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لعياض ي عصام*1
 1جامعة سوق أهراس (الجزائر) i.layadi@univ- soukahras.dz ،
ملخص:
نهدف من خالل هذا الدراسة إلى التعرف على مفهوم العنف الرياض ي في ضوء النصوص القانونية والتشريعات من
خالل الوصول إلى الحلول والطرق األفضل للتقليل منه داخل املالعب الجزائرية،وقد قمنا بدراسة وصفية تحليلية ألهم
مرسومين تناوال موضوع العنف الرياض ي بدقة أال وهما املرسوم التنفيذي  138- 94والقانون 05- 13
وأهم النتائج املتوصل إليها من دراستنا - :نظرة النصوص القانونية حول العنف في املالعب الرياضية الجزائرية جاءت
بناءا لتكريس مبدأ الوقاية من العنف الرياض ي بوضع آليات املعالجة وتنظيم الفاعليين ومختلف شرائح املجتمع.
 أن تطبيق القوانين بصرامة وبدون تالعب من شأنه تنظيف محيط كرة القدم من ظاهرة العنف.كلمات مفتاحية :العنف.الرياض ي،.املرسوم.التنفيذي ،.138- 94القانون05- 13.
Abstract:
Through this study, we aim to identify the concept of sports violence in light of the
legal texts and legislation by reaching better solutions and ways to reduce it within the
Algerian stadiums. -05.
The most important findings from our study: - The legal texts on violence in
Algerian sports stadiums are based on the consecration of the principle of preventing
sports violence by setting up treatment mechanisms and organizing actors and various
segments of society - The strict application of laws and without tampering will cleanse
the football environment from the phenomenon of violence.
Keywords: Sports Violence; Executive Decree 94-138; Law 13-05.

