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ملخص

يعالــج البحــث موضوًعــا هاًمــا مــن موضوعــات القانــون اجلنائــي يف مواجهتــه لإلرهــاب ليــس عــن 
ــويل  ــة أو ت ــات إرهابي ــم إنشــاء كيان ــق جتري ــة فحســب ولكــن عــن طري ــم األفعــال اإلرهابي ــق جتري طري
قيــادة فيهــا أو عضويــة فيهــا أو الرتويــج لتجنيــد أعضــاء جــدد هبــا أو حتــى التعبــر عــن تشــجيع أفــكار 
ــان  ــدة وطالب ــم القاع ــة تنظي ــة يف حمارب ــر الرغب ــذه الصــور حتــت تأث ــرت ه ــد ظه ــات. وق ــك الكيان تل
ــكار  ــة ذات األف ــامت واجلامعــات اإلرهابي ــن التنظي ــة اإلســامية "داعــش" وغرهــا م ــم الدول ــم تنظي ث
املدمــرة. وقــد اتبعنــا خطــة تتكــون مــن مبحثــن؛ يتنــاول األول منهــام طريقــة إدراج التنظيــامت اإلرهابيــة 
ويتنــاول الثــاين النتائــج التــي ترتتــب عــى هــذا اإلدراج. كل ذلــك يتــم تناولــه مــن خــال مــدى انســجام 
هــذه اإلجــراءات وتلــك النتائــج مــع مقتضيــات الدعــوى العادلــة. وقــد عرضنــا يف املبحــث األول كيــف 
ــي  ــل إىل اإلدراج القضائ ــا يمي ــا م ــة اإلدراج؛ فمنه ــة يف عملي ــة خمتلف ــى مقارب ــة تتبن ــن املقارن أن القوان
ومنهــا مــا يفضــل أن يكــون اإلدراج بيــد اإلدارة وفضلنــا أن يكــون اإلدراج قضائًيــا ملبلــغ اتصالــه بمبــدأ 
الرشعيــة اجلنائيــة. كــام تناولنــا النتائــج اخلطــرة التــي ترتتــب عــى عمليــة اإلدراج وخاصــة فيــام يتعلــق 
بتجميــد األمــوال الــذي يرتتــب بقــوة القانــون بنــاء عــى قــرار اإلدراج والــذي قــد يكــون قــراًرا إدارًيــا يف 
بعــض احلــاالت. وقــد انتهينــا إىل بعــض النتائــج يف هــذا الصــدد كــام اختتمنــا البحــث ببعــض التوصيــات 

للمــرشع القطــري لتحســن عمليــة اإلدراج بــام يتمشــى مــع مقتضيــات احلــق يف دعــوى عادلــة.
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Abstract

This research addresses one of the most important issues in the modern criminal law. Following 
September 11, the world was awakened by the size and the danger of Al Qaida as the most destructive 
terrorist organization in the world. From that time, the UN and many States introduced legislations 
proscribing the establishment, management, membership, recruitment, and even the promulgation 
of the ideas of these organizations. These legislations became even more important due to the 
dangerous role of the Islamic States operating in Syria and Iraq. This research studies the process of 
enlisting these organizations as terrorist organization in order to understand the mechanism followed 
to criminalize their activities. This mechanism might be judicial or administrative as perceived 
appropriate by the national legislator. It is thus significant to study this mechanism in light of the 
right to due process of law. The consequences of enlisting an organization on the list of terrorist 
organizations unveils the importance of the subject, most importantly, as far as the right to property 
is concerned. In this regard, freezing the assets of an association or a corporation is a measure that 
violates the right to property, especially when it is enforced ipso facto by the decision of enlisting 
the organization on the above-mentioned list. Accordingly, this research offers a comparative study 
of the different mechanisms followed by legislators around the world, as well as, the position of the 
Qatari legislator. Finally, the research concludes by some concluding remarks and recommendations 
that highlight its practical aspects. 

Keywords: Terrorist entities and organizations; Proscribed organizations; Enlisting proscribed 
organization; Due process of law; Freezing assets
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مقدمة

1- موضوع البحث

يتناول هذا البحث موضوع إدراج الكيانات عى قائمة اإلرهاب، وهو القرار الذي ختتلف فيه الترشيعات من 
حيث صاحب احلق يف إصداره ومعيار الكيان حتى يصبح إرهابًيا، وإجراءات اختاذ ذلك القرار. ونظًرا خلطورة 
التعبر، باإلضافة إىل ما  القرار من حيث اتصاله باحلريات الشخصية ومنها حرية تكوين اجتامعات وحرية  هذا 
يتصل به ويرتتب عليه من مساس باحلق يف امللكية عندما يتم جتميد أموال الكيان اإلرهايب، فإن الترشيعات جتتهد 
يف حماولة وضع ضامنات توفر احلق يف دعوى عادلة. ورغم ذلك فإن هناك صعوبات كبرة يف كفالة هذا احلق بشكل 
يتامثل مع املوضوعات اجلنائية األخرى. لذا كانت تلك املجهودات حمل نقص وحتتاج إىل إعادة نظر يف بعض أوجه 
تنظيمها. وهذا هو حمل البحث الذي يرمي إىل الكشف عن الطريقة األفضل إلدراج الكيان عى قائمة اإلرهاب من 

حيث السلطة املناط هبا؛ ذلك ومن حيث طريقة اإلدراج ومن حيث توفر ضامنة الدعوى العادلة.

2- أمهية البحث

يف   2001 سنة  سبتمرب  من  احلادي عرش  اعتداءات  بسبب  اإلرهاب  قائمة  الكيانات عى  إدراج  أمهية  زادت 
الواليات املتحدة األمريكية، األمر الذي حدا بالرئيس األمريكي أن يصدر أوامر تنفيذية بتجميد أموال تنظيامت 
الدولية  الطوارئ االقتصادية  لقانون سلطات  2001 وفقا  24 سبتمرب سنة  باإلرهاب يف  وأشخاص عى عاقة 
)International Emergency Economic Act(1 وقانون الطوارئ الداخلية2، كام حدا ذلك باألمم املتحدة 
إىل إعداد قائمة للتنظيامت اإلرهابية وعى رأسها تنظيم القاعدة3. كام أعدت كثر من الدول تلك القائمة والتي 
كثر يف مجيع  األمريكية ودول  املتحدة  الواليات  ومنها  اإلرهاب  قائمة  الكيانات وكذلك األشخاص عى  تضم 
قارات العامل. وقد ازدادت أمهية البحث مع ظهور تنظيامت أخرى هتدد العامل بشكل خطر مثل تنظيم "داعش"، 
األمر الذي استدعى احتاد العامل كله يف حماربة رشه املستطر سواء بالنسبة للدول العربية أو غرها من دول العامل. 
ومع ذلك فإن قائمة اإلرهاب ال تزال حمل جدل حيث ختتلف الدول بخصوص بعض الكيانات؛ فمنها ما يعتربها 

من قبيل التنظيامت اإلرهابية بينام ال تعتربه دول أخرى ضمن تلك القائمة مثل اإلخوان املسلمن ومحاس. 

وعى أية حال فإن الترشيعات عى اختاف مشارهبا أصبحت تعاقب عى تأسيس كيانات إرهابية والعضوية 
فيها والدعوة إليها وتشجيعها4. باإلضافة إىل ذلك فإهنا تقرر ظرًفا مشدًدا إذا وقعت جرائم غر إرهابية من تنظيم 

1 50 U.S.C £ 1701 (2001).

2 50 U.S.C. £ 287(C) (2001).
3 Bruce Zagaris, The Merging Of the Anti-Money  Laundering And Counter-Terrorism Financial Enforcement Regimes After 

September 11, 2001, p.9

حسام أفندي، التشكيالت العصابية يف التريع اجلنائي املقارن، طبعة 2016، مؤسسة بداري للطباعة بأسيوط، ص 112 وما بعدها.  4
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إرهايب. وهذا ما اتبعه املرشع القطري يف قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 2004 املعدل حيث تنص املادة )2( منه عى 
تشديد العقاب يف هذه احلالة عى هذا النوع من اجلرائم باإلضافة إىل ما تقرره من عقاب عن اجلرائم اإلرهابية1.

3- الدراسات السابقة

 لفت هذا املوضوع اهتامم عدد من الباحثن ومنهم:

- د. أمحد فتحي رسور، املواجهة القانونية لإلرهاب، دار النهضة العربية، الطبعة األويل، 2008.

القانونية  البحوث  جملة  اإلرهابية،  التنظيامت  مواجهة  يف  اجلنائية  السياسة  الغني عطااهلل،  عبد  د. شيامء   -
واالقتصادية، العدد 59 ، أبريل سنة 2016.

الدستورية  الرعية  ضوء  يف  واإلرهابين  اإلرهابية  الكيانات  قوائم  يوسف،  السعيد  يوسف  أكمل  د.   -
واجلنائية، جملة القانون واالقتصاد، 2016.

العلمية  املجلة  اإلرهابية،  اجلامعات  ملكافحة  والقانوين  الرعي  التأصيل  الوفا،  أبو  حممد  الوفا  أبو  د.   -
املحكمة لكلية الرشيعة والقانون بطنطا، العدد احلادي عرش، 2000.

4- مشكالت البحث

 يثر البحث عدة مشكات قانونية يرمي إىل مناقشتها وإجياد حل هلا، من أمهها:

- ما هي السلطة التي جيب أن يناط هبا إدراج الكيان عى قائمة اإلرهاب يف القانون املقارن؟

- ما هي السلطة التي يناط هبا تلك املهمة يف القانون القطري ويف القانون املرصي؟

- ما هي أفضل اجلهات التي حتقق عدالة اإلجراءات عند إصدار قرار اإلدراج للكيان اإلرهايب؟

- ما هي ضامنات الدعوى العادلة عند اختاذ قرار اإلدراج؟

- ما هي النتائج القانونية التي ترتتب عى إدراج الكيانات اإلرهابية؟

- ما هي أفضل السبل لتحقيق ضامنة الدعوى العادلة عند ترتيب تلك النتائج؟

5- خطة البحث

تعتمد خطة البحث عى فكرتن تشكل كل فكرة مبحثا للدراسة:

املبحث األول: إجراءات إدراج الكيان عى قائمة اإلرهاب ومقتضيات الدعوى العادلة.

املبحث الثاين: النتائج القانونية املرتتبة عى قرار اإلدراج ومقتضيات الدعوى العادلة.

املادة )2( عدلت بموجب مرسوم بقانون 2017/11:  1
ــة بــداًل مــن العقوبــات املقــررة هلــا: 1- اإلعــدام، إذا كانــت  ــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة بالعقوبــات التالي "ُيعاقــب عــى اجلرائــم اإلرهابي
العقوبــة املقــررة للجريمــة هــي احلبــس املؤبــد. 2- احلبــس املؤبــد، إذا كانــت العقوبــة املقــررة للجريمــة هــي احلبــس مــدة ال تقــل عــن مخــس عــرشة 
ســنة. 3- احلبــس الــذي ال يقــل عــن مخــس عــرشة ســنة، إذاِ كانــت العقوبــة املقــررة للجريمــة احلبــس مــدة ال تقــل عــن عــرشة ســنوات. 4- احلــد 

األقــى للعقوبــة املقــررة للجريمــة، إذا كانــت هــذه العقوبــة هــي احلبــس مــدة تقــل عــن عــرش ســنوات."
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المبحث األول: إجراءات إدراج الكيان على قائمة الكيانات اإلرهابية ومقتضيات الدعوى العادلة

 نتناول يف هذا املبحث إجراءات إدراج وحذف الكيانات اإلرهابية )املطلب األول( ونعالج مدى احرتام احلق 
يف دعوى العادلة عند اإلدراج )املطلب الثاين(. 

المطلب األول: إجراءات إدراج وحذف الكيانات اإلرهابية

6- نناقش يف هذا املطلب إجراءات إدراج وحذف الكيان عى قائمة الكيانات اإلرهابية يف كل من القانونن 
القطري واملرصي )الفرع األول( وإجراءات إدراج وحذف الكيانات اإلرهابية يف القانون املقارن )الفرع الثاين(.

الفرع األول: إجراءات إدراج وحذف الكيانات اإلرهابية في القانون القطري والقانون المصري

7- مبدأ عملية اإلدراج عىل قوائم الكيانات اإلرهابية والتنظيم القانوين يف مواجهتها

 بدأ ظهور قوانن تعاقب عى تنظيامت ختريبية وشيوعية يف داخل الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية 
الثانية، وقد أدى ذلك إىل ظهور قوائم حتظر تلك الكيانات متهيدا الختاذ إجراءات يف مواجهتها. وقد كان النائب 
الكيانات اإلرهابية األجنبية  القائمة تضم  الكيانات ثم أصبحت  الذي حيدد تلك  املتحدة هو  الواليات  العام يف 

والتي يصدر هبا قرار من وزير اخلارجية. هذه القائمة أصبحت تضم أكثر من ستن كيانا إرهابيا1.

8- خصائص الكيان اإلرهايب حمل اإلدراج

 يتميز الكيان اإلرهايب باخلصائص التالية:

إنه تنظيم مجاعي، ويقصد بذلك أنه ليس مرشوًعا فردًيا. وعادة ما تتجه الترشيعات إىل أن الكيان هو   -
يف شكل  اإلرهاب  عن  التنظيم  إرهاب  عن خطورة  هذا  وينبئ  من شخص.  أكثر  من  يتكون  تنظيم 

مرشوع فردي، خاصة وأن معظم األشخاص التي متارس اإلرهاب ينتمون إىل تنظيامت إرهابية.

 أنه يقوم عى تنظيم داخيل يسوده مبدأ التدرج الذي يضم قادة وجلان نوعية وأعضاء لتلك اللجان.   -
ويتميز هذا التنظيم بالوالء ألمر اجلامعة والطاعة العمياء.

إنه تنظيم غايته نرش الرعب، ذلك أنه يتميز بسياسته القائمة عى بث الرعب والفوىض لكي يسيطر عى   -
مقاليد األمور يف الباد. أما املظاهرات والتي يتخللها أعامل عنف، فإهنا ال تندرج ضمن اإلرهاب ما 

دام املتظاهرون ال يسعون إىل السيطرة عى مقاليد الباد من خال بث الرعب.

حتركه أيدولوجية معينة وليس حتقيق املكسب املادي فقط. هذا املكسب إن كانت بعض عملياته تقصد   -

1 Justin S. Daniel, Blacklisting Foreign Terrorist Organizations: Classified Information, National Security, and Due Process, 

University of Pennsylvania Law Review [Vol. 166: 213].
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إىل حتقيقه، فإن ذلك ليس إالّ وسيلة تكتيكية لتحقيق اسرتاتيجية أوسع شموال وهي االستياء عى 
السلطة.

إنه يسعى إىل االستياء عى السلطة ال يتحقق بوسائل ديمقراطية يسودها اإلقناع واالنتخابات ولكن   -
بفضل استخدام العنف والقوة وهو ما جترمه مجيع القوانن.

إنه يتخذ الدين يف كثر من احلاالت ستاًرا لنرش ايدولوجيته يف االستياء عى السلطة وإقناع أعضائه أن   -
املوت هو وسيلة لنيل الشهادة.

9- تعريف التنظيامت اإلرهابية حمل اإلدراج يف القانون القطري

 عّرف القانون القطري رقم )11( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون بشأن مكافحة اإلرهاب رقم )3( 
أيًا كان  التجمعات،  أو غرها من  العصابات  أو  أو اجلامعات  "املنظامت  بأهنا  "الكيانات اإلرهابية"   2004 لسنة 
شكلها القانوين أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة يف داخل أو خارج الدولة إىل 

ارتكاب أو حماولة ارتكاب اجلرائم اإلرهابية".

وياحظ عى هذا التعريف ما ييل:

ل استخدام "الكيانات" وليس "التنظيامت" وهو بذلك مل يشرتط حًدا أدنى معن -  إن املرشع القطري قد فضَّ
يقومون  من شخص  أكثر  يستلزم  الكيان  كان  ملا  ولكن  اإلرهايب.  الكيان  يشكلون  الذين  األشخاص  من 
عى نشاطه، فإنه يلزم انضامم نشاط أكثر من شخص. وليس هناك ما يمنع من توافر الكيان اإلرهايب من 
النقض  حمكمة  قضت  بذلك  الكيان.  هذا  لتكوين  أشخاص  ثاثة  توافر  إًذا  الازم  من  فليس  شخصن. 
الفرنسية يف حكم هلا1. ويكفي فيمن انضم إىل هذا الكيان أن يعلم بأن هذا األخر يامرس أو بصدد ممارسة 
أنشطة إرهابية وليس من الازم أن يكون عى علم بتفاصيل هذه األنشطة، وهو ما استقرت عليه أحكام 
القضاء الفرنيس2. كام ال يلزم أن يكون هناك نشاط إرهايب مزمع القيام به بعد انضامم العضو هلا ، فيكفي إًذا 

أهنا مارست نشاًطا إرهابًيا سابًقا وبالتايل اكتسبت تلك الصفة اإلرهابية3.

إن الكيان ال يرسي عليه هذا الوصف إالّ إذا كان له مقدار من االستمرارية، فا يشرتط الدائمية ولكن يكفي - 
أعمدة  وتوافقهم عى حتطيم  األشخاص  من  لقاء جمموعة  تصادف  فإذا  الزمن.  يف  باالستمرار  يتصف  أن 
اإلنارة وختريب املرافق العامة، فا نكون بصدد كيان إرهايب ولكن بصدد اتفاق جنائي مادام القصد منه هو 

ارتكاب جرائم.

1 Crim. 30 avril 1996, Bull. crim. n° 176; Crim. 3 juin 2004, n° 03-83.334.

2 Paris, 10e Ch., section B, 25 avril 1997, n° 96/07152; Paris, 10e Ch. Section A, 26 janvier 1999, 98/01582; Paris, 10e Ch., section 
A, 26 juin 2000, 00/00190 ; Paris, 10e Ch. Section A, 19 novembre 2007, 07/01558.

3 Crim. 21 mai 2014 n° 13-83.758: Pierre de Combles de Nayves, Saufenmatière, AJ Pénal 2014 p. 528.
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"كيانات إرهابية" -  التنظيم اإلرهايب عندما فضل استخدام تعبر  إن املرشع القطري أراد التوسع يف مفهوم 
وليس تنظيامت إرهابية، واحلقيقة أهنام مرتادفان حيث إن التنظيم ال يشرتط له وجود شخصية قانونية. وعى 
أية حال فإننا نفضل تعبر "تنظيم إرهايب" ألنه يشر إىل مقدار من الرتتيب والتخطيط، كام يفيد توافر عدد 

من األفراد.

يكون -  أن  يشرتط  وال  إرهابًيا.  نشاًطا  يامرس  الذي  القانوين  الكيان  إرهابيا  كيانا  يعترب  القطري  املرشع  إن 
الكيان قد تم إنشاؤه بداية ملامرسة اإلرهاب.

ال يشرتط أن يكون الغرض الوحيد للكيان أن يامرس اإلرهاب ولكن يكفي أن يكون ضمن أنشطته ممارسة - 
أفعال إرهابية.

التنظيم -  كان غرض  فإذا  إرهابًيا.  يعترب  الكيان ال  فإن  اإلرهاب،  الكيان هو  نشاط  من  الغرض  يكن  مل  إذا 
أن يمد العون إىل شعب يقبع حتت االحتال، كام حدث يف العراق بغرض مقاومة القوات األمريكية، فإن 
التنظيم ال يعد إرهابًيا. فام تقوم به زمرة من الناس أو من اجلنود يف مواجهة جنود االحتال ال يمكن اعتباره 
كياًنا إرهابًيا إالّ إذا كان نشاطه يشكل جريمة من جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية. وهذا ما قضت به 
حمكمة النقض اإليطالية عى الرغم من صدور قانون ينص عى أن اإلرهاب يقع ضد الدول وضد التنظيامت 

الدولية1.

