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المقـــــــدمــــــــة
شيد القانوف الدولي العاـ تطو اًر كبي اًر ،خاصةً بعد تأسيس منظمة االمـ المتحدة

فيما يخص توسع ىذا القانوف في نوعية وعدد اشخاصو .حيث كاف القانوف الدولي
التقميدي يقتصر عمى الدوؿ لوحدىا ،لكف انتقؿ اىتماـ ىذا القانوف الى االنساف بأعتباره

قيم ة لذاتيا ،وتـ في ىذا الميداف اصدار االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف سنة ،ٜٔٗٛ

فأ صبح مجاؿ حقوؽ االنساف موضوع مؤتمرات ومعاىدات دولية عديدة .ورغـ ىذا
االىتماـ العالمي باالنساف وحقوقو ،فأنو لـ يتـ القضاء نيائياً عمى كؿ ما ييدده سواء
عمى الصعيد الداخمي او عمى الصعيد الدولي .ومف ىذه المخاطر والظواىر التي ليا
تأثير واضح عمى الحماية القانونية لحقوؽ االنساف ،ومف بينيا حؽ االنساف في

الخصوصية ،االرىاب.

اف االرىاب لـ يعد موضوعاً يخص بعض الدوؿ دوف االخرى ،بؿ اصبح الشغؿ

الشاغؿ الغمب دوؿ العالـ ،ألنو اصبح ييدد الجميع ،وتصدى لدراستو المفكروف
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والفقياء القانونييف ،وكؿ ذلؾ في النياية مف اجؿ الحد مف آثاره المدمرة وتقميؿ الخسائر

الناجمة عنو؛ ألف االرىاب لـ يبؽ منحص اًر في االغتياؿ الفردي او استخداـ العنؼ
بأساليب محدودة وفي مناطؽ معينة ،بؿ اضحى عالمياً ،واصبح يمارس بأساليب

وادوات متطورة تكنموجياً.

ويعد حؽ الخصوصية مف الحقوؽ األساسية لئلنساف ،لذلؾ فقد حرصت إعبلنات

حقوؽ اإلنساف والمواثيؽ الدولية عمى النص عمييا والتأكيد عمى كفالتيا ،ولـ يقؼ األمر
عند ىذا الحد ،بؿ أف غالبية الدساتير المعاصرة ترفعيا إلى مصاؼ الحقوؽ الدستورية

وتفرد ليا نصوصاً خاصة.

وال نغالي اذا قمنا تعد حماية حؽ االنساف في الخصوصية معيا اًر لمحكـ عف

مدى احتراـ أي نظاـ سياسي لحقوؽ اإلنساف وحرياتو.
أهمية البحث:

مف المعروؼ اف االرىاب يزىؽ االرواح ويقيد الحريات ،فكاف تأثيره عمى حؽ

االنساف في الخصوصية اىوف ،حيث انو ال يتوانى عف القتؿ والتدمير اساساً ،فما بالؾ
بحؽ الخصوصية .لذلؾ فأف ىذا البحث ال يدرس تأثير االرىاب عمى حؽ الخصوصية

ألنو امر منتو منو ،بؿ اف اىمية ىذا البحث تظير في اىتمامو بدراسة حماية حؽ

االنساف في الخصوصية عند قياـ الدوؿ بعمميات مكافحة االرىاب ،حيث يكوف ىذا
تدعي
الحؽ معرضاً لبلنتياؾ اثناء محاولة الدوؿ لمحد مف االرىاب ومواجيتو ،وىي ّ
انيا تحمي االنساف وحقوقو مف االرىاب.
هدف البحث:

ييدؼ ىذا البحث الى اظيار العبلقة بيف انتياؾ حؽ الخصوصية ومكافحة

االرىاب ،ذلؾ اف السمطة عندما تقوـ بعمميات مكافحة االرىاب فأنيا تكوف مضطرة
(وفي بعض االحياف مستغمة ليذه الظروؼ) نتيجة مرور الدولة بظروؼ غير اعتيادية
مف اضطرابات وتفشي االرىاب وانفبلت االمف مف اجؿ اعادة االمور الى نصابيا اف

تضحي ببعض حقوؽ االنساف ،ومف بينيا حؽ االنساف في الخصوصية ،وال يمكف لنا
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ا ف ننجح في الكشؼ عف تمؾ العبلقة دوف اف نعرؼ ما ىو االرىاب؟ ودوف اف نعرؼ
ما ىي حقوؽ االنساف؟ وبدوف اف نعرؼ ما ىو حؽ االنساف في الخصوصية؟ وكؿ

ذلؾ في النياية مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود ليذا البحث مف دراستو.
فرضية البحث:

يفترض ىذا البحث انو واف كاف لمدولة (في بعض الحاالت المحدودة جداً) اف

تتدخؿ لتقييد حؽ االنساف في الخصوصية اثناء تصدييا لبلرىاب تحت مسميات

مواجيتو او مكافحتو ،لكف الدولة ليست حرة ومطمقة اليديف كمياً ،بؿ اف ىنالؾ بعض
التقييدات التي يجب عمييا اف تراعييا اثناء قياميا بواجباتيا في مكافحة االرىاب.
مناهج البحث:

مف اجؿ تحقيؽ البحث الىميتو المرجوة منو ،فسنستخدـ المنيج التاريخي

والوصفي ،اضافة الى المنيج التحميمي ،مع تطبيؽ منيج المقارنة في ثنايا البحث.
خطة البحث:

سنصنؼ ىذا البحث كالتالي :حيث سنوزعو عمى فصميف :سندرس في الفصؿ
االوؿ االرىاب وحقوؽ االنساف في مبحثيف ،حيث سيكوف المبحث االوؿ عف االرىاب

في القانوف الدولي العاـ موزعاً عمى مطمبيف ،وسيكوف المبحث الثاني عف حقوؽ
االنساف وخصائصيا وفئاتيا ،في مطمبيف كذلؾ .اما الفصؿ الثاني فسيكوف تحت

عنواف (حؽ الخصوصية والحماية القانونية لو اثناء مكافحة االرىاب) ،منقسماً الى
مبحثيف اثنيف ،حيث يدرس المبحث االوؿ (حؽ الخصوصية) في مطمبيف ،اما المبحث

الثاني فيدرس تأثير مكافحة االرىاب عمى الحماية القانونية ليذا الحؽ ،في مطمبيف

اثنيف ايضاً ،ثـ نختـ البحث بجممة مف االستنتاجات ،وعرض لممقترحات.

انفصم االول

يفهىو االرهبة وحقىق االنسبٌ

اىتماما دولياً بسبب اتشاره في معظـ انحاء العالـ ،فيو مف
يثير االرىاب
ً
الظواىر السمبية التي استشرى خطرىا في عالمنا بأجمعو ،فكاف عمى الدوؿ والمنظمات
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واالحزاب واالفراد المساىمة في تقديـ العوف والمساعدة لمعالجة ىذا الموضوع والوقوؼ

عمى اسبابو ودوافعو وصوالً الى مكافحتو والحد منو(ٔ).

فمف المتفؽ عميو أف االرىاب جريمة ضد االنسانية تجاوز مداىا الحدود الضيقة

لمبمداف لتأخذ صفة العالمية ،فيو مف الخطورة بمكاف أف ينحصر عبلجو في دولة أو

بمد مف دوف النظر الى العالـ بأسره ،وىذا مف أىـ االسباب التي أدت الى االختبلؼ

في ايجاد تعريؼ جامع مانع لما يعد مف االعماؿ االرىابية مف خبلفيا ،سواء كاف

داخميا أو ضمف فئة االرىاب الدولي ىو أمر ضروري لبياف صورة المفاىيـ
االرىاب
ً
التي يتحاور حوليا البحث .ومف ثـ يتوجب التغمب عمى مشكمة تعريؼ االرىاب ،وكونو
سيساعد في تفيـ وازالة الغموض والمبس الذي يكتنؼ ىذا المفيوـ ،االمر الذي يمكننا
مف التوصؿ الى نتائج صحيحة تعبر عف الواقع العممي لممفيوـ وتساعد في معالجة

الظاىرة قانونياً والتوازف بينو وبيف حماية حؽ الخصوصية(ٕ).

وىكذا سنقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف ،وعمى النحو اآلتي:

المبحث االوؿ :االرىاب في القانوف الدولي

المبحث الثاني :مفيوـ حقوؽ االنساف وخصائصيا وفئاتيا

ادلبحث االول

االرهبة يف انقبنىٌ اندويل

يعد العنؼ بمختمؼ مظاىره مف أقدـ الظواىر المتاصمة في المجتمعات

االنسانية التي يعد الصراع أحد أىـ سماتيا ،وقد تعاظمت ظاىرة العنؼ في المجتمع
الدولي والعبلقات الدولية بشكؿ ممفت ،ورغـ الجيود الداخمية التي بذلت لمحد مف ىذه

الظاىرة التي أرقت باؿ الحكاـ والشعوب إال أنيا لـ تأت بنتائج مريحة ،وما تنافى

الحروب والعمميات االرىابية في القضاء الدولي والداخمي إال دليؿ عمى ذلؾ .وتعد
)ٔ( دلشاد عيسى عبدرالحمف ،اإلرىاب والمحكمة الجنائية الدولية ،بحث مقدـ الى مجمس القضاء،
اقميـ كردستاف ،رئاسة محكمة استئناؼ منطقة كركوؾ ،ٕٓٔٗ ،صٕ.
)ٕ( خضير ياسيف الغانمي ،االرىاب واثره في مضاميف حقوؽ اإلنساف ،مجمة رسالة الحقوؽ ،العراؽ،
كرببلء ،السنة السادسة ،العدد االوؿ ،ٕٓٔٗ ،صٕٔٔ.
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ظاىرة االرىاب مظي اًر مف مظاىر العنؼ الذي يتفشى في المجتمعات الدولية أو في

المجتمع الداخمي(ٔ) ،وعمى الرغـ مف تنافي خطورة ىذه الظاىرة ،فإف وضع تعريؼ

دقيؽ مانع وجامع ليا واجيتو عدة صعوبات ومشاكؿ تحكميا الخمفيات االيديولوجية

والمصمحية أو المذىبية سواء بالنسبة لمباحثيف أو المفكريف وكذا بالنسبة لمدوؿ التي

التي حاولت مقاربة ىذه الظاىرة ،وىذا طبعاً ما سيثير عدة إشكاالت وصعوبات عند
تصنيؼ االرىاب مف خبلؿ التعرؼ عمى أنواعو الرئيسية ،واالشكاؿ التي يتخذىا في

كؿ منيا ،أو عند تحديد إطار قانوني واتفاقي لمكافحتو(ٕ).
وسنقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف:

المطمب االوؿ :التأصيؿ التاريخي لبلرىاب

المطمب الثاني :مفاىيـ وتعاريؼ ظاىرة االرىاب في القانوف الدولي

ادلطهت االول

انتأصيم انتبرخيي نالرهبة

عرفت األمـ اإلرىاب منذ زمف بعيد .حيث تمثؿ في كونو وسيمة يستعمميا فرد
أو جماعة لبث الفزع واليمع بيف أفراد أو صفوؼ جماعات أخرى ،بغية تحقيؽ أىداؼ

معينة تتمحور معظميا في سمب األراضي والمحاصيؿ الزراعية أو استرداد حؽ مف

الحقوؽ ،مثبل :إسترداد أسرى أو نسوة أصبحف جاريات وامات أثناء الحروب
والغزوات..الخ(ٖ) .وعميو سنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف لندرس تاريخ االرىاب
بأختصار ،عمى النحو اآلتي:

الفرع األول :االرهاب قبل الحرب العالمية األولى

نشأ اإلرىاب منذ أف قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ ،فقد سفكت الدماء ،وعرفت البشرية
)ٔ( د .عوض شفيؽ عوض ،المعايير القانونية والدولية لمكافحة اإلرىاب ،دار الفكر الجامعي،
االسكندرية ،ٕٓٔٙ ،صٕ٘.
)ٕ( خضير ياسيف الغانمي ،ظاىرة االرىاب الدولي ،العوامؿ الدافعة وكيفية معالجتيا ،جامعة أىؿ
البيت ،العراؽ ،دوف سنة النشر ،ص٘.ٕٜ
)ٖ( د .عوض شفيؽ عوض ،المصدر السابؽ ،ص٘ٔ.
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الجريمة واستخدمت األجياؿ البلحقة وسيمة القتؿ لمحصوؿ عمى مبتغاىا وطورت

وسائؿ ،واخترعت أدوات مف أجؿ ذلؾ ...فاآلشوريوف عرفوا اإلرىاب في القرف السابع
قبؿ الميبلد فاستخدموا الوسائؿ اإلرىابية ضد اعدائيـ فاخذوا بقتؿ أطفاؿ ونساء ورجاؿ

االقواـ الذيف كانوا ييجموف عمييا .ونستطيع القوؿ باف أوؿ مف استخدـ كممة اإلرىاب

ىـ الفراعنة وذلؾ في سنة  ٜٔٔٛؽ.ـ  ،حيث دبرت مؤامرة لقتؿ الممؾ رمسيس
الثالث ،وقد أطمؽ الممؾ عمى ىذه المؤامرة (جريمة المرىبيف) .وفي عصر الروماف

كانت الجريمة السياسية مرادفة لئلرىاب فمـ يفرقوا بيف الخطر الموجو داخمياً والخطر

فرؽ بينيما في عيد الجميورية الرومانية فسموا كؿ عمؿ يمس
الموجو خارجياً ،الى اف ّ
السمطة بإنو إرىاب ،وسموا كؿ فعؿ يضر بالمجتمع واألمة الرومانية بأنو جريمة
سياسية(ٔ).

وفي التاريخ اإلسبلمي انتشرت بعض مظاىر العنؼ المنظـ ،والذي برز مف

خبلؿ االغتياالت السياسية فقد اغتيؿ الخميفة عمر بف الخطاب ،وايضاً الخميفة عمي

بف أبي طالب.

اف العمؿ اإلرىابي ظاىرة قديمة ولـ يستحدث قريباً في تاريخنا المعاصر .ففي

القرف األوؿ وكما ورد في العيد القديـ ،ىمت جماعة مف المتعصبيف عمى ترويع الييود
مف األغنياء الذيف تعاونوا مع المحتؿ الروماني لممناطؽ الواقعة عمى شرؽ البحر

المتوسط .وفي القرف الحادي عشر ،لـ يجزع الحشاشوف مف بث الرعب بيف االمنيف
عف طريؽ القتؿ ،وعمى مدى قرنيف ،قاوـ الحشاشوف الجيود المبذولة مف الدولة لقمعيـ

وتحييد إرىابيـ وبرعوا في تحقيؽ أىدافيـ السياسية عف طريؽ اإلرىاب .والننسي حقبة

الثورة الفرنسية الممتدة بيف االعواـ  ٜٔٚٛإلى  ٜٜٔٚوالتي يصفيا المؤرخوف بػ"فترة

الرعب" ،فقد كاف القتؿ والترويع ديدف تمؾ الفترة مف تاريخ فرنسا(ٕ).

ويرى البعض اف مف أحد األسباب التي تجعؿ شخص ما إرىابياً أو مجموعة

)ٔ( د .يامف محمد منيسي .مكافحة اإلرىاب بيف سيادة الدستور وانتياؾ حقوؽ اإلنساف ،دار الفكر
الجامعي ،ٕٓٔٙ ،ص.ٕٛ
)ٕ( د .عوض شفيؽ عوض ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٚ
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ما إرىابية ىو عدـ استطاعة ىذا الشخص أو ىذه المجموعة مف إحداث تغيير بوسائؿ
مشروعة ،أو عف طريؽ اإلحتجاج أو اإلعتراض أو المطالبة والمناشدة بإحبلؿ تغيير.

ويرى البعض أنو بتوفير األذف الصاغية لما يطمبو الناس (سواء أغمبية أو أقمية) مف
شأنو أف ينزع الفتيؿ مف حدوث أو تفاقـ األعماؿ اإلرىابية.

لقد كاف اإلرىاب ظاىرة متميزة مف مظاىر االضطراب السياسي في القروف

السابقة ،ولـ تخؿ منو أمة مف األمـ أو شعب مف الشعوب .حيث إف ظاىرة اإلرىاب ال
تقتصر عمى ديف أو عمى ثقافة أو عمى ىوية معينة ،وانما ىي ظاىرة شاممة وعامة.
الفرع الثاني :االرهاب بعد الحرب العالمية االولى ولحد اآلن

لقد تزايدت االعماؿ التي توصؼ باالرىاب في اعقاب الحرب العالمية االولى

وخاصة جرائـ االغتياؿ السياسية (اغتياؿ االمير) فقد ادى ذلؾ الى ظيور بعض

الجيود اليادفة الى نوع مف التجريـ الدولي لتمؾ االعماؿ وضماف توقيع العقاب الرادع
عمى مرتكبييا ،وقد توحدت تمؾ الجيود بوضع اتفاقية تجريـ االرىاب والعقاب عميو في

ظؿ عصبة االمـ التي تـ التوقيع عمييا في جنيؼ في ( ٔٙتشريف االوؿ عاـ )ٜٖٔٚ
وىي بحؽ اوؿ محاولة دولية لتقنيف االرىاب عمى الساحة الدولية(ٔ).

وقد تعاظمت مخاطر اإلرىاب بشكؿ ممفت خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة ،فبعدما

كانت العمميات اإلرىابية تتـ وفؽ أساليب تقميدية وتخمؼ ضحايا وخسائر محدودة في
الفئات والمنشآت المستيدفة ،أصبحت تتـ بطرؽ بالغة الدقة والتطور مستفيدة مف

التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخمؼ خسائر جسيمة تكاد تعادؿ خسائر الحروب
النظامية سواء في األرواح أو الممتمكات والمنشآت ..فحتى وقت قريب كانت العمميات

اإلرىابية عادة ما تستيدؼ اختطاؼ الطائرات المدنية أو اختطاؼ األفراد وأخذ الرىائف
واحتجازىـ (شخصيات بارزة ،ديبموماسييف وحتى أفراد عادييف) وكذا إلقاء القنابؿ وزرع

المتفجرات التي ال تحتاج لميارات .لكف مخاطرىا اآلف تصاعدت تبعا لتطور الوسائؿ
تارخ الزيارة متاح عمى الموقع االلكتروني (1) http:\\ Encarta. msn . com ، July 2002 :
ٖٔ)ٕٓٔٚ/ٗ/
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المستخدمة والفئات والمنشآت المستيدفة ،فقد أصبحت الجماعات اإلرىابية تستغؿ كؿ

ما مف شأنو أف يمكنيا مف تنفيذ عممياتيا ولو عمى حساب األبرياء ،وشيدنا مؤخ اًر

مظير جديداً ليذه العمميات التي تـ خبلليا تحويؿ طائرات مدنية في الجو مف أداة لنقؿ
اً

كبير
ركاب عزؿ إلى ما يشبو صواريخ موجية نحو أىداؼ حساسة وىو ما خمؼ عدداً اً
مف الضحايا وخسائر اقتصادية ومالية أصابت كؿ دوؿ العالـ وخسائر معنوية جسيمة

تجمت في سيادة جو مف اليمع والترقب وعدـ الطمأنينة في كؿ بقاع العالـ(ٔ).