* املؤلف املرسل
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 .1مقدمة:
العنف الرياض ي ظاهرة عاملية،تعاني منها معظم املجتمعات الغربية والعربية واملحلية بصورة أو بأخرى وذلك بسبب
ما يصاحبه من أعمال التخريب والتدمير والقتل )(Stamiris, 2000,p123
والجزائر كباقي الدول عرفت في اآلونة األخيرة ظاهرة العنف الریاض ي في مالعب كرة القدم ،رغم اإلجراءات الوقائیة
والردعیة املتخذة من طرف الرابطة الوطنیة لكرة القدم كتسلیط العقوبات والغرامات املالیة على النوادي وإقصاء بعض
املالعب ،إال أن العنف والشغب الریاض ي الزال یتنامى في البالد وأمتد حتى للخارج (كأحداث سوسة سنة  ( 2004وإذا تتبعنا
مجریات البطولة والكأس الوطنیين بقسميها األول والثاني فإننا سنسجل استمرارية وتنامي أعمال الشغب ،حیث عرفت
املواسم األخيرة تضاعف األحداث الریاضیة في جل والیات الوطن ،فاألصل أن كرة القدم هي سرح رائع للمنافسة النظیفة
والروح الریاضیة ولیست مناسبة ملمارسة العنف والشغب والسرقة (عبدون، 2005،الصفحة)7
ومع تزايد انتشار هذه الظاهرة في الوسط الرياض ي الجزائري كان من الضروري تفعيل اآلليات والنصوص القانونية
ملجابهته والتصدي لكل أشكاله داخل املالعب الوطنية،وقد كان للمرسوم تنفيذي رقم  138- 94مؤرخ في  25ذي الحجة
عام 1414املوافق ل5يونيو 1994والذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في
األماكن الرياضية دور كبير في الوقاية والتقليل من ظاهرة العنف الرياض ي،وهذا ما أكده القان ــون  13/05املتعلـ ــق بتنظي ــم
األنشط ــة البدنيـ ــة و الرياضيـ ــة وتطوي ـ ــرها جمـ ــلة م ن اإلج ـراءات الوقائـ ــية التي تدخل في هذا اإلطار واملتعلقـ ــة بما يمكن أن
تقوم به بالسلـ ــطات املحليـ ــة و املرك ـ ـزية و الفاعلين في مجال الرياضـ ــة من التزامات للوقاية من العن ــف الرياض ي في املنشآت
الرياضية ومكافحته.
وسنحاول من خالل هذا البحث إلى تسليط الضوء على توضيح مفهوم العنف الرياض ي من خالل النصوص القانونية
والبحث عن الحلول والطرق املناسبة ملواجهته.
وعليه أدرجنا التساؤالت التالية للدراسة:
التساؤل العام:
 ما واقع العنف الرياض ي في ظل النصوص القانونية بالجزائر؟التساؤالت الجزئية:
ما دور النصوص القانونية في التقليل من العنف داخل املالعب الرياضية الجزائرية؟
هل هناك تطبيق صارم للنصوص القانونية الخاصة بالعنف الرياض ي لدى األندية الرياضية الجزائرية؟
الفرضية
أهداف الدراسة:
 التعرف على مفاهيم وأسباب العنف الرياض ي بالجزائر التعرف على دور النصوص القانونية في التقليل من العنف داخل املالعب الرياضية الجزائرية. معرفة إن كان هناك تطبيق صارم للنصوص القانونية الخاصة بالعنف الرياض ي لدى األندية الرياضية الجزائرية.200
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الدراسات السابقة:
الدراسة األولى :دراسة رقية سليمان عواشرية ، 2017تحت عنوان" التدابير القانونية للوقاية ومكافحة العنف في املنشآت
الرياضية الجزائرية،حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى قدرة التدابير الوقائية التي جاء بها قانون رقم 13ـ 05املتعلق
بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية املؤرخ في 23جويلية  2013في الحد من العنف في املنشآت الرياضية الجزائرية،بعد أن
استفحلت هذه الظاهرة مهددة مستقبل الرياضة الجزائرية ،وهي ظاهرة وإن كان تاريخها قد ارتبط في بداياته األولى بكرة
القدم الرياضة األكثر شعبية،إال أن أشــكالها اختلفت من مرحلة إلى أخرى،وكانت وراءها عوامل نفســية وسياسية
واقتصادية واجتماعية.
وقد خلصت الدراسة إلى أهمية التدابير التي جاء بها القانون أعاله إال أن فاعليتها مرهونة بعوامل متعددة تنظيمية
وتكوينية ومادية.
الدراسة الثانية :دراسة بن عيس ى أحمد ، 2015تحت عنوان األطر القانونية اإلجرائية واملوضوعية للوقاية من العنف
الرياض ي " دراسة في ظل القانون  31 /25املتعلـ ــق بتنظي ــم األنشط ــة البدنيـ ــة والرياضيـ ــة وتطوي ـ ــرها،حيث يهدف النشاط
الرياض ي هوة الترفيه و الترويح عن النفس إال أنه أصبح يشكل خطرا في حالت معينة .يصل حد العنف داخل املنشآت
والهياكل الرياضية ،وتختلف أسبابه بين تلك املرتبطة بالبيئة واملجتمع والفواعل في امليدان الرياض ي و بين تلك املتصلة
بالحالة الذاتية،وجاء القان ــون  31/25املتعلـ ــق بتنظي ــم األنشط ــة البدنيـ ــة و الرياضيـ ــة وتطوي ـ ــرها إجـ ـ ـراءات الوقائية التي
تهدف إلى الوقاية من العنف الرياض ي سواء عن طريق الهيئات املحليـ ــة أو املرك ـ ـزية والعاملين في مجال الرياضـ ــة من
التزامات للوقاية من العن ــف في املنشآت الرياضية.
وأهم النتائج املتوصل إليها- :أن القانون ورغم الهدف منه الردع و تنظيم العالقات بين األفراد بما يتوافق مع
متطلبات البناء االجتماعي الصحيح إال أنه يبقى يلفه الجمود من حيث معالجة ظاهرة العنف الرياض ي املتصل بالسلوك