تلبية  ارتكاب جرائم ختريب وإتاف إلجبار احلكومة عى  منه  الغرض  إذا كان  إرهابًيا  يعترب جتمًعا   كام ال 
مطالبهم برفع األجور واملعاشات أو حتسن بيئة العمل، وإنام تقع منهم جرائم التخريب واإلتاف2.

ال يشرتط أن يامرس الكيان أفعال اإلرهاب بنفسه ولكن يكفي أن يقوم بالدعوة إىل ارتكاب أعامل إرهابية.- 

يكتسب الكيان اإلرهايب هذه الصفة ولو كان يامرس نشاطه اإلرهايب خارج الباد؛ فيستوي إًذا أن حتدث - 
أفعال اإلرهاب خارج الباد أو يف داخلها.

يكفي -  إًذا  إرهابية،  أفعال  ارتكاب  إىل حماولة  دعوة  تتوافر  أن  يكفي  ولكن  إرهابية  أفعال  وقوع  يشرتط  ال 
التخطيط والتآمر وبداية التجهيز للقيام باألفعال اإلرهابية.

إن القانون القطري أدخل البيئة والصحة ضمن املوضوعات التي يستهدفها العمل اإلرهايب، وهو يف هذا - 
يتفق مع القانون املرصي.

الكيان -  نشاط  داخًا ضمن  باعتباره  للخطر  الباد  اقتصاد  تعريض  النص عى  أحسن  القطري  القانون  إن 
اإلرهايب، وهو األمر الذي مل ينص عليه رصاحة القانون املرصي يف خصوص الكيانات اإلرهابية.

1 Decision 26 juin 2006 : 71 J. Crim. L. 147 2006-2007: http://heinonleine.org

2 Crim. 10 janvier 2017, no 16-84.596, Dalloz actualité, 2 février 2017, obs. A. André ; AJ pénal 2017. 79, obs. Alix  ; Dr. pénal 
2017, no 35, obs. Conte ; V. égal. supra, no 28.
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10- إدراج الكيانات عىل قائمة اإلرهاب يف القانون القطري

نصت املادة )21( من قانون الكيانات اإلرهابية يف قطر عى أن قرار إدراج الكيانات اإلرهابية عى قائمة خاصة 
بذلك يعود إىل النائب العام. ويتخذ النائب العام قراره بناء عى سلطة مقيدة؛ فهو يدرج الطوائف التالية:

أواًل- الكيانات واألفراد التي صدر بحقها حكم قضائي باعتبارها إرهابية.

ثانًيا- من يصدر بحقهم قرار من جملس األمن عمًا بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.

ثالًثا- من يصدر بحقهم قرار من السلطات املختصة يف قطر بأهنم يامرسون اإلرهاب: 

إذا توفرت معلومات أمنية أو استخباراتية موثقة عى القيام بأعامل إرهابية أو أعامل مرتبطة هبا أو   -
أو تدريب  التحريض عليها،  أو  الرتويج هلا  أو  السعي الرتكاهبا  أو  التخطيط  أو  بارتكاهبا  التهديد 
األفراد أو تسهيل سفرهم إىل دولة أخرى بغرض ارتكاب أعامل إرهابية أو تدبرها أو اإلعداد هلا أو 

املشاركة فيها أو متويل اإلرهاب.

إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهايب مسلح أو غر مسلح ضد الدولة أو مصاحلها يف اخلارج.  -

إذا اعرتف الشخص أو الكيان أو تبنى جريمة إرهابية علنًا أو هدد هبا أو حرض عليها أو روج هلا علنًا.  -

ونالحظ عىل هذا األسلوب ما يي:

إنه جعل وصف التنظيم بأنه إرهايب بيد النائب العام وليس حمكمة قضائية. غر أنه خيفف من ذلك أن النيابة - 
ياحظ  أنه  كام  األوىل(.  )املادة   2002 لسنة   10 رقم  العامة  النيابة  بشأن  قانون  بنص  قضائية  هيئة  العامة 
القانون األسرتايل الذي يعهد إىل  القانون القطري يف ذلك يتفق مع بعض القوانن املقارنة مثل  أن موقف 
املحامي العام مهمة إعداد تلك قائمة الكيانات واألشخاص اإلرهابية1. وعى العموم فهو يفضل أسلوب 

بعض القوانن املقارنة التي ختول وزير اخلارجية هذه السلطة كالقانون اإلنجليزي والقانون األمريكي2.

إنه مل حيدد ماهية السلطات املختصة التي من حقها أن توصف كياًنا بأنه إرهايب،- 

إنه أعطى السلطة يف وصف الكيان بأنه إرهايب إىل السلطة التنفيذية وليس القضائية يف الفرض األخر.- 

إنه وضع معياًرا فضفاًضا لوصف كيان بأنه إرهايب وهو توافر "معلومات أمنية أو استخبارية..".- 

إنه اعتمد عى اعرتاف الكيان أو الشخص اإلرهايب بأنه متورط يف عمل إرهايب معياًرا الكتسابه صفة الكيان - 
اإلرهايب اكتفاًء باالعرتاف غر القضائي وكان أفضل لو أن التحقق من صحة االعرتاف كان بيد املحكمة 

وليس اجلهة اإلدارية.

1 Joo-Cheong Tham, Possible Constitutional Objections to the Powers to Ban ‘Terrorist’ Organisations, 27 U.N.S.W.L.J. (UNSW 

Law Journal) 482 2004: http://heinonline.org

راجع ما ييل بند رقم 16.  2
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11- مالمح الكيان اإلرهايب حمل اإلدراج يف القانون املرصي

 يأيت تعريف الكيان اإلرهايب يف القانون املرصي يف شأن الكيانات اإلرهابية رقم )8( الصادر يف 17 فرباير سنة 
2015 متسًقا مع تعريفه يف القانون القطري. ولكن هذا القانون األخر فضل تعريف اإلرهاب يف املادة األوىل فقرة 

أوىل منه.

 أما عن تعريف اجلرائم اإلرهابية والتي هي حمل نشاط تلك الكيانات فإن املادة األوىل فقرة أوىل من القانون 
القطري عرفتها بقوهلا:

"اجلرائم اإلرهابية: كل جريمة منصوص عليها يف هذا القانون وكل جناية منصوص عليها يف نوناق  تابوقعلاأو 
يف أي قانون آخر، ترتكب باستخدام إحدى وسائل اإلرهاب أو بقصد حتقيق أو تنفيذ عمل إرهايب أو بقصد الدعوة 

إىل ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد هبا".

 وقد خصص القانون القطري الفقرة الثانية من املادة األوىل لتعريف "العمل اإلرهايب" بقوهلا:

أو اخلارج، بغرض تعطيل  الداخل  الرتويع يف  أو  التهديد  أو  العنف  أو  للقوة  "العمل اإلرهايب: كل استعامل 
أحكام  روتسدلاأو القانون أو اإلخال بالنظام العام أو تعريض سامة املجتمع وأمنه للخطر أو اإلرضار بالوحدة 
أو  أو تعريض حياهتم  الرعب هلم  أو تسبيب  الناس  إيذاء  أو كان من شأنه أن يؤدي، إىل  إذا أدى ذلك  الوطنية، 
حرياهتم أو أمنهم للخطر، أو إحلاق الرضر بالبيئة، أو الصحة العامة، أو االقتصاد الوطني، أو املرافق أو املنشآت 
أو املمتلكات العامة أو اخلاصة أو االستياء عليها أو عرقلة أدائها ألعامهلا، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن 

ممارسة أعامهلا أو وفًقا للمعاهدات واالتفاقيات التي صادقت عليها الدولة.".

وياحظ عى خطة القانون القطري ما ييل:

ليس هناك تناسق يف القانون القطري بن تعريف الكيان اإلرهايب وتعريف العمل اإلرهايب؛ فيكفي حسب - 
القانون السابق أن يدعو الكيان إىل ارتكاب جريمة إرهابية حتى يكتسب الصفة اإلرهابية. بينام قرص هذا 
القانون العمل اإلرهايب عى القيام بأعامل العنف بقوله "كل استعامل للقوة أو العنف أو التهديد أو الرتويع". 
وكان من الرضوري التنسيق بن فقريت املادة األوىل من قانون مكافحة اإلرهاب القطري. فقد اختار القانون 
لتعريف اإلرهايب. ومن هنا وجب  يفرد فقرة للجريمة اإلرهابية وفقرة للعمل اإلرهايب وفقرة  األخر أن 
التنسيق بن كل تلك الفقرات. أما املرشع املرصي فقد أفرد فقرة للجريمة اإلرهابية وفقرة لإلرهايب باإلضافة 

إىل الفقرة اخلاصة بالكيان اإلرهايب1.

وقد جاءت خطة القانون املرصي بشأن الكيانات اإلرهابية أفضل، حيث إهنا تضمنت تعريًفا لتلك الكيانات 
ومل تفرد للعمل اإلرهايب فقرة مستقلة.

أرشف توفيق شمس الدين، السياسة التريعية ملكافحة اإلرهاب ومدى اتفاقها مع أصول الريعة اجلنائية )دراسة نقدية للقانون املرصي(، دار النهضة العربية،   1
2006، ص 5.
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ومن مزايا تعريف التنظيم اإلرهايب يف القانون املرصي ما يي:

يكفي أن يامرس التنظيم العمل اإلرهايب أو جمرد الدعوة إىل القيام بالعمل اإلرهايب.- 

إنه أدخل اآلثار ضمن أغراض العمل اإلرهايب الذي متارسه أو يدعو إليه التنظيم اإلرهايب.- 

إنه أشار إىل املوارد الطبيعية كغرض لنشاط التنظيم اإلرهايب.- 

التنظيم -  أغراض  للخطر بوصفه غرًضا من  العلم  العبادة واملستشفيات ومعاهد  تعريض دور  إىل  أشار  إنه 
اإلرهايب.

إنه أشار إىل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك املنظامت واهليئات اإلقليمية والدولية العاملة يف مرص - 
حمًا للعمل اإلرهايب للكيانات اإلرهابية.

وقد متيز القانون املرصي عندما نص عى أنه "ويرسي ذلك عى اجلهات واألشخاص املذكورين متى مارسوا 
أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك األعامل ولو كانت غر موجهة إىل مجهورية مرص العربية". فهل 
يقصد بذلك أن املقصود به هو الكيانات اإلرهابية التي متارس نشاطها يف خارج اإلقليم املرصي؟ يبدو من مطالعة 
املادة )3( من  العاملية وآية ذلك أنه نص يف  القانون املرصي يأخذ بمبدأ  النص توافر هذا ملعنى، ويؤكد ذلك أن 
قانون الكيانات اإلرهابية يف مرص لسنة 2015 نص عى أن قرار اإلدراج بالنسبة للكيانات التي ال توجه نشاطها 
ضد مرص يقدم من النائب العام بالتنسيق مع وزير اخلارجية أو بالتنسيق مع اجلهات األمنية. وبناء عليه فا يلزم 
أن يكون الكيان اإلرهايب تابًعا لشخص معنوي مرصي أو أن يكون نشاطه يف داخل مرص أو يكون نشاطه ضد 
مرص. ومعنى ذلك أن القضاء املرصي له أن يضفي وصف الكيان اإلرهايب عى أي كيان خارج مرص يوجه نشاطه 
اإلرهايب ضد أي دولة أخرى تطبيًقا ملبدأ العاملية. فا يلزم إَذا توافر رشوط مبدا الشخصية اإلجيابية أو مبدأ العينية 
لكي يرسي القانون املرصي ولكي ختتص السلطات املرصية باإلدراج وترتيب النتائج القانونية عى هذا اإلدراج 

من حظر نشاط ومن جتميد أموال.

 والقانون القطري وكذلك القانون املرصي يقرصان وصف الكيان اإلرهايب عى من يامرس اإلرهاب أو خيطط 
له، وهو يف ذلك أضيق نطاًقا من القانون األمريكي عى نحو ما سييل بيانه.

12- توسع القانون األمريكي يف تعريفه للكيان اإلرهايب

الكيانات  إىل  باإلضافة  يشمل،  بحيث  اإلرهايب  الكيان  مفهوم  يف   )Patriot Act( األمريكي  القانون  توسع 
اإلرهابية تلك اجلهات التي متول الكيانات اإلرهابية فيرسي عليها ما يرسي من أحكام عى الكيانات اإلرهابية 
أو مساعدهتم بأي صورة كانت مادية  إرهابين  إيواء  املساعدة مثل  بالتمويل كل صور  810(. ويلحق  )الفصل 

أو غر مادية. 
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13- توافر احلق يف قاض ٍ بعد 3 سنوات

حرص القانون القطري عى ضامنة احلق يف قاض بعد مرور 3 سنوات حيث نصت املادة )21 مكرًرا/2( عى 
أنه "فإذا انقضت هذه املدة دون صدور حكم هنائي بإسباغ الوصف اجلنائي املنصوص عليه يف ةداملا )1( نم هذا 
القانون عى الشخص أو الكيان املدرج، تعن عى النائب العام العرض عى الدائرة اجلنائية بمحكمة االستئناف 
منعقدة يف غرفة املشورة، للنظر يف مد اإلدراج ملدة أو ملدد أخرى مماثلة، وإال وجب عليه رفع االسم من القائمة من 

تاريخ انقضاء تلك املدة".

وكان من األفضل لو أن القانون القطري قد نص عى سلطة النائب العام يف اختاذ تدابر احتياطية ضد الكيانات 
اإلرهابية )وكذلك األشخاص( بصفة مؤقتة حلن العرض عى املحكمة. أما الوضع الراهن فإنه يرتب عى قرار 
النائب العام كافة النتائج القانونية املرتتبة عى وصف كيان بأنه إرهايب ملدة 3 سنوات بعدها يمكن إلغاء أو تأييد 

قراراته الصادرة يف هذا اخلصوص.

الشخص  )وال  باإلرهاب  املوصوف  الكيان  يقرر حق  مل  القطري  القانون  أن  الضامنة  تلك  من  يقلل  أنه  غر 
املوصوف بذلك( يف الطعن قبل ميض مدة السنوات الثاث. قبلها ال يوجد طريق للطعن القضائي يف قرار النائب 
العام. ويلزم االنتظار حتى يعرض النائب العام قراره عى حمكمة االستئناف بغرض مدة اإلدراج ملدة أو ملدد أخرى 

مماثلة.

14- السلطة املؤقتة للنائب العام يف اإلدراج وفًقا للقانونن القطري واملرصي

 عى الرغم من سلطة النائب العام يف وصف الكيان بأنه إرهايب وفقا للقانون القطري، فإن تلك السلطة مؤقتة 
عى الوجه التايل:

إن القرار يصدر ملدة ال تزيد عى 3 سنوات، بعدها يتم عرض األمر عى حمكمة االستئناف منعقدة يف غرفة - 
إلغاء ضمنيا هلذا  التجديد  املدة. ويعني عدم  تلك  رافضة جتديد  القرار  تلغي  أن  هلا  املشورة. هذه األخرة 
الوصف  إلغاء هذا  التجديد يستوجب  بأن عدم  الذكر  2( سابقة  املادة )21/مكرًرا  القرار. وقد رصحت 
الصادر بقرار من النائب العام، بقوهلا "وإال وجب عليه رفع االسم من القائمة من تاريخ انقضاء تلك املدة.

 للنائب العام نفسه أن يلغي القرار الذي أصدره بناء عى معلومات جديدة أو بناء عى تغير يف نشاط الكيان - 
الذي ختى عن اإلرهاب. عى ذلك تنص املادة السابقة بقوهلا: "وللنائب العام خال مدة اإلدراج أن يرفع 

اسم الشخص أو الكيان املدرج عى القائمة، إذا قامت دالئل جدية عى انتفاء أسباب اإلدراج".

وقد اجته القانون املرصي يف شأن تنظيم قوائم اإلرهاب واإلرهابين رقم )8( لسنة 2015 نفس االجتاه عندما 
نص عى أن قرار اإلدراج يكون مؤقًتا ملدة 3 سنوات. ويتعن حتى يتم مد تلك الفرتة إعادة العرض من جانب 
النيابة العامة عى املحكمة املختصة وإالّ وجب رفع اسم الكيان من قائمة اإلرهاب )املادة 4(. ملحكمة االستئناف 

أن تلغي القرار الصادر من النائب العام باعتبار كيان معن إرهابًيا. 
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15- إدراج الكيانات عىل قائمة اإلرهاب يف القانون املرصي

 اتبع املرشع املرصي يف قانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابين رقم )8( لسنة 2015 الصادر يف 
17 فرباير سنة 2015 )مادة 3( خطة خمتلفة عن خطة املرشع القطري، حيث جعل أمر حتديد الكيان اإلرهايب بيد 

القضاء وهو األمر الذي من شأنه أن حيقق ضامنات قانونية أفضل.

وتتمثل طريقة حتديد الكيان اإلرهايب يف القانون املرصي يف التايل:

أواًل- تقرر املحكمة املختصة إدراج الكيان عى قائمة اإلرهاب. وتلك هي حمكمة اجلنايات منعقدة يف غرفة 
املشورة.

ثانًيا- يصدر حكم من حمكمة املوضوع التي تنظر جريمة إرهابية بأن كياًنا معينًا هو كيان إرهايب.

فتنص املادة )2( من القانون رقم )8( لسنة 2015 يف شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابين تعد 
النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات اإلرهابية" تدرج عليها الكيانات اإلرهابية التي تقرر الدائرة املختصة 
املنصوص عليها يف املادة رقم )3( من هذا القانون إدراجها عى القائمة، وتلك التي تصدر يف شأهنا أحكام جنائية 
أسامء  عليها  وتدرج  اإلرهابين"،  "قائمة  تسمى  أخرى  قائمة  العامة  النيابة  تعد  كام  الوصف،  هذا  بإسباغ  هنائية 
اإلرهابين إذا قررت الدائرة املشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر يف شأن أي منهم حكم هنائي جنائي 

بإسباغ هذا الوصف عليه، وترسي عى هذه القائمة ذات األحكام املقررة يف شأن قائمة الكيانات اإلرهابية.

 وتنص املادة )3( من قانون الكيانات اإلرهابية رقم )8( لسنة 2015 عى أنه" ختتص دائرة أو أكثر من دوائر 
اجلنايات بمحكمة استئناف القاهرة - حتددها اجلمعية العمومية للمحكمة سنوًيا وتكون منعقدة يف غرفة املشورة 
الدائرة  إىل  العام  النائب  الكيانات اإلرهابية واإلرهابين، ويقدم طلب اإلدراج من  قائمتي  بنظر اإلدراج عى   -

املختصة مشفوًعا بالتحقيقات واملستندات املؤيدة هلذا الطلب.

