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 انس سعدون 
باحث في صف الدكتوراه في كلية الحقوق بطنجة. عضو نادي قضاة المغرب. عضو 

 المجلس االداري للمرصد الوطني الستقالل السلطة القضائية. 
 

 المفكرة القانونية 
 0632هي جمعية غير حكومية ال تبتغي الربح، حائزة على بيان علم وخبر رقم 

، مقرها في بيروت. تهدف الى نزع الفواصل بين القانون 0222-20-00بتاريخ 
والمجتمع في لبنان خاصة والمنطقة العربية عامة فال يعود صوغ القانون حكرًا على 

 ونقده للمواطن العادي وال يقتصر على القانونيين وحدهم. أعيان السلطة ويتاح فهمه 
 

 مبادرة المساحة المشتركة
تعمل مبادرة المساحة المشتركة على تعزيز ثقافة الحوار المبني على تعزيز ثقافة 

الحوار المبني على المعرفة عبر تمكين صانعي السياسات العامة والمعنيين والخبراء 
قليمي والدولي، من التوصل الى تفاهمات مشتركة حول في لبنان وعلى الصعيدين اال
 المسائل الوطنية الرئيسية. 
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 توطئة 

، وبالتعاون مع المفكرة القانونية وشركاء إقليميين 2113تقوم مبادرة المساحة المشتركة، منذ العام 

ودوليين، بدعم حلقات نقاش وبحث بين خبراء وفاعلين من بلدان عربية مختلفة حول "تحّوالت 

يات التداع الدولة العربية؟" وتداعيتها المختلفة. ويرّكز هذا العمل التعاوني، من جهة أولى، على

الحاصلة على المستوى الوطني في سبيل فهم عمليات االصالح السياسي والدستوري والقضائي 

القائمة ومعرفة هوية القوى واألطراف المشاركة والمؤثرة في هذه العمليات وأدوارها. ويتم 

نقسامات الالتركيز، من جهة ثانية، على التداعيات الحاصلة على المستوى اإلقليمي لدراسة طبيعة ا

والقوى الفاعلة وميادين المواجهة )عقائدية، سياسية، اقتصادية، مذهبية...( وموازين القوى 

من خالل تبادل الباحثين واألطراف والفئات المعنية الخبرات والمعرفة  –الجديدة. يهدف هذا الدعم 

إلى تطوير إلى التوصل إلى فهم أعمق لمختلف مسارات التغيير، الداخلية والخارجية، و –

األساليب المعرفية واألدوات والمنهجيات المعتمدة، كما وتنسيق العمل في ما بينها على المستويين 

 الوطني واالقليمي. 

 

 /تونس/مصر/المغرب(األردن)في  قانون اإلرهاب(  /الدستور طبيقت)اعدت هذه الدراسة حول 

في سياق حلقات النقاش والبحث حول تطبيق اإلصالحات الدستورية التي نتجت عن التحركات 

العربية والمسارات التشريعية التي أتبعت في اعتماد قوانين جديدة، وتحديداً قوانين مكافحة 

 اإلرهاب.
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 مقدّمة

االنتهاكات  فتح ملفات في إعادة يرات التي شهدها المغرب منذ مطلع التسعينساهمت المتغي   

ل هذا ما شك  ك .ملفهذا المقاربات مختلفة للتعاطي مع لحقوق اإلنسان، وبلورة تصورات و  الجسيمة

معالجة للدولة لدى اوجود إرادة سياسية  مدىا لقياس عناوين المرحلة الحالية، ومؤشرً  الملف أحد أهم  

والقانون. ولم تكن عملية اإلعالن عن  كمدخل لبناء الحق   معالجًة سليمة، ملف حقوق اإلنسان

التدابير السياسية  مجموعةمنفصلة عن  0222تأسيس هيئة اإلنصاف والمصالحة في يناير 

  .اتيمطلع التسعين ذلمؤسساتية التي عرفتها البالد منوا

 فقد .اتراجعيً  ىاإلرهابية منحً  وماي 23بعد أحداث و  0220في سنة  عرف المغرب غير أن  

 التعذيبو  فاءخت حقوق اإلنسان من مثل ممارسة اإلظهرت مرة أخرى مظاهر خطيرة النتهاكا

جراء عدد من المحاكمات واحتجاز المشتبه فيهم في أماكن سر   جراءات إ غابت عن العديد منهاية، وا 

 ،ا من المضايقات واعتقال بعض الصحفيينكما عرف المشهد اإلعالمي عددً  .المحاكمة العادلة

ل اعتماد قانون مكافحة وشك   ومحاكمتهم بمقتضى القانون الجنائي أو قانون مكافحة اإلرهاب.

عن  تحو اًل  ،ا على مستوى مكافحة اإلرهابع، باسم التفاعل مع ما يجري دوليً اإلرهاب بشكل متسر  

 االتجاه نحو حماية حقوق اإلنسان.

عاد  (26-26)رهاب رقم حة اإلفا على المصادقة على قانون مكاوبعد عشر سنوات تقريبً 

 وال شك   .همته الحكومة لتعديلالنقاش من جديد حول هذا القانون أمام البرلمان بمناسبة مشروع قد  

كان ، فآنذاك ،بين مناقشة القانون ألول مرة قبل عشر سنوات ومناقشته اليومأن الفرق شاسع 

 التحوالتش في أعقاب فيناق  المشروع الجديد ا أم   .23/5/0226وقع صدمة أحداث  تحتالمغرب 

الحقوقية التي عرفتها المملكة بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي اعتبر المنهجية الديمقراطية 
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 رفما هو السياق العام الوطني والدولي المؤط   .غربواحترام حقوق االنسان من بين ثوابت الم

امين المغرب؟ وما هي مضفي رهابية مة اإلالحقيقي للجريما هو الحجم و لمشروع التعديل الجديد؟ 

لى أي حد   كاملة للمجتمع لبين توفير الحماية ا التوازن في تحقيق المشر ع ق ف   و   المشروع الجديد، وا 

 نسان والحريات العامة والفردية؟واحترام حقوق اإل ،رهابمن اإل
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 (30-30)قانون الالمغرب في ضوء في رهابية واقع الظاهرة اإل .1

، بالتصويت 23/5/0226ت مدينة الدار البيضاء في لت التفجيرات اإلرهابية التي هز  عج  

  :ن ثالثة مواضيع بالغة األهميةم  وقد تض .1المتعلق بمكافحة اإلرهاب (30-30)على القانون رقم 

