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 مقــــــدمة 

 موضوع البحث:  -1

والمسدوللي    نتناول في هذا البحث الحق في التظاهر من حيث حدووه  وبعاداه       

. فياتبر الحدق فدي التظداهر مدن حادلس ا نسدا  التدي ن د  الجنائي  المرتبط  عه

( وكذلك الالانين. وياطدي هدذا الحدق اميانيد  1عليها االتفاقيات الوولي  والوساتير)

تجمع األفراه للمطالب  عحق بو اعواء ربيهد  فدي مسد ل  سياسدي  بو االحتجدا  علد  

  .ينالب ال  جريم  تستحق المساءل  الجنائي  غير  بنه قو قرار سياسي. 

تاتبددر حريدد  الددربع والتابيددر حجددر الياويدد  للاويددو مددن الحاددلس المونيدد  و      

والسياسي  واالقت اهي  واالجتماعي  والثاافيد   وياتبدر الحدق فدي التجمدع السدلمي 

والحق في تشييل االحياب والجمايدات واالنمدماا الد  النااعدات فدي ماومد  هدذ  

  .الحالس

كما ياتبر حق التجمدع السدلمي عاالعت داا والتظداهر مدن بعدرر مظداهر هدذا       

قررهدا  ذ نسدا  األساسدي  االحق. وتشيل حري  التجمع السدلمي حادا مدن حادلس ا 

كما بكوها الاهو الوولي الخاص عدالحالس المونيد   ،عال  الاالمي لحالس االنسا ا 

  "ييل  الحق فدي التجمدع السدلمي بنه عل  ( م21والسياسي   حيث ن   الماهة )

ماترف عه وال يجلر ب  يلضع من الايله علد  ممارسد  هدذا الحدق اال تلدك التدي 

تفرض طباا للاانل   وتشيل تواعير ضروري  في مجتمع هيماراطي  ل يان  األمن 

الالمي  بو السدالم  الاامد   بو النظداا الاداا  بو حمايد  ال دح  الاامد   بو ا هاب 

 لاام  بو حماي  حالس ا خرين وحرياته ". ا

قدورة المدلاطنين علد  االلتاداء عشديل جمداعي عاادو ويا و عالتجمع السدلمي       

االجتماعات الاام  بو المؤتمرات بو المسيرات بو االعت دامات السدلمي   وع د  

النظر عن الجه  المنظمد   وذلدك ليتبداهللا الدربع ويبلدلروا مدلاقفه  تجدا  قمدايا 

 

( بقددر الوسددتلر األرهنددي حريدد  الددربع والتابيددر  حيددث ضددمن حددق االجتمددا  وتدد لي  الجمايددات 1)

 ( منه. 16اسي  في حووه الاانل  كما جاء في الماهة )واألحياب السي
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ختلف   ويمارسلا ض طا عل  السلط  التنفيذي  عهوف التابير عن ملاقفه  وتحايق م

 مطالبه .

 أسباب اختيار موضوع البحث: -2

 ترجع بسباب اختيارنا لهذا الملضل  ال  مدا هدهوته م درنا الحبيبد  مدؤخرا        

من مظاهرات مسدتمرة ترتدب عليهدا تاطدل الامدل فدي عاد  الجهدات الحيلميد  

عتواء عل  األمالك الخاص  للملاطنين وبيما ما قاا عده رجدال الشدرط  وكذلك اال

من اصاع  عا  المتظاهرين مما ترتب عليه احدوا  عاهدات مسدتويم  بو حدوو  

وفاة للمتظاهرين وتاوي  رجال الشرط  عتهم  الاتل الامو. كما يرجع اختيارندا لهدذا 

 2013نلفمبر سن    24  الملضل  ال  صوور قانل  تنظي  التظاهر ال اهر عتاريخ

والددذع وضددع ضددلاعم السددتامال الحددق فددي التظدداهر وتطلددب هددروطا  تسددبق 

المظاهرات وكذلك وضع حووها لتوخل رجال الشرط  لف  المظاهرات بو الاب  

عل  المتظداهرين. فهدل تيفد  هدذ  الن دلص لتنظدي  التظداهر هو  افتودات علد  

ييفدي مدن ضدلاعم عندو تاامدل  حالس األفراه في التجمع والتظاهر؟ وهل يلجو ما

رجددال الشددرط  مددع المتظدداهرين؟ مددا هددي مسددوللي  رجددال الشددرط  عددن قتددل 

المتظاهرين اذا ت  ذلك عشيل عموع بو غير عموع؟ وماذا لل تجاور رجل الشرط  

حووه بهائه لللاجدب فدي فد  التظداهر ولد  يدرا  الحدووه المن دلص عليهدا فدي 

 نائيا  ؟ وكي  تيل  مسولليته الجنائي ؟الاانل  فهل يس ل ت هيبيا  با يس ل ج

 ضرورة التوازن بين حقوق وحريات األفراد وبين المصلحة العامة:  -3

عين الحادلس والحريدات  مسوللي  الاانل  الجنائي الرئيسي  تحايق التلار تاو       

 يالدل مدن حدوة ال درا ف الفرهي  من جانب وعين الم لح  الاام  من جانب آخدر،

(. ومدن 1)يفل عاور ا ميا  حماي  الحالس والحريدات والم دلح  الاامد وي عينهما

الملاضع التي يتجل  فيها هذا ال را  والتي ي اب اقام  تلار  مابدلل وماادلل 

عين الحق في التابير عن طريدق التظداهر والم دلح  الاامد  فدي حمايد  المجتمدع 

 لمجتمع.وسالم  الجمهلر والحفاظ عل  السل  الااا الالرا لتاوا ا

 

 . 5، ص2002ه. بحمو فتحي سرور، الاانل  الجنائي الوستلرع، الطبا  الثاني ، هار الشروس،  (1)
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 ت البحث:إشكاليا -4

حدووه الحدق فدي التظداهر ما هي قانلني  منها:  يثير هذا البحث عوة اهياليات       

وهدل يجدلر  يسدم  لففدراه عامدل المظداهرة فيهدا؟وبعااه  من حيث األماكن التي 

لمي  ووق  الوراس  فدي الجامادات ضدمن ممارسد  تاطيل الامل في الجهات الحي

؟ مدا هدي الحدووه الفاصدل  عدين الحدق فدي التظداهر والشد ب الحق في المظاهرات 

ومدو  حدق رجدال  المااقب عليده؟ مدا هدي هدروط اسدتامال الحدق فدي التظداهر؟

حدوو  الشرط  في التوخل لفد  التظداهرات والمسدوللي  الجنائيد  المترتبد  علد  

 لدك سدببا مدن بسدباب ا عاحد ؟ بو ب وهدل ياتبدر ذ  اصاعات للمتظاهرين بو قتله ؟

 عإحوا  اصاعات بو قتل للمتظاهرين؟جنائيا  عن قيامه  يس ل ل الشرط  رجا

كي  يمين التلفيق عين حق األفراه في تنظدي  االجتماعدات الاامد  والتظداهر       

 وحماي  النظاا الااا والسل  الااا واألمن الااا والسيين  الاام ؟

 منهج البحث:  -5

فهل   الت صيلي والتحليلي والماار . اتبانا في ماالج  هذا البحث المنهج      

ت صيلي يره الفرو  ال  بصللها من حيث قلاعو التجري  وا عاح  والمسوللي . 

وهل   وهل تحليلي يفسر الن لص واألحياا ويستخلص النتائج وينتهي عالتلصيات.

ماار  عين قلانين تنتمي ال  بنظم  مختلف  كالنظاا الالتيني والنظاا األنجللبمرييي  

 لشريا  ا سالمي . وا

 خطة البحث:  -6

يناقش البحث ملضل  التظاهر عين ا عاح  والتجري  من خالل خط  تتيل          

خمس  ف لل. عرفنا في الف ل األول الحق في التظاهر كسبب من بسباب   من

، وفي الف ل الثاني عالجنا الايله  اللارهة اح  وميينا  عن غير  من التجماات ا ع

. بما الف ل الثالث فاو خ  نا  ظاهر كسبب من بسباب ا عاح ي التعل  الحق ف

لوراس  الرقاع  عل  المظاهرات وتفرياها في عا  الحاالت والمسوللي  الجنائي  

الناهو  عن ذلك. وخ  نا الف ل الراعع لوراس  الجرائ  اللاقا  من المتظاهرين  
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فره ف ال بخيرا هل الف ل في بثناء المظاهرة. وفي نهاي  عحثنا كا  لياما ب  ن

الخامس لوراس  استخواا رجال األمن للسالح في بثناء المظاهرات من حيث 

  حووه  والمسوللي  الجنائي  الناهو  عنه.

 : تقسيم  -7

الحق في التظاهر كسبب من بسباب ا عاح  وتمييي  عن غير  من   الفصل األول:

 التجماات 

 ق في التظاهر كسبب من بسباب ا عاح  الايله  اللارهة عل  الح: الفصل الثاني

لمسوللي   الرقاع  عل  المظاهرات وتفرياها في عا  الحاالت واالفصل الثالث: 

 الجنائي  الناهو  عنها 

 الجرائ  اللاقا  من المتظاهرين في بثناء المظاهرة الفصل الرابع: 

استخواا رجال األمن للسالح في بثناء المظاهرات، حووه   الخامس:  الفصل

 والمسوللي  الجنائي  الناهو  عنه 
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 األول الفصل

 كسبب من أسباب اإلباحة    التعريف بالحق في التظاهر

 من التجمعات وتمييزه عن غيره

 :تمهيد وتقسيم -8

االعتراف عالحق في التظاهر من ه نه ب  يبي  عا  الجرائ  التدي يميدن ب         

عا  جرائ  البيو  عسدبب و، السب والاذف فاالهرة؛ من هذ  األتاع في بثناء المظا

عوا النظاف  وعا  جرائ  المرور عسبب تاطيل المرور وعا  جرائ  بمن الوول  

 عسبب ساي المتظاهرين ال  اسااط النظاا الحاك . 

( المبحـث األولالتظداهر ) التاريد  عدالحق فدي نادالج فدي هدذا الف دللذا          

 (.المبحث الثانيحتجاجات واالجتماعات )وتمييي المظاهرة عن غيرها من اال

 المبحث األول 

 التعريف بالحق في التظاهر  

 الحق في التظاهر:مفهوم  -9

(. كمدا تهدت  1تنص الالانين الماارن  عل  حدق األفدراه فدي التظداهر السدلمي)      

ال داهر 107رقد  مثل الاانل  الم درع  –الوول علضع قلانين تنظ  المظاهرات 

(. ويا و عالحق في التظاهر حق األفراه فدي التجمدع 2)2013سن   نلفمبر 24في 

للتابير عن ربيه  عش   حاهثد  مدن الحدلاه  بو للمطالبد  عحادلقه  بو للدوفا  عدن 

الذع تيلفده االتفاقيدات  حالس ا نسا  حاا من قمي  ماين . وياو الحق في التظاهر

الوولي  وكذلك الوساتير كما نص عليه ا عال  الاالمي لحالس ا نسا  ال اهر في 

 

 2013نددلفمبر سددن   24تنص الماهة األول  من قانل  تنظي  التظاهر في م ددر ال دداهر عتدداريخ ( 1)

جتماعددات الاامدد  والملاكددب والتظدداهرات السددلمي  واالنمددماا للملاطن الحق ف  تنظي  اال عل  ب  "

 اليها، وذلك وفا ا لفحياا والملاعم المن لص عليها ف  هذا الاانل "

علدد  بندده  2013نلفمبر سددن   24من قانل  تنظي  التظاهر الم رع ال اهر في  25تنص الماهة  (2)

عشدد   تاريددر  1923لسددن   14  رقدد  عشدد   التجمهددر، والاددانل 1914لسددن   10"يل دد  الاددانل  رقدد  

األحياا الخاص  عاالجتماعات الاام  وعالمظاهرات ف  الطرس الاملمي  الماول عالمرسلا عاانل  رق  

 ".، كما يل   كل ما يخال  هذا الاانل  من بحياا1929لسن   28

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ويارف البا  المظاهرات عل  بنها تابير عن الربع وذلدك عدن  (.1)1948سن  

، ك حدو بهديال المشدارك  السياسد . طريق الم م من بجل تحايق مطلب للملاطن

وعناء عل  ما سبق فإ  التظاهر ياتبر فاال سياسيا جماعيا. فاو ييل  التظداهر مدن 

 بجل ت ييو فيرة ماين  بو االحتجا  عليها وماارضتها.

 المقصود بالمظاهرة: -10

 داهر ال 107رقد   عرف  الماهة الراعا  من قانل  تنظي  التظاهر فدي م در      

كل تجمدع ثاعد  ألفدراه بو مسديرة المظاهرة ع نها " 2013نلفمبر سن   24 عتاريخ

له  ف  ميا  بو طريق عاا يييدو عدوهه  علد  عشدرة، عا دو التابيدر سدلميا  عدن 

وقدو سدبق ب  عدرف الادانل  المل دي ". آرائه  بو مطالبه  بو احتجاجاته  السياسي 

الاامد  وعالمظداهرات  األحياا الخاص  عاالجتماعات في ه    1923لسن   14رق  

في م ر التظاهر ع نه "تجماات مؤلفده مدن خمسد  بهدخاص في الطرس الاملمي  

عل  األقل تااا وتسير في المياهين بو الطرس الاام  من ه نها ب  تجال األمن الااا 

 (.2في خطر)

وعرفتدده المدداهة األولدد  الفاددرة الثالثدد  مددن قددانل  تنظددي  المظدداهرات عددإقلي        

المظاهرة عاللها "جمع منظ  بو هبه منظ   2010لسن   11  الاراس رق  كلرهستا

من الناس يسير عشيل سلمي في المياهين والشلار  واألمداكن الاامد  للقد  مادين 

يهوف ال  خلق ربع عاا ملحو لتحايق غرض ماين وتشمل التجمع الاداا ل درض 

ظداهر فدي المداهة التظاهر، ا ضراب، االعت اا". كما يارف المشدر  اليمندي الت

 عاللده ي  المظاهرات والمسيرات عش   تنظ 2003لسن   29األول  من الاانل  رق  

و بو طريدق عداا بهخاص عطريا  سلمي  في ميدا  و سير عوه من األبهي تجمع "

و المطالبدد  عتنفيددذ مطالددب بو االحتجددا  بع بعددالارب منهمددا عا ددو التابيددر عددن ر

 

ي  الددربع ليل هخص الحق في حرمن ا عال  الاالمي لحالس ا نسا  عل  ب  " 19تنص الماهة  (1)

 .والتابير، ويشمل هذا الحق حري  اعتناس ا راء هو  بع توخل......"

نددلفمبر سددن   24مددن قددانل  تنظددي  التظدداهر ال دداهر فددي  الماهة الخامسدد  والاشددرو وقو ن   ( 2)

 1923لسددن   14عشدد   التجمهددر، والاددانل  رقدد   1914لسددن   10يل   الاانل  رق  عل  ب  " 2013

ا الخاصدد  عاالجتماعددات الاامدد  وعالمظدداهرات فدد  الطددرس الاملميدد  الماددول عشدد   تاريددر األحيددا

 ، كما يل   كل ما يخال  هذا الاانل  من بحياا".1929لسن   28عالمرسلا عاانل  رق  
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عوة بهخاص في طريق بو محدل عداا للتابيدر اجتما  فالمظاهرة هي اذ  . "ماين 

عددن اراهة جماعيدد  ومطالددب مشددترك ، سددلاء ألغددراض سياسددي  بو اجتماعيدد  بو 

 (.1اقت اهي  بو هيني ، عن طريق الهتافات بو ال ياح بو االهارات بو غيرها)

 خصائص المظاهرة: -11

ل ها عددن غيرهدا مددن التجمادات البشددري  مثدد  دد تختلد  المظدداهرة فدي خ ائ      

االجتما  الااا عل  سبيل المثال فال تهوف المظداهرة الد  النادات وتبداهل األفيدار 

وانما ال رض منها التابير عن رف  لربع بو ملق  بو عن رضاء بو قبلل لدذلك 

الربع بو الملق . وتخمع المظداهرة لدنفس الايدله المفروضد  علد  االجتماعدات 

 الاام  والملاكب.

جب تلافرها لتلافر المظاهرة والتي تتمثل فيما يلي: ويمين ب  نلخص الشروط اللا

،  2013تجمع عوه من األهخاص يييو عوهه  عن عشرة وفاا لاانل  التظاهر  -1

ال رض من المظاهرة  -3ب  يحو  هذا التجمع في الطريق بو المياهين الاام ،  -2

 هل التابير عن ربع بو اراهة مشترك  علسائل ماين .

 هو المكان العام: مكان المظاهرة -12

 24 ال داهر فدي في م در تنظي  التظاهر وفاا لنص الماهة الراعا  من قانل       

والتي تحوه ميا  المظاهرة ع نه "تجمع ثاع  ألفدراه بو مسديرة لهد   2013نلفمبر 

مدا الما دله عالميدا  وفي ميا  بو طريدق عداا". فمدا الما دله عدالطريق الاداا؟ 

سدي الطريدق الاداا ع نده الطريدق المخ دص للملاصدالت الااا؟ يارف الفاه الفرن

 (.2ومرور الجمهلر منه، سلاء كا  هاخل المو  بو الار )

ومن ناحي  بخر  فاو عرف الفاه الم رع الطريق الااا ع نه "كل سبيل يباح       

للجمهلر المرور عه واستخوامه في اللصدلل مدن جهد  الد  بخدر ، سدلاء هاخدل 

 

( ه. رفا  عيو سيو، حري  التظاهر واناياس طبياتها عل  التنظي  الاانلني، هار اليتب الم ددري ، 1)

 . 23، ص2011

(2) Didier PERROUDON,  Attroupement , juin 2002 (dernière mise à jour : 

décembre 2010) http://www.dalloz.fr/ , 2014-02-15  

http://www.dalloz.fr/
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رجها، وسيا  كا  ممللكا للوولد  با لففدراه، مداهاا يسدتامل المو  بو الار  بو خا

 (.1عاهة وعالفال في مرور الجمهلر نتيج  لتسام  ماليه")

ويمين تاري  الطرس الاام  "ع نها الطرس الماوة للمرور الااا غيدر الممللكد      

 (. 2لففراه بو الهيوات الخاص ")

لفسدي  المفتدلح للجمهدلر ويسدم  لففدراه بما الميوا  الااا فيا و عه الميا  ا      

 (.3عالتلاجو فيه عوو  بي  قيله. وغالبا ما يرعم الميوا  الااا عين عوة طرس عام )

ويثار التساؤل حلل ما اذا كان  المؤسسات الاااعيد  "السدجل " تاتبدر مياندا       

. فادو عاما با ال؟ اختل  الربع في ا جاعد  علد  هدذا التسداؤل فدي الفاده والامداء

قم  محيم  جنايات م ر ع   "السجن ميا  عملمي. وال ي ير مدن صدفته هدذ  

(. وعنداء علد  هدذا 4وجلب ح لل من يريدو الدوخلل فيده علد  ت دري  عدذلك")

االتجا  الذع ير  ب  المؤسسات الاااعي  بماكن عامد  فإنده يجدلر للمحيدلا علديه  

الددربع فددال تاتبددر هاخددل السددجل  تنظددي  المظدداهرات. ويختلدد  الددبا  مددع هددذا 

المؤسسددات الاااعيدد  بمدداكن عامدد  وعالتددالي يحظددر علدد  المحيددلا علدديه  تنظددي  

المظاهرات هاخل هذ  المؤسسات. وحجه هذا الربع ب  هخلل هذ  المؤسسدات مدن 

غير الااملين عها يخمع للتفتيش ا هارع لتلقي وقل  الجرائ . كما بنا الوخلل ال  

الح دلل المسدبق علد  اذ . ومدن هندا يتجده هدذا هذ  المؤسسات الاااعي  يتطلدب 

 الربع ال  الالل ع نه يحظر عل  المحيلا عليه  تنظي  مظاهرات. 

ونتفددق مددع الددربع األخيددر الددذع يحظددر تنظددي  مظدداهرات هاخددل المؤسسددات       

ب  الحدق فدي التظداهر السدلمي والتابيدر عدن  -بوال   الاااعي  لاوة بسباب من بهمها:

لريا وليدن المحيدلا علديه  يامدل  عالعد  السدجن بو الحدبس الربع ميفلل هسدت

 

، هار النهمدد  الارعيدد ، 1986الاسدد  الخدداص،  –( ه. عمر السايو رمما ، هرح قانل  الاالعات 1)

 . 363ص

   /http://www.cc.gov.eg. 61سن  الطان  10217، رق  الطان 1995/ 11/ 22 ( نا  جلس 2)

هار النهمدد  الارعيدد ،  ه. حسددني الجنددوع، جددرائ  االجتماعددات الاامدد  والمظدداهرات والتجمهددر، (3)

  .82، ص 2003-2002الطبا  األول ، 

ه. حسددني الجنددوع، : انظددر: 107ص 52س 6لع  الرسددمي  سالمجم 14/6/1904( جنايات م ر 4)

  .82المرجع الساعق، ص

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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له  عما ارتيبل  مدن   رتياعه  جرائ  ونر  حرمانه  من ممارس  هذا الحق عااعا  

ب  تنظي  المظاهرات هاخل المؤسسات  -خرو  عل  النظاا الااا في المجتمع. ثانيا  

ب   -الهدرب. ثالثدا  محاولد  المحيدلا علديه   ااعي  قو يؤهع ال  فلض  مما يسهلالا

المؤسسات الاااعي  تحيمها قلانين وللائ  تاطي للمحيلا عليه  الحدق فدي التابيدر 

عن مطدالبه  مدن خدالل آليدات محدوهة مثدل كتاعد  مطدالبه  وتادويمها الد  مد ملر 

 السجن.

وفي عا  األحيا  يتحلل الميا  الخداص الد  ميدا  عداا اذا سدم  صداحبه       

تمييددي. وهددذا مددا جددر  عليدده قمدداء محيمدد  الددنا  للجمهددلر عالددوخلل عددوو  

الم ري . فالابرة في وص  األماكن ليس  عاألسماء التي تاط  لها، ولين عحايا  

(. فمت  ثب  ب  المحل الدذع يسدميه صداحبه محدال خاصدا  هدل فدي حاياد  1اللاقع)

اللاقع محل عاا، ع   بعاح الوخلل فيده ليدل طدارس عدال تمييدي، فمثدل هدذا المنديل 

 (.2اتبر ميانا  عاما )ي

 1960لسددن   16مددن قددانل  الاالعددات األرهنددي رقدد   وتاددرف المدداهة الثانيدد       

كل طريق يباح للجمهدلر المدرور عده فدي الطريق الااا ع نه " 2007والماول سن  

كل وق  وع ير قيو فيوخل في هذا التاري  الجسلر وكاف  الطرس التي ت ل المو  

سدلاس والميداهين والسداحات والشدلار  ال يدوخل فيده األبو الباله عامها عبا  و

الماهة الساعا  الميا  ". كما تارف نهاراليائن  هاخل المو  بو البلوا  بو الار  واأل

كل طريق عاا وكل ميا  بو ممر يباح للجمهلر المرور الااا بو المحل الااا ع نه "

عدوفع مبلدم مدن النادله وكدل ليه في كل وق  وع ير قيو بو كا  مايوا  اعه بو الوخلل 

عندداء بو ميددا  يسددتامل اذ ذاك ألع اجتمددا  بو حفددل عمددلمي بو هينددي بو كسدداح  

 ".ميشلف 

 164ويجرا قانل  الاالعات األرهني التجمهر غير المشدرو . فتدنص المداهة       

و كدانلا مجتمادين بذا تجمهر سبا  بهخاص ف كثر عا و ارتياب جرا، اعل  بنه "

 

 . 225ص 45س 27مجملع  بحياا النا  س 16/2/1976( نا  1)

مجملعدد   17/3/1953، 930ص 193س 28مجملعدد  بحيدداا الددنا  س 17/11/1977( نادد  2)

 . 691ص 226س 4بحياا النا  س
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  يحمل من في بوت رفلا ت رفا من ه نه  ي  مشترك  فيما عينه ،عا و تحايق غا

و ب الااا عاألمن بنه  سيخلل  -ضمن هائرة الماالل  -ذلك الجلار عل  ب  يتلقالا 

بنه  عتجمهدره  هدذا يسدتفيو  عدوو  ضدرورة بو سدبب ماادلل بهخاصدا  آخدرين 

ذا هددر  ا .اعتبددر تجمهددره  هددذا تجمهددرا  غيددر مشددرو  الادداا خددالل عدداألمنلإل

المتجمهددرو  تجمهددرا غيددر مشددرو  فددي تحايددق ال ايدد  التددي اجتماددلا مددن بجلهددا 

 (".ه ب لفهالي بطلق عل  هذا التجمهر ) ع لرة مرعب  الااا خالل عاألمنلإل

من قانل  الاالعات األرهني عالع  المتجمهر بو مرتيب   165كما تحوه الماهة       

مهر غير مشدرو ، علقدب عدالحبس كل من اهترك في تجالش ب فتنص عل  ب  "

موة ال تييدو علد  سدن  بو ع رامد  ال تييدو علد  خمسد  وعشدرين هيندارا  بو عيلتدا 

مدن اهدترك فدي هد ب علقدب عدالحبس مدوة ال تييدو علد  سدن  بو  .الاالعتين ماا

ا بو عيلتا الاالعتين ماا    ".ع رام  ال تييو عل  خمسين هينار 

 أنواع التظاهرات: -13

تاسي  التظاهرات الدي تظداهرات سدلمي  وتظداهرات غيدر سدلمي . بمدا  يميننا      

النل  الثاني فال يثير مشيل  فهل عبارة عن تجمع مجملع  من األفراه لهد  مطلدب 

ماددين وقدداملا عاسددتامال الاندد  واالعتددواء علدد  األمددلال الاامدد  والخاصدد  بثندداء 

بند  حيدلمي المظاهرة. منهدا علد  سدبيل المثدال قيداا عاد  األهدخاص عحدرس م

( بو تيسدير سديارات يمليهدا بفدراه عداهيين. بمدا فدي م در )حرس المجمع الالمدي

م درحا عهدا، ولينهدا  ةفاو تيل  مظاهرالتظاهر السلمي فيمين تاسيمه ال  بنلا . 

. وقو تيل  مظداهرة تادلا الضطراب خرج  عن خم سيرها وبصاعها الفلض  وا

ع الظل ، بو نحل ذلك، وقو تادلا عهدا عها جماع  م رح عها للمطالب  عالحالس بو رف

للمطالب  عالحالس المشدروع  ألفدراه المجتمدع، وقدو تادلا مظداهرة هدوفها الت ييدر 

 .في الوول  السياسي
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 األصل التاريخي للحق في التظاهر في مصر: -14

مدن سدن   اعتدواء   م در وضا  الالانين األساسي  المنظم  لحق التظداهر فدي      

خدددالل )وماظمهدددا وضدددا  خدددالل الرعدددع األول مدددن الادددر  الماضدددي  ١٩١٤

ومنهدا الادلانين  ،(الحرب الاالميد  األولد  لم ر وخالل االحتالل ا نجلييع فترة

 -١٩٥٥و ١٩٢٩وقلانين بخر  سن   ١٩٢٣لسن   ١٤ورق   ١٩١٤لسن   ١٠رق  

بو السدلطات  السدلط  التنفيذيد  خالصتها بّ  حق التظاهر في م در مايّدو وفدي يدو 

 . سلط  قمائي  األمني  بكثر مما هل في بيوع

 ارتباط الحق في التظاهر بحرية التعبير: -15

ولوت حري  التظاهر مع مياله اعال  حالس ا نسا  والملاطن في فرنسا سن        

مدن ا عدال  الادالمي لحادلس ا نسدا   19. وبكوت عل  هذ  الحري  الماهة 1789

الحق في حريد  الدربع والتابيدر،  ، مؤكوة عل  ب  ليل هخص 1948ال اهر سن  

ويشمل هذا الحق حريد  اعتنداس ا راء هو  بع تدوخل، واسدتااء األنبداء واألفيدار 

 وتلايها واذاعتها ع ي  وسيل  كان  هو  تايو عالحووه الج رافي .

 14صدور الادانل  رقد   1923بما عالنسب  للنظاا الاانلني الم رع فمنذ عاا       

، فادو وعالمظاهرات في الطدرس الاملميد  جتماعات الاام الخاص عاال 1923لسن  

عرف  ماهته الثامن  االجتمدا  الاداا ع نده كدل اجتمدا  فدي ميدا  بو محدل عداا بو 

خاص يوخله بو يستطيع هخلله بهدخاص لديس عيدوه  هعدلة هخ دي  فرهيد . كمدا 

كدي ب  ياتبر االجتما  عاما  اذا رب  المحافظ بو الموير بو سلط  البدلليس فدي المر

االجتما  عسبب ملضلعه بو عوه الوعلات بو طريا  تلرياها بو عسبب بع ظرف 

 آخر ليس له ال ف  الحاياي  الجتما  خاص.

في ه    1914لسن   10بما التجمهر فاو عرفته الماهة األول  من الاانل  رق        

 التجمهر ع   التجمهر المااقب عليه هل المؤلد  مدن خمسد  بهدخاص علد  األقدل

ومن ه نه ب  يجال السل  الااا في خطر، وبمر رجال السلط  المتجمهرين عالتفرق  

 ورفملا االن يا  لهذا األمر.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 في التشريعات المقارنة: السلميالتظاهر  في حقال -16

تيددرس قددلانين عويددوة الحددق فددي التظدداهر عشدديل صددري ، وتوخلدده عادد        

اات تالدي مدن قيمد  هدذا الحدق التشرياات ضمن الحق فدي التابيدر. عدل ا  تشدري

 .هستلريا   وتممنه هستلرها ليي ييل  حاا  

 الحددق فددي التجمددع والتظدداهر السددلمي يحمددي الوسددتلر األلمددانيمددن ذلددك ب        

سدلط  تاييدو  األلماني وياطي المشر  عاعتبار  صلرة من صلر الحق في التابير.

مي  هفع عاوا هسدتلري  هذا الحق حماي  للنظاا الااا. وقو عرض  علي المحيم  ق

التشريع الذع يشترط ضرورة الح لل علي الملافا  المسبا  للشدرط  قبدل الايداا 

ع ع تظاهرة سلمي . ووجوت المحيم  ب  هذا التشريع غير هستلرع استناها  الي بنه 

جاء غير متناسب مع ال رض الذع هر  من بجله. فالمحيمد  عادو ب  بقدرت عحدق 

ي التظدداهر السددلمي حمايدد  للسددالم  الاامدد  وانسددياب المشددر  فددي تاييددو الحددق فدد 

المدرور، وجددوت بنده كددا  مددن المالئد  االكتفدداء عإخطددار الشدرط  عملعددو وميددا  

التظاهرة والذع ياو اجراء بقل تاييوا  لحق التظاهر ويحادق فدي ذات اللقد  ال ايد  

للسدائل التي اعت اها المشر  الوستلرع من اقرار الايو في اطار من التناسب عدين ا

 (.1وال ايات)

فاو استار قماء المحيم   .حري  التابير بحو الحالس المحمي  هستلريا وتاتبر      

الوستلري  الاليا في م ر علدي بنده ال يجدلر تاييدو حريد  التابيدر عد غالل تادلس 

ممارستها سلاء من ناحي  فرض قيله مسبا  علي مباهرتها بو عن طريق الاالعد  

 (.2التي تتلخي قماها)

 

(1) Federal Constitutional Court of Germany, 14 May 1985, 69 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [Bverfge] 315. 

 قمائي . 15لسن   6( المحيم  الوستلري  الاليا الم ري ، الوعل  رق  2)
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كما ينص الف ل الساعع عشر من هستلر جنلب افريايا عل  ب  "كل هدخص       

(. وينص 1له الحق في التجمع والتظاهر واالعت اا، وله ب  ياوا التماسا عمطالبه")

 1994ينداير سدن   14ال اهر في  –الاانل  المنظ  للمظاهرات في جنلب افريايا 

غير  من األهخاص وب  يابر عدن عل  ب  "كل هخص له الحق في التجمع مع  –

ربيه وعحري  في بع ملضل  يدرا ، وتيفدل الوولد  حمايتده عندو تابيدر  عدن ذلدك 

 (.2الربع")

 من الاهو الوولي للحالس الموني  والسياسي  عل  بنه: 19تنص الماهة كما       

 .ليل انسا  حق في اعتناس آراء هو  ممايا  -1

ويشمل هذا الحق حريته فدي التمداس مختلد   ليل انسا  حق في حري  التابير. -2

ضروب الماللمات واألفيار وتلايها ونالها ال  آخرين هونما اعتبار للحووه، سلاء 

 .عل  هيل ميتلب بو مطبل  بو في قالب فني بو ع ي  وسيل  بخر  يختارها

من هدذ  المداهة واجبدات  2تستتبع ممارس  الحالس المن لص عليها في الفارة  -3

يات خاص . وعل  ذلك يجدلر اخمداعها لدبا  الايدله وليدن هدريط  ب  ومسولل

 :تيل  محوهة عنص الاانل  وب  تيل  ضروري 

 ب( الحتراا حالس ا خرين بو سماته .(

 (.3 ))ب( لحماي  األمن الالمي بو النظاا الااا بو ال ح  الاام  بو ا هاب الاام

 

(1) Section 17 of the Constitution of our country says that "everyone has the 

right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket and to 

present petitions"  

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/  

(2)"every person has the right to assemble with other persons and to express 

his views on any matter freely in public and to enjoy the protection of the 

State while doing so" 

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/ 

ولي للحاددلس المونيدد  والسياسددي ، اعتمددو وعددرض للتلقيددع والت ددويق مددن الاهددو الددو 19( المدداهة 3)

هيسددمبر  16( المددؤرف فددي 21-بلدد  )ه 2200واالنمماا عملجب قرار الجماي  الاام  لفم  المتحوة 

 . 1976مارس  23، وهخل حيي التنفيذ في 1966

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
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عشد   تنظدي   2003لسن   29مني رق  منح  الماهة الثالث  من الاانل  اليوقو        

المظددداهرات والمسددديرات األفدددراه الاددداهيين واألحدددياب السياسدددي  حدددق تنظدددي  

المظدداهرات والمسدديرات السددلمي ، عاللهددا "للمددلاطنين فددي عمددلا الجمهلريدد  

ولفحددياب السياسددي  والمنظمددات الجماهيريدد  والنااعددات المهنيدد  حريدد  تنظددي  

عما ال يتاارض مع الوسدتلر وبحيداا هدذا الادانل   المظاهرات والمسيرات السلمي 

 والالانين النافذة".

سددم  تال  –الاددانل  الم رعددي  –تشددرياات وتجددور ا هددارة الدد  ب  عادد  ال      

عتنظي  المظاهرات عدالطرس الاملميد  اال لفحدياب السياسدي  والمنظمدات النااعيد  

قددوم  لهددذا ال ددرض والهيوددات والجمايددات الم ددرح عهددا ع ددف  قانلنيدد  والتددي 

 (.1الت ري  المن لص عليه قانلنا )

 شروط التظاهر السلمي: -17

 يتاين تلافر عوة هروط: -وفاا للاانل  الم رع -يلجو حق في التظاهر  ليي      

 .ب  ييل  التظاهر سلميا   -1

يت  عمجره ا خطار الساعق عل  ملعو المظداهرة عثمدا  وبرعادين سداع  علد   -2

 .األقل

وه الجهدد  ا هاريدد  المخت دد  ميانددا  للمتظدداهرين، علمددا ع ندده ال يسددم  لهدد  تحدد  -3

  .عتجاور الميا  المحوه للمظاهرة

يتاين بال يؤهع التظاهر ال  تاطيل المرور بو تاطيل الم ال  الاام  عن بهاء  -4

 .مهامها

 .ب  تيل  المظاهرات هائما في حراس  الشرط  -5

و المظاهرة ألسدباب بمنيد  ولمدوة ال تجداور من حق سلطات المبم تاويل ملع -6

 .عشرة بياا من تاريخ ا خطار

 

في قانل   1958سن  نلفمبر ل 15من الاانل  ال اهر في  11( راجع نص الفارة الثاني  من الف ل 1)

 التجماات الاملمي  الم رعي. 
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 ب  يت  تحويو رمن للمظاهرة يليا عاو انتهائه ف  المظاهرة تلاائيا . -7

 شرعية المظاهرات في الشريعة اإلسالمية: مدى   -18

الد   ذهب الرأي األول. (1)اختل  الربع في النظر ال  مشروعي  المظاهرات       

الل ع   المظاهرات مشروع  وال تخال  الشريا  ا سدالمي . واسدتول بصدحاب ال

 هذا الربع عبا  األهل  منها عل  سبيل المثال:

 قاعوة "األصل في األهياء ا عاح "  الوليل األول: -1

فل  يره في الشر  ما ياتمي منع المظاهرات واألصل فيها ا عاح  حت  يره       

ألصل في المشروعي  وا عاح  ومن رع  الحرم  فاليه مانع، وهي عاقي  عل  ا

ا   الوليل. واألهل  عل  هذ  الااعوة: قال تاال  في كتاعه:  }َوقَْو فَ لَّ لُيْ  ما َحرَّ

[. بما الوليل من السن  النبلي  الشريف  فان ساو عن بعي  119 علْيُي { ]األنااا:

 وقاص ب  النبي صل  هللا عليه وسل  قال: 

لناس في المسلمين جرما من س ل عن مس ل  ل  تحرا، فحرا عل  )ا  بعظ  ا

المسلمين من بجل مس لته( بخرجه البخارع في كتاب االعت اا. وجه الوالل  من 

 .الحويث ب  الشيء ال ييل  محرما حت  يره النص عتحريمه

 ب  المظاهرات مركب  من بمرين مباحين  الوليل الثاني: -2

عبارة عن اجتما  الناس من بجل مطالب  ا ماا عحق   المظاهرات ليس  اال      

مشرو  بو الشيل  من ظل  ملضل . والاائلل  عمنع المظاهرات اما ب  يالللا 

واما ب  يالللا ع     ع   مطالب  ا ماا عالحالس ورفع المظال  بمر غير مشرو .

 اجتما  الناس وتجمهره  غير مشرو . 

 

ه. بسام  عبوالالي  الشيخ، ا نيار الاللي لظل  ولي األمر عالمظاهرات السلمي  في مييا  الشريا   (1)

جاما  عنهددا، فددي الاددوه  –ا سالمي ، عحث منشلر في مجل  الفير الاانلني واالقت اهع عيلي  الحالس 

 29-28لسنلع الثامن عانلا  "حق التظاهر رؤي  قانلنيدد " فددي الفتددرة مددن الخاص عالمؤتمر الالمي ا

  .183، ص2014بعريل 
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س والمطالب  عرفع الظل  فإ  هور ا ماا هل بهاء بما عالنسب  للمطالب  عالحال      

وال يمين   حق الرعي  ورفع الظل  عنها وهذا هل الاول الذع بمر هللا عه والة األمر. 

ب  ييل  بهاء الحق ورفع الظل  واجبا عل  ا ماا وفي اللق  نفسه يحرا عل   

ظل  فيي  سيؤه  فإذا كا  المظللا يحرا عليه التشيي والت الناس رفع المظال  اليه.

 اليه حاه؟ 

 ب  المظاهرات وسيل  لما و مشرو   الوليل الثالث: -3

الن لص الشرعي  هال  عل  مشروعي  هفع الظل  وما كا  ماينا عل  ذلك       

فينب ي الحرص عل  رفع الظل  عيل وسيل  ل  يره نص   من اللسائل فهل محمله.

  عل  حل  الفملل أل  فيه رفاا عتحريمها. ولهذا بثن  النبي صل  هلل عليه وسل 

للظل  واعان  للمظللمين. فاو رو  الحميوع، عن سفيا  عن عيين ، عن عبو هللا، 

عن محمو وعبو الرحمن اعني بعي عير قاال: قال رسلل هللا صل  هللا عليه وسل :  

"لاو ههوُت في هار عبو هللا عن ُجوعا  حلفا  لل هُعيُ  له في ا سالا ألجب ، 

ا ب  يرهوا الفملل عل  بهلها، وبالّ ي يَو ظالٌ  مظللما "، قاللا: وكا  حل  تحالفل

الفملل قبل المباث عاشرين سن  في ههر ذع الااوة، وكا  عاو حرب الفجار 

 ع رعا  بههر. 

، وقاللا عاوا جلار  فذهب ال  ب  المظاهرات غير مشروع  :أما الرأي الثاني

 واستنووا ال  األهل  التالي :  (،1وظلملا) الخرو  عل  والة األملر، وا  جاروا 

 التظاهر عوع  ومخال  لمنهج السل  حيث ل  يؤثر بنه  تظاهروا.  -1

ما روا  مسل  من طريق مااوي  عن سالا، عن ريو عن سالا، عن بعي سالا،   -2

قال: قال: حذيف  عن اليما :)قل : يا رسلل هللا، انا كنا عِشّر، فجاء هللا عخير، فنحن  

فهل من وراء هذا الخير هر؟ قال: "نا "، قل : هل وراء ذلك الشر خير؟   فيه،

قال: "نا "، قل : فهل وراء ذلك الخير هر؟ قال: "نا "، قل : كي ؟ قال: " ييل   

 

( ه. عبوالتلاب سيو محمو، الملق  الشرعي مددن الحددق فددي التظدداهر، عحددث منشددلر عمجلدد  الفيددر 1)

ا  جاما  عنها، في الاوه الخاص عددالمؤتمر الالمددي الثددامن عانددل –الاانلني واالقت اهع عيلي  الحالس 

  .682، ص2014بعريل  29-28"حق التظاهر رؤي  قانلني " في الفترة من 
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عاوع بئم  ال يهتوو  عهواع، وال يستنل  عسنتي، وسيالا فيه  رجال، قللعه  قللب  

ع يا رسلل هللا ا  بهرك  ذلك؟ الشياطين في جثما  انس"، قال: قل : كي  بصن

 : ك وبخذ مالك فاسمع وبطع"(. قاللا قال: "تسمع وتطيع لفمير، وا  ضرب ظهر

واذا كا  األمير الذع يمرب الظهر وي خذ المال يجب السمع والطاع  له فمان   

 ذلك بنه يحرا التظاهر ضو .

وسل  من   التظاهر ياتبر خروجا عل  الحياا وقو حذر النبي صل  هللا عليه -3

 الخرو  عليه . 

قاا البا  عت لير المظاهرات عل  بنها من األفاال المحرم  عجمع عا   -4

 األملر التي اعتبرها مفاسو للمظاهرات فذكر منها: 

ب  الالل عمشروعي  المظاهرات يفت  الباب بماا بهل الباطل وبهل البو    -1

 ليي يطالبلا عما يريوو . 

 .ملالبنها تمييع األوقات واأل  -2

 .بنها سبب لبا  المخالفات الشرعي  مثل االختالط وترك ال الة -3

 .ب  فيها اثارة الفلض  في الشار  والابث عالممتليات -4

 .ب  فيها تاطيل االنتا  وم ال  الباله عسبب ا ضراب عن الامل -5

 . بنها سبب ليعيع  بمن الباله نتيج  لهذا الت ار  والفلض  -6

 . ل م ال  الناس عإغالس المحالت وتاطيل السيربنها سبب لتاطي -7

ب  المظاهرات سبب للشر والفتن  والتاوع عل  ا خرين وينوس فيها   -8

 .مثيرو الش ب 

بنها ترك للسن  واحياء للبوع  أل  الناس ينش لل  عها ويتركل  اللسائل   -9

 (.1الشرعي ) 

 

 هد.   1432رعيع الثاني 11حي  المظاهرات ووسائل االحتجا  السلمي ، ( بعل المنذر الشنايطي،1)

http://demonstrations2.blogspot.com/2011/04/blog-post_13.html 

http://demonstrations2.blogspot.com/2011/04/blog-post_13.html
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ه فدي التظداهر السدلمي م  عحق الفرتس الشريا  ا سالمي  واتجه ربع ال  ب       

مشروعي  التظاهر السلمي: مدا بقندع عده عمدر عادو   ومن األهل  علولين عشروط، 

قريش في فناء اليابد     اسالمه رسلل هللا صلي هللا عليه وسل  عإعال  اسالمه عل

  وخروجه وحمية في صفين من المسلمين حتي هخللا المسجو الحراا  ليالنلا علد 

 .الناس اسالمه 

  مدن هدذ  هدرعا   ضلاعم  واال كا  مجرمدا  في التظاهر السلمي  ن ب  يتلافرويتاي 

 :الملاعم

 .الشرعي للتظاهر  ب  يلجو الماتم -

ت نددي عندده فددي المطالبدد  عددالحالس   بال تلجددو وسدديل  مشددروع  بخددر -

 .المشروع  بو رفع الظل  عن الناس

له  بال يترتب عليه تاطيل م ال  النداس  بو الحيلللد  عيدنه  وعدين ح دل -

 .علي حاجياته 

بال يترتب عليه ترك الامل في مؤسسدات الوولد   بو الا ديا  المدوني  بو  -

 .تلق  عجل  ا نتا 

بال يترتب عليه تمييق الطريدق علدي النداس  بو مدناه  مدن المدرور فدي  -

 .الطرقات 

بال ياتددر  عدده اتددالف بنفددس بو بمددلال بو ممتليددات عامدد  بو خاصدد   بو  -

 .الجماعات  االعتواء علي األفراه بو

بال ياتددر  عدده محظددلر هددرعي  كتخليدد  الندداس بو ارهدداعه   بو انتهدداك  -

حرماته   بو قطع الطريق عليه   بو سبه  بو اغالظ الالل له   بو اختالط 

 .الرجال عالنساء

 ب  تيل  ثم  فائوة مرجلة من الاياا عه  وب  تناوا هذ  الفائوة عنو اناوامه -

 هل  هرعي   ومن ث  فإنه عندو عدوا مراعداة هدذ  وكل هذ  الملاعم موللل عليها ع

الملاعم ييل  التظاهر غير مشرو   لما يفمدي اليده مدن مفاسدو  وهدذ  المفاسدو 

ماوم  في الوفع علي الم ال  التي تبت ي مدن اجدراء التظداهر  عاعتبدار ب  قلاعدو 

 (.هرء المفسوة ماوا علي جلب الم لح )الشر  تارر ب  
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عل  هار ا فتاء الم ري  عش   حي  الشريا  ا سالمي    وقو طرح التساؤل      

عش   المشارك  في المظاهرات وبجاع  عاللها "المظاهرات واالعت امات جائية  

من حيث األصل، وقو تاتريها عاقي األحياا الخمس  عحسب ما وها ووسيلتها. 

 (.1وعليه فتيل  المشارك  فيها عحسب حيمها") 

 المبحث الثاني 

 اهرة عن غيرها من التجمعاتتمييز المظ

 حرية االجتماع:عن حرية التظاهر  اختالف -19

حيدث يخمدع الحدق حري  التجمع بو االجتمدا  يختل  الحق في التظاهر عن       

األصل ب  حري  االجتما  ميفلل  حيث الفرض فيهدا عدوا في التظاهر للايله عينما 

ف اللضددع فددي وجددله اضددطراب بو احتمددال اضددطراب لفمددن الادداا علدد  خددال

 .(2)المظاهرات 

الحريات المن لص عليها في ا عال  الاالمي من لذا فإ  الحق في االجتما        

من الاهو الوولي للحالس السياسي  والموني  علد   21فتنص الماهة لحالس ا نسا . 

بنه "ييل  الحق في التجمع السلمي ماترفا عه، وال يجلر ب  يلضع من الايله عل  

هذا الحق اال تلك التي تفرض طباا  للادانل  وتشديل تدواعير ضدروري  فدي  ممارس 

مجتمع هيماراطي ل يان  األمن الالمي بو السالم  الاام  بو النظاا الااا بو حماي  

 خرين وحرياته ". ال ح  الاام  بو ا هاب الاام  بو حماي  حالس ا 

 

. 2011/ 8/ 17عتدداريخ  4015( للمييو من التف يل راجع ملقع هار ا فتاء الم ري : الفتل  رق  1)

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4015   

. بهرف تلفيق همس الددوين، المسددوللي  الجنائيدد  عددن الجددرائ  اللاقادد  بثندداء التجمهددر بو ( انظر: ه2)

جاما  عنها فددي الاددوه الخدداص عددالمؤتمر الالمددي الثددامن  –التظاهر، عحث منشلر عمجل  كلي  الحالس 

  . 646، 2014بعريل لسن   29-28رؤي  قانلني ( في الفترة من  –عانلا  )حق التظاهر 

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4015
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ويدوافع عدن  ب  يابدر وينشدراه آخرين بو في ب  يتجمع مع بفر حقاذ  للفره       

وتادرف المداهة الثانيد  مدن الادانل  الم درع  .(1)م لح  مشترك  لمجملعد  مدا

عش   تنظي  التظاهرات االجتما  الاداا عاللهدا  2013نلفمبر سن   24ال اهر في 

االجتما  الااا هل كل تجمع ألفراه ف  كل ميا  بو محل عاا بو خاص يوخلده بو "

 ".و  هعلة هخ ي  مسبا يستطيع هخلله ب  فره ه 

وعالتالي يختل  الحق في التظاهر عن الحق في التجمع؛ حيث يتمثل الحق في       

تيلين اجتماعات في ميا  ماين وهل ما يختل  عن الحق في التظاهر في الطدرس 

ي الحدق فدي التجمدع فدي بنده ال يدره الاام  والذع يتممن تنظي  مسيرات. لذا يتميد 

 ره عل  الحق في التظاهر.عليه من الايله ما ي

قو ساو  عين الحق في االجتما   2014ومع ذلك فإ  الوستلر الم رع لسن        

( منه عل  بنه "للملاطنين حدق تنظدي  73والحق في المظاهرات عن ه في الماهة )

ار علد  النحدل الدذع االجتماعات الاام  والملاكب والتظاهرات وجميدع .... عإخطد 

  يمع المشر  الوستلرع وضاا خاصا االّ للحق في االجتمدا  ". ولينظمه الاانل 

، هو  الحاجد  الخداص سدلميا ميفدللالخاص عالله في الماهة ذاتها "حق االجتما  

 ال  اخطار ساعق، وال يجلر لرجال األمن حملر  بو مراقبته بو التن   عليده".