عى  بناء  العربية  أعامهلم جلمهورية مرص  املوجهة  غر  واألشخاص  للكيانات  بالنسبة  اإلدراج  طلب  ويكون 
طلب يقدم إىل النائب العام من وزارة اخلارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة األمنية إىل النائب 
العام، وتفصل الدائرة املختصة يف طلب اإلدراج بقرار مسبب خال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب هلا مستوفيا 

املستندات الازمة".
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الفرع الثاني: تحديد الكيانات اإلرهابية في القانون المقارن

16- طريقة حتديد الكيان اإلرهايب يف القانون املقارن 

 يسود يف القانون املقارن مبدأ الرشعية اجلنائية وينعكس ذلك عى طريقة حتديد الكيان اإلرهايب ملبلغ تعلق األمر 
بشق التجريم يف القاعدة اجلنائية. ومعنى ذلك أن القانون هو الذي ينص عى شق التجريم أي ينص عى أسامء 
الكيانات اإلرهابية عى غرار جدول املخدرات امللحق بقانون املخدرات. غر أنه نظًرا لظهور كيانات جديدة أو 
الكيانات اإلرهابية لكي تتجنب اجلزاءات والتدابر املوقعة عليها ونظًرا ملا قد يستحدث من حذف  تغير أسامء 
وبالرسعة يف  باملعرفة  تتسم  تنفيذية  تفويض ترشيعي جلهة  الازم وجود  من  كان  فإنه  القائمة،  تلك  من  كيانات 

إدخال كيانات جديدة عى قائمة الكيانات اإلرهابية أو حذف أخرى سابقة. 

 وقد كان ذلك هو موقف املرشع اإلنجليزي، فقد أوكل القانون اإلنجليزي مهمة احلذف واإلضافة إىل وزير 
اخلارجية باعتبار أن كثًرا من التنظيامت اإلرهابية هلا طابع دويل وتنتمي إىل خارج الباد بعد أن كان هذا القانون 

يوكل أمر هذه املهمة إىل وزير الداخلية1.

وعادة ما تعمد الترشيعات إىل وضع قائمة بأسامء تلك الكيانات، باإلضافة إىل وضع معاير للحكم عى الكيان 
بأنه إرهايب. وهذا ما فعله القانون يف اململكة املتحدة لسنة 2000 )يف الفصل الثالث: املبحث األول( عندما نص 

عى احلاالت التي يعد فيها التنظيم إرهابيا بقوله "تعترب منظمة إرهابية:

) أ ( تلك التي وضعت عى اجلدول املرفق رقم 2، أو )ب( تقوم بأنشطتها حتت نفس املسمى املحدد يف اجلدول 
وإن كانت غر ذلك".

هذه األنشطة املشار إليها هي التي جتعل التنظيم إرهابًيا وتتمثل فيام أورده القانون اإلنجليزي بقوله:
ارتكبت أفعااًل إرهابية أو سامهت يف ارتكاهبا،( 1)
تعد الرتكاب أفعال إرهابية،( 2)
تشجع أو تؤيد اإلرهاب يف الفصل الثالث )املبحث األول(( 3)

 تتورط بأي شكل كان يف اإلرهاب.) ( 

وقد أضاف القانون اإلنجليزي إىل معاير الكيان الذي جيعله إرهابًيا ما يتضمنه نشاطه أو نظام عمله من متجيد 
األنشطة اإلرهابية )الباب الثاين من القانون السابق(.

 )1180 )الفقرة  األمريكي  التقنن  من   8 الفصل  يف  األمريكي  القانون  اختارها  التي  اخلطة  هي  وتلك 
(Anti-terrorism and Effective Death) اإلعدام  عقوبة  وتفعيل  اإلرهاب  مكافحة  بقانون   املعدل 

)1996 (AEDPA (Penalty Act) لسنة 1996.

1 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents 
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إذا توافرت  U.S.C. § 1189 8 املعدلة عى أن وزير اخلارجية حيدد الكيان اإلرهايب األجنبي  املادة   فتنص 
الرشوط التالية: 1- أن يكون أجنبيا 2- أن يكون متورطا يف نشاط إرهايب أو يف جرائم إرهابية أو لديه القدرة والنية 

يف ذلك، 3- أن هيدد أمن األمريكين أو األمن القومي األمريكي.

اإلرهابية  التنظيامت  حيدد  اخلارجية  وزير  أن  ذلك  الرشعية،  مبدأ  خيالف  أنه  األمريكي  النظام  يعيب  أنه  غر 
الفصل  يف  اإلرهايب  التنظيم  معاير  بتحديد  األمريكي  القانون  اكتفى  وقد  القانون.  من  بذلك  تفويض  دون 
يبارش  الذي  البلد  لقانون  وفًقا  إرهايب  بأنه  يوصف  أن   - األوىل  احلالة  التاليتن:  احلالتن  يف   1182 فقرة   18
الفصل بتحديدها  قام  أفعال  ارتكاب  يف  التنظيم  يتورط  أن  الثانية  واحلالة  إرهابًيا،  فيه  يعترب  والذي  نشاطا   فيه 
U.S.C. § 189(a)(l)(B) 8 مثل خطف رهائن واستخدام أسلحة بيولوجية أو نووية أو خطف طائرات. ويكفي 

أن يكون من ضمن هذا التنظيم أن يقوم بذلك حتى ولو مل يقم بارتكاب تلك األفعال1.

وقد اختار القانون يف أسرتاليا أن يعهد إىل جهة قضائية ولكنها ليست القضاء وهو املحامي العام مهمة حتديد 
ليصدر  التنفيذية  السلطة  رئيس  إىل  يرسلها  ثم  الكيانات  تلك  بتحديد  العام  املحامي  ويقوم  اإلرهابية.  الكيانات 
املحامي  ما يضيفه  إىل  باإلضافة  إرهابية،  كيانات  املتحدة من  األمم  قررته  ما  العام  املحامي  بذلك. وحيدد  القرار 

العام. ويقوم املحامي العام بتلك اإلضافة مستهدًيا بمعاير وضعها القانون له وتتمثل يف التايل:

التورط بشكل مبارش أو غر مبارش يف اإلعداد أو التخطيط أو املساعدة يف وقوع أفعال إرهابية سواء وقعت - 
تلك األفعال أو مل تقع

حتبيذ وقوع أفعال إرهابية سواء وقعت تلك األفعال أو مل تقع2.- 

عى العكس من ذلك، تعهد بعض الترشيعات إىل السلطة التنفيذية مهمة حتديد التنظيامت اإلرهابية. من ذلك 
أن القانون الكندي يعهد إىل وزير اخلارجية مهمة إدراج الكيانات عى قائمة اإلرهاب وفًقا ملا سبق من معاير3.

 كام أن املرشع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أعطى جملس الوزراء تلك املهمة. وقد أصدر هذا األخر قائمة 
تتضمن 85 منظمة إرهابية. 

وال تتضمن بعض الترشيعات مبدأ الرشعية اجلنائية ضمن موادها الدستورية مثل الواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة التي تعرف كل منهام الرشيعة العامة بام فيها السوابق القضائية ودورها يف الترشيع اجلنائي. وخيتلف 
ذلك عام تعرفه الترشيعات ذات األصل الاتيني مثل القانون القطري والقانون املرصي، حيث تضّمن كل منهام 
مبدأ الرشعية اجلنائية يف دستورها )مادة 40 من الدستور القطري ومادة 95 من الدستور املرصي(. لذا فإن القضاء 

شيامء عبد الغني عطااهلل، "السياسة اجلنائية املعارصة يف مواجهة التنظيامت اإلرهابية"، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد 59، أبريل 2016، ص 3.  1
2 Joo-Cheong Tham, Possible Constitutional Objections to the Powers to Ban ‘Terrorist’ Organisations, 27 U.N.S.W.L.J. (UNSW 

Law Journal) 482 2004.
3 Nicola Mcgarrity, The Criminalisation of Terrorist Financing in Australia, 38 Monash U. L. Rev. 55 2012.
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األمريكي قىض بأن قيام وزير اخلارجية بتحديد قائمة الكيانات اإلرهابية ال خيالف مبدأ الرشعية اجلنائية، ولكن 
ذلك مرشوط باحرتام احلق يف دعوى عادلة الذي ينص عليه الدستور األمريكي. ومؤدى هذا احلق أن يتم احرتام 
احلق يف الدفاع واحلق يف الطعن. فيجب أن يتاح للكيان املوصوف باإلرهاب احلق يف االطاع والدفاع واحلق يف 

الطعن أمام جهة قضائية يف قرار إدراجه عى قائمة اإلرهاب1.

وفيام يتعلق باحلق يف الدعوى العادلة، وخاصة االطاع عى األوراق واملستندات التي حدت بالوزير إىل وضع 
يثر  األمر  فإن  اإلدانة،  أدلة  الدفاع ضد  أوجه  وتقديم  العلم  اإلرهاب واحلق يف  قائمة  تنظيم معن عى  أو  كيان 
الوزير يعتمد يف كثر من األحيان عى معلومات خمابراتية يشرتط مصدرها  مشكلة قانونية. ويرجع ذلك إىل أن 
االحتفاظ بالرسية وخاصة فيام يتعلق بأمن الدولة واخلوف من االنتقام من اإلرهابين. وكان ذلك هو السبب يف 
صدور أحكام للقضاء األمريكي تعترب سلطة الوزير خمالفة للدستور بسبب عدم احرتام احلق يف دعوى عادلة2. 

 يضاف إىل ذلك أن آلية حتديد املنظامت اإلرهابية يف القانون األمريكي يشوهبا بعض العيوب التي جتعلها خمالفة 
ملبدأ الدعوى العادلة. من ذلك أن وزير اخلارجية حيدد تلك املنظامت بالتشاور مع وزير املالية يف جلسة غر علنية 
ودون سامع املسؤولن عن تلك املنظامت ودون إخطارهم مسبًقا، ولكن يسمح هلم بالطعن يف هذا القرار يف خال 

ثاثن يوما )املادة 1189 من التقينن اجلنائي األمريكي( أمام املحكمة. هذه األخرة هلا أن تلغي هذا القرار.

17- التوسع يف اختصاص القضاء اجلنائي بجرائم الكيانات اإلرهابية

تبنّى القانون القطري مبدأ العاملية يف تطبيق قانون العقوبات القطري ويف اختصاص املحاكم القطرية بمحاكمة 
املتهمن يف جرائم الكيانات اإلرهابية. وقد نصت عى ذلك املادة األوىل من القانون رقم )11( بتعديل القانون رقم 
)3( لسنة 2004 يف شأن مكافحة اإلرهاب بقوهلا "...أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة يف داخل أو خارج 
الدولة إىل ارتكاب أو حماولة ارتكاب اجلرائم اإلرهابية". كام سبق أن أكد قانون العقوبات القطري مبدأ العاملية 
بالنسبة جلرائم اإلرهاب بوجه عام بقوله يف املادة )17(: "ترسي أحكام هذا القانون عى كل من وجد يف الدولة 
ا من جرائم اإلجتار يف املخدرات أو يف األشخاص أو جرائم  بعد أن ارتكب يف اخلارج، بوصفه فاعًا أو رشيًكا، أيًّ

القرصنة أو اإلرهاب الدويل".

ا عى مبدأ العاملية ولكنه يف قانون الكيانات اإلرهابية،   أما املرّشع املرصي فإنه مل يضّمن قانون العقوبات نصًّ
الباد.  نشاًطا يف خارج  متارس  التي  اإلرهابية  الكيانات  املرصي عى  العقوبات  قانون  يفيد رسيان  ما  نصَّ عى 
فيجري نص املادة األوىل من قانون الكيانات اإلرهابية رقم )8( لسنة 2015 عى أنه: "ويرسي ذلك عى اجلهات 

1 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, National Council of Resistance of Iran, Petitioner, v. Department of 

State and Colin L. Powell, Secretary of State, Respondents (2004), F373 F.3d 152: http://uniset.ca/other/cs5/182F3d17.html  

2 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, National Council of Resistance of Iran, Petitioner, v. Department 

of State and Colin L. Powell, Secretary of State, Respondents, 2004, F373 F.3d 152:http://njlaw.rutgers.edu/collections/

resource.org/fed_reporter/F3/373/373.F3d.152.htmNo. 01-1480.
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واألشخاص املذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك األعامل ولو كانت غر موجهة 
إىل مجهورية مرص العربية". 

وتتجه كثر من الترشيعات إىل تبنى مبدأ عاملية النص اجلنائي يف مكافحة جرائم التنظيامت اإلرهابية نظًرا لنشاط 
تلك الكيانات والذي ينتمي إىل اجلرائم عابرة احلدود بن الدول يف كثر من األحوال. من ذلك القانون األملاين 
الذي نص عى امتداد تطبيقه إىل الكيانات اإلرهابية التي متارس نشاطا هلا يف املجموعة األوروبية ولو كان ذلك غر 

مقترص عى اإلقليم األملاين )الفصل رقم 129 من قانون العقوبات األملاين(1.

ومل خيص القانون الفرنيس التنظيامت اإلرهابية بنصوص خاصة من ناحية االختصاص. عى سبيل املثال فإن 
إدارة تنظيم إرهايب هي من اجلنايات يف القانون الفرنيس )مادة 421 - 5 عقوبات( وبالتايل يرسي قانون العقوبات 
الفرنيس وخيتص القضاء الفرنيس بمحاكمة الفرنيس أو املقيم بصفة دائمة يف فرنسا الذي يرتكب تلك اجلريمة يف 
اخلارج دون رشط ازدواجية التجريم، أي دون رشط أن يعاقب قانون البلد الذي وقعت فيه تلك اجلريمة عى هذا 
الفعل. هذا الرشط يلزم توافره يف حالة ارتكاب جنحة وليست جناية يف اخلارج من فرنيس أو مقيم بصفة دائمة يف 

فرنسا2.

 وقد تم تعديل املادة السابقة يف القانون الفرنيس بعدما ُلوحظ أن بعض الفرنسين أو املقيمن بصفة دائمة يف 
التعديل  هلذا  وفًقا  يشرتط  فا  )وخاصة يف سوريا(.  أجنبية  دول  تقع يف  تدريب  معسكرات  يشرتكون يف  فرنسا 
توافر رشط ازدواجية التجريم. فاألمر وإن مل يتعلق بمبدأ العاملية إالّ أنه يشكل توسًعا ملبدأ الشخصية اإلجيابية من 
ناحيتن: الناحية األوىل أنه يسّوي بن الوطني واملقيم بشكل دائم يف فرنسا، والناحية الثانية أنه ال يشرتط توافر 
ازدواجية التجريم لكي يرسي القانون الفرنيس عى هذا الفعل ولكي خيتص القضاء الفرنيس بمحاكمة املتهم يف 

هذه احلالة.

الكندي  القضاء  واختصاص  الكندي  القانون  العاملية يف رسيان  مبدأ  تبني  عى  الكندي  القانون  وقد حرص 
اإلرهابية3. يف ذلك  الكيانات  بوجود ونشاط  املرتبطة  اجلرائم  إرهابية ومنها  بارتكاب جرائم  املتهمن  بمحاكمة 
تنص املواد: ) ( . 0  ,) ( . 0  ,) ( . 0  ) ( . 0  ,) ( . 0  ,) ( . 0  واملادة 9. 0  من 
التقنن اجلنائي الكندي عى رسيان هذا القانون عى تلك اجلرائم سواء وقعت يف اخلارج أو يف الداخل وأيا كانت 

جنسية مرتكبيها.

1 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1217

2 Julie Alix, Fallait-il étendre la compétence des  juridictions pénales en matière terroriste ?, Recueil Dalloz, 2013, p. 518.
3 Miriam Gani and Gregor Urbas, Alert or Alarmed? Recent Legislative Reforms directed at Terrorist Organisations and Persons 

Supporting or Assisting Terrorist Acts, 8 Newcastle L. Rev. 23 2004-2005
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18- رضورة إثبات أن الكيان إرهايب يف احلكم

 يتعن أن يورد احلكم يف أسبابه أن الكيان له الصفة اإلرهابية عى ما سبق بيانه بتحديد احلالة التي عليها التنظيم؛ 
إما استنادا إىل وجود قانون يضفي تلك الصفة أو من خال حكم حمكمة حاز حجية األمر املقيض أو من خال 

تعرض حمكمة املوضوع لبيان مدى توافر رشوط الكيان اإلرهايب كام نص عليها القانون. 

 تطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض املرصية يف قضية الشيوعية بنقض احلكم ألنه مل يثبت توافر الرشوط الازمة 
النظام  تنتقد  منشورات  توافر  أثبت  املاركيس حيث  التنظيم  يف  عقوبات  أ(   98( للامدة  وفًقا  املحظور  التنظيم  يف 
السيايس القائم وتدعو إىل تغليب طبقة الربوليتاريا )العامل( عى غرها من الطبقات دون أن يثبت أن هذا التنظيم 
كان يدعو إىل تغير النظام بالقوة والعنف، مما يصم احلكم بالقصور يف التسبيب والفساد يف االستدالل. ويستند 
ذلك إىل رصيح نص املادة )98 أ( من قانون العقوبات التي تنص عى عقاب كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار 
مجعيات أو تنظيامت .... متى كان استعامل القوة أو اإلرهاب أو أية وسيلة أخرى غر مرشوعة ملحوًظا يف ذلك"1.

 وواضح أن اجلريمة املنصوص عليها يف املادة السابقة تشرتك يف جريمة تكوين كيانات إرهابية التي أفردت هلا 
القوانن املختلفة نصوصا خاصة. هذا االشرتاك يتوافر يف صفة العنف واستعامل وسائل إرهابية.

 كام أن املحكمة مل تر فيام تضمنته املنشورات - يف هذه القضية - سوى استعامل مرشوع للحق يف النقد ومن ثم 
قضت بانتفاء أركان جريمة تكوين تنظيم إرهايب.

المطلب الثاني: مدى احترام الحق في دعوى عادلة عند إدراج الكيانات اإلرهابية

19- حدود متتع الكيان اإلرهايب باحلق يف دعوى عادلة

 يتعن أن يتمتع املتهم املشتبه بعاقته باإلرهاب باالنضامم إىل تنظيم إرهايب أو بمساعدة تنظيم إرهايب باحلق يف 
دعوى عادلة سواء فيام يتعلق بضامنة القضائية واحليدة أو باحلق يف الدفاع عند وضعه عى قائمة اإلرهاب2. 

قضية  يف  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  أكدت  فقد  قاض،  يف  احلق  أي  القضائية  ضامنة  ناحية  من   
"Kepeneklioğlu and Canpolat" ضد تركيا بأن حماكمة املتهم من قبل حمكمة أمن الدولة التي جيلس فيها 

قاضيان من العسكرين خيالف حق املتهم يف حماكمة عادلة تضمن حيدة القضاة3.

 ويعني ذلك أن احلق يف دعوى عادلة ال يتوافر عى األقل يف املرحلة األوىل من املراحل التي متر هبا إجراءات 
حتديد املنظمة اإلرهابية حيث يقوم الوزير بالتحقيق يف املوضوع وإصدار قراره أي جيمع بن وظيفة التحقيق واحلكم 

http://www.cc.gov.eg/   .252 نقض جنائي جلسة 1987/2/12 رقم الطعن 5903 سنة الطعن 56 سنة املكتب الفني 38 اجلزء 1 صفحة  1
أمحد فتحي رسور، املواجهة القانونية لإلرهاب، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، 2008، ص 225 وما بعدها.  2

3 Cour européenne des droits de l’homme, Case of Kepeneklioğlu and Canpolat v. Turkey 6 septembre 2005, n° 35363/02; Özel, 

cited above, §§ 33-34, and Özdemir v. Turkey, no. 59659/00, §§ 35-36, 6 February 2003.
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وينطوي ذلك خمالفة قواعد الدعوى العادلة. كام أنه ال يسمح للمسؤول عن املنظمة باالطاع، فا يمكنه االطاع 
عى املصادر واملستندات التي استند إليها الوزير يف قراره. وقد تبنى القضاء األمريكي هذه الرؤية يف أحكام له1.

