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  : یقول اهللا تعـــالى

 )قَلَوكَ درمننِا بي آدم وحلْمناهم بِي الْفر الْوبرِح 
ورقْزناهم مالطَّ نيبات فَولْضناهم ى كَلَعيرٍث ممن 

قْلَخنفْا تيالَض (  
  

  70اإلســـراء 

  

 : ابیقول عمر بن الخّط

 )متى استعبدتم الناس قَود لَودتهأُ ممهاتهأَ محرار(  
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  إهــداء
  

اس كلمة حق ال تضعفهم رغبة أو رهبة إلى إلى الذين يقولون في النّ

  ....الذين ينشدون العدل صفة من صفات اهللا العظمى

سلم واألمن واألمان ولل إلى كل محبس جهده في إلى كل من يكر

  .....سبيل حماية المجتمع و إسعاد البشرية

  .....إلى كل أولئك أهدي هذا العمل المتواضع
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 راتـتشك  
يقال أن من سار على الدرب وصل و فعال فقد سرنا في درب كنا فيه 
في أمس الحاجة إلى مرشد يصقل معرفتنا و تصحيح أخطائنا، و قد 

 اجي عبد القادر المشرف الدكتور دروجدنا ضالتنا في األستاذ المحترم 
الذي لم يبخل علينا بخبرته الواسعة في مجال اإلرشاد و بأفكاره 

  .وأرائه السديدة

حيث سرني كثيرا إشرافه و العمل تحت رعايته، إذ يدعوني المقام هنا 
لوضع فسحة في عملي هذا ألبين مدى عرفاني و شكري لجهوده 

العمل الذي سينفعني و غيري المتواصلة حتى آخر ورقة في هذا 
وأشكره على صبره معي منذ أن كان البحث فكرة إلى أن أصبح على 

  .جهده قبل أن يكون جهدي واهللا فكان بذلك ما هو عليه اآلن،

فأدامه اهللا لنا و لجميع الطلبة الذين هم في حاجة إليه و إلى مساعدته  
ه مرجعا لي و فجزاه اهللا خيرا على تواضعه و جده في العمل و أبقا

  . لغيري 

كما أشكر كل أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه من جهد في سبيل 
 .تصويب هذا العمل و تقويمه
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 مقــدمـــة
 

1 
 

لَقَد" مه واستخلفه في األرض قال اهللا تعالى لقد خلق اهللا اإلنسان وكركَّ ورا نَم
بني آدم وحلنَماهم في البر والبرِح ورنَـقْزاهم مـَّالط نيبات ـفَونَلْضاهم ى كَلَعيرٍث 
ممفْا تَنَقْلَخَ ننِِّإ"  وقال تعالى" يالَضي جٌلاع ي اَألفخَ ضِرة يفَل".  

وعليه  ،حيحريق الصباإلنسان حينما يخالف المنهج والطّ عاسة تحّلقاء والتّالشّ
فإن بب لما يحدث لهذا اإلنسان يقول تعالىمخالفة هذا المنهج هي الس  "لْتك حداِهللا ود 

ومن تَيعد حدقَفَ اِهللا ودلَظَ دفْنَ مسه ".    

ال يخلو منها مجتمع من المجتمعات  ،اإلنسان منذ أن خلقواقعة قديمة  الجريمة
من العصور وال عصر، مجتمع من المجتمعات حقيقة  فإذا كان وجود الجريمة في أي
واقعة فإن حيث  ،ر هذه الجريمة هو حقيقة واقعة أيضاتطوصل ا آخر يتّأخذت بعد

إلراع ابالصكما اختلفت الوسيلة ،ي أو الفكريقتصادإلياسي أو اجتماعي أو الس 
رت األساليب و الدوافعوتطو.  

إن شريعات ه المشروع والمضمون في مختلف التّيملك وحقّ أهم ما اإلنسانية حر
ن هذا الحق وحارب االستعباد وتقييد الحريات مواإلسالم ض اريخ،واألديان عبر التّ

 متُدبعتَسى اتَم "اب الشهيرة الخطّوقد كانت مقولة عمر بن  ،الفردية أو المساس بها
خير دليل على مكانة الحرية في المجتمع  "ا اررأح مهاتُهمُأ مهتْدلَو دقَو اسالنَّ

  .اإلسالمي

 اإلنسانر ومع تطو منه تنظيم شؤونه بعد الحرب العالمية  ا و محاولةًحضاري
تحدة التي وضعت ية منها هيئة األمم المسات دولوضع المجتمع الدولي مؤس ،انيةالثّ

حقوقه  إنساننت لكل مست وضحيث كر، 1948سنة  اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 
ا يولد الناس أحرار « ت المادة األولى منهه في الحرية حيث نصالمشروعة ومنها حقّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مقــدمـــة
 

2 
 

اق في ــيثم جاءت دساتير األمم على هذا الس  »متساوون في الحقوق و الواجبات 
  .ضمان الحقوق المنصوص عليها في هذا اإلعالن و باألخص الحق في الحرية

ري كغيره ـستور الجزائوالدالجماعية والحقوق  أقريات العامة الفردية والحر
الحقوق   «تحت عنوان 1996ابع من دستور حيث جاء في الفصل الر ،والخاصة
تضمن  « على 32ت المادة ونص ،منه 50إلى المادة  29من المادة   » والحريات

    » ...انـاإلنس اك حرمةـالدولة عدم انته

ة في إطار ية اإلنسان خاصرم تقييد حكما جاء قانون اإلجراءات الجزائية لينظّ
ساعة  48التحقيق معهم أمام الضبطية القضائية وحددت مدة التوقيف تحت النظر بمدة 

و كذلك قانون العقوبات الذي أعطى  ،ةت خاصات في حاالد إلى أربعة مرـقابلة للتمدي
الحق للسلطة القضائية بالحكم بتقييد حرطين في الجرائم كإجراء ية األشخاص المتور

  .عقابي هذا من جهة

 طار القانونيتقييد حريتهم خارج اإلم خطف األشخاص وومن جهة أخرى جر، 
ل اعتداء على الحريات تشكّ حيث نصت بعض المواد القانونية على تجريم األفعال التي

  .ي من بينها الخطفالتّو الفردية المضمونة دستوريا 

وهي جرائم  ،نوع خطير من تلك الجرائم ةدراس مـسيت في صدد هذا البحثو
  .ي ظهرت وانتشرت على نحو يدعو للقلق ويبعث على اإلهتماماإلختطاف التّ

في بداية فـ ،خاسةق النّاختطاف العبيد وبيعهم في سوم في القديم قد كان يتّل
  ر جبوقف وير على التّـَجباسع عشر ميالدي كانت السفن في أغلب األحيان تُالقرن التّ
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رون ويجبرون على العمل ؤسوكان البحارة ي ،العاملون فيها على العمل في سفن أخرى
أي اعتقال غير قانوني صورة من صور اإلختطاف في السفن ويعد، ويف ختط

لوا من ـخذونهم رهائن ليقلّا شخصا أو أكثر من الناس ويتّـًن الفارون أحيانالمجرمو
  .فرص القبض عليهم

وأصبح اإلختطاف من أجل الفدية شائعا خالل العشرينات والثالثينات من القرن 
  » تشارلز ليند بيرج   « إختطاف ابن الطيار األمريكيومن الحاالت الشهيرة ، الحالي
وفي الوقت الحالي زاد اإلرهابيون من استخدام اإلختطاف  ،1932في عام وقتله 

  .جبار الحكومات على تنفيذ مطالبهمإلمحاولة ك

  : أهميــة الموضـوع .1

  :تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع من خالل معلمين

    وء على حق من الحقوق الطبيعية لإلنسانط الضق بالجانب اإلنساني إذ يسلّيتعلّ لواأل 
وعلى  االجتماعيي على النظام عدي على هذا الحق هو تعدوالتّ ،عليه العتداءاوأثر 

اإلنسان الذي هو األصل في المجتمعات ومن أجله ورائعظم وشرعت الشّت النّجد،        
لدى اإلنسان وأغلى ما  ل جوهر الحياةحينما يقع على ما يمثّ عتداءإلاويزداد خطر هذا 

  . » الحرية «  عنده وهي

فيتعلق بالجانب العلمي إذ نحاول من خالله الوقوف على أسباب  انيالثّا مأ
 وتطور أساليب ودوافع ارتكاب هذه الجريمة التي ال ،يهاظهور جريمة االختطاف وتفشّ

ـًوهذا انطالق ،ر على المجتمع واألمة كلهاتأثيرها على الفرد فقط بل قد يؤثّ يمتد ا ـ
وبناء نوية في الجزائر الس ةراسات اإلحصائيإليها الد من المعطيات الواقعية التي تشير

   .فها هذه الجريمةنظرة على اآلثار التي تخلّعلى ذلك نلقي 
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البحث عن حلول ناجعة للقضاء أو حتى تقليص هذه الجريمة التي  سنحاولو
  .فرادزرعت الرعب و الخوف في نفوس األ

  : الموضوع ارــاختياب ــأسب .2

لهذا الموضوع  يوافع الكامنة وراء اختياروإذا كان البد من اإلفصاح عن الد
  : ص في دافعين أحدهما ذاتي واآلخر موضوعيها تتلخّفلعلّ
وتسليط  ،البحث في مجال علم اإلجرام بصورة عامة يل في رغبتافع الذاتي ويتمثّالد

  .الضوء على جريمة أخذت أبعاد خطيرة بصورة خاصة
ني فهو موضوعي وهو انتشار جريمة االختطاف على نطاق واسع اوأما الثّ

بل  ،د دوافعهار أساليب ارتكابها وتعدجتماعي أمام تطوإلسيج اوتغلغلها في النّ
رها مع الثورة وأصبحت هذه الجريمة كغيرها من الجرائم المعاصرة تتجاوب في تطو

طور لعقابية احتواء هذا التّفيما عجزت األنماط ا ،كنولوجية التي يشهدها العالمالتّ
هدد أمنهم ومصالح يوعي الذي ما فتىء يزحف على حقوق األفراد واإلجرامي النّ

  .المجتمعات
ة األبحاث في هذا الموضوع واتصال موضوع هذا البحث بأغلى ما عند كذلك قلّ -

  .اإلنسان وهي الحرية
-  في  )يذاء الجسدياإلاالغتصاب، ( هذا البحث بدراستها ىعنَظهور الجرائم التي ي

  .نميةــالمجتمع الجزائري و تأثيرها على األمن واالستقرار والت
-  تطوأثير على ى إلى التّر هذه الجرائم حتى أصبح لها عالقة بالحياة السياسية مما أد

 .عالقة الدولة بالدول األخرى
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 : دراســةــأهــداف ال .3

  : اآلتية قاطـّى أهداف البحث في هذا الموضوع في النتتجلّ
-  وء على جريمة حديثة العهد من حيث طبيعتها وتحديد عناصرها وأسبابها تسليط الض

 .وأغراضها وآليات مكافحتها

ة الدراسات واألبحاث في هذا وع من الجرائم أمام قلّفتح باب لبحث ودراسة هذا النّ  -
ا يجعل األمر صعباالموضوع مم. 

ة أو بين هذه الجريمة وبين الجرائم المصاحبابط والعالقة إلى محاولة فهم الر نسعى -
وعبر مقارنتها  ،ارتباطها بجريمة اإلختطافوال إلى بيان أسباب ـالتالية لها وص

 .بغيرها من الجرائم المشابهة لها

 .ف بأحكام هذه الجرائم وأبعادها ومخاطرها وآثارهاـعرية والتّـوعينهدف إلى التّ  -

 : اإلشكـــاليــة .4

أصبحت أن ما هي أسباب تفشي ظاهرة اختطاف األشخاص إلى  :على ضوء ما سبق
  ؟  ظاهرة تؤرق العائالت و تخيفهم

  : وتندرج تحت هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية 

  ما حقيقة جريمة اختطاف األشخاص ؟

  الدافعة إلى ارتكابها ؟ األغراضوما هي  

  كيف يتم التمييز بينها وبين الجرائم المشابهة لها ؟و 

  الجرائم األكثر ارتباطا بجريمة اختطاف ؟وما هي  

  ما هي العناصر واألركان التي تقوم عليها جريمة اختطاف األشخاص ؟ 

هذه الجريمة أو الحلول المقترحة لذلك ؟مكافحة بيل إلى وما هو الس  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مقــدمـــة
 

6 
 

 : ابقةــالدراســات الس .5

اولت راسات التي تنلدفإن ا العيحدود إطّ فيوإلى حد كتابة هاته األسطر و      
من حيث أسبابها وأغراضها نادرة  األشخاص كظاهرة اجتماعيةجريمة اختطاف 
لم أعثر على  وإعداد هذه المذكرة عن المراجع البحث فترة خاللو ،خاصة في الجزائر

ما عدا بعض  ،ة أو كتاب تناول هذا الموضوع على سبيل اإللمامـدراسة مستقلّ
الحديث عن جرائم اإلعتداء على اإلشارات الخفيفة في بعض الكتب في سياق 

  .األشخاص

 : دراســـةــمنهج ال .6

في معظم جوانب  اإلستقرائي التحليليفي تناول الموضوع المنهج  توقد اعتمد
 هاعريفتطاف سواء من حيث تهذه الدراسة وذلك من حيث عرض موضوع جريمة اإلخ

 تمت االستعانةكما  ،أو من حيث الوقوف على دوافعها وأغراضها هاأو تحديد عناصر
تائج العامة بناء على الحقائق المحددة التي يمكن بصدد استقراء النّ نحنبهذا المنهج و

في تعريف بعض  الوصفيالمنهج على  عتمدتكما ا عرف عليها بالمالحظة والدراسةتّال
  .المصطلحات

 

 : دراســةــخطــة ال .7

  .لينموضوع جريمة اختطاف األشخاص في فصت قد تناولل

ل البدء بالمسائل العمومية فيما يتعلق بماهية تأيت من خالل الفصل األووقد ار
 ومـصت األول منها لتحديد مفهمباحث خص أربعةإلى  تهجريمة اإلختطاف حيث قسم

 ائص ـقت إلى خصوفي المبحث الثاني تطر ،جريمة اإلختطاف من مختلف المفاهيم
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جريمة اإلختطاف عن الجرائم  جريمة اإلختطاف وفي المبحث الثالث تناولت تمييز
ا المبحث الرابع فتناولت الجرائم أم ،المشابهة لها عبر وضع أوجه شبه واختالف بينهما

ي قد تكون مصاحبة أو تالية لها التي لها ارتباط وثيق بجريمة اختطاف األشخاص التّ
وي ا الثاني فيحتأم ،وذلك عبر أربعة مطالب األول تناول جريمة احتجاز األشخاص

وجاء  ،الث فتناول جريمة االغتصابعلى ارتباط جريمة اإليذاء الجسدي أما المطلب الثّ
راسة ليربط العالقة بين جريمة االبتزاز المطلب الرابع واألخير في ختام الد

  .  واإلختطاف

ضت إلى أركان جريمة اختطاف األشخاص من خالل اني تعروفي الفصل الثّ
كن األول في هذه الجريمة وهو المبحث األول إلى الرثالثة مباحث حيث تطرقت في 

ومن  ،الذي يقع عليه الفعل مهما بلغ سنه) اإلنسان الحي( الدراسةكن المفترض في الر
قت إلى الركن المادي للجريمة عبر ذكر عناصره وعملية خالل المبحث الثاني تطر

لركن المعنوي عبر دور ت عن اـوفي المبحث الثالث تحدث ،روع في تنفيذ الجريمةالشّ
  .لى اختطاف األشخاصإالقصد الجنائي في تنفيذ الجريمة وتعدد أنواع الباعث 

  .ورة التي نرتضي لهذه الدراسةيوفقنا وهو الذي نسترشد لبلوغ الصفاهللا نسأل أن 
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 ل األولـــــالفص
ماهیة جرمية 

 االختطاف
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تـطـــــافاالخ جريــمة مــاهية                        :                   األول الفصــل
  

- 9 - 
 

الجماعة لها  تي وضعالقواعد األخالقية التّسلوك ينتهك ) crime(الجريمة 
ويمكن أن نجد معالجات بالغة القيمة حول  ،جزاءات سلبية ذات طابع رسمي القانونية

  "لورد أكتن "ة لمصطلح الجريمة في المالحظة التي ذكرهاالقانونية والعام االستخدامات
"lord aktin " ّـه يمكن تحديد نطاق التّحينما ذهب إلى أنف شريع الجنائي عندما نتعر

اد دـِـها تدخل في عمن أنّولة خالل فترة معينة من الزر الداألفعال التي تقرعلى 
  1.ق عليهم العقوبةطبمن يرتكبون هذه األفعال يجب أن تُ أنو ،الجرائم

تحت طائلة  اتممنوعال زـيدخله القانون في حي  فعل ها كّلف الجريمة على أنّعركما تُ
  .الفعل إتيانهديد بالعقاب في حالة التّ

 أما علماء علم اإلجرام فيعراـأحيانً قفونها بتعريف ضي، من األفراد  فكثيرق ال يطب
  .عليهم القانون وال ينالون الجزاء مع أنهم يستحقونه كاألشخاص الذين يتمتعون بنفوذ

ة فالمواد تعسفيو يفات القانون ليست اعتباطيةتعر فهم بأنوومن هنا يجب إدراك 
عريف القانوني ويشير التّ 2،موضوع القانون وم حقيقة اإلنسان الذي هترجِالقانونية تُ

د على القانون الجنائي يحدث بال عدي المتعمها عبارة عن نوع من التّللجريمة إلى أنّ
عريف يشمل مدى واسعا التّومن الواضح أن هذا  ،وتعاقب عليه الدولة رمبر وفع أاد

ارتكاب وإلى مخالفة المرور شرب الخمور ورد ـشـمن األفعال التي تتفاوت من التّ
المخالفات الجنسيمختلف أنواع الخطر والقتل التي يمارسها ورقة ة وكل طرق الس

  .أعضاء المجتمع إزاء بعضهم

فكرة الجريمة في  عريف القانوني للجريمة أكثر شموال منوبذلك يكون هذا التّ    
ريف عة من التّــوأكثر تحديدا ودقّ ،أعضاء المجتمع بوجه عام وأذهان الجمهور أ

                                                             
  .95حممد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع،دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دون طبعة، دون تاريخ، ص(1)- 

(2)- jean larguier , le droit penal, presses universitairs de France, paris, 4 eme edition, 1972, 
p 15. 
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، "شر"و" سيء" " خاطئ"و" أثيم" وكمرادف لما ه" إجرامي " األخالقي الذي يستخدم لفظ
د يخالف أوامر القانون متعم واحية القانونية إلى فعل مقصود أفالجريمة تشير من النّ

عذر  ور أق فيها أي مبرطبوذلك تحت ظروف ال ي ،محرماتهونواهيه  وي أالجنائ
فرض وعلى سن مثل هذه القوانين وحيث تكون هناك دولة تحظى بقدرة  ،قانوني

  1.العقوبات على من يخالفها

رق المنتهجة لم الطّو ،ر في األساليبتغيور معروف في تطو وكما ه الجريمةو   
كيان تزعزع الوق المجتمعات هذا تظهر نتائج لهذه الجريمة تؤرلومعروفة من قبل تكن 

ها إتيان فعل محرم أنّ " د الفقهاء معنى الجريمة بقولهموقد حد ،البشري واإلنساني
  2" ترك فعل مأمور به معاقب على تركه ومعاقب على فعله أ

  : بة عليهاــاآلثار المترتّووخطورة الجريمة مرتبط بخطورة النتائج 

من حيث  البحث فيها هي من أخطر الجرائموا هي نحن بصدد دراستجريمة التّوال
        حريته وأمنه واستقرارهفي تمس حياة اإلنسان  هاألنّ ،تائج والعواقب واألضرارالنّ
كما تمس  ،استقراره ونموهوبشكل مباشر المجتمع في أمنه  كما تمس ،رامتهـوك
العالقات السياسية  ضررها إلىيلحق مة ولأل جتماعيةإلا قتصاديةإلانمية ـالت

بلوماسية التي تربط الدولة مع غيرهاوالد.  

شاملة كاملة فقد ارتأيت البدء  دراسةً حكام هذه الجريمةأ ةولكي تكون دراس    
 فصلمسائل هذا ال رتبةًم ،"االختطاف  ماهية جريمة "بالمسائل العمومية فيما أسميته 

الوقوف على أهم أسبابها إلى ذكر خصائصها ثم تمييزها عن بدءا من تحديد مفهومها و
  .انتهاء إلى بيان الجرائم المرتبطة بهاوالجرائم المشابهة لها 

                                                             
  .7، ص1،2007عرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طبعةسامية حممد جابر، اجلرمية والقانون واتمع، دار امل - ( 1)

  .22حممد أبوزهرة،  اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرمية، دار الفكر العريب، القاهرة، دون طبعة، دون تاريخ، ص -) (2
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   : عليه فقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحثو

  . االختطافمفھوم جریمة  : المبحث األول

  .االختطافخصائص جریمة  : المبحث الثاني

  .عن الجرائم المشابھة لھا االختطافتمییز جریمة  : المبحث الثالث

  .الجرائم المرتبطة بجریمة اختطاف األشخاص  : المبحث الرابع
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  : ث األولـــحــــالمب

  افـــاالختطمة ـــوم جریــــمفھ

 كان فيظهورها في بداية األمر  لعّلوجريمة دخيلة على المجتمع  االختطافجريمة 
وافع الد طور سواء من ناحيةها بعد ذلك أخذت في التّـإال أنّ ،األطفالة اختطاف صور

  .الوسائلوفي األساليب  وأ

ا جديدة حيث ظهرت جرائم اختطاف خذ صورتتّ أصبحت الجريمة بعد ذلكثم    
ياح الس في صورة خطفويظهر ذلك  ،االبتزازوقعت على أشخاص بالغين بهدف 

قل ظهرت كذلك جرائم إختطاف وسائل النّو ،سيينبلومالين الدة الممثاألجانب خاصو
كان ذا صفة أجنبية وأللدولة  ملكًاكان  وا باألفراد أالبري المختلفة سواء ما كان خاص، 

جرائم  بعد ذلك ثم ظهرت )كسبالتّوالبيع ( يدما الجرائمأغلب تلك  هدف وكان
  .الطائراتاختطاف 

وع من ا لحداثة هذا النّونظرمفهومها بقي محل خالف بل غير محدد سواء  الجرائم فإن
  .القضاةوعند فقهاء القانون  وأ التشريع في

       د ودقيق لهذه الجرائمولذلك هناك صعوبة في إيجاد مفهوم واضح شامل ومحد، 
  :جريمة االختطاف نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية مفهوم ولتوضيح

  .الختطاف لغةتعریف ا : المطلب األول

  .االختطاف في الفقھ اإلسالمي تعریف : المطلب الثاني

  .تعریف االختطاف في علم اإلجرام : المطلب الثالث
  .تعریف االختطاف في التشریع المعاصر : المطلب الرابع

   .عوامل انتشار ظاھرة االختطاف : المطلب الخامس
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  :المطــــلب األول

 ــــــغةتعریف االختـــطاف لـ
  )خطف(مشتق من المصدر اسمكلمة اإلختطاف 

  .امر سريع : خطفاناوخطفا  )فطَخَ(

  .أخذه بسرعةوجذبه  : يء خطفاوالشّ

  1.ذهب به وخطف السمع أي استرقه : قال خطف البرق البصريوواستلبه واختلسه 

ب البرق لشدته وقوته أي يقار  2"مهارصبَأ فُطخْي قُرالب ادكَي" نزيل العزيزوفي التّ
  3.وكثرة لمعانه أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة

  4 " ريالطَّ هفُطخْتَو"وجاء في القرآن الكريم أيضا  

ويفعلى هذا يصح أن تُ ،ى استراق السمع من الشياطين اختطافا ألنهم يأخذونهسمى سم
  .اختطافاويء بسرعة خطفا أسرقة الشّ

غوية هي األخذ احية اللّاالختطاف من النّورقة القة بين السومن هنا نجد أن الع   
ه كرد ذرِن أن االختطاف لم يبيية تُالقرآنلكلمات الواردة في اآليات اومعاني  ،بسرعة

ما مشتقاته من فعل خطف ومن اسم الخطف وهي كلمات تقف وإنّ ،المصدري سمباإل
  5.سلبهوعلى معنى أخذ الشيء بسرعة 

                                                             
دون تاريخ،   ، دون طبعة،1ركيا،  اجلزء،  املكتبة اإلسالمية،  تاملعجم الوسيطحامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، حممد علي النجار،  - )1(

  .244ص 
  .سورة البقرة) 20(اآلية  - )2(
  .38، ص1990، 5، طبعة 1حممد علي الصابوين، صفوة التفسري، دار الضياء، اجلزائر، الد األول، اجلزء - )3(
  .سورة احلج) 31(اآلية  - )4(

(5 )-www.arabs quma.com/show.th read.php.p = 58 238 
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 هعبأتْة فَفَالخطْ خطفَ نم إالَّ "والشيء خطفه وفي القرآن الكريم -خطفا -)خطف( 
شهثَ اباقفيحرقه وربما ال يحرقهنجم مضيء  : أي لحقه وتبعه شهاب ثاقب 1."ب- 

  2.فيلقي إلى إخوانه ما خطفه -من هذا الشهاب وأي ينج

رآن الكريم للتعبير معنى هذه الكلمة في اللغة العربية وقد استخدمها الق وهذا ه   
واألخذ بسرعة في حالة  االختالس وأ )البصر(عن حاالت األخذ بسرعة كما في 
  .استراق الجن السمع من المأل األعلى

   في موضوع اإلجرام  )خطف(ما اشتق من مصدر ونا هنا هولكن ما يهم
يث حيث نجد أن العرب قديما قد استخدمت هذا اإلسم في هذا الموضوع حوالمجرمين 

   : جل اللص يقول الشاعرعلى الر) الخطاف( أطلق اسم

   3.أعرابيوواستصحبوا كل عم أمي        من كل خطاف              

يالحظ فيه أنه يقوم على الفعل واألخذ وحديد اللغوي لكلمة اإلختطاف التّ وهذا ه
وريع أالس االختالسلب والس ل وهذه أي أن من لوازمه السرعة في الفع ،ريعالس

  .اإلبعاد السريعوالنقل  تستلزمالسرعة 

                                                             
  .سورة الصافات) 10(اآلية  - )1(
، 1طبعة ،2حممد بن علي الشوكاين، تفسري فنح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري، دار الكتاب العريب، لبنان، الد - )2(

  .610،611، ص 2000
 ،1990، 1، دون مكان النشر، الد التاسع، طبعةدار الفكر العرب، لسان أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منصور األفريقي، - )3(
  .77-76ص
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 :ب الثانيــــالمطل

  اإلسالمياف في الفقھ ــف االختطــتعری

ستطيع يوع من الجرائم لكي نّالة بهذا ا خاصأحكام اإلسالميلم يضع الفقه    
  .مفهوم هذه الجريمة بشكل مباشرالفقهاء استخالص 

هم لكنّ ،طاف كجريمة بالمفهوم الحديث لهااالخت لفقهاء تعريف يخصللذلك ليس    
المختلس ألن  ووالمختطف ه ،رقةيذكرون مصطلح الخطف ضمن مباحث الس

يء عالنية على وجه كالهما يعني أخذ الشّواالختالس واالختطاف عندهم بمعنى واحد 
على وجه و يء عالنيةًاالنتهاب أن المنتهب يأخذ الشّووالفرق بين االختالس ، رعةالس

   1.القهرولمغالبة ا

لجريمة االختطاف يتطابق مع صورتها  في كتب الفقه تعريفوال يوجد    
بب في ذلك إلى حداثة هذه الجريمة يرجع السو ،المعروفة في فقه الجريمة المعاصرة

ع وإن كان بعض الفقهاء قد توس ،حيث لم تكن معروفة عند الفقهاء السابقين بهذا االسم
سواء وقعت  ،ريقى شمل كل أنواع الجرائم التي تقع في الطّتّحفي مفهوم الحرابة 
حتى مجرد  وانتهاك العرض أ واالعتداء على األشخاص بالقتل أ وبقصد سلب المال أ

  .اإلرعابوإلخافة ا

   وهذا يصدعند من يرى أن  ةًق على بعض صور جريمة االختطاف وخاص
، وصور جريمة االختطاف انهار وأ خارجه ليالً والحرابة يمكن أن تقع داخل المصر أ

ـَنْطبِق على وصف الحرابة هي تلك التي تحدث من أجل سلب المال أ القتل  والتّي قد ت
  .االغتصاب كما سوف يأتي معنا في مبحث قادم وأ

  
                                                             

(1) www.hodaidh.com./show thread.php? 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.hodaidh.com./show
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تـطـــــافاالخ جريــمة مــاهية                        :                   األول الفصــل
  

- 16 - 
 

   الجرائم  أنواعشمل كل  ىحتّالحرابة  مع في مفهووهناك من الفقهاء من توس
 – اإلرهاب -االغتصاب -سلب المال(الدافع  نر عي تقع في الطريق بغض النظالتّ

  1 )القتل

 -برية(من وسائل النّقل المختلفة  وويمكن أن يكون هذا المال من المنقوالت المادية أ
وسواء كان هذا المال مملوكا ملكية  ،ذلك أنها تدخل ضمن هذا المفهوم )بحرية -جوية 

  .عامة وخاصة أ

دون سن التمييز  األطفالجريمة اختطاف المواليد ووهناك من الفقهاء من اعتبر       
ا مادام ـًحي إنسانارقة يكون محل جريمة الس أنيجيزون  مهأنّ يعني امم ،سرقةجريمة 

  2.عليه تكون العقوبة هي عقوبة جريمة السرقة بناءو ،مييزلم يبلغ سن التّ

أفعالضمن في الفقه اإلسالمي يمكن وقوعها  االختطافجرائم  وعلى هذا فإن 
حتى بعث الخوف  وسلب المال أ وبدافع القتل أ األفرادأي اعتداء على  نأل ،الحرابة

واقعة على  االختطافهذا إذا كانت جريمة  ،الحرابة وأيعتبر من جرائم قطع الطريق 
  .أشخاص بالغين سواء كانوا ذكورا أم إناثا

   أمز فقد أشرنا سالفًـّهة إلى طفل غير مميا إذا كانت هذه الجريمة موجا إلى أن 
اإلماء وبعض الفقهاء اعتبروا العبيد  في حين أن ،جريمة سرقة تبرهامن الفقهاء من يع

إن كانوا آدميينوحتى  صرف فيه شكله ككل ماٍلرقة باعتبارهم ماال يمكن التّمحال للس، 
3.للسرقة أن يكون اإلنسان محالً غير الممكنإلغاء نظام الرق فأصبح من  بعدا أم   

                                                             
، 1998، 4، طبعة 2التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، دون مكان النشر، اجلزء عبد القادر عودة، - )1(
   .وما بعدها 638ص

  .542املرجع نفسه، ص   التشريع اجلنائي اإلسالمي،عبد القادر عودة،   - )2(
  .41، ص2006، دون طبعة عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري، جرائم االختطاف، دار املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، - )3(
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لجريمة  األشياء المادية فيمكن أن تكون محالً اختطافسبة لجريمة وبالنّ   
ها فهذه الوسائل لم تكن معروفة من قبل ولكنّ ،اإلختطاف مثل وسائل النقل المختلفة

عرض لها في طريقها بغية أخذها يعتبر حرابة عامة والتّ وخاصة كانت أ تعتبر أمواالً
  1.في الفقه اإلسالمي

حاربها تونستخلص من كل ما سبق أن جريمة اإلختطاف جريمة خطيرة 
أ على اإلعتداء م الفقهاء ضرورة معاقبة المجرم الذي يتجرلزِــوي ة،اإلسالمي الشريعة

ن اعتبرها من بغض النظر عم ،ى أمالكهمحتّ وحرياتهم وأمنهم أفي و غيره حياة على
من اعتبرها من جرائم وأ ،هم وأموالهمارين في أنفسمال إخافةجرائم قطع الطريق و

   .السرقات كما في حال الطفل غير المميز

من جرائم قطع الطريق ألنها تحتوي  تعتبريمكن القول أن جريمة اإلختطاف    
ونجد هذا الرأي خاصة عند الفقهاء الذين  ،أموالهمون إخافة السالكين في أنفسهم وتتضم

وا ممكنة الحدوث ليال أهوعوا في مفهوم الحرابة فجعلتوس وا في عين المكان أنهار 
   2.خارج المنطقة

جريمة يمكن تعريفا لكل وريعة اإلسالمية لم تضع وصفا معلوم فإن الشّ ووكما ه
القصاص والديات وإنما وضعت الحدود و ،تأتي بها الحياة المعاصرة ور أتتطوأن 
 ستجدكل ما ي يستنتجوا من خاللهاأن الفقهاء ووعلى العلماء  ،ةعام قاييسعازير كموالتّ

غيرها من الجرائم الحديثة الجريمة اإللكترونية و وأ االستنساخجريمة  في وه مثل ما
  .التي لم تكن معروفة 

                                                             
  .90، ص1986، 2طبعة  ،7ريوت، اجلزءعالء الدين أيب بكر الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية،  ب - )1(
  .43-42املرجع السابق، ص  ،الوهاب املعمري، جرائم االختطاف عبد - )2(
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يمكن جريمة  يشكّلوكل ما يخالفها  حدودوريعة اإلسالمية وضعت ضوابط عامة الشّف
  .األوصافي بعض تشترك معها ف وأفي صف الجرائم التقليدية  إدراجها

جريمة اإلختطاف  يمكن اعتباره أنّ وه أنا الشّإليه في هذ أصل والذي أريد أن
دراستها ووضع العقوبة وتقتضي تسليط الضوء عليها ي والتّ ،حديثةمن الجرائم ال

  .والقانون ريعةالشّته دحد اعلى ضوء مالمناسبة لها 

  .الحرابة  وأ جرائم قطع الطريقجريمة اإلختطاف أقرب ما تكون إلى يمكن اعتبار و

ن عقوبته ـّـما بي وه دالحو ،ية أي معاقب عليها بحدهذه األخيرة هي جريمة حدو
 وشرط أ اختّلفإذا  ،مشوبا بحقوق العباد وا أكان حقا هللا تعالى خالصونص شرعي 

أي  ريةـرت جريمة تعزيعتبِاُ) غيره والفاعل أ وسواء في الفعل أ(أكثر من شروطها 
ـُـقـعلى الحاكم أن  أن   .1 يه المصلحةـرها حسب ما تقتضدي

        

  

  

  

  

  

                                    

                                                             
  .124،129ص ص ، 1983 ،5أمحد فتحي نسي، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الشروق، دون مكان النشر، طبعة  - )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تـطـــــافاالخ جريــمة مــاهية                        :                   األول الفصــل
  

- 19 - 
 

  : ثالثب الـــالمطل

  في علم اإلجرام افــاالختطمفھوم 

  AWAMAN( AD duc(ــــــ ) شخصا( امرأةاختطف 

  ACROPLNE (HIJACH(اختطف وسيلة نقل أثناء مسيرها ــــــ 

  .بخفة التقطه) شيئا( –) شخصا( وخطف

  1.المخطوف احتباسبالقوة مع ) أشخاص(خطف 

فعل إجرامي يعاقب عليه  وويرى فقهاء القانون وعلماء اإلجرام أن الخطف ه
إقامة عالقة جنسية غير  وأ امرأةوذلك بسبب استخدام القوة بغية امتالك  ،القانون

سنها عن  ق األولياء على البنت التي يقّلل القوانين المختلفة حقوـُكفوتَ ،مشروعة معها
ا إذا كان سن الفتاة المخطوفة أم ،ة سنـّا في أيا عقليوكذا المريضة مرض ،عاما 18

  .اعاما فكثير من القوانين من يعتبرها قاصر 16أقل من 

ر وال يوجد مبر ،افع إليهظر عن نوعية الدـَّالن جناية بغض ر فعل الخطفعتبِولذلك اُ
وال تزال  ،عاما 14وينطبق هنا على فعل خطف األطفال دون  ،الفعل رتكابإلعذر  وأ

   .قةعمراسات المالدونظيم القانوني ــتحتاج إلى كثير من التّ المعطياتهذه 

 االحتيال وة أتستخدم فيه القوو ،غير مشروعالويقصد كذلك بالخطف األسر 
 ور المختطف أسألصل إلى َأيشير المصطلح في او ،خص ضد إرادتهإلجبار الشّ
سجن الرجال  وروضة أـنقله إلى مكان آخر كنوع من العقوبة المفوالمختطفة 

قد يأخذ صورة خطف  االختطافإن كان و ،دمة العسكريةـارهم على الخـإجبو

                                                             
  .153، 13، ص 2006 ن، بريوت، دون طبعة،مكتبة لبنا املعجم القانوين، حارث سليمان الفاروقي، - )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تـطـــــافاالخ جريــمة مــاهية                        :                   األول الفصــل
  

- 20 - 
 

جريمة بحد  باعتبارهل عامبغايا وهذا قد أصبح ي وأبيعهن للعمل كرقيق وساء ـالنّ
  1.ذاتها

اإلختطاف " نوع جديد من اإلختطاف يطلق عليه  نوات األخيرةالسظهر في  قدو
قوم األفراد يحيث  ،ا من اإلرهاب الدولي في الواقعل نوعالذي أصبح يمثّ "السياسي

التهديد بقتل وسيارات، والمنظمات بخطف وسائل النّقل من طائرات  والجماعات أو
م التي قد تكون ذات أهداف سياسية المختطفين إلجبار الحكومات على االستجابة لطلباته

هي ظاهرة في حاجة إلى و ،هرةالشّوعاية بريق الد الحصول علىحتى  وأ قتصاديةإ وأ
2.د ألجل مقاومتهاـموقف دولي موح  

  :عــــــــرابلب الــــــالمط

  اصرــفي التشریع المع افـــختطف اإلـــتعری

ن الحديث نجد أن عند دراسة موضوع جريمة اإلختطاف في فقه القانو
بما فيها دا لهذه الجريمة ا محدال تضع تعريفً -في أغلبها -  شريعات الحديثةـالتّ

وسنتناول معنى هذه ، رة للجريمةعلى ذكر العقوبة المقر تقتصر بل ،التشريع الجزائري
  .الجزائريوالجريمة في نظر كل من التّشريع الفرنسي 

  شريع الفرنسيـلتّفي ا ختطافإلا تعريف :ولرع األـــالف

والحبس أ والقبض أ وع الفرنسي جريمة الخطف أتناول المشر الحجز ألي 
يأمر فيها  وي يجيز أخارج الحاالت التّ ولطات المختصة أـشخص بدون أمر من الس

في الباب  ،الفرنسي.ع.ق 344إلى  341القانون بالقبض على األفراد في المواد من 
  .األفراد الجنح ضدوالخاص بالجنايات 

                                                             
   .16، ص2003حممود أبوزيد، املعجم يف علم اإلجرام واالجتماع القانوين والعقاب، دار غريب، القاهرة، دون طبعة، - )1(
  .389ص  املعجم يف علم اإلجرام واإلجتماع القانوين والعقاب، املرجع نفسه، حممود أبوزيد، - )2(
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وكذلك في  المادي،وتنطبق هذه الجرائم حسب القضاء الفرنسي في حق الفاعل       
 L’AUTEURيه بالفاعل الذهني سمما نُ وحق من يأمر بها ويبقى في الخفاء وه

INTELLECTUEL ،  طها شخص على ي قد يسلّالمراقبة التّ اإلطاروال يدخل في هذا
  .شخص ألسباب معينة

هي وخصية للفرد ية الشّع الفرنسي مادة أخرى لحماية الحرشركما أفرد الم      
  .الجزائري.ع.ق 107المقابلة للمادة  114المادة 

ا في فرنسا بين الشراح ا حادـًنقاش 114و 341نص المادتين  اجتماعوقد أثار (
قض النّ حكمةم تفذهب ،تحديد مجال كل نص منهما تذبذبا في القضاء فيما يخصو

واسع وينطبق على الجناة األفراد العاديين  341ى القول أن نص المادة إل ةالفرنسي
ده في هذا الرأي عدد من الشراح في أيو ،وعلى الموظفين العموميين على حد سواء

  .بالنش مقدمتهم

وضعت لمعاقبة األفراد  341بأن المادة  توقض افي رأيه حكمةالم تثم تراجع       
الحبس وون في جرائم القبض ـطا يتورإم فهؤالء ،وال تنطبق على الموظفين

الغرض الشخصي، فهم يتصرفون والمصلحة الخاصة ع ـالخطف بدافوجز ـالحو
ا إمو، 341بعية إلى أحكام المادة ـيخضعون بالتّوحينئذ بصفتهم أفراد عادييـن 

يتورطون فيها أثناء تأدية وظيفتهم بأن ياستعماليئوا س ففي هذه لة إليهم ـلطة الموكّالس
 وقارورأي كبار الفقهاء أمثال قرسون  ووه 114الحالة تطبق عليهم أحكام المادة 

  1.)هيلي وشوقو

  

                                                             
 - 3،ص2005دون طبعة،  ،2ون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، اجلزءدردوس مكي، القان - )1(

7.  
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تة اقة المؤقّيعاقب باألشغال الشّ « هأنّ الفرنسي على.ع.ق 341ت المادة صوقد ن      
حرمانه من حريته بدون أمر  واحتجاز شخص أ وخطف أ وكل من أقدم على توقيف أ

وأ ،القضائية المختصة لطاتمن الس سبة إلى نها القانون بالنّبدون الحاالت التي يعي
  »  .بدون إلقاء القبض عليه بالجنحة المشهودة والمحكوم عليهم أ والموقوفين أ

المختطف إذا بلغ  حتجازإلا من أعار الخاطف مكانً يستحق ذات العقوبة كّلو      
 دتشدو، ام المالحقة الجزائية بحقهقبل قي أيام )10( عشرة من حرمان الحرية أكثر

  1.المختطف حتى الموتخص العقوبة إلى اإلعدام في حال تعذيب الش

واضح في أكثر من حالة كإنزال عقوبة اإلعدام و النص الفرنسي صريح ننالحظ هنا أ
  .الث الذي يعير الخاطف المكان المناسبخص الثّتجريم الشّوفي تعذيب المجني 

إبعاد قاصر بدون عنف  والفرنسي فتناولت جريمة خطف أ.ع.ق 356ا المادة أم
ظام في النّ - DELIT DE SéDUCTION-تسمى أيضا جنحة اإلغراء وتحايل  وأ

لت بمقتضى األمر المؤرخ ها عدق إال على القاصر األنثى ثم إنّطبـالفرنسي فكانت ال تُ
كر القاصر الذّسع نطاقها فأصبحت تشمل في صيغتها الجديدة اتّو /281945/6في 

  .األنثى على حد سواءو

ل محالفاعل المادي ومن ي على معاقبةالفرنسي قانون العقوبات  356المادة  نصتو(
 مة بحكم القانون ألني هي مجرغيره على ارتكاب الجريمة وال يتكلم على المحاولة التّ

  .ل جنايةـالفعل يشكّ

  

  
                                                             

(1)- Michele-laura rassal, droit penal spécial, infractions des et contre les particuliers, dalloz 

dalta,paris, 1997-pp 335 ,338. 
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 ،القانونيعاقب عليها  إلغواء جنحةاإلبعاد باوويعتبر القضاء الفرنسي الخطف    
  1).ف.ع.ق 354بدال من المادة ف .ع.ق 356ق على الجاني نص المادة يطبو

  شريع الجزائريطاف في التّـختإلمفهوم ا : انيـالثّرع ــالف

القانونية صوصع من وراء سن النّيسعى المشر خصية التي كفلها ية الشّإلى حماية الحر
همن 32المادة  نصت صوصفي هذا الخو ،ستورالد حقوق والحريات األساسية  على أن

 وف أـوقّـال يتابع أحد وال ي«   منه أيضا 47المادة  نصتاإلنسان مضمونة كما 
  »  .طبقا لألشكال التي نص عليهاوفي الحاالت المحددة بالقانون  إالّيحتجز 

ـف شريع الجزائريختطاف في التّإلمفهوم ا اأمل ما يجب اإلأوالخطف له  شارة إليه أن
التي حه المواد ما توض هذاو ،الن جريمة واحدةهما يشكّونفس معنى االختطاف 

اإلختطاف وأ... « ج.ع.ق 292حيث جاء في نص المادة  ،لى هذه الجريمةإ قتتطر 
الدافع إلى ...« ج .ع.ق مكرر 293في الفقرة الثالثة من المادة جاء و » ...مع

  » ...الخطف

 تارةًوإلى الخطف  يشــار فتارةً ،المصطلحينفي موضوع بحثنا هذا ذكر ظ حالالمف
  .هما مفهوم لجريمة واحدةوختطاف إلا رق إلىــنتطأخرى 

لقد وردت الجرائم الواقعة على الحريات الفردية في القسم الرابع من الفصل األول و
   . الجزائري الباب الثاني من قانون العقوبات

قد ترتكـب على المجني عليه من  رائم التيـبين الج عرـز المشيمبناء على ذلك و
يعاقب قانون و، ج.ع.ق 294إلى  291لها المواد من خصص و شخص عاديطرف 

يحبسون  ويقبضون أ ومواد األشخاص الذين يختطفون أهذه الفي  الجزائري العقوبات

                                                             
  .14.12ص ص  ،اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق دردوس مكي، القانون - )1(
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ي يجيز االت التّخارج الح ولطات المختصة أيحجزون أي شخص بدون أمر من الس وأ
  .يأمر فيها القانون بالقبض على األفراد وأ

 يموظف عمومالجرائم التي قد ترتكب على المجني عليه من طرف ق إلى رـكما تط
وتتناول الموظف الذي يقوم  ،ج على التوالي.ع.ق 108و 107وقد تناولتها المادتان 

مله هذا يعتبر ع فإن بالتاليوحجز أي شخص بدون وجه حق  وحبس أ وبقبض أ
1.لة إليها لحدود الوظيفة الموكّتجاوز  

إبعاد قاصر بدون  وآخر جريمة خطف أ ع الجزائري في فصٍلكما تناول المشر
ج أن .ع.ق 326عليها المادة ي نصت التّفال يشترط في هذه الجريمة  ،وال تحايل عنف

ى في بل تقوم حتّ ،فقط رعايته إليه يبعد القاصر من المكان الذي وضعه فيه من وكلت
  2.حالة ما إذا رافق القاصر الجاني بمحض إرادته

وما يالحظ كذلك أن المشرق إلى تعريف منفرد لجريمة الخطف ع الجزائري لم يتطر
اإلبعاد والحبس وا تلتصق معها مرادفات أخرى كالقبض بل دائم...  