 رة لها،والعقوبات المقر  رة جرائم إرهابية بتجريم األفعال المعتب  يتعلق  األول

 القواعد المسطرية للجريمة اإلرهابية،  مينظ   الثاني

  المعلومات المالية ووقف تحركات األموال المخصصة لتمويل اإلرهاب. يعالج الثالث

 :ما يلي (26-26) رقم قانون الومن أهم مستجدات 

 رهابية؛لة للجريمة اإلجرامية المشك   فعال اإلتحديد عدد من األ -

بة إلى الردع حيث تصل العقو  رهابية لتحقيققة على الجرائم اإلتشديد العقوبات المطب   -

 عدام؛اإل

 طار األبحاث األمنية والقضائية؛ إفي  المصارفية المعمول به في رفع نظام السر   -

م المتعلقة تكبي الجرائومتابعة مر ها، أو حجز المشبوهة  المصرفيةإمكانية تجميد الحسابات  -

 رهاب؛بتمويل اإل

 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 23رفع مدة الحراسة النظرية إلى  -

مكانية تفتيش المنازل أو معاينتها خارج األوقات العادية بإذن من النيابة العامة أو إ -

 قاضي التحقيق؛

 ؛حدة وهي محكمة االستئناف بالرباطسناد االختصاص القضائي لمحكمة عادية واإ -

 رهاب؛لقضائية بمهام البحث في قضايا اإلفرقة الوطنية للشرطة اص التخص   -

                                                           
، بتاريخ (0-30-043رقم ) ظهيرالرهاب، صدر أمر بتنفيذه بالمتعلق بمكافحة اإل (30-30)القانون رقم  - 1

 .0555، ص 82/5/8330بتاريخ  5008عدد ال ،، منشور بالجريدة الرسمية82/5/8330
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 رهاب.يواء المعتقلين في قضايا اإلمستقلة داخل المؤسسات السجنية إل أحياءتخصيص  -

لت  0226وتشير اإلحصائيات إلى أن سنة  أعلى نسبة لعدد  -نتيجًة لهذا القانون  –سج 

ي عدد ا فالية انخفاًض تبينما عرفت السنوات ال ،قضية 2381قضايا اإلرهاب والتي بلغت 

، فقط قضية (35) 2118، وسنة فقط قضية (27) 2115لت سنة فسج   ،هذه القضايا

ا مجددً فينخفض ، ليعود 2111قضية سنة  (138)فيما ارتفع عدد هذه القضايا إلى 

قضية، في حين  (86)المحاكم  فيحيث بلغ عدد القضايا المسجلة  2111في سنة 

لت  ج  لت 2113مرة أخرى سنة العدد ، ليرتفع 2112قضية فقط سنة  (31)س  ج   حيث س 

 قضية. (81)

، 2113إلى  2113الفترة الممتدة من إلى القضاء في  شخص( 2311)مد   واذ ق  

( منهم. وقد انتهت المحاكمات 115ضد ) وحفظ المالحقة( منهم 2115متابعة ) جرت

يد ( منهم ق  111فيما ال يزال ) شخًصا، (211)وتبرئة  اشخاص (1716إلى إدانة )

حكم إعدام في قضايا اإلرهاب.  11حتى اآلن  وقد صدرا. ا أو استئنافيً المحاكمة ابتدائيً 

عين من العفو، بعضهم قبل انتهاء محاكمته من األشخاص المتاب   111وقد استفاد 

 بعضهم بعد إدانته. و 

اط رهاب ينحدرون من أوسقضايا اإلعين في ظ أن غالبية األشخاص المتاب  يالح  و

عبارة عن تجمعات عشوائية تضم مساكن غير  ، هيمهم شةأحياء في فقيرة، ويقطنون 

ة غالبي ويزاول .ل أحزمة الفقر والهشاشة والتهميش التي تحيط بالمدن الكبرى الئقة تشك  



 
 

1 

 

عين اب  أن بعض المت لى عال، حرفيون(، فضاًل ا بسيطة )باعة متجولون، عم  مهنً  هؤالء

 رجرامية العادية )مخدرات، سرقة، سك  رهاب هم من أصحاب السوابق اإلفي جرائم اإل

 . (... علني

رون للتكوين رهاب يفتقعين في قضايا اإلظ أن نسبة كبيرة من األشخاص المتاب  يالح  كما 

ما ئي(، اد المستوى األساسي )االبتدف مسارهم الدراسي عنالمعرفي والعلمي، حيث توق  

ألدوات  قارهمعدا عن افتا لتأويل الخطاب الديني بشكل سليم، يجعلهم غير مؤهلين فكريً 

 التحليل السياسي واالقتصادي.

 االرهاب قضايا في المتابعين أغلب أن 2والقضائية األمنية والتحريات األبحاث أظهرتكما 

سواٌء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عبر تقاسم  دولية ارهابية تنظيمات مع ارتباطات لهم

 .الوطن أرض خارج ارهابية جماعات ضمن المغاربة بعض نشاط إلى اضافة االرهابية،اإليديولوجيا 

 (30-30)قانون مكافحة اإلرهاب  الجريمة اإلرهابية في ظلّ  :األولىالفقرة 

 رهابيةال  الجريمة مفهوم:  أوًل 

عتها وطبي هااكتفى بتحديد مالمح اإلرهاب، إنماا لجريمة تعريفً  (26-26)قانون الد يور   لم

  . وعناصرها التكوينية المادية والمعنوية

 : يلي ما نستخلص ،022-2 و ،022-6 ،022 الفصول قراءة خالل منو 

دت  - مت إرهابية جرائم عتبرت   التي األفعال ع د   ذلك إلى نوعين: الجرائم التي تكون ك وق س 

 ظامبالن الخطير المس   إلى يهدف جماعي أو فردي بمشروع ديةعم   عالقة لها كانت كلما

                                                           
  .8300 ديسمبرمجلة الشؤون الجنائية، العدد األول، منشورة ب، حصائيات مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدلإ2 

http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t347-topic#354
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 جاءت ولو ةالصف هذه تكتسي التي الجرائمو  العنف، أو الترهيب أو التخويف بواسطة العام

من النقد  هذه ع م وجهة نظر المشر  لم تسل  و  .جماعي أو فردي مشروع أي إطار خارج

 مشر عال أن   لى ع، فضاًل "بالنظام العام المس  "تحديد المقصود ب صعةبةوذلك باعتبار 

رتكب إال بوسائل معينة )التخويف أو الترهيب أو كونها ال ت  بد طبيعة هذه الجريمة حد  

أنها و أنها متقاربة/ متشابهة المعاني   علىفضاًل  يشوبها الغموض عباراتالعنف( وهي 

م فيها،  كالعنف أو القوة أو التهديد بالعنف، كأن ُتقدم مجموعة تستثني أعمااًل ال ت ستخد 

ف فالتخويهذا من جهة ومن جهة أخرى ،  إرهابية على تسميم مورد المياه بإحدى القرى 

جًيا، فهو ثًرا سيكولو أو الترهيب ليس سوى عنصر يصاحب اإلرهاب وي نتج لدى الضحية أ

بذلك متعلق بالضحية أكثر من تعل قه بالفاعل، ما ي حت م علينا البحث مجدًدا عن تعريف 

  للمقصود باإلرهاب.