 Mathews فقد أكدت املحكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية تلك املبادئ عندما قضت يف حكم ماتيو 
احلق يف  أمهها:  من  معاير  إىل  استناًدا  إرهابية  بأهنا  املنظمة  العادلة يف صدد وصف  الدعوى  مبدأ  توافر  برضورة 
التي حتقق يف  املنظامت اإلرهابية واحلق يف الطعن باإلضافة إىل أن اجلهة  املنظمة عى قائمة  العلم بأسباب إدراج 
انتامء التنظيم ال تكون هي نفسها التي تدرجها ضمن القائمة، حتى تتوافر احليادية23. ومع ذلك فقد حتفظ القضاء 

األمريكي؛ إذا تعلق األمر بمعلومات استخبارية رسية أو أدلة رسية تتعلق باألمن القومي4.

 فعى الرغم من تطبيق تلك املبادئ يف جمال حتديد التنظيامت اإلرهابية، فإنه جيب مراعاة الطبيعة اخلاصة لتلك 
اإلجراءات من حيث وجود مصادر ومستندات رسية يصعب اإلفصاح عنها إىل ممثل التنظيم اإلرهايب، وكثر منها 
معلومات خمابراتية. وقد وجد لذلك صدى يف قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، حيث قضت يف حكم 
"Organisation des Modjahedines du people d’Iran v. Council and UK" سنة 2006 بأنه يف 

تتعلق برسية  احلالة ألسباب  اإلرهابية االطاع يف هذه  التنظيامت  ليس من حق ممثيل  اإلرهابية؛  التنظيامت  جمال 
املعلومات، كوهنا تتعلق بأمن الدولة باإلضافة إىل وجود ختوف معقول لانتقام من مصدر املعلومات5.

وعى أية حال فإنه قد يبدو أن قيام املرشع بوضع قائمة للكيانات اإلرهابية أمًرا حمموًدا عى غرار ما فعله بالنسبة 
لتحديد املواد املخدرة. غر أننا نرى أن قيام املرشع بتحديد تلك الكيانات اإلرهابية يمثل تدخًا يف وظيفة القضاء 
الذي يناط به الكشف عن الطبيعة اخلاصة لتلك الكيانات، وأن األمر خيتلف عام هو مقرر بالنسبة للمواد املخدرة 
التي يعتمد حتديدها عى معيار علمي منضبط ال دخل فيه لتقدير السلطة القضائية؛ أي أن ذلك من قبيل املسائل 
الفنية التي يصعب عى املحكمة أن تشق طريقها فيه. وقد سبق أن اجته القضاء األسرتايل إىل ذلك يف أحكام له عندما 
حدد املرشع احلزب الشيوعي بأنه حزب إرهايب ولكن املحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا القانون ألنه 
القضاء. ويرجع ذلك  الترشيعية عى وظيفة  السلطة  وافتئاًتا من جانب  القضائية  السلطة  يشكل تدخا يف عمل 
النتائج عى ذلك يف صورة عقوبات أصلية  إىل أن حتديد كيان معن عى أنه إرهايب يقرص دور القضاء يف ترتيب 

وتكميلية دون سلطة تقدير ما إذا كان ذلك الكيان يتوافر فيه رشوط الكيان اإلرهايب6. 

1 Walker v. City of Berkeley, 951 F.2d 182, 184 (9th Cir. 1991); Brown v. State Bd. of Dental Examiners, No. 93A-1-017, 1994 WL 

315304.

2 Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 334 (1976).

3 Girard v. Klopfenstein, 930 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1991); Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35, 46 (1975).

4 National Council 251 F.3d 192, 205-07 (D.C. Cir. 2001).

5 Eckes, Christina, Case T-228/02, Organisation des Modjahedines du Peuple d’Iran v. Council and UK (OMPI), Judgment of the 

Court of First Instance (Second Chamber) of 12 December 2006 [case], Common Market Law Review , Vol. 44, Issue 4 (August 

2007), pp. 1117-1130.

6 Australian Communist Party v. Commonwealth, https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Communist_Party_v_Commonwealth
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كام أن ذلك يؤدي إىل توقيع عقوبة عى توافر حالة معنية وهي االنتامء إىل تنظيم إرهايب وليس عى القيام بنشاط 
املبادئ  الرباءة وكامها من  قرينة  اجلنائية، كام خيالف  املسائل  الشخصية يف  املسؤولية  مبدأ  ما خيالف  معن، وهو 
الدستورية. وإىل هذا اجته القضاء األمريكي عندما حكم بأن جتريم جمرد االنتامء إىل تنظيم إرهايب خيالف الدستور 

ما مل يقرتن بتحديد نشاط معن يعاقب املتهم عى أساسه1.

وتطرد أحكام القضاء األمريكي عى املبادئ القانونية اآلتية:

إن املنظمة ال تتمتع باحلامية الدستورية والتي يدخل فيها احلق يف دعوى عادلة إذا كانت منظمة أجنبية وال - 
ترتبط بالواليات املتحدة بأي رابط كام لو مل تكن متارس نشاًطا داخلها أو هلا مقرات أو حتى حسابات بنكية 

يف بنوك أمريكية2. وما يرسي عى التنظيامت يرسي عى األفراد الذين يوضعون عى قائمة اإلرهاب3.

إنه فيام يتعلق بوضع تنظيم معن عى قائمة اإلرهابين فإن األمر ال يتعلق بدعوى جنائية وهي التي حيميها - 
الدستور بنصه عى الدعوى العادلة ومع ذلك فإن هذا التنظيم يضار يف أمواله ويف سمعته ويف معاماته مع 

الغر بالقدر الذي يربر رضورة متكينه من احلق يف دعوى عادلة4.

يقتيض احرتام الدعوى العادلة املنصوص عليه وصفه حقا يف الدستور أن يتم إخطار املنظمة باإلجراءات - 
املتخذة ضدها، وأن يتاح ملمثلها أن يطلع عى األوراق، وأن يقدم ما يدحض من ادعاء بأهنا متارس أو تدعو 

إىل اإلرهاب5.

إن من حق املنظمة أن تطعن أمام القضاء يف القرار الصادر بوضعها عى قوائم اإلرهاب من وزير اخلارجية - 
بوصفها منظمة أجنبية إرهابية.

إن املحكمة تنظر الدعوى بخصوص حتديد املنظمة اإلرهابية يف غرفة مشورة بدون سامع الطرف الثاين إذا - 
تعلق األمر بمعلومات عالية الرسية، وال يعد ذلك افتئاًتا عى احلق يف دعوى عادلة6.

إن املحاكم األمريكية تقتنع بأن اعتبارات األمن القومي تقتيض عدم الكشف عن مصدر وحمتوى املستندات - 
التي تدل عى أن تنظياًم معينًا يامرس أو يدعو إىل اإلرهاب7.

1 Scales v. United States, 367 U.S. 20 .
2 See United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259, 271 (1990).

3 Al-Aqeel v. Paulson, 568 F. Supp. 2d 64, 66 (D.D.C. 2008).

4 People’s Mojahedin Org. of Iran v. U.S. Dep’t of State (People’s Mojahedin III), 613 F.3d 220, 225 (D.C. Cir. 2010).

انظر يف مفهوم الدعوى العادلة: فهد نشمي الرشيدي، مفهوم املحاكمة العادلة يف قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واملحكمة العليا للواليات املتحدة   5
األمريكية )رسالة دكتوراه(، حقوق املنصورة، 2015. 

6 Holy Land Found for Relief & Dev. v. Ashcroft, 333 F.3d 156, 165-66 (D.C. Cir. 2003).

7 Justin S. Daniel, Blacklisting Foreign Terrorist Organizations: Classified Information, National Security, and Due Process, 

University of Pennsylvania Law Review [Vol. 166: 213].
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 إذا طلب الدفاع عن املنظمة االطاع عى املستندات، فإن من سلطة النيابة أن تعرتض عى اطاع املنظمة عى - 
املعلومات االستخبارية الرسية لتعلقها باألمن القومي1.

إن فرصة رفض الدفع بمخالفة احلق يف دعوى عادلة تزيد إذا توافرت مصادر معلومات غر رسية باإلضافة - 
إىل املعلومات الرسية ما دامت املعلومات األوىل تكفي لوضع املنظمة عى قائمة اإلرهاب 2.

إنه يمكن االكتفاء بتمكن حمامي املنظمة اإلرهابية باالطاع عى ملخص للمعلومات االستخبارية الرسية - 
يف غرفة املشورة، وذلك لتمكينه من ممارسة حقه يف الدفاع.

إن القضاء األمريكي يعتد بحق اإلدارة يف حجب املستندات الرسية ، فلها عدم الكشف عنها ما دامت هناك - 
مصلحة عامة يف ذلك3.

إن املعاير التي وضعها حكم "Frankenhauser v. Rizzo" هتتدي هبا املحاكم األمريكية يف الكشف عن - 
املصادر الرسية التي متتلكها اإلدارة والتي هتم املتقايض يف دعواه والتي تتمثل يف النقاط السابقة4.

20- احرتام احلق يف الطعن عند إدراج الكيان عىل قائمة اإلرهاب

حرص القانون القطري عى كفالة احلق يف الطعن وهو من مقتضيات الدعوى العادلة بالنسبة للكيان اإلرهايب؛ 
حيث أجاز الطعن يف قرار النائب العام قبل حتى مهلة السنوات الثاث بنصه يف املادة )21 مكرًرا/3( عى أنه: 
رفع  أو  مدته،  مد  أو  إليهام،  املشار  القائمتن  من  أي  اإلدراج عى  بشأن  الصادر  القرار  يف  الطعن  الشأن  "لذوي 
االسم، أمام الدائرة اجلنائية بمحكمة التمييز، خال ستن يوًما من تاريخ اإلعان، وذلك وفًقا لإلجراءات املقررة 

للطعن أمامها.

2004 بشأن  2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة  وقد أتاح املرسوم بقانون رقم )11( لسنة 
املوصوف  للكيان  القانوين  املمثل  أن  ذلك  ومعنى  الشأن".  "لذوي  الطعن  يف  احلق  قطر  يف  اإلرهاب  مكافحة 
باإلرهاب له احلق يف الطعن يف : القرار الصادر من النائب العام، والقرار الصادر من حمكمة االستئناف منعقدة يف 
غرفة مشورة بمد القرار الصادر من النائب العام ملدة تزيد عى 3 أشهر ملدة أو ملدد أخرى مماثلة. كام جيوز للنيابة 
العامة أن تطعن يف القرار الصادر من حمكمة االستئناف بإلغاء قرار النائب العام بوصف كيان معن بأنه إرهايب، 
وبالتايل رفض متديد املدة األوىل )مادة 21 مكرًرا/3(. ولذوي الشأن الطعن يف القرار الصادر بشأن اإلدراج عى 
أي من القائمتن املشار إليهام، أو مد مدته، أو رفع االسم، أمام الدائرة اجلنائية بمحكمة التمييز، خال ستن يوًما 

من تاريخ اإلعان، وذلك وفًقا لإلجراءات املقررة للطعن أمامها )21 مكرًرا/3(.

1 id.
2 People’s Mojahedin Org. of Iran v. U.S, op. cit; Nat’l Council II, 373 F.3d 152, 158 (D.C. Cir. 2004).

3 Frankenhauser v. Rizzo, 59 F.R.D. 339.

4 Frankenhauser v. Rizzo, op. cit, Department of Navy v. Egan, 484 U.S. 518, 520 (1988).
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وفًقا  وذلك  اإلعان،  تاريخ  من  يوًما  ستن  خال  التمييز،  بمحكمة  اجلنائية  الدائرة  أمام  الطعن  ويكون 
لإلجراءات املقررة للطعن بالتمييز. 

ومعنى ذلك أن حمكمة التمييز لن تنظر يف املوضوع وإنام حتكم بالتأييد أو باإللغاء وفًقا ملا إذا كان هناك خطأ يف 
اإلجراءات أو يف القانون كأن حيدث بطان يف اإلجراءات أو بطان يف القرار نفسه أو خطأ يف تطبيق القانون أو يف 
تأويله أو فساد يف االستدالل أو قصور يف التسبيب. ذلك أن القرار جيب أن يكون مسبًبا وأن يكون تسبيبه سائغا 

يؤدى إىل ما انتهى إليه متامشًيا مع مقتضيات العقل واملنطق.

ويعيب هذا النوع من الطعن أنه يقترص يف أسبابه عى أوجه معينة دون التطرق ملوضوع القرار. ولكن خيفف من 
ذلك أنه سبق الطعن أمام حمكمة االستئناف يف القرار الصادر من النائب العام.

 ومن الترشيعات التي أتاحت احلق يف الطعن قانون بشأن الكيانات اإلرهابية يف مرص رقم )8( لسنة 2015 
الذي أجاز لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن يف قرار اإلدراج يف خال ستن يوًما من تاريخ نرش القرار. ويكون 
الطعن أمام الدائرة اجلنائية بمحكمة النقض وفًقا لطريق الطعن بالنقض. ومعنى ذلك أن القرار املطعون فيه هو 

القرار الصادر من حمكمة االستئناف بإدراج كيان معن عى قائمة اإلرهاب )مادة 6(.

 وبالنسبة لاحتاد األورويب، كفلت الئحة املجلس األورويب اخلاصة بتجميد األموال حق الشخص والكيان 
اخلاضع لتدبر التجميد إىل اللجوء إىل حمكمة العدل للجامعة األوروبية للطعن يف قرار التجميد. وبالنسبة للقرار 

اإلداري الصادر من الدولة ختتص املحاكم اإلدارية بالنظر يف الطعن يف هذا القرار.

21- احلق يف الطعن ومشكلة قائمة الكيانات اإلرهابية الصادرة من األمم املتحدة

 )11( رقم  بقانون  املرسوم  إليها  أشار  وقد  اإلرهابية.  الكيانات  تضم  لإلرهاب  قائمة  املتحدة  األمم  أعدت 
املادة فتنص  2004 بشأن مكافحة اإلرهاب يف قطر.  القانون رقم )3( لسنة  بتعديل بعض أحكام   2017  لسنة 
)21 مكرًرا/1( من هذا القانون عى أن قائمة اإلرهاب يعدها النائب العام، وهي تتضمن القائمة باألسامء التي 
"ُيدرج النائب العام عى القائمتن املشار إليهام يف املادة السابقة: أ- ....... ب- كل  حددها جملس األمن بقوهلا 
شخص أو كيان يصدر بإدراجه عى قوائم األشخاص والكيانات اإلرهابية قرار من جملس األمن عمًا بالفصل 
أدرجه جملس  ما  بنفس االجتاه وتعترب  الترشيعات األخرى  تأخذ بعض  املتحدة...". كام  ميثاق األمم  السابع من 

األمن من قائمة الكيانات اإلرهابية واإلرهابين صاحلا يف قوانينها.

ُتثار بالنسبة لقائمة اإلرهاب ومدى حق الكيان اإلرهايب وكذلك الشخص اإلرهايب   غر أن مشكلة قانونية 
يف الطعن يف قرار جتميد األموال بناء عى أنه تم إدراج اسمها عى تلك القائمة1. عرض األمر عى حمكمة العدل 

1 Elspeth Guild, The Uses and Abuses of Counter-Terrorism Policies in Europe: The Case of the ‘Terrorist Lists’, JCMS 2008 Volume 

46. Number 1. pp. 173–193.
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األوروبية يف قضية "Kadi and Al Barakaat" وقررت بطان قرار جتميد األموال إذا تم هذا التجميد بناء عى 
قرار صدر بإدراج اجلهة رافعة الدعوى عى قائمة الكيانات اإلرهابية دون متكن ممثلها من الطعن يف هذا القرار1. 
وكانت حمكمة أول درجة قد قضت بأولوية تطبيق القواعد الدولية عى القواعد الداخلية ومن ثم قضت بصحة 
هذا اإلدراج يف قضية "Kadi" وكذلك يف قضية "Yusuf"2. حكم تم إلغاؤه عى الوجه املتقدم. كام انتهت حمكمة 
 "Faraj Hassan v. Council of the European Union and العدل األوروبية إىل نفس النتيجة يف قضية
"European Commission حيث قّدرت املحكمة أن احلق يف الطعن عند وضع قائمة األمم املتحدة وكذلك 

احلق يف الدفاع مل يتم احرتامه. يضاف إىل ذلك أن جتميد األموال يشكل افتئاًتا عى احلق يف امللكية ومن ثم قضت 
بإلغاء أمر جتميد األموال يف تلك القضية والذي صدر عن املجلس األورويب3.

فطالبت  األمن.  جملس  جانب  من  واإلرهابين  اإلرهابية  للكيانات  قائمة  إعداد  عند  مناقشات  دارت  وقد   
املتحدة مع رضورة  التي تعدها األمم  قائمة اإلرهاب  القضائي يف قرار اإلدراج عى  بالطعن  بأن ُيسمح  السويد 
املتحدة  الواليات  لكن  اإلدراج.  هلذا  معاير  طالبت برضورة وضع  فقد  فرنسا  أما  القائمة.  هلذه  دورية  مراجعة 
مصدر  يكشف  معاير سوف  أو وضع  الطعن  أن  إىل  استناًدا  فرنسا،  مطالب  وكذلك  السويد  مطالب  عارضت 
املعلومات الرسية االستخباراتية بام يرض بعملية مكافحة اإلرهاب ومكافحة متويله4. ثم عدلت الواليات املتحدة 
عن موقفها فاشرتطت وجود معاير إلثبات أن تنظياًم معينًا يامرس اإلرهاب، كام سمحت بالطعن القضائي عى 

وضع الكيان أو الشخص عى قائمة اإلرهاب. كام سمحت باملراجعة الدورية لتلك القائمة.

 غر أن القانون األمريكي ال يسمح - عند حتديد التنظيم بأنه إرهايب - بإعان ممثله بأن هناك إجراءات تتخذ 
لوضعه عى قائمة اإلرهاب كام ال يسمح بأن يتم إعان الكيان بوضعه عى تلك القائمة5. غر أنه عى وزير اخلارجية 

أن يبلغ الكونجرس بوضع كيان معن عى قائمة اإلرهاب6.

 ومع ذلك فإن القانون األمريكي يسمح برفع اسم الكيان من قائمة اإلرهاب بإحدى الطرق الثاثة:

األول: يقوم الكونجرس برفع االسم، الثاين - يقوم وزير اخلارجية برفع االسم، الثالث - يصدر حكم من 
املحكمة برفع االسم. 

1 European Court of Justice, C-402/05 and 415/05 (2008) ECR I-6351.

2 T-306/01 Yusuf [2005] ECR II-3533; T-315/01 Kadi [2005] ECR II-3649 and T-228/02 Organisation des Modjahedine du people 

d’Iran 12 December 2006, T-47/03 Sisson 11 July 2007.
3 Faraj Hassan v. Council of the European Union and European Commission (C-399/06 P) and Chafiq Ayadi v. Council of the 

European Union (C-403/06 P).

4 Bruce Zagaris, op. cit, p. 151.

5 Justin S. Daniel, Blacklisting Foreign Terrorist Organizations: Classified Information, National Security, and Due Process, 

University of Pennsylvania Law Review, [Vol. 166: 213].
أكمل يوسف السعيد يوسف، "قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابين يف ضوء الرشعية الدستورية واجلنائية"، جملة القانون واالقتصاد، 2016، ص 113.  6
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 وجيوز للمسؤول عن الكيان اإلرهايب أن يتقدم بطلب رفع االسم استناًدا إىل تغر الظروف. وعندما يقدم هذا 
الطلب إىل الوزير، يصبح له 180 يوما لكي يبت فيه. وهو يرفع االسم بعد حتقيق ينتهي فيه إما إىل أن الظروف 
1189 من التقنن  تغرت بحيث مل يعد التنظيم إرهابًيا أو أنه مل يعد هيدد األمن القومي األمريكي. كام أن املادة 
األمريكي تلزم وزير اخلارجية بأن يقوم بمراجعة قائمة الكيانات اإلرهابية كل مخس سنوات بدون طلب من جهة 

معينة.