اإلنساني الذي يقوم به ك وجه يعبر به عن خصوصيته االجتماعية و كجزء من املجتمع الذي يعيش فيـه
إن خاصية التجريد التي توجد في القانون تعط له نسبية معالجة العنف الرياض ي عند اإلنسان وتجعله قاصرا في فهمأسبابه التي يتغذي منها باستمرار سواء كانت ظروف اجتماعية أو اقتصاديـة أو نفسي ــة.
.2الجانب النظري للدراسة:
 1.2تعريف العنف:
جاء في املعجم " لسان العرب" على أن العنف هـو الخرق باألمر وقلة الرفق بـه وعلیه ،یعنف عنفا وعنافة وأعنفه
وعنفه تعنیفا ،وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في ما ال یعطي على العنف ،أما األعنف  :كالعنیف :الذي ال یحسن الركوب لیس
له رفق بركوب الخیل وأعنف الش يء  :أخذه بشدة ،وأعتنف الش يء :كرهـه ،والتعنیف :التوبیـخ و التقریـح واللوم ،وعنف:
العين و النون والفاء أصل صحیح یدل على خالف الرفق ،قال الخلیل :العنف ضد الرفق ،تقول عنف ،یعنف ،عنفا ،فهو
عنیف إذا لم یرفق في أمره (منظور، 1997 ،الصفحة)444
وفي اللغة االنجليزیة فقد حدده قاموس  Oxfordبأنه " :فعل إرادي متعمد یقصد الحاق الضرر أو التلف أو تخریب
أشیاء ،أو ممتلكات أو منشآت خاصة عن طریق استخدام القوة)(oxford, 2000,p1445
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العنف إصطالحا :تعتبر كلمة العنف ) (la VIOLENCEالتصرفات التي تتضمن معاني الشدة ،القسوة،التوبيخ ،واللوم،
وعليه فإن العنف إما أن يكون لفظيا أو فعليا (ميسوم، 2016 ،الصفحة)139
 2.2مفهوم العنف الرياض ي :يعرف على أنه « سلوك عدواني يوجه الفرد فيه عدوانيته نحو اآلخرين ،واملنشــآت واملمتلكات
الفردية والحكومية على الســواء ،إما بإطالق ألفاظ السباب وإما باالستهجان أو السخرية أو بالتخريب والتشويه أو التدمير»
(املصطفى، 2004 ،الصغحة)41
.3.2مظاهر العنف في الریاضة :تنوعت أشكال العنف ومظاهره،حسب طبیعة املجتمع،والظروف االقتصادیة.
 .1.3.2العنف املباشر :هو ذلك العدوان الذي یوجه مباشرة إلى الشخص أو الش ئ الذي یسبب لنا الفشل أو
اإلحباط ،كما أنه أحد الدفاعات التي یستخدمها الفرد للدفاع عن ذاته واستمرار االحتفاظ بعالقته بالواقع النفس ي
واملادي ،والعدوان یتولد عن نتائج مباشرة لإلحباط ،فالفرد یسعى إلى تحقیق أهدافه إذا ما واجه عائق یعطل من
تحقیقه لهذا الهدف (عيساوي، 1984 ،الصفحة)79
 .2.3.2العنف غیر املباشر(املعنوي) :هو كل ما يصدر بطريقة غير مباشرة من ألفاظ وعبارات جارحة التي يستخدمها
الجهوي،األنصار،ممارس ي النشاط الرياضين،وكذا الالعبين والحكام أو املدربين رؤساء األندية ،إضافة إل تلك الكتابات التي
تتضمن تصريحات وشعارات التي ترفع بمناسبة املواعيد الرياضية ،وكذا الرسومات والعبارات التي تكتب على الجدران
واإلعالنات التي توزع وتعلق باملناسبة حيث تتضمن ألفاظ جارحة (بورجاف، 2014 ،الصفحة)20
 .3.3.2العنف الفردي  :العنف ظاهرة متعلقة أساسا باألفراد ،سواء كانوا هؤالء األفراد املؤثرین أو املتأثرین بهذا العنف وقد
جاء في تعریفه هو ذلك الشعور بالیأس واإلحباط ،بسبب اإلخفاق ،وهو عنف الفرد سواء بسبب الصراع أو نتیجة خارج
عن إرادته (زحالوي و انطوان، 1975 ،الصفحة)22
 .4.3.2العنف الجماعي :إن الطبیعة االجتماعیة لإلنسان تفرض علیه االحتكاك باآلخرین والتعامل معهم لتحقیق مختلف
الحاجیات،لذا فإن نفسیة الناس املتجمهرین تختلف عن جوهرها ،فإن مجرد ،التواجد مع الجمع ما یغير الفرد،وتبعا
لذلك فإن تجمع األفراد في حشد ما یقوم إلى تشكیل كائن جدید یعلو على الفرد وهو روح الجماعة.
 .5.3.2العنف اللفظي :هو تهديد اآلخرين وإيذائهم عن طريق الكالم و األلفاظ البذيئة النابية واالستهزاء والسب والشتم
وعادة ما يسبق العنف اللفظي عنف فعلي جسدي،ويكون القصد منه في هذه الحالة الكشف عن قدرات وإمكانات اآلخرين
قبل االقدام على توجيه العنف الجسدي ضدهم (العصماني، 2003 ،الصفحة)24
 .6.3.2العنف املادي)ضد املمتلكات) :إن املقصود بالعنف املادي ذلك العنف ضد املمتلكات املادیة ومثال ذلك العنف
داخل املالعب من تكسير وتخریب إن اختلفت األسباب والدوافع الرتكابه فهناك عدة عوامل مشتركة في تغذیة هذا العنف
بدءا من األسرة والبیئة االجتماعیة والسیاسیة.
 .4.2أسباب العنف الرياض ي:
أ  -ضعف املستوى الفني لألداء الرياض ي عند الالعبين.
ب  -تحيز اإلعالم إلى العب أو فريق معين.
ت  -ضعف شخصية املدرب وبالتالي فقدانه السيطرة عن الالعبين
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ث  -تعاطي املشروبات الروحية واملواد املخدرة.
ج  -كثرة أخطاء الحكام لدرجة يصعب على الالعبين والجمهور تحملها.
ح  -عدم الوعي بالروح الرياضية العالية عند الالعبين واملدربين والجمهور.
خ  -عدم مالئمة املالعب ملعايير األمن والسالمة الدولية (جابر، 2007 ،الصفحة)1122- 1121
الجدول :1يبین أهم األحداث والوقائع في املالعب الجزائرية
املوسم الكروي