د على تداء المتعمعإلها ذلك اختطاف على أنّإلومنه نستطيع إعطاء تعريف لجريمة ا
تقييده بعد خطفه من مكان تواجده ونقله إلى وذلك بحجزه و ،خصالحرية الفردية للشّ

  .بدونهما لمدة قد تطول وقد تقصر والعنف أ وسواء باستعمال القوة أ ،وجهة ال يعلمها

 فالمشرعدي عليها دون عدم جواز التّوص على حماية الحرية الفردية بالنّ ع لم يكتف
اعتبار و ،ص على حمايتهاذلك بالنّوآخر  ضمانبل أحاط هذه الحرية ب ،ى قانونيمقتض

                                                             
  . 8 ،3صدردوس مكي، القانون اجلنائي اخلاص يف التشريع اجلزائري ،املرجع السابق،  - )1(
طبعة  ،1اجلزء، دار هومة، اجلزائر، )اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال(أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص  - )2(

  .187ص ، 7،2007
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جزائيةية جريمة اإلعتداء على هذه الحر ض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في يتعر
    1.قانون العقوبات

  : المطلب الخامس

  خصــائص جــــریمة االختطـــاف

صائص خاصة ال تشترك فيها الجريمة فعل محرم معاقب عليه ولكل جريمة خ
وهذه الخصائص هي صفات قد توصف بها العقوبة من حيث  ،مع غيرها من الجرائم

غير الجسامة وقد تكون هذه الصفات لذات الفعل، فالجريمة التّي تقوم بفعل  والجسامة أ
الجريمة التّي تقوم بأكثر من فعل هي جريمة مركبة، كما قد وواحد هي جريمة بسيطة 

تهدد  وذات نتائج معنوية تنذر بالخطر أ والجريمة ذات نتائج مادية ضارة أتكون 
  .بالضرر

وسوف تقتصر دراستنا على بعض الخصائص البارزة في جريمة االختطاف  
  :التالي وذلك على النحو

  .جریمة االختطاف جریمة مركبة : األول فرعال

  .جریمة االختطاف من جرائم الضرر : الثاني فرعال

  .السرعة في التنفیذ في جریمة االختطافودقة التدبیر العقلي  : الثالث فرعال

  

                         

  

  
                                                             

  .185، 184، ص2009نبيل صقر، الوسيط يف جرائم األشخاص، دار اهلدى، اجلزائر، دون طبعة،  - )1(
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  ولاأل فرعال

 ـمة االختطــاف جـــریمة مرّكــبةـجری

الجريمة المركّبة هي تلك الجريمة التي تتكون من عدد من األفعال وكل فعل يشكّل 
جعلها جريمة واحدة يكون لها حكم والجرائم  هذه دمججريـمة مستقلة بحد ذاته، فيتم 

ى جريمة وا إذا كـانت تقوم على فعـل واحد يكفي لحدوثها واحد، أمتمامها فإنّها تسم
تعدد فإنّـه يكون في كل مرة جـريمة بسيطة  وبسيطة فـإذا تكرر ذلك النّشـاط أ

  . أكثر الجرائم هي من هذا النوعومستقــلّة قائمة بذاتها، 

سلب بسرعة  وفي الحديث عن مفهومها هي أخذ أ -كما سبق -ة اإلختطافجريمو
إبعاده من مكان تواجده إلى مكان آخر بتمام السيطرة وويلزم إلتمامها نقل المجني عليه 

  .عليه

السلب بسرعة في حد ذاته فعل مستقل، وفعل اإلبعاد  ووعليه فإن فعل األخذ أ 
د ذاته أيضا، وال تتحقق هذه الجريمة إال بهما عن مكان الجريمة فعل آخر مستقل بح

كأن يأخذ الجاني المجني عليه بسرعة ولكنه ال يبعده عن  (معا، فإذا تخلّف أحدهما 
  . فإن ذلك ال يعد جريمة اختطاف كاملة ) مكانه

) بحرية - برية -جوية (وهذا يتحقّق أيضا في جرائم اختطاف وسائل النقل المختلفة  
بهذا تتّم وخط سيرها المرسوم لها إلى خط سير آخر حدده الخاطف، بتحويلها عن 

 والبقاء في ذات المكان هوالسلب،  وتتحقق بمجرد األخذ أوجريمة خطف وسائل النقل 
الخاصة  واالستيالء على الممتلكات العامة أ وجريمة قد تعد من جرائم االحتجاز أ

  1.لكنها ليست اختطافو

                                                             
  .49ص  -املرجع السابق ،، جرائم االختطافعبد الوهاب املعمري  - )1(
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  :الثـــــــاني فرعال

  جریمة االختطــاف من جرائم الضرر

من وتوصف الجريمة من حيث طبيعة نتائجها اإلجرامية بأنّها من جرائم الضرر أ
  .جرائم التّعريض للخطر

ويقصد بالنتـيجة اإلجرامية ما أحدثه الجاني بفعله اإلجرامي في الحق محل 
ضررا عدت مجرد خطر، فإذا كان  وال يخرج عن كونه ضررا أوالحماية الجنائية 

أغلب وإن كان خطرا فإن الجريمة تُعد من جرائم الخطر، والجريمة من جرائم الضرر 
الجرائم الواردة أحكامها في قانون العقوبات هي من جرائم الضرر التّــي تُحدث 

  .نتيجة ظاهرة محددة تكون عنصرا في ركنها المادي

ب القانون لتمامها حدوث نتيجة أما جرائم التّعريض للخطر فهي التـي ال يطل
إنما يكتفي بحدوث فعل ذي خطر أي حدوث فعل من شأنه أن ومحددة، وضارة ظاهرة 
مطلوبا منه أن وقُدر له أن يحدث األثر الذي كان متوقّعا  ول واستمر أ ويحدث ضررا ل

  1.يحدثه

 وليس الضرر الواقع أالضرر المتوقّع و وبالتّـالي فالخطر المقصود به في الجرائم هو
  .الكائن وهنا يظهر الفرق بينها وبين جرائم الضرر

ويمكن اعتبار جريمة اإلختطاف من جرائم الضرر ألن الجريمة ال تتــم دون 
  بالتّالي فإن هذه الجريمة ذات نتيجة مادية نتيجة الفعل وضرر يصيب المخطوف، 

  

  

                                                             
  .50عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،  جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص  - )1( 
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إلى حرمان المجني عليه الضحية من حريته اإلجرامي الذي قام به الجاني، ألنه قد أدى 
 مجرد وليس ه -غالبا -الهدف من اإلختطاف ويقصر،  ولوقت معين قد يطول أ

أداة للوصول إلى جريمة أخرى، قد  وإنّما الغالب أن يكون هذا الفعل مقدمة أوالخطف 
  . 1.القتل واالغتصاب أ واالبتزاز أ والضرب أوتكون الجرح 

إما إيجابي في صورة  : صورتيني المكون للجريمة قد يكون في السلوك المادو
إما سلبي في وهذا حبس، ولوقت ما  ويسمى قبض أوتقيــيد الحرية في لحظة معينة 

التّنقل من مكان وجوده وهذا حجز، وجريمة وصورة عدم السماح لشخص بالتّحرك 
من جرائم وكانت قبضا  إن )الوقتية ( واإلختطاف من الجرائم ذات السلوك المنتهي أ

   2.حجزا وكانت حبسا أ إن )المستمرة(السلوك الممتد 

  : الثــّــالث فرعال

 الّســـرعة في الّتنــفیــذودقـــّـة الّتدبیـــر العقـلي 

الفاعلون بجملة  ويتميز اإلختطاف بدقة التّدبيـر العقلي للعملية، إذ يقوم الفاعل أ
يدرسون جميع الطّرق التّــي تؤدي بهم في نهاية ولمحكَمة، من اإلجراءات العقلية ا

المطاف إلى اإلنقضاض على الضحية ومن ثم ال نستغرب إذا قلنا أن مسألة اإلختطاف 
حتّى سنوات،  وأشهرا أ وأياما أ ووهي في مرحلة التّدبـير العقلي قد تستغرق ساعات أ

األهداف المرجوة منها وعليه واختطافها  هذا  يتناسب طرديا مع نوع الضحية المرادو
 وكان االختطاف ظاهرة تظهر في المجتمع بشكل فجائي وال تخضع ألي قاعدة أ

   3.قانون

                                                             
  .52.50عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،  جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص ص  - )1(
  .806رمسيس بنهام، بعض اجلرائم املنصوص عليها يف املدونة العقابية،  منشأة املعارف،  اإلسكندرية، دون طبعة، دون تاريخ، ص  - )2(

(3)-www.droit-dz.com/forum/show thow th read.php? t = 1327. 
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ل االختطـاف سواء كان ـكما يتميز بالسرعة في التّنفيــذ فيتم تنفيـذ الفعل في مح
نّها عملية في أقصر وقت ممكن، ألوغير ذلك بسرعة  وشيئا أ وجماعة أ وأ فردا

على الفاعلين  ومستهجنة اجتماعيا فالقسر االجتماعي هنا يمارس سلطته علـى الفاعل أ
 ،1كـانوا من أولى القائمين على اإلختطاف أنفسهم وانتماءاتهم ولومهما كانت ملَـلهم 

ومن هنا فالفاعل يلجأ إلى هذا األسلوب من السرعة في التنفيذ حتّى ال ينكشف أمره من 
                      .ومن جهة ثانية حتى ال يالقَى كما قلنا باالستهجان اإلجتماعيجهة 

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 (1)- www.hodaidh.com./show thread.php? 
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  : المبحث الثاني
  ختطافانتشـار ظــاھرة اإل عوامل

 ،طبيعة هذه الجريمةا لد نظرتتعدواالختطاف  جريمةرتكاب إل يةالمؤد العواملتختلف 
   : في أربعة أنواع العواملل هذه جمنُ أنيمكن و

  سي ـفــالنّ املـــعال : األول مطلبال

اضطراب  ولسلوك مرضي أ ختطاف نتيجةًإلتنفيذ جريمة ا هفي يتم ذيال ووه
هذا و ،نفسي ناتج عن دافع انتقامي ضغط وعقلي أصيب به الجاني أ خلٍل وعاطفي أ

ز يتميو ،ان لبعضهما البعضا بين خصمان عنيدمن االختطاف يكون غالب األخير وعالنّ
ا ما وفي هذه الحاالت غالب ،في تنفيذه ه يأخذ وقتا طويالًختطاف بأنّإلوع من اهذا النّ

 ووهأالَ طمع نفسي وتحقيق هدف  ويكون الهدف هنا هولها  يكون األطفال عرضةً
  .أرالثّ

 قد يالذّو -جاز التعبيرإن  – ختطاف االنتقاميإلآخر بارز من ا نوع كما يوجد
يعني هذا األخير زواج و، واج المختلطفي حالة الزبين األزواج  القيكون في حالة الطّ

ل العملية في قيام أحد األطراف بخطف تتمثّو ،جزائرية بطرف أجنبي وأجزائري 
اهرة وعرفت هذه الظّ ،منهمحرمان الطرف اآلخر والعودة بهم إلى بلده و األوالد
ا بسبب تزايدـا فائقًانتشار ى إلى ارتفاع عدد األطفال المخطوفينالهجرة مما أد.     

د يعاني من ــمعقّ شخص وهفعل االختطاف م على قدخص الذي يالشّو 
د سلوك عدواني في كون الشخص تولّ التيو ،دمات المتنوعةالصواإلحباط و االكتئاب

ـّجنسي يعاني من عقدخص اعتاد الشّقد يكون وأ ،ة مثل تعرضه لإليذاء الجنسية خاص
لوك المضاد للمجتمع ف بالسعرخصية تُهذه الشّ ،على استعمال المواد اإلدمانية
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ختطاف نتيجة إلوهذه قد تدفع بصاحبها إلى ارتكاب جريمة ا 1)الشخصية اإلجرامية(
تنفيذ لسلوك مرضيورات ذهنية خاطئة لتصو.  

منطقية  وهي نتيجةٌ ،ي بمفردهأن مثل هذه الحوادث يرتكبها الجان والمالحظ عادةً       
مسألة موضوعية يفصل فيها  العامل النفسي مدى تأثير وتقدير ،اا فرديلكونها سلوكً
اإلستعانة والعصبية ووله االستدالل بالفحوصات النّفسية  ،الموضوعقاضـي 

النّفسيين التّـي تتـم في مثل هذه الحـاالت لتقرير ما إذا كان  األطباءبالمختصين و
هذه  غير أن ،العقليةوفسية االضطرابات النّوبهذه األمراض  صابلجاني فعالً ما

الواجب أن يتم تطبيق تدابير احترازية وادرة ـور النّفهي من الص تقتحقّ إنوالحاالت 
2.حماية اآلخرينوة نفسية لحمايته على الجاني ووضعه في مصح   

    اعيـاالجتم املــعال : انيــالثّمطلب ال

 ،حياته بداية خص منذي تحيط بالشّـروف التـالظّ بالعامل االجتماعيقصد وي
اس في جميع مراحل حياته ابتداء من األسرة ثم ــوتتعلق بعالقاته بغيره من النّ

خمسة  )PATRICIA HANGAN(وتحدد باتريسيا هانقان ،مجتمع األصدقاءوالمدرسة 
  : اليـدة لالنحراف ومدى تأثيرها وهي كالتّـّعوامل مول

   : رةـــاألس –الفرع األول
  3،د لالنحرافنشئة األول فهي كذلك عامل مولّإذا كانت األسرة هي عامل التّ

المجتمع الوحيد الذي يختلط به في ول مجتمع يصاحبه اإلنسان بل فاألسرة هي أو

                                                             
)1( -www.sport.net/vb/showthread-php ?t : 9951. 

  .152-151عبد الوهاب املعمري، جرائم اإلختطاف، املرجع السابق، ص- )2(
)3( -patricia haniga, la jeunesse en difficulté, Québec, presse de l’université du Québec          

  ,1997, pp205, 236. 
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 ،ب في ثنايا شخصيته ما يدور أمامه في األسرة من أحداثرسفي ،طفولته األولى
  .إهمال وعناية أ وحنان أ واه من قسوة أـّفي مشاعره ما يتلقوينطبع 

ا لهذا القول ـتطبيقًو ،نئذ تهتز ويتخلخل كيانهاـها حيـفإذا أصاب األسرة أي خلل فإنّ
ل العوامل التي تقع وراء جنوح أو أن«  ور رمسيس بهنام إلى القولـذهب الدكت

 هناك ول على أنئيات في جميع الدت اإلحصاـتصدعها فقد دلّوك األسرة األحداث تفكّ
تحضنه فيهم  من المجرمين األحداث تشمل من ال  %80-60 ما بين نسبة تتراوح

  .1 » انفصال ولطالق أ وأسرة متماسكة لنزاع بين الوالدين أ

ا يلقاه من سوء مم ألموفل من حسرة ك ما يصيب الطّـفكومن أسباب التّ
فكك وع من التّيمكن أن نضيف لهذا النّو ،ج آخرج أحد األبوين بزوالمعاملة إذا تزو

ضربه أمام الغير  وي إهانته أفقد تؤد ،ليمةربية السساليب التّألأحدهما  وجهل األبوين أ
عواطفه وكبت مشاعره ور لها إلى إيجاد عقد نفسية لديه معاملته بقسوة ال مبر وأ

تفجير مشاعره عن طريق و تصريف كبتهووقد يدفعه ذلك إلى تفريج كربه  ،انفعاالتهو
  .ارتكاب جريمة

كبير فال ينال  كذلك من األسباب توزيع الحنان من طرف الوالدين على عدد
فل وحيد والديه فيسرفان أن يكون الطّ ومنها كل طفل غير قدر ضئيل ال يشبع حاجته أ

  2.في العناية به وتدليله

  

  

  
                                                             

 .112-111ص ،2003 ،1الدار العلمية الدولية، األردن، طبعة  نبيه صاحل، دراسة يف علمي اإلجرام والعقاب، - )1(
  .105، ص2008دون طبعة ، توفيق الواعي، اإلبداع يف تربية األوالد، خلية البحوث والدراسات، دار اخللدونية، اجلزائر، - )2(
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  : درســةــالم –الفرع الثاني

إذا كان تواجد الشّا يكون الوسط عرضيا بفترة زمنية معينة خص فيه محدود
بل العكس فوظيفته الحيلولة بين  اإلجرامكالمدرسة وهذا الوسط ال يدفع بذاته إلى 

 .خص وبين ارتكاب الجرائمالشّ

 هي الوسط االجتماعي األول الذي يواجهه الطفل خارج وف ـّتثقوي فالمدرسة ترب
هنية وعلى اته الذّـفي دراسته يتوقف على إمكانيفشله  ونجاح الطفل أو ،األسرة

 يعامل معاملةً ووقد تكون هذه اإلمكانيات متواضعة أ ،ميهمن معلّ ااهالمعاملة التي يتلقّ
الهروب من كعليه مظاهر الفشل  وفتبد ،كيف مع هذا الوسطئة فال يستطيع التّسي

وام المدرسي أثناء الد والله ردد على أماكنالتّ وعدم االنتظام في الحضور أ والمدرسة أ
، الحصول على درجات متدنية وراسة أسوب في الدالرونضمام إلى رفاق السوء اإل وأ

أغلب األحداث المجرمين كانوا  دت األبحاث التي أجراها الباحثون إلى أنـّوقد أك
1.راسةمصابين بعدم التكيف في مجتمع الد  

 : لـــغالشّ -  ثثالالفرع ال
يتيح لإلنسان فرصة االختالط بغيره من  وفهكبير في حياة اإلنسان  للعمل دور

وقد ينتج عن  ،العاملين الذين ليسوا على درجة واحدة ففيهم األخيار ومنهم األشرار
 .عداءوألفة معهم كما ينتج جفاء واالختالط بالعاملين صداقة وصال االتّ

من لديه استعداد ظ أن ممارسة بعض المهن تجعل الفرصة مواتية لالحيـو
يستغل  قد فكل منهم ،الطبيبوإجرامي الرتكاب الجريمة كصانع المفاتيح والصيدلي 

  2.شوةل وظيفته فيأخذ الرـف الذي يستغّالموظّما في حال ه في ارتكاب الجريمة كتمهن

                                                             
  .75، ص2006 ،1، أصول علم اإلجرام وعلم العقاب، دار الثقافة، األردن، طبعةحممد صبحي جنم- )1(
  .94-93، ص2008، 1حممد أمحد املشهداين، أصول علمي اإلجرام والعقاب، دار الثقافة، األردن، طبعة - )2(
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 : اقـجمـاعة الرف -عـرابالفرع ال

 ك الفرد أثناءسلو قد أثبتت أبحاث كثيرة في العصر الحاضر دور العصبة فيل
ر بسلوكهم فإذا كان فسلوكه يتأثّ ،في أسرتهوا عندما يكون وحده أتمام غيرهالعمل 

ه إن لم يجارهم في سلوكهم ا في انقياده لهم ألنّسلوكهم غير سوي كان االحتمال قوي
الحرمان من والنبذ وعور بالقطيعة الشّو ،ه يصبح غير متوافق معهمألنّ هيقاطعون

ض له الفرد عميق األثر ألنه أقسى عقاب يتعرو األفراد المجموعة مؤلمعامل مع التّ
  1.ض نفسه لهيعر المنبوذ على أالَّ

ما نفسيا اب تعلّفاق له مزايا فالجماعة تمنح الشّلذلك فاالنحراف بصحبة جماعة الرو
 2.هرة وربح أوفر للمالما تقنيا يساعده على الشّوتعلّ

 ،إجراميروري القتراف فعل حضير المعنوي الضسي التّـم النفويقصد بالتعلّ
اتجة غلب على المخاوف وتفادي مشاعر الذنب النّفاق تساعد الشاب على التّفجماعة الر

  .نب ألن المسؤولية جماعية وليست فرديةه الشعور بالذّكما يمو ،عن مخالفة القانون

فين اآلخرين األكثر قني فيقصد به تعلم أسرار وخفايا عمل المنحرعلم التّأما التّ
، نحراف مع الجماعة أكثر فائدةًعلمان يصبح اإلن التّذابواسطة هو ،تجربة وخبرة

هرة ألن أفراد الجماعة الشّ تكـبرذة ألن أفراد الجماعة يتقاسمونها معه وزداد اللّـفت
اب أثناء الشجاعة التي يبديها الشّوالقوة و األداءيتبادلون الحديث فيما بينهم عن حسن 

  3.القيام باألفعال المنحرفة

  
                                                             

ركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، أحباث الندوة العلمية السادسة، النظريات احلديثة يف تفسري السلوك اإلجرامي، دار النشر بامل- )1(
  .111-110ص-1987الرياض،  دون طبعة، 

)2( -Patricia hanigan, la jeunesse en difficulté,op,cit,p227. 
  .36، ص2010، 1بومخيس بوفولة، االحنراف مقاربة نفسية واجتماعية، املكتبة العصرية، مصر،  طبعة  - )3(
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  اديـاالقتص املــالع : لثمطلب الثاال                         

حيث  ،ا في ظهور جريمة االختطافبب االقتصادي عامال أساسيل السـيشكّ
 المستوىي إلى انتشارها سواء على ربة الخصبة التي تؤدالتّ عاملل هذا الــيمثّ

  : رين أساسين هماناك مؤشّالدولي ومن ثم ه والداخلي أ

مرتكبي جرائم  راسات التي أجريت على موضوع االختطاف إلى أنلقد أشارت الد  . أ
الشباب ألنهم يعانون من أوضاع اقتصادية في أغلب  أكثرهم من فئةاالختطاف 

 .األحيان صعبة

في مدن تعاني من أوضاع ن أغلب من يرتكبون جريمة الخطف يتمركزون أ  . ب
لهذا فإن األوضاع  ،اعية متدهورة حيث مستوى المعيشة المتدنياجتمو اقتصادية

التـضخم وإنّـما تخلّـف بيئة منتجة لإلرهاب، فمثال البطالة  ة عباالقتصادية الص
عجز الفرد عن وارتفاع األسعار وعدم التنـاسب بين األجور وتدني مستوى المعيشة و

حقده على وتوتره وقلقه اإلنفاق للحصول على حاجاته الضرورية يترتب عليه 
     1.المجتمع، مما قد يدفعه إلى ارتكاب جرائم اإلعتداء على األشخاص

  افيـقـالث عاملال : ابعرـال مطلبال

  .العلمية بصفة عامةوونقصد بها العوامل اإلعالمية 

  : امل اإلعالميــالع - الفرع األول 

 لى كل أشكال وأنواع اشتمال هذه األخيرة عوتغلغل الهوائيات في البيوت  إن
طور التّو ي ظاهرة االختطاف،ــفشـساهم في تالغدر ونماذج االغتيال وثقافة العنف 

األمم من وريع الذي عرفته وسائل االتصال قد ساهم في التقارب بين الشعوب ـالس
                                                             

  .205، 204، ص1977، 4بريوت،  طبعة  ئ علم اإلجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية،فوزية عبد الستار، مباد - )1(
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ضحية اإلفرازات   "حالة الالثقافة " ومن جهة أخرى تكون بعض الشعوب تعيش ،جهة
ربية قافة من مودات خاصة بثقافة الجنس من التّوب بعض شكليات الثّالتي أفرزتها شع

ما  ووه "الوجوديين "اهرة ــظو "الطبيعيين" ظهور ظاهرة والجنسية إلى الشذوذ 
ر عنه بتدهور الحضارة الغربيةـنعب.  

اتج من سلبيات هذا النّ يعدوا في ظهور هذه الظاهرة قد يكون هذا عامال أساسيو 
 ،ي األساسي لهذه الجريمةاألزمات األخالقية المغذّوفسية العقد النّوألمراض اوالعولمة 

األنانية وب ثقافة الالمباالة سترويغ ـبلغياب ثقافة التّوعابرة لألوطان  هاهذا ما يجعلو
  .مغذي ثانوي لهاك

 برامج اإلذاعة والتّ وقد لوحظ أنفسيين ائيين النّلفزيون ال تخضع لرقابة األخص
المستمع على  وي المشاهد أها ال تربولذلك فإنّ ،ين والقانونتماعيين ورجال الداالجو

ها م ما يخدم األغراض الوطنية والقومية بل إنّينما والمسرح ال تقدبالمثل فالسو ،الفضيلة
وثالث ما ينشر  ،الشهواتوا ما يثير الغرائز أحيانًوطرف م ما يشعل نار العنف والتّقدتُ

وال  باٍلوا يقدمه التلفزيون قديم مم كثيرو ،الكلمات التي تجرح الحياءوابية األلفاظ النّ
ي عن ضعف المستوى الفنّ يعايش العصر الذي نعيشه في الوقت الحاضر فضالً

  1.للعروض

ويمكننا القول أن وسائل اإلعالم المختلفة تحقّق في أغلب األحوال أهدافها ولكنّها 
ف قد تخطأ السبيل فتقدم موضوعات بذيئة يصل تأثيرها من خالل تحقيق هذه األهدا

  .على بعض من تعرض عليهم لحد ارتكاب الجريمة تمثالً بأحد المجرمين

  

  
                                                             

  .179، 178، ص1992الرمحان العيسوي، مبحث اجلرمية، دار النهضة العربية، بريوت،  دون طبعة، عبد - )1(
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 مي    ـلــامل العــعال -الفرع الثاني 

ر نتيجة لظهور العديد من الحياة البشرية من تطو صاحبما  ذا العامليقصد بهو
  .إلجراميةاأثر ذلك في الظاهرة والمخترعات 

وال ينكر أحد ما قدمه العلم في العصر الحديث من تطولت وسائل ر من مخترعات سه
احة لإلنسانالمعيشة ووفرت أسباب الر.  

الجانب اآلخر نشاهد أن البعض قد أساء استعمال تلك المخترعات العلمية  فيا ــنلكنّو
القيام بركن االختالس الذي  باإلمكانرقة مفهوم تقليدي إذ أصبح فلم يعد للس ،الحديثة

ى ق األمر بما يسمـيتعلّو ،رقةيء محل السجوهر هذه الجريمة دون نقل الشّ وه
رقة عن طريق إعادة النسخ بالس)VOL PAR REPRODUCTION D’UN 

DOCUMENT(.  

استخدامها وزييف التّوزوير الكيميائية في التّ المحاليلاستخدام  إساءةأمثلة ذلك أيضا و 
إلغماء  وإصابات أ وهات أا في جرائم االعتداء على األشخاص إلحداث تشوأحيان
الض1.رف على خاطفهاــعداء عليها دون التّاالعتول خطفها حية ليسه  

كها ز بتحريارات تتميلة بين استخدام السيارات في جرائم الخطف أن السالص كما تظهر
وحت هذه الخصائص لبعض وقد أ ،اختفائها عن األنظار في لحظاتوريع الس

اختفائها في وكها من سرعة تحر استفادواباستغاللها في ارتكاب جرائمهم ف المجرمين
ارة بوسيلة ما ثم تنطلق به حية في السيحيث يوضع الض ،ارتكاب جرائم الخطف

   2.ارة أخرىعن طريق مطاردته بسي بسرعة فال يمكن إنقاذه إالّ

                
                                                             

)1( - M.veron-droit pénal spécial, armand colin, paris, 7éme edition, 1999, p197. 
  . 189 -183ص -مبادئ علم االجرام وعلم العقاب، املرجع السابق -فوزية عبد الستار - )2(
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  : الثـــث الثـــــحــالمب

  م المشابھة لھاـعن الجرائ االختطافز جریمة ــیــتمی

حتى  االختطافي تشتبه بجريمة درس في هذا المبحث بعض الجرائم التّأس
  .إلى تمييز واضح لجريمة اإلختطاف عن غيرها من الجرائم المشابهة لها لنص

تتشابه في بعض  فات كما قدالصوا من الجرائم تشترك في بعض األفعال كثير نأل
 وأر عليها وقد تختلف قليال قرتتقارب في أنواع العقوبات التي تُ وقد تتفق أو ،ائجـتالنّ

  .كثيرا

المساس  ألن ،عن االعتداء على الحق العام على الحق الخاصالواقع  االعتداءيختلف و
  .ال شك ليس كالمساس بأمن المجتمعبِه بأمن الفرد من أخطر الجرائم لكنّ

إضافة إلى اعتبار  ،ر من حكمها وعقوبتهافي الجريمة قد تغي المستخدمةالوسيلة  أنكما 
 .القرائنو األدلةذا أيدتها إة الفاعل ـّافع إلى الفعل ونيالد ومهم وه

رقة صر على جريمتين هي السـبحث ستقتموعليه فإن دراستنا في هذا ال
جريمة اإلختطاف مع طبيعة ذلك ب ثم مقارنة ،حة حقيقة كل واحدة منهماالحرابة موضو

  .بينهما االختالفوبيان أوجه الشبه 

  : بالشكل التالي ونانـيك فالمطلبانعليه و

  .یز جریمة اإلختطاف عن جریمة السرقةــــتمی : المطلب األول

  .جریمة اإلختطاف عن جریمة الحرابةیز ـــتمی : المطلب الثاني
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  : ب األولــــــطلــالم

  رقةعن جریمة الّس افاالختطــریمة ـــج زـــیـــتمی

تناول أرقة في فرع أول ثم حاول في هذا المطلب تعريف السأم سدــبناء على ما تقو
   .جريمة السرقةواالختالف بين جريمة االختطاف وفي فرع ثان أوجه الشبه 

  رقةــالس تعريف : الفرع األول

مسروق  وفه بح أييقال سرق صوته المال خفية فيقال سرق منه ماال و أخذ لغة -أوال
ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا ويقال استرق الشيء أي سرقه ويقال استرق السمع 

   1.استرق النظرو

جرائم الحدود هي الجرائم التي ورقة هي إحدى جرائم الحدود في الشرع اإلسالمي السو
خذ أ « هاــبأنالسرقة  ف جريمةوتعر، أوجبها حقا هللا تعالىور الشرع عقوبتها دــق

  2 ».االستتارومال الغير من المثل على الخفية 

ـف المشرع الجزائري السوعرج.ع.ق 350ارق في المادة رقة عن طريق تعريف الس  
   3 ».كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا «  بقوله

    » ية تملكهمال منقول مملوك للغير بن اختالس « وعليه يمكن تعريف السرقة بأنها

  : مما سبق يتضح أن أركان جريمة السرقة هي  أركان جريمة السرقة - ثانيا

                                                             
  .7ص-2004،  1هشام كامل، السرقة أركاا عقوبتها أنواعها، دار السماح،  القاهرة، طبعة  - )1(
  .5422ص - 4،1997الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر املعاصر، لبنان، الد السابع، طبعة وهبة - )2(
  quiconque soustrait frauduleusement une chose « qui ne : ع يف ترمجتها الفرنسية.ق 350نصت املادة - )3(

 lui appartient pas est coupable de vol »                                                                                                     
                                                                                                                                                               

                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تـطـــــافاالخ جريــمة مــاهية                        :                   األول الفصــل
  

- 40 - 
 

 .األخذ خفية من حرز.1
 .أن يكون المأخوذ ماال.2
 .أن يكون المال مملوكا للغير.3
 .القصد الجنائي.4

  : وسوف ندرسها فيما يلي

   األخذ خفية من حرز - ركن األولــال

كمن يسرق مال  ،لم المجني عليه وال رضاهيء دون عـارق الشّأن يأخذ الس وه
حضور المجني فإذا كان األخذ في  ،نومه وأ بهاغياء ـمتاعه من داره أثن وشخص أ

ا بأن ويجب في األخذ أن يكون تام ،نهب يدخل ضمن أفعال الحرابة هإنف عليه مغالبةً
جني عليه يء المسروق من حيازة الموأن يخرج الشّ ،لحفظه من المكان المعد يأخذه

  .ويدخل في حيازة السارق

نوع الحرز فإذا كان الحرز بالمكان كالمنزل  باختالف الحرز يختلفواإلخراج من  (
ا رقة من جميع الحرز حتى يعتبر األخذ تاما أمارق بالسفيجب أن يخرج الس ،الدكان وأ

كل مكان  ور عنه الفقهاء بقولهم حرز بغيره وهـّما يعب ووه ،إذا كان الحرز بالحافظ
األخذ تاما أن يفصل المسروق عن  العتباره يكفي غير معد لإلحراز فيه كالطريق فإنّ

  1).ينفصل به عن الحارس ومكانه أ

                                                             
  .57-56م االختطاف، املرجع السابق، صعبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،  جرائ - )1(
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   أن يكون المأخوذ ماال - انيــركن الثــال

ا إلّ تقعرقة ال جريمة السو ،ايكون عقار أنا إموا أن يكون منقوال قا للقانون إموفالمال 
جرائم أخرى مثل دخول عقار في ضمن ا العقار فيكون اإلعتداء عليه أم ،لعلى منقو

  .حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة

فالمنزل عقار بطبيعته ال تقع  ،منقول هي مآل المال في يد السارقالعبرة في تحديد الو
د نوافذه ألنها بعوعليه جريمة السرقة بذاته ولكن يمكن أن تقع السرقة على أبوابه 

  1.انتزاعها منه تعتبر منقوال

معنى المال المنقول في القانون الجنائي أوسع منه في القانون المدني فالقانون و
2.زه دون تلفـّه كل شيء يمكن نقله من حيـّف المال المنقول بأنالمدني يعر  

المنقوالت التي تصلح أن تكون محال للسرقة هي األشياء المادية لذلك يشترط و
كل شيء يصلح ألن يكون  ووالمال ه(االختالس ماال  وون الشيء محل األخذ أأن يك

بحكم القانون  ومحال لحق من الحقوق المالية ما لم خارجا عن التعامل بطبيعته أ
كل شيء يصلح ألن يكون محال لحق الملكية ما لم  وه -جريمة السرقة في -المالو

  . ونبحكم القان ويكن خارجا عن التعامل بطبيعته أ

األنهار ويء المباح كمياه البحار الشّ وعامل بطبيعته هـيء الذي يخرج عن التّالشّو
عامل بحكم القانون ا الشيء الذي يخرج عن التّأم ،الطيور في الهواءوالسمك في الماء و

   3).المكاييل المغشوشةوفة ـّـالنقود المزيوالح السوالمخدرات  وفه

                                                             
عبد اخلالق النواوي، جرائم السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، دون طبعة، دون تاريخ،، - )1(
   .35ص

عقار وكل  يه وال ميكن نقله من دون تلف فهوكل شيء مستقر حبيزه وثابت ف" من القانون املدين اجلزائري العقار بأنه 683تعرف املادة - )2(
  ..."منقول ماعدا ذلك من شيء فهو

قانون العقوبات، القسم اخلاص، جرائم االعتداء على املصلحة العامة وعلى اإلنسان واملال، منشورات احلليب ، علي عبد القادر القهوجي - )3(
  .660ص-2002، 2احلقوقي، لبنان، طبعة
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يكون موضوعا  أنقيمة لكي يصلح  وذعليه  يء المعتدىيكون الشّ أنيجب و
كون ي أنوال يشترط  ،د من كل قيمة زالت عنه صفة المالفإذا كان مجر، لالعتداء

 وور أالحال بالنسبة للص وكما ه ،للمال قيمة مادية بل يكفي أن تكون له قيمة معنوية
عنصر القيمة يء رت في الشّذا توفّإف ،لالعتداءالخطابات الشخصية التي تصلح محال 

 وأوال يهم ضآلة القيمة المادية  ،للسرقة يكون محالوملك يعتبر ماال التّ إمكانيةو
  1.المعنوية للمال المسروق

 وتكون هذه القيمة كبيرة أ أنال يشترط بعد أن يكون للشيء قيمة معنى هذا أنّـه 
أما  ،ر القانونفي نظ يعتبر ماالفتفاهة الشيء المسروق ال تأثير لها ما دام  ،ضئيلة

  .مسألة تقدير قيمة الشيء فترجع إلى قاضي الموضوع ألنها مسألة موضوعية

اإلنسانا أم فال يصلح ألن يكون محال للسإلغاءة بعد رقة خاص نظام الرق ألن 
اختطاف فتاة ال يعتبر  ولذلك فإن خطف طفل أو ،اإلنسان ليس شيئا بل صاحب أشياء

شرفه ال تصلح وعرضه وحية كحريته بطة بشخص الضأن الحقوق المرت كما ،سرقة
موضوع2.رقةا للس 

  رـيـلوكا للغـون ممـأن يك : الثـن الثّـركــال

ألن رقة اإلعتداء على المال بقصد تملّجوهر السر إذن وقوعها من كه فال يتصو
ن أ االختالسكان سيء القصد معتقدا وقت  وفمن يختلس ماله ال يعتبر سارقا ول ،مالك

 وبالميراث أ االختالسأنه آل إليه وقت  ضحـاتّفمن اختلس منقوال  ،المال يملكه غيره
رقة ثم خرج من العكس إذا كان يملكه قبل السو ،الهبة دون أن يعلم ال يعتبر سارقا

مسؤول ورقة فهملكه قبيل الس.  

                                                             
  .188،189ص  ،2006دون طبعة، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، قانون العقوبات اجلزائري،شرح  حسني فرجية ، - )1(
  .64، ص2004عامر، سليمان عبد املنعم، قانون العقوبات اخلاص، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، دون طبعة، حممد زكي أبو- )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تـطـــــافاالخ جريــمة مــاهية                        :                   األول الفصــل
  

- 43 - 
 

 ،يوعمسألة اختالس الجاني لمنقول مملوك له ولغيره على الشّ هناوتثور  (
عهد  وكما ل- ه إذا كان المال في حيازة الجاني بموجب عقد من عقود األمانة المبدأ أنّف

ا ل إساءة ائتمان أميشكّ الجانيسه لفإن اخت  -إدارتهوركاء لحفظه به إليه من جانب الشّ
في حيازة الشريك اآلخر كان اختالسه وإذا كان هذا المال في حيازة الشريكين معا أ

  1).سرقة في القانون

وود أـا المال المفقأم ا منقوال شيًئ وانون اشترط على كل من يجد ماال أـائع فالقالض
مه ألقرب مركز للشرطة إذا يسلّ أن وأ ،صاحبه وه إلى مالكه أضائعا أن يرد ومفقودا أ

  : نـالتيـحلم يفعل فيجب التفرقة بين  فإن ،مالكه ولم يكن يعرف صاحبه أ

التبليغ عنه في الميعاد المحدد نتيجة  ويم الشيء أـعن تسل حالة من يمتنع : األولى
  .حينئذ تكون الواقعة مخالفةو -كهـّأي دون أن تتوفر لديه نية تمل - إهمال

  2.حينئذ تكون الواقعة سرقةويء المفقود بقصد تملكه من يلتقط الشّ : الثانية

ة بحماية انين الخاصتعاقب على سرقتها القووعلى اآلثار سرقة  االستيالءكما يعتبر 
خروجها ماديا من سيطرة  ألن ،أما األموال المفقودة فهي أموال مملوكة للغير ،اآلثار

             3.ادون ملكيته هاملكيتها فتظل باقية له رغم فقده لها يعني فقد حيازت هصاحبها ال يفقد

   ائيــالقصد الجن : رابعــن الـركـال

ر لدى األخذ ــإذا توفّ مال الغير سرقة إالّال يعتبر األخذ خفية من حرز 
كه يقصد تملّ وم وهمحر أخذهعالم أن  ويء وهمتى أخذ الجاني الشّ ،القصد الجنائي

  ويء المنتزع أك الشّأي إرادة تنصرف إلى تملّ ،لنفسه دون علم وال رضا المجني عليه

                                                             
  .256 -255، ص 1988الدار اجلامعية، بريوت،  دون طبعة، علم اإلجرام وعلم العقاب،  علي عبد القادر القهوجي، -(1)

  .37ص-املرجع السابق ،شريعة االسالمية والقانون الوضعيعبد اخلالق النواوي، جرائم السرقة يف ال - )2(
   .192ص -سابقالرجع امل شرح قانون العقوبات اجلزائري، ، حسني فرجية- )3(
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 وبصدد سرقة لفال نكون  ستعمالهإل وصرف فيه أالتّ وأ) D’EN JOUIR(التمتع به 
ليستعمله مع إرجاعه  وتقدير ثمنه أ وشيء الغير بقصد تفحصه فقط أقام شخص بقبض 

ا أنه من يأخذ شيئا معتقد كما أن ،1ملكـتركه فورا ودون وجود قصد حقيقي للتّ وأ
مباحـسارقا كذلك من أخذ الشّ ا ال يعد2.ا أن المجني عليه موافق على أخذهيء معتقد  

ابتة في ة ثّـألدلّإذا كانت ااالضطرار  ورقة في حالة اإلكراه أالس عقاب على الو
عويض ألن سقوط حق المجني عليه في التّ ي إلىتؤدهذه األحوال ال  أن إالّ ،3ذلك

االضطرار ال يل حق الغيربط.  

  االختالف بين جريمة السرقة وبين جريمة اإلختطافوأوجه الشّبه  : انيـرع الثـالف

قد تشتبه جريمة السرقة مع جريمة اإلختطاف في وجوه لكنها تختلف عنها في وجوه 
  :أخرى سوف نبين أبرزها على التوالي

 : بين جريمة اإلختطافورقة به بين جريمة السأوجه الشّ -  أوال 

 .المجتمعاتوتمثالن اعتداء على حقوق األفراد  انالجريمت الك.1
رقة يقوم بأخذ المال الجاني في جريمة السن تقومان على األخذ فاالجريمت كال.2

 .وسيلة النقل المختطفة وجريمة اإلختطاف يقوم بأخذ المخطوف أ الجاني فيو
ن إن كان من األشياء فال بد أن يكون مملوكا للغير االجريمت في كال المأخوذأن .3

  .ملكية عامة وسواء ملكية خاصة أ

                                                             
  .153ص، 2000ائي اخلاص، دار هومة، اجلزائر، دون طبعة،حلسني بن شيخ، مذكرات يف القانون اجلز - )1(
  .59عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،  جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص - )2(
   .سورة األنعام 145اآلية " فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم" يقول اهللا تعاىل- )3(
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  : يمة اإلختطافجروبين جريمة السرقة  ختالفاإلأوجه  -  ثانيا

1.أن المجتمعات كون المأخوذ وتأثيرا على األفراد  اإلعتداء في جريمة اإلختطاف أشد
 .المال ورقة فإن المأخوذ ها في جريمة السذات اإلنسان أم وه

رقة أن ن تقومان على األخذ إال أنه يشترط في جريمة الساالجريمت رغم أن كال.2
جهراوعلنا يكون األخذ  ه غالبا ماـختطاف فإنّا في جريمة اإليكون األخذ خفية أم 

 .االستدراج وباستخدام القوة وقد يكون باستخدام الحيلة أ
3.رط غير هذا الشّورقة أن يكون المأخوذ من حرز يشترط في األخذ في جريمة الس

 .الزم في جريمة اإلختطاف
4.رقة أن يكون المأخوذ ماال يشترط في جريمة الس،ختطاف فال ا في جريمة اإلأم

المستهدف في جريمة اإلختطاف حتى في جرائم  وكون اإلنسان ه ،يشترط ذلك
 .المقصود ال ذات الوسيلة واإلنسان هيكون  أن  الغالبول ـقاختطاف وسائل النّ

ا في جرائم االختطاف فالغالب أن أم المال ورقة همن جريمة الس كون هدف الجانيي.5
 -االبتزاز -االغتصاب -االحتجاز( أخرى مثلجريمة  تنفيذوأداة لتحقيق الخطف 

  1.)اإلخفاء -اإليذاء
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .60،61جرائم االختطاف، املرجع السابق، ص عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،  - )1(
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  : انيـــلب الثـــلمطا

  ةـــرابـعن الح االختطافمة ــریــز جــیــتمی

ل تعريف الحرابة وفي نتناول في األو ،فرعينوسوف نتناول دراسة هذا المطلب في 
   بين جريمة االختطافواالختالف بين جريمة الحرابة والثاني أوجه الشبه 

  الحرابة فــتعري : لرع األوــالف

ةــلغ – الأو 

         محاربة لشرع اهللا تعالىوكونها تعد حربا على المجتمع ) حرب(الحرابة مأخوذة من
ا مإنّ «  قوله تعالىت من ذَخُأو، 1 حارب اهللا عصاهو : حراباومحاربة ) حاربهو( 
ــجزالذِّ اءين يارِحوبن اهللا ورلَوسه ويسعون ي اْففَ ضِألرسااد... « ق ـطلَولذلك ي

  .)محاربين(على الجناة في هذه الجريمة 

 مفهوم الحرابة عند الفقهاء - ثانيا

حة في دار اإلسالم هي خروج طائفة مسلّ -ا قطع الطريقى أيضوتسم –الحرابة 
سل إهالك الحرث والنّوك األعراض ماء وسلب األموال وهتإلحداث الفوضى وسفك الد

متحدالقانونوظام النّواألخالق وين ية بذلك الد.  