 أما بخصوص املصادر التي يعتمد عليها وزير اخلارجية يف حتديد الكيان اإلرهايب أو يف رفع اسمه، فإن القانون 
مل حيدد صورها. ولذا جيوز للوزير أن يستند إىل معلومات استخبارية أو معلومات رسمية أو غر رسمية كام يف حالة 

ما يتم تداوله عى شبكة االنرتنت.

22- مظاهر احلق يف الدفاع عند إدراج الكيان عىل قائمة اإلرهاب

يتضمن احلق يف الدفاع عدة عنارص:

إخطار الكيان بانه خيضع إلجراءات احلظر.- 

اطاع ممثل الكيان بأسباب احلظر.- 

إتاحة األمر لتقديم أوجه الدفاع.- 

واحلق أنه ال يمكن ممارسة احلق يف الدفاع دون اطاع ممثل الكيان بأسباب إدراجه عى قائمة الكيانات اإلرهابية. 
غر أنه نظرا لتعلق األمر بمصادر رسية يصعب البوح هبا، فإن أحكام القضاء تأخذ هذا اجلانب يف االعتبار. يف ذلك 
تفرق املحاكم بن قرار اإلدراج وقرار مد فرتة اإلدراج1. يف احلالة األوىل تستدعي ظروف االستعجال وخاصة ما 
يتعلق منها بتجميد أموال الكيان اإلرهايب وهو األمر الذي يقتيض مقداًرا من الرسعة واملباغتة، وبالتايل يصدر قرار 
دون إخطار ودون اطاع. غر أنه إذا تعلق األمر بمد فرتة االدراج، فإن حمكمة العدل الدولية كان هلا رأي صائب 
أنه كان ينبغي عى السلطات الفرنسية يف قضية "جماهدي خلق" أن حترتم حق الكيان يف الدفاع ولذا أيدت املحكمة 

رأي حمكمة أول درجة الذي ألغى قرار اإلدراج لعدم احرتام حق الكيان يف الدفاع2.

1 Dalloz actualité, 16 décembre 2008, obs. C. Demunck ; H. Labayle et R. Mehdi, Le contrôle juridictionnel de la lutte contre 
le terrorisme - Les blacks lists de l’Union dans le prétoire de la Cour de justice, RTD eur.  009.     ; L. Idot, Droit de la 
Communauté et de l’Union européennes - Jurisprudence de la CJCE et du TPICE. Procédures communautaires quasi-répressives, 
RSC 2009. 197 ; L. Idot, Droit de l’Union européenne - Jurisprudence de la Cour de justice. Procédures quasi-répressives, RSC 
2010. 244 ; U. Candas et A. Miron, Assonances et dissonances dans la mise en œuvre des sanctions ciblées onusiennes par 
l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, JDI n° 3, juill. 2011, chron. 8 et plus globalement J.-Cl. Libertés, v° 
Libertés et terrorisme, fasc. 660, pts 40 s., par J.-C. Martin).

2 C. Demunck, CJUE, gde ch., 21 décembre 2011, France c. People’s Mojahedin Organization of Iran, aff. C-27/09, Rejet du 

pourvoi de la France contre la radiation de la People’s Mojahedin Organization of Iran de la liste des organisations terrorists, 
Dalloz actualité, 08 février 2012.
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المبحث الثاني: النتائج القانونية المترتبة على قرار اإلدراج ومقتضيات الدعوى العادلة

يعالج هذا املبحث النتائج القضائية إلدراج كيان معن عى قائمة )يف املطلب األول( والتدابر اإلدارية لذلك 
اإلدراج )يف مطلب ثان(.

المطلب األول: النتائج القضائية المترتبة على قرار اإلدراج

23- يرتتب عى قرار اإلدراج نتائج ذات طبيعة قضائية وذلك بقوة القانون، سواء يف القانون القطري أو يف 
القانون املرصي مع الفارق أن هذا القانون األخر أجاز ملحكمة اجلنايات عند إصدارها قرار اإلدراج أن تقرر إعفاء 

الكيان من بعض هذه اآلثار القانونية.

 هذه النتائج ذات طبيعة قضائية ألنه يرتتب عى خمالفتها توقيع جزاء جنائي حتكم به املحكمة بوصف أن الفعل 
يشكل جريمة جنائية.

من هذه النتائج القضائية ما ييل:

أواًل- حظر وجود الكيان وحظر نشاطه:

24- يرتتب عى قرار اإلدراج أن يصبح الكيان حمظوًرا يف وجوده؛ فإذا تعلق األمر برشكة فإهنا تفقد وجودها 
القانوين أي أهنا تنحل بقوة القانون وال جيوز هلا ممارسة نشاط من أي نوع.

غلق   -  2017 لسنة  القطري  القانون  من  مكرًرا/4(   21( املادة  نص  وفًقا لرصيح   - ذلك  يرتتب عى  كام   
األماكن املخصصة هلذا الكيان وحظر أي اجتامعات تعقد باسمه. يف نفس املعنى اجته القانون املرصي )املادة 7 من 

قانون تنظيم الكيانات اإلرهابية واإلرهابين رقم 8 لسنة 2015(.

ثانًيا- حظر جتميع األموال حلساب الكيان اإلرهايب:

 25- يقصد بذلك وفقا للامدة السابقة أنه ال جيوز متويله أو مجع األموال أو األشياء باسمه، سواء أكان ذلك 
باسمه مبارشة أو بشكل غر مبارش عن طريق أشخاص يقومون بتجميع املال له من وراء ستار. وقد نصت املادة 

)7( من القانون رقم 8 لسنة 2015 عى نفس احلظر.

ثالًثا- حظر متويل الكيان اإلرهايب:

26- ورد هذا اإلجراء يف القانون القطري ويف القانون املرصي، حيث عرب كل منهام يف صياغة متامثلة بقوهلام "حظر 
متويل أو مجع األموال أو األشياء للكيان سواء بشكل مبارش أو غر مبارش" )مادة 21 مكرًرا/4 قطري ومادة 7 مرص(.

وقد عّرفت املادة األوىل من مرسوم بقانون رقم )11( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة 
2004 بشأن مكافحة اإلرهاب يف قطر متويل اإلرهاب بمفهوم موسع يشمل: 

مجع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفر أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهامت أو آالت - 
أو بيانات أو معلومات أو مواد.
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توفر ماذ آمن إلرهايب أو أكثر أو ملن يقوم بتمويله بأي من الطرق املتقدم ذكرها أو غرها.- 

إنه يشمل كل عون يقدم بشكل مبارش أو غر مبارش، وبأي وسيلة كانت.- 

إن يكفي أن يقف التمويل عند حد الرشوع.- 

إنه يلزم توافر القصد اجلنائي عند التمويل أي أن يقدم العون بقصد استخدامها كلها أو بعضها يف ارتكاب - 
أي جريمة إرهابية، أو العلم بأهنا ستستخدم كلًيا أو جزئًيا يف تنفيذ عمل إرهايب أو من قبل إرهايب أو كيان 
إرهايب". وقد اجته املرشع املرصي يف قانون الكيانات اإلرهابية نفس االجتاه بأن استلزم توافر القصد اجلنائي 

لدى مقدم التمويل )مادة أوىل من القانون املرصي(. 

رابًعا- حظر العضوية والدعاية للكيان اإلرهايب:

بقوهلام:  املرصي،  القانون  من   )7( واملادة  القطري  القانون  من  مكرًرا/4(   21( املادة  ذلك  عن  27-عربت 
له، أو رفع شعاراته". ويشمل ذلك حظر االنضامم أي  الرتويج  أو  الدعوة إىل ذلك،  أو  "حظر االنضامم للكيان 

العضوية يف هذا الكيان، كام يشمل حظر الدعاية له أو ترويج أعامله اإلرهابية أو رفع شعاراته، بام يتضمن ذلك من 
رفع شارات متيزه أو أعام خاصة به1. غر أنه ياحظ أن املادة السابقة من القانون القطري عددت النتائج املرتتبة 
عى قرار اإلدراج دون أن تشفع ذلك بتقرير عقوبة خاصة بالرتويج للكيان اإلرهايب. وعندما نصت عى اجلرائم 

اإلرهابية مل تدخل فيها الرتويج.

 وقد فرضت املادة )3( من القانون رقم )3( لسنة 2004 بشأن مكافحة اإلرهاب يف قطر عقوبة عى تأسيس 
التنظيم اإلرهايب بنصها عى أنه: "يعاقب باإلعدام، أو احلبس املؤبد، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار مجاعة أو 
تنظياًم عى خاف القانون أيا كان مسامه، الرتكاب جريمة إرهابية...". كام تعاقب املادة )6( من القانون ذاته عى 

استغال رشكة أنشئت طبًقا للقانون يف الدعوة إىل ارتكاب جريمة إرهابية.

كام يعاقب القانون القطري عى االنضامم هلذا التنظيم بنصها عى أن "ويعاقب باحلبس املؤبد، كل من انضم إىل 
إحدى هذه اجلامعات أو التنظيامت، أو شارك يف أعامهلا بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها" )املادة 3 فقرة ثانية(. 

عليه  تعاقب   2004 لسنة  اإلرهاب  مكافحة  قانون  من   )7( املادة  فإن  الباد،  يتواجد خارج  التنظيم  كان  إذا  أما 
باحلبس مدة ال تقل عن مخس سنوات بقوهلا: "يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن مخس سنوات وال جتاوز مخس عرشة سنة، 
كل قطري تعاون أو التحق بأي مجعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو مجاعة أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج الباد 
إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية، ولو كانت اجلريمة غر موجهة إىل دولة قطر. وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل 
عن عرش سنوات وال جتاوز مخس عرشة سنة إذا تلقى اجلاين تدريبات عسكرية يف إحدى اجلهات املشار إليها يف الفقرة 

السابقة وتكون العقوبة االعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد دولة قطر".

يروج  أو  أفعاله  يؤيد  أو  اإلرهايب  الكيان  يروج ألفكار  ينص عى عقاب من  مل  القطري  القانون  أن  وياحظ 
لسنة   3 رقم  اإلرهاب  قانون مكافحة  3 من  )مادة  والتمويل  التأسيس واالنضامم  بتجريم  اكتفى  وإنام  لسياسته، 

أبو الوفا حممد أبو الوفا، "التأصيل الرشعي والقانوين ملكافحة اجلامعات اإلرهابية"، املجلة العلمية املحكمة لكلية الريعة والقانون، العدد 11، طنطا، 2000.  1
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2004 املعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017(. ونظًرا خلطورة تلك التنظيامت واعتامدها عى الدعاية عى اإلنرتنت 
لتجنيد مزيد من األعضاء وتشجيعهم عى السفر إىل أماكن متركزها، كان من الرضوري النص عى تلك الصور وإن 
كان ذلك يتعارض مع حرية التعبر التي تكفل التعبر عن الرأي. والعذر يف ذلك هو أن حرية التعبر ليست مطلقة 
وأنه عندما يتعلق األمر بخطاب الكراهية أو بتأييد أفكار وأفعال وسياسة تلك التنظيامت اإلرهابية، فإن مصلحة 

املجتمع يف مكافحة اإلرهاب تفوق مصلحة الفرد يف التعبر عن أفكاره.
 عى خاف ذلك جيرم القانون املرصي يف شأن مكافحة اإلرهاب رقم   9لسنة 2015 الصادر يف 15 أغسطس 
2015 الرتويج بطريق مبارش أو غر مبارش الرتكاب أية جريمة إرهابية. وينطبق ذلك بالطبع عى ترويج  لسنة 
أفكار التنظيامت اإلرهابية. وقد قررت املادة )28( عقوبة السجن لذلك بقوهلا: "يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 
مخس سنن كل من روج أو أعد للرتويج بطريق مبارش أو غر مبارش الرتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو 

الكتابة أو بأية وسيلة أخرى".
إىل  الداعية  ترويج لألفكار واملعتقدات  يقع من  ما  أن  السابقة - عى  املادة  الرتويج - برصيح نص   ويرسي 
الستخدام  الداعية  واملعتقدات  لألفكار  الرتويج  املبارش  غر  الرتويج  قبيل  من  "ويعد  بقوهلا:  العنف  استخدام 
العنف وذلك بأي من الوسائل املنصوص عليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة." وتشدد العقوبة يف حالة الرتويج 

داخل دور العبادة أو بن أفراد القوات املسلحة أو قوات الرشطة أو يف األماكن اخلاصة هبذه القوات"1.
 كام تضمن القانون املرصي رقم )94( لسنة 2015 يف شأن مكافحة اإلرهاب جترياًم ألفعال ملحقة بالرتويج 
االنرتنت  شبكة  عى  مواقع  وإنشاء  الرتويج2،  ذلك  يف  تستعمل  والتسجيل  للطبع  وسائل  إحراز  أو  حيازة  منها 

للرتويج لذلك3 أو الدخول غر املرشوع لتحقيق هذا الغرض4.
 وجدير بالذكر أن هناك اختافا يف النشاط بن العضوية أو االنضامم وما يمكن أن يصدر من شخص ليس 
"لنك"  عضًوا وال منضاًم للكيان اإلرهايب يف شكل استحسان أو تأييد لفعل إرهايب بعد وقوعه أو يقوم بإرسال 
حلديث من أحاديث قائد اجلامعات اإلرهابية إىل الغر أو يمرر )forward( رسائل من هذا التنظيم إىل الغر دون 

التعليق عليها، بام يفيد أنه يؤيدها وأنه يسعى إىل نرشها. 

 واحلق أن تلك املظاهر األخرة ال تعترب من قبيل العضوية أو االنضامم للجامعة أو التنظيم اإلرهايب. تطبيقا 

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنن إذا كان الرتويج داخل دور العبادة أو بن أفراد القوات املسلحة أو قوات الرشطة أو يف األماكن اخلاصة هبذه   1
القوات )مادة 3/28(.

ويعاقب بذات العقوبة املقررة يف الفقرة األوىل من هذه املادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العانية استعملت أو أعدت لاستعامل   2
ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة يشء مما ذكر )مادة 4/28(.

يعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن مخس سنن كل من أنشأ أو استخدم موقعا عى شبكات االتصاالت أو شبكة املعلومات الدولية أو غرها بغرض الرتويج   3
لألفكار أو املعتقدات الداعية إىل ارتكاب أعامل إرهابية أو لبث ما هيدف إىل تضليل السلطات األمنية أو التأثر عى سر العدالة يف شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل 
الرسائل وإصدار التكليفات بن اجلامعات اإلرهابية أو املنتمن إليها أو املعلومات املتعلقة بأعامل أو حتركات اإلرهابين أو اجلامعات اإلرهابية يف الداخل واخلارج 

)مادة 1/29(.
ويعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن عرش سنن كل من دخل بغر حق أو بطريقة غر مرشوعة موقعا إلكرتونيا تابعا ألية جهة حكومية بقصد احلصول عى   4
البيانات أو املعلومات املوجودة عليها أو االطاع عليها أو تغيرها أو حموها أو إتافها أو تزوير حمتواها املوجود هبا وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من اجلرائم 

املشار إليها بالفقرة األوىل من هذه املادة أو اإلعداد هلا )مادة 2/29(.
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لذلك قضت املحكمة الفيدرالية األملانية بأن من قام بذلك ال يصبح عضًوا أو منضاًم للتنظيم اإلرهايب، كام أن ذلك 
ال يرقى إىل مرتبة دعم )supporting(هذا التنظيم1.

وقد حاول القضاء األملاين التمييز بن "الدعم" للتنظيم اإلرهايب وجمرد "الدعوة " واالستحسان ونرش األفكار، 
عى الرغم من أن هذه املظاهر األخرة تدخل يف عموم "الدعم". صحيح أن الدعم قد يكون مبارًشا مثل تقديم 
التنظيم اإلرهايب بشكل  الدعم يتلخص يف تقوية  أموال وغر مبارش مثل االتصال بأشخاص وجتنيدهم، أي أن 
حمدد2. أما االستحسان والدعوة إليه ونرش أفكاره وإن كان لوًنا من تقوية التنظيم، إالّ أنه ال يرقى إىل درجة الدعم 
باملعنى السابق. فا تقع جريمة تقديم الدعم إىل منظمة إرهابية بمجرد تربير غاياهتا ومتجيد وسائلها عى ما قضت 

به - بحق - املحكمة الفيدرالية األملانية3.

غر أن الدعم والدعوة واالستحسان يتفقان يف أنه يتعن أن يتجها إىل تنظيم إرهايب بعينة. أما من دعا واستحسن 
أعاماًل جهادية دون أن يكون ذلك خاصا بأعامل تنظيم معن مثل "تنظيم الدولة اإلسامية" أو "القاعدة، فإن ذلك 

ال يكفي لتوافر جريمة تقديم "الدعم" وال جلريمة الدعوة واالستحسان )يف الترشيعات التي تعاقب عليهام(.

 ومن صور األفعال التي تعاقب عليها ترشيعات دون األخرى الدعوة إىل اعتناق أفكار اجلامعة ومذهبها وبالتايل 
بعض  عليها  تعاقب  األفعال  الصور من  مؤيدين. هذه  أو  أعضاء  بوصفهم  معينة  إىل مجاعة  االنضامم  إىل  الدعوة 

الترشيعات مثل قانون العقوبات األملاين )مادة ) ( 129a( بعقوبة احلبس من ستة أشهر وحتى عرش سنوات.

 كام أن قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 2006 يف اململكة املتحدة يعاقب عى تشجيع أعامل املنظامت اإلرهابية 
وكذلك نرش منشوراهتا. ويدخل حتت مفهوم التشجيع كل متجيد لتلك األعامل4.

1 German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof-BGH), 3rd Criminal Senate, Promoting a Terrorist Organisation: Support 
versus Recruitment of Members or Supporters Decision of 16 May 2007, Case No. AK 6/07 and StB 3/07.

2 Bundesgerichtshof, 3rd Criminal Senate, Decision of 1 March 2007, Case No. AK 1/07.

3 BGH, 5th Criminal Senate, Decision of 28 October 2004, Case No. StB 5/04, NStZ-RR 2005, 73).
4 Encouragement of terrorism: (1) This section applies to a statement that is likely to be understood by some or all of the 

members of the public to whom it is published as a direct or indirect encouragement or other inducement to them to the 
commission, preparation or instigation of acts of terrorism or Convention offences.
(2) A person commits an offence if:

(a) he publishes a statement to which this section applies or causes another to publish such a statement; and
(b) at the time he publishes it or causes it to be published, he—
(i) intends members of the public to be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the statement to commit, 

prepare or instigate acts of terrorism or Convention offences; or
(ii) is reckless as to whether members of the public will be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the 

statement to commit, prepare or instigate such acts or offences.
(3) For the purposes of this section, the statements that are likely to be understood by members of the public as indirectly 

encouraging the commission or preparation of acts of terrorism or Convention offences include every statement which—
(a) glorifies the commission or preparation (whether in the past, in the future or generally) of such acts or offences; and
(b) is a statement from which those members of the public could reasonably be expected to infer that what is being glorified 

is being glorified as conduct that should be emulated by them in existing circumstances.
(4) For the purposes of this section the questions how a statement is likely to be understood and what members of the public 

could reasonably be expected to infer from it must be determined having regard both—
(a) to the contents of the statement as a whole; and
(b) to the circumstances and manner of its publication.