ف إلى ذلك يين، ا على اإلرهابأن استعمال التخويف أو الترهيب أو العنف ليس حكرً  ،أض 

ا رمية، مم  في أفعالهم الج نفسها قد يستعملون األساليب ،أي غير اإلرهابيين ،فالمجرمون اآلخرون 

 .ضع لغايات أخرى أنه و   في حين تطبيق قانون اإلرهاب عليهم يتيح

الخطير  أن يهدف إلى المس   الفعل اإلرهابي في ع المغربياشترط المشر   ،إلى ما تقدم إضافةً 

ب المالبسات وحس الخطورة للقضاء في إطار سلطته التقديرية مدى، وأبقى أمر تقدير بالنظام العام

  . واقعةالخاصة بكل 

مة، أيجهة أخرى فإن من   أو إحداث اضطراب بالنظام  اإلخالل أو المس  " العبارة المستخد 

ن كانت هذه العبارة تتضمن خلطً  "العام  اهي عبارة عامة ومطاطة وذات دالالت ومفاهيم واسعة، وا 

كانت عادية اء سو  -فكل الجرائم ،ع الجنائيالغاية وشروط التجريم التي يعتمدها المشر  بين مفهوم 

 .ا للنظام العامل خرقً تشك   -أو إرهابية أو سياسية
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 رهابيةال  الجريمة في المحاكم اختصاص:  اثانيً 

إسناد  يالختصاص في الجريمة اإلرهابية، ها قواعدالتعديالت في مجال  أهم   لعل  

 واحدة وهي محكمة االستئناف بالرباط،  عاديةمحكمة إلى االختصاص القضائي 

النظر عن مكان اقتراف  بمعنى أن اختصاصها يمتد على سائر التراب الوطني بغض   

ئناف فإن محكمة االست ،ا لذلكوتبعً  .همقامة المت  إلقاء القبض أو مكان إرهابية أو مكان الجريمة اإل

شراف إا من ءً رهابية بدالقضايا المتعلقة بالجريمة اإل النظر فيع ل لها المشر  بالرباط هي التي خو  

 المحاكمة.ب عدادي وانتهاءً التحقيق اإل، مروًرا بعامة على أبحاث الشرطة القضائيةجهاز النيابة ال

 االختصاص قواعد مخالفة على اواضحً  ابرهانً  (26-26) قانون ال من السابعة المادة لمث  وت  

 القضاء تاريخ فهاعر  أن قسب   استثنائية لمحاكم المماثلة التجارب بعض الستحضار يدفع بما الترابي

ذا كانت بعض التبريرات حاولت الدفاع عن 3الخاصة العدل محكمة بينها منو  المغربي ر. وا   حص 

من  بأن الهدف ونوعيتها، عليها المعروضة الجرائم طبيعة حيث من المحكمة هذهب االختصاص

 الجرائم هذه مع وتعاملها القضاة دارةإ ومراقبة المحكمة فيها تنظر التي القضايا رسي   تسهيل ذلك

 ضائيالق االجتهاد وتوحيد سواء، حد    على والمجتمع المواطن أمن على خطيرة ظاهرة لتمث   التي

هاية ن في تخضع المحكمة هذه أن طالما مقنعة غير تبقى المبررات هذه فإن المجال، هذا في

   .القضائي االجتهاد وتوحيد القانون  تطبيق مراقبة نتؤم   التي النقض لمحكمة المطاف

 ترابيال االختصاص قواعد مخالفة في االستثناء هذا على بقاءاإل شأن من ،أخرى  جهة منو 

كاليات باستحضار  اإلش سيما ال ،القضاة على المشروع غير التأثير لمحاولة منافذال بعض فتح

                                                           
 (.0-58-055) قانونالثت بمقتضى أحد   - 3
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ن حيث ، مجمعيات العمومية في أغلب المحاكمالمتعلقة باالختالالت التي تشهدها طريقة عمل ال

 .تعيين قضاة هذه المحاكم وتوزيع القضايا

 الرباط محكمة الختصاص الحصري  االستثناء على بقاءاإل شأن من ،ثالثة جهة منو 

 نتبي   ذاإ الحل هو فما:  العدالة سيرل ضماناتال زاوية من تساؤالت عدة أن يطرح رهاباإل بقضايا

 تستمرأ"؟ ةاالرهابي"الجريمة  بصفات تتصف ال أساسها على المتهم عيتاب   التي الجريمة أن مثاًل 

ير وما مص ؟صدار حكم بعدم االختصاصإن عليها القضية أم يتعي  في نظر بال 4الرباط محكمة

 والقرارات المتخذة خالل مختلف مراحل الدعوى العمومية؟جراءات المتهم ومآل اإل

 

  ات خاصة في متابعة جرائم الرهابجراءإا: ثالثً 

 : ما يليمن أبرز هذه اإلجراءات 

ن، بحيث يمكن أن تصل إلى ساعة قابلة للتمديد مرتي 23ر فعت مدة الحراسة النظرية إلى  -

ن ما يزيد م إال بعد مرور نصف هذه المدة، . وال يجيز القانون االتصال بمحام  ايومً  20

الموضوعين رهن الحراسة النظرية لخطر التعذيب أو انتزاع بهم ض المشتبه خطر تعر  

 . بشكل خاص 5لجنة مناهضة التعذيب في األمم المتحدة عترافات بالقوة. وهذا ما انتقدتهاال

أجاز القانون تفتيش المنازل أو معاينتها خارج األوقات العادية بإذن من النيابة العامة أو  -