الحربيين مادام ذلك  والمعاهدين أ وائفة من المسلمين أوال فرق بين أن تكون هذه الطّ
م قبل الحرابة من المسلمين عدوانها على كل محقون الد في دار اإلسالم ومادام

ق كذلك بخروج رابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقّوكما تتحقق الح ،الذميينو
  .فرد من األفراد

                                                             
دون طبعة،دون تاريخ،  ،1، املكتبة اإلسالمية، تركيا، اجلزءاملعجم الوسيط  حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، حممد علي النجار،  - )1(
 .163ص
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عصابة خطف وويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة كعصابة القتل 
 ابتغاءالبنوك وعصابة اغتيال الحكام وعلى البيوت  وطصوص للسوعصابة اللّ األطفال
  .المواشيالف الزرع وقتل عصابة إتواضطراب األمن والفتنة 

وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب ألن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة 
ق أمن الجماعة ومحاربة للتعاليم اإلسالمية التي جاءت لتحقّ ،للجماعة من جانب

  1.سالمتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخرو

كما و ،ت كلمة الحرابةذَأخيعتبر محاربة ومن ذلك  وحفخروج هذه الجماعة على هذا النّ
ــى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة فإنّيسمى أيضا قطع الطريق ه يسم
اس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريقالنّ ألن، ون فيه خشية أن تسفك فال يمر

ضون لما ال قدرة لهم على يتعر وتهتك أعراضهم أ ووالهم أتسلب أم ودماءهم أ
  2."رقة الكبرىبالس "يسميها بعض الفقهاء و همواجهت

الجرائم ومن ثم أطلق القرآن الكريم على  أكبرتعتبر من  -قطع الطريق وأ – الحرابةو
ساعين في األرض وطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين هللا ورسوله المتور

  3.ظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرىبالفساد وغلّ

حنيفة ويشترط أبومن فرد فقط قادر على الفعل وأالحرابة من جماعة تحدث  (
الحجر ولكن والح كالعصا في حكم الس وه ما وأحمد أن يكون مع المحارب سالح أو

الح ويكفي عندهم أن يعتمد المحارب على اهرية ال يشترطون السالظّوافعي الشّومالكا 

                                                             
  .596-595ص ،1978، 1عز الدين بليق، منهاج الصاحلني، دار الفتح،  بريوت،  طبعة - )1(
مسيت ذه التسمية ألن ضررها عام على املسلمني بانقطاع الطريق خبالف السرقة العادية فإا تسمى بالسرقة الصغرى ألن ضررها خيص  - )2(

  .املسروق منه وحده
   .596، صالسابقمنهاج الصاحلني، املرجع   عز الدين بليق، - )3(
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لقوة في بعض األحوال وأن يستعمل ته بل يكتفي مالك بالمخادعة دون استعمال اقو
  1).أعضاء كالضرب مثال

ا ادسفَ ضِراَأل فيِ ونعسيوه ولَسرو اَهللا نبوارِحي ينالذ اءزا جمإنَّ  « يقول اهللا تعالى
 مهلَ كِلذَ ضِراَأل نوا مفُنْيوَأ فالَخ نم لهمجرَأو ميهِدأي عقطّتُووا َأصلبيووا أقتلُي نَأ

خزي فنْي الديلَا وهفيِ م اآلخرة ذَعاب عظ2  » يم  

    يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا و
رواه البخاري  3 " انَّم سيلَفَ حالَا السنَيــلَع َلمح نم"إلى اإلسالم فيقول  االنتساب

  .لم من حديث ابن عمرمسو

الناس يموتون  رف بعد الوفاة فإنفليس له هذا الشّ حي ورف وهلم يكن له هذا الشّ إذاو
  .على ما عاشوا عليه كما يبعثون على ما ماتوا عليه

 : أركان جريمة الحرابة - لثاثا

 أركان جريمة الحرابة هي من خالل ما سبق يتضح أن : 

  : وذلك كما يلي )جةالنتيوالفعل (الركن المادي .1
 .)مجاهرة وقهرا أ(التعرض للناس   . أ

 .إرعاب الناسوأن يؤدي هذا التعرض إلى إخافة  . ب
 .)القصد الجنائي(الركن المعنوي.2

حها تباعا كما يليوسنوض :  

                                                             
  .641ص - سابقعبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، املرجع ال - )1(
  .33سورة املائدة اآلية  - )2(
ليس  : ليس منا -كىن حبمله عن املقاتلة إذا القتل إذ القتل الزم حلمل السالح -أي محله لقتال املسلمني بغري حق : من محل علينا السالح - )3(

   .على طريقتنا وهدينا فإن طريقته نصر املسلم والقتال دوله ال ترويعه وإخافته وقتاله
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   .النتيجةوويتكون من عنصرين هما الفعل  : اديــن المـركـال.1
اس سواء كان في عرض للنّالتّ ق هذايتحقّومجاهرة  واس ظلما أعرض للنّالتّ )الفعل(  . أ

ويلزم توفر شروط في هذا الفعل  ،طائرة وبحرا أ وبنيان أ وصحراء أ وطريق عام أ
  :وهي

• هذا التّ أن يتمبغير سالح باستخدام القوة  وة سواء كانت القوة بسالح أعرض بالقو
 .غيرها واألسلحة أ والعصي أ والبدنية أ

• ـعهذا التّ أن يتمض في أي مكانر وسواء  ،نحيث ال يشترط وقوعه في مكان معي
وفي هذا توسع ذلك أن  ،طائرة وبحرا أ وبنيان أ وصحراء أ ووقع في طريق عام أ

  لألن البنيان مح ،إرعاباوأكثر إخافة ول المدن والقرى أخطر ـرض في داخـالتع
ة دتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شومأنينة وألنه محل تناصر الناس الطّواألمن 

قياسا  البحري وعرض في الطريق الجوي أالمغالبة وهذا يصدق على التّوالمحاربة 
 .البريعلى الطريق 

عليه ال ينطبق وصف المحاربة على من ومجاهرة  وعرض قهرا أأن يكون هذا التّ •
بعض الفقهاء  وعلى ذلك فإن ،أخذ المال بغيره قوة وال مجاهرة وال مغالبة وأقتل 

بة القتل الذي يحدث باستدراج المجني عليه وكذلك قد يخرج من هذا ج من الحراخرِي
صاحب المال فيأخذه ويذهب والمختلس من يستغفل  ،الوصف من يأخذ المال خلسة

 1.المال جهراالذي يأخذ  وبسرعة جهرا وكذلك المنتهب وه
أموالهم وي أنفسهم أي أن يؤدي هذا اإلعتداء إلى إخافة الناس ف )النتيجة(  . ب

عرض أدى إلى وتتحقق جريمة الحرابة ما دام فعل التّ ،أعراضهم وكاتهم أممتلو
افع أكان ظر عن الدــم بطريقة غير مشروعة بغض النّـانتهاك حقوقهم وما دام ت

 .االغتصاب والقتل أ ومن أجل الحصول على المال أ

                                                             
  . 66 -65عبد الوهاب عبد هللا أمحد املعمري، جرائم االختطاف ،املرجع السابق، ص - )1(
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  القصد الجنائي  : ويـمعنركن الـال .2

دام الجاني يعلم بأن فعله المتمثل في تعرضه كن في جريمة الحرابة ما هذا الريتحقق 
جة ـتيلناس وإرعاب نفوسهم وتكون إرادة هذا القصد بحصول النّايؤدي إلى إخافة 

1.عرضى إليها فعل التّالتي أد  

  جريمة اإلختطاف وبين الحرابة  االختالفوبه أوجه الشّ: الثانيالفرع  

كنها قد تختلف في وجوه أخرى قد تشتبه الحرابة مع جريمة اإلختطاف في وجوده ل
   : سوف نبين أبرزها فيما يلي

االختطافأوجه الشبه بين جريمة الحرابة وبين جريمة  - الأو :  

1. أن في األرض  ضررتنطوي على تنتج عنهما نتيجة أولية واحدة ن اال الجريمتك
هم خذ المال وإخافة الناس في أنفسأوي إلى القتل ذلك أن جريمة الحرابة قد تؤد

أخذ مال  وكذلك جريمة االختطاف قد ينتج عن الجريمة قتل أو ،أعراضهموأموالهم و
 .إرعابوإخافة وجسدي ونفسي  انتهاك عرض وقد يصاحب الجريمة إيذاء وأ

      األمن وهذه الحقوق واعتداء على الحرية  وولذلك فاإليذاء مهما كانت طبيعته ه
تعلق أيضا بالسالمة الجسدية ما يتعلق باألمن يو ،غير قابلة للتقادمولصيقة باإلنسان 

 مواثيقوهذا مبدأ عالمي ولكن كل ال ،فاع عن نفسه وعن حياتهمن حق اإلنسان الد ألنه
  2.ابتلعتوقد غيبت لألسف الواجب العمل بها 

الجماعة والنظام والدين واعتداء على القيم  نالن تمثّاكما أن كال الجريمت .2
المختطف  جرائمه يحارب اهللا ورسوله فإنوارب بأفعاله فكما أن المح ،األفرادو

ترويع وتعريضها للخطر وطمأنينتهم وأمنهم وياتهم حروعلى حياة الناس  باعتدائه

                                                             
  .115ص ، 2004دون طبعة،  ،15 العدددار اهلدى، قسنطينة،  عبد القادر جدي، جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم االسالمية، - )1(

(2) - jacques robert ,le juge constitutionnel juge des libertés (libertés et droits fondu-

mentaux),éditions Montchrestien.j.a, paris, 1999,p69, 71. 
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أخذ المال وقتل و االغتصاباألفراد بما قد تؤدي جريمة اإلختطاف إلى والمجتمع 
 .إفساد في األرضوبة اهللا ورسوله فس وفي هذا محارالنّ
معا وذلك أن بعض الجرائم األفراد ون من الجرائم تمس المجتمعات اريمتكال الج .3

األفراد فقط قد تمس، جريمة اإلختطاف فإنّوا الحرابة أمالمجتمعات وان األفراد هما تمس
تهديد للناس والسكينة ولألمن  زعزعة وران عليهما بما قد تنتجه من آثار سلبية ـتؤثّو

 .مأعراضهو أموالهموعلى أنفسهم 
القرى  بداخل وأالصحراء  ون يمكن أن تحدث في الطريق العام أاكال الجريمت .4
  1.جواوأي مكان آخر حتى بحرا أفي  والمدن أ وأ

  : االختطافجريمة وبين الحرابة  ختالفاإلأوجه  -  ثانيا
القوة  باستعمالالحرابة ال تكون إال  أنب االختطافتختلف الحرابة عن جريمة  .1

 .غيره وأباستخدام سالح  ونية أسواء كانت قوة بد

بغض النظر  االستدراج وأالحيلة  ستخدامإلقد يلجأ الجاني  االختطافا في جريمة أم
 هرِكْقل باستخدام مــحتى وسيلة النّ وأحية حيث يقوم بخطف الض ،عن استعمال القوة

حمل المجني ا يمم) السيارة( استئجار وسلة النقل والمساعدة أ طلبعي حيلته كأن يدو
ومن هنا يقوم  ،من مكانه إلى المكان الذي يريده الخاطف طواعيةً إلى اإلنتقالعليه 

  .ارتكاب أي جريمة أخرىو باحتجازهالخاطف 

2.ا ومباشرةًـًعلن يشترط في فعل الحرابة أن يتم، قد ال يكون  االختطافا فعل أم
اهرة ودون علم وال حية بغير مجمجاهرة في بعض الحاالت فقد يخطف الجاني الض

التي يقوم فيها الجاني بخطف ضحيته عن وخاصة في الحاالت  ،حد من الناسأمعرفة 
 وريق العام دون أن يعرف أحيث قد يسيران معا في الطّ ،االستدراجوطريق الحيلة 

الخطف بل قد ال يعلم حتى المجني عليه ذاته  وجه نحخص يتّاس أن هذا الشّيدرك النّ
 2.ذلك

  
                                                             

  .68،69املرجع السابق،ص جرائم االختطاف ،عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري،  - )1(
  .70 -69، صنقسهعبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري، املرجع - )2(
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  : ــث الرابـــــعالمبحــ

  اصـالجرائــم المرتبطة بجریمة اختطـــاف األشخــ

ة عن ذاتها جرائم أخرى مستقلّ ل في حداختطاف األشخاص جرائم تمثّ ترتبط بجريمة
هذه الجرائم قد تكون هي هدف الفاعل من ارتكاب جريمة و ،جريمة االختطاف

  .االختطاف الحقة لجريمة وها قد تكون مصاحبة أاالختطاف كما أنّ

من والذي يرتكب هذه الجريمة المرتبطة بجريمة االختطاف أ والجاني ه إذا كانو
ال يعلم بظروف الجريمة فإننا وال يكون مساعدا له أوتفاق جنائي أإيشترك معه في 

  .نكون أمام جرائم أخرى ال ترتبط بجريمة االختطاف

خاص حسب التقسيم عليه سوف ندرس الجرائم المرتبطة بجريمة اختطاف األشو 
  :التالي

  .جریمة احتجاز األشخاص: المطلب األول

  .ذاء الجسديــــــجریمة اإلی: المطلب الثاني

  .جریمة االغتصاب: المطلب الثالث

  .زازـــــــــــجریمة االبت: المطلب الرابع
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  :المطلـــــــب األول 

  اصــــریـــــمة احتجـــاز األشخــج

حق  الي هي تمسبالتّوخصية ية الشّباالعتداء على الحر تتحقق هذه الجريمةو
كان التقييد للحرية  وتقوم هذه الجريمة حتى لو ،نقلالتّوالمجني عليه في حرية الحركة 

هي االعتداء على ول جريمة خطيرة ـها تمثساعات معدودة وال يخفى أنّ وساعة أ
رائع السماوية كفلتها له الشّالحرية التي  ، هذه"ية الحر " أغلى ما يملكه اإلنسان

  .القوانين األرضيةو

مساس باإلنسان بل جعلته سيد  ومت أي اعتداء أريعة اإلسالمية حرلهذا نجد أن الشّو
 رِحالبو ري البِـف مـُاهنَلْمحو مي آدنا بـَنمركَ دقَـلَو   « لعز وجاهللا الكائنات يقول 

  1  »  يالـضفْتَ انَقْلَخَ نمم يرٍثـى كَلَع ماهـنَلْضفَوات ـَبين الطّم ماهـَنـْقزرو

ريعة قد دعت الشّو 2» ...ةيفَلخَ ضِرَألي اْف ٌلـِاعي جإنِّ  « يقول اهللا تعالى و
ارة في كثير من األحكام الشرعية ـكفّوذلك قربة  ِلعجواإلسالمية إلى تحرير العبيد 

ويقول   3  » ةبغَسي مذ مٍوي يف امعإطْ وَأ•  ةبقَر كفَ  « اهللا تعالى لحيث يقو
 مكُاءمد إن    « سلمويقول الرسول صلى اهللا عليه و 4 »  ةبقَر يررِحتَفَ «  ىتعال

ذلك في خطبة و   »اذَم هكُدلَي با فذَه مكُموي ةمرحام كَرح مكُيلَع مكُاضرأعو مكُالَومَأو
  .حجة الوداع في يوم عرفة

                                                             
  .سورة اإلســراء 70اآلية  -)1(
   .سورة البقــــــرة 30اآلية  - )2(
  .سورة البلــد 14، 13اآلية  - )3(
   .سورة اادلــة 3اآلية  - )4(
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من خالل تبيان طبيعة جريمة  في فرعين جريمة احتجاز األشخاص سنحاول دراسةو
مدى ارتباط هذه الجريمة بجريمة  في فرع ثانٍواحتجاز األشخاص في الفرع األول 

  .االختطاف

  موضوع جريمة احتجاز األشخاص: الفرع األول

ها تقع ذلك ألنّوضمن الجرائم السالبة للحرية ف جريمة احتجاز األشخاص تصنّ
  .عليها

ذلك بشل حركة المجني عليه وتقييد لها وة سلب للحري وا هالحجز كما ذكرنا آنفًو      
 ،1تقصر داخل المدينة الواحدة ومعينة قد تطول أ ةّتنقل لفترة زمنيالّوجول منعه من التّو
 وجاز في مكان خاص مهيأ لهذا الغرض أالمكان المتواجد فيه سواء كان هذا االحت وأ

االنتقال ولمكان مكان مادام المجني عليه قد صار غير قادر على مغادرة هذا ا في أي
  .بحرية

 وتقييد المجني عليه بالحبال أوبربط  ووافذ أالنّواالحتجاز بإغالق األبواب يتحقق  
حية مما اني بتهديد الضم االحتجاز باستعمال التهديد حيث يقوم الجكما قد يتّ ،غيرها

في وسيلة من  ومكتب أ وقد يكون االحتجاز داخل منزل أو ،يؤدي إلى إعاقة تنقله
  .قل المختلفةوسائل النّ

 وقارومن الفقهاء أمثال قرسون وهما لفظان متقاربان في المعنى والحبس  والحجز ه
حية في سجن قلت الضا إذا اعتى الفعل حبسفظين فيسمز بين معنيي اللّغيرهما من يميو
  2.ةيه حجزا إذا وضعت في محل غير حكومي أي أماكن خاصــيسمو

                                                             
   .165، ص 1999، 2حممد صبحي جنم، اجلرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة، عمان، طبعة - )1(

(2)-j.pradel, droit penal spécial , gujas, paris, 1984, p 196.  
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ز بعض فقهاء القانون العرب بين اللّـوقد ميجوع إلى نوعية الوسيلة فظين بالر
ية فهي في حالة الحبس وسيلة ماد ،ريقة المستعملة في الحرمان من الحريةالطّ وأ

ا في حالة الحجز فالوسيلة معنوية أم ،حيةاجد بها الضنوافذ الغرفة المتووكإغالق باب 
  .1نقل عن طريق التهديد التّوتمنع المجني عليه من الحركة 

ا فال معنى لجريمة ـيشترط في جريمة االحتجاز أن يكون الشخص المحتجز حيو 
في هذه الحالة األخيرة تعتبر اعتداء على جثة فة هامدة ـجث وهواحتجاز األشخاص 

  .ميت

فإذا ما جلس في  ،التنقل وحرك أا في التّخص المحتجز راغبكذلك يجب أن يكون الشّ
ا في البقاء في هذا ـنفسه راغب ومحتجزا ما دام ه دـه ال يعـمكان بمحض إرادت

 وع من ذلك بواسطة التهديد أنحرك ثم ما في حالة ما إذا أراد التّمحتجز يعدو ،المكان
  .ذـالنوافوإغالق األبواب  وذلك بتقييده أوة معه ـمادي استعمال قوةو اإلمساك به

 ،مواطنون عاديون ولطات العامة أالس من ارتكب الجريمة أفراد ال يختلف األمر إذاو 
ولطات العامة لم يستندوا إلى موافقة أما دام أفراد الس أمر من جهة رسمية ملة لها خو

القانون معا وم الدستور قد جروفهي جريمة اعتداء على حرية األشخاص  ،بذلك
  .المساس بهذه الحرية

  اط جريمة احتجاز األشخاص بجريمة اختطاف األشخاصـارتب: رع الثـاني ـالف

هذا وتعتبر جريمة احتجاز األشخاص أكثر الجرائم ارتباطا بجريمة االختطاف 
قام رورة قد الجاني خالل ارتكابه لجريمة االختطاف يكون بالض ألن ،شيء منطقي

افع إلى ظر عن نوع الدإعاقة حريته بغض النّومنع حركته وباحتجاز المخطوف 
  .ارتكاب الجريمة

                                                             
  .509،ص  1990عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة،  ةفوزي - )1(
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فهذا  ،نقله لمكان آخروانتزاع المخطوف من بيئته  وأخذ أ وفعل الخطف ه ا أنـبمو 
هي تعد صورة من صور و ،حركمنعه من التّوخص الفعل يتضمن تلقائيا احتجازا للشّ

خص ا إذا احتجز الشّالجاني ال يستطيع تنفيذ جريمته إلّو، م االختطافتيجة في جرائالنّ
  .المجني عليه

 االغتصاب ذكرا كان أم أنثى فال بد والحال إذا كان الهدف من االختطاف ه ومثلما ه 
  .منع حركته لتنفيذ جريمتهوله من احتجاز الشخص 

مكان  وسيلة نقل أز الجاني األشخاص المتواجدين على متن وحتجِا ما يكثيرو
 وفما دام بينهم فإن السلطات العامة لن تتمكن أ ،ر لنفسه نوعا من الحمايةمعين ليوفّ

ذلك حرصا و ،إطالق النار عليها واقتحامها أ ومهاجمة الوسيلة أوتخاطر بإطالق النار 
لطات صعبة سهذا ما يجعل مهمة الوعلى المحافظة على سالمة حياة األشخاص 

تحرير وة لتخليص بإعداد خطّ وا تنفيذ مطالب الخاطف أإم ،ن اختياريندة بيــمعقّو
  .الوسيلة من سيطرة الخاطف

  :المطلــــب الثـــاني

  سديـــمة اإلیـــذاء الجـریـــج

قد وعلى حق اإلنسان في المحافظة على سالمة جسده  دّعل هذه الجريمة تَتمثّ
وا أيكون االعتداء ضرب وا أقطع وا أجرح منافع وتعطيل لدور وظائف  وا أإذهاب

قد يكون اإليذاء بإلحاق أذى نفسي و، ا لهاى تشويهحتّ وأعضاء جسم اإلنسان أ
 وة أا مادة ساماخل كمن يعطي شخصوقد يلحق اإليذاء جسم اإلنسان من الد، رهيبالتّك

 وي كبده أتؤدي إلى آالم داخلية في جسم اإلنسان ف وبالوظائف الجسدية أ ّلخضارة تُ
  .رئتيه بشرط أن ال تؤدي بحياة اإلنسان إلى الموت وكليته أ
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سم إريعة اإلسالمية هذه الجريمة بضابط دقيق فأطلقوا عليها الشّقد ضبط فقهاء و
معنى هذا كل ضرر يقع على جسم اإلنسان دون أن و، )النفسجناية على مادون (
ياء المحتملةعتدهذا التعبير كل أنواع اإليشمل وب بحياته ذه .  

فس عمدا ريعة اإلسالمية عقوبة الجناية ما دون النّاء الشّـد فقهحدمن أجل هذا و
القصاص مكتوب فيما دون  فقوا على أناتّو ،هي القصاصوجعلوها عقوبة أصلية و

الي بالتّوفس يجب المحافظة عليه مثله كمثل النفس ما دون النّ ألنو، النفس إذا أمكن
المحافظة على النفس تقتضي المحافظة وعتداء عليه عاقبة في حال اإلالمووجب حمايته 

ـَبنْا علَيهِم فيها َأن النَّفْس بِالنَّفْسِ و « ولقول اهللا تعالى 1على األطراف  العين وكَت
ن تَصدقَ غَير الجروح قصاص فَموالسن بِالسنِ وباُألذُنِ اُألذُن واَألنْفَ بِاَألنْف وبِالعينِ 

ـِ وبِه فَه   2  »مونكَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما َأنْزَل اهللا فَـُأولَِئك هم الظَّال

ذاء العمدي من جرح ـجرائم اإليفقد تطرق إلى ري ـع الجزائرـالمش أمـا
 276إلى  264 وادالم فيارة المواد الض إعطاءوا كان نوعه ـّعتداء أيإوضرب و
قترن اإليذاء إ وإذا ترتب على اإليذاء نتائج جسيمة أ هي من قبيل الجنح إالّو ،ج.ع.ق

بظروف مشددة فإن ـيشع المشرالعقوبة فتصل إلى عقوبة الجنايةد د.  

ا جروحا للغير حدث عمدأكل من   « 23-06ة بالقانون ـمعدلال 264المادة  تنصو 
عدي يعاقب بالحبس من ــالتّ ون أعمال العنف أارتكب أي عمل آخر م وضربه أ وأ

ج إذا .د 500,000ج إلى .د 100,000بغرامة من وسنوات  )5(إلى خمس  )1(سنة 
ي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عجز كلّ ونتج عن هذه األنواع من العنف مرض أ

حدى بتر إ وحة أعاله فقد أب على أعمال العنف الموضـإذا ترتّو... يوما  )15(عشر 

                                                             
   .348زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، العقوبة، دار الفكر العريب، القاهرة، دون طبعة، دون تاريخ، ص حممد أبو - )1(
  .سورة املائدة) 45(اآلية  - )2(
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أية  وإحدى العينين أ بصرفقد  وفقد البصر أ والحرمان من استعماله أ واألعضاء أ
  .عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات

ي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجرح الذّ ورب أإذا أفضى الضو
لى عشرين سنةت من عشر إجن المؤقّالجاني بالس. «   

في فرعين، األول عالقتها بجريمة االختطاف وسوف ندرس جريمة اإليذاء الجسدي و
ارتباط جريمة اإليذاء الجسدي بجريمة اختطاف الثاني وفي محل جرائم اإليذاء الجسدي 

  .األشخاص

  محل جرائـم اإليذاء الجسـدي  :رع األولـالف 

ارة إعطاء المواد الضوالجرح ورب ضيسعى القانون من خالل تجريمه ألفعال ال
ي أعضاء جسده دورها بشكل ه في أن تؤدضمان حقّو ،إلى حماية سالمة جسم اإلنسان

اة في ــأن تسير أعضاء الحيواملة غير منقوصة ــبأن تكون األعضاء كو ،طبيعي
ا طبيعيا إذا كان الشّجسم اإلنسان سيرـأل وتختل إذا ،حيةخص يتمتع بكامل لياقته الصم 

  ".المرض  "خص عرض طارئ في صحته بالشّ

 إنلهذا فو ،تكامله الجسديومتع بكامل صحته كل شخص التّ من حقّ معلوم أنو 
 ،ا بالحق في سالمة الجسمإضعاف هذا المستوى يعد ماس ونه إنقاص أأكل فعل من ش

وا من قبل أسواء تحقق عن طريق مرض لم يكن موجود مرض كان يادة في مقدار بالز
1.حية يعاني منه أصالالض  

يلتقي في هذا مع المحل في جريمة وجسد اإلنسان الحي فقط  والجسد المعني هنا هو
  .يختلفان في عنصر النتيجة المراد تحقيقها من طرف الجاني في جريمتهو ،القتل

                                                             
 دون تاريخ ، ، دون طبعة ،1اجلزء  ،اإلسكندريةالدار اجلامعية،  جرائم االعتداء على األشخاص، ،خلاصنظرية القسم ا جالل ثروت ، - )1(
   .401ص
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عتداء على الحق في الحياة بإزهاق روح المجني إلتيجة في جريمة القتل هي افالنّ 
عتداء على الحق في سالمة إلاتكون في جريمة اإليذاء النّتيجة المقصودة بينما  ،يهعل

 ،بيعية بصفة عاديةمع بقاء قدرة الجسد على تأدية وظائفه الطّ الجسد بإلحاق األذى به
  .أبدية وأمؤقّـتة عتداء إلى تعطيل دور األعضاء بصفة إلى هذا اسواء أدو

فهي ليست مقتصرة على جزء  ،انون سائر جسد اإلنسانلها القتشمل الحماية التي يخوو
الذراع وخارجيا كالوجه  والكبد أوالكلى وداخليا كالقلب  وسواء كان العضو ،معين منه

  .إلخ...اقالسو

ـَان   وضعيف أ قه إيذاءلح وول وقد امتدت الحماية لتشمل العضوفاألمر بينهما سي
1.الكل من حماية الجزء ا عجزا مطلقا فالمصلحة تقتضي حمايةعاجز  

حة طبيعي من الصو كاف عه بقدرٍـالمة الجسدية في تمتّى مظاهر السلّـتتجو
  : صورة هي السالمة ثالثةن هذه تتضموالمة ـالسو

1.ير الطبيعي لوظائف األعضاءالس. 
 .ل الجسديـكامـالتّ.2
 .حرر من اآلالم الجسديةالتّ.3

الأو - ء ر الطبيعي لوظائف األعضاـيـالس  

يختل وع بكامل صحته خص يتمتّيظهر األداء الطبيعي ألعضاء الجسم إذا كان الشّ
واألداء الطبيعي لألعضاء  وير أالسيه من وظائف إذا لحق بالشخص مرضما تؤد، 

ائفها بصفة ـي أعضاءه وظن تؤدأبوته حتفاظ بسالمة صحإلل شخص اـلك قّحيو
نه أا بالحق في سالمة الجسم كل فعل من شسمساولذلك يعد اعتداء و ،طبيعيةو اديةـع

                                                             
، ص 2007، 1،طبعة ، عماندار الثقافة ،لواقعة على األفراد، القسم اخلاصمزهر جعفر عبيد ،شرح قانون اجلزاء العماين ،اجلرائم ا - )1(

184 ،185.  
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عتداء عن طريق إلسواء تحقق او ،داء األعضاءآلإضعاف المستوى الطبيعي  وإنقاص أ
وا من قبل أمرض لم يكن موجود يادة من مقدار مرض كان المجني عليه يعانيبالز 

   1.أصال منه

  دي ـسـل الجـالتكـام -انياــث

هذا أحد ل يمثّوامل أعضاءه في كل جزئياتها ونعني به أن يحتفظ الجسم بتك
 والي كل أذى يؤدي إلنقاص أبالتّو،سالمة جسم اإلنسان وعناصر الحق في صحة 

أبرز مثال على انتقاص و ،2ن للجسم يعد اعتداء على سالمته مكو وإضعاف دور عض
وخز  وإحداث فتحة في الجلد أ وطرف من أطرافه أ وأ وبتر عض ومن الجسم ه وعض

  .احتقان ورضة أ وزء من الجسم بإبرة أج

  ة ـحــرر من اآلالم البـدنيالتّ - اــالثـث

ق فقط باإلخالل باألداء تكامل الجسم ال يتحقّونفهم هنا أن االعتداء على سالمة 
ا مإنّو،بإنقاص وحدة جسد اإلنسان فحسب  وبيعي لوظائف األعضاء أالطّوالعادي 

 إن يادة فيهالز وا من قبل أخص لم يكن موجودبالشّ أذى وق ألم أق كذلك إذا ألحيتحقّ
حين وخذ أر سلبيا عندما يتّــصاحب الحق في سالمة الجسم يتأثّ نأل ،كان موجودا

خص لهذا الشّ القانون أقرو ،يأخذ بعدها وضعا معيناويتعرض جسمه إلى اعتداء 
رتياح مصدره إلمن ا عور المتمثل بقدرل له الحق في االحتفاظ بهذا الشّخووبمصلحته 

  3.حرر من اآلالم البدنيةالتّ

                                                             
   .266، ص2006، 2كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على اإلنسان، دار الثقافة، عمان، طبعة  - )1(
   .118، ص 2002، 1حممد صبحي جنم، اجلرائم الواقعة على األشخاص، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، األردن، طبعة  - )2(
  .267، ص السابقلعقوبات، املرجع كامل السعيد، شرح قانون ا - )3(
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الحق في سالمة الجسد والحق في الحياة  :حقّـيـنبهذا فإن هناك ترابط حقيقي بين و
الحق في سالمته يتطلبه في الوقت ذاته في الحياة فهما ومستودع الحياة  وفالجسد ه

   .حقان متالزمان

  دي بجريمة اختطاف األشخاصارتباط جريمة اإليذاء الجس :الفرع الثـاني 

 سببو ،ا وثيقاال غرابة في ارتباط جريمة اإليذاء الجسدي بجريمة االختطاف ارتباطً
ا جعل مم ،تعذيب واعتداء أوإيذاء  ايتلوهو هاحاالت االختطاف يصاحب ذلك أن جّل

ا ــارتباط جريمة اإليذاء الجسدي بجريمة االختطاف ظرفًون يعتبر تزامن ـالمقن
  . للعقوبةمشددا 

ت يات الفردية نصعتداء الواقع على الحرإلاوففي جرائم اختطاف األشخاص 
 20المؤرخ في  23-06 قانون رقم (قانون العقوبات الجزائري  من مكرر 293المادة 

يحاول القيام بخطف شخص مهما  وكل من يخطف أ « هعلى أنّ ) 2006  ديسمبر
غشا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر  وأ تهديدا وبلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أ

  .دج  2.000.000إلى  1.000.000 بغرامة منوسنة  )20(إلى عشرين  )10(

تعذيب جسديخص المخطوف إلى ض الشّويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعر« 

من قانون مكافحة جرائم االختطاف على  )2(أما قانون العقوبات اليمني فنصت المادة 
اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيد  وتاله إيذاء أ وا صاحب الخطف أإذ«  : هأنّ

على حسب  الدية ووذلك كله دون اإلخالل بالقصاص أ ،على خمسة وعشرين سنة
   1  ».ا ترتب على اإليذاء ما يقتضي ذلكاألحوال إذ

  

                                                             
  .345ص ،املرجع السابق عبد الوهاب املعمري، جرائم االختطاف ،- )1(
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  :المطلـــب الثـــــــالث 

  غتصــــابجـریــــمة اإل

القوانين وتتكفل  ةعيحميها الشرتي م التّاضه من المهحق اإلنسان في سالمة عر
جريمة  و ،على اإلنسان في سالمة عرضه مساس بهذا الحق إلعتداءبالحفاظ عليها، وا

ى أبغض الجرائم كونها تمس شرف اإلنسان وكرامته الجنسية حتّومن أبشع  االغتصاب
  . من جرائم الحرابة بعض الفقهاء اعتبرها أن

من خالل فرعين، األول نتناول فيه موضوع الجريمة بالدراسة سوف نتناول هذه 
  .غتصاب بجريمة االختطافالثاني ارتباط جريمة اإلوغتصاب جريمة اإل

  غتصابموضوع جريمة اإل : الفرع األول

عند فقهاء الشريعة وغتصاب في اللغة معنى اإلمن خالل هذا الفرع ن ـّيـنب
  .االغتصابة هوم جريمـصوال إلى تحديد مفالقانون وو

   غتصـاب لغــةتعريف اإل - أوال

يطلق على ما يؤخذ و ،غاصبومغتصب  واغتصبه فهوا االغتصاب من غصب غصب
وا ظلم1.هنا قيل غصب الرجل المرأة نفسها ها ومنقهر  

  غتصـاب فقهـــا تعريف اإل -  ثانيا

 نا مضاف إليها حمل المرأة على المواقعة دون رضاهاارتكاب جريمة الز ا أي جبر
  2.يفسد االختياروضا م الرعدي يذلك عن طريق اإلكراه الذّو ،عنها

  
                                                             

  .992ص  ،1990 ،1، طبعة 2دون مكان النشر، اجلزء  ،دار الفكرلسان العرب، أيب الفضل مجال الدين اإلفريقي،   - )1(
   .364ص ابق ،املرجع الس عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي،- )2(
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  ف االغتصـاب قانونايتعر - ثالثا

 من )1(المعدل في المادة  1976د قانون الجرائم الجنسية البريطاني لعام دـلقد ح 
ــالفصل األول مفهوم االغتصاب بالقول ياالرجل مرتكبا لجريمة االغتصاب إذ عد :   

لم تكن المرأة حين االتصال بها راضية وية ـا بصورة غير شرعصل بامرأة جنسياتّ
إذا كانت  اه ال يهمه فيمـأنّ وأ ،المرأة باالتصال بها ءكان يعلم بعدم رضا وأ ،بذلك

  1.راضية

أمفقرة  332لمادة ت اا مدلول االغتصاب في قانون العقوبات الفرنسي الجديد فقد نص
ا كانت طبيعته يقع على شخص الغير كل إيالج جنسي أي« غتصاب على أن اال 1

2 ».المباغتة وهديد أالتّ وة أبالقو 

أمثَُل ا المشرفي ذلك م ثَـــلُهع الجزائري فلم يذكر جريمة االغتصاب بهذا اللفظ م
  3.العماني خالفا لقوانين أخرى أشارت إليها باسمهاوالقانون المصري 

زائري لم يضع مادة قانونية في قانون ـع الجرـالمش نفهم من هذا أنو
 /336غتصاب كجريمة منفصلة بشكلها البسيط فتنص المادة إلالعقوبات تتناول فعل ا

اقب بالسجن المؤقت من خمس ـكب جناية هتك عرض يعتراكل من  « 1فقرة 
 وتكون على النحوحاالت  ثالثد العقوبة في تشدو    »وات إلى عشر سنوات ـسن

 :التالي

                                                             
)1( -marise cremond ,criminal low,manillon education ltd,1989,p 92. 

،  2004دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، احلماية اجلنائية للعرض يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، سعيد عبد اللطيف حسن، - )2(
  .278ص 

  : ة الفرنسية يف قانون العقوبات الفرنسي علىيف ترمجتها األصلي 1فقرة  332وتنص املادة 
« tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit ,connais sur la personne 
d’autrui par violence,contrainte on surprise. » art 332      /1 –c.p.f  

  )198و 197(والقانون القطري )  295إىل  292(والقانون األردين ) 506-503(مثل القانون اللبناين - )3(
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  ت من عشر سنوات إلى عشرين سنةجن المؤقّيعاقب بالس : 

- 336ادسة عشرة من عمرها المادة إذا وقع هتك العرض على قاصر لم تبلغ الس/ 
  2.1فقرة 

- جن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الجاني من أصول الس
كان  وخادميهم أولمي أصولها مع والفئة التي لها عليها سلطة كمعلميها أ والضحية أ

 ).337مادة .(من رجال الدينوموظفا أ

-  جن المؤقت كذلك من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الجاني قد استعان الس
 )337(.أكثر وفي فعله بشخص أ

غامضة لذلك يتوجب الرجوع وركيكة من حيث صياغتها بالعربية  336المادة  وتبدو
بدال من عبارة  VIOLع بعبارة  ه حيث استدل المشرإلى النص بالفرنسية لوضوح

ATTENTAT A LA PUDEUR 2.  

فعال مخال  وها هتك عرض أاعتبرتها كلّوبين أنواع جرائم اآلداب  336ق المادة لم تفر
آثارها وق بين هذه الجرائم من حيث أركانها شريعات تفرفي حين أن كل التّ ،بالحياء

لذلك تعتبر جريمة االغتصاب جريمة و،قانونية المحمية ظر إلى المصلحة الـهذا بالنّ
ظر إلى جريمة هتك العرضة بالنّقائمة بذاتها لها أركانها الخاص، جريمة  ألن

بحيث  ،االغتصاب ال تقع إال على امرأة في حين يقع هتك العرض على كال الجنسين
  3.يصل فعل الجاني لدرجة جرح أخالق المجني عليه

                                                             
   .سنة من عمرها 16القاضي ملزم باإلشارة يف حكم اإلدانة إىل أن الضحية قاصرة مل تبلغ  - )1(
  : وهذا مضمون النص بالفرنسية- )2(

    quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.                                                                                                                  
  . 190، ص1985 ،1طبعة  ،القسم اخلاص، دار البعث، قسنطينة ،يف شرح قانون العقوبات اجلزائري سليمان بارش، حماضرات - )3(
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يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من «  هعلى أنّ 334تنص المادة 
ارتكب فعال مخال بالحياء ضد قاصر لم يكمل السا كان أم أنثى بغير ادسة عشر ذكر

  » .شرع في ذلك وعنف أ

جن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد األصول الذي يرتكب فعال يعاقب بالسو
ا لم يصبح بعد راشدوسة عشر من عمره ادتجاوز الس ولومخال بالحياء ضد قاصرة 

  .1975-6- 17المؤرخ في  47-75ت المادة بمقتضى األمر رقم ــلَدوقد ع بالزواج،

كونها وها ــسنّومعة األخالقية للمجني عليها السويؤخذ بعين االعتبار جسامة العنف و
قاضي في ي توجه الالتّ هي هذه االعتباراتو ،مقدار ما أبدته من مقاومةومتزوجة 

  1.القانونها قديرية في الحدود التي أقراستعماله سلطته التّ

  ارتباط جريمة اإلغتصاب بجريمة اختطاف األشخاص :الفرع الثاني  

غتصاب بجريمة االختطاف ال سيما أن الكثير من إلال غرابة في ارتباط جريمة ا
 واألساسي ه بتعبير آخر يكون هدفها وأ ،غتصابإلحاالت االختطاف تتم بباعث ا

  .غتصاب ال غيرإلا

حتى أوصلها إلى  دةعقوبة مشدغتصاب إلقد جعل المشرع الجزائري لجريمة او
  .قانون العقوبات الجزائري 337السجن المؤبد في حال تطبيق المادة 

دا للعقوبة ذهب القانون المصري إلى اعتبار مواقعة المخطوفة بغير رضاها ظرفا مشدو
  2.حتى اإلعدام

                                                             
 ،1989 ،2طبعة  اجلزائر ، ،ديوان املطبوعات اجلامعيةتداء على العرض يف القانون اجلزائري واملقارن، جرائم االع ،حممد رشاد متويل - )1(
  .189ص

حيكم على فاعل هذه اجلناية باإلعدام إذا اقترنت ا جناية مواقعة املخطوفة بغري "من قانون العقوبات املصري على أنه ) 290(تنص املادة  - )2(
  ."رضاها
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  : ب الـــرابـــــــعالمطل

  بتــــــــزازجریــــــمة اإل

سواء كان و ،بتزاز من أكثر الجرائم ارتباطا بجرائم االختطافجريمة اإل دـتع
وتسهيالت أ وقود أجريمة تحقيق مصلحة معينة في صورة مبلغ من النّال هذه افع منالد 

  .إجرامي وبباعث سياسي أ وافع مصلحة شخصية أا كان الدـّأيو ،غيرها

في فرعين نتناول في الفرع األول مفهوم جريمة االبتزاز سندرس جريمة االبتزاز و
  .وفي فرع ثانٍ ارتباط جريمة االبتزاز بجريمة اختطاف األشخاص

                           بتـزاز مفهـوم جـريمة اإل :الفرع األول

معناه من و زــب زــلهم من عمنه قوولب الس وهو غة مشتق من البزبتزاز في اللّاإل
عن  األخذيعني  ووه 1 هبصغَوبزه بزا غلبه وابتززت الشيء استلبته و بلَس بلَغَ

  .بالغصوبة ـَـطريق الغل

وف في نفس المجني ـبعث الخوهبة جريمة االبتزاز باستعمال الر مـتت
اس على أقرب النّ وأعلى ماله وتهديد بارتكاب جريمة يلحق ضررها عليه الو ،هـعلي

ي ـمة االبتزاز التّـص على عقوبة جريـقد ورد النّو ،رهـه أممـهبمن ي وإليه أ
 وبسند قانوني أ هعرض لشخص بسوء قصد ابتزاز مالها التّـون هدف الجاني فيـيك

يجب و ،رفنسبة أمور مخدشة بالشّ وأ سر إفشاء وع عليه بإمضاء أــأي شيء يوقّ
  .شرطٌ وأ هديد أمرأن يصاحب هذا الت

قتل الد بارتكاب جرائم كل من هد «  قانون العقوبات الجزائري 284ذلك في المادة و
السجن  وا يعاقب عليها باإلعدام أأي اعتداء آخر على األشخاص مم وجن أالس وأ

                                                             
   .312، ص1990، 1دون مكان النشر، الد السادس، طبعة  لسان العرب،  دار الفكر ، مجال الدين اإلفريقي، أيب الفضل - )1(
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شعارات  وبرموز أ وبصور أ وغير موقع عليه أ وكان ذلك بمحرر موقع أو ،المؤبد
 100.000إلى  20.000بغرامة منون سنتين إلى عشر سنوات يعاقب بالحبس م

بتنفيذ أي  ودينار إذا كان التهديد مصحوبا بأمر إيداع مبلغ من النقود في مكان معين أ
  .  » ...شرط آخر

 وأ هديد مصحوبا بأمرٍإذا كان التّ   «انون العقوبات الجزائريق  286ت المادة نصو 
إلى   20.000بغرامة وس من ستة أشهر إلى سنتين شفهي فيعاقب الجاني بالحب شرط

ع من اإلقامة من سنة على األقل إلى ـمنَيجوز عالوة على ذلك أن يودينار  100.000
   »  .خمس على األكثر

م فإ بناءــه متى تحقّنّعلى ما تقدي من شأنه أن الجاني قد قام بالفعل الذّ ق أن
ن تشعر الهلع من التهديد بإيذاء غيره مميسوالخوف في نفس الشخص وق ــيبعث القل

ى بأمرهمـعنَتربطهم به عالقة وثيقة تجعله ي، الجاني يعاقب بالحبس مدة ال تقل  فإن
  .عن سنتين وال تزيد على عشر سنوات

 د مصحوبا بأمرٍـهديـة أشهر إلى سنتين إذا كان التّـيعاقب الجاني بالحبس من ستّو 
ة الحبس بحسب الفعل عة في تحديد مدـتقديرية واس اضي سلطةـللقوشفهي  شرط وأ

  .ظروف الجريمة و

هائن هي ذات طابع سياسي كاحتجاز الروة من صور االبتزاز اك صورة خاصــهنو
إطالق  والمطالبة بمنفعة أ لحصول على فدية مالية ألبغية التأثير على السلطات العامة 

  1.ال ماـإجراء إصالحات في مج وراح سجناء أـس

  

                                                             
   .370،371عبد الوهاب املعمري ،جرائم االختطاف ،املرجع السابق، ص - )1(
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                              ارتباط جريمة االبتزاز بجريمة اختطاف األشخاص   :الفــرع الثـانـي

 ،اني في جرائم االختطافـراض الجـزاز أحد أغــل جريمة االبتــتمثّ
للحصول على فدية مالية  األطفالبر في صورة اختطاف ـضح صورتها بشكل أكتتّو

بهدف بعد خطفهم هائن في صورة احتجاز الروأ ،أمرهه من يهمومن والد المخطوف أ
أثير عليها في أدائها ألعمالهاـلتّا ولطات العامة أـابتزاز الس.  