(5) It is irrelevant for the purposes of subsections (1) to (3)—
(a) whether anything mentioned in those subsections relates to the commission, preparation or instigation of one or more 

particular acts of terrorism or Convention offences, of acts of terrorism or Convention offences of a particular description 
or of acts of terrorism or Convention offences generally; and,

(b) whether any person is in fact encouraged or induced by the statement to commit, prepare or instigate any such act or offence….”.
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 وينسحب ما يعاقب عليه املرشع املرصي من جتريم الرتويج ألفكار أو أفعال التنظيامت اإلرهابية عى كل متجيد 
أو مدح أو إظهار ملرشوعية أفكارها أو أعامهلا العنيفة ومن ثم فإن الرتويج يقع حتت التجريم وفقا ملا سبق ذكره يف 
القانون املرصي. هذا املدح واالستحسان والتمجيد أفرد القانون اإلنجليزي له نصا خاصا حتت عنوان "التشجيع" 
)Encouragement( وأفرد له القانون الفرنيس نًصا خاًصا حتت عنوان املدح والتربير )Apology( ) مادة -   
 -  عقوبات(. ويقع حتت طائلة التجريم سواء يف القانون اإلنجليزي أو الفرنيس كل ما يتضمن ويشكل متجيًدا 

أو حتبيًذا أو استحساًنا أو دفاًعا عن األفكار العنيفة وكذلك التشجيع عى االنضامم إليها وإقناع الغر هبا.

28- احلق يف االجتامع ومشكلة العضوية يف تنظيم إرهايب

احلق  له  "كل شخص  بقوهلا:  االجتامع  يف  احلق  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  من   )11( املادة  تكرس 
حلامية  عامل  نقابات  تكون  يف  احلق  من  ذلك  يتضمنه  بام  اآلخرين  مع  اجتامعات  وتكوين  السلمي  االجتامع  يف 

مصاحلهم"1.

 وقد ثار التساؤل عام إذا كان االشرتاك يف مظاهرة تؤيد تنظياًم إرهابًيا يعترب من قبيل العضوية أو الدعاية للتنظيم.

 عربت أحكام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عن احلق يف تكوين مجعيات بأهنا من احلقوق الازمة لكي 
تزدهر الديمقراطية، كام أنه من الرشوط الرضورية ملامرسة احلق يف التعبر2. وينسحب ذلك عى األحزاب السياسية 

كام ينسحب عى غره من التنظيامت واجلمعيات3. 

 وقد قضت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان - يف قضية "GÜLCÜ v. Turkey" - بالنسبة للنقطة األوىل بأن 
االشرتاك يف مظاهرة تؤيد تنظياًم إرهابًيا ال يعترب من قبيل العضوية يف هذا التنظيم. ذلك أن العضوية تقتيض دوًرا 
فعااًل يف تأسيس أو نشاط ذلك التنظيم4 5. وقد أكدت املحكمة يف نفس القضية عى أن االشرتاك يف مظاهرة تدعم 
تنظياًم إرهابًيا كام يف حالة اهلتاف ب "حييا أوجيان رئيسا للدولة" والتي نظمها حزب العامل الكردستاين يف تركيا 
والذي تعتربه تركيا تنظياًم إرهابًيا كام أنه مدرج عى قائمة املنظامت اإلرهابية التي أقرهتا األمم املتحدة ال يعترب من 

قبيل العضوية يف هذا التنظيم. 

وقذفها عى  أحجار  استعامل  أنه يف حالة  الفرد. غر  فإنه من حق  مظاهرة سلمية  االشرتاك يف  ناحية  من  أما 
أنه يتعن وفقا لقضاء  الرشطة، فإن هذا خيرج املظاهرة عن طابعها السلمي ويدخلها ضمن ممارسة العنف. غر 
املحكمة أن تكون العقوبة رضورية ومتناسبة مع اجلريمة. لذا قضت بأن احلكم عى املتهم هلذا السبب مدة سبع 

1 “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form 
and to join trade unions for the protection of his interests”.

2 CEDH 7 déc. 2006, Linkov c/République tchèque, req. no 10504/03.

3 CEDH, gr. ch., 30 janvier 1998, Parti communiste c/Turquie. – CEDH, gr. ch., 25 mai 1998, Parti socialiste c/Turquie. – CEDH, gr. 
ch., 8 déc. 1999, Parti de la liberté et de la démocratie [Özdep] c/Turquie.

4 Cour Européenne des droits de l’homme, Case of GÜLCÜ v. Turkey, 19 janvier 2016, n°17526/10.

انظر بخصوص مفهوم التنظيم: حممد سامي الشوا، اجلريمة املنظمة، دار النهضة العربية، 1998؛ طارق رسور، اجلامعة اإلجرامية املنظمة، دار النهضة العربية،   5
2000، ص 143.
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وقت  كان عمره مخس عرشة سنة  املتهم  وأن  الفعل، خاصة  مع  متناسبة  عقوبة غر  يشكل  أشهر  سنوات وستة 
األحداث. يف هذا املجال أكدت املحكمة عى معاملة الصغار معاملة ختتلف عن الكبار فا يصار إىل العقوبة السالبة 
للحرية إالّ كحل أخر، كام جيب أن تكون يف هذه احلالة قصرة للغاية وهو األمر الذي مل يتوافر يف هذه القضية. 
أما بالنسبة للحبس االحتياطي فإن رأي املحكمة أنه ال جيب أن يرسي عى صغار السن ولذا قدرت وقوع خمالفة 

لاتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان من هذه الناحية أيًضا1(.

التي تتلخص وقائعها يف أن   "Taranenko" املظاهرات يف قضية   وقد سبق للمحكمة أن تعرضت ملوضوع 
املتهم انضم إىل آخرين وهجموا عى مبنى املحافظة واعتصموا فيه واحتلوا مكتبا ال يشغله أحد وقاموا بالتلويح 
بأعام من الشباك وإلقاء منشورات. قضت املحكمة بأن هناك خروًجا عن حرية التعبر وحرية االجتامع؛ ومن ثم 
فإن للسلطات احلق يف التدخل يف هذا النوع من احلريات. غر أن املحكمة قدرت أن احلكم الصادر باإلدانة والذي 
يشكل تدخا يف تلك احلريات يتسم بعدم التناسب ألنه بلغ ثاث سنوات. ولذا قضت بأنه خيالف املادة )11( 

من االتفاقية2 3. 

 وفيام يتعلق بتدخل قوى األمن لقمع املظاهرة غر السلمية، فإن املحكمة السابقة قضت بأن ذلك أمر يربره 
استعامل املتظاهرين للعنف وأفعال الشغب وبالتايل فإن قمع املظاهرة باستعامل ما يتناسب من قوة يشكل تدخًا 
مسموًحا به يف احلق يف التجمع الذي تضمنه املادة )11( من االتفاقية4. وقد سبق للمحكمة أن أكدت هذا املبدأ يف 

العديد من أحكامها5.

 وفيام يتعلق بام إذا كان السر يف مظاهرة يشكل دعاية للتنظيم اإلرهايب كام يف حالة اهلتاف لصالح أوجيان 
مؤسس حزب العامل الكردستاين، فإن املحكمة مل تر يف ذلك دعاية للتنظيم اإلرهايب. وبداًل من ذلك ارتأت أن 

ذلك كان رضورًيا للتعبر عن الرأي6.

 وقد أكدت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تلك املبادئ يف قضية "BAKIR" ضد تركيا عندما قضت بالتايل 7:

إن اشرتاك املتهم يف مظاهرة ولو كانت لتأييد منظمة تعتربها الدولة إرهابية ال يعد عضوية يف تلك املنظمة - 

انظر: أمحد فتحي رسور، القانون اجلنائي الدستوري، الطبعة الثانية، دار الرشوق، 2002؛ أمحد فتحي رسور، الرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات   1
اجلنائية، دار النهضة العربية، 1995.  

2 Taranenko v. Russia (no. 19554/05, §§ 70-71 and §§ 90-97, 15 May 2014.

وليد الشناوي، دور مبدأ التناسب يف جمال إجراءات مكافحة اإلرهاب، جملة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد 57، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، أبريل   3
.2015

4 Protopapa v. Turkey 24 February 2009 (no. 16084/90, (§§ 104-112).

5 Vrahimi v. Turkey, no. 16078/90, §§ 111-122, 22 September 2009; Andreou Papi v. Turkey, 22 September 2009, no. 16094/90, §§ 

105-116); and Asproftas v. Turkey, 27 May 2010, no. 16079/90, §§ 103-114).

6 GÜLCÜ v. Turkey, op. cit.

7 Cour européenne des droits de l’homme, Case of Bakir and Others v. Turkey ,10 juillet 2018, n°46713/10.
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مادام اشرتاكه كان مقصوًرا عى ترديد هتافات ورفع الفتات ولبس شارات ومل يتضمن حتريًضا عى العنف 
أو ممارسة للشغب.

إن قانون الدولة يتعن أن حيمي الفرد من التدخل املتعسف يف حرية االجتامع وحرية التعبر التي تضمنتها - 
املادة )11( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وإالّ كان قارًصا يف توفر تلك الضامنة كام يف القضية 

املاثلة.

إن اشرتاك املتهم يف مظاهرة لتأييد تلك املنظمة ال يعد مساعدة هلا.- 

إن اشرتاك املتهم يف تلك املظاهرة ال يعد ممارسة للدعاية هلا.- 

أحكام -  اطردت  وقد  ديمقراطي.  جمتمع  يف  غر رضوري  إجراء  يعد  السلمين  املتظاهرين  عى  احلكم  إن 
املحكمة عى هذا املبدأ1.

إن احلكم عى املتظاهر يف تلك الظروف باحلبس ملدة أكثر من سنة كام يف القضية يشكل تدخًا غر متناسب - 
يف حرية االجتامع وحرية التعبر.

الدساتر والترشيعات،  تعتد هبا  التي أصبحت  أن احلق يف تكوين مجعيات هو من احلقوق  الرغم من   وعى 
إالّ أن هذا احلق ليس من احلقوق املطلقة، ذلك أنه يقبل التقييد. ومن ضمن القيود ما قضت به املحكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان من أن هذ احلق جيوز تقييده بمنع تكوين مجعية أو حزب أو بحل تلك اجلمعية أو احلزب2 وذلك 

يف احلاالت التالية:

 - عندما يكون تكوين اجلمعية أو احلزب مهددا للديمقراطية نفسها، كام لو كان يدعو إىل تقليل فرص الغر 
يف االنتخاب أو التمثيل النيايب3. من ذلك أن تدعو اجلمعية أو احلزب إىل تطبيق دين معن دون غره بحيث 

يشكل ذلك متييًزا ضد األديان األخرى أو متييًزا ضد املرأة وبالتايل فإنه يشكل هتديدا للديمقراطية4. 

 - إذا كانت اجلمعية أو الكيان تدعو إىل أفكار إرهابية5. ومن اجليل أن الكيان الذي يدعو إىل اإلرهاب يشكل 
هتديدا للديمقراطية6. وياحظ أن املحكمة األوروبية مل تعترب أن تكوين مجعية أو حزب يدعو إىل انفصال 

جزء من الدولة عنها مشكًا هتديًدا للديمقراطية7.

1 Savgın v. Turkey, no. 13304/03, §§ 39-48, 2 February 2010; Gül and Others v. Turkey, no. 4870/02, §§ 32-45, 8 June 2010; Menteş 

v. Turkey (no. 2), no. 33347/04, §§ 39-54, 25 January 2011; Kılıç and Eren v. Turkey, no. 43807/07, §§ 20-31, 29 November 2011.

2 CEDH 7 décembre 2006, Artyomov c/Russie, req. no 17582/05 , AJDA 2007. 902, note Flauss.

3 CEDH 31 juillet 2001, Refah Partisi et autres c/Turquie, req. no 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98. – CEDH, gr. ch., 

3 février 2003, Refah Partisi et autres c/Turquie, req. no 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 86-89, préc. – V. sur cet 

arrêt KITSOU-MILONAS, Europe 2001, no 344. – SUDRE, JCP 2002. I. 105, no 16.

4 CEDH, gr. ch., 3 février 2003, Refah Partisi c/Turquie, req. no 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98.
5 CEDH 30 juin 2009, Herri Batasuna et Batasuna c/Espagne, req. no 25803/04 et 25817/04.

6 CEDH 15 janvier 2013, Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca [EAE-ANV] c/Espagne, req. no 40959/09, § 79 s.

7 CEDH 20 octobre 2005, Organisation macédonienne unie Iliden et autres c/Bulgarie, req. no 44079/98.
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2018 بأنه ال يكفي إلثبات  "Imret" ضد تركيا سنة   ويف نفس االجتاه قضت أيضا املحكمة ذاهتا يف قضية 
العضوية يف تنظيم إرهايب أن حيرض املتهم اجتامًعا عاًما وعزاء قام فيه باهلتاف وتأييد من يتزعمون منظمة وحتى لو 
كانت إرهابية. ذلك ال يعدو أن يكون تعبًرا عن الرأي وممارسة حلقه يف االجتامع وكل منهام يعلو - يف هذه احلالة - 
عى احلظر املتعلق بحظر تأييد التنظيامت اإلرهابية. ويتعن - يف رأي املحكمة - إثبات العضوية من نشاط مستقل 
املتهم  الصادر عى  احلكم  بأن  املحكمة  قدرت  كام  اإلرهابية1.  ملهمته  التنظيم  أداء  دور يف  أو  ملهمة  ممارسة  حيمل 
والذي بلغ مخس سنوات يعترب غر متناسب وبالتايل خمالًفا للامدة )11( لاتفاقية والتي تكرس احلق يف االجتامع.

ويتعن أن يكون النص عى جتريم العضوية يف منظمة إرهابية حمددا يف عباراته مبتعدا عن اإلهبام الذي يتناقض 
3. يضاف إىل ذلك أن النص جيب أن يكون متمشيا مع قواعد العدالة  مع ما جيب أن يكون عليه النص العقايب2 
التي تقتيض محاية الفرد من عسف التدخل من جانب السلطات العامة4. لذا فإن استخدام تعبر "حلساب التنظيم 
اإلرهايب" واستخدام تعبر "ساعد التنظيم اإلرهايب عن علم وإرادة " الذي أدين املتهم استناًدا إليه يبعد عن الدقة 
غر  العقايب  النص  جيعل  موسع  باستخدام  تسمح  الصياغة  تلك  ألن  العقايب،  النص  عليها  يكون  أن  التي جيب 

منضبط5. هذه األفعال ال تكفي يف نظر املحكمة لكي يقوم االهتام مستندا إليها.

له يف قضية احلزب  القضاء األمريكي يف حكم قديم  به  ملا سبق أن قىض  القانوين خلفا  املنطق   وقد جاء هذا 
الشيوعي األمريكي الذي يعتربه هذا القضاء تنظياًم إرهابًيا بسبب أنه يدعو إىل قلب نظام احلكم بالقوة وليس عن 
طريق تداول احلكم بالديمقراطية. وقد طعن املتهم يف قضية "Scales" ضد الواليات املتحدة )سنة 1961( بأن 
جتريم عضويته يف احلزب الشيوعي هو جتريم حلالة وليس لنشاط إجرامي معن، عاوة عى أنه ناقش مسألة دعوة 
احلزب االشرتاكي األمريكي إىل العنف وبالتايل شكك يف اعتباره تنظياًم إرهابًيا. قضت املحكمة يف هذه القضية 
بدستورية قانون "Smith Act" الذي يعاقب عى العضوية يف أي تنظيم يدعو إىل قلب نظام احلكم بالقوة مع العلم 
بذلك. وهذا ما طبقه القضاء األمريكي عى احلزب الشيوعي األمريكي6. فقد أكدت املحكمة يف هذه القضية عى 
حقيقتن: األوىل أن احلزب االشرتاكي األمريكي يدعو إىل قلب نظام احلكم باستخدام القوة عندما تكون الظروف 
مناسبة لذلك، الثانية: أن املتهم كان عضوا فعاال يف هذا التنظيم وكان يعلم بغرض التنظيم. هذا املتهم - يف رأي 

1 Cour européenne des droits de l’homme, 2e section, Case of İMRET v. Turkey (No. 2), 10 juillet 2018, n° 57316/10.

2 The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), 26 April 1979, § 49, Series A no. 30; De Tommaso, cited above, § 107; Medžlis 
Islamske Zajednice Brčko and Others, cited above, § 70; and Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, cited above, § 143). 

3 De Tommaso v. Italy [GC], no. 43395/09, § 106, 23 February 2017 and the cases cited therein; Medžlis Islamske Zajednice Brčko 
and Others v. Bosnia and Herzegovina [GC], no.17224/11, § 68, 27 June 2017; and Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia 
Oy v. Finland [GC], no. 931/13, § 142, ECHR 2017.

4 Association Ekin v. France, no. 39288/98, § 44, ECHR 2001-VIII; Ahmet Yıldırım v. Turkey, no. 3111/10, § 57, ECHR 2012; and 
Cumhuriyet Vakfı and Others v. Turkey, no. 28255/07, § 50, 8 October 2013. The Court further reiterates that the “law” is 
the provision in force as the competent courts have interpreted it (see Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 88, ECHR 
2005-XI).

5 Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [GC], no. 38433/09, § 143, ECHR 2012; Mesut Yurtsever and Others v. Turkey, no. 
14946/08 and 11 others, § 103, 20 January 2015; Işıkırık v. Turkey (no. 41226/09, § 58, 14 November 2017) and also, mutatis 
mutandis, Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 84, ECHR 2000-XI; and De Tommaso, cited above, § 109.

6 U.S. Supreme Court, Scales v. United States, 367 U.S. 203 (1961).
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املحكمة - مل يكن جمرد عضو سلبي أو خامل أو عامل يقوم بترصيف األمور الفنية لألجهزة يف مقر احلزب، ومن 
ثم فإن جتريم فعله يعد جترياًم لنشاط إجرامي وليس عقابا حلالة معينة هي حالة العضوية. كام أن الركن املعنوي 
لتلك اجلريمة قد توافر لديه من علمه وإرادته وتوافر نية خاصة لديه هي أن يشارك يف قلب نظام احلكم بالقوة 
عندما تتيح الظروف حتقيق ذلك. وقد رفضت املحكمة دفاع املتهم الذي متسك به ومن أمهها خمالفة احلكم الصادر 
ضده للتعديل األول للدستور األمريكي الذي يضمن احلق يف التعبر ومن ضمنه التعبر السيايس، وخمالفة التعديل 
اخلامس الذي يكرس احلق يف االنضامم جلمعيات. كام رفضت املحكمة الدفع بمخالفة التعديل اخلامس والسادس 
للدستور األمريكي الذي يضمن احلق يف حماكمة عادلة، ذلك أن تعبرات القانون الطعن كانت - يف رأي املتهم 
- غامضة وغر حمددة عندما عاقب عى االنضامم جلمعيات تدعو إىل قلب نظام احلكم بالقوة. فقد ارتأت املحكمة 
نظام  قلب  إىل  يدعو  مادام  إرهابًيا  يعد  فالتنظيم  اآلخر.  الدستور هو  احلكم ال خيالف  وأن  القانون دستوري  أن 
احلكم بالقوة عندما تسمح الظروف وأن احلق يف التعبر السيايس ال يتصادم مع القيود التي ترمي إىل احلفاظ عى 
الديمقراطية والتي تتناىف مع استعامل القوة لتغير احلكم. كام أن اإلدانة يلزم هلا أن يثبت أن املتهم قد مارس دوًرا 

نشًطا وإجيابًيا ومل يقف عند حد السلبية أو التأييد فقط.