املكان

اللقاء

األحداث

1980-1981

ملعب  20أوت بالعاصمة

؟

سقوط جزء من السقف امللعب على املتفرجين بسبب

1989-10-27

؟

تلمسان – مولدية باتنة

1994-1995

أحمد زبانة وهران

مولدية وهران -اتحاد

االزدحام الشديد
قتال وعدد من الجرحى  13واسفر عن
أخرج الحكم ثالث بطاقات حمراء وثالث صفراء مما أ دى
إلى نشوب فوض ى
الجزائر

قتلى وعدد من الجرحى

إتحاد الجزائر -مولدية

تعرض فيها مساعد الحكم على ضربة في الرأس من طرف

الجزائر

الجمهور مما جعل املقابلة تتوقف

؟

وداد بوفاريك -وداد تلمسان

تعرض الحكم إلى الضرب املبرح من طرف مدرب والعيي

ملعب 5جويلية

مولدية الجزائر -وداد

وقوع العديد من االصابات وتعرض الحكم للقذف

تلمسان

بالحجارة بسبب سوء التحكيم ،مما أدى بالجمهور إلى

؟

1995-1996
1998

مشاجرات واحداث عنف بين املناصرين خلفت ثالثة

وداد بوفاريك

1999-2000

ممارسة العنف والشغب من تكسير وتخريب

أفريل 2000

البليدة

اتحاد البليدة -م.الجزائر

مواجهات بين األنصار واستعمال األسلحة

 5ماي 2000

القبة

رائد القبة -إتحاد الحراش

تحطيم ومواجهات تسبب فيها أنصار اتحاد الحراش

 18ماي 2000

عمر حمادي

شباب بلكور -م.قسنطينة

وقوع مشادات وشغب تسبب فيه أنصار بلكور

 8أكتوبر 2000

ملعب  5جويلية

م.الجزائر -ا.عنابة

تكسير تحطيم وتخريب

 23نوفمبر 2002

ملعب  5جويلية

م.الجزائر -شبيبة بجاية

تكسير تحطيم وتخريب

 24نوفمبر 2000

ملعب  20أوت

ا.الجزائر -شباب بلوزداد

مشادات عنيفة

ديسمبر 2000

ملعب 5جويلية

م.الجزائر -م.قسنطينة

أعمال عنف

 14ديسمبر 2000

ملعب  20أوت

شباب بلوزداد -ا.الحراش

شغف،عنف تكسير تسبب فيه أنصار اتحاد الحراش

 21ديسمبر 2000

البليدة

ا.البليدة -شباب بلوزداد

تكسير ،عنف تسبب فيه العبو ومسيرو فريق بلوزداد

 21ديسمبر 2000

عين مليلة

أمل عين مليلة -م.الجزائر

مناوشات واحتجاجات الالعبين وأعمال عنف تسبب
فيها أنصار املولودية
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 7ديسمبر 2007

ملعب الحراش

ا.الجزائر -رائد القبة

مناوشات واجتياح امللعب من قبل مناصري الحراش

 5أفريل 2008

ملعب الحراش

نادي الرغاية -ا.الحراش

تراشق عنيف بالحجارة،أدى إلى فقد عين أحد مناصري
الحراش

املصدر( :كرفس، 2014،الصفحة ) 397

مالحظة تعني عالمة(؟) عدم معرفة مكان اجراء اللقاء.