منفعة  والحصول على فدية مالية أ وافع فيها هي يكون الدزاز التّــجريمة االبتو
لمجني عليه ي قام بنفسه بانتزاع االذّ وسواء كان ه ،للعقوبة المستحقّ وتجعل الجاني ه

كان هناك من تعاون معه بفعل من  وبعيدا عن ذويه أ إخفائهوإخراجه من بيئته و
  .األفعال

موقف اـأم جعل من جريمة االبتزاز في عملية االختطاف ري فقد ـع الجزائالمشر
 293حتى أوصل العقوبة إلى السجن المؤبد طبقا لنص المادة دا دــا مشــظرف

   .3فقرة  /مكرر
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ونا ـقة قانعتبر متحقّتي يلزم وجودها كي اصر األساسية التّـأركان الجريمة هي العن
  : وهي ذات طبيعة مختلطة لها على األقل جانبان

      نتائجي إليه من ال وما تؤدـل فيما يصدر عن مرتكبها من أفعـجانب مادي يتمث
أي  ،ل فيما يدور في نفس مرتكبها من خواطر وقراراتجانب معنوي يتمثّو ار،ـو آث

  .الجريمة إلى القيام بها مرتكبوهو  - اإلنسان -وإرادة تدفع صاحبها  من علم

ما  وهو "الركن المفترض" ما يطلق عليه عند فقهاء القانون  ويلزم كذلك توفر
م دحتى يتحقق وصف نشاطه بع اإلجراميتوفره وقت مباشرة الفاعل لنشاطه  يلزم

ي ال يتصور التّوقيد دراستنا لجريمة االختطاف  " الجريمة محل "وهو هنا  ،المشروعية
  .قيامها ما لم تقع على محل قابل للوقوع عليه

ا وركناغير أن فقهاء القانون يضيفون عنصر امهم من توفره في الجريمة  البد
شرع على الفعل مال صبغهافة التي يالص يوه ،"كن الشرعيالر "وهو ما يطلق عليه 

       ،داخال في دائرة المنعارجا عن دائرة اإلباحة األصلية وفيصير بها محظورا أي خ
أمران فيهفة إذا توفر و يكتسب الفعل هذه الص:  

  .لنص تجريم يقرر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه الفعل خضوع : األول
 شرط ليظّل تبريرهإذ أن انتفاء أسباب  ر القيام بهيبرلسبب  الفعل عدم خضوع : الثاني

  .محتفظا بالصفة غير المشروعة التي أسبغها عليه نص التجريم
في مبحث و ذلك على النحو  لٌّـك الثالثةقوم بدراسة أركان جريمة االختطاف أوسوف 

  : التالي
  )اإلنسان الحي.(الركن المفترض : المبحث األول
  .الركن المادي : المبحث الثاني
      .الركن المعنوي : المبحث الثالث
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 : ث األولـــحــــالمب

  )يــان الحـاإلنس(رض ــن المفتـــركـال

عليه وهو ما يطلقور عقال قيام جريمة اختطاف دون وجود محل تقع ال يتص 
كن الذي تقوم به ا الزما لزوم الررو إذا كان محل الجريمة أم ،"المفترض كنالر" عليه
أن في محل جريمة ضبطه و تحديد حدوده قد يكون محل اختالف وهذا هو الشّ أنإال 

  .االختطاف

فقط على اختطاف األشخاص  االختطافوقد قصر البعض مفهوم جريمة 
بل إن الفقه المصري يصف الفعل الواقع على األنثى  ،محال للجريمةويعتبرهم وحدهم 

ا الفعل الواقع على أم ،جريمة اختطاف بأنهالسادسة عشرة  سن دونأو الطفل 
ه جريمة قبض أو حجز بدون وجه حق و ليس جريمة األشخاص البالغين فيصفه بأنّ

  1.اختطاف

إلى  صلا نعموموقد وجدت  االختطافتقع عليهم جريمة  أناألشخاص يمكن  أن
  .عاديينأشخاص  أومسؤولين  أوحوادث واقعية تم فيها اختطاف سياح 

الواقعة على األشياء أي من  االختطافبجريمة  يقر وهناك من الفقهاء من ال
غير األشخاص ومن هنا نتساءل هل يمكن أن تكون األشياء محال و موضوعا لجريمة 

  من قبيل أعمال السرقة والسلب؟ هو أخذهااعتبار يمكن  أم؟ االختطاف

غير مشروع لألشياء جميع شروط الفعل األخذ إذا توفّرت في  ـهاألصل أنّ إن
إذا توفرت بعض هذه الشروط و ،فهو جريمة سرقة ال خالف على ذلكرقة جريمة الس

  .يء بالقوة و علنا وليس خفية فقد يكون ذلك جريمة حرابةالشّ كأخذفقط 

                                                             
   .281ص ،  دون تاریخ، 2 طبعة ،3الجزء،  لبنان، دار العلم للجمیع، الموسوعة الجنائیة ،جندي عبد الملك -)1(
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  مل على متنها أشخاصحقل التي تـوسائل النّ اأميكون أخذها  أن ا فال يصح
الهدف هنا هو األشخاص ال ذات  نألجريمة سرقة ما دام على متنها أشخاص 

ذا إقل في ذلك رقة األشياء و األموال و تدخل وسائل النّمحل جريمة الس ألن، 1الوسيلة
ن كان خفية إاألخذ الواقع عليها االنتزاع ون فعل إلهذا فو ،لم يكن على متنها أشخاص

  .بقصد التملك فهو جريمة سرقة

با فهو من أفعال الحرابة وإن كان فعل األخذ الواقع عليها مجاهرة وعلنا و غص  
  .كما سبق

  فال ،  هنا فالمشكلة تظهر أحياءا إذا كان على متن هذه الوسائل أشخاص أم
ما دام على  -نهب أوسلب  أوجريمة سرقة  نتزاعاإل أو األخذنطلق على هذا  أنيمكن 
 نإبع فوبالطّ ،رقةاإلنسان ليس محال لجريمة الس أنعلى اعتبار -أحياء أشخاصمتنها 

ان قد ـوإن ك قديما و لذلك لم تظهر هذه اإلشكالية،ة ـتكن معروف هذه الوسائل لم 
عريف التّ أنغم من خذ اإلنسان الحي بالرأعلى  "الخطف " ظـلفاصطلح من القديم 

  .على كل أخذ بسرعة اللغوي يدّل

 أصبح أحياء امل على متنها أشخاصحي تالحديثة التّ قلـالنّ وسائلظهور مع  
تحويل  أومكان يريده الجناة  أي بها إلى بتعاداإلعلى هذه الوسائل و ستيالءاإل باإلمكان
اب ـإلى ارتكافع يكون الدو ،ا هو مرسوم له بما يحقق أهداف الجناةرها عمـخط سي

وليس  الوسيلةعلى متن هذه  المتواجدينعلى األشخاص  عتداءاإلهذه الجريمة هو 
 ) السيارة -السفينة - الطائرة ( يستخدم الجناة الوسيلة التي تحملهمو ،ذاتها الوسيلة

ا لفعل األشخاص عن مكانهم تمهيد هؤالءلتحقيق الهدف من الجريمة وهو إبعاد 
  2 .غير ذلك أو االغتصابذائهم أو يإ أوقد يكون بغرض احتجازهم  ،خرآإجرامي 

                                                             
  .70، المرجع السابق،ص جرائم اختطاف األشخاص، المعمري عبد اهللا أحمد عبد الوھاب-)1(
  .88.87ص  ، نفسھالمرجع  جرائم اختطاف األشخاص ي،عبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمر-)2(
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الوسيلة  الفعل يستخدم الجناة في تنفيذا إلى األشخاص وه أساسفعل موجال عليه فإنو
   .الخطف أيضا عليه لفظقد أصطلح و هم التي تقلّ

يكون اإلنسان الحي  أنمحل و موضوع جريمة االختطاف يمكن  أنونصل إلى 
كما  )أنثى أوذكرا  -بالغا -حدثا -مولودا ( بمختلف مراحل عمره ومهما كان جنسه

أن يكون على متنها  رطـبشيقع الخطف على وسيلة من وسائل النقل  أنيمكن 
  .أشخاص أحياء

الواقع على األشخاص  االختطافعلى اإلنسان الحي أو  دراستناستقتصر  
ونخصص مطلبين اثنين لدراسة حاالت االختطاف التي  ،البحثعتباره موضوع هذا إب

على النحو التالي اإلنسانض لها يتعر : 

  .اختطاف الموالید و األحداث : المطلب األول

  .اختطاف األشخاص البالغین : المطلب الثاني
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  :ب األولــــــالمطل

  داثـــاألحد و ــاف الموالیـــاختط

   اف المواليدـاختط : األولرع ـالف

الوالدة ب العهد إلى خطف طفل حديثالجاني في جريمة خطف المواليد  يعمدقد  
ك هذا المولود ونسبته ـغبة في تملّمن والديه ويقوم بإخفائه بباعث الر

)SUPPOSITION( بغرض  أولم تلده  امرأةلى إا إلى غير والديه عندما ينسب ولد زور
وهذه  1،ربئته بنقله من مكانه إلى مكان آختخيعني  )ENLEVER UN ENFANT(خطفه 

   .ج.ع.ق 321.ةأوردها المشرع الجزائري في المادالصورة من االختطاف 

 المادية المذكورة هي مذكورة على سبيل  األفعالهذه تجدر اإلشارة إلى أن
بفعل من األفعال  وفقا لذلك كن المادي للجريمةويتحقق الر ،الحصر وليس المثال

واإلخفاء  أو النقل وقد ذكر النص القانوني الجزائري منها أربعة و هي الخطف ،المبينة
وأضاف النص الفرنسي إلى ذلك فعال خامسا هو  ،2 زورا مٍّأاإلبدال والنسبة إلى و

  .التضييع أو اإلفقاد

  

  

  

                                                             
  .45 ،44، ص 1982 اإلسكندریة، دون طبعة،،  دون دار النشر ،سلوان، جرائم العائلة و األخالق جرجس -)1(
ج إلى .د 500.000یعاقب بالّسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من " ع .ق 321و تنص المادة  -)2(

و ذلك في ظروف من   خر بھ أو قدمھ على أنھ ولد إلمرأة لم تضعآكل من نقل عمدا طفال أو أخفاه أو استبدال طفال  1.000.000
قیتھ   .شأنھا أن یتعذر التحقق من شخ

 500.000ج إلى .د 100.000إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حّیـا فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 
  .ج.د

  .ج.د 20.000ج إلى .د 10.000و إذا ثبت أن الطفل لم یولد حیا فیعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین و بغرامة من 
غیر أنھ إذا قدم فعال الولد على أنھ ولد إلمرأة لم تضع حمال بعد تسلیم اختیاري أو اھمال من والدیھ فیعاقب بالحبس من سنة إلى 

  ..."ج .د 500.000ج إلى .د 100.000خمس سنوات و بغرامة من 
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بمستشفى أم بعيادة أم بمنزل  أكانحفظه سواء  فل من مكانفالخطف هو نقل الطّ
حتمال األخير ة أو عالنية وإن كان اإلـنتزاع خفيإلواء تم هذا اـوس ،راءـأم في الع

فية باسم غير ى خربيو ة لشخصيتهـة المثبتي ظروف يفقد معها األدلّـف ادرا،ـن
نسبه في المستقبل محروما من نسبه الحقيقي وال يمكنه إثبات ه ـبحيث يجد نفس ،اسمه

  1.ةعن طريق القضاء بما يكتنف ذلك من صعوبات جم إالّ

 ـِّيـف طفل قخطَومثله أن يفال يلزم  ،أهلها عن د اسمه في دفتر المواليد ويوضع بعيد
ما يكفي و إنّ ،ا آخر غير ذلك الذي يوجد فيهالطفل المخطوف مكانً إدخاللقيام الخطف 

 د الطفل متروكاجِو كذلك إذاالخطف ق ويتحقّ، من كان قائما بحفظه من حوزة إخراجه
  .دون تسليمه إلى السلطة العامة معهالجاني أخذه ف

كما تنتفي جريمة الخطف التي نحن بصددها و تتوافر جريمة أخرى إذا كان الخاطف 
بن بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار إلمن الوالدين خطف الطفل ا اأحد

  .حضانته أو حفظهمن جهة القضاء حق 

  المباعدة بين الطفل الوليد وبين أهله هو ف 321المقصود في المادة  اإلخفاءا أم
بهدف  ،و غير مسؤول عن هذا الخطفأبعد أن يكون قد خطفه شخص آخر مسؤول 

ونسبه  شخصيته إثباتوفي ظروف يتعذر معها تربيته سرا من قبل شخص آخر 
إذا ظل الطفل المخطوف محتفظا بنسبه الحقيقي ال تتوافر الجريمة التي  ألنه ،الحقيقي

   .نحن بصددها

فال تتكون الجريمة إذا كان الطفل الذي تربى بعيدا عن أهله قد احتفظ    
ل على غير إرادة من لهم سلطة عليه هو فعل قد ـفإحتجاز طف ،بشخصيته الحقيقية

                                                             
 ،ون تاریخد دون طبعة ، اإلسكندریة، المعارف، منشأة رمسیس بنھام ،بعض الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة، -)1(

  .810ص 
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ولكن هذا ال يكون إال  ،ضياع النسب يستوجب محاكمة فاعله ولو لم يترتب عليه
  .بوصف هذا الفعل بوصف آخر

وعلى نسبة  )SUBSTITUTION( طفل بآخرأيضا على إبدال  321تنص المادة و  
إلى اإلحالل المادي لطفل وضعته  يـلجـأعندما الطفل  فإبدال ،والدتهطفل إلى غير 

امرأة بدل طفل وضعته امرأة أخرى، وواضح هنا العبث سواء بنسب الطّـفل المل ستبد
  1.أو بنسب الطفل المستبدل به

أي بمعنى وضع طفل بدل الطفل ه دـِلـى طفل إلى امرأة لم تَعزهي أن يو  
وكال الفعلين من شأنه  غيرها من ن هذه المرأة أومسواء أصدر ذلك الذي ولدته المرأة 

  2.المساس بالدليل على حقيقة شخصية الطفل

 ،دته ولو لم يحدث نقل له من مكانهعزو الطفل زورا أي نسبته إلى غير والو   
أي مجرد تقدم امرأة غير والدته أو مجرد تقدم رجل يزعم أن الطفل وليد امرأة غير 

  .ن بصددها متى كان سوء النية متوافراوالدته الحقيقية يحقق الجريمة التي نح

أما التضييع أو اإلفقاد هو فعل قريب من الخطف ويلجأ إلى وصف التّضييع إذا    
م يعلم إن كان قد أخفي الطفل في المكان الذي ولد فيه، أو إذا لم يعثر له على أثر ول

لكن لم يبلغ الطفل وجد وأن ثبت أن امرأة حملت وولدت طفال و إنّماخطف أو أخفي، و
  .عن والدته

ن الجريمة تتكو أنوبما  ا،ـحيأن يكون الطفل قد ولد  321يستفاد من المادة و  
نها المساس بنسب هذا أمن ش على طفل حديث العهد بالوالدةمختلفة ترتكب  أفعالمن 

   .فالقصد الجنائي يعتبر متوفرا متى ارتكب الجاني هذه األفعال المادية عن قصد ،الطفل

                                                             
  .823.822ص، المرجع السابق، بعض الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة ، رمسیس بھنام -)1(
  .253الموسوعة الجنائیة ،المرجع السابق،ص جندي عبد الملك ، -)2(
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إلى خمس  سنةإذا لم يثبت أن الطّفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من   
سنوات، و إذا ثـبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، غير 

الولد على أنّـه ولد المرأة لم تضع حمال بعد تسليم اختياري أو  الـأنّـه إذا قدم فع
  1 .إلى خمس سنوات سنةإهمال من والديه فإن الفاعل يتعرض لعقوبة الحبس من 

انون العقوبات ق من 321تين الثانية و الثالثة من المادة يعاقب المشرع في الفقر
وهو ال  ،أو عدم إظهار جثته ظهار الطفل حديث العهد بالوالدةإعلى عدم  الجزائري

ما ـّإنولد ميتا ال يكون له نسب، وـالذي ي يقصد بذلك صيانة األنساب ألن الطفل
و باألحرى ضمان العقاب على حوادث قتل األطفال التي يقصد حماية شخص الطفل أ

  2.يشتبه فيها و يتعذر إثباتها

ى جريمتين ع هنا بين حالتين أو هو ينص في الواقع علرـويفـرق المش  
  .مختلفتين تبعا لما إذا كان لم يثبت أن الطفل ولد حيا أو كان قد ثبت أنه ولد ميتا

ففي الحالة األولى لما لم يقم دليل قاطع على حياة الطفل وقت والدته بل ظل   
فقد جعلت العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن خمس سنوات أو غرامة  ،وجوده مشكوكا فيه

  .ال تزيد عن خمس مئة ألف دينار جزائري

يمة إلى مجرد وفي الحالة الثانية مادام قد ثبت أن الطفل ولد ميتا فتـؤول الجر  
يعاقب عليها بالحبس مدة ال تزيد عن شهرين أو غرامة ال تزيد دفن جثة بدون إذن و

  .لف دينار جزائريعن عشرين أ

من قانون العقوبات  321يالحظ أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة و  
وإنما تنطبقان على إخفاء  ،فقط على إخفاء أو إفقاد طفل ولد ميتال تنطبقان الجزائري 

                                                             
، باتنة، إشراف الدكتور بارش سلیمان، رسالة دكتوراه للطالب علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري -)1(

  . 88ص.2008
  .257المرجع السابق، ص الموسوعة الجنائیة، جندي عبد الملك،   -)2(
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فإذا ثبت أن الطفل ولد حيا و مات بعد  في حياته، أو إخفاء طفل ولد ميتا أو مشكوك
ا فتطبق الفقرة األولى من المادة المذكورة ولو حصلت الوفاة عقب ـطبيعيذلك موتا 

الوالدة  بلحظة يسيرة،ألن الطفل مادام ولد حيا فيكون له نسب و من ثم يتغير وجه 
  .الفعل و يصبح معاقبا عليه بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة األولى

كل طفل و يوجب تقديم هذا الطفلالمشرع يريد إظهار والدة  نستنتج مما سبق أن   
ها أن تعلم بوجوده حتى يهم الجهات المختصةو التبليغ عنه حيا كان أو ميتا، ألن 

  .يتسنى لها حمايته، إذ أن إخفاء أمره عنها يحول دون بحث القضاء و تقصيه

 ،يتوفر القصد الجنائي في هذه الجريمة متى ارتكبها الجاني عن علم بالتالي 
زورا إلى غير والدته وهو  نسبه أو أبدله أو أخفاهيكون قد خطف طفال أو  أنفيكفي 
هذا برر الذي يلحق ومتى كان لديه هذا العلم فال يمكنه أن يجهل الض له نسبا، أنيعلم 

  . نتيجة حتمية للفعل المادي الذي ارتكبه ألنه ،النسب

والجدير بالذكر أنّه ال يجوز الخلط بين القصد و الباعث فال يهم الغرض الذي   
يرمي إليه الجاني ما دام عالما بأنّه يعدم أو يغير نسب طفل حديث العهد بالوالدة، وهذا 
الغرض ال يقتصر في الواقع على مجرد إعدام أو تغيير النّسب، بل قد يكون الغرض 

وارث إلسم الجاني أو ستر فضيحة أو إخفاء جناية  اختالس ميراث أو الحصول على
  . قتل، وكل هذه األغراض هي من البواعث التي ال تهم في تكوين الجريمة

ه عن هذا السؤال فإنّ لإلجابةو ق جريمة خطف المواليد؟تتحقّ أنولكن متى يمكن 
 أومع وجود تشوهات خلقية  ىحتّويصدق هذا الوصف  ،حيا ودـيلزم أن يخرج المول

  1.عيوب جسدية

                                                             
  .95.94ص ، جرائم االختطاف، المرجع السابق ، حمد المعمريأعبد الوھاب عبد اهللا  -)1(
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غيرها من  وأالعينين  وأقص في بعض الحواس كاليدين ـفالنّ ووفقا لما سبق 
ما دام هذا النّـقص لم  إنسان بأنهمجمل وصف هذا المولود  ر علىـيؤثّالحواس ال 

حيث ال يلزم كذلك تمام انفصال المولود عن والدته وه عن صفة اإلنسان الحي، ـيخرج
مولود ما لم ينفصل تماما عن والدته وهو يتمتع بالحياة يتصور وقوع جريمة خطف 

  1.اإلنسانية

بضع  أكثر منعلى والدته مدة  ويعتبر الوليد حديث العهد بالوالدة إذا كانت لم تمضِ
المدة الوجيزة إلثبات نسبه في الدفتر فتكون  إذ ال تكف هذه ،بضع أيام أوساعات 

   2.سانحة للعبث بنسبه الحقيقي فرصة

من  بهأو أبعده أو هر هكان قد خطفقاصر د إخفاء كل من تعم  « 329المادة  تنصو 
بالحبس من سنة يعاقب  ،لطة التي يخضع لها قانوناالبحث عنه وكل من أخفاه عن الس
دينار أو بإحدى هاتين  100.000إلى  20.000الى خمس سنوات وبغرامة من 

  3 ».الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها فيها الحالة التي يكون فيما عداذلك و  العقوبتين

كل «  قانون العقوبات المصري 283المادة ع المصري فتناولها في المشر اأم
أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير ه خفاأ وأ بالوالدةمن خطف طفال حديث العهد 

يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد  ،والدته
  » .عقوبة الحبس مدة ال تزيد عن شهريننه لم يولد حيا فتكون الأإذا ثبت  أماعن سنة 

                                                             
  .95.94ص ، جرائم االختطاف، المرجع السابق ، المعمريحمد أعبد الوھاب عبد اهللا  -)1(
  .255صالسابق، المرجع ،  الموسوعة الجنائیة ، جندي عبد الملك-)2(
  .من قانون العقوبات الجزائري 329 ةالماد -)3(
ذبحھ وتمت إدانة المتھم بجنایة الخطف و الفعل المخل بالحیاء  ثمسنوات و اغتصبھ 3قام الجاني باختطاف طفل یبلغ من العمر -

  .بالعنف ضد قاصر و القتل العمدي مع سبق اإلصرار و الحكم علیھ باإلعدام
  .19ص، 2008جوان  11بتاریخ  2324جریدة الشروق العدد  -
لشرطة من العثور علیھم و تقدیم و الذین تمكنت مصالح ا 2007و2006بلغ عدد األطفال الذین تم اختطافھم خالل سنتي  -

مقارنة بنسبة  2007طفل مابین ذكور و إناث و كشفت مصادر أمنیة أن عدد المخطوفین ارتفع في سنة  245مختطفیھم للعدالة 
  .و في كل ھذه الحاالت كان االختطاف بغرض الحصول على المال آو االغتصاب 146إلى  108من  2006

  . 17ص ، 2008جانفي  21 جریدة الخبر الصادرة بتاریخ -
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وتنص بما معناه كل جاني يرتكب  ، 1من قانون العقوبات الفرنسي 345وتقابلها المادة  
و نسب طفل إلى أ طفل أو استبدال طفل بآخر) إفقاد(تضييع خفاء أو فعل الخطف أو اإل

 .بعقوبة الحبس هنا أخرى لم تلده فيعاقب الجانيإمرأة  

حيث كانت تحصل  ،ظام الطبقيالنّ أيامفي الغرب  شائعةالجرائم  هذه قد كانتل
أو) بإبداله أنثى مثال( ا لتأمين وريث لعرش ملكة عاقر أو الحيلولة دونه والعرشإم 

أو إلزالة الدليل عن حالة طفل لكي ال يزاحم آخرين  ،ث لثري ال أوالد لهـلتأمين وري
يزال محتمل األخير ما وع باإلرث أو لكي ال يحجبهم كليا من ذلك اإلرث وهذا النّ

   2.الوقوع في كل المجتمعات

  "األحداث" الـاألطفاف ـاختط : انيـرع الثـالف

في سن الطفولة يكون الصغير محتاجا للرعاية نظرا لحالة الضعف التي يكون 
  .أو ضعفا جسديا األموريكون ضعفا عقليا في عدم تقدير عواقب  أنفيها الطفل ويمكن 

ونزعه ممن لهم حق  حريتهخطيرا على  اعتداءالمساس بحرية الطفل  ويعد
حيث  ،الجريمة من طرف الجاني رتكابإلافع ظر عن نوعية الدبصرف النّ ،رعايته
 أن أوا لتحقيق منفعة معينة افع ابتزاز ولي الطفل المخطوف سعييكون الد أنيمكن 

وهو  االغتصابقد يكون الدافع و ،من أهل الطفل بسبب حقد بينهما نتقاماإليكون الدافع 
انتهاك  ويستوي في هذه الحالة الحدث ذكرا كان أم أنثى ما دام القصد هو شائع الحدوث

  .عرض المجني عليه

                                                             
 : ف في ترجمتھ األصلیة بالفرنسیة.ع.ق 345وھذا مضمون المادة  -)1(

« LES COUPABLES D’ENLEVEMENT DE Recelé ON DE SUPRESSION D’UN ENFANT DE 
SUBTITUTION D’UN ENFANT A UN AUTRE OU DE SUPPOSITION D’UN ENFANT à UNE 
FEMME QUI NE SERA PAS ACCOUCHéE SERONT PUNIS DE LA RéCLUSION » 

  : وبسبب ھذا األصل التاریخي لنشأة خطف و تخبئة األطفال یقول العالمة أمیل غارسون-)2(
« personne n’a j’amais douté que ces deux incriminations on plutôt que ces deux derniers faits 
materiels constitutifs  de l’incrimination prévus par le texte n’eussent pour l’objet l’oussurer et de 
grandir d’état civil des personnes. (Code pénal Art .345)  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وعقوبتها األشخاص اختطـاف جريـمة أركـان:                         الثــاني الفصــل  
  

- 81 - 
 

د الجاني إبعاد المخطوف عن الذين وتتحقق جريمة خطف األطفال إذا ثبت تعم
  .معنوية أو باستعمال الحيلة وأو سواء تم الخطف باستخدام قوة مادية  ،لهم حق رعايته

من صور خطف  -خاصة -صورة أوردغير أن قانون العقوبات الجزائري قد 
من قانون العقوبات الجزائري والقاصر المعنى  326في المادة وهو ما ورد القصر 

 هذه قال تفرو ،لذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمرههو الشخص ا  326بنص المادة 
إال أنها ال  ،أنثى أوحية ذكرا المادة  في تجريم فعلي الخطف واإلبعاد بين أن تكون الض
 إبعاد أوفي حال خطف  328تنطبق على الوالدين الذين يبقيان خاضعين لنص المادة 

حكم نهائي وحرمان الطرف  بمقتضىأحدهما الطفل القاصر الموجود تحت حضانته 
   1.اآلخر من زيارته

وهذا النوع من االختطاف الحاصل من أحد الوالدين أو أي شخص آخر نصت 
هذه المادة تتعلق بالفكرة التي يفهم و ،من قانون العقوبات الجزائري 3282عليه المادة 

العصور القديمة كانت والية األب على أوالده غير محدودة  ففي منها حق الحضانة،
  .وال مقيدة بشيء ما ألنّها كانت مبنية على ما لألب من حق على أوالده

ا الشرائع الحديثة فال تعتبر حضانة الطفل كحق مخول لمن يقوم بهذه أم
بل على العكس من ذلك تعتبرها كواجب مفروض عليه لمصلحة الطفل التي  ،الحضانة

تقضي بأن يكون في السنين األولى من حياته تحت رعاية أمه أو جدته، ثم يسلّم بعد 
  .ذلك إلى أبيه أو جده الذي هو أقدر من غيره على مالحظة أمر تربيته و تعليمه

                                                             
  .12المرجع السابق، ص دردوس مكي،  القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، -)1(
دینار األب و األم أو أي شخص  100.000إلى  20.000وبغرامة من یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة "  328نصت المادة  -)2(

آخر ال یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نھائي إلى من لھ الحق في المطالبة بھ 
 .قع ذلك بغیر تحایل أو عنفوكذلك كل من خطفھ ممن وكلت إلیھ حضانتھ أو من األماكن التي وضعھ فیھا أو أبعده حتى و لو و

  . "و تزداد عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة األبویة عن الجاني
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ة تقدم مصلحة الطفل على الحق الناشئ عن والية األب، حتى والشّريعة اإلسالمي
أن األب رغم ما له من الوالية على أوالده الصغار يجب عليه أن يخضع لحق 

   1.و أن يسلّم الطفل إلى أمه أو جدته متى كان محكوما لها بحضانته الحضانة، 

أخفي، بحيث ال  بصفة عامة من الواضح أن عدم التسليم يتحقّق إذا كان الطفل قد 
هذه أشد حاالت عدم التّسليم و يمكن الوقوف على محل وجوده وال العثور عليه،

  .خطورة ألن التنفيذ بالقوة ال يفيد في رد الطّفل إلى من حكم له بحضانته أو حفظه

األم التي حكم مثال يجب أن يثبـت هذا اإلمتناع بكيفية ال تقبل الشّك، ف كما 
انة ولدها الصغير ال ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة بحرمانها من حض

بل  لمجرد كونها بعد أن ُأعلمت بالحكم لم تحضره إلى من حكم له بهذه الحضانة، 328
ض نفسها ألي عقاب أن ترفض تسليمه إلى شخص يكون تستطيع هذه األم دون أن تعر

  .الحاضن قد أرسله إليها إلستالمه

في بعض األحيان  ينفذونقد أظهرت أن اآلباء و األمهات ال  غير أن الحوادث
األحكام القضائية التّي تصدر بشأن حضانة الطفل و تسليمه إلى الطرف اآلخر الذي 

عليه و إخفاءه، وال يكف إليقاف  كل من الوالدين  لالستيالءحكم له بحضانته أو يسعى 
فإن هذه الوسيلة ال تجدي خصوصا إذا كان  ،استعمال القوة في تنفيذ األحكام عند حده

  .على محل وجوده االستداللالطفل في الخارج أو ال يمكن 

بالحيرة التي  األمر قـو يتعلّ خارج البلدواج من أجنبيات بتثور هنا مشكلة الزو
األم من  أوعندما يهرب األب خاصة  ،طرفي العالقة الزوجيةبين  األطفاليعيش فيها 

ات ـزاعـهذه النّ زايدتـطفله وقد ت ةرف اآلخر من رؤيـمانعا الطّ ألخرىدولة 

                                                             
  .292ص المرجع السابق، الموسوعة الجنائیة، جندي عبد الملك،-)1(
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جل تحقيق أمن  تتدخل عايا ن لدرجة أن حكومات بعض هؤالء الرـبين الطرفي
   .استعادة طفل من يد أب أو أم اختطفته من دولة و هربت به إلى دولة أخرى

تحدث بعض ائع أن ـرات في الحياة أصبح من الشّـر هذه المتغيومع ظهو
ويعاني  ،د منها بالفشلـي غالبا ما ينتهي العديو التّ ،يجاتذه الزـالمشاكل في ه

العالقات الزوجية من لهيب تلك المعركة المستعرة بين هذه ار ـاألطفال الصغار ثم
فأصبح أولئك األطفال محال لعمليات اختطاف من جانب أي من  األب واألم،

على طفله المخطوف طالما كان ع األب عن اإلنفاق الطّــرفين أو على األقل امتنا
ف آثارا سلبية ـيخلّ الذي هذا كنوع من أنواع العناد االجتماعيو ،هذا الطفل في يد أمه

1.حيةعلى شخصية الض  

تها لتستصدر وجة أن تلجأ إلى المحاكم الوطنية في دولبذلك يصبح على الز
 ،وج باإلنفاق على ابنه أو ابنتهتكليف الز أوها في إعادة طفلها حكما قضائيا يقضي بحقّ

وج في البالد وقد تنجح في الحصول المحاكم لعدم وجود الز إجراءاتذلك تطول  دوبع
هذا الحكم لن ينفذ  ألنا على ورق حبر الحكملكن يبقى هذا و ،على الحكم المطلوب

التنفيذية الصادرة يغة موجود خارج البالد فالصفي حقّـه خص الصادر طالما أن الشّ
لطات المختصة داخل البالدهي للس.  

   :ومن بين العوامل التي تساعد على زيادة حجم المشكلة و تعقيدها

لى األطفال فهناك دول شريعات الجنائية في نطاق الحماية المفروضة عاختالف التّ -
تعاقب األب إذا أقدم على ارتكاب فعل مادي  األمريكيةالواليات المتحدة مثل كندا و
ه بذلك ـفإنّ) أ.م.و -كندا(فإذا غادر البالد  ،حرمان األم من رؤية طفلهاأو  كاالختطاف

                                                             
احتجازه كرھینة  مما یدخل الطفل في إن اختطاف الطفل یعد فعلیا " ھیرفي شابلیھ " ثر ھذا یقول الطبیب النفساني إوعلى  -)1(

  : عن موقع." حالة من الھشاشة النفسیة وقت حدوث المشكلة و كذلك مستقبال
  www. Droit. dz.com / forum/ show thow th read  php ? t : 1327                                                                                                                       
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ويعاقب على هذه الجريمة التي تعد جناية في حكم  االختطافيكون مرتكبا لجريمة 
  1.التشريعات السائدة في كل من هاتين الدولتين

اب جناية فإذا دخل كهما بارتمتّ) أو األم  األب(الحالة يعتبر هذا الخاطف  هذهوفي 
ألنه لم يسلم (حد شروط محاكمة هذا األب أ الدولة التي يحمل جنسيتها فإن مثال األب

أن تكون الواقعة  )ه يحمل جنسية الدولة التي لجأ إليهاا ألنّنظر للطفل إلى الدولة الطالبة
ذا إف ،قانونا وفقا للتشريع الوطني جرمةهي واقعة م) أ.م.و-كندا( المرتكبة في الخارج

 ،لن يالحق جنائيا األبة في التشريع الوطني فإن هذا جرمما كانت هذه الواقعة غير م
  .أ.م.بالتالي سيحفظ هذا الطلب المقدم من دولة كندا أو وو

الدستورية  ألنظمتهاالتمسك المغالي فيه من جانب السلطات الوطنية بالتطبيق الحرفي  -
 المختطفةالة محل الفحص لعدم وجود اتفاقيات ثنائية بين الدولة ـالقانونية على الحو
  .هذا الطفل أراضيهاها الطفل والدولة الموجود على ـمن

الجهل بالنظام القانوني للدولة في هذه المسائل و للنفقات الباهظةالتكلفة المادية   -
 .إجراءالمطلوب منها اتخاذ 

 :الدعوى في نظرال أثناءالخصومة  ألي من طرفير الموقف القانوني ـّتغي  -
 األمقيام ك  ر الموقف القانوني لطرف في الخصومةيتغي أنهنا  مامناأالقائم  فاالحتمال

م األتغيير  وأ واج من آخربالزال والية  " بما يجعل قاعدة ،لمطالبة بالحضانةين لللد
  2.للتطبيق قابلة "لغير المسلم على المسلم

  :الخصومةالبعثات الدبلوماسية لطرف في  أومعاونة بعض القنصليات  -

دولته  إلىويعود به  الخارجطفله من  أحد الوالدينختطف يعندما تقع المشكلة و
عود إليه يقد  هفإن هطفل اختفاءمكان  أحدهما اكتشفإذا ، فهنا ي يحمل جنسيتهاالتّ

                                                             
  .2،3ص ،2002 ،1طبعة  اختطاف األطفال، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة، سراج الدین الروبي، -)1(
  .5ص،  المرجع نفسھاختطاف األطفال ، ، سراج الدین الروبي-)2(
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بإعادة الحياة الزوجية إلى مجاريها في الوقت  أحدهما اآلخريوهم قد وبطريقة الحيلة 
وقد حدثت هذه  1،والعودة به إلى بالده هطفل الختطافالعدة  األماألب أو  فيه  عديالذي 

   2.الواقعة بتفصيالتها كاملة في مصر

عدم توافر البدائل لحل المشكلة فالحلول المطروحة على بساط البحث ال تخرج عن -
  :ذلك مثال التالية من االحتماالتاحد 

 .تسليم الطفل المختطف لألم التي يثبت حقها في حضانة هذا الطفل  . أ
 .ف لألب الخاطف و رفض إعادته لألمتسليم الطفل المختط  . ب
 ،فلعاء بعدم وجود الطّدإلها اقلّأعن تنفيذ الحكم القضائي بأساليب ملتوية  متناعاإل  . ت

قبول  إمكانية :مثال ذلك أفضلفي حين لو توافرت بدائل لهذه الحلول لكان الوضع 
حضانة الطفل مدة من  -األب و األم -الحل التوفيقي بين الطرفين بأن يتبادل الطرفان

أشهر مع وجود ضمانات للتنفيذ تعتمدها الدولة التي  ثالث أو ستةالزمن كأن تكون 
 .يحمل جنسيتها هذا الطرف ويقيم على أراضيها

لزيادة حركة المواصالت  نتيجةً :فلعدم وجود محكمة دولية لحماية حقوق الطّ  -
هل أن تتناول الغداء في دولة ما في وسهولتها بين مختلف أرجاء العالم أصبح من الس

ه قد أضحى قرية ـا كان المجتمع الدولي كلّلمو ،العشاء في دولة ثانيةحين نتناول 
عات اا وجوب تأسيس هيئة دولية قضائية تحكم في النزـًصغيرة فقد أصبح الزم

هي عدم إمكانية و ،تجنب مشكلة أكبرهذا لحول األطفال األمهات اآلباء و ة بينالخاص
الي يضيع بالتّو ،أخرىتطبيق هذه األحكام القضائية التي تصدر في دولة ما في دولة 

  .مستقبل األطفال وتصبح األحكام حبرا على ورق

                                                             
  .13,5ص ص،  المرجع السابقاختطاف األطفال ، ، سراج الدین الروبي-)1(
حیث قامت سیدة ألمانیة باختطاف طفلتھا األلمانیة المصریة و التي أنجبتھا من زوجھا المصري  1993و كان ذلك سنة-)2(

الجنسیة أثناء وجوده معھا في ألمانیا و قام باختطاف طفلتھ و العودة بھا إلى مصر و بعد عامین نجحت األم بمعاونة احد أعضاء 
في التوصل إلى محل إقامة ابنتھا وھربت بھا إلى ألمانیا عبورا بإسرائیل  –المختطفین  مھمتھا إعادة األطفال -جمعیة أوروبیة

  .لعلمھا بعدم وجود تعاون أمني بین مصر و إسرائیل
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        مما تقدروري إنشاء محكمة دولية لحماية حقوق األطفال و م أصبح من الض
تتكاثف  أنتنفيذ أحكام هذه المحكمة الدولية ول التي تمتنع على على الدو ،مستقبلهم
  1.إلصالح والقيام بتأسيس هذه المحكمةلجهودها 

 أكثرر وصبح األمتو ،األحكامتناقص تنازع القوانين ويساهم في وجود هذه المحكمة ف
في كل  هضمان أمنوحق الطفل ق حماية ـيحقسكل هذا بال شك ا ووضوحمرونة و

  .المجتمعات
فأثناء البحث عن حلول لمشكلة  :األمة بين األب وزواج شرعيعدم وجود عالقة  -

األطراف بمشكلة جديدة لم تكن  إعادة الطفل المختطف قد يتفاجأ أوالحضانة  أوالرؤية 
 البد منكان و إذاف ،األمو وهي عدم وجود رابطة زواج شرعية بين األبالحسبان  في

رطة النوعية من الحاالت كالشّوجود سلطات وهيئات مختصة في التعامل مع هذه 
في  هاـأنّيابة العامة للفصل في هذه القضايا إال النّالقضاء و أو ولية أو المحليةالد

ا ما يتعجل قادة البحث في ـغالباج إلى وقت طويل للبحث الجنائي والحقيقة تحت
  2.نتائجهم

ثة على حديالظاهرة الالدراسات القانونية التّطبيقية التي تتناول هذه  تقار إلىاالف -
ل فعندما نواجه مشكلة قانونية مكررة في الواقع العملي لحياتنا كان االحتما : المجتمع

       العكس صحيح فهذه المشاكل موضوع بحثنا هذاقائما ألن نجد الحل المطلوب، و
ع جد الحلول المتوقيال  ظالحالمألنها جديدة على مسطح البحوث القانونية التطبيقية فو

من هنا نقضي على تحت مجهر الباحثين القانونيين، ووضعها قرأها من خالل يأن 
 .الفكرة القائلة بأن علوم البحث الجنائي هي بحوث فاقدة الذاكرة

إن تنظيم العالقات  :عدم وجود اإلتفـاقيات الثنائية التي تواجه هذه الظاهرة اإلنسانية -
بين الدول من خالل اتّـفاقيات ثنائية يساهم في الحد إلى أبعد الحدود من عمليات 

                                                             
فكرة إنشاء محكمة دولیة لحمایة األطفال تحتاج في الواقع إلى المزید من التفصیالت من حیث مكانھا و اختصاصھا و تشكیلھا -)1(

   .الذي تطبقھ و إجراءات التقاضي أمامھاو القانون 
  .وما بعدھا 22 ص، المرجع السابق، اختطاف األطفال ، سراج الدین الروبي-)2(
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هذه إن غياب فاختطاف األطفال أو عدم تنفيذ األحكام القضائية للرؤية، ولذلك 
 ،تيجةيجعل الجاني يمارس نشاطه الجنائي غير عابئ بالنّد المسائل وـفاقيات يعقّتّإلا

نجده يختار الدولة التي ال  لهذاو ي يهرب إليها،ــيعاقب في دولته الت نأنه ل فهو يعلم
  1.نـالمختطفي األطفالاقية حماية ـتكون طرفا في اتف

- إهمالها التام و األخرىرف طالب تدخل الدولة ولة التي ينتمي إليها الطّعدم تعاون الد
 :في مجال التعاون الدولي الثنائي األخرىلطلبات الدولة 

التي ينتمي إليها ) أ(الذي نحن بصدده في هذه الحالة هو أن الدولة  حتمالإلاف
) ب(أو حالة األم التي أختطف منها سبق أن طلبت الدولة  ابنهالذي أختطف منه  األب
لكنها لم تتخذ اإلجراء و ،موقف مماثل لما تطلبه هي اآلن من نفس الدولة  اتخاذمنها 

ع فماذا يمكن أن نتوقّ ،د على طلبات الدولة األخرىالرالمطلوب بل أهملت حتى مجرد 
عندما تكون الصزاع أن تبدي الطرف الثاني في الن) ب(ولةورة عكسية فهل يمكن للد

   2أم ماذا سيكون موقفها؟) أ(طلب الدولة  اتجاهإجراء إيجابيا 

مماثال تماما للذي  يكون فهذا الموقففي األصل انتهجت الدولة الموقف السلبي إذا و
   ).أ(منطقيا بالنظر لوقف الدولة  ردا هذا يعدو 3الرد السلبي  :أيته الدولة بنو ت انتهجته

  

     

 

                                                             
تحت إشراف األمم المتحدة تضمن حقوقا معینة لحمایة األطفال من االختطاف  1980توجد اتفاقیة دولیة وقعت في الھاي سنة  -)1(

اقیة ال تروق لعدد من الدول لذلك نجد أنھا تعزف عن التوقیع علیھا و بالتالي فھي غیر ملزمة بمعرفة الوالدین إال أن ھذه االتف
  .لھا

   .31,30ص ، المرجع السابق، اختطاف األطفال ، سراج الدین الروبي -)2(
ویقصد بالرد السلبي أن یتم اإلخطار من جانب أنتربول الدولة الطالبة ال تفي بالغرض وھو التوصل إلى الطفل المختطف أو  -)3(

  .أن یقال أن یقال أن العنوان غیر صحیح أو أن الطفل لم یثبت دخولھ إلى البالد و كل ذلك على غیر الحقیقة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وعقوبتها األشخاص اختطـاف جريـمة أركـان:                         الثــاني الفصــل  
  

- 88 - 
 

  :انيــــب الثــــالمطل

  نــــاص البالغیـــاألشخ افـــاختط

حيث  ،شخص بالغ االختطافيثور الخالف حينما يكون المجني عليه في جريمة 
شريعات الجنائية عدم وصف الفعل الواقع على شخص التّ بعضو اءيرى بعض الفقه

  .اختطافه جريمة بالغ بأنّ

       ن عخطف الذكور  بين زويالحظ على سبيل المثال أن المشرع األردني مي
الخامسة عشرة من العمر فال عقاب أي  مـالمخطوف ذكرا أت فإذا كان ،خطف اإلناث

يعاقب الخاطف في هذه الحالة بوصف و ،1ع مانعا من موانع العقابالمشر اعتبره
   .من قانون العقوبات األردني 346الحرية إن تحققت أركانها طبقا للمادة  من حرمانال

     أما المشرطبقاها جريمة قبض بدون وجه حق فها بأنّع المصري فيكي 
حبسه أو حجزه بدون  وأبما معناه قبض على أي شخص  تونص 282- 280للمادتين

بأن  ،اـفي غير األحوال المصرح بها قانونبذلك و أمر من أحد األشخاص الموكلين
ا ال المباحث أو أبرز له أمرـه من رجـصف بأنّتّازي ضابط الشرطة أو  ارتدى

حيث حجزه بها، ....و إقتداه إلى ناحيةيابة العامة ـبالقبض عليه رغم صدوره من النّ
تكون عقوبته أيضا األشغال الشّاقة المؤقتة إذا صاحب ذلك تهديد فيعاقب بالسجن و

    2.المجني عليه أو تعذيب بدني

حاالت القبض على  تنصمن قانون العقوبات المصري  280ا سبق نجد أن المادة مم
  .ا لهاو تضع حكم القوة باستخدامأو الحبس 

                                                             
  .304ص، 2006، 1بعةط، األردن، الوراق للنشر و التوزیع، العقوبات الوسیط في شرح قانون، محمد أحمد المشھداني -)1(
في الجنایات و الجنح و المخالفات ، الموسوعة الذھبیة في القیود و األوصاف، عبد العزیز محمود سالم، محمد أحمد عابدین -)2(

   .387ص ، 2001 بعة،طون د، اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، في قانون العقوبات و القوانین و المكملة
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الجاني في  ألن ،االستدراجأو  ةالحيل باستخدامحاالت القبض على  تنص 282المادة و
يرتديعي كذبا أو هذه الحالة يد زي مستخدمي الحكومة أو يبرز أمرا مزورعيا ا مد

أمر ممكن وع هو تحقق جريمة من هذا النّ ذلك فإنل وفقاو ،صدوره من طرف الحكومة
  . بالرغم من أن التكييف القانوني لها هنا هو أنها جريمة قبض أو حبس بدون وجه حق

 باستخدامالقوة المادية أو المعنوية أو  ستخدامإبإال أننا نتساءل أليس هذا الفعل سواء 
ذا لم إو ! االختطافن لجريمة هو ذاته فعل األخذ أو القبض المكو االستدراجالحيلة و

  . ! ا؟يكن كذلك فما هو الخطف إذً

 انون العقوباتق 282-280ثم ما الفرق بين هذا الفعل الذي نصت عليه المادتان 
الذي نصت عليه المواد و ،الواقع على حدث أو أنثى المشابهالمصري و بين الفعل 

التي تناولت خطف الطفل الذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة  288-289-290
 أنثى فتناولت خطف   290أما المادة  ،واإلكراه أو بغيرها التحايلكاملة سواء بطريق 

   1.بطريق التحايل أو اإلكراه 

التكييف القانوني في الحالة األولى الواقعة على شخص بالغ بأنه  اختالفبب في هل الس
 اختطافقبض بدون وجه حق عن الحالة الثانية الواقعة على حدث أو أنثى بأنه جريمة 

جنس المجني عليه  اختالفالسبب هو  عمر المجني عليه أم أن اختالفهل السبب هو ،
   ! ؟حتى يختلف التكييف القانوني للجريمة

الشخص البالغ الذي يقع عليه فعل القبض أو  فإن كإجابة عن اإلستفسارات المطروحةو
حايل القوة المادية أو المعنوية أو التّ باستخدامنقله إلى مكان آخر من مكانه و هانتزاع

يستوي في ذلك أن يكون و ،لتلك الجريمةيكون منشئا و االختطافيكون محال لجريمة 
 -فالتّكييف القانوني لجريمة إزهاق روح  ،المخطوف أنثى أو ذكر مهما بلغت سنهما

                                                             
   41ص السابق، المرجع ، الموسوعة الذھبیة، عبد العزیز محمود سالم، محمد أحمد عابدین -)1(
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أم عجوزا  ل سواء كان المجني عليه ذكرا أم أنثى حدثا أم شخصا بالغاـهو القت -مثال
ف عنصر أو ـخلإنّما قد يختلف إذا تف القانوني تبعا لذلك ال يختلف والتّكييهرما، و

ركن أساسي من أركان الجريمة على نحو تجعل الفعل يتجه إلى إحداث نتيجة غير 
  .النتيجة المراد تحقيقها

 293له وجاهته فقد نصت المادة الجزائري و المشرع اهـالذي تبنّ لرأياهذا هو و 
كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص «   انون العقوبات الجزائريق مكرر
  « 291ونصت المادة  » ....مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا بلغت سنهمهما 

أو قبض أو حبس  اختطفمن خمس إلى عشر سنوات كل من يعاقب بالسجن المؤقت 
  » ....بدون أمر من السلطات المختصة شخص أيأو حجز 
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  :الثـــانيحث ــــالمب

  طافــریمة االختــن المادي في جـالرك

كن المادي للجريمة هو فعل خارجي له طبيعة مادية ملموسة تدركه الحواس الر
كن الماديوال توجد جريمة بدون هذا الر، جريم و ــع حينما يتدخل بالتّذلك أن المشر

ل عدوانا على ـه يضع في حسبانه األفعال المادية المحسوسة التي تشكالعقاب فإنّ
ا األفكار والمعتقدات فال ضرر أم ،الجنائية المصالح أو الحقوق المشمولة بالحماية

فس البشرية وطالما لم تترجم إلى نشاط مادي ت حبيسة النّطالما ظلّ -كأصل عام -منها
   1.الخارجيملموس يظهر في العالم 

وهذه  عتقاداإلا ذإذا تجسد ه الجريمة في القانون ال تتحقق إالّ الي يمكن القول أنـبالتّ
    2.ملموسةالخواطر و األفكار في كيان له طبيعة مادية 

ف جرائم بغير ركن ال يعرإن القانون فالواضحة كن المادي لرنظرا ألهمية ا و
إذ بغير ماديات ملموسة ال ينال المجتمع اضطراب وال يصيب الحقوق الجديرة  ،مادي

ليل قامة الدإ يجعل ركن ماديقيام الجريمة على إضافة إلى ذلك فإن  ،بالحماية عدوان
لوك المادي في الجريمة ووجود الس، سهل و القرائن إذ أن إثبات الماديات ممكناعليها 
  .ليل عليهمعلى متابعة األفراد الجناة و إقامة الد لطات العامةالسيساعد 

و  ،ف الركن المادي من ثالثة عناصر أساسية تكون في العادة هيكل الجريمةـويتألّ
  .ابطة السببية بين السلوك و النتيجةلوك اإلجرامي و النتيجة و الرهي السهذه العناصر 

  