29- رشوط جتريم العضوية يف تنظيم إرهايب وفقا للقانون األمريكي

 تعّرض القضاء األمريكي إلثبات العضوية يف تنظيم إرهايب. وقد اشرتطت أحكام القضاء األمريكي منذ سنة 
إرهايب عنرصين:  تنظيم  العضوية يف  لتوافر هتمة   - الشيوعي  احلزب  بالعضوية يف  االهتام  بخصوص   -  1961
العنرص األول ثبوت أن التنظيم إرهايب وقد ثبت ذلك حيث كان احلزب الشيوعي يدعو إىل قلب نظام احلكم بالقوة 
يف الواليات املتحدة األمريكية، والعنرص الثاين أن يكون الشخص عضًوا فاعًا يف احلزب يقوم بنشاط إجيايب يف 

نرش دعوته وتقوية شوكته وليس جمرد عضوية رشفية أو حضور ندوات ينظمها هذا احلزب1.

إرهايب. ويتحقق  تنظيم  العضوية يف  املعاقب عليه وهو  النشاط  توافر  يثبت  أن  باإلدانة  الصادر  وعى احلكم   
ذلك بإثبات النشاط املعاقب عليه وليس جمرد توافر حالة معينة وهي العضوية. تطبيًقا لذلك قضت املحكمة العليا 
للواليات املتحدة األمريكية يف قضية "Scales" بأن التجريم الوارد يف قانون األمن الداخيل الصادر سنة 1950 
والذي كان يعاقب عى العضوية يف احلزب الشيوعي يف أمريكا خيالف الدستور، ذلك أنه يتعن أن يتوافر نشاط 

معن يف جانب املتهم يعاقب عليه وليس جمرد اكتساب الشخص عضوية يف اجلزب2.

2015 بأن العضوية يف مجاعة إرهابية يتعن أن يتحدد   ويف نفس املنطق قضت حمكمة النقض الفرنسية سنة 
مظاهر تلك العضوية وأن يقوم الدليل عى ثبوت تلك املظاهر دون االكتفاء بتحريات األمن الوطني3.

1 Scales v. United States, 367 U.S. 203 (1961).

2 U.S. Supreme Court, Scales v. United States, 367 U.S. 203 (1961).

نقض جنائي 9 مايو سنة 2015، الطعن رقم 22781 لسنة 84 ق.  3
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بالتقاط صور  املتهمون  يقوم  أن  إرهايب  كيان  املؤثمة يف  العضوية  لثبوت  املحكمة  نظر  كذلك يف  يكفي  وال   
والتعديل فيها إلبراز السخط الشعبي عى أثر فض اعتصام رابعة العدوية، ذلك أن النشاط يف تنظيم إرهايب هو 

مظهر تلك العضوية مل يقم عليه الدليل املستوجب للعقاب هبذه الطريقة1.

خامًسا- حظر االتفاق اجلنائي ملساعدة كيان إرهايب:

-0  باإلضافة إىل العضوية يف كيان إرهايب فإن القانون الفرنيس جيرم االنضامم إىل اتفاق جنائي الغرض منه 
ارتكاب أفعال إرهابية وذلك حتى قبل ارتكاب جريمة إرهابية أو رشوع فيها. وذلك وفًقا للامدة  - -    من 
قانون العقوبات الفرنيس التي تنص عى عقاب "كل من اشرتك يف جمموعة أو تفاهم مع غره بغرض ارتكاب فعل أو 
أكثر من األفعال املادية التي منها أفعال اإلرهاب املشار إليها يف املواد السابقة"2. وخياطب هذا التجريم األشخاص 
املعنوية أيًضا، هبذا قضت حمكمة النقض الفرنسية عندما أيدت احلكم عى اجلمعية باعتبارها مسؤولة عن تكوين 
عصبة إجرامية تقوم عى االتفاق عى ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك باإلضافة إىل املسؤول عن الشخص املعنوي 
نفسه بوصفه فاعًا أصلًيا يف اجلريمة3. فقد اعتربت املادة السابقة ضمن اجلرائم اإلرهابية االتفاق عى ارتكاب 

جرائم إرهابية وذلك قبل ارتكاهبا بالفعل4.

وهنا يبدو اجتاه املرشع الفرنيس إىل سد الطريق عى من يشرتك يف جتمع مرشوع يف إنشائه وإدارته ولكنه يستخدم 
يف مساعدة تنظيم آخر إرهايب. من صور تلك املساعدة ما ُقيض به يف فرنسا من حل نادي ثقايف كردي ألنه قام 
بتمويل تنظيم إرهايب عن طريق تقديم الدعم املايل هلذا الكيان وهو عى قائمة الكيانات اإلرهابية، وقد تعلق ذلك 
بحزب العمل الكردستاين. ويلزم لوقوع اجلريمة أن يقوم مديرو أو املسؤولون عن هذا الشخص املعنوي بتقديم 
الدعم املايل للكيان اإلرهايب عن علم وإرادة بأنه يستخدم يف أعامل إرهابية ألن هذا الكيان يقوم بأعامل إرهابية. 
فكون الكيان إرهايب تستخلص منه املحكمة توافر العلم لدى املسؤولن عن النادي باستخدام هذا الدعم يف أعامل 

إرهابية5. ترتيبا عى ذلك قضت املحكمة بحل هذا النادي وهو من العقوبات املقررة يف املادة آنفة الذكر.

قام  إرهابية ممن  منظمة  بوقوع جريمة االشرتاك يف  القضية -  الفرنسية - يف هذه  النقض  فقد قضت حمكمة   
السابق  حكمها  يف  املحكمة  أكدت  وقد  بأهدافه6.  علمه  مع  التنظيم  هذا  إىل  مايل  ودعم  لوجستي  دعم  بتقديم 

نقض جنائي أول من يناير سنة 2015، الطعن رقم 26806 لسنة 84 ق.  1
2 "le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs 

faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents". 

3 Crim. 21 mai 2014, no 13.83.758 , Bull. crim. no 136.
4 Art. 421-2-1 (L. no 96-647 du 22 juillet 1996)  Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement 

formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de 
terrorisme mentionnés aux articles précédents.

5 Mélanie Bombled, Terrorisme par association de malfaiteurs en cas de soutien à une organisation terroriste, Crim. 21 mai 2014, 

F-P+B+I, n° 13-83.758, Dalloz actualité, 3 juin 2014.

6 Crim. 21 mai 2014, n°13-83.758: Mélanie Bombled, Terrorisme par association de malfaiteurs en cas de soutien à une organisation 

terroriste, Dalloz actualité, 3 juin 2014.
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عى توافر أركان اجلريمة التي نصت عليها املادة 421-1 وما يليها من قانون العقوبات الفرنيس يف حالة وجود 
تنظيم يرمي إىل حتقيق غاية إرهابية باالعتداء عى األشخاص واألموال أو ارتكاب جرائم تتعلق بحيازة أسلحة 
أو متفجرات أو غسل أموال أو جرائم البورصة أو إخفاء أشياء مرسوقة أو متحصلة من جرائم. هذه اجلرائم ال 
تدخل يف عداد اجلرائم اإلرهابية إالّ إذا وقعت عمدا وكانت مرتبطة بمرشوع هيدف إىل إحداث اخلوف أو الرعب 
أو اإلخال اخلطر باألمن والنظام العام. كام أبانت املحكمة يف حكمها بتوافر التنازع الصوري للنصوص بن تلك 
اجلريمة وجريمة االتفاق اجلنائي املنصوص عليها يف املادة 4502-1 من قانون العقوبات الفرنيس. وعند توافر 
أركان اجلريمة املنصوص عليها يف املادة 421-2-1 أي جريمة االشرتاك يف منظمة إرهابية يتعن تطبيق هذا النص 

األخر1.

سادًسا- تقرير حزمة من التدابر يف شكل عقوبات تكميلية يف القانون القطري

 31- التدابر القضائية يف القانون القطري والقانون املرصي

التدابر  إىل  باإلضافة  تدابر قضائية،  النص عى  يتمثل يف  اجتاًها  القطري يف مكافحة اإلرهاب  القانون  تبنّى   
اإلدارية تتخذ يف مواجهة اإلرهايب عضو التنظيم )وكذلك اإلرهايب الفرد(. فهي قضائية ألن املحكمة هي التي 
حتكم هبا. ويصدر هبا احلكم مع العقوبة األصلية التي قضت هبا املحكمة عن التهمة التي ثبتت عى هذا املتهم. وهي 

تتخذ شكل العقوبة التكميلية اجلوازية.

هذه التدابر نصت عليها املادة 13 من القانون رقم )3( لسنة 2004 بشأن مكافحة اإلرهاب املعدل بالقانون 
بالعقوبة  القانون، فضًا عن احلكم  املنصوص عليها يف هذا  "جيوز يف األحوال  أنه  2017 عى  رقم )11( لسنة 

املقررة احلكم بتدبر أو أكثر من التدابر اآلتية :

حظر اإلقامة يف مكان معن أو منطقة حمددة.  -

اإللزام باإلقامة يف مكان معن.  -

حظر الرتدد عى أماكن، أو حمال معينة.  -

ويف مجيع األحوال، ال جيوز أن جتاوز مدة التدبر مخس سنوات، وُيعاقب كل من خيالف رشوط التدبر املحكوم 
به باحلبس مدة ال جتاوز سنة".

 ويتجه القانون املرصي كذلك إىل تقرير تدابر حتكم هبا املحكمة يف شكل عقوبات تكميلية جوازية. من ذلك 
أن املادة )37( من القانون رقم )94( لسنة 2015 تنص عى أنه "للمحكمة يف أية جريمة إرهابية فضًا عن احلكم 

بالعقوبة املقررة أن تقيض بتدبر أو أكثر من التدابر اآلتية:

 )1( إبعاد األجنبي عن الباد.

هدى حامد قشقوش، التشكيالت العصابية يف قانون العقوبات يف ضوء حكم املحكمة الدستورية العليا، منشأة املعارف، االسكندرية، 2006،  ص 48.  1
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)2( حظر اإلقامة يف مكان معن أو يف منطقة حمددة.
 )3( اإللزام باإلقامة يف مكان معن.

)4( حظر االقرتاب أو الرتدد عى أماكن أو حمال معينة.
 )5( اإللزام بالوجود يف أماكن معينة يف أوقات معينة.
 )6( حظر العمل يف أماكن معينة أو جمال أنشطة حمددة.

)7( حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو املنع من حيازهتا أو إحرازها.
)8( اإللزام باالشرتاك يف دورات إعادة تأهيل.

-وفيام عدا التدبر األول ال جيوز أن تزيد مدة التدبر عى مخس سنوات.

-ويعاقب كل من خيالف التدبر املحكوم به باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر.

-ويف مجيع احلاالت يرتتب عى احلكم باإلدانة يف جريمة إرهابية فقد رشط حسن السمعة والسرة الازمن 
لتويل الوظائف العامة أو الرتشح للمجالس النيابية".

المطلب الثاني: التدابير اإلدارية المترتبة على قرار اإلدراج

 32- أصبحت الترشيعات املقارنة ال تكتفي بساح التجريم اجلنائي ملواجهة خطر التنظيامت اإلدارية1 ولكنها 
أضافت إىل ذلك جمموعة من التدابر الكتامل جوانب تلك املواجهة2. هذه التدابر ترتتب بقوة القانون بناء عى 

وضع الكيان عى قائمة اإلرهاب. من هذه التدابر ما ييل:

أواًل- جتميد األموال

33- املقصود بتجميد األموال

 نصت املادة )21 مكرًرا 4( من القانون القطري عى هذا التدبر كام نصت عليه أيًضا املادة )7( من القانون 
املرصي. وقد حدد القانون القطري املقصود باألموال بأهنا تشمل العقارات واملنقوالت بام فيها النقود واألوراق 
من  السابقة  املادة  حددت  كام  األوىل(.  )املادة  خارجها"  أو  الدولة  داخل  سواء  هلا  املثبتة  الرقمية  والصور  املالية 
أو  أو حتريكها  فيها  الترصف  أو  تبديلها  أو  "حظر حتويل األموال  بأنه  بتجميد األموال  املقصود  القطري  القانون 
نقلها، .. وذلك طوال مدة رسيان القرار". ويف نفس املعنى ذهبت املادة األوىل من القانون رقم )8( لسنة 2015 يف 
مرص يف شأن الكيانات اإلرهابية عند تعريفها لتجميد األموال بأنه "احلظر املؤقت الذي يفرض عى نقل األموال 

أو حتريكها أو تبديلها أو حتويلها أو الترصف فيها".

إبراهيم عيد نايل، السياسة اجلنائية يف مواجهة اإلرهاب يف القانون الفرنيس واملرصي، دار النهضة العربية، 1995.   1
أكمل يوسف السعيد يوسف، قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابين يف ضوء الرعية الدستورية، مرجع سابق، ص 190.  2
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 وقد حدد القانون املرصي )يف املادة 7( أن جتميد األموال يرد عى:
أواًل- أموال الكيان املشرتكة.
ثانًيا- أموال أعضاء الكيان.

 وقد اشرتط القانون املرصي عند جتميد األموال أن يرد هذا التدبر عى األموال املستخدمة يف النشاط اإلرهايب. 
وبالتايل فإن غرها من األموال ال يرد عليها التجميد. تطبيقا لذلك فإنه إذا كان الكيان اإلرهايب يدير مجعيات خرية 

أو مدرسة تعليمية، فإن أمواهلا ال تكون حما هلذا التدبر.

يرد  الكيانات اإلرهابية عى أن جتميد األموال  2017 يف شأن  القطري لسنة  القانون   عى خاف ذلك نص 
عى "جتميد األموال اململوكة للكيان، أو ألعضائه" )مادة 21 مكرًرا/4( وهو ما يسمح بتجميد كل أموال الكيان 
وكذلك كل أموال أعضائه. غر أن ذلك يشكل نوعا من املصادرة العامة وهو ما خيالف املادة )56( من الدستور 

القطري التي تنص عى حظر املصادرة العامة بقوهلا "املصادرة العامة لألموال حمظورة..".

إىل  تعين مدير  القطري مهمة  القانون  أوكل  إدارهتا. وقد  يقوم عى  الكيانات حتتاج من  تلك  أموال   وبعض 
املحكمة املختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة )مادة 21 مكرًرا/4(، وهو نفس احلكم الذي تضمنته املادة )8( من 

القانون املرصي يف شأن الكيانات اإلرهابية.

يتوافر لدهيا أموال ختص هذا  التي  التزاما وضعه عى عاتق اجلهات  القانون األمريكي إىل ذلك   وقد أضاف 
الكيان أن تقوم بالتحفظ عليها وبتبليغ وزير املالية األمريكي عنها. ومن خيالف ذلك من اجلهات املالية أو املرصفية 
يوقع عليه غرامة مدنية تبلغ 50 ألف دوالر. يضاف إىل ذلك أن من كان عضًوا يف تلك التنظيامت أو دعا إىل دعمها 

مالًيا حيرم من الدخول إىل الواليات املتحدة.

34- نطاق تطبيق جتميد األموال

 يرسي جتميد األموال عى اإلرهايب كام ترسي عى التنظيامت اإلرهابية. وقد أثر التساؤل أمام حمكمة العدل 
للجامعة األوروبية بالنسبة جلبهة نمور التاميل التي حيارب احلكومة السيانية: هل يمكن اعتبارها تنظياًم إرهابًيا 
خيضع لتدبر جتميد األموال؟ متسك املمثلون هلذا اجليش بأن األمر يتعلق بحرب داخلية مع احلكومة وبأن هذا 
املجلس األورويب يف  بأن موقف  باإلرهاب يف هذه احلالة؟ قضت املحكمة  النصوص اخلاصة  حيول دون تطبيق 
التوجيه رقم 931 لسنة 2001 وكذلك اتفاقية جنيف، باإلضافة إىل قرار جملس األمن رقم 1373 لسنة 2001، 
ال حيول دون تطبيق وصف اإلرهاب عى من يرتكب من اجليوش املتحاربة يف أثناء احلرب أفعااًل ضد املدنين. 
وبالتايل قضت املحكمة برفض الدعوى املقامة من ممثل جبهة التاميل وبرسيان قواعد جتميد األموال عليها. وقد 
أكدت اتفاقية مناهضة متويل اإلرهاب يف مادهتا )33( هذا املعنى عندما نصت عى أن وصف اإلرهاب ينسحب 

عى اجليوش املتحاربة يف حالة االعتداء عى املدنين لغايات إرهاهبم وتصفيتهم1. 

1 Arrêt rendu par Cour de justice de l’Union européenne, 17-3- 2017, Organisation terroriste (Tigres tamouls) : précisions par la 
CJUE et mesures de prévention, Recueil Dalloz, p. 1514, n° C-158/14
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اإلرهابية  التنظيامت  أموال  بتجميد   2001 لسنة   1373 رقم  القرار  األمن  أصدر جملس  اخلصوص  هذا   يف 
واإلرهابين. ويرسي هذا القرار بتجميع أموال األشخاص الذين يرتكبون أو حياولون ارتكاب أعامل إرهابية أو 
يسهلون تلك األعامل أو يشرتكون فيها، كام خيضع للتجميد الكيانات التي تنتمي إىل تلك األشخاص أو يسيطرون 
عليها بشكل مبارش أو غر مبارش، وكذلك األشخاص والكيانات التي تقوم بنشاط حلساهبم أو بتعليامت منهم1.

2001 والتي تنص عى  27 ديسمرب سنة  وقد أصدر املجلس األورويب الئحة تورد تدبر جتميد األموال يف 
جتميد أموال اإلرهابين والكيانات اإلرهابية املوضوعة عى قائمة اإلرهاب.

وقد توسع القانون األمريكي يف نطاق اخلاضعن لتجميد األموال بحيث ال تقترص عى الفئات السابقة ولكنها 
يتعامل  من  اإلرهابية وكذلك كل  التنظيامت  إىل  فنًيا  أو  تقنًيا  أو  مالًيا  دعاًم  يقدمون  فرد ممن  أو  كيان  إىل كل  متتد 
معها. بذلك أصبح هناك طائفتان ختضعان لتجميد أمواهلام: الطائفة األوىل وهي املقصودة أصًا وهي الكيانات 
التي متتلك  البنوك  فإن  تتعامل معها2. وبناء عليه  أو  التنظيامت  تلك  الثانية وهي من تساعد  اإلرهابية، والطائفة 
حسابات لكيانات أو أشخاص عى قائمة اإلرهاب يتعن عليها جتميد أمواهلم لدهيا حتى ولو كانت بنوًكا أجنبية 
تقع يف خارج الباد. فإن مل تفعل فإن أموال تلك البنوك يف الواليات املتحدة يتم جتميدها. وباملثل فإنه حيظر عى أي 
بنك أو رشكة التعامل مع تلك الكيانات واألفراد املحددين عى قائمة اإلرهاب. ويستطيل ذلك إىل كل تعامات 

جتارية أو غر جتارية.

عى  والتنظيم  الشخص  بوضع  يقوم  األورويب  املجلس  فإن  التدبر،  هذا  متيز  التي  االستعجال  لصفة  ونظرا 
القائمة اخلاصة بتجميد األموال إذا تم فتح حتقيق مع الشخص أو الكيان من جانب دولة سواء أكانت تلك الدولة 

تنتمي إىل املجموعة األوروبية أم ال. وتتم مراجعة تلك القائمة مرة كل ستة أشهر بغرض احلذف أو اإلضافة.

 وبوجه عام يرتتب عى قرار التجميد ما ييل:

حظر الترصف فيها بالبيع أو الرشاء أو اهلبة أو أي شكل من أشكال التنازل يف أموال الشخص أو الكيان - 
اإلرهايب.