من خالل الجدول يتضح أن أعمال العنف كانت أكثر في موسم  2000بحوالي  10مباريات وهو أعلى رقم
مسجل،وكانت أكثر املباريات التي يحدث فيه العنف لفرق مولودية الجزائر واتحاد الحراش،والسبب يرجع إلى عدم ردع
الفرق وتغريمها ما جعل املجال مسموحا أمام الجماهير الرتكاب مثل هذه األعمال.
 .3املراسيم والتشريعات ملواجهة العنف الرياض ي:
حيث سعت الدولة الجزائرية إلى محاربة ومجابهة أشكال العنف والجريمة داخل الوسط الرياض ي بإصدار العديد
من النصوص القانونية،وضمان التحكم في مثل هذه األعمال التي ال تشجع على الالعب النظيف والعادل الذي يتصف
بالروح الرياضية واألخالق الفضيلة لذلك سعت لجزائر على إصدار العديد من القوانين للحد من هذه الظاهرة نذكر منها:
.1.3املرسوم التنفيذي رقم  138- 94مؤرخ في  25ذي الحجة عام 1414املوافق ل5يونيو 1994يتضمن انشاء لجنة
وطنية للتنسيق ما بین القطاعات للوقاية من العنف في األماكن الرياضية.
املادة :1تنشأ لدى الوزير املكلف بالرياضة لجنة وطنية للتنسيق بين القطاعات للوقاية من العنف داخل املنشآت الرياضية
ويشار إليها فيما يلي" اللجنة".
املادة : 2تكلف اللجنة دون املساس بصالحيات الهياكل واملصالح املختصة بما يلي:
دراسة واقتراح كل التدابير املتعلقة بالوقاية من العنف في املنشآت الرياضية بكل أنواعها.
السهر على توفير شروط نجاح سير التظاهرات واملنافسات الرياضية والعمل على التشاور ما بين القطاعات في
هذا املجال وذلك باالتصال مع األطراف املعنية.
 متابعة نشاطات لجان املصادقة على املنشآت الرياضية ولجان التنسيق للواليات والقيام بتنسيق عملها عند
االقتضاء.
إعداد نشرة رابطة اللجنة والقيام بنشرها
املادة :3تشكل اللجنة التي يرأسها الوزير املكلف بالرياضة أو ممثله ممايلي:
 ممثل الوزير املكلف بالدفاع
 ممثل الوزير املكلف بالداخلية
 ممثل الوزير املكلف باالتصال
 ممثل الوزير املكلف بالعدالة
 ممثل الوزير املكلف بالنقل
 ممثل الوزير املكلف بالتربية الوطنية
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 ممثل الوزير املكلف بالصحة
 ممثل الدرك الوطني
 ممثل املديرية العامة للحماية املدنية
رئيس املجلس الوطني للرياضة أو ممثله
رئيس كل اتحادية رياضية
رئيس اللجنة الوطنية االوملبية الجزائرية أو ممثله
رئيس كل لجنة مصادقة على املنشآت الرياضية للوالية أو ممثله
رئيس كل لجنة تنسيق التظاهرات الرياضية للوالية أو ممثله،يمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ليسيرها في
أشغالها.
املادة :4يجب أن تكون ملمثلي الوزراء امل ذكورين في املادة السابقة رتبة نائب مدير في اإلدارة املركزية على األقل.
املادة :5يعين أعضاء اللجنة بقرار الوزير املكلف بالرياضة بناءا على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
املادة :6تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثالثة أشهر بناءا على استدعاء من رئيسها،كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية
كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستثناء من رئيسها.
املادة :7تتوفر اللجنة ألداء مهامها على ما يلي:
 مكتب تنفيذي يرأسه رئيس اللجنة
أمانة
املادة :8يكلف املكتب التنفيذي على الخصوص ما يلي:
السهر على تطبيق تدابير اللجنة ومخططاتها وبرامجها
القيام بالتقويم الدوري ملدى تطبيق التدابير التي تقررها اللجنة
 دراسة كل ملف يتعلق بمهام اللجنة.
إعداد الحصيلة السنوية لنشاطاته وتقديمها للجنة.
املادة :9يجتمع املكتب التنفيذي مرة واحدة كل شهر على األقل باستدعاء من رئيسه
املادة : 10يتشكل املكتب التنفيذي الذي يرأسه رئيس اللجنة مما يلي:
 ممثل الوزير املكلف بالدفاع الوطني
 ممثل الوزير املكلف بالداخلية
 ممثل املديرية العامة لألمن الوطني
 ممثل الدرك الوطني
 ممثل املديرية العامة للحماية املدنية
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 ممثل اللجنة الوطنية االوملبية الجزائرية
 ممثل املجلس الوطني للرياضة
أربعة رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير املكلف بالرياضة
املادة :11تتولى أمانة اللجنة مصالح وزارة الشبيبة والرياضة.
املادة :12تعد اللجنة قانونها الداخلي خالل أول اجتماع لها وتصادق عليه.
املادة :13ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في  25ذي الحجة عام 1414املوافق 5يونيو سنة  1994مقداد سيفي.
.2.3قانون رقم 05- 13املؤرخ في  14رمضان 1434املوافق 23يوليو سنة  2013يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية
وتطويرها.
الباب الحادي عشر :الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته
املادة :196تشكل الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية عمليات
دائمة زادت أولوية لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية.
تحدد قواعد الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية على
الخصوص إلى:
ترقية قيم الرياضة أو االوملبية
تعميم أخالقيات الرياضة بالروح الرياضية
تحسيس املواطنين بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ومكافحة السلوكات غير الحضارية
ترقية ثقافة السلم والتسامح
 مكافحة العنف في املنشآت الرياضية
املادة :198ترتكز تدابير الوقاية من العنف باملنشآت الرياضية ومكافحته خصوصا على ما يأتي:
 وضع وسائل للوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته
تنسيق أعمال وتدابير تدخالت الفاعلين املنصوص عليها في املادة 199أدناه.
 املعاقبة على أعمال العنف التي تمس بتنظيم التظاهرات الرياضية وسكينة وأمن الجمهور واملمتلكات.
الفصل األول :التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته.
املادة :199تعمل الدولة والجماعات املحلية واالتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية واملصالح املعنية
ومستخدمو التأطير الرياض ي واملسيرون الرياضيون و الرياضيون،وكل منظم عمومي أو خاص للتظاهرات الرياضية،وكذا
العائلة ووسائل اإلعالم بجزم على الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية و/أو تتضمن مكافحته.
ويجب عليهم بهذه الصفة وأداء التزاماتهم وتعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتشجيع الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية
والقضاء عليه على الخصوص بواسطة:
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توفير الظروف املالئمة إلجراء التظاهرات الرياضية في السكينة
تحسيس العائ الت على املساهمة في الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته
 الترقية والتحسيس من طرف املؤسسات التربوية والتعليم والتكوين وكذا املؤسسات التابعة لقطاع الشؤون
الدينية بثقافة املواطنة والتمدن وقيم السالم والسامح التي تكرسها الرياضة واالوملبية.
تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية.
ترقية القيم الرياضية ومرافقة لجان املناصرين املؤسسة قانونا.
تشجيع الدراسات واألبحاث املتعلقة بالوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته.
املادة :200يجب على الدولة والجماعات املحلية واملصالح املعنية وكذا االتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي
والجمعيات الرياضية ومسيري املنشآت الرياضية أو منظمي التظاهرات الرياضية وكل مؤسسة أو هيئة أو شخص خاضع
للقانون العام أو الخاص،مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية كل في مجال تخصصه،القيام بما يأتي:
 توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها واجرائها.
 ضمان أو املشاركة في تكوين أعوان املالعب املكلفين على الخصوص بما يأتي:
 مراقبة املداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية
 ضمان الفصل مابين املتفرجين
 تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية
اعالم املصالح املختصة واالسعافات األولية والحماية املدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي
تهدد األمن في املنشأة الرياضية.
 تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم
املادة :201يجب على النوادي والجمعيات الرياضية التي تنظم التظاهرات الرياضية وضع لجنة مناصرين تكلف على
الخصوص بما يأتي:
 املشاركة في تحديد كل التدابير التي من شأنها الوقاية ومكافحة العنف في املنشآت الرياضية وتنفيذها في ظل
االحترام الصارم للقوانين واألنظمة املعمول بها.
ترقية الروح الرياضية ونشر األخالقيات الرياضية بين أعضائها واملحافظة عليها.
يحدد الوزير املكلف بالرياضة شروط وكيفيات تأسيس لجان املناصرين وتنظيمها وسيرها.
املادة :203يجب على الدولة والجماعات املحلية ووسائل اإلعالم واالتصال العمومية والخاصة والحركة الجمعوية ،كل في
ميدان اخت صاصه ،ترقية نشاطات الوقاية التربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح املجتمع ال سيما الشباب قصد مكافحة
التصرفات التي تمس بأخالقيات الرياضة والروح الرياضية.
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املادة :204يجب على الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياض ي واالداري والتقني وكذا الجمهور التحلي بسلوك مثالي السيما
من خالل احترام القوانين واألنظمة املعمول بها واألشخاص وكذا األشخاص وكذا املحافظة على املمتلكات ويجب عليهم
زيادة على ذلك املساهمة في الوقاية من العنف في الوسط الرياض ي ومكافحته،السيما من خالل تنظيم نشاطات تربوية
وتوعية للروح الرياضية.
 .3.3تحليل نقدي ملرسوم  138- 94وقانون .05- 13
.1.3.3املرسوم التنفيذي رقم  138- 94املؤرخ في  25ذي الحجة عام 1414املوافق ل5يونيو 1994يتضمن انشاء لجنة
وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في األماكن الرياضية.
تضمن هذا املرسوم  13مادة،حيث ذكر في قلب املادة األولى انشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية
من العنف داخل املنشآت الرياضية ،وهدفها اخماد نار العنف الرياض ي قبل ان يطفو لهيبها في كل املالعب ،لذا من
الضروري انشاء هذه اللجنة وذلك للحد من مخاطر انتشار وباء العنف الرياض ي،فيما عززت املادة 2دور اللجنة وصالحياتها
كدراسة كل التدابير املتعلقة بالوقاية من العنف باملنشآت الرياضية قبل واثناء وبعد املباراة تهدف إلى السهر على توفير
التظاهرات واملنافسات في احسن الظروف ،كما تعمل على متابعة نشاطات لجان املصادقة على املنشآت الرياضية ولجان
التنسيق للواليات ،واعدا د نشرة لرابطة اللجنة.
أما املادة  3فبينت مكونات اللجنة والتي يرأسها الوزير املكلف بالرياضة وتحديد ممثليه كل على حدى ،وفي صلب
املادة الرابعة اتضح معايير املمثلين للوزراء ورتبهم في اإلدارة املركزية دون غيرها عن القطاعات األخرى،بينما املادة  5فقد
ابرزت أن اعتماد األعضاء وتعيينهم يكون بناءا على قرار الوزير املكلف بالقطاع بعد اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها،
فيما اكدت املادة  7على تحديد مهام اللجنة ومكوناتها من مكتب تنفيذي يرأسه رئيس اللجنة واألمانة.
بينما املادة  8أبرزت صالحيات املكتب التنفيذي ومهامه حيث يسهر على تطبيق تدابير اللجنة مخططاتها ودراسة امللفات
املتعلقة باللجنة ،والقيام بالتقويم الدوري ،واعداد الحصيلة السنوية.
أما عن املادة 9فأوضحت أهم اجتماعات املكتب التنفيذي مرة كل شهر على األقل،فيما أفرزت املادة  10والتي بينت
تشكيلة املكتب التنفيذي على عكس املادة  11التي بينت أن مصالح أمانة اللجنة تولي مصالح وزارة الشبيبة
والرياضة،واملادة  12جاء في بندها أن اللجنة تعد قانونها الداخلي خالل أول اجتماع واملصادقة عليه من صالحيتها.
ويتضح جليا مما سبق أن القارئ واملتفحص ملضمون هذا املرسوم التنفيذي 138- 94يالحظ أنه جاء بناءا لتكريس
مبدأ الوقاية من العنف الرياض ي بوضع آليات املعالجة وتنظيم الفاعليين ومختلف شرائح املجتمع حتى تصفوا العكرة
وتتألف القلوب ما بين األفراد ألن الرياضة تجمع الشعوب وال تفرقها"فأنت منافس ي ولست عدوي" كما أن تنظيم وتفعيل
اللجنة من شأنه فتح أبواب الحوار الثقافي للجمهور الرياض ي،وقمع أشكال العنف الرياض ي في املالعب يحتاج إلى تظافر
الجهود ما بين األطراف ومساعدة اللجنة في مهامها لتحقيق الهدف األسمى والعام وهو نبذ أشكال العنف بأي طريقة كانت
ومهما كلفت من ثمن.
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.2.3.3قانون رقم 05- 13املؤرخ في  14رمضان 1434املوافق 23يوليو سنة  2013يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية
وتطويرها.
وجاء في الباب الحادي عشر بعنوان :الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية ومكافحته.
والذي احتوى على مادتين وفصل احتوى على  6مواد ،حيث بينتن املادة  196أن مكافحة العنف عملية دائمة وذات
أولوية لتطوير النشاط الرياض ي وذلك من أجل ترقية قيم الرياضة واألوملبية وتعميم أخالقيات الروح الرياضية وترقية
ثقافة السلم والتسامح واملكافحة الفعلية للعنف في املنشآت الرياضية.
فيما أوضحت املادة  198على تدابير الوقاية من العنف في املنشآت بوضع الوسائل والكاميرات وتقنيات التكنولوجيا
املتدفقة وابعاد املدرجات عن حافة األرضية أكثر للوقاية من العنف على الرياضيين وكذلك معاقبة كل املتسببين في ظاهرة
العنف وا لتي من شأنها اشعال فتيل الفتنة مما أدى إلى تهديد أمن الجمهور واملمتلكات.
وفي الفصل األول والذي كان عنوانه :التزامات الفاعليين في مجال الوقاية من العنف في املنشآت الرياضية
ومكافحته.
وجاء في مضمون املادة 199أن كل قطاعات الدولة سواء املركزية منها أو الرياضية وكل األسرة العاملة في حقل
الرياضة تعمل على ضمان مكافحة العنف والسهر على تطهير املالعب من خبث هذا الداء وذلك بتوفير كل الظروف املالئمة
إلجراء التظاهرات في سلم وتحسيس العائالت واملجتمع املدني على نبذ فكرة العنف في الوسط االجتما عي ورسخ ثقافة
الحبة والوئام زيادة على ذلك فعلى مراكز التعليم والتربية والتكوين والقطاعات التابعة لشؤون الدينية بنشر ثقافة
املواطنة ونشر قيم التسامح التي تكرسها الرياضة والروح األوملبية وذلك بتشجيع كل مبادرات الحركات الجمعوية ومرافقة
لجان األنصار في مهمة ال وقاية من العنف في املنشآت وكذلك تشجيع الدراسات واألبحاث املتعلقة بالوقاية والحد من هذه
الظاهرة الخطيرة ومكافحتها بشتى الطرق.
أما بالنسبة للمادة 200والتي أكدت حرص الدولة واملصالح املعنية بقطاع الرياضة وكل االتحاديات والنوادي
والرابطات واملسيرين للمنشآت أو املنظمين للتظاهرات القيام بتوفير شروط العمل في مجال تنظيم التظاهرات
وتأمينها،وضمان الفصل ما بين املتفرجين،بتطبيق النظام الداخلي للمنشأة واعالم املصالح املشتركة في أمن وسالمة املنشأة
من مصالح الحماية املدنية واالسعافات وغيرها وحسن التنظيم للتظاهرات.
بينما جاء في مضمون املادة  201أن كل نادي او جمعية رياضية ملزمة بوضع لجان للمناصرين والعمل على املشاركة
في تحديد التدابير التي من شأنها الوقاية ومكافحة العنف باحترام الصارم للقانون والعمل على ترقية الروح الرياضية
واملحافظة عليها.
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أما بالنسبة للمادة 202والتي تناولت عنصرا هاما في اخماد فتيل العنف وتوهجه أو زيادة اشعاله واملتمثلة في االعالم
والذي يعتبر الحلقة الجوهرية أو العنصر الهام لوقف نشاط العنف في املالعب الجزائرية حيث يعمل على ترقية الحركة
الرياضية والقيام بنشر القيم واملبادئ الرياضية النزيهة ونبذ كل ما هو عنف ومكافحته.
وفي آخر الفصل جاءت املادة 204لتؤكد الصحوة املرجوة واملنتظرة وسبل القضاء على الوباء بتحلي كل الرياضيين
ومستخدمي التأطير باعتبارهم أحد أطراف العنف بالسلوك املثالي واحترام القوانين واللوائح التنظيمية املعمول بها
واملحافظة على املمتلكات والقيام بتنظيم النشاطات التربوية وتوعية األفراد بالروح الرياضية من أجل القضاء على هذه
الظاهرة ومحوها .