  
                                                             

 ،)دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة و المسؤولیة الجزائیة(-القسم العام، شرح قانون العقوبات، نظام توفیق المجالي-)1(
   .211ص - 2005، 1طبعة ، األردن،  دار الثقافة

  .113ص  ،1986 ،1طبعة بیروت، دار المطبوعات الجامعیة، محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، القسم العام،-)2(
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القانون قد اشترط توافر هذه  قبل تفصيل القول في هذه العناصر نشير إلى أنو 
 وغيرها وهرب ول و السرقة و الضـالعناصر مجتمعة في بعض الجرائم كجريمة القت

كما تيجة في جرائم أخرى رط النّـه لم يشتـفي حين أنّ ،ما يطلق عليها الجرائم المادية
   .1 يطلق عليها الجرائم التشكيلية التيالح حمل الس جريمةهو الحال في 

الذي  إال أن ،ثالثة عناصر يتضمن ادي للجريمة الماديةـكن المالر رغم أنو 
د يقف فعل الجناة عند حد ـإذ قحو الوقائع على هذا النّه قد ال تتم ـنا هنا أنّـيهم
  .ة له أو إعداد العدة أو الشروع فيهـير ألعمال الخطف أو التهيئـحضالتّ

 بالشكل اآلتي في مطلبين اثنينا لهذا الركن ستكون ـدراستن على ضوء ما سبق فإن:   

  .المادي لجریمة االختطاف عناصر الركن : األولالمطلب 

  . الّشروع في جریمة االختطاف : الثانيالمطلب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .93ص ،2006 دون طبعة، الجزائر، دار العلوم، منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، -)1(
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  :ب األولـــلـــالمط              

    االختطافعناصر الركن المادي لجریمة 
يضم ي يحتاج إليها العناصر المادية التّ كل -كما أسلفنا سابقا –كن المادي للجريمة الر

  .البناء النموذجي للجريمة

يتحقق به العدوان  مارجا مـالمختلفة من حيث كونه سلوكًبصوره ) الفعل(فهو يضم 
هذا العدوان هو ما يعبر عنه بـ و ،الحقوق التي يحميها الشارععلى المصالح و

إلى العالقة بين ذلك الفعل وتلك  وكذلك الرباط المادي الذي يشير ،)النتيجة اإلجرامية (
  .)عالقة سببية(ر عنه بـ بـالنتيجة و يع

ها من عتبار أنّإامة تتحقق فيها العناصر السابقة بـاالختطاف في صورتها التّجريمة و
في  االختطافكن المادي في جريمة كون دراستنا لعناصر الرستذلك لو ،جرائم الضرر

بدءا بالفعل ثم النّـتيجة اإلجرامية ثم بيان عالقة السببية  ،على التوالي ثالثة فروع
   .بينهما

        )الخطف فعل(الفعل  :الفرع األول

ق النتيجة ـلوك أو النشاط المادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقّهو الس
  .هو عنصر ضروري في كل جريمةاإلجرامية و

     :هما تينمختلف تينيعتبر الفعل وسيلة الشخص إلى تنفيذ الجريمة و للفعل صورو 
   1.االمتناعالسلبية أو ) الجريمة(الفعل الفعل أو الجريمة اإليجابية و

  

   
                                                             

   .118، 117ص المرجع السابق،جرائم االختطاف،  - عبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمري-)1(
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  DéLIT L’ACTION OU DE COMMISSION   )جريمة الفعل( اإليجابيةالجريمة  -أوال 

  : تعريفها

عن ارتكاب  يعاقب و ينهي بنصوصهه القاعدة العامة في قانون العقوبات أنّ
ر عقابا لكل من فيقر ،لها خطورة على المجتمع أنع ي يرى المشربعض األفعال التّ

معظم الجرائم  لهذا السبب فإن ،اإليجابيةل الجرائم ـشكتيرتكب هذه األفعال التي 
تعد هذه رقة والقتل والضرب وإيجابية مثل السالمقررة في قانون العقوبات هي جرائم 

ة من تقريرها هي معاقبة اإلقدام عليها بفعل إيجابي وليس ـالعلّ الجرائم إيجابية ألن
  1.اإلحجام

  )االمتناعالفعل السلبي أو (الجريمة السلبية  -ثـانيـا

  : تعريفها

ل مخالفة يشكّ متناعاإلو عليه الجاني عن فعل أو قول ما أوجبه القانون يمتنعحيث 
  2.ولذلك كان لهما نفس الحكم بالفعل القيامهو في حالة  مثلماتماما  للقانون

االختطاففي جريمة النوعين فالفعل  هذين ا موقع جريمة االختطاف منأم 
 االختطافر وقوع جريمة إذ ال يتصو ،اإليجابيوع األول وهو الفعل يقتصر على النّ

أوريك إال في حاالت الشّ ،متناعاإللبي أو بالفعل الس المم الذي يقتصر دوره على ساه
  .المجني عليهل للجاني ارتكاب فعله اإلجرامي في مواجهة تخاذ موقف سلبي يسهإ

ل في فعل ــيتمث االختطافالفعل اإلجرامي في جرائم  ذلك فإن بناء علىو
ذه الجاني لما يصدر عنه من سلوك أو نشاط مادي في مواجهة المجني الخطف الذي ينفّ

                                                             
  .81،ص 2003 ،بعةط دون الجزائر، دار ھومة، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة،-)1(
  .94المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجنائي العام،  منصور رحماني،-)2(
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خذ أو أيؤدي هذا الفعل إلى و - في حالة خطف وسائل النقل -محل الجريمة  أوعليه 
  .عن مكانه أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه إبعادهانتزاع المخطوف و

 ،من فعل أكثرن فعلها اإلجرامي من بة التي يتكومن الجرائم المركّ االختطافجريمة و
  :ذلك فإن فعل الخطف ال يتحقق إال بما يلي ىو عل

 .أخذ أو انتزاع المخطوف و السيطرة عليه .1
 سيـره بتمام السيطرة عليه حويل خطعنه أو ت إبعادهنقل المخطوف من مكانه أو  .2

فيما يلي سوف نقوم ببيان و ،باستعمال قوة مادية أو معنوية أو بالحيلة و االستدراج
 : هاذين العنصرين اللذين يقوم الخاطف بهما ليتحقق فعل الخطف

  المخطوف و السيطرة عليه انتزاعأخذ و  :العنصر األول

تواجده بقصد نقله إلى مكان  ويقصد بذلك أخذ المخطوف أو انتزاعه من مكان      
آخر يريده الخاطف أو تحويل خط السير الذي يريده المخطوف إلى خط سير آخر 

  .يريده الخاطف

أو  نتقالباإلإرادته  غير ىالخاطف يقوم بإجبار المخطوف عل أنوهذا يعني 
 المصحوبةالقوة  باستخدامم هذا الفعل ـوقد يت ،ا أو كرهاطوع هتحويل خط سير

 االستدراجالحيلة و ستخدامباوقد يتم  ،ا يؤثر على إرادة المجني عليهدة ممالقسوة و الشّب
 ستدراجاإلبسبب الحيلة ولكن هذه اإلرادة معيبة  ،الخداع فينتقل المخطوف بإرادتهو

 تحويل خط سير أو نتقالاإلوالتدليس التي يقوم بها الخاطف لتحقيق هدفه وهو 
  1.الضحية

  

                                                             
   .118،119ص  المرجع السابق،طاف ، جرائم االخت عبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمري،-)1(
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يكون حركة ظاهرة  أنيجب  القوة باستخدامأي  :صورته األولىوالفعل في       
سواء كانت باستخدام سالح وهو الغالب أو بغير استخدام  ،الجسم تصدر عنعضوية 

ا على القوة العضلية لجسم الخاطف عن طريق استخدام يديه وقوته السالح اعتماد
رب أو الجرح إلرغام وقد يصاحب فعل الخطف الض ،البدنية للسيطرة على المخطوف

ستخدام إد ـهديـذلك التّتحويل خط سيره كما قد يصاحب  أو نتقالاإلالمخطوف على 
من الوسائل التي تؤثر  أو إيذائه أو انتهاك عرضه أو غيرهاجرحه  أوقتله لالسالح 

  .على إرادة المجني عليه

المقاومة أو حرية ا و يأخد حكم القوة استغالل حالة المجني عليه التي  ال يمكنه من ذه
اإلختيار كحمل الجاني لطفل أثناء نومه أو حمل المجني عليها و هي في حالة فقد 

  1.للوعي أو تخدير أو تحت تأثير التنويم المغناطيسي

      أمفإن الفعل الصادر  باستخدام الحيلة أو االستدراج : ورة الثانيةا الفعل في الص
ع وقد يتصنّ ،عن الخاطف عادة هو القول الذي يخدع به المخطوف ويؤثر عليه

مل بها خداعه حتى تنطلي الحيلة الحركات والتّصرفات التي يكاطف بعض ـالخ
   2.العجز عن السير وطلب المساعدةو الخدعة على المخطوف كتصنّع المرضو

الذي يخلو من استعمال وسائل الغش واإليهام و لهذا ال يعتبر خداعا الكذب المجرد 
والحيلة بل البد أن يكون الكذب مصحوبا ببعض األفعال أو المظاهر التي تؤيده بحيث 

  3.يمكن بواسطتها خداع المجني عليه والتأثير على إرادته

از ـاحتج أوخص ر بمجرد توقيف الشّـإذن يمكن القول أن العنصر المادي يتوفّ
 ،الفاصلمن النظر عن الز غضبِالتصرف  حريةمن الحركة و منعه وأخطفه  أوحريته 

                                                             
  .317، ص2003 ،1ط القاھرة، دار النھضة العربیة ، قانون العقوبات القسم الخاص، ،طارق سرور -)1(
  .125عبد الوھاب المعمري،جرائم االختطاف،المرجع السابق ،ص-)2(
  .708، ص 1991، 4العربیة، القاھرة، طرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة أحمد فتحي س -)3(
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الخالف مع  إنهاءال يتجاوز وقتا طويال إلمكانية  إذ قد يختلط االحتجاز البسيط الذي
ى المجني عليه من كثرة خوفه و هلعه يؤدي إلى نتيجة سيئة إذ قد يتوفّ قد الضغط الذي

  .به ا قد سيحّلمم

خص لقى فيها القبض على الشّـمقترفا في اللحظة التي يويعتبر فعل الخطف 
مثال بين المكان الذي حصل فيه الخطف وبين  ،من الغير ولو كانت هناك مسافة طويلة

ض تعري أن المكانيهذا الفاصل  يصادففقد  ز المخطوف فيه،حتجِالمكان الذي اُ
ها تبقى ولكنّ في الواقع فتفشل عملية الخطف ،لطة أو المواطنينالخاطفون إلى تدخل الس

  .قائمة قانونا

 ض على شخص مطلوب من العدالة ويصادف أنالقب الشرطةوقد يلقي رجال       
يال يفرج على من فيبقى الحال على ما هو عليه وخطفه من قوى األبم شخص آخر قد

فيعتبر الشخص المذكور وكأنه قد ألقى القبض على المجني عليه شخصيا  ،الموقوف
ل عصف هذا الفـيتّو ،وحرم الضحية من حريتها دون أن يتغير شيء في الموضوع

من تاريخ التوقيف حتى تاريخ  -D LIT CONTINU- استمرارية الجنايةبتمادي و
اإلفراج على الشخص المخطوف أو في حال احتمال وفاته أو في انقضاء آخر فعل في 

  1.االحتجاز

تصدر ا كانت جريمة االختطاف تصدر باستعمال التحايل فهي كذلك  وكما ذكرنا آنفا لم
  . باستعمال اإلكراه

 أوخداع  أوغش ب شوبمفعل من قبل الجاني  أوهو صدور قول  )FRAUDE( التحايلو
  2.كذب مما يجعل المجني عليه يقع ضحية الجاني

                                                             
  .195،196ص ، 3،1995بعة ط المجلد الحادي عشر، بیروت، الموسوعة الجزائیة ، دار صادر، القاضي فرید الزغبي، -)1(
  .308ص  المرجع السابق، الوسیط في شرح قانون العقوبات، محمد أحمد المشھداني، -)2(
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عها تجبر الشخص على قوة ال يمكن دفعها وال توقّ "باعتباره  )VIOLENCE( اإلكراه
على عاتق  " مانعا من قيام المسؤولية الجنائية "بغير شك سببا  ويعد "ارتكاب الجريمة 

ـالمكرا ه عموقع منه من نشاط أو عمعتبار أن إب ،به نشاطه من نتائج إجراميةـا سب
الفعل  عند ارتكابهختيار الخاضع له على اإلقدرة نعدام إإلى  مؤدياسببا  اإلكراه يعد

  1.اختيارهذا الفعل يكون قد صدر عن غير  ألنو ،اإلجرامي

الناتج إرادته و تهخالفا لرغب خصعلى الشّ إذن اإلكراه هو اإللزام الشديد الواقع       
يكون معها الشخص غير قادر على  ،ا من الشدةتبلغ حد يالتّ خافةاإلرهاب واإلعن 

   :فعله أي غير قادر على أن يفعل أو يترك ما يشاء وهو نوعان اختيار

وام قوة إنسانية ومصدره على الد ،هديد والوعيدستخدام التّإإكراه معنوي ب : األولالنوع 
خص على ارتكاب الجريمة تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسيم تجبر الشّ

  2.وشيك الوقوع

وع من اإلكراه بشل حركة هذا النّ يتحققو -  PHYSIQUE– إكراه مادي :النوع الثاني
المكرهكرِه وجعله أداة في يد الم، ـبحيث ال ية ــب إليه فعل قط ويكون مجرد آلـنس

م في نقل ستخدويشمل اإلكراه المادي كافة الوسائل المادية التي تُ ،بيد من أكرهه
الضحية رغم مقاومته كأخذه بالقوة وكذلك الوسائل التي تحرمه من كل مقاومة كإعطائه 

وعين يمكن تحققه في جريمة وكال النّ، 3يسياـرة أو تنويمه تنويما مغناطمادة مخد
  .اختطاف األحداث

  

  

                                                             
  .216ص ،2007 ،بعةطون د اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، القسم العام، ،قانون العقوبات محمد زكي أبو عامر، -)1(
  .223محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص -)2(
   .280، 279المرجع السابق، صالموسوعة الجنائیة،  ،جندي عبد الملك-)3(
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  تحويل خط سيره أونقل المخطوف أو إبعاده من مكانه   :الثانيالعنصر 

نقل الضحية المخطوف من مكانه إلى مكان  مـال يتحقق فعل الخطف إال إذا ت
يطرة على ويستلزم هذا بسط الس ،قلخر و إبعاده عنه و تحويل خط سير وسيلة النّآ

معنوية  أو يةيطرة قد تكون مادوسيلة النقل وطبيعة هذه الس أوالضحية المخطوف 
  .االستدراج أوكالحيلة 

ل خط سير المخطوف من مكانه إلى مكان آخر دون ود أو حـبعذا ُأإلذلك و    
ن الفعل ال يعتبر خطفا وال إاستدراج ف أوبدون حيلة و المعنوية وأالمادية استعمال القوة 

ويكون المخطوف هنا قد  ،نطلق عليه وصف جريمة اختطاف لعدم تحقق تمام السيطرة
اختياره ودون ممارسة أية ل خط سيره بمحض إرادته ووو حأغادر مكانه وابتعد عنه 

  .ضغوطات عليه أو عنف أو عدوان
حكم في جسم تتعلق بالتّو يطرة الماديةيطرة المقصودة هنا هي السالسو

تتحقق السيطرة و ،قد تكون سيطرة معنوية تمس حريته و اختياره وإرادتهوالمخطوف 
ن أو أالهرب كتقييد حركته لمنعه من التحرك و المادية باستخدام الجاني قوته الجسدية

إشارات ا ألوامر وتجعل من المخطوف أسير األفعالهذه و ،يمسك المخطوف بيديه
  .الجاني الخاطف

مة المواد المنو ستخدامإك ،ستخدام القوة المستترة أثر في تنفيذ الجريمةإل أنكما       
أننها أمادة من ش أي أو ،األعصابعلى العقل و تأثيراستخدام غاز له  أو ،رةوالمخد 
تجعله في حال غيبوبة فترة  أوحكم في اختياره والمقاومة القدرة على التّ الضحيةتفقد 

  1.زمنية معينة  تكون كافية لتنفيذ فعل الخطف

                                                             
  .126، 125المرجع السابق، صجرائم االختطاف ، عبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمري، -)1(
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المجني عليه سيطرة معنوية كما  بسيطرة الجاني على مـفعل الخطف قد يتو
هذه السيطرة يره وتجعلها طوع إرادة الجاني وتفكوحريته و على إرادته ذكرنا تقع

  :المعنوية تتحقق بإحدى الطريقتين

  .هو ما يعرف باإلكراه المعنويو ن طريق التهديد باستخدام القوة ع: الطريقة األولى

  .االستدراجباستخدام الحيلة و وتتم  :الثانية الطريقة

هديد باستعمال القوة المادية إلرغام المخطوف على مغادرة مكانه أو تحويل والتّ
هديد بمواد متفجرة وقد يكون التّ ،ولة وممكنةـمعق بخط سيره قد يكون قائما على أسبا

غير ذلك من الوسائل طوف أو بداخل الوسيلة المخطوفة وموجودة في مكان المخ
  .اإلشارة إليهاواألساليب التي سبقت 

      يلة وا استخدام الحأميطرة على معنويات المخطوف االستدراج كوسيلة للس
هذه جعله ينساق ألوامر الخاطف ويفهي تتحقق بخداع المجني عليه على نحو  ،وأخذه

قد تكون صالحة و تؤدي غرض الجاني مع فئات  -الحيلة واالستدراج -الطريقة
ـّـمع   1. لحدث أكثر من تأثيرها على الشخص البالغنة فقد تكون مؤثرة على اي

أن يتحقق وصول  هنا يتبادر إلى الذهن ما إذا كان يلزم لتحقق فعل الخطفو
خذ أو انتزاع أ يكفي مجرد أمالمخطوف إلى المكان الذي خطط له الخاطف وأراده؟ 

  إليه؟ الوصوللو لم يصل إلى المكان المراد المخطوف من مكانه و
من  )اإلبعاداألخذ و(صدور فعل الخطف بعنصريه يكون ب تحقق فعل الخطف نإ       

خط سيره  لــتحوي أوإبعاده عنه  أومن مكانه  المخطوفقبل الجاني وتحقق انتقال 
   ،الخاطفالذي يريده ط له وبتمام السيطرة عليه حتى ولو لم يصل إلى المكان المخط

  
                                                             

  .127،128 المرجع السابق، صجرائم االختطاف ، عبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمري، -)1(
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األخذ واإلبعاد (ا الفعلين المكونين للخطف وهملجاني هذا يعني أنه يلزم أن يصدر عن اف
لكن إذا صدر  ،فإذا صدر الفعل األول فقط فهي جريمة احتجاز) أو تحويل خط السير

لى المكان الذي إق ولو لم يصل المخطوف الفعلين معا فإن جريمة االختطاف تتحقّ
  .يريده الخاطف

  جة اإلجراميةالنتي :الفرع الثاني

يتمثل في و ،اإلجراميلوك األثر المترتب على الستيجة اإلجرامية ـبالنّيقصد       
يا أو الخارجي سواء كان ماد في العالم غير الذي يحدثـالتّأي  اإليجابيةالجريمة 

  1.نفسيا

و هي كعنصر في الركن المادي للجريمة ال يعتد بها إال إذا كان يتجسد فيها صفات هذا 
دي محسوس في العالم الخارجي وعليه فان كل الركن  من مظهر خارجي أو كيان ما

 سلوك انساني يسفر عن تغيير في المحيط الخارجي أي أن له نتائج كبرت أم صغرت
  2.غير أن هذه النتائج ال يعتد بها دوما

المصلحة أو الحق الذي يقرر له القانون  يصيبتيجة هي العدوان الذي ـفالن
   .)نتيجة إجرامية(توصف بأنها  فإنهامحرمة و  نتيجة ممنوعةالن ألو ،حماية جنائية

ق بالمخطوف من خالل إبعاده عن مكانه أو حنتيجة هنا ضرر متحقق لَـالّو        
 ،االنتقالو االختياروهي تمثل اعتداء على حق اإلنسان في حرية  ،تحويل خط سيره

  .حقوقا يقرر لها  القانون حماية جنائية تمس ، 3فالنتيجة هنا واقعة مادية لهذاو

                                                             
  .97المرجع السابق، صوجیز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني، ال -)1(

-)2(  Voir G. stefani, G levasseur, B bouloc, droit pénal Géneral, edition dalloz, paris,1997,p193. 
الواقعة المادیة نقصد بھا أنھا تقوم على األثر المادي الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي كإزھاق الروح  -)3(

في جریمة القتل و إخراج المال من ملك المجني علیھ إلى ملك الجاني كما في السرقة و یطلق على الجرائم المرتبطة بھذا 
مفھوم الجرائم المادیة أما المفھوم القانوني فیتمثل فیما یسببھ سلوك الجاني من ضرر أو خطر یصیب و یھدد مصلحة محمیة ال

  .قانونا
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وسوف لن أتعرض لما قد ينتج عن الخطف من اعتداء أو إيذاء على سالمة  
لألشياء المختطفة أو اغتصاب أو تهديد بهدف  إخفاءاإلنسان الجسدية أو احتجاز له أو 

 ،االختطافأن هذه ليست نتائج لجريمة  باعتبارابتزاز المخطوف أو من يهمه أمره 
مستقلة عن جريمة االختطاف قد تكون مصاحبة أو تالية ما هي نتائج لجرائم أخرى وإنّ

  .كما رأينا ذلك في الفصل األوللجريمة االختطاف 

      ق بإبعاد ـختطاف األشخاص تتحقّإالنتيجة اإلجرامية في جريمة  لذلك فإن
 ،الوصول إلى المكان المراد الوصول إليه أم ال سواء تم تواجده المخطوف من مكان

وسواء تم احتجازه أم ال مادام أن الجاني قد اعتدى على حق المخطوف في حرية 
  .نتقالإلاختيار وإلا

 هوو ،تيجة التي يؤول إليها فعل الخطفل صورة من صور النّـحتجاز يمثاإلو      
احتجاز المخطوف لتحقق على ذلك ال يشترط و ،ل جريمة مستقلة عن الخطفيشكّ

الجاني قد ال يهدف من جريمة االختطاف احتجاز المخطوف فقد  نأل ،نتيجة الخطف
  .اغتصابهجسديا أو  وإيذاءهيكون هدفه إبعاد المخطوف 

   بينهماعالقة السببية  :الثالثالفرع 

تيجة بالفعل بحيث يعتبر الفعل سببا ترتبط النّ أنيقصد بهذه العالقة لزوم 
هي و ،ى إلى حدوث تلك النتيجةارتكاب الفعل هو الذي أد أني تثبت وهي التّ ،1للنتيجة

  .2 اإلجراميةبذلك عالقة بين ظاهرتين ماديتين هما الفعل و النتيجة 

  

                                                             
ون د ،بعةطون ،د1زءجال اإلسكندریة، جرائم االعتداء على األشخاص، الدار الجامعیة، نظریة القسم الخاص، جالل ثروت،-)1(
  .413، صاریخت

لتحدث في العالم و ھي تلك النتیجة اإلجرامیة التي یتطلبھا التشریع في أنموذج الجریمة بمعنى إثبات أن النتیجة ما كانت - (2)
 شرح قانون العقوبات  القسم العام، محمود محمود مصطفى، : راجع.م ارتكاب فعل معین أو ترك عمل معینالخارجي ما لم یت

  .286ص ،1983 ،10ط القاھرة ، دار النھضة العربیة،
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و من هنا تبدو األهمية القانونية لها فهي من عناصر الركن  المادي في الجرائم 
  1.المسؤولية الجزائية عنهاالمادية و تحققها شرط أساسي من شروط 

      ابطة مشاكل بسبب  طبيعة هذه الجريمةوفي جريمة االختطاف ال تثير هذه الر، 
ووقوع المخطوفين تحت  االختطافظر إلى وقوع فعل النّضح ذلك من خالل ويتّ

تحويل خط  أو ،فيه الخطف سيطرة الخاطف الذي يقوم بنقلهم إلى مكان غير الذي تم
  .قل المختطفةسير وسلة النّ

 - كما سبق–فعل الخطف  ذلك ألنفيها  األمرت قد يختلف ه توجد حاالأنّغير 
أو انتزاع شخص  بأخذذا قام شخص إف ،)و اإلبعاد األخذ (ن من عنصرين هما يتكو
والسنقل المخطوف أوا إلبعاده عن مكانه ثم قام شخص آخر بإبعاد يطرة عليه تمهيد، 

ومن الذي تتحقق معه رابطة  ،االختطافعن جريمة هنا ن هو المسؤول منهما ـفم
قد قام بدور أساسي في كال الشخصين  أنمع  ،السببية بين فعله والنتيجة اإلجرامية

تيجة خصين مسؤول عن النّوبهذا يكون كال الشّ ،الجريمة ويعتبر كل منهما فاعل أصلي
  .جنائي اقـتفإرط أن يوجد بينهما ـه يشتنّأاإلجرامية إال 

ده بالحباليقيتشخص بأخذ المجني عليه و يقوم كأنجنائي بينهما  اتفاقا إذا لم يوجد أم، 
ن مكانه ثم جاء شخص آخر غير ما لنقله و إبعاده ثم وضعه على متن سيارة تمهيد

د نقله إلى مكان ييارة غير عالم بمن على متنها وال يرخذ السأمتفق مع الجاني و 
إذا أخذ الجاني المجني  و مثال ذلكل ظروف خارجية ــقنّأو إذا تدخلت في ال ،2آخر

عليه وقيده بالحبال تمهيدا لنقله وإبعاده وكان في وثم جاء السيل و نقل المجني عليه  اد
  .من مكانه

                                                             
   .293 ص ،1977، 4ط القاھرة، ربیة،عالقسم العام، دار النھضة ال قانون العقوبات ، حشر مجمود نجیب حسني، -)1(
   .130، 129المرجع السابق، صجرائم االختطاف ، عبد الوھاب عبد اهللا احمد المعمري، -)2(
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      ببية بين فعل األخذ وبين نتيجة جريمة وللبحث في مدى توافر رابطة الس
االختطاف في الحاالت السابقة فإن السببية (ابطة تقوم على أساس نظرية هذه الر

   1.)المالئمة

يل هي عوامل غير متفق جنائيا مع الجاني األول وتدخل السالوفعل الشخص       
ة وغير مألوفة مما يؤدي إلى قطع رابطة السببية بين فعل األخذ ونتيجة جريمة ذشا

 الرابطة فإن الجاني ال يسأل إالّالي عدم توفرها وإذا لم تتوفر هذه و بالتّ ،االختطاف
  2.)أو احتجاز غير مشروع جريمة قبض،(تيجة التي أحدثها فعله و هي هنا عن النّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

النتیجة ولو ساھمت معھا في إحداثھا عوامل أخرى سابق علیھ أو معاصرة السببیة المالئمة مفادھا أن السلوك یعتبر سببا في  -)1(
معھ أو الحقة لھ ما دامت ھذه العوامل متوقعة و مألوفة و تكون النتیجة متوقعة وفقا للمجرى العادي لألمور إذا كانت مألوفة و 

  .لیست بسبب تدخل عوامل شادة أو غیر مألوفة
   .131عمري، جرائم االختطاف ، المرجع السابق، صحمد المأعبد الوھاب عبد اهللا -)2(
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  :انيــــب الثــــالمط

  افــمة االختطــروع في جریــر والشـــیــالتحض

قد تقف أفعال الجناة عند ف النهائيةقد ال تتحقق جريمة االختطاف في صورتها       
ها ال تتم ألسباب التحضير واإلعداد للجريمة أو قد يشرعوا في تنفيذ الجريمة غير أنّ

  .خارجة عن إرادة الجناة

في فرعين وسنقوم بدراسة أحكام التحضير والشروع في جريمة االختطاف       
نتناول فيه التحضير في جريمة اإلختطاف وفي فرع ثانٍ الشروع في  األولالفرع 

  .جريمة االختطاف

  التحضير لجريمة االختطاف : الفرع األول

 ،صميم عليها وبين البدء في تنفيذهافكير في الجريمة و التّهي مرحلة تتوسط التّ
ه في أغلب األحيان ال ينفذها الجاني إذا عقد العزم على ارتكاب الجريمة فإنّ نأذلك 

  1.الرتكابهاو إعداد ما يلزم  االستعداد لها اإلعداد و ما يبدأ فيإنّ ،ورعلى الف

المكان الذي يمكن  قد يتخذ اإلعداد للجريمة صورة إعداد الوسيلة أو التواجد في       
الزمة ـالح أو تجهيز اآلالت واألدوات الـومثال ذلك شراء الس ،معه تنفيذ الجريمة

الجريمة كركوب و التواجد في المكان الذي يمكن معه تنفيذ ألكسر الخزائن أو األبواب 
السا لسرقة بعض ركابها أو السير في الطريق المؤدي إلى ارق سيارة النقل العام تمهيد

   2.المكان المراد سرقته

 األعمالعات الجنائية على عدم المعاقبة على ـشريتتفق أغلب التّمن جانب آخر 
 - كانتإال إذا  ،التحضيرية للجريمة وإخراجها من دائرة الشروع المعاقب عليه

                                                             
  .294ص ، 2000دون طبعة، اإلسكندریة، قانون العقوبات،القسم العام،دار الجامعیة الجدیدة، عوض محمد،-)1(
  .238ص ، المرجع السابق،فیق المجالي، شرح قانون العقوباتنظام تو -)2(
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انون في هذه ــالق فإن ،تعتبر جريمة أخرى مستقلة بحد ذاتها - األعمال التحضيرية
في حيـازة أسلـحة ممنوعة أو إعداد محررات رسمية، الحالة يعاقب عليها مثلما هو 

وقد تكون األعمال التحضيرية مباحة مثال ذلك تجهيز أدوات غير ممنوعة كالعصي أو 
  .المالبسالحبال أو السيارات أو 

      كل فعل يعتبر معصية ليس  هوف اإلسالميةعة ـرحضير للجريمة في الشّالتّ ـاأم
عبارة أخرى الفعل ال يكون معصية إال إذا كان فيه وب ،رالتعزيفيها حد يستحق فاعله 

  .يستوجب به العقاب على حق الفرد أو حق المجتمع اعتداء

رع جريمة كان بذاته معصية كان في الشّفإعداد الوسائل التي ترتكب بها الجرائم إذا 
   1.تستحق العقاب

بإعداد أدوات غير ممنوعة وال تحتاج إلى حضير لجريمة االختطاف إن كان التّو
ترخيص أو كان التحضير للجريمة بإعداد الخطة أو التواجد في مكان تنفيذ الجريمة أو 

ئزة ال تدخل ضمن البدء اجوالوسائل ال األفعالوهذه  ،بتجهيز وسائل ارتكاب الجريمة
  .و لهذا ال يعاقب عليها القانون ،في تنفيذ الجريمة و بالتالي ال تعد شروعا

ة التحضيرية الممنوعة إلى ترخيص من جهات مختص األعمالويمكن أن تحتاج 
 األعمالويعاقب القانون هنا على هذه  ،كحيازة أسلحة أو مواد كيميائية ممنوعة

  .التحضيرية باعتبارها جريمة مستقلة وليس باعتبارها شروعا في جريمة االختطاف

إعداد وثائق رسمية ك األنظمةحضيرية مخالفة للقوانين والتّ األعمالقد تكون و      
مزومن شأنها أن فر وبطاقة الهوية رة كجواز الستسهخول ل للجاني القيام بجريمته بالد

مة ومعاقب عليها قانونا باعتبارها جريمة مجر األعمالوهذه  ،إلى مكان تنفيذ الجريمة
  .ة ال شروعا في جريمة االختطافمستقلّ

                                                             
   .31المرجع السابق،صجرائم السرقة في الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعي،  - عبد الخالق النواوي -)1(
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  روع في جريمة االختطافــالشّ :الثانـيالفرع 

د به الشروع في صـهو البدء في القيام به فإذا قُ -عموما-روع في الشيءالشّ      
 و إذا كانت ال تقوم إال بفعل فإن ،ه يكون منصرفا إلى البدء في تنفيذهاالجريمة فإنّ

  .روع معناه البدء في القيام بذات الفعلالشّ

مي خالل اجربالنسبة للجريمة هو القصد اإل للشروع والمعنى االصطالحي      
الفاعل  إلرادةال دخل  ألسبابامة و عدم تمام الجريمة قد يرجع ـالجريمة التّ ارتكاب

  .فيها

      القانون فهو البدء في تنفيذ فعل أوقف تنفيذه أو خاب أثره روع في ا الشّأم
   1.ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فيها

ه يلزم توافر الشروع في الفعل الذي يقع بطريق الخطأ ألنّ انتفاءوهذا يعني       
  .جريمة تامة الرتكابالقصد اإلجرامي 

   : هــمنه بأنّ 30روع في المادة قانون العقوبات الجزائري على الشّ نصوقد       

ذ أو بأفعال ال لبس فيها ــنفيروع في التّرتكاب جناية تبتدئ بالشّإلكل المحاوالت   «
 إالّ ،ب أثرهاخي لم  ف أووقَّتؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم تُ

الهدف المقصود  كن بلوغمحتى ولو لم ي ،نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها
   » .بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها

يتضح من النص أن جريمة قد وقعت ولكنها لم تكتمل فهي جريمة ناقصة أوقف تنفيذها 
  .قبل إتمامها أو خاب أثرها فالمشرع الجزائري عمل على  حماية المجتمع

   

                                                             
  .33ص ،السابقالمرجع جرائم السرقة،  عبد الخالق النواوي، -)1(
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  :يأخذ صورتين - بحسب ما سبق - والشروع في جريمة االختطاف

إذا بدأ الجاني في تنفيذ فعل الخطف بقصد ارتكاب جريمة االختطاف  :األولىالصورة 
الجاني فيه إلرادةف نشاطه بسبب ال دخل فأوق، الجريمة  "عليها  يطلق ورةو هذه الص

  .تمام جريمتهوقفت رغما عن الجاني قبل أأي أن الجريمة  " الموقوفة

ي قصدها الفاعل لتخلف إذا استحال تحقيق جريمة االختطاف الت :الصورة الثانية
المجني  وجدي ، كأنأي عدم وجود المحل الذي تتحقق فيه النتيجة ،موضوع الجريمة

را أو نائما أو مخد هيعتقدالجاني  كان وبعد تحقق الخطف  ) جثة هامدة ( عليه ميتا
  .مغمى عليه

أو ) الجريمة الخائبة ( ورة الثانية من صور الشروع مصطلحويطلق على الص 
 التيجة الممنوعة ــتيلكون األثر الذي يقصده الجاني هو النّ )الجريمة المستحيلة(
     1.تحقق رغما عن الجاني بسبب عدم وجود المحل الصالح لحدوثهات

 30نص المادة  شروط حسبفي جريمة االختطاف ثالثة  روعويشترط لقيام حالة الشّ
  :هيمن قانون العقوبات الجزائري و هذه الشروط 

  .ذ فعل الخطف في جريمة االختطافـتنفيبأن يبدأ الجاني  :الشرط األول

  . أن يقصد الجاني ارتكاب جريمة اختطاف :الشرط الثاني

  .فيها إلرادتهال دخل  ألسبابعدم تحقق النتيجة التي كانت مقصودة به  :الشرط الثالث

  :وسوف نتناول شرح هذه الشروط تباعا فيما يلي

  

                                                             
  .134،135ص المرجع السابق،جرائم االختطاف ،  عبد الوھاب عبد اهللا احمد المعمري، -)1(
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يبدأ في تنفيذ فعل الخطف و البدء في تنفيذ الجريمة هو الذي يكشف أن  :الشرط األول
وأن البدء في تنفيذ الفعل المادي الظاهر  ،خطر االعتداء على الحق الذي يحميه القانون

القصد الجنائي  هو الذي ينشىء الخطر المباشر المؤدي إلى ارتكاب الجريمة وتحقيق
    1.اآلثمة للجاني اإلرادةو

ا بسبب ن من تحقيق نتيجة كاملة وقد يعجز عن تحقيقها إميتمكّفالجاني قد 
ذ ــوالبدء في التنفي ،فيه إلرادتهعوامل خارجة عن إرادته أو لسبب خارجي ال دخل 

نة للعنصر األول ما من األفعال المادية المكوحضيرية للجريمة إنّالتّ األعمالليس من 
ومن  ،مياجرسلوك اإلكن المادي وهو الفعل اإلجرامي أو المن الرـَـم  شروعا عدي ث

ومحاولة  تهمتابعأو عام الطريق الاعتراض المجني عليه باستخدام القوة المادية في 
  .السيطرة عليه وإظهار السالح الذي يريد أن يهدده به

المجني عليه  الستدراجروع البدء في تنفيذ الحيلة من أعمال الشّ يعد كما
سائية أو إلى مكان آخر بأي نوع من الخداع كلبس المالبس النّ به نتقالإللالمخطوف 

  .يرعاء العجز عن الحركة أو السدإ

رط األول فإن ذلك ة فإذا توفر الشّأن يقصد الجاني ارتكاب جريمة تام : الشرط الثاني
والشرط الثاني هو توفر الركن المعنوي في  ،توفر الركن المادي للشروع يعني 

 ،الشروع ونقصد به النية اإلجرامية إلحداث الفعل خارج أمر السلطات وأمر القانون
خطأ فال القبض على شخص  مـال تقع عن خطأ فإذا ت عمديةبعبارة أخرى فالجريمة 

   2.ر القصد الجنائيــعقاب على الفعل لعدم توفّ

روع هو نفسه القصد الجنائي المطلوب في الجريمة والقصد الجنائي في الشّ
ذ فعل من أفعال الخطف وليس ــفإذا كان القصد الجنائي في الشروع هو تنفي ،امةالتّ

                                                             
  .150ص ، 2007، 1بعةط األردن، دار الثقافة،، )القسم العام(ن العقوبات شرح قانو محمد علي السالم عیاد الحلبي ، -)1(
   .41ص ،2006 ،3بعةط الجزائر، دار ھومة، ،)القسم الخاص(مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، بن وارث ،.م  -)2(
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فعل آخر غير فعل  ارتكابة أو اتجه قصد الفاعل إلى ارتكاب جريمة اختطاف تام
عليه عدم الشروع في ا يترتب ر ممهذا يعني أن القصد الجنائي غير متوفّ فإنالخطف 
تيجة التي به وعن النّام يسأل الجاني في هذه الحالة عن ذات الفعل الذي ق فقد ،الجريمة

  .حققها فعله

تحقيق نتيجة الفعل ب اراغبو فعلا بعدم مشروعية العالم كان فإذا ثبت أن الفاعل
يقوم القصد الجنائي رط يعد متحققا وبذلك هذا الشّ فإن -أي توفر العلم واإلرادة - التامة

  .ويسأل الجاني عن الشروع في الجريمة إذا تحقق

  .عدم تحقق النتيجة التي كانت مقصودة به ألسباب ال دخل إلرادته فيها :الشرط الثالث

مكان التواجد أو أرادها الجاني وهي اإلبعاد عن التي  إذا لم تتم النّتيجة بمعنى
وهذه األسباب قد تكون راجعة  ،لجاني فيهارادة اير ألسباب ال دخل إلتحويل خط الس

و األسباب  ،إلى نشاط اإلنسان الجاني أو إلى األداة المستعملة أو إلى موضوع الجريمة
و إما أن  هدفه يحققا أن تكون موقفة لهذا النشاط قبل أن الراجعة إلى نشاط الجاني إم

بحيث يعجز هو بذاته عن تحريك األسباب المعتادة  ،ره أو معدمة لهـتكون مضعفة ألث
من الناحية الواقعية أي قام الخاطف غايته ه قد بلغ نّأالتي تؤدي إلى النتيجة رغم 

  1 .بالشروع بتنفيذ فعل الخطف من الناحية العملية

أماالختطاف اجعة إلى األداة المستعملة في ارتكاب جريمة ا األسباب الر
ظروف التي استخدمت الأو في  - عادة  الخاطف وسيلة ال تكف فصورتها أن يستخدم

خدير أو كأن يستخدم الخاطف مادة للتّ ،ي كان يقصدهاإلحداث نتيجة الخطف التّ - فيها
يعتقد أنها صالحة إلحداث األثر كان ه ـنّأالة رغم ها غير فعالتنويم ثم يتضح أنّ

                                                             
  .137المرجع السابق، صجرائم االختطاف ، عبد الوھاب عبد اهللا احمد المعمري، -)1(
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المجني عليه غير صالحة أو غير ذلك من إبعاد بها يارة التي يريد المطلوب أو أن الس
  .الوسائل المستعملة

اجعة إلى موضوع جريمة االختطاف فصورتها مثال أن وبالنسبة لألسباب الر
كأن يعتقد أن  ،نشاط الخاطف قد وقع على محل ال يصلح بذاته أن يكون محال للجريمة

فيها را أو نائما فإذا به يجده جثة هامدة ال حراكالمجني عليه مخد.   

و متى بدأ الجاني في تنفيذ الجريمة فإن المحاولة اإلجرامية تتحقق فيها و بالتالي 
 1.يستوجب األمر مجازاة مرتكبها

المادي عنصر السلوك الذي يقصد منه  فترض أن الجاني قد حقق من الركنتفهي 
  2.تحقيق النتيجة لكنها تخلفت  فلم يفض السلوك إليها بسبب ال دخل إلرادة الجاني فيه

وقصده في  الخاطف إذا بدأ في تنفيذ فعل دال على نيته وعلى ضوء ما سبق فإن
 ،وعزمه األكيد على تنفيذ فعل الخطف المضي قُدما إلرتكاب جريمته حتى تمامها

أو سبب ال دخل إلرادة الخاطف فيه فأوقف نشاطه وحال دون تحقيق عامل  لــفتدخّ
  .قائمةو  محققةفإن حال الشروع في جريمة االختطاف  ،النتيجة اإلجرامية

  

  

  

  

  

                                                             
(1)- G-stefani et G- levasseur et B-bouloc,op-cit-p 199.  
(2)-G .stevani et G-levasseur et B-bouloc  Ibid ,p197.   
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  :الثـــث الثــــالمبح                    

  ریمة االختطافــوي في جـن المعنـالرك

ال يكف أن يصدر  لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي يعاقب عليه قانون جزائي بل البد
  .هذا العمل المادي عن إرادة الجاني

فال كن المادي ي تربط العمل المادي بالفاعل ما يسمى بالرل هذه العالقة التّتشكّ
مثل ويت ،تقوم الجريمة بدون توافر الركنين المادي والمعنوي عالوة عن الركن الشرعي

الركن المعنوي في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه وقد يتمثل أحيانا في الخطأ أو 
  :ومن ثم يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين أساسيتين االحتياطاإلهمال و عدم 

  .)الجنائيالقصد ( صورة الخطأ العمدي أي •

 1.)االحتياطاإلهمال و عدم (العمد أي  الخطأ غيرصورة  •

تكون عمدية فالركن المعنوي للجريمة يفترض وجود عالقة  أنواألصل في الجرائم 
        ،المبيتة اآلثمةنتيجته الضارة عن نيته ة بين مرتكب الفعل غير المشروع ونفسي

العمل الذي يقوم به غير  اختياره الحر في اقتراف الجريمة فهو يعلم أنإرادته وو
مل ويعاقب عليه م هذا العالقانون يجر أنيعلم و ،تنفيذهرادته اتجهت إلى إ أنمشروع و

 اإلجراميةالنتيجة و من عمله غير المشروعتكتسب الصفة اإلجرامية فإرادته آثمة و
القصد  "ى اإلرادة اآلثمة في معظم القوانين العربية تسمية يطلق علو ،الحاصلة منه

  2"الجنائي

  

                                                             
   .100،101ص المرجع السابق،الوجیز في القانون الجزائي العام،  حسن بوسقیعة،أ -)1(
  .185،186ص  السابق،المرجع شرح قانون العقوبات،  السالم عیاد الحلبي ،ي محمد عل -)2(
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 تتم أنيمكن  حيث ،بالخطأتتم  أنر يتصوه ال ختطاف فإنّا لطبيعة جريمة االرـنظو
دف الجاني إلى فعل ماديات جريمة ـيه ،ختطاف إال إذا كانت مقصودةجريمة اال

  .اإلجراميةإلى تحقيق نتيجته  داختطاف عاماال

يتوفر  أنوما حققه من نتيجة  فعلهعلى ذلك يلزم لقيام مسؤولية الخاطف الجنائية عن و
تنتفي ه الجنائية ـمسؤوليت نإإذا انتفى القصد الجنائي لديه ف اـأم ،لديه القصد الجنائي
لم تقم عالقة بين  ل شخص عن جريمة ماأه ال يسنّأذلك  ،أحدثهاعن النتيجة التي 

  .و نفسيتـهمادياتها 

و 47المجنون في المادة  نولية عأسقط المسؤقد المشرع الجزائري ف اأمالمفي هكر 
الذي يجمع هؤالء هو انعدام أساس المسؤولية وهو و 49القاصر في المادة و 48مادة ال

  1.حرية االختيار و اإلرادة

الجرائم العمدية دون  قانون العقوبات الجزائري صراحة على قد نصف من جانب آخر
الجنح ضد للجنايات وحيث جعل القسم األول  ،تعريفها أسوة بغيره من القوانين

ستعمل إف ،أعمال العنف العمديةوالجنايات األخرى الرئيسية و لقتلكجريمة ااألشخاص 
ق بين ــبوضوح على التفري مما يدّل 2 155،158،160العمد في عدة مواد كلمة 

اهتمامه بالقصد الجنائي أو الركن المعنوي الجرائم العمدية والجرائم التي تقع بالخطأ و
   .الخطأ وجعل القسم الثالث للقتل الخطأ و الجرحللجريمة ، 

                                                             
من  2وقت ارتكاب الجریمة و ذلك دون اإلخالل بأحكام الفقرة  جنونال عقوبة على من كان في حالة " ج .ع.ق 47المادة  -)1(

  " 21المادة 
  ."ال قبل لھ بدفعھاقوة ال عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة " ج .ع.ق 48المادة  -
الذي لم یكمل الثالثة عشرة إال تدابیر الحمایة أو التربیة  و مع ذلك فإنھ في مواد  القاصرال توقع على " ج .ع.ق 49المادة  -

  المخالفات ال یكون محال إال للتوبیخ
  . "إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة 18إلى  13و یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من 

   
األختام الموضوعیة بناء على أمر من  عمدایعاقب بالحبس من ستة اشھر إلى ثالث سنوات كل من كسر "  155دة الما -)2(

  ...."في كسرھا عمداالعمومیة أو شرع  السلطات
أوراقا أو سجالت أو  عمدایعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد أو ینتزع "  158المادة  -

  "....محفوظة في المحفوظات أو أقالم الكتاب أو المستودعات العمومیة أو المسلمة إلى أمین عمومي بھذه الصفة و سنداتعقود أ
و عالنیة بتخریب أو تشویھ أو إتالف أو تدنیس  عمدایعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من قام "  160المادة  -

  ". المصحف الشریف
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  .لكي يسأل جنائياويلزم أن يكون هذا الشخص متمتعا باألهلية الجنائية 

العقل وعا بالبلوغ متمتّ لفعله وقت ارتكابه الجانييكون  أنالجنائية هي  األهليةو
يكون  أنه يلزم نّأهذا معناه و ،اإلرادةمتان اللتان يقوم عليهما الوعي وهما الدعاو

سمح له بإدراك معنى الجريمة ومعنى يمتمتعا بالعقل الذي  مةللجري عل وقت ارتكابهاالف
فال  ،بين اإلحجام عنهعلى الجرم و اإلقدامبين  االختيارالي إلى تدفعه بالتّو ،العقوبة

أقدم على الفعل بشعور واختيار عن وعي لم يكن قد  يعقل أن يحكم على أحد بعقوبة ما
  .تامة إرادةو

جريمة اختطاف األشخاص في كن المعنوي للر دراستنا نإوعلى ضوء ما سبق ف
اثنين، األول يتناول القصد الجنائي في جريمة االختطاف  خالل مطلبينمن  ستكون

  . وفي مطلب ثانٍ الباعث في جريمة االختطاف
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  :لب األولـــالمط

  مة االختطافــي في جریـائـد الجنـــصــالق

  :القصد يأتي على عدة معان أنوقد ذكر علماء اللغة "  قصد "القصد مأخوذ من الفعل 

قصده إليه و أيضا أقصده السهم :الشيء و التوجه تقول إتيانو  االعتماد : المعنى األول
  .إذا أصابه

و على اهللا قصد السبيل ومنها "استقامة الطريق ومنه قول اهللا تعالى :المعنى الثاني
  "جائز

  "و القصد من الطريق المستقيم الذي ال اعوجاج فيه " 1قال ابن جرير

  .العدل و التوسط وعدم اإلفراط :المعنى الثالث 

السنة من ذلك قوله تعالىوعدم اإلفراط فكثير في الكتاب و وسطا مجيئه بمعنى التّو أم     
" اقْ وصد فشْي ميالقَ "وقوله صلى اهللا عليه و سلم " كصالقَ دصتَ دوا غُــلَّب"  

 2غة وقد بين ابن جني في اللّ )القصد(هذه هي مجمل المعاني التي تدور حولها كلمة 
  .الث داخالن فيهـالثّالمعنى األول هو األصل والمعنى الثاني و

ل هو الذي يتناسب مع المعنى األو غوية لكلمة القصد يظهر أنوبعد عرض المعاني اللّ
ها تدور حول إرادة االعتماد وكلّوجه وإتيان الفعل والتّن إذ يتضم ،المعنى االصطالحي

  3.يء والعزم عليهالشّ

                                                             
جامع :جریر بن یزید بن كثیر اآلملي اإلمام المفسر الحافظ أحد األعالم لھ مصنفات كثیرة نافعة منھا ھو محمد بن:جریرابن -)1(

  .ھــ310البیان تھذیب اآلثار تاریخ األمم و الملوك توفي سنة 
ھ ھو عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي من احذق أھل األدب و أعلمھم بالنحو و الصرف ل:ابن جني -)2(

  .ھــ392الخصائص في النحو سر رضاعة األعراب و شرحان على دیوان المتنبي توفي سنة :مصنفات كثیرة منھا
رسالة ماجستیر،إعداد الطالب عبد الجبار الطیب،إشراف األستاذ  -القصد الجنائي بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الجزائري -)3(

  .2003محمد محدة، باتنة،
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في علم اإلجرام حسب رأي  (E) (CRIMINAL INTENTION):ئيف القصد الجنايعرو
هة إلى تحقيق هذه العناصر علم بعناصر الجريمة و إرادة متجال "ه ـالعلماء بأنّ بعض

مختلفة سواء في ذلك القصد و هو تعريف يصدق على أنواع القصد ال "أو إلى قبولها 
ل ـنات القصد تتمثّر آخر يمكن القول بأن مكوـيعبتبو ،يـاالحتمالأو القصد المباشر 

 دــيؤكّ كان البعض إنو ،اإلرادة من ناحية ثانيةية والعلم من ناح اـفي عنصرين هم
بينما  ،اعتبار أن اإلرادة جوهر القصدبأهمية اإلرادة تزيد على أهمية العلم  أن على

شرطا أساسيا لكونه مرحلة في تكوين اإلرادة و با لذاته ولكنالعلم ليس متطلّ
1.رهالتصو  

  :هاتعريفات نذكر أهم ةبعدالفقهاء القصد الجنائي  فعروقد 

إرادة الخروج على القانون بعمل أو  « قصد الجنائي بأنهلل GARRAUD)(تعريف جارو 
أو هو إرادة اإلضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند  ،بامتناع
  » .الفاعل

دها إرادة ارتكاب الجريمة كما حد « القصد الجنائي بأنه )GARCON(يعرف جارسون و
   » .دائما العلم بهاي تفترض وهو علم الجاني أيضا بمخالفة نواهي القانون التّ ،القانون

ه يقوم مختارا علم الجاني أنّ « هالقصد الجنائي بأنّ) NORMAND(يعرف نورمان و
        ه بذلك يخالف أوامره نّأوعلمه  ،بارتكاب الفعل الموصوف جريمة في القانون

  2» .ونواهيه

                                                             
  .93المرجع السابق، ص المعجم في علم اإلجرام و االجتماع القانوني و العقاب،  محمود أبو زید، -)1(
بعة، دون طدون  لنشر و التوزیع، الجزائر،لرضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الشركة الوطنیة  -)2(
  .404، صاریخت
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عناصر العلم بالشاط وى بالقصد الجنائي هو إرادة النّكما يسم أو "LE DOL"إذن القصد 
بصالحية النشاط إلحداث النتيجة المحظورة و ،لقيام الجريمة الواقعية الجوهرية الالزمة

  1.قانونا مع توافر نية تحقيق ذلك

مخالف  المراد القيام به القصد كما هو مشار إليه يقوم على قاعدتين هما العلم بأن الفعل
  .نية الجاني إلحداث النتيجةالثاني إرادة الفعل أي أن تتجه و ،نواهي القانونألوامر و

ـأمنصوصا ه لم يفرد له كما أنّ ،ا للقصد الجنائيري فلم يضع تعريفًـع الجزائا المشر
في القسم العام من قانون العقوبات كما فعلت العديد من تنظم أحكامه وتضبط معالمه 

لوازمه كركن أساسي من ما نص على ضرورة توافر العمد وإنّو ،2التشريعات العضوية
القانون  ما يمكن مالحظته هو أن غير أن ،أركان المسؤولية الجنائية في عدة جرائم

الجزائري استخدم مصطلح العمد للداللة على القصد الجنائي وال يخفى أن هذا 
  .عبير عن القصد الجنائيـة من غيره من المصطلحات في التّالمصطلح هو أكثر دقّ

الجزائري تعريف للقصد الجنائي يرجع إلى أحد  عشرسبب عدم وضع الم لعّلو
ببينالس: 

  

                                                             
  .537، ص2003 ،بعةطون منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د ن العقوبات، سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانو-)1(
منھ التي عرفت القصد الجنائي بعبارتھا التالیة  43في المادة  1930من بین ھذه التشریعات قانون العقوبات اإلیطالي لسنة -)2(
تعتبر أثر لفعلھ أو امتناعھ و التي یعلق القانون علیھا تعد الجریمة عمدیة إذا كان الجاني قد توقع النتیجة الضارة أو الخطرة التي "

فقرة الثانیة التي تنص على انھ  18و قانون العقوبات السویسري في المادة " وقوع الجریمة و أرادھا باعتبارھا ھدفا یسعى إلیھ 
خالف ذلك و یتوافر العمد متى لم ینص القانون على  ال یعاقب شخص من اجل جنایة أو جنحة إال إذا تعمد ارتكابھا و ذلك ما"

  .ارتكب الجاني الجنایة أو الجنحة عن علم و إرادة
التي عرفت القصد  188قانون العقوبات اللبناني م : ا القوانین العربیة فإن العدید منھا قد تناولت القصد الجنائي بالتعریف منھاأّم

 33و عرفھ قانون العقوبات العراقي في الفقرة األولى من المادة  "ونفھا القانمة على كما عّریالجنائي بأنھ نیة إرادة ارتكاب الجر
مي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفا إلى نتیجة الجریمة أو أیة نتیجة اجرالقصد اإل" بقولھ 

إرادة ارتكاب الجریمة على ما " ى أنھا عل"  النیة" من قانون العقوبات  63میة أخرى و عرف المشرع األردني في المادة اجرإ
عة اإلسالمیة و القانون الجزائري،دراسة مقارنة ،رسالة یعن عبد الجبار الطیب ،القصد الجنائي بین الشر" (عرفھا القانون

  ).79ص -ھامش-2002میة،جامعة باتنة ،االجتماعیة و العلوم اإلسال ماجستیر،كلیة العلوم
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1.ا للخالف الفقهي الحاد الذي ثار حول عدم وضوح فكرة القصد الجنائي لديه نظر
 .تحديد جوهر القصد الجنائي

كان قد  األخيرو هذا  ،أو أنه جارى المشرعين المصري و الفرنسي في هذا المسلك.2
المشرع  أن والجدير بالذكر ،الصمت حيال تعريف القصد الجنائيجانب التزم 

ه اشترط صراحة لزومه كركن ـنّأ إن لم يضع تعريفا للقصد الجنائي إالّالجزائري و
 156-66األمر رقم  ج.ع.ق 155دة  في المادة ة الجنائية في جرائم متعدللمسؤولي

 160و المادة  158مادة ن قانون العقوبات و الالمتضم 1966جوان  8المؤرخ في 
 .)1982فيفري  13قانون  (ع .ق

ك من تمس  األولىحظة حكما لدى اللّا وحتم لذلك فالقصد الجنائي العام يفترض توافرهو
على   مقده يأنّ إدراكهية اإلجرامية في معرفة الفاعل وفتستقيم النّ ،الجاني بالمعتدى عليه

في بعض  االعتباروقد يؤخذ القصد الجنائي الخاص بعين  ،حق له فيه بعمل الاإلتيان 
اد ـافع ال يشفع بالفاعل ولو كان ذلك تشريفا حسب اعتقغير أن الد ،حصريةالحاالت ال

   1.الشخص الذي احتجزه كان في خطر مواجهة عدو أو خصم له الخاطف بأن و تذرع

د فعل هذا يعني أن قصو ،اإلرادة نحوه بعد العلم به اتجاهيء يعني القصد إلى الشّو
هي جة وــتيكذلك قصد النّو ،الخطف هو إحاطة العلم به واتجاه اإلرادة نحوه

    النتيجة العمد يقوم على العلم واإلرادة المنصرفين إلى الفعل و أن فصح االختطاف
 :توفر عنصرين همابالقصد الجنائي العام لدى الجاني  يتحققعليه و

 

 

                                                             
عة اإلسالمیة و القانون الجزائري،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستیر،كلیة العلوم ید الجنائي بین الشرعبد الجبار الطیب ،القص -)1(

  ).81ص - 2002االجتماعیة و العلوم اإلسالمیة،جامعة باتنة ،
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عدم لها و ةبالوقائع المكونو االختطافق للجاني العلم بماهية جريمة ـأن يتحق :األول 
  .النتائج التي سوف تترتب عليهاو مشروعيتها

النتيجة بنية إحداث  االختطافأن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة  : الثاني
 األول يتناول العلم  اثنين سوف ندرس عناصر القصد الجنائي في فرعينو ،اإلجرامية

  .و الثاني اإلرادة

 العلم :األول الفرع 

معنى ذلك و ،ي يكون عليها الجاني ساعة ارتكاب الجريمةالعلم هو الحالة الذهنية التّ« 
أن يمتلك الجاني قدرا الزمن منها الجريمة ا من المعلومات عن العناصر التي تتكو

ق بطبيعة ــإذ أن من هذه العناصر ما يتعلّ ،د قانوناوهذا أمر بديهي على الوجه المحد
جة اإلجرامية ومنها ما يتعلق بالظروف التي تدخل في ـمنها ما يتعلق بالنتيالفعل و

  1 » . تكوين الجريمة

به بها لقيام القصد هي كل ما يتطلّ ي يلزم العلماإلجرامية التّعناصر الواقعة و
ا من الوقائع اإلجرامية تمييزها عن غيرهو يع إلعطاء الواقعة وصفها القانونالمشر

ن أن يحيط علم الجاني بكل واقعة يتعي بذلكو ،أيضا عن الوقائع المشروعةاألخرى و
بمعنى أن يشمل علم الجاني ما يتطلبه القانون  ،ذات أهمية قانونية في تكوين الجريمة

في م قائم ن عنصر العلأكل ركن منها كي يقال ب استكمال عناصرو ،الجريمةاء لبن
  .القصد

                                                             
  .29ص ،1،2004طبعة األردن، الدار العلمیة الدولیة، نبیھ صالح ،النظریة العامة للقصد الجنائي،-)1(
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الجهل أو الغلط في الواقعة يؤدي إلى  إذا كان العلم شرطا لتوافر القصد الجنائي فإنو  
في ي العلم على نحو يخالف الحقيقة والغلط يعن فالجهل يعني انتفاء العلم كما أن ،انتفائه

  1.ينتفي معهما القصد الجنائييقة الواقعة وكلتا الحالتين ينتفي العلم بحق

ه فاعل للفعل ع بالملكات العقلية المعتادة يدرك أنّان المتمتّـاألصل أن اإلنسو
يات هذه األصل أن يكون عالما بماد االختطافالجاني في جريمة و ،الذي يقوم به

العلم بفعل الخطف بل يجب  ذلك ال يكفل ،لنتائجها متوقعاالجريمة مدركا خطورتها و
ع الحق وقع يتطلب العلم بموضووهذا التّ ،الفعلع النتيجة التي يحدثها هذا أن يتوقّ
  .ي قد تصيبهـالتّرار ـإدراك األضو عليه المعتدى

وع وهذا النّ ،تيجة المترتبة عليهاالنّا بالحكم القانوني لفعل الخطف ويلزم أن يكون عالمو
عاء بعدم وجودهمن العلم مفترض وال يصح إنكاره أو اإلد.  

إذا كان الجاني  االختطافلدى الجاني في جريمة  افراالقصد الجنائي يكون متوو
ه يرتكب فعل الخطف وا بأنّعالمقل أو إجبار النّو األخذنة له وهي الوقائع المكو

ه يترتب على أنّو ،يطرة عليهالمخطوف على ترك مكانه أو تحويل خط سيره بتمام الس
  .السالمةالتنقل وو االختيارفي  )المجني عليه(على حق اإلنسان  االعتداءفعله 

أو باسمعلم لعي عدم ارشّركنها اليات وعناصر الجريمة ووال يقدح في العلم بماد 
ل كون ــجنسية المخطوف أو عدد ركاب الوسيلة المختطفة أو غير ذلك من التفاصي

 .هذا العلم تابع لما سبق

 

  

                                                             
، دون 1القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزء ن، شرح قانون العقوبات الجزائري،سلیماعبد اهللا -)1(

  .250،ص1998طبعة،
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  اإلرادة:  انيــالفرع الث 

إذا طلبه  شيئايقال أراد الرجل  ،المشيئةغة تعني الطلب واالختيار واإلرادة في اللّ
إلرادة لوقد تعددت تعريفات اإلرادة تبعا لتعدد أنواعها ذلك أن  ،أو اختاره أو شاءه

  .إرادة ظاهرة و إرادة باطنة :قسمان

     يةتمثل النّـا اإلرادة الباطنة فأم االمتناعلوك أو ل في السـفاإلرادة الظاهرة تتمث 
عالقة وطيدة فاإلرادة الظاهرة   غير أن بينهما ،هاعليع يمكن اإلطالي ال و القصد التّ

على هذا و ،مقاصدفس من دوافع وها تبرز ما في النّالباطنة حيث أنّدالة على اإلرادة 
اإلرادة في موضوعنا و مظهر خارجيلإلرادة جانب نفسي و نأاألساس يمكن أن نقول ب

  1".سيلة معينةطريق وجه إلى تحقيق غرض عن سي يتّنشاط نف "هي 

المعاقب  تيجةالنّو اإلجراميلوك على الس تنصب اإلجرامياإلرادة في القصد و
هي  اإلجراميعنصر في القصد  باعتبارها اإلجراميةبمعنى آخر أن اإلرادة  ،عليها

امية من ـل المرحلة الختــهي تمثّو ،جه إلى غرض غير مشروعنشاط نفسي يتّ
هذه  إشباعغبة في شاط يبدأ باإلحساس بحاجة معينة ثم الرفهذا النّ ،شاطمراحل هذا النّ

  .غبةبتحقيق هذه الر اإلراديالقرار  اأخيريلة ما وسالحاجة بو

ا الرغبة فهي الغاية التي يتجسد فيها هذا الدافع أم أواإلحساس هو الباعث ف وفقا لهذا و
   2.القرار اإلراديتحقيق الرغبة هي الغرض الذي يتجه إليه و اإلحساس

ل الباعث ل أو نقطة البداية حيث يمثّافع األول الدـالباعث يشكّ ا تقدم فإنممو
فس بحيث تتولد عنه القوة الدافعة أي هو عبارة عن حديث يساور النّ ،اإلنعاش النفسي

كما أن الدافع  ،للتصرف أو السلوك اإلجرامي مما يؤدي إلى تكوين اإلرادة اآلثمة
د الجنائي الي ال يدخل في تكوين القصـبالتّو ،ال يدخل في تكوين اإلرادة )الباعث(

                                                             
  .633، ص1977، 4بعةمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط -)1(
   .342،343ص  المرجع السابق،شرح قانون العقوبات ،  نظام توفیق المجالي، -)2(
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الباعث ال يدخل كقاعدة في تكوين اإلرادة إال إذا نص المشرع على  بمعنى آخر فإن
  .عنصره األساسيالقصد و ل جوهرـاإلرادة تمث باختصار فإنو ،1ذلك

علمه بهذه الجريمة إلى  الجاني في جريمة االختطاف بعدجهت إرادة  ـإذا اتّو 
هذا فتحويل خط سيره  أوعن مكانه  -المخطوف - المجني عليه إبعادهدفه وهو  تحقيق

تيجة معاإلى النّتنصرف إلى الفعل و أن يعني أن اإلرادة البد، أن تتجه  وال يكف
لم يكتمل في  القصد الجنائي رت هذه الحالة فإناإلرادة إلى الفعل دون النتيجة ولو توفّ

  .هذه الحالة

يتمثل في إغالق الباب على  إذا قام الفاعل بنشاط إرادي كما ال يتوافر القصد الجنائي
يغادر من الباب اآلخر الذي كان  أنالمجني عليه مع اعتقاده بأن بإمكان هذا األخير 

  .مغلقا أيضا ولم يكن الفاعل عالما بذلك

إذا كان الفاعل يجهل أن من شأن جريمة لعدم توافر القصد الجنائي ال تقوم الو
كمن يغلق باب مكان بعد خروجه منه وهو يعتقد  ،فعله أن يحرم المجني من حريته

وال  اإلجراميينتفي القصد  كما ،على خالف الحقيقة بعدم وجود أي شخص في الداخل
 إلقاءله قانونا  يحقّ هــبأنّعل إذا كان الفاعل يعتقد عند ارتكابه الفتقوم الجريمة 

  .القبض على المجني

أنه ا متى ثبت اإلباحة فال يسأل جزائي وفي هذه الحالة يكون الفاعل قد وقع في غلط  
الحظ أن الجهل بقانون يو ،ذلك ال يعفي من المسؤولية المدنية أن كان حسن النية إالّ

د الحاالت التي اإلجراءات الجزائية الذي يحديجوز فيها القبض يالنتفاءا صلح سبب 
هذا  بانتفاءيصلح سببا للقول  ه الـنّإا الجهل بقانون العقوبات فأم ،اإلجراميالقصد 

  .القصد

                                                             
  .351نبیھ صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي ، المرجع السابق، ص -)1(
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المعنوي فإن الفاعل يسأل جزائيا دون متى وقعت الجريمة وتوافر ركنها المادي وو
  .هذه الجريمة الرتكاباعتبار للباعث الذي دفع الجاني 

 العلم نة لها وو الوقائع المكو االختطافر العلم بجريمة ـه إذا توفّإلى أنّنصل  و
توفرت اإلرادة إلى عدم مشروعيتها وخطورتها والنتائج التي سوف تترتب عليها وب

القصد الجنائي يتحقق في هذه  فإن اإلجراميةالنتيجة  إحداثبنية  الفعلارتكاب 
  .الجريمة

  : الثانيب ـــالمطل                                       

  اعث في جریمة االختطافــــــالب                              

أشكالها تبعا للهدف من وراء ختطاف وتعدد صورها وا لطبيعة جريمة االنظر
لجرائم أخرى ا ما تكون مقدمة هذه الجريمة غالب باعتبار أنو ،هذه الجريمة تنفيذ

    ،الغالب ال يكون هدف الخاطف هو خطف الشخص أو وسيلة النقل مستقلة عنها إذ
جريمة أخرى الحقة جل الوصول إلى أهذه الجريمة من  بتنفيذإنما يقوم الجاني و

أو الضغط لتحقيق منافع مادية و االبتزازاحتجاز المخطوف بهدف للخطف هي حبس و
  .الب سياسيةو مطهتك العرض أو االغتصاب أ

ـّنوقد ت  ختطاف جريمة مستقلة مكتملة األركان جريمة اال أنإلى  -فيما سبق –بي
مستقلة  أخرىل جرائم ـتمث إجراميةيتلوها من أفعال  أوما يصاحبها  أنو ،و العناصر

وهذا ما يؤيده الفقه والقضاء والواقع وهو المخرج العملي لحاالت  ،ولىعن الجريمة األ
 صدي لهذه الجريمةالقضاء عند التّيها رجال الفقه وي قد يقع فاإلشكاالت التّالخلط و

جريمة تطورت سريعا في وسائلها وصورها وأشكالها تبعا للتطور  هاباعتبار أنّ
  .قدم العلميـالتالحضاري و
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بب في أهمية بالغة وهو الس لى ارتكاب هذه الجريمة يحتّلإالباعث  ما سبق فإنمو
  .أشكال مختلفةة ودالجريمة في صور متعدظهور هذه 

ما يجعلنا نهتم بدراسة هذا الباعث باعتبار دراسته قد تمثل حال لبعض اإلشكاالت في 
من خالل فرعين ندرس في األول تعريف الباعث وفي وستكون دراستنا  ،هذه الجريمة

  .فرع ثانٍ تعدد أنواع الباعث على ارتكاب جريمة االختطاف

  تعريف الباعث : الفرع األول

هو قوة داخلية تدفع الفرد نحو القيام  جتماعإلافي علم  - DRIVE - الباعث
عدم  وقد تنتج التوترات عن ،وتربالتّنعدام التوافق وإب إحساسهض من بنشاط يخفّ

      ،جتمعمعن المكتسبات التي اكتسبها الفرد من ال التوافق والتوازن الفيزيولوجي أو
يفضل معظم علماء و ،محدد فللقيام بنشاط معين وال يدفعه نحو هد الباعث يدفع الفردو

  .اآلن استخدام كلمة الحاجة في هذا السياق أيضا االجتماع

أمافعا الد - MOTIVE -  نحو الهدف  يتميز الدافع بأنه أكثر توجيهاباعث على الفعل و
 أوبموقف  االعترافن الدافع يتضمغم من أنه قد يسعى إلى تحقيقه وبالرو ،من الباعث

  1.تتطلب إشباعا أو استكماال أو تعديال -  خارجية أو داخلية -  حالة

هو المصلحة التي و يطلق على الباعث أحيانا الغاية من الجريمة أو القصد البعيد فيهاو
  2.يبغي الجاني تحقيقها منها أو الشعور الذي يدفعه إليها

جريمة أخرى حيث قد يكون الباعث على الباعث في جريمة االختطاف غالبا ما يكون و
ارتكاب جريمة االختطاف هو االغتصاب أو الرغبة في االنتقام أو االبتزاز بحيث يقوم 

  .الشخص بتنفيذ جريمة االختطاف بدافع تحقيق الجريمة باعتبارها جريمة عمدية

                                                             
  .269،صبعة، دون تاریخ طون محمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، د -)1(
   .47ص ،1985 ،8بعةط اإلسكندریة، دار الفكر العربي، األشخاص و األموال،عتداء على جرائم اإل رؤوف عبید، -)2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وعقوبتها األشخاص اختطـاف جريـمة أركـان:                         الثــاني الفصــل  
  

- 125  - 
 

ده القضاء يذهب إلى أن القصد الجنائي في ـيؤيأي الغالب في الفقه ولكن الرو
األولى تتحقق في الجرائم العمدية دون اعتبار  أنو ،الجريمة يختلف عن الباعث فيها

      بمعنى أن األخير ال يعتبر عنصرا في بناء القصد الجنائي ألن توافر العلم ،للثاني
 ،صرفإلسباغ صفة العمدية على التّ كاف - هما عنصرا القصد الجنائيو –اإلرادة و
 ذافكرة القصد إذ لن يكون ذلك العنصر نصر آخر يكمل ال حاجة أصال إلضافة عو

  .المسؤولية العمديةبقيام أهمية فيما يتعلق 

فر األصل أن القصد الجنائي في جرائم االختطاف يكتمل بتو على ذلك فإنو 
وال حاجة للباعث الكتمال القصد الجنائي في جرائم االختطاف سواء  ،اإلرادةالعلم و

  .كان الباعث سياسيا أو إجراميا أو غير ذلك من أنواع البواعث

لوك ي حركت السه سبب وجود اإلرادة التّصرف ابتداء ألنّإن كان الباعث سببا للتّو
هي رها ذهنيا وى الغاية عن طريق تصوه ينصرف إلــألنّو ،لكنه يظل خارجا عنها

فقد تكون غاية الجاني في جريمة الخطف هي ارتكاب  ،بذات صفة إجرامية ليست
لم يتمكن من تنفيذ جريمة االغتصاب حيث  ،و لكن الغاية لم تتحقق االغتصابجريمة 

أو كما قد يكون في حالة الباعث  ،غم من أنه قد نفذ جريمة االختطاف كاملةبالر
الخاطف على خطف الطائرة أو غيرها هو  إقدامالسياسي حيث قد يكون الباعث على 

لكن لم تتحقق تلك المطالب بالرغم من أن ة والضغط على الدولة لتحقيق مطالب معين
تجريمة االختطاف قد تم.  

دون توافر القصد  –كقاعدة عامة  –ول حالشريف ال ي أن الباعثالفقه ر قر لقد
خص أن يكون مدفوعا ه ال يقدح في قيام القصد الجنائي لدى الشّبمعنى أنّ ،الجنائي

  1.بباعث شريف

                                                             
  .148المرجع السابق، صجرائم االختطاف ، عبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمري،  -)1(
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بالباعث الشريف في جرائم االختطاف باعتبار أن الجريمة  االحتجاجولذلك ال يصبح 
التجريم وال يخرجها صفة بصفة ها تظل متّيتوفر فيها القصد الجنائي أي أنّو ،تتحقق

  .عن هذا الوصف كون الباعث شريفا على ارتكابها

كما  مهما كان نوعه إجراميي تتم بباعث جريمة االختطاف التّ أنمعنى ذلك 
وال يقدح هذا  ،يكتمل في بناءها القصد الجنائيوصف التجريم و يتحقق فيها رأينا

ر من كونها جريمة مع االختالف بينهماالباعث أو يغي.  

موقف المشرع الجزائري من هذا فلم يرد في قانون العقوبات الجزائري أي  اأم
ال غرابة في هذاد فيه المشرع مفهوم الباعث ودوره في التجريم والعقاب ونص يحد، 

ى بالنسبة للقصد الجنائي والمسؤولية المشرع الجزائري التزم جانب الصمت حتّ نأل
  .الباعثهما أكثر أهمية من الجنائية و

عدم اكتراث المشرع الجزائري بفكرة الباعث  سبب قد ذهب البعض إلى أنو 
ي تّع الجزائري يعتبر من الشرائع التشريو رغم أن ال ،حداثة هذه الفكرة يرجع إلى

حيث أن  ،1810ه تأثر إلى حد كبير بالقانون الفرنسي الصادر سنة إال أنّصدرت حديثا 
ي يدور محور اهتمامها را بأفكار المدرسة الكالسيكية التّـهذا األخير كان قد صدر متأث

رت بالنظرية الوضعية اإليطالية ــبخالف القوانين التي تأث ،على الفعل اإلجرامي
خصية الجاني كالقانون اإليطالي واإلسباني التي تدعو إلى ضرورة االهتمام بش

  1.مـويسري و غيرهالسو

  

  

                                                             
  .176ص ،المرجع السابق القصد الجنائي بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الجزائري،دراسة مقارنة ، عبد الجبار الطیب، -)1(
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نص ري مبدأ عدم االكتراث بالبواعث والجزائس القضاء كر في سياق متّـصل فقدو
 27838:من ذلك القرار رقم في عدة قرارات للمحكمة العليا و على ذلك صراحة

ا من افع ال يكون ركنًأن الد« :يالذي ينص على ما يل  1982يناير  5الصادر بتاريخ 
يؤثر في  ماإنّو ،على تحقيق الجريمتين له ارقة وال تأثيرال السكان القتل العمد وأر

المحكمة  أعضاء أنحيث ، والعقوبة متى ثبت وجود ظروف مخففة لصالح المتهم
خصي الذي ال الشّ القتناعهما  تبع  المخففةأجابوا بالنفي على السؤال الخاص بالظروف 

 رقة الموصوفة يعاقبحيث أن القتل العمد المقترن بالسو ،يخضع لرقابة المجلس األعلى
العقوبة  حيث أنثبوت ظروف مخففة لصالح المتهم و حالة عدم باإلعدام في عليه

برفضه بول الطعن شكال وبقيقضي المجلس المحكوم بها على الطاعن قانونية 
1 ».اموضوع  

فهذا الحكم نص صراحة على أن ركنا من أركان الجريمة وال يؤثر في  الباعث ال يعد
القانون صراحة على ذلك العقوبة إال إذا نص.  

العقاب بالباعث في التجريم و االعتدادغم من هذا التشدد في عدم ه و بالرغير أنّ
ه ال يوجد ما يمنع القاضي من مراعاة الباعث عند تقديره للعقوبة بين حديها إال أنّ

من يدفعه إلى  على هذا األساس فإنو ،دناءتها لشرف الباعث واألعلى تبعو األدنى
  .ال تتساوى خطورته مع من يرتكبها بباعث دنيءدافع شريف ارتكاب الجريمة 

  تعدد أنواع الباعث على ارتكاب جريمة االختطاف: الفرع الثاني

 أنيمكن ا لطبيعة هذه الجريمة ونظر االختطافيختلف الباعث على ارتكاب جريمة 
  :وافع فيما يليالد أونجمل هذه البواعث 

  

                                                             
  .177ص ،المرجع السابق القصد الجنائي بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الجزائري، عبد الجبار الطیب، -)1(
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  )االبتزاز( مادي اختطاف لباعث  -أوال 

فيه  االتجارالمخدر أو  إحرازستغل في ا كبيرا من فئة األحداث يعدد أنفمثال نالحظ 
األحداث في ترويج  استغاللفي ار المخدرات هذا مرده عدم تورع تج لعّلو ،استعمالهو

على السرقة  األطفاللغرض مالي كذلك في تدريب  االختطافيظهر و ،المواد المخدرة
  1.التشردو

      ،طلب فدية إلطالق سراح المختطف وهو شائع االختطافقد يكون الغرض من و
كل من يبعث قصدا في نفس وبعنف وقوة غصبه باستالبه و وابتزاز الشيء هو

أو  مه أو يسلم أي شخص آخر مالاإلضرار به بسوء على أن يسلّ منالشخص الخوف 
  .سند قانون

شخص من اإلضرار به أو  االبتزاز يقع عن طريق بعث الخوف في نفسو
وال تقوم بهذه ا يدفعه هذا الخوف إلى تنفيذ ما يطلبه الجانيبشخص يهمه أمره مم ،

محترفة جعلت مة وية منظّاوما جماعات مافيإنّات  فرد أو أفراد من مجتمع ما والعملي
األكثر الميسورة فراد المنتمين للعائالت الثرية ويعد األو من هذا الفعل مصدرا لرزقها،

قد يطلق الخاطفون و ا في هذه الجريمة كأبناء رجال األعمال و أبناء التجار،ـاستهدافً
سراح ضحاياهم أحياء بعد أن يقبضوا ما اشترطوه من المال كفدية و عبر الهاتف يتم 

   .التفاوض و لكن حذار من عواقب إفشاء األسرار

ـًغالبو المزارع يارات ومرائب السا ما يستخدم الخاطفون أماكن غير مأهولة كـ
الغريب أن و ،ختباء غير المألوفإلحراء لالصهؤالء  وال يستبعد أن يقصد ،النائية

الدوالر(ذون الفدية إال بالدفاتر ـهؤالء المجرمين ال يحب( ذوي  وهم على يقين بأن

                                                             
  .31، ص 2003، 1بعة حمد عبد اللطیف الفقي، أجھزة العدالة الجنائیة و حقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر، القاھرة، طأ -)1(
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إال سوف ظير المحافظة على حياة المخطوف والمخطوف سوف يدفعون أي مبلغ ن
  1.ينتقمون

هناك أرقاما خيالية لمبالغ فدية التي طالب  الداخلية الجزائرية فإن إحصائياتحسب و
صلة بالحاالت المتعلقة باإلرهاب وقدرت و أغلبيتها متّ ،فقط 2007بها الخاطفون سنة 

مليار دينار مقابل  12ماليير دينار دفعت منها عائالت المختطفين أكثر من  6بـ 
  2.اإلفراج عن ذويها

قضية االختفاء الغامض للطفل ياسين بحي الشابور في والية خنشلة و  الحاالتومن 
و تحولت حياة العائلة إلى جحيم خوفا  ،باءت بالفشل كل محاوالت البحث للعثور عليه

من تعرض ابنها إلى مكروه خصوصا أمام احتمال اختطافه من طرف مجهولين في 
عاما  34) ت.ع(ثلتين األولى اختطاف يوما بعد أن تم تسجيل حالتين مما 50أقل من 

         استعملوا سيارة سياحية قبل أن يتصل الفاعلون بعائلة المخطوف ،من مجهولين
  3.نصف سنتيم فدية مقابل إطالق سراح ابنهاو يطالبون بمليار و

  عتداء الجنسيإلاختطاف لغرض ا -  ثانيا

تخلو ه ال تكاد الحديثة فالحظت أنّحف بين الفينة واألخرى بين القديمة وتطالعت الص
 طفال خاصةاألوعموما حايا الجناة الذين يستخدمون الضجريدة من أخبار المختطفين و

تعذيبهم بعد ذلكة وإلشباع رغباتهم الجنسي، وفي هذا الصدد تشير اإلحصائيات أن:  

 .حالة اختطاف تمت في شهر واحد 28شهدت تسجيل  2000سنة  -
 أنفتاة كل يوم ومنه نالحظ  71حالة منهم  117ثم تسجيل اختطاف  2002سنة  -

األكثر استهدافا الفتيات هن. 
                                                             

(1)-http :WWW.ye 1.org/vb/archive/index.php/t-1292 69-html. 
(2)- ttp :www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtm/1/ar/features/awi/features/2008/05/20/feature-
02. 

  .9، ص  2008/09/13السبت -2404الشروق الیومي،عدد  -)3(
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قد أن العدد  2002و  2000عرفت األرقام تطورا مذهل بحيث نجد ما بين سنة   -
 .  هو أمر ينذر بالخطرتضاعف مما يزيد عن خمس مرات و

ة غير أن المصالح المختص 168تضاعف عدد األطفال المختطفين ليصل  2004سنة  -
 .2008حالة اختطاف تمت في غضون األربعة أشهر األولى من عام  41سجلت 

فإننا نجد أن الرقم يتطور بزيادة تقدر ب  2004إذا قارنا استفحال الظاهرة مع سنة  -
 .حالة اختطاف جديدة 45

حالة اختطاف منهم األطفال خالل  14سجيل مصالح األمن تشير إلى ت إحصائيات -
أضافت ذات و ،ذكور عادوا إلى أسرهم 5بنات و  9من بينهم  2008شهر جانفي 

1.الجنسي عتداءإللحايا تعرضوا في مجملهم المصالح أن الض  
أغلبهم ) 2009 -2005(طفل اختطف في الجزائر خالل خمس سنوات بين  800 -

 .انتهكت أعراضهم
 2008-2007حالة اعتداء جنسي على القصر خالل سنتي  2574  -
 2009.2سبع سنوات األخيرة حتى سنة  متورط خالل 1043 -

  .2010حالة اعتداء جنسي خالل سنة  2000إلى جانب إحصاء أكثر من و

  .2010أي  ةحالة اختطاف أطفال خالل نفس السن 127تسجيل أكثر من و

- 3  %الشعوذةحر و من االختطافات دافعها الس. 

استغاللهم في ة حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وختياري إلتفاقيإلوقد أشار البروتوكول ا
ل كل دولة ــكفُتَ أنول األطراف في هذا البروتوكول ترى ضرورة أن الد 3البغاء
الية تغطية كاملة بموجب قانونها ــاألنشطة التّأن تغطي كحد أدنى األفعال وو طرف

                                                             
)1( - www.droit.dz/com/forum/show thow th read php?t-1327. 

   .7، ص 2009ماي  26،الثالثاء 1635یومیة الجزائر نیوز،عدد  -)2(
الدورة  263نضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلوقد اعتمد و عرض ھذا البروتوكول  للتوقیع و التصدیق و ا-)3(

  .2002جانفي  18و دخل حیز التنفیذ في  2000مایو /أیار 25المؤرخ في  54
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العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو  الجنائي أو قانون
  .مـكانت ترتكب على أساس فردي أو منظّ

 : 2ف في المادة في سياق بيع األطفال كما هو معر  .أ 
 :التالية األغراضعرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من  )1(
 .لــاالستغالل الجنسي للطف -
 .يا للربحنقل أعضاء الطفل توخّ -
 .تسخير الطفل لعمل قسري -
ل حو الذي يشكّذلك على النّتبني طفل و إقرارلقيام كوسيط بالحفز غير الالئق على ا   )2(

 .طبيق بشأن التبنيخرقا للصكوك القانونية الواجبة التّ
ين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغالله في البغاء على النحو متأ أوعرض  -

 1.)2(المعرف في المادة 

لطفل ياسين بوشلوح  ل حدث هناك حاالت ألطفال خطفوا ووجدوا جثثا هامدة مثلماو 
يوما من  50من برج الكيفان والذي عثر عليه بواسطة كلب مدرب ألحد الخواص بعد 

شريح ـبعد التو ،متر فقط 300بـ نة في بئر يبعد عن بيته العائلي اختفائه جثة متعف
  2.حشيجنسي و عتداءإلض ه تعرـت أنّـُبثَ

حية الجاني قام باختطاف الض بوالية تيبازة حيث أن 2007كذلك ما حدث في أوت و
بالسالح األبيض مستغال حالة الفتور التي  التهديدسنة تحت طائلة  15البالغة من العمر 

  3.االعتداء عليها بوحشيةالمرور فقام بحجزها داخل غرفة و تعرفها حركة

                                                             
)1( -www.umn.edu/human rts/arab/pro-child 2 : html      ___ موقع مكتبة حقوق اإلنسان بجامعة منیوسیتا                                                                                     

  .7، ص2010نوفمبر  28، األحد 952جریدة النھار، عدد  -)2(
  .24، ص  2007أوت  22،األربعاء 2078 جریدة الشروق ،عدد -)3(
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ف يخطف األطفال و يغتصبهم بطريقة معلم موسيقى مزي "كذلك ما جاء تحت عنوان و
حيث ذكر أولياءهم ما حدث لهم على أيدي المتهم و التي ...ومما جاء فيه "وحشية 

كان يوهمهم إذ أفاد جميع الضحايا أن المتهم  ،كانت متشابهة من حيث السيناريوهات
يطلب بالهدايا و يستدرجهميحمل معه آالت موسيقية حيث بأنه معلم للموسيقى و

  1.مساعدته لحمل اآلالت الموسيقية

ت هذه الفئة من األفعال المخالفة لآلداب مدـبالنسبة للمشرع الجزائري فقُو 
القاصر الذي  يقصد بالدرجة األولىوة وبدون استعمال العنف والعامة ولو تمت بدون ق

  .سنة 19حيانا إلى من تجاوز هذه السن إلى غاية سن الرشد تمتد أسنة و 16لم يتجاوز 

د المشرع في عقوبة جريمتي االغتصاب و الفعل المخل بالحياء مع استعمال حيث شد
  .سنة 16العنف عندما ترتكب على قاصر لم يتجاوز سن 

من  337و  2/336و  2/335هما الفعالن المنصوص و المعاقب عليهما في المواد و
الفعل العقوبة جزاء جريمتي هتك العرض وقانون العقوبات الجزائري وهكذا ترفع 

 10سنوات لتصبح من  10إلى  5هي السجن من مع استعمال العنف و بالحياءالمخل 

  .سنة 16سنة عندما ترتكب على قاصر لم يتجاوز  20إلى 

  اختطاف لباعث انتزاع األعضاء   - ثالثا

ور الحديثة في ي تعتبر من الصالتّوع من الجرائم والنّ ا لخصوصية مثل هذانظرو
ن يكون لها أحكامها أضرورة  وجبعلى تدهور في األخالق  نمـالتي تو رتكاباإل

تشديد و تلك األفعالليجب تحديد العقوبة المناسبة و ،بالبشر جاراالتّة في قانون الخاص

                                                             
  .24ص . 2009فیفري  12، الخمیس 2531جریدة الشروق، عدد  -)1(
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إذا أدى و ،ء البشرية المتاجرةالعقوبة في حال ما إذا كان الهدف من استئصال األعضا
  1.فعل الجاني إلى موت المجني عليه

هي تشير إلى تواطؤ ال باألعضاء البشرية و للمتاجرةختطاف وقد تنامت ظاهرة اال
بح جارة الباحثة عن الربعض ممتهني التّالقي خطير بين بعض ممتهني الطب وأخ

  2.اديةـالعالمية المتم اديةـاالقتصالسريع على أشالء الضحايا في دوامة األزمة 

لم يكن لها سابقةو 21ة عرفت فقط مع بدايات القرن هذه الجريمة ظاهرة جديد وتعد 
ا، حيث الجراحي حاليي عرفها المجال الطبي وطورات التّــذلك بعد التّ ،قبل من

من خالل  "سترزاقإلل "ا اتخذت بعض الجماعات المحترفة هذه العمليات أسلوب
حية المستأصلة من الض األعضاءحيث غالبا ما تكون  ،المتاجرة باألعضاء البشرية

  .القلب الكليتين و العينين

لذا فهي تدخل في ايطار  ،ةجم إمكانياتب دراسات وـوهذا النوع من العمليات يتطل
ذه العمليات فالقيام بمثل ه ،مة والناس الواقفين عليها ليسوا بأناس بسطاءالجريمة المنظّ

 :وهي اا خاصتتطلب مجهود المستلزمات التييتطلب جملة من الشروط و

 )المخطوف(عملية القبض على الضحية  -
جراحية ووقائية للحفاظ على العضو  إمكانياتالتكفل بعملية الجراحة وما تتطلبه من  -

 .األعضاء المستأصلة من جسم الضحية مع الحرص على عدم فسادها أو
 .الضحية بدفنها أو رمي ما يتبقى منها إخفاءالحرص على  -
من توفر  البدعملية تسويق العضو أو األعضاء المستأصلة من جسم الضحية وهنا  -

 :عنصرين

                                                             
 الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة، التصرف غیر المشروع باألعضاء البشریة في القانون الجنائي، ،حسني عودة زعال-)1(

  .84،85ص ،1،2001بعةط األردن،
المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و  الخبیر النفس جنائي و تنامي الجرائم األخالق المعاصرة، ،عباس محمود المكي-)2(

  .11، ص2007 ،1بعةط لبنان، التوزیع،
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اتفاقيات مع األطراف المستقبلة لهذه  إبرامالشبكة التي تقوم بعملية التسويق و.1
 .األعضاء

2.أوبكة التي تقوم بعملية التسويق والفرد تفاق المبرم بين الشّإلفقة التجارية وهو االص 
 1.األفراد المستقبلين للعضو مقابل المبلغ المتفق عليه من المال

ها مرتكبة من طرف جماعات من الجرائم المنظمة ألنّ الجريمة تعد أننرى  من هناو
مختصفهي تتطلب  ،نة من أشخاص محترفين في المجال الطبية في هذا المجال متكو

اء متخصصين ومتمكنين قام فيها العمليات الجراحية وأطباحية خاصة تُغرفة جر
  .والمتقدمين في المجال الطبي وأساليب الجراحة

 ،كقطع غيار بشرية لبعض األثرياء أعضاءهم باستخدام األطفال المخطوفين يستغلو
أخطر المنظمات اإلجرامية الدولية  إحدىضبطت سلطات األمن  مثالففي ايطاليا 

األوروبيودول اإلتحاد  أوكرانياصة في تجارة األعضاء البشرية بين المتخص مها تتزع
ها العقل المدبر للمنظمة التي تدير أيضا رطة اإليطالية بأنّوصفها تقرير للشّ ،امرأة

في أعضاءهم وبيعها  االتجارأوكارا ومراكز لخطف األطفال حديثي العهد بالوالدة و
الخاصة لنقل بعض  العياداتحيث يذهب باألطفال إلى  ،لصالح بعض األثرياء

  2.أعضاءهم إلى أبناء األغنياء من المرضى وذوي العاهات

فيتم إرسالهم الستئصال أعضائهم وترسل إلى  أبشع استغالل المعوقين م استغالليتّو
طن بوست أن مخابر وزارة الدفاع فقد ذكرت صحيفة واشن ،مصارف األعضاء البشرية

زوج  12000عن  سيوية ما ال يقّلآاألمريكية استوردت خالل ست سنوات من دول 
  3.من الكلى ألجنة تتراوح أعمارها مابين ثالثة وثمانية أشهر

                                                             
(1)-www.droit.dz.com/forum/show thow th read php ? t -1327. 

 دون طبعة لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،عقوبتھاخاص و األعضاء البشریة و جرائم االتجار باألش عبد القادر الشیخلي،-)2(
  .74، ص 2009،
  .231ص ،2008 ،بعةطون د ،2زء جال الجزائر، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار ھومة، عبد العزیز العشاوي،-)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.droit.dz.com/forum/show
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وعقوبتها األشخاص اختطـاف جريـمة أركـان:                         الثــاني الفصــل  
  

- 135  - 
 

وقد كشفت مباحثات قامت بها شرطة األنتربول نيويورك عن ألغاز اختطاف 
على رأس شبكة " لفي روز مبوم "بعد أن ألقت القبض على يهودي يدعى  األطفال

 حريات عن وجودكشفت التّ وقد ،األطفالدولية تتاجر في أعضاء البشرية وتحديدا كلى 
عدد كبير من ضحايا المجرمين أطفال عرب و مغاربة و على رأسهم أعدادا كبيرة من 

هي لتن ،وروأألف  100ألفا و  20ح بين األطفال الجزائريين مقابل مبالغ مالية تتراو
  .جزائريين لم يظهروا للعيان بعد ذلك  أطفالنتربول قصة اختفاء واختطاف ألبذلك ا

رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير " خياطي مصطفى " وكشف البروفيسور 
م تفسيرات لعدة توقيف رئيس الشبكة بنيويورك قد أنلقناة العربية البحث في تصريح 

ظاهرة  أنلدرجة  2008أعمال خطف راح ضحيتها أطفال جزائريون في سنة 
  .أصبح ظاهرة يومية في الجزائر  األطفالاختطاف 

عن  تتحدث األولىالتحريات  وحسب المعلومات التي يحوز عليها الدكتور خياطي فإن
الفلسطينيين والمغاربة وكل الجهات التي يوجد  األولىشبكة عالمية تستهدف بالدرجة 

شطة سواء ـوهو ما يعني اإلمكانيات المالية والعناصر النّ ،بها نفوذ الجالية اليهودية
  .غير ذلك أوكانت يهودية 

في المجتمع الجزائري  االختطافحول ظاهرة " الشروق "وفي ندوة نشطتها 
"  األحداثوالمسؤولة عن خلية نفت الضابطة بالشرطة القضائية  2008-03-03بتاريخ 

وجود أي نوع من الشبكات المتخصصة في المتاجرة باألعضاء " خيرة مسعودان
ه من خالل األرقام المحصل عليها والحاالت المعالجة على مستوى البشرية مؤكدة أنّ

بخالف تلك المتعلقة  الشرطة القضائية لم تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية
   .عتداءات الجنسيةإلبا
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ال تعود إلى  األطفالحاالت اختفاء أن " خيرة مسعودان "وقالت ضابطة الشرطة 
ختطاف فقط بل أن هناك من يلجأ إلى الهروب من عائلته ألسباب اجتماعية وأضافت اال
أن ولتصفية من العائلة  االنتقامغرض بفي غالب األحيان يكون  لالختطافافع الد

  1.حسابات ما

  اختطاف لغرض سياسي -رابعا 

ي يقوم فيها الخاطف بتنفيذ جريمته بباعث االنتصار لرأي أو مبدأ أو هي التّو
المطالبة  أونظرية سياسية يسعى إلى تحقيقها أعضاء منظمة أو حركة سياسية 

 األوضاعالمطالبة بتحسين  أو يمقراطيةالدو باالنتخابات كالمطالبةسياسية  بإصالحات
  . محاكمته أوالمطالبة بعزل مسؤول كبير في الدولة  أوقتصادية اال

أو حق تقرير  االستقاللعي للحصول على ياسي هو السقد يكون الباعث الس كما
سراح  إطالق أومعينة  2أي العام وتنبيهه إلى قضية سياسية يكون لفت  الر أوالمصير 

ولة والتأثير ويدخل ضمن البواعث السياسية تشويه سمعة الد ،ولةمعتقلين في سجون الد
ع على ــالتي تق االختطافمن خالل جرائم  األخرىول على عالقاتها بالدياحالس 

  .المستثمرين أوبلوماسي السلك الد عضاءأأو  األجانب

رورة والظلم والتجاوزات فرضتها الض وقد تكون البواعث السياسية شريفة
ذلك أي غير وقد تكون غير  ،رتكاب هذه الجرائمإلى ا أصحابهاالموجودة والتي تدفع 

  3.عادلة وال شريفة وإنما بدافع تحقيق المصلحة الخاصة لشخص أو جماعة

                                                             
  .2008-03- 03ندوة الشروق الیومي  حول ظاھرة االختطاف في المجتمع الجزائري، -)1(
و الثالثة  )T.W.A(تابعتین لشركة  باختطاف أربع طائرات اثنتان أمریكیتان 1970أمثلة ذلك قیام المقاومة الفلسطینیة عام من  -)2(

وأجبرتھا جمیعھا على الھبوط في  سویسریة و الرابعة بریطانیة بسبب مواقف الدول صاحبة الطائرات إزاء المشكلة الفلسطینیة
دف من وراء االختطاف ھو إطالق سرح المعتقلین في السجون اإلسرائیلیة و ألمانیا و مطار في صحراء األردن و كان الھ

  .سویسرا
أسامة مصطفى إبراھیم عضوي، جریمة اختطاف الطائرات المدنیة في القانون الدولي و الفقھ اإلسالمي، منشورات  : راجع

  .18، ص 2003الحلبي الحقوقیة، لبنان، دون طبعة، 
  .150،151سابق، صالمرجع جرائم االختطاف ، ال د اهللا أحمد المعمري،عبد الوھاب عب -)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وعقوبتها األشخاص اختطـاف جريـمة أركـان:                         الثــاني الفصــل  
  

- 137  - 
 

  : عــرابـــث الـــالمبح                                

  .يرالتشریع الجزائعقوبة جریمة اختطاف األشخاص في 
وعدم اإلخالل بها بأي شكل من نسان تعتمد التشريعات مبدأ حماية حرية اإل

 ا ألبسط قواعد السلوك اإلنساني وحرمانه لحقّإنتهاكً ألن االعتداء عليها يعدّ ،األشكال
وال يقيد هذا الحق  ،طبيعي تمتع به اإلنسان منذ القدم وأعتبر أساسا لوجوده ولكرامته

  .سائدةعراف الي حدود القوانين واألنظمة واألطالما أن اإلنسان يمارسه ف

في القسم ) الجرائم الواقعة على الحرية( االختطافع الجزائري جريمة وقد تناول المشر
  .الرابع من الفصل األول للباب الثاني من قانون العقوبات

دل وتُوقد ع47- 75من األمر رقم  40ب المادة م هذا العنوان بموجم را في وكان محر
من األفراد على الحرية الشخصية وحرمة الواقع  االعتداء « : يلي السابق كما

االعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل  «واآلن أصبح   »المنازل
   1.»والخطف

بحث أحكامها في القانون وتقضي دراستنا للعقوبة المقررة لجريمة إختطاف األشخاص 
  .مطالبمن خالل ثالثة الجزائري وذلك 

 .أركان جریمة اختطاف األشخاص وعقوبتھا إذا كان الجاني شخص عادي : األول المطلب

 .يــاني موظف عمومــان جریمة اختطاف األشخاص وعقوبتھا إذا كان الجــأرك : الثاني المطلب

   .ع الجزائريــخطف أو إبعاد قاصر بدون عنف في التشری : المطلب الثالث

  

  

                                                             
دون تاریخ  ،بعةطدون  لبنان، دار الكتاب اللبناني، ،العقوبات الجزائري، القسم العام الوجیز في شرح قانون ،ابراھیم الشباسي -)1(

  .363،364ص ، 
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  :ب األولـــلــــالمط

  أركان جریمة اختطاف األشخاص و عقوبتھا إذا كان الجاني شخص عادي

تناول المشرع عقوبة جريمة اختطاف األشخاص إذا كان الجاني شخص عادي في 
األشخاص الذين  فعاقب من قانون العقوبات الجزائري 294إلى  291من  موادال

يختطفون أو يقبضون أو يحبسون أو يحجزون أي شخص بدون أمر من السلطات 
  .المختصة أو خارج الحاالت التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على األفراد

إلى العناصر المشتركة الشرعية والمادية والمعنوية  في الفرع األولوسوف نتعرض 
طة و الظروف المشددة واألعذار المخففة وفقا العقوبات المسلّذكر  في الفرع الثانيو

  :للشكل اآلتي

  .أركان جريمة الخطف إذا قام بها شخص عادي :األولالفرع 

  الركن الشرعي - أوال

من قانون  294إلى  291ع على هذه األفعال اإلجرامية في المواد من المشرنص 
  1.و صنفها جنايات و جنحا الجزائري العقوبات

  الركن المادي  -  ثانيا

 :التالية هياألربعة يتحقق الركن المادي بإحدى الطرق أو األفعال  :الفعل  . أ

الجزائري التي .ع.ق 291الحبس أو الحجز طبقا لنص المادة  أوالخطف أو القبض 
هنّأعلى  تنص » كل من  سنوات إلى عشر جن المؤقت من خمس سنواتيعاقب بالس

قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة  أواختطف 
   .وخارج الحاالت التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على األفراد

                                                             
   .186صنبیل صقر، الوسیط في جرائم األشخاص ، المرجع السابق،  -)1(
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  .وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص

وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من 
  »  .سنوات إلى عشرين سنة عشر

عرض ويتمثل غالبا في القبض والتّ  « L’ENLEVEMENT  » :الخطف قصرا •
 .جاهها ونقلها إلى مكان مجهول وقطع الصلة بينها وبين ذويهاـللضحية وتحويل اتّ

ويتحقق القبض بإمساك المجني عليه من جسمه  « L’ARRESTATION »القبض  •
كأن يقوم  ،نقل لفترة من الوقت طالت أم قصرتوتقييد حركته وحرمانه من حرية التّ

شخص مهما كانت صفته فليكن شرطيا بالقبض وتوقيف أشخاص بدون أن يكون محل 
  .شبهة

فال يعد قبضا منع  ،والقبض يجب أن يؤدي إلى حرمان المجني عليه من حريته تماما 
فيه القبض أو يتم فيه  وال عبرة بالمكان الذي يتم ،خص من الذهاب إلى مكان معينالشّ

دكانا أو مزرعة أو  أوي أن يكون هذا المكان منزال وِتَسيــفَ ،الحرية من حرمانال
  1.اا أو خاصيكون هذا المكان عام أنحظيرة كما يستوي 

لفظان متقاربان  « LA DETENTION ON SEQUESTRATION » الحجز أوالحبس  •
في المعنى ويتمثالن في حبس الضحية لمدة قد تطول وقد تقصر في مكان وحرمانها 

أمثال قرسون وقارو وغيرهما من يميز بين معنيي  فقهاءومن ال ،من حريتها
وضعت يه حجزا إذا حية في سجن ويسمى الفعل حبسا إذا اعتقلت الضفيسم ،اللفظين

تتوفر الجريمة ولو حبست الضحية في منزلها أو في سجن ، في محل غير حكومي
  2.من السجون

                                                             
   .186المرجع السابق، صالوسیط في جرائم األشخاص ، نبیل صقر،  -)1(
  .4ص المرجع السابق،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري،  دردوس مكي، -)2(
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إلى نوع الوسيلة المستعملة في الحرمان دو لنا أن التّمييز بينهما يستند يب من هنا
لة الحبس وسيلة مادية كإغالق باب ونوافذ المكان الموجود فيه افهي في ح ،من الحرية

  .سواء كان المكان عاما أو خاصا المجني عليه

تهديده  أول وجوهي في حالة الحجز وسيلة معنوية تتمثل في أمر المجني عليه بعدم التّ 
ويكتفي المشرع لتحقق الركن المادي بأحد هذه األفعال ،لحتى ال يتجو.  

بس أو حجز كما إذا قبض على شخص ثم أطلق سراحه فقد يقع القبض دون أن يتبعه ح
  .الحبس أو الحجز دون أن يسبقها قبض كما لو حبس األب ابنه في المنزل وقد يقع

فيما بعد حبس أو  هماويالحظ هنا أن فعل الخطف والقبض معاقب عليهما ولو لم يتبع
الجاني بالحجز أو  كانوكذلك بالنسبة للحبس أو الحجز معاقب عليهما ولو  ،حجز

  1.ف أو القبضالحبس ليس بالضرورة نفس الشخص الذي قام بالخط

ويالحظ أن عبارة الخطف عامخاصة  فهيا عبارة القبض ة تطبق على أي شخص أم
  .على موظف كأن يكون دركيا أو شرطيا

على فعل يقوم به موظف قد يكون مثال مدير المؤسسة  وعبارة الحبس عبارة تدّل
  .فعل الحجز فهي عبارة عامة تشمل كل األشخاص امأالعقابية 

جريمة الحبس  اأم ،الخطف جريمة آنية أوعبارة القبض  أننستشف كذلك 
يبدأ سريان سقوط الدعوى فيها من  « SUCCESSIVE »والحجز فهي جريمة مستمرة 

ومهما يكن المكان الذي تم فيه الحبس  ،أو الحجز غير الشرعيحالة الحبس  إنهاءيوم 
يقضي بثبوت جرم  1959أو الحجز فقد صدر حكم من محكمة النقض الفرنسية سنة 

                                                             
)1( -jean larguier , philippe conte, anne laguier , droit penal spécial, delloz, paris,14 eme edition, 

2008,p95. 
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في كتابهما قانون " ماري لرقي -آن"و" جان نرقي"الحجز داخل المستشفى أورده 
  41.1العقوبات الخاص ص

293إلى  291المواد  من  إن ا يعني أنه قد ال تعطي تفصيال حول طريقة الخطف مم
يتم بالعنف أو  أنر فتشترط في الخطف مكر 293ا المادة أم ،إكراه أويتم بدون تحايل 

من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص  كّل  « هعلى أنّ الغش وتنص أوالتهديد 
جن المؤقت من يعاقب بالس غشا أو تهديداأو  عنفامهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك 

  . ج.د 2.000.000ج إلى .د 1.000.000وبغرامة من  عشر إلى عشرين سنة

  .تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسديويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا 

  » .وإذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا

ترتبط بفعل الخطف هيي و التّ 293فات الثالث التي نصت عليها المادة ومعنى الص :  

المخدرات ستعمال إحية كهو اإلكراه أي كل ما من شأنه سلب إرادة الض :العنف
  .مية األخرىـوالمواد التنوي

ظر الضحية بالنّ إرادةنه التأثير على أيأخذ حكم اإلكراه المادي إذا كان من ش :التهديد
  .إلى عمرها و جنسها

الضحية  إيهامستعمال وعود كاذبة أو إحايل والخداع ويمكن وقوع الغش بهو التّ :الغش
  2.أهلهاجاء بأمر من  طلب نقلها إلى مكان ما أن

والمشرمتى تحقق واحد من هذهي بين أفعال القبض والحبس الحجز والخطف وع يسو 
رورة إلى الحبس ي بالضذلك أن القبض مثال قد يتحقق وال يؤد ،قامت الجريمةاألفعال 

  .لحبسها أو حجزها دعصولها إلى المكان المق سراح الضحية قبل وطلوالحجز كما لو ُأ
                                                             

  .140، ص  مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، المرجع السابقبن الوارث ، .م  -)1(
    .4المرجع السابق، صالقانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري،  ،دردوس مكي -)2(
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كما لو حبس الوالدان  ،الحبس والحجز قد يتحققان ولو لم يسبقهما قبض فإنكذلك الحال 
  .ابنهما في منزلهما مدة من الزمان لتأديبه كما سبق بيانه

فعل الخطف أو القبض من جهة  صدورويقصد بها  : عدم مشروعية الفعل  . ب
وهذا ما تنص عليه صراحة  ،لطاتـمن الس أمر دونلحجز والحبس من جهة أخرى او

من السلطات المختصة وخارج  أمربدون ... «انون العقوبات الجزائريق 291المادة 
 »    .يأمر فيها القانون بالقبض على األفراد أوالحاالت التي يجيز 

ا به شرعا فال عقاب عليه وهما الحالتان اللتان نصت ـًمأذون أوا فإذا كان الفعل مأمور
 - 39إلى نص المادة  ستنادإلباوقد يضاف إليهما سواء  1- 1فقرة  - 39المادة ما عليه

ضبط  : بط والحبس مثالهستناد إلى مواد أخرى حاالت متنوعة من الضإلأو ا 1ف
ا ل خطرنتقال التي تشكّإلهلة امعدية خطيرة س بأمراضمرضى العقل والمصابين 

  .استشفائيةات ومصح خاصةوحجزهم في مؤسسات  ،حقيقيا

 أيضا اإلطاريدخل في هذا و ،قتضاءاإلح بها قانونا عند حاالت مصرهذه الو    
حبس األطفال من طرف آبائهم أو من لهم عليهم حق الحراسة ومنعهم من الخروج من 

واقتياد الجاني  وحجزهم في دور العجزة وضبط المتسولين ،2المنزل على سبيل التأديب
 61مادة (في حالة الجنحة أو جناية متلبس بها  المختصةللسلطات  مركزإلى أقرب 

المشاركة في ضبط الجناة عند وقوع الحوادث والكوارث ) قانون اإلجراءات الجزائية
  3.)قانون العقوبات 8فقرة  -451مادة (وكوارث الطبيعية 

  

                                                             
  ."ال جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون" ج .ع.ق 1فقرة  39تنص المادة  -)1(

)2( - michéle laura rassal- droit penal spécial, op-cit, p 336. 
من رفض القیام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقدیم مساعدة طلبت منھ قانونا أو أھمل ذلك و كان  كّل"  8فقرة  451المادة  -)3(

أو كوارث أخرى و كذلك في ضیاع أو غرق أو نصب أو حریق  بإمكانھ القیام بھذا و ذلك في ظروف وقعت فیھا حوادث أو
  ".لب أو تلبس أو صیاح الجمھور أو تنفیذ قضائيحاالت النھب و الّس
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أو أمر بالقبض أو  إيداع بأمرالقبض مشروع على أي كان أن  مما سبق يمكن القول
بدون أمر من   «بقولها مأخذانع .ق 291أمر بإحضار ويؤخذ على نص المادة 

فيها القانون بالقبض على  يأمرالسلطات المختصة وخارج الحاالت التي يجيز أو 
  1»  .األفراد

قوعه بأمر مشروعا لمجرد و دس أو الحجز يعالقبض أو الحب نأي القول بيؤد :األول
من الصادر  األمربمعنى قد يكون  ،لطة المختصة بذلك وهذا القول فيه لبسمن الس

بس أو الحجز حالمحاكم المختصة غير قانوني وحينئذ يسأل من ارتكب القبض أو ال
  .باعتباره  مساهما في جريمة الموظف

أمر الحاكم وكون  :ق تبرير القبض على تحقيق شرطينـص يعلّأن النّ :الثاني
ع لألفراد القبض بينما هناك حاالت أجاز فيها المشر ،المقبوض عليه متهما في جريمة

قانون اإلجراءات الجزائية  41حد الحكام فالمادة أتوقف على أمر دون على المتهم 
سا بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس ــلبـلكل من شاهد الجاني مت« :تقرر 

   » .مه إلى أقرب رجل من رجال السلطةن يسلّاحتياطي أ

ية اإلجرامية إلحداث الفعل خارج أمر السلطات وأمر يقصد به النّ :العنصر المعنوي 
  .وانصراف إرادة الفاعل إلى حرمان المجني عليه من حرية التنقل القانون

لعلم ، وهذا راجع ال تقع عن خطأقصدية  عمديةٌ في األصل بعبارة أخرى فالجريمة 
  ،الخاطف بخطورة تصرفه اإلجرامي وانصراف إرادته إلى تحقيق نتيجته اإلجرامية

، القبض على شخص خطأ فال عقاب على الفعل لعدم توفر القصد الجنائي تم إالّ إذا
ومثاله إذا حدث أن حارسا لمكان ما نسشخصا ما يوجد داخل هذا المكان فأغلق ي أن 

                                                             
  . « prévenus »فاللفظ المقابل لھا من النسخة الفرنسیة ھو لفظ " المتھمین" یقصد بذوي الشبھة  -)1(
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ف ا لتخلّه تبعـرف، فإن الواقعة ال تكون الجريمة ألنّخص وانصعلى هذا الشّ الباب
  . ية ينتفي القصد الجنائي الوعي والنّ

  عقوبة جريمة الخطف إذا كان الجاني شخص عادي: الفرع الثاني

يعاقب الجاني على ضبط أو حبس أو حجز أو خطف شخص بغير وجه حق 
نفس العقوبة على  طــوتسلّ ،جن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنواتبالس

  .حجز هذا الشخص أوالذي يعير الجاني مكانا لحبس  الشريك

ر بإعارة الجاني أو الجناة الحيز دخل الميسل هذه المساهمة نوعا من التّـوتشكّ 
طبقا تداء إليه، ـهالمكاني الذي يحبس فيه الضحية فيتعذر على ذويه أو رجال األمن اإل

ق نفس العقوبة على وتطب ،الجزائري قانون العقوباتمن  2و 1فقرة  291لنص المادة 
ن المحل الذي يعيره للجاني سيستعمل في حبس أو أا بإذا كان عالم ريك في حالة ماالشّ

  .ت تصرف الجناةـل تحـوإبداء إرادة وضع المح حجز غير قانوني

ف المجني عليه بأن انتزعه ـوبعبارة أخرى إذا تعاون شخصان على خط    
وأخرجه من بيئته ومن بعد انتزاعه وإخراجه سلمه إلى الثاني الذي أخذه وأخفاه أحدهما 

  .بمنزله، فهذان الشخصان يعتبران فاعلين أصليين في جريمة الخطف

بالمساعدة معاقب عليه  شتراكاإلا من ـل ضربـمع اإلشارة إلى أن إعارة المحل تشكّ 
يعتبر شريكا في الجريمة من   « على تنصو انون العقوبات الجزائريق 42في المادة 

اون الفاعل أو الفاعلين ـع أوه ساعد بكل الطرف را ولكنّـلم يشترك اشتراكا مباش
وقد   » .المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك أويرية ـعلى ارتكاب األفعال التحض

  .تخفض هذه العقوبة حسب الظروف أوتشدد 
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ا، ولعّل  يالحظ أني بين عقوبة الشريك كما لو كان فاعال أصليالقانون يسو
السر في ذلك أن إعارة األمكنة لحبس أو حجز األشخاص فيها دون حق من الخطورة 

السيما وتنفيذ الحبس أو الحجز مستحيل حيث ال  ،ر لحدوثهمااإلجرامية بمكان ألنه يس
ز المكاني الالزم لهذا التنفيذـيتهيأ الحي.  

غير الجائزين ولم  أو الحجز ث عن إعارة محل للحبسويالحظ أن القانون تحد
يشر إلى إعارة المكان لقبض غير جائز ،ذلك ألن الحبس أو الحجز هو الذي يستلزم 

 ،مكانا لتنفيذه فيه بينما القبض ممكن في أي مكان ويعاقب عليه ولو حدث في العراء
فلم تكن ثمة حاجة إلى ذكر القبض في وصف نموذج جريمة إعارة مكان للحبس أو 

  . الحجز

وبةـد العقــروف تشديـظ :الأو  

  :في الحاالت التالية عشرين سنةترفع و تشدد العقوبة إلى 

انون العقوبات ق 3فقرة  /291مادة لل طبقا الحجز أكثر من شهر أوإذا استمر الحبس   -
من شهر فتكون العقوبة السجن  أكثرة الحجز لمد أواستمر الحبس  إذاو « الجزائري

  »عشرين سنة إلىالمؤقت من عشر 

 حتى ،خص لشهر أو أكثروهذا يعني توافر الظرف المشدد باستمرار حجز حرية الشّ
هر تحدد بثالثين يوما وإن لم يرتكب بحقه أي جرم آخر كالتعذيب أو التهديد ومهلة الشّ

 291ادة ـة يدخل في نطاق الفقرة األولى من المــضمن هذه المهلفأي حجز يقع 

التي تجعل من عقوبة حجز الحرية السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات 
عشرين سنة إلىق الظرف المشدد الذي يستوجب السجن ـوخارج هذه المهلة يطب.  
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على  تالتي نص 1 فقرة/مكرر 293الخطف بالعنف أو التهديد أو الغش طبقا للمادة  -
من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك  «كل  هـنّأ

 » .ا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةا أو غشتهديد أوعنفا 
    ادرة عن مجلس قضاء باتنة بالقرار وذلك ما قضت به  غرفة االتهام الص

المتعلق بجناية االختطاف  /0000311 الفهرس رقمتحت  2011-01-4الصادر بتاريخ 
 293طبقا للمواد  16بالعنف وجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر أقل من 

  .ع.من ق 2الفقرة  335ومكرر 

 األحداثكذلك الحكم القضائي الذي صدر عن المجلس القضائي بمحكمة باتنة فرع 
القاضي بإدانة المتهم بجنحة  00081/09تحت رقم الفهرس  2009-2-16 بتاريخ

وجزاءا له الحكم عليه بعامين حبس نافذ مع تحميله المسؤولية  ،محاولة االختطاف
  .المدنية بالمصاريف القضائية

  :في الحاالت التالية السجن المؤبدوتكون العقوبة 

ي الكسوة ويقصد بهذا الز - أي بزي مستخدمي الحكومة - بارتداء بزة رسمية -
ي يثير التهيب لدى المجني عليه ارتداء هذا الز أنذلك  الرسمية لضابط أو شرطي ،

سر انصياع هذا األخير إلى القبض أو الحبس أو الحجز غير ـوبالتالي يي
 .1فقرة 292م .المشروع

 .انون العقوبات الجزائريق 1فقرة 292م .نظامية بإشارة -
أي اتصاف الفاعل أو الشريك بصفة كاذبة كأن يكون وكيل النيابة  بانتحال اسم كاذب -

وال يعتبر اتّصافا بصفة كاذبة انتحال اإلسم المعروف به بين  أو قاضي التحقيق،
تصاف إلألن هذا االنتحال ال يكف لتوافر ا ، الناس وكيل النيابة أو قاضي التحقيق

 .1 بالصفة الكاذبة
                                                             

  .814 السابق،المرجع  بعض الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة، رمسیس بنھام،-)1(
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امة مثال ويدخل في هذا إجبار طيار حو 2فقرة  292المادة  سائل النقل اآلليةبواسطة و -
لضمان عدم عقاب الفاعلين والشركاء في الجريمة  على القيام بتهريب محتجزين أو

 .1أي بمعنى تسهيل الهرب
وهو نوع  ون العقوبات الجزائريناق 2فقرة  292المادة  بتهديد المجني عليه بالقتل  -

لمجني عليه في الذي يصيب اذى األمن التعذيب المعنوي يعني بالضرورة إلحاق 
بالقتل لو  هكتهديد ،فيؤدي إلى معاناته لحالة نفسية سيئةواإلفصاح عن نية قتله تفكيره 

حوله أو إسماعه أصوات صراخ أناس آخرين إليهامه رصاص الأنه قاوم أو إطالق 
ي بالخوف ــان مظلم يوحــأو وضعه في مكه ـبأنه سيالقي المصير نفس

 .2الهلعو

وال يكف مجرد كون شفويا، مكتوبا أو ن وــأن يك اإلفصاحوي في هذا ــويست
الجاني حامال لبندقية للقول بتوافر التهديد ويضاف إلى جانبه متى كان لم يفصح عن 

 ..3هذا التهديد

ويعاقب الجاني بالسجن  « 2فقرةمكرر  293طبقا للمادة أنزل بمن حرم حريته تعذيب  -
وتفترض هذه الحالة  » .المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي

ع إذا ما كان التعذيب ن المشروقد بي ،تعذيب بإنزالاقتران الحرمان من الحرية 
ده ـف يصيب اإلنسان بجسـأي عن يــيعنوالتعذيب الجسدي  معنوي أوجسدي 

 ،الجرح ال يكف أوالضرب فمجرد  اءضبتر أع أورضوض  أوداث حروق ـكإح
ومعنى ذلك أنه في حالة الضرب أو الجرح تتعدد الجريمة في صورة ضرب أو جرح 

 .وقبض أو حبس أو حجز دون حق
                                                             

(1)- larguier conte, merle larguier, droit penal spécial,op-cit,p138. 
، 1،2006بعةلبنان، ط علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم العام، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،- )2(

  .231ص
و القبض بغیر حق لیست بما في نفس المجني علیھ من اعتقاده أن أوالعبرة في توفر شرط التھدید بالقتل في جریمة الخطف  -)3(

ولو كانت ظروف الحال تبرر عنده ھذا االعتقاد و الخوف من القتل و إنما العبرة في ذلك ھي بأن یصدر عن ھ الجاني قد یقتل
  .نھ تھدید بالقتلالجاني نفسھ قول أو فعل یصح وصفھ بأ
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وإذا « 1 3 فقرة مكرر 293 للمادة طبقاإذا كان الغرض من الخطف هو المطالبة بفدية  -
أي » .يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية

بمعنى استغالل الضحية التي وقع عليها فعل الحرمان من الحرية رهينة ابتزاز 
سواء وقع االبتزاز على األفراد أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولة  ،األموال

  .كأن يطلب الخاطف مبلغا من المال إلطالق سراح رهينته

  وبةــض العقــروف تخفيــظ: ثانيا

  :منه 25درسنا في قانون العقوبات القسم العام أن األعذار القانونية حسب المادة 

ـا في حالة توفّحاالت محددة في القانون حصرا رها مع قيام الجريمة والمسؤولية إم
  .إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففةوإعفاء المتهم إذا كانت معفية 

  :ع في حالتين.ق 2 294وتظهر صور تخفيض العقوبة وفق ما ورد في نص المادة 

   :األولىالة ــالح

الحبس أو الحجز  أوإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشر أيام من يوم القبض 
ض العقوبة إلى الحبس من سنتين المتابعة تخفّ إجراءاتوقبل انطالق  ،أو االختطاف

وهي اإلعدام وإلى  293إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 

                                                             
یتكلم ) وھو األصح(على من یخطف أو یأمر بالخطف تباین فبینما ینص المشرع الفرنسي العربي و الفرنسي  ینبین النص -)1(

من  20، راجع الصفحة النص العربي على المحاولة و ھي بحكم طبیعة الجریمة معاقب علیھا بدون حاجة إلى النص علیھا
  .المذكرة

یستفید الجاني من األعذار المخففة حسب مفھوم المادة  " ) 1975جوان  17المؤرخ في  47-75أمر رقم ( 294نصت المادة -)2(
من ھذا القانون إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف و إذا انتھى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشر أیام كاملة من  52

ل اتخاذ أیة إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتین إلى خمس سنوات یوم االختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز أو قب
و إلى الحبس من ستة أشھر إلى سنتین في حالتین المنصوص علیھما في المادتین  293في الحالة المنصوص علیھا في المادة 

  .292و  291
أو القبض أو الحبس أو الحجز و قبل الشروع في  و إذا انتھى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أیام كاملة من یوم االختطاف

و إلى  293عملیة التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیھا في المادتین 
  .الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في جمیع الحاالت األخرى
 293وات في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة األولى من المادة و تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سن

  " .من نفس المادة 3و  2إلى عشرین سنة في الحاالت الواردة في الفقرتین  مكرر و إلى السجن المؤقت من عشر
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 292و 291الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 

294مادة (إلى عشر سنوات والسجن المؤبد  جن من خمسوهما على التوالي الس 

 ).2فقرة

   :الثانية الةـالح

أما إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام و بعد انطالق إجراءات المتابعة 
المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة لمنصوص  الحبسض العقوبة إلى ـفتخفّ

وإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات  ،جن المؤبدوهي الس 293عليها في المادة 
جن المؤقت من خمس إلى عشر وإلى الس ،)3فقرة  294مادة (االت األخرى ـفي الح

  وات ــسن

و إلى السجن المؤقت من  1مكرر فقرة  293في الحالة المنصوص عليها في المادة 
 3و  2مكرر فقرة  293عشر إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  ).4فقرة  294مادة (

مرتكبي هذه الجرائم على عدم  دفعة من التخفيض في الحالتين تكمن في ـوالعلّ
وتدارك وقوع الخطر الجسيم في مثل هذه  ، المضي في حرمان اإلنسان من حريته

منية التي حجزت فيها حرية اإلنسان أقلالحاالت يكون بقدر أكبر كلما كانت المدة الز، 
ـخفيع في التّلذلك ميز المشرابقتينـين السورتف بين الص.   
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  :انيــــــب الثــــــلـالمط            

  الجاني موظف عموميا كان أركان جریمة اختطاف األشخاص وعقوبتھا إذ

من الموظف  «  107وتعاقب المادة ) قانون العقوبات 108-107(عليها المادتان نصت 
 أوالشخصية للفرد  خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس بالحرية

  » .لمواطن أو أكثرحقوق الوطنية الب

مسؤول  107مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة  « أن 108بينما تنص المادة 
  » .وكذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل ،شخصيا مسؤولية مدنية

  أركان جريمة الخطف إذا قام بها موظف عمومي: الفرع األول 

  1:خمسة أركان  107لجريمة االختطاف التي نصت عليها المادة 

 .فعل ماس بالحريات الفردية .1
 .الوظيفة .2
 .ممارسة الوظيفة .3
 .تجاوز حدود الوظيفة .4
 .القصد الجنائي .5

  

  

  

  

                                                             
 10المرجع السابق،ص  القانون الجنائي الخاص في القانون الجزائري، دردوس مكي،-)1(
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  فعل ماس بالحريات الفردية :األول ن ـالرك

بها أو يحد منها يعد  كل ما يمس و أهم هذه الحريات هي حرية الذهاب و اإلياب
راد هو ـاس بحريات األفـالمس ه فيـرز ما يمكن أن نمثل بـأبو ،ا للقانونـخرق
وقد سبق  ،أو حبسهم أو حجزهم أو خطفهم بغير وجه حقاألشخاص ى ـض علـالقب

  .شرح معنى هذه األلفاظ في المطلب األول

  الوظيفة :ن الثاني ــالرك

ها ال أنّ تظهرالعبارة واسعة و وهذه من موظف عمومي إالّ 107ال تقوم جريمة المادة 
امة بل تنسحب على كل ـن الذين بيدهم جزء من السلطة العــتقتصر على الموظفي

ا خص ينشط في خدمة الحكومة أو يسعى في خدمة إحدى مصالحها العامة بدءـش
  1.البسيط في البلدية وانتهاء بالوزير على رأس وزارتهعامل بال

  ممارسة الوظيفة: الثالثالركن 

ف بصفته موظفا أي أن يأمر بعمل تحكمي أو يشترط في الموظف أن يتصر
خصية أثناء تأديته لوظيفتهيات الشّماس بالحر، ف الموظف خارج ساعات فإذا تصر

حية أو حبسها أو حجزها أو ألغراض شخصية كأن يقوم بالقبض على الضو وظيفته
  .107بدال من المادة  291عتداء أو للمطالبة بفدية طبق عليه نص المادة إلخطفها ل

  تجاوز حدود الوظيفة: الركن الرابع 

ال يملك حق القبض على  فإذا كان الموظف ،يحتاج إلى توضيحهذا العنصر 
أما  ،عمله في حد ذاته يشكل تجاوزا لحدود الوظيفة حبسهم أو حجزهم فإناألشخاص و

                                                             
 10المرجع السابق،ص  القانون الجنائي الخاص في القانون الجزائري، دردوس مكي،-)1(
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يملك ذلك الحق فإن التجاوز يتحقق عندئذ إن هو مارس خارج الوجه  إذا كان الموظف
  .الذي أمره به القانون

إذا لم يكن الجاني موظفا بمعنى  294إلى  291ويطبق القانون العام أي المواد من  
من الذين خولهم القانون ا إذا كان عون أم ،ف في حدود وظيفتهأو لم يتصر 107المادة 

يبقى و ،للقانون فال جريمة امارس سلطته تلك طبقاص وفي ضبط وحبس األشخ
  .ق أمر غير قانونيـقاش قائما بشأن الموظف الذي يطبــالنّ

  القصد الجنائي: الركن الخامس 

نه مخالف أهو يعلم الموظف إال إذا قام بفعله عمدا وعليه ال يعاقب الجريمة عمدية و
   ،ا عن عملهأو خطأ فال يسأل إال مدنيت أن الفعل وقع منه جهال بــفإذا ثَ ،للقانون

مالبسات دي في حكمه وــعيترتب على ذلك أن القاضي يلزم بتعيين فعل التّو
  1.ارتكابه

 حجزه رات وبينما إذا قبض ضابط على شخص توجد في حوزته قطعة شبيهة بالمخد
ال أمرا حتى يتبين ما إذا كانت هذه القطعة مخد، ها ليست ن أنّثم تبيالقبض  مخدرا فإن

صحوبين بالوعي بعدم الحجز رغم انصراف اإلرادة إليهما وهذه نية لم يكونا مو
  .الي ينتفي القصد الجنائي كعنصر معنوي في الجريمةبالتّمشروعيتهما و

كن المعنوي للجريمة أن يتحقق الوعي بأن القبض أو الحجز أو الحبس فيجب لتوافر الر
فإن تخلف  نين بالقبض على ذوي الشبهة،اصرح فيها القويتم في غير األحوال التي ت

كان من شأنها اعتقاد الفاعل بأن مسلكه مشروع انتفى هذا الوعي ألسباب معقولة 
  .القصد الجنائي

   
                                                             

   .8ص ،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، المرجع السابق دردوس مكي، -)1(
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  عقوبة جريمة الخطف إذا كان الجاني موظف عمومي: الفرع الثاني 

جن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر بالس 107يعاقب المجرم في جريمة المادة 
التنزيل في الرتبة (سنوات فالعقوبة هنا قاسية مقارنة بما هي عليه في القانون الفرنسي 

   لكنها ضرورية لغرسو) حبس بسيط(في القانون المصري  أو) 1فقرة  114المادة 
تهاك ال يجوز ان "من الدستور  39قد نصت المادة وحماية بذور الحرية في بالدنا و

على  47بينما تنص المادة  "حرمة شرفه يحميها القانون حرمة حياة المواطن الخاصة و
 في الحاالت المحددة بالقانون وطبقا لألشكال ال يتابع أحد وال يوقف أو يحتجز إال "ه أنّ

 1."عليها التي نصت  

  :الثـــالـــــثلب ــالمط                  

  بدون عنف في التشریع الجزائريخطف أو إبعاد قاصر       

من قانون العقوبات  326ال تشترط هذه الجريمة المنصوص في المادة 
المكان الذي وضعه فيه من وكلت إليه رعايته بل تقوم  القاصر منالجزائري أن يبعد 

على  326نصت المادة و ،بمحض إرادته حتى في حالة ما إذا رافق القاصر الجاني
أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو يخطف وكل من «   هــأنّ

تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات و  أوتهديد 
   »ج.د 2000إلى  500بغرامة من 

الصادر به قسم الجنح بمجلس قضاء باتنة في الحكم الجزائي  ىوذلك ما قض
غيابيا بإدانة المتهم  القاضي /0106509تحت رقم الفهرس  2009- 01-26بتاريخ 

  .قاصر و معاقبته بعامين حبس نافذ  إبعادبجنحة محاولة 

                                                             
   .184المرجع السابق، ص  الوسیط في جرائم األشخاص، نبیل صقر، -)1(
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المتابعة  إجراءاتالمبعدة من خاطفها فال تتخذ  أوإذا تزوجت القاصرة المخطوفة و
ا على شكوى األشخاص الذين لهم صفة  في طلب الجزائية ضد هذا األخير إال بناء

  ." بإبطالهالزواج وال يجوز الحكم عليه إال بعد القضاء  إبطال

خص الذي لم يبلغ الثامنة عشر من هو الشّ 326بنص المادة  قصودالقاصر المو
اإلبعاد بين أن تكون الضحية في تجريم فعلي الخطف و هذه المادة قفرتال و ،عمره

 328خاضعين لنص المادة ال تنطبق على الوالدين الذين يبقيان  اهأنّإال  ،أنثىذكرا أو 
د تحت حضانته بمقتضى حكم في حال خطف أو إبعاد أحدهما الطفل القاصر الموجو

ثم نبين  326ن أركان جريمة المادة ـسنبيو ،1حرمان الطرف اآلخر من زيارتهنهائي و
  :ناإلجراءات الخاصة بها ثم نعرض العقوبة في فرعين متتالي

  أركان جريمة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف :األولالفرع 

  .ركن مادي و ركن معنوي : ركنان 326لجريمة المادة 

  .يتكون من عنصرين الخطف أو اإلبعاد و الوسيلة المستعملة  :الماديالركن  - أوال

  الخطف و اإلبعاد: العنصر األول

عشر وال يهتم إن كانت ذكرا أو  كتمل الثامنةيلم  ذيال خذ القاصرأيتمثل في  :الخطف -
من المكان الذي  اعمدنقله ن يتولون حراسته و يتحقق بجذبه والذي األشخاصمن  أنثى

 .برضاهيوجد فيه إلى مكان آخر حتى و إن تم ذلك 
و في أ و يتمثل أساسا في عدم تسليم القاصر إلى من له الحق في المطالبة به: اإلبعاد  -

من المكان  أوادية ـامته العـان إقـاصر من مكـنقل القو يقتضي اإلبعاد  ،حضانته
منزل ( قد يكون هذا المكان إقامة الوالدينو ،وضعه فيه من يمارس عليه سلطة ذيـال

 .ة و الخالةالحاضنين كالجد أحد األقارب منزل أو )القاصر
                                                             

  .187ص السابق، عمرجالوجیز في القانون الجزائي العام، ال أحسن بوسقیعة ، -)1(
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البقعة فال يشترط وقوع الخطف بالتحايل أو اإلكراه بل يكفي إبعاد المجني عليه من 
    تبع خاطفه،ها مرادا له من هو تحت رعايتهم ولو كان قد تركهم بإرادته والتي جعل

بأن يتولى بنفسه أو بواسطة غيره  ،أن يقوم الخاطف بعمل ايجابي إلتمام جريمته البدو
 .انتزاع المخطوف من أيدي من لهم السلطة عليه

جريمة عدم تسليم قاصر  بعاد فيمفهوم اإلبعاد في هذه الجريمة عن مفهوم اإليختلف و
ي تقضي أن التّ انون العقوبات الجزائريق 328المعاقب عليها في المادة المنصوص و

  .فل رغم صدور حكم قضائي يقضي بذلكيرفض الجاني تسليم ط

والذي فرضه علينا  اإلبعادلكلمتي الخطف وأعطي لكن رغم هذا المعنى الذي 
ينقل القاصر من  أن 326القضاء ال يشترط لتطبيق نص المادة  نإف ،مدلول اللغة

نه يعتبر الجريمة قائمة ولو إبل  ،الذي وضعه فيه من كان له عليه حق الرعايةالمكان 
  .إرادتهولتحق بالجاني بمحض  األبوينكان القاصر هو الذي غادر مقر 

ال تذكر شيئا  هاأنّ إال اإلبعادعلى الخطف و تنص 326المادة تجدر اإلشارة إلى أن و
المبدأتهما من حيث عن مد، ة الخطف أو اإلبعاد في قيام أو عدم قيام فال وزن إذن لمد

الجريمة مهما طالت أم قصفسير الضيق للنصوص الجزائيةـهذا ما يقتضيه التّو ،تر.  

 غم من ذلك فال تخلو المسألة من كل فائدةعلى الر، قصر أو طول المدة  إذ أن
حدث ي سبيله إن كان يريد من وراء اإلبعاد التّخلفي د على معرفة نية الجاني،قد يساع

على العكس من ذلك يعاقب إن و ،األنظارأو التجول لمدة قصيرة مع القاصر بعيدا عن 
ة الغياب ولم يقترن بها ماطالت مد هاريبر.  
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قاصر فال يعاقب  إبعاد أون يحمل غيره على خطف مال تذكر شيئا ع 326كذلك المادة 
  .االشتراكأن تتوفر فيه باقي شروط  بشرطا ـًإذن من يقوم بهذا الفعل إال بصفته شريك

الوسيلة المستعملة: العنصر الثاني   

 ،ال تهديد وال تحايلبدون عنف و على الخطف أو اإلبعاد الذي يتم 326تعاقب المادة 
إن كان القاصر موافقا على االلتحاق العليا بقيام الجريمة حتى وحكمة هكذا قضت المو

وصف الجريمة  هديد أو بالتحايل فإنالخطف أو اإلبعاد بالعنف أو التّ ا إذا تمأم ،بخاطفه
ل من جنحة إلى جناية ويتحو1،مكرر 293ق عليها المادة تطب ز بين ـالتي ال تمي
يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت  أوكل من يخطف  "والتي تنص البالغالقاصر و

... "بالسجن المؤقت  عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب سنه مرتكبا في ذلك  

 أوخطف القاصر لع الفرنسي في تجريمه المشر جارِع الجزائري لم يالمشر أنذلك   
جانب تقصير من  يمكن اعتبار هذاا والتحايل تجريما خاص أوالتهديد  أوبالعنف  إبعاده

  .ريـع الجزائـالتشري

نص  أم 326ق نص المادة فهل يطب باإلغواء اإلبعادذا وقع إ ساؤلويثور التّ       
المجال ى إلى فسح هذا ما أدو حايل ؟من التّنوعا  اإلغواءمكرر باعتبار  293المادة 
 DELIT DE »التّحايلواإلغواء  لحديث عن جنحةللفقهاء الفرنسيين أمام ا

SEDUCTION »  د القضاء الفرنسي في اعتبار الخطف باإلغواء خطفا بدون ولم يترد
الجزائري  في القانون 326المقابلة للمادة  356ق على الجاني نص المادة يطبو ،تحايل

  .في قانون العقوبات الجزائري 293المقابلة للمادة  354من المادة  بدالً

  .المسألة بخصوص هذهفلم يبدي رأيه  أما القضاء الجزائري

  
                                                             

  .189، صالسابق، المرجع الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة -)1(
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   : الركن المعنوي - ثانيا 

م واإلرادة و يجب ـه العلــيجب توفر القصد الجنائي بعنصري القصد الجنائي  . أ
اإلبعاد نزع القاصر عن سلطة من له عليه الوالية أو القصد من الخطف أو ن أن يكو

 ارتكابهاوال يؤخذ بالباعث إلى ر قصد جنائي ـتقتضي الجريمة توافو ،الحراسة
الفاعل عمال إراديا يتمثل في انتزاع  يفترض لقيامها أن يرتكب ،فالجريمة عمدية

أن فيه مع أهله أو من أي مكان آخر ومن المكان الذي يقيم ) القاصر(المجني عليه 
هي من ذلك المكان حتى يحقق غايته و ينصرف قصد الجاني إلى إبعاد المجني عليه

    1.ذويهقطع صلة المبعد بأهله و 

من  إبعادهحية وال إغواءه فمجرد الجنسي على الض عتداءإلاوال يشترط لقيام الجريمة 
  .لقيام الجريمة كافمكانه المعتاد و نقله إلى مكان آخر 

الجاني قد  أنحتمال إلساد ا إذانه قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما أغير 
تجاوزت سن الثامنة عشر من عمرها  هاــأنّا أخطأ في تقديره لسن الضحية معتقد

ا لقامتها و هندامها و مالمحها الخارجيةنظر.  

  : ابعة ـراءات المتـإج  . ب

عن غيرها من الجرائم في ما يخص تحريك الدعوى  326ال تمتاز المادة 
 إجراءاتيابة العامة أن تباشر للنّ أنبمعنى  ،العمومية فهي تخضع للقواعد العامة

دونما انتظار شكوى مسبقة من أهل  ،المتابعة فور ما يصل إلى علمها ارتكاب الجريمة
326للمادة  األولىهذا ما يستنتج من الفقرة  حيةالض.  

  

                                                             
  .10ص  ،المرجع السابق ،في التشریع الجزائري دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص -)1(
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إ اأمفال يجوز  ،اإلجراءات تتخذ منحى آخر ذا تزوجت القاصرة بمختطفها فإن
على شكوى من األشخاص  اك الدعوى العمومية إال بناءتحر أنيابة العامة حينئذ للنّ

وال يجوز للقاضي أن يحكم على الجاني إال بعد  ،الزواج إبطالالذين لهم صفة في 
1.واجصدور حكم بإبطال الز  

وعلى الرغم من أن ه مشوب بعدم الرضا الحقيقيـإال أنّ ،مثل هذا العقد عقد سوي   
مستقرة دائمة حياة مشتركة وا من أجل ليس الهدف منه االرتباط بامرأة ارتباطا شرعيو

  .العقاب باستظهار عقد الزواجهو إفالت من العدالة و بقدر ما

ا أمام المتابعة دون متابعة الجاني هكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها حاجزو
 شرطينبتوافر  له من الجائز رفع هذا الحائ،غير أنّ ويستفيد من ذلك حتى الشريك

كوى المسبقة لألشخاص الذين لهم صفة إبطال ـالشّالزواج و إبطالهما متالزمين و
  .الزواج

قد سنة و 16رها أقل من قد يكون عمالقاصرة التي تتزوج بمختطفها  إن : بمعنى آخر
  .سنة 18سنة وأقل من  16يكون أكثر من 

زواجها قد يكون باطال بطالنا مطلقا  سنة فإن 16قل من أفإذا كان عمر القاصرة 
من قانون األسرة حيث  82وذلك ما تقتضيه المادة  ،إلنعدام األهلية وال تنفع فيع إجازة

من قانون األسرة المعدل  7المادة  (سنة  19تكتمل أهلية زواج المرأة في الجزائر بتمام 
بالزواج قبل ذلك ص و للقاضي أن يرخّ ) 2005-02-27المؤرخ في  األمربموجب 

  .لمصلحة أو ضرورة

                                                             
  .11ص  ،المرجع السابق ،في التشریع الجزائري دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص -)1(
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بدون ترخيص باطال بطالنا و) سنة 19(قبل هذا السن  مــواج الذي تيكون الزو
  ، 1من القانون المدني 102لنص المادة  استنادااألهلية  إلنعداممطلقا وال يجوز تثبيته 

يبقى  ،المحكمةطق ببطالنه بعد صدور حكم ـا بالنمالقاضي يكون ملز الي فإنبالتّو
م شكوى للنيابة تنطلق منها المتابعةلولي الزوجة القاصرة أن يقد .  

ره من حيث المنطق يبر ه ال يجد ماـنّأإن كان مطابقا للقانون إال و إن هذا الحل
ه ال واج باطال بطالنا مطلقا فلماذا ننتظر حكم المحكمة الذي نعلم مسبقا أنّفإذا كان الز

م ولي القاصرة شكوى بعد قدـبالبطالن ؟ ثم كيف يكون الحال إذا لم ييكون إال حكما 
  صدور الحكم ؟

-  ا في حالة تزوج المخطوفة التي لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بمختطفها و نظر
ـهي التي تُ 326الفقرة األولى من المادة  لكون زواجها باطال فإنفيجوز إذن  ،قطب

دون ووى للنيابة العامة تحريك الدعوى فور علمها بالجريمة دون شرط تقديم شك
جل جريمتين  أتكون المتابعة من و ،الشخصية األحوالانتظار صدور حكم من محكمة 

ى وهو ما يسم) 334المادة (جريمة الفعل المخل بالحياء و 1فقرة  326جريمة المادة 
 .34الحل فيه يكون بتطبيق أحكام المادة و) 33المادة ( دد المادي للجرائمعـبالتّ

-  سنة  18سنة و أقل من  16ا إذا كان عمر القاصرة المتزوجة بمختطفها أكثر من أم
ترفع دعوى بالبطالن من طرف  أي 2فقرة  362ق على الجاني نص المادة ـفيطب

ببطالن الزواج عندما تصدر حكمها و ،أمام محكمة األحوال الشخصية 2 ولي الزوجة
يابة أن تتابع الجاني ـفي هذه الحالة يمكن للنّو ،يمكنه أن يقدم شكوى بالمختطف

  .334و كذلك بتهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء المادة  326بتهمة المادة 

                                                             
و  إذا كان العقد باطال بطالنا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بھذا البطالن ،"من القانون المدني  102تنص المادة  -)1(

  .للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا وال یزول البطالن باإلجازة
   ."من وقت إبرام العقد و تسقط دعوى البطالن بمضي خمسة عشر سنة

قانون  11مادة ( ولي الزوجة ھو أبوھا أو أحد أقاربھا و في غیابھم یكون و لیھا القاضي إذ القاضي ھو ولي من ال ولي لھ -)2(
  )األسرة
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من ولي القاصرة المختطفة ففي  وىيابة شكـفإذا أبطلت المحكمة الزواج ولم تتلق النّ
ين تكون حينئذ عالقة غير العالقة بين الطرف ل ألنـّخدمن حق النيابة أن تت هذه الحالة
  .من وضع حد لها البدشرعية و

يابة يبقى ممكنا ما لم تتقادم الجريمة بمضي ثالث سنوات من يوم انتهاء ـل النّتدخّ
  18أو من يوم بلوغ القاصرة سن  ،)قانون اإلجراءات الجزائية  8مادة ( اإلبعادحالة 

  ).قانون األسرة 7 مادة(رخيص بالزواج بالنسبة للقاصرة هو أيضا سن التّو

من القيام بها قبل تقديم  دعوى الطالق هي دعوى فرعية البد ليس بآخر فإنا وأخيرو
  1.كوىـالشّ

  عقوبة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف :الثانيالفرع 

الجزاء هو العقوبة المقررة قضاء على المتهم بعد استكمال المحاكمة القضائية ليتم 
  .تسليط العقوبة على المتهم بعد أن يتم إثبات إدانته

الحبس لمدة سنة إلى خمس  حسب ذات المادة هي 326عقوبة الجاني في جريمة المادة 
على العقوبات التكميلية االختيارية  ج، عالوة.د 2000إلى  500ن بغرامة مسنوات و

  .المقررة للجنح

فال عقوبة على الجاني  ثبت زواجهما قضاءجت القاصرة المخطوفة بخاطفها وإذا تزوو
في الجريمة فإن محاكمة الشركاء تنتج الفضيحة التي يريد المشرع أن  وال على شريكه

  .الفاعل األصلي بال عقاب تركنه ليس من العدل معاقبة الشريك وفضال عن أ ،يتجنبها

        التهديد أو اللجوء إلى الغش نعدام العنف القوة اإلكراه وإخفيف هنا هو سبب التّو
  التحايل بصوره السابقة فيرتكب الجاني جريمة الخطف أو يشرع فيها تحت موافقة و

                                                             
  .15، 14ص  ،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،دردوس مكي -)1(
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له ض الذي ال يفهم خطورة ما يتعرو عدم ممانعة القاصر الذي يجهل مصلحته بعد،و
الغرامة ع هذه الجريمة جنحة عقوبتها الحبس ولذلك اعتبر المشرو في مثل هذه األفعال

   1.المقررة للجنح

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
، 2005، 6بعة محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -)1(

  .69ص
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من خالل دراستنا للمواد القانونية التي نصت على جرائم الخطف في القانون     
أن تقع بهما و  يمكن صورتانلجريمة الخطف  أنالخروج باستنتاج  يمكنناالجزائري 

   : هما

 .الغش أود ــهديالخطف الذي يقع باستعمال العنف أو التّ : الصورة األولى

التحايل  أود ـهديالتّ أوبدون استعمال العنف  الذي يقع الخطف : ثانيةالصورة ال
  .)الغش(

بدورها تظهر في نوعين اثنين األولىورة فالص :  

    .الجاني شخص عاديفي حالة ما إذا كان  : النوع األول

  .في حالة ما إذا كان الجاني موظف عمومي : النوع الثاني

 أنو تحتاج هذه الجريمة لقيامها  293/1 و 292نصت عليه المادة  : األولالنوع 
      عن أهله إبعادهيرتكب الجاني فعل الخطف على شخص ذكرا كان أم أنثى بقصد 

من أساليب التحايل أو العنف أو التهديد الذي  ذلك باستعمال أسلوبوبيته وتقييد حريته و
  .جريمته امــإتمعه الجاني على الضحية حتى يتمكن من يوقّ

هذه الجريمة تقوم بتوافر الركن المادي المصحوب باستعمال أساليب  وعلى ذلك فإن
ذلك  يكونعلى أن  هديد على شخص معينـالتّش والتحايل أو باستعمال العنف والغ

  .ن المعنوي لهذه الجريمةكـل الرـالذي يمثو صد اإلجراميمقترنا بالق

  .إذا قام بها موظف خارج حدود وظيفته 107 و 106نصت عليه المادة  النوع الثاني
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من االختطاف الذي يتم بدون استعمال العنف فذلك الذي جاء في  الصورة الثانيةا أم
الجزائري من الجنايات الخطيرة ع اعتبرها المشر قدو إبعادهمالة خطف القصر وــح

نظرفنجد القانون  ،ة من التغرير بهما لطبيعة هذه الفئة التي تحتاج إلى حماية خاص
اعتبر جرائم الخطف من ضأخرىالجنايات تارة ومن ضمن الجنح تارة  نِم.  

 326ضت له المادة وقد تعر لم  اًحية قاصرالتي تشترط لقيام الجريمة أن تكون الض
ذه الجريمة يتمثل كن المادي لهفالر ،ا أم أنثىوال يهم إن كان ذكر امن عمره 18كمل ت

إال استعمال عنف أو تهديد أو تحايل ويتم بدون  أنبشرط  اإلبعادفي فعل الخطف و
  .في حالة استعمال العنف و التهديد 293المادة  تطبيق نكون هنا أمام

ع الجزائري بعقوبة جناية كما يعاقب ـشريـجريمة االختطاف يعاقب عليها في التو
 أماموضع  قد ع الجزائريدون أن ننسى أن المشرو ،الشروع فيها أوعلى المحاولة 

الجاني طريقة للعدول فأفاده باألعذار المخففة إذا وضع بمحض إرادته وقبل تحريك أي 
ا لهذه الجريمةمتابعة ضده حد.  

 327ن المادة أل 226 تختلف عن المادة 327،328،329 المواد أنتجدر اإلشارة إلى و

أهله أو  أوتنص على عدم تسليم القاصر الموضوع تحت رعايته إلى ذوي الشأن 
هو االمتناع عن م بعمل سلبي وـتّـت ألنهاهذه الجريمة تختلف عن الخطف و ،أقاربه

  .ه في الوقت المحدد لذلكمتسليم الطفل الذي كان يجب عليه أن يسلّ

كل من لم يسلم طفال موضوعا تحت رعايته إلى  " 327هذا مستنتج من نص المادة و 
األشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به في فيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس 

  " سنوات
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 إلى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من  "فأضافت  328المادة  اأم
في شأن  يال يقوم بتسليم قاصر قض آخر أو أي شخص األم أوج األب .د 100.000

 ،بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به أوحضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
التي وضعه فيها أو  األماكنكل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من  كذلكو 

وقع ذلك حتى ولو  إبعاده أوحمل الغير على خطفه  أو األماكنأو عن تلك  ،أبعده عنه
  .تحايل أو عنفغير ب

و تزداد عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة األبوية عن 
   " .الجاني

د إخفاء قاصر كان قد خطفه أو أبعده أو من تعم كّل "ع .ق 329و أخيرا نصت المادة 
بالحبس  يعاقبوكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا  ،هربه من البحث عنه

ج أو بإحدى .د 100.000إلى  20.000من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 
و ذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب  ،هاتين العقوبتين

  ." عليها

لطات العامة من تخفيف حوادث ن السالغرض من العقاب على هذه الجرائم هو تمكي
  .رأو إخفاء القص تهريبخطف أو 
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من جرائم ذات  بها وما يرتبط األشخاصبعد دراستنا لموضوع جريمة اختطاف   
 مجتمعفي ال ة الخطيرةـمن الظواهر اإلجرامين لنا أن هذه الجريمة تبي ،خطر كبير

ماوية تطبيق العقوبة الس وأن ،ولةالدالمجتمع وو اإلنسانا على حدث تأثيرا بالغًكونها تُ
 ريعةذلك أن الشّ ،ي عليهاـمن هذه الجريمة أو يقض يحدإقامة الحدود من شأنه أن و

  .مصائبهو اإلنسانالعالج الحاسم والنافع لكل مشاكل هذا  يه اإلسالمية

هذه الجريمة  ـفلنا إلى تحديد تعريومن خالل دراسة جريمة االختطاف توص 
يستلزم  المجتمعات والدولة مماارة التي تلحق باألفراد وثارها الضأن خطرها واتبيو

الحماية من اية وــوسائل الوق إيجادرورة ضـشديد في معاقبة الجناة وضرورة التّ
         هذا يعني أهمية تظافر جهود مختلف المؤسساتو ،ريمة قبل وقوعهاـهذه الج

          لمحاربة هذه الجريمة )غيرهاو اإلعالم القضاء، ،األمن(الدولة  والهيئات في
  .ات عليهمـتطبيق العقوبعامل مع المجرمين ووالحزم في التّالقضاء عليها  و

وآثارها على األفراد وعلى المجتمعات وعلى  الجرائموعية بمخاطر هذه وأهمية التّ
  .على الدولة عمومااالقتصاد والسياسة و

التوصيات التي قد تساهم في ج وئوقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى عدد من النتا
المتعلقة بها نبينها على النحو  السلبية المظاهرعالج بعض الجريمة وة هذه محارب
 :التالي
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   ائجــــالنت -الأو   

  :هاعدد من النتائج أهم توصلت إلىوقد            

1. بسرعة أو تحويل خط  اإلبعادخطف ال يطلق إال على فعل األخذ ووصف ال أن
 .السير

2. األشياء و )جنسهمهما اختلف عمره و( اإلنسانموضوع جريمة االختطاف هو  أن
 .)وسائل النقل المختلفة بشرط أن تحمل على متنها أشخاصا أحياء(

3. قد تقع باستخدام الحيلةباستخدام القوة أو التهديد بها وجريمة االختطاف قد تقع  أن  
 .االستدراجو

4. تختلف جريمة االختطاف عن جريمة السموضوع جريمة السرقة المال رقة في أن 
 .الحي اإلنسانبينما موضوع جريمة االختطاف 

الفرد فقط بل تمس  أضرارها ال تمساف من الجرائم الخطيرة وجريمة االختط .5
 .بالدول األخرى األخيرةالنظام العام في الدولة وعالقة هذه المجتمعات واالقتصاد و

التبعية في اص جميع صور المساهمة األصلية وتتحقق في جريمة اختطاف األشخ .6
 .الجريمة

7. يعتبر مرتكبها فاعال سواء ريك في جرائم االختطاف والشّي بين الفاعل والقانون يسو
رة يعاقب على الشروع بذات العقوبة المقرو ،ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره

 .للجريمة التامة
شترط في األولى القبض أو تختلف جريمة االختطاف عن جريمة االحتجاز حيث ي .8

الجرائم  أكثرهي من و اإلبعادفي الثانية يكفي القبض وال يلزم و ،معا اإلبعاداألخذ و
 .ارتباطا بجريمة االختطاف
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هي قد تكون مصاحبة أو الجسدي بجريمة االختطاف بكثرة و م اإليذاءـترتبط جرائ .9
 .دا للعقوبةيعتبرها ظرفا مشد الجزائري القانونو ،تالية له

القانون و ،الجاني في جريمة االختطافل جريمة االغتصاب أحد أغراض تمثّ .10
الجزائري يعتبر االغتصاب ما كان واقعا على األنثى بعكس بعض التشريعات 

 .العربية التي تعتبر االغتصاب ممكن الوقوع على الذكر و األنثى
11. جريمة االبتزاز قد تكون موجهة للسلطات العامةهة لألفراد وقد تكون موج      
 .وهي من الجرائم التي ترتبط بجريمة اختطاف األشخاص )لتحقيق منفعة معينة (
التعامل بحزم مع فر الجهود لمحاربة هذه الجريمة والقضاء عليها وأهمية تظا .12

 .المجرمين
على القضاء د الوطني ورفع مستوى دخل الفرد وام باالقتصاـضرورة االهتم .13

الوقاية من الجريمة غيرها من أجل البطالة والتوزيع العادل للمشاريع والوظائف و
 .قبل وقوعها
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 اتـــراحـاالقت -  ثانيا

ة جريمة اختطاف األشخاص وجود عدد من اإلشكاالت ـضح من خالل دراسـاتّ
الي تطبيق العقوبة بالتو ،تمييزها عن غيرهاود  قصور في تحديد هذه الجريمة وووج

     الوقائية للجريمة قبل وقوعها  اإلجراءاتاتخاذ و ،جرمينمالتعامل مع الالمناسبة و
  :لذا نوصي بما يليو

قد يصاحب جريمة  بين مابين فعل الخطف والجهات القضائية الفصل  على .1
تحديد العقوبة ئم عند التعامل مع هذه الجريمة ويتلوها من جرا أو األشخاصاختطاف 

 .المناسبة لها
 ةنوعا من أنواع المساعد اإلخفاءظر في اعتبار د النّـيعي أنع الجزائري المشر على .2

ث يعتبر أي فعل يتم بعد ارتكاب الجريمة جريمة يبح ،الالحقة على ارتكاب الجريمة
تمت فيها  يمستقلة حتى ولو وجد اتفاق جنائي أو علم الجاني بالظروف الت أخرى

 .الجريمة
 أو األطفالالذين يغتصبون  األشخاصخاصة لمعاقبة محاكم  إنشاءضرورة  .3

 .بأعضائهميتاجرون 
تعديالت جذرية على قانون العقوبات  إدخاليتوجب على المشرع الجزائري  .4

بدون حق االستفادة من  عقوبةال تشددمواد جديدة  إقرارالل ـالمعمول به من خ
 ألن ،اب طفل قاصرـظروف التخفيف على كل شخص قام باختطاف أو اغتص

حاالت عامة عن ة االختطاف قد عالجت المواد القانونية التي تناولت موضوع جريم
     ه ع التي تنص على أنّ.ق 291مثلما هو في المادة  ،االختطاف
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يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف أو " 

خارج الحاالت التي ص بدون أمر من السلطات المختصة وقبض أو حجز أي شخ
 ."القانون بالقبض على األشخاصيجيز فيها أو يأمر فيها 

في مكانا لحبس أو حجز هذا الشخص و تطبق هذه العقوبات على كل شخص أعارو
العقوبة تتحول إلى السجن  حال استمرار الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فإن

  .عشرين سنة 20عشر إلى  10المؤقت من 

 الجهة الخاطفة على التمويه من خالل ارتداء بدلة رسمية أو  إقداما في حالة أم
نظامية أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية  إشارة

هي العقوبة ذاتها التي تطبق على الجهة الخاطفة في و ،فتصبح العقوبة الحبس المؤبد
بالقتل كما  ت طائلة التهديدتح أو اآلليةحال ما إذا وقع الخطف بواسطة وسائل النقل 

  .من قانون العقوبات 292على ذلك المادة  تنص

في حال إقدام الشخص القائم باالختطاف  دبالسجن المؤ وتصل العقوبة إلى أقصاها  
المحبوس أو المحجوز كما تسلط ذات العقوبة على  أوعلى التعذيب البدني للمختطف 

  .مكرر 293كل من يختطف شخصا بداعي الحصول على فدية مثلما جاء في المادة 

د العقوبة في حالة اختطاف أطفال قصر ذكرا كان ـعلى المشرع الجزائري تشدي .5
رع هي حالة أغفلها المشو داا مشدجعلها ظرفًوالتهديد ال العنف وـأم أنثى باستعم

 .الجزائري
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جعلها ظرفا مشددا إذا كان المجرم من د العقوبة وـع الجزائري تشديالمشر على .6
إن لم نقل أخاه أو أباه أو ابن أو عم أو  ،أصول الضحية أو من أقربائه أو نسبائه

خال الضأواصرهذه القرابة فيها من  حية ألن ك ما ينتفي بها الشّلة الوثيقة الص    
ل اقتراف الجريمة من هذا ما يسهو ،المستبعد حدوث مثل هذا االعتداء ي منالتّو

 الستدراجوال حاجة  ،د بالسالح أو بغيرهـدون الحاجة إلى استخدام وسائل التهدي
الضبالقيم  انةــالستهال له نفسه حية و الغرض من تشديد العقوبة ردع كل من تسو

 .ماعية و حمايتها من كل اعتداءو األخالق الواجب مراعاتها في األصول االجت
اف ـر بشأن مكافحة جريمة االختطمكر 293ظر في أحكام المادة ادة النّـإع نقترح .7

    ى صورهبما فيها االحتجاز بشتّ ،المرتبطة باالختطاف الجرائمبحيث يشمل جميع 
 األحوالهي صورة االحتجاز في القانون نص على صورة واحدة فقط و أنذلك و

 العامةص على صورة احتجاز الرهائن بهدف الضغط على السلطات نلم يو العادية
 .عليها أو ابتزازها للتأثير

يف عرالتّة وـوعيبالتّ ايقومو أنربية التّو و الثقافة المـاإلعنوصي القائمين على  .8
        ،الدولةو المجتمعاتبمخاطر هذه الجريمة وآثارها وأضرارها على األفراد و

معرفة سبل الوقاية من الجرائم قبل فيها حتى يتم محاربة الجريمة وة عقوبة الجناو
 .وقوعها

امل مع جرائم االختطاف ـفي التع التدقيقالقضائية المختصة  اتالجه وجب على .9
الجدية في تطبيق و بين ما يشتبه بها من الجرائموعدم الخلط بين هذه الجريمة و

 .األحكام الشرعية و القانونية
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ال ينبغي أن يتم " ..... ال يسعني إال أن أقول ما قاله مونتيسكيو و في األخير 
المرء موضوعا إتماما كامال بما ال يدع للقارئ شيئا يفعله، فليست الغاية أن تجعل 

  "اآلخرين يقرؤون بل أن تجعلهم يفكرون 

كان قد فاتنا في الختام أن نكون قد تناولنا موضوع جريمة اختطاف األشخاص فإذا 
في  الحديثيع الجوانب، فعسى أن ال يكون قد فاتنا تقديم هذا الموضوع من جم

وتنير لهم  ،في أذهان الباحثين من بعدنا أفكاراورة التي من شأنها أن تخلق الص
الدراسة أمامهم آفــاقا أخرى من البحث و بعض الجوانب المظلمة فيه، مما يفتح

  . إليجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة وتطبيقها على أرض الواقع

 .واهللا ولي التوفيق
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  المراجع باللغـة العربـیة  

   المصادر / الأّو

  .ن الكريمالقرآ -

  .1996الدستور الجزائري  -

  .قانون العقوبات الجزائري-

  .قانون األسرة  -

 .القانون المدني -

  المعاجم و القواميس /  ثانيا

 1ن، طبعة.م.د دار الفكر، ،2الجزء لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين اإلفريقي، -
،1990. 

ن، .م.دار الفكر، د المجلد السادس، لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين اإلفريقي، -
 . 1،1990 طبعة

 . 2006دط، مكتبة لبنان، لبنان، المعجم القانوني، حارث سليمان الفاروقي، -
 ،1الجزء المعجم الوسيط، محمد علي النجار، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، -

 .دت تركيا، المكتبة اإلسالمية،
 ط،.د ،اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية، علم االجتماع، ، قاموسغيث عاطف محمد -

 .دت
العقاب، دار غريب، القانوني و االجتماعو اإلجرامالمعجم في علم  محمود أبو زيد، -

 .2003 دط، القاهرة،
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  كتب التفسيـــــر /ثالثــــا

  .1977، 2المصحف،القاهرة،طبعةدار  ،1الجزء تفسير الكشاف، اإلمام الزمخشري، .1
 الجزائر، ،دار الضياء ،1الجزء المجلد األول، ر،صفوة التفسي محمد علي الصابوني، .2

 .1990 ،5طبعة
الدراية في علم القدير الجامع بين فني الرواية وي، تفسير فتح نمحمد بن علي الشوكا .3

  .2000، 1بعة ط لبنان، دار الكتاب العربي، ،2المجلد التفسير،

  كتب حديثة في الفقه اإلسالمي/رابــعا

 . 1983، 5ن،طبعة.م.أحمد فتحي بهنسي،العقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الشروق،د .1
القانون الوضعي، م السرقة في الشريعة اإلسالمية وعبد الخالق النواوي، جرائ .2

 .دت دط، بيروت، منشورات المكتبة العصرية،
 ،2الجزء الوضعي، اإلسالمي مقارنا بالقانونلجنائي التشريع ا عودة،عبدالقادر .3

 . 1998، 4 طبعة ن،.م.د مؤسسة الرسالة،
 .1978، 1طبعة بيروت، دار الفتح، منهاج الصالحين، عز الدين بليق، .4
 ،الفكر العربيدار  الجريمة، ،اإلسالميالعقوبة في الفقه الجريمة و محمد أبو زهرة، .5

 .دت دط، القاهرة،
دار الفكر العربي،  العقوبة، العقوبة في الفقه اإلسالمي،و محمد أبو زهرة،الجريمة .6

 .دت دط، القاهرة،
دار الفكر المعاصر، لبنان،  المجلد السابع، أدلته،الفقه اإلسالمي و وهبة الزحيلي، .7

 . 1997، 4طبعة
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  المراجع باللغة العربية/ خامسا

 الكتب العامة  .أ 
دار  ،القسم العام الجزائري،الوجيز في شرح قانون العقوبات  الشباسي، إبراهيم .1

 .دت دط، لبنان، الكتاب اللبناني،
 ،7 طبعة الجزائر، دار هومة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، .2

2007. 
 .2003أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام،دار هومة،الجزائر،دط، .3
 حقوق األحداث ضحايا الجريمة،وأجهزة العدالة الجنائية  أحمد عبد اللطيف الفقي، .4

 . 1،2003بعةط ، دار الفجر،القاهرة
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  .5

 .1991، 4القاھرة، ط
رات المدنية في القانون جريمة اختطاف الطائ عضوي، إبراهيمأسامة مصطفى  .6

 . 2003لبنان، لبنان دط، الحلبي الحقوقية،منشورات  ،اإلسالميالفقه الدولي و
المكتبة العصرية، القاهرة، االنحراف مقاربة نفسية و اجتماعية، بوخميس بوفولة، .7

 .2010 ،1طبعة
 . 1982ط،.د القاهرة، ن،.د.د األخالق،جرجس سلوان جرائم العائلة و .8
 ،1الجزء  ،األشخاصجرائم االعتداء على  جالل ثروت، نظرية القسم الخاص، .9

 .ت.ط،د.د الدار الجامعية،
 لبنان، ،دار العلم للجميع،3الجزء  الموسوعة الجنائية، جندي عبد الملك، .10

 .ت.د ،2طبعة
التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية في القانون  زعال،حسني عودة  .11

 . 2001دط، األردن، دار الثقافة،الدار العلمية الدولية و الجنائي،
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 ديوان المطبوعات الجامعية العقوبات الجزائري،، شرح قانون حسين فريجة .12
   . 2006ط،د ،،الجزائر

سم العام الشركة الوطنية للنشر الق شرح قانون العقوبات الجزائري، رضا فرج، .13
 .ت.د ط،.د الجزائر، التوزيع،و
بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية،منشأة  رمسيس بنهام، .14

 .دت دط، ،اإلسكندرية المعارف،
 دار الفكر العربي، األموال،جرائم االعتداء على األشخاص و رؤوف عبيد، .15

 . 8،1985بعةط ،اإلسكندرية
القانون واإلسالمي الحماية الجنائية للعرض في الفقه  سعيد عبد اللطيف حسن، .16

 . 2004دط، القاهرة، دار النهضة العربية، الوضعي،
 القسم الخاص، الجزائري،محاضرات في شرح قانون العقوبات  سليمان بارش، .17

 .1985 ،1 طبعة قسنطينة،
 منشورات الحلبي الحقوقية، النظرية العامة لقانون العقوبات، ،سليمان عبد المنعم .18

 .2003 دط، لبنان،
القاھرة،  ،دار النھضة العربیة قانون العقوبات القسم الخاص، ،طارق سرور .19
 . 1،2003ط
 وتنامي الجرائم األخالقية المعاصرة،الخبير النفس جنائي  عباس محمود مكي، .20

 .2007 ،1 لبنان،طبعة التوزيع،والنشر و المؤسسة الجامعية للدراسات
دراسة في تفسير الجريمة (مبحث الجريمة  عبد الرحمان محمد العيسوي، .21

 . 1992دط، بيروت، دار النهضة العربية،) والوقاية منها
 دار هومة، ،2الجزء الجنائي، أبحاث في القانون الدولي عبد العزيز العشاوي، .22

  . 2008دط، الجزائر،
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جرائم االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوبتها في  عبد القادر الشيخلي، .23
 دط، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية، القانون الدولي،الشريعة والقوانين العربية و

2009. 
 الجريمة ، العام، القسم شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد اهللا سليمان، .24

 . 1998دط، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،1الجزء
الدار الجامعية، بيروت،  علم العقاب،و اإلجرامعلم  علي عبد القادر القهوجي، .25

 . 1988دط،
االعتداء على  ، جرائمالخاص العقوبات، القسم ، قانونعلي عبد القادر القهوجي .26

 2 طبعة بيروت، المال،منشورات الحلبي الحقوقية،و اإلنسانعلى المصلحة العامة و
،2002. 
مجد المؤسسة الجامعية  قانون العقوبات، القسم الخاص، علي محمد جعفر، .27

 .2006، 1طبعة لبنان، للدراسات،
عوض محمد ،قانون العقوبات، القسم العام ، دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،  .28

 .2000دون طبعة، 
 بيروت، دار صادر، المجلد الحادية عشر، الموسوعة الجزائية، فريد الزغبي،  .29

 . 1995، 3بعة ط
 دار النهضة العربية، القسم الخاص، ،العقوباتفوزية عبد الستار، شرح قانون   .30

 .1990 دون طبعة، القاهرة،
 علم العقاب،دار النهضة العربية،و اإلجراممبادئ علم  فوزية عبد الستار، .31

 .1977 ،4 طبعة بيروت ،
دار الثقافة،  -اإلنسانالواقعة على  الجرائم -شرح قانون العقوبات كامل السعيد، .32

 .2006، 2طبعة األردن،
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 الجزائر، دار هومة، ،مذكرات في القانون الجزائي الخاص لحسين بن الشيخ، .33
 .2000دط،

دار  القسم الخاص، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، بن الوارث،.م .34
 .2006 ، 3طبعة الجزائر، هومة،

    العقاب في الفقهين الوضعي و اإلجرامأصول علمي  محمد أحمد المشهداني، .35
 .2008 ،1طبعة األردن، دار الثقافة، ،اإلسالميو 
    الموسوعة الذهبية في القيود  عبد العزيز محمود سالم، محمد أحمد عابدين، .36

 .2001دط، ،اإلسكندرية دار الفكر الجامعي، األوصاف،و
 ،دار المعرفة الجامعية المجتمع،الجريمة والقانون و ،سامية محمد جابر .37

 .1،2007طبعة ،اإلسكندرية
        جرائم االعتداء على العرض في القانون الجزائري  محمد رشاد متولي، .38

 .1989، 3 طبعة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المقارن،و
دار المطبوعات  القسم العام، العقوبات، شرح قانون محمد زكي أبو عامر، .39

 . 1،1986ة طبع بيروت، الجامعية،
 دط بيروت، الدار الجامعية، القسم العام، قانون العقوبات، محمد زكي أبو عامر، .40
 .1993بيروت، ،
 دار الجامعة الجديدة، -القسم العام-محمد زكي أبو عامر،قانون العقوبات .41

 .2007،دط،اإلسكندرية
منشورات  قانون العقوبات الخاص، سليمان عبد المنعم، عامر، محمد زكي أبو .42

 .2004دط، لبنان، الحلبي الحقوقية،
 دار الثقافة، األردن، طبعة علم العقاب،أصول علم اإلجرام و محمد صبحي نجم، .43

1  ،2006. 
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الدار العلمية دار الثقافة و الجرائم الواقعة على األشخاص، محمد صبحي نجم، .44
 .1،2002بعةط األردن، الدولة،

 دار الثقافة، األردن، طبعة الجرائم الواقعة على األشخاص، محمد صبحي نجم، .45
2 ،1999. 
ديوان  القسم الخاص، شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم، .46

 .2006، 6 المطبوعات الجامعية،الجزائر،طبعة
 دار الثقافة، -العامالقسم  -شرح قانون العقوبات محمد علي السالم عياد الحلبي، .47

 .2005 ،1 األردن طبعة
دار النھضة العربیة،  القسم العام،محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات محمود  .48

 . 1983 ،10ط ،القاھرة
 دار النهضة العربية، القسم العام، شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني، .49

 .4،1977طبعة القاهرة،
 دار الثقافة، القسم الخاص، العماني، شرح قانون الجزاء مزهر جعفر عبيد، .50

 .2007 ،1 طبعة األردن،
ديوان  ،2الجزء القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، مكي دردوس، .51

 .2005دط، قسنطينة، المطبوعات الجامعية،
 دط الجزائر، دار العلوم، الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني، .52
،2006. 
 .2009 دط، الجزائر، دار الهدى، يط في جرائم األشخاص،نبيل صقر ،الوس .53
 ،1 طبعة األردن، دار الثقافة، النظرية العامة للقصد الجنائي، نبيه صالح، .54

2004. 
 دار الثقافة،الدار العلمية الدولية و العقاب،يه صالح،دراسة في علمي اإلجرام ونب .55

 .2003 ،1طبعة األردن،
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دار الثقافة، األردن، -القسم العام–العقوبات نظام توفيق المجالي، شرح قانون  .56
 .2005، 1بعةط
دار السماح، المكتب الثقافي و السرقة أركانها عقوبتها أنواعها، هشام كامل، .57

 .2004 ،1 طبعة رة،القاه
 اصةـراجع الخـالم  .ب 

مقارنة دراسة قانونية  –الوهاب عبد اهللا أحمد المعمري،جرائم االختطاف  عبد  .1
 .2006  دط، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ،اإلسالميةبأحكام الشريعة 

 1مصرية اللبنانية، القاهرة، طبعةالدار ال اختطاف األطفال، سراج الدين الروبي، .2
،2002. 

  المقاالت و الرسائل الجامعية /سادسا

، أبحاث سامية حسن الساعاتي، النظريات الحديثة في تفسير السلوك اإلجرامي  .1
 التدريب،لمركز العربي للدراسات األمنية ودار النشر با ،العلمية السادسةالندوة 

 .1987الرياض،
 القصد الجنائي بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري، عبد الجبار الطيب، .2

 .2002 باتنة، جامعة العقيد الحاج لخضر، رسالة ماجستير، ،دراسة مقارنة
دار الهدى،  عبد القادر للعلوم اإلسالمية، مجلة جامعة األمير عبد القادر جدي، .3

 .2004قسنطينة،
جامعة  رسالة دكتوراه، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، علي قصير، .4

 . 2008باتنة، كلية الحقوق، الحاج لخضر،
 .2008-03-4مجتمع الجزائري بتاريخ ندوة الشروق حول ظاهرة االختطاف في ال .5
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  :األحكام القضائية 

-02-16الحكم القضائي الصادر عن فرع األحداث بمجلس قضاء باتنة بتاريخ  -
2009. 

 .2010-05-07الحكم القضائي الصادر عن قسم الجنح بمجلس قضاء باتنة بتاريخ  -
-01-04القرار القضائي الصادر عن غرفة االتهام بمجلس قضاء باتنة بتاريخ  -

2011.  

 المواقع االلكترونية /ثامنا

1.http : www.arabs quma.com/vb/show.th.read.php.p=58 238. 
2. http : www.sport.net/vb/showthread-php?t:9951. 
3. http :  www.droit.dz.com/forum/show thow th read.php?t=1327. 
4. http :www.ye 1.org/vb/archive/index.php/t-1292 69-html. 
5. http :www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtm/1/ar/features/2008

/05/20/feature-02. 
6. www.umn.edu/human rts/arab/pro-child 2:html 

                                  .موقع مكتبة حقوق االنسان بجامعة منيوسيتا                                  

7. www.hodaidh.com/show thread.php ? 
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  المراجع باللغة األجنبية 

A / les ouvrages : 

1.Jacques robert, le juge constitutionnel juge des libertés (libertés 
et droits fondu-mentaux), éditions montchrestien, e.j.a, paris , 
1999. 

2.Jean larguier,le droit penal,presses universitairs de France, paris 
, 4éme edition,1972. 

3.Jean larguir,Philippe conte, Anne laguir, doit penal spécial, 
delloz, paris,14éme edition.2008. 

4. J.pradel, droit penal spécial, gujas, paris, 1984.   
5.Michele-laura rassal,droit penal spécial,infractions des et contre 

les particuliers,dalloz dalta,paris.1997. 
6.M.veron-droit pénal spécial, armand colin, paris, 7 éme, 1999. 
7.Patricia haniga,la jeunesse en difficulté,presse de l’université du 

qébec.1997. 
8.Voir G.stefani, G levasseur, B bouloc, droit pénal Géneral, 

edition dalloz, paris, 1997. 
 
Les ouvrages en englais 

1.Marise cremond, criminal low,manillon education ltd,1989. 
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  صملخّـ
عتداء إلهي صورة صريحة لو ،الخطيرة اإلجراميةظاهرة االختطاف من الظواهر 

ألنه يجتمع فيها عدة حاالت  ،أمن المجتمعية ولها ضرر جسيم على سالمة وعلى الحر
العنف فهي تشتمل استخدام القوة والتهديد أو التخويف واالعتداء على من حاالت 
ي تعتمد على بة التّفهي بهذه المثابة من الجرائم المركّ ،السيطرة على الحرياتاألعراض و

  .كل فعل منها ألن يكون جريمة بحد ذاته لمجموعة من األفعال يشكّ
إن والملفات القضائية يجد أن ظاهرة االختطاف تتصدر قوائم  اإلجراميةل للحوادث المتأم

  .اعموم األطفالضد  اإلجرامية الموجهةالممارسات 
       روف االجتماعية ى باستمرار من الظّاالختطاف كغيرها من الجرائم تتغذّجريمة و

  .فسية التي تزداد سوءا يوما بعد يومالنّواالقتصادية و
ي يقوم بها فرد أو جماعات من عصابات التّأغراض جريمة االختطاف و دتتعدو
لمالية أو انتهاك المساومة ا أوكاالبتزاز مؤقتة  األغراضفقد تكون  ،مالمنظّ اإلجرام

ستغالل الضحايا المختطفين في الممارسات إك ،غير مؤقتة األغراضعرض وقد تكون ال
وقد يكون من أهداف االختطاف االتجار  ،الدعارةية أو التشغيل في أماكن البغاء والجنس

  .أو بيع أعضاءهم األبيضبالضحايا المختطفين إما ببيعهم كما يفعل سماسرة الرقيق 
كما  ،جنحةعلى هذه الجريمة بعقوبة جناية و الجزائري كغيره عاقبع المشرو

ع الجزائري وضع أمام المشر أنروع فيها ودون أن ننسى يعاقب على المحاولة أو الشّ
  .ةـفأفاده باألعذار المخففة و ربطها بشروط معين الجاني طريقة للعدول

ص بالعقاب عليها يؤالنّو األفعالم هذه ـأن تجري وال شكدع دي إلى تحقيق الر
بارتكاب مثل هذه  أنفسهمثهم لما للعقوبة من أثر زاجر في نفوس بعض من تحد ،العام

  .نزواتهم إشباعالذين يستسهلون الوقوع فيها في سبيل و ،الجرائم
رب بيد الضو ،صدي لهاالتّمحاربتها والقضاء و األمنة على المسؤولين خاصو

  .ا لدعائم األمن في المجتمعهذا تثبيتًكل من يهدف إلى ترويع األفراد و قاسية على
ى يتم القضاء ها من أساسها حتّه عندما نريد حل مشكلة ما فعلينا البدء بحلّيبقى القول بأنّو

 .اـعليها كلي
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 اتــــفھرس الموضوع        اصــــاف األشخــــجریمة اختط

  7-1  -----------------------------------------------  مقدمة
  09  --------------------------  ماهية جريمة االختطاف : الفصل األول

  12  --------------------------  مفهوم جريمة االختطاف : المبحث األول
  13  --------------------------  تعريف االختطاف لغة  : المطلب األول
  15  ------------------  تعريف االختطاف في الفقه إلسالمي : المطلب الثاني
  19  -------------------  ف في علم اإلجرامتعريف االختطا : المطلب الثالث
  20  ----------------  تعريف االختطاف في التشريع المعاصر : المطلب الرابع

  20  ------------------  في التشريع الفرنسيتعريف االختطاف  : الفرع األول
  23  -----------------  التشريع الجزائريتعريف االختطاف في  : الفرع الثاني

  25  ---------------------- خصائص جريمة االختطاف : المطلب الخامس
  26  -----------------------  جريمة االختطاف جريمة مركبة الفرع األول
  27  -------------------  جرائم الضرر جريمة االختطاف من : الفرع الثاني
  28  --------------------  السرعة في التنفيذدقة التدبير العقلي و الفرع الثالث

  30  ---------------------  عوامل انتشار ظاهرة االختطاف : المبحث الثاني
  30  --------------------------------  نفسيالعامل ال : المطلب األول
  31  ------------------------------الجتماعيالعامل ا : المطلب الثاني

  31  --------------------------------------  األسرة: الفرع األول
  33  -------------------------------------  المدرسة: الفرع الثاني
  33  --------------------------------------  الشغل: الفرع الثالث
  34  ---------------------------------  جماعة الرفاق: الفرع الرابع

  35  -----------------------------  العامل االقتصادي : المطلب الثالث
  35  --------------------------------  العامل الثقافي: المطلب الرابع

  35  --------------------------------  العامل اإلعالمي: الفرع األول
  37  ----------------------------------  العامل العلمي: الفرع الثاني

  38  -----------  ن الجرائم المشابهة لهاتمييز جريمة االختطاف ع :المبحث الثالث
  39  --------------  اف عن جريمة السرقةتمييز جريمة االختط : المطلب األول
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 اتــــفھرس الموضوع        اصــــاف األشخــــجریمة اختط

  39  ---------------------------------  تعریف السرقة : الفرع األول
  44  -----  أوجھ الشبھ و االختالف بین جریمة السرقة و جریمة االختطاف : الفرع الثاني

  46  -------------------  تمییز جریمة االختطاف عن الحرابة : المطلب الثاني
  46  ---------------------------------  تعریف الحرابة : الفرع األول
  50  ---------  االختالف بین الحرابة و جریمة االختطافأوجھ الشبھ و  : الفرع الثاني

  52  --------------  الجرائم المرتبطة بجرائم اختطاف األشخاص : المبحث الرابع
  53  -------------------------  جریمة احتجاز األشخاص : المطلب األول
  54  --------------------- موضوع جریمة احتجاز األشخاص : الفرع األول
  55  ------  ارتباط جریمة احتجاز األشخاص بجریمة اختطاف األشخاص : الفرع الثاني

  56  ---------------------------  جریمة اإلیذاء الجسدي : الثاني المطلب
  58  --------------------------  محل جرائم اإلیذاء الجسدي : الفرع األول
  61  -------  ارتباط جریمة اإلیذاء الجسدي بجریمة اختطاف األشخاص : الفرع الثاني

  62  ------------------------------  جریمة االغتصاب : المطلب الثالث
  62  --------------------------موضوع جریمة االغتصاب : الفرع األول

  65  ------  ارتباط جریمة االغتصاب بجریمة اختطاف جریمة األشخاص : لفرع الثانيا
  66  -------------------------------  جریمة االبتزاز : المطلب الرابع
  66  ----------------------------  تعریف جریمة االبتزاز : الفرع األول
  68  ------------  ارتباط جریمة االبتزاز بجریمة اختطاف األشخاص : الفرع الثاني
  70  ---------------  أركان جریمة اختطاف األشخاص و عقوبتھا : الفصل الثاني
  71  ----------------------  )اإلنسان الحي(الركن المفترض  : المبحث األول
  74  ------------------------  اختطاف الموالید و األحداث : المطلب األول
  74  --------------------------------  اختطاف الموالید : الفرع األول

  80  ---------------------------  )القصر(الفرع الثاني اختطاف األطفال 
  88  ------------------------  اختطاف األشخاص البالغین : المطلب الثاني
  91  --------------------  الركن المادي في جریمة االختطاف : المبحث الثاني
  93  ---------------  عناصر الركن المادي في جریمة االختطاف : المطلب األول
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 اتــــفھرس الموضوع        اصــــاف األشخــــجریمة اختط

  93  ------------------------------  )فعل الخطف(الفعل  : الفرع األول
  101  --------------------------------  النتیجة اإلجرامیة : الفرع الثاني
  102  ------------------------------  عالقة السببیة بینھما : الفرع الثالث
  105  ----------------  التحضیر و الشروع في جریمة االختطاف : المطلب الثاني
  105  ------------------------  التحضیر في جریمة االختطاف : الفرع األول
  107  ------------------------  الشروع في جریمة االختطاف : الفرع الثاني

  112  -------------------  الركن المعنوي في جریمة االختطاف : المبحث الثالث
  115  -------------------  القصد الجنائي في جریمة االختطاف : المطلب األول
  119  --------------------------------------- العلم : الفرع األول
  121  --------------------------------------  اإلرادة : الفرع الثاني

  123  -------------------------  المطلب الثاني الباعث في جریمة االختطاف
  124  ---------------------------------  تعریف الباعث : الفرع األول
  127  ------------  كاب جریمة االختطافتعدد أنواع الباعث على ارت : الفرع الثاني

  137  -------------  عقوبة جریمة االختطاف في التشریع الجزائري : المبحث الرابع
  عقوبتــھا إذا كان الجـــــانيوأركـان جریـمة االختطاف  : المطلب األول

  138  ------------------------------------------  شخص عادي 
  138  --------------  إذا قام بھا شخص عادي أركان جریمة الخطف : الفرع األول
  144  --------------  عقوبة جریمة الخطف إذا قام بھا شخص عادي : الفرع الثاني

   ھا إذا كــان الجانيـعقوبتـختطـــاف وأركـان جریـمة اال : المطلب الثاني
  150  -----------------------------------------  موظف عمومي
  150  ----------  أركان جریمة الخطف إذا كان الجاني موظف عمومي : الفرع األول
  153  ----------  عقوبة جریمة الخطف إذا كان الجاني موظف عمومي : الفرع الثاني

  153  --------  بدون عنف في التشریع الجزائريخطف أو إبعاد قاصر  : المطلب الثالث
  154  -  الجزائري أركان جریمة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف في التشریع : الفرع األول
  160  ------------------  بدون عنف عقوبة خطف أو إبعاد قاصر : الفرع الثاني

  166  ----------------------------------------------  الخاتمة
  174  ------------------------------------------  قائمة المراجع
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