وقف تنفيذ أي اتفاق بالبيع أو الرشاء تم انعقاده قبل قرار التجميد.- 

حظر سحب تلك األموال إذا كانت مودعة بأحد البنوك أو املصارف.- 

عدم جواز حتويل تلك األموال املودعة بالبنوك أو املصارف.- 

عدم ترصف الشخص فيام يتمتع به من ائتامن أو تسهيات ائتامنية.- 

عدم دفع الشيكات من حساب هؤالء األشخاص أو الكيانات اإلرهابية.- 

1 Chantal Cutajar, Le gel des avoirs terroristes en application du règlement UE n°2580/2001, AJ Pénal 2013, p. 455.

القرار التنفيذي للرئيس األمريكي رقم 13224.  2
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إيقاف عمل بطاقات السحب أو االئتامن.- 
عدم دفع ما تم احلصول عليه من قروض مل يتم دفعها قبل التجميد.- 
عدم دفع ما عى هؤالء األشخاص أو الكيانات من تعويضات.- 

التي يمتلكها هؤالء  السلطات يف الكشف عن أصول األموال  بالتعاون مع  وتلتزم كل جهة عامة أو خاصة 
األشخاص أو تلك الكيانات والتبليغ عنها وتنفيذ قرار التجميد.

35- الضامنات اإلجرائية يف مواجهة جتميد األموال

 أجازت الئحة التجميد األوروبية لوزير املالية يف كل دولة أوروبية أن يقرر استثناء عى التجميد أي أن يقوم 
برفع التجميد إذا كان ذلك يف صالح الدولة.

ويتمتع الشخص والكيان اإلرهايب بمجموعة من الضامنات اإلجرائية عند صدور قرار جتميد األموال. من 
تلك الضامنات ما ييل:

احلق يف العلم بقرار التجميد.- 
تسمح وزارة املالية برصف بعض املبالغ ملن تم جتميد أمواله حتى ال يتعرض اإلرهايب أو الكيان اإلرهايب - 

ملعاملة قاسية وغر إنسانية، وهي املعاملة التي حتظرها املادة )3( من االتفاقية. وينتمي إىل تلك املبالغ ما ييل:
الطاقة -  موردي  حقوق  ودفع  التأمن  وأقساط  القروض  ودفع  املستحقة  اإلجيارات  وقيمة  الدائنن  حقوق 

وفواتر التليفون والتلفاز والنت، وأتعاب وكيل الدائنن، ومصاريف تعليم األطفال والصحة والرضائب 
أمواله وغرها من  تم جتميد  الذي  الشخص  نفس  إىل  تنتمي  والتي  املجمدة  احلسابات  ومصاريف حتويل 

املصاريف املستحقة للبنوك.

36- احرتام احلق يف الدفاع عند جتميد األموال

 يتعن احرتام حق الشخص والكيان حمل التجميد يف الدفاع. ومن هنا كان مسموًحا رصف مبلغ من األموال 
املجمدة تكفي لدفع أتعاب املحاماة برشط أن يكون املبلغ معقواًل.

37- احرتام احلق يف امللكية

 يؤدي جتميد األموال سواء النقدية أو العينية إىل املساس بحق الفرد يف امللكية. غر أن مصلحة املجتمع يف حماربة 
متويل اإلرهاب ترجح مصلحة الفرد، األمر الذي جيعل مربرات التجميد أقوى من احلق يف امللكية. تطبيًقا لذلك 
قضت حمكمة العدل للجامعة األوروبية - يف قضية "Kadi" - بأن جتميد األموال اخلاصة باألشخاص والكيانات 
اإلرهابية ال يشكل افتئاًتا عى احلق يف امللكية مادام أن التجميد ال يعني احلرمان الدائم من امللكية ولكن يشكل 

تنظياًم الستعامل تلك امللكية بام يتامشى مع صالح اجلامعة1.

1 CJCE, arrêt du 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c/Conseil de l’Union européenne 

et Commission des Communautés européennes.
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 وقد كان للمجلس األورويب اجتاه آخر بخصوص اإلدراج عى قائمة اإلرهاب متهيدا لتجميد األموال. فقد 
اعتربها املجلس من التدابر اإلدارية الوقائية والتي تندرج ضمن ما يعرفه القانون الدويل من التدابر االحتياطية 

)precautionary measures(. وبناء عى ذلك فإنه قد رتب النتائج التالية يف قضية "Kadi" سابقة الذكر:

استباقي ورسيع  أثر  من  له  ملا  لإلرهاب  حماربته  التدبر يف  هذا  يتخذ  أن  من حقه  الدويل  املجتمع  إن  األوىل: 
وبالتايل فّعال يف مكافحة متويل اإلرهاب1.

الثانية: إنه هيدف إىل الوقاية من متويل اإلرهاب. 

الثالثة: إنه ال يلزم له وقوع جريمة معنية من اخلاضع هلذا التدبر.

الرابعة: إن املجلس األورويب ليس له أن يراقب األسباب التي حدت باألمم املتحدة إىل وضع كيان أو شخص 
معن عى قائمة اإلرهاب بسبب متويله لإلرهاب.

اخلامسة: إنه يكفي الشك والشبهة وال يشرتط توافر الدليل كام هو معرف به يف مفهوم املواد اجلنائية.

السادسة: إنه ليس بازم أن يتمكن الكيان أو الشخص اإلرهايب من عنارص الدعوى العادلة باملفهوم املعرفة به 
يف املواد اجلنائية عند وضعه عى قائمة اإلرهاب.

 غر أننا نرى أن جتميد األموال وإن كان حيقق مصلحة أكرب، فإن التوازن بن املصالح يمكن أن يتحقق بشكل 
أفضل إذا كان التجميد ملدة قصرة مع العرض عى النيابة العامة لتقرر مسوغه مع كفالة احلق يف الدفاع بام يتضمنه 
من احلق يف االطاع عى األوراق وفتح باب الطعن يف قرار النيابة العامة بالتجميد. ونرى أن تفعيل سلطة النيابة 
التجميد  العامة يغني من استمرار  النيابة  يتم عرضه عى  املتهم مؤقًتا حتى  املنع من الترصف يف أموال  العامة يف 
كتدبر منفصل عن املحاكمة وهو الوضع احلايل2. فقرار التجميد يصدر من السلطة التنفيذية يف ترشيعات عديدة 

ودون وجود اهتام وحماكمة عن هتمة االنتامء إىل تنظيم إرهايب أو دعمه.

وقد اختار املرشع املرصي أن جيمع بن سلطة النيابة يف التحفظ عى أموال اإلرهايب3 وبن تدبر جتميد األموال. 

1 Marieke de Goede, Blacklisting and the ban: Contesting targeted sanctions in Europe, Security Dialogue, 42(6):499-515, SAGE 

Publications Ltd, 2011.

تنص املادة 21 من قانون مكافحة اإلرهاب يف قطر عى أنه "للنائب العام، إذا قامت دالئل كافية عى جدية االهتام، يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، أن   2
يأمر مؤقتًا بمنع املتهم من الترصف يف أمواله، أو ادارهتا، أو غر ذلك من اإلجراءات التحفظية .وجيوز أن يشمل األمر، أموال زوج املتهم، وأوالده القرص، إذا ثبت 
أن هذه األموال قد آلت إليهم من املتهم. ويتبع يف شأن إدارة األموال املتحفظ عليها والتظلم األمر الصادر بشأهنا اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات 

اجلنائية".
يف ذلك تنص املادة )8 مكرر من القانون رقم )12( لسنة 2017 املعدل للقانون رقم )8( لسنة 2015 يف شأن الكيانات اإلرهابية واإلرهابين عى أن:  3

 "للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دالئل جدية عى وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهايب أو كيان إرهايب مدرج أو غر مدرج عى قوائم 
الكيانات االرهابية أو االرهابين، أو تستخدم يف متويله بأي صورة كانت أو يف متويل املنتسبن اليه أو املرتبطن به، ان يأمر بالتحفظ عى هذه األموال ومنع مالكيها 

أو حائزهيا من الترصف فيها.
ويعرض أمر التحفظ واملنع من الترصف عى الدائرة املنصوص عليها يف املادة )3( من هذا القانون خال شهر من تاريخ صدوره، للنظر يف تأييده أو إلغائه أو 

تعديله".
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ثانًيا- رفض اللجوء السيايس وجواز الطرد بالطريق اإلداري

8 - من النتائج القانونية التي ترتتب عى وصف شخص بأنه عضو يف تنظيم إرهايب أن الدولة التي يلجأ إليها 
من حقها أن ترفض جلوئه إليها. ويعد ذلك تطبيقا للامدة رقم )1( فقرة )F( من اتفاقية جنيف املربمة يف 28 يوليو 
سنة 1951 التي تعطي للدولة احلق يف رفض جلوء األجنبي الذي ارتكب جريمة خطرة ولو كانت خارج الدولة 
املضيفة. يف ذلك قىض جملس الدولة الفرنيس برفض الطعن املقدم من أحد األجانب يف قرار جلنة الاجئن رافًضا 
حقه يف اللجوء إىل الباد استناًدا إىل أنه متهم بارتكاب جرائم إرهاب خارج فرنسا. وقد استند جملس الدولة إىل 
املادة األوىل )فقرة F( من اتفاقية جنيف لسنة 1951 والتي تسمح للدولة برفض اللجوء لألجنبي املتهم بارتكاب 
جريمة خارج بلد االستقبال وبالتايل فإن ذلك يف رأي جملس الدولة يرسي عى من كان عى صلة بتنظيم إرهايب يف 

خارج الباد1.

 كام أن للبلد الذي يقيم فيه أن ترفض طلبه للتجنس بجنسيها إذا اتضح أنه ال يزال ينتمي إىل منظمة إرهابية عى 
الرغم من أنه استوىف رشوط التجنس. هبذا قىض جملس الدولة رافًضا طعنًا تقدم به الجئ أسباين عى الرغم من 
أنه تزوج بإحدى املواطنات الفرنسيات عى سند من أنه كان منتمًيا إىل منظمة الباسك االسبانية وهي من املنظامت 

اإلرهابية2.

 كام أنه جيوز طرد املنتمي إىل تنظيم إرهايب بالطريق اإلداري. غر أنه إذا تعلق األمر بطرد األجنبي فإن قضاء 
املحكمة األوروبية يطرد عى أن األجنبي الذي ليس له إقامة يف بلد معن ال يمكن طرده إذا كان هذا الطرد إىل باده 
يعرضه للمعاملة القاسية أو احلاطة بالكرامة التي حتظرها املادة )3( من االتفاقية، وذلك حتى ولو كان متهام بانتامئه 
إىل تنظيم إرهايب3. فقد قضت املحكمة يف قضية "Rafaa" ضد فرنسا - أن اإلرهايب مثله مثل غره يف التمتع بضامنة 

احلامية من املعاملة القاسية أو احلاطة بالكرامة دون متييز4.

ثالًثا- حظر السفر إىل اخلارج لاللتحاق بالتنظيامت اإلرهابية

39- من التدابر التي أصبحت بعض الترشيعات تلجأ إليها حظر السفر لبعض األشخاص الذين تقوم ضدهم 
الدولة عى قائمة املمنوعن من السفر.  بالتنظيم اإلرهايب، فتضعهم  شكوك برغبتهم يف السفر بغرض االلتحاق 

1 Arrêt rendu par Conseil d’Etat, 09-11-2005, n° 254882, Un dirigeant terroriste ne peut pas bénéficier de la convention de 
Genève, AJDA 2006, p. 269.

2 Ronny Abraham, La participation passée d’une personne à un groupe d’action terroriste, la rend indigne d’acquérir la 
nationalité française, AJDA 1994, p. 140.

3 CEDH, 28 février 2008, Saadi c/Italie, req. n° 37201/06: AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1929, chron. J.-F. Flauss ; 

RSC 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets Elle s’appuie sur divers rapports pour affirmer que la situation des droits de 

l’homme au Maroc a peu évolué depuis l’arrêt Boutagni c. France (CEDH, 18 nov. 2010, Boutagni c/France, req. no 42360/08; 

Caroline Fleuriot, Expulsion d’un étranger lié à des organisations terroristes et risque de torture, CEDH, 30 mai 2013, Rafaa c. 

France, req. n° 25393/10, Dalloz actualité 13 juin 2013.

4 CEDH, 30 mai 2013, Rafaa c. France, req. n° 25393/10, Dalloz actualité 13 juin 2013, Expulsion d’un étranger lié à des 

organisations terrorists et risque de torture.
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ويستند هذا القرار إىل جمرد التحريات بوجود تعاطف لدى هؤالء األشخاص نحو التنظيم اإلرهايب.

األرايض  مغادرة  قرر حظر   ،)1 )مادة   2014 سنة  نوفمرب   13 يف  الصادر   1353 رقم  القانون  أن  ذلك  من 
الفرنسية للوطنين الذين ُيشتبه يف أن سفرهم إىل اخلارج هو بغرض االلتحاق بالتنظيامت اإلرهابية. كام أن املرشع 
عاقة  هلم  أن  يف  يشتبه  من  هم  التدبر  هبذا  واملخاطبن  الفرنسية.  األرايض  دخول  حظر  هو  آخر  تدبرا  أدخل 
الفرنيس  فقد استحدث املرشع  إىل ذلك  باإلضافة   .)2 بالتنظيامت اإلرهابية من مواطني االحتاد األورويب )مادة 

تدبًرا يتمثل يف حذف حمتوى املواقع اإللكرتونية الذي يبث دعاية للتنظيامت اإلرهابية )مادة 21(.

 

نتائج وتوصيات البحث

يف هناية بحثنا عن إدراج الكيانات عى قائمة اإلرهاب، نصل إىل عدة نتائج وتوصيات ، من أمهها ما ييل:

أواًل- النتائج

ملكافحة -  رضورية  كخطوة  اإلرهابين  واألشخاص  للكيانات  قائمة  وضع  أمهية  عى  الترشيعات  تتفق 
اإلرهاب.

بدأ ظهور قوائم اإلرهاب بشكل كبر بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب يف الواليات املتحدة األمريكية - 
بدافع من قطع التمويل عى التنظيامت اإلرهابية.

ختتلف الترشيعات يف حتديد السلطة املنوط هبا إدراج الكيانات عى قائمة اإلرهاب؛ فمنها من أعطى النيابة - 
العامة تلك السلطة، ومنها من عهد هبا إىل املحاكم.

يعترب الكيان إرهابيا متى كان يامرس اإلرهاب أو خيطط له أو يدعو له.- 

تلك -  أخطر  من  اإلرهاب؛  قائمة  عى  اإلدراج  قرار  عى صدور  معينة  نتائج  ترتيب  عى  الترشيعات  تتفق 
النتائج جتميد األموال.

تتوسع بعض الترشيعات يف األثر املرتتب عى إدراج كيان معن عى قائمة اإلرهاب بحيث ترتب عى ذلك - 
جتميد أموال كل جهة متول أو تساعد الكيان اإلرهايب.

وجريمة -  اإلرهايب  الكيان  متويل  جتريم  اإلرهاب  قائمة  عى  اإلدراج  عى  ترتتب  التي  اخلطرة  النتائج  من 
العضوية يف هذا الكيان وجريمة دعمه أيًضا.

يكمن عدم متتع الكيان باحلق يف دعوى عادلة باملفهوم املعرف به يف املواد اجلنائية إىل تعلق األمر بتدبر وقائي - 
وليس بعقوبة.
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باحلق يف -  يتعلق  فيام  قائمة اإلرهاب وخاصة  الكيان عى  إدراج  العادلة عند  للدعوى  أدنى  توافر حد  يلزم 
االطاع عى األوراق واحلق يف الدفاع واحلق يف الطعن.

يتقيد احلق يف دعوى عادلة عند عملية اإلدراج باستبعاد احلق يف االطاع عى األوراق الرسية نظرا لتعلقها - 
باألمن القومي.

أصبحت التدابر اإلدارية التي تتخذ يف مواجهة الكيانات اإلرهابية رضورية ألهنا تتخذ دون رشط توافر - 
دليل تورط الكيان يف اإلرهاب باملعنى املعرف به يف القانون اجلنائي. كام أهنا تتسم بالرسعة والفعالية.

من التدابر اإلدارية الفعالة يف مكافحة أعضاء الكيانات اإلرهابية جتميد أمواهلم ومنع سفرهم إىل مناطق - 
تواجد هذه الكيانات، وسحب جواز سفرهم وإسقاط اجلنسية عن البعض منهم الذين يتمتعون بازدواج 
جنسية، هذا بالنسبة لرعايا الدولة. أما بالنسبة لألجانب، فمن حق الدولة رفض اللجوء السيايس ورفض 

دخول األجنبي املشتبه يف اتصاله بالكيانات اإلرهابية وحقها يف إبعاده خارج الباد بالطريق اإلداري.

تتوسع بعض الترشيعات فيام خيص األموال حمل التجميد بحيث تشمل كل أموال الكيان اإلرهايب وأعضاء - 
دعم  يف  تستخدم  التي  األموال  يف  أخرى  قوانن  بينام حتدده  القطري  القانون  يف  احلال  هو  كام  الكيان  هذا 
الكيانات  أموال  جتميد  يشمل  بحيث  ذلك  من  أكثر  التوسع  يف  األمريكي  القانون  ذهب  وقد  اإلرهاب. 

واألشخاص التي تساعد الكيان اإلرهايب أو تتعامل معه أو تتاجر معه.

يرتتب عى إدراج الكيان عى قائمة اإلرهاب وقوع جرائم تكوين وإنشاء الكيان والعضوية فيه والرتويج له - 
ممن يتوافر يف حقه هذا النشاط.

ال يكفي إلثبات العضوية يف كيان إرهايب أن يرد اسم املتهم يف سجات التنظيم أو أن حيرض اجتامعاته أو - 
يؤدي عمًا تقنًيا لصالح جتهيزاته ولكن يلزم إثبات قيامه بنشاط فعال يضفي عليه وصف العضوية.

احلق يف -  مع  التعبر وال  الدستوري يف  احلق  مع  يتصادم  إرهايب ال  تنظيم  تأسيس  أن جتريم  مستقًرا  أصبح 
االجتامع وتكوين مجعيات.

ثانًيا- توصيات البحث

من األفضل لو أن املرشع القطري عدل يف طريقة اإلدراج عى قوائم اإلرهاب لكي يعهد بتلك املهمة إىل - 
املحكمة.

وأموال -  الكيان  أموال  كل  وليس  اإلرهاب  متويل  يف  يستخدم  ما  عى  األموال  جتميد  يرد  أن  الواجب  من 
أعضائه. لذا فإن نص القانون املرصي يفضل القانون القطري يف هذا اخلصوص.

مبالغ رضورية حلياته -  اإلفراج عن  أمواله يف  لتجميد  من خيضع  بتقرير حق  األموال  يتقيد جتميد  أن  جيب 
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الشخصية ومعيشة أرسته وكذلك املرصوفات الرضورية ملامرسة حقه يف الدفاع.

نويص املرشع القطري بتعديل إجراءات اإلدراج عى قائمة اإلرهاب لكي ال متتد إىل السلطة التنفيذية وتبقى - 
طبيعتها قضائية يف املقام األول.

من املناسب عدم التقيد بالقائمة التي وضعتها األمم املتحدة ألن ذلك يؤدي إىل اإلخال باحلق يف الدفاع - 
حيث يؤدي ذلك إىل حرمان الكيان من حقه يف الدفاع.

نويص املرشع القطري أن جيرم الرتويج ألفكار التنظيامت اإلرهابية عى غرار الترشيعات التي تعاقب عليه - 
للحد من الدعاية لتلك التنظيامت عى شبكات التواصل االجتامعي. 
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