انل  الماار  ونر  ب  المشر  الوستلرع الم رع قو خال  الخط  التي يتباها الا

 حري  االجتماعات الاام  هو  اخطار مسبق.في النص عل  

 التفرقة بين التظاهرات واالجتماعات العامة والمواكب: -20

يختل  التظاهر عن االجتمدا  والملكدب مدن حيدث ماندا . فادو ن د  المداهة       

 ندلفمبر سدن  24الراعا  مدن الادانل  الم درع لتنظدي  التظداهر ال داهر عتداريخ 

كل تجمع ثاع  ألفراه بو مسيرة له  ف  ميا  عل  تاري  المظاهرة ع نها " 2013

بو طريق عاا يييو عوهه  عل  عشرة، عا و التابير سلميا  عن آرائه  بو مطالبه  

 

الددذع  ا عال  الاددالمي لحاددلس ا نسددا    التجمع من بحو الحريات المن لص عليها فيتاو حري (1)

حريدد  االهددتراك فددي  تحدد  نددص "ليددل هددخص الحددق فددي 20في المدداهة  األم  المتحوة بقرته منظم 

 ".الجمايات والجماعات السلمي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لالجتما  الااا فيا و عده وفادا للمداهة الثانيد   ". بما عالنسب بو احتجاجاته  السياسي 

كل تجمع ألفراه ف  كل ميا  بو محل عداا بو " عمن قانل  تنظي  التظاهر الم ر

. بمدا الملكدب "خاص يوخله بو يستطيع هخلله ب  فره هو  هعلة هخ ي  مسدبا 

كل مسيرة ألفراه ف  ميا  بو طريدق "فيا و عه وفاا للماهة الثالث  من ذات الاانل  

 ". عاا يييو عوهه  عل  عشرة للتابير عن آراء بو بغراض غير سياسي 

فدي االجتماعدات الاامد   علد  الحدق 2014الوستلر الم رع لسن   وقو نص       

"للملاطنين حق تنظدي  االجتماعدات الاامد ، والملاكدب  التظاهر عالله:والحق في 

والتظاهرات وجميع بهيال االحتجاجات السلمي ، غير حاملين سالحا  من بع نل ، 

الخداص سدلميا  ميفدلل، عإخطار عل  النحل الذع ينظمه الادانل . وحدق االجتمدا  

هو  الحاج  ال  اخطار ساعق، وال يجدلر لرجدال األمدن حمدلر  بو مراقبتده، بو 

 التن   عليه".

جتما  وحري  الدربع، فإنده اذا كا  المشر  ياترف للفره عحري  التجمع واالو      

جتما  وحري  التابير عن الربع، عهوف منع التجاورات التي يتاين تنظي  حري  اال

 عسبب المظاهرات بو في ميا  االجتما .تاع 

وتتميي المظاهرة عن االجتما  الااا في بنها وسيل  للتابيدر عدن الدربع وعدن       

واألغداني بو عالشداارات بو عالالفتدات، بمدا  ن وتت  عن طريق الهتافدات ملق  ماي

هخاص وجهات النظر ويابروا عن آرائه  سلاء االجتما  الااا فيتباهل عوه من األ

هداه  الوعداهة مدا يحدو  ذلدك فدي جدل  .في صلرة خطب بو ندووات بو مناقشدات 

 ومستار نسبيا .

 1935بكتلعر سن    23في المرسلا عاانل  ال اهر في   الاانل  الفرنسي  وينظ      

في ه   تنظدي  ا جدراءات الخاصد  عتاييدي الحفداظ علد  النظداا الاداا والمادول 

. وتنص الفارة األولد  1995يناير  21في ال اهر  95 -73عالمرسلا عاانل  رق  
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 لع  طباامن الماهة األول  عل  ب  "تمنع االجتماعات في الطريق الااا وتظل ممن

 (.1في ماهته الساهس ) 1881يلنيل  30للشروط التي نص عليها قانل  

 تنظيم االجتماعات في األماكن الخاصة: -21

لرقاعد  السدلط  الاامد . وتادرر االجتماعات فدي األمداكن الخاصد  ال تخمدع       

حادا لتنظدي   الدذع يادرر الاانل  البريطانيالتشرياات الماارن  هذا الحق. من ذلك 

االجتماعات في األماكن الخاص  وذلك عشرط تلافر متطلبات ال ح  والسالم  في 

(. 2من يالا عتفريق ذلك االجتما ) 1908الميا . ويااقب قانل  االجتماعات لسن  

وفادا لادانل   breach of peaceجريم  احوا  اضطراب عالسدالا الاداا كما تاع 

)الف ل الراعع والف ل الخامس من ذلك  1986الاوال  الجنائي  والنظاا الااا لسن  

 .لمن يتوخل في هذا االجتما  الخاص  الاانل (

 تنظيم االجتماعات لألغراض االنتخابية: -22

محليد  ب  يدوعلا الد   ابكاند  عامد  ب ين لالنتخاعدات سدلاءمن حق المرهدح      

اجتماعات عام  لادرض عرنامجده االنتخداعي. يترتدب علد  ذلدك ب  مدن حاهد  ب  

ينظملا تلك االجتماعدات فدي األمداكن الاامد  المخ  د  لدذلك بو فدي ف دل مدن 

الف ددلل الوراسددي  المناسددب  لددذلك. ويشددترط لددذلك ب  ييددل  االجتمددا  مفتلحددا 

مجملع  ماين . وفي حال  رف  الجه  ا هاري  تلبيد  للجمهلر وليس قاصرا عل  

في قرارها بمداا المحيمد  المخت د . ويااقدب  لاب  يطان  طلب المره ، من حاه

 كل من يالس مثل هذا االجتما .

 

 

(1) "Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les 

conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6." 

http://www.legifrance.gouv.fr 

(2) Public Meeting Act 1908 CHAPTER 66 8: "Penalty on endeavour to 

break up public meeting. "Any person who at a lawful public meeting acts in 

a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the 

business for which the meeting was called together shall be guilty of an 

offence, . . ." http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/8/66 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 التمييز بين االجتماعات والمسيرات: -23

 ا خطدار تسدتليا ال جتماعدات اال ب  فدي المسديرات  عدن االجتماعات  تختل       

 مدن االجتمدا  فدي الحدق فدإ  ذلدك ومدع ،المسديرات  في الحال عيس عل  لمسبقا

 المخدتص  الشدرط  فلرجل والايله. عل والملاعم الحووه  تابل التي النسبي  الحالس

 بنهدا ياتادو  هدروطا يفدرض  ب  – (1)مدثال عريطانيدا في الااا النظاا لاانل  وفاا   –

 خطيدرة بضدرار حدوو   وب الاداا للنظداا جسدي  اضدطراب  وقدل  لمندع ضروري 

 تخليد  هدل االجتمدا  غدرض  كدا  بو المنطاد  هاخل للحياة اضطراب  بو للمليي 

 التدي الشدروط هدذ  .(2)(1986 لسدن  الاداا النظداا قدانل  من 11  )ماهة ا خرين

 وتحويدو  لالجتمدا  ماين ميا  تحويو  هي عريطانيا في الااا النظاا قانل  عها يسم 

 (.3االجتما ) لموة األق   الحو  حويو وت الحاضرين لاوه  بق   حو 

 اإلنسان: لحقوق األوربية االتفاقية في الجمعيات وتكوين االجتماع حرية -42

ليل انسا   -1" ب  عل  ا نسا  لحالس األورعي  االتفاقي  من 11 الماهة تنص       

آخرين، عمدا فدي  الحق في حري  االجتماعات السلمي ، وحري  تيلين الجمايات مع

ال تخمع ممارسد   -2. ك حق االهتراك في االتحاهات التجاري  لحماي  م الحهذل

تاتميه المرورة في  هذ  الحالس لايله بخر  غير تلك المحوهة في الاانل  حسبما

وحفدظ النظداا ومندع  مجتمع هيماراطي ل ال  األمن الالمي، وسدالم  الجمداهير،

وحريداته . وال تمندع   خدرينالجريم  وحماي  ال ح  وا هاب، بو حماي  حادلس ا

المسلح  بو الشدرط   هذ  الماهة من فرض قيله قانلني  عل  ممارس  رجال الالات 

  ".بو ا هارة في الوول  لهذ  الحالس

 

(1) The Public Order Act. The only conditions may be imposed on a public 

assembly under POA are on: Location of the assembly, Maximum number of 

people participating in the assembly, Maximum duration of the assembly. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents  

(2) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64  

(3) The Public Order Act , part II (Processions and Assemblies), 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents . 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents
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ماهاا ب  االجتماعات ال تسرع عليها بحياا المظداهرات، ذلدك بنهدا حدرة مدن       

 فدي قمدي  – نسدا  قمد  الايدله. وعنداء عليده فدإ  المحيمد  األورعيد  لحادلس ا 

KUZNETSOV and Others v. Russia    ع   السلطات الروسي  التي توخل

"، يخدال  بحيداا Témoins de Jeovaعف  اجتما  هيندي عداا "هدهله جيلفدا 

 .(1( من االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا )9الماهة )

 : التجمهر التمييز بين المظاهرة و -25

 قانون المصري:التجمهر في الب المقصود -26

وفاا للماهة األول  من الاانل  رق   -يا و عالتجمهر المهوه للسل  واألمن الااا       

لسدن   194والادانل  رقد   1977لسدن   2المادول عالادانل  رقد   1914 لسن   10

تجمع مؤلد  مدن خمسد  بهدخاص علد  األقدل مدن هد نه ب  يخدل عالسدل   (1983

للمتجمهدرين عدالتفرس، فالمدلا عهدذا األمدر ولد  واألمن الااا وبمدر رجدال السدلط  

يذعنلا له. ويتم  من التاري  السداعق بنده ليدي يتدوخل رجدال المدبم الامدائي 

ب  ييل  التجمهر ميل  من خمس  بهخاص  -1لف  التجمهر يتاين تلافر التالي: 

 -3ب  ييل  التجمهر من ه نه تاري  السل  واألمن الااا للخطر،  -2عل  األقل، 

ي ور بمر من رجال السلط  للمتجمهرين عالتفرس وال يستجيبل  له رغ  علمه  ب  

     عهذا األمر. 

ويا و عالتجمهر ل رض غير مشرو  وفاا للماهة الثاني  ب  ييل  ال رض من       

التجمهر ارتياب جريمد ، بو مندع بو تاطيدل تنفيدذ الادلانين بو اللدلائ  بو ع درض 

مالها بو منع هخص من حري  الامل عاستامال الالة بو الت ثير عل  السلطات في بع

  .(2)التهويو عذلك

 

(1) KUZNETSOV and Others v. Russia (N
o 

184/02) ,Judgment 11.1.2007 : 

http://hudoc.echr.coe.int/   

بوالمنا  متللي، الحق في التظاهر كما وره في الملاثيق الووليدد ، عحددث منشددلر ( انظر: ه. رجب ع2)

 -جاما  عنها، في الاوه الخدداص عددالمؤتمر الالمددي الثددامن عانددلا  )حددق التظدداهر -عمجل  كلي  الحالس

   .435، ص2014بعريل  29-28رؤي  قانلني (، في الفترة من 

http://hudoc.echr.coe.int/
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وتؤكدو ذلدك اء صدور بمدر  عتفرقده بو لد  ي دور. وتالا جريم  التجمهدر سدل      

الادانل  ال يشدترط للااداب فد  جريمد  التجمهدر سدبق " محيم  الدنا  عاللهدا ا 

  كدا  ال درض مدن صوور بمر من رجال السلط  الاام  للمتجمهرين عدالتفرس متد 

 (.1)رتياب الجرائ االتجمهر 

 :صور التجمهر وخصائصه -27

في م ر تجمع مؤلد  مدن  1923لسن   14يا و عالتظاهر وفاا للاانل  رق        

خمس  بهخاص عل  األقل يااا ويسير في المياهين بو الطدرس الاامد  للتابيدر عدن 

ا للتاريد  السداعق مدن ربع بو مطلب ماين. وتتمثدل بركدا  جريمد  التظداهر وفاد 

تجمع خمس  بهخاص عل  األقل عوو  الح لل عل  ت ري  ساعق من السدلطات 

المخت  ، وب  ييل  التظاهر في المياهين بو الطرق   الاام ، وب  ييل  مدن هد   

هذا التظداهر ب  يادرض األمدن الاداا للخطدر فدي جريمد  التجمهدر فدي صدلرتها 

جرائ  )في جريم  التجمهر فدي صدلرتها  األول  بو ب  ييل  ال رض منه ارتياب 

 الثاني (.

وقو بكوت محيم  النا  الم ري  عل  ب  هنداك فرقدا عدين جريمد  التظداهر       

ا  جريمد  االهدتراك فدي مظداهرة هدي غير المشرو  وجريم  التجمهر عاللهدا :"

 التظاهر غير جريم  التجمهر، وهما مااقب عليهما عاانلنين مختلفين. وسلاء بكا 

وسلاء بكا  بحو الفالين قو  ،التجمهر قو وقاا في وق  واحو با في بوقات متباعوةو

نش  عن ا خر با كانا فالين مستالين فهما عل  كل حال ييلنا  جريمتين مختلفتين 

 .(2يااقب عليهما الاانل  عن ين مختلفين)

مشروع  وفي حال  ما اذا كا  الفال يشيل جريم  االهتراك في مظاهرة غير       

واالهتراك في تجمهر، فإ  الاالع  األهو تيل  واجب . وقو قم  محيمد  الدنا  

علدد  بندده اذا كاند  بعمددال المظدداهرة هددي نفسددها بعمددال " الم دري  عددذلك عاللهددا

تامدي  1923لسن   14من الاانل  رق   11التجمهر فإ  الفارة األخيرة من الماهة 

 

 .س 18 لسن  1888 رق  الطان ، 1948 /12 /21 جلس  نا  (1)

 .144ص  126رق  الااعوة  38، رق  الطان  1930/ 12/ 4( نا  جلس  2)
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ل هو  تطبيق عالع  بهو تيل  من لصدا  ع   تطبيق فاراتها الثال  األول  ال يحل

؛ واذا  فدال يجدلر لمدته  ب  يشديل مدن 1914لسدن   10عليها عاانل  التجمهر رقد  

تشويو المحيم  االستونافي  الاالع  عتطبياها قانل  التجمهر مدا هامد  التهمد  تتسدع 

 (.1)"لتيلين جريمتي االهتراك في المظاهرة والتجمهر

بالّ يال عدوه المشدتركين فدي  –وفاا للاانل  الم رع  –ويشترط في التجمهر       

التجمهر عن خمس  بفراه. فإ  قدل الادوه عدن ذلدك، فدإ  ركندا مدن بركدا  جريمد  

لدذلك قمد  محيمد  التجمهر ال يتلافر، ومن ثد  ال يحدق اعمدال بحيامده. تطبيادا 

هددتركلا فدد  التجمهددر اكددا  كددل مددا ثبدد  عددالحي  هددل ب  الددذين الددنا  ع ندده اذا "

عتواء كانلا برعا  فام، وب  ثالث  منه  اهتركلا فادال  فد  المدرب، ولد  يدره االو

عالحي  هليل عل  ح لل المرب من الراعع عحيث ل  يين ف  ا ستطاع  ب  ينالده 

 ، فإ  هذا البيا  الذ  ال ييف  وحو  لتطبيدق  207الحي  عاااب للال تطبيق الماهة 

النا  عالنسب  لجميع المحيدلا علديه ،  عالعات يجال الحي  مستلجب  207الماهة 

وليس فام عالنسب  لذلك الطاعن الذ  ل  يره عدالحي  هليدل علد  اهدتراكه فادال  فد  

المرب وكا  هل وحو  صاحب الم لح  الظداهرة فد  الطادن . ذلدك أل  تدراعم 

اللقائع الميلن  للحاهث ، وات ال عامها عبا  مما يستلجب عوا تجيئد  الحيد ، 

 – ميدا  الحيد  عهدا  –الت  تاتم   207الماهة المطبا  ه  الماهة  وخ لصا  ب 

 (.2)"تلافر هروط خاص  من حيث عوه المتهمين

وللتجمهددر كجريمدد  صددلرتا  وفاددا للاددانل  الم ددرع؛ األولدد  وفيهددا ييددل        

التجمهر مااقبا عليده أل  مدن هد نه تادري  السدل  الاداا للخطدر، والثانيد  ييدل  

عاملده. فدي  رتياب جريم  بو بكثر بو منع ملظ  عاا من الايدااالتجمهر ع رض ا

لديس فيده مدا  1914لسدن   10ا  قانل  التجمهدر رقد  : "ذلك تالل محيم  النا  

يمين ب  يسدتفاه منده ب  ييدل  التجمهدر ملجهدا  لشخ دي  الحيلمد  لمااومتهدا بو 

ن هد نها لإلخدالل عداألمن، بو ب  ييدل  مد  حتجا  عل  بعمالها ع دف  عامد  بولال

بدق علد  المتجمهدرين كلمدا لد  يدذعنلا لفمدر ها، عل ا  المداهة األولد  منده تنطقلب

 

 ، المرجع الساعق 1930/ 12/ 4( نا  جلس  1)

 .س 4 لسن  995 رق  الطان ،1934 /4 /16 جلس  نا  (2)
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ال اهر له  عالتفرس من رجال السلط  عل  بساس مدا يرونده مدن ب  التجمهدر مدن 

ه نه ب  يجال السل  الااا ف  خطر. وذلدك حتد  اذا لد  ييدن لدو  المتجمهدرين ب  

ااقب عل  التجمهر الذ  يح دل أل  غدرض ق و اجرام . كما ب  الماهة الثاني  ت

رتيداب جريمد  بو مندع بو تاطيدل تنفيدذ اغير مشرو  ممدا ندص عليهدا فيهدا مدن 

سددتامال الاددلة والتهويددو فدد  التدد ثير علدد  السددلطات فدد  االاددلانين بو اللددلائ ، بو 

بعمالها، بو حرما  هخص من حريد  الامدل. فهدذا الادانل  يااقدب علد  التجمهدر 

يين ملجها  ضو الحيلم . فيوخل تح  طائل  التجمهر الدذ  يح دل  اطالقا  ولل ل 

لمجره مااوم  عمل ماين من بعمال ملظفيهدا. وعنداء علد  ذلدك فدإذا كدا  الثاعد  

عددالحي  ب  المتجمهددرين لدد  ين دداعلا لفمددر ال دداهر لهدد  مددن حيمددوار المويريدد  

ن تفتديش الدر  عالتفرس، وب  نيته  كان  مبيت  عل  تاطيل تنفيذ األمر ال داهر مد 

عإيااف طلمب  واعلر الر  الممللك ألحدوه ، وبنهد  فد  سدبيل تنفيدذ هدذا ال درض 

استامللا الالة والان  مع مهنوس الر  ليحلللا عينه وعدين اللصدلل الد  اللاعدلر 

للايدداا عالمهمدد  التدد  كددا  ميلفددا  عهددا، فددإ  مادداقبته  عماتمدد  هددذا الاددانل  تيددل  

 (.1)صحيح 

يتلافر بركانه من تجمدع يييدو عدوه بفدراه   –في صلرته  الثاني   –فالتجمهر       

عن خمس  بهخاص ونيد  تجمدع عيدنه  وهدي نيد  ارتيداب جريمد . وقدو بوضدح  

ركدن مداهع وركدن ماندلع مدن  -في هدذ  الحالد   -محيم  النا  بركا  التجمهر

 :عاللها

هد   التجمهدر  ف  1914لسن   10حوهت الماهتا  الثاني  والثالث  من الاانل  رق  "

هروط قياا التجمهر قانلنا  ف  ب  ييل  مؤلفا  من خمس  بهخاص علد  األقدل وب  

رتياب جريمد  بو مندع بو تاطيدل تنفيدذ الادلانين بو اللدلائ  بو اييل  ال رض منه 

سدتامال االت ثير عل  السلطات ف  بعمالهدا بو حرمدا  هدخص مدن حريد  الامدل ع

ط الاااب عل  التجمهر وهرط تمامن المتجمهرين الالة والتهويو عإستامالها. ومنا

ف  المسوللي  عدن الجدرائ  التد  تادع تنفيدذا  لل درض منده هدل ثبدلت علمهد  عهدذا 

تجا  غرض اال رض. فيشترط لاياا جريم  التجمهر المؤث  عالماهتين سالفت  الذكر 

 

 س. 10 لسن  1864 رق  الطان ،1940/ 11/ 18نا  جلس   (1)
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  المتجمهرين الذ  يييو عوهه  عل  خمس  بهخاص ال  ماارف  الجرائ  الت  وقا

تنفيذا  لهذا ال رض وب  تيل  ني  ا عتواء قو جماته  وظل  ت احبه  حتد  نفدذوا 

رتيب  قو وقا  نتيج  نشداط اجرامد  اغرضه  المذكلر، وب  تيل  الجرائ  الت  

ستال عها بحو المتجمهرين لحساعه هو  ب  يؤه  امن طبيا  واحوة و ل  تين جرائ  

 (.1)"جمياها حال التجمهر اليها السير الطبيا  لفملر، وقو وقا  

للقل  جريمد  التجمهدر فدي صدلرتها الثانيد  ب  ييدل  مدن هد    وال يشترط      

التجمهر تيدوير السدل  الاداا بو ب  ت دور السدلطات لهدذا التجمهدر بمدرا عدالتفرس. 

لسدن   10للاااب عماتم  المداهة الثانيد  مدن الادانل  رقد  لذلك قُمي ع نه " تطبياا  

رتيدداب جريمدد  مددن اتجمهر ييفدد  ب  ييددل  التجمهددر عا ددو الخدداص عددال 1914

الجرائ ، وب  ييل  المشتركل  فيه عالمين عذلك، فال يلديا اذ  ب  ييدل  التجمهدر 

مددن هدد نه تيددوير السددل  بو ب  ييددل  قددو صددور للمتجمهددرين بمددر عددالتفرس ولدد  

 (.2)"يتفرقلا

ي الميداهين بو ويتميي التظداهر عدن التجمهدر مدن حيدث ب  التظداهر ييدل  فد       

الطرس الاام  بما التجمهر فهل ياع في بع ميا  مت  تلافرت فيه الاالني . ويختل  

التظاهر عن التجمهر من حيث بنه يمين للسدلط  الاامد  ب  ت درح عده فدي حدووه 

الشروط الماررة قانلنا بما التجمهر فهل مجرا عل  اطالقده متد  تدلافرت بركانده 

من الااا. كمدا ب  التظداهر الدذع يسدرع عليده بحيداا ألنه تجمع من ه نه تيوير األ

الاانل  هل التظاهر الدذع ييدل  ال درض منده سياسديا وال محدل لهدذا الشدرط فدي 

 التجمهر.

ويااقب عل  التجمهر في حو ذاته ألنه يشيل جريم ، ذلدك ب  التجمدع ي دب        

يم  الدنا  عد   تجمهرا مااقبا عليه أل  من ه نه تيوير األمن الااا. لذا قم  مح

كل تجمهر مؤل  من خمس  بهدخاص علد  األقدل ولدل ح دل ع يدر ق دو سدي  "

مت  كا  من ه نه  1914لسن   10محظلر عماتم  الماهة األول  من الاانل  رق  

ب  يجاددل السددل  الادداا فدد  خطددر. ويجددب علدد  المتجمهددرين التفددرس متدد  بمددره  
 

 .س 36 لسن  283 رق  الطان، 1966/ 5/ 9نا  جلس   (1)

 .س 10 لسن  71 رق  الطان ،1939/ 12/ 25نا  جلس   (2)
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لدد  كددل مددنه  الاالعدد  البددلليس عددذلك، فددإذا ع ددلا بمددر  عددالتفرس فاددو حادد  ع

المن لص عليها ف  الماهة األول  من هذا الاانل ، فإذا ثب  ب  المتهمين تجمهروا 

لإلجراا فالماهة الثاني  من ذلك الاانل  تنطبق ه  بيمدا  علديه ، ثد  اذا ثبد  كدذلك 

بنه  تاووا عل  رجال البلليس وبتلفلا بملاال  ثاعت  بو منالل  غير ممللك  له  فهدذا 

 316و 118المدداهة الثالثدد  مددن ذلددك الاددانل  واجبدد  التطبيددق مددع المدداهتين  يجاددل

 (.1)عالعات 

ومن اللاض  ب  األمر يتالق عتجمهر وليس عمظاهرة مداهاا ب  ال درض منده       

ستخل   المحيم  ب  تجمهرا  امت  ع نه " ارتياب جرائ  ماين . تطبياا لذلك قُمي

  بعاداب التجمدع المشدرو  لإلنتخداب، غير مشرو  وعل  ربسه الطاعنا  وقع ف

وارتيداب الجدرائ  وب  الطداعنين  وكا  ال رض من ذلك التجمهر هل األخذ عالثد ر

كانا يالما  ال رض من ذلدك التجمهدر وب  المتجمهدرين فد  سدبيل تنفيدذ ال درض 

عتدووا علد  رجدال اقتحملا عاب المورس  عادو ب  كسدرو  واالما له من التجمهر 

نتخداب وقتلدلا المجند  عليده قتحمدلا حجدرة االالا ف  سبيله  ثد  المبم الذين وقف

ووقع هذا الاتل تنفيذا  لل رض الما له مدن التجمهدر، فالجدول فد  كدل  التجمهدر 

 (.2)"الجنائ  متلافرا  با ال ال محل له

وعندداء عليدده يلدديا ب  يتددلافر اتفدداس بو تددلاره الخددلاطر عددين المشددتركين فددي        

المسدوللي  الجنائيد  عدن جريمد  التجمهدر. وال يلديا ب  ييدل  التجمهر حت  تادلا 

االتفاس صريحا، عل ييفي تلاره الخلاطر. وقو بكدوت ذلدك محيمد  الدنا  عاللهدا 

هل تلاره خلاطر الجنا  عل   (3)من قانل  الاالعات  243ا  كل ما تتطلبه الماهة "

اليده خدلاطر سدائر بهدل تجاها  ذاتيا  ال  ما تتجده اتجا  خاطر كل منه  اعتواء و اال

 

 .س 2 لسن  2198 رق  الطان ،1932 /6 /20 جلس  نا  (1)

 .س 21 لسن  238 رق  الطان،  1951 /21/5 جلس  نا ( 2)

علاسددط  اسددتامال  242و 241اذا ح ل المرب بو الجرح المددذكلرا  فدد  مدداهت  " 243( ماهة  3)

ع   بو آالت اخر  من واحو بو بكثر ضمن ع ب  بو تجمهر مؤل  من خمس  بهخاص بسلح  بو 

 عل  األقل تلافالا عل  التاو  وا يذاء فتيل  الاالع  الحبس. 

" وتيل  الاالع  السجن الذ  ال تييو موته علدد  خمددس سددنلات فدد  الجددرائ  المن ددلص عليهددا فدد  

 هاع  " اذا ارتيب  ب  منها تنفيذا ل رض ار 234الماهة 

لسددن   97) مماعف  الاالع   ف  الفارة األخيرة عمددال عددالفارة األولدد  مددن المددوة الثالثدد  مددن الاددانل  

1992) 
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فرياه من تامو اياا  األذ  وفاا  لما عبرت عنه المذكرة ا يماحي  لمشرو  قانل  

 (.1)1937الاالعات ال اهر ف  سن  

 التجمهر في قانون العقوبات الفرنسي:ب المقصود -28

( عل  تاريد  1994من قانل  الاالعات الفرنسي ) 3فارة  431تنص الماهة       

اللها "يشيل تجمهر كل تجمع لفهخاص فدي الطريدق الاداا بو األمداكن التجمهر ع

 (.2الاام  وييل  من ه نه ب  يارض األمن الااا للخطر")

ل  يحوه المشر  الفرنسي اهدتراك عدوه مادين عل  خالف الاانل  الم رع،       

، وانما ترك األمر لرجدال المدبم الامدائي يمارسدل  سدلطته  تحد  تجمهرفي ال

ع نه وا  كا  عوه  Riomمحيم  الملضل . وقو قم  المحيم  الموني  في رقاع   

هخ ددا اال ب  المحيمدد   20بو  10المشدداركين فددي التظدداهر قلدديال نسددبيا ال يتاددو 

(. 3هدخص) 500اعتبرت ذلك مشيال لتجمهر أل  عوه سيا  البلوة ا جمالي يبلدم 

اب، هو  اهدتراط كما قم  محيم  النا  الفرنسي  ع   تجمع مجملع  مدن الشدب

 (.4ياتبر مشيال لتجمهر) «bande de jeunes gens»عوه ماين

يحو  التجمهر في عا  األحيا  عناء عل  ترتيب مسبق وقدو يحدو  عدوو  و      

من قانل  الاالعات الفرنسدي ال  3-431تنظي  ساعق. ومن الجوير عالذكر ب  الماهة 

سدبق. ويتمد  ذلدك مدن ندص تشترط لحوو  التجمهر ب  يسباه ترتيدب وتنظدي  م

(. وعنداء علد  ذلدك 5المشر  في تاري  التجمهر عل  بنه كدل تجمدع لفهدخاص)

 

 .س 34 لسن  1711 رق  الطان ،1964  /12 /22 جلس  نا  (1)

(2( L'article 431-3 du nouveau code pénal précise définition de 

l'attroupement: «Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes 

sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre 

public». http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(3) T. civ. Riom, 21 oct. 1948, Gaz. Pal. 1949.1.114.  La jurisprudence 

ancienne du tribunal civil de Riom " bien qu'assez peu nombreux, puisqu'il 

ne comprenait que de 10 à 20 personnes (…) ce groupe de manifestants ne 

constituait pas moins, dans une commune rurale dont la population totale ne 

dépasse guère 500 habitants (…) un attroupement". 

(4) Cass. 1re civ. 4 févr. 1986, Cne de Bastia, Gaz. Pal. 1986.1, somm. 85.    

(5( " tout rassemblement de personnes" 
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(. وقدو بكدوت ذلدك 1يمين ب  يت  التجمهر عشيل عفلع بع عدوو  سدبق ترتيدب لده)

وقدو  (.2بحياا الاماء الفرنسي التي ال تتطلب وجله هوف غير مشرو  للتجمهدر)

يشدترط لتدلافر جريمد   العاللها " نح  بيماهذا الم محيم  النا  الم ري نح  

  التجمدع قدو يبدوب عريودا  ثد  اتفاس ساعق عدين المتجمهدرين اذ اوجلب قياا  التجمهر

يطرب عليه ما يجاله مااقبا  عليه عنوما تتجه ني  المشتركين فيه ال  تحايق ال رض 

 (.3)" ا جرام  الذ  يهوفل  اليه مع علمه  عذلك

 حداث اضطراب األمن العام في القانون الفرنسي:إ التجمهر من شأنه -29

من الاانل  الفرنسي الاوي  مفهدلا التجمهدر عد   مدن هد نه  104حوهت الماهة       

مدن قدانل   3-431احوا  اضطراب عاألمن الاداا والنظداا الاداا. وتادرف المداهة 

ا . الاالعات الفرنسدي الجويدو التجمهدر عا هدارة الد  اضدطراب األمدن الاداا بيمد 

ويحوه مفهلا األمن الااا ع نه "السيين  الاام  وال دح  الاامد " وفادا  لتاريفده فدي 

الاانل  ا هارع. وييف  في التجمهر ب  يحو  علد  الطريدق الاداا بو فدي الميدا  

الااا حت  يتحاق الخطر عإحوا  اضطراب في النظاا الااا. وال يشترط ب  تحدو  

شرط، فمجره تدلافر الخطدر ييفدي هو  حدوو  بفاال من الان  ليي يتلافر هذا ال

بي  بضرار. وتاور السلط  ا هاري  المخت   تلافر هذا الشرط تح  رقاع  الاماء 

 ا هارع. وعناء عليه فإ  قرارها عالتوخل يجب ب  ييل  مسببا . 

وقو صور حي  قوي  من الوائرة الجنائي  لمحيم  الدنا  الفرنسدي  قمد  عد         

ع يحدو  لمدرور السديارات فدي الشدلار  ال ييفد  ب  ييدل  مدن االضطراب الدذ 

(. ونختلد  مدع هدذا الحيد  الادوي  4المخاطر التي تهوه النظاا الاداا عاالضدطراب)

لتطلر وسائل الملاصالت وبهميتها البال   في حياتنا فالد  سدبيل المثدال لدل  نظرا  

 

(1) Didier PERROUDON, Attroupement, Répertoire de droit pénal et de 

procédure pénale, juin 2002 (dernière mise à jour : décembre 2010), 

www.dalloz.fr. 

(2) CA Lyon, 25 juill. 1927 ; CA Bordeaux, 12 févr. 1934, préc.   

؛ وانظددر بيمددا فددي 1015ص  225رقدد  الااعددوة  809، رق  الطاددن 1972/ 10/ 9( نا  جلس  3)

/ 22؛ نادد  جلسدد  148ص  12س  1791، رقدد  الطاددن 1961/ 1/ 30نفس المان  : نا  جلسدد  

 .803ص  3عوة رق  الاا 375، رق  الطان 1957/ 10

(4) Cass. crim. 24 nov. 1899, DP 1900.5.50.  
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الد   يدؤهع ا عسبب وجله تجمهر في الطريدق قدو سااف تنال م اعاتاطل  سيارة 

 وفاته. 

ع   التلاجدو المتديامن  –عحق  – 1996سن   Versaillesوقو قم  محيم        

هخ دا  20وه  يلاجهدل   وه  مؤيوو ا جهاض  150 اص تحويوا  لاوه من األهخ

 (.1من ماارضي ا جهاض من ه نه ب  يخلق اضطراب في النظاا الااا)

م يميز بين التجمهر المسلح والتجمهر قانون العقوبات الفرنسي القدي كانوقد       

مع المتظاهرين أو كان غير ظاهر. وقد   بين السالح إذا كان ظاهرا  وغير المسلح، 

بسالح ظاهر، أو كاان  إذا كان أحد المتظاهرين مسلحا   كان التجمهر يعتبر مسلحا  

 أكثر من متظاهر مسالحين بساالح غيار ظااهر أو باتداح تنالح أن تكاون ساالحا  

هر أو غير ظاهر. غير أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد لم يتخذ بهذه بشكل ظا

ويرجع ذلا  إلاأ أن معاقباة ااشاخام المشاتركين ماي تجمهار بعقوباة  التفرقة.

شديدح بسبب أن أحدهم أو بعضا منهم يحمل سالحا ظااهرا أو غيار ظااهر يشاكل 

بة شديدح لمن يحمال وبالتالي يكفي تقرير عقو (.2مخالفة لمبدأ شخنية المسئولية)

 سالحا مي تجمهر مي حالة السالح الظاهر أو غير الظاهر.

من قانل  الاالعدات الادوي  تدنص علد  ب   3 – 104كان  صياغ  الماهة وقو       

مددن قددانل   3-431"يددت  فدد  التجمهددر عددالالة...". وقددو اختلفدد  صددياغ  المدداهة 

ر عدالالة..." لتتدي  عدذلك الاالعات الجويو حيث تنص عل  بنه "يجلر ف  التجمهد 

للسلطات ب  تاور مالءم  التوخل في حال  ا خالل اليبيدر عداألمن الاداا ولتتسدام  

عنو الليوا فدي حالد  عاد  التجداورات مدن المتجمهدرين ولينهدا تجداورات غيدر 

  خطيرة.

قبل استخواا الالة يليا ب  ييل  التجمع من الناس قو ت  وصفه ع نه تجمهر ثد        

اوير التوخل عالالة الجبري  لفمه. وهنا يليا قبله تلجيه انذار رسمي عدالتفرس. يت  ت

فراه التجمهر وعالا في الميا  فدإ  بصدحاب السدلط  لهد  الحدق فدي بفإذا ل  يمتثل 

 

(1) TGI Versailles, 6e ch. corr., 2 juill. 1996, no 1097, inédit.   

(2) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.  
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سددلط  فددي ذلددك هدد  اللجددلء الدد  الاددلة الجبريدد  لفدد  هددذا التجمهددر. وبصددحاب ال

 . مفتش الشرط وب الاموة بو بحو مساعويه بو المحافظ بو نائبه

مدن قدانل  الاالعدات الفرنسدي الجويدو علد  بنده  3-431تنص الماهة في ذلك       

 (.1)"يجلر تفريق التجمهر عالالة الاام  عاو تلجيه انذارين له هو  جوو "

الاانل  اليليتي في المداهة عل  التجمهر مثل وتااقب تشرياات بخر  ماارن        

كل من اهدترك فدي  الذع يااقب  1960في سن   ال اهر جياءالمن قانل   107

تجمهر في ميا  عاا مؤل  من سبا  بهخاص عل  األقدل، ال درض منده ارتيداب 

الجرائ ، وعاي متجمهرا عاو صوور بمر بحو رجال السلط  الاام  له عاالن دراف، 

يااقب عالحبس موة ال تجاور سن  واحوة وع رام  ال تجاور بلد  روعيد  بو عإحدو  

 االعتين.هاتين ال

 في القانون الفرنسي: ظاهرةاختالف التجمهر عن الم -30

تختل  المظاهرة عن التجمهر في قانل  الاالعات الفرنسي من حيدث الهدوف.       

فال يشترط الاانل  الفرنسي ب  ييل  تجمهر األهخاص عناء عل  هوف ماين عينما 

ن األهدخاص فدي يشترط ذلك في المظاهرة. فيا و عالمظاهرة تجمدع مجملعد  مد 

 (.2الطريق الااا ليي يابروا عشيل جماعي عن ربيه )

وبه  ما يميي المظاهرة عن غيرها من تجماات األهخاص بنها تابر عن ربع       

يتالق عالوفا  عن الحريات الاام  وهي عطبياتهدا سدلمي . وهندا تختلد  المظداهرة 

ر ال يرتبم عهوف ما يدوافع عن التجمهر الذع يشيل عبوا عل  النظاا الااا؛ فالتجمه

(. وقو يرتبم التجمهدر عمطالبد  مايند  ولينده ينحدرف عدن السدلمي  في دب  3عنه)

 

(1) «Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux 

sommations de se disperser demeurées sans effet…».  

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(2) «Une manifestation est le fait pour un groupe de personnes d'user de la 

voie publique pour exprimer collectivement une opinion. Cette volonté 

collective d'expression fait défaut à l'attroupement» 

(3) l'attroupement est simplement constitué "d'un groupe de personnes, dont 

l'entité est susceptible de troubler l'ordre public", G. ROUJOU de BOUBÉE, 
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تجمهرا مخالفا للاانل . من ذلك قياا مجملع  من الطالب عالتجمع بماا مباني اهارة 

الجاما  بو مباني اليليات لتاطيل الوراس  بو ممارس  بعمال الاند . وهدذا المثدال 

 لدباله مدن محاولد  الدبا  خلدق الفلضد في هذ  الفترة التي تمر عهدا ا نرا  كثيرا

والتجمهر عوو  هوف مشرو . وي ل األمر في كثيدر مدن األحيدا  الد  االعتدواء 

 عل  المسولل.

ص ويحمي المشر  الفرنسي حدق األفدراه فدي التظداهر واالجتمدا  الاداا فتدن      

ارسد  حريد  التابيدر والتظداهر يااقب مدن يادلس مم" عل  بنه 1فارة  431الماهة 

فيااقددب مددن ياددلس عطريددق التخريددب بو االتددالف الحريددات المشددار  ،واالجتمددا 

(، وال يحمي التجمهر ويرجع ذلك ال  بنه يارض النظاا الااا واألمن الااا 1")اليها

للخطر. ذلك بنه يسبب اضطراب ألنه يحو  في الطريدق الاداا بو األمداكن الاامد  

 يتالق عالحريات الاام .وال يرتبم عهوف 

لذلك رفم  المحيم  ا هاري  الاليا في عاريس اعتبار تجمع عدوه مدن  تطبياا        

األهخاص مشيال لتجمهر مااقب عليه، واعتبرته مظداهرة ألنده تد  ترتيبده عشديل 

مسبق كما كا  له هوف يتالق عالحريدات الاامد . بمدا التجمهدر فهدل تجمدع لدبا  

لادداا بو األمدداكن الاامدد  ياددرض األمددن والنظدداا الادداا األهددخاص فددي الطريددق ا

 (.2للخطر)

 التفرقة بين المظاهرة غير المشروعة والتجمهر: -31

قم  محيم  النا  الفرنسي  ع   "كل  المظاهرة المشدرو  فيهدا محظدلرة       

ع    Nice(. وقو قم  محيم  3من جهات المبم ال ييفي لاياا جريم  التجمهر")

 

B. BOULOC, J. FRANCILLON et Y. MAYAUD, Code pénal commenté, 

1996, Dalloz, p. 679. 

(1( "Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, 

l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou 

de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée 

parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni 

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". 

http://www.legifrance.gouv.fr/   

(2) CAA Paris, req. no 94 PA 00 104, 19 janv. 1995 ; préfet du Val-d'Oise, 

Petites affiches 21 juill. 1995, p. 4.   

(3) Cass. Crim. 23 mai 1955, D. 1955, p.655. http://www.dalloz.fr/   

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.dalloz.fr/
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هخ ا في ساح  الينيسد  مدن بجدل االحتجدا  سدلميا  250رب من "حملر ما يا

عل  حرب فيتناا ال ياو عذاته حوثا يمين ب  يوعل الد  خشدي  رجدال الشدرط  مدن 

ا خالل عالنظاا الااا، أل  جريمد  المشدارك  فدي تجمهدر ال تادلا اال عادو اسدتنفاه 

 (.1ا نذارات")

 ن أفراد التجمهر:المسئولية الجنائية عن الجرائم الواقعة م -32

، عنوئدذ يُثدار التسداؤل عدن بفراه التجمهر جريم  مدن الجدرائ  قو يرتيب بحو       

مسوللي  غير  من المشاركين في التجمهر عن تلك الجريم . يجيب عن ذلك قدانل  

، حيدث يُسد ل عنهدا جميدع 1914لسدن   1مدن الادانل  رقد   3التجمهر فدي المداهة 

هر علصفه  هدركاء فيهدا. غيدر ب  ذلدك مشدروط عد   األفراه المشاركين في التجم

 تنفيذ ال رض الذع من بجله قو حو  التجمهر.جريم  ما له عها تيل  ال

يجب ألخذ المشتركين ف  التجمهر عهذ  المداهة، في ذلك تالل محيم  النا  "      

هدتراكه  فد  اوقدل  الجريمد  بثنداء فمال  عن ثبلت علمهد  عدال رض الممندل  و

ب  يثب  ب  وقلعها كا  عا و تنفيدذ ال درض مدن التجمهدر، فدإ  كاند   التجمهر،

عنو بحو المتجمهدرين فجد ة    قو نبت ماارفها ني وقا  تنفيذا  لا و آخر سلاء بكا  

فال يسد ل عنهدا عداق  المشدتركين فد  التجمهدر، كمدا ال يسد لل  عنهدا اذا ارتيبهدا 

تبين ب  ا لتجاء اليها لتنفيدذ  ماارفها عا و تنفيذ ال رض من التجمهر ف  ربيه مت 

ذلك ال رض كا  عايوا  عدن المد للف الدذ  ي د  ب  يفتدرض ماده ب  غيدر  مدن 

المشتركين ف  التجمهر قو تلقال  عحيث ت   لذلك محاسبته  عليده عإعتبدار  مدن 

 (.2")عل  ع رضههتراك ف  تجمهر محظلر عن اراهة والنتائج المحتمل  من ا 

جمهر يشيل الركن الماهع للمسوللي  عن الجرائ  التي تاع فدي فاالهتراك في ت      

بثناء ذلك التجمهر عشرط ب  تيل  متفق عليها بو محتمل  لذلك التجمهر. بما الدركن 

المانلع فيتمثل في الال  عذلك في جانب المشترك في التجمهر. غيدر ب  المسدوللي  

 

(1) Trib. Corr. Nice 22 fevr. 1973, confirme par Aix- en – provence. 6 juill. 

1973. 

  .78لجنوع، المرجع الساعق، صمشار اليه في: ه. حسني ا 

 .س 16 لسن  1890 رق  الطان،  1946 /2/12  جلس  نا (  2)
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لجندائي بو المسدوللي  هنا علص  االهتراك ذات طبيا  خاص  تاتمو عل  الا دو ا

عن النتائج المحتمل  التي يارفها الاانل  كما في حال  مسوللي  الشريك عن النتدائج 

عالعات(. وقو بكوت محيمد  الدنا  الم دري   43المحتمل  للفاعل األصلي )ماهة 

جا  غرض المتجمهرين الذين يييو عوهه  عدن اتهروط قياا تلك المسوللي  وهي "

رف  الجرائ  الت  وقا  تنفيذا  لهذا ال درض وب  تيدل  نيد  خمس  بهخاص ال  ماا

ا عتواء قو جمادته  وظلد  ت داحبه  حتد  نفدذوا غرضده  المدذكلر وب  تيدل  

الجرائ  الت  ارتيب  قو وقا  نتيجد  نشداط اجرامد  مدن طبياد  واحدوة ولد  تيدن 

  جرائ  اسدتال عهدا بحدو المتجمهدرين لحسداعه هو  ب  يدؤه  اليهدا السدير الطبياد 

منداط الااداب علد  التجمهدر وهدروط لفملر وقو وقا  جمياها حال التجمهدر، و

تمامن المتجمهرين في المسوللي  عن الجرائ  التي وقا  تنفيذا  لل درض منده هدل 

 (.1ثبلت علمه  عهذا ال رض")

تطبياا لذلك قُمي ع ح  اهان  مدن اهدترك فدي التجمهدر عدن جريمد  سدرق        

ال درض مدن بفراه  ماهاا ارتياعها كا  محتمال في ضلء  عا كرا  وقا  من عا  

ال تثريب عل  الحي  ا  هل رعم جناي  السدرق  عدإكرا  : "التجمهر. فتالل المحيم 

جتمددع بفددراه  متجمهددرين لتنفيددذ اتلددك عددال رض الددذ  قدداا مددن بجلدده هددذا الحشددو و

ر  ماتما . لمدا كدا  ذلدك، فدإ  الحيد  ييدل  قدو بصداب صدحي  الادانل  ومدا يثيد 

الطاعنا  ف  هذا ال وه انما ينحل ال  منارعد  ملضدلعي  فد  الاناصدر السدائ   

هددتا  منهددا المحيمدد  ماتاددوها فدد  الددوعل  ويرتددو فدد  حاياتدده الدد  جددول االتدد  

ملضلع  ف  تاويرها لفهل  المابلل  الت  بورهتها وف  مبلم اطمونانها اليهدا وهدل 

ه وال الخدلض فيده بمداا محيمد  ما ال يجلر م داهرة المحيمد  فد  عايدوتها عشد ن

   (.2)النا  

، تجمهر ب  يسد ل كدل عمدل فدي التجمهدرومؤه  ارتياب جريم  في بثناء ال      

كمددا ال يشددترك تحويددو هددخص مددن ارتيددب هددذ  الجريمدد  مدداهاا ب  األمددر يتالددق 

 

؛ انظر بيما في نفس 1015ص  225رق  الااعوة  809، رق  الطان 1972/ 10/ 9( نا  جلس  1)

 .148ص  12س  1791، رق  الطان 1961/ 1/ 30المان  نا  جلس  

 .س 49 لسن  0223 رق  الطان، 1980/ 4/ 9نا  جلس   (2)
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ذلدك قمد  عمسوللي  تمامني  تالا في ملاجه  كل من اهترك فدي التجمهدر. فدي 

مدا كدا  الحيد  االعتدوائي المؤيدو ألسدباعه والميمدل "ل ري  ع نهمحيم  النا  الم 

عالحي  المطال  فيه عين واقا  الوعل  وبثب  وجله الطاعنين والمتهمين ا خرين 

بو الا دب  التدي تلافاد  علد  التجمهدر  جمياا في ميا  الحداه  واهدتراكه  فدي

هدار السدليي كدا  التاوع وا يذاء وتاووا عالمرب عل  المجني عليه عاأليوع وعج

 243مع بحوه  األمر الذع تتحاق عه بركا  الجريم  المن لص عليها فدي المداهة 

ونفس األمر قمي عتلافر ني  الاتل لدو  بحدو المشداركين  .(1من قانل  الاالعات")

الد  لويده مدن في التجمهر مع ب  فاعل الجريم  كا  هخ ا غير  اكتفداء عتدلافر ال

 (.2اك في ذلك التجمهر)االهترغرض التجمهر وقبلله 

كا  ارتياب الجريم  قو حو  عاو تفريق التجمهر، فإ  المسدولل عنهدا  بما اذا      

هل من ارتيبها هو  سائر المتجمهرين الذين تفرقلا. فدي ذلدك تادلل المحيمد  "اذا 

يدلا "الحي  قو بثب  ب  ا حتشاه كا  بول بمر  مظاهرة سارت لمناسب  ماين   كا 

فت دو  لهدا البدلليس عدالتفريق والمطددارهة  "بجدل عدرب فلسدطينا ضدراب مدن 

قاا بفدراه مدن   جهات مختلف  وفتخلف  عنها هراذا بفلت  من المطارهة وسارت ف

عا  الشراذا عإتالف المحالت بو اختالس ما فيهدا فدال تيدل  هدذ  اللاقاد  محدال  

المتفرقد  عتلدك  من قانل  التجمهر، اذ ال يمين رعدم هدذ  الشدراذا 3لتطبيق الماهة 

المظاهرة وال رعم ما وقع من حلاه  ا تالف والسرق  عال رض الدذ  قامد  مدن 

ب  المدته  عدن النهدب ب  يثبد  بنده بجله قبل تفرياها بو تشدتيتها. وال ييفد  لمحاسد 

رذم  مايند  مدن رتيب اتالفا  ف  بعااب المظاهرة ما هاا ل  يثب  بنه كا  ضمن ها

 جراا السافر غرضدا  لهدا وب  مدا ح دل مدن ا تدالف تخذت ااتلك الشراذا الت  

 (.3)"والسرق  كا  عا و تنفيذ هذا ال رض ا جرام 

 

؛ انظددر بيمددا .335ص 60رق  الااعوة  51س  35464، رق  الطان 2000/ 3/ 20( نا  جلس  1)

  . 205ص  68رقدد  الااعددوة  1118، رقدد  الطاددن 1954/ 11/ 22نادد  جلسدد  فددي نفددس  الماندد   

http://www.cc.gov.eg/   

 .148ص  12س  1791، رق  الطان 6119/ 1/ 30( نا  جلس   2)

 .س 16 لسن  1890 رق  الطان،  1946 /2/12  جلس  نا  (3)

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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فليي تالا المسوللي  الجنائي  علص  الشريك عدن الجدرائ  اللاقاد  فدي بثنداء       

التجمهر، فإنه يليا ب  يساه  هذا الشريك في التجمهر وق  وقدل  الجريمد  ولديس 

اذا كددا  المددته  قددو تددرك هددذا  التجمهددر ووقادد  الجريمدد  عاددو عنددو عددوء التجمهددر 

مسوللي  الجريم  الت  تاع عا و تنفيذ ال درض م اهرته له. فتالل محيم  النا  "

الما له من التجمهر ال يتحملها جنائيا  اال األهخاص الدذين يتد ل  مدنه  التجمهدر 

 (.1)"وق  ارتياعها

عنوما تاع  ك في تجمهر في حالتين: األول للي  المشترومؤه  ذلك انتفاء مسو      

الجريم  عاو تفرس التجمهر، والثاني  عنوما تاع الجريم  من بحو المشتركين لحساعه 

لايداا الخاص وليس لحساب المتجمهرين. في ذلك تشترك محيم  النا  الم ري  

م  رتيب  قو وقا  نتيج  نشاط اجرااب  تيل  الجرائ  الت  المسوللي  التمامني  "

ستال عها بحو المتجمهرين لحساعه هو  ب  يدؤه  امن طبيا  واحوة ول  تين جرائ  

  .(2)"اليها السير الطبيا  لفملر وقو وقا  جمياا  حال التجمهر

 االعتصام:التمييز بين المظاهرة و -33

 ن األفراه ترعم عينه  راعط  مايند يا و عاالعت اا التجاء فره بو مجملع  م      

  ما والتح ن عه وعدوا م اهرتده اال عادو تحايدق مطالدب مايند . وتتمثدل ال  ميا

ا  مدا اال عادو تحايدق مطالدب بركا  جريم  االعت اا في االمتنا  عن م اهرة مي

وقو ياع االعت اا من فره بو بكثر. كما يرعم عين بفراه االعت اا راعط  ما  ماين .