وم نح اختصاص البحث في قضايا اإلرهاب إلى الفرقة الوطنية للشرطة قاضي التحقيق، 

مستقلة داخل المؤسسات السجنية إليواء المعتقلين في قضايا  أحياء وخ صصت؛ القضائية

 . 6اإلرهاب

                                                           
 رهابية.في الجرائم اإل قصد بها ملحقة سال التابعة لمحكمة االستئناف بالرباط التي تختص بالبتّ ي   - 4
المتحدة،  لألمم 45نظر لمزيد من التفاصيل المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بخصوص تقرير المملكة المغربية، الدورة ا 5 

 . 8300نوفمبر 
 .035، ص (8300)، مجلة الشؤون الجنائية ، العدد األول، "رهابية وجهود المغرب لمكافحتهاالظاهرة اإل" ،سرمك عبد الحقّ  6 
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غدا و ية المعمول به في البنوك في إطار األبحاث األمنية والقضائية؛ نظام السر   فعر   -

متعلقة ومتابعة مرتكبي الجرائم ال ها،أو حجز  المشبوهة المصرفيةتجميد الحسابات  باإلمكان

 .بتمويل اإلرهاب

 

 

 

 

 

 

 اعتراضات؟ أيّ  توجهات؟ أيّ : 2330 قانون تعديل مشروع .2

 النظام اعرفه التي التغييرات ثرأ على رهابيةاإل الجريمة تطور حول جديد من الحديث عاد

 اتجاهب صديرهمت وتعيد المغاربة من متزايدة اأعدادً  تستقطب للتوتر جديدة بؤر ظهور بسبب الدولي

 عمدت عينه، الوقت فيو  .رهابيةإ جرائم ارتكاب بهدف األصلي، لدهماتجاه بب أو أخرى  بلدان

 .الظروف الجديدة مع لتتالءم القانونية منظوماتها مراجعة إلى البلدان من العديد

عن نيتها تعزيز جهودها  0220منذ تنصيبها سنة  المغربيةأعلنت الحكومة  ،هذا السياق وفي

 -ألمني تها على الجانب العقابي وافلم تقتصر مقارب ،قارباتها في مجال مكافحة اإلرهابوتطوير م

يم وم نشر ق  روحية تر /اعتماد استراتيجية دينية ،حسبما أ علن ،بل شملت -الحًقا ليهإما سنعود  ووه

لتي تضع قتصادية ااال -جتماعيةالوسطية، وتحقيق التنمية االيقوم على االعتدال و  متسامح   إسالم  
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 23-22 قمر  ل في وضع مشروع قانون الفرد في صلب انشغاالتها. أما الجانب العقابي، فقد تمث  

وما  ،وعلمشر هذا ا على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشته. فعالم  نص   أحالته الحكومة

 دت عنه؟هي أبرز النقاشات التي تول  

 (68-14)رقم  قانونال لمشروع العام السياق: األول المطلب

 رهابيةاإل الجرائم لمواجهة جهود: األولى الفقرة

 رهابيةال  الجرائم رصد مؤشرات:  أوًل 

قضية،  221ما مجموعه  0222عدد قضايا اإلرهاب المسجلة في المغرب خالل سنة  بلغ

وترتبط هذه القضايا  .فقط قضية 32 سجلت التي 0226سنة ب المئة مقارنةً ب 262بزيادة قدرها 

 المغاربة الشباب بعض عودة من ذلك عن نتج وما ،7ببؤر توتر مثل دول الساحل والعراق وسوريا

 .بها االلتحاق محاولتهم أو البؤر هذه من المتطرفة الميول ذوي  من

موا الذين األشخاص عدد أن ظيالح   ،نفسه السياق فيو   اإلرهاب بتهم العامة النيابة أمام ق د  

 . 0226 عام خالل فقط شخًصا 262 مقابل شخًصا 606 بلغ

 أصل منملًفا  22 االبتدائية الجنايات في أحكام فيها صدرت التي الملفات عدد بلغ كما

 .القضايا هذه ذمة على معتقاًل  22 السجون  في يقبع فيما ،202

كم فقد الجنايات، في االستئناف محاكم يخص   ما وفي  أما. 26 أصل من قضية 12 في ح 

 .220 منها أ نجز قضية، 220 مجموعه ما 0222 عام في لسج   فقد اإلرهاب قضايا في التحقيق

                                                           
الثمانية  هشهراأل خالل ية مرتبطة بقضايا مكافحة اإلرهابقض 083من  أكثراألرقام الرسمية تسجيل تؤكد  - 7

 .8304األولى من سنة 

ر وتقر  ا بقضايا مكافحة اإلرهاب متهم   028ت متابعة تمّ  8304واألول من سبتمبر  وفي الفترة بين األول من يناير

 متهمين. سبعةختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـأو اإلحالة لال الحفظ

ر، وقد يرتفع هذا العدد ليصل إلى تفي بؤر التو امغربي   0808من  أكثرتؤكد من جهة أخرى وجود  هانفس األرقام

 بية أو أمريكية،وجنسية أور تحملهشخص آخر من العناصر ذات األصول المغربية التي  8333من  أكثر

 .من المتطوعين عادوا إلى المغرب اهشخص   045من  أكثروهناك 

 ن على الحدود وهم يحاولون مغادرة التراب الوطني.يمغاربة آخر ستةضبط  و قد تمّ 
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 فيما دة،واح منها ذن ف   اإلرهاب، قضايا إطار في للتوقيف دولية مذكرات خمس أ صدرت وقد

 .22 منها ذن ف   ،انتداًبا 26 والواردة الصادرة الدولية القضائية االنتدابات مجموع بلغ

 رهابال  لمواجهة المغربية ستراتيجيةال - اثانيً 

 متعددة ةمقارب تعتمد رهابيةاإل الظاهرة تنامي لمواجهة وطنية استراتيجية المغرب ىتبن  

 :ما يلي على التركيز خالل من األطراف

ديدة ش االستخباراتية المعلومات تقاسمالتعاون الدولي في مجال  ودعم األمني بالجانب االهتمام -

 .الصديقة البلدان ضد اإلرهابية المؤامرات من العديد إفشال إلى تأد   والتي األهمية

 دالاالعت على يقوم متسامح إسالم يمق   نشر إلى تهدف روحية -دينية استراتيجية اعتماد -

  . والوسطية

 .انشغاالتها صلب في الفرد تضع التي قتصاديةاال -االجتماعية التنمية تحقيق -

 

 (68-14)قانون الالثانية : مضامين مشروع  الفقرة

 :الجنائي القانون  مراجعة مستوى  على:  أوًل 

 هدف إلى ي الجنائي القانون  مجموعة إلى 8جديد فصل إضافة (23-22) القانون  مشروع يتضمن