وىنا البد أف نشير إلى أف أحداث الحادي عشر مف سبتمبر  2001ـ ،في الواليات

المتحدة األمريكية ىي التي أثارت حفيظة دوؿ الغرب عمى

(باإلرىاب)(ٕ) ،ومف

التنظيمات االرىابية التي اشتيرت في نيايات القرف المنصرـ وبدايات ىذا القرف تنظيـ

القاعدة وحركة طالباف وحركة بوكو حراـ وحركة الشباب الصومالي ،واخرىا كانت

تنظيـ الدولة االسبلمية في العراؽ والشاـ المعروؼ بػ (داعش) ،والتي سيطرت عمى
مناطؽ واسعة مف العراؽ وسوريا وبثت الرعب والخوؼ لدى الناس وقامت بقتؿ االالؼ

مف اليزيدييف وخطؼ النساء وبيعيف ،مما حدا بالمجتمع الدولي اف يتحالؼ لمتخمص

مف ىذا التنظيـ االرىابي.

اف العمميات االرىابية المعاصرة تستيدؼ اليوـ بصفة رئيسية بث الرعب في

كافة الدوؿ مما دفع االمـ المتحدة في عاـ (ٕ )ٜٔٚالى اضافة لفظ دولي

( )internationalالى كممة االرىاب وانشاء لجنة متخصصة لدراسة الدوافع واالسباب
الكافية وراء العمميات االرىابية ،بيذا المعنى يشمؿ االرىاب عددا مف االعماؿ منيا

اختطاؼ االشخاص وأخذ الرىائف وقتميـ او طمب فدية مقابؿ ارواحيـ ووضع
المتفجرات والعبوات الناسفة في اماكف تجمع المدنييف كالفنادؽ والبنوؾ ووسائؿ النقؿ

)ٔ( إماـ حسانيف خميؿ ،اإلرىاب والبنياف القانوني لمجريمة ،اطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة،ٕٓٓٓ ،
صٖٕ.
(2) Florence Nguyen – Rouault، L'intervention armee en Irak et son
occupation au regard du droitn international، RGDIP.Editions A. Pedone،
Tome 107/2003/4.p.836.
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العامة والمناطؽ االخرى المكتظة بالناس ،واالصؿ اف اعماؿ االرىاب ىي في غالبيتيا
اعماؿ يعاقب عمييا القانوف الوضعي في مختمؼ الدوؿ حاؿ ارتكابيا فوؽ اقميـ الدولة

او ممحقاتيا(ٔ).

ادلطهت انثبني

يفبهيى وتعبريف ظبهرة االرهبة يف انقبنىٌ اندويل

سنحاوؿ في ىذه السطور أف نتعرض لمفيوـ وتعريؼ اإلرىاب .لذا سنقسـ ىذا

المطمب الى فرعيف عمى النحو اآلتي:

الفرع األول :مفهوم االرهاب في القانون الدولي

منذ أف عرؼ اإلنساف الجريمة ،وشرع في التعامؿ معيا بأسموب جماعي ،لـ تحظ
ظاىرة إجرامية أو نمط مف أنماط االنحراؼ بقدر ما حظيت بو ظاىرة اإلرىاب مف اىتماـ

إقميمي ودولي خبلؿ العقود الثبلث الماضية ،حيث طرحت قضية اإلرىاب في العديد مف
المؤتمرات الدولية والمقاءات اإلقميمية ،ويعزى ىذا االىتماـ غير العادي إلى ما يخمفو

اإلرىاب مف خسائر في األرواح والممتمكات ،وما يحدثو في صفوؼ المجتمع مف رعب
واضطراب في الشأف االجتماعي والسياسي واألمني ،فاإلرىاب لـ تعد ظاىرة مرتبطة

بدولة ما أو بحضارة بعينيا ،ولكف الحقيقة التي تؤكدىا األحداث إف اإلرىاب ظاىرة

إجرامية ببل وطف وال ديف وال ىوية إنما تحركيا أياد آثمة تخطط وتدبر وتموؿ وتدفع
بالعناصر المأجورة لمقتؿ وسفؾ الدماء ،ثـ تحاوؿ خداع الشعوب بالتمسح بالديف تارة وفي

حقوؽ اإلنساف تارة أخرى(ٕ).

ففي بداية القرف الماضي وموضوع اإلرىاب كظاىرة عنيفة يحظى باىتماـ

المفكريف والفقياء ورجاؿ السياسة ويشكؿ محو اًر أساسياً لعدة لقاءات ومؤتمرات دولية.
)ٔ( د .عمي حسف الطوالبة ،مفيوـ اإلرىاب في ضوء التشريعات القديمة والحديثة ،بحث منشور عمى
الموقع االلكتروني:
( /https://www.policemc.gov.bhتاريخ الزيارة ٖٔ)ٕٓٔٚ/ٗ/
)ٕ( محمد عبد المحسف سعدوف ،مفيوـ اإلرىاب وتجريمو في التشريعات الجنائية الوطنية والدولية ،
مركز دراسات الكوفة،النجؼ ،ٕٓٓٛ ،صٖٖٔ.
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غير أف مجمؿ المحاوالت التي تمت في ىذا الصدد مف أجؿ صياغة مفيوـ محدد

ودقيؽ لمظاىرة ،انتيت بفشؿ نسبي جراء اعتمادىا عمى صيغ شمولية فضفاضة
ومتباينة أحيانا.

إذ ليس لمصطمح ((اإلرىاب)) محتوى قانوني محدد ،فقد تعرض مدلولو لمتطور

منذ اف جرى استخدامو في أواخر القرف الثامف عشر .فقد تغير ذلؾ المدلوؿ مف وقت
الى آخر ،فبينما كاف يقصد بو في البداية تمؾ االعماؿ والسياسات الحكومية التي

تيدؼ الى نشر الرعب بيف المواطنيف مف أجؿ اخضاعيـ لرغبات الحكومة(ٔ) ،أصبح
يستخدـ اآلف لوصؼ أعماؿ يقوـ بيا أفراد أو مجموعات تتسـ بالعنؼ وخمؽ جو مف

عدـ األمف لتحقيؽ ىدؼ سياسي.

فاالرىاب ظاىرة حديثة – قديمة عانت منيا المجتمعات عمى مر التاريخ،

فالعنؼ واالغتياالت والقمع التي مارسيا أفراد أو جماعات أو دوؿ في العشر سنوات

االخيرة تركت آثا اًر ال تمحى عمى االوضاع الدولية والمحمية واستقطبت ىذه الظاىرة
االىتماـ الدولي ودعت لمتفكير بوضع الخطط المضادة لئلرىاب والحد مف آثاره المدمرة

وأدانتو باعتباره نوعا مف االجراـ الخطر وشذوذاً في المعايير االجتماعية واالخبلقية،
وقد عرؼ فقياء القانوف الدولي االرىاب بأنو اعتداء عمى االرواح واالمواؿ والممتمكات

العامة والخاصة لمخالفتو ألحكاـ القانوف الدولي بمصادره المختمفة بما في ذلؾ المبادئ
العامة لمقانوف سواء قاـ بو فرد أو جماعة أو دولة ،وتشمؿ جريمة االرىاب الدولي

أعماؿ التفرقة العنصرية والقمع وابادة الجنس التي تقوـ بيا الدوؿ وأعماؿ االرىاب التي

تقع ضد رؤساء الدوؿ خارج دوليـ واعضاء السمؾ الدبموماسي وممثمو الدوؿ في

المنظمات الدولية فضبلً عف أعماؿ النسؼ والخطؼ والتفجير واحتجاز الرىائف وأطبلؽ

النار ووسائؿ العنؼ األخرى ضد االشخاص والممتمكات واالمواؿ التي يرتكبيا

)ٔ( مييوب يزيد ،مشكمة المعيارية في تعريؼ اإلرىاب الدولي ،دار الفكر العربي ،ٕٓٔٙ ،ص.ٖٙ
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االشخاص أو الييئات أو االحزاب أو الدوؿ بشكؿ مخالؼ لمقانوف وتحت أي غطاء

كاف سياسياً أو دينياً أو أمنياً(ٔ).

بعد تزايد العمميات اإلرىابية في العراؽ ،اقتضت الضرورة اصدار قوانيف خاصة تيتـ
بمكافحة اإلرىاب ،واف واقع حقوؽ االنساف في العراؽ قد تدىور كثي اًر جراء العمميات

اإلرىابية ،اذ شددت بعثة االمـ المتحدة عمى حجـ التحديات التي واجيت العراؽ عمى
صعيد حقوؽ االنساف بسبب اإلرىاب ،حيث اشار التقرير الصادر عنيا في العاـ

ٕ٘ٓٓ عند تقييميا لواقع العاـ لحقوؽ االنساف في العراؽ الى ما يمي :واجيت الحكومة

االنتقالية معارضة مسمحة مستمرة وكانت العمميات اإلرھابية واسعة شممت اجزاء كبيرة

مف العراؽ والتي شكمت تحدياً الى استقرار الوضع في العراؽ ...حيث تعرضت القوات

الحكومية واإلفراد عمى حدا سواء الى ھذه العمميات ،وتـ استھداؼ العديد مف الفئات
االخرى ،ففي فھاية ايموؿ قتؿ خمسة مدرسيف في منطقة االسكندرية وخطؼ ثبلثة

اخرييف في بعقوبة ،كما قتؿ خمسة صحفييف خبلؿ الفترة المشمولة بالتقرير ،وكاف ٗٚ
صحفياً واعبلمياً قد قتؿ منذ ٖٕٓٓ حتى موعد اعداد التقرير...كما اف القتؿ العشوائي
واالعماؿ االرھابية ادت الى ازھاؽ مئات االرواح بما في ذلؾ االطفاؿ وفي مناطؽ

عدة مف الببلد ...وتقدر المصادر اف عدد القتمى والجرحى قد وصؿ الى ٓٓٓ ٕٙمنذ
اوائؿ العاـ ٕٗٓٓ بينما تقدر المصادر عدد القتمى والجرحى منذ مارس عاـ ٖٕٓٓ قد
وصؿ الى ٖٓٓٓٓ قتيؿ وجريح)...

(ٕ)

فصدر قانوف مكافحة االرىاب رقـ ٖٔ لسنة ٕ٘ٓٓ ،الذي عرؼ االرىاب بأنو كؿ

فعؿ اجرامي يقوـ بو فرد أو جماعة منظمة استيدؼ فرد أو مجموعة أفراد أو جماعات

أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع أض ار اًر بالممتمكات العامة أو الخاصة بغية
االخبلؿ بالوضع االمني أو االستقرار أو أدخاؿ الرعب والخوؼ والفزع بيف الناس أو

اثارة الفوضى تحقيقاً لغايات ارىابية.

)ٔ( نفس المصدر ،ص.ٔٚ
)ٕ( تقرير بعثة االمـ المتحدة (يونامي) ،في االوؿ مف سبتمبر  ٖٔ -اوكتوبر مف العاـ ٕ٘ٓٓ.
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الفرع الثاني :إشكاليات تعريف االرهاب في القانون الدولي
منذ إف ظيرت الجرائـ االرىابية بشكميا المعاصر ،تصدى ليا السياسيوف بالتعريؼ

والوصؼ دوف الرجوع إلى الفقو والقضاء وكانت النتيجة دخوؿ المجتمع الدولي في خبلؼ
طويؿ حوؿ تعريؼ االرىاب .وتعمؽ الخبلؼ حوؿ مفيوـ اإلرىاب وتجريمو ،بسبب

الخبلفات والتناقضات السياسية والعقائدية التي كانت سائدة بيف المعسكريف الشرقي

والغربي اثناء الحرب الباردة .فقد اتجيت المحاوالت السياسية اتجاىا آخر بالبحث عف

التمييز بيف إرىاب مشروع وآخر غير مشروع  ،كما جرى استحداث عبارات متداخمة مثؿ

إرىاب الفرد  ،إرىاب الدولة ،اإلرىاب المنظـ ،العنؼ السياسي وغيرىا مف العبارات

المركبة ،الشيء الذي ضاعؼ مف صعوبة االتفاؽ حوؿ تعريؼ موحد يحدد عناصر

الجريمة(ٔ).

ويبدو أف االختبلؼ حوؿ تعريؼ جريمة اإلرىاب لـ يكف قائما عمى أسس عممية أو

قواعد فقيية او تشريعات وأعراؼ مستقرة .وانما يعتمد عمى التفسير السياسي لمحدث
اإلرىابي .حيث اف ما كاف يراه المعسكر الغربي عمبل إرىابيا ،كاف يعتبره المعسكر

الشرقي حركة تحررية وحقّا مشروعاً  .وقد انعكس االختبلؼ حوؿ تعريؼ اإلرىاب عمى
مواقؼ المجتمع الدولي تجاه األنشطة اإلرىابية التي باتت تنمو وتطور أساليبيا  .وظمت

األمـ المتحدة تتردد– ألكثر مف نصؼ قرف في اتخاذ التدابير البلزمة لمكافحة اإلرىاب
ويتضح ذلؾ جميا مف توصيات مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة ومعاممة

المذنبيف والتي اعتمدت بوساطة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ ؛ حيث جاء في الفقرة
األولى (منذ أف أعدت األمـ المتحدة في عاـ ٖ ٜٔٚـ أوؿ دراسة عف اإلرىاب الدولي ،

لـ يتمكف المجتمع الدولي مف تحديد معنى متفؽ عميو عالميا لما تشممو عبارة اإلرىاب

الدولي أو اإلرىاب  ،كما انو لـ يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ كاؼ بشأف التدابير البلزـ اتخاذىا
لمنع مظاىر العنؼ إالرىابي المؤذية ومكافحتيا).
(1) Ah Alexender ، (end). International Terrorism ، National Regional and
Global Perspective. New York ، 1976.
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وجاء في الفقرة الثانية مف تمؾ التوصيات ) :ودوف المساس بمناقشة الموضوع في

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة وريثما يتـ االتفاؽ عمى تعريؼ مقبوؿ عالميا لئلرىاب

الدولي ،مف المفيد العمؿ عمى تعريؼ السموؾ الذي يعتبره المجتمع الدولي غير مقبوؿ،

ويرى أف تطبؽ بشأنو تدابير وقائية وقمعية فعالة تكوف متماشية مع مبادئ القانوف الدولي

المتعارؼ عميو) (ٔ).

وىذا يعني انو التوجد اتفاقية دولية موحدة لتعريؼ اإلرىاب أو األعماؿ اإلرىابية

بصفة عامة  ،واف كانت ىناؾ لجنة مشكمة منذ عاـ ٕ ٜٔٚتعمؿ عمى إيجاد تعريؼ

لئلرىاب يتفؽ عميو المجتمع الدولي  ،غير إف ىناؾ تعدادا حصرًيا لما يعد إرىابا دوليا

في المادتيف ٖ ٕ،مف مشروع اتفاقية جنيؼ الدولية الخاصة بالعقاب عمى اإلرىاب لسنة

ٖ ٜٔٚثـ ورد تعريؼ اإلرىاب في مشروع تقنيف الجرائـ ضد سبلـ وامف اإلنسانية األوؿ

المعروؼ باسـ مشروع سبيربولوس لسنة ٗ٘ ٜٔالذي وضعتو لجنة القانوف الدولي (
المادة الخامسة منو).
المثاؿ:

ومف االتفاقيات الدولية المعاصرة المتعمقة بالظاىرة االرىابية ،نذكر عمى سبيؿ

االتفاقية الدولية لقمع اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ لعاـ  ،ٜٜٔٚواالتفاقية

الدولية لقمع تمويؿ اإلرھاب عاـ  ،ٜٜٜٔواالتفاقية الدولية لقمع أعماؿ اإلرھاب
النووي لسنة ٕ٘ٓٓ.

ادلبحث انثبني

يفهىو حقىق االنسبٌ وخصبئصهب وفئبتهب

سنقوـ بتقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف عمى النحو اآلتي:

المطمب االوؿ :مفيوـ حقوؽ االنساف وفئاتيا

المطمب الثاني :خصائص حقوؽ االنساف ومبادئيا االساسية

)ٔ( تقرير مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة ومعاممة المدنييف ،ىافانا ،ٜٜٔٓ ،منشورات
األمـ المتحدة.A/CONF .ٔٗٗ/ٕٛ ،
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ادلطهت االول

يفهىو حقىق االنسبٌ وفئبتهب

بما أف أساس ومنطمؽ ىذه الدراسة ىو االنساف ،كونو ىو المكمؼ والمسؤوؿ،
وصاحب الحقوؽ والحريات ،فموال وجود اإلنساف عمى المعمورة ،لما وجدت كؿ
المستحدثات التي ىي مف صنيعو في ىذه الدنيا ،مف اكتشافات واختراعات مختمفة،
وصناعات وتكنولوجيا ،وعبلقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وقوانيف وانظمة وثقافة

وعادات وأعراؼ ....ألخ ،ذلؾ مما يتطمب بياف وتصور االنساف بالمعنى الذي يدؿ

عميو ،وبما يستحؽ التكريـ ،لذلؾ سنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف وعمى النحو األتي:
الفرع االول :مفهوم حقوق االنسان

حقوؽ االنساف ىي المبادئ االخبلقية أو المعايير االجتماعية التي تضيؼ

نموذجاً لمسموؾ البشري الذي ُيفيـ عموماً بأنو حقوؽ أساسية اليجوز المساس بيا
"مستحقة واصيمة بكؿ شخص لمجرد كونيا أو كونو إنساف" مبلزمة بيـ بغض النظر
عف ىويتيـ أو مكاف وجودىـ أو لغتيـ أو ديانتيـ أو أصميـ العرقي أو اي وضع آخر،

وحمايتيا منظمة كحقوؽ قانونية في إطار القوانيف المحمية والدولية(ٔ).

لقد ناؿ مفيوـ حقوؽ اإلنساف سواء عمى مستوى العبلقات الداخمية أـ عمى

مستوى العبلقات الدولية ،وسواء مف قبؿ الفقو الداخمي أـ مف قبؿ الفقو الدولي ،وسواء

مف جانب الدوؿ أـ مف جانب المنظمات الدولية اىمية كبيرة(ٕ).

وفيما يتعمؽ بتعريؼ حقوؽ اإلنساف فإنو مف الصعب الوصوؿ الى تعريؼ محدد

ليا ،ومع ذلؾ حاوؿ البعض تعريؼ حقوؽ اإلنساف ،وما يتصؿ بيا مف حريات أساسية
بانيا "فرع خاص مف فروع العموـ االجتماعية يختص بتحديد الحقوؽ والرخص
)ٔ( متاح عمى الموقع االلكتروني ( https:ar.wikipedia.org :تاريخ الزيارة )ٕٓٔٚ/ٖ/ٚ
)ٕ( المواء الدكتور بياء الديف ابراىيـ ،لواء دكتور عصمت عدلي ،دكتور طارؽ ابراىيـ الدسوقي،
حقوؽ االنساف بيف التشريع والتطبيؽ ،دار الجامعة الجديدة ،ٕٓٓٛ ،صٖٗ.
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الضرورية التي تتيح إزدىار شخصية كؿ فرد في المجتمع استناداً الى كرامتو

االنسانية".

وقد اعتمدت بعض اآلراء في تعريفيا لحقوؽ االنساف عمى مبادئ وقواعد

القانوف الدولي اإلنساني باعتبار اف حقوؽ االنساف ىي" :مجموعة القواعد والمبادئ

المنصوص عمييا في عدد مف االعبلنات والمعاىدات الدولية والتي تؤمف حقوؽ
وحريات االفراد والشعوب في مواجية الدولة أساساً .وىي حقوؽ لصيقة باإلنساف وغير
قابمة لمتنازؿ عنيا ،وتمتزـ الدولة بحمايتيا مف االعتداء أو االنتياؾ.

وتوصؼ ىذه الحقوؽ وتمؾ الحريات بانيا واف كانت ذات طابع وطني أو داخمي

اساساً ،إال أنيا ذات جانب دولي عالمي ايضاً ،كما توصؼ حقوؽ االنساف ،كذلؾ
بأصالتيا أو بعدـ إمكاف التنازؿ عنيا ،واف جاز لمسمطة في المجتمع وضع ضوابط

تنظيمية ليا.

والشؾ في أف حقوؽ اإلنساف بيذا المعنى سالؼ الذكر إنما تمثؿ مساحة وسطاً

أو موضوعاً مشتركاً بيف أكثر مف فرع مف فروع العموـ االجتماعية ،وبخاصة العموـ
القانونية والعموـ السياسية ،وحقوؽ اإلنساف كثيرة ومتنوعة ،بعضيا قديـ أكدتو شرائع
االباء واألجداد ،وبعضيا حديث لـ يمض عمى االعتراؼ بو أكثر مف قرف مف الزماف.

ومف حقوؽ االنساف ما كاف خافياً عمى الناس ألنو كاف مصاناً يتمتع بو االنساف

بصورة تمقائية طبيعية ميسرة ،كحؽ الخصوصية .ولـ تظير أىميتو إال بعد االعتداء

عميو واالحساس بالمعاناة مف افتقاده.

الفرع الثاني :فئات حقوق اإلنسان

يمكف تصنيؼ الحقوؽ الى ثبلث فئات:

أيضا "الجيؿ األوؿ" مف الحقوؽ) :وىي
أوالً :الحقوؽ المدنية والسياسية (وتسمى ً
حقوؽ مرتبطة بالحريات وتشمؿ الحقوؽ التالية :الحؽ في الحياة والحرية واألمف ،وعدـ
التعرض لمتعذيب والتحرر مف العبودية ،المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير

والتفكير والضمير والديف ،وحرية االشتراؾ في الجمعيات والتجمع.
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أيضا "الجيؿ الثاني" مف
ثانيا :الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية (وتسمى
ً
ً
الحقوؽ) :وىي مرتبطة باألمف وتشمؿ العمـ والتعميـ والمستوى البلئؽ لممعيشة ،والمأكؿ
والمأوى والرعاية الصحية.

أيضا "الجيؿ الثالث" مف
ثالثًا :الحقوؽ البيئية والثقافية والتنموية (ويسمى
ً
الحقوؽ) :وتشمؿ حؽ العيش في بيئة نظيفة ومصونة مف التدمير ،والحؽ في التنمية

الثقافية والسياسية واالقتصادية.

وعندما نقوؿ اف لكؿ شخص حقوقًا إنسانية ،فإننا نقوؿ ،كذلؾ ،إف عمى كؿ
شخص مسؤوليات نحو احتراـ الحقوؽ اإلنسانية لآلخريف(ٔ).

ادلطهت انثبني

خصبئص حقىق اإلنسبٌ ويببدئهب االسبسيت

سنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف عمى النحو اآلتي:
الفرع األول :خصائص حقوق اإلنسان

إذا تتبعنا المواثيؽ والمعاىدات الدولية ،بؿ والتشريعات الوطنية ذاتيا المتعمقة

بحقوؽ اإلنساف عبر مراحؿ التاريخ المختمفة ،لتبيف لنا أف حقوؽ اإلنساف تتميز بعدد
مف الخصائص والقواعد العامة ،والتي يمكف إبراز أىميا فيما يمي:

ٔ -إف حقوؽ اإلنساف حقوؽ طبيعية تعتمد عمى القانوف الطبيعي(ٕ).
ٕ -إنيػػا تركػػز عمػػى الك ارمػػة المتأصػػمة والقيمػػة المتسػػاوية لجميػػع أعضػػاء األس ػرة

البشرية ،فقد ولدنا جميعػاً أحػ ار اًر ومتسػاويف فػي الك ارمػة والحقػوؽ ولكػي يعػيش
جميػػع النػػاس بك ارمػػة فإنػػو يحػػؽ ليػػـ اف يتمتع ػوا بالحريػػة واألمػػف وبمسػػتويات

معيشية معينة(ٖ).

(تاريخ الزيارة (1) sayadla.ahlamontada.com/t274.topic. .)ٕٓٔٚ/ٖ/ٚ
)ٕ( أحمد سعيد صواف ،القانوف الدولي اإلنساني ،القاىرة ،اكاديمية الشرطة،ٕٖٓٓ – ٕٕٓٓ ،
ص ٙٙومابعدىا.
)ٖ( محمد حافظ غانـ ،الوجيز في القانوف الدولي العاـ ،القاىرة ،دار النيضة العربية،ٜٜٔٚ ،
صٖ.ٔٚ
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ٖ -أف حقػػوؽ اإلنسػػاف تشػػمؿ كافػػة مجػػاالت الحيػػاة وأزمنتيػػا المختمفػػة فػػي السػػمـ
والحرب عمى السواء.

ٗ -إنيا ذات طػابع عػالمي ،وانيػا حػؽ يتمتػع بػو جميػع افػراد الجػنس البشػري منػذ
الوالدة ،فيي لجميع البشر بغض النظػر عػف العنصػر أو الجػنس أو الػديف أو

الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصؿ الوطني واالجتماعي.

٘ -حقػػوؽ اإلنسػػاف ال تشػػترى وال تكتسػػب وال تػػورث ،فيػػي ببسػػاطة ممػػؾ النػػاس
ألنيـ بشر وحقوؽ اإلنساف متأصمة في كؿ فرد.

 -ٙحق ػػوؽ اإلنس ػػاف اليمكػػػف تجزئتي ػػا واليمكػػػف انتزاعي ػػا ،فمػ ػػيس ألح ػػد أف يحػ ػػرـ

شخصاً آخر مف حقوؽ اإلنساف حتى لو لـ تعترؼ بيا قػوانيف بمػده أو عنػدما
تنتيكيا تمؾ القوانيف فحقوؽ اإلنساف ثابتة وغير قابمة لمتصرؼ(ٔ).

وطنيا ودولياً ،وتحظى بحماية قانونية.
 -ٚأنيا مضمونة
ً
 -ٛال تقادـ فيما يتعمؽ بالجرائـ الخاصة بحقوؽ اإلنساف(ٕ).

الفرع الثاني :المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان

حقوؽ االنساف ىو مجموعة الحقوؽ التي يستحقيا الفرد بصفتو إنسانا ويجب أف

يتمتع بيا منذ والدتو .فمف حؽ كؿ إنساف العيش بكرامة وحرية دوف خوؼ مف التعرض

إلى الظمـ والقمع والميانة.

وال شؾ اف انتقاص اي حؽ مف حقوؽ االنساف يعتبر انتقاصاً مف انسانية

الشخص ويعتبر انتياكاً لحقوقو وكرامتو ،ولكف عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ فإف ىذه الحقوؽ

ظمت طواؿ العصور منتيكة مف قبؿ الحكاـ واألنظمة المستبدة التي تتصرؼ مع الفرد

)ٔ( ق ار ارت وأحكاـ المحاكـ الحربية في نورمبرج وطوكيو ،وق اررات الجمعية العامة لبلمـ المتحدة في
ٔٔ ديسمبر سنة  ٜٔٗٙبشأف اقرار مبادئ القانوف الدولي التي أعترؼ بيا النظاـ االساسي
لمحكمة نورمبرج.
)ٕ( المواء الدكتور بياء الديف ابراىيـ ،لواء دكتور عصمت عدلي ،دكتور طارؽ ابراىيـ الدسوقي،
المصدر السابؽ ،ص.ٖٛ
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عمى اساس القوة والتمييز ،دوف أف تحترـ أي مف حقوؽ األنساف األساسية ومنيا حؽ

الخصوصية.

ومع تطور المجتمعات البشرية والعبلقات االجتماعية التي تسودىا ،وبروز

الحاجة إلى تدويف الحقوؽ وحمايتيا ،ظيرت أىمية احتراـ الحقوؽ الفردية وحقوؽ

اإلنساف في العالـ.

ومف ىنا فقد أصبحت قضية الحقوؽ الفردية والحريات العامة تتصدر جميع

دساتير الدوؿ التي صدرت خبلؿ العقود الماضية .ولكف مع ذلؾ فإف قضية حقوؽ
اإلنساف في ظؿ العبلقات الدولية التي كانت سائدة إباف الحرب الباردة بيف المعسكر

الشيوعي والمعسكر الرأسمالي ،لـ تمقى االىتماـ الذي تستحقو مف قبؿ المجمتع الدولي،
وكانت تستخدـ ىذه القضية في الكثير مف األحياف كمجرد وسيمة لمضغط والتشيير

والمساومة.

ومف ىنا صارت ىذه القضية خبلؿ السنوات األخيرة تتصدر االىتماـ الدولي

عمى الصعيديف الشعبي والرسمي ،وصار المجتمع الدولي يزداد إص ار اًر عمى تدويؿ ىذه

القضية ووضعيا في حماية القانوف الدولي.

ومف أىـ المبادئ واألىداؼ االساسية النشاء ونشر مبادئ وثقافة حقوؽ االنساف

في العالـ:

اوال :السعي إلى رفع مستوى الوعي الشعبي بخصوص كؿ ما تحتويو حقوؽ اإلنساف
مف حقوؽ فردية واجتماعية مف أجؿ أف يشعر المواطف بحقوقو المنتيكة أو المغتصبة.

ثانيا :تسييس مبادئ حقوؽ االنساف في المجتمع بيدؼ جعؿ القضية وسيمة لمضغط

عمى السمطات الحاكمة.

ثالثا:ارغاـ السمطة عمى تطبيؽ الموازيف والقوانيف الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف.
رابعا:المساىمة في بناء مجتمع مدني عمى أسس ديموقراطية ،وعدالة اجتماعية.
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خامسا :السعي لكسب شرعية دولية لمقضايا العادلة مف خبلؿ الجيود اإلعبلمية

والسياسية اليادفة إلى أيجاد جسور مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف وعمى
رأسيا منظمة األمـ المتحدة.

وال شؾ أف ىذه األىداؼ لف تتحقؽ إال مف خبلؿ:

أوال  :تأسيس مراكز أو مؤسسات حكومية وغير حكومية تتولى متابعة ميمة نشر
الوعي بخصوص حقوؽ اإلنساف وفضح انتياكاتيا في المجتمع.

ثانيا  :استخداـ وسائؿ االعبلـ والتكنولوجيا الحديثة.

ثالثا :ايجاد أجيزة قضائية لمراقبة الق اررات المتعمقة بحقوؽ االنساف.

رابعا :االلتزاـ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات.

خامسا :نشر ودعـ مبادئ الديمقراطية في المجتمع.
وال يفوتنا القوؿ بأف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف الصادر سنة  ٜٔٗٛيشكؿ

المظمة الدولية األساسية لحماية حقوؽ االنساف في جميع ارجاء العالـ.

انفصم انثبني

حك اخلصىصيت واحلًبيت انقبنىنيت نه اثنبء يكبفحت االرهبة

اليمكف تحديد نطاؽ لخصوصية االنساف؛ وىذا ىو مكمف أىمية ىذا البحث

في الحؽ في الخصوصية أو في توفير الضمانات القانونية ليذا الحؽ ،ذلؾ اف تعدد
نشاطات االنساف وحركاتو وميامو واعمالو وتوجييات مشاعره وعواطفو واحاسيسو

وعبلقاتو بما حولو مف اشياء واشخاص تتضمف جميعيا مفردات مف خصوصية
االنساف ينبغي عمى القانوف اف يوفر ليا الحماية وينبغي لمقضاء اف يجسد ىذه الحماية

ويوسع مف نطاقيا(ٔ).

لقد اقتضت ضرورة البحث الجمع بيف شقي الحماية ليذا الحؽ ،الحماية التي

توفرىا النصوص والمواثيؽ الدولية والحماية الوطنية ،وىذا الجمع يستدعي منا الجمع

بيف الشؽ الدولي في موضوع حماية خصوصية االنساف والشؽ الوطني والمقصود بو
)ٔ( عاقمي فضيمة ،المصدر السابؽ ،ص٘.ٚ
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الدستور والقضاء عف طريؽ التطبيقات القضائية ليذا الحؽ .ومف ىنا سنقسـ ىذا

الفصؿ الى مبحثيف عمى الشكؿ اآلتي:
المبحث االوؿ :حؽ الخصوصية

المبحث الثاني :تأثير مكافحة االرىاب عمى الحماية القانونية لحؽ الخصوصية

ادلبحث األول

حك اخلصىصيت

لقد أصبح حؽ الخصوصية اليوـ مف أىـ حقوؽ اإلنساف إف لـ يكف أىميا عمى

األطبلؽ ،وذلؾ ألف الخصوصية ىي القيمة االساسية التي تدعـ وترتكز عمييا الكرامة
والتي يمكف اعتبارىا وبحؽ أعظـ منحة منحيا اهلل عز وجؿ لئلنساف والتي بدونيا ال
يمكف اف تستقيـ حياتو ،وعميو فمقد أصبح مف الضروري اف يضمف كؿ دستور ىذا

الحؽ لكؿ إنساف يعيش في الدولة ،وعمى كؿ الشعوب والمجتمعات المتحضرة أف تُقدر
ذلؾ وتقدسو واف تعتبره مف أقدس الحقوؽ اإلنسانية(ٔ) .وسنقسـ ىذا المبحث الى

مطمبيف عمى النحو اآلتي:

المطمب األوؿ :مفيوـ حؽ الخصوصية

المطمب الثاني :أنواع حؽ الخصوصية

ادلطهت األول

يفهىو حك اخلصىصيت

اف التقديـ لمحؽ في الخصوصية ،وتحديد ىويتو بيف الحقوؽ والحريات ،يقتضي
االفصاح عف ماىيتو ،والوقوؼ عمى طبيعتو أوالً ،واذا ما أفصحنا عف ماىيتو وطبيعتو

فإف الطريؽ عندئذ يكوف مميداً بالتعرؼ عمى المكانة التي كفمتيا لو الوثائؽ الدستورية
والقوانيف الوضعية .وسنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف عمى النحو اآلتي:

)ٔ( د .محمد بالرويف ،مف مفيوـ حؽ الخصوصية ،الجزء االوؿ والثاني ،متاح عمى الموقع
االلكتروني http://www.tawalt.com/?p=1212 :تاريخ الزيارة.ٕٓٔٚ/ٗ/ٛ ،
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الفرع األول :معنى حق الخصوصية
تحتؿ الحقوؽ والحريات قيمة اجتماعية رفيعة لدى البشر ،فيي ترتبط بيـ وجوداً

وعدماً ومف اىـ ىذه الحقوؽ ىو الحؽ في الخصوصية ،فيو احد الحقوؽ المصيقة

باإلنساف ،فاإلنساف بحكـ طبيعتو لو اس ارره وصبلتو الخاصة وال يمكف اف يتمتع بيذه

الخصائص اال اذا ترؾ وشأنو في اطار يحفظ لو حقو في الحياة الخاصة بجوانبيا

المختمفة ،ليذا ينبغي االعتراؼ الدستوري والقانوني لو بضمانات وحماية كافية تمكنو مف
ممارسة حقوقو عمى اتـ وجو وفي حالة االعتداء عمى ىذا الحؽ يجب ايقاؼ ىذا االعتداء
واصبلح الضرر الذي سببو(ٔ).

إذ يعد حؽ الخصوصية مف القضايا التي تتعمؽ بكياف الفرد ،وبصميـ كرامتو،

وىي مصدر قيمتو كإنساف ،وسبب تقدمو نحو المثؿ العميا اإلنسانية ،وبدونيا ال

يستطيع أف يمارس أية حرية مف الحريات األخرى .فيي مف أىـ الحقوؽ التي يتمتع بيا

اإلنساف عمى اإلطبلؽ(ٕ) ،وىي اليدؼ الذي نشأت الدولة مف أجمو والمتمثؿ في توفير
األمف والسبلمة ألفرادىا ومف ثـ حماية حريتيـ الشخصية ،وىي كذلؾ شرط لممارسة

الفرد نشاطو وتعبيره عف ذاتو ،واسيامو في ازدىار المجتمع ونمائو .فبل يتصور صدور
عمؿ بناء مف شخص ،أو يكوف لو إنتاج ذو طابع مف اإلبداع والخمؽ أو أف يتجاوب

مع المجتمع إال إذا كاف متمتعاً بحؽ الخصوصية.

وىي حريات أصيمة لئلنساف نشأت مع بداية وجود اإلنساف عمى األرض

وتطورت مع تطور الحضارة ،وقد شيد العالـ قديماً وحديثاً ثورات كاف مف أسبابيا

الرئيسة تعسؼ المموؾ والحكاـ والعبث بحؽ الخصوصية لؤلفراد ،ولقد دافع عنيا
(فولتير) و(مونتسكيو) في القرف الثامف عشر بوصفيا مف الحريات األساسية .وقد أثمر

كفاح الشعوب عمى مر العصور بإقرار مبادئ جوىرية لتأكيد الحرية الشخصية

)ٔ( د .عادؿ عامر ،مفيوـ الحؽ في الحياة الخاصة لئلفراد ،متاح عمى الموقع االلكتروني:
( /http://www.al-safsaf.comتاريخ الزيارة .)ٕٓٔٚ/ٗ/ٛ
)ٕ( د .الشافعي محمد بشير ،قانوف حقوؽ اإلنساف ،مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدولية ،منشأة
المعارؼ ،االسكندرية ،ٕٖٓٓ ،.صٔٔٔ.
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وحمايتيا .وقد كاف لئلسبلـ دور سباؽ في التأكيد عمى ىذه الحرية وحمايتيا .كما

حرصت أغمب الدوؿ عمى النص عمييا في دساتيرىا ،والشيء نفسو فعمتو المواثيؽ

الدولية واإلقميمية المعنية بحقوؽ اإلنساف .كما قامت التشريعات الوطنية بتنظيميا
والنص عمييا ،وما فعمت ذلؾ إال لخير األفراد ورعاية لمصالح العاـ ،ولنشر العدؿ

والمساواة واحتراـ الكرامة اإلنسانية(ٔ(.

ولقد أثار موضوع حماية حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كثي اًر مف الجدؿ في الفقة

المقارف ،وأىتـ الفقياء بتناوؿ ىذا الحؽ في كتاباتيـ ورغـ اختبلفيـ في تعريفو ،فقد
حرصوا عمى الحديث عنو ،مما يعكس المكانة البارزة ليذا الحؽ اىتماـ الدساتير في

معظـ دوؿ العالـ بالتصدي عميو ،وحمايتو مف اإلعتداءات المختمفة.

إال أنو لكي نحدد حؽ اإلنساف في حرمة حياتو الخاصة نواجو مشكمة تعريؼ

ىذا الحؽ ،وىذه المسألة مف المسائؿ الدقيقة التي اختمؼ الفقة والقضاء المقارف

محددا ليا ليس بذي
بصددىا ،حتى أف االتجاه العاـ اآلف ينتيي الى اف وضع تعريفًا
ً
أىمية ،ويفضؿ اف يترؾ أمر ىذا التحديد لمقضاء يقضي بو تبعاً لمظروؼ والعادات
والتقاليد التي توجد في كؿ مجتمع ،وما قد يمحؽ بيا مف تطور وتغيير .ذلؾ أف الحؽ

في حرمة الحياة الخاصة حؽ نسبي ،وما يدخؿ في نطاقو أمور تختمؼ باختبلؼ
الزماف والمكاف والشعوب والمجاؿ القانوني.

الفرع الثاني :تعريف حق الخصوصية

يمكف تعريؼ ىذا المفيوـ بأنو حؽ كؿ شخص أو جماعة أو شعب أف يختار
بنفسو نوعية وكيفية مشاركتو مع اآلخريف دوف تدخؿ مف الدولة المقيـ فييا أو مف أي

أطراؼ أخرى ،فمكؿ انساف الحؽ في االختبلء بنفسو والتميز عف غيره لسبب أو اسباب

يعتقد إنيا تخصو لوحده ،وىو قدرة وحرية كؿ مواطف في الدولة التي ينتمي ليا عمى

عياد الحمبي ،ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري واالستدالؿ،
(ٔ) أنظر :د .محمد عمي سالـ ّ
مطبعة ذات السبلسؿ ،الكويت ،ٜٔٛٔ ،ص .ٛ
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حقو في االحتفاظ بكؿ ممتمكاتو ومعموماتو التي يعتقد أنيا لو(ٔ( .وأف خصوصيات

االشخاص والجماعات والشعوب في الدوؿ التي ينتموف ليا البد اف تكوف مضمونة
ومصانة ومحمية مف كؿ انواع التفتيش واالنتياؾ والحرماف والحجر الغير معقوؿ

ويجب اف تُحمى ىذه الخصوصيات سواء إف اتفقت أو أختمفت معيا السمطات وطالما
انيا قانونية والتيدد األمف الوطني ،فعمى كؿ السمطات في الدولة اف تبقى خارج
اشخاصا أو جماعات أو شعوب طالما ال تتعارض
خصوصيات مواطنييا سواء كانوا
ً
مع مبادئ واىداؼ الدستور.
كما اوضحت الجمعية االستشارية لممجمس االوروبي ،انو بالرجوع الى الكتابات

والدراسات المختمفة عف الحؽ في الخصوصية ،فقد تبيف انو اليوجد ىناؾ تعريؼ عاـ

متفؽ عميو ليذا الحؽ سواء عمى المستوى التشريع او القضاء ،أو الواقع العممي أو الفقة
وسواء في المجاؿ الدولي أو المجاؿ المحمي .وذىبت الجمعية الى تعريؼ الحؽ في

الخصوصية بأنو القدرة عمى اف يعيش االنساف حياتو كما يريد مع اقؿ حد ممكف مف

التدخؿ  . Interventionثـ تعدد تمؾ الجمعية الجوانب التي يشمميا الحؽ في
الخصوصية وىي(ٕ):

الحياة العائمية .الحياة داخؿ منزؿ االسرة .الحؽ في عدـ الكشؼ عف وقائع غير مقيدة
ومف شانيا أف تسبب الحرج .الحؽ في إعطاء صورة غير صحيحة عف الفرد .عدـ

المساس بسبلمة الجسـ والشرؼ واالعتبار .عدـ نشر الصور الفوتوغرافية دوف إذف

الشخص .الحماية ضد التجسس .الحماية ضد الكشؼ عف المعمومات الخاصة التي

يعمميا أحد االشخاص .االمتناع عف الفضولية غير المقبولة والتي تكوف بدوف مبرر.
الحماية ضد إساءة استعماؿ االتصاالت الخاصة.

(ٔ) محمد حسيف جاسـ ،الحؽ في الخصوصية في دستور جميورية العراؽ لسنة ٕ٘ٓٓ ،دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية القانوف ،جامعة البصرة ،ٕٖٓٔ ،ص.ٔٚ
(ٕ) نقبلً عف :دكتورة فاال فريد ،حماية الحقوؽ والحريات الدستورية ،في ضوء المسؤولية السياسية
والجنائية لمسمطة التنفيذية ،مطبعة شياب – اربيؿ ،ٕٜٓٓ ،صٗ.ٛ
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

234

مجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالدوادوة/المجلدى(/)8العددى(/)92العامى()9102ى ى

أما الخصوصية في القانوف العراقي فمـ يرد ليا تعريؼ سواء في الدستور أو

التشريع ،عمى الرغـ مف أف الدستور العراقي الحالي يحمي الحؽ في الخصوصية
وينص صراحة عمى أف( :لكؿ فرد الحؽ في الخصوصية الشخصية ،بما اليتنافى مع

حقوؽ اآلخريف ،واآلداب العامة)(ٔ) ،دوف أف يضع تعريفًا محددًا لبياف ماىية الحؽ في
الخصوصية.

ادلطهت انثبني

أنىا ع حك اخلصىصيت

تشمؿ االمور أو القيـ التي يحمييا ىذا الحؽ ضد التدخؿ الخارجي مف الغير،
ومما تجدر اإلشارة اليو اف تحديد االمور أو القيـ التي يحمييا ىذا الحؽ ىو أمر ليس

بالسيؿ ،ولعؿ السبب في ذلؾ ،يرجع الى اف الخصوصية تختمؼ في مداىا وابعادىا
باختبلؼ المجتمعات واالنظمة السياسية التي تحكميا ،كما انيا تختمؼ باختبلؼ

االزمنة والعادات والتقاليد والثقافات في المجتمع الواحد ،وانطبلقًا مف ىذه الحقيقة فاننا
سنركز عمى العناصر الرئيسية التي يحمييا الحؽ في الخصوصية في الدستور العراقي
لسنة ٕ٘ٓٓ والتي تتمثؿ بحرمة المسكف وحرية االتصاالت والمراسبلت وحرمة الحياة
العائمية والزوجية ،وذلؾ في ثبلثة فروع عمى النحو األتي:
الفرع األول :حرمة المسكن

الشؾ في أف المسكف ىو المكاف الذي يتوافر فيو السكوف والطمأنينة والسكينة

لصاحبو ،وأشد ما يكوف االنساف حاجة الى السكينة في وقت الميؿ ،قاؿ سبحانو وتعالى
ممنناً عمى عباده( :ىو الَِّذي جع َؿ لَ ُكـ المَّْي َؿ لِتَس ُكُنوا ِف ِ
يو)"(ٕ) ،فبدوف حرمة المسكف
ْ
ََ
ُ
َُ
(ٖ)
تكوف الحياة الخاصة ميددة غير آمنة .
(ٔ) الفقرة (اوالً) مف المادة ( )ٔٚمف الدستور العراقي الدائـ لسنة ٕ٘ٓٓ.
(ٕ)سورة يونس" ،األية (.)ٙٚ
(ٖ) عبداهلل محمد حسيف خيراهلل ،الحرية الشخصية في مصر ،اطروحة دكتوراه ،جامعة االسكندرية،
ص.ٔٚٚ
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وقد نصت اغمب القوانيف والدساتير عمى ىذا الحؽ كونو حؽ مف حقوؽ االنساف

ومنيا القانوف المدني الفرنسي في المادة (ٕٕٔ) بأنو :المكاف األساسي إلقامة

الشخص ،كما عرفتو محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الصادر  ٕٙشباط سنة ٖٜٔٙ

بانو :المكاف الذي يحؽ لمشخص قانوناً أف يشغمو ،والمسكف في القانوف الجنائي
الفرنسي لو مدلوؿ أوسع مف القانوف المدني ،فيو يشمؿ كؿ مكاف يستخدمو الفرد كمقر

خاص لو(ٔ).

ويعرؼ المسكف بموجب القانوف العاـ االمريكي بأنو :المكاف الذي يأوي اليو

الشخص عادة ويختاره لمعيشتو(ٕ) .وقد نص الدستور العراقي الحالي عمى حماية

المسكف وحرمتو في المادة ( )ٔٚمنو بقولو (أوالً :لكؿ فرد الحؽ في الخصوصية

ثانيا :حرمة المساكف
الشخصية ،بما اليتنافى مع حقوؽ اآلخريف ،واالداب العامةً .
مصونة ،واليجوز دخوليا أو تفتيشيا أو التعرض ليا إال بقرار قضائي ،ووفقًا لمقانوف).
وتعاقب المادة ( )ٖٕٙمف قانوف العقوبات العراقي النافذ بالحبس وبالغرامة أو

بأحدى ىاتيف العقوبتيف :كؿ موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة دخؿ اعتماداً عمى وظيفتو
منزؿ أحد االشخاص أو أحد ممحقاتو بغير رضا صاحب الشأف أو حمؿ غيره عمى

الدخوؿ وذلؾ في غير االحواؿ التي يجيز فييا القانوف ذلؾ أو دوف مراعاة االجراءات
المقررة فيو .ويعاقب بالعقوبة ذاتيا كؿ موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة أخرى قاـ بتفتيش

شخص أو منزؿ أو محؿ بغير رضا صاحب الشأف أو حمؿ غيره عمى التفتيش وذلؾ

في غير االحواؿ التي يجيز فييا القانوف ذلؾ ودوف مراعاة االجراءات المقررة فيو.

كما جاء في نص المادة ( )ٕٗٛمف قانوف العقوبات (ٔ -يعاقب بالسجف مدة

التزيد عمى سنة وبغرامة التزيد عمى مائة دينار أو بأحدى ىاتيف العقوبتيف :أ -مف
دخؿ محبلً مسكوناً أو معداً لمسكف أو أحد ممحقاتو وكاف ذلؾ بدوف رضا صاحبو وفي
)ٔ( محمد رشاد قطب ابراىيـ ،الحماية الجنائية لحقوؽ المتيـ وحرياتو ،اطروحة دكتوراه ،كمية
الحقوؽ ،جامعة االسكندرية ،ٕٓٔٔ ،صٔ.ٖٛ
)ٕ( د .عمرو ابراىيـ الوقاد ،الحماية الجنائية لمحقوؽ المادية لبلنساف ،مصر  ،طنطا ،بدوف مكاف
وسنة النشر ،صٓ.ٚ
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غير االحواؿ التي يرخص فييا القانوف ذلؾ .ب -مف وجد في محؿ مما ذكر متخفياً

عف أعيف مف لو حؽ في اخراجو منو .ج -مف دخؿ محبلً مما ذكر بوجو مشروع وبقي

فيو بغير إرادة مف لو حؽ في اخراجو منو -ٕ .إذا كاف القصد مف دخوؿ المحؿ أو

االختفاء أو البقاء فيو منع حائزه مف حيازتو بالقوة أو ارتكاب جريمة فيو تكوف عقوبتيا

الحبس مدة التزيد عمى سنتيف وغرامة التزيد عمى مائتي دينار ،أو باحدى ىاتيف
العقوبتيف ،وتكوف العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بيف غروب الشمس وشروقيا أو

سبلحا ظاى اًر أو مخبأً أو مف ثبلثة
بواسطة كسر أو تسمؽ أو مف شخص حامؿ
ً
أشخاص فأكثر أو مف شخص انتحؿ صفة عامة أو أدعى القياـ بخدمة عامة أو

االتصاؼ بصفة كاذبة).

وبيذا قرر المشرع العراقي توفير الحماية لممسكف مف عدواف الفرد عميو ،مف

جية  ،ومف جية أخرى مف عدواف ممثمي السمطة  -الموظؼ والمكمؼ بخدمة عامة –
والشؾ اف المقصود مف تقرير ىذه الجريمة في قانوف العقوبات العراقي في المادتيف

( )ٕٗٛ-ٖٕٙىو حماية حرمة المسكف ،عمى أساس اف ىذه الحرمة ىي احد العناصر
التي يقوـ عمييا الحؽ في الخصوصية(ٔ).

الفرع الثاني :حرية االتصاالت والمراسالت

تتصؿ المراسبلت البريدية وكافة االتصاالت البرقية والياتفية بحياة االنساف
الخاصة فيي ترجمة مادية ألفكاره ومف ثـ فبليجوز لغير مصدرىا ومف توجيت اليو

اإلطبلع عمييا أو سماعيا بطريؽ التصنت ألنيا مف االسرار الشخصية الداخمية

لمشخص(ٕ) ،وألف االعتداء عمييا يعد اعتداءاً عمى حرية الفكر يتعذر معو إستمرار
العبلقات اإلنسانية إلتصاؿ ذلؾ بحؽ السر لئلنساف .ويشمؿ ذلؾ الحؽ عدـ جواز
اإلطبلع عمى مضموف المراسبلت وعدـ مصادرتيا او إخفائيا أو إعداميا وىذا الحؽ

(ٔ) دكتوره فاال فريد ،المصدر السابؽ ،ص.ٛٚ
)ٕ( د .ثروت بدوي ،اصوؿ الفكر السياسي والنظريات والمذاىب السياسية الكبرى ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ٜٔٚٚ ،صٖٕٗ.
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ليس قاص اًر عمى الخطابات بؿ يشمؿ كؿ وسائؿ اإلتصاؿ سواء كانت برقية أـ ىاتفية

أو طروداً أو مف طرؽ االتصاالت الحديثة (كالفاكس وغيره)(ٔ).

وقد كفؿ الدستور العراقي النافذ سرية االتصاالت والمراسبلت حيث نصت المادة

(ٓٗ) منو عمى أنو (حرية االتصاالت والمراسبلت البريدية والياتفية وااللكترونية وغيرىا

مكفولة واليجوز مراقبتيا أو التنصت عمييا ،أو الكشؼ عنيا ،إال لضرورة قانونية وأمنية

وبقرار قضائي).

كما وفر قانوف العقوبات حماية سرية االتصاالت والمراسبلت حيث نصت المادة

( )ٕٛمنو عمى أنو (يعاقب بالسجف مدة التزيد عمى سبع سنوات أو بالحبس كؿ
موظؼ أو مستخدـ في دائرة البريد والبرؽ والتمفوف وكؿ موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة
فتح أو أتمؼ أو أخفى رسالة أو برقية أو أودعت أو سممت لمدوائر المذكورة أو سيؿ

لغيره ذلؾ أو افشى س اًر تضمنتو الرسالة أو البرقية  ...ويعاقب بالعقوبة ذاتيا مف أفشى
ممف ذكر مكالمة تميفونية أو سيؿ لغيره ذلؾ) .كما عاقبت المادة ( )ٕ/ٗٛبالحبس مدة
التزيد عمى سنة وبغرامة التزيد عمى مائة دينار أو بأحدى ىاتيف العقوبتيف مف أطمع

مف غير الذيف ذكروا في المادة المشار الييا أعبله عمى رسالة أو برقية أو مكالمة

ىاتفية فافشاىا لغير مف وجيت اليو إذا كاف مف شأف ذلؾ الحاؽ ضرر بأحد.

كما اف المادة (٘) مف قانوف البريد العراقي ذي الرقـ ( )ٜٚلسنة ٖ ٜٔٚقد

حددت بدقة الحاالت التي يجوز فييا االطبلع عمى المراسبلت البريدية ،وىي( :أ-
المواد البريدية التي يتقرر اىماليا وفؽ تعميمات يصدرىا الوزير .ب -المواد البريدية

المحجوزة بقرار مف السمطات ذات االختصاص .ج -في االحواؿ األخرى التي يجيز

فييا أي قانوف آخر االطبلع عمى محتويات المواد البريدية).

إال اف حرية المراسبلت ليست مطمقة فمف حؽ السمطة مراقبتيا والحد منيا في

بعض الظروؼ التي يحددىا القانوف .وىذا ما سارت عميو أغمب التشريعات الجزائية.

(ٔ) عبداهلل محمد حسيف خيراهلل ،المصدر السابؽ ،صٕ.ٜٔ
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الفرع الثالث :حرية الحياة العائمية
مف المعموـ اف حياة الشخص العاطفية والعائمية والزوجية تعد عنص اًر مف

عناصر الحؽ في الحياة الخاصة أو الحؽ في الخصوصية وعمة ذلؾ ىو اف حياة

االنساف العاطفية تعتبر جزءاً ىاماً مف حياتو بصفة عامة فجميع العبلقات واالسرار
والمواقؼ العاطفية غاية في االىمية لمشخص ويحتاج كؿ منا دائماً الى احاطتيا بسياج

مف الكتماف ويجب حفظيا بعيداً عف عيوف وألسنة جميع االفراد واليجوز بأي حاؿ مف
االحواؿ اف تكوف عبلقاتو الشخصية وحياتو العاطفية مجاالً خصباً لمنشر النيا تمس

اخبلؽ الفرد وسموكياتو(ٔ).

ونظ اًر الىمية العائمة ودورىا في قياـ المجتمعات وتطورىا ،فقد شددت

االعبلنات والمواثيؽ الدولية عمييا ،ومنحتيا حقوقاً اليجوز انتياكيا وتبرز حماية االسرة
والطفولة في أكثر مف موضع في الدستور العراقي ،فالمادة (/ٕٜأ) منو تعترؼ بأف
االسرة ىي أساس المجتمع .وبأف ليا الحؽ التمتع بحماية الدولة عمى كيانيا وقيميا

الدينية واالخبلقية والوطنية .وحماية االسرة واعضائيا مكفولة ايضاً في المادة (/ٕٜب)
مف الدستور ،التي تنص عمى اف تكفؿ الدولة حماية االمومة والطفولة والشيخوخة،

وترعى النشئ والشباب وتوفر ليـ الظروؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ وقدراتيـ .وتتناوؿ

الفقرتاف الثانية والثالثة مف المادة ( )ٕٜعمى وجو التحديد حماية حقوؽ الطفؿ بصفتو
طفبلً أو عضواً في االسرة.

وكفؿ الدستور أيضاً في المادة (ٖٓ /أوالً) منو لمفرد ولبلسرة – وبخاصة الطفؿ

والمرأة -الضماف االجتماعي والصحي والمقومات االساسية لمعيش في حياة كريمة،
تؤمف ليـ الدخؿ المناسب والسكف المبلئـ.

وىكذا فإف المادة ( )ٕٜبالتكامؿ مع المادة (ٖٓ) مف الدستور العراقي الحالي

تضماف ثبلث قواعد تتساوى في االىمية ،وىي لزوـ حماية االسرة ،وجوب اتخاذ
(ٔ) محمد محمد الشياوي ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجية الصحافة ،طٔ ،دار
النيضة العربية ،ٕٓٓٔ ،صٕٗ.
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االجراءات المناسبة لتوفير الحماية البلزمة لبلوالد عند وجودىـ ،وايضاً لزوـ اتخاذ
خطوات لكفالة الضماف االجتماعي والصحي لمفرد ولؤلسرة وبخاصة الطفؿ والمرأة.

أما عف االسرار المتعمقة بالعبلقات الزوجية والحياة الزوجية نفسيا فانو مف

المتفؽ عميو فقياً وقضاءاً انيا تدخؿ في إطار عناصر الحؽ في الحياة الخاصة ،واذا
تـ نشر أية معمومات أو أخبار أو أسرار تمس الحياة العائمية لبلنساف كنشر أخبار عدـ
نسب الصغير أو عدـ نسبو ألبيو وكذا أسـ االـ الحقيقية لمصغير أو اية اسرار عف

دعاوي أحواؿ شخصية متداولة أماـ المحاكـ بيف االزواج متعمقة باالطفاؿ فينا يعد ذلؾ
انتياكاً لحرمة الحياة الخاصة لبلعتداء عمى الحياة العائمية لبلنساف وكؿ ذلؾ يدخؿ في
نطاؽ التجريـ ،وضع المشرع عقوبات لتمؾ االنتياكات وذلؾ حفاظاً منو عمى حرمة
الحياة العائمية لبلنساف النيا تحمؿ بيف طياتيا اسرار تمس الشرؼ واالخبلؽ والعبلقات

االجتماعية واالسرية وىو غاية مف االىمية لجميع االفراد داخؿ المجتمع وىو االمر

الذي حدا بالمشرع الحاطتيا بسياج مف الحماية ووضع عقوبات رادعة ألية أفعاؿ
تشكؿ اعتداء عمى حؽ االنساف في حياتو العائمية أو االسرية أو العاطفية.

ادلبحث انثبني

تأثري يكبفحت االرهبة عهى احلًبيت انقبنىنيت حلك اخلصىصيت

مف الواضح لدى الجميع ما يحدثو االرىاب مف آثار تتمثؿ في قتؿ االبرياء

ونشر الرعب والخوؼ بيف المواطنيف فضبلً عف التدمير في الممتمكات(ٔ) ،إال إف أثر

اإلرىاب اليقؼ عند ىذا الحد بؿ إف مكافحة اإلرىاب مف جانب آخر تولد آثا اًر تتمثؿ
في استخداـ مكافحة اإلرىاب كوسيمة لتنفيذ سياسات غير مشروعة مف جانب الدولة

ماسة بحقوؽ اإلنساف وما تتخذه الدوؿ مف إجراءات لمكافحة االرىاب داخمياً وتؤدي
الى المساس بحؽ الخصوصية .ومف ىنا سنقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف عمى النحو

اآلتي:

)ٔ( د .اشرؼ توفيؽ شمس الديف ،الحماية الجنائية لمحرية الشخصية ،مف الوجية الموضوعية ،دار
النيضة العربية ،ٕٓٓٚ ،ص٘٘.
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المطمب االوؿ :الحماية القانونية لحؽ الخصوصية

المطمب الثاني :الحاالت التي يجوز لمدولة أف تتدخؿ في حؽ الخصوصية والقيود

الواردة عمييا

ادلطهت االول

احلًبيت انقبنىنيت حلك اخلصىصيت

الحقوؽ والحريات العامة التي نص عمييا الدستور لف تكوف ذات معنى مالـ

تضطمع التشريعات المختمفة في الدولة بميمة التطبيؽ الفعمي ليا ،ذلؾ اف النصوص

الدستورية تبقى مجردة دوف تشريعات تنظـ كيفية ممارسة ىذه الحقوؽ(ٔ) .وسنقسـ ىذا
المطمب الى فرعيف عمى النحو األتي:

الفرع االول :الحماية الوطنية لحق الخصوصية

أوالً :الحماية التشريعية

عيدت معظـ دساتير الدوؿ لمسمطة التشريعية مسألة تنظيـ الحقوؽ والحريات

بشكؿ عاـ وحؽ الخصوصية بشكؿ خاص ،وتمي القواعد التشريعية القواعد الدستورية

مف حيث المرتبة .وىذا التنظيـ الذي يتواله المشرع ىو الذي يقدـ لمحرية إمكاف الوجود
الواقعي ،وىذا ما عبر عنو الفقيو الفرنسي أسماف بقولو" :إنو اليكفي أصبلً اف يكفؿ
الدستور ممارسة حرية ما ،لكي توجد ىذه الحرية ،بؿ البد أف يوجد تنظيـ ليا بواسطة

التشريع"(ٕ) ،وماداـ ىذا التشريع لـ يصدر ،فإف النص الدستوري اليمثؿ سوى وعد
دستوري غير قابؿ لمتطبيؽ.

فالتشريع ىو الذي يتحمؿ مسؤولية تحقيؽ التوازف بيف حرية الفرد وسمطة الدولة،

)ٔ( د .ميثـ حنظؿ شريؼ ،الحماية القانونية والقضائية لحؽ االنساف في الخصوصية ،رسالة
ماجستير ،كمية القانوف ،جامعة ذي قار ،ٕٓٔ٘ ،ص٘.
)ٕ( د .ثروت عبدالعاؿ أحمد ،الحماية القانونية لمحريات العامة ،بيف النص والتطبيؽ ،دار النيضة
العربية ،ٕٓٓٗ ،صٓٔٔ وما بعدىا.
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ويكفؿ كؿ حؽ ،مف حؽ الخصوصية والمصمحة العامة بقدر متناسب(ٔ) ،وذلؾ بإحتراـ
الضمانات التي ينص عمييا الدستور بوصفيا القانوف األعمى ،فالوثيقة الدستورية تقرر

األصؿ العاـ ليذا الحؽ او تمؾ الحرية ،واف يترؾ أمر التفصيؿ والشروط واالوضاع

المتصمة بتنظيـ ممارستيا لممشرع العادي ،مف خبلؿ القوانيف التي يصدرىا(ٕ).

والواقع اف أىمية التنظيـ التشريعي فييا تعزى بالدرجة األولى إلى جممة مف

األعتبارات العممية جعمت مف التشريع خير وسيمة لحماية حؽ الخصوصية ،وتتمثؿ ىذه
األعتبارات مف ناحية أولى فيما تمر بو عممية إصدار القانوف مف مراحؿ متعددة وما

يحوط بيا مف إجراءات شكمية وما يصاحبيا مف مناقشات واسعة تدور وفي جو مف

العبلنية تسمح برقابة الرأي العاـ عمى أعماؿ السمطة التشريعية ،كؿ ذلؾ يجعميا تنطوي

بطبيعتيا عمى ضمانات فعالة لحؽ الخصوصية تقمؿ إلى حد معيف مف فرض الجور

عمييا أو االنتقاص منيا(ٖ) ،كما تتمثؿ  -مف ناحية اخرى  -فيما يتصؼ بو التشريع

مف عمومية تضفى عميو طابعاً غير ذاتي ينتفي معو كؿ احتماؿ لمتعسؼ ما داـ أف

التشريع ال يواجو حاالت معينة بذاتيا وال أفراداً معينيف بذواتيـ وانما يقرر قواعد
موضوعية توضع مقدماً ،كي تطبؽ عمى كافة الحاالت وعمى كؿ االشخاص الذيف
تتوافر فييـ شروط تطبيقيا(ٗ).

فالقوانيف خير وسيمة لمواجية االعتداء عمى حياة االفراد او حرياتيـ فالتشريعات

تأتي استجابة المور ط ػرأت في المجتمع وانتػ ػشرت فصػ ػارت ظػواىر تستػػحؽ الدراسة

)ٔ) ىالة محمد طريح ،حدود سمطة المشرع المصري في تنظيـ الحقوؽ والحريات العامة والضمانات
المقررة لممارستيا ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،ٕٓٔٔ ،صٕ.
(ٕ) أحمد أبو الوفاء ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،ٜٜٔٛ ،
ص.٘ٗٙ
(ٖ) د .نعيـ عطية ،النظرية العامة لمحريات الفردية ،الدار القومية لمطباعة والنشر ،القاىرة،ٜٔٙ٘،
ص .ٔٚٚوكذلؾ د .وجدي ثابت غبلاير ،حماية الحرية في مواجية التشريع ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،ٜٜٔٛ ،صٖ٘.
(ٗ) د .ثروت عبدالعاؿ أحمد ،الحماية القانونية لمحريات العامة ،بيف النص والتطبيؽ’ دار النيضة
العربية.ٔٔٓ ،ٜٜٔٛ ،
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ووضع الحموؿ ليا ألف القانوف يعتبر انعكاساً لما يحدث داخؿ المجتمع ،وعندما نتحدث

عف أوجو الحماية القانونية المتاحة لمفرد لحماية حياتو الخاصة مف انتياكات عمى

المستوى التشريعي فأننا نرى ضرورة التحدث عف القوانيف والتشريعات االجنبية مف

ناحية ،تـ التشريع العراقي مف ناحية أخرى .

لقد ساىـ الفقة والقضاء في فرنسا بدور فعاؿ في االعتراؼ بالحؽ في حرمة

الحياة الخاصة ،قبؿ أف يقره المشرع في سنة ٓ ٜٔٚبوصفو حقاً مستقبلً .فمف ناحية

كاف الفقة يمعب دو اًر أساسياً مف خبلؿ مطالبة الفقياء بمزيد مف االعتراؼ والتوسع في

معنى الحؽ وتحديد نطاقو ،ومف ناحية أخرى استطاع القضاء الفرنسي أف يبني صرحاً
كبي اًر مف القواعد الخاصة لحماية الحؽ في الخصوصيو واذا كاف القضاء الفرنسي قد
استطاع خبلؿ حقبة طويمة مف الزماف ،وقبؿ اف يتدخؿ المشرع بنصوص خاصة في

ىذا الصدد ،اف يوفر الحماية لمحؽ في الحياة الخاصة إستناداً الى قواعد المسؤولية
المدنية ،فأف ىذا اليعني تطبيقو لممادة ٕ ٖٔٛمف القانوف المدني الفرنسي التي تنص

عمى "كؿ فعؿ يترتب عميو ضرر لمغير ممزـ مف يرتكبو باصبلح ىذا الضرر" .ففي

إحدى الدعاوي المرفوعة مف أحد االشخاص مطالباً برفع اسمو مف الدليؿ الخاص

بأسماء الييود المقيميف في دولة فرنسا ،قضت المحكمة بإجابة المدعى لطمباتو استناداً
لحقو في الممكية عمى اسمو ولما قد يصيبو مف ضرر ،كما أقرت المحكمة في أحد

احكاميا عمى ضرورة حصوؿ المصور عمى موافقة الشخص في قيامو بعمؿ ُنسخ
إضافية لمصورة األصمية ،أو عرضيا عمى الجميور ،واال كاف ىذا الفعؿ يشكؿ اعتداءًا
عمى الحؽ في الصورة .كما أصدر المجمس الدستور الفرنسي عدة ق اررات في احتراـ

الحياة الخاصة ،منيا القرار الصادر في  ٜٖٔٛ/ٕٔ/ٕٜحيث أكد فيو ضرورة احتراـ
الحؽ في عدـ انتياؾ حرمة المسكف الى جانب العناصر األخرى لمحرية الفردية،
والقرار الصادر في ٕٕ ابريؿ  ٜٔٚٚالذي اعتبر الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة أحد

العناصر أو المكونات التي تقوـ عمييا الحرية الشخصية ،كما ألحؽ المجمس الحياة

العائمية واألسرية بالحياة الخاصة ،فقد تحدث عف االعتداء المفرط أو الزائد عمى الحؽ
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في احتراـ الحياة السرية والخاصة .أما في التشريع االمريكي فقد اعترؼ المشرع بالحؽ

في حرية الحياة الخاصة منذ زمف بعيد وقد سبقو في ذلؾ القضاء والفقة ،ففي عاـ

ٖ٘ ٜٔصدر مشروع قانوف تعمؽ بأفعاؿ الخطأ أعده المعيد االمريكي لمقانوف ،وقد

تضمنت (المادة  )ٛٚٙمف مشروع القانوف جواز إقامة الدعوى إذا تـ االعتداء عمى
حؽ االفراد في حياتيـ الخاصة حيث نصت عمى أف "كؿ مف يتعرض بغير مبرر

وبشكؿ جدي لمصمحة غيره في حجب شؤونو الخاصة او صورتو عف الكافة يكوف

مسؤوالً أمامو ذلؾ"(ٔ).

أما بالنسبة لمتشريع الع ارقي فقد زخر قانوف العقوبات رقـ ٔٔٔ لسنة ٜٜٔٙ

النافذ بالعديد مف النصوص التي اتينا عمى ذكرىا تؤكد عمى الحماية الجنائية لحؽ

االنساف في الخصوصية.

ثانياً :الحماية القضائية واإلدارية

المقصود بالحماية القضائية دور القضاء في حماية الحؽ في الخصوصية

ويقضي ذلؾ التحدث عف الحماية القضائية في ظؿ القضاء العادي والحماية عف طريؽ

القضاء اإلداري.

اف القضاء يقوـ بدور ىاـ وفعاؿ في حماية الحؽ في الخصوصية ،حيف قامت

المحاكـ منذ سنوات طويمة بحماية الحؽ في حرمة الحياة الخاصة لبلفراد في معظـ

دوؿ العالـ فحؽ التقاضي مكفوؿ بنص جميع الدساتير في العالـ ومف ثـ فمكؿ شخص

تعرض لبلعتداء أو انتياؾ لحرمة حياتو الخاصة حؽ المجوء الى القضاء واختصـ مف

اباح لنفسو عمى حقو في الخصوصية(ٕ).

حيث تقوـ المحاكـ بالفصؿ في كافة المنازعات المتعمقة بالجرائـ التي تضمنيا

القانوف ،وذلؾ طبقاً لمشرعية القانونية وفي إطار المنازعات المطروحة أماميا ،وعمى

(ٔ) محمد محمد الشياوي ،المصدر السابؽ.ٖٔٚ ،
(ٕ) شاكر جميؿ ساجت ،الحؽ في الخصوصية كحؽ مف حقوؽ اإلنساف ،بحث مقدـ الى مركز
النماء لحقوؽ االنساف ،ٕٓٔٙ ،ص٘ٔ.
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ىدى المبادئ الدستورية القائمة ووفقاً لمنظـ واإلجراءات المقررة في قانوف اصوؿ

المحاكمات الجزائية المعموؿ بو أماـ المحاكـ الجنائية.

ىذا وقد إجاز القانوف لممضرور مف الجريمة اإلدعاء مدنياً بالتعويض أماـ

القضاء الجنائي عند نظره لمدعاوي المتعمقة بالجرائـ المنصوص عمييا قانوناً ،ومف
بينيا بطبيعة الحاؿ الجرائـ المتعمقة بانتياؾ الحرية الشخصية والتعدي عمى الحقوؽ

والحريات العامة لؤلفراد.

ويقوـ القضاء الجنائي بدور ىاـ ومؤثر في مجاؿ اصباغ الحماية لحقوؽ

اإلنساف وصيانة حرياتو األساسية(ٔ) ،حيث تقوـ الحماية الجنائية عمى فكرة انزاؿ
العقوبة في حالة المساس بحرمات اإلنساف (عرضو  -دمو  -مالو) ،والتي تتمثؿ في
الجزاء الجنائي الذي توقعو السمطة القضائية وتنفذه السمطة العامة في الدولة ،ويقوـ

الجزاء عمى فكرة القصاص وأقرار العدالة ،وىو األثر المترتب عمى مخالفة القاعدة

القانونية ويكفؿ احتراـ الجميع ليا(ٕ).

اف الحماية القضائية لمحؽ في الخصوصية ،قد ال تكوف في ظؿ القضاء العادي

فقط ،بؿ اف ىذه الحماية أيضاً قد تكوف عف طريؽ القضاء اإلداري ،ففي بعض

االحياف تصدر ق اررات مف جية إدارية يثار الشؾ بشأف مشروعيتيا ويحؽ لبلفراد
المجوء إلى إقامة دعوى إدارية لمحفاظ عمى حقوقيـ المتعمقة بحياتيـ الخاصة.

ومف أمثمة ذلؾ قياـ أحد االشخاص بتقديـ بعض التعديبلت عمى المعمومات

المتعمقة بممفو وفؽ المستجدات أو ماط أر عمى حياتو مف تغيرات ويتقدـ الشخص بتقديـ
طمب الى اإلدارة إلجراء ىذا التعديؿ فإذا ما أجابت اإلدارة عمى طمبو بإجراء التعديؿ

بالرفض جاز لمفرد إقامة دعوى أماـ المحكمة اإلدارية بطمب الزاـ اإلدارة باجراء التعديؿ

)ٔ( د .طارؽ صديؽ كةردي ،حماية الحرية الشخصية في القانوف الجنائي ،مطبعة اراس ،اربيؿ،
 ،ٕٜٓٓصٓٗٔ.
)ٕ( د .ثروت عبدالعاؿ أحمد ،المصدر السابؽ ،صٗٔٔ ومابعدىا.
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في البيانات المتعمقة بو وىنا يصدر حكـ المحكمة اإلدارية بالزاـ اإلدارة بإجراء التغير

حفاظاً عمى الحؽ في الخصوصية لؤلفراد(ٔ).

وقد يحصؿ اف تط أر عمى الدولة ظروؼ استثنائية ،منيا ما يعود الى أوضاع

دولية كالحروب ومنيا ما يعود الى اوضاع داخمية كاالزمات االقتصادية والزلزاؿ

والبراكيف ،وعمى الرغـ مف اختبلؼ ىذه الظروؼ اال انيا تشترؾ في نتائجيا وآثارىا
عمى كياف الدولة وأمنيا .مما يستوجب منح اإلدارة سمطات استثنائية لمواجية ىذه

الظروؼ.

وقد أشار الدستور العراقي الى ىذه الظروؼ في المادة (ٔ )ٙونظميا قانوف

الدفاع عف السبلمة الوطنية رقـ (ٔ) لسنة ٕٗٓٓ حيث اف المادة الثالثة منو منحت

رئيس الوزراء في حالة الطوارئ وفي منطقة اعبلنيا سمطات استثنائية مؤقتة تتمثؿ
بتفتيش منازؿ المشتبو بيـ ،كما أعطت رئيس الوزراء اتخاذ اجراءات احت ارزية عمى

الطرود والرسائؿ ووسائؿ واجيزة االتصاالت السمكية والبلسمكية .اذا ثبت استخدميا في

الجرائـ وفرض المراقبة عمييا وضبطيا وتفتيشيا اذا كاف ذلؾ يؤدي الى الكشؼ عف

الجرائـ أو منع وقوعيا بشرط الحصوؿ عمى موافقة مف الجيات القضائية المختصة(ٕ)،

دوف التقيد باحكاـ قانوف اصوؿ المحكمات الجزائية العراقي .وعمى اف التؤدي الى
الحرماف التاـ لمفرد مف حقوقو ومنيا حؽ الخصوصية واال أصبحت ىذه القيود غير

مشروعة وجديره بااللغاء.

الفرع الثاني :الحماية الدولية لحق الخصوصية

آد َـ))(ٖ) ،ولقد حظي
خمؽ اهلل سبحانو وتعالى االنساف وكرموَ (( ،ولَقَ ْد َك َّرْم َنا َبنِي َ
الحؽ في حرمة الحياة الخاصة باىتماـ كبير مف جانب الييئات والمنظمات الدولية في

(ٔ) محمد محمد الشياوي ،المصدر السابؽ ،ص٘٘ٔ.
)ٕ( د .طارؽ صديؽ رشيد كةردي ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٔٛ
)ٖ( اإلسراء،اآلية ٓ.ٚ
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السنوات األخيرة ،انطبلقاً مف إتجاه عاـ يسود المجتمع الدولي ،وىو احتراـ حقوؽ
االنساف االساسية واقامة شروط أفضؿ لمحياة في جميع أرجاء العالـ(ٔ).

لقد أصبحت قضية حؽ الخصوصية قضية عالمية ،ولـ يبؽ االىتماـ بيا

وبمدى احتراميا منحص اًر في ميداف معيف أو مقتصر عمى فئة محددة ،بؿ تجاوز

الميتميف بيا كؿ البقاع ،ولـ تَ ُعد الحدود الجغرافية أو الخبلفات االيدلوجية تشكؿ أي
حاجز ،كما أنو لـ يبؽ مف حؽ الدوؿ التذرع بالسيادة الوطنية لمنع التدخؿ مف أجؿ
قضية أنسانية ورد االعتبار لمكرامة اإلنسانية(ٕ).

فالجماعة الدولية قد أصدرت قواعد الشرعة الدولية كي تحقؽ مقصودىا منيا

عف طريؽ نفاذىا وتطبيقيا ،دوف اف تمثؿ قواعد التشريع الداخمي لمدولة العضو عائقاً
في ذلؾ ،وىي التكوف ليا ىذه المكانة إال إذا كانت أعمى مف كافة القواعد القانونية

الداخمية لمدوؿ األعضاء لتكوف بمنأى عف تدخؿ السمطات الحاكمة ،فبل تقيد مطمقيا
والتخصص عاميا وال ينسخ الحقيا سابقيا(ٖ) ،إذ اف التزاـ دوؿ االعضاء بقواعد

الشرعة الدولية ،واجب عمى كؿ الدوؿ ،والتزاـ اليمكف التحمؿ منو.

اف قضية حقوؽ اإلنساف أصبحت في آف واحد ممكاً مشاعاً َّ
وىما مشتركا ،ممكاً
مشاعاً كمكتسب غير موقوؼ عمى فئة دوف أٌخرىَّ ،
وىما مشتركاً باعتبار اف خرقو في
جية معينة أو وقعو عمى فئة معينة اليمكف إغفالو مف طرؼ اآلخريف ،فالوعي الدولي

بقضية حؽ الخصوصية لئلنساف خمؽ نوعاً مف األمؿ في القضاء عمى انتياكيا،
وأصبحت مصداقية الدوؿ تقاس بمدى احتراميا لحقوؽ االنساف ،بؿ بات مف المؤكد أف

التنمية االقتصادية السبيؿ إلييا بدوف احتراـ حؽ الخصوصية لبلنساف بعدما كاف

البعض يعتقد خطأ أف النمو االقتصادي شرط الحتراـ حقوؽ اإلنساف.

)ٔ( عاقمي فضيمة ،الحماية القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه.
جامعة منتوري – قسنطينة ،كمية الحقوؽ ،ٕٕٓٔ – ٕٓٔٔ ،ص.ٕٚ
)ٕ( المواء بياءالديف ابراىيـ ،لواء دكتور عصمت عدلي ،دكتور طارؽ ابراىيـ الدسوقي ،المصدر
السابؽ ،ص.ٚٚ
)ٖ( المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش ،أصوؿ الحماية القانونية لحقوؽ اإلنساف ،الفتح لمطباعة
والنشر ،ٕٓٓٙ ،ص.ٔٛٛ
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والزالت الجيود متواصمة الى الوقت الحاضر مف اجؿ االىتماـ بحؽ الفرد في

خصوصياتو ،خاصة في ظؿ التطور التكنولوجي المتسارع ،حيث أصبحت المعمومات
والبيانات الشخصية عرضة العتداء واسع في ظؿ وجود ثورة بنوؾ المعمومات

والمعالجة اإللكترونية التي تستمد نشاطيا مف اإلمكانيات اليائمة لؤلجيزة الرقمية(ٔ).

وأكدت االتفاقيات العالمية واالقميمية عمى النص صراحة عمى حماية الحؽ في

الحياة الخاصة ،مما يبرز األىمية الدولية لمحؽ في الخصوصية(ٕ) .وعمى ىذا سنعرض
لبلىـ االتفاقيات العالمية ،واالتفاقيات االقميمية تباعاً.

اوالً :االتفاقيات الدولية العالمية

اىتمت األمـ المتحدة منذ نشأتيا بإصدار اإلعبلنات الدولية واالتفاقيات المتعمقة

بحقوؽ اإلنساف  .وقد أسفر اجتماع لجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المتحدة عف

اصدارىا لقائمة دولية لمحقوؽ والحريات األساسية لئلنساف ،أطمؽ عمييا اإلعبلف العالمي

لحقوؽ اإلنساف وىذا بقرارىا رقـ  ٕٔٚفي دورة اإلنعقاد العادي الثالث في
ٓٔ.)ٖ(ٜٔٗٛ/ٕٔ/

ومف بيف أىـ ما تعرض لو اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الحؽ في حرمة الحياة

الخاصة في المادة الثانية عشرة منو والتي تقضي بأنو "ال يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في
حياتو الخاصة أو أسرتو أو مسكنو أو مراسبلتو أو لحمبلت عمى شرفو وسمعتو ،ولكؿ

شخص الحؽ في حماية القانوف مف مثؿ ىذا التدخؿ أو تمؾ الحمبلت "(ٗ).

)ٔ( سميـ جبلد ،الحؽ في الخصوصية بيف الضمانات في التشريع الجزائري والفقة اإلسبلمي ،رسالة
ماجستير ،جامعة وىراف ،كمية العموـ االنسانية ،ٕٖٓٔ ،ص.ٕٙ
)ٕ( طارؽ عزت ،قانوف حقوؽ اإلنساف ،طٔ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ٕٓٓ٘ – ٕٓٓٗ ،
ص ٙومابعدىا.
)ٖ( د .فؤاد ماجدة ،الحؽ في المساواة ،المجمة الجنائية القومية ،القاىرة ،المجمد ٗ،ٜٜٔٚ ،
صٕ.ٖٛ
)ٗ( مصطفى فيمي الجوىري ،الشرعية الجنائية ،قرينة البراءة ،القاىرة ،دار الثقافة الجامعية،
ٓ ،ٜٜٔصٔٔ.
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وبصدور اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف مف األمـ المتحدة انتقمت حماية حقوؽ

اإلنساف والحريات األساسية إلى المجاؿ الدولي ،وأخذت طابعاً واىتماماً تدعمو األمـ

المتحدة(ٔ) .وبالرغـ أف اإلعبلف لـ يكف لو حجية القانوف أو إلزاميتو ،إال أنو أحدث آثا اًر
عميقة في العالـ أجمع ،بما تضمنو مف آماؿ وأىداؼ تتطمع ليا البشرية في مسيرتيا

الطويمة نحو الحؽ والعدؿ والكرامة اإلنسانية(ٕ).

أضؼ إلى ذلؾ انو تحت مظمة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أُبرمت االتفاقية

الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية في  ،ٜٔٙٙ/ٕٔ/ٔٙوىي تمتاز عف اإلعبلف

العالمي باعتبارىا التطبيؽ الفعمي لحماية حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية ،بفرض

التزامات قانونية محددة عمى الدوؿ بضرورةااللتزاـ بما تضمنتو مف حقوؽ ،بخبلؼ

اإلعبلف الذي يقتصر عمى فرض التزامات أدبية باحتراـ ما تناولو مف قواعد تتعمؽ بحقوؽ
اإلنساف ،بحيث حرصت االتفاقية عمى تأكيد كفالة الحريات العامة واألساسية(ٖ).

وقد تضمنت االتفاقية مجموعة مف المبادىء المتعمقة بالحقوؽ التي يجب احتراميا

بالنسبة لئلنساف ،وأىميا ما ورد في نص المادة التاسعة عشرة ،فيما يتعمؽ بحماية الفرد

في خصوصياتو ،والذي جاء فيو مايمي:

ال يجوز التدخؿ بشكؿ تعسفي أو غير قانوني فيما يمس شرفو وسمعتو.
لكؿ شخص الحؽ في حماية القانوف ضد ىذا التدخؿ أو التعرض.

وبيذا النص تكوف تمؾ االتفاقية قد اعترفت بحؽ الفرد في حرمة حياتو الخاصة،

ومنعت كؿ صور االعتداء عميو ،سواء وقع مف جانب األفراد أو مف قبؿ السمطات

الحكومية(ٗ).

ثانياً :االتفاقيات الدولية االقميمية
)ٔ( عبدالعزيز محمد سرحاف ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٚ
)ٕ( محمد صالح الدباس ،المصدر السابؽ ،صٓ ٙمابعدىا.
)ٖ( عبدالعزيز محمد سرحاف ،االتفاقية االوروبية لحماية حقوؽ االنساف ،دار النيضة العربية ،دوف
تارخ النشر ،ص.ٕٚ
)ٗ( تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،سنة ٕٕٓٓ ،ص.ٜٔٓ
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لقد رأت بعض الدوؿ االعضاء في بعض المنظمات الدولية االقميمية ،بإصدار

مجموعة مف االتفاقيات بحيث تمتزـ دوؿ األعضاء باحتراـ القواعد الواردة فييا  .ومنيا
االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،واالتفاقية األمريكية لحقوؽ

اإلنساف(ٔ) .وتعد االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف أىـ االتفاقيات الدولية االقميمية ،وتعد

أكثر الخطوات اإليجابية الصادرة عف المجتمع الدولي لحماية حقوؽ اإلنساف .وقد وقعت

ىذه األخيرة بيف بعض الدوؿ األوربية المنضمة لممجمس األوروبي(ٕ) ،في ٜٗٔ٘ٓ/ٔٔ/

في العاصمة اإليطالية في روما .

وقد أكدت ىذه االتفاقية احتراـ الحقوؽ التي تضمنيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ

اإلنساف ،كما اىتمت االتفاقية بالحفاظ عمى الحقوؽ العامة والشخصية وتحريـ المساس
بحرمة الحياة الخاصة ،وتقرير حؽ األفراد في الخصوصية(ٖ).

وسنحاوؿ أف نستخمص مف ىذه االتفاقية األحكاـ المتعمقة بحماية الحياة الخاصة،

تصدت ىذه االتفاقية لتبياف مضموف وحدود الحؽ في الحياة الخاصة ،في مجموعة مف
النصوص التي عنيت بحماية الحؽ في الحياة الخاصة ،في المادة الثامنة منيا:

أف لكؿ شخص الحؽ في احتراـ حياتو الخاصة وحياتو العائمية ومسكنو ومراسبلتو.

ال يجوز لمسمطة العامة التدخؿ في مباشرة ىذا الحؽ إال في الحدود التي يفرضيا القانوف،
وبالقدر الضروري لمحماية واألمف الوطني واألمف العاـ والمصمحة اإلقتصادية لمبمد ،كذا

الدفاع عف النظاـ والوقاية مف الجرائـ وحماية الصحة العامة أو األخبلؽ أو حماية
الحقوؽ والحريات اآلخرى(ٗ).

)ٔ( االتفاقية الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف والبروتوكوؿ اإلختياري ،منشورات األمـ المتحدة ،مكتب
االعبلـ ،ص٘.
)ٕ( الذي يضـ كؿ مف النمسا ،بمجيكا ،قبرص ،الدنمارؾ ،فرنسا ،اليوناف ،إسمندا ،إيطاليا،
لوكسمبورج ،النرويج ،ىولندا.
)ٖ( محمود عمي سالـ عياد ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٗٙ
)ٗ( طارؽ عزت ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٙ
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ومف أىـ االتفاقيات اإلقميمية كذلؾ االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف .وقد وقع

عمى ىذه االتفاقية في مدينة ساف جوزيو بدولة كوستاريكا في شير نوفمبر سنة1969

أثناء انعقاد مؤتمر حقوؽ اإلنساف(ٔ).

وبمراجعة نصوص االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف ،والمتعمؽ بالبحث نص

المادة الحادية عشرة ،حيث تنص عمى أنو "لكؿ إنساف الحؽ في أف يحترـ شرفو وتصاف
كرامتو" ،ثـ جاء في الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى أنو "ال يجوز أف يتعرض أحد

لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو شؤوف أسرتو أو منزلو أو مراسبلتو ،وال أف يتعرض
العتداءات غير مشروعة عمى شرفو أو سمعتو ،ولكؿ إنساف الحؽ في أف يحميو القانوف

مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أو تمؾ االعتداءات(ٕ).

ومف ضمف ىذه االتفاقيات اإلقميمية اليامة مشروع الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.

حيث لـ يتضمف ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية الصادر سنة  1945أية إشارة إلى دور ىذه

المنظمة في مجمؿ حقوؽ اإلنساف ،لكف بناءاً عمى توصية المجنة العربية الدائمة لحقوؽ
اإلنساف في  1970الذي دعى فيو األمانة العامة إلى عقد اجتماعيا الخامس ،أصدر

مجمس الجامعة ق ارره لوضع ميثاؽ عربي لحقوؽ اإلنساف نابعا مف اإلعبلف العالمي

لحقوؽ اإلنساف ،يراعي الظروؼ التاريخية والتراث الحضاري والروحي والثقافي لمعالـ

العربي (ٖ) ،وبالفعؿ أعد ىذا المشروع عاـ 1971وعمـ عمى الدوؿ العربية.

ادلطهت انثبني

احلبالث ا نتي حيك نهدونت أٌ تتدخم يف حك اخلصىصيت وانقيىد
انىاردة عهيهب

إذا سممنا بأف مف حؽ الفرد فى أي مجتمع أف يحتفظ بكؿ شىء يعتقد إنو خاص
)ٔ( عبدالعزيز محمد سرحاف ،المصدر السابؽ ،صٕ٘٘.
)ٕ( عبدالعظيـ وزير ،حقوؽ اإلنساف ،الوثائؽ العالمية واإلقميمية ،دار العمـ لممبلييف ،دوف تاريخ
نشر ،صٖٖٗ.
)ٖ( ق ارر مجمس الجامعة العربية ،رقـ  ،ٕٙٙٛفي دورة إنعقاده العادي الرابع والخمسيف.
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بو واف لو ما يمكف أف نطمؽ عميو بػ ػ "مساحة الخصوصية ".فإف ىذا التسميـ واالعتراؼ

بيذه المساحة ُيمزمنا بمحاولة معرفة حدودىا وايضا معرفة متى يحؽ لمدولة اف تتدخؿ
فييا ،وما ىي القيود الواردة عمى تمؾ الحاالت ،وذلؾ في فرعيف عمى النحو األتي:
الفرع األول :الحاالت التي يحق لمدولة أن تتدخل في حق الخصوصية

اف حؽ الخصوصية ىو حؽ دستوري كفمو الدستور ولكف ذلؾ ال يعني اف ىذا

الحؽ مطمؽ مف دوف حدود او قيود فغالبا ما تنص الدساتير عمى المبادىء العامة تاركة
االمور الجزئية لممشرع العادي لتنظيميا ،ولكف ىذا التقييد يجب اف يكوف لو ما يبرره مف
المسوغات كالحفاظ عمى امف الدولة او مف اجؿ مراعاة النظاـ العاـ واالداب العامة،

وكذلؾ يجب توفر شروط واجراءات يجب اتباعيا عند فرض ىذه القيود ويسمؾ المشرع

الدستوري عدة اساليب في اقرار ىذه القيود حيث يتمثؿ:

االسموب االوؿ بقياـ بعض الدساتير بالنص عمى كفالة الحؽ في الخصوصية،

مع احالة تنظيمو الى المشرع العادي وفؽ شروط معينو ،مف خبلؿ بياف الضوابط

والمبررات التي تجيز تقييد ىذا الحؽ وىذا ما فعمو الدستور المصري لسنة  2012عندما

اشترط لدخوؿ المسكف وتفتيشو يجب اف يكوف ىناؾ امر قضائي صادر بالتفتيش واف

يكوف ىذا االمر مسببا ،ويجب تحديد المكاف والتوقيت والغرض،كما يجب تنبيو مف في

المنزؿ قبؿ الدخوؿ اليو.

االسموب الثاني الذي انتيجتو بعض الدساتير فيتمثؿ باحالة تنظيـ الحؽ في

الخصوصية الى القانوف مف دوف وضع اي قيود عمى ىذا التنظيـ ،اي انيا اطمقت يد
المشرع العادي في وضع القيود مف دوف ضوابط ،كما في الدستور الفرنسي لسنة ٜٔ٘ٛ

الذي احاؿ تنظيـ ىذه المسألة الى اعبلف حقوؽ االنساف والمواطف الفرنسي لسنة 1789

الذي ىو جزء مف الدستور .ووجود ضرورة قانونية او امنية بالنسبة لحرية االتصاالت
والمراسبلت دوف اف يبيف ماىي الضرورة االمنية او القانونية وىذا يعطي المجاؿ واسعاً
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لمتفسير مما يجعؿ حرية االتصاالت والمراسبلت تحت رحمة رجاؿ االمف(ٔ) ،ىذا ومف

خبلؿ استقراء النصوص الدستورية المقارنة نجد انيا تشير الى عدة مبررات التي يجب اف
تكوف اساساً لتقييد ىذا الحؽ ومف اىـ ىذه المبررات ىي:

اوال :حماية النظاـ العاـ.

ثانيا  :حماية االداب العامة.

ثالثا  :احتراـ حقوؽ االفراد وحرياتيـ بما ال يتنافى مع حقوؽ االخريف.

اذ طالما يعيش االنساف في مجتمع فعميو اف يحترـ قواعد وحقوؽ ىذا المجتمع واف

يستعمؿ حقو ولكف في حدود معينو بحيث ال يضر بحقوؽ وحريات االخريف .كذلؾ اجاز

قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة  1971المعدؿ ،ضبط

االتصاالت والم ارسبلت لكف وفؽ اجراءات معينو وبناءاً عمى اوامر قضائية .كذلؾ دخوؿ

المسكف وتفتيشو اف يكوف القائـ بذلؾ مف رجاؿ السمطة العامة ويجب التقيد بموضوع

التفتيش وعدـ المساس بحقوؽ االفراد ويكوف القائـ بالتفتيش مسؤوال عف اي خرؽ او
اعتداء عمى حؽ الغير(ٕ).

إف السؤاؿ ىنا ىو ما ىي الحاالت التى تُمكف سمطات الدولة مف الح ّػد أوالتػدخؿ فػي
خصوصػػيات مواطنييػػا؟ ،لبلجابػػة عمػػى ىػػذا الس ػؤاؿ الميػػـ فسنقتصػػر عمػػى ذكػػر بعػػض

الحاالت التي تكوف مبر اًر لتدخؿ الدولة(ٖ):

ٔ -فى حالة الموازنة بيف حؽ الخصوصية واالمػف :بمعنػي لعمنػا نتفػؽ بػأف أكبػر وآخطػر
إمتحاف لمحريات الدستورية فػي أي دولػة عصػرية يحػدت فػي فتػرات الحػروب أوعنػدما
تتعػػرض البمػػد الػػي أخطػػار وأضػػطرابات مػػف شػػانيا اف تحػػدت نتػػائج خطي ػرة وجوىريػػة

)ٔ( د .ممدوح خميؿ بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي ،دراسة مقارنة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،ٜٖٔٛ ،ص.ٕٗٛ
)ٕ( د .خضر خضر ،مدخؿ الى الحريات العامة وحقوؽ االنساف ،طٕ ،المؤسسة الحديثة لمكتاب،
لبناف ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٖٜٔ
)ٖ( د .أشرؼ توفيؽ شمس الديف ،المصدر السابؽ ،صٖٗ وما بعدىا.
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عمى مستقبؿ الوطف .في ىذا الحالة يجوز لسمطات الدولة أف تقوـ بإجراءات قد تح ّػد
أو تنظـ حريات االفراد وقد تضع بعض القيود عمى خصوصياتيـ .
ٕ -فى حالة الموازنة بيف الحؽ الخاص والعاـ :بمعنى أذا كاف الحؽ الخاص ىو كؿ مػا

يعتبػره الشػػخص ُممػػؾ لػػو وحػػده ،فػػإف الحػػؽ العػػاـ ىػػو بإختصػػار كػػؿ مػػا يحػػؽ لمجميػػع
إستخدامو واالستفادة منو .وعميو فعندما تصػبح ُممكيػة االشػياء أوالمعمومػات فػي أيػدي
الجميػػع تتحػػوؿ ال ػى حػػؽ عػػاـ ويصػػبح حػػؽ حمايتػػو والػػدفاع عنػػو واجػػب مػػف واجبػػات
الدول ػػة .وال تس ػػتطيع الدول ػػة وال أي ش ػػخص آخ ػػر ميم ػػا كان ػػت مكانت ػػو التن ػػازؿ عن ػػو
أوالتفريط فيو .والسؤاؿ ىنا ىو كيؼ يمكػف الموازنػة بػيف الحػؽ الخػاص والحػؽ العػاـ؟

ومت ػػى يمك ػػف لس ػػمطات الدول ػػة الت ػػدخؿ ف ػػي الح ػػؽ الخ ػػاص وتحويم ػػو الػ ػى ح ػػؽ ع ػػاـ؟

والحقيقػة إنػػو فػػي االصػػؿ يجػػب عم ػى السػػمطات فػػي أي دولػػة عص ػرية اال تتػػدخؿ فػػي
خصوص ػػيات مواطنيي ػػا اال ف ػػي الح ػػاالت االس ػػتثنائية وباإلس ػػاليب الت ػػى ي ػػنص عميي ػػا

الدستور .ولعؿ خير مثاليف عمي الموازنة بيف الحؽ الخاص والحؽ العاـ ىو (أ) قياـ
ودخوؿ مواطنييا الييا بػالرغـ مػف أف ىػذه
السمطات بفرض الضرائب عمى ال ُممتمكات ُ
الممتمك ػػات والػ ػ ُػدخوؿ ىػ ػػي م ػػف خصوصػ ػػيات االشػ ػػخاص ونتيج ػػة لجيػ ػػودىـ وعمميػ ػػـ
ُ

الشػػاؽ( .ب) قيػػاـ الدولػػة بأخػػد ُممتمكػػات بعػػض االف ػراد (كاال ارضػػي) مػػف أجػػؿ القيػػاـ
بمش ػػاريع عام ػػة تفي ػػد الجمي ػػع (ك ػػالطرؽ) مقاب ػػؿ قي ػػاـ الدول ػػة بتع ػػويض ىػ ػؤالء االفػ ػراد

تعويضاً فورياً وعادالً (تسمى باالستمبلؾ مف اجؿ الصالح العاـ) .

ٖ -فػػي حالػػة الموازنػػة بػػيف االعتقػػاد والممارسػػة :بمعن ػى إف خصوصػػية الشػػخص فػػى أف

يعتقد ما يشاء ويفكر فيما يريد ال تعني بأي حاؿ مف االحػواؿ أف يقػوـ ىػذا الشػخص

بمحاولػ ػػة ممارسػ ػػة ىػ ػػذه االفكػ ػػار والمعتقػ ػػدات كمػ ػػا يريػ ػػد .والحقيقػ ػػة إف أغمػ ػػب ال ػ ػدوؿ
المتحضػرة اليػػوـ تػػرى ضػػرورة التفريػػؽ بػػيف حػػؽ "المعتقػػد واأليمػػاف" وحػػؽ "الممارسػػات
واالعماؿ ".ففي الواليات المتحدة ىناؾ أمثمة عديدة عمػى الفػرؽ بػيف الحمايػة المطمقػة
لمعتقدات االفراد والجماعات وبيف حؽ ممارسة ىذه المعتقدات .فقد سمحت المحكمػة

العميػػا خػػبلؿ التػػاريخ االمريكػػي لمسػػمطات بالتػػدخؿ ووضػػع حػػدود وض ػوابط عم ػى ىػػذه
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الممارسػػات .وفػػي تعريػػؼ مبػػدأ حريػػة الممارسػػة تقػػوؿ المحكمػػة اإلتحاديػػة العميػػا بأنيػػا

تعني "حرية وحماية كؿ اآلراء والمعتقدات الدينية ولكف فيما يتعمؽ بالممارسات يمكف
لمدول ػػة أف تنظمي ػػا" .وكنتيج ػػة لي ػػذا التفس ػػير لمفي ػػوـ الحري ػػة الديني ػػة قام ػػت الس ػػمطات
االمريكية ولمرات عديدة بمنػع بعػض الممارسػات الدينيػة لجماعػات عػدة .فعمػي سػبيؿ

المث ػػاؿ ال الحص ػػر  :حي ػػث ف ػػي ع ػػاـ  ٔٛٚٛق ػػررت المحكم ػػة العمي ػػا من ػػع م ػػا يع ػػرؼ
بجماعة المورموف ) (Mormonالمسػيحية والتػي يقػيـ أغمبيػة أفرادىػا اليػوـ فػي واليػة

يوتا ) (Utahمف ممارسة مبدأ تعدد الزوجات الذي كاف وال يزاؿ العديد مف أفراد ىذه
الجماعػػة يؤمنػػوف بػػو ويعتقػػدوف انػػو ُركػػف أساسػػي مػػف أركػػاف معتقػػداتيـ .وقػػد أعمنػػت
المحكمة في ىذا القرار بأف مف حؽ المورموف االعتقاد في ىذا المبدأ ولكف ليس مػف

حقيػػـ ممارسػػتو .وال ي ػزاؿ ىػػذا المنػػع سػػارى المفعػػوؿ حتػػى يومنػػا ىػػذا .ومػػف الممفػػت
ػالرغـ م ػػف ى ػػذا المن ػػع الق ػػانوني إال اف ىن ػػاؾ حػ ػوالى ٓٓٓٓٗ م ػػف ى ػػذه
لمنظ ػػر ان ػػو ب ػ ُ
الجماعة الزالوا مؤمنيف بيذا المبدأ ويمارسونو.

الفرع الثاني :القيود الواردة عمى الحاالت التي يحق لمدولة أن تتدخل في حق

الخصوصية

اف اإلرىاب أصبح لو مفيوميف في طريقة انتياكو لحقوؽ اإلنساف ،األوؿ يتمثؿ في

االرىابي الذي يرتكب ھذه الجريمة مف خبلؿ األضرار بحياة وممتمكات أفراد المجتمع
منتيكاً حقيـ في الحياة والعيش الكريـ ،إما األخر فيتمثؿ مف قبؿ القائميف عمى مواجيتو
مف خبلؿ إيراد نصوص قانونية فضفاضة تعطي صبلحيات واسعة لمسمطة التنفيذية والتي
بدورھا تضيؽ عمى حقوؽ وحريات المواطنيف التي اقرھا المشرع الدستوري(ٔ).

وقد انقسمت االراء بصدد تبرير انتياؾ حقوؽ االنساف او رفع الحماية عنو بأسـ محاربة

االرىاب ،حيث ظير اتجاىاف :االوؿ يرى اف مكافحة االرىاب قد تبرر  -إلى حد ما -

فرض قيود او حتى االعتداء عمى حؽ االنساف في الخصوصية .اما الرأي الثاني فعمى
عكس االتجاه االوؿ يرى" :اف االرىابييف يعتقدوف اف كؿ شيء مباح في سبيؿ قضيتيـ،
(ٔ) حيدر راضي محسف ،مفيوـ االرىاب واتجاىات المشرع العراقي ،مجمة المنصور ،تصدر عف
كمية المنصور االىمية ،العدد ٕ٘ ،صٗ.ٜ
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لكف الحرب ضد االرىاب يجب اال تعتنؽ ىذا المنطؽ ،فمبادئ حقوؽ االنساف ال يجوز
المساس بيا باسـ أي قضية مف القضايا" عمى حد تعبير كينيث روث المدير التنفيذي
لمنظمة "مراقبة حقوؽ االنساف"(ٔ).

أف عدـ وجود تعريؼ جامع ومانع لظاىرة اإلرىاب مف جية ،وأيضًا إف ىذه الظاىرة ىي
باألصؿ متغيرة ومختمفة اإلشكاؿ واألنماط والدوافع الختبلؼ ثقافة المجتمعات المعاصرة

وطبيعة نظرتيا إلييا مف جية اخرى ،كؿ ىذا ساىـ إلى حد ما بإعطاء الحجة القانونية

واألخبلقية لمتجاوز عمى حقوؽ اإلنساف (واىميا حؽ االنساف في الخصوصية) بحجة

قانوف مكافحة اإلرىاب(ٕ) .وفي ىذا السياؽ ذىب األميف العاـ االسبؽ لؤلمـ المتحدة
كوفي عناف في العاـ ٕٕٓٓ الى اف إجراءات مكافحة اإلرىاب والمسوؽ ليا عمى أساس

انيا لحماية حقوؽ الضحايا ومجموع األفراد ،نجد أنيا في التطبيؽ ،وفي كثير مف

األحياف ،وليس ناد اًر تضييؽ عمى حقوؽ األفراد(ٖ).

ومف خبلؿ دراستنا لبلبحاث والمؤلفات التي اىتمت بيذا الموضوع ،خرجنا بجممة

امور نرى انو يجب عمى الدوؿ اعتمادىا لدى قياميا بمكافحة االرىاب مف اجؿ عدـ
االخبلؿ بالحماية القانونية (الدولية والدستورية) لحؽ االنساف في الخصوصية ،ومف ىذه

االمور التي نرى اطبلؽ تسمية (القيود) عمييا:

ٔ -يجب اف تكوف الدولة قد عممت (مسبقاً) عمى اتاحة الفرصة العادلة والمتسػاوية لمجميػع
فػ ػػي المش ػ ػاركة السياسػ ػػية واالقتصػ ػػادية والثقافيػ ػػة ،وعممػ ػػت عمػ ػػى اتاحػ ػػة كػ ػػؿ المتطمبػ ػػات

الضرورية مف اجؿ العيش الكػريـ مثػؿ الحػؽ فػي الغػذاء ،والحػؽ فػي حكػـ رشػيد صػالح،

وخمػػؽ الظػػروؼ المبلئمػػة العػػبلء وحمايػػة حقػػوؽ االنسػػاف بمػػا فػػي ذلػػؾ حقػػوؽ االقميػػات،
حيػ ػػث اف انتياكػ ػػات حقػ ػػوؽ االنسػ ػػاف ضػ ػػد بعػ ػػض الفئػ ػػات المستضػ ػػعفة مثػ ػػؿ االقميػ ػػات
والعرقيػػات الدينيػػة والطائفيػػة قػػد تبػػرر لجػػوء ىػػذه االقميػػات إلػػى سػػموؾ طريػػؽ االرىػػاب

(ٔ) التقرير السنوي الصادر عف منظمة مراقبة حقوؽ االنساف لعاـ ٕٕٓٓ
www.hrw.org/arabic/p.1
(ٕ) رنا مولود سبع ،ماىية االرىاب وتأثيره عمى واقع حقوؽ االنساف ،مجمة دراسات دولية ،تصدر
عف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ،جامعة بغداد ،العدد  ،ٕٓٔٔ ،ٜٗص.ٔ٘ٛ
(ٖ) نقبلً عف :حيدر راضي محسف ،المصدر السابؽ ،صٗ.ٜ
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لمدفاع عف حقوقيا ،وبيذا تكوف الدولة (وىي في طريؽ مكافحة االرىاب) ىي المسػؤولة
ال مف وأده.
عف تزايد االرىاب بد ً

ٕ -يجب اف يكوف رفػع الحمايػة عػف حػؽ االنسػاف فػي الخصوصػية عػف طريػؽ قػانوف نافػذ،
ويجب اف تكوف ىذه القوانيف التي تقػرر القيػود عمػى ممارسػة االنسػاف ليػذا الحػؽ قػوانيف

ديمقراطيػػة .بمعنػػى اف الق ػوانيف ىػػذه تقيػػد ىػػذا الحػػؽ ولكنيػػا ال تمغيػػو فػػبل يمكػػف وصػػؼ

قانوف يصادر الحؽ بانو قانوف ديمقراطي ،ومف ثـ يصبح سمب الحقوؽ نيائيا وانتياكيا

مسوغا لمدفاع عنيا ولو باستعماؿ القوة والعنؼ وذلؾ استنادا إلى حػؽ الػدفاع الشػرعي،

والق ػػوة ىن ػػا يج ػػب اف تمث ػػؿ اس ػػتثناءات عارض ػػة وليس ػػت سياس ػػة ثابت ػػة ،وبش ػػكؿ مؤق ػػت
ومحدود.

ٖ -ال يج ػػوز التع ػػرض لحي ػػاة االفػ ػراد الخاص ػػة بأس ػػـ مكافح ػػة االرى ػػاب اال باربع ػػة ش ػػروط،
االوؿ :صػػدور امػػر قضػػائي بػػذلؾ .والثػػاني :اف يكػػوف االمػػر القضػػائي مسػػببا أي يجػػب
عمػػى القاضػػي الػػذي يصػػدر االمػػر اف يػػذكر اسػػباب التعػػرض لمحيػػاة الخاصػػة واف يحػػدد
الفعػؿ الػػذي يجػوز بػػو التعػرض كػػأف يكػوف مصػػادرة او رقابػة او مجػػرد اطػبلع .والثالػػث:

اف يحػػدد االمػػر القضػػائي مػػدة معمومػػة محػػددة لمرقابػػة او االطػػبلع وكػػذلؾ امػػاكف محػػددة
لمتحري .والرابع :اف يتـ كؿ ذلؾ وفؽ ما يقرره القانوف مف احكاـ واجراءات.

ٗ -قياـ قناعة يقينية بأف وسائؿ البحث والتحري وجمع االدلة العادية قد فشمت في اكتشػاؼ
الجريمػة االرىابيػة أو أف نجاحيػا فػػي الوصػوؿ إلػى الحقيقػة بعيػػد االحتمػاؿ بػدوف انتيػػاؾ
حؽ الخصوصية .حيث يتوافر االعتقاد بأف اتصاالت خاصػة تتعمػؽ بالجريمػة االرىابيػة

يمكف إثباتيا عف طريؽ ىذه المراقبة ،وتكػوف وسػائؿ التحػري والبحػث العاديػة قػد أجريػت

وثبت فشميا .واف تكوف ىذه المراقبة مفيدة لمكشؼ عف االرىاب.

٘ -اصدار قوانيف تػنص عمػى عػدـ تقػادـ الػدعوى الجنائيػة وال المدنيػة الناشػئة عػف االعتػداء
عمى حؽ الخصوصية واقرار كفالة الدولة الداء تعويض عادؿ لمف وقع عميػو االعتػداء.

وىػػو حػػؽ مشػػروع لكػػؿ مػػف يقػػع عميػػو اعتػػداء دوف مبػػرر قػػانوني حمايػػة لحػػؽ االفػراد فػػي

حياتيـ الخاصة .وىو كفيؿ بأف تتأنى الدولة عند محاولتيا القياـ برفػع الحمايػة عػف ىػذا

الحؽ تحت ذريعة مكافحة االرىاب.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

233

مكافحةىاإلرهابىوحقىاإلندانىفيىالخصوصوة ى

 -ٙافسػ ػػاح المجػ ػػاؿ ام ػ ػػاـ منظمػ ػػات المجتم ػ ػػع المػ ػػدني والصػ ػػحافة لمتحق ػ ػػؽ مػ ػػف مش ػ ػػروعية
االجػ ػراءات الت ػػي تتخ ػػذىا الدول ػػة ،وتزوي ػػدىـ بك ػػؿ م ػػاتـ خ ػػبلؿ قيامي ػػا بعممي ػػات مكافح ػػة

االرىػػاب والتػػي ادت الػػى الحػػد مػػف حػػؽ االنسػػاف فػػي الخصوصػػية ،وكػػؿ ذلػػؾ مػػف اجػػؿ

شػػفافية عمػػؿ الدولػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،وعػػدـ تغالييػػا اذا مػػا اطمأنػػت انػػو ال يوجػػد رقيػػب

عمييا.

ومع كؿ ىذه القيود ،ال تزاؿ ىناؾ مخاوؼ مف اف تستغؿ اليات مكافحة االرىاب بما

يضر بحقوؽ االنساف وحرياتو االساسية ،مما "يمكف القوؿ انو إذ كانت النشاطات اإلرىابية

تمثؿ خط اًر حقيقاً عمى حقوؽ اإلنساف فإننا نجد إف قوانيف مكافحة اإلرىاب اليوـ في الدوؿ

األوروبية عامة وفرنسا وبريطانيا خاصة بوصفيما مف أولى الدوؿ المؤسسة والراعية لفكرة
الحقوؽ والحريات اإلنسانية أصبحت اليوـ تشكؿ خط اًر اكبر عمى واقع حقوؽ اإلنساف
وحرياتو األساسية"(ٔ).

(ٔ) رنا مولود سبع ،المصدر السابؽ ،صٔ.ٜٔ
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

233

مجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالدوادوة/المجلدى(/)8العددى(/)92العامى()9102ى ى

اوالً :االستنتاجات:

الخاتمة

في نياية بحثنا ىذا ،نجد مف الضروري عرض أىـ االستنتاجات التي توصمنا الييا،

وىذه االستنتاجات ىي :

ٔ -االرىاب ظاىرة قديمة – حديثة ،وىي آفة ابتميت بيا المجتمعات ،وتعدى تأثيرىا
الصعيد الوطني ،ليصبح قضية دولية تيـ المجتمع الدولي كمو ،ألف مخاطره لـ تعد

محص ورة بمجتمع او فئة محددة ،كما لـ يعد االرىاب يمارس بوسائؿ وادوات بسيطة
وانما يستخدـ االرىابيوف الوسائؿ التكنموجية الحديثة والتي مف خبلليا يتـ خرؽ وانتياؾ

حؽ االنساف في الخصوصية .وبما اف قياـ االرىاب بانتياؾ جميع الحقوؽ امر منتو

منو ،لذلؾ فأف البحث االكاديمي يتطمب دراسة تأثير االرىاب عمى الحماية المقررة لحؽ
االنساف في الخصوصية مف جانب الدوؿ عند ممارستيا لسمطاتيا في مكافحة االرىاب.

ٕ -ال يوجد لحد اآلف اتفاؽ دولي رسمي بشأف تعريؼ االرىاب ،وذلؾ نتيجة الخبلفات
السياسية والثقافية وااليدلوجية القائمة بيف الدوؿ.

ٖ -ا ف حقوؽ االنساف ،كميا مقررة ليذا الكائف مف اجؿ اف يعيش بكرامة ،ومف ىذه

الحقوؽ ،حؽ االنساف في الخصوصية .ومف الميـ ضرورة قياـ قناعة لدى كؿ الدوؿ

بحؽ كؿ شخص فييا بأف ُيترؾ لوحده وأف يكوف لو مساحتو الخاصة بو ،بحيث ال
يحؽ لمسمطات وال أي فرد أوجماعة أومؤسسة آخرى التدخؿ في ذلؾ اال بأذنو طالما ال
يستخدـ ىذه الخصوصية لمقياـ بنشاطات أوأعماؿ غير قانونية أوتيدد أمف الوطف أو

بعض االمور اآلخرى التى ال يجيزىا الدستور.

ٗ -مع ضرورة حماية الخصوصية الشخصية البد أيضاً مف أحتراـ كؿ الخصوصيات
االجتماعية والثقافية والدينية لكؿ الجماعات والشعوب في الدولة .ففي إعتقادنا أذا كاف

حؽ الخصوصية يعني أي شيء فيو يعني بالدرجة االولى حماية الشخص (أي
شخص) مف أي تدخؿ في شؤونو الخاصو وبدوف إذف قانوني يسمح بذلؾ .وعميو فبلبد

مف اإليماف بأف كؿ الجماعات والشعوب بتاريخيا ولغاتيا وثقافاتيا ومعتقداتيا ىي
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ُمكوف أساسي لكؿ مجتمع متحضر مدني ديمقراطي ،بؿ وألي مجتمع ميما كاف
واليمكف االستغناء عنو لبناء أي دولة معاصرة.
٘ -ضرورة اقامة توازف بيف تحقيؽ الصالح العاـ في مكافحة االرىاب وحماية حؽ
االنساف في الخصوصية في نفس الوقت.

ثانياً :المقترحات:

ٔ -نقترح عمى القضاء عدـ االعتداد بأي دليؿ أوأدلة تتحصؿ عمييا السمطات أو أفراد
آخريف بطرؽ غير قانونية أومف مصادر مجيولة أومشبوىة في خضـ محاولة السمطات

لتحجيـ الحؽ في الخصوصية تحت عنواف مكافحة االرىاب ونقترح رفضيا ومنع

االستدالؿ أو االعتماد عمييا كدليؿ أوحجة .

ٕ -نقترح عمى السمطة التنفيذية افساح المجاؿ اماـ القضاء ومنظمات المجتمع المدني
والصحافة لمتحقؽ مف مشروعية االجراءات التي تتخذىا ،وتزويدىـ بكؿ ماتـ خبلؿ
قياميا بعمميات مكافحة االرىاب والتي ادت الى الحد مف حؽ االنساف في

الخصوصية ،وكؿ ذلؾ مف اجؿ شفافية عمميا في ىذا المجاؿ ،وعدـ تغالييا اذا ما
اطمأنت انو ال يوجد رقيب عمييا.

ٖ -نقترح عمى السمطة التشريعية تعديؿ القوانيف الخاصة بمكافحة االرىاب لتضمف
نصاً انو ال يجوز التعرض لحياة االفراد الخاصة بأسـ مكافحة االرىاب اال بشروط

مشددة ووفؽ ما يقرره القانوف مف احكاـ واجراءات.

ٗ -نقترح كذلؾ عمى السمطة التشريعية اصدار قوانيف تنص عمى عدـ تقادـ الدعوى
الجنائية وال المدنية الناشئة عف االعتداء عمى حؽ الخصوصية واقرار كفالة الدولة
الداء تعويض عادؿ لمف وقع عميو االعتداء.
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قائمة المصادر
او ًال :الكتب

ٔ -د.أحمد أبو الوفاء ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
. ٜٜٔٛ

ٕ -د.أحمد سعيد صواف ،القانوف الدولي اإلنساني ،القاىرة ،اكاديمية الشرطةٕٕٓٓ ،
– ٖٕٓٓ.

ٖ -د.اشرؼ توفيؽ شمس الديف ،الحماية الجنائية لمحرية الشخصية ،مف الوجية
الموضوعية ،دار النيضة العربية.ٕٓٓٚ ،

ٗ -المواء الدكتور ،بياءالديف ابراىيـ ،لواء دكتور عصمت عدلي ،دكتور طارؽ
ابراىيـ الدسوقي ،حقوؽ االنساف بيف التشريع والتطبيؽ ،دار الجامعة الجديدة،

. ٕٓٓٛ

٘ -د.ثروت بدوي ،اصوؿ الفكر السياسي والنظريات والمذاىب السياسية الكبرى ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.ٜٔٚٚ ،

 -ٙد.ثروت عبدالعاؿ أحمد ،الحماية القانونية لمحريات العامة ،بيف النص والتطبيؽ،
دار النيضة العربية.ٕٓٓٗ ،

 -ٚد.خضر خضر ،مدخؿ الى الحريات العامة وحقوؽ االنسانو المؤسسة الحديثة
لمكتاب ،لبناف ،الطبعة الثانية.ٕٓٓ٘ ،

 -ٛخضير ياسيف الغانمي ،ظاىرة االرىاب الدولي ،العوامؿ الدافعة وكيفية معالجتيا،
جامعة أىؿ البيت ،العراؽ ،دوف سنة النشر.

 -ٜد.خيري أحمد الكباش ،خيري أحمد الكباش ،أصوؿ الحماية القانونية لحقوؽ
اإلنساف ،الفتح لمطباعة والنشر.ٕٓٓٙ ،

ٓٔ -د.الشافعي محمد بشير ،قانوف حقوؽ اإلنساف ،مصادره وتطبيقاتو الوطنية
والدولية ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية.ٕٖٓٓ ،.

ٔٔ -د.طارؽ صديؽ كةردي ،حماية الحرية الشخصية في القانوف الجنائي ،مطبعة
اراس ،اربيؿ.ٕٜٓٓ ،
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ٕٔ -د.طارؽ عزت ،قانوف حقوؽ اإلنساف ،طٔ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،
ٕٗٓٓ – ٕ٘ٓٓ.

ٖٔ -د.عبدالعزيز محمد سرحاف ،االتفاقية االوروبية لحماية حقوؽ االنساف ،دار
النيضة العربية ،دوف تارخ النشر.

ٗٔ -د.عبدالعظيـ وزير ،حقوؽ اإلنساف ،الوثائؽ العالمية واإلقميمية ،دار العمـ
لممبلييف ،دوف تاريخ نشر.

٘ٔ -د.عمرو ابراىيـ الوقاد ،الحماية الجنائية لمحقوؽ المادية لبلنساف ،مصر ،
طنطا ،بدوف مكاف وسنة النشر.

 -ٔٙد.عوض شفيؽ عوض ،المعايير القانونية والدولية لمكافحة اإلرىاب ،دار الفكر
الجامعي ،االسكندرية.ٕٓٔٙ ،

 -ٔٚد.فاال فريد ،حماية الحقوؽ والحريات الدستورية ،في ضوء المسؤولية السياسية
والجنائية لمسمطة التنفيذية ،مطبعة شياب – اربيؿ. ٕٜٓٓ ،

 -ٔٛد.محمد حافظ غانـ ،الوجيز في القانوف الدولي العاـ ،القاىرة ،دار النيضة
العربية.ٜٜٔٚ ،

عياد الحمبي ،ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري
 -ٜٔد.محمد عمي سالـ ّ
واالستدالؿ ،مطبعة ذات السبلسؿ ،الكويت.ٜٔٛٔ ،
ٕٓ -د.محمد محمد الشياوي ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجية
الصحافة ،طٔ ،دار النيضة العربية.ٕٓٓٔ ،

ٕٔ -د.مصطفى فيمي الجوىري ،الشرعية الجنائية ،قرينة البراءة ،القاىرة ،دار
الثقافة الجامعية.ٜٜٔٓ ،

ٕٕ -د.ممدوح خميؿ بحر ،حماية الحياة الخاصة في القانوف الجنائي ،دراسة مقارنة،
دار النيضة العربية ،القاىرة.ٜٖٔٛ ،

ٖٕ -د.ميثـ حنظؿ شريؼ ،الحماية القانونية والقضائية لحؽ االنساف في
الخصوصية ،كمية القانوف ،جامعة ذي قار.ٕٓٔ٘ ،
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ٕٗ -د.مييوب يزيد ،مشكمة المعيارية في تعريؼ اإلرىاب الدولي ،دار الفكر
العربي.ٕٓٔٙ ،

ٕ٘ -د.نعيـ عطية  ،النظرية العامة لمحريات الفردية ،الدار القومية لمطباعة والنشر
القاىرة.ٜٔٙ٘،

 -ٕٙد.وجدي ثابت غبلاير ،حماية الحرية في مواجية التشريع ،دار النيضة العربية،
القاىرة.ٜٜٔٛ ،

 -ٕٚد.يامف محمد منيسي .،مكافحة اإلرىاب بيف سيادة الدستور وانتياؾ حقوؽ
اإلنساف ،دار الفكر الجامعي.ٕٓٔٙ ،

ثانياً :رسائل الدكتوراه والماجستير

ٔ -إماـ حسانيف خميؿ ،اإلرىاب والبنياف القانوني لمجريمة ،اطروحة دكتوراه ،جامعة
القاىرة.ٕٓٓٓ ،

ٕ -د.سميـ جبلد ،الحؽ في الخصوصية بيف الضمانات في التشريع الجزائري والفقة
اإلسبلمي ،رسالة ماجستير ،جامعة وىراف ،كمية العموـ االنسانية.ٕٖٓٔ ،

ٖ -عاقمي فضيمة ،الحماية القانونية لمحؽ في حرمة الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة،
اطروحة دكتوراه .جامعة منتوري قسنطينة ،كمية الحقوؽ.ٕٕٓٔ – ٕٓٔٔ ،

ٗ -عبداهلل محمد حسيف خيراهلل ،الحرية الشخصية في مصر ،اطروحة دكتوراه،
جامعة االسكندرية.

٘ -ىالة محمد طريح ،حدود سمطة المشرع المصري في تنظيـ الحقوؽ والحريات
العامة والضمانات المقررة لممارستيا ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة

القاىرة.ٕٓٔٔ ،

 -ٙمحمد حسيف جاسـ ،الحؽ في الخصوصية في دستور جميورية العراؽ لسنة
ٕ٘ٓٓ ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية القانوف ،جامعة البصرة.ٕٖٓٔ ،

 -ٚمحمد رشاد قطب ابراىيـ ،الحماية الجنائية لحقوؽ المتيـ وحرياتو ،اطروحة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة االسكندرية.ٕٓٔٔ ،

ثالثاً :بحوث ومجالت
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 -ٛحيدر راضي محسف ،مفيوـ االرىاب واتجاىات المشرع العراقي ،مجمة
المنصور ،تصدر عف كمية المنصور االىمية ،العدد ٕ٘.

 -ٜد.خضير ياسيف الغانمي ،االرىاب واثره في مضاميف حقوؽ اإلنساف ،مجمة
رسالة الحقوؽ ،العراؽ ،كرببلء ،السنة السادسة ،العدد االوؿ.ٕٓٔٗ ،

ٓٔ -د.دلشاد عيسى عبدرالحمف ،اإلرىاب والمحكمة الجنائية الدولية ،بحث مقدـ الى
مجمس القضاء ،اقميـ كردستاف ،رئاسة محكمة استئناؼ منطقة كركوؾ.ٕٓٔٗ ،

ٔٔ -رنا مولود سبع ،ماىية االرىاب وتأثيره عمى واقع حقوؽ االنساف ،مجمة دراسات
دولية ،تصدر عف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ،جامعة بغداد ،العدد

.ٕٓٔٔ ،ٜٗ

ٕٔ -د.شاكر جميؿ ساجت ،الحؽ في الخصوصية كحؽ مف حقوؽ اإلنساف ،بحث
مقدـ الى مركز النماء لحقوؽ االنساف.ٕٓٔٙ ،

ٖٔ -د.فؤاد ماجدة ،الحؽ في المساواة ،المجمة الجنائية القومية ،القاىرة ،المجمد ٗ،
.ٜٜٔٚ

ٗٔ -محمد عبد المحسف سعدوف ،مفيوـ اإلرىاب وتجريمو في التشريعات الجنائية
الوطنية والدولية  ،بحث ،مركز دراسات الكوفة ،النجؼ.ٕٓٓٛ ،

رابعاً :ق اررات واتفاقيات ودساتير وقوانين

ٔ -االتفاقية الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف والبروتوكوؿ اإلختياري ،منشورات األمـ
المتحدة ،مكتب االعبلـ.

ٕ -تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،سنة ٕٕٓٓ.

ٖ -تقرير بعثة االمـ المتحدة (يونامي) ،في االوؿ مف سبتمبر  ٖٔ -اوكتوبر مف
العاـ ٕ٘ٓٓ.

ٗ -ق اررات وأحكاـ المحاكـ الحربية في نورمبرج وطوكيو ،وق اررات الجمعية العامة لممـ
المتحدة في بشأف اقرار مبادئ القانوف الدولي التي أعترؼ بيا النظاـ االساسي

لمحكمة نورمبرج.
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٘ -قرار مجمس الجامعة العربية ،رقـ  ،ٕٙٙٛفي دورة إنعقاده العادي الرابع
والخمسيف.

خامساً :المواقع االلكترونية

 -ٙتقرير مؤتمر األمـ المتحدة الثامف لمنع الجريمة ومعاممة المدنييف ،ىافانا،
ٓ ،ٜٜٔمنشورات األمـ المتحدة .A/CONF .ٔٗٗ/ٕٛ ،متاح عمى الموقع

االلكتروني:
http\\:ar.wikipedia.org sayadla.ahlamontada.com/t274.topic
 -ٚد .محمد بالرويف ،مف مفيوـ حؽ الخصوصية ،الجزء االوؿ والثاني ،متاح عمى
الموقع االلكتروني.http://www.tawalt.com/?p=1212 :

 -ٛد .عادؿ عامر ،مفيوـ الحؽ في الحياة الخاصة لئلفراد ،متاح عمى الموقع
االلكتروني/http://www.al-safsaf.com :

 -ٜالتقرير السنوي الصادر عف منظمة مراقبة حقوؽ االنساف لعاـ ٕٕٓٓ متاح
عمى الموقع االلكترونيwww.hrw.org/arabic/p.1 :

ٓٔ -د .عمي حسف الطوالبة ،مفيوـ اإلرىاب في ضوء التشريعات القديمة والحديثة،
بحث منشور عمى الموقع االلكترونيhttps://www.policemc.gov.bh :
11-http:\\ Encarta. Msn. Com ، July 2002

سادساً :المصادر غير العربية
1- Florence Nguyen – Rouault، L'intervention armee en Irak ET
son occupation au regard du droitn international،
RGDIP.Editions A. Pedone، Tome 107/2003/.
2- AhAlexender ، (end). International Terrorism ، National
Regional and Global Perspective. New York. Publisher’s ،
1976.
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المــــمخــــص:

اإلرىػػاب ىػػو ذلػػؾ الػػببلء الػػذي يصػيب المجتمػػع البشػػري ككػػؿ ،ألنػػو ال يميػػز بػػيف

ىذا وذاؾ ،وال يميز بيف حتى أولئؾ الذيف يحمموف فكرتو .فأذف ،فػأف األضػرار الناجمػة

عف اإلرىاب لـ تعد مقتصػرة عمػى بعػض دوف آخػر ،بػؿ بػات ييػدد الجميػع بسػبب تػأثيره

السمبي المباشر وغير المباشر.
وفػػي خضػػـ حمػػبلت مكافحػػة اإلرىػػاب ،يجػػب عمػػى المػػرء أال ينسػػى نقطػػة ميمػػة
جػػداً ،وىػػي اف مكافحتػػو ال ينبغػػي أف يكػػوف عمػػى حسػػاب حقػػوؽ اإلنسػػاف ،وبػػالطبع ،مػػف
بيف تمؾ الحقوؽ :حؽ االنساف في الخصوصية.

إف عمميػات مكافحػة اإلرىػاب التػي تنتيػؾ حػؽ اإلنسػاف فػي الخصوصػية ،سػػتكوف

في مصمحة اإلرىابييف ،طبعاً ،ألف اإلرىاب اساساً ىو ضد حقوؽ اإلنساف.

مف الضروري إيجاد تػوازف بػيف مكافحػة اإلرىػاب مػف جيػة ،وحمايػة حػؽ اإلنسػاف
فػػي الخصوصػػية مػػف جيػػة أخػػرى ،حيػػث أف حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف يجػػب أف تكػػوف لػػو
االولوي ػػة قب ػػؿ التفكي ػػر ف ػػي كيفي ػػة مكافح ػػة االرى ػػاب .واذا كان ػػت ىن ػػاؾ ح ػػاالت تتطم ػػب
االختي ػػار ب ػػيف محارب ػػة اإلرى ػػاب م ػػع انتي ػػاؾ الح ػػؽ ف ػػي الخصوص ػػية ،أو ع ػػدـ مواجي ػػة

اإلرىػػاب لحمايػػة حػػؽ الخصوصػػية ،فػػبل بػػد مػػف أف يػػتـ اختيػػار جانػػب حمايػػة الحػػؽ فػػي

الخصوص ػػية ،وعمي ػػو ،يج ػػب اف تك ػػوف آلي ػػات مكافح ػػة االرى ػػاب بطريق ػػة ال ت ػػؤدي إل ػػى
االضرار بحؽ الخصوصية.
مػػف خػػبلؿ ىػػذا البحػػث ،حاولنػػا د ارسػػة كيفيػػة مكافحػػة االرىػػاب دوف المسػػاس بحػػؽ
االنساف في الخصوصية .واف اختيار عنواف البحث بيذا الشكؿ ،مف حيث ربط مكافحػة

اإلرىػػاب بحمايػػة الحػػؽ فػػي الخصوصػػية ،يرجػػع الػػى أف أقػػرب حقػػوؽ اإلنسػػاف المتػػأثرة
بعمميات مكافحة اإلرىاب ىو الحؽ في الخصوصية في المراحؿ االولى مف البحث عػف

اإلرىابييف وتمييز األبرياء ،ممف ىو اإلرىابي الحقيقي.
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ABSTRACT :
Terrorism is a scourge that afflicts human society as a whole ،
the reason terrorism does not distinguish between people ،and no
except those who carry the idea and achieve its goals. The damage
caused by terrorism is no longer limited to others ،but terrorism is
threatening everyone the reason of its direct and indirect negative
influence.
Also ،in the midst of the fight against terrorism ،one must
not forget the important aspect of these matters ،namely ،that such
a struggle should not be at the expense of human rights ،and of
course ،between those rights: the human right to privacy.
Counterterrorism operations violate the human right to
privacy ،this will be in the interests of terrorists ،of course ،and
the reason terrorism works mainly against human rights.
It is necessary to find a balance between the fight against
terrorism on the one hand ،and the protection of the human right
to privacy on the other ،the reason the protection of human rights
must be the first of the highest before thinking about how to fight
terrorism. If there are cases that require a choice between
combating terrorism With the violation of the right to privacy ،or
not to face terrorism protection of the right to privacy ،no doubt
must choose the side of the protection of the right to privacy and
to deter terrorism in a manner that does not lead to injury to the
human right to privacy.
In this study ،we will try to fiad how to combat terrorism
without prejudice to the protection of the human right to privacy.
The choice of the title of the research is to link the fight against
terrorism with the protection of the right to privacy ،the reason
that is the closest human rights affected by counterterrorism
operations are the right to privacy in the early stages of Search for
terrorists and distinguish innocent from them from the real
terrorist.
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