210

العنف الرياض ي في ظل النصوص القانونية (دراسة تحليلية نقدية للمرسوم التنفيذي 138- 94والقانون )05- 13
 .4خاتمة:
مما سبق ذكره يتضح أن النصوص القانونية في الجزائر تعمل على تنظيم سلوك األفراد من خالل اللوائح النظم
التي من شأنها مكافحة ومحاربة العنف في املالعب وتجنيد اآلليات املادية والبشرية ،كما تساهم النصوص القانونية في
اعادة بعث روح التسامح والسلم ونبذ أشكال العنف في املالعب الجزائرية وتشجيع األبحاث والدراسات في هذا املجال
والعمل على نشر ثقافة ل دى املجتمع مفادها الرياضة للجميع بدون عنف أو هدر للدماء ،كما ،أن تطبيق القوانين بصرامة
وبدون تالعب من شأنه تنظيف محيط كرة القدم من ظاهرة العنف ..لذا البد على الهيئات ومجتمع املدني مراقبة السير
الحسن للنصوص القانونية وتطبيقها بكل حذافيرها من شأنه تطوير اللعبة واخراجها من خطر األعظم وهو املوت ،وأهم
النتائج املتوصل اليها:
نظرة النصوص القانونية حول العنف في املالعب الرياضية الجزائرية جاءت بناءا لتكريس مبدأ الوقاية من
العنف الرياض ي بوضع آليات املعالجة وتنظيم الفاعليين ومختلف شرائح املجتمع حتى تصفوا العكرة وتتألف
القلوب ما بين األفراد ألن الرياضة تجمع الشعوب وال تفرقها "فأنت منافس ي ولست عدوي"
 أن تنظيم وتفعيل اللجنة من شأنه فتح أبواب الحوار الثقافي للجمهور الرياض ي ،وقمع أشكال العنف الرياض ي في
املالعب يحتاج إلى تظافر الجهود ما بين األطراف ومساعدة اللجنة في مهامها
 تساهم النصوص القانونية في اعادة بعث روح التسامح والسلم ونبذ أشكال العنف في املالعب الجزائرية
وتشجيع األبحاث والدراسات في هذا املجال والعمل على نشر ثقافة لدى املجتمع مفادها الرياضة للجميع بدون
عنف أو هدر للدماء.
أن تطبيق القوانين بصرامة وبدون تالعب من شأنه تنظيف محيط كرة القدم من ظاهرة العنف
التوصيات:
-

تكريس ثقافة التسامح الرياض ي و نبذ أشكال العنف وتقبل الهزيمة من طرف الفريق الخاسر

-

فرض النظام الرقابي على كل الفرق واألندية للوقاية من العنف الرياض ي من خالل وضع بطاقات الكترونية وطنية
للمتفرجين وكاميرات رقمية تكشف عن الجرائم املرتكبة في املنشآت.

-

العمل على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات الخاصة بالعنف الرياض ي ومعاقبة مرