املادة تنص حيث املوضو املعيار اعتمد رائم:"وقد ا

ك ضد ة املوج رائم ا ومةالسياسية ا أعضاء أحد أو الدولة س رئ وضد ا سالم أو الدولة يان

ومة ا عضوا ة, بوصفھ الدستور يئات ال نتخاب, وضد املتمثلة السياسية قوق ا وضد

ية, وال جن البالد مع سنة ا بالعالقات املساس ا شأ من ال رائم ا   ".وكذلك

ي ات العقو قانون أخذ الصادروقد املادة1930سنة طا ينص و املزدوج ع2/3باملعيار

السياسية مة ر ا من:" أن سيا بحق أو الدولة مصا من سياسية ة بمص يضر فعل ل

  حقوق

ي جز أو ك سيا بدافع وقعت عادية مة جر ل سياسية مة جر كذلك عت ن،و  "املواطن
12 .  

ال أغلب ان إيجادونجد ة لصعو راجع ذا و السياسية، رائم ل فا عر تضع لم عات شر

ولكن والفر والتو ي واملغر ي رد و و وال زائري ا ع شر ال ا بي لذلك،ومن محددة معاي

سيا حق ع إعتداء تمثل ال تلك السياسية مة ر ا أن إ فقط أشار خ ذا

لل ا ذلكالدولة،تار للفصل ة التقدير السلطة   .قضاء
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بعاد اس ع السياسية مة ر ا وم مف تحديد عتمد الذي و و حديث إتجاه ناك و

وأسبابھ دوافعھ، عن النظر غض سياسية، جرائم ل ش ال ال فعال تجاه.ل ذا دأ و

إصالح ع مشار قدمت ن ،ح كية مر املتحدة تجاهالواليات ذا أن بدو و ونجرس ال إ سليم ال

السياسية رائم ا نطاق من ا إلخراج ا عل نص و مة جر أي بعد س أنھ حيث من ل  .  13 س

السياسية   مة ر ل ف عر وضع عن زوا ،وقد اء والفق ن املشرع أن الوا من إذن

للقضاء ا تحديد مة م ترك   .آثروا

الثالث السياسية:الفرع مة ر ل القضاء ف   عر

بالبحث عامة بصفة واكتفى السياسية مة ر ل واحد ف عر ع ستقر لم القضاء إن

ال أم سياسية املعروضة مة ر ا انت إذا شاد .فيما س يمكن مبادئ وضعت مة م ام أح ناك و

ا بي ومن السياسية مة ر ا ف عر   :ا

الصادر1 كم ا سراـ سو دية التعا املحكمة   wassiliefقضية1908يوليو13عن
V.pالسياسية مة ر ا لتحديد أسس ثالث وضعت   :إذ

سياسية مة جر نجاح ع املساعدة مة ر ا اب ارت من الغرض ون ي أن يجب ـ أوال

  . محضة

ال مة ر ا ن ب مباشرة رابطة ناك ون ت أن يجب ـ أجلھثانيا من الذي والغرض تمت

للدولة جتما أو السيا النظام عديل ع العمل   .يراد

جرائم من ا جعل و ا صف يقلب قد مة ر ا اب ارت الشديدة الوسائل استعمال إن ـ ثالثا

العام   .القانون

سرا2 سو تحادية املحكمة أصدرتھ الذي كم ا كذلك و جاء1923يوليو14ـ والذي

عة ال ا مصدر ون ي أن يكفي ال سليم ال دات معا عرف سياسية مة ر ا عت ي ل أنھ بھ

الغرض لتحقيق وتؤدي عامة سياسية حركة عن ناشئة ون ت أن يجب بل حزاب ة وكرا السياسية

املقصود   .  14 السيا

ستق لم ع شر وال والقضاء الفقھ أن املالحظ من مةإذن ر ل واحد ف عر ع روا

ان امل بإختالف ا ر مظ الختالف نظرا ذا و للقضاء، ة التقدير للسلطة تخضع فاملسألة السياسية

 . 15 والزمان

السياسية مة ر ل ف عر وضع مية   :  أ
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فراد أو للدول سبة بال سواء ة كب مية بأ تح مسألة السياسية مة ر ل ف عر وضع

ا ل أن تتعدىإذ السياسية مة ر فا ،لذا عدمھ من ن السياسي ن املجرم سليم ب تتعلق دولية آثار

الدو النطاق إ قلي   .النظام

ة سو امل ع الوقا ظروف حقيقة عن تبحث جانب ألحد أ امل منح قبل عادة الدول إن

أ من التأكد و ذلك وراء من دف ،وال صلية دولتھ إرتكبإليھ ص إ أ امل تمنح ال ا

العام القانون جرائم من مة كث.جر السياسية مة ر ا وم مف ع يتوقف الال مص أن كما

إ عودتھ حالة إعدامھ املقرر من ون ي عندما ياة ا بحقھ مر علق إذا خاصة االت ا من

سليمھ ب تطالب ال   .  16الدولة

تحديد منإن فكث ما، ل يخضع ال املعاملة و ة العقو تحديد إ يؤدي السيا املجرم

ن والل بالرفق املعاملة تمتاز بحيث العادي، واملجرم السيا املجرم ن ب تم عات شر و, ال بالشدة أم

التمي,القسوة ذلك بع سلبا,و أم إيجابا إما كذلك ا وتنفيذ ة العقو سليط ا   .  17  تمي

ي الثا السياسية:املطلب رائم ا   أنواع

السياسية     مة ر ل ف عر وضع الصعب من أنھ رأينا و, لقد ة الصعو ذه يضاعف ومما

ية س السياسية مة ر ا ون ت ما غالبا بل خالصة أو بحتھ سياسية مة جر ناك توجد ما نادرا .  أنھ

ف بالتعر نوع ل ناول ن   :وسوف

البحتھا: ول الفرع  السياسية   رائم

البحتھ Lewence  يرى  السياسية رائم ا حروب أن أو حصار أثناء ترتكب ال

يرى و لية، السياسيةDeereأ بالنظم ضرار ا ف الفاعل دافع ون ي رائم ا من النوع ذا أن

عامة مة جر اب ارت بدون جا 18 الدولة باح جماعة وترى ع، فقط تقع ال تلك ا أ ارفرد معة

ن مع سيا   . 19حق

أال الواقع يصعب إذ بحتھ سياسية بجرائم ست ل رائم ا تلك أن العرو ستاذ رى و

عادية بجرائم ن التتصل. تق ا أ إذ الرأي ة بحر املتعلقة تلك البحتھ السياسية رائم ا أن رى و

الر  ة حر عن بالتعب مثال. أىإال شرت أن حدث إذا مادي وضع ا ل ون ي   .     20وقد

ي الثا ية:الفرع س ال رائم   ا

عامة     مة جر اب ارت ع أيضا تنطوي السياسية مة ر ا انت إذا تمثل" ولكن عادة و

اصة ا فراد بمصا خاص مة"ضرر جر أمام ون ن فإننا ية"، س عن". سياسية تخرج ال أحدو

ن   : مر
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ـ مركبةأوال أو مختلطة سياسية مة جر عت: إما مادي فعل من ل ش ت ا أ بمع

واملألوفة العامة لألداب وخرق ، سياس إعتداء الوقت ومانيول. 21 نفس فيدال ساتذة ا عرف وقد

ا أ ع آن: "وغارو تمس ا ولك املادي ا عنصر حيث من واحدة مة السياجر النظام واحد

خاصة ة إحداث". ومص غية الوزراء أحد ع أو الدولة س رئ حياة ع عتداء التقليدية ا أمثل

الدولة السيا النظام الثقة,غي إلضاعة املالية الدولة أوراق يف تز إحداث وكذلك

املشروع غ الكسب أجل من ال ومة   . 22 ا

مالزمةـثانيا أو مرتبطة مة ر ا تكون أن إما أفعال:  و من ون تت ال مة ر ا و

بحت، سيا عمل ترتبط ا ولك عديدة امادية عرف اJohn Stuart Mill وقد مة:"بأ جر أي

سيا اضطراب أو السلطة عن خروج أو لية أ حرب تطورات أثناء ا.  23"ترتكب اRolinوعرف " بأ

ال يةتلك السب برابطة ا مع ،وترتبط السياسية مة ر با وجود". تلتصق بدون وح ثورة أثناء مثال

ة لألس متجر ع بالسطو ثوار مجموعة تقوم مدنية العصيان,حرب مة بجر مرتبط فعل ذا ف

  .  24 املس

ال و السلبية السياسية رائم ا عليھ يطلق ية س ال رائم ا من آخر نوع ناك إو دف

وثيقة إصطناع ذلك مثال بد املس النظام من ا ر الدولة ملغادرة ترتكب وإنما الدولة النظام قلب

املختصة السلطة من بذلك إذن ع صول ا دون الدولة إقليم من روج ا بقصد ا ر تزو أو  25سفر

  .  

إذ دقيقا بحثا تث الواقع ية س ال السياسية رائم ا العاديةإن مة ر ا ذه ل

؟ ال أم سليم ال من عفاء ا عل سري ف سياسية مة جر السياسية مة ر با ا إلتصال   عت

للسلطة عود رم ا طبيعة تحديد أن رأينا وكما ألنھ صعبة جد السؤال ذا ع جابة و

لت آخر إ قا من املعتمدة العناصر إختالف ع مما للقا الطبيعةالتقديرة تلك  . 26حديد

الثالث راتھ: املطلب م و السياسية رائم ا سليم ال مبدأعدم ور   ظ

ول  املبدأ: الفرع ور   ظ

ديث     ا د الع ح وال الوسطى وال القديمة العصور ال معروف يكن لم املبدأ ذا , إن

ن السياسي ن املجرم تبادل من نفور ا لد يكن لم ا،فقبلفالدول بي رائمXIXالقرن فيما ا انت

حسب تقده Lammaschالسياسية و سليم ال محل  Baron Albéric Rolinالوحيدة

رائم ا أجل من أساسا وطبق أعتمد قد سليم ال أن اِملؤكد من لكن الرأى،و ذا يتغا بأنھ

الذ قليم من ن املجرم روب أن إ راجع وذلك ئةالسياسية، الس م بأعمال العام بنظامھ أخلوا ي

الوقوع ونادرا صعبا منفى, ان إ م رو م أنفس ع يحكمون انوا ، » « exilو قا ون ي ما غالبا
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وكذلك ة، ج من تخلصت ذا قل ع ف ة خط بجرائم زائية ا ا قواني قت اخ ال الدولة

أخرى  ة ج من م ذا, م تكتفي انت سو ال مة. الرضاء ر با علق ما إذا كذلك مر يكن لم لكن

شديد عقاب برغبة إحساس ناك ان ف أثر,ورادع,السياسية فة,ولھ املق مة ر ا من أك , وصدى

مة ر ا ن املشارك ل زجر إ بطبيعتھ يؤدي   . 27 عقاب

لكن السياسية، رائم با متعلق ان سليم ال أن عضورغم وجود من يمنع لم ذا

العادية رائم با املتعلقة سليم ال   . 28 طلبات

عاطف وإما السياسية املصا إما ا تمل مجاملة كأفعال عت أنذاك سليم ال ان لقد

ا م املطلوب الدولة من سلب سليم ال ان االت ا عض الرفض،و نتائج من خوفا وإما سيا

ذ.  29 ذلك مع االتو ا عض رفض وجود من يمنع لم سليم ال طلبات تلبية فإن   . 30 لك

ع يؤثر لم أنھ إال السياسية رائم ا يخص فيما سليم لل دا مؤ ان الفقھ أن ورغم

مع الدول بتعاطف متعلقة ألسباب رفضھ أو سليم ال قبول عملية تخضع انت ا أل الدول موقف

للدولة السيا لھالنظام ا كر أو   .الطالبة

الفقيھ عارض لندا،أين السياسية رائم ا سليم ال ع إحتجاج أول ور ظ ان و

Provo Kluit  أي املصط ذا وراء من يقصد ان و جراء السياسية"ذا رائم رائم" ا ا

م نوع فضفاض أنھ وم املف ذا ع عاب ،لكن السلطة ل ش تمس القانون. اال إعتمد ا عد و

لسنة ي ي ر1الب أورده1833أكتو الذي املع حسب املصط استعمل و الرأي  Provo ذا
Kluit و السياسية رائم ا سليم ال مرة وألول منھ السادسة املادة القانون ذا منع بحيث

ح سليم ال منع عندما ذلك من عد أ إ ي ي الب القانون ب ذهذ املرتبطة رائم ل سبة بال

املركبة رائم ا ذكر دون رائم   .ا

ارزا و ايدا م ن ا ذلك منذ أصبح السياسية رائم ا سليم ال افحة م ا. إن عد و

سرا وسو سا فر ن ب مة امل سليم ال إتفاقية املبدأ ذا وافية. أدمج دراسات ناك تكن لم لكن و

املوضوع معتمدا, حول ان املبدأ           . لكن

ي   الثا السيا:الفرع املجرم سليم منع رات   م

ادا ي ما أ إال السياسية مة ر ل ف عر تقديم ع ستقرا لم والقضاء الفقھ أن رغم

وقوان دات معا املبدأ ذا خذ إ أدى مما السيا املجرم سليم منع ضرورة ع نيجمعان

املنع ذا ا عل ب ال سباب عن سائل ن يجعلنا جماع ذا و سليم ة.ال كث يرات ت قدمت ولقد

ا م أ   :    نذكر
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إشباع نانية والرغبة ئة الدن زة بالغر العادي املجرم م مل س ل السيا املجرم أن ـ

الثأر حب ق طر عن صية ال تھ السياسية, ضغي مة ر ا إفمصدر وحاجة صادقة، س أحاس

ع ن متعصب و ن ل جا صعاليك ومن بدة مس ة دكتاتور من بإنقاذه الوطن خدمة وحب العدالة

عب   .     baron Rolin31حسب

السياسية نظمة أن ما و الدولة ونظام الدستور ضد ة موج السياسية مة ر ا أن ـ

مما مختلفة الدول ا عل تقوم ال الطالبةواملبادئ الدولة قبل من السيا املجرم عقب يجعل قد

يرى ولذلك سليم ال ا م املطلوب الدولة والعدالة القانون ع ش“إعتداء العدالة”بال أن

أ وامل ماية ا السياسيون الالجئون يمنح أن ا جميع تتطلب السياسة وحسن سانية   .و

تأ تحت عادة السياسية رائم ا تقع يجاتـ عن تتولد ا أل ا تقدير الصعب من ظروف ث

ا إغتفار با س ون ت   .حادة

يجب فال السيا جرام وليدة باألحرى أو الثورة وليدة إنما ديث ا ا بنظام الدولة أن ـ

ا تطور خ وتار ا أصل ا بأمر القائمون ي   .أن

ت عن ع نا السياسية رائم ا سليم ال عدم إن العقابـ توقيع املبالغة من الدول خوف

العادية رائم ا منھ أصعب السياسية رائم ا العدالة تحقيق ألن املطلوب ص ال   ع

شديدة ة عقو و للنفي نفسھ عرض آخر بلد إ بلده من ھ رو السيا املجرم إن ـ

السيا الرجل ع   . 32 الوطأة

ي الثا   املبحث

الفق ود السياسيةا رائم ا سليم ال عدم مبدأ من يق للتض والدولية  ية

و العنصر ذا دراسة وراء من دف ال لإن ف وره ظ عد املبدأ ذا إليھ آل ما معرفة

ناءات؟ است عليھ وردت أن ام مطلقة بصفة   طبق

السياسية مة ر ل ف عر وضع ة صعو ناك أن أ. الحظنا مر صبح إذاو عقيدا ك

عليھ تب ي أنھ إذ سليم ال موضوع مة م أثار لھ ذا و العام القانون جرائم من مة بجر نت اق ما

سليمھ عن متناع أو ص ال سليم   .إما

السياسية رائم ا سليم ال عدم مبدأ الدول كرست محاوالت,فلقد عدد و ماحدث لكن

امل حياة ع عتداء و ةالقتل خط جرائم اب وإرت القتل حوادث ت وك كم، ا نظام لتغي لوك

سيا ولغرض سياسية   .لدوافع
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التا وذلك والتطبيق الفقھ ناحية من صدى عتداءات ذه ل ان   :  و

ول ية: املطلب الفق   راء

الفر محاولة الفقھ رأي أثرت ال عتداءات ن ب  Jules Jacquinمن
سنة روسيا سر ق ي الثا ألكسندر حياة ع عتداء حاول وآخر الثالث، نابليون حياة ع عتداء

أملانيا1881 اطور إم ول ليام و سليم. و عدم مبدأ اجمة م إ اء الفق ببعض أدت املحاوالت ذه ف

قال حيث ن السياس ن ع" : Albéric Rolinاملجرم ينطوي املبدأ رائمأن ا لبعض كب ل سا

سيا ب س ف تق ال ة و." الكب ف إضا ء ع ينطوي الفعل ذا ف امللك، إغتيال ا بي ومن

و و مقدس بحق املساس و العام القانون جرائم من مة وجر سياسية مة جر يمثل الوقت نفس

ياة ا ق   .ا

أن ناد Provo Kluitورغم من أول السياسيةان رائم ا سليم ال عدم بمبدأ إال, ى

رائم ا ذه مثل طورة نظرا عائلتھ أفراد أحد أو امللك إغتيال حالة ناءا است أورد ولقد.  34 أنھ

من Riviereطالب ول النصف عادية غ وظروف زمن وليد ان املبدأ ذا أن وذكر بإلغائھ

إن عد و عشر التاسع إللغائھالقرن وان آن الظروف تلك رى. اء القاتلLammaschو سليم أن

تقدر ال سان حياة قيمة أن يرى الذي املعاصر ي القانو الضم مع تماما يتفق سياسية ألسباب

ا ية الت يجب فال   .بثمن

وقوعھ ملجرد سياسية مة جر القتل عت الدولية املمارسات عض انت لالسف لكن

قضية حدث كما طفال و ساء ال ع وقع ولو ح جماعةRudowitzثورة اقتحمت أين

ة ومة3/1/1906مس ا فطلبت ل امل وحرقوا نھ وإب زوجتھ مع ا فقتلو رجاال ل م أملانيا

عت جرائمھ أن بدعوى الطلب فرفض ؤالء أحد سليم املتحدة الواليات من ةملانية ثور   .كأعمال

الفقھ أن رائم) Martitz ،Pella ,Grivaz(كما ا من أخرى فئة بإخراج طالب قد

سميم وال نفجارات وإحداث ق ر ا كجرائم ة ط ا رائم ا و سليم ال عدم بمبدأ نتفاع من

ا ضد ا ا و واحدة صفة ك ش رائم ا ذه ف ا ا ارت ع الباعث ان ما  Anti ملجتمعم
Socialأضاف امللكية،و حق و سان ام اح ع تقوم ال ديثة ا ضارة ا أساس دم ا وأ

Rolinفال سياسيا ا عل الباعث ان ما م خالق ضد ترتكب ال رائم ا ح سليم ال يجب أنھ

سا فر سليم رفض سنة   Cabecilla Familingoعقل سبانية ومة م1897ل م و و

وحصار ثورة اثناء إغتصاب مة جر اب   . 35 بارت

بإلغائھ واملطالبة املبدأ يق بتض ا متمس يزال وال حدة و املبدأ ذا تقد ي يزال ال والفقھ

القرن أواخر بروز مع العنف19وخاصة من جديدة ال الصعيدين أش ع السيا امليدان
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تحت مجمعة والدو الدوالوط أو الوط املستوى اب،ع ر ية(سمية ث قليات اب , إر

نا و العالم وجدوا حيثما ا مصا أو دولة مواط ة بمحار القانونية غ التجمعات عض قيام

سياسية حرب ا عوض وض ل م ساند و م س و جماعات الدولة تأطر ان و و اب ر من آخر نوع

ي أجن قوات ذا) ةضد ذروة ل ش والذي ي جنا فعل ز ي ال ش املتعدد العنف ذا خضم و إذ

القتل و و ستاذ, العنف اء الفق ؤالء ن ب من السياAndré Vituو القتل فكرة اجم فلقد ،

الدو القانون األخص و كذلك بل دولة ل ل الوط ي نا ا القانون فقط م ال القتل أن وقال

نوقان املجرم سليم ستاذ. ون رى مVituو ال بحيث عمومھ القتل إ النظر يجب أنھ

لھ ي القانو يف ضد(التص جرائم امللك، قتل مجزرة، رب، ا جرائم سميم، قتل،إغتيال،

أو)سانية ص ل عمدا املوت إ يف حال بفعل مر علق سواء ، بھ القيام ظروف م وال ،

أ معدة بأسما محددين أثناء, اص يقع قد والذي بالقتل ديد ب مر علق صدفة،أو أخذو أو

أيضا م اصة،وال ا أو العمومية ي املبا أو العمومي ق الطر متفجرات وضع ائن،أو الر ز عملية

ش أو دولية منظمة قبل من أو اص، من مجموعة أو واحد ص قبل من القتل ف اق بھإذا

معينة إديولوجية بإسم م ببعض أو ا أعضا بأحد تتصرف ال الدوافع.دولية م ال اية ال و

رائم ا مق توجھ ال الباطنية أو رة   . 36 الضا

ستاذ ى القرنVitu ف طيلة جرام علماء ا تمسك ال التفرقة القتل19أن ن ب

من فقدت قد العادي والقتل السياالسيا القتل إدخال إ دف قوي تيار ناك أن و ا وضوح

العادي القتل   .صنف

ل م دور تلعب ة كث عوامل ناك ما" مسرع"و بي ك يھ ش نحو ركة ا كفي. ذه و

دماج ذا لصا سليم ال وقانون الدو القانون فعال دور ا ل أن يبدو ال تلك ع التأكيد

يجعلھوتتعل مما اية بدون تتوسع السيا القاتل ايا فقائمة املختارة داف باأل العوامل ذه ق

املتاجرة شابھ ت ما كال من املتبعة العام،والطرق القانون جرائم ف يق الذي املجرم من ب يق

الناس نفوس وف وا الرعب زرع ما كال من املرجوة والغاية از ب و   . 37باملخدرات

ي الثا سليم: املطلب ال وقانون الدو القانون تطور ع الفقھ رتبھ الذي   ثر

القانون تطور أثرث بل صدى، بدون تبق لم ورة املذ والعوامل ية الفق راء إن

سليم ال وقانون ذ. الدو خاصة القانونية التقنيات عض ع ا تأث عيد زمن ومنذ ر ظ افقد

إ س وال السياسية، رائم ا سليم ال عدم مبدأ يق تض إ أدت ي نا ا القانون من الفرع

العادي والقاتل السيا القاتل ن ب الك   . دماج

تلتھ ال والتطورات ـ عتداء شرط ـ ب عرف والذي ناء إست أول ور   ظ
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ملبدأ      الفقھ ھ وج الذي النقد من زاد ذكروما وكما السياسية رائم ا سليم ال عدم

قضية واملتمثلة مؤملة قتل حادثة وقوع أن". Jules Jacquin"أعاله القضية ع وقا ص تت و

ديدية ا السكة ق طر إنفجار إحداث حاول ور بقصد Dunkerque de Lille à املذ

س فر فطالبت الثالث، نابليون حياة ع الطلبعتداء رفضت يكية الب املحاكم ولكن سليمھ، ب ا

السياسية رائم ا سليم ال من عفاء مبدأ من امللك قتل مة جر ث س يكن لم ا قانو ان. ألن

ش لتعليقات أدت عظيم دوي القضية ذه م. ل امل موقف د يؤ العام الرأي ان ومة.و ا مركز أما

ان بم رج وا الدقة من ان اف لعمل ان ل ور املذ وسلمت القضائية السلطة رأي خالفت ا أ فلو ،

سياسيا حدثا باعتباره عيد أحد. أثر قدم حيث ي ي الب النواب مجلس املوضوع أث ا عد و

شك ل ل تز ي ل ـ ومة ا أن رسميا وأعلن الفرصة ذه ارجية ا ر وز ز فان إستجوابا النواب

ـ سليم ال عاديقانون ص وقتل ية أجن دولة ملك قتل حالة ن ب فيھ سوي مشروع تقديم تنوي

عرف ما و و التعديل ملان ال أقر عتداء"وقد قانون" شرط بذلك صدر جاء1856مارس22و و

التا ل الش ع عائلتھ:"النص أفراد أحد أو ية أجن حكومة س رئ ص ع عتداء عت ال

سياس مة سميمجر بال أم عمدا أو غيلة القتل بقصد عتداء ان إذا ا مرتبطا فعال أو   ".ية

السياسية رائم ا سليم ال عدم ع ناء إست يتضمن شر نص أول النص ذا عد و

السيا املجرم حماية املغاالت من د ل ة وضرور عملية خطوة انت   .و

الشرط ذا اعتمدت قد الدول عض املادةو مثل الداخلية ا سليم10قواني ال قانون من

سنة سري والوالي1892  السو سا فر ن ب مة امل دة املعا مثل دات املعا عض كيةو مر املتحدة ات

من  1888سنة معينة فئة ع نص ألنھ بالقصور انتقد ،وقد مر بداية لھ ما معارض رغم

رو  يلقى لم لذلك فقط ااص كب   .اجا

أكسفورد دورة الدو القانون د مع قبل من عتداء شرط اعتمد ذلك عد 1880ثم

ا عل يطلق ان السيد و  Résolutions d’Oxfordeوال ال Alberic Rolinأيد الصيغة

التا جاءت وال د املع ا ألج:"اعتمد املطلوب الفعل ان إذا سيادة تقدر لھالدولة سليم ال لھ

ن التاليت ن الفكرت إ الرجوع جب و الظروف حسب وذلك أوال سياسية   :صفة

العام القانون مة جر خصائص ع شمل ال فعال سليم ال من ث س ال ـ القتل( أ

رائق, سياسية) السرقات, ا نية م ل ا ف مق أن ب   .س

لتقدير ـ عصيان ب أثناء فة املق مدنية, سيافعال حرب أو ان, ثورة إذا ساؤل ال يجب

رب ا أعراف بھ   ."مسموح
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ح إق عد د Alberic Rolinفيما للمع ر تقر بذلك فقدم النص ذا ذا,غي فاعتمد

جنيف دورة قليال مختلفة قاعدة رائم1892خ ل سبة بال أيضا يتم ال سليم ال بأن فأضاف

امل أو املادةاملختلطة وجاءت النص ورة املذ االت ا إال سياسية بجرائم ال:"التا12رتبطة

البحتھ السياسية نح وا نايات ل سبة بال سليم ال   .يقبل

ع سياسية جنح أو بجنايات املرتبطة أو املختلطة رائم ل سبة بال أيضا سليم ال يقبل ال

شديدة نايات با متعلقة ون ت أال القتلشرط كجرائم داب و العام القانون ناحية من طورة ا

ھ شو ال أو عمدا أو رائم, غيلة ا ذه اب ارت الشروع أو عمدا طرة ا صابات إحداث أو سمم ال

السرقات اب إرت وكذا غراق أو املتفجرات إستعمال او ق ر ا بإحداث سواء امللكية ع عتداء و

سيما وال ة ط بالعنفا ترتكب أو ة س ا ف ستعمل ال   .تلك

سليم ال ا ف يباح أن يمكن فال مدنية حرب أو حصار أثناء ترتكب ال باألعمال يتعلق فيا أما

فعال ت إن قد رب ا انت و رب ا ن قوان مع تتفق ال ة ر بر أعماال ون ت انت إذا   ".إال

عفاء بمبدأ عات شر عدة أخذت عاديةولقد بجرائم املرتبطة السياسية رائم ا من

ديثة ا عات شر ال ن ب شابھ ال لدرجة د املع قرار ا عل ب ال سس إختالفا.حسب نجد نما ب

سليم ال دات معا بھ  .  38خذ

الكث وضمن العالم جاب أنھ إال الصيغة حيث من ناقصا ان عتداء شرط أن ورغم

دات املعا  . من

التطور  عن الدولية ود ا تكف رائم. ولم ا سليم ال عدم مبدأ من التقييد ب ذ فقد

ا م أ ومن الدو القانون د مع بھ جاء ما وكذلك عتداء شرط بھ جاء ما عد أ إ السياسية

سنة ا خط ال طوة م1977ا جديدة خطوة اب، ر لقمع ية ور عتفاقية الطا تؤكد ا واد

حياة ع لإلعتداءات السيا دولية"غ حماية ق ا م ل الذين املوظفون,اص ذلك بما

سان"الدبلوماسيون  حياة ع خاصة بخطورة تتم وسائل استعمال ع شمل ال رائم ا ،أو

ة, املتفجرات( النار ة م, ...... )س الثانية أفعالاملادة ع إضفاء عدم للدول ة ر ا ك ت ا

املادة ورة املذ غ و السيا ع الطا ة ط ا سان1العنف حياة ضد ة   .  وموج

سية بالفر الناطقة قة فر الدول عض و سا فر ن ب مة امل تفاقيات مر وكذلك

الق1958عد مة ر السياسية الصفة رفضت سميمأين ال ق طر وعن إرادية بصفة التمي,تل بدون

ية ال رب. صفة ا جرائم حالة و سانية ضد جرائم حالة أيضا إكتمل قد والتطور

املؤرخ الفر سليم ال قانون خالل ع5/2املادة1927مارس10فمن ة:" تنص بر ال فعال

يعة رب...الش ا ن قوان فقط, "املحضورة ا اي عد لكن مدنية حرب أثناء فة   .واملق
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ختصاص     قواعد فمثال للدولة الداخلية ن القوان عض ح تجسده املبدأ من التقييد و

السيا القتل ن ب تمي أي يوجد ال تذكر سوف ال النصوص الفر القضاء ي القضا

العادي ما, والقتل عل املوقعة ة   .والعقو

قائم إختصاص أضاف قد املشرع باإلقليمية املتعلقة الكالسيكية للقاعدة سبة فبال

يجابية صية ال املادةللوص( personnalité active) ع ا عل املنصوص الشروط إ ول

ا686 يف تص ان ما م رائم ا ل ، الفر زائية ا جراءات قانون أو(من العام القانون جرائم

ن) سياسية سي فر قبل من ارج ا فة جرائم.املق ن ب كذلك يم أن دون و كرس أخرى ة ج ومن

ال السياسية، رائم وا العام السلبيةالقانون يخص(personnalité passive)صية فيا

املادة سية فر سية ج ذو ية ال ون ي ملا ارج ا فة املق رائم جراءات689/1ا قانون من

قانون بموجب مضافة الفر زائية لية11ا   . 1975جو

ج و السيا رم ا ن ب التمي دون اعتمد قد العقاب فعاملية ء، ال القانونونفس رم

املادة  العام

L 121 -7et L121-8طوكيو اتفاقيات مع مة م نصوص ي املد ان الط قانون ،1963من

اي يال1970وال من املادة1971و سھ تكر تم قد العاملية مبدأ نفس ، سا فر ا عل صادقت ال

قانون4ـ689 بموجب مضافة ٍ الفر ج إ لية16ق الفر, 1987جو القضاء قبل من كم ل

ية ور تفاقية بھ جاءت الذي باملع ابية ر رائم ا مق املادة1977ع قانون4ـ689و

بالقانون مضافة الفر زائية ا ن1989جوان30جراءات املذنب فراد ع سا فر كم ل

ن الداخلة ة نوو مواد بواسطة اف ةبإق النوو املواد من سدية ا ماية با املتعلقة تفاقية طاق

يورك( ون   . 39)1980فينا

استمرار جدوى شكك قد التاسع املتحدة مم مؤتمر ألعمال تامي ا البيان أن كما

من النوعية ذه طائفة من يخرج الدو تجاه أن خاصة السياسية رائم ا سليم ال ناء إست

والقتلا بالعنف سم ت ال تلك ص.رائم ال أن إ الدول أطمأنت طاملا أنھ إ البيان أشار كما

مة ر ا سليم ال ناء است أن شك من فما سانية إ ومعاملة ، عادلة محاكمة سيلقى املطلوب

جدوى  ذي غ سيصبح املجرم.السياسية سليم اتفاقية إ الصدد ذا شارة اصةفتجدر ا ن

من ة الف عقدت ال سكندنافية ا1961ـ1959بالدول إل املنظمة الدول تلزم انت ،وال

اب بارت ن م امل ن املجرم سليم ب تفاقية ذه أجازت حيث الدول ذه ل املوحدة ن القوان إ بالرجوع

،وقد س وتجا م تفا من الدول ذه ط ير ملا وذلك ، سياسية ينصجرائم و ال القانون ان

السيا املجرم سليم جواز ع عة الرا   . املادة
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ية ورو تفاقية مشروع صياغة عند ي ورو باملجلس اء ا نة دعا ما ذلك   ولعل

السياسية رائم ا ناء است ع صراحة النص عدم إ الدو التعاون صور افة ل املوحدة

سل ال ناءات است   . 40 يممن

ن املعارض عض ناك ودات املج ذه بوجود. ورغم تتمسك ال الدول عض م بي من

املطلوب ص ال سليم من يمنع الذي الشرط يتعلق فيما وكذلك متخصص، ملا"قضاء

سياسية طبيعة ا ل ناية ا أو مة ر تفاقيات".  ا و عات شر ال أغلبية قائما مازال الشرط ذا   .ف

ذا الدولية الرغبة عن ا عب سليم لل النموذجية تفاقية عليھ سارت ما وكذلك

املادة ظر ا ذا ع النص جاء تفاقية,أ/3الشرط،إذ من املادة, ب إ جديدة فقرة إضافة مع

ا/3 كأعمال ، السلوك من معينة أنماط بعاد اس ا رغب تبدي أن للدول يمكن بحيث عأ لعنف

و ف النموذ سليم ال قانون يخص فيما وكذلك السياسية، مة ر ا نطاق من لتخرج املثال يل س

انية إم مع السياسية رائم ا سليم ال جواز أو التام الرفض عليھ عتمد ال للدول يار ا ك ي

ا ف سليم ال ة وجواز السياسية رائم ا دائرة من رائم ا عض سليمإخراج ال عدم حالة ،و

ا إل املطلوب الدولة قبل من املجرم ع ة العقو توقيع   .يجوز

الثالث زائر: املطلب ا   موقف

معظم إليھ ت اتج عما يختلف ال املوضوع ذا يخص فيما زائر ا سلكتھ الذي تجاه إن

التالية النقاط ذا ناول ن وسوف   : الدول

ول  الداخ: الفرع   القانون

نص بصراحة السياسية رائم ا سليم ال عدم مبدأ اعتنق قد زائري ا املشرع إن

املادة تنص بحيث زائية ا جراءات قانون و ع69الدستور الدستور من: "من حال بأي يمكن ال

وء ال بحق قانونا يتمتع سيا ال يطرد أو سلم أن   ."حوال

ي698/2املادةوتنص ما ع زائية ا جراءات قانون االت:"من ا سليم ال يقبل ال

  :التالية

مطلوب سليم ال أن الظروف من ن تب إذا أو سياسية صيغة نحة ا او ناية ل انت إذا ـ

سيا   ."لغرض

السيا رائم ا إ إشارة أي من خاليا فنجده ات العقو قانون إ رجعنا إذا المنأما سية

السياسية رائم وا العادية رائم ا ن ب تمي أي يورد لم فاملشرع العقاب حيث من وال م التجر حيث
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حد إ تصل ات العقو أشد ا ل وأقر الدولة بأمن تمس ال رائم ا ع القانون ذا لم ت أنھ رغم

سياسية عت رائم ا ذه أن إ شر لم املشرع لكن   .   41 عدام

السياسية مة ر ل ف عر أي يقدم لم أنھ نجد املشرع ا نا ت ال النصوص خالل ومن

ة زائر ا الدولة إ سليم طلب تقديم حالة ة خ ذه معرفة كيفية حول ساؤل ال ستد مما

للفصل الدولة املختصة ات ا إ عود ة التقدير السلطة أن نجد الة ا ذ و؟ ذلك

العدل ر ووز العليا   .املحكمة

ي  الثا مة: الفرع امل دات   املعا

أطلق ما ا م سليم ال مجال الدولية تفاقيات من كب عدد أبرمت قد زائر ا أن نجد

أخرى مواضيع سليم ال موضوع جانب إ تتضمن ف ي والقانو ي القضا التعاون إتفاقيات ا عل

ا سليماإلنابة إتفاقة طبعا ا عل فيطلق فقط سليم ال بموضوع يتعلق ما ا وم مثال، لقضائية

ن   .املجرم

غاية إ زائر ا أبرمت لقد يخضع. إتفاقية30حوا2007و ة خ ذه إبرام أن ما و

ألخرى  اتفاقية من ما نوعا تختلف ا بنود فنجد ن الطرف م, التفاق إعتنقت تفاقيات ل بدألكن

التعاون اتفاقية مثل منھ خالية ا نجد ا م البعض عاد ما السياسية رائم ا سليم ال عدم

املوقعة اليوغسالفية تحادية اكية ش ة ور م ا مع زائر ا ا ابرم ال ي والقانو ي القضا

سنة31/3/1982 يطالية ومة ا مع ا أبرم وال ذا. 2003ببلغراد ظرلكن ا أن من يمنع ال

زائر ا دة املعا من أس الدستور أن ذلك ن القوان تدرج لقاعدة تطبيقا قائما   .يبقى

ول  ن صنف إ ا يف تص حاولت تفاقيات با ع اإلطالع تمنع: و ال تفاقيات

الثانية و السياسية رائم ا سليم ف :ال سليم ال تج ال   .اتفاقيات

ول  السياسية :الصنف رائم ا سليم ال تمنع ال   تفاقيات

السياسية رائم ا سليم ال بتاتا تمنع مادة ع تحتوي تفاقيات من النوع ذا

ا م املع نفس تؤدي ا لك مختلفة املنع ع تدل وال املستعملة ات سمح(واملصط ،ال,ال يرفض

يجوز ال,يمنح ال سنة) يمكن، تركيا مع مة امل تفاقية تفاقيات ذه ن ب حيث14/5/1989ومن

املادة ي32تنص ما ع ا سليم:"م ال ا أجل من يطلب ال مة ر ا انت إذا سليم بال سمح ال

ة املطلو الدولة نظر ا متصلة أو سياسية مة تفاقية".جر ء ال نفس ورد معوقد مة امل

و واملجر ا و ة ور وجم واملغرب يا ولي املتحدة ية العر ة ور م وا س وتو اليمنية ة ور م ا ومة ا

ورومانيا طانيا ومور سا وفر ا   ...ور
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ي الثا السياسية:الصنف رائم ا سليم ال تج ال   تفاقيات

ت قلة و تفاقيات من الصنف ذا إختياريأما أمرا السياسية رائم ا سليم ال جعل

مع زائر ا ا أبرم ال تلك و الباكستان و زائر ا ن ب مة امل تفاقية و ا م املطلوب للدولة

املادة تنص حيث طانيا، باكستان/4بر مع مة امل تفاقية من ـ2003مارس25أ جاءت وال

حاالت سليرفضعنوان عال ـ التاليةيجوز :" م االت ا ن املجرم سليم   :رفض

سيا ع طا ذات سليم ال ا سب املطلوب مة ر ا انت إذا   ..."    أـ

املادة نص ورد جاءت4/2كما وال الشمالية وإرالندا طانيا بر مع مة امل تفاقية من

ماي ـ سليم ال رفض ـ عنوان سيجوز :" تحت ال التاليةرفض لألسباب   :...ليم

ابية ر رائم ا ناء باست سياسية مة كجر مة ر ا ت اعت إذا ـ   ..."و

املطلوب للدولة عود ة التقدير والسلطة جوازي أمر سليم ال أن يت ن النص خالل من

سليم ال ا   . م

التالية املالحظات نقدم تجعلنا املواد ذه   :و

غ زائر ا موقف أن السياسيةـ رائم ا سليم ال عدم مبدأ اعتناقھ مدى   مستقر

املادة عنوان أن نجد و4ـ ن الت ا سليمرفض" لتا املادة"  ال نفس صلب نجد   ثم

التاليةيجوز "     االت ا سليم وإيجاز" ال رفض ع يحتوي النص نفس إذ تناقض ذا ف

الزما ان ف ؟ عتد ما سفبأ ل ل ل تفاديا واز ا حاالت ح منفصلة الرفض حاالت ع   .النص

مصط استعمال أن ر وع يقابلھ" يجوز "ـ أنھ وخاصة عمدا وإنما وا س يقع لم

مصط سية الفر باللغة ة ي".peut être refusée" ال ما عليھ تب ي سوف ذا   :و

الوحيد ناء ست ن تفاقيت وعت السياسية، رائم ا سليم ال زائر ا فيھ أجازت الذي

ما م طلبت إذا ـ يح والعكس زائرـ ل سليم ال تقبال أن يمكن طانيا ر و باكستان أن ذلك مع

م وردع ن املجرم بع ت أمر سر ي ذا و سياسية صبغة رائم ل ان لو ح   .ذلك،

م فيھ أن تجاه ذا ع عاب ما لكن سليمـ ال تماما يحضر الذي الدستوري للنص خالفة

السياسية رائم الدستور 69املاد"ا شكك" من ذا ف دة املعا من اس الدستور أن ما و

املادة ة ن4دستور تفاقيت   .من

السياسية رائم ا ف بالتعر تناولت قد تفاقيات ذه انت إذا ما يخص فيما اما

ون  ي واب سياسيةفا عد ال ا ا ع ونصت رائم ا من فئة ذكرت قد ا م البعض لكن ال ب
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سع ت و تضيق رائم ا ذه قائمة و السياسية رائم ا سليم ال عدم مبدأ ما عل يطبق ال التا و

املادة تنص حيث غال ال مع مة امل تفاقية ا م ونذكر ألخرى اتفاقية ع/4من أنھ:"... ه غ

سياسية جرائم عت   :ال

اتفاقية ا عل املنصوص رائم وا رب ا ،جرائم سانية ضد ماعية ا بادة جرائم ـ

سنة ي1949جنيف سا بالقانون   .املتعلقة

الوحشية واملعامالت خرى ات والعقو التعذيب ضد تفاقية ا إل املشار فعال ـ

وامل سانية   ينةوالالإ

افحتھ وم اب ر من للوقاية طراف املتعددة تفاقية ا عل املنصوص رائم ا   ...ـ

ن الطرف أحد ومة ح من عضو أي أو أسرتھ أفراد أحد أو الدولة س رئ بحياة املساس   ".  ـ

مثال ث س يا نيج مع ا إتفاقي اسرتھ: و افراد أحد أو نائبھ أو س الرئ بصفةال,قتل قتل

ة, عامة خط أضرار ا, إحداث اختطاف,عتداء ، التعسفي س ا ، خفاء ، ختطاف

حرائق ،إحداث املتفجرات ،استعمال ائن الوحدة..الر منظمة عليھ نصت ملا وفقا ابية ر عمال ،

اب ر حول قية   .فر

ف عتنق زائر ا أن نالحظ ماتقدم خالل من ناكإذن أن إال السيا الال حماية كرة

يحتج ال ح سياسية عد ال ال رائم ا قائمة من بالتوسيع وذلك ا، م يق التض نحو البوادر عض

ذا يمتد أن ونرجو االت ا عض جوازي أمر السياسية رائم ا ح سليم ال جعل وكذلك ا

سيادة يمس ال ذا و تفاقيات با ةإ املطلو للدولة ون ت ة التقدير السلطة دامت ما الدولة

املادة نص ع عديل إدخال يجب لكن الظروف حسب ع ترفض أو تقبل ان ا ل من69دائما

  .     الدستور 

  خالصة

ميتة أ رغم السياسية مة ر ل ف عر وضع ة صعو ناك أن الحضنا تقدم فغالبية, مما

أناطا ع شر وال حسبالفقھ حده ع حالة ل ة ملعا ة التقدير السلطة لھ ن تارك للقضاء ذلك

مة ر ا ا ف فت اق ال   .الظروف

الرغبة عدم وإنما ف التعر ع القدرة عدم فقط يتعلق ال مر أن يبدو ما ذلك, وع ألن

لمة  ال صاحبة ومة ل كذلك وإنما للقضاء، فقط س ل ة ر ا من امش ك تصدري ال ة خ

إذن ا فمص عتبار ن ع القضاء ا يأخذ ال قد سياسية اعتبارات ع بناء سيادة ل ب ا قرار

قيد ل من   .    التحرر
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السياسية رائم ا سليم ال عدم ملبدأ املوجھ النقد بإلغائھ, ورغم عض, واملطالبة فإنھ

يجد قد ال الوحيدة ماية ا و االت رائما ا ذه مرتك الرأي, ا ة بحر متعلقة ون ت وال

العام القانون بجرائم ن تق أن دون والعصيان, والتعب بالتمرد املتعلقة تلك االت ا عض . أوح

إعادة أجل من ون ت قد وإنما الشرعية بالسلطة طاحة أجل من دائما ست ل فعال ذه مثل ألن

وقد الشرعية قالالسلطة املضمار ذا و ة كب ة شر خسائر وقوع و القوة إستعمال ذلك ستد

Von LiStz : 

      Celui qui veut faire des révolutions, doit ôter ses gants 
glacés et saisir le glaive et la torche au lieu de la sonnette du 
président .il n’ y a pas de révolutions sans carreaux cassés et crânes 
endommagés.                                                                   

ذه ون ي يجب القوة استعمال إ وء ال لكن قيقة ا من جزء يقولھ فيما أن رغم

مصط أن مع الضروري بالقدر إال االت ذات" ضروري "ا حد النقاش   .ھيث

و بإلغائھ، املطالبة من منطقيا وأك املبدأ من التطبيق تقليص إ وء ال أن أرى، لذلك

عض تھ انت ما حسب و عتماد حسن من ون ي السياسية مة ر ل دقيق ف عر غياب

تخ التا و سياسية جرائم عت ال ال فعال ل ب قائمة وضع ع تفاقيات، و عات شر ضعال

سليم يعة.لل الش فعال تلك ا. وخاصة أبرم ال تفاقيات مثال إليھ التعرض تم ما ا أمثل ومن

أي عن البعد ل عيدة و يعة ش فعال أن قدر ما إذا القضاء أمام مفتوحة القائمة ترك مع زائر ا

سيا ب   . س

ل أن فالحظنا القتل بجرائم مر علق ما إذا السياوخاصة القتل إلدماج تتوحد ود ا

العادي للقتل العامة املعارضات.(الفئة عض القانونية) رغم النصوص ل إزالة يجب لذلك و

تتمثل املوقف ذا ع نتائج من تب ي ما م وأ العادي والقتل السيا القتل ن ب تم ال الداخلية

:  

القا قبل من امللفات يلزمونم,فحص ال ،فالقضاة لة س تصبح سليم ال سألة

الدوافع عن معقدة(بالبحث مة م فعال, )و   . وخطورة

مة ر ل القانونية الطبيعة ع تأث ا ل س ل الظروف بفحص. ذه سليم ال قا فيكتفي

للقتل ونة امل عناصر انت مدمرة(إذا سان إ مادي, حياة يك) قصد, فعل و ف رأيمجتمعة لتقديم في

ومة ل ي إيجا أو   .      سل

تطبيقھ التوسع يكمل العيب ،وإنما ذاتھ حد املبدأ س ل فالعيب   .إذن
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  : وامشال

)1( Lammasch  برھن على أن المصطلح عرف من قبل في كتبDe Bonald  و  1812في
Lesgraverend1816 

ومع ذلك . في ھذه الفترات مصطلح الخیانة العظمى وكان مستعمال Tittman1822وSchmalz 1817 و 
ومن ثم أصبح  1830فأول صرح قانوني ظھر فیھ مصطلح الجریمة السیاسیة ھو المیثاق الفرنسي لسنة

 :إرجع إلى.استعمالھ شائعا

 Albéric Rolin, Quelques Questions Relatives A L’extradition , <Recueil des cous 
1923 >, Tome1, 

Librairie Hachette , PARIS ,1923, P 189 . 
 .316. ص,القاھرة، بدون سنة نشر,ب ط، دار النھضة العربیة ,حق اللجوء السیاسي, برھان أمر هللا )2(
, 2003,القاھرة, دار النھضة العربیة, ب ط, النظریة العامة لتسلیم المجرمینعبد الفتاح محمد سیراج،  )3(

 .               283. ص
عدم  مبدأإلھام العاقل،: في   Jon Stuart Millورد التعریفین الذي قال بھما السعید مصطفى السعد بك و )4(

 .53.ص, 1992جامعة القاھرة، ,رسالة ماجستیر, تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة
)5   Albéric Rolin, op. cit. p. 202. 

  . 283. ص,عبد الفتاح سیراج، المرجع السابق  )6(

ومن بین التعاریف التي قیلت في ھذه الجریمة بناء على المذھب .   54. إلھام العاقل، المرجع السابق،ص )7( 
  :الشخصي ما یلي 

ویقول في ھذا ". التي ترتكب لتحقیق أغراض سیاسیة أو تدفع إلیھا بواعث سیاسیة :" بأنھا Collinsعرفھا
  .ة یظھر كمشكل أمام المحاكم مسببا إزعاجا دائما لھاالمضمار بأن صعوبة وضع تعریف للجریمة السیاسی

تعریف الجریمة السیاسیة یعتبر أمرا مثیرا للجدل ،وأن اعتبار :" بقولھ، أن Schuschnigg و كذلك عرفھا  
ونفس الصفحة، , ورد ھذین التعریفین في نفس المرجع".  فعل معین جریمة سیاسیة أم ال یعتمد على الظروف

 .2تھمیش 
 . 283. بد الفتاح محمد سیراج، المرجع السابق، صع )8(

  .55. ص, المرجع السابق,ورد تعریف أحمد صفوت في مذكرة إلھام العاقل )9(

أن :"و یقول محمد الفاضل في تعریف الجریمة السیاسیة .  56.ص, أنظر إلھام العاقل، المرجع السابق )10( 
ني حاسم للجریمة السیاسیة كانت في الغالب جھودا فاشلة حتى الجھود الفقھیة التي بذلت سعیا وراء مفھوم قانو

لیكاد الباحث المدقق یؤمن بأن من الخطأ ـ حتى أن لم یكن من العبث ـ أن نحاول إدخال مفھوم نسبي مضطرب 
تھمیش . 55. ص, نفس المرجع: أنظر" متموج متناقض كمفھوم الجریمة السیاسیة في نطاق القواعد القانونیة

1 .  
 )11( Albéric Rolin ,op. cit .p. 11.                                                                                                                     

ومن التشریعات التي أخذت بالمعیارین الشخصي والمضوعي في تعریف الجریمة السیاسیة قانون  )12(
الجرائم السیاسیة ھي الجرائم المقصودة :"منھ وتنص على 196في المادة  1944الصادر عام العقوبات اللبناني 

التي أقدم علیھا الفاعل بدافع سیاسي، وھي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السیاسیة العامة والفردیة مالم یكن 
ي قانون العقوبات الصادر عام ونفس التعریف أعتمده المشرع السوري ف".الفاعل قد إنقاد لدافع أناني دنیئ

الجریمة السیاسیة ھي :"في العراق نصت على 1969لسنة  111من قانون 20والمادة  195في المادة  1949
یما عدا ذلك تعتبر الجریمة وف. التي ترتكب بباعث سیاسي أو تقع على الحقوق السیاسیة العامة او الفردیة

 ."عادیة

  :السیاسیة بأنھا ال تشمل بطبیعتھا ما یليوعرفت ھذه المشاریع الجریمة  )13(
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  .1970دیسمبر  16أ ـ جریمة تدخل في نطاق میثاق قمع اإلحتجاز غیر القانوني للطائرات في الھاي 

 23ب ـ جریمة تدخل في نطاق میثاق قمع األفعال غیر القانونیة ضد أمن المالحة المدنیة الموقعة في منتریال 
  .م 1971سبتمبر 

یرة تنطوي على اعتداء على الحیاة أو الحریة أو األشخاص المحمیین دولیا بما فیھم الممثلین ج ـ جریمة خط
  .الدبلوماسیین 

  .د ـ جریمة تلتزم الوالیات المتحدة بموجب معاھدة بشأنھا اما بالتسلیم أو المحاكمة

أو اإلختطاف،أو أخذ اإلغتصاب ,ه ـ جریمة عبارة عن القتل أو اإلعتداء بنیة احداث إصابة جسدیة خطیرة 
  .الرھائن أو اإلعتقال الحطیر وغیر القانوني 

  .و ـ جریمة تنطوي على استخدام األسلحة الناریة 

  .ز ـ جریمة تتألف من تصنیع أو تصدیر أو توزیع أو بیع المخدرات أو العقاقیر الخطیرة

أ إلى ز، أو المساھمة كشریك  ح ـ محاولة أو ِمؤامرة الرتكاب جریمة من الجرائم الواردة في الفقرات من
 .61.ص, إلھام العاقل، المرجع السابق. للشخص الذي ارتكب أو حاول أو تآمر على ارتكاب ھذه الجرائم 

جامعة فؤاد االول، ,مطبعة كوستاتسوماس, رسالة دكتوراه, تسلیم المجرمین,محمود حسن العروسي )14(
 . 70و 69. ص ص. 1951مصر،

)15( Albéric Rolin,op. cit . p.199.                                                                                                               
 . 317.المرجع السابق، ص, برھان أمر هللا )16(

لعقوبات التي تطبقھا فرنسا وا, و بھذا الصدد نجد أن فرنسا قد ألغت عقوبة اإلعدام في الجرائم السیاسیة  )17( 
على الجرائم السیاسیة ھي النفي والحبس واإلبعاد والتجرید من الحقوق السیاسیة بینما في الجرائم العادیة فھي 

أنظر عبد هللا سلیمان،شرح قانون .تطبق اإلعدام واألشغال الشاقة والسجن كما وجد نظام الحبس السیاسي
سنة : الجزائر, ،ب ط،دیوان المطبوعات الجامعیة"الجریمة"جزء األول ال, القسم العام,العقوبات الجزائري

  . 1تھمیش  339ص  2002

كذلك سوریا وضعت نظاما خاصا للمجرمین السیاسیین بحیث ألغت عقوبات اإلعدام واالشغال الشاقة و الحبس 
السیاسیین بالنسبة لمكان كما أن أنظمة السجون تمنح امتیازا خاصا للمجرمین ,مع الشغل في الجریمة السیاسیة 

وإطالة أوقات , التوقیف والمعاملة أثناء تنفیذ العقوبة المحكوم بھا داخل السجن ، كالوضع في أماكن خاصة 
والحق في طلب طعام من الخارج و ,وعدم إرتداء مالبس السجن , الفسحة والسماح بقراءة الكتب والصحف

  .15.ص, السابق المرجع,إلھام العاقل.... عدم اإللزام بالعمل

أما المشرع الجزائري فإنھ لم ینص في قانون العقوبات على الجرائم السیاسیة ولم یفرق بینھا وبین الجرائم  
, بل أنھ اعتد بجسامة الضرر أو الخطر الذي ینجم عن الجریمة , العادیة من حیث العقوبات المقررة لكل منھما
وضع عقوبة اإلعدام على كثیر منھا وأیضا إتخذ من الباعث ف, وخاصة في جرائم االعتداء على أمن الدولة

ومع ذلك یقرر المشرع في صلب الدستور نصا یقضي بحظر تسلیم الالجئین . ظرفا مشددا في بعض الجرائم 
من قانون اإلجراءات  698كما تنص علیھ المادة  1996من التعدیل الدستوري لسنة  69المادة ,السیاسیین

 .الجزائیة الجزائري 

  . 81.ص, المرجع السابق, محمود حسن العروسي )18(
أنظر برھان أمر هللا،المرجع . وتعتبر الخیانة والتمرد والتجسس من قبیل الجرائم السیاسیة الخالصة )19( 

  . 318. ص, السابق
  . 81.ص, المرجع السابق, محمود حسن العروسي )20( 

)21( Albéric Rolin, op. cit .p.199 .                                                                                 
  .18. ص, المرجع السابق, وردت ھذه التعاربف في مرجع برھان أمر هللا  )22(
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 .100. ص,ورد التعریف في مرجع إالھام العاقل، المرجع السابق  )23(
)24( Albéric Rolin, op cit ,p199 .                                                                                   
تأخذ بھ بعض الدول كبلجیكا و السوید والنمسا فھي تعتبر بمثابة جرائم سیاسیة إذا حكم على شخص  )25(  

, برھان أمر هللا. غیابیا من أجل مغادرة بلده بدون رخصة فھي تعتبره الجأ والتسلمھ للدولة التي غادرھا
  .319.المرجع السابق، ص

  :وھذا ما سوف نالحظھ من عرض لبعض القضایا المھمة في ھذا اإلطار )26( 

جریمة القتل التي وقعت أثناء  حدوث شغب  أن "  Castioni"  فقد إعتبرت المحكمة اإلنجلیزیة في قضیة  
یة تعلیقات مختلفة بین مؤید وأثارت ھذه القض. سیاسي جریمة سیاسیة ألنھا ارتكبت في حالة إضطراب سیاسي

فلیس كل عمل یحدث إبان . الیعتبر جریمة سیاسیة  Castioniأن عمل  Hawkinsومعارض فیرى القاضي 
  إضطراب سیاسي یعتبر جریمة سیاسیة

كما اعتمد القضاء في قضیة أخرى، قضیة مصرع اسكندر ملك یوغسالفیا، على عنصر أخر وھو محل     
ر الجریمة سیاسیة ،فعندما طلبت فرنسا تسلیم قتلة الملك اسكندر و وزیر خارجیة وقوع الجریمة حتى تعتب

  Philonenko       Maximilianوعلق األستاذ. رفضت محكمة تورین ھذا الطلب" السید بارتو"فرنسا 
فیا وأنھ لو كانت قد تمت الجریمة في یوغسال.أستاذ بجامعة بروكسل بأن ھذا القتل ال یعتبر جریمة سیاسیة 

  . العتبرت الجریمة كلھا سیاسیة وغیر قابلة للتسلیم

في باریس وھرب إلى سویسرا   Angelo Savorelliوھو صحافیا إیطالیا قتل الفاشي   Pavanوفي قضیة = 
فقضت المحكمة بتسلیمھ إلى فرنسا ولم تعتبر جریمة القتل ھذه جریمة سیاسیة النھا لیست موجھة مباشرة ضد 

ھذه القضایا مذكورة في محمود حسن العروسي، ص .یة أو ضد نظامھا واعتبرت الفعل إرھاباالدولة اإلیطال
  . 81و80و 79. ص

)27( Albéric Rolin, op. cit .p.196 .                                                                                                                 
الفقھاء المعروفین من بینھم جروسیوس وفاتل وبودان بعض الجرائم السیاسیة التي قد تؤدي إلى  ویذكر )28( 

:                                                                  أنظر". الخیانة العظمى"طلب  التسلیم وھي     Albéric 
Rolin, Ibid .p.196 . 

     
إلى إسبانیا  Flandreمسافرا عبر البحر من  Castilleملك  Philippe le Beauبینما كان  1516ففي   )29(

قذفت بھ العاصفة على شاطئ إنجلترا فإحتجزه الملك ھنري السابع ولم یتركھ یعود إلي دیاره إال بعد أن أجبره 
شر وفي القرن السابع ع,  Philippeلجأ إلى دولة  الذي كان قد Le comte de Suffolkبأن یسلم لھ 

إلى الملكة إلیزبت األشخاص المتمردین كما سلمت إسبانیا إلى فرنسا أوجي الذي قام بثورة   L’Ecosseسلمت
  Albéric Rolin, Ibid .p.197 :                    .سیاسیة أنظر

 
ألنھ قام " Gaulois" من مجلس الشیوخ الروماني أن یسلم سیزار إلى بالد الغال    Catonفلقد طلب )30(

ورفض ھنري الرابع تسلیم مورقان إلى إلیزبت وانتوان بیري  , ضدھم بحرب غیر عادلة لكن ھذا التسلیم لم یتم
 Albéric Rolin, Ibid .p.197 . إلى فلیب الثاني                          

                           .)31( Albéric Rolin, Ibid .p.197 
 . 71و 70.صص,جع السابقالمر,محمود حسن العروسي )32(

)34( Albéric Rolin, op cit ,p204.                                                                                                     

 . 85إلى  83من . ص ص, المرجع السابق, محمود حسن العروسي )35(

)36( André Vitu, Le Meurtre Politique En Droit International Et 
Extraditionnel,Etude figurant dans les*Mélanges offerts à Georges Levasseur*,éd 
Gazette du Palis _ Litec, Paris,1992,p 1.Reprpduit sur le 
site :http://ledroitcriminel.free.fr le 24/11/2008                                                                          

    :كالتالي 3و2. بشرح أكثر في نفس المرجع ص ص تلك العاوامل  André Vitu ولقد تناول األستاذ  )37(

http://ledroitcriminel.free.fr
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من الشائع أن المجرم السیاسي ھو ذلك الذي یھاجم االشخاص أو الممتلكات التي ترمز إلى السلطة أـ      
  . ل،الھدف الذي یریدون الوصول إلیھ ھو أعلى مركز رئیس الدولةعن طریق القت. السیاسیة التي یحاربونھا

فإلى جانب السلطة السیاسیة ، القتلة یستھدفون السلطة . رموز السلطة قد تعددت, والحال أن         
فأعمالھم اإلجرامیة . والسلطة العسكریة وحتى الطبقة الدینیة, والسلطة القضائیة والسلطة البولیسیة,اإلقتصادیة

فھو ینحرف ویھاجم عشوائیا ضحایا : تمتد إلى جماعة واسعة من الضحایا  فلقد أصبح العنف  بدون حدود
  .مدنیین أبریاء

فإنھ یقترب حتما من المجرم الذي یقترف جرائم , وبما أن قائمة ضحایا القاتل السیاسي تتوسع بدون نھایة       
ي الذي یتصرف بإسم المثل العلیا  وتصرف المجرم المحترف فال شيء یمیز بین أعمال اإلرھاب: القانون العام 

ففي كل . الذي یقتل أثناء عملیة سطو أو عضو في جماعة المافیا الذي یقتل عضو في جماعة أخرى منافسة 
, )الفضة(وفي كل الحاالت نكتشف نفس البسیكولوجیة الخشنة,الحاالت ال قیمة لحیاة الغیر في نظر القاتل 

  .حیاة خطرة وغیر عادیةوالتعطش لعیش 

أن یطبق على القاتل السیاسي والقاتل العادي قواعد , وحتى من المستحیل,یصبح صعبا ,في ھذه الظروف 
  .قانونیة مختلفة سواء تعلقت بالقانون الدولي أو  قانون التسلیم 

دمجھما  وصعوبة التقرقة و كذلك كال القاتلین سیتعمالن نفس الطرق عند اقترافھم الفعل مما یؤدي إلى ب ـ      
فھي . الدعارة والفساد منظمة بقوة , اإلبتزاز,اإلختطاف ,فجماعات المافیا التي تتاجر في المخدرات . بینھما 

ولدیھا , فھي تفشل عمل القضاء و قوات الشرطة , )مثل المیزوجورنو اإلیطالي(تسیطر على والیات بكاملھا 
التصفیة الجسدیة لخصومھم وھذا  یسمح لھم : صارمة في نظامھمو یطبقون قاعدة , مصادر مالیة كبیرة 

  .بتأسیس محكم إلمبراطوریتھم

  وفي بعض الحاالت ھذه التكتالت الخاصة بالقانون العام  تتلقى مساندة المسیرین السیاسیین السامیین في الدولة 

تنظیمھم شبھ العسكري، ومن ھیكل ومن جانبھم ، القتلة الذین ینتمون إلى حركات سیاسیة یستمدون قوتھم من   
ویستفدون من تسلیح معتبر یحصلون علیھ من دول أجنبیة مھتمة ,     CLOISONNÉEمتسلسل ومنفصل 

التي تعینھم بھا , وھنا أیضا وسائل مالیة معتبرة, بالخارج  REPLIولدیھم ثكنات للتدریب والتراجع  ,بنشاطھم 
. من ممارستھم المتاجرة بالمخدرات أو اإلختطاف مع طلب الفدیةبعض الحكومات أو یتحصلون علیھا بأنفسھم 

فلیس ھناك عالقة تربط بین اإلرھابیین وتجمعات المافیا تدل على وجود قرابة بینھما إال تشابھ اإلثنین في الفعل 
  .اإلجرامي 

وھو فرض القلق و : المباشر الذي یسعى إلیھ كال  النوعین من المجرمین یتشابھ" الھدف" باإلضافة إلىج ـ    
أكثر من ذلك التخویف والرعب ألن اإلرھاب لیس خاص فقط بالمجرمین السیاسیین وإنما كذلك ھو من نتاج 

فالجرائم . كالھما یستندان إلى نفس المصادر لتأسیس سلطتھم  عن طریق العنف والقتل, مجرمي القانون العام
. السھل استنتاج أن حیاة اإلنسان ال وزن لھا في أعینھم فمن: التي تجعلھم مذنبین متماثلة من حیث خطورتھا 

وفي بعض األحیان اإلعتداءات التي یقترفھا القتلتھ على حیاة ضحیاھم راجعة إلى نفس البربریة المتوحشة 
  ).الشنیعة(

ضین مثل ناقل األموال أو المعار(ضحایا المجرمین السیاسیین أو العادیین ھم تارة معینون للقیام بضربتھم   
والموجودین بالصدفة في األماكن التي , مجھولین, وتارة أشخاص أیا كانو, )السیاسیین المطاردون في كل مكان

ھنا أیضا فعالیة الفعل اإلجرامي وعدم القدرة المعتادة لقوات النظام لمنع ذلك . یقترف فیھا المجرمین أعمالھم 
بقدر األھمیة التي تعطى لھم من قبل وسائل اإلعالم، و إن القلق والرعب مؤثران . یزرع الرعب عند الجمھور

ألنھا تشجع غطرستھم وتبین لھم , وحتى كال النوعین من القتلة یبحثان عن تلك الشھرة التي تعطى ألفعالھم 
 .مقدار السلطة التي یمارسونھا على الناس

 1856جاء في قانون  بمقارنة ما جاء في دورة أكسفورد وما  Alberic Rolinولقد قام السید   )38(
  :المتضمن مبدأ عدم التسلیم في الجرائم السیاسیة فالحظ أنھ 1833المتضمن لشرط اإلعتداء وما جاء في قانون 

ـ یرى أن المعھد قد أحسن بتجنب تصنیف الجرائم إلى مرتبطة أومركبة فھذا التصنیف قد عارضھ الفقیھ = 
Lammasch  األخیر أن الجریمة السیاسیة المرتبطةأوالمركبة إذا لم  لیس ألنھا خاطئة وإنما حسب رأي ھذا
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باإلعتداء على القانون العام  compliquésتكن جرائم  سیاسیة بحتھ فھي ال تقل عنھا فھي جرائم سیاسیة معقدة 
  .واألداب العامة و مستقلة عن كل ھدف سیاسي

. ي الجرائم السیاسیة ، ولقد صیغت بحذر ـ كما یالحظ أن المعھد قد أورد إستثناءات على مبدأعدم التسلیم ف
ویقصد بھا كل اإلغتیاالت بصفة عامة ومھما كانت بما في ذلك قتل الملك أو أفراد عائلتھ أو بعض الجرائم 

على عكس شرط اإلعتداء الذي حصر اإلستثناء في القتل السیاسي الذي یقع على قتل الملك أو .الكبیرة األخرى 
فأخرج بذلك باقي حاالت القتل  كقتل الوزیر األول الذي في بعض األحیان تكون لھ أحد أفراد عائلتھ فقط  

  .سلطة أكبر من سلطة الملك

ـ كما أن المعھد ال یستثني من التسلیم كل جرائم الحرق او السرقة بصفة عامة حتى ولو كانت نیة الفاعل 
  .وھنا قد ذھب إلى أبعد ما جاء بھ شرط اإلعتداء.سیاسیة

لمعھد أضاف شيء في اإلستثناء لم یتبادر إلى ذھن الذین وضعوا شرط اإلعتداء وھي األفعال المقترفة ـ كذلك ا
وھذا سوف .أو حرب مدنیة فال یجوز التسلیم فیھا إال إذا كانت مخالفة لعادات الحرب) عصیان(أثناء ثورة 

ة جرائم معاقب علیھا كاإلعتداء على فاألفعال التي تعتبر في الظروف العادی.یوسع من مفھوم الجریمة السیاسیة 
  .لذلك یجب وضع معیار لتحدید ھذه األفعال .حیاة الملك ال تعتبر كذلك أثناء ثورة أو حرب مدنیة

ال تختلف من حیث مضمونھا عن  1892كما نالحظ أنھ في المادة المعتمدة من قبل المعھد في دورة جنیف     
ص إعادة إدماج التصنیف إلى جرائم سیاسیة مرتبطة أو مختلطة فقط فیما یخ. 1880ما جاء دورة أكسفورد 

ویختلف ھذا عما جاء في الشرط .بحیث ال یجوز التسلیم فھما إال إذا كانت متعلقة بجنایات شدیدة الخطورة 
البلجیكي الذي استثنى من التسلیم الجرائم المرتبطة فقط  دون ذكر المركبة رغم ان ھذه األخیرة تتضمن فعل 

أنظر في . واحد یشكل إعتداء على مصلحتین عكس الجرائم المرتبطة التي تتكون من أفعال مادیة متعددة مادي
     Albéric Rolin, op. cit ,pp.  205et206 :                                           .ذلك

)39( André Vitu, op.cit. p. 4. 

 . 289. ص, المرجع السابق, عبد الفتاح محمد سیراج )40(

إن التشریع المصري یستبعد الجرائم الواقعة على أمن الدولة من قائمة الجرائم السیاسیة على أساس أن  )41( 
مثل جرائم الخیانة والتجسس فھي ال .ھذا النوع من الجرائم موجھ ضد الوطن كلھ ولیس ضد حكومة معینة 

وع من الرفق والتسامح لذلك ذھب التشریع یمكن ان تصدر عن باعث نبیل یبرر معاملة مرتكبیھا بأي ن
المصري إلى أن العفو الشامل ال یسري إال على الجرائم المتعلقة بالشؤون الداخلیة للبالد  كما ذھب إلى ان 

شرح القواعد العامة لقانون ,عبد الرؤوف مھدي :أنظر في ذلك.العفو  ال یشمل جرائم  أمن الدولة الخارجي
  .347ص, 2007شر، سنة العقوبات ب ط ، ب دار ن

  