 جنايات هابوصف اإلرهابية التوتر ببؤرو  التدريب بمعسكرات الصلة ذات األفعال من مجموعة إدراج

 المعنوي  الشخص تخصيص مع سنة ةعشر  خمس إلى سنين خمس من بالسجن عليها بعاق  ي

 . القانونية وطبيعته تتالءم بعقوبات

                                                           
 .802-0-0 يتعلق األمر بالفصل 8
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 ماعًياج أو فردًيا اللتحاق محاولة أو اللتحاق جرًما يصبح المشروع، هذا إقرار حال وفي وعليه،

 كان أًيا إرهابية جماعات أو عصابات أو تنظيمات أو بكيانـات ممنظ   غير أو ممنظ   إطار في

 أو يةالمغرب بالمملكة اإلضرار تستهدف ال األفعال كانت ولو وجودها، مكان أو هدفها أو شكلها

 داخل تهامد   وأ نوعها أو شكلها كان كيفما ،تكوينات أو تدريبات يتلق   جرًما يصبح كما. بمصالحها

 لداخ اإلرهابية األفعال أحد ارتكاب بقصد ذلك، محاولة أو وخارجها المغربية المملكة أراضي

 ناتبكيا اللتحاق أجل من أكثر أو شخص دفع أو تدريب أو تجنيد أيًضا أو خارجها، أو المملكة

 أو خارجها، أو المغربية المملكة أراضي داخل إرهابية جماعات أو عصابات أو تنظيمات أو

 .ذلك محاولة

 الجنائي، القانون  مجموعة من 022-0 الفصل مقتضيات تتميم المذكور المشروع يقترح كما 

 أو الكيانات دةلفائ الترويج أو اإلشادة أو الدعاية أفعال من فعل بأي القيام متجر   ثانية فقرة إضافةب

 فقرةال في عليها المنصوص الوسائل بإحدى اإلرهابية، الجماعات أو العصابات أو التنظيمات

 .اإلرهابية بالجريمة اإلشادة لفعل المقررة بالعقوبات وتخصيصها المادة، هذه من األولى

 إعادة ىإل القانون  هذا مشروع هدفي ب،المرتك   الجرمي الفعل مع العقوبة بناس  ت   لمبدأ ومراعاةً 

 في ليهاع المنصوص اإلرهابية الجريمة ارتكاب على التحريض لفعل المقررة العقوبة في النظر

 سخم من المؤقت السجن إلى تخفيضها ، ويقترحالجنائي القانون  مجموعة من 022-5 الفصل

 العقوبة من بدالً  درهم 522,222و 52,222 بين تتراوح وغرامة سنة ةعشر  خمس إلى سنوات

 ثالثين أو دالمؤب   السجن أو اإلعدام عقوبة إلى تصل قد والتي األصلية، اإلرهابية للجريمة المقررة

 تمكين إضافًة إلى ، هنفس القانون  من 022-1 الفصل في عليها المنصوص األحوال حسب ،سنة
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 التحريض نع ينتج قد وما الحاالت حسب العقاب تفريد في التقديرية سلطته استخدام من القضاء

 .مفعول من

 الجنائية المسطرة قانون  مراجعة مستوى  على: اثانيً 

 لمتعلقا القضائي االختصاص بشأن العامة القواعد بتطبيق المرتبطة الصعوبات تجاوز بهدف

 كل متابعة تجيز 10جديدة مادة أضيفت  ،9المغربي الوطني التراب خارج بةالمرتك   الجرائم ببعض

 موجود أجنبي أو -خارجه أو الوطني التراب داخل موجوًدا كان سواء -ومحاكمته مغربي شخص

 أي عن النظر بغض   المغربية المملكة خارج إرهابية جريمة ارتكابه أجل من الوطني التراب فوق 

 . آخر قانوني مقتضى

 (68-14) قانونال مشروع مناقشة: الثاني المطلب

 التشريع مسطرة: األولى الفقرة

 الغرفة األولى )مجلس النواب(أمام 

ته وقد  .الحكومة وأحيل على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشته هو مشروع قانون أعد 

حالته على المجلس الوطني لحقوق االنسان حيث وافقت اللجنة على إرق المعارضة بطلب تقدمت ف  

 وبتاريخ .25/20/0222المجلس بتاريخ  على وأحالت مشروع القانون ح هذا المقتر  

المتضمن لرأيه  االنسان لحقوق  الوطني المجلس على جواب اللجنة حصلت ،06/20/0222

تضى مشروع القانون مق أن يضم  أوصى المجلس ب حيث ،االستشاري بخصوص مشروع هذا القانون 

 لب  . وطف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات اإلرهابيةيعر  

ر األممي الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز دها المقر  معايير التي حد  ال القيام بذلك ضمن

                                                           
 .من ق.م.ج (508)إلى  (535)أنظر المواد من - 9

 (.500-0) يتعلق األمر بمشروع المادة  - 10
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رهابية أن الجرائم اإل ت بي نالتي و حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب، 

ام يتستهدف "إشاعة حالة من الرعب، وتخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على الق

 بعمل ما أو عدم القيام به".

ية التنقل المضمونة بموجب الدستور والعهد الدولي وبهدف تفادي كل تقييد غير ضروري لحر  

 فالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اقترح المجلس أن ي در ج في مشروع القانون مقتضى يعر  

استعمال المتفجرات، أو األسلحة التدريب من أجل اإلرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو 

النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة وخطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو 

قيق هذا ى استعماله في تحتوخ  م ي  المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقد  

  الهدف". 

ا،  للتطبيق على هذا المجال حصرً مكافحة اإلرهاب قاباًل جعل نطاق اإلطار القانوني المتعلق بل  و 

جعل صيغته ل  من القانون الجنائي،  022-2دعا المجلس إلى تعديل الفقرة األولى من الفصل 

مهادته الخصائص لموضوع الجرائم اإلرهابية كما حد   مطابقةً  المقرر األممي الخاص  التي قد 

 السابق.

 اإلرهابية اتالمجموع تجنيد اعتبار سيكر   مقتضى القانون  شروعم نيتضم   أن كذلك المجلس واقترح

 .تشديد ظرف بمثابةهم واستخدام األطفال  

كما دعا إلى عدم توسيع مدى جريمة اإلشادة باإلرهاب عبر إضافة مرادفات جديدة من قبيل 

مثل في ة تتدق  ا في هذا اإلطار استبدال عبارة "اإلشادة" بعبارة أكثر "الدعاية" و"الترويج" مقترحً 

 التحريض العمومي الرتكاب جريمة إرهابية. 

با للوقاية من اإلرهاب و أور  مجلس اتفاقية من (5) المادة مقتضيات استلهام المجلس واستحسن

ها رهن ا لرسالة أو وضع"نشرً بوصفه  "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية"ف والتي تعر  
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سلوك، ال اعلى القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذ الحث  ة إشارة العموم بأي شكل آخر، بني  

الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة 

 .أو عدة جرائم إرهابية"

 من لثانيةا الفقرة في عليها المنصوص"الترويج" و"اإلشادة" و"الدعاية"  عبارات استبدال اقترح كما

 جلأ من الفقرة هذه في عليها المنصوص الوسائل استعمال ميجر   بمقتضى 022-0 الفصل

 واإلبقاء "الغير إقناع"  عبارةواستبدال   .اإلرهابية بالمجموعات االلتحاق على العمومي التحريض

 التغرير إلى ةباإلضاف "التحريض"و "الدفع" وهما المعيارية الناحية من اوضوحً  األكثر العبارتين على

 .بالقاصرين متعلًقا األمر كان إذا

 

 11المعارضة تعديالت

 واستخدام تجنيد اعتبار"بـ خاللها من طالبت المشروع بشأن مشتركة بتعديالت المعارضة متتقد  

" لضعفا إلى العقوبات تشديد ظرف" بمثابة" اإلرهابية المجموعات طرف من والقاصرين األطفال

  .خارجه وأ المغرب داخل اإلرهابية الجماعات أو التنظيماتالعمرية في  الفئة هذه ديجن   من حق   في

 تشديد على التنصيص بيلق   من ،هذا القانون  مشروع مواد إلى الفقرات من عدد إضافة واقترحت

 كما إدارية، وأ تربوية أو روحية سلطة يمتلكون  نمم   رهابية،اإل األفعال مرتكبي حق   في العقوبات

 أو ةالمغربي بالمملكة اإلضرار تستهدف ال اإلرهابية األفعال كانت ولو" عبارة بحذف طالبت

                                                           
 في الملحق. أنظر جدول تعديالت المعارضة  - 11
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 أنه" إلى بالنظر ،(األولى الفقرة) 022-2-2 الفصل األولى، المادة في إليها والمشار" بمصالحها

 ."مصالحها وعلى المملكة على ضرر أدنى مالمجر   للفعل يكن لم إذا للتجريم معنى ال

 نع ،النواب بمجلس اإلنسان وحقوق  والتشريع العدل لجنة داخل المعارضة رق ف   امتنعت وقد

 .الجديد القانون  مشروع على التصويت

 أمام الغرفة الثانية )مجلس المستشارين(

على  رق المعارضة تعدياًل مت ف  قد  حالة المشروع على مجلس المستشارين )الغرفة الثانية(، عند إ
اعتبار األفعال التالية جرائم إرهابية، وهي االلتحاق أو محاولة  مقترحةً المادة األولى من القانون، 

م، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات م أو غير منظ  االلتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظ  
 ولو كانت األفعال"ا، ا كان شكلها أو مكان وجودها، إذا كان هدفها إرهابيً أو جماعات إرهابية أي  

ه أو نوعه ي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكلة ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية، وتلق  اإلرهابي
ته داخل أو خارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد األفعال أو مد  

 تاليةلا فقرةال، مع إضافة "اإلرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع
إذا كان التدريب أو التكوين يتعلق بصنع أو استعمال المتفجرات أو األسلحة النارية أو أسلحة "

 ."أخرى أو مواد سامة وخطيرة أو تقنيات خاصة بجرائم اإلرهاب أو المساهمة في ارتكابها
توى سب التعميم في العبارات الذي من شأنه أن يؤدي إلى الخلط على متجن  ويروم التعديل إلى 

اإلجرامية  المجموعات التي ترتكبهااألبعاد والخصائص بين الجرائم ذات البعد اإلرهابي والجرائم 
  .مةالمنظ  

دفها إذا كان ه» عبارة توضيح الغرض من الجريمة بإضافةكذلك  يستهدف التعديل المقترحو 
 .«اإرهابيً 
ن أجل التدريب مالمقصود من "ف بدقة الجديد مقتضى يعر   ت المعارضة تضمين النص  واقترح  

  .اتفادي التقييد غير الضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريً "، لاإلرهاب
ة الجريمة يعاقب بنفس عقوب»الفقرة الثانية من المادة الثانية، بحذف عبارة   علىمت تعدياًل كما قد  

 أو تنظيمات أو عصابات أون قام بالدعاية أو اإلشادة أو الترويج لفائدة كيانات اإلرهابية كل م  
ي لفائدة ن قام بالتحريض العمومب بنفس العقوبة كل م  يعاق  "بعبارة  واستبدالها، «جماعات إرهابية

 ".شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية
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  الدعاية" اتبار ع واستبدلتللعبارات،  أشد  بالسعي إلى تدقيق  رت المعارضة تعديلهابر  قد و" 

مع حذف كل العبارات  "،التحريض العمومي"وهي  بعبارة أدق   "الترويج"أو  "اإلشادة"أو 

 .التي قد تتصادم بشكل مباشر مع حرية الصحافة والرأي

   قد نسان اإل هذه التعديالت التي تتماهى مع توصيات المجلس الوطني لحقوق  ظ أن  ويالح

بنفس الصيغة التي صادق عليها  (23-22) قانون الالتصويت على مشروع  ، وتم  ر فضت

 باالجماع.، و مجلس النواب

 أي جديد؟ - (68-14) قانونالالفقرة الثانية : 

القاضي بتغيير المقتضيات القانونية  (23-22) قانون الت المصادقة على تم   02/5/0225بتاريخ 

ونيو ي األول منفي بالجريدة الرسمية  هذا القانون  ونشر، هاوتتميم المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

022512. 