وجدله هدوف  ترك . وبخيدرا  قو تيل  اليمال  فدي الامدل بو تجمدع عيدنه  صدف  مشد 

 .(3)مشترك يجمع عين بفراه 

 

 

 

 .س 27 لسن  1255 رق  الطان ،1958 /3/3 جلس  نا  (1)

 .724ص  163رق  الااعوة  338، رق  الطان 1972/ 5/ 15( ناص جلس  2)

ي  حددق التظدداهر علدد  االقت دداه ( لمييو من التف يل انظر: ه. بحمو م طف  مابو، اناياسات تنظ3)

جامادد  عنهددا، فددي الاددوه  –الم رع، عحث منشلر عمجل  الفير الاانلني واالقت دداهع عيليدد  الحاددلس 

بعريددل  29-28الخاص عالمؤتمر الالمي الثامن عانددلا  حددق التظدداهر رؤيدد  قانلنيدد ، فددي الفتددرة مددن 

   وما يليها. 216، ص2014
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 ظيم االعتصامات:تن -34

يحق للجمهلر ب  ينظ   اعت امات. غير ب  تلدك المظداهر مدن التابيدر تفادو       

حماي  الاانل  عنو تلافر حاالت ماين . من تلدك الحداالت التدي ندص عليهدا قدانل  

)Labour and Union adeTr 1992نااعدد  الامددال وعالقددات الامددل لسددن  

1992) Act Relations   تاطيل الطريق الااا، ب  تيدل  منظمد  عا دو تحايدق

التخلي  بو ا رهاب لل ير، ب  تدت  فدي ميدا  الامدل نفسده، اذ للامدال ب  يالمدلا 

عذلك في بمداكن قدرب الامدل ولديس هاخدل بمداكن الامدل نفسدها. وال يحدق للامدال 

هخلل بماكن الامل، فله  فام ب  ياناله  عالاوول الممرعين ب  يمنالا غيره  من 

 breach of theعن الامل. كما بنه يحظر وقل  بعمال تشيل مخالف  للسالا الااا 

peace  تيا  بفاال بو صوور كلمات مسيو  بو تنطدلع ابو تاطيل الطريق الااا بو

 األمن الااا(.عل  تهويو لل ير )الف ل الراعع والخامس من قانل  الاوال  الجنائي  و

 األماكن العامة:االعتصام في  -35

اذا حو  اعت اا في ميا  الامل فإ  هذا الميا  ال يتحلل ال  ميا  عاا فدي       

 من قانل  الاالعات الفرنسي. 3-431مفهلا التجمهر الذع تا و  الماهة 

مددن حددق ا هارة ب  تطلددب اخددالء األمدداكن ا هاريدد  عددن طريددق االسددتاان  ف      

عالشرط  مباهرة وهو  انتظار صوور حي  من المحيم ، مثال ذلدك اذا قداا عاد  

 (. 1األهخاص عمحاول  اعاق  االمتحا  عالجاما )

هل تاتبر مباني الجاما  بماكن عام ؟ ونجيب عل  ذلك ع نه علد  الدرغ  مدن       

الطددالب والمالمددين  ب  الجاماددات مفتلحدد  لجمهددلر كبيددر اال بنهددا محددوهة فددي

وال تاتبر بماكن عام  في هذا المفهلا، فمفهلا الاالني  في السب  .الخملظفين...وال

والاذف بو الفال الفاض  يختل  عدن مفهلمده فدي تنظدي  المظداهرات بو التجمهدر 

( مدن المرسدلا عادانل  5ة )ه الذع يفترض مياندا مفتلحدا لليافد . وقدو ن د  المدا

  ب  المحافظ  عل  النظاا فدي في فرنسا عل 1985يلنيل سن   31ال اهر عتاريخ 
 

(1) V. en ce sens, J. CHAPUS, J-M. BERLIOZ, B. CHEMIN, L'occupation 

des locaux administratifs, Rev. pol. nat. no 118, 1982, p. 22.   
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الجاماددات ياددع علدد  عدداتق اهارة الجامادد  التددي يمينهددا عنددو اللدديوا ب  تسددتوعي 

 (.1الشرط )

بما السجل  فهي ال تاتبر من األماكن الاام . وعنداء علد  ذلدك اذا قداا عاد        

 المحيلا عليه  عالتمره في السجن وتجمال وكان  له  مطالب ماين  فال ياتبر ذلك

من قانل  الاالعات الفرنسي وانما  3-431مشيال للتجمهر المااقب عليه في الماهة 

 يخمع لالاعو خاص  عف  التمره هاخل السجل .

 التمييز بين حق التظاهر والحق في اإلضراب: -36

ياو ا ضراب والتظاهر السلمي من الحادلس التدي تمدارس عطرياد  جماعيد ،       

تسا  مجملع  مدن األفدراه الد  تحاياده وتدرف  حيث ييل  هناك هوف مشترك 

(. ويتميي حق ا ضراب عن الحدق فدي التظداهر السدلمي 2الحيلم  االستجاع  له )

يدل بفدراه لحق بصيل لشريح  من المجتمدع ولديس هل حق ا ضراب من حيث ب  

امدل اليخص حدق ا ضدراب المدلاطنين الاداملين عد جر لدوع صداحب والمجتمع. 

في  يمارس الااملل  حاه  األصيلكما مل الوول  بو األفراه. سلاء كا  صاحب الا

كمدا  ،هفاعا عن حالس اقت اهي  فدي األسداس لدوع صداحب الامدل هدذا ا ضراب 

حو  في المملي  المتحوة عندوما بضدرب عمدال المنداج   بع بنده نظد  كدل الامدال 

البريطدانيين فددي صددناع  المندداج  البريطانيد . فا ضددراب يخددص م ددال  هددؤالء 

  نتاجي الماين.الااملين في اللحوة الماين  بو ال ناع  المحوهة بو الاطا  ا 

حق في ب   تيمن الفروس األساسي  عين حق ا ضراب وحق التظاهر السلميو      

ا ضددراب يددرتبم عددالحالس وعالحريددات النااعيدد  ومتددي تسددتطيع النااعدد  المنتخبدد  

  عاملين فدي هد   حدق ا ضدراب  اللصلل الي الحللل بو الاجي عنها. وي تي به

علدي  -وثانيدا   ،في قورة النااع  بو النااعات مجتما  علي المفاوضد  الجماعيد  -بوال  

 

(1) (Au terme du décret no 85-827 du 31 juillet 1985, art. 5) : le maintien du 

bon ordre dans ces lieux incombe aux autorités universitaires qui peuvent le 

cas échéant faire appel à la force publique. Voir: A. DECOCQ, 

J. MONTREUIL et J. BUISSON, op. cit., no 955 et s.  

( ه. بمل محمو حمية عبوالماطي، حق ا ضراب والتظاهر في النظ  السياسددي  المااصددرة، رسددال  2)

 .1، ص2012هكتلراة، جاما  الااهرة، سن  
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قورة النااع  وسلطتها التي يسم  عها الاانل  في تيلين صناهيق لمسانوة ا ضراب. 

ضراعات في كل البلوا  ال يجوها تالا فج ة في ملقدع الامدل بو فالوارس لحرك  ا 

في ال ناع  اللاحوة. فمن البواي  الي النهاي  يال  الامال وماهد  بجدراء الامدل فدي 

المجتماات التي يسله فيها الاطا  الخاص ب  انممامه  الي ا ضدراب سديحرمه  

سره  عليه. لذا ياال هائما ا  حق ا ضدراب بمن بجره  اليلمي الذع ياتموو  مع 

جدراءات التدي يلجد و  اليهدا ااعته  كدخخر ا هل الحق الذع يستامله الامال عاياهة ن

لتحايق مطدالبه . تد تي قبلده االت داالت واالجتماعدات ثد  المفاوضد  المبوئيد  ثد  

يحدو   المفاوض  الجماعي  وبخيرا ي تي قرار ا ضراب عاو استنياف كدل السدبل.

هذا في األوقات والحاالت المتطلرة التي ال يمين اللصلل اليها اال علضع بسسدها 

ضراب بمر ليس التشرياي  ومتاعا  تطلرها ونمجها. وأل  اللصلل الي قرار ا 

عدال  نااعد  اسهال عالنسب  للمسوللي  النااعي  فإننا في بحيا  كثيرة نسمع ونارب عدن 

ماين  في صناع  كبيرة في علو متاوا صناعيا عارارها تنظدي  اضدراب عدن الامدل 

يرتبم حق و .ار لإلهارة ومطالبتها الحذرنذ لساعتين بو لثال  ساعات علي سبيل ا 

 .(1)النااعي  ضراب وممارسته وتيلين صنووس نااعي لمسانوته عاانل  الحريات ا 

 تعريف حق اإلضراب: -37

منهدا تاريد  ا ضدراب ع نده  (2)راء الفاهي  في تاري  ا ضدراب تاوهت األ      

  مؤقت  عإراهة الامدال ع ف جماعيا   التلق  عن الامل تلقفا   ا و عهحق هستلرع ي

وتوعيره  وعا دو ت ييدو مطدالبه  الاماليد  فدي نديا  مادين يتالدق عم دال  مهنيد  

  ماين .

الما دله عا ضدراب  الم رع من قانل  الاالعات  (124)الماهة  ت قو حوه و      

عملهد   الامدلمين المسدتخومينثالث  عل  األقل مدن المدلظفين بو ترك عاللها "اذا 

 

ل انظر: ه. محمو فتحي محمو الاترعددي، ا ضددراب الادداا وحددق التظدداهر رؤيدد  ( لمييو من التف ي1)

جامادد  عنهددا، فددي  –فاهي  قانلني ، عحث منشلر في مجل  الفير الاددانلني واالقت دداهع عيليدد  الحاددلس 

بعريددل  29-28الاوه الخاص عالمؤتمر الالمي الثامن عانلا  حق التظاهر رؤي  قانلني ، في الفترة من 

   وما يليها. 127، ص2014

ا علدد  بمددر بو مطالبدد   ( تاري  ا ضراب في قاملس المااني : 2) تلقُّ  وامتنا  عن الامل احتجاجدد 

  " http://www.almaany.comعمطلب، كارتفا  األجلر بو تحسين األوضا 

http://www.almaany.com/


 - 43 - 

علي جريمد  ا ضدراب عدالحبس  الماهة الساعا  ب اقاتو ".الستاال ولل في صلرة ا

وال رام  ومماعف  الاالع  في حوها األق ي اذا كا  ترك الامل بو ا متنا  عنده 

من ه نه ب  يجال حياة الناس بو صحته  بو بمنه  في خطدر بو كدا  مدن هد نه ب  

  .(1)يحو  اضطراعا بو فتن  عين الناس بو اذا بضر عم لح  عام 

ضددراب علدد  بندده امتنددا  فددره بو بكثددر عددن بهاء بعمدداله  ويميددن تاريدد  ا       

الميلفين عها وفادا  للادلانين واللدلائ  عا دو تحايدق غدرض مادين سدلاء كدا  هدذا 

الهوف مدن ا ضدراب  -1ال رض عاما  بو خاصا . وتتيل  بركا  هذ  الجريم  من 

 -3ب مدن فدره بو بكثدر، قدو يادع ا ضدرا -2وهل تحايق غدرض عداا بو خداص، 

 .(2)االمتنا  عن بهاء األعمال الميل  عها طباا للالانين والللائ 

 في اإلضراب:االعتراف بالحق مدى  -38

 )أ( بالنسبة للموظفين العموميين:

( 124)امدل فتااقدب المداهة ضراب عدن اليجرا قانل  الاالعات الم رع ا       

ين بو المستخومين الاملميين عاللده "اذا عالعات عل  ا ضراب اللاقع من الملظف

ترك ثالث  عل  األقل مدن  المدلظفين بو المسدتخومين الامدلميين عملهد  ولدل فدي 

صلرة االستاال  بو امتنالا عموا عن ت هيد  واجدب مدن واجبدات وظيفدته  متفادين 

عل  ذلك بو مبت ين منه تحايق غرض مشترك علقب كل منه  عالحبس موة ال تال 

وع رام  ال تييو عل  مائد  جنيده. ويمداع  الحدو  بههر وال تجاورسن عن ثالث  

األق   لهذ  الاالع  اذا كا  الترك بو االمتنا  من ه نه ب  يجادل حيداة النداس بو 

صحته  بو بمنه  في خطر بو كا  من ه نه ب  يحو  اضطراعا بو فتن  عدين النداس 

 

 - 1959لسددن   91الامل ال اهر عالاددانل  رقدد   من قانل  209لما كان  الفارة األول  من الماهة  (1)

اللارهة عالباب الخامس الخاص عالتلفيق والتحيي  في منارعات الامددل، قددو ن دد  علدد  بندده "يحظددر 

بو االمتنا  عن الامل كليا  بو جيئيا  اذا ما قوا طلب التلفيق المن ددلص عليدده ا ضراب  عل  الامال

اته بماا الجهدد  ا هاريدد  المخت دد  بو لجندد  التلفيددق بو هيودد  بو بثناء السير في اجراء 189في الماهة 

عن الامل ال تتحاق ا ضراب  عل  ب  جريم  -وعمفهلا المخالف   -التحيي " فإنها عذلك تيل  قو هل  

  .هو  ب  ياوا طلب التلفيقا ضراب  اذا ما وقع

 .70ص 27فني سن  الميتب ال 45سن  الطان  1535، رق  الطان 1976/ 1/ 18نا  جلس  

ه. محمو فتحددي محمددو الاترعددي، ا ضددراب الادداا وحددق التظدداهر رؤيدد  فاهيدد  قانلنيدد ، المرجددع  (2)

 .127الساعق، ص
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تدرك عملده بو امتندع  بو اذا بضر عم لح  عام . وكل ملظ  بو مستخوا عملمي

عانتظامده يااقدب عدالحبس عن عمل ووظيفته عا و عرقل  سير الامدل بو ا خدالل 

مددوة ال تجدداور سددت  بهددهر بو ع رامدد  ال تجدداور سددت  بهددهر بو ع رامدد  ال تجدداور 

خمسمائ  جنيه. ويماع  الحو األق   لهذ  الاالع  اذا كا  الترك بو االمتنا  من 

بو صحته  بو بمنه  في خطر بو كا  من ه نه ب  يحو  ه نه ب  يجال حياة الناس 

 اضطراعا بو فتن  عين الناس بو اذا بضر عم لح  عام ".

عيو ب  م ر قو وقا  عل  اتفاقي  الحالس المونيد  والسياسدي  والتدي تتمدمن       

فتنص الماهة الثامن  من الاهو الوولي الخاص الامل،  ضراب عنحق الامال في ا 

قت داهي  واالجتماعيدد  الماتمدو عادرار الجمايدد  الاامد  لفمد  المتحددوة عدالحالس اال

فتنص الماهة  .(1)عل  ا ضراب كحق من الحالس 1966ال اهر في هيسمبر سن  

الثامن  منه عل  ب  "تتاهو الوول األطراف في االتفاقي  الحالي  ع   تيفل الحق فدي 

وقددو تاهدوت الددوول  ".ا ضدراب علدد  ب  يمدارس طباددا لادلانين الاطددر المخدتص 

والحيلمات الملقا  كفال  حق ا ضراب عشرط ممارسته وفاا لالانين البلو الماني. 

 194و 193و 192فددي المددلاه  2003لسددن   12وقددو تمددمن قددانل  الامددل رقدد  

 .195و

ويثار التساؤل عن الالة الاانلني  للمااهوة الوولي  وفاا للادانل  الم درع فدي       

( منه عل  بنه 88في الماهة )  2014الوستلر الم رع لسن   وجله نص صري  في

"تلتيا الوول  عاالتفاقيات والاهله والملاثيق الووليد  لحادلس ا نسدا  التدي ت دوس 

وقدو  عليها م ر وت ب  لها قدلة الادانل  عادو نشدرها وفادا لفوضدا  المادررة".

يد  ونشدرتها فدي صوق  م ر عل  االتفاقي  الوولي  للحالس االقت اهي  واالجتماع

فهدل يدؤهع الت دويق علد  الاهدو الدوولي الخداص  .1982الثامن من بعريدل سدن  

عالحالس االقت اهي  واالجتماعي  ال  ال اء تجري  ا ضراب المن لص عليده فدي 

 ؟ تبار ب  النص الالحق يل ي الساعق( عالعات، عاع124الماهة )

 

( ه. م طف  عبو اليري  ، الالة المليم  للمااهددوات الووليدد  بمدداا الااضددي الجنددائي، هار النهمدد   1)

 .343، ص 2014الارعي  ، 
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لده قيمد  الادانل  هدوة الووليد  قم  المحيم  الوستلري  الاليا عد   ندص الماا      

(، وعل  الااضي ب  يطبق المااهوة الوولي  اذا 1)وفاا ل ري  نص الوستلرالااهع 

صوق  عليها م ر ونشرتها في تاريخ الحق عل  الاانل . وهدذا هدل اللضدع فدي 

خ ددلص جريمدد  ا ضددراب. غيددر ب  محيمدد  الددنا   الم ددري  تتجدده الدد  ب  

وبنه اذا براه المشدر  ب  يطبدق الااضدي بحيامهدا، لي الااضي يلتيا عالاانل  الواخ

 (.2فإ  عليه ب  ي يم بحيامها في هيل قانل  هاخلي )

 :2003لسنة  12الحق في اإلضراب وفقا لقانون العمل المصري رقم  -39

بقر قانل  الامل الم رع حق الاامل في ا ضراب، كمدا وضدع تنظيمدا لده؛       

للامدال حدق ا ضدراب السدلم  الامدل علد  بنده " من قدانل  (192)فتنص الماهة 

وييل  اعالنه وتنظيمه من خالل منظماته  النااعيد  هفاعدا  عدن م دالحه  المهنيد  

واالقت اهي  واالجتماعي   وذلك ف  الحووه وطباا  للملاعم وا جدراءات المادررة 

 ".ف  هذا الاانل 

 ضدراب فد  األحدلال التد  وف  حال  اعتياا عمال المنش ة ذات اللجن  النااعيد  ا"

عادو ملافاد  مجلدس اهارة النااعد   –يجييها هذا الاانل   يجب عل  اللجند  النااعيد  

اخطار كدل مدن صداحب الامدل والجهد   -الاام  الماني  ع غلبي  ثلث  عوه بعمائه

ا هاري  المخت   قبدل التداريخ المحدوه لإلضدراب عاشدرة بيداا علد  األقدل وذلدك 

فدإذا لد  ييدن عالمنشد ة لجند  نااعيد  ييدل  ا خطدار  .للصدللعيتاب مسدجل عالد  ا

عاعتياا الامال ا ضراب للنااع  الاام  الماني   وعل  األخيرة عادو ملافاد  مجلدس 

 .اهارتها عاألغلبي  المن لص عليها ف  الفارة الساعا  الاياا عا خطار المشدار اليده

الوافا  لإلضدراب  والمدوة وف  جميع األحلال يتاين ب  يتممن ا خطار األسباب 

  .اليمني  المحوهة له

 

 11قمائي  هستلري ، جد  24لسن   115و  114، الاميتا   0320/ 11/ 2هستلري  عليا جلس   )1 (

ص  2009 -1969، مجملع  بحياا المحيم  الوستلري  الاليا في برعاين عاما 61هستلري  ص  1 /

292. 

س، مجملعدد  الاددلانين والمبدداه  الاانلنيدد   64لسددن   9696، الامي  رقدد  2001/  22/11نا   )2(

 .395ص  ،2002 ، الميتب الفني، سن  ، هيو  قمايا الوول2002/  2001
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اتفاقيدد  الامددل الجماعيدد  فددي حالدد   (193)مدداهة وفددي نفددس اللقدد  تحتددرا ال      

يحظددر علدد  الامددال ا ضددراب بو اعالندده علاسددط  " اقرارهددا؛ فتددنص علدد  بندده

منظماته  النااعي  عا و تاويل اتفاقي  الامل الجماعيد  بثنداء مدوة سدريانها  وكدذلك 

  ."خالل جميع مراحل واجراءات اللساط  والتحيي 

عشدديل  –واذا كدا  األصددل هددل الحدق فددي ا ضددراب، فإنده ي ددب  محظددلرا       

عل  بنه  (194)ماهة في عا  المنشخت نظرا لحساسي  عملها؛ فتنص ال -استثنائي 

 يحظر ا ضراب بو الوعلة اليه ف  المنشخت االستراتيجي  بو الحيلي  الت  يترتب "

عل  تلق  الامل فيها ا خالل عاألمن الالم  بو عالخومات األساسدي  التد  تادومها 

        .وي ور قرار من رئيس مجلس اللرراء عتحويو هذ  المنشخت  .للملاطنين

؛ الدذع يسدتحاه  الاامدلاألجر ومن الطبياي بالّ تحتسب موة ا ضراب ضمن       

 ضددراب المشددار اليده فدد  المدداهة يترتددب علد  اعلد  بندده " (195)مدداهة فتدنص ال

 .( من هذا الاانل  احتساب موته اجارة للاامل عوو  بجر192)

 الدستور الجديد والحق في اإلضراب: -40

( منه ال  الحق في ا ضدراب 73الماهة ) في الجويو  الم رع شر الوستلرل  ي      

، هرات اعدات الاامد  والملاكدب والتظداصراح  واقت ر علد  ذكدر تنظدي  االجتم

". ويُفهدد  مددن ذلددك ب  "وجميددع بهدديال االحتجاجددات السددلمي وبرهف ذلددك عددذكر 

ا ضراب بصب  حاا للممدرب سدلاء بكدا  الممدرب عدامال فدي هدرك  خاصد  

كا  ملظفا عاما. ومؤه  ذلك عالنسدب  للملظد  تسرع عليه بحياا قانل  الامل با 

يجدرا  انل  الاالعات التي( من ق124اهة )الااا ب  ال يسرع التجري  اللاره في الم

ا ضراب، حيث ا  ا ضراب يوخل تح  عملا "االحتجاجات السدلمي " ومدن ثد  

ومدؤه  ذلدك بيمدا ب   فإ  هناك حاا وفاا للوستلر الجويو في ا ضدراب السدلمي.

 هناك هعل  من المشر  الوستلرع ال  مجلس النلاب ب  ياول من الن دلص مدا
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( مددن قددانل  الاالعددات 124، ومنهددا المدداهة )يت دداها مددع بحيدداا الوسددتلر الجويددو 

 (.1الخاص  عتجري  ا ضراب اللاقع من الملظفين الاملميين)

 :ضوابط ممارسة الحق في اإلضراب -41

 يتاين تلافر الملاعم التالي : ليي ييل  ا ضراب متمشيا مع الاانل 

 ضرورة مشارك  النااع . -

 ي  الامالي .ب  ييل  ا ضراب هفاعا عن الم ال  المهن -

اخطار صاحب الامل عملعو ا ضراب قبل عشرة بيداا علد  األقدل مدن التداريخ  -

 المحوه له، ويتلل  ا خطار اللجن  النااعي .

ويحظر ا ضراب في المنشخت الحيلي  بو االستراتيجي  التي يترتب علد  تلقد   -

ارء رقد  الامل فيها ا خالل عاألمن الالمي، وقو صدور قدرار رئديس مجلدس الدلر

 ( محوها هذ  المنشخت وهي كاألتي:2)2003لسن   1185

 منشخت األمن الالمي وا نتا  الحرعي  -1

 المنشخت والمراكي الطبي  وال يوليات  -2

 المخاعي  -3

 وسائل النال الجماعي  -4

 وسائل نال البمائع  -5

 منشخت الوفا  الموني -6

 منشخت ميا  الشرب واليهرعاء وال رف ال حي -7

 منشخت االت االت  -8

 الملاني والمنخئر والمطارات  -9

 

لمييو من التف يل حلل ا ضددراب انظددر: ه. بمددل محمددو حمددية عبددوالماطي، المرجددع السدداعق، ( 1)

 وما عاوها. 337ص

 . 11ص 2003يللي  سن   17في  160الاوه  –( اللقائع الم ري  2)
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 المنشخت التاليمي  -10

 –وهناك فودات محظدلر عليهدا ا ضدراب مثدل )الاداملين عدالالات المسدلح        

مراقبي المالح  الجليد (. وندر   –السجل  واللظائ  الامائي   –جهار الشرط  

ستلريا  مادررا  فإنده يجداور  وعلد  في هذا السياس انه اذا كا  ا ضراب ياو حاا ه 

سدبيل المسدداواة مبددوب آخدر هسددتلرع غيددر ميتددلب يلجدب ضددرورة الحفدداظ علدد  

 المرافق الاام  في الوول  وبهاء خومتها عانتظاا واضطراه.

 -1ومما سبق يتبين لنا بنه يليا في ا ضراب عوة هروط تتلخص في التدالي:       

ويلديا فيده علد  وجده الخ دلص ب   -3يررا ، بال ييل  مت -2بال ييل  مفاجوا  ، 

 ييل  عووافع مهني  وليس عووافع سياسي . 

 :مع االعتصام اإلضراب اجتماع -42

تمثل االعت دامات اعتدواء  علد  المدال الاداا، وذلدك مدن خدالل مدا يادلا عده       

المات مل  من احتالل الشلار  والميداهين. ممدا يترتدب عليده اعتدواء علد  حدق 

عل  حق الملاطن في ممارس  بعماله وبنشطه المختلف . لذا فإننا نر  بنه المرور و

 يجب تجريمه عاعتبار  يشيل تجاورا للحق في التابير. 

فدي  وقائادهفدي حيد  تخلدص  بمدن الوولد  الاليدا طدلار  محيمد وقو قمد        

ال  ب  ت دويق م در  1986م ر سن   ضراب عمال الهيو  الالمي  لسيك حويو ا

ي  الوولي  للحالس االجتماعي  واالقت اهي  ونشر  يجاله فدي مرتبد  الادانل  لالتفاق

الالحق ينسخ الساعق تيل   الواخلي وفاا لما ينص عليه الوستلر. ومن ث  فإ  قاعوة

( من 142الماهة )ا ضراب اللاره في تبا . ومؤه  ذلك هل ال اء تجري  االواجب  

 (.1)قانل  الاالعات 

 

  الحويددو فددي قمددي  ( حي  محيم  بمن الوول  طلار ، الااهرة، في هعددل  اضددراب عمددال السددي 1)

 . 1987/ 16/4كلي همال( الخميس  121األرعيي  ) 86سن   4190النياع  الاام  رق  
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ا ب  نفددرس عددين ا ضددراب الفددرهع مثددال اضددراب طبيددب فددي ويتاددين عليندد       

مستشف  وا ضراب الجماعي. ولل قللنا عجلار ا ضراب الجماعي فإنه ال يجدلر 

 اعتبار  حاا عالنسب  لفوات ماين  ك فراه الجيش والشرط .

 الثاني الفصل

 القيود الواردة على الحق في التظاهر 

 كسبب من أسباب اإلباحة 

 يم: تمهيد وتقس  -43

نظمه قلانين خاص  عيل تالتظاهر ليس حاا  مطلاا  عل هل حق من المسل  عه ب        

غالبدا  مدن موة المظاهرة. ويدت  ذلدك الميا  والتلقي  و . ويتممن التنظي  تحويو علو 

، وا  كدا  بحياندا يحدو  ب  تيدل  المظداهرة عفليد  كد   تبدوب نظم خالل لجن  م

ومن هنا كا  من الالرا عيا  هروط ممارسد   ة.عاجتما  عاا ث  تتحلل ال  مظاهر

  الحدداالت والاادداب علدد  التظداهر فددي عادد ( المبحـث األولالحدق فددي التظدداهر )

 (.المبحث الثاني)

 األول  المبحث

 شروط ممارسة الحق في التظاهر

 التظاهر: شرط اإلخطار السابق على -44

اذ  وذلك للسدماح سبق الح لل عل   في م ر يشترط قانل  تنظي  التظاهر      

لففراه عممارس  حاه  في التظداهر. فتدنص المداهة الثامند  مدن الادانل  الم درع 

يجب عل  مدن يريدو عل  بنه " 2013نلفمبر سن   24لتنظي  التظاهر ال اهر في 

سيير ملكب بو مظاهرة ب  يخطر كتاع  عذلك قس  بو مركدي تتنظي  اجتما  عاا بو 

االجتمدا  الاداا بو ميدا  عدوء سدير الملكدب بو  الشرط  الدذ  يادع عوائرتده ميدا 

المظاهرة، ويت  ا خطار قبل عدوء االجتمدا  بو الملكدب بو المظداهرة عسدبا  بيداا 
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عمل عل  األقل، عل  ب  يت  تسلي  الطلب عاليو بو عملجب انذار عل  يدو محمدر، 

 :كما يجب ب  يتممن ا خطار البيانات والماللمات ا تي 

  .الااا بو ميا  وخم سير الملكب بو المظاهرةميا  االجتما   -

  .ميااه عوء وانتهاء االجتما  الااا بو الملكب بو المظاهرة -

عيددا  عملضددل  االجتمددا  الادداا بو الملكددب بو المظدداهرة، وال ددرض منهددا ،  -

  .والمطالب الت  يرفاها المشاركل  ف  ب  منها

 "ما  الااا بو الملكب بو المظاهرةعيا  ع سماء األفراه بو الجه  المنظم  لالجت -

 الحكمة من اإلخطار السابق: -54

ترجع الحيم  من ا خطار الساعق الماوا من منظمي المظاهرات ال  السدلط        

المخت   فدي بنده يمثدل نلعدا مدن التاداو  عدين منظمدي المظداهرة وعدين السدلط  

من اضدطراعات بو مدا  المسولل  عن حفظ النظاا الااا، عهوف تجنب كل ما قو ينتج

يثير  عا  المشاركين. ويترتدب علد  ذلدك احاطد  جهد  ا هارة سدلفا عالمظداهرة 

 (.1عهوف تميينها من اتخاذ ا حتياطات الالرم  للمحافظ  عل  النظاا الااا)

 خطار المسبق في التشريعات المقارنة: مدى وجوب اإل  -64

خطدار جتما  من حيث تطلدب ا تفرس التشرياات الماارن  عين المظاهرة واال      

المسبق. فتشترط عا  التشرياات سدبق الح دلل علد  اذ  قبدل عمدل االجتمدا  

الااا بو قبل تسيير المظاهرات. من ذلك ب  المشر  الم رع في الماهة الثامن  من 

قو ساو  عين تنظي  االجتمدا  الاداا  2013نلفمبر  24قانل  التظاهر ال اهر في 

خطدار المسدبق عنهمدا الد  قسد  بو مركدي رة فدي وجدلب ا والمسيرات والمظداه

الشرط  الدذع يادع عوائرتده ميدا  االجتمدا  الاداا بو ميدا  عدوء سدير الملكدب بو 

 23المظاهرة. عينما تتجه عا  التشدرياات ومنهدا الادانل  الفرنسدي ال داهر فدي 

 

(1) Martin (Pierre – Marie), La déclaration préalable a l'exercice des libertés 

publiques, A.J.D.A, 1975, p438.  
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الذع بوجب ا خطار المسبق عن المظاهرة فادم، ولد  يشدترط ذلدك  1935بكتلعر 

 عالنسب  لتنظي  اجتما  عاا.

ويددذهب الددبا  الدد  ب  هندداك فارقددا عددين االجتمددا  الادداا والمظدداهرة ممددا       

يستلجب التفرق  عينهما في التنظي  الاانلني. فاالجتما  الاداا بقدل خطدرا  وضدررا  

من المظاهرة عل  األمن الااا وال يؤثر عل  حركد  المدرور بو علد  سدير حركد  

ما  الااا يااو في ميا  م لق في حين ب  المظاهرة تت  في الطريدق األفراه. فاالجت

الادداا. ويترتددب علدد  ذلددك بندده يتاددين اهددتراط سددبق الح ددلل علدد  اذ  عتسدديير 

 (.1المظاهرة عينما ال يشترط ذلك في االجتما  الااا)

يسددتليا الاددانل  الفرنسددي ب  ياددلا منظمددل المظدداهرات عإخطددار السددلطات و      

 .Lالايداا عمظداهرة. فتدنص المداهة  لدويه  نيد  ي عموة الموين ( عد  المخت   )وه

من قانل  األمن الواخلي عل  ب  االلتدياا عا خطدار السداعق يسدرع علد   211-1

الملاكب والاروض وتجماات األهخاص وعلجه عاا كدل مظداهرة علد  الطريدق 

لنيده سدن  ي 30من الادانل  ال داهر فدي  6الااا، وتخمع االجتماات لحي  الماهة 

والجددوير عالددذكر ب  المدداهة األخيددرة ال تخمددع االجتماعددات الهددتراط  (.2)1881

ا خطار الساعق، حيث ينص الاانل  الساعق عل  ب  االجتماعات الاامد  حدرة وال 

تخمع لشرط ا خطار الساعق مع وجلب تلافر هدروط مايند  تدنص عليهدا مدلاه 

يلنيده سدن   30لادانل  ال داهر فدي ( مدن ا6(. مدن ذلدك ب  المداهة )3ذلك الاانل )

نص عل  ب  االجتماعات ال يجب ب  تااو في الطريق الااا وبنها ال يجدب ت 1881

ومدع ذلدك اذا تد   ب  تستمر في وق  مت خر من الليل يتاو  الساع  الحاهي  عشرة.

 

من قبل الشرط  وقددلات األمددن فددي بهاء  ( عثما  م طف  عبوهللا، مو  مشروعي  استخواا السالح1)

 .  63، ص2014اللاجب اللظيفي، رسال  ماجستير، جاما  المن لرة، 

(2) Art. L. 211-1 Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous 

cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, 

toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de 

cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages 

locaux.   Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 

de la loi du 30 juin 1881. http://www.legifrance.gouv.fr/  

(3) Art. 1er Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans 

autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.  
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هذا النل  من االجتما  في جه  يستمر فيها الامل عادو هدذا المياداه فدإ  االجتمدا  

 (.1و حت  قفل تلك المنش ة)تيم يمين ب 

 مدن قدانل  األمدن الدواخلي 2-211ومن ناحي  مممل  ا خطار فدإ  المداهة       

تستليا ب  يتممن البيانات ا تي : بسماء ومحل اقامد  منظمدي المظداهرة  الفرنسي

وييل  ملقاا عإمماء ثالث  منه  عناوينه  هاخل المحافظ ، هوف المظاهرة، ميا  

 تاريخ المظاهرة وساعتها، وخم سيرها الماترح.المظاهرة، 

في جنلب افريايدا النافدذ  1994يناير سن   14وقو نظ  الاانل  ال اهر في          

المظداهرات. وفادا لهدذا الادانل  يجدب اخطدار السدلطات  1996في ندلفمبر سدن   

 عالمظاهرة، ويا و عالسلطات المسولل في المجلس المحلي ومسولل الشرط  قبلهدا

 ساع . ويتممن ا خطار البيانات التالي : 48عد 

للمظاهرة بو التجمع ييل  مسولال بمداا السدلطات عدن  convener تايين منظ   -

 تنظيمها ورق  تليفلنه والفاكس الخاص عه، كما ياين نائب له.

 اس  المنظم  بو الجه  التي توعل ال  التجمع بو المظاهرة.  -

 ع. بسباب المظاهرة بو التجم -

 وساع  النهاي . ساعته وموة بع منهما، وساع  البوءتاريخ المظاهرة بو التجمع و -

 ميا  المظاهرة بو التجمع: من بين تبوب وبين تنتهي. -

 عوه األفراه المشاركين في المظاهرة بو التجمع. -

 عوه السيارات بو بع وسائل بخر  للنال سلف تشارك في المظاهرة.  -

الددذين يحددوو  المظدداهرة بو التجمددع بع يددرههو .  marshalsعددوه اليعمدداء  -

 الهتافات وينظمل  المظاهرة بو التجمع واقايا وكذلك بسماؤه .

 

(1) Art. 6 Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique; elles ne 

peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir; cependant, dans les 

localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles 

pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces 

établissements.  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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يجب اعال  السلطات عن المظداهرة بو التجمدع قبدل اناااههدا عسدبا  بيداا، وفدي  -

 حال  عوا اميا  ذلك يجب اخطارها عن السبب الذع حال هو  ذلك.

 (.1كتاع  ويجب ب  ييل  ره السلطات ميتلعا  بيما)يجب اخطار السلطات  -

لل تدلافرت نيد  المنظمدين فدي ت ييدر خدم سدير المظداهرة لمدا لدل علمدلا ب        

مجملعات بخر  سلف تنظ  مظاهرة في نفس اليلا وفي نفس اللقد  وفدي نفدس 

الميا ، فإنه يتاين اخطار السلطات عن ذلدك، ولهدا ب  تلافدق بو تدرف . واذا لد  

سداع ، فإنهدا تاتبدر ملافاد  علد  هدذا التادويل. واذا لد  تلافدق  24فدي خدالل  تره 

السلطات وت  تاويل سير المظداهرة رغد  ذلدك، فدإ  المنظمدين ييلندلا قدو خدالفلا 

 (.2الاانل )

 على الحق في التظاهر في القانون الفرنسي:قيود الواردة ال -74

لمتالاد  عدوع  النظداا الاداا وضع المرسلا عادانل  عشد   تنظدي  ا جدراءات ا      

 تنظيما للتظاهر يتلخص فيما يلي:1935بكتلعر  23عتاريخ 

 وجلب ا خطار الساعق عن كل مظاهرة في الطريق الااا. -

 امياني  حظر المظاهرات مت  كا  من ه نها ا خالل عالنظاا الااا. -

عااب المنظمين لمظداهرة غيدر مشدروع  عسدبب عدوا ا خطدار عنهدا بو  -

 اقص بو غير صحي  والمشاركين فيها مع حمل السالح.       عإخطار ن

فدي الادانل   9-431كما بهخل قانل  الاالعدات الفرنسدي الجويدو ندص المداهة       

عاقب فيده علد  المظداهرة التدي تاداا  1994الذع هخل حيي التنفيذ في بول مارس 

 عوو  اخطار.

 

 ( راجع قانل  المظاهرات عوول  جنلب بفريايا: 1)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /   

(2) http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250     / 

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
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بهخدل  21/1/1995يخ ال داهر عتدار 1995لسدن   73وعملجب الادانل  رقد       

ميرر التي سمح  للمحافظ عاتخداذ اجدراءات حظدر المظداهرات  2المشر  الماهة 

اذا كاندد  الظددروف تددوعل الدد  الخشددي  مددن حددوو  اخددالل خطيددر عالنظدداا الادداا. 

 (.1وحظرت حمل بو نال بهياء مما تاو سالحا عوو  مسلغ مشرو )

فرنسددي تااقددب علدد  اعاقدد  مددن قددانل  الاالعددات ال 1-431اذا كاندد  المدداهة      

من نفدس الادانل  تااقدب علد  حمدل  10-431ممارس  حري  التظاهر، فإ  الماهة 

 .السالح في مظاهرة

 ضرورة الحصول على موافقة قبل التظاهر في القانون األردني: -48

عشد    2004لسدن   7من الادانل  األرهندي رقد   3تنص الفارة )ب( من الماهة       

م  علد  بنده "لفرهنيدين حدق عادو االجتماعدات الاامد  بو تنظدي  االجتماعات الاا

المسيرات هريط  تاوي  طلب لهذ  ال اي  ال  الحاك  ا هارع المخدتص والح دلل 

عل  ملافا  خطي  مسبا ". ومفداه ذلدك حظدر قيداا بع مظداهرة اال عادو الح دلل 

 (.2عل  ترخيص من الجه  ا هاري )

الددد  تحويدددو بمددداكن تسددديير المظددداهرات وقدددو ذهبددد  عاددد  التشدددرياات       

 (11)واالجتماعات الاام  وذلك عهدوف الحفداظ علد  النظداا الاداا. فتدنص المداهة 

عشدد   االجتماعددات الاامدد   1973لسددن   18ميددررا مددن المرسددلا عاددانل  رقدد  

والملاكب والتجماات في البحرين عل  بنه "مع عوا ا خالل عحق المدلاطنين فدي 

ام  وتنظدي  المسديرات والتجمادات وفادا  للشدروط واألوضدا  عاو االجتماعات الا

المن لص عليها في هذا الاانل  يجلر للمحافظ ب  يحوه عوها  من األمداكن الاامد  

عمحافظته لااو االجتماعات الاام  بو التجماات بو لتنظي  المسديرات والمظداهرات 

  عل  تنظي  المظاهرات المخطر عها". ويتبين ب  الاانل  يتبن  نظاا الرقاع  الساعا

 عهوف حماي  النظاا الااا.

 

 .69المرجع الساعق، ص (  ه.حسني الجنوع،1)

 وما يليها.   74ص ،المرجع الساعقراجع: ه. رفا  عيو سيو،  (2)



 - 55 - 

وال يات ددر األمددر علدد  الرقاعدد  السدداعا  علدد  تنظددي  المظدداهرات عددل يشددمل       

الرقاع  المااصرة للمظاهرات. فتنص الماهة الساهس  من الاانل  األرهندي علد  ب  

ات األمنيد  "يتخذ الحداك  ا هارع بثنداء الايداا عالمسديرة جميدع التدواعير وا جدراء

المروري  للمحافظ  عل  األمن والنظاا وحمايد  األمدلال الاامد  والخاصد ، ولده 

تيلي  األجهية المرتبط  عه بو قلات األمدن الاداا للايداا عهدذ  المهداا". كمدا تجيدي 

الماهة الساعا  مدن الادانل  البحريندي للشدرط  حمدلر بع مظداهرة وانهائهدا "اذا 

ن الجرائ  المن لص عليها في قانل  الاالعدات بو وقا  بثناء المظاهرة جريم  م

 غير  من الالانين النافذة".

 خطار السابق على المظاهرة:حاالت عدم تطلب اإل -49

في عا  الحاالت عالخرو  عل  هرط   الم رع يسم  قانل  تنظي  التظاهر      

عتحويو  وذلك في حال  ما اذا قاا المحافظ المختص  .خطار الساعق عل  المظاهرةا 

بماكن ماين  يمين للمتظاهرين التظاهر فيها عوو  سبق الح لل عل  اخطار  

مراعيا  ف  ذلك  –ي ور كل محافظ عل  ب  " (17)عالمظاهرة. فن   الماهة 

قرارا  عتحويو منطا  كافي  هاخل  –حسن سير الامل وانتظاا حرك  المرور 

بو المظاهرات السلمي  للتابير   المحافظ  يباح فيها االجتماعات الاام  بو الملاكب 

السلم  فيها عن الرب  هو  التايو عا خطار، عل  ب  يتممن الارار المشار اليه  

الحووه الا ل  ألعواه المجتماين ف  تلك المنطا ، ويحظر ف  هذ  الحال  عل   

المشاركين ف  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة التحرك خار  المنطا  المشار 

عحويا    فوانا   20وقو حوه محافظ الااهرة ". العت اا بو المبي  عهااليها بو ا 

 الفسطاط للتظاهر هو  اخطار.

 :في القانون الفرنسي عدم تطلب إخطار مسبق لبعض المظاهرات -50

يفرس الاانل  الفرنسي عين المظاهرات التي تتفق مع األعراف المحلي  والتدي       

المظاهرات الحرة التي تحو  عدوو  اعدال  من  تتفق ماه. ويا و عالنل  األولال 

مسبق لإلهارة ومثال ذلك مظاهرات المحارعين الاوام  عمناسب  الحداهع عشدر مدن 

نددلفمبر والجنددائي. وال تتطلددب تلددك المظدداهرات اذ  مسددبق بو اخطددار المسددوللين 
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عالمظاهرة وفاا لما ن   عليه المداهة األولد  الفادرة الثالثد  مدن المرسدلا عادانل  

(. بما النل  الثاني من المظاهرات والذع 1)1995والماول في سن     1935ال اهر 

ال يتفق مع األعراف المحلي  فيليا الادانل  كدل مدن يريدو تنظدي  مظداهرة ب  يادوا 

الد  الجهدات المخت د  والمحدوهة  La déclaration préalableاعدال  مسدبق 

اتاح  الفرصد  للسدلطات المادوا (. ويهوف ا عال  المسبق عالمظاهرة ال  2قانلنا )

 (.3اليها ا عال  لتايي  مو  خطلرة المظاهرة الماروض  واقرار مناها)

 تجريم تنظيم مظاهرات بدون إخطار سابق:  -51

يفرض قانل  تنظي  التظاهر الم رع في ماهته الثامن  عل  األفراه الراغبين        

مظاهرة اخطار قس  بو   في التابير عن ربيه  عن طريق عمل اجتما  عاا بو

مركي الشرط  التاعع له. فإذا قاا عا  األفراه عتنظي  مظاهرات بو اجتما  عاا 

  ( 23)عوو  اخطار ساعق فإنه  عذلك يرتيبلا الجريم  المن لص عليها في الماهة 

يااقب عالحبس وال رام  الت  ال تال  من قانل  تنظي  التظاهر التي تنص عل  بنه "

 تجاور خمس  آالف جنيه كل من قاا عتنظي  اجتما  عاا بو  عن بلف  جنيه وال

ملكب بو مظاهرة هو  ا خطار المن لص عليه ف  الماهة الثامن  من هذا 

وعالع  الحبس المن لص عليها في الماهة الساعا  محوهة في حو بهن    ".الاانل 

  سنلات، وللااضي السلط  التاويري  في  3ساع  وحو بق   ال يييو عل   24

 الحي  عل  مرتيب الجريم  وفاا لظروف ومالعسات كل واقا  عل  حوا.

وتتيل  جريم  تنظي  مظاهرة عوو  اخطار ساعق من ركنين: الركن الماهع       

ويتمثل في اقام  بو تسيير مظاهرة بو اجتما  بو ملكب عوو  سبق الح لل عل   

ح كل ركن من بركا  اخطار، والركن المانلع وهل الا و الجنائي. وفيما يلي هر

 الجريم : 

 

(1) http://www.legifrance.gouv.fr/   

  الدد  عمددوة البلويدد  بو عمددو مختلدد  ( ووفاا لنص الماهة الثاني  من المرسلا الساعق "ياددوا ا عددال2)

البلويات التي سيااو فيها التظاهر، وذلك قبل تاريخ التظدداهر عثالثدد  بيدداا كاملدد  علدد  األقددل بو خمسدد  

عشرة يلما  كامل  عل  األكثر قبل التظاهر. بما في عدداريس والبلددويات اللاقادد  عمااطاددات نهددر السددين 

الدد  مدد ملر الشددرط  بو نائبدده فيمددا يتالددق عالبلددويات التددي فياوا ا عال  ال  اهارة الشرط  حيث ياوا 

 يلجو عها الشرط  المحلي ". 

 . 387صالمرجع الساعق، ( ه.بمل محمو حمية عبوالماطي، 3)
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الركن الماهع لجريم  تنظي  مظاهرة عوو  اخطار. ويتيل  هذا الركن من  -1

عن رين: يتمثل الان ر األول في النشاط ا جرامي وهل تنظي  مظاهرة. ومؤه   

ذلك ب  هذ  الجريم  تنور  ضمن طائف  الجرائ  ا يجاعي  التي تتطلب سللكا  

لنص الساعق ب  الشرو  في تنظي  مظاهرة عوو  اخطار  ايجاعيا. ونالحظ عل  ا

غير مااقب عليه، ويرجع ذلك ال  ب  هذ  الجريم  جنح ، والااعوة بنه ال عااب  

من قانل    47عل  الشرو  في الجن  اال فيما ورهت عه نص خاص وفاا للماهة 

 شر .  (. ويليا ب  تااا المظاهرة في األماكن التي حوهها الم1الاالعات الم رع) 

و  ترخيص في الطريق الااا  و عل  تنظي  مظاهرة عالفرنسي اانل  اليااقب و      

. كما تااقب الماهة ذاتها المنظمين لتلك المظاهرة في حال   عالعات  9-431عالماهة 

صوور قرار عحظر تلك المظاهرة. وقو بضاف  تلك الماهة تجريما آخر عنو تاوي   

لع عل  خوا  عخ لص ملضل  المظاهرة  اقرار غير كامل بو غير صحي  ينط

بو ظروفها. وعالاالع  الماررة ألع من تلك الجرائ  هي الحبس الذع ال يتجاور  

 (.2يلرو)  7.500ست  بههر وال رام  التي ال تييو عل  

ومن اللاض  ب  صلر الجرائ  الساعا  تخاطب منظمي تلك المظاهرات       

قم  محيم  النا  الفرنسي  عذلك في  وليس األفراه المتظاهرين بنفسه . وقو 

. كما قم  المحيم  علقل  الجريم  مت  صور بمر من المحافظ  (3) بحياا لها

عحظر المظاهرة عل  الرغ  من ب  مفتش الشرط  تسام  في وجله األفراه 

 

ه. نجاتي سيو بحمو سنو، مباهع الاس  الادداا فددي قددانل  الاالعددات، الطبادد  الثانيدد ، جامادد  ( انظر: 1)

 .207، ص 2005اليقاريق، 

(2) Art. 431-9 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende 

le fait:  

  1o D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait 

l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi;  

  2o D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été 

interdite dans les conditions fixées par la loi;  

  3o D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à 

tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. 

(3) Crim. 23 mars 1953: Bull. crim. no 106 - 23 févr. 1954: ibid. no 86 - 26 

juill. 1955: ibid. no 371.  
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المتظاهرين نظرا اللتيامه  ال م  وقبلله  بمر المفتش عالجللس عل  الرصي   

 ، فالتسام  ال يوفع المسوللي  عن وقل  الجريم . (1)لمرورهو  ارعا  المارة بو ا

واذا صور بمر من المحافظ عحظر المظاهرة، فإ  من واجب منظمي       

المظاهرة ب  يخطروا المشاركين فيها عهذا الارار، فإ  ل  يفاللا وقا  الجريم   

 .(2من جانبه ) 

  مسددوللي  منظمددي واذا حددو  تجدداورات كالشدد ب فددي بثندداء المظدداهرة، فددإ      

المظاهرة ال تالا االّ اذا تدلافر لدويه  سدلء النيد  بع علمدلا عد   المظداهرة سدلف 

 (.3يسلهها بعمال  الش ب)

 الثاني  المبحث

 التظاهر المعاقب عليه قانونا

 

 تقسيم: -52

يترتب عل  وجله قيله تره عل  الحق فدي التظداهر ب  ي دب  التظداهر غيدر      

( وب  ي دب  محظدلرا اذا حدو  المطلب األول)ناالجه في مشرو  لاوا ا خطار 

 (.المطلب الثانيفي بماكن ماين  )ناالجه في 

 

 المطلب األول

 بسبب التظاهر المعاقب عليه

 عدم اإلخطار

 العقاب على تنظيم مظاهرة والتظاهر دون إخطار: -53

حدوهها ياتبر التظاهر غير مشدرو  اذا لد  يسدباه اخطدار الد  الجهدات التدي       

الاددانل  بو ب  هددذا ا خطددار لدد  تتددلافر فيدده هددروط صددحته بع لدد  ييتمددل وعددوبت 

 

(1) Crim. 26 oct. 1965: Bull. crim. no 211.   

(2) Crim. 2 avr. 1998: Bull. crim. no 130; Dr. pénal 1998. 111, obs. Véron.  

(3) Crim. 2 avr. 1998: Bull. crim. no 130; Dr. pénal 1998. 111, obs. Véron.  
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من قانل  الاالعات الفرنسي كل هخص يدنظ   9-431المظاهرات. وتااقب الماهة 

مظاهرة في الطريق الااا ول  يح ل عل  اذ  مسدبق وفادا للشدروط المحدوهة فدي 

 (.1الاانل  عالحبس وال رام )

الذكر ب  التظاهر غيدر المشدرو  بع المااقدب عليده وفادا لدنص ومن الجوير ع     

من قدانل  الاالعدات الفرنسدي يختلد  عدن التجمهدر الدذع يادرض  9-431الماهة 

األمن الااا للخطر. فاو قم  محيم  النا  الفرنسي  ع   المظاهرة التي ل  يتلافر 

ماهامد  هدروط فيها هرط ا خطار الساعق وفاا للاانل  ال تاتبر مشديل  لتجمهدر، 

 (.2التجمهر ل  تين متلافرة)

وفاا  لاماء قوي  ال يسرع وص  التجمهر اال اذا ت  عل  الطريق الااا. ولين       

مدن قدانل   104بهخدل المداهة  1960يلنيدل سدن   4المرسلا عاانل  ال داهر فدي 

الاالعات الفرنسي ليي يتسع مجال تطبياه عحيدث يشدمل مدن التجمهدر مدا يدت  فدي 

من قدانل  الاالعدات الفرنسدي  3فارة  431اكن الاام  بيما . وقو بكوت الماهة األم

 (. 3هذا المان )

 

(1) Article 431-9 "Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros 

d'amende le fait : 1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique 

n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées 

par la loi ;  2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant 

été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3° D'avoir établi une 

déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les 

conditions de la manifestation projetée." http://legifrance.gouv.fr 

(2) Cass. crim. 23 mai 1955, Bull. crim., no 258, D. 1955.655, Rev. sc. crim. 

1955.679, obs. L. Hugueney. «La circonstance que la manifestation projetée 

avait été interdite par l'administration ne suffit pas à démontrer qu'elle dût 

constituer un attroupement interdit»  

(3) Article 431-3 "Constitue un attroupement tout rassemblement de 

personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler 

l'ordre public." http://www.legifrance.gouv.fr 

http://legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ويا و عالطريق الاداا فإنده يشدمل الميدا  الاداا عطبياتده كالشدار  والميدوا        

 (.1وكذلك الطريق الخاص المفتلح للجمهلر )الميا  الااا عال وف ()

ال  ميا  خاص وعالتالي ال يسرع عل  التجمع  ويمين ب  يتحلل الميا  الااا      

وص  التجمهر، مثال ذلك ب  يالا عا  األهخاص عامل خيم   قام  نووة ماين  

 في حويا  عام .

 المظاهرة المحظورة وفقاً للقانون الفرنسي: -54

إذا لم يتم اإلخطار عنها  -ومقا للقانون الفرنسي    -  تكون المظاهرح محظورحو      

أمر بحظرها قبل بدءها إذا قدرت السلطات أن تل  المظاهرح مان شاتنها أو ندر 

تكدير اامن العام أي إحداث اضطرابات لألمان العاام. وتقاوم السالطات برخطاار 

 (.2منظمي المظاهرح بقرار حظرها. ويندر قرار الحظر من عمدح المدينة)

هدذا  1907سدن  مدارس  28وقو بكوت الماهة األول  من الاانل  ال داهر فدي       

المان  عخ لص االجتماعات الاام  عن ها عل  ب  االجتماعات الاامد  بيدا كدا  

 (.3ملضلعها يمين ب  تنااو عوو  اخطار مسبق)

 21ال داهر فدي  1995لسدن   73( مدن الادانل  رقد  1 -23وتااقب المداهة )      

 12فدي  ال داهر 2012لسدن   351الماول  عالارار عادانل  رقد   1995يناير سن  

مدن قدانل    L. 211-5من ينظ  التجماات الدلارهة فدي المداهة  2012مارس سن  

 

(1) A. DECOCQ, J. MONTREUIL et J. BUISSON, Le Droit de la Police, 

2e éd., 1998, Litec, no 960.  

(2)  Art. L. 211-4 Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la 

manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit 

par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration 

au domicile élu. Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la 

déclaration au représentant de l'État dans le département. Il y joint, le cas 

échéant, une copie de son arrêté d'interdiction. Si le maire, compétent pour 

prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de 

l'État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à 

l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. 

(3 )  Art. 1er Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être 

tenues sans déclaration préalable. 
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األمددن الددواخلي عددوو  اخطددار سدداعق عال رامدد  الماددررة للمخالفددات مددن الورجدد  

 .الخامس 

 المطلب الثاني

 التظاهر في أماكن معينة العقاب على 

 األماكن التي ال يجوز للمتظاهرين االقتراب منها: -55

حوه قانل  تنظي  التظاهر الم رع حووه مياني  يتاين عل  المتظاهرين عوا       

اللقلف فيها، ويرجع ذلك ال  بهمي  هذ  األماكن عما تحتليه مدن مسدتنوات تخدص 

يحوه المحافظ المختص عادرار منده حرمدا  عل  ب  " (16)الوول . وقو ن   الماهة 

ئ  متر وال يييو عل  ثالثمائ  متر يحظر آمنا  ماينا  بماا الملاقع ا تي  ال يال عن ما

  :عل  المشاركين ف  االجتما  الااا بو الملكب بو المظاهرة تجاور 

  .الماار الرئاسي  -

  .ماار المجالس التشرياي  -

  .ماار مجلس اللرراء، واللرارات، والمحافظات  -

  .الماار التاعا  للالات المسلح  -

وليدد ، والباثددات الوعللماسددي  ماددار المحدداك  والنياعددات، والمنظمددات الو  -

  .األجنبي ، واألماكن األثري  والمتاح 

مادار بقسداا ومراكدي الشدرط ، ومدويريات األمدن، والسدجل ، واألجهددية  -

  .والجهات األمني  والرقاعي 

كاف  المنشخت الحيلمي  والمستشدفيات والمطدارات والمؤسسدات التاليميد   -

  .والمنشخت الحيلي  والمرافق الاام 

  .حافظ المختص ب  يمي  بي  ملاقع جويوة طباا  للظروفوللم -
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وف  غير حاالت االجتما  بو الملكب بو المظاهرة يحظر عل  ب  فره       

الوخلل لحرا الملاقع المشار اليها لن ب من ات خطاع  بو اذاع  عها الستخوامها 

  ."ا ف  هذا ال رض، بو ن ب خياا وما هاعهها، ع رض االعت اا بو المبي  عه

وحايا  األمر ب  النص عل  حظر التظاهر في األماكن المحوهة في النص       

الساعق هل بمر ضرورع، نظرا  لما للمظاهرات من تواعيات تؤهع ال  تهويو  

األمن في تلك األماكن وصالع  الامل عها. مما يترتب عل  ذلك تهويو الم لح  

ياني حري  التابير عن الربع ب  الاام  ووق  الامل في الم ال  الحيلمي . فال 

تؤهع ال  وق  الامل في الوول  وتاطيل الم ال  الحيلمي  والمحاك  والنياعات  

 وتهويو الباثات الوعللماسي .

كما يخلل النص الساعق ال الحي  للمحافظ في ب  يوخل بماكن يحظر قياا        

وللمحافظ المختص ب   "  (16)اجتما  عاا عليها بو تنظي  مظاهرة عالله في الماهة 

 . "يمي  بي  ملاقع جويوة طباا  للظروف

 حظر التظاهر في دور العبادة: -56

تاددو هور الابدداهة بمدداكن مخ  دد   قامدد  الشدداائر وال ددالة. وينب ددي علينددا       

احترامهددا فددال يجددلر ب  تتحددلل الدد  بمدداكن للحددويث فددي السياسدد  حتدد  ال تنشددب 

م لين. لذا تحظر المداهة الخامسد  مدن قدانل  ختالفات سياسي  عين الاصراعات و

االجتما  الااا ف  بماكن الاباهة ل ير غرض الاباهة، كمدا  تنظي  التظاهر الم رع

  .يحظر تسيير الملاكب اليها بو التظاهر فيها

 البرلمان: محيط في المظاهرات تقييد -75

 فددي 5200 لسددن  (1)والشددرط  الخطيددرة المنظمدد  الجريمدد  قددانل  تمددمن      

 علد  فيجب  البرلما . محيم في المظاهرات  لتنظي  الماايير من مجملع  عريطانيا

 ومياداه  تداريخ محدوها كتاعد  الشدرط  يخطدر ب  المحيم هذا في المظاهرات  منظ 

 

(1) The Serious Organised Crime and Police Act 2005 (SOCPA).  
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 ا خطار يت  التحويو  ذلك عل  الاورة عوا حال  وفي بياا عست  قبلها وذلك المظاهرة

 (.1ساع ) وعشرين ع رعع قبلها

 ياطدي ب  يجدب  المختص  الشرط  مفتش ب  عل  البريطاني الاانل  نص  وقو       

 الادانل  هدذا ندص  فاو  ذلك ومع ا خطار. موة احتراا حال  في عالمظاهرة ت ريحا  

 لللقايد  وذلك ضروري  يراها هروطا   يفرض  ب  المختص  الشرط  لمفتش ب  عل 

 بو للملييدد  وقلعدده يحتمددل خطيددر ضدرر بو للنظدداا، خطيددر ضددراب ا حددوو   مدن

 للسدالم  بو لل دح  بو لفمدن مخاطر بو المنطا  في الحياة لسير خطيرا   ضطراعاا

 .(2)يوخله ب  بو البرلما  يترك ب  يريو  هخص  بع بو البرلما  لامل اعاق  بو

 وعمسدتل  المتظداهرو  يحملهدا التدي الالفتدات  عحجد  الشروط تلك تتالق فاو       

 الااليد  المييروفلنات  استخواا يحظر ب  للمفتشف للمظاهرة؛ الم احب  الملضاء

 .(3)المثال سبيل عل 

 التجمدع، بو المسيرة بو المظاهرة عشروط بو ا خطار  هرط مخالف  حال  وفي     

 احتدراا عوا حال  في الجريم  تاع كما المشاركين. بو المنظمين من تاع جريم  فإ 

 الحالد  فدي المسدوللي  مدن المدنظ  ويافد  الشدرط . مفدتش فرضدها التدي الشروط

 عسبب  يو  من األمر خر  لل كما جانبه من سيطرة  عوو   األملر سارت  اذا  األخيرة

 .(4)بنفسه  المتظاهرين

 

 

(1) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents 

(2) The Commissioner must give authorisation to a demonstration if the 

required notice is given. However, he may impose conditions if these are 

necessary to prevent:  Serious public disorder, Serious damage to property, 

Disruption to the life of the community, Risk to security or to health and 

safety, Hindrance to the proper operation of Parliament or to any person 

wishing to leave or enter Parliament. Section 133 , Serious Organised Crime 

and Police Act 2005, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/part/4/crossheading/demonstra

tions-in-vicinity-of-parliament.  

(3) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents   

(4) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/part/4/crossheading/demonstrations-in-vicinity-of-parliament
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/part/4/crossheading/demonstrations-in-vicinity-of-parliament
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 :ر التظاهر داخل المالعب الرياضيةحظ -58

يااقدب عدالحبس كدل من قانل  الاالعات الليبي عل  بنده " (198)تنص الماهة       

بو اثددارة الفلضدد  بثندداء ممارسدد   و التظدداهر ب بمددن قدداا عامددل مددن بعمددال الشدد 

خارجها، فدإذا ندتج  األنشط  الرياضي  بو عسببها سلاء  هاخل المالعب الرياضي  بو

عن الفال اتالف بو تخريدب مبداني بو بمدلال ممللكد  للوولد  بو ألحدو األهدخاص 

تي تاداهل وال رام  ال االعتباري  الاام  بو الخاص  بو لففراه تيل  الاالع  السجن

برعا  بضااف قيم  المرر الذع وقع. بما اذا نتج عدن الفادل بضدرار جسديم  فدي 

 ا".األرواح بو الممتليات فتيل  الاالع  ا عوا

 حظر المظاهرات داخل حرم الجامعة: -95

يتاين اقام  التلار  عين حريد  الطدالب هاخدل الحدرا الجداماي فدي ممارسد        

عن برائه  والحفاظ عل  النظاا الااا وحسن سير النظاا األنشط  الطالعي  والتابير 

 هاخل الجاما  كمرفق عاا.

مدن الالئحد  التنفيذيد  لادانل  تنظدي  الجامادات علد  بنده  (124)تنص الماهة       

"ياتبدر مخالفدد  ت هيبيد  كددل اخدالل عددالالانين واللدلائ  والتااليددو الجامايد ، وعلدد  

 األخص:

 ي  بو المنشخت الجاماي األعمال المخل  عنظاا اليل -1

تاطيل الوراس  بو التحري  عليه بو االمتنا  الموعر عن حملر الوروس  -2

والمحاضرات واألعمال الجاماي  األخر  التي تامي اللدلائ  عالملاظبد  

 عليها

كل فال يتناف  مع الشرف واليرام  بو يخل عحسن السير والسدللك هاخدل  -3

 الجاما  وخارجها

حا  بو الهووء الالرا له، وكل غش في االمتحدا  بو كل اخالل عنظاا االمت -4

 الشرو  فيه
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 كل اتالف للمنشخت بو األجهية بو الملاه بو اليتب الجاماي  -5

كل تنظي  للجمايات هاخل الجاما  بو االهتراك فيها عوو  ترخيص سداعق  -6

 من السلطات الجاماي  المخت  

بو جمع تلقياات تلريع المنشلرات بو اصوار جرائو ع ي  صلرة عاليليات  -7

 عوو  ترخيص ساعق من السلطات الجاماي  المخت  

االعت دداا هاخددل المبددان  الجامايدد  بو االهددتراك فددي مظدداهرات مخالفدد   -8

 للنظاا الااا بو ا هاب"

ويتم  لنا من نص الماهة الساعا  ب  المشر  يهوف ال  تحييو بماكن التالدي ،       

بنشددطته  المباحدد  التددي تارهددا اهارة عحيددث يتفددرغ الطددالب للوراسدد  ويمارسددل  

 (.1الجاما )

 2013ويثار التساؤل هنا هل يتاارض النص الساعق مع ما ييفله هستلر سن        

( من حري  التابير عن الربع، وعالتدالي ال يجدلر عد ع حدال ب  73في الماهة رق  )

وال يخدل اا الاداا يمنع ملاطن من التابير عن ربيه ما هاا يدت  فدي اطدار مدن النظد 

  عا هاب الاام ؟

ونر  ب  مدا يمارسده الطدالب مدن حريد  بثنداء الوراسد  وممارسد  األنشدط        

الطالعي  من خالل الانلات المشروع  والماترف عها كاتحاه الطالب ولجن  األسدر 

ومجددالت الحددائم وتنظددي  اللادداءات ...الددخ ال يتاددارض مددع حفددظ النظدداا الادداا 

 عالجاماات.

نا يمين الالل ع   قياا عا  طالب الجاما  عالتابير عن ربيهد  خدالل ومن ه      

مسيرة سلمي  هاخل بسلار الجاماد ، عدوو  اخدالل عالنظداا الاداا بو تجداور حدووه 

 (.1اللياق  اللاجب تلافرها في طالب الجاما  ال يخال  الاانل  بو الللائ )

 

  .91-90المرجع الساعق، ص ( ه.حسني الجنوع،1)
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ماددات الم ددري  مددن ونالحددظ فددي ا واندد  األخيددرة مددا وقددع مددن طددالب الجا      

مظاهرات غير سلمي  ومخالف  للنظاا الاداا وا هاب، عهدوف ت ييدو ف ديل سياسدي 

ماين بو التابير عن ربع ماين واستامال هاارات وقيداا الطدالب عاالعتدواء علد  

مثال عميو كليد  ال ديول  عجاماد  اليقداريق وعميدو كليد   ومياتبه  عمواء اليليات 

قاا الطالب عامليات تخرييب المباني وتيسير هدباعيك  الحالس عجاما  الااهرة. كما

مباني اليليات وكذلك قيدامه  عتشدليه المبداني عاليتاعد  عليهدا عد قب  األلفداظ وسدب 

وقذف رؤساء الجاماات وعمواء اليليات وكتاع  هذ  الشتائ  عل  جورا  الجاماد . 

التدي تهدوف مدن  تمثل السللكيات الساعا  عال بهند  هدك مخالفد  للادلانين واللدلائ 

انشاء الجاماات ال  التالي  وليس ال  جالها ميا  ترتيب فيه الجدرائ  والمخالفدات 

 األخالقي .

فالتابير عن الربع عالمظاهرات المخالف  للنظاا الااا والمخل  عدا هاب الاامد        

بمدر ال تادر  هدريا  وال يبيحده قدانل . عا ضداف  الد  ب  عاد  المحرضدين مدن 

المنوس  بو غير المسولل  يجوو  في هذا الملق  فرص  مناسدب   حدوا  الاناصر 

ا ضطراعات، التي تؤهع ال  تخريب المنشخت الجاماي . وهذا ما حو  عالفال من 

وجله عا  البلطجي  عين طالب الجاما  بثناء المظاهرات التي وقاد  بخيدرا فدي 

 عا  الجاماات الم ري . 

ي  الاماء ا هارع ال اهر عخرو  الحدرس التداعع ومما راه األمر صالع  ح      

للرارة الواخليد  مدن الجامادات والدذع ترتدب عليده تفداق  األمدر هاخدل الجامادات 

 .(2)عالتيامن مع قياا الطالب عالمظاهرات المخالف 

وفادا لتلجيهدات  - ومن الجوير عالذكر ب  الشرط  تتوخل فيما يحو  هاخل الجاما 

 في الحاالت الثال  التالي :  -2014ت في عاا المجلس األعل  للجاماا

 

س جلسددد   53لسدددن   10876( حيددد  محيمددد  الامددداء ا هارع عالاددداهرة فدددي الدددوعل  رقددد  1)

ا الحي  بنه ل  يبين ما اذا كان  هذ  المظدداهرة قددو تدد  ا خطددار عنهددا . ويالحظ عل  هذ28/12/1999

للجه  ا هاري  وتنظيمها با ال. اذ ب  انتفاء ا خطار الساعق يلص  المظدداهرة ع نهددا غيددر مشددروع ، 

 وعالتالي تيل  محظلرة، وياو االهتراك فيها جريم  مااقب عليهددا قانلنددا. راجددع: ه.حسددني الجنددوع،

  .92، صالمرجع الساعق

  س. 62لسن   17607، هعل  رق  25/11/2008( محيم  الاماء ا هارع جلس   2)
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  .عناء عل  طلب رئيس الجاما  بو من يفلضه -1

 .عناء عل  ت ري  خاص وكتاعي من النياع  الاام  -2

لمنددع ارتيدداب جددرائ  خطيددرة والاندد  الندداتج عنهددا، بو لمددبطها وضددبم  -3

 (.1مرتيبيها)

 الثالث الفصل

 تالرقابة على المظاهرات وتفريقها في بعض الحاال

 والمسئولية الجنائية الناشئة عن ذلك

 تقسيم: -60

تتخذ الرقاع  عل  المظاهرات مظاهر عوة، منهدا مندع المظداهرات قبدل البدوء       

سديرها )فدي  ( ومنها تد مين المظداهرات فدي بثنداء مبحث األولالفيها )ونتناوله في 

 (. المبحث الثاني

 المبحث األول 

 المظاهرات قبل البدء فيها منع

 المقصود بمنع التظاهر: -61

يا و عمنع التظاهر بو االجتما  بع منع التلاجدو والحيلللد  هو  انااداه ، بع       

 (.2منع األعماء اعتواء  من المظاهرة بو ا جتما )

 

 

مددن الاددانل  ال دداهر  25، الماهة 1881من قانل  سن   8( وهل ما كا  مفروضا في فرنسا عالماهة 1)

  .93المرجع الساعق، ص. راجع: ه. حسني الجنوع،  25/12/1905في 

، مددج الالاعددو الاانلنيدد ، محدداك  مجلددس الوولدد  فددي الحاددلس 17/1/1951( حي  مجلس الوول  في 2)

  .57راجع ه.حسني الجنوع، المرجع الساعق، ص والحريات.
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 :منع المظاهرات -1

للرير الواخلي   2013يسم  قانل  تنظي  التظاهر الم رع ال اهر في       

ال  وصلل ماللمات جوي  تفيو ني  المتظاهرين عارتياب  وكذلك لموير األمن في ح

يجلر  عل  بنه " (11)جرائ  ب  يمنالا هذا التظاهر قبل عوايته. فتنص الماهة 

وقبل عوء  –للرير الواخلي  بو موير األمن المختص ف  حال  ح لل جهات األمن 

عل  ماللمات جوي  عن ان راف ني    –االجتما  بو الملكب بو المظاهرة 

المنظمين بو المشاركين فيها ال  ارتياب ب  من المخالفات المن لص عليها ف  

منع االجتما  بو الملكب بو المظاهرة،  –الماهة الساعا  بو ب  جريم  بخر  

وللمتمرر اللجلء ال  قاض  األملر اللقتي ، وي ور الااض  بمر  مسببا  عل   

 . "وجه السرع  

سددلط  منددع  – بيمددا اددا للاددانل  الفرنسدديوف –لرجددل المددبم الامددائي و        

المظاهرات اذا كا  من هد نها احدوا  اضدطراب فدي النظداا الاداا. فتدنص المداهة 

من قانل  األمن الواخلي في فرنسا عل  بنده "لرجدل المدبم الامدائي ب   211-4

يرف  من  الت ري  عالتظداهر، اذا ترتدب عليهدا تادري  النظداا الاداا للخطدر، 

 (.1لب الت ري  عارار المنع")ويالا عإعال  طا

عليده وفادا لادانل  الاالعدات  اوياو تنظدي  مظداهرة فدي الطريدق الاداا مااقبد       

اذا لد   -1من قانل  األمن الواخلي( في األحلال التاليد :  12-211الفرنسي )الماهة 

 -2يح ل منظمي المظاهرة عل  اخطار مسدبق ووفادا للشدروط المحدوهة قانلندا ، 

المظداهرة  -3طار غير ميتمل وفاا  للشروط التي فرضدها الادانل ، ح ل عل  اخ

 

(1) Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative 

du code de la sécurité intérieure, Article L211-4 : "Si l'autorité investie des 

pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à 

troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie 

immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu". 

http://www.legifrance.gouv.fr/  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 -4من ه نها احوا  اضدطراب فدي النظداا الاداا وتادري  األمدن الاداا للخطدر، 

 (.1المتظاهرو  يحلمل  بسلح )

ويثار التساؤل عن المايار الذع يحوه رجل المبم الامائي مدن خاللده مدو        

ن عومه! حت  ال يترك األمر لرجل الشدرط  يحدوه مخالف  المظاهرة للنظاا الااا م

مو  مخالف  المظاهرة للنظاا الااا من عومه يتاين علينا ب  نارض للمثدال التدالي. 

قددداا مددد ملر قسددد  الشدددرط  عمندددع مظددداهرة كدددا  مادددررا تنظيمهدددا فدددي ميدددوا  

"Dauphine عباريس عين نااعيين ومتخ  ين في الاوال ، والتي تم  عوها من "

عل  اعتبدار ب  "عدوه  1990نلفمبر  30ماء والمحامين والملظفين في رجال الا

ونلعي  المشاركين في المظاهرات" في ميا  قريب من الميا  المتلاجو فيه رئيس 

الجمهلريدد ، الددذع يحتفددل عالموليدد  الثانيدد  لددذكر  ت سدديس محيمدد  الددنا  فإنهددا 

النظاا الااا. وكان   مظاهرة كفيله عارقل  االحتفاالت الرسمي  التي تسبب رعيع 

التي ينداهع فيهدا الناداعيل   1990هذ  المظاهرة هي المرة الراعا  منذ ههر يلنيل 

المحترفل  عالتابو  اللطني . واقترح  م ملريد  الشدرط  مياندا آخدر للتجمدع هدل 

" الملاجه للرارة الاول فدي الملقدع الدذع يسدم  لمسديرة رئديس Lutèecهار  "

(. ففددي هددذ  الحالدد  نالحددظ ب  البددويل لمنددع 2تظدداهرين)الجمهلريدد  هو  رؤيدد  الم

المظاهرة هل تادويل خدم سديرها. ممدا يترتدب علد  ذلدك التخفيد  مدن حدوة مندع 

 المظاهرة.

 

(1) Article L211-12 : "L'organisation sur la voie publique d'une 

manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les 

conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète 

ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la 

manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la 

loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant 

porteur d'une arme sont réprimées dans les conditions prévues à la section 3 

du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal". 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(2) LECLERCQ (C.), Libertés publiques, Litec, 2003, p. 301. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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وهنا يثار التساؤل حلل مو  افتائد  الشدرط  بو السدلط  ا هاريد  علد  حدق       

مدن ميدا   التابير وحري  التظاهر السلمي! وهل ياتبر ت يير خدم سدير المظداهرة

 ال  ميا  من قبل رجال المبم الامائي انتااص من الحق في التظاهر السلمي؟

 :في القانون اإلنجليزي غير المشروعة ةالمظاهرمنع  -62

علد  التجمدع المتحدرك.  procession or marchيسدرع وقد  المظداهرة        

انل  . ولد  يشدترط الاد assemblyوتختل  المظاهرة عن التجمدع غيدر المتحدرك 

( عوها ماينا فدي المظداهرة؛  Public Order Actا نجلييع )قانل  النظاا الااا 

هذ  المظاهرة تاع ولل من عوه قليل من األهخاص الذين تلجهلا ماا لتاوي  هيل  

؛ فاو ييل  ال رض منهدا مطالبد  المسوللين. وال يه  سبب المظاهرةبو التماس ال  

 مي  ماين  بو االحتفال عذكر  ماين . عحق ماين بو ا عراب عن ت ييو لا

وقو استليا الاانل  ا نجلييع هرط ا خطار المسبق ل ح  المظداهرة. غيدر       

ب  هذا ا خطار ال ييل  متطلبدا عندوما ال تسدم  الظدروف عدذلك، كمدا لدل تحدلل 

يفرض االجتما  تلاائيا ال  مظاهرة. يُماف ال  ذلك بنه من حق رجل الشرط  ب  

 عل  المظاهرة وتاع الجريم  ممن يخال  تلك الشروط.هروطا 

ويجددب ب  ييددل  ا خطددار ميتلعددا وب  يحددوه تدداريخ المظدداهرة وميااههددا       

 والطريق الماترح واس  وعنلا  منظمي المظاهرة.

 :وفقا للقانون اإلنجليزيالمخلة باألمن العام  حظر المسيرات -63

عحظدر  ب  ي ور بمرا   –لفمن الااا  نجلييعللاانل  ا  وفاا   –لرجل الشرط        

المسيرة لموة ثالث  بههر، اذا تبين له ب  فرض هروط ماين  عل  المسيرة ال ييفي 

للحيللل  هو  احوا  اضطراب عداألمن الاداا. وتادع الجريمد  ممدن يخدال  األمدر 

ال اهر عحظر المسيرة. غير ب  منظمي المسيرة بو المظاهرة لهد  ب  يطاندلا فدي 

 األمر ال اهر عذلك المنع بماا المحيم  المخت  .



 - 71 - 

مر من قاضدي األمدلر اللقتيد  بيحق لااطني المنارل ب  يلج وا ال  است وار       

Protection The الد  قدانل  الحمايد  مدن ا رعدا   ضدو المتظداهرين اسدتناها  

(PHA) 1997 Act Harassment from واذا بصدورت المحيمد  بمدر عمندع .

بو التظاهر عسبب ا رعا ، فإ  منظمدي المظداهرة بو ا ضدراب يحدق االعت اا 

 له  ب  يطانلا في ذلك األمر عاالستوناف.

Justice Criminal  2001وقو بكو قانل  الاوال  الجنائيد  والشدرط  لسدن        

2001(CJPA) Act Police and  بمددرا   ي ددور ب  الشدرط  لرجددل بندده علد 

 المسدداكن نيطلاددا ارعددا  الدد  يددؤهع التجمهددر  ب  اتمدد  اذا المظدداهرة عتفريددق

األكثدر مدن ذلدك ب  الادانل   األمدر. هذا يخال  من كل جريم  ويرتيب  المجاورة.

and Crime Organised Serious    المنظمد  الخطيدرةالبريطداني للجريمد 

(SOCPA 2005 Act Prevention  اذا صدور مدن هدخص مدا يشديل ارعاجدا

ب  ي ور بمر من رجل الشدرط  اذا كاند  نيد   لشخص آخر في مسينه حت  عوو 

الفاعل ب  يجبر هخ ا عل  ب  يدؤهع عمدال غيدر واجدب بو ب  يمتندع عدن عمدل 

شدخص فدي   فالده مدن هد نه ب  يسدبب ارعاجدا لبواجب. وييفي ب  يال  الفاعدل 

 .(1)متاموا احوا  ذلك ا رعا  في حو ذاتهمسينه، فال يليا ب  ييل  

 التي النسبي  الحالس من الجمايات  وتيلين االجتما  حري  ب  من الرغ   وعل      

  الاامد  وال دح  الاداا واألمدن الاام  الم لح  مع يتمش  ما الايله  من عليها يره 

 تسدهل عد   الوول  عل  ياع ايجاعيا التياما فإ  الويماراطي، المجتمع عها يسم  التي

 الحالس. تلك ممارس  من الملاطنين وتمين

 اهرة أو التجمع في قانون جنوب إفريقيا:رفض المظ  -64

 قو يوعل المجلس المحلي منظ  المظاهرة بو التجمع ال  مااعل  لمناقش  خططه      

، لتنظي  تلك المظاهرة بو ذلك التجمدع. ولهدذا األخيدر ب  وفاا لاانل  جنلب افريايا

 (.2ياترح تاويالت عل  خم سير المظاهرة بو التجمع)

 

(1) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/16/contents     

  ( راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا:2)
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المظاهرة بو التجمدع مدن قبدل المسدولل فدي المجلدس المحلدي بو اذا ت  رف        

مسولل الشرط  الماين لدذلك، فدإ  المظداهرة تاتبدر محظدلرة ويادع تحد  طائلد  

الاانل  كل من نظ  بو هارك في المظاهرة. ويحدو  رفد  المظداهرة بو التجمدع 

 في الحاالت التالي :

 ساع . 48مع عد اذا ل  يت  اخطار السلطات قبل المظاهرة بو التج -

قورت السلطات المخت   ب  هناك خطرا  عل  سدالم  األهدخاص بو الممتليدات  -

 من تلك المظاهرة بو تاطيل للمرور في الشلار .

وعل  السلطات المخت د  ب  تخطدر المدنظ  عد   المظداهرة بو التجمدع غيدر       

سدتحال  ذلدك يدت  مسملح عه. ويت  ذلك كتاع  وعتسليمه يوا عيو للمدنظ . وفدي حالد  ا

 (.1نشر هذا ا خطار في احو  ال ح  الماروف )

 استئناف قرار رفض المظاهرة أو التجمع:  -65

وفادا  للمنظ  ب  يطان عاالستوناف بمداا الااضدي المخدتص فدي قدرار الدرف        

. هذا الااضي له ب  يل ي قرار السلطات الدراف  لاانل  التظاهر في جنلب بفريايا

يها عالتالي. عنوئدذ للمدنظ  ب  يادلا عالمظداهرة ولديس للشدرط  ب  للمظاهرة ويجي

 (.2تمناها بو تفرس المتظاهرين)

 سلطة رجل الضبط القضائي في تحديد خط سير المظاهرة: -66

سدلط  تحويدو خدم سدير  –فادا للادانل  الفرنسدي و –لرجل المدبم الامدائي       

لمحوه من قبل المنظمين لها المظاهرة، وع ف  خاص  اذا كا  خم سير المظاهرة ا

 

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /   

  راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا: (1)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

  ( راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا:2)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
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(. فيالا رجدل المدبم الامدائي عتحويدو 1يترتب عليه اخالل عاألمن والنظاا الااا)

خم سير المظاهرة عما يتالءا مع ضرورات حفدظ النظداا الاداا، واال ترتدب علد  

 رف  منظمي المظاهرة لهذا التحويو قياا رجل المبم عمنع المظاهرة.

 المبحث الثاني 

 رات في أثناء سيرها تأمين المظاه

 ومسئولية وزارة الداخلية عن التقصير في ذلك 

وفقا  التزام وزير الداخلية بتوصيل مطالب المتظاهرين إلى المسؤلين -67

 :للقانون المصري

يلتدديا وريددر الواخليدد  بو مددن ينيبدده عدد   يخطددر الجهددات المانيدد  عمطالددب       

لتاسا  من الاانل  الم رع لتنظي  المتظاهرين قبل عوء المظاهرات. فتنص الماهة ا

قبل عادو االجتمدا  بو تسديير  –عل  ورير الواخلي  بو من ينيبه التظاهر عل  ب  "

اخطار الجهات الماني  عمطالب المجتمادين بو المشداركين  –الملكب بو المظاهرة 

ف  الملكب بو المظاهرة المخطر عنها، من بجل محاول  ايجاه حللل لتلك المطالب 

 ".ستجاع  لهابو اال

 واجب وزير الداخلية في وضع ضوابط تأمين المظاهرات: -86

تخلل الماهة الااهرة من قانل  تنظي  التظاهرات الم رع ال اهر سن         

للرير الواخلي  مهم  وضع الملاعم والممانات التي تيفل ت مين   2013

قرارا  عتشييل  ي ور ورير الواخلي  المظاهرات. فتنص الماهة الساعا  عل  ب "

لجن  ف  كل محافظ  عرئاس  موير األمن عها، تيل  مهمتها وضع الملاعم  

والممانات اليفيل  عت مين االجتماعات الاام  والملاكب والمظاهرات المخطر 

عنها، وطرس التاامل ماها ف  حال  خروجها عن اطار السلمي ، وفاا  ألحياا 

 ". الاانل 
 

(1) Paulle A., Libertés publiques et droits de l'homme, Dalloz, edition 2008, 

p. 193.  
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 اجب سلطات األمن:تأمين سالمة المتظاهرين و  -69

ت مين المظاهرات من حي  الحفاظ عل  سالم   عتختص قلات األمن       

المشاركين فيها وكذلك ت مين الممتليات الاام  والخاص  من بعمال التخريب التي 

من قانل  تنظي  التظاهر الم رع   12قو تحو  بثناء المظاهرات. فتنص الماهة 

ف  اطار الملاعم والممانات  –ات األمن تتلل  قلعل  ب  " 2013ال اهر سن  

اتخاذ ما يليا   –وطرس التاامل الت  تماها اللجن  المشار اليها ف  الماهة الااهرة 

من اجراءات وتواعير لت مين االجتما  الااا بو الملكب بو المظاهرة المخطر عنها، 

والخاص ،  والحفاظ عل  سالم  المشاركين فيها، وعل  األرواح والممتليات الاام  

 ."هو  ب  يترتب عل  ذلك اعاق  ال رض منها

واذا صور خالل االجتما  الااا بو الملكب بو المظاهرة ب  سللك من        

المشاركين فيها يشيل جريم  يااقب عليها الاانل  بو خرو  المشاركين فيها عن  

عل  بمر  ، وعناء يالرسم عجار لالات األمن عالي  بعالطاعع السلم  للتابير عن الر

من الاائو الميوان  المختص ف  االجتما  الااا بو تفريق الملاكب بو المظاهرة، 

 .والاب  عل  المتهمين عارتياب الجريم 

ويجلر لموير األمن المختص ميانيا  قبل الف  بو التفريق بو الاب  ب  يطلب       

 ،  ثبات من قاض  األملر اللقتي  عالمحيم  االعتوائي  المخت   نوب من يرا

الحال  غير السلمي  لالجتما  الااا بو الملكب بو المظاهرة، وي ور الااض  بمر  

 ".عل  وجه السرع  

 المظاهرات بطريق الفيديو: مراقبة -70

 la vidéoprotectionيسم  الاانل  الفرنسي علضع كاميرات فيويل للحماي        

مالها والحداالت التدي يدت  في الشلار  واألماكن الاامد . وقدو وضدع هدروط اسدتا

االطال  عليها وذلك في مجدال جدرائ  ا رهداب علد  وجده الخ دلص، وحمايد  

برواح الناس وسدالمته  الجسدمي  واألمدلال الاامد  والخاصد . فتدنص المداهة رقد  

عل   2012مارس سن   12من قانل  األمن الواخلي الفرنسي ال اهر في  223-1
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تاطها كاميرات الفيويل في الطريق الااا يمين ب  ب  "نال بو تسجيل ال لر التي تل

رهاعي  وحمايد  تستخومها السلطات الاام  المخت   ل رض اللقاي  من األعمال ا 

 (.1.....")المباني والمنشخت 

وقو ذهدب المشدر  الفرنسدي بعادو مدن ذلدك حيدث ندص علد  التدياا مسدت لي      

من قانل  الوفا  عد   يمدالا  L. 223-2المؤسسات والمنش ت المحوهة في الماهة 

لتياا عل  كل هخص طبياي بو ماندلع للحماي . كما فرض هذا اال فيويل كاميرات 

يالا عاست الل البنيد  األساسدي  بو األهدخاص الدذين لهد  حدق االمتيدار فدي تسديير 

 (. 2مرافق النال الااا وكذلك مست لي المطارات)

فددي حالدد  الددواخلي الفرنسددي  مددن قددانل  األمددن 4-223كمددا بجددارت المدداهة       

ثل الوول  في المحافظات وموير ماالستاجال ووجله خطر علقل  بعمال ارهاعي  لم

 ،ب  يمنحل ترخيص مؤقتا علضع نظاا للحماي  عياميرات الفيدويل في عاريس األمن

 

(1) Art. L. 223-1 La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la 

voie publique par le moyen de laH vidéoprotection peuvent être mis en 

œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes 

de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs 

bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux 

susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Il peut être également 

procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public 

aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et 

établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. La 

vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au 

public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V 

du présent livre. — [L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-II, al. 1er à 12 ecqc 

les actes de terrorisme.] Code de la sécurité intérieure (Ord. no 2012-351 du 

12 mars 2012) www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 223-2 Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant 

de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire 

la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, 

aux personnes suivantes:  

  1oLes exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés 

aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense;  

2oLes gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des 

transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par 

l'article L. 1000-1 du code des transports;  

  3oLes exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas 

précédents, sont ouverts au trafic international.  www.dalloz.fr 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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وذلك لموة ال تييو عل  برعا  بههر حت  يت  فحص الوواعي التي تبدرر ذلدك ويدت  

(. وقو عاقب الاانل  الفرنسي المشار اليه  في هذا الاانل  1هائي)من  الترخيص الن

بلد  يدلرو اذا لد  يالمدلا علضدع كداميرات  150عاالع  ال رام  التدي ت دل الد  

 (.2الحماي )

عل  المحافظات الفرنسي  من قانل  األمن الواخلي 8-223 كما فرض  الماهة      

نظدداا هددذ  الحمايدد  عالتنسدديق مددع ليدداميرات الفيددويل. ويددت  وضددع  ب  تمدع نظامددا  

المسوللين في المحافظد  وممثدل الوولد  فدي المحافظد . وال درض مدن وضدع هدذ  

الياميرات هل التارف عل  األهخاص الذين يالمل  عاالعتواء عل  هذ  المنش ة بو 

 (.3الاياا ع عمال الش ب عجلارها)

 

(1) Art. L. 223-4 Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque 

d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le 

département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes 

mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission 

départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation 

d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre 

V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de 

la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la 

réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la 

procédure d'autorisation provisoire. www.dalloz.fr   

(2) Art. L. 223-7 Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les 

personnes mentionnées à l'article L. 223-2, de ne pas avoir pris les mesures 

d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai 

défini par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6. — [L. no 95-73 

du 21 janv. 1995, art. 10-1-V.] www.dalloz.fr 

(3) Art. L. 223-8 Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection 

des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux 

articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des 

intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'État dans le 

département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune 

la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit 

en délibérer dans un délai de trois mois.  

Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du 

système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la 

commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'État dans le 

département ou, à Paris, le préfet de police.  

Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables. — [L. no 95-73 du 21 janv. 

1995, art. 10-1-VI.] www.dalloz.fr   

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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األغدراض التدي  نسديمن قانل  األمن الواخلي الفر 2-251 وقو حوهت الماهة      

 هذ  األغراض فيما يلي:تتمثل تفريم محتليات كاميرات الفيويل.  يت  من بجلها

 ت الاام  خحماي  المباني والمنش -

 ت والتجهييات والماوات المفيوة لفمن اللطني خحماي  المنش -

 تنظي  سيلل  المرور -

 اثبات الجرائ  اللاقا  عالمخالف  لاانل  المرور -

ل االعتدواء علد  بمدن األهدخاص واألمدلال فدي األمداكن اللقاي  من بعمدا -

المارض  لمخاطر الاووا  بو السرق  بو تجارة المخورات وكدذلك اللقايد  

 في مناطق المارض  ع ف  خاص  لجرائ  ال ش الجمركي

 اللقاي  من بعمال ا رهاب  -

 اللقاي  من المخاطر الطبياي  بو التاني  -

 ميافح  الحريقتاوي  المساعوة والنجوة لفهخاص و -

 (.1)ت التي تستابل جمهلر في الحوائق الاام ختحايق بمن المنش -

 

(1) Art. L. 251-2 La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la 

voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre 

par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer:  

  1o La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords;  

  2o La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale;  

  3o La régulation des flux de transport;  

  4o La constatation des infractions aux règles de la circulation;  

  5o La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans 

des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de 

trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement 

exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second 

alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 

du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions;  

  6o La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au 

chapitre III du titre II du présent livre;  

  7o La prévention des risques naturels ou technologiques;  

  8o Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie;  
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وضع كداميرات من قانل   األمن الواخلي الفرنسي  2-251كما بجارت الماهة       

 ....الددخ(السدديرك والمطا ) ت المفتلحدد  للجمهددلرخالحمايدد  فددي األمدداكن والمنشدد 

ت مارضد  ع دف  خالمنشد  ل رض حمايد  األهدخاص واألمدلال عندوما تيدل  هدذ 

 خاص  لمخاطر الاووا  بو السرقات.

في الطريق الاداا  وعل  الرغ  من ب  كاميرات الفيويل تلتام من كا  متلاجوا        

عل  الحريات عنوما  بو الميا  الااا، فإ  الاماء الفرنسي قو بعو  حرصا واضحا  

 ير من كا  متلاجوا  عل  عوا ت لمن قانل  األمن الواخلي   3-251 نص في الماهة

في مواخل تلك المساكن. كما نص فدي  وال من كا  متلاجوا   ،هاخل األماكن السيني 

خطددار الجمهددلر عشدديل واضدد  وهائدد  علجددله نظدداا االمدداهة ذاتهددا علدد  ضددرورة 

ويذكر فيه السلط  التي وافا  عل  ذلك والشخص المسدولل عدن  ،كاميرات الفيويل

 .(1)تش يلها

الاانل  الفرنسي للضع كاميرات الحماي  الح لل علد  ت دري  وقو اهترط       

عذلك من ممثل الوول  في المحافظ  وعالنسب  لباريس يجب ملافا  موير األمن. وفي 

حال  الياميرات التي تتالق ع كثر من محافظ  فإ  الت ري  ي ور من ممثل الوول  

. ويحوه الت ري  هروط (2الذع ياع في الوائرة التي ياع فيها مار طالب الت ري )

 

  9o La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs 

d'attraction.  

  Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et 

établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des 

personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont 

particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. — [L. no 95-73 

du 21 janv. 1995, art. 10-II, al. 1er à 12 sauf ecqc les actes de terrorisme.] 

www.dalloz.fr 

(1) Art. L. 251-3 Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont 

réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des 

immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le 

public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système 

de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable. — [L. no 

95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-II, al. 13 et 14.] www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 252-1 L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre 

du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État 

dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière 

de défense nationale, après avis de la commission départementale de 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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التش يل ومنها ما يتالق عاألهخاص الميلفين عاسدت الل نظداا كداميرات الحمايد  بو 

 (.1الذين يطلال  عل  ال لر وا جراءات الالرم  الحتراا بحياا الاانل )

ومن ناحي  األهخاص الدذين يجدلر لهد  االطدال  علد  هدذ  التسدجيالت فدإ        

والجمدارك قو حوهت بنهد  رجدال الشدرط  من الواخلي من قانل  األ 3-252الماهة 

طفاء والنجدوة. كمدا حدوهت المداهة السداعا  وسدائل نادل هدذ  ال دلر الد  تلدك وا 

وموة االحتفاظ عها فدي حدووه هدهر مدن  ،وطريا  الوخلل ال  التسجيالت  ،الجهات 

تلجبه عالغ تلك الجهات عهذ  التسجيالت والوخلل اليها هو  االخالل عما يساتاريخ 

قددانل  ا جددراءات الجنائيدد  مددن االحتفدداظ عهددذ  التسددجيالت لمددوه بكثددر لمددرورة 

التحايق والمحاكمات الجنائي . وفي حال  االستاجال فيجلر لتلك الجهدات ب  تطلدع 

 .(2)عل  تلك التسجيالت  فلرا  

 

vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le 

territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le 

représentant de l'État dans le département dans lequel est situé le siège social 

du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, 

après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les 

représentants de l'État dans les départements dans lesquels des caméras sont 

installées en sont informés. Seuls sont autorisés par la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les systèmes 

installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les 

enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus 

dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, 

directement ou indirectement, des personnes physiques. — [L. no 95-73 du 

21 janv. 1995, art. 10-III, al. 1er et 5.] www.dalloz.fr 

(1) Art. L. 252-2 L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions 

utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de 

l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux 

mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. — [L. no 

95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-III, al. 2.] www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 252-3 L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement 

désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie 

nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont 

destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités 

de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée 

de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette 

transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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وقو نص الاانل  الفرنسي عل  لجن  خاص  عهذ  التسجيالت وهي التدي تادرر       

واالطال  عليها وهروط ووسائل تحايق ذلك. وقدو ن د  المداهة  ،ال لر نال تلك

عل  ب  الت ري  علضع كاميرات الفيويل ياط  لموة خمس سدنلات قاعلد   252-4

ن دد  علدد  ب  هددذ   5-252لمددا سددبق ذكددر  فددإ  المدداهة  . وتطبياددا  (1)للتجويددو 

يميدن ب  تييدو  تالفها في موة ينص عليها الت دري . هدذ  المدوة الاالتسجيالت يت  

 . (2)عل  ههر اال في حال  االستوالالت والتحاياات والمحاكمات الجنائي 

لما تمثله المظاهرات وحاالت الشد ب مدن خطدلرة علد  األمدن الاداا  ونظرا        

قدو ن د   6-252وعل  سالم  األفراه وصيان  المال الااا والخاص، فدإ  المداهة 

افظات بو موير األمن في الااصدم  ب  يد مر عل  بنه من حق ممثل الوول  في المح

 

conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de 

permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des 

services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des 

services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et 

enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la 

commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce 

dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux 

enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque 

d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis 

préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président 

de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait 

l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission. — 

[L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-III, al. 3.]  www.dalloz.fr 

(1) Art. L. 252-4 Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une 

durée de cinq ans renouvelable. Les systèmes de vidéoprotection installés 

doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du 

ministre de l'Intérieur après avis de la Commission nationale de la 

vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la 

publication de l'acte définissant ces normes. Les autorisations mentionnées 

au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 

2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 

expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 

janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. — [L. no 95-73 du 21 janv. 1995, 

art. 10-III, al. 4, 6 et 17.]  www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 252-5 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête 

préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits 

dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un 

mois. L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des 

enregistrements. — [L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-IV.] www.dalloz.fr   

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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علضدع كداميرات  مؤقتا   ت ريحا   2-251عتسلي  األهخاص المشار اليه  في الماهة 

 . (1)الفيويل عوو  سبق الح لل عل  ملافا  من اللجن  الخاص  عياميرات الحماي 

هدذ  اللجند  سدلط  مراجاد  هدروط تشد يل نظداا  1-253وقو خللد  المداهة       

رات المراقب  بو الحماي . ولها ب  ت دور عندو اللديوا تلصديات خاصد  عدذلك كامي

وب  تاترح تاليق بو ال اء األجهية غير الم رح عها بو التي ال تتمش  مع هدروط 

. ورغب  في تحايق حماي  بكبر لهذا النظاا فاو خدلل الادانل  (2)التركيب والتش يل

عناء عل  طلب من لجن  الحماي   ،ات لي والحريالفرنسي اللجن  اللطني  للحاسب ا 

ب  تمارس رقاعد  علد  تشد يل هدذ  األنظمد  وطرياد  تشد يلها عشديل يتمشد  مدع 

لد  والحريدات ب  هنداك مخالفد  تمد  للجند  اللطنيد  للحاسدب ا االحريات. واذا 
 

(1) Art. L. 252-6 Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une 

manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des 

risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le 

représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police 

peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis 

préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une 

autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, 

exploité dans les conditions prévues par le présent titre, pour une durée 

maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement 

informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne 

un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. 

L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la 

manifestation ou le rassemblement a pris fin. Sauf dans les cas où les 

manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le 

représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police 

recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la 

mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure 

prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission 

doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation 

provisoire. — [L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-III bis sauf ecqc les 

actes de terrorisme.]  www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 253-1 La commission départementale de vidéoprotection peut à 

tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur 

les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant 

aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas 

échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression 

des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est 

fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de 

cette proposition. — [L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-III, al. 7.] 

www.dalloz.fr  

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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لشروط التشد يل ب  تطلدب مدن ممثدل الوولد  فدي المحافظدات بو مدوير األمدن فدي 

 .(1)نظاا كاميرات ماين  تخال  هروط التش يل عاريس تاليق بو ال اء

عل  ب  مدن حدق بعمداء اللجند  اللطنيد  للحاسدب  3-253وقو ن   الماهة       

ا لي والحريات وكذلك كل من يخلله الاانل  وبعماء لجن  كداميرات الحمايد  ب  

عاسددتثناء  ،يددوخللا األمدداكن والمنشددخت والمؤسسددات التددي تسددتامل نظدداا الحمايدد 

ويدت  اخطدار المسدولل عدن هدذ  المنشدخت عحاده فدي  .اكن السديني  )المندارل(األم

الحق فإ  الييارة تتلق  حتد  يد ذ   ااالعتراض عل  تلك الييارة. واذا مارس هذ 

قاضي الحريات والحبس لدو  المحيمد  االعتوائيد  التدي يادع فدي هائرتهدا األمداكن 

ة اللقدائع التدي تبدرر هدذ  ولينه في حال  االستاجال بو خطدلر ،المطللب ريارتها

الرقاع  بو في حال  وجله خطر ينظر علقدل  تدومير بو اخفداء اللثدائق فإنده يجدلر 

ل عن هذا الميدا  وليدن عادو الح دلل علد  ولاتماا هذ  الييارة هو  اخطار المس

في هذ  الحال  ليس من حدق هدذا المسدولل وت ري  من قاضي الحريات والحبس. 

ة. وتت  الييدارة تحد  سدلط  ورقاعد  قاضدي الحريدات ب  ياترض عل  تلك الييار

والحبس الذع سم  عها في وجله هاغل الميا  بو من يمثله. وفي حال  عوا وجدله 

 . (2)صاحب الميا  يمين االستاان  عشاهوين ممن ال يتبال  المسولل عن الميا 

 

(1) Art. L. 253-2 La Commission nationale de l'informatique et des libertés 

peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du 

responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle 

visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation 

et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions du 

présent titre ou à celles de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions du 

présent titre, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable 

du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander 

au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police 

d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. 

Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande. — [L. no 

95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-III, al. 8.]  www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 253-3 Les membres de la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions 

définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres 

http://www.dalloz.fr/
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ويشدير الادرار  .فلريدا   نفاذا   وياتبر الارار ال اهر والذع يسم  عالييارة نافذا        

الذع سم  عالييارة ال  ب  الااضي الذع سدم  عده يميدن الرجدل  اليده  ياداف بو 

تاليق هذا الارار ال اهر عالييارة. ويشير الارار ال  المهل  وطدرس الطادن عليده. 

ويميددن الطاددن عليدده عاالسددتوناف بمدداا الددرئيس األول للمحيمدد  االسددتوناف. وهددذا 

 . (1)متالق عطريا  تنفيذ الييارةاألخير يختص بيما عالطان ال

 

des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures 

à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, 

enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un 

système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au 

domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en 

est préalablement informé. 

Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit 

d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler 

qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de 

grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui 

statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, 

lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de 

destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir 

lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation 

préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable 

des lieux ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le 

contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence 

de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un 

conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont 

pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. 

www.dalloz.fr 

(1) Art. L. 253-3 "L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul 

vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être 

saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. 

Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les 

règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier 

président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le 

déroulement des opérations de visite. Les personnes mentionnées au premier 

alinéa peuvent demander communication de tous documents nécessaires à 

l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre 

copie; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout 

renseignement et toute justification utiles; elles peuvent accéder aux 

programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la 

transcription par tout traitement approprié dans des documents directement 

utilisables pour les besoins du contrôle."  www.dalloz.fr 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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ويحق للادائمين علد  هدذ  الييدارة االطدال  علد  المسدتنوات الالرمد  التمداا       

وب  ي خذوا منها نسخ  عنو اللديوا. ولهد  ب  يطلبدلا مدا  ،مهمته  بيا كان  الوعام 

 ،وله  بيما ب  يطلالا عل  عدرامج اليمبيدلتر والماللمدات  ،يان له  من تفسيرات 

ا ماالج  آلي  لهذ  الماللمات الملجلهة في اليمبيلتر. وله  ب  يطلبلا من رئيس وبي

اللجن  خبراء يت  تايينه  للمساعوة في هذ  الاملي . وتنتهي الييدارة عامدل محمدر 

 .(1)عما ت  من اجراءات ماين  ومن نتائج ترتب  عل  ذلك

يس عنداء علد  طلدب ويحق لممثدل الوولد  فدي األقدالي  ومدوير األمدن فدي عدار      

بعماء لجن  كاميرات الحماي  وبعماء اللجن  اللطني  للحاسدب ا لدي والحريدات 

بو من تلااء نفسه ب  ي مر ع لق المنش ة لموة ثالث  بهدهر عادو اندذار المسدولل عنهدا 

وعددوا امتثالدده فددي المددوة التددي يحددوهها قددرار ال لددق. ويسددرع ذلددك علدد  المنشددخت 

يلجو عها نظداا ليداميرات الحمايد  هو  سدبق الح دلل والتي  ،المفتلح  للجمهلر

ل عن المنشد ة عالح دلل ولعل  ت ري . وفي نهاي  األههر الثالث  اذا ل  يا  المس

رالد  نظداا كداميرات الحمايد . إيحق للسلط  ا هاري  ب  تندذر  عو ،عل  الترخيص 

 (.2)واذا ل  يمتثل لهذا ا نذار يجلر غلق المنش ة لموة بههر ثالث  بخر 

 

(1) Art. L. 253-3 "   Elles peuvent, à la demande du président de la 

commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-

ci dépendent. Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications 

et visites menées en application du présent article. — [L. no 95-73 du 21 

janv. 1995, art. 10-III, al. 9 à 15.] www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 253-4 A la demande de la commission départementale de 

vidéoprotection, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 

ou de sa propre initiative, le représentant de l'État dans le département et, à 

Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après 

mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un 

établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de 

vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, 

l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité 

administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas 

donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois 

mois peut être prononcée. — [L. no 95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-III, al. 

16.] www.dalloz.fr 

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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ويجلر ليل هخص ب  يطلدب مدن المسدولل عدن كداميرات الحمايد  االطدال        

عل  التسجيالت التي تتالق عه. وب  يت كو مدن ارالد  ال دلر الخاصد  عده فدي مدوة 

محوهة. ومع ذلك فإ  المسدولل عدن النظداا يميدن ب  يدرف  هدذا الطلدب ألسدباب 

سبب وجله اجدراءات بمداا الجهدات تتالق ع من الوول  بو الوفا  بو األمن الااا بو ع

 الامائي  بو الجهات المساعوة لها بو حالس تتالق عال ير.

ويحق لمن يهمه األمر ب  يتلجه ال  لجن  كاميرات الفيويل بو اللجند  اللطنيد        

للحاسب ا لي والحريات في كل بمر يتالق عتش يل نظاا حمايد  كداميرات الفيدويل. 

ه األمر في التلجه ال  الامداء المخدتص ومنده الامداء وال يخل ذلك عحق من يهم

 .(1)المستاجل

 علدد  عادداب كددل مددن ياددي  نظامددا   الفرنسددي وقددو نددص قددانل  األمددن الددواخلي      

بو ب  يح دل  ،لياميرات الحماي  بو يحتفظ عها بو يستمر في تش يلها هو  ت ري 

ف بو تيييد  تالإبو ب  يادلا عد  ،عل  ماللمات مدن هدذ  اليداميرات هو  ت دري 

الماللمات الملجلهة عها بو يايدق عمدل لجند  التفتديش علد  كداميرات الحمايد  بو 

عمل اللجن  اللطني  للحاسب ا لي والماللمدات ب  يسدم  لمدن لديس لده الحدق ب  

يطلع عل  ال لر ب  يستخوا تلك ال لر في بغراض غير التي ت  الت ري  عهدا. 

 .(2)بل  يلرو 45ل رام  هذ  الاالع  هي الحبس ثال  سنلات وا

 

(1) Art. L. 253-5 Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable 

d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements 

qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet 

accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif 

tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au 

déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations 

préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. Toute personne 

intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté 

tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.Les dispositions 

du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de 

saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. — [L. no 95-

73 du 21 janv. 1995, art. 10-V.]  www.dalloz.fr 

(2) Art. L. 254-1 Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le 

maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de 

http://www.dalloz.fr/
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في بعض  لمدة قصيرة الطوق األمني واحتجاز األشخاص المتظاهرينفرض  -71

 :األماكن العامة

اذا قاا رجال الشرط  عامل طلس بمني عل  المتظاهرين، وذلك حماي  للنظداا       

الاداا واألمدن الاداا، وحداول الدبا  الخدرو  مدن الطدلس األمندي، اال ب  رجددال 

ملا السماح له  عالخرو ، فهدل ياتبدر ذلدك مخدال عدالحق فدي الحريد  الشرط  رف

ا نسدا  فددي حيدد  التسدداؤل المحيمد  األورعيدد  لحاددلس والتنادل؟ تجيددب علد  هددذا 

Austin et autres c. Royaume-Uni  ع   عوا السماح للموعين عالخرو  من

  ييدن الطلس األمني الذع فرضه رجال الشرط  واستمر ذلك لموة سبع ساعات ولد 

علسع رجال الشرط  اتخاذ اجراء بخر سل  عمل طلس بمني لتد مين المتظداهرين 

فال ياو منع الموعيين من الخرو  من الطدلس األمندي مخالفد  للحريد  الفرهيد  فدي 

(. ومن الجوير عالدذكر ب  1( من االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا )5مفهلا الماهة )

كل انسدا  لده رعي  لحالس ا نسا  تنص عل  بنه "الماهة الخامس  من االتفاقي  األو

 ....".الحري  واألمن لشخ ه. وال يجلر حرما  بع انسا  من حريتهفي حق ال

ماذا لل است رس عمل الطلس األمني موة ت ل ليلا كامل، فهل ياتبدر ذلدك مخالفدا 

امتوت لحق األفره في الحري ؟ نر  بنه اذا كان  موة الطلس األمني مبال ا  فيها بع 

لساعات طليل  بو وصل  ليلا، فهندا نيدل  ع دوه مخالفد  صدريح  لحيد  المداهة 

في الحريد   الخامس  من االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا  التي تحمي ليل فره حاه

واألمن. وع ف  خاص  اذا ل  يين هناك سبب ماالل يبرر رياهة موة عمدل الطدلس 

 

vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, 

de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de 

vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou 

d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont 

autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et 

L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail. — [L. no 

95-73 du 21 janv. 1995, art. 10-VI.]  www.dalloz.fr 

(1) CEDH, 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, req. nos 

39692/09, 40713/09 et 41008/09, in (C. Fleuriot, Confinement lors d'une 

manifestation et droit à la liberté et à la sûreté, Dalloz actualité 30 mars 

2012) www.dalloz.fr , http://hudoc.echr.coe.int/   

http://www.dalloz.fr/
http://www.dalloz.fr/
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عد   تحدوه اللدلائ  تحويدوا  هقيادا  مدوة األمني من قبل رجال الشرط . وهنا نلصدي 

 الطلس األمني واللسيل  المستخوم  لامله. 

ويمين وضع عا  الماايير التي تستهوع عها المحيم  لجلار الطدلس األمندي       

والاددلل عسددالمته واعتادداه  عددن مخالفدد  حددق الفددره فددي الحريدد . وتتمثددل الماددايير 

 االسترهاهي  فيما يلي:

 س األمني ضروريا ب  ييل  عمل الطل -

 طريا  تنفيذ الطلس األمني -

 موة تنفيذ الطلس األمني -

 ا ثار المترتب  عل  الطلس األمني -

وفي ربينا اذا احترا رجال المبم الامائي بثناء قيامه  عامل الطدلس األمندي       

عل  المتظاهرين اللسائل المستخوم  ولد  يسدت رس مدوة طليلده ولد  يترتدب عليده 

هرين فال تلجو مخالف  لنص الماهة الخامس  مدن االتفاقيد  األورعيد  اضرار عالمتظا

لذلك اعتبرت المحيم  األورعي  لحالس ا نسا  فدي حيد   لحالس ا نسا . وتطبياا  

Austin et autres c. Royaume-Uni  ب  ما قاا عه رجال الشدرط  مدن عمدل

ف  كا  يتخلف طلس بمني عوال  من ف  المظاهرة كا  ضروريا  أل  اجراءات ال

 ب  يترتب عليها بضرار عالمتظاهرين، لذا آثر رجال الشرط  عمل الطلس األمني.

في قضاء المحكمـة األوربيـة لحقـوق  فرض الطوق األمني على المتظاهرين -72

 :اإلنسان

هل تملك السلطات فرض طلس بمني عل  المتظاهرين عحيث تحو من حريته        

 ؟ واذا كا  ذلك جائيا، في  من اللق  يست رس الطلس في التنال بع حريته  الفرهي

 الفرهي ؟ األمني حت  ال يتحلل ال  حرما  غير قانلني للحري 

 Austinعرض هذا األمر عل  المحيم  األورعي  لحالس  ا نسا  في قمي        

and others v. United Kingdom   عل  المملي  المتحوة من عدوه التي رفا
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ين ت  احتجداره  الذ وضو الربسمالي  والالل   الذين نظملا مظاهرة من المتظاهرين

فددي لنددو  عالممليدد  المتحددوة عاددو ب  فرضدد  علدديه  السددلطات فددي بحددو الميدداهين 

ضدمن آالف مدن غيدره   –البريطاني  طلقا بمنيا يمناه  من الخرو  مدن الميدوا  

الد  ب  هدذا من المتظاهرين لموة وصل  ال  سبع سداعات. وقدو اسدتنو الطداعنل  

ا جراء يرقي ال  هرج  حرما  من الحري  في غير الحاالت التي يجلر فيها ذلدك 

مؤيدوة مدا  –قانلنا، وهل ما تحظر  الماهة )الخامس ( من االتفاقي . قم  المحيمد  

ع   هذا ا جراء ال يرق  ال  هرجد  الحرمدا  مدن  –انته  اليه الاماء األنجلييع 

تاييو لها رغد  ذلدك. ومدن ناحيد  تبريدر ، فدإ  المحيمد   وانما هل الحري  الفرهي ،

قورت ب  هناك ما يبرر ذلك ا جراء عالنظر ال  ظدروف الامدي  حيدث تبدين مدن 

سريا  المظداهرة بنهدا تحللد  الد  مظداهرة تتخللهدا بعمدال الاند  ممدا ولدو لد  

السلطات خشي  انتشار الان  في بنحاء عويوة من الموين  عحيدث ي داب السديطرة 

عليهددا. ومددن ثدد  فددإ  المحيمدد  قددورت ب  هددذا ا جددراء لدده مددا يبددرر  فددي مجتمددع 

 (.1هيماراطي وفاا ألحياا االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا )

 المبحث الثالث

 والمسئولية الجنائية  تفريق المظاهرات

 الناشئة عنها

 في تفريق ها، يخلل الاانل  السلطات حااعا ضاف  ال  منع المظاهرة ورقاعت        

 (.2)وفاا للاانل في عا  الحاالت  المظاهرة

 

 

(1) USTIN AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM ,Applications nos. 

39692/09,40713/09 and 41008/09)GRAND CHAMBER,JUDGMENT OF 

15 MARCH 2012 .Judgment delivered by the Grand Chamber following 

relinquishment of jurisdiction by a Chamberin accordance with Article 30 of 

the Convention.AUSTIN AND OTHERS v. THEUNITED KINGDOM 

JUDGMENT 425. http://hudoc.echr.coe.int/  

 وما يليها.  55ص المرجع الساعق، ( ه. حسني الجنوع،2)

http://hudoc.echr.coe.int/
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 في تفريق المظاهرة: إجراءات واجبة االتباع -73

عددوء  -1م سددلط  تفريددق المظدداهرة فددي الحدداالت التاليدد : بييددل  لرجددل المدد       

خدرو  المتظداهرين علد   -2المظاهرة عوو  سبق اخطار الجه  المخت   قانلنا ، 

اذا هدوهت المظداهرة األمدن والنظداا الاداا. هندا يجدلر  -3 حووه التظاهر السلمي،

 لرجال المبم تفريق المظاهرة. 

     2013ندلفبر سدن   24( مدن الادانل  ال داهر فدي 12في ذلك تدنص المداهة )      

واذا صور خالل االجتما  الااا بو الملكب بو المظداهرة ب  سدللك مدن عل  بنه "

عليها الاانل  بو خرو  المشداركين فيهدا عدن المشاركين فيها يشيل جريم  يااقب 

  جار لالات األمن عالي  الرسم ، وعناء عل  بمر بالطاعع السلم  للتابير عن الر

، ا بو تفريدق الملاكدب بو المظداهرةمن الاائو الميوان  المختص ف  االجتما  الاا

  .والاب  عل  المتهمين عارتياب الجريم 

يا  قبل الف  بو التفريق بو الاب  ب  يطلب مدن ويجلر لموير األمن المختص ميان

،  ثبدات الحالد  االعتوائي  المخت   نوب مدن يدرا  قاض  األملر اللقتي  عالمحيم 

، وي ور الااضد  بمدر  علد  بو المظاهرةغير السلمي  لالجتما  الااا بو الملكب 

 ".وجه السرع 

الاانل  الم رع كما   من خالل اجراءات محوهة متورج  نص عليهاويت  ذلك       

تلتيا قلات " ر عل  ب  الماهة الثالث  عش فتنص لتشرياات الماارن . تنص عليها ا

األمن وف  الحاالت الت  يجيي فيها الاانل  ف  بو تفريق االجتما  الااا بو  

  :الملكب بو المظاهرة ع   تالا عذلك وفاا  لللسائل والمراحل ا تي 

 

  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة عاالن راف  : مطالب  المشاركين فبوال  

، نذارات هفهي  متيررة وع لت مسمل يت  تلجيه ا: الطلع ، وف  تلك الحال 

  .عف  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة

يحوه ف  ا نذار الطرس الت  يسليها المشاركل  ف  االجتما  بو الملكب بو   -  

  .المظاهرة لو  ان رافه 
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ات الشرط  اجراء ت مين لمحيم تجمع المشاركين ف  االجتما  بو  تتلل  قل - 

  .الملكب بو المظاهرة لحين ان رافه 

: ف  حال  عوا استجاع  المشاركين ف  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة ثانيا  

  :ا للتوريج التال ت تالا قلات الشرط  عتفرياه  وفا لإلنذارا

  .استخواا خراطي  الميا 

  .ل ارات المسيل  للومل استخواا ا

  .(1)استخواا الهراوات 

( من قانل  التظاهر في م ر ال  وسائل بكثر هوة عاللها  14وتتور  الماهة )      

ف  حال  عوا جوو  اللسائل المبين  ف  الماهة الساعا  ف  ف  وتفريق  "

المشاركين ف  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة بو قيامه  ع عمال الان  بو 

، بو التاو  عل  األهخاص بو الف للممتليات الاام  والخاص التخريب وا ت

استخواا  :الالات، تالا قلات األمن عالتور  ف  استخواا الالة عل  النحل ا ت 

استخواا طلاات . استخواا قناعل ال لت بو قناعل الوخا . الطلاات التحذيري 

االجتما  بو الملكب بو  وف  حال  لجلء المشاركين ف   .الخرطلت المطاط 

، يت   ينش  مع تلافر حق الوفا  الشرع  المظاهرة الستامال األسلح  الناري  عما 

التاامل ماه  لره االعتواء علسائل تتناسب مع قور الخطر المحوس عالنفس، بو  

  ."المال، بو الممتليات 

، عمان   ويتبين لنا من النص الساعق ب  الاانل  وضع وسائل محوهة ومتورج       

بنه ال يجلر لالات األمن استخواا اللسيل  الثاني  قبل استامال اللسيل  األول   

وعوا جوواها في ف  التظاهر. والسؤال ماذا لل استامل قلات األمن اللسائل  

من قانل    14الساعا  لف  المظاهرات ول  تؤت ثمارها؟ تجيب عل  ذلك الماهة 

جوو  اللسائل المبين  ف  الماهة الساعا  ف  ف  حال  عوا تنظي  التظاهر عاللها "

ف  وتفريق المشاركين ف  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة بو قيامه  ع عمال 

الان  بو التخريب وا تالف للممتليات الاام  والخاص ، بو التاو  عل   
 

ات  ( يا و عيلم  هراوات في قاملس المااني "1) اوو رو ا : ِمْنسددَ َةٌ َكبِيددرةٌ".  هــَ ِرعع : َع ددَ َراَوع و هددُ وهددَ

http://www.almaany.com 

http://www.almaany.com/
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األهخاص بو الالات، تالا قلات األمن عالتور  ف  استخواا الالة عل  النحل  

 :ا ت  

  .استخواا الطلاات التحذيري  -

  .استخواا قناعل ال لت بو قناعل الوخا  -

  .استخواا طلاات الخرطلت المطاط  -

وف  حال  لجلء المشاركين ف  االجتما  بو الملكب بو المظاهرة الستامال     

األسلح  الناري  عما ينش  مع تلافر حق الوفا  الشرع ، يت  التاامل ماه  لره 

  "ل تتناسب مع قور الخطر المحوس عالنفس، بو المال، بو الممتليات االعتواء علسائ

 :في القانون المقارن إصدار قرار بتفريق المظاهرات -74

تسم  التشرياات الماارن  عتفريق المظاهرة فدي حداالت مايند . مدن ذلدك مدا       

مدن قدانل  الاالعدات الفرنسدي الجويدو مدن بنده "ياتبدر  3-431ن   عليه الماهة 

جمهرا بع تجمع ألهخاص ما في الطريق الااا من هد نه ا خدالل عالنظداا الاداا، ت

ويميددن تفريددق بع تجمهددر عددالالة عشددرط اعطائهددا انددذارين بوال  فددإذا لدد  يسددتجيب 

المتظاهرين لإلنذار فإ  لرجال السلط  ب  يتوخللا عف  المظاهرة عإستامال الالة، 

به بو المحافظ بو بحدو مسداعويه بو بع وياطي هذين ا نذارين موير الشرط  بو نائ

ضاعم قمائي منلط عاألمن الااا، بو بع ضاعم آخر من الشرط  الامدائي  يحمدل 

هارات تسم  له عالاياا عهذا الامل. عاو اعطاء ا نذارين يالا رجل الشرط  عإعالغ 

األفراه المتجمهرين عاالنتشار في بسر  وق . وخروجا علد  مدا سدبق فإنده يميدن 

الشدرط  اسدتامال الادلة عشديل مباهدر اذا لجد  المتجمهدرين الد  اسدتامال  لرجال

 (. 1الان  في ملاجهته )

 

(1) Article 431-3 "Constitue un attroupement tout rassemblement de 

personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler 

l'ordre public.Un attroupement peut être dissipé par la force publique après 

deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le 

préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police 

judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police 
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وقو حوه عروتلكلل ا نذارات ال داهر مدن مجلدس الوولد  الفرنسدي الالاعدو       

 اللاجب اتباعها في ه   تفريق المتظاهرين بو المتجمهرين والتي تتمثل في التالي:

الاامدد  عددن وجددله  ملجهددا اليلمددات التاليدد   يالددن المسددولل عددن السددلط  -1

 ع لت عال )بطيالا الاانل  وتفرقلا(

ي ور ا نذار األول ملجها كالمه ع لت عال عالله: )انذار بول، تفرقدلا  -2

 واال سلف تستخوا الالة(

ي ور ا نذار الثداني واألخيدر ملجهدا كالمده ع دلت عدال قدائال )اندذار  -3

 لة(بخير، تفرقلا واال سلف تستامل الا

اذ ل  يتفرس التجمهر، يت  استخواا ال لاريخ الحمراء، وذلك قبل اطالس الندار 

 (1مباهرة)

للسددللك غيددر االجتمدداعي لسددن   ب  الاددانل  ا نجليدديع بيمددا مددن ذلددكو      

20032003 Act Behaviour Social Anti   لرجدل الشدرط  مدن رتبد  يسم

في منطاد  مايند  اذا  dispersal orderماين  ب  ي ور بمرا عتفريق المظاهرات 

تلافر ما يبرر خشيته ب  التجمهر قو سبب ارعاجا بو تخليفدا بو حالد  مدن المديق 

والخددلف لددو  الندداس فددي تلددك المنطادد  وذلددك عسددبب السددللك غيددر االجتمدداعي 

 

judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces 

sommations suivant des modalités propres à informer les personnes 

participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. 

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper 

un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences 

ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre 

autrement le terrain qu'ils occupent. Les modalités d'application des alinéas 

précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine 

également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au 

deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de 

l'ordre public". Code pénal,  http://www.legifrance.gouv.fr/  , 30 - 1 – 2014. 

 .394، صالمرجع الساعق ه.بمل محمو حمية عبوالماطي، (1)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=050CE8EB0E102F051788C75269DE524A.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100929
http://www.legifrance.gouv.fr/


 - 93 - 

لمجملع  ميلن  من اثنين بو بكثر من األهخاص الذع يحو  مشيل  للناس في تلك 

 عمخالف  بمر التفرس ال اهر من تلك السلط .(. وتاع جريم  1المنطا )

وقو تبن  قانل  جنلب افرياا نفس المبوب فدي تفريدق المظداهرة اذا كاند  تلدك       

المظاهرة بو ذلك االجتما  مخالفا للاانل  عسدبب يرجدع الد  عدوا ملافاد  الجهدات 

فدإ  المخت   بو حوو  مخالفات في بثناء سيرها عل  الرغ  من الملافاد  عليهدا، 

 بو التجماات عل  اللجه التالي:ا ب  تالا عتفريق تلك المظاهرات الشرط  من حاه

تالا الشرط  عإخطار المتظاهرين عمرورة التفريق، ويت  ذلك عن طريدق وسديل  

سماي  تمين الحاضرين مدن سدما  بمدر التفريدق كاسدتخواا مييروفلندات كبيدرة. 

 عالتفريق. وياط  للمتظاهرين وقتا  كافيا  لتنفيذ األمر

في حال  عدوا تنفيدذ بمدر التفريدق، للشدرط  ب  تادلا عتفريدق المتظداهرين بو       

المتجمهرين عاستخواا وسائل متناسب ، منهدا اسدتخواا خدراطي  الميداة وال دار. كمدا 

 (.2للشرط  ب  تستخوا الرصاص المطاطي لذلك)

ب  يحو  ملتا بو  واألصل ب  الشرط  ليس لها ب  تستخوا السالح الذع يمين      

جراحا في ملاجهته . غير بنه في حال  حوو  عن  هدويو مدن المتظداهرين يهدوه 

حياة ا خرين بو سالمته  بو يارض بملال ال ير لخطر جسدي ، يحدق للشدرط  ب  

تستخوا الطلادات الماونيد  الماتداهة ضدو المتظداهرين بو المتجمهدرين لمدناه  مدن 

 (.3ذلك)

ب  يابملا عل  المخالفين في المظداهرات بو التجمهدر  ويحق لرجال الشرط       

ويت  تلجيه االتهاا الجنائي اليه . وال يحق للمتظاهر بو المتجمهر عنوئدذ ب  ياداوا 

رجل الشرط  عنو قيامه  عدلاجبه . كمدا ال يحدق ألحدو مدنه  ب  يدره علد  رجدال 

رات الشدرط  الشرط  ما بلاله  عليه  من قناعل مسيل  للومل  ليي تنفجر فدي سديا

 

(1) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/38/contents 

  ( راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا:2)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

  ( راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا:3)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
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وتؤهع ال  احتراس تلك السيارات عسبب وجله البنديين عهدا، األمدر الدذع يادرض 

 (.1رجال الشرط  كما يارض وسائل ناله  وسيارات ميافح  الش ب للخطر)

وفي حال  محاول  المتظاهر المخال  والمطللب الاب  عليه ب  يهرب، يحدق       

التهم  الجنائي . كما يحدق للمتظداهر  لرجل الشرط  تتباه للاب  عليه. ويلجه اليه

المابلض عليه ب  يال  عتلك التهمد  وب  يسدتاين عمحداا. كمدا يجدب عرضده علد  

     (.2ساع ) 48قاض بو عمل للنياع  الاام  في خالل موة ال تييو عل  

هب المشر  اليمني الد  مدن  الجهد  المخت د  سدلط  فد  المظداهرة بو كما ذ     

 التالي  وفاا للماهة التاسا :المسيرة في األحلال 

اذا وقا  بعمال تاو من الجدرائ  بو مدن هد نها اعاقد  السدلط  عدن الايداا  -

 علاجبها.

عنو الاياا عتنظي  مظاهرة بو مسيرة خالفا  ألحياا الاانل  بو الخرو  عدن  -

 الهوف المحوه لها.

 اذا بلاي  في المظاهرة بو المسيرة خطب بو هتافات توعل ال  الفتن . -

 ا وقا  بعمال ه ب بو اضطراب هويو.اذ 

 المسئولية الجنائية في حالة صدور أمر بالتفرق: -75

اذا صور بمر من السلطات الد  المشدتركين فدي مظداهرة عدالتفرس ومدع ذلدك       

استمروا في المظاهرة، فإ  المسوللي  الجنائي  تاع علد  هدؤالء المشدتركين ولديس 

لدذلك قمد  محيمد  الدنا  الم دري  ع نده  اا  عل  المنظمين لتلك المظاهرة. تطبي

لمتظاهرين عالتفرس فل  يجب ب  يثب  عالحي  ب  البلليس بمر االتظاهر   ف  جريم "

لين هذا ي وس فام عل  من يشترك في المظاهرة ال علد  مدن يت دور يطيالا، و

 

  راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا: (1)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

  ( راجع قانل  التظاهر في جنلب بفريايا:2)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
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ليعامتها بو يوعل اليها بو يالهها كما يتمد  ذلدك مدن ماارند  الفادرة األولد  مدن 

 (.1)"عالفارة الت  تليها 1923لسن   14من الاانل  رق   (11)اهة الم

 المتظاهرالمقبوض عليه بكفالة في الحاالت التالية: عدم اإلفراج عن -76

قو ي مر المحاق عا فرا  عيفال  عن المتظاهر بو المتجمهر المخال . وهذا هل       

ر  عيفال  عنه في حال  مدا اذا األصل وفاا  للاانل  في جنلب بفريايا. غير بنه ال يف

كا  المتظاهر مشيال لخطر لل ير، بو بنده سدلف يهدرب مدن الاوالد  ولدن يحمدر 

جلس  محاكمته بو بنه سلف يحداول ب  يدؤثر علد  الشدهله بو ي يدر فدي األهلد  بو 

يخفيها كما لل كا  حائيا لسالح ل  يت  ضدبطه وسدلف يادلا عإخفائده بو الت درف 

ل ب  يمنع المحيم  من نظر قميته بو قمي  هدخص بخدر، فيه، بو بنه سلف يحاو

بو ب  هناك خطرا  يتهوه سالم  هذا المتظاهر عنو ا فرا  عنه عسبب تهويوات مدن 

 (.2ال ير)

 الطبيعة السياسية لجرائم التظاهر: -77

يُثار تساؤل حلل الطبيا  السياسي  لجرائ  التظداهر، اذ يترتدب عليهدا مااملد        

الجرائ  ماامل  المجدرا السياسدي. فدي ذلدك اعتندق الامداء الفرنسدي  مرتيبي تلك

يرتيي عل  طبيا  المطالب  محل التظاهر. فإذا كا  المتظاهرو   ملضلعيا   مايارا  

يطالبل  عمطالب ذات صدب   سياسدي ، فدإ  تلدك الجدرائ  تاتبدر سياسدي  والايدس 

االعتدراض علد  قدانل   لذلك قُمي ع   المظاهرة التي كا  محلها عالايس. تطبياا  

 سياسديا   عاو صوور  من البرلما  الفرنسدي ال يادو ملضدلعا   وق  الحمل اختياريا  

 .(3). ومن ث  فإ  جرائ  التظاهر ال تاو سياسي ولين بخالقيا  

 

 .144ص  126رق  الااعوة   38، رق  الطان 1930/ 12/ 4( نا  جلس  1)

  تظاهر في جنلب بفريايا:( راجع قانل  ال2)

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250 /    

 –لمييو من التف يل حلل الجريم  السياسي  راجع : ه. نجاتي سيو بحمو سنو، الجريم  السياسي  (  3)

 .1983ال  هكتلرا ، جاما  الااهرة، سن  هراس  ماارن ، رس

http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/
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وفي مااا الاله كظرف مشدوه، ياتبدر الامداء الفرنسدي ب  جريمد  التظداهر       

صوور قرار عحظرهدا تاتبدر متماثلد  عوو  ترخيص وجريم  تنظي  مظاهرة رغ  

 (.1في مااا تطبيق بحياا الاله ال  ا جراا)

وينور  هذا الحي  ضمن اتجا  محيم  النا  في حيد  سداعق لهدا قمد  ع نده      

"ال جوال في ب  االهتراك في الجريم  ال يتيل  االّ من بعمال ايجاعي  وال ينتج بعوا 

 (.2عن بعمال سلبي ")

 الرابع الفصل

 لمتظاهرين ا لجرائم الواقعة منا

، عل يااقب عليها الاانل . ال تمثل اخالال عسلمي  المظاهرات كثيرا ما تاع بفا        

 :، منهاخائر....، حمل بسلح  بو ذ لك األفاال الش ب من ت

 الشغب في أثناء المظاهرات: -78

 يا ددو عالشدد ب الشددرو  فددي اسددتخواا الاددلة واهدداع  الفلضدد  والتخريددب       

وتختل  األسباب المؤهي  ال  الش ب مدن هولد  الد  وا خالل عالسل  واألمن الااا. 

بخر  ومن مجمتع ال  بخر. ويتاين عليندا اللقدلف علد  هدذ  األسدباب لمارفتهدا 

ح للها. ومن به  بسباب الشد ب مدا يد تي:  مين ميافح  بعمال الش ب قبلحت  ي

اد  الجماعدات واألحدياب مدن األسباب السياسي : وترجدع الد  مدا يمارسده ع -1

بسدباب اقت داهي : تاتبدر  -2هحن مانلع لبا  الفوات للتنويو عسياس  الحيلمد . 

  فدي المجتمدع والتدي يول والظروف االقت داهي  السد من به  بسباب الش ب المشاك

يااني منها األفراه مثل انتشار البطال  وارتفا  تيالي  المايش  وعدوا تناسدبها مدع 

بسباب اجتماعي : ترجع ال  طبيا   -3بساار السلع األساسي ...الخ. الوخلل ورياهة 

 –الان دري   –الوينيد   –تيلين المجتمع وعاهاته وتااليو  مثل الخالفدات الطائفيد  

 

(1) Crim. 3 avr. 2001: Bull. crim. no 89; Gaz. Pal. 2001. 2. Somm. 1996, note 

Monnet; RSC 2001. 799, obs. Bouloc. 

 6قمائي  مجملع  الالاعو الاانلنيدد  جددد  15سن   1096الامي  رق   1945مليل سن   28( نا   2)

 . 583قاعوة  719ص 
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حداالت اليدلار : قدو  -4المناسبات االجتماعي  كتشييع جنارة رعي  وطني....الخ. 

رل ...الخ، ويترتب علد  ذلدك يحو  الش ب نتيج  للقل  كارث  كالفيما  بو اليال

مشاكل اجتماعي  واقت داهي  وعدوا قيداا بجهدية الوولد  عالتدوخل السدريع لماالجد  

 .(1)اليارث  وتاوي  المساعوة

 وقو تبوب المظاهرة ع لرة قانلني  ولينها تنالب ال  ه ب مااقب عليده. تطبيادا      

اال بنده قدو يادع فيده مدا  –وا  كا  عريوا  ف  عوء تيلينه  –التجمع " لذلك قُمي ع  

يجاله مهوها  للسل  الااا في مر رجال السلط  عتفرياده، ففد  هدذ  الحالد  ينالدب الد  

 (.2")تجمهر مااقب عليه

واليشترط لتلافر التجمهر سبق تلافر اتفاس عل  ذلك، ولينه قدو ينشد  عرضدا.      

ا  من غير ييف  ف  حي  الاانل  ح لل التجمهر ولل عرضفتالل محيم  النا  "

وكل من عل ه األمر من المتجمهرين عالتفرقد  ورفد  طاعتده بو لد   –تفاس ساعق ا

 (.3ب")يامل عه ييل  مستحاا  للااا

 التحريض على الشغب في قانون والية كليفورنيا األمريكية:  -79

ال تاتبدر جريمد  الشد ب جريمد  فيوراليدد ؛ عدل ا  المشدر  الفيدورالي تركهددا       

في قانل  الاالعات الخاص عاللالي . مدن ذلدك ب  واليد  كليفلرنيدا  لاااب المشر 

 وهي: تممن  جرائ  ماين  ترتبم ع عمال الش ب،

 التحريض على الشغب:  –أ 

( من قانل  الاالعات في واليد  كليفلرنيدا علد  تجدري  6 -404تنص الماهة )      

ايداا ع عمدال سللك كل من يحرض عل  بعمال الش ب ع   يوعل ا خدرين علد  ال

تشيل عنفا بو اضطراعا بو تهويوا لفمن الااا. وقو اعتبرتهدا المداهة السداعا  جنحد  

مااقب عليها عال رام  التي ال تييو علد  بلد  هوالر بو الحدبس مدوة ال تييدو علد  

 

 .2007 -5 -5ه. هشاا مرسي، استخواا الالة وميافح  الش ب، ( 1)

http://taghier.org/arabic/articles/shaghab1.html   

 ، س 27 لسن  375 رق  الطان  ، 1957 /22/10 جلس  نا ( 2)

 ، المرجع الساعق 1957 /22/10 جلس  نا  (3)
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سن ، وتشوه الاالع  اذا ترتدب علد  الشد ب ايدذاء جسدمي خطيدر لفهدخاص الد  

( عالعدات الشدد ب 404. وقدو عرفدد  المداهة )(1الحدبس مدع ريداهة حددو  األق د )

rioting  ع نه "استامال الالة بو الان  عما يشيل اضطراعا للسالا الااا بو التهويدو

عاللجلء عاستامال الاند  لدل تد  مدن جاندب اثندين بو بكثدر مدن األهدخاص اللدذين 

 (.2يامال  ماا وعوو  وجه قانلني")

 االشتراك في أعمال الشغب: -ب

كدل مدن  –مثل غير  مدن الادلانين األمريييد   –قانل  والي  كليفلرنيا  يااقب       

اهترك في جماع  تالا ع عمال ه ب. وليس عشرط ب  ييل  المشارك قو قاا عنفسه 

عتلك األعمال ماهاا قو تلافر لويه الا و الجنائي من عل  عتلك األعمال التي يالا عه 

(. ويشيل هذا الفادل 3ر رغ  ذلك)غير  من المشاركين وق و االهتراك في التجمه

 (.4جنح  يااقب عليها عالحبس بو ال رام )

 تجريم الشغب في القانون الفيدرالي األمريكي:   -80

لي األمرييي عل  جريم  الش ب مدن حيدث: التحدري  اريااقب الاانل  الفيو       

عل  الش ب، المساهم  في بعمال عنيفه فدي بثنداء الشد ب، تنظدي  بعمدال للشد ب 

 18)مدن تاندين اللاليدات المتحدوة الجندائي  18من الباب رقد   2101)الف ل رق 

U.S.C. § 2101 : US Code - Section 2101: Riots)  والاالع  الماررة .

 

(1) Penal Code 404.6 (b) "Incitement to riot is punishable by a fine not 

exceeding one thousand dollars ($1,000), or by imprisonment in a county jail 

not exceeding one year, or by both that fine and imprisonment." 

http://www.leginfo.ca.gov/ 

(2) California Penal Code 404 , defining rioting as "any use of force or 

violence, disturbing the public peace, or any threat to use force or violence, 

if accompanied by immediate power of execution, by two or more persons 

acting together, and without authority of law." http://www.leginfo.ca.gov/ 

(3) In re John Wagner, In re William Reid Parker, In re James T. Fauss 

(1981) 119 Cal.App.3d 90, 103 

(4) Penal Code 405 "Every person who participates in any riot is punishable 

by a fine not exceeding one thousand dollars, or by imprisonment in a 

county jail not exceeding one year, or by both such fine and imprisonment."  

In re Brown (1973) 9 Cal.3d 612, 623.  
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لذلك هي ال رام  بو الحبس الدذع ال يييدو علد  خمدس سدنلات. واذا تمد  مااقبد  

حجيدد  علدد  المسددتل  المددته  وفاددا لاددانل  اللاليدد ، فددإ  الحيدد  ال دداهر يحددلر ال

 (.1الفيورالي وعالتالي ال يتجلر اعاهة محاكمته مرة بخر  عن نفس الفال)

 سلوكيات معاقب عليها في أثناء الشغب: -81

من الجوير عالذكر ب  سللك الفدره اذا كدا  عمفدره  يختلد  عدن سدللكه وهدل       

ألمدلر ضمن جماعات الش ب، ففي الحال  األولد  يت درف الفدره عحيمد  ويدي  ا

حت  ال يشل  صلرته ويلف  األنظار اليه فيس ل عن ت رفاته التي ياترفها قانلنيا. 

بما في حال  انمماا الفره ال  جماع  الشد ب فإنده ينخدرط فيهدا ويتفاعدل ويشدار 

 عاألما  ويناوا ا حساس عالمسوللي . وتتمثل سللكيات جماعات الش ب فيما يلي:

ا و عده احدرا  واثدارة رجدال الشدرط  حتد  : وهل ت رف يالتهج  وا ساءة -1

 تيل  الشرط  هي الباهئ  عاستخواا الالة والان .

الملضاء: هائما ما ييل  الشد ب م دحلب عالملضداء وال دياح واألناهديو  -2

والشاارات الحماسي  مما يساعو عل  اثدارة علامدل الشدر والادووا  عدين جمهدلر 

رجدال الشدرط  قدورا كبيدرا مدن  الش ب، مما يؤهع في عاد  األحيدا  الد  افاداه 

 السيطرة عل  مشاعره  وخ لصا اذا ل  ييلنلا متفهمين لنفسي  الجمهلر.

 

(1) (a) Whoever travels in interstate or foreign commerce or uses any facility 

of interstate or foreign commerce, including, but not limited to, the mail, 

telegraph, telephone, radio, or television, with intent –  

(1) to incite a riot; or  

(2) to organize, promote, encourage, participate in, or carry on a riot; or  

(3) to commit any act of violence in furtherance of a riot; or  

(4) to aid or abet any person in inciting or participating in or carrying on a 

riot or committing any act of violence in furtherance of a riot; and who either 

during the course of any such travel or use or thereafter performs or attempts 

to perform any other overt act for any purpose specified in subparagraph (A), 

(B), (C), or (D) of this paragraph - (!1) Shall be fined under this title, or 

imprisoned not more than five years, or both.  
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قذف الحجارة واستخواا األسدلح  البيمداء: كثيدرا مدا يدت  الاداء الحجدارة علد   -3

رجال الشرط  وقو تستخوا جماعات الش ب األسلح  البيماء في التاوع عل  فدره 

 وف اثارة المشاعر.بو جماع  من األفراه عه

االعتواء عل  وسائل النال: كثيرا ما تلج  جماعات الش ب ال  تخريدب وسدائل  -4

النال واهاال النار فيها، نظرا لسدهلل  هدذا الندل  مدن التخريدب ولجسدام  ا ثدار 

المترتب  عليه. وغالبا مدا تفمدل اتدالف سديارات الشدرط  بو سديارات ا طفداء بو 

ل الااا، ويت  ذلدك عتحطدي  السديارة بو علضدع مدلاه مشدتال  ا نااذ بو سيارات النا

 عخيا  اللقله.

بعمال السلب والنهب: قو تلج  جماعات الش ب لتشجيع بعمدال السدلب والنهدب  -5

لتيل  سببا الحتلاء ال لغاء والرعا  وتحريك الرغب  لويه  في االنمماا للشد ب 

تاتبر البنلك والمحالت التجاري  وانتهار الفرص  لالستيالء عل  البمائع والناله و

 هوفا رئيسيا لتلك الحلاه .

اهدداال الحرائددق: قددو يامددو بفددراه الشدد ب الدد  اهدداال الحرائددق فددي الم ددانع  -6

 والمتاجر مستخومين في ذلك ملاه اللقله الااهي  بو المساحيق الييميائي .

 افتاددال الحددلاه  المددوعرة اللهميدد : قددو يرغددب مثيددرو الشدد ب فددي اثددارة -7

االضطراعات وال تتدلافر لدويه  بسدباب واضدح  لتحايدق مخططداته  فادو يلجد و  

 .(1)الختالس حاه  يتخذونه ذريا  لتحايق بغراضه 

 المواجهة القانونية للشغب: -82

فددي هدد   تنظدي  هيودد  الشددرط  لرجددل  1971لسدن   109خدلل الاددانل  رقدد        

ب  تيل   -1لافر الشروط األتي :  الشرط  الحق في استخواا الالة ألهاء واجب  عاو ت

ب  ييل  استخواا الالة عالادور الدالرا  -2الالة هي اللسيل  اللحيوة لتنفيذ اللاجب، 

 لتنفيذ اللاجب.

 

 ه. هشاا مرسي، المرجع الساعق: (1)

http://taghier.org/arabic/articles/shaghab1.html 
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وقو ق ر قانل  هيو  الشرط  حق رجل الشرط  في استخواا السالح ع ف  خاص  

تظداهر ف  التجمهدر بو ال -1عل  األحلال التي بورهها عل  سبيل الح ر وهي: 

عندو  -2الميل  من خمس  بهدخاص علد  األقدل اذا عدرض األمدن الاداا للخطدر. 

الاب  عل  محيلا عليه عاالع  جناي  بو الحبس لمدوة تييدو علد  ثالثد  بهدهر اذا 

عنو الاب  عل  كل مته  عجناي  بو متلبس عجنح  يجلر  -3قاوا بو حاول الهرب. 

عندو  -4قداوا بو حداول الهدرب.  الاب  فيها بو مته  صدور بمدر الادب  عليده اذا

 حراس  المسجلنين في األحلال والشروط المن لص عليها في قانل  السجل .

 حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مواد حارقة:  -83

يتاين عل  المتظاهرين اتبا  الملاعم التي فرضها قانل  تنظي  التظاهر عنو        

، فال يجلر للمشاركين حمل بسلح  بيا  قيامه  عالتابير عن ربيه  في المظاهرات 

كا  نلعها. فاو بتاح الاانل  لففراه حري  التابير عن الربع من خالل عاو اجتما   

عاا بو مظاهرة وال ياني ذلك االخالل عاألمن بو االعتواء عل  المنش ت الاام  بو 

س  عل  الخاص  بو األمالك بو االعتواء عل  برواح الملاطنين. فتنص الماهة الساه 

يحظر عل  المشاركين ف  االجتماعات الاام  بو الملاكب بو المظاهرات  " بنه 

حمل بي  بسلح  بو ذخائر بو مفرقاات بو بلااب ناري  بو ملاه حارق  بو غير ذلك 

. ..."من األهوات بو الملاه الت  تارض األفراه بو المنشخت للمرر بو الخطر

ألسلح  استامالها فمجره ب  يتلاجو بحو ومؤه  ذلك بنه ال يليا في جريم  حمل ا

 المشاركين في المظاهرة وهل يحمل سالحا حت  لل ل  يستامله فتاع الجريم . 

ويااقب قانل  تنظي  التظاهر في م ر عل  من يرتيب جريم  حيارة سالح       

بو مفرقاات بو ذخائر بو ملاه حارق  بو ملاه ناري  بثناء مشاركته في المظاهرات  

يااقب عالسجن المشوه موة ال عل  بنه "  19ن المشوه وال رام . فتنص الماهة عالسج

تال عن عشر سنلات، وعال رام  الت  ال تال عن ثالثمائ  بل  جنيه وال تجاور  

خمسمائ  بل  جنيه كل من حار بو بحرر سالحا  بو مفرقاات بو ذخائر بو ملاه 

 . "بو الملكب بو المظاهرة حارق  بو ملاه ناري  بثناء مشاركته ف  االجتما 
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واذا نص قانل  الاالعات عل  عالع  بهو لجريم  حيارة بسلح  فتطبدق عليده       

مدع عدوا من قانل  تنظي  التظداهر عاللهدا " (18)وذلك وفاا  لما ن   عليه الماهة 

". تطبياا  لذلك قم  ا خالل ع ي  عالع  بهو ف  قانل  الاالعات بو ب  قانل  آخر

اذا قوا متهمدل  الد  المحيمد  عتهمد  ا هدتراك فد  تجمهدر  نا  ع نه "محيم  ال

رتيداب جدرائ  و عتهمد  الشدرو  فد  امؤل  من بكثر من خمس  بهدخاص عا دو 

من قانل   (32)الاتل ف هانته  المحيم  ف  هذ  الجرائ  جمياا  وطبا  عليه  الماهة 

الع  الشدرو  فد  الاتدل وبوقا  عليه  ع الاالعات لما عين هذ  الجرائ  من ارتباط

فددال جددوو  لهدد  مددن النادد  علدد  الحيدد  مددن جهدد  عددوا تددلافر بركددا  جريمدد  

 (.1")التجمهر

ويتممن الاانل  عا ضاف  ال  تلقيع عالعات سالب  للحري  عل  مرتيب        

الجريم  م اهرة األملال بو الملاه بو األهوات المستخوم  في الجريم . فتنص  

مع عوا ا خالل عحالس ال ير حسن الني  تام  المحيم  "عل  بنه  (24)الماهة 

م اهرة الملاه بو األهوات بو األملال المستخوم  ف  عف  جميع األحلال 

  ". الجريم

عني المشر  الفرنسي عتجري  االهتراك في مظاهرة مع حمل السالح  وقو       

روع  بع  سلاء بكان  تلك المظاهرة عناء عل  اخطار مسبق بو مظاهرة غير مش

عالعات عل  عااب من يشترك في 10-431عوو  هذا ا خطار. فاو ن   الماهة 

المظاهرة عل  الطريق الااا حامال سالحا عاالع  الحبس ثال  سنلات وال رام  

بل  يلرو. ويالحظ بيما ب  المشر  الفرنسي كما ل  يفرس عين   45التي ال تتجاور 

رس عين ما اذا كا  روع ، فإنه ل  يفالمظاهرة المشروع  والمظاهرة غير المش

 

  .س 20 لسن  855 رق  الطان ، 30/10/1951نا  جلس   (1)
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بع حامال.  "porteur"سالحا ظاهرا بو مخفيا، ع   استخوا تابير المته  حامال 

 (.1كما ال يه  ما اذا كا  المته  قو استامل ذلك السالح بو ال)

وعن الما له عالسالح ل  تا ر  المحاك  الفرنسي  فدي السدالح الندارع. فادو       

لذع كا  يحمله المتظاهر يتدلافر فيده وصد  السدالح عطبياتده قم  ع   الخنجر ا

ع   النظر عن استاماله بو ال رض المخ ص له وحت  لل كا  اهدتراك المدته  

في المظاهرة كا  عفليا ول  ييل  منظما ما لها استامال السالح من جاندب هدذا 

 (.2المتظاهر)

عطبياته، فاو  ل  سالحا  كما ب  الاماء الفرنسي ل  يشترط في السالح ب  يي      

  رة لذلك قم  ع   حمل المتظاهر لماسل ييل  سالحا عالنظر ال  استاماله. تطبياا  

طللها ن   متر وههرها له في الهلاء في بثناء المظاهرة يتلافر عه النشاط في  

الجريم  المشار اليها. وال يه  في نظر  المحيم  ب  المتظاهر عثر عل  هذ  

 (.3المظاهرة ول  يجلبها عن ق و) الماسلرة في ميا  

وقو عمو الاانل  الفرنسي النص عل  عالعات تيميلي  وجلعي  لتلك الجريم         

 عالعات وهي حمل سالح في المظاهرة 10-431المن لص عليها في الماهة 

مارس ين    6ال اهر في  2012لسن   304بهخلها عالارار عاانل  رق   والتي

 هذ  الاالعات التيميلي  هي:  منه(. 16)الماهة  2012

 حظر حمل سالح يخمع للترخيص لموة ال تتجاور خمس سنلات. -1

 م اهرة سالح بو بكثر يمليه المحيلا عليه بو الذع له حق الت رف فيه. -2

 

(1) Art. 431-10 Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion 

publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement 

et de 45 000 € d'amende. —  Pén. 132-75. http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(2) Crim. 26 janv. 1965: Bull. crim. no 23; D. 1965. 302; Gaz. Pal. 1965. 1. 

291.   

(3) Toulouse, 7 juill. 1970: JCP 1971. IV. 152.   
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ومع ذلك فإ  للمحيم  ب  تمتنع عن النطق عهذ  الاالعات التيميليد  اذا قدورت       

ظروف الامي  وهخ ي  المحيدلا  وعليه ب ال  بسباب خاص  ب  المحيلا استناها  

 (.1عليه تبرر ذلك)

علد   عالعدات  12-431وعالنسب  لفجانب نص المشر  الفرنسدي فدي المداهة       

طره األجنبي الذع حي  عليه عن جريمد  حمدل سدالح فدي بثنداء المظداهرة سدلاء 

المشدار عشيل نهائي بو موة عشر سنلات. وال يسرع عل  هذا التوعير حي  ا عفاء 

 (.2)11-431اليه في الماهة الساعا  بع الماهة 

 توقي العنف في المظاهرة وفقا للقانون الفرنسي:إجراءات الزمة ل -84

قدو يدت  ا خطدار عدن المظداهرة وليددن يتدلافر لدو  السدلطات خشدي  حددوو        

 .L اضطراب لفمن الااا عل  الرغ  مدن تدلافر ذلدك ا خطدار. بجدارت المداهة 

من قانل  األمن الواخل للمحافظ في هذ  الحال  لتلقي حوو  اضطراعات   211-3

ميا  المظاهرة بو حيارة كدل مدا مدن هد نه ب  يسدتامل كسدالح  ال ب  يحظر نال 

هو  تلافر مبرر مشرو  للنال بو الحيارة وذلدك فدي الفتدرة اليمنيد  السداعا  علد  

رة. وييدل  الحظدر فدي المظاهرة ع رعع وعشرين ساع  وحت  يدت  انتهداء المظداه

 

(1) (L. no 2012-304 du 6 mars 2012, art. 16)  «II. — En cas de condamnation 

pour l'infraction prévue à l'article 431-10, le prononcé des peines 

complémentaires suivantes est obligatoire: 

  «1o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au 

plus, une arme soumise à autorisation; 

  «2o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est 

propriétaire ou dont il a la libre disposition. 

  «Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, 

décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances 

de l'infraction et de la personnalité de son auteur.» 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

(2) Art. 431-12 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans 

les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une 

durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction 

définie à l'article 431-10. http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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ميا  المظاهرة واألماكن المجاورة لها وعالمادوار المدرورع لتدلقي حدوو  ذلدك 

 (.1االضطراب)

 إخفاء مالمح الوجه أثناء المظاهرات: -85

قو يرتوع بحو المشاركين في المظاهرات بقنا  بو بغطي  عا و اخفداء مالمد        

يحظدر "التظاهر في م در علد  ب  اللجه. فتنص الماهة الساهس  من قانل  تنظي  

بو ارتدواء  .....عل  المشاركين ف  االجتماعات الاام  بو الملاكدب بو المظداهرات 

ويتطلدب الادانل  تدلافر الا دو  ".األقنا  بو األغطي  عا دو اخفداء مالمد  اللجده

الجنائي في هذ  الجريم  عمان  ب  المشارك في التظاهر يتامو اخفاء مالم  وجده. 

: هدل ع الناداب وكاند  تشدارك فدي التظداهراؤل عالنسب  للسيوة التي ترتو ويُثار تس

تس ل جنائيا  عن ارتياب هذ  الجريم ؟ نر  ب  ا جاع  عالنفي أل  النااب هنا لديس 

تاموا منها  خفاء مالم  وجهها، فهي تاتاه علد  ارتدواء هدذا الديع. وفدي فدرض 

ا  واضداا لشدات بعدي  بخر، قو يخفي هخص وجهه عل  بثر عملي  جراحي  وكد 

عل  وجه، فإنه ال يااقب عل  جريم  اخفاء مالمحه بثناء المظاهرة. من هنا يتبدين 

لنا بنه ليي يااقب بحو المشاركين في المظاهرات علد  هدذ  الجريمد  العدو مدن ب  

 يتلافر الا و الجنائي.

ويااقددب قددانل  تنظددي  التظدداهرات فددي م ددر علدد  هددذ  الجريمدد  عددالحبس       

يااقدب عدالحبس وال رامد  التد  ال تادل عدن علد  ب  " 22 رام . فتنص الماهة وال

خمسين بل  جنيه وال تجاور مائ  بل  جنيده بو عإحدو  هداتين الاادلعتين كدل مدن 

 

(1) Art. L. 211-3 Si les circonstances font craindre des troubles graves à 

l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la 

voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a 

connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le 

préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la 

précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, 

d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code 

pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux 

de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue 

devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les 

circonstances. Les modalités d'application du présent article sont fixées par 

décret en Conseil d'État. — [Décr.-L. du 23 oct. 1935, art. 2 bis.]   
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ارتو  بقنا  بو بغطي  عا دو اخفداء مالمد  اللجده بثنداء االجتمدا  بو الملكدب بو 

ملاه الخامس ، والساهسد  المظاهرة بو كل من خال  الحظر المن لص عليه ف  ال

 ".عشر، والساعا  عشر من هذا الاانل 

 تجريم إخفاء الوجه في المظاهرات في القانون الفرنسي:   -86

ال  تجري  سللك عا  المتظاهرين   2009سن  في اتجه المشر  الفرنسي       

الذين ياموو  ال  ت طي  وجلهه  في بثناء المظاهرات ألسباب ترجع في غالبيتها  

  الرغب  في التهرب من المسوللي  عن الجرائ  التي يرتيبلنها. لذلك بصور ال

  2009يلنيه سن   19ال اهر في 14 -625المشر  الفرنسي الارار عاانل  رق  

(. فينص الارار عاانل  سال  1ليااقب هذا السللك عال رام  من الورج  الخامس ) 

ها المباهرة عل   الذكر عل  عااب "كل هخص هاخل مظاهرة بو عل  حووه 

الطريق الااا الذع يالا عموا عإخفاء وجه حت  ال يتسن  تحويو هخ يته في  

(. واللاض  ب  ذلك ال يخل  2ظروف تللو االعتااه علجله اضطراب لفمن الااا") 

عما تجرع عليه األعراف من ارتواء عا  بغطي  اللجه في االحتفاالت المحلي   

 ا ليس مطروحا في تلك األحلال.واليرنفاالت، فاضطراب األمن الاا

لمبوب هرعي    وقو خمع هذا التجري  النتااهات عا  الفاه عاعتبار  مخالفا        

الجرائ  والاالعات عاعتبار ب  تابير اضطراب األمن الااا ليس م طلحا محوها 

ب  ذلك من  منمبطا، كما بنه يخال  مبوب ضرورة التجري  وتناسب الاالع  عاعتبار

 (.3المترتب  عل  مبوب الشرعي )  النتائج

غير ب  مجلس الوول  الفرنسي قم  ع   هذا الارار ال يخال  مبوب الشرعي         

 

(1) M. Bombled, Légalité du décret sur l'incrimination de dissimulation 

illicite du visage à l'occasion de manifestations publiques, CE 23 févr. 2011, 

Syndicat national des enseignements de second degre, et al., req. n° 329477, 

Dalloz actualité 04 mars 2011. 

(2) «le fait, pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une 

manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage 

afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des 

atteintes à l'ordre public». 

(3) Anne-Gaëlle Robert, RSC 2009. 882, obs. 
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الذع ييرسه المشر  الفرنسي والذع تؤكو  االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا .  

فالمجلس عن  عالالل ا  الارار قو وض  عشيل هقيق ظروف ارتواء قنا  اللجه  

لتي يااقب عليها، كما بنه عن  عتحويو ب  ذلك ال يسرع عل   والبلاعث ا

االحتفاليات الشابي  والتي تجرع فيها األعراف عل  اخفاء اللجه عباعث من  

التسلي واالحتفال. كما بكو المجلس عل  ب  الارار ال يخال  قاعوة ضرورة  

يااقب عل   التجري  حيث يحمي التجري  األمن الااا وال قاعوة تناسب الاالع  حيث 

(. كما وض  المجلس ب  قرين  البراءة ال تُمار حيث يخمع  1الفال عال رام  فام)

 اثبات تلك الجرائ  عالطرس الماتاهة لإلثبات في الملاه الجنائي . 

والجوير عالذكر ب  هذا الارار لمجلس الوول  الفرنسي ينور  ضمن قرار       

والذع قم    2010لعر سن  بكت  7المجلس الوستلرع الفرنسي ال اهر في 

الذع   octobre 2010 11 ال اهر في   n° 2010-1192عوستلري  الاانل  رق  

يااقب عل  اخفاء اللجه في األماكن الاام  ماهاا بنه ال يخال  ممارس  الاايوة 

الويني  في األماكن الاام  والتي قو يحو  في بثناء مثل تلك السللكيات ضمن  

 (.2ممارس  هذا الحق)

 االعتصام والمبيت بأماكن المظاهرات و اإلخالل بالنظام العام: -87

في ماهته الساعا  علد  األفدراه بثنداء  2013يحظر قانل  تنظي  التظاهر سن        

االعت داا بو المبيد  ع ماكنهدا، بو ممارسته  لحاه  في االجتما  الااا بو التظاهر 

نتدا  بو تاطيدل م دال  المدلاطنين بو عاألمن بو النظاا الااا بو تاطيل ا  لا خال

ايددذاؤه  بو تاريمدده  للخطددر بو الحيلللدد  هو  ممارسددته  لحاددلقه  وبعمدداله  بو 

الت ثير عل  سير الاوال  بو المرافق الاام  بو قطع الطرس بو الملاصدالت بو النادل 

 

(1) CEDH 15 nov. 1996, Cantoni c. France ; D. 1997. Somm. 202, obs. 

Henry; RSC 1997. 462, obs. Koering-Joulin; ibid. 1997. 646, obs. Delmas 

Saint-Hilaire; BICC 1997. 241 ; JCP 1997. II. 22836, note Fouassier et Vion 

; ibid. 1997. I. 4000. n° 31, obs. Sudre ; Dr. pénal 1997. 11, obs. J.-H. 

Robert), 

(2) décision n° 2010-724-DC, Dalloz actualité, 10 oct. 2010, obs. S. Lavric.  
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البددر  بو المددائ  بو الجددل  بو تاطيددل حركدد  المددرور بو االعتددواء علدد  األرواح 

 ر.ليات الاام  والخاص  بو تاريمها للخطوالممت

ويااقب الاانل  من يرتيب الجرائ  الساعا  عدالحبس وال رامد . فتدنص المداهة       

يااقب عالحبس موة ال تال عدن سدنتين وال تجداور خمدس من الاانل  عل  بنه " 21

 سنين، وعال رام  الت  ال تال عن خمسين بل  جنيه وال تجاور مائ  بل  جنيده، بو

عإحو  هاتين الاالعتين، كل من خال  الحظر المن لص عليه ف  المداهة السداعا  

 ".من هذا الاانل 

 الحصول على منفعة لتنظيم مظاهرات مخالفة للقانون: -88

قو يالا بحو األهخاص عإعطاء بخر مبل ا ناويا عهوف تنظي  مظاهرات مخالف         

ذخائر وملاه حارق  وملللت  ...الخ. للاانل  عحيث يحمل المشاركين فيها بسلح  و

وهذا ما يحو  مؤخرا من محاول  جانب سياسي تحايق م رب ماين  فيالا  

عاستخواا عا  من البلطجي  بو المنتفاين ماهيا  ليالملا عتنظي  مظاهرات ويالا 

عالحرس واالعتواء عل  األفراه واصاعته . كما يالا البا  عالتلسم في االتفاس  

ذع ياطي الناله وعين الشخص الذع ينتفع عالناله ويالا عتنظي   عين الشخص ال

في م ر  من قانل  تنظي  التظاهر  20مظاهرات مخالف  للاانل . لذا تااقب الماهة 

يااقب عالسجن وال رام  الت  ال تال عن مائ  بل  جنيه وال تجاور  عل  بنه "

ب  منفا  لتنظي   ثالثمائ  بل  جنيه كل من عرض بو ح ل عل  مبالم ناوي  بو 

اجتماعات عام  بو مظاهرات الا و منها مخالف  الماهة الساهس  من هذا الاانل ،  

ويااقب عذات الاالع  كل من حرض عل  ارتياب الجريم  حت    .بو تلسم ف  ذلك

 ع". ولل ل  تا

 تعطيل المرور بسبب المظاهرات:   -89

ر فدي الطريدق السدريع. ينص الاانل  ا نجلييع علد  جريمد  تاطيدل المدرو      

وتاددع هددذ  الجريمدد  عاالسددتامال غيددر المااددلل للطريددق السددريع، وذلددك عدداحتالل 

الطريق ومنع المرور بو عالجللس فيه عا و تاطيلده. ويااقدب الادانل  ا نجليديع 
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عل  ذلك عاالع  ال رام  التي ال تييو عل  بل  جنيه اسدترليني، فلد  يادرر عالعد  

 (.1الحبس لها)

 ة الطريق العام:إعاق -90

عمدا  Highwayعل  جريمد  اعاقد  الطريدق الاداا   ينص الاانل  البريطاني      

يشمله من الشلار  عل واألرصف  بيما. ومع ب  هناك حاا للملاطنين في التظداهر 

الذع يت داها مدع تلدك الجريمد ، والدذع ت كدو عماتمد  بحيداا االتفاقيد  األورعيد  

يهدا عريطانيدا وصدور قدانل  حادلس ا نسدا  لسدن  لحالس ا نسا  التي انمم  ال

ليي يوخل بحياا تلك االتفاقي  في الاانل  البريطاني وهخل حيي التنفيدذ فدي  1998

 test، فإ  هذا التناق  يمين حله عالرجل  ال  مايار المااللي   2000بكتلعر سن   

of reasonableness فددإذا كددا  هدد ل الطريددق بو الرصددي  لمددوة محددووهة بو . 

 (. 2روعي فيه السماح للجمهلر المرور، فإ  الحق في التظاهر ي ب  ميفلال)

 توزيع منشورات وإعالنات وملصقات: -91

ال يليا الح لل عل  ترخيص لتلريع منشلرات بو اعالنات بو مل داات بو       

وضاها عل  الحلائم. ولين ذلك يره عليه هروط، وهي: ملافاد  صداحب الحدائم 

 6ل ق تلك المنشدلرات عليهدا، ب  ال يتادو  حجد  المنشدلر عدن  بو الميا  عل 

بقواا، ب  ييل  محلها ا عال  عدن ملضدل  غيدر تجدارع كد   ييدل  سياسديا بو 

 (.3تاليمي بو اجتماعي وبالّ تمنع ذلك للائ  عام  بو محلي )

 :دون رضاء صاحبه التجمع في المكان الخاص  -92

يم  انتهاك حرم  ملك ال ير عماتم  الف دل نص الاانل  البريطاني عل  جر      

Criminal ) 1994مددن قددانل  الاوالدد  الجنائيدد  والنظدداا الادداا لسددن   68رقدد  

 

(1 ) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents 

(2) http://www.yourrights.org.uk/yourrights/the-right-of-peaceful-

protest/using-the-highway.html 

(3) http://www.yourrights.org.uk/yourrights/the-right-of-peaceful-

protest/street-collections-leafleting-petitions-and-newspapers.html 
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1994 Act Order Public and Justice)  ويمين ب  تنطبق تلك المداهة علد .

التجمهر في األماكن الخاص  ع رض االحتجا  اذا ترتب علد  ذلدك هخدلل بمداكن 

 ار عل  التلاجو في األماكن الاام . خاص  وعوا االقت 

تالف ملدك ال يدر والتدي اتااقب عل   كما يتممن الاانل  البريطاني ن لصا        

يمين ب  تنطبق عل  بفاال المتظاهرين سلاء وقا  مدع تدلافر الا دو الجندائي بو 

مع تلافر الخطد  غيدر الامدوع كمدا هدل واره فدي قدانل  األضدرار الجنائيد  لسدن   

1971 (1971 Act Damage Criminal The(  عددل تاددع الجريمدد  عالتهويددو

 .(1)عإحوا  ذلك ا تالف

وسع المشر  البريطاني سلطات رجل الشدرط  فدي الادب  علد  األهدخاص       

اذا تدلافر لدو   reasonable suspicionالد  الشدك الماادلل  وتفتيشده  اسدتناها  

سداءة اسدتامال ال  رجل الشدرط  اراء سدللك هدخص مادين وذلدك عماتمد  قدان

 ارهاهت  وقدو  (.Act Drugs of Misuse the 1971) 1971المخدورات لسدن  

 Terrorism) 2000 لسن  ا رهاب  قانل  من 44 الف ل عماتم  السلطات  تلك

Act 2000   1994( وكذلك قانل  الاوال  الجنائي  والنظاا الااا لسن  (Criminal 

Justice and Public Order Act) هدرطا ب  تدلافر الشدك الماادلل  . فلد  يادو

للاب  وتفتيش األهخاص.هذ  السلطات استخومتها الشرط  البريطاني  في ملاجه  

 (.2المتظاهرين)

 1994من قدانل  الاوالد  الجنائيد  والنظداا الاداا لسدن   60كما يسم  الف ل       

لماادلل للتفتديش عنداء علد  تدلافر االعتاداه ا ميتلعا   لمفتش الشرط  ب  ي ور اذنا  

reasonable belief  ب  بعماال للان  يمين ب  تاع في منطا  ماين  بو ب  هنداك

 يحملل  بهوات خطيرة بسلح  هجلمي  عوو  سبب مابلل. بهخاصا  

 

(1) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/48/contents  

(2) http://www.yourrights.org.uk/yourrights/the-right-of-peaceful-  

protest/other-police-powers-to-restrict-right-to-protest.html 
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ويااقب الاانل  البريطاني عل  اضطراب األمن. ويسرع هذا  التجدري  علد        

  بفادال للاند  ضدو المتظاهرين عشيل واض . ويتمثل  اضطراب األمن في وقدل

األهخاص بو األملال بو التهويدو علقلعهدا. ويسدم  هدذا التجدري  عتدوخل الشدرط  

 يااف هذا االضطراب. وقو مارس  الشرط  البريطاني  هذا التجدري  علد  واقاد  

تتمثل في ب  عا  المتظاهرين استاللا سديارة مدن مويند  لندو  الد  مويند  بخدر  

نه  علد  وهدك ارتيداب بفادال تشديل اضدطراعا للتظاهر هناك، وقورت الشرط  ب

لفمن فمناه  من م اهرة المركب  وساقله  تح  الحراس  عائدوين عهد  الد  مويند  

لنو . غير ب  الاماء البريطاني قور ب  الشرط  تجداورت سدلطاتها عندوما مناد  

المتظاهرين من م اهرة المركب  واجباره  عل  الالهة، عاعتبار ب  ذلك كا  اجراء 

قرت المحيم  عوال من ذلك ب  الشرط  كا  من سلطتها ب  تمناه  بير متناسب. وغ

 (.1من ملاصل  طرياه  ال  الموين  التي كانلا يريوو  التظاهر فيها)

 رفض التفرق عند إصدار األمر بذلك: -93

ر بمددر عتفريددق تاددلا المسددوللي  الجنائيدد  لمددن يشددترك فددي مظدداهرة اذا صددو       

صوور األمر من رجال   لذلك قم  محيم  النا  ع    . تطبياا  تثلالمظاهرة ول  يم

الحفظ للمتظاهرين عالتفرس ليس عالرا اال ف  حق من اهتركلا ف  المظاهرة مجره 

اهتراك، بما من هعلا اليها بو قاهوها فتتحاق مسولليته  سلاء بصور بمدر عدالتفرس 

و عسدبب عدوا ا خطدار با ل  ي ور. وذلك ما هام  المظاهرة ممنلع  فد  ذاتهدا ب

 14من الاانل  رقد   11الثاني  عالفارة الثالث  من الماهة قار  الفارة األول  و"عنها 

. وعل  كل حدال فدإ  مدا يثبتده "1929لسن   28الماول  عالاانل  رق   1923لسن  

الحي  من وقل  المظاهرة من عوة بهخاص ومن صوور بمر للمتظاهرين عدالتفرس 

لنا  عليه ألنه من المسدائل الملضدلعي  التد  يتحدر  قاضد  ال رقاع  لمحيم  ا

 (.2)الملضل  قيامها ويستظهرها عسلطته التام  ف  فه  اللاقع

 

(1 ) http://www.yourrights.org.uk/yourrights/the-right-of-peaceful-

protest/other-police-powers-to-restrict-right-to-protest.html 

 . س 10 لسن  6 رق  الطان ،1939/ 12/ 4نا  جلس   (2)
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قدانل  الاالعدات للاليد   . من ذلك ب قب تشرياات ماارن  عل  هذا الفالوتاا      

 Dispersalمدن يدرف  االمتثدال ألمدر التفدرس يااقدب ( 409كليفلرنيدا )مداهة  

order (وي دور األمدر عدالتفرس مدن رجدال الشدرط  1عن اصوار األمدر عدذلك .)

لتلقي خطر وهيك عاضطراب لفمن الااا. ويجدب ب  يفدرس رجدال الشدرط  عدين 

المشدداركين فددي الشدد ب بو التجمددع غيددر الاددانلني وعددين غيددره  مددن الحمددلر 

 والمتاعاين لفعمال الش ب.

 اإلخالل بالسالم والهدوء العام: -94

عل  مااقبد   –قانل  عالعات كاليفلرنيا مثل   – حرص التشرياات الماارن ت      

يمين مالحا  من يشارك في بعمال عن  علصدفه من يخل عالسالا والهووء الااا. ف

مرتيبا لجريم  ا خدالل عالسدالا والهدووء الاداا عسدبب مدا يرتيبده مدن ضلضداء 

 (.2من قانل  عالعات كليفلرنيا() 419واضطراب )ماهة 

 تدابير قانونية الزمة لمكافحة العنف في المظاهرات: -95

ترتبم ظاهرة الاند  فدي المظداهرات عاناصدر خارجيد  تتدواخل وتييدو مدن       

خطلرة الان  هاخل المظاهرات. لذا كدا  مدن اللاجدب تجدري  سدللك المنظمدات 

 والجمياات التي توعلا ال  الان . من بمثل  ذلك ما يلي:

 

(1) Codified in Penal Code 409 & 416, "refusal to disperse" is when a person 

refuses to leave the scene of a riot or unlawful assembly, even after being 

ordered to do so by law enforcement. A person who refuses to disperse--and 

who remains and urges on potential rioters--could be charged under Penal 

Code 404.6 and 409 & 416. 

(2) California Penal Code 415 PC -- Fighting; noise; offensive words 

("Disturbing the peace"). ("Any of the following persons shall be punished 

by imprisonment in the county jail for a period of not more than 90 days, a 

fine of not more than four hundred dollars ($400), or both such 

imprisonment and fine: (1) Any person who unlawfully fights in a public 

place or challenges another person in a public place to fight. (2) Any person 

who maliciously and willfully disturbs another person by loud and 

unreasonable noise. (3) Any person who uses offensive words in a public 

place which are inherently likely to provoke an immediate violent reaction.") 

http://www.shouselaw.com/inciting-riot.html  

 Groupes de combat et milices privées) SECTION I. 3( 

http://www.shouselaw.com/failure-disperse.html
http://www.shouselaw.com/inciting-riot.html
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 لتي تستعمل العنف في المظاهرات:حل الجمعيات ا -)أ(

اتخذ الاانل  الفرنسي اجراءات ضو الجمايدات بو األحدياب بو الجهدات التدي       

تستامل الان  بو توعل اليه في المظاهرات هو  ب  يسميها ارهاعي  ميتفيدا عتلقيدع 

 عالع  هويوة وع   يت  حلها عن طريق قرار من مجلس اللرراء.

 Code de la( مدن قدانل  األمدن الدواخلي Art.L.212-1فتدنص المداهة )      

sécurité intérieure   12فدي  2012لسدن   351ال داهر عدالارار عادانل  رقد 

وذلدك عادرار مدن  –عل  بنه "يت  حل الجمايدات بو التنظيمدات  2012مارس سن  

 -2تحدرض علد  المظداهرات المسدلح  فدي الشدلار ،  -1التي:  -مجلس اللرراء

هيل تنظي  عسيرع بو مجملع  من مجملعات الماارك بو مليشيات  التي تبوو في

التي تهوف ال  المسداس عاسدتاالل وسدالم  ا قلدي  الدلطني بو تتادو   -3خاص ، 

التي يهوف نشداطها الد  الحيلللد  هو  التدواعير  –4عالالة عل  النظاا الجمهلرع، 

جميدع المحيدلا علديه  التي تهوف ال  ت -5 التي تتالق عإقام  الشرعي  الجمهلري .

التي توعل الد   -6في جرائ  التااو  مع الاوو بو تحرض عل  التااو  مع الاوو، 

التمييي بو اليراهي  بو الان  ضو بهخاص بو مجملعات مدن األهدخاص ألسدباب 

ترجع ال  بصله  الارقي بو انتمائه  بو عوا انتمائه  ال  عرس ماين بو بم  مايند  

ين بو الذين ينشرو  نظريات بو بفيار ترمدي الد  تبريدر بو جنس ماين بو هين ما

 بو تشجيع هذا التمييي بو اليراهي  بو الان .

بو الذين يالمل  عل  ا قلي  الفرنسي بو انطالقا من هذا ا قلدي  ع فادال تهدوف  -7

 (.1)ال  اثارة بعمال الان  في فرنسا بو في خارجها

 

(1) SECTION I. Groupes de combat et milices privées  

       Art. L. 212-1 Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les 

associations ou groupements de fait:  

  1o Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue;  

  2o Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le 

caractère de groupes de combat ou de milices privées;  

  3o Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national 

ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement;  
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 تجريم تنظيم مجموعة قتالية:  -)ب(

  13-431يجرا المشر  الفرنسي تنظي  مجملع  قتالي  عن ه في الماهة       

عالعات عل  ب  المجملع  الاتالي  غير الاانلني  هي كل مجملع  من األهخاص  

تحلر بو يلجو تح  ت رفها بسلح  وتيل  لها ماوار من الهييل الواخلي ومن 

عالعات عل    14-431(. وتااقب الماهة 1ه نها احوا  اضطراب لفمن الااا) 

االهتراك في تيلين بو استمرار بو اعاهة جماي  بو تنظي  ت  حله طباا للاانل   

عخ لص المجملعات الاتالي  والمليشيات   1936يناير سن   1ال اهر في 

، عشيل مالن بو عشيل خفي  عاالع  الحبس التي ال تييو عل  ثال  سنلات  الخاص 

 بل  يلرو.  45وال رام  التي ال تتجاور 

عالعات األعماء الذين يشتركل  في مجملع    14-431كما تااقب الماهة       

 (.2بل  يلرو)  45قتالي  عاالع  الحبس ثال  سنلات وال رام  

عا ضاف  ال  النص الخاص عالجمياات التي تنظ  مليشديات ملسدح  بو تدوعل       

 - عالعدات  17-431عالمداهة  – خاصا   ال  الان ، تممن الاانل  الفرنسي تجريما  

تلك المليشيات المسلح  عالحبس خمس سنلات وال رامد    عاألهخاص الذين ينظمل

 

  4o Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le 

rétablissement de la légalité républicaine;  

  5o Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de 

condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette 

collaboration;  

  6o Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence 

envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou 

de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, 

une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories 

tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette 

violence;  

  7o Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à 

des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à 

l'étranger.  

(1 )  Art. 431-14    Le fait de participer à un groupe de combat est puni de 

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. http://www.dalloz.fr/ 

(2 ) Art. 431-14    Le fait de participer à un groupe de combat est puni de 

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.  http://www.dalloz.fr/ 



 - 115 - 

عالعددات مددن ياددلا  17-431وتااقددب المدداهة  (.1بلدد  يددلرو) 75التددي ال تتجدداور 

عتسيير عمل تلك الجمايات بو الجماعات عاو حلهدا بو يايدوها الد  الامدل عادو تلدك 

سددنلات وال رامدد   7ل الدد  الحددبس الحددل عاالعدد  بهددو مددن األولدد  عحيددث ت دد 

 (.2يلرو) 100.000

وقو بضاف الاانل  الفرنسي عالع  الم اهرة التيميلي  عا ضداف  الد  عالعد        

الحبس وال رام  عالنسب  لفهخاص الطبيايين واألهخاص المانلي  بيمدا. فتدنص 

ايدين من قانل  الاالعات علد  بنده "يااقدب األهدخاص الطبي Art.431-21الماهة ِ 

 -1األهخاص المانلي  الذين يرتيبل  الجدرائ  السداعا  عالاالعدات التاليد  بيمدا: و

م اهرة األملال المنالل  والاااري  التي تخص بو يستاملها المجملعد  الاتاليد  بو 

الجمايات بو الجماعات التي اسدتمرت فدي الامدل بو عداهت اليده مدرة بخدر  عادو 

ات واألسددلح  وغيرهددا مددن المددلاه م دداهرة  الدديع والاالمددات والشددار -2حلهددا. 

المستامل  بو المخ    لالستامال من جانب المجملعد  الاتاليد  بو الجمايدات بو 

 الجماعات التي استمرت في الامل بو عاهت اليه.

 18-431وفادا للمداهة  –بضاف الاانل  الفرنسي عالعات تيميليد  بخدر   كما      

الحرمدا   -1اص الطبيايدين وهدي: لمن يرتيب تلك الجرائ  مدن األهدخ - عالعات 

مدن هدذا   26-131من الحالس الموني  وحالس األسرة وفاا لمدا تدنص عليده المداهة 

نشر الحي  مع عيا  بسباعه وفاا للشروط المن دلص عليهدا فدي المداهة  -2الاانل . 

من  31-131حظر ا قام  وفاا لما تنص عليه الماهة   -3من هذا الاانل .    221-10

 (.3 )هذا الاانل

 

(1) Art. 431-16    Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq 

ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. http://www.dalloz.fr/ 

(2) Art. 431-17 Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou 

déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 

janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € 

d'amende. http://www.dalloz.fr/ 

(3) Art. 431-18    Les personnes physiques coupables des infractions prévues 

par la présente section encourent également les peines complémentaires 

suivantes:  
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ويالحظ ب  الاانل  الفرنسي قرر عالع  ال رام  لفهخاص المانلي ، وقو        

طباها عل  األهخاص المانلي  الذين ارتيبلا تلك الجرائ . فاو نص في الماهة 

من قانل  الاالعات عل  عااب هؤالء األهخاص المانلي  عالاالعات   431-20

اانل . كما نص عل  ب  الحظر من هذا ال 39-131المن لص عليها في الماهة 

يره عل  األنشط  التي في بثنائها   39-131المشار اليه في الفارة الثاني  من الماهة 

 (.1بو عمناسبتها وقا  الجريم ) 

 الخامس الفصل

 استخدام رجال األمن للسالح في أثناء المظاهرات 

 ( الناشئة عنه )حدوده والمسئولية الجنائية

 تمهيد وتقسيم: -96

، وهندا يدوس التسداؤل عدن األمن ال  استخواا السالح الندارع قو يمطر رجل      

لدذا مو  مشروعي  استخوامه وعن المسوللي  الجنائي  الناتج  عن ذلك االسدتامال. 

المنظم  الستخواا السالح النارع في المظاهرات من كا  من اللاجب عيا  الالاعو 

تناول الماايير الووليد  السدتامال كما سن (،المبحث األولجانب رجل الشرط  )في 

. وبخيدرا نادالج (المبحـث الثـانيالشرط  للسالح النارع في بثناء المظاهرات )في 

 

  1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les 

modalités prévues par l'article 131-26;  

  2o La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué 

informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions 

prévues par l'article 221-10 [art. 131-35];  

  3o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-

31. http://www.dalloz.fr/ 

(1) Art. 431-20 (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 124-I) «Les personnes 

morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 

l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre 

l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines 

prévues par l'article 131-39.»  http://www.dalloz.fr/ 

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.  
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مدن حيدث حدووه ا عاحد   مو  مشروعي  استخواا السالح اطاع  ألوامر الرؤسداء

 والتجري .

 األول  المبحث

 القواعد المنظمة الستعمال رجال الشرطة 

 ء المظاهرات لألسلحة النارية في أثنا

 الضوابط اإلجرائية لحق استخدام األسلحة النارية: -97

يتاددين وضددع ضددلاعم السددتخواا رجددال الشددرط  بسددلحته  الناريدد  فددي بثندداء       

المظاهرات احتراما للحق فدي الحيداة والحدق فدي  السدالم  الجسدمي . وفدي م در 

ائيدد  لحددق عالمددلاعم ا جر 1972لسددن   286بصددور وريددر الواخليدد  قددرارا رقدد  

استخواا األسلح  الناري ، وقو نظ  الارار المشار اليه استخواا األسلح  الناري  عل  

 النحل التالي:

يجددب ب  ي ددور األمددر  -1علدد  بنده "( مددن الادرار السدداعق 1 د  المدداهة )ن      

عإطالس النار من الماعم المسولل فإذا لد  يادين مدن قبدل في دور األمدر مدن بقدوا 

يلجه رئيس الالة انذارا هدفليا للمتجمهدرين بو المتظداهرين  -2م . الميلفين عالخو 

ع لت مسمل  بو علسيل  بخر  تيفل وصلل ا ندذار لهد ، يد مره  فيده عدالتفرس 

ويحذره  ع نه سيمطر الستخواا السالح، ويجب ب  يشتمل ا نذار عل  الاناصدر 

ب( تحويدو الطدرس التدي التالي : )ب( تحويو الموة التي يجب ب  يت  التفدرس خاللهدا. )

يجب عليه  سللكها والتفدرس فيهدا، واذا امتندع المتجمهدرو  بو المتظداهرو  عدن 

التفرس عرغ  انذاراه  واناماء المدوة المحدوهة لهد  فدي ا ندذار، تسدتخوا األسدلح  

يراع  عنو اطالس النار ب  يسدتخوا بوال الطلادات المطاطيد  بو الدرت  -3الناري . 

ايدل، فدإذا لد  تجدو فدي الفد  تسدتخوا األسدلح  الناريد  ذات الخفي  ثد  الدرت الث

يجدب ب  ييدل  اطدالس  -4. األسدلح  ذات الطلادات ا ليد الطلاات الفرهي  بوال  ث  

 النار متاطاا  تاح  الفرص  للتفرس.
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( علد  بنده "علد  جميدع بفدراه هيود  الشدرط  فدي جميدع 2كما تنص المداهة )      

يجب ب  ال يلج  ال  استامال األسدلح  الناريد   -1ا تي : األحلال االلتياا عالالاعو 

اال عاو استنفاه جميع اللسائل األخر  كالن   واستخواا الا ا وال ارات المسديل  

ب  ييل  اسدتخواا األسدلح   -2وكلما كا  ذلك ممينا.  –عحسب األحلال  –للومل  

فريدق المتجمهدرين بو الناري  هدل اللسديل  اللحيدوة لمندع المااومد  بو الهدرب بو لت

 -3المتظاهرين، وب  ييل  استخواا السالح عالاور الالرا لتنفيدذ ذلدك هو  تجداور. 

 ينب ي عنو اطالس النار مراعاة الحيط  التام  حت  ال ي اب األعرياء".

 :المتهم على القبض عند الناري سالحالشرطة لل استعمالحاالت  -98

 فدي المدته  علد  الاب   عنو  النارع لسالحا استامال في الحق الشرط  لرجل      

 الشدرطي يسدتمو  الذع اللاجب  بهاء ال  استناها   وذلك اذ ، عل  عناء بو تلبس حال 

 جاندب  مدن الندارع السدالح اسدتامال ب  غيدر. رؤسدائه من بو مباهرة الاانل  من

 عسبب  ضروري  واحتياطات  عممانات  يحاط المته  عل   الاب   عنو  الشرط  رجل

 ب  واجبده فمدن. السدالح ذلدك اسدتامال علد  تترتب  ب  يمين التي لنتائجا خطلرة

 الخطر مع متناسبا   ييل  ب  يليا كما ،وضروريا   الرما   السالح ذلك استامال ييل 

 الادب   المطلدلب  المدته  عتحذير الشرط  رجل يالا ب  ذلك ومؤه . يلاجهه الذع

 مدن بجدياء نحدل بو سداقه لنحد  عطلاد  ثد  تحذيريد  عطلادات  هارعا يفر والذع عليه

 الندار اطدالس ييدل  ال لد  اذا النهاي  وفي عها، يهرب  سيارة مستاال كا  اذا سيارته

 (.1)نهائي كإجراء االّ  عليه

 عهدذا يالا ع   له تسم  ال حال  في الشرطي تجال قو  الامي  ظروف ب  غير      

 عدذلك قمد   وقو . التناسب   وهرط الليوا هرط فيه يتلافر والذع المطللب  التور 

 كدا  المتهمدين بحدو  ب  فدي وقائاهدا تدتلخص  قمدي  فدي الفرنسدي  الدنا   محيم 

 بع در وعندوما األمدا ، حدياا واضداا يين ول  سير حال  في وهل سيارته مستاال

 

(1 ) Yves Mayaud, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris-2), De 

l'utilisation des armes à feu par les gendarmes : une portée justificative 

générale,Crim. 5 janvier 2000 (n° 98-85.700, Bull. crim. n° 3), Revue de 

science criminelle 2000 p. 606 
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 وكدا  الشدرطي، فطداره  عسديارته راجادا األهعدار ولد  الطريدق عل  تفتيش لجن 

 المدته  سديارة بمداا ووقد  سديارته مدن نديلو الشرط  عه فلحق تلقف   قو  سيارته

 ناريد  يدرةعب اطدالس ال  عه به  مما وجرحه، يشرطال ف وقع عسرع  بهارها الذع

 فدي ال داهر حيمهدا في الفرنسي  النا   محيم  قم  . عحياته بوهت  المته  ناحي 

ٌ  المته  عاتل المته  الشرطي عبراءة 2000 سن  يناير 5 ُ  ب  عاعتبدار خطد   ال خطد 

 واجبده، ويؤهع الشرعي الوفا  في حاه يمارس وهل الامي ، وقائع في اليه يُنسب 

 يمتو عل فام، الاموي  الجرائ  عل  يات ر ال الشرعي الوفا  ب  عل   عالتالي مؤكوة

 (. 1)الاموي  غير الجرائ  ليشمل

 غيددر الجددرائ  مجددال فددي المفهددلا هددذا الددنا   محيمدد  طبادد   ب  سددبق وقددو       

 علد  يادب   كدا  الذع الشرطي لو  الشرعي الوفا  تلافرع قم   عنوما الاموي ،

 األرض  نحدل ناريد  طلاد  وبطلدق برضدا فدانبط  يسدتخومه وكا  سالح ماه مته 

 الدوفا  هدروط عتدلافر المحيم  قم  . عمو  غير عن بصاعته ولينها المته   خاف 

 .(2)الشرطي لرجل عالنسب  الملق  مخاطر ب عسب الشرعي

 : في القانون المقارن ناري للقبض على المتهم الهارباستعمال السالح ال -99

األمريييد  اسدتخواا رجدل الشدرط  للسدالح   Tennesseeيجيي قانل  واليد        

النددارع فددي ملاجهدد  المجددرا الهددارب. وقددو اسددتامله رجددل الشددرط  فددي قمددي   

Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985)   ع   بطلدق الندار علد  المدته

ل  بحو المنارل عنوما بخطر  عالتلق  وهل يهرب متسدلاا سدلر المنديل عالسطل ع

وليددن المددته  لدد  يتلقدد  فدد طلق النددار عليدده. قمدد  المحيمدد  الاليددا للاليدد  

Tennessee  عد   قددانل  اللاليدد  الددذع يسددم  لرجددل الشددرط  عاسددتامال السددالح

ح عتلافر حالد  النارع في ملاجه  المته  الهارب ال عو وب  يايو استامال ذلك السال

المرورة المتمثل  في الخشي  من ارتياب المته  ألعمال الان  الشويو في ملاجه  

رجل الشرط  بو ال ير، وهل وا  ل  يفال ذلك فإنه ياتبر غير هسدتلرع لتاارضده 

 

(1) Crim. 5 janvier 2000 (n° 98-85.700, Bull. crim. n° 3) 

(2) Crim. 16 juill. 1986, D 1988.390 (2e espèce), note Dekeuwer ; Gaz. Pal. 

1987.1.Somm. 10 
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مع هستلر اللاليات المتحوة األمرييي  في التاويل الراعع الذع يشترط للاب  علد  

الل. وتطبيق ذلك في حال  اطالس النار عل  المته  الهارب المته  تلافر الشك الما

ياتمي ب  يتلاجو الشدك الماادلل فدي ارتيداب المدته  ألعمدال عند  خطيدرة فدي 

وحيدث لد  ملاجه  الشرطي بو ال ير ال يمين تلقيه االّ عاستامال السدالح الندارع. 

قدل  مخالفد  تتلافر تلك الشروط في واقا  تلك الامي ، فإ  المحيم  انته  الد  و

لوستلر اللاليات المتحدوة، حيدث كدا  الهدارب هدخص مدن الشدباب ويهدرب هو  

استامال سالح ماه وعنوما قداا رجدل الشدرط  عتنبيهده عدالتلق  لد  يمتثدل ألمدر  

 (.1ف طلق عليه الشرط  النار وبره  قتيال)

 

 حدود استعمال رجال الشرطة لألسلحة في تفريق المظاهرات: -100

لتساؤل حدلل مدو  جدلار الدوفا  ضدو اسدتامال الحدق مدن قبدل رجدال يثار ا      

الشرط  في تفريق المتظاهرين، فهل يجلر للمتظاهرين عندو الاداء قناعدل ال دارات 

المسيل  للومل  من قبل رجال الشرط  ب  يالملا عالوفا  عن بنفسه  ويااوهو الااء 

ا  الشدرعي ضدو تلك الاناعل مرة بخر  عل  سديارات الشدرط ؟ فهدل يجدلر الدوف

استامال الحق؟ من المارر قانلنا  بنه حت  ينش   الحق في الوفا  الشرعي العدو ب  

يتلافر هروط تتالق عفال االعتواء وهروط بخر  في فال الوفا . بما عن هدروط 

من قانل  الاالعات الم رع ب  تتدلافر  245فال االعتواء فيليا وفاا لنص الماهة 

ب  ييل  هناك خطر علقل  جريم  عل  النفس بو  -1لي : في االعتواء الشروط التا

ب  ييل  الخطر حاال . بما عدن الشدروط اللاجدب تلافرهدا فدي فدي  -2عل  المال، 

 

(1) U.S. Supreme Court, Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985), Tennessee 

v. Garner, No. 83-1035, Argued October 30, 1984, Decided March 27, 1985, 

471 U.S. 1. http://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/1/case.html 
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الوفا  فيتاين ب  يتلافر هرط اللديوا بع ب  ييدل  ارتيداب الجريمد  هدل اللسديل  

 (.1اللحيوة لورء االعتواء. والشرط الثاني هل الذع يتالق عالتناسب)

عسبب من بسباب ا عاح  يتمثدل فدي الدوفا  الشدرعي  يتمتال  جال الشرط فر     

. يستلع في ذلك ب  ييدل  الخطدر حايايدا بو في حاه  ماهام  هروطه قو تلافرت 

كا  خطرا ظنيا وفاا لمدا انتهد  اليده محيمد  الدنا  الم دري  فدي جدلار الدوفا  

الل  علجدله خطدر علد  الشرعي ضو الخطر الظني ماهام  قو تلافرت بسباب ما

النفس بو عل  المدال يبدرر الدوفا  عالاتدل لدو  رجدل الشدرط  مثلده فدي ذلدك مثدل 

( عالعدات. فدإذا 250)( والمداهة 249)الشخص الااهع وفاا لما تنص عليده المداهة 

كان  الظروف تبرر مظن  الخطر المتمثل في )فال يتخلف ب  يحو  منده المدلت 

. وال هك عالعات(  249تخلف بسباب ماالل ()ماهة بو جراح عال   اذا كا  لهذا ال

ب  هجلا عا  المتظداهرين علد  بقسداا الشدرط  وكدا  عامده  مسدلحا ع سدلح  

عيماء بو رجاجات ملللتلف هي بفاال من ه نها ب  تللو الخدلف مدن المدلت بو 

جراح عال   لو  رجل الشرط ، وعالتدالي تبدرر اسدتامال السدالح ضدو المهداجمين 

  ال  اضراا النيدرا  فدي بقسداا الشدرط  واطدالس سدراح المسدجلنين الذين يسال

 .(2)والمتهمين

وتطره بحيداا محيمد  الدنا  علد  جدلار الدوفا  الشدرعي لديس فادم فدي         

ملاجه  الخطر الحاياي، عدل بيمدا فدي ملاجهد  الخطدر الظندي ماهامد  تدلافرت 

لدنا  "ييفدي لايداا بسباب ماالل  عل  وجله خطر حاياي. في ذلك تالل محيم  ا

حال  الوفا  الشرعي ب  ييل  قو صور من المجندي عليده فادل يخشد  منده المدته  

وقددل  جريمدد  مددن الجددرائ  التددي يجددلر  الددوفا  الشددرعي ، وال يلدديا فددي الفاددل 

المتخلف منه ب  ييل  خطرا حايايا في ذاته ، عل ييفي ب  يبدوو كدذلك فدي اعتاداه 

 

وما  -290، ص 2013( ه. غناا محمو غناا، هرح قانل  الاالعات الاس  الااا، جاما  المن لرة، 1)

 يليها.
 .125ص  ،2012( سمير الششتاوع، حق الشرط  في الوفا  الشرعي، عوو  هار نشر،  2
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عتااه بو الت لر مبنيا عل  بسباب مابللد ، اذ ، عشرط ب  ييل  االالمته  وت لر 

 (.1..")ا  الشرعي وماتمياته بمر اعتبارعب  تاوير ظروف الوف

 المظاهرات:  تفريقتخدام السالح من قبل الشرطة في مدى مشروعية اس  -101

تاتبر بجهية الشرط  واألمن من به  المؤسسات الملجلهة في الوول . ويرجع       

ي المحافظ  عل  النظاا واألمدن الاداا وا هاب، وحمايد  األرواح ذلك ال  هورها ف

واألعراض واألملال وهورهدا فدي ضدبم الجدرائ . ومدن هندا يتادين علد  رجدال 

الشرط  احتدراا حادلس ا نسدا  علصدفه  مسدوللين عدن كفالد  الطم نيند  واألمدن 

 (.2للملاطنين)

ح النارع هل عمدل غيدر ومن الجوير عالذكر ب  استامال رجال الشرط  للسال      

جائي قانلنا  اال في الحدووه التدي قررتهدا الادلانين واللدلائ  فدي حداالت اسدتثنائي . 

من قانل  ا جدراءات الجنائيد  الم درع علد  ب  "لمد ملر   (60)فتنص الماهة 

 المبم الامائ  ف  حال  قيامه  علاجباته  ب  يستاينلا مباهرة عالالة الاسيري ". 

مما سبق بنه يجلر لرجل الشدرط  اسدتامال السدالح وليدن فدي حدووه ويتبين       

وفاا  –الالانين والللائ . فال يجلر لرجل الشرط  اطالس األعيرة الناري  المباهرة 

عل  المته  المتلبس عالجريم  هو  اتبا  قلاعدو  –لاماء محيم  النا  الم ري  

ليده مدلت ذلدك المدته . التور  اللراهة فدي نظد  وتاليمدات الشدرط  عمدا يترتدب ع

  وياتبر ذلك الفال مشيال لجريم  مااقبا  عليها.

ستاراء بوراس الدوعل  وتحايااتهدا اتطبياا  لذلك قمي ع نه لما كا  الثاع  من       

ب  المته  علصفه هرطيا  سريا  في هائرة ميناء ا سينوري  هاهو المجن  عليه وهل 

وكا  يحمل صدنووقين متجهدا  عهمدا من الل لص الماروفين له ومطللب ضبطه، 

ال  عاب الخرو  من الدوائرة الجمركيد  وعداهر الد  الاائهمدا والدتخلص منهمدا فدي 

 

ص  20س ، مجملعدد  بحيدداا محيمدد  الددنا  س  39سن   888طان رق   1969/ 6/ 23( نا   1)

؛  164، ص 25س، س 4س  99، طاددن رقدد   1974/ 18/2؛ وانظر في نفس الماندد  : نادد  960

، الطاددن 1981/ 5/4؛   نادد  176ص  28، س  46س  1123طاددن رقدد   1977/ 31/1نادد  

 س  67س  1870، الطان رق  1999/ 2/9س، نا   50س  2119

 . 1971لسن   109ث  من قانل  هيو  الشرط  رق  ( الماهة الثال2)
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محاول  للفرار والهرب مدن وجده المدته  ورميلده، ممدا هفاهمدا الد  تاابده للادب  

عليه، األمر الدذع تدر  ماده المحيمد  بنده وا  تدلافر لدو  المدته  وقداا ا عتاداه 

تجدداور ا جددراء  –فددي ذات اللقدد   –رة هددذا الفاددل اال بندده عمشددروعي  وضددرو

الماالل في هذ  الظروف في ضدلء مدا تامد  عده الدنظ  وتاليمدات الشدرط  مدن 

حظر وعوا اللجلء ال  استخواا السالح النار  اال اذا اسدتحال عليده اندذار الهدرب 

ء ثد  فدي وعاو استنفاه وسائل التهويو وا رهاب وب  ييدل  اطدالس الندار فدي الهدلا

ا جياء السفلي  من جسمه فحسب وفي اتجا  رجليه فييل  بقواا المته  عل  اطالس 

النار مدن مسوسده وهدل يجدر  خلد  المجند  عليده الدذ  لد  يسدتجب الد  اندذار  

عالتلق  عن الهرب، وهو  ب  يتحر  عوا اصاعته بو يتثب  من بحيداا الت دليب 

  فدي وسداه ب  ي دلب سدالحه الد  سلاء في الهلاء بو في غير ماتل منه، اذ كدا

رجل  المجن  عليه ليالقه عدن الحركد ، بمدا وبنده بطلدق الندار هو  هدذا التحدر  

وذاك التثب ، مما تنحسر ماه قال  مشروعي  ما ارتيب من جرائ ، ويستحيل عليده 

من قانل  الاالعات، ويمح  ما الذ عده مدن هفدا  فدي  (63)التمسك ع حياا الماهة 

ا  ال  سنو  من الاانل ، ولما كا  هذا الذ  بوره  الحي  سدائ ا  فدي غير محله مفتار

الره عل  هفا  الطاعن الخاص عإنتفاء مسدولليته ويتفدق مدع صدحي  الادانل  ومدا 

تام  عه تاليمات الشرط  في ه   تنظي  اسدتامال األسدلح  الناريد  ال داهر عهدا 

اعن للحيد  فدي هدذا ، فدإ  تاييدب الطد 1964لسدن   156قرار ورير الواخلي  رقد  

 .(1)ال وه ييل  عل  غير بساس

كما بكوت محيم  النا  عل  ضرورة اتبدا  رجدل الشدرط  لالاعدو التدور        

قبل استامال السالح النارع عاللهدا "ا  مظهدر التثبد  والتحدرع اللدذين يتطلبهمدا 

يلجد  من قانل  الاالعدات هدل بال  (58)الاانل  في الحال  المن لص عليها عالماهة 

الملظ  ال  استخواا سالحه ضو من يشتبه في بمره  اال عاو التيان من ب  لشبهته 

 

 85رقدد  الااعددوة  36س ميتددب فنددي س 54لسددن   7255الطاددن رقدد   31/3/1985( نادد  جلسدد  1)

 .508ص
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محال  واستنفاه وسائل ا رهاب والتهويو التي قو تاينده علد  الادب  علد  المشدتبه 

 (.1فيه  ع ير حاج  ال  استامال سالحه")

ي تفرضده وقو يستخوا رجل الشرط  السالح الندارع بثنداء ت هيد  واجباتده التد       

عليه الالانين والللائ  منهدا عندو الادب  علد  المتهمدين عارتيداب جدرائ . فتدنص 

فددي هدد   تنظددي   1964لسددن   156المدداهة األولدد  مددن قددرار وريددر الواخليدد  رقدد  

استامال األسلح  الناري  عل  بنده "مدع عدوا ا خدالل عحدق الدوفا  الشدرعي عدن 

  عندو اسددتامال األسدلح  الناريدد  الدنفس بو المدال يتاددين علد  بفدراه هيودد  الشدرط

في حال  الاب  عل  المحيلا عليه عاالعد  جنائيد  بو  -مراعاة الالاعو ا تي : بوال  

عالحبس موة تييدو علد  ثالثد  بهدهر بو مدته  عجنايد  ومتلدبس عجنحد  يجدلر فيهدا 

يلجه ال  المحيدلا  -1الاب  بو مته  بمر عالاب  عليه اذا قاوا بو حاول الهرب. 

بو المته  انذار هفلع ع لت مسمل  عاستخواا السدالح الندارع اذا لد  ييد  عليه 

اذا استحال وصلل ا نذار الشفلع ال  سدمع المحيدلا  -2عن المااوم  بو الهرب. 

اذا استمر المحيلا  -3عليه بو المته  فييل  انذار  عإطالس عيار نارع في الفماء. 

ب عاو اندذار  عإحدو  هداتين اللسديلتين عليه بو المته  في مااومته بو محاولته الهر

يطلدق عليدده النددار". ويتمدد  لندا مددن نددص المدداهة ب  الادانل  يددنظ  سددلط  رجددال 

الشرط  في استامال السالح للاب  علد  المدته  بو المحيدلا عليده. كمدا يحدرص 

الاانل  عل  وضع تور  يتادين علد  رجدل الشدرط  اتباعده فدي مالحظد  المهدت  

 للاب  عليه.

ثار التساؤل حلل استامال رجل الشرط  للسالح النارع لف  المظداهرات وي      

هل يختل  عما سبق؟ وتجيب عل  ذلك الفارة الثالث  في الماهة الساعا  عاللها "فدي 

حالد  فد  التجمهدر والتظداهر الدذع يحددو  مدن خمسد  بهدخاص علد  األقددل اذا 

للمتجمهدرين بو يلجده رئديس الادلة اندذار هدفليا  -1عرض األمدن الاداا للخطدر: 

المتظاهرين ي مره  فيه عالتفرس في خالل موة مناسب  مبينا له  الطرس التدي ينب دي 

عليه  سللكها في تفرقه  ويحذره  ع نه سيمدطر الد  اطدالس الندار علديه  اذا لد  
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يذعنلا لهذا األمدر، ويراعد  ب  ييدل  ا ندذار ع دلت مسدمل  بو علسديل  تيفدل 

للمتجمهرين بو المتظاهرين وسدائل تفدرقه  خدالل وصلله ال  بسماعه  وب  ييسر 

اذا امتنع المتجمهرين عدن التفدرس رغد  اندذاره  وانامداء  -2الموة المحوهة لذلك. 

الموة المحوهة له  في ا نذار تطلق الالة النار عليه  وينب ي ب  ييل  اطدالس الندار 

لنددار ب  يراعدد  عنددو اطددالس ا -3متاطاددا  تاحدد  الفرصدد  للمتجمهددرين للتفددرس. 

تسددتخوا بوال البندداهس ذات الددرت صدد ير الحجدد  فددإذا لدد  تجددو فددي فدد  التجمهددر 

اسددتخوم  األسددلح  الناريدد  ذات الرصدداص فاألسددلح  السددريا  الطلاددات عنددو 

يجب ب  ي ور األمر عإطالس النار الماعم المسولل، فإذا لد  يتادين  -4االقتماء. 

 ".من قبل في ور هذا األمر بقوا الميلفين عالخوم 

ويتبين لنا ب  استامال رجل الشرط  للسالح النارع في تفريق المتظاهرين له       

ضلاعم وحووه قررتها الالانين والللائ . فإذا خال  رجل الشرط  التدور  الدلراه 

في الاانل  ترتب عليه مساءلته. كما تتممن الماهة الثاني  من قرار وريدر الواخليد  

ي يتاين عل  رجل الشدرط  اتباعهدا قبدل اسدتخواا في م ر الالاعو والملاعم الت

ب  ييل  استخواا األسلح  الناري  عالاور  -1السالح النارع والتي تتمثل في التالي: 

وبشـرط أن الالرا لمنع المااوم  بو الهرب بو لتفريق المتجمهرين بو المتظداهرين 

  اسدتامال يجدب بال يلجد  الد  -2. يكون إطـالق النـار هـو الوسـيلة الوحيـدة لـذلك

األسلح  الناري  اال عادو اسدتنفاه اللسدائل األخدر  كالن د  واسدتخواا الا د  بو 

ينب دي عندو  -3ال ارات المسيل  للومل  عحسدب األحدلال وكلمدا كدا  ذلدك مميندا. 

اطالس النار في الفماء مراعاة الحيط  التام  حت  ال ي اب بحو األعرياء، ويجدب 

 ر عل  الساقين كلما كا  ذلك مستطاعا .ب  ييل  الت ليب عنو اطالس النا

ويتم  لنا مما سبق بنه يجلر لرجال الشرط  اسدتامال السدالح فدي ملاجهد        

المتظاهرين ولين عاو تلافر قلاعو وضلاعم يتلجب عل  رجدل الشدرط  االلتدياا 

 -3المددرورة،  -2المشددروعي ،  -1عهددا. وتددتلخص هددذ  المددلاعم فددي التددالي: 

 ا  التور  المن لص عليه قانلنا .اتب -4التناسب، 
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ويثار التسداؤل عندو قيداا المتظداهرين عإلاداء الطدلب والحجدارة علد  رجدال       

الشرط  وكذلك عنو استاماله  ما يسم  عالنبال مما يترتدب عليده حدوو  اصداعات 

لرجال الشرط  فهل يجلر الره عل  المتظاهرين عاستامال السالح الندارع؟ ومداذا 

الشرط  بعيرة ناري  عل  المتظاهرين ف وهت عحيداته ؟ فهدل يسد ل  لل بطلق رجل

جنائيا  با بنه في حالد  هفدا  هدرعي؟ وتجيدب علد  هدذا التسداؤل محيمد  الدنا  

الم ري  التي تسدتلجب علد  رجدل الشدرط  اتبدا  قلاعدو التدور  قبدل اسدتامال 

ح الندارع (. كما يتاين عل  رجل الشرط  ب  ييل  استخواا السال1السالح النارع)

(. فلدل قداا متظداهر 2عالاور المرورع وب  يتناسب مع حج  الخطر المارض لده)

عإلااء الحجارة عل  رجل الشرط  ف صيب، فال ياطدي هدذا الفادل لرجدل الشدرط  

الحق في الدره المباهدر عاسدتامال السدالح الندارع لاتدل المتظداهر. فديمين لرجدل 

رة فإذا ل  يتلق  فاليه ب  يطلدق عيدارا الشرط  ب  ينذر المتظاهر عاوا الااء الحجا

 ناريا في الهلاء فإ  ل  يتلق  المتظاهر فيطلق عيارا ناريا عل  قومه.

ميرر من قانل  الاالعات الم رع عل  بنه "يااقب عالحبس  25تنص الماهة       

موة ال تال عن ههرين وع رام  ال تال عن خمسين جنيها وال تييو علد  خمسدمائ  

حار بو بحرر ع يدر تدرخيص سدالحا مدن األسدلح  البيمداء المبيند   جنيه كل من

، وتيل  الاالع  الحبس لموة ال تال عن ههرين وغرام  ال تال عن 1عالجوول رق  

مائ  جنيه وال تييو عل  بلد  جنيده اذا كاند  حيدارة بو احدرار تلدك األسدلح  فدي 

 بماكن التجماات بو وسائل النال بو بماكن الاباهة".

مثل النبال بو الخشب  –من الجوير عالذكر ب  حيارة المتظاهر لبا  األهوات       

بثنداء التظداهر يدؤهع الد  خدرو  المتظداهر عدن حدووه  –بو السيين بو الجنارير 

الطبيا  السلمي . نظرا أل  هذ  األهوات تاتبدر مدن قبيدل األسدلح  البيمداء والتدي 

ميدرر عالعدات  25ب المداهة ( والتدي تااقد 1وره النص عليهدا فدي الجدوول رقد  )
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م رع علد  حيارتهدا بو احرارهدا. كمدا تشدوه الاالعد  اذا كدا  هدذا ا حدرار بو 

 الحيارة في ميا  عه تجماات بو وسائل النال بو بماكن الاباهة. 

ــانون  -102 ــي الق ــل رجــال الشــرطة ف ــة مــن قب حــدود اســتخدام األســلحة الناري

 المصري:

ه يجلر لرجدل الشدرط  اسدتامال السدالح فدي يؤكو المشر  الم رع عل  بن      

 109من قانل  هيو  الشرط  الم رع رق    102حاالت محوهة ن   عليها الماهة 

. فتنص المداهة السداعا  علد  بنده "لرجدال الشدرط  اسدتامال الادلة (1)1971لسن  

عالاور الالرا ألهاء واجبه اذا كان  هي اللسيل  اللحيوة ألهاء هذا اللاجب ويات ر 

كدل محيددلا عليدده  -1الادب  علدد   -تامال السددالح علد  األحددلال ا تيدد : بوال  اسد 

 -2عاالع  جنائي  بو عالحبس موة تييو عل  ثالث  بههر اذا قداوا بو حداول الهدرب، 

مته  عجناي  بو متلبس عجنح  يجلر فيها الاب  بو مته  صدور بمدر عدالاب  عليده 

لمسدجلنين فدي األحدلال وعالشدروط عنو حراسد  ا -اذا قاوا بو حاول الهرب، ثانيا  

لف  التجمهر بو التظاهر الذع يحدو   -المن لص عليها في قانل  السجل ، ثالثا  

من خمس  بهخاص علد  األقدل اذا عدرض األمدن الاداا للخطدر وذلدك عادو اندذار 

المتجمهرين عالتفرس وي ور بمر استامال السالح في هذ  الحال  من رئديس تجدب 

الثاني  من ذات الماهة حاالت ومراحل اللجلء ال  استخواا  طاعته". وتلض  الفارة

السالح عاو مراعاة قلاعو التور  والتناسب فتنص علد  بنده "ويراعد  فدي جميدع 

األحددلال الثالثدد  السدداعا  ب  ييددل  اطددالس النددار هددل اللسدديل  اللحيددوة لتحايددق 

يلج  عادو ذلدك  األغراض السالف ، ويبوب رجل الشرط  عا نذار ع نه سيطلق النار ث 

التي تتبدع فدي جميدع ير الواخلي  عارار منه ا جراءات ال  اطالس النار، ويحوه ور

 (. 2الحاالت وكيفي  تلجيه ا نذار واطالس النار")

 

( سمير الششتاوع، المسوللي  الجنائي  لمباط الشرط  عن قتل المتظاهرين، عوو  هار نشددر، سددن   1)

2011. 

حددووه فددي هدد   تنظددي  اسددتامال األسددلح  الناريدد   1964لسددن   156( حوه الاددرار الددلرارع رقدد  2)

عشدد   اسددتمرار الامددل  1972لسددن   286وضلاعم استامالها. كما صددور قددرار وريددر الواخليدد  رقدد  

 في ه   تنظي  استامال األسلح  الناري .  1964لسن   165ع حياا الارار رق  
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ويتبين مما سبق ب  استخواا السالح الندارع مدن قبدل رجدال الشدرط  لتفريدق       

جمهدر ييدل  عادو اسدتنفاه كافد  المظاهرات المخالف  للاانل  )غيدر السدلمي ( بو الت

(. وممدا 1اللسائل األخر  مثل التفاوض ث  التحذير ث  اطالس النيدرا  فدي الهدلاء)

سبق يتم  بنه ليي يلج  رجل الشرط  ال  استخواا السالح فدي فد  المظداهرات 

 يتاين ب  ييل  الهوف منه مشرو  وب  يارض التظاهر األمن الااا للخطر.

  اسددتخواا رجددال الشددرط  للسددالح النددارع فددي فدد  فهندداك ضددلاعم تحيدد       

 المظاهرات المخالف  للاانل  يميننا ب  نلجيها عل  النحل التالي:

يلجه رئيس الالة اندذارا  هدفليا  للمتجمهدرين بو المتظداهرين يد مره  فيده  -

عددالتفرس فددي خددالل مددوة مناسددب  مددع تلضددي  الطددرس التددي ينب ددي علدد  

 كها في تفرقه ، مع اعطائه  مهل  للتفرس.المتجمهرين بو المتظاهرين سلل

اذا ل  يتفرس المتظاهرو  عاو اناماء المهل  السداعق تايينهدا يلجده رئديس  -

الالة األمني  انذارا  ثانيا  ع   الالة سلف تطلق الرصداص فدلرا ، ويراعد  

 ب  ييل  ا نذار ع لت مسمل  بو علسيل  تيفل وصلله ال  بسماعه .

 هرين وسائل تفرقه  خالل الموة المحوهة لذلك.ب  تيسر الالة للمتظا -

اذا ل  يمتثل المتظاهرو  ال يت  اطالس الرصاص عل يت  اللجلء ال  وسائل  -

بخر  مثل الا   وال ارات المسيل  للدومل  الد  غيدر ذلدك مدن وسدائل 

 غير قاتل  عطبياتها.

 (.2اذا ل  تفل  اللسائل المتاوم  يت  اطالس النار في الهلاء) -

اطالس النار عل  المظاهرات اال اذا كان  ذات طاعع عوائي بع بنها  ال يت  -

تاددرض األمددن الادداا للخطددر، وال يددت  ذلددك عاسددتخواا طلاددات الرصدداص 

 

( عاهل ماجو، مسوللي  رجال السلط  عن الجرائ  الجسيم  ضو المتظاهرين، هار النهم  الارعيدد ، 1)

 . 110، ص2011

عش   تنظي  استامال األسددلح  الناريدد  الددذع بكددو  1964لسن   156( وفاا  لارار ورير الواخلي  رق  2)

( من الماهة الثاني  بنه ينب ي عنو اطالس النار في الفمدداء مراعدداة الحيطدد  التامدد  حتدد  ال 3في البنو )

 ي اب بحو األعرياء.  
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مباهرة عل عاستخواا األسلح  الناري  األقل فتيا  كالبناهس ذات الرت ص ير 

 الحج . وهنا يجب عل  رجل الشرط  االلتياا عااعوة التناسب.

طالس النار يجب ب  ييل  متاطاا   تاحد  الفرصد  للمتظداهرين في حال  ا -

للتفرس، وب  ييل  الت ليب عنو اطالس النار عل  الساقين كلما كا  ذلدك 

مستطاعا . مع مراعاة ب  ييل  استامال السالح هدل اللسديل  اللحيدوة لدوء 

 (.1خطر المتجمهرين بو المتظاهرين الاوائيين)

 لقات المضيئة: استخدام الطمدى جواز   -103

التدي  flash-ballثارت مناقشدات فدي فرنسدا عخ دلص الطلادات الممديو        

يستخومها بحيانا رجال الشرط  ضو المتظاهرين. في هذا الخ لص بصور وريدر 

عاوا اسدتامال هدذا الندل  مدن الطلادات ضدو المتظداهرين  الواخلي  الفرنسي قرارا  

ال  انحراف هذ  الطلاات عن مسارها،  عسبب عوا هق  قاعوة االطالس والتي تؤهع

يماف ال  ذلك خطلرة األضرار التي يمين ب  تسببها لفهخاص واألملال. ومع 

ذلك فإ  اللرير بجار استخوامها عنو المرورة الا ل  فام بع فدي حالد  الدوفا  

ضو المتظاهرين وفدي  (.art. 122-5 c. pén)الشرعي من جانب رجال الشرط  

 art. 431-3)فدي حالد  التجمهدر وبخيرا   (.art. 122-7 c. pén)حال  المرورة 

c. pén.) ويراع  في هذ  الحاالت ب  يت  اسدتخواا هدذا الندل  مدن الطلادات مدع .

 (.2احتراا هرط المرورة وهرط التناسب)

ــانون  -104 ــي الق ــل رجــال الشــرطة ف ــة مــن قب حــدود اســتخدام األســلحة الناري

 العراقي:

اات ال  وضع تنظي  قانلني يحدوه الحداالت التدي يجدلر اتجه  عا  التشري      

فيها لرجل الشرط  استامال السالح. منها الاانل  الاراقي الذع حوه الحاالت التدي 

 

 ا.  وما يليه 111( عاهل ماجو، المرجع الساعق ، ص1)

(2) S. Lavric, Utilisation du flash-ball par les forces de l'ordre, Rép. min. 

n°77951, JOAN Q 10 août 2010, Dalloz actualité 06 septembre 2010, 

www.dalloz.fr. 

http://www.dalloz.fr/
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يسم  فيها لرجل الشدرط  عاسدتخواا السدالح الندارع. فتدنص المداهة الثالثد  الفادرة 

"يجدلر  علد  بنده 1980لسدن   176األول  من قانل  واجبات رجل الشرط  رقد  

لرجددل الشددرط  اسددتامال الاددلة هو  السددالح النددارع بو اسددتامال السددالح النددارع 

فدي حالد  الدوفا  الشدرعي عدن  -1عالاور الالرا عال بمر من السدلطات المخت د : 

في حالد  مطدارهة مجدرا بو مدته  مسدل ".  -2نفسه بو ماله بو نفس ال ير بو ماله، 

عا  عل  بنه "يجلر لرجل الشدرط  اسدتامال كما تنص الفارة الثاني  من الماهة السا

 -1السالح النارع اذا بريو عه هفع بحو األملر ا تي  ولل به  ذلك ال  الاتدل عمدوا : 

فال يتخلف ب  يحو  عنه المدلت بو جدراح عال د  اذا كدا  لهدذا التخدلف بسدباب 

الاددب  علدد  مجددرا بو مددته   -4الحريددق عمددوا ،  -3خطدد  انسددا ،  -2مااللدد ، 

  مااقب عليها عا عواا بو عالسجن المؤعو اذا قاوا هذا المجرا بو المته  عنو عجريم

احتالل بو تدومير الميدا  الدذع تسدتار فيده قدل   -5الاب  عليه بو حاول الهرب، 

احتالل بو تومير األماكن بو الماوات بو الممتليات المسولل عن  -6األمن الواخلي، 

 -7في هذ  األماكن ال  الخطدر الجسدي ،  الحفاظ عليها بو تاري  حياة األهخاص 

 ارتياب جريم  تخريب عموع للمرافق الحيلي  الاام ".

كما تنص الماهة الراعا  من قانل  واجبات رجل الشرط  في ميافح  الجريم        

عل  بنه "يجلر لرجل الشرط  استامال السالح النارع ع مر من ورير الواخلي ، بو 

و الاائ  مااا، بو الاائو الاسيرع في المنداطق المالند  فيهدا من يخلله بو المحافظ، ب

الحركددات الفاليدد  بو ل ددرض اخمدداه االضددطراعات التددي مددن هدد نها تهويددو النظدداا 

واألمن الااا". وهندا تجدور ا هدارة الد  التلسدع الملحدلظ فدي اسدتامال السدالح، 

فيجيدددي المشدددر  الاراقدددي لرجدددل الشدددرط  اسدددتخواا السدددالح ل دددرض اخمددداه 

الضددطراعات التددي مددن هدد نها تهويددو النظدداا واألمددن الادداا ولدد  يبددين نلعيدد  ا

االضطراعات وكذلك نلعي  التهويو اللاقع عل  النظداا واألمدن الاداا. ولد  يلضد  

المشر  كذلك في النص الساعق كيفي  استخواا السالح النارع والشروط التي يجدب 

 اتخاذها قبل استخوامها.

 المظاهرة:  د تفريقوالتناسب عن التقيد بشرط الضرورة -105
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المظاهرات بال  األمن عنو استاماله  الالة في تفريق يتاين عل  قلات       

من   15يستامللا الالة عشيل متيايو عما ياتميه ضرورة الف . وقو ن   الماهة 

ال يجلر لالات األمن عنو عل  بنه "  2013قانل  تنظي  التظاهر الم رع سن  

تما  الااا بو الملكب بو المظاهرة استامال الالة ع ريو مما  ف  بو تفريق االج

 ". وره عالماهتين الساعاتين

ويتبين لنا من استاراء النص الساعق بنه ال يجلر لرجال الشرط  بثناء قيامه       

 عف  المظاهرات استامال وسائل ل  ينص عليها الاانل .

علجه   اسب عين الوفا  واالعتواءوتحمنا الشريا  ا سالمي  ال راء عل  التن       

"فََمِن اْعتَوَ  َعلَْيُيْ  فَاْعتَوُوا َعلَْيِه عِِمثِْل َما اْعتَوَ  َعلَْيُيْ  َواتَّاُلا في قلله تاال   عاا

َ َمَع اْلُمتَِّايَن")  َ َواْعلَُملا بَ َّ َّللاَّ َّللاَّ
تحثنا ا ي  اليريم  عل  مراعاة التناسب عين   (.1

 ل.الفال وره الفا

       :1986التقيد بقواعد أخالقيات الشرطة الوطنية في فرنسا  -106

يحي  ممارس  رجل الشرط  لامله عا  من المباه  والمدلاعم التدي يتادين       

 18عليه احترامها. فيتممن قانل  بخالقيات الشدرط  اللطنيد  فدي فرنسدا عتداريخ 

 الفادرة السداعا  مدن تدنص . فمباه  مهم  تحي  الامل الشرطي 1986مارس عاا 

 عل  ال فات المطللب تلافرها لو  رجدل الشرط  الماهة األول  لاانل  بخالقيات 

 :التي تتمثل في ا تيالشرط  و

عاللقار وعية الدنفس فدي كافد   د التحلي، لد الاو ، د االستاام ، د ا خالص واللالء

 الظروف

الحيداة الخاصد  اا احتدراللاجبدات  ويتاين عل  المسدتل  السدللكي ب  تشدمل هدذ 

 .للفره 

 

 .194سلرة البارة، ا ي   (1)
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بيدا  كاند  جنسدياته  وبصدلله   د عوا التمييي: يجب المساواة في ماامل  األهخاص 

 (.1)وظروفه  االجتماعي  وماتاواته  السياسي  والويني 

كما تجيي الماهة التاسا  من قانل  بخالقيات الشرط  اللطني  في فرنسا لرجل       

ب  ييل  استخواا السالح في حال   -1وط منها: الشرط  استخواا السالح ولين عشر

 (.2وب  يتناسب استخواا السالح والهوف الما له منه) -2المرورة الا ل ، 

 الثاني  المبحث

 المعايير الدولية الستعمال الشرطة  

 للسالح الناري في أثناء المظاهرات

 :استعمال الشرطة للسالح في قضاء المحكمة األوربية -107

الاانل  ا يطالي تجريما  لمدن يتظداهر عالمخالفد  ألمدر التفدرس الدذع  يتممن      

ي ور  رجال الشرط  عنوما تتحلل المظاهرات ال  بفاال الان  الذع يهوه األمن 

الااا بو السالم  الاام  بو يهي  الرتياب جرائ . عنوئدذ لرجدل الشدرط  ب  ياطدي 

اللجلء ال  تفريدق المظداهرة الشرط  رجال ثالث  تحذيرات عالتفرس، عاوها يجلر ل

عالالة والاب  عل  المخالفين الذين قررت له  عالع  الحدبس مدن هدهر الد  سدن  

 يلرو. 413ال   30وال رام  من 

الالاعو التي وضاها مؤتمر  بهارت المحيم  األورعي  لحالس ا نسا  ال وقو       

 27كلعدا: مدن  –ندا األم  المتحدوة لللقايد  مدن الجريمد  ومااملد  المجدرمين )هافا

( تشتمل علد  تحويدو مجدال اسدتامال األسدلح  1990سبتمبر سن   7بغسطس ال  

( عل  بنه ليس لرجل  9الناري  من جانب رجال السلط  الاام . فتنص الااعوة رق  )

الشرط  ب  يستامل السالح النارع ضو األهخاص االّ في الحداالت التاليد : الدوفا   

آخر يهوه عالملت بو جروح عال   بو ياي من ارتيداب  الشرعي، بع تهويو بو خطر

جرائ  خطيرة تتممن تهويوا  خطيرا  للحياة، الاب  عل  األهدخاص الدذين ي دور 
 

(1) http://www.adpolice.gov.ae/ar/articles/33.aspx     

(2) http://www.adpolice.gov.ae/ar/articles/33.aspx     

http://www.adpolice.gov.ae/ar/articles/33.aspx
http://www.adpolice.gov.ae/ar/articles/33.aspx
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منه  تهويوا  من ذلك بو ياداومل  السدلطات بو للحيلللد  هو  هدروعه . ويتايدو ذلدك 

عنددوما ييددل  اسددتامال وسددائل بخددر  بقددل خطددرا غيددر كدداف لتحايددق ال ددرض 

للب. وفي جميع الحاالت فإ  االستامال الااتل للسالح غير جدائي االّ اذا كدا  المط

 (.1اللسيل  اللحيوة لحماي  الحق في الحياة)

في هذ  الامي  علجله مخالف  للحدق فدي الحيداة  ث وقو تمسك الموافع عن اللر      

تؤكدو فدي كما تممنه االتفاقي  األورعي  لحادلس ا نسدا  فدي ماهتهدا الثانيد  والتدي 

فارتها الثاني  عل  ب  الحرما  من الحياة ال يخال  بحياا هدذ  االتفاقيد  اذا تد  فدي 

الدوفا  ضدو الشدخص مدن  -اطار استامال الالة المرورع والمتناسب في حالد : ب

اذا كا  ال رض منه تنفيذ قب  مشرو  عل  الشخص بو   -عن  غير مشرو ، ب 

اذا ت  في اطار منع بو تفريق حداالت  -جد  مناه من الهروب من تنفيذ بمر قانلني،

(. فاو اهع  الطالبل  ب  استامال السالح الااتل ضو ملرثه  ل  2الش ب بو التمره)

 يين ضروريا ول  يين متناسبا.

قم  المحيم  األورعي  لحالس ا نسا  ع   وقائع الامي  تبين وجدله خطدر       

شدرطي المدته  عدالنظر الد  بنده كدا  حال وخطير عل  الحياة والسالم  الجسمي  لل

 

(1) 9.  Law enforcement officials shall not use firearms against persons 

except in self-defence or defence of others against the imminent threat of 

death or serious injury, to prevent the perpetration of a particularly serious 

crime involving grave threat to life, to arrest a person presenting such a 

danger and resisting their authority, or to prevent his or her escape, and only 

when less extreme means are insufficient to achieve these objectives. In any 

event, intentional lethal use of firearms may only be made when strictly 

unavoidable in order to protect life. 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 

(2) “1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be 

deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a 

court following his conviction of a crime for which this penalty is provided 

by law.  

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of 

this article when it results from the use of force which is no more than 

absolutely necessary:  

(a) in defence of any person from unlawful violence; (b)  in order to effect a 

lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully  

detained; (c)  in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or 

insurrection.”  http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
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محال لهجلا من جانب متظاهرين يتمييو  عسللك عني  وقو هجملا عل  سديارته 

مسلحيين عالحجارة والا ي وبعموة حويويد  وكسدروا رجدا  السدارة، عينمدا انسدو 

هارعدا عهدا مدن هجدلا عنيد  مدن  ا سيارة الشدرط  التدي كدا  يسدتالهاالطريق بما

يق كا  مسووها بمامها عسبب انادالب سديارة لنادل الامامد ، المتظاهرين ولين الطر

فاضطر ال  التلق  حيث هاجمه المتظاهرو  ومنه  المجني عليه وقدو الدتام مدن 

عل  األرض عجلار السيارة طفاي  حريق ورفاها الد  ارتفدا  صدور ، عينمدا كدا  

رة ي رف فيه  الشرطي ويحذره  وهل يمسك عبنوقيته عمرورة االعتاداه عدن سديا

الشرط  التي كا  عها واالّ اضطر ال  اطالس النار، ولين المتظاهرين استمروا في 

الهجلا ف طلق النار وهل في وضع راقو فانطلا  الرصاص  وانحرف  في مسارها 

عسبب ارتطامها ع جياء من اليجا  واتجه  صلب المجني عليه فاتلته. في ضدلء 

( مدن 2الحياة كمدا تمدمنه المداهة )ذلك ربت المحيم  عوا وجله مخالف  للحق في 

االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا ، حيث كدا  اسدتامال الادلة مدن جاندب الشدرطي 

(. وقدو 1ضروريا في ظروف ووقائع الامي ، وعادو تحدذير مدن الشدرطي المدته )

سبق ب  قم  المحيم  ع   الماهة الثاني  من االتفاقي  تحظر عل  الوول األعمداء 

(. 2ن الحق في الحياة عوو  اتبا  الطرس الاانلني  المسملح عهدا)ب  تجره هخ ا م

وفي خ لص استامال األسلح  الناريد  سدبق للمحيمد  ب  قمد  عمدروة اتبدا  

 (.3خطلات ماين )

وعناء عليه فإ  المحيم   قم  ع   سللك الشرطي كا  ينور  ضمن الحووه       

عادو مراجاد  ظدروف  –حيمد  الاانلني  لممارس  الحق في الدوفا . كمدا قمد  الم

ع   ايطاليا ل  تا ر فدي تدوريب جندله الشدرط  الدذين يالمدل  عتفريدق  –الامي  

المظاهرات، كما ل  تا ر فدي تيويدوه  ع سدلح  غيدر فتاكد  فدي ممارسدته  لتلدك 
 

(1) European Court of  Human Rights, GRAND CHAMBER, CASE OF 

GIULIANI AND GAGGIO v. ITALY  (Application no. 23458/02), 

JUDGMENT,STRASBOURG ,24 March 2011.   http://www.echr.coe.int/ 

(2) see L.C.B. v. the United Kingdom, 9 June 1998, § 36, Reports 1998-III, 

and Osman v. the United Kingdom, 28 October 1998, § 115, Reports 1998-

VIII).  http://www.echr.coe.int/ 

(3) (see Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385/99, §§ 57-59, ECHR 2004-XI, 

and Bakan; see Erdoğan and Others v. Turkey, no. 19807/92, §§ 77-78, 25 

April 2006). http://www.echr.coe.int/ 
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عد    –فدي ربع المحيمد   –المهاا. يماف ال  ذلدك ب  ظدروف الامدي  لد  تنبد  

قو حو  فيما يتالق عإجرءات اسااف المجني عليده  تا يرا  من السلطات ا يطالي 

عاو اصاعته، وال في سير التحايق في الوعل  لتحويدو مسدوللي  الشدرطي عدن قتدل 

 (.1المتظاهر)

المحيم  األورعيد  لحادلس ا نسدا  عد   مدن حدق ضداعم الشدرط   وقو بكوت       

خطدر حدال  استخواا السالح النارع ضو مهاجميه من المتظداهرين، اذا كدا  هنداك

يهددوه سددالمته الشخ ددي ، وعشددرط بال تيددل  هندداك وسددائل بخددر  لتجنددب ذلددك 

 (.2الخطر)

 G8قمد  الدوول الثمداني اليبدر  فدي الادال  وكان  تلك الامي  فدي مناسدب         

summit  2001يلليدل سدن   21-19في ايطاليا في مويند  جندلة فدي  التي عاوت .

لة ا يطاليد  وتد  حظدر االقتدراب مدن وقو بعلن  المنطا  محظلرة فدي مويند  جند 

ال داهر  194مطار الموين  ونشر قلات عسيري  لت مين الرؤساء وفاا للاانل  رق  

في ايطاليا. ومع ب  السلطات حظرت اقتدراب المظداهرات  2000يلني  سن   8في 

من تلك المنطا ، فإ  المسيرات المنوهة "عالاللم " هخل  المنطا  المحظدلرة وتد  

ل ارات المسيل  للومل  والا ي. لين المتظداهرين اسدتمروا فدي االندوفا  اطالس ا

في تلدك المنطاد  وهد  يهداجمل  رجدال الشدرط  عالحجدارة واليجاجدات الفارغد  

وسالت المهمالت. وعنوما انسحب رجال الشرط  في سياراته  لد  تدتمين السديارة 

  قفدل حركد  السدير من م اهرة الميا  عسبب اناالب سيارة نال كبيرة مما به  الد 

عه. وقو اضطرت سيارة الشرط  ال  التلق  ف حاط عها المتظاهرو  حاملين بعموة 

 من حويو ويلال  عليه  الحجارة. 

وقددو تلاجددو فددي سدديارة الشددرط  ثالثدد  مددنه  فددي تلددك الظددروف. وقددو قدداا       

المتظاهرو  عيسر رجا  سيارة الشدرط  مدن الخلد  ومدن جلانبهدا وهد  يلاندل  

 

(1) European Court of  Human Rights, GRAND CHAMBER ,CASE OF 

GIULIANI AND GAGGIO v. ITALY , id. 

(2) The European Court of Human Rights, GAGGIO v. ITALY, Application 

no. 23458/02), JUDGMENT, STRASBOURG, 24 March 2011, 

http://hudoc.echr.coe.int/     

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{
http://hudoc.echr.coe.int/
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الشرط  ويلال  عليه  الحجارة وطفاي  حريق وه  هاخل السيارة مع المدته   رجال

وهل بحوه  وكا  هذا األخير يااني ع ف  خاص  من هخا  ال دار المسديل للدومل  

الذع كا  يلايه طلال اليلا عل  المتظاهرين، لذلك فإنه ح ل عل  اذ  من رئيسه 

رين عليه هوهه  عاالن راف واالّ عالتلجه ال  السيارة للراح . وعنو هجلا المتظاه

سلف يطلق النار عليه  ووجه البنوقي  في اتجا  النافذة الميسلرة من السيارة وعادو 

حلالي عشر ثلانن بطلق رصاصتين، بصاع  احواها بحو المتظداهرين الدذع كدا  

قريبا من سيارة الشرط  وكا  قو التاط  طفاي  حريق سيارة من األرض ورفاها، 

عل  األرض عجلار السيارة. وقو قاا الشدرطي المدته  عتشد يل محدرك ولينه سام 

السيارة للهرب من هجلا المتظاهرين وحاول المناورة عالسيارة للخل  ولينه ههس 

 المجني عليه وهل واحو من المتظاهرين.

وقو انته  المحاق ا يطالي ال  بنه ال هيء يول عل  ب  رجل الشرط  المته        

عليه المتظاهر كا  يا و قتله. عل ا  اطالس النار عليه كا  في اطار عاتل المجني 

ممارس  الوفا  الشرعي. وقو بعو  المتظاهرو  ومنه  المجني عليه ماوارا واضحا 

مدن  53من الاوواني  والان  وهوهوا حياة الشدرطي المدته . وعدالنظر الد  المداهة 

  لده ب  يلجد  الد  اسدتامال قانل  الاالعات ا يطالي فإ  الشدرطي فدي هدذ  الحالد 

السالح النارع ماهاا ب  استاماله كدا  ضدروريا  للقايد  نفسده وهفادا لخطدر علد  

حياته بو سالمته الجسوي . ومان  ذلك ب  اسدتامال الشدرطي للسدالح كدا  مباحدا، 

وياير مدن ذلدك بنده اسدتامل السدالح وفتحتده متجهد  الد  بعلد  وب  الرصاصد  

هر ألنها اصوم  عحلاجي مما به  ال  ت يير مسدارها بصاع  المجني عليه المتظا

ف صاع  المجني عليه. وقو سبق ب  بكوت محيم  النا  ا يطالي  ع   التناسب عين 

الاووا  والوفا  يبرر بحيانا هفاعا بهدو مدن الهجدلا عدالنظر الد  اللسديل  المتاحد  

 (.1وظروف الامي )

مشدروعي  اسدتامال السدالح مدن عالعات ايطدالي فدي  153وعمراجا  الماهة       

جانب م ملر المبم، فإنه تجيي استامال رجل الشرط  له "بثنداء ممارسد  سدلطته 

 

(1) Court of Cassation, First Section, judgment no. 02554 of 1 December 

1995, P.M. and Vellino.  http://www.courdecassation.fr/ 
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وواجبات وظيفته اذا اضطر ال  ذلك لوفع فال مدن بفادال الاند  بو لمندع محاولد  

مااوم  السلطات. وفي جميع الحاالت، ال يُس ل م ملر المبم اذا قاا عفاله لللقايد  

امي  تتممن مجارر بو تخريب سفين  بو وقا  في بثناء غرس الباله من بعمال اجر

عالمياة بو في بثناء الطيدرا  بو م دائب السديك الحويدو بو الاتدل الامدو بو السدرق  

 عا كرا  بو  الخط ، عا ضاف  ال  ما تارر  ن لص بخر  من الاانل ".

 :(1)الستخدام السالح ضد المتظاهرين المتحدة معايير األمم -810

 الادلانين موون  األم  المتحوة لالاعو سللك المدلظفين الميلفدين عإنفداذ  تلض       

هور الملظفين الميلفدين عإنفداذ  من ال رض األساسي (2)في ماهتيها األول  والثاني 

مدن المووند ،  األولد  الاياا علاجبداته . ووفادا للمداهة الالانين، وكي  ينب ي عليه 

عاللاجب   ميلفين عإنفاذ الالانين، في جميع األوقات، الايااعل  الملظفين ال« يتلجب 

الذع يلايه الاانل  عل  عاتاه ، وذلك عخومد  المجتمدع وعحمايد  جميدع األهدخاص 

األعمال غير الاانلني ، عل  نحل يتفق مع علل هرج  المسدؤولي  التدي تتطلبهدا  من

 (.3)»مهنته 

واحتدراا  لميلفدين عإنفداذ الادلانينهناك عالقد  طبيايد  عدين هور المدلظفين او      

المدلظفين الميلفدين عإنفداذ الادلانين  حالس ا نسا  وحمايتها، حيث ياع عل  عاتق

واحتددراا حاددلس ا نسددا ، وهددل مددا تؤكددو  خددالل بهاء واجبدداته ، واجددب ضددما 

يحتددرا المددلظفين « المدداهة الثانيدد  مدن مووندد  السددللك، التددي تدنص علدد  ب  عليده

ا نسداني  ويحملنهدا، وب   لالانين، بثناء قيامه  علاجباته ، اليرام الميلفين عإنفاذ ا

 (.4)»يحافظلا عل  حالس ا نسا  ليل األهخاص ويلطوونها

 

المباه  األساسي  الستخواا الالة واألسددلح  الناريدد  مددن جانددب المددلظفين الميلفددين عإنفدداذ  راجع: (1)

الالانين التي اعتموها مؤتمر األم  المتحوة الثامن لمنع الجريم  وماامل  المجرمين، هافانا، كلعا، مددن 

 . 1990سبتمبر  7بغسطس ال   27

اعتموت ونشرت علي المددف عملجددب قددرار  موون  لالاعو سللك الملظفين الميلفين عإنفاذ الالانين( 2)

 .1979كانل  األول /هيسمبر  17المؤرف في   34/169الجماي  الاام  لفم  المتحوة

 الاددلانين ( ميرف  رهماوع، استخواا الاددلة واألسددلح  الناريدد  مددن قبددل المددلظفين الميلفددين عإنفدداذ3)

 ،28/2/2014الاانل  الوولي لحالس ا نسا ، ملقع منظم  الافل الوولي  عتاريخ  جلانب

 http://www.amnestymena.org    

 http://www.amnestymena.org المرجع الساعق، ( ميرف  رهماوع،4)

http://www.amnestymena.org/
http://www.amnestymena.org/
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مدن المبداه  األساسدي  عشد   اسدتخواا الادلة واألسدلح   المـادة الرابعـةتنص       

مدلظفين علد  بنده "علد  ال 1990الناري  من جانب الملظفين عإنفاذ الالانين لاداا 

ب  يستخوملا ال  بعاو حدو مميدن  –عنو ت هي  واجبه   – (1)الميلفين عإنفاذ الالانين

وسائل غير عنيف  قبل اللجلء ال  استخواا الالة واألسدلح  الناريد ، ولديس لهد  ب  

يستخوملا الال  واألسلح  الناري  اال حيث تيل  اللسائل األخر  غيدر فاالد  وال 

 (.2)تحاق النتيج  المطللع "

، بنده ال 3تلض  موون  السللك للملظفين الميلفين عإنفاذ الالانين في المداهة و      

المدرورة  يجلر للمدلظفين الميلفدين عإنفداذ الادلانين اسدتامال الادلة اال فدي حالد 

 الا ل  وف  الحووه الالرم  ألهاء واجبه .

اا الالة واألسلح  من المباه  األساسي  عش   استخو  المادة الخامسةكما تنص       

علد  بنده "فدي  1990الناري  من جاندب المدلظفين الميلفدين عإنفداذ الادلانين لاداا 

الحاالت التي تستلجب ضدرورة اسدتخواا السدالح الندارع يتادين علد  المدلظفين 

 الميلفين عإنفاذ الالانين مراعاة ما يلي:

ممارس  ضبم النفس في اسدتخواا الادلة والت درف عطرياد  تتناسدب مدع  -

 خطلرة الجرا والهوف المشرو  المراه تحاياه.

 تاليل المرر وا صاع  واحتراا حياة ا نسا . -

تاوي  المساعوة وا ساافات الطبيد  فدي بقدرب وقد  مميدن الد  الشدخص  -

 الم اب بو المتمرر.

 

المسدددؤولين عدددن  جميدددع المدددلظفين الملظفدددل  الميلفدددل  عإنفددداذ الادددلانين تشدددمل عبدددارة« (1)

االعتاددال بو االحتجددار، سددلاء  الذين يمارسل  صالحيات الشرط ، وال سيما صالحيات الالانين تنفيذ

سددلاء  بكانلا ماينين با منتخبين، في البلوا  التي تتلل  صالحيات الشرط  فيها السددلطات الاسدديري ،

الميلفددل  عإنفدداذ  الملظفددل  اندد  عدداليع الرسددمي با ال، بو قددلات بمددن الوولدد ، ياتبددر تاريدد بك

 المرجددددع السدددداعق، انظددددر: ميرفدددد  رهددددماوع، »هددددامال  لمددددلظفي تلددددك األجهددددية الاددددلانين

http://www.amnestymena.org   

(2) 4. Law enforcement officials, in carrying out their duty, shall, as far as 

possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and 

firearms. They may use force and firearms only if other means remain 

ineffective or without any promise of achieving the intended result.    

http://www.amnestymena.org/
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االلتياا عاخطدار األقرعداء بو األصدوقاء المادرعين للشدخص الم داب فدي  -

 (.1بقرب وق  ممين")

الماهة الساعا  عل  ضدرورة ب  يراعدي رجدال الشدرط  عندو اسدتخواا  وتؤكو       

السالح النارع مبوب التناسب، ويا و عه ب  يتناسدب ره رجدل الشدرط  مدع الجدرا 

المرتيب من المتظاهر. كما يتاين عل  رجال الشرط  احتراا مبوب التدور  الدلاره 

 النص عليه في الالانين الماارن .

ال الشرط  في استخواا الالة بو األسلح  الناري  فيسد للا وفي حال  تاس  رج      

مدن المبداه  األساسدي  علد  الحيلمدات ب  تااقددب  المـادة السـابعةجنائيدا . فتؤكدو 

المددلظفين الميلفددين عإنفدداذ الاددانل  علدد  التاسدد  فددي اسددتخواا الاددلة واألسددلح  

 عاعتباره  مرتيبين جريم  جنائي .

المباه  األساسي  الستخواا الادلة واألسدلح  الناريد  من  13كما تلجب الماهة       

عل  الملظفين الميلفين عإنفاذ الاانل  تجنب استخواا الادلة عندو تفريدق التجمادات 

(. كما تلجب عليه  عدوا اسدتخواا الادلة فدي 2غير الاانلني  والتي ال تتس  عالان )

 تفريق التجماات اال في بضيق نطاس.

بنده ال  سي  حدلل اسدتخواا الادلة واألسدلح  الناريد  علد وتنص المباه  األسا      

يجددلر لمسددؤولي انفدداذ الاددلانين اسددتخواا األسددلح  الناريدد  ضددو األفددراه مددا عددوا 

حاالت الوفا  عن النفس بو الوفا  عن ا خرين ضدو تهويدو وهديك عدالملت بو  في

 

(1) 5. Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law 

enforcement officials shall:  

(a) Exercise restraint in such use and act in proportion to the seriousness of 

the offence and the legitimate objective to be achieved;  

(b) Minimize damage and injury, and respect and preserve human life;  

(c) Ensure that assistance and medical aid are rendered to any injured or 

affected persons at the  earliest possible moment;  

(d) Ensure that relatives or close friends of the injured or affected person are 

notified at the earliest possible moment.   

(2) In the dispersal of assemblies that are unlawful but non-violent, law 

enforcement officials shall avoid the use of force or, where that is not 

practicable, shall restrict such force to the minimum extent necessary.  
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يدو الخطيرة، بو لمنع ارتيداب جريمد  عال د  الخطدلرة تنطدلع علد  تهو  عا صاع 

وياداوا سدلطته ،  للاب  عل  هخص يشّيل خطرا من هذا الابيل خطير للحياة، بو

فام عنوما تيدل  اللسدائل األخدر  األقدل عنفدا  بو لمنع فرار  )بو فرارها(، وذلك

الناري  الااتلد   غير كافي  لتحايق هذ  األهواف. وال يسم  عملما عاستخواا األسلح 

 (. 1)(9بها من بجل حماي  األرواح )المبوب اال عنوما يتاذر تماما تجن عن ق و 

من المباه  األساسدي  السدتخواا الادلة واألسدلح  الناريد   14كما تنص الماهة       

علدد  بندده ال يجددلر للمددلظفين الميلفددين عإنفدداذ الاددلانين اسددتامال األسددلح  الناريدد  

 (.2لتفريق التجماات الانيف  اال عالاور المرورع)

علد  « بنده   األساسي  عش   استخواا الادلة واألسدلح  الناريد تلض  المباه و      

المددلظفين الميلفددين عإنفدداذ الاددلانين، عنددو تفريددق التجماددات غيددر المشددروع ، 

الخالي  من الاند ، ب  يتجنبدلا اسدتخواا الادلة، بو، اذا كدا  ذلدك غيدر مميدن  انما

مددلظفين ال يجددلر لل« وبندده »يا ددرو  علدد  الحددو األهندد  المددرورع عمليددا، ب 

األسدلح  الناريد  لتفريدق التجمادات  الميلفين عإنفاذ الالانين ب  يستخوملا األسدلح 

وسددائل بقددل خطددرا، وعلدديه  ب   التددي تتسدد  عددالان  اال اذا تاددذر علدديه  اسددتخواا

للمدلظفين الميلفدين  يا روا استخوامها عل  الحدو األهند  المدرورع. وال يجدلر

وفادا للشدروط  ح  الناريد  فدي هدذ  الحداالت االعإنفاذ الالانين ب  يسدتخوملا األسدل

يجددلر اطددالس النددار  ال« (14و 13)المبددوبين  »9المن ددلص عليهددا فددي المبددوب 

عشلائيا عل  التجماات، وال يسم  عإطالس الندار اال السدتهواف هدخص محدوه بو 

خطدرا يدؤهع الد  المدلت بو ا صداع  الخطيدرة. وال يميدن تبريدر  بفراه يشديلل 

بو وجلب تفرياده، بو  تجمع ماين سلح  الناري  فام لمجره عوا قانلني استخواا األ

 (.3)»عحج  حماي  الممتليات 

 

  http://www.amnestymena.orgالمرجع الساعق،  ( ميرف  رهماوع،1)

(2) 14. In the dispersal of violent assemblies, law enforcement officials may 

use firearms only when less dangerous means are not practicable and only to 

the minimum extent necessary. Law enforcement officials shall not use 

firearms in such cases, except under the conditions stipulated in principle 9.  

  //:www.amnestymena.orghttpالمرجع الساعق،  ( ميرف  رهماوع،3)

http://www.amnestymena.org/
http://www.amnestymena.org/
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الميلفدين  عنوما يتسبب استخواا الالة واألسلح  الناريد  مدن جاندب المدلظفين      

رؤسدائه  حدلل  عإنفاذ الالانين في اصاع  بو وفاة، ينب دي علديه  تادوي  تاريدر الد 

التاسدفي للادلة بو  علد  االسدتخواا ااقب . وعل  الحيلمات ب  تالحاهث  هو  اعطاء

عاعتبار ذلك جريمد   اساءة استخوامها من جانب الملظفين الميلفين عإنفاذ الالانين،

 من المباه  األساسي (.  7و 6جنائي  عماتم  قلانينها )المبوبين 

لادلة الدذين يلحدق عهد  ضدرر مدن اسدتخواا ا يتداح لفهدخاص « كما يجدب ب       

اتبا  اجراءات مستال  تشمل اقام  هعدلة  واألسلح  الناري ، بو لممثليه  الاانلنيين،

 23)المبدوب  » عالتدالي علد  عدائالته  قمائي . وفي حال  وفاته ، ينطبق هذا الحي 

الالة عدل  محاسب  المالاين مباهرة عاستخواا فام من المباه  األساسي (. وال يجب 

عد    كانلا عل  عل ، بو كا  يتلجب علديه  ب  يالمدلا،« ابيما كبار المسؤولين اذ 

المددلظفين الميلفددين عإنفدداذ الاددلانين الادداملين تحدد  امددرته  يالمددل  بو قددو قدداملا 

عاالسدتخواا غيدر المشدرو  للادلة بو األسدلح  الناريد  هو  ب  يتخدذوا كدل مدا فدي 

مددن  24بددوب )الم »اتخدداذ  لمنددع هددذا االسددتخواا بو وقفدده بو ا عددالغ عندده وسدداه 

 .(1)األساسي ( المباه 

المبداه  األساسدي  لحادلس ا نسدا  عشد   اسدتخواا الادلة واألسدلح  ومن به        

 :ما يلي الناري 

يجب ب  ييل  استخواا الالة مناسبا  مع الهوف المشرو  المرجل تحاياده  التناسب:

  ال :. وعنو توريب الشرط  يجب ايالء عناي  خاص  (2)ومع خطلرة الجريم 

عوائل استخواا الالة، ومن عينها التسلي  السلمي  لل راعات، وتفه  سدللك  •

 الجمهلر، وبساليب ا قنا ، والتفاوض واللساط ؛

اللسائل التاني  )عما في ذلك األسلح  غير الفتاك  والمالعس اللاقيد  ألفدراه  •

 .(1)الشرط (

 

  http://www.amnestymena.orgالمرجع الساعق،  ميرف  رهماوع، (1)

 http://www.amnestymena.org. 5( انظر: المباه  األساسي  المبوب 2)

http://www.amnestymena.org/
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روب منلعدد  مددن وال يميددن تحايددق التناسددب اال اذا تددلافرت ألفددراه الشددرط  ضدد 

التانيات والماوات، عما في ذلك ماوات الوفا  عن النفس )مثدل الدورو  والخدلذات 

والام ا  اللاقي  من الرصاص ووسائل النال التي ال تخترقها الطلادات( وتانيدات 

  .(2)اليو المفتلح  وبسلح  التاجيي غير الااتل 

كا  يلتيا عالالانين اللطني  : يُاتبر استخواا الشرط  للالة مشروعا  اذا المشروعية

وللائ  الشرط  الملتيم  عوورها عالملاثيق الوولي  لحالس ا نسا . ويجب ب  يتس  

فدي الويباجد  ا   » المبداه  األساسدي « الهوف ووسيل  تحاياه عالمشروعي . وتالل

عل  الوول ب  ت خذ هذ  المباه  في اعتبارها عنو وضع الادلانين اللطنيد  ولدلائ  

لشرط  فيما يتالق عاستخواا الالة واألسلح  الناري ، ويالل المبوب األول فيهدا عمل ا

ا  عل  الوول ب  تاتمو للائ  ونظما  وطني  عش   استخواا الالة واألسدلح  الناريد  

وب  تراجع عاستمرار الامايا األخالقي  المرتبط  عها. ويجب ب  تم  هدذ  اللدلائ  

 : (3)ليوالنظ  مباه  تلجيهي  تبين ما ي

تحويو الظروف التي يجدلر ألفدراه الشدرط  فيهدا حمدل بسدلح  ناريد  مدع  •

 تحويو بنلاعها وذخائرها المسملح عها؛

ضما  االستخواا ال حي  لفسلح  الناري  ع قل مخاطرة عإحوا  بضدرار  •

 ال هاعي لها؛

حظر األسلح  الناري  والذخائر التي تتسبب في احوا  اصاع  ال مبرر لهدا  •

 مخاطر هونما مبرر؛بو تشيل 

تنظي  الرقاع  علد  األسدلح  الناريد  وتخيينهدا واصدوارها، عمدا فدي ذلدك  •

ا جددراءات التددي تيفددل مسدداءل  بفددراه الشددرط  عددن األسددلح  والددذخائر 

 ال اهرة له ؛

 

 http://www.amnestymena.org. 20المباه  األساسي  المبوب انظر: ( 1)

  http://www.amnestymena.org. 2( انظر: المباه  األساسي  المبوب 2)

 http://www.amnestymena.org. 11( انظر: المباه  األساسي  المبوب 3)
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 النص عل  ضرورة التحذير، حيثما ييل  ذلك مناسبا ، قبل اطالس النار؛ •

فيها المسؤولل  األسدلح  الناريد   انشاء نظاا لإلعالغ عن كل حال  يستخوا •

 في غمل  بهائه  للاجبه .

: ضمانا  للمساءل  عن اسدتخواا الادلة واألسدلح  الناريد  ال عدو مدن تدلافر المساءلة

 اجراءات كافي  لإلعالغ عما يحو  ومراجاته، ومن عينها:

علدد   » مووندد  األمدد  المتحددوة لالاعددو السددللك« تددنص  تقــارير األحــداث: •

رير هو  اعطاء ال  السلطات المخت   في كل مرة تطلدق ضرورة رفع تا

بنده ال عدو مدن كتاعد  تاريدر  » المبداه  األساسدي  «وتمي (. 1)فيها النار

فدي حداالت اللفداة، وا صداع  الخطيدرة وغيرهدا مدن الالاقدب « تف يلي

وتاويمه ال  السلطات المسؤول  عن المراجا  ا هاري  والرقاع   » اللخيم 

  .(2)الامائي 

علد    » موون  األم  المتحوة لالاعو السدللك« فرض ت تقارير االنتهاكات: •

وتلاي المباه  األساسدي   (.3)بفراه الشرط  ا عالغ عن بع انتهاك للموون 

الاددددبء علدددد  كاهددددل الرؤسدددداء فددددتيلفه  عدددد   يبددددذللا ق ددددار  

اسدددتخواا الادددلة بو األسدددلح  الناريددد  هو  وجددده حدددق » لمندددع« جهدددوه 

 .("4)  ذلك بو يبل لا علقلعهيحلللا هو «وب 

 المبحث الثالث

  ألوامر الرؤساء مدى مشروعية استخدام السالح إطاعة

 )حدود اإلباحة والتجريم( 

 

 http://www.amnestymena.org. 3( انظر: موون  األم  المتحوة لالاعو السللك ، الماهة 1)

 http://www.amnestymena.org  .02و  6،12( انظر: المباه  األساسي ، المبوب 2)

 http://www.amnestymena.org. 8( انظر: موون  األم  المتحوة لالاعو السللك، الماهة 3)

 http://www.amnestymena.org. 24المباه  األساسي ، المبوب انظر:  (4)
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حدود طاعة رجل الشرطة ألمـر الروسـاء باسـتعمال السـالح فـي مواجهـة  -109

 المتظاهرين:

ارع فدي يثار التساؤل حلل مو  التدياا رجدل الشدرط  عاسدتخواا السدالح الند       

ملاجه  المتظاهرين تنفيذا  ألمر رؤساء . وهل يس ل رجل الشرط  اذا بطلق الندار 

مدن قدانل   63عل  المتظاهرين تنفيذا ألمر صور اليه من رؤسداء ؟ تدنص المداهة 

الاالعات عل  بنه "ال جريم  اذا وقع الفال من ملظ  بميرع في األحلال ا تيد : 

ألمر صاهر اليده مدن رئديس وجبد  عليده اطاعتده بو اذا ارتيب الفال تنفيذا   -بوال  

اذا حسدن  نيتده وارتيدب فادال  تنفيدذا  لمدا بمدرت عده  -اعتاو بنها واجب  عليه، ثانيا  

الالانين بو ما اعتاو ب  اجراؤ  من اخت اصه، وعل  كل حال يجب عل  الملظ  

مشدروعيته ب  يثب  بنه ل  يرتيب الفال اال عاو التثب  والتحدرع وبنده كدا  ياتادو 

 وب  اعتااه  كا  مبنيا  عل  بسباب ماالل ". 

بما اذا كا  الفال مدن اللاضد  ب  يشديل جريمد ، فإنده ال طاعد  لدرئيس فدي       

مدن المادرر ب  ما ي  الاانل . تطبياا لذلك قم  محيم  النا  الم ري  ع نده "

  ل الد مدن قدانل  الاالعدات ال تمتدو عد ع حدا (63)طاع  الرئيس عماتمي المداهة 

ع األمر ال داهر لده مدن رئيسده يائ ، وبنه ليس عل  المرؤوس ب  يطارتياب الجر

عارتياب فال يال  هل ب  الاانل  يااقب عليه، ومن ثد  فدإ  تمسدك الطداعنين عد   

البيانات المماف  كان  عناء عل  تيلي  من وكالء النياع  المخت دين ييدل  هفاعدا  

محجد  ال دلاب ممدا ال يسدت هل مدن المحيمد  قانلنيا  ظاهر البطال  وعايدوا  عدن 

 (.1")رها  

ويتبدين لندا ممدا سدبق بنده وا  كدا  لرجدل الشدرط  نلعدا مدن الح دان  مددن       

المسوللي  الجناي  بثناء بهائه  للاجباته . اال بنه يشترط لاوا عاداب رجدل الشدرط  

ت كو محيمد  (. ف2بال تيل  طاعته لرئيسه في بمر من األملر التي يجرمها الاانل )

النا  عل  ب  طاع  الرئيس ال تمتو ع ع حدال الد  ارتيداب الجدرائ ، وبنده لديس 

 

   /http://www.cc.gov.eg. 82سن  الطان  4898، رق  الطان 2013/ 12/ 1( نا  جلس  1)

 . 314ص  15س ميتب فني  33لسن   2040طان رق   14/4/1964( نا  جلس  2)

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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عل  مرءوس ب  يطيع األمدر ال داهر لده مدن رئيسده عارتيداب فادل يالد  هدل ب  

 (.1الاانل  يااقب عليه)

وتاتمي الماهة الساعا  من رجل الشرط  ب  يثب  بنه ل  يرتيب الفال اال عادو       

لتحرع وبنه كا  ياتادو مشدروعيته وب  اعتاداه  كدا  مبنيدا  علد  بسدباب التثب  وا

 (.2ماالل )

 عن العمل غير القانوني: جل الشرطةرشروط دفع مسئولية  -110

مددن قددانل  الاالعددات الم ددرع فددإ  مسددوللي  رجددال  63وفاددا لددنص المدداهة       

حسدن  -1ما: الشرط  عن األعمال غير الاانلني  تتطلب تلافر هرطين مجتماين ه

 (. 3التثب  والتحرع) -2الني ، 

وقو استار قماء محيمد  الدنا  الم دري  علد  عدوا جدلار التمسدك عالمداهة      

( عالعات من قبل الملظ  الااا عنوما ينفذ بمرا  من رئيسه عارتياب جريمد ، 63)

ت سيسا  عل  ب  وضلح وجه عوا المشروعي  في ذلك األمر يتناف  مع حسن الني ، 

ناءا  عليه حي  ع نه اذا بمر عمدوة عاد  الخفدر عدإطالس الندار علد  بنداس كدانلا وع

يتشاجرو  مع بهل علو  ف طلالا النار عليه  وبصاعلا عامه ، فإ  اللاقاد  عالنسدب  

للخفراء ال يمين اعتبارها مما يجيي له  قانلنا  استامال األسلح  الناري  والاتل عهدا 

ايا  المحافظ  عل  النظاا، وانمدا رغبد  المتهمدين أل  ال رض منها ل  يين في الح

في االنت ار ألهدل علدوه ، كمدا ب  الدنص الادانلني يحدرا علد  الخفيدر اسدتامال 

األسلح  الناري  اال لم لح  األمن الااا، بو في الدوفا  الشدرعي، فطاعد  الخفدراء 

ه بو كدا  ألمر الاموة قو جاء مخالفا  للنص الاانلني الذع كا  يجدب علديه  مراعاتد 

 (.4يجب عليه  عل  األقل اقام  الوليل عل  حسن نيته  عل  ارتياعه  جريم  الاتل)

 

 . 24ص 20س ميتب فني  38لسن   1913طان رق   6/1/1969( نا  جلس  1)

 . 431ص  1   47س ميتب فني  64لسن   8981طان رق   1996/ 2/4( نا  جلس  2)

 ، المسوللي  الجنائيدد  عددن اسدداءة اسددتامال السددلط  الشددرطي  فددي مجددال المددبم ( ه. رفا  رهلا3)

 . 81، ص2012الامائي، هار النهم  الارعي ، 

، مشار اليه : ه. محمله محمله م طف ، هرح 256رق  6/ المحاماة، س 1926( نا  بول يلنيه 4)

 . 213، ص1983ة، الاس  الااا، هار النهم  الارعي ، الطبا  الااهر –قانل  الاالعات 
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 المقصود بحسن نية رجل الشرطة المعفي من العقاب: -111

يا و عحسن الني  المافي من المسوللي  الجنائيد  عدن الامدل الشدرطي اعتاداه       

افر حسن الني  اذا وقع الجهل (. وتتل1رجل الشرط  في مشروعي  الامل الذع بهاة)

عل  اللقائع عل  سبيل المثال ب  ينفذ مد ملر المدبم الامدائي بمدر الادب  خطد  

عل  غير الشخص المطللب الاب  عليه. كما يتلافر حسدن النيد  اذا رجدع الجهدل 

 (.2عالمخالف  عل  غلم في حي  قانل  غير قانل  الاالعات)

 قاومة السلطات العامة:تعطيل استعمال الدفاع الشرعي لم -121

من قانل  الاالعات الم درع علد  حظدر اسدتامال الدوفا   248تنص الماهة       

الشرعي لمااومد  رجدال المدبم الامدائي عاللهدا "ال يبدي  حدق الدوفا  الشدرعي 

مااوم  بحو م ملرع المبم بثناء قيامه ع مر عناء عل  واجبات وظيفتده مدع حسدن 

حووه وظيفته اال اذا خي  ب  ينش  عن بفااله ملت بو الني  ولل تخط  هذا الم ملر 

 جروح عال   وكا  لهذا الخلف سبب ماالل".

ويتبين لنا من النص الساعق بنه ال يجلر ألحو المتظداهرين الايداا عإعداهة الاداء      

الاناعل المسيل  للومل  والتي سبق وبلااها رجال الشرط  لتفريق التظداهر الخدار  

ل . ويرجع ذلك ال  ب  قياا رجال الشدرط  عإلاداء الاناعدل المسديل  عل  حووه الاان

للومل  عل  المتظاهرين لتفريدق المظداهرة هدل بهاء لدلاجبه  عحفدظ النظداا الاداا 

وحماي  األمدن الاداا مدن االضدطراعات التدي تحدو  عسدبب المظداهرات المخالفد  

 للاانل .

الادانل  بعداح فدي المداهة  وتطبياا  لذلك قمد  محيمد  الدنا  الم دري  عد        

 –من قانل  الاالعات مااومد  رجدل المدبم الامدائي اذا تجداور الادانل   (248)

اذا خي  لسبب مابلل ب  ينش  عن فاله جروح عال د .  –حت  مع تلافر حسن الني  

ولما كا  الحي  المطادل  فيده قدو بثبد  ب  المداعم وقدو بجدر  تفتديش المطادل  

يوها اليسر  وجذعها عنل  من صورها اذ كان  تخف  فيده ضوها الثاني  عا مساك ع
 

 .82، صمرجع الساعق( ه. رفا  رهلا ، ال1)

 . 844ص  180رق   10، مجملع  بحياا النا  س1959نلفمبر  2( نا  2)
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المخور محوثا  عجسمها الاويدو مدن ا صداعات ييدل  قدو جداور حدووه وظيفتده ممدا 

يجال المطال  ضدوها الثانيد  فدي حالد  تبدي  لهدا مااومتده اسدتاماال  لحدق الدوفا  

علد  الشرعي عن النفس وانته  من ذلك الد  الامداء عتبرئتهدا مدن تهمد  التادو  

الماعم فإ  الناي عل  الحي  عالخط  في تطبيدق الادانل  ييدل  علد  غيدر بسداس 

 (.1متاينا  الرف )

ومما سبق يتم  بنه ال يجلر للمتظاهر االحتجدا  عد   الاائده الاناعدل المسديل       

للومل  عل  سديارات الشدرط  بو رجدال الشدرط  ال ينطبدق عليده وصد  الدوفا  

ا مااوم  رجال المبم الامدائي بثنداء قيدامه  عد هاء الشرعي. اذ  فاألصل هل عو 

واجباته  حت  ولل خالفلا الاانل . ولين الاانل  نص عل  استثناء عل  هذ  الااعوة 

ال الشرط  ولين عتدلافر وهل امياني  استامال حق الوفا  الشرعي في ملاجه  رج

المدلت بو ب  ينش  تخلف ب  يؤهع فال رجل السلط  الاام  الد   -1: هرطين هما

ب  ييل  التخلف من حوو  الملت بو جدراح عال د  مسدتنوا الد   -2جروح عال  ، 

 (.2سبب ماالل يبرر هذا التخلف لو  من يااوا م ملر المبم الامائي)

 

 خترق الحاجز األمني:الشرطة عن اطالق النار على من ي مسئولية رجل -113

هدخص اختدرس الحدلاجي ويثار التسداؤل عدن مسدوللي  رجدل الشدرط  تجدا        

الملضلع  من قبل رجدال الشدرط  فدي الطريدق تحد  مسدم  "كمدين". فدإذا قداا 

هخص عاختراس هذ  الحلاجي فره عليه رجال الشرط  عاطالس الندار عليده فاتلدل  

التسداؤل يتادين  ريم  الاتل الامو؟ لإلجاع  عل  هدذافهل يس ل رجل الشرط  عن ج

يس ل رجل الشرط  عن جريم  الاتل   -فرض األولالتفرق  عين الفرضين التاليين: ال

الامل ألنه خال  الاانل  واللدلائ  التدي تتطلدب اتبدا  تدور  مادين عندو اسدتامال 

السالح النارع. فيتاين ب  يطلدق رجدل الشدرط  طلاد  فدي الهدلاء واذا لد  يتلقد  

 

   .668ص 132رق  الااعوة 15س س34لسن   698رق  الطان  16/11/1964نا  جلس   (1)

ومددا  -307، ص2013 لرة، ه. غناا محمو غناا، هرح قانل  الاالعات الاس  الااا، جاما  المن (2)

 يليها.  
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الشخص يالا عاطالس طلا  عل  قوا الشخص فإ  ل  يتلق  يطلق عليده الندار فدي 

طدالس الندار علد  الشدخص. ال. وهنا ل  يتبع رجل الشرط  التور  الساعق قبل مات

ومن هنا يس ل رجل الشرط  عن جريم  الاتل الامو في حق الشدخص الدذع بطلدق 

يتمثل في ب  رجل الشرط  اعتاو ب  الشخص الدذع  -عليه النار. بما الفرض الثاني

من ناحي  بخر  ل  يتامدو رجدل رهاعيا  فااا عاطالس النار عليه. وااخترس الحلاجي 

الشرط  قتل الشخص المخترس للحاجي فهل ال يارف هخ ه ول  يا و قتله وانمدا 

 ق و ايااف هخص قور بنه عل  قور من الخطلرة ا جرامي . 

 إعفاء من يمتثل إلنذار رجال السلطة من العقاب: -141

تجمهدرين قبدل مدن ين درف مدن المليتممن قانل  الاالعات األرهني اعفداء       

علد  بنده  من قانل  الاالعات األرهندي 166انذار رجال السلط  له . فتنص الماهة 

( الذين ين رفل  قبدل اندذار ممثلدي 165ياف  من الاالع  المفروض  في الماهة )"

  يستامللا سالحا  بنذارها هو  يمتثلل  في الحال  بو و الماعط  الاولي  بالسلط  

 ".و جنح بو يرتيبلا بي  جناي  ب

مددن قددانل  الاالعددات األرهنددي علدد  التددور  فددي تفريددق  167تددنص المدداهة       

( 164اذا تجمهر الناس عل  ال دلرة المبيند  فدي المداهة ) -1المتجمهرين عاللها "

  وبهاريددددددددد ، بندددددددددذره  عدددددددددالتفرس بحدددددددددو ممثلدددددددددي السدددددددددلط  ا 

ك نفخا  عالبلس و بع ضاعم من ضباط الشرط  والوربو قائو المنطا  بقائو الشرط ، 

طالس مسوس تنباث منه اهارة إو عبو ع ي  وسيل  بخر  من هذا النل  بو ال فارة ب

اذا استمر المجتمال  في التجمهر عا و احدوا  الشد ب عادو اهدااره   -2.ضلئي 

لديه  عدالتفرس عمدوة اعادو صدوور األمدر  وبعاللسائم المدذكلرة فدي الفادرة السداعا  

الفادرة  ع من المذكلرين فيعالالة هو  تفرقه  جار ألو حال المتجمهرو  بماالل  

و بع بهخاص يالمل  عمساعوة بع منهما ب  يتخذ كل ما يلديا بالساعا ، وللشرط  

من التواعير لتفريق الذين ظللا متجمهرين عل  النحل المدذكلر او للادب  علد  بع 

تامل منه  وا  بعو  بحو منه  مااوم  جدار ألع هدخص ممدن تادوا ذكدره  ب  يسد 

 ".الالة المروري  ضمن الحو الماالل للت لب عل  مااومته
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مســئولية الــرئيس عــن اســتعمال الســالح مــن جانــب المــرءو  ضــد  -151

 المتظاهرين:

اذا تمتع المرءوس عسدبب مدن بسدباب ا عاحد  عندو اسدتاماله للسدالح ضدو          

ا عاحد   بسدباب المتظاهرين، فإ  ذلك ياني ب  الرئيس هل ا خر يتمتع عسبب مدن 

اذا كا  األمر مشروعا. وهل ييل  كذلك عنوما ييل  في حووه بهاء اللاجب بو في 

 . (1)حووه استامال الوفا  الشرعي

، لمتظاهرين هو  بمر صري  مدن رئيسدهواذا قاا المرءوس عإطالس النار عل  ا   

عالفادل فدي فإ  مسوللي  رئيسه الذع ل  ي ور بمرا عإطالس النار تُثار. وقو بثيدرت 

قمي  الرئيس مبارك وورير هاخليته حيث بسنوت اليه النياعد  الاامد  سدللكا سدلبيا 

اخالال علاجبات وظيفته. فاو اتهمد  النياعد  الاامد  الدرئيس السداعق محمدو حسدني 

مبددارك بندده اهددترك عطريددق االتفدداس مددع المددته  حبيددب اعددراهي  حبيددب الادداهلي 

هرين في المظاهرات السلمي  التي انولا  فدي )وريرالواخلي ( وقتوذ في قتل المتظا

المحافظدات سدالف  البيددا  احتجاجدا علدد  تدرهع األوضددا  السياسدي  واالقت دداهي  

واالجتماعي  واألمني  وسم  له عاستخواا األسدلح  الناريد  والمركبدات التدي تادين 

قلات الشرط  عل  تنفيذ الجريم ، وتاعع عمليدات اطدالس ضدباط وبفدراه الشدرط  

عيرة الناري  عل  هؤالء المتظداهرين فدي ملاضدع قاتلد  مدن بجسدامه  وههدس لف

عامه  عالمركبات ووافق عل  االستمرار في االعتدواء علديه  هو  ب  يتدوخل عمدا 

يمليه من سلطات وصالحيات لمناه  بو وقفه  عن ذلدك، قاصدوا مدن ذلدك ارهداس 

ئه  عن مطالبه  وحماي  برواح عوه من المتظاهرين لحمل الباقين عل  التفرس واثنا

من به واستمرار  في الحي .....، اهترك عطريق االتفاس مع المته  حبيب اعدراهي  

حبيب الااهلي وريرالواخلي  وقتودذ فدي قتدل المجندي علديه  .... وا خدرين المبيند  

....وسم  له عاستخواا األسلح  الناري  سماؤه  عالتحاياات عموا مع سبق ا صرارب

.. وتاعع عمليات اطالس ضباط وبفراه الشرط  لفعيدرة الناريد  علد  والمركبات .

اهدترك عطريدق االتفداس مدع  ...اهرين في ملاضع قاتل  مدن بجسدامه هؤالء المتظ

 

 2011رءوف مهوع، هددرح الالاعددو الاامدد  لاددانل  الاالعددات، هار النهمدد  الارعيدد  ، ( ه. عبو ال 1)

 .441ص
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ل المته  حبيب اعدراهي  حبيدب الاداهلي وريدر الواخليد  وقتودذ فدي الشدرو  فدي قتد 

لده عاسدتخواا  عمدوا مدع سدبق ا صدرار... وسدم المجني علديه  ... وا خدرين ...

عل  تنفيذ الجريمد  وتداعع عمليدات اطدالس لح  والمركبات التي تاين الشرط  األس

 ضباط وبفراه الشرط  لفعيرة الناري  عل  هؤالء المتظاهرين....

وقو قم  محيم  الجنايات عإهان  الرئيس الساعق محمو حسدني مبدارك ووريدر     

كا  محال للطان بماا محيمد  الدنا  . غير ب  الحي  (1)الواخلي  وقياهات الشرط 

التي نامته وبعاهت الامي  ال  محيم  الجنايات  عداهة نظدر الامدي  وذلدك فدي 

. وقدو اسدتنوت محيمد  الدنا  فدي حيمهدا عدنا  حيد  2013من يناير سدن   13

، وعددوا تددلافر سددللك لدد  عددوا التددوليل علدد  ق ددو االهددتراكمحيمدد  الجنايددات ا

تلافر راعط  السدببي  وعدوا التدوليل علد  تدلافر نيد   وعوا التوليل عل  (2)ايجاعي

ساعوة في الاتدل هو  الاتل عا ضاف  ال  ت يير التهم  من االتفاس عل  الاتل ال  الم

 :، عاللهاتنبيه الوفا 

ا  حي  محيم  الجنايات جاء قاصر فدي عيانده علد  ب  الطداعنين كاندا يالمدا   -1

هللل  من ارتياب جرائ  الاتل والشرو  فيده ، علما ياينيا عما انتلا  الفاعلل  المج

التدي فدي الجدرائ    ا وكافيا عل  تدلافر ق دو اهدتراكهماكما بنه ل  يولل توليال سائ

تراك هانهما عنها، وهو  ب  يثب  بنهما وق  وقلعها كانا عالمين عها قاصوين االه

هدذا ، ع فادال صدورت عنهمدا تدول علد  فيها عبيا  عناصر اهدتراكهما، ومظداهر 

 االهتراك وتاطع عه،

ل  يولل الحي  عل  تلافر راعط  السببي  عدين سدللك الطداعنين كشدرييين وعدين  -2

، األمر الذع ييل  ماه الحيد  المطادل  التي وقا  من الفاعلين األصليين الجرائ 

 فيه مايبا عالا لر الذع يبطله،

 

 2011لسددن   3642فددي الامددي  رقدد   2012يلنيدده  2انظر: حي  محيم  جنايات الااهرة عجلسدد   (1)

لسددن   1227وسددم الادداهرة، والجنايدد  رقدد  كلي  2011لسن   157جنايات ق ر النيل، والمايوة عرق  

 كلي وسم الااهرة. 2011لسن   57جنايات ق ر النيل، والمايوة عرق   2011

المسدداعوة عطريددق االمتنددا  علدد  قتددل  ( للمييو من التف يل انظر: ه. بهرف تلفيددق هددمس الددوين،2)

جامادد  عنهددا فددي  -المتظاهرين تاليق عل  مذهب الاماء الم رع، عحث منشلر عمجل  كلي  الحاددلس

 29-28رؤيدد  قانلنيدد ( فددي الفتددرة مددن  –الاوه الخاص عالمؤتمر الالمي الثامن عانلا  )حق التظاهر 

 .561، ص2014بعريل لسن  
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المسداعوة ك دلرة من قانل  الاالعات ب   40المستفاه من استاراء نص الماهة  -3

الد   المسداعوة مدن الشدريككيدا  مداهع مدن من صلر االهتراك تفترض هديوا ذا 

ن ، ويادوا عد ايجاعيدا يبذلده الشدريك عالمسداعوة الفاعل األصلي، بع تتطلدب نشداطا

ب  االهدتراك فدي  –عدال جدوال  –، فإ  ذلك يفيدو طرياه الال  ال  الفاعل األصلي

عوا من بعمال سلبي ، ، وال ينتج بمن بعمال ايجاعي ال يتيل  االّ  الجريم  عالمساعوة

، وكا  الحي  المطال  فيه قو حوه نشداط الطداعنين فدي بفادال سدلبي  واذ كا  ذلك

 عإحجامهما عن اتيا  بفاال ايجاعي  فإنه ييل  مايبا عالخط  في تطبيق الاانل ،

يدق من الثاع  ب  الدوعل  رفاد  علد  الطداعنين علصد  بنهمدا اهدتركا عطر -4

االتفاس مع مساعوع ورير الواخلي  ومجملع  من ضباط وبفراه الشدرط  فدي قتدل 

وكدا  الحيد   والشرو  في قتل المتظاهرين الماتر  عجدرائ  الاتدل والشدرو  فيده.

المطال  فيه قو ها  الطاعنين عاالهتراك عالمساعوة مع عناصر بجنبي  مجهلل  في 

شرو  فيده عإحجامهمدا عدن اتيدا  بفادال قتل المتظاهرين الماتر  عجرائ  الاتل وال

وامددر ايجاعيدد  فددي تلقيتددات مناسددب  فددي امتناعهمددا عددن اصددوار الاددرارات واأل

والتاليمات والتلجيهات التي تحتمها عليهما وظيفتهما، وكا  الذع بجدرا  الحيد  ال 

ياو تاويال في وص  الته ، وانما هل تاويل في ذات الته  المسنوة الد  الطداعنين، 

ر في كيانها الماهع، وعينانها الاانلني، والذع ل  يتناوله التحايق بو المرافا ، وتحلي

ال تملك المحيم  اجراء  االّ في بثناء المحاكم  وقبل الحي  في الدوعل ، ممدا كدا  

، بمدا اءات الجنائيد مدن قدانل  ا جدر 308ياتمي لف  نظر الوفا  عمدال عالمداهة 

عاطل بخدل عحدق الطداعنين فدي ي عل  اجراء وهي ل  تفال فإ  حيمها ييل  قو عن

 .(1وييل  مايبا عا خالل عحق الوفا )، الوفا 

جناي  الاتل الامو والشرو  فيها تتميي قانلنا عن غيرها من جرائ  التاوع عل   -5

ل الجندائي ارهداس روح النفس عان ر خاص هل ب  يا و الجاني من ارتياعه الفاد 

عع خداص، ويختلد  عدن الا دو الجندائي الاداا ، وهذا الان ر ذو طاالمجني عليه

انل  في سائر الجرائ  وهل عطبياته بمر يبطنه الجاني ويممر  في الذع يتطلبه الا

 

 ،2013( ه. عبو الرءوف مهوع، هرح الالاعو الاام  لإلجراءات الجنائيدد ، هار النهمدد  الارعيدد ، 1)

 . 1523ص 



 - 152 - 

ناي  يجب ب  يان  عالتحو  ومن ث  فإ  الحي  الذع يامي عا هان  في هذ  الجنفسه  

استخل   الركن استاالال واستظهار  عإيراه األهل  التي تيل  المحيم  قو  عن هذا

ع يا دو ارهداس منها ب  الجاني حين ارتيب الفال الماهع المسنو اليه كا  في اللاق

ولما كا  ما بوره   الحي  المطال  فيه ال يفيو سدل  الحدويث روح المجني عليه...

، لدذلك ب  تادوه فهدا الفداعلل  األصدليل  المجهللدل عن األفاال الماهيد  التدي قار

ني عليه  في ماتل بو عسالح قاتل عطبياته ال ييفدي المرعات وهوتها واصاع  المج

علصدفهما هدركاء فدي هدذ   .فدي حدق الفداعلين المجهدللين..عذاته لثبلت ني  الاتل 

، اذ ل  ييش  الحي  عن قياا هذ  الني  في حاه ، أل  تلك ا صاعات تتحادق الجناي 

 .(1)هو  ب  تتلافر ني  الاتل الامو 

  في الالل عاستحال  وقل  االهتراك في الجريمد  ب  وجه  محيم  الناغير       

اذا كدا  المسدتار عليده فاهدا عفال سلبي محل خالف في الفاده. فيدر  الدبا  بنده 

بنه يجلر ارتياب جريم  الاتل عفال سلبي قلامه االمتنا ، فإ  النتيج  التي   وقماء

 .(2)تترتب عل  ذلك هي جلار االهتراك في هذ  الجريم  عطريق االمتنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الامائي  82لسن   5334، طان رق  2013 من يناير سن  13( نا  عتاريخ 1)

المساعوة عطريق االمتنا  عل  قتل المتظاهرين تاليق عل  مذهب  ه. بهرف تلفيق همس الوين، (2)

 .567المرجع الساعق، ص  الاماء الم رع،
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 نتائج وتوصيات البحث 

عال  قررها ا  التينسا  األساسي  تشيل حري  التجمع السلمي حاا من حالس ا  -

كمددا بكددوها الاهددو الددوولي الخدداص عددالحالس المونيدد   ،الاددالمي لحاددلس االنسددا 

  (.1)والسياسي 

 (.2نتفق مع الربع الذع يحظر تنظي  مظاهرات هاخل المؤسسات الاااعي ) -

عتنظي  المظاهرات  –الاانل  الم رعي  مثل – الماارن  عا  التشرياات  تسم  ال -

عالطرس الاملمي  اال لفحياب السياسي  والمنظمات النااعيد  والهيودات والجمايدات 

الم رح عها ع ف  قانلني  والتي قوم  لهذا ال درض الت دري  المن دلص عليده 

 .(3)قانلنا  

فددي التظدداهر السددلمي عشددرط تددلافر هددروط تيفددل التشددرياات الماارندد  الحددق  -

 (.4ماين )

حيث يخمدع الحدق فدي حري  التجمع بو االجتما  يختل  الحق في التظاهر عن  -

التظاهر للايله عينما األصل ب  حريد  االجتمدا  ميفللد  حيدث الفدرض فيهدا عدوا 

وجددله اضددطراب بو احتمددال اضددطراب لفمددن الادداا علدد  خددالف اللضددع فددي 

 (.6ما يختل  الحق في التظاهر عن المسيرات والتجمهر)(. ك5المظاهرات)

رفم  المحيم  ا هاري  الاليدا فدي عداريس اعتبدار تجمدع عدوه مدن األهدخاص  -

مشيال لتجمهر مااقب عليه، واعتبرته مظاهرة ألنه ت  ترتيبه عشيل مسبق كما كا  

ي له هوف يتالق عالحريات الاامد . بمدا التجمهدر فهدل تجمدع لدبا  األهدخاص فد 
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  .12( انظر ساعاا  عنو رق  2)
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 .(1الطريق الااا بو األماكن الاام  يارض األمن والنظاا الااا للخطر)

يشترط قانل  تنظي  التظاهر في م ر سدبق الح دلل علد  اذ  وذلدك للسدماح  -

 (.2لففراه عممارس  حاه  في التظاهر)

عا  التشرياات ال  تحويو بماكن تسيير المظاهرات واالجتماعات الاامد   تتجه -

 .(3)اظ عل  النظاا الاااوذلك عهوف الحف

يسم  قانل  تنظي  التظاهر الم رع في عاد  الحداالت عدالخرو  علد  هدرط  -

االخطار الساعق عل  المظاهرة وذلك في حال  ما اذا قاا المحافظ المخدتص عتحويدو 

 (.4بماكن ماين  يمين للمتظاهرين التظاهر فيها)

ر سداعق يادوا للجهدات تااقب عا  التشرياات عل  تنظي  مظاهرة عدوو  اخطدا -

 (.5المخت   قانلنا)

حوه قانل  تنظي  التظاهر الم رع حووه مياني  يتادين علد  المتظداهرين عدوا  -

اللقلف فيها، ويرجع ذلك ال  بهمي  هذ  األماكن عما تحتليه مدن مسدتنوات تخدص 

 (.6الوول )

 يتاددين اقامدد  التددلار  عددين حريدد  الطددالب هاخددل الحددرا الجدداماي فددي ممارسدد  -

األنشط  الطالعي  والتابير عن برائه  والحفاظ عل  النظاا الااا وحسن سير النظاا 

 (.7هاخل الجاما  كمرفق عاا)

عحظدر  ب  ي دور بمدرا   –لفمدن الاداا  نجلييعللاانل  ا  وفاا   –لرجل الشرط   -

المسيرة لموة ثالث  بههر، اذا تبين له ب  فرض هروط ماين  عل  المسيرة ال ييفي 

 .(1)يللل  هو  احوا  اضطراب عاألمن الاااللح
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سددلط  تحويددو خددم سددير  –وفاددا للاددانل  الفرنسددي  –لرجددل المددبم الامددائي  -

المظاهرة، وع ف  خاص  اذا كا  خم سير المظاهرة المحوه من قبل المنظمين لها 

 (.2يترتب عليه اخالل عاألمن والنظاا الااا)

للادانل  الم درع عشد   تنظدي  التظداهر  يلتيا ورير الواخلي  بو مدن ينيبده وفادا -

ع   يخطر الجهات الماني  عمطالدب المتظداهرين قبدل عدوء  2013ال اهر في سن  

 (.3المظاهرات)

تختص قلات األمن عت مين المظاهرات من حي  الحفاظ عل  سدالم  المشداركين  -

و  فيها وكذلك ت مين الممتليات الاام  والخاص  من بعمال التخريدب التدي قدو تحد 

 (.4بثناء المظاهرات)

 la vidéoprotectionيسم  الاانل  الفرنسي علضع كداميرات فيدويل للحمايد   -

لمدا تمثلده المظداهرات وحداالت الشد ب مدن  ونظرا  في الشلار  واألماكن الاام . 

خطلرة عل  األمن الااا وعل  سالم  األفراه وصيان  المال الاداا والخداص، فدإ  

ل  بنده مدن حدق ممثدل الوولد  فدي المحافظدات بو مدوير قو ن   ع 6-252الماهة 

 2-251األمن فدي الااصدم  ب  يد مر عتسدلي  األهدخاص المشدار الديه  فدي المداهة 

علضع كاميرات الفيويل عوو  سبق الح لل عل  ملافا  من اللجن   مؤقتا   ت ريحا  

 (. 5)الخاص  عياميرات الحماي 

عوا السدماح للمدوعين عدالخرو  مدن ع   قم  محيم  األورعي  لحالس ا نسا   -

الطلس األمني الذع فرضه رجال الشرط  واستمر ذلك لموة سبع ساعات ولد  ييدن 

علسع رجال الشرط  اتخاذ اجراء بخر سل  عمل طلس بمني لتد مين المتظداهرين 

فال ياو منع الموعيين من الخرو  من الطدلس األمندي مخالفد  للحريد  الفرهيد  فدي 

 (.6من االتفاقي  األورعي  لحالس ا نسا )( 5مفهلا الماهة )
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عوء المظداهرة  -1ييل  لرجل المم سلط  تفريق المظاهرة في الحاالت التالي :  -

خدرو  المتظداهرين علد  حدووه  -2عوو  سبق اخطدار الجهد  المخت د  قانلندا ، 

اذا هوهت المظاهرة األمن والنظداا الاداا. هندا يجدلر لرجدال  -3التظاهر السلمي، 

 (. 1م تفريق المظاهرة)المب

يتاين عل  المتظاهرين اتبا  الملاعم التي فرضها قدانل  تنظدي  التظداهر عندو  -

قيامه  عالتابير عن ربيه  في المظاهرات، فال يجدلر للمشداركين حمدل بسدلح  بيدا 

 (.2كا  نلعها)

المظداهرات ارتدواء  علد  المشداركين فد  قانل  تنظي  التظاهر الم رع يحظر -

فدي اتجده المشدر  الفرنسدي (. كما 3)بو األغطي  عا و اخفاء مالم  اللجهاألقنا  

ال  تجري  سللك عا  المتظاهرين الذين ياموو  ال  ت طي  وجلهه   2009سن  

فدي بثنداء المظدداهرات ألسدباب ترجددع فدي غالبيتهدا الدد  الرغبد  فددي التهدرب مددن 

 .(4)المسوللي  عن الجرائ  التي يرتيبلنها

فدي ماهتده السداعا  علد  األفدراه بثنداء  2013نظي  التظاهر سدن  يحظر قانل  ت  -

االعت داا بو المبيد  ع ماكنهدا، بو ممارسته  لحاه  في االجتما  الااا بو التظاهر 

عاألمن بو النظاا الااا بو تاطيل ا نتدا  بو تاطيدل م دال  المدلاطنين بو  لا خال

ه  لحاددلقه  وبعمدداله  بو ايددذاؤه  بو تاريمدده  للخطددر بو الحيلللدد  هو  ممارسددت

الت ثير عل  سير الاوال  بو المرافق الاام  بو قطع الطرس بو الملاصدالت بو النادل 

البددر  بو المددائ  بو الجددل  بو تاطيددل حركدد  المددرور بو االعتددواء علدد  األرواح 

 (.5ر)والممتليات الاام  والخاص  بو تاريمها للخط

مظاهرة اذا صور بمر عتفريدق المظداهرة تالا المسوللي  الجنائي  لمن يشترك في  -

 (.6ول  يمتثل)

 

  .73( انظر ساعاا  عنو رق  1)
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  .93( انظر ساعاا  عنو رق  6)



 - 157 - 

الدد  وضددع  –منهددا التشددريع الم ددرع  –اتجهدد  عادد  التشددرياات الماارندد   -

ضلاعم الستخواا رجال الشرط  بسدلحته  الناريد  فدي بثنداء المظداهرات احترامدا  

 (.1للحق في الحياة والحق في  السالم  الجسمي )

النارع هل عمل غير جائي قانلنا  اال فدي الحدووه  استامال رجال الشرط  للسالح -

 (.2)التي قررتها الالانين والللائ  في حاالت استثنائي 

استامال رجل الشرط  للسالح النارع في تفريق المتظاهرين له ضلاعم وحدووه  -

قررتها الالانين والللائ . فإذا خال  رجل الشرط  التور  اللراه في الاانل  ترتب 

يتادين علد  رجدل الشدرط  ب  ييدل  اسدتخواا السدالح الندارع كما  ته.عليه مساءل

 (.3)عالاور المرورع وب  يتناسب مع حج  الخطر المارض له

عل  رجال الشرط  استامال  –مثل التشريع الفرنسي   –تحظر عا  التشرياات  -

ضو المتظاهرين عسدبب عدوا هقد  قاعدوة االطدالس   flash-ballالطلاات المميو  

تؤهع ال  انحدراف هدذ  الطلادات عدن مسدارها، يمداف الد  ذلدك خطدلرة والتي 

 (.4)األضرار التي يمين ب  تسببها لفهخاص واألملال

يتاين عل  قلات األمن عنو استاماله  الالة فدي فد  المظداهرات بال يسدتامللا  -

 (.5)الالة عشيل متيايو عما ياتميه ضرورة الف  

 يحداط المدته  علد  الادب   عنو  الشرط  جلر جانب  من النارع السالح استامال -

 علد  تترتدب  ب  يميدن التي النتائج خطلرة عسبب  ضروري  واحتياطات  عممانات 

 ،وضدروريا   الرما   السالح ذلك استامال ييل  ب  واجبه فمن. السالح ذلك استامال

 (.6)يلاجهه الذع الخطر مع متناسبا   ييل  ب  يليا كما

س ا نسا  عد   مدن حدق ضداعم الشدرط  اسدتخواا المحيم  األورعي  لحال بكوت  -

السالح الندارع ضدو مهاجميده مدن المتظداهرين، اذا كدا  هنداك خطدر حدال يهدوه 

 (.7)سالمته الشخ ي ، وعشرط بال تيل  هناك وسائل بخر  لتجنب ذلك الخطر

 

 .97( انظر ساعاا  عنو رق  1)

  . 101( انظر ساعاا  عنو رق  2)

  .102( انظر ساعاا  عنو رق  3)

  .103( انظر ساعاا  عنو رق  4)
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  .107( انظر ساعاا  عنو رق  7)



 - 158 - 

تؤكددو محيمدد  الددنا  علدد  ب  طاعدد  الددرئيس ال تمتددو عدد ع حددال الدد  ارتيدداب  -

عل  المرءوس ب  يطيع األمر ال اهر له مدن رئيسده عارتيداب الجرائ ، وبنه ليس 

 (.1فال يال  هل ب  الاانل  يااقب عليه)

ال يجلر ألحو المتظاهرين الاياا عإعاهة الااء الاناعل المسيل  للدومل  والتدي سدبق  -

وبلااها رجال الشرط  لتفريق التظاهر الخار  عل  حووه الاانل . ويرجع ذلك ال  

الشدرط  عإلاداء الاناعدل المسديل  للدومل  علد  المتظداهرين لتفريدق  ب  قياا رجدال

المظاهرة هل بهاء للاجبه  عحفظ النظاا الااا وحماي  األمن الااا من االضطراعات 

 (.2)التي تحو  عسبب المظاهرات المخالف  للاانل 

اعفداء لمدن ين درف مدن  –منها التشريع األرهندي  –تتممن عا  التشرياات  -

 (.3)ين قبل انذار رجال السلط  له المتجمهر
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- http://www.adpolice.gov.ae/ar/articles/33.aspx     

- http://www.almaany.com 

- http://www.amnestymena.org  

- http://www.cc.gov.eg /  

- http://www.courdecassation.fr/ 

- http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4015  

- www.dalloz.fr 

- http://demonstrations2.blogspot.com/2011/04/blog-

post_13.html 

- http://www.legifrance.gouv.fr  

- http://www.leginfo.ca.gov/ 
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http://www.dalloz.fr/
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http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.leginfo.ca.gov/
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- http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents  

- G:\Your rights - Organising a Protest.mht 

- http://www.saflii.org/za/legis/num_act/roga1993250/  

- http://www.shouselaw.com/inciting-riot.html  

- http://supreme.justia.com/cases/federal/us/471/1/case.htl 

- http://taghier.org/arabic/articles/shaghab1.html 

- http://www.yourrights.org.uk 
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 فهر  الموضوعات

 رقم الصفحة      الموضوع                                                               

 2        . .......................................................................مقــــــدمة: 

التاري  عالحق في التظاهر كسبب من بسباب ا عاح  وتمييدي  عدن  الفصل األول:

 6         ...............غير  من التجماات ................................................

  6       ...............  ..المبحث األول: التاري  عالحق في التظاهر..................

 20        ............... رة عن غيرها من التجماات..المبحث الثاني: تمييي المظاه

 49الايله اللارهة عل  الحق في التظاهر كسبب من بسباب ا عاح   الفصل الثاني:

 49المبحث األول: هروط ممارس  الحق في التظاهر ................................  

 58التظاهر المااقب عليه قانلنا ......................................   المبحث الثاني:

 58المطلب األول: التظاهر المااقب عليه عسبب عوا ا خطار ....................   

 61المطلب الثاني: الاااب عل  التظاهر في بماكن ماين  ...........................  

المظاهرات وتفرياهدا فدي عاد  الحداالت والمسدوللي   الرقاع  عل  الفصل الثالث:

 67الجنائي  الناهو  عن ذلك .............................................................  

 67المبحث األول: منع المظاهرات قبل البوء فيها ................................... 

ء سديرها ومسدوللي  ورارة الواخليد  عدن المبحث الثاني: ت مين المظاهرات في بثنا

 72التا ير في ذلك ...................................................................... 

 88المبحث الثالث: تفريق المظاهرات والمسوللي  الجنائي  الناهو  عنها ........  

 96......................   ...........الجرائ  اللاقا  من المتظاهرين  الفصل الرابع:
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اسددتخواا رجددال األمددن للسددالح فددي بثندداء المظدداهرات حددووه   الفصــل الخــامس:

 116والمسولليات الناهو  عنه ........................................................  

المبحث األول: الالاعو المنظم  الستامال رجال الشرط  لفسلح  الناري  في بثناء 

 116لمظاهرات .......................................................................  ا

المبحددث الثدداني: الماددايير الووليدد  السددتامال الشددرط  للسددالح النددارع فددي بثندداء 

 131المظاهرات .......................................................................  

ث: مو  مشروعي  استخواا السدالح اطاعد  ألوامدر الرؤسداء )حدووه المبحث الثال

  143  ..ا عاح  والتجري ( .................................................................

  153............................... ........................................... نتائج البحث:

 159 ............................... ........................................ قائمة المراجع:

 169 ............................................................... فهر  الموضوعات:


