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 القانون الوطني والدولي في مواجهة اإلرهاب

 

                                حمد زيدانأذ/ النعمة ولد 

 أستاذ القانون  الجنائي واإلجراءات الجنائية بجامعة انواكشوط

 

 سم هللا الرحمن الرحيمب

 وصلى هللا على النبي الكريم

اإلرهابية أرقت وتؤرق املجتمعات الحديثة ال شك أن اإلرهاب والجريمة 

فقد قضت مضاجع الساسة والحكام واملحكومين على حد سواء فالجريمة 

اإلرهابية قد ال تستهدف شخصا بعينه وإنما تستهدف إحداث إرباك وبلبلة 

في الدولة واملجتمع بهدف خلق جو من الفزع والترويع والرعب لدى 

رهابية قد ال يكونون مقصويين بوواههم (  وضحايا الجريمة اإل 1الجمهور )

لضحايا  طلبة وإنما املقصوي وقع الضربة وتأثيرها ويستوي أن يكون ا

 ن أو ركاب باص للنقل ...يمدارس وباعة  متجول
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نه في اللغة العربية واضح أة التي عرفها تعريف اإلرهاب إال ورغم الصعوب

خافه  والرهبة   فهو مصدر من فعل رهب يرهب رهبة أي خاف ورهبه أي

ة ومشتقاته قرءان الكريم جاء ذكر مصطلح الرهبهي الخوف والفزع و في ال

عشرة مرة وقد استعملت الكلمة مرة واحدة بمعنى إخافة عدو هللا  ياثنت

عدوا لهم ما استطعتم أخالل الجهاي قال هللا عز وجل ) و  املؤمنينوعدو 

( أما املواطن 2دوكم ( )من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وع

العشرة األخرى فقد استخدمت كلمة الرهبة من أجل الدعوة إلى الخوف 

( . ) واإلرهاب في آية األنفال من قبيل الريع , ملنع القتال 3من هللا تعالى )

,وهو ما عرف في العصر الحديث باستراتيجية التهيؤ بالقوة , لحماية السالم 

ب موجه إلى الدولة املسلمة وليس ألفراي وال , هوا باإلضافة إلى أن الخطا

 (4لجماعات ( )

)مجموعة أعمال وقد عرف اإلرهاب في القاموس الفرنس ي الروس بأنه 

العنف التي ترتكبها مجموعات ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه 

 الحكومة (

بأنه كما عرفه قاموس اللغة االنجليزية الصاير عن مطابع أكسفوري 

 (5صوصا لتحقيق أغراض سياسية )استخدام الرعب خ

ثانيا  وسبل مواجهته في القانون الدولي أوال تعريف اإلرهابوسنعمد إلى 

 ثالثا وفي القانون الوطني

 تعريف اإلرهابأوال     

 تعريف الفقه : -1
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عرف الدكتور حسنين عبيد اإلرهاب بأنه ) األفعال اإلجرامية املوجهة 

طبيعتها في إشاعة الرعب لدى ضد الدولة والتي يتمثل غرضها أو 

شخاص أو من عامة الشعب شخصيات معينة أو جماعات من األ

عمال اإلرهابية بالتخويف املقترن بالعنف مثل أعمال التفجير وتتسم األ 

وتدمير املنشآت العامة وتحطيم السكك الحديدية والكباري والقناطر 

 (.6اعي ( )وتسميم مياه الشرب ونشر األمراض املعدية والقتل الجم

كما عرف الدكتور محموي  شريف بسيوني اإلرهاب بأنه ) استراتيجية 

عنف محرم يوليا , تحفزها بواعث عقائدية , وتتوخى إحداث عنف 

مرعب ياخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى 

السلطة , أو القيام بدعاية ملطلب او مظلمة , بغض النظر عما إذا كان 

عنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أو نيابة عن يولة مقترفو ال

 (7من الدول ( )

بأنه )عمل عنف أيديولوجي يربط بأهداف Eric David وقد عرفه 

 ( .8سياسية ( )

بأنه )الفعل الوي يتضمن عموما سلوكا  LE Vasseur كما عرفه األستاذ 

وا يعني أنه معدا ومخصصا إلحداث الفزع , وإثارة الرعب الجماعي , وه

يستهدف مجموع سكان الدولة أو جزءا منهم كطائفة اجتماعية معينة 

()9) 

وقد عرف املجمع الفقهي بمكة املكرمة اإلرهاب بأنه )العدوان الوي 

 -العرض -املال -الدين -يقوم به فري أو جماعة ضد اإلنسان : النفس
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حق وأحد العقل , ويكون ذلك بالتخويف واألذى والتعويب والقتل بغير 

 ( أو يولة10صوره الحرابة وإخافة السبيل وأي وجه من أوجه العنف )

تعريفا  العالمة  الشيخ عبد هللا ولد الشيخ املحفوظ ولدبيهواقترح 

لإلرهاب يشمل بعض الجرائم املنظمة كترويج املخدرات باعتباره نوعا 

عمال ال من أنواع الحرابة فيكون اإلرهاب بالنسبة للشيخ عبارة عن : )

العنيفة التي ترمي إلى التدمير واإلفساد وترويع اآلمنين بقتل البرياء 

وتدمير املنشآت وترويج املخدرات وكذلك العمال العنيفة التي تقوم 

بها العصابات ضد السلطة الشرعية لخلق جو عام من العصيان 

يشل النشاط العام , ويخوف املدنيين , أو لقلب النظام الشرعي 

 (11) القائم (

 : تعريف اإلرهاب في القانون الدولي-2

,التي صدرت بالقاهرة  عرفت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهابلقد 

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا اإلرهاب بأنه ) 1998سنة 

كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو جماعي 

الناس , أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 

حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر , أو  إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 

املرافق أو المالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو 

 (12تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر( )
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تهديد باستخدامها فاإلرهاب على ذلك استخدام للقوة أو العنف أو ال

بغرض تحقيق حالة من الرعب أو الفزع بقصد تحقيق هدف ما 

 سياسيا او عقائديا أو يينيا  أو   عنصريا ,

والجريمة اإلرهابية سلوك خارجي كبقية الجرائم لكنها ترتكب بأسلوب 

معين ووفق نظام معين والجريمة املرتكبة وفق ذاك األسلوب تكون 

الرعب والفزع املنشويين بالجريمة اإلرهابية  أقرب من غيرها إلى تحقيق

. 

 ويتمز الفعل اإلرهابي بكونه :

 عنف غير مشروع -1

 بطريقة وبأسلوب معين -2

 الة من الفزع والرعبحوأن يؤيي إلى  -3

وأن يرمي  إلى تحقيق أهداف سياسية أو يينية أو عقائدية أو  -4

 عنصرية بعيدة عن الغايات الفريية .

 مواجهة اإلرهاب القانون الدولي فى :نياثا

لقد واجه املجتمع الدولي ظاهرة اإلرهاب بترسانة قانونية , فمنو 

وإلى وقتنا الراهن  وضع املجتمع الدولي بنية تحتية قانونية قوامها 1963

اتفاقية وابروتوكوال وتقض ي تلك 16االتفاقيات والبروتوكوالت شكلت 

بية التي يمكن الصكوك بأن تجرم الدول التي تعتمدها األعمال اإلرها

 تصورها .



6 
 

وتشكل القرارات امللزمة الصايرة عن مجلس األمن املتعلقة باإلرهاب 

( رافدا من 13واملؤسسة على الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة )

 روافد النظام القانوني الدولي .

غير أن التدابير املتخوة في االتفاقيات وإن كانت تشكل إطارا قانونيا إال 

 محكمةاذها يرتبط بالدول ذات السياية ومعلوم أنه ال توجد أن إنف

 يولية تعنى بمحاكمة مرتكبي الجرائم اإلرهابية

وبولك تكون االتفاقيات الدولية املتعلقة باإلرهاب ال يمكن أن ترى النور 

اخلية فمرتكب الجريمة من حيث التطبيق إال إذا كرست في قوانين ي

 بلده أو يسلم إلى بلد مستعد ملحاكمتهن يحاكم في أنبغي اإلرهابية ي

وقد سارعت الدول إلى تجريم اإلرهاب في قوانينها الداخلية بما يتماش ى 

 واإلطار القانوني الدولي املنوه عنه أعاله .

 ثالثا :القانون الوطني في مواجهة اإلرهاب )القانون املوريتاني  نموذجا(

العدوان اآلثم  على املدنيين لقد اكتوت بالينا بنار اإلرهاب وذاقت مرارة 

اآلمنين فأصبح لزاما على الدولة أن تتصدى لهوه الظاهرة الغريبة على 

مجتمعنا الوي عرف بالتسامح ونبو العنف والتطرف هوا كمعطى ياخلي 

ت الدولية املعطى الخارجي فتوقيع موريتانيا على العديد من االتفاقيا اأم

 يها وضع تشريع وطني يتصدى للظاهرة .رهاب  يحتم علإل ااملتعلقة بمكافحة 

املتعلق  2005يوليو 26الصادر بتاريخ  47/2005أوال : القانون رقم 

نون  في ماية , فبعد أن نص القا 20بمكافحة اإلرهاب وضم هوا القانون 
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تنطبق أحكام القانون الجنائي ومجلة نه )أاملاية الثانية منه على 

ة ببعض املخالفات واإلجراءات املرافعات والنصوص الخاصة املتعلق

ذا القانون ما لم ينص على الخاصة بها على املخالفات املحددة في ه

) تشكل أعماال   اإلرهاب  في املاية الثالثة منه بقوله(  عرف خالفها

لية التي يمكن أن تؤدي التا 6و5و4إرهابية املخالفات الواردة في املواد 

و بمالبساتها إلى املساس بالدولة بصفة خطيرة والتي ترتكب أبطبيعتها 

عمدا لتهديد املواطنين أو إرغام السلطات العمومية بصفة غير مشروعة 

على القيام بتصرف معين أو على االمتناع عنه , أو لزعزعة أو هدم القيم 

و أاملؤسسات السياسية أو الدستورية الساسية للمجتمع أو 

وبإلقاء نظرة على ما اعتبره املشرع جتماعية لألمة  ( االقتصادية أو ال 

منه نالحظ أنها وقائع  6و5و4وقائع إرهابية مما نص عليه في املواي 

 منصوصة في القانون الجنائي مثل :

 املساس باألمن الداخلي والخارجي للدولة -

املساس املتعمد بحياة األشخاص أو سالمتهم أو حرياههم و واختطاف  -

 واحتجازهم األشخاص

اعمال السرقة والغصب والهدم واإلفساي واإلتالف واملخالفات في امليدان  -

 املعلوماتي

 (14املخالفات املتعلقة بأمن املالحة الجوية والبحرية ...) -

 ومما يعتبر وقائع إرهابية ايضا:
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أعمال الهدم واإلتالف الكبيرة أو األعمال املسببة للفيضانات التي  -

املنشآت أو نظام النقل أو ممتلكات عمومية أو تتضرر منها 

 خصوصية وترتب عليها تعرض النفوس البشرية للخطر

 4احتجاز وسائل النقل غير تلك املوكورة في املاية  -

و باملواصالت أو بكل ألة التموين باملاء أو بالكهرباء و عرقأقطع  -

مصدر طبيعي يترتب على قطعه أو عرقلته تعريض حياة األشخاص 

 طرللخ

إيخال ماية من شانها تعريض صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة   -

سواء كان ذلك على األرض أو في باطنها أو في الجو او في  للخطر,

 املياه اإلقليمية

أو في هوه  4التهديد بالقيام بإحدى املخالفات املوكورة في املاية  -

 (15املاية )

 ومنه : 6ا تشير إليه املاية ومما اعتبره املشرع  وقائع إرهابية أيضا  م

عداي للقيام تجمع ينشأ أو تفاهم يقام بهدف اإل املشاركة في كل  -

بأحد األعمال اإلرهابية  املوكورة في املواي السابقة ويظهر هوا 

 اإلعداي في شكل عنصر مايي واحد أو أكثر

تلقي تدريب على التراب الوطني أو في الخارج بهدف القيام بمخالفة  -

 على التراب الوطني أو الخارجإرهابية 

شخاص بهدف القيام بعمل أاكتتاب أو تدريب شخص أو عدة   -

 إرهابي ياخل البالي أو خارجها

استخدام تراب الجمهورية الرتكاب مخالفات ضد يولة أخرى أو  -

 ضد مواطنيها أو مصالحها أو ضد منظمة يولية
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ت أو الحصول على أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة أو مواي أو معدا -

تجهيزات أخرى مشابهة لصالح تجمع إرهابي أو وضع كفاءات أو 

 خبرات في خدمته

تمويل مؤسسة إرهابية عن طريق إعطائها األموال أو القيم أو أي  -

ممتلكات أخرى أو جمعها لصالحها أو تسييرها أو إعطائها إرشايات 

 لهوا الغرض بنية استغالل تلك األموال أو القيم أو املمتلكات كليا

أو جزئيا لتنفيو عمل إرهابي أو مع العلم أنها ستخصص لولك , 

 بغض النظر عن الوقوع الفعلي لولك العمل أو عدمه

الدعوة بأية وسيلة كانت , إلى ارتكاب املخالفات اإلرهابية أو الحض  -

على التعصب العرقي أو العنصري  أو الديني أو استعمال أي اسم  

خرى بهدف تمجيد منظمة إرهابية أو أو عبارة أو رمز أو أي عالمة أ

 (16تمجيد أحد أعضائها أو نشاط من أنشطتها .)

 ولنا على هذا القانون املالحظات التالية :

املقررة في قانون ةالحراسة النظرية محكومة بالقاعد أن مدة -

 (17اإلجراءات الجنائية )

( خالفا للقواعد 18أن الجريمة اإلرهابية تتقايم بثالثين سنة ) -

قررة في قانون اإلجراءات حيث تتقايم الجناية بعشر سنوات امل

 (19والجنحة بثالث سنوات واملخالفة بسنة واحدة )

أن أحكام القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية هما املرجع ما لم  -

( ومعنى ذلك أن تفتيش منزل املتهم 20يري نص بخالف ذلك  )

حاضر التي يعدها يجب أن تراعى فيه قواعد اإلجراءات وأن امل

ضباط الشرطة القضائية , إن كانت صحيحة من حيث الشكل 

ستئناس ,وأن االعتراف اوز بالنسبة للقاض ي عتبة اال فإنها ال تتج

أمام وكيل الجمهورية  ليس اعترافا قضائيا ...وسنرى أن قانون 



10 
 

الوي ألغى  2010يوليو 21الصاير بتاريخ  35/2010اإلرهاب رقم 

قد ألغى بعض املقتضيات فغير  47/2005ن رقم وحل محل القانو 

 وبدل ألسباب منها:

ال يوفر الحماية املطلوبة فعقوباته غير  47/2005أن  القانون رقم  -

 (.21رايعة )

 ن بعض مقتضياته ال تتطابق مع مقتضيات االتفاقيات الدولية ..أ -

الوي يلغي  2010يوليو 21الصادر بتاريخ  35/2010ثانيا :القانون رقم 

 . 47/2005ويحل محل القانون رقم

وقد تقدم  47/2005القانون  بما عرفه به 35/2010عرف القانون 

 الحديث عنه أعاله

منه على أنه ) ال يمكن اعتبار  7ومن جديد هوا القانون نصه في املاية 

ال  الجرائم اإلرهابية بأي حال من األحوال جرائم سياسية ( وذلك حتى

مكن أن يستفيد منه املتهم بارتكاب جريمة يمما يستفيد املتهم باإلرهاب 

سياسية من حيث عدم إمكانية تسليم هوا األخير للدولة التي تطلب 

 تسليمه .

 (22ومن جديد هوا القانون أيضا أن الجريمة اإلرهابية ال تتقايم )

ومما استحدثه قانون مكافحة اإلرهاب إمكانية القيام بالتفتيش في كل 

(استثناء من قاعدة إجرائية معتبرة وهي أنه ال يجوز تفتيش 23وقت )

( , وربما يكون 24املنازل بعد العاشرة ليال وال قبل الخامسة صباحا )

وهوا  مشروع إجراميمبرر ذلك  أن جرائم اإلرهاب ترتكب من خالل 
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تصرفا سريعا للحصول على املعلومات الالزمة قبل فتح يقتض ي 

 التحقيق.

التي منحها ملحاضر الشرطة  الحجيةومما استحدثه النص الجديد 

بحيث ال يمكن التخلص منها  إال بعد إثبات زوريتها ,هوا ما نص عليه 

 . 28املشرع في الفقرة األولى من املاية 

في هوه الفقرة , بنصه في  غير  أن املشرع تدارك خطورة ما نص عليه 

الفقرة األخيرة من ذات املاية على أنه  ) تخضع األيلة التي تتضمنها 

 محاضر الضبطية القضائية لتقدير قضاة املحاكم املختصة (

ومن الالفت للنظر  في أحكام هوا القانون أن فترة الحراسة النظرية 

دولة بعد خمسة عشر يوما وهي الحد األعلى املقرر لجرائم أمن ال

( وهوه املدة في قانون 26التمديد حسب  قانون اإلجراءات الجنائية )

مكافحة اإلرهاب قابلة للتمديد مرتين بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية 

(. علما 26يوما) 45وهو ما يعني أن مدة الحراسة النظرية قد تصل إلى 

الفرنس ي  بأن التشريعات املقارنة أخوت بمدي أقل من ذلك مثال التشريع

من قانون اإلجراءات الجنائية إذ تصل هوه املدة إلى  23-706املاية 

 فمدة 03-03أربعة أيام فقط . وفي قانون مكافحة اإلرهاب املغربي رقم 

ساعة قابلة للتمديد مرتين بأمر مكتوب من النيابة 96الحراسة النظرية 

 يةبة املغر من املسطرة الجنائي 66قرة الرابعة من املاية فالعامة )ال

ومما هو جدير بالوكر أن قانون اإلرهاب أحدث اختصاصا لم نعهده من 

ذلك أن اإلرهاب  االختصاص الوطني في جرائم اإلرهابقبل وهو 
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تختص به املحكمة الجنائية في انواكشوط .يون غيرها من املحاكم 

 35/2010من القانون رقم  41الجنائية املاية

جرائم اإلرهاب كلها وقائع مسماة في على أن مما يمكن مالحظته أن 

 القانون الجنائي

ومن الجدير باملشرع أن يدرجها في القانون الجنائي وفي اإلجراءات 

 الجنائية .
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 الهوامش

(    عبد السالم بوهوش وعبد املجيد الشفيق , الجريمة اإلرهابية في 1)

 66التشريع املغربي مع قراءة في االتفاقيات الدولية   ص

 61(    سورة األنفال اآلية 2)

, سورة البقرة  154واآلية رقم  116(     سورة األعراف اآلية رقم 3)

 40اآلية  رقم 

سورة الحشر  32, سورة القصص اآلية رقم 51سورة النحل اآلية رقم 

سورة  82,املائدة اآلية رقم  90, سورة األنبياء اآلية رقم  13اآلية رقم 

 27, سورة الحديد اآلية رقم  34و 31التوبة اآلية رقم 

(    العالمة عبد هللا ولد الشيخ املحفوظ ولد بيه , اإلرهاب 4)

 . 25التشخيص والحلول  ص 

(    الدكتور محمد فتحي عيد , اإلجرام املعاصر الرياض  أكاييمية 5) 

نقال عن عبد السالم  138ص  1999نايف العربية للعلوم األمنية 

الشفيق , الجريمة اإلرهابية في التشريع املغربي بوهوش وعبد املجيد 

 42مصدر سبق ذكره  ص 

 5(   الدكتور أحمد جالل عز الدين , اإلرهاب والعنف السياس ي ص6)

نقال عن عبد السالم بوهوش وعبد املجيد الشفيق مرجع سبق ذكره  

 . 43ص
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(   الدكتور محمد فتحي عيد , نقال عن عبد السالم بوهوش وعبد 7)

 . 44يد الشفيق مرجع سبق ذكره صاملج

(8 David Eric  le terrorisme  droit international   P111 

نقال عن عبد السالم بوهوش وعبد املجيد الشفيق مرجع سبق ذكره  

 44ص 

الدكتور مصطفى مصباح يبارة نقال عن عبد السالم بوهوش  (9)

 46وعبد املجيد الشفيق مرجع سبق ذكره  ص 

بن عبد هللا بن حموي أبا الخليل موقف اململكة الدكتور سليمان  (10)

العبية السعويية من اإلرهاب رأي املجمع الفقهي نقال عن 

الدكتور محمد الحسيني مصيلحي, اإلرهاب مظاهره وأشكاله 

 12وفقا لالتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب  ص 

العالمة عبد هللا ولد الشيخ املحفوظ ولد بيه , اإلرهاب  (11)

 29والحلول  ص التشخيص 

الدكتور محمد الحسيني مصيلحي , اإلرهاب مظاهره وأشكاله   (12)

 8مرجع سبق ذكره  ص

الدليل التشريعي للنظام القانوني العالمي ملكافحة اإلرهاب ,  (13)

 1إعداي مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة  ص  

:  الصاير بتاريخ 47/2005من القانون رقم  4انظر بقية املاية  (14)

 املتعلق بمكافحة اإلرهاب . 2005يوليو 26

 املوكور أعاله 47/2005من القانون رقم  5املاية  (15)

 47/2005من القانون رقم  6املاية  (16)

 47/2005من القانون رقم  16املاية  (17)

 47/2005من القانون رقم  15املاية  (18)
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 36/2007من قانون اإلجراءات الجنائية رقم  9و8و7املواي  (19)

 2007بريل أ17الصاير بتاريخ 

 47/2005من القانون رقم  2املاية  (20)

 4نالحظ أن عقوبة من ارتكب أحد األفعال املشار إليها باملاية  (21)

سنة وغرامته تتراوح بين مليون وخمسة 12سنوات و5تتراوح بين 

أما بالنسبة للقانون  47/2005مليون هوا بالنسبة للقانون رقم 

 20ستة و15فإن العقوبة أصبحت تتراوح بين  35/2010رقم 

 مليون أوقية . 20مليون إلى  10سنة والغرامة من 

على أنه ) ال تتقايم  35/2010من القانون رقم  35نصت املاية  (22)

 الدعوى العمومية املتعلقة بجريمة إرهابية (

) ...يمكن القيام بهوه  35/2010من القانون رقم  27املاية  (23)

 التفتيشات في كل وقت (

الصاير  36/2007اءات الجنائية رقم من قانون اإلجر  52املاية  (24)

 2007أبريل 17بتاريخ 

من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه )وفي حالة  57نصت املاية  (25)

وجوي جناية أو جنحة ضد امن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن 

أيام قابلة للتمديد بإذن  5فترة الحراسة النظرية تكون مدهها 

مساوية يون أن تتجاوز فترة مكتوب من وكيل الجمهورية ملدة 

 يوما ....(15الحراسة النظرية في مجملها 

 2010/.35من القانون رقم  23انظر املاية  (26)

 