جت من خالله مجموعة أدر   13فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي أضيف  وبموجب هذا القانون 

مر بؤر التوتر اإلرهابية، و يتعلق األفي ت التدريب بمعسكرابااللتحاق من األفعال ذات الصلة 

  : باألفعال التالية

                                                           
 .5423 ص ،3035 عددال، "الجريدة الرسمية" -12
 من القانون الجنائي على ما يلي :  802-0-0الفصل  ينصّ  -13

 عتبر األفعال التالية جرائم إرهابية:"ت  

أو تنظيمات أو عصابات  م، بكياناتم أو غير منظ  أو جماعي في إطار منظ  االلتحاق أو محاولة االلتحاق بشكل فردي  -

ا كان هشكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار إرهابية أي   أو جماعات

 بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛

ته داخل  أو خارج  المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ي تدريب أو تكوين، كيفما كان هشكله أو نوعه أو مدّ تلقّ  -

 ارتكاب أحد األفعال اإلرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛  

أو تنظيمات أو عصابات أو  وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين هشخص أو أكثر من أجل االلتحاق بكيانات تجنيد بأيّ  -

 ابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه األفعال.إره جماعات

 درهم. 03,333و  5,333ب على األفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين يعاق  

استغالل  مّ ، أو إذا تق األمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصرف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلّ تضاع  

 اإلهشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.
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م م أو غير منظ  ظ  ماعي في إطار منبشكل فردي أو ج االلتحاقأو محاولة  االلتحاق -2

 أو هدفها أو مكانا كان شكلها بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أي  

  ؛ر بالمملكة المغربية أو بمصالحهالو كانت األفعال ال تستهدف اإلضراوجودها و 

لمغربية المملكة ا ته داخل أو خارج، كيفما كان شكله أو نوعه أو مد  ي تدريب أو تكوينتلق   -0

قع واء و ، بقصد ارتكاب أحد األفعال اإلرهابية داخل المملكة أو خارجها، سأو محاولة ذلك

 ؛ الفعل المذكور أو لم يقع

كيانات لتحاق بأو تكوين شخص أو أكثر من أجل اال أو تدريب ،وسيلة كانت بأي    ،تجنيد -6

، أو المغربية أو خارجها المملكةأو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل 

  .محاولة ارتكاب هذه األفعال

 عالصياغة القانونية لهذا الفصل تؤكد بوضوح استمرار المشر   ظ بهذا الخصوص أن  والمالح  

هو ما ال ينسجم مع روح القانون الجنائي الذي ينبغي المصطلحات الفضفاضة و  استخدامفي 

 ق للنص  لتفسير الضي  ا تقتضيالشرعية الجنائية التي  ا لمبدأاحترامً سم بالدقة في مقتضياته أن يت  

غير واضحة و فيها خلط بين توصيف  . أضف إلى ذلك أن صياغة هذا الفصلالجنائي

ى  على مستو تطرح إشكااًل و ، بين أفعالهاالكيانات أو العصابات أو الجماعات اإلرهابية و 

ب محاولة ارتكا"العامة المتعلقة بمدى استيعاب األحكام ، و "لمحاولة"االتشخيص القانوني ل

األفعال  لمحاولة ارتكاب أحدمن القانون الجنائي  114رة من خالل الفصل المقر  و  "جناية

  1-1-218المنصوص عليها في الفقرات الثالث من الفصل

                                                           

درهم، مع الحكم  03,333,333و 0,333,333ب بغرامة تتراوح بين ا، يعاق  ا معنوي  ، إذا كان الفاعل هشخص  غير أنه

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل  38الفصل ه وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في بحلّ 

 ري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة".مسيّ  بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حقّ 
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ف بشكل واضح هدف الكيانات أو العصابات مقتضيات تعر   ج لم يدر   (23-22) قانون ال ظ أن  ويالح  

  .المقصود بالتدريب من أجل اإلرهابأو أو الجماعات اإلرهابية 

  :جاء فيها  022-0 فقرة ثانية للفصل (23-22) قانون المن جهة ثانية أضاف 

ن قام بالدعاية أو الشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو ب بنفس العقوبة كل م  "يعاق  

 تنظيم أو عصابة أو جماعة إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة األولى." 

وطني لتوصيات المجلس ال االصياغة العامة والفضفاضة لهذه المقتضيات جاءت معاكسة تمامً  ن  إ

 قانون الت الصياغة الواردة في المنظمات الدولية، إذ أبق  نسان، ولعدد من مالحظات لحقوق اإل

و  "ةالدعاي"و  "اإلشادةأفعال "بين على كثير من التساؤالت بخصوص حدود التمييز  (22-23)

ة جريمة اإلشاد نطاقتوسيع نسان أوصى بعدم المجلس الوطني لحقوق اإل أن  ا "، علمً الترويج"

مة ة تتمثل في التحريض العمومي الرتكاب جريعبارة أكثر دق  استبدال عبارة "اإلشادة" بو باإلرهاب 

 .لكن لم ي لت فت إليه الذي تمسكت به المعارضة نفسه ، وهو المطلبإرهابية

 ضالتحري لفعل رةالمقر   مراجعته للعقوبة (23-22) قانون الالمقتضيات الجديدة الواردة في  ومن أهم  

الجنائي،  القانون  مجموعة من 022-5 الفصل في عليها المنصوص اإلرهابية الجريمة ارتكاب على

 راوحتت وغرامة سنوات عشر إلى خمس سنوات من المؤقت السجن إلى حيث عمل على تخفيضها

ب لمبدأ درهم، مراعاةً  22,222و 5,222 بين ى عكس عل المرتك ب، الجرمي الفعل مع العقوبة ت ناس 

رة بات المقر  بالعقو  ،ع يعاقب على اإلقناع أو التحريضالمشر   إذ كانما كان عليه األمر قبل التعديل 

صل دفع أو إقناع الغير إلرتكابها و التي كانت تالأو  عليها للجريمة اإلرهابية التي وقع التحريض

 .اإلعدام إلى حد  
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نسان وأضاف مقتضى لتوصيات المجلس الوطني لحقوق اإل (23-22) قانون ال استجابقد و 

 . 14ادً ا مشد   حيث اعتبره ظرفً لتحريض الذي يستهدف القاصرين ل ق يتطر  

بتعديل مقتضيات القانون الجنائي  لم يكتف    (23-22) قانون ال ظ أن  يالح   ،من جهة ثالثة

نما  عحيث  ،جرائياإل بالتعديل الشق   طالالموضوعي، وا  س   ة المختصة ياختصاص المحاكم المغرب و 

إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية،  (122-2) ضافة المادةبإبالنظر في الجرائم اإلرهابية 

 سواء ه،ومحاكمت مغربي أو أجنبي شخص كل وبمقتضاها أصبح بمقدور القضاء المغربي متابعة

إذا ارتكب جريمة إرهابية خارج المغرب تستهدف  -خارجه أو الوطني التراب داخل موجوًدا كان

 .15مصالحهابضرار بالدولة المغربية أو اإل

 

 

 

                                                           
قناع الغير : "كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإما يليل على من القانون الجنائي المعد   802-5الفصل  ينصّ  -14

ن ب بالسجضه على ذلك يعاق  بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حر  

 درهم. 03,333و  5,333وبغرامة تتراوح بين  خمس إلى عشر سنواتمن 

تغالل اس أو تحريض قاصر، أو إذا تمّ ق األمر بإقناع أو دفع ف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلّ تضاع  

 اإلهشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.

ه درهم، مع الحكم بحلّ  03,333,333و 0,333,333ب بغرامة تتراوح بين ا، يعاق  ا معنوي  غير أنه، إذا كان الفاعل هشخص  

من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل  38ص عليها في الفصل وبالتدابير الوقائية المنصو

 ري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة".مسيّ  بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حقّ 
م أمام المحاكم المغربية ع ويحاك  بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتاب  : " ما يليمن ق.م.ج  على (  500-0)ص المادة تن -15

ا، جريمة إرهابية سواء كانت ا أو مشارك  ا أو مساهم   أصلي  المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعال  

 تستهدف أو ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.

ل بكبت خارج المملكة من ق  بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارت   غير أنه إذا كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار

 جد فوق التراب الوطني.ا، فإنه ال يمكن متابعته أو محاكمته إال إذا و  ا أو مشارك  ا أو مساهم   أصلي  أجنبي بصفته فاعال  

ل نفس الفعل بحكم حائز لقوة كم عليه بالخارج من أجال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه ح  

 الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت".
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 :ختامية مالحظات

، لثانيةا الغرفة أمام المناقشة يدق   اليوم، وهو رهاباإل مكافحة قانون  تعديل مشروع يعيد -2

 تحقيقو  والمواطنين المجتمع أمن حماية كيفية بين الصعبة المعادلة طرح جديد من يعيد

 .نساناإل لحقوق  الكاملة الحماية

 التي السابقة االنتهاكات تكرار بعدم الكفيلة الحقيقية الضمانات حول كبرى  شكالياتإ طرحت   -5

 ال فردية، تجاوزات أنهاب رسمي حصل اعتراف والتي (26-26) قانون ال تطبيق واكبت

 .لمذكورا القانون  تطبيق في نساناإل حقوق  تهكيلمن قانونية مساءلة أي غياب أمام سيما

 ،لقانونيا والزجر األمنية الهواجس حدود على رهابيةاإل الظاهرة مواجهةال ينبغي أن تتوقف  -3

 صادياقتو  اجتماعي هو بما قانوني هو ما فيها يتداخل شمولية مقاربة لىإ تحتاج نماوا  

 .يديولوجيإ وممفه هو نماوا  ثابًتا،  اقانونيً  امفهومً  ليس رهابفاإل وفكري، تربوي و  ثقافيو 
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 المرجعيات صميم من هو ما بين الفاصلة الحدود رسم بخصوص عميق شكالإ طرحي   -1

 لمتحركا المفهوم مقاربة جلأ من والقانونية السياسية المرجعيات صميم من هو وما الدينية

 .رهابلإل والمتطور

 نهاتضم   التي االستثنائية المقتضيات من مجموعة إلى الجديد (23-22) قانون ال ي ضاف -2
 رينةق من تحد   قد والتي ،"(الجنائية اإلجراءات) الجنائية المسطرة قانون  تعديل مشروع
 انيةإمك االختراق، إمكانية) التمهيدي البحث مرحلة خالل المتهمين ضمانات ومن البراءة
 أخطار من المجتمع لحماية للدولة أداةً  الحكومة اعتبرته وقد ،...(المكالمات التقاط

 !أكثر أمن لضمان أقل، حرية ،أصح   بمعنى أو اإلرهابية، العمليات
ة بخصوص الدولية اللجان مالحظات على (23-22) قانون ال ي ج ب لم -2  الحراسة مد 

 في حق  ال بخصوص التمهيدي البحث مرحلة خالل فيهم المشتبه ضمانات وكذا النظرية
 .نساناإل لحقوق  الوطني المجلس توصيات على بج  ي   لم كما بمحام ، االتصال

 مكافحة قانون  بتطبيق مباشرة عالقة لهو  اتمامً  غائب أحد المعطيات يبقى -22
 بصيغته أو ،(26-26) قانون ال بموجب الصادرة األولى صيغته في سواء رهاباإل

 مةمحك عن الصادرة القضائية والقرارات األحكام بنشر المتعلق المعطى وهو الحالية،
 ةالمتخصص المجالت في القضائية األحكام هذه نشر عدم ن  إ إذ ،(سال ملحقة) رهاباإل

 القانونية المجالت من وغيرها والحريات، العدل وزارة أو النقض محكمة عن الصادرة
 دون  ويحول هابر اإل مكافحة قانون  تطبيق حصيلة تقييم فرصة تيفو    والقضائية والفقهية
 ما هوو  الخصوص، بهذا لالمسج   القضائي االجتهاد لحصيلة مواز   فقهي اجتهاد توفير
 لمتعلقةا القانونية المعلومة لنشر المتعمد التغييب هذا أسباب حول سؤال من أكثر يطرح

 . رهابيةاإل الجريمة مكافحة مجال في القضائي باالجتهاد
 الوطني اإلحصائي الجهاز طرف من عنه معلن وغير ظاهر غير معطى ث م   -22

د ظاهرة بخصوص  ساعدي قد عنه الكشف أن   شك   وال اإلرهاب، قضايا في اإلجرامي الع و 
 على يساعد قد كما ،(26-26) القانون  تطبيق من سنوات عشر  مرحلة تقييم على
 .وتطويره الجديد القانون  مشروع تطبيق ح سن
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 إعادة أو بالضحايا التكف ل آليات على الزجر كف ة غل ب  (23-22) قانون ال -20
 أن بغيين ال اإلرهابية الظاهرة مقاربة أن   والحال اإلرهابية، األفعال في المتورطين إدماج
 رى أخ مقاربات استحضار من بد ال نماوا   الزجرية، و األمنية الهواجس حدود عند تتوقف

صالح االرهابية الجرائم في المدانين تأهيل إلعادة وتأهيلية، تصالحية دم هموا   هماجوا 
 .للسجن مغادرتهم بعد جديد من استقطابهم يتم   ال حتى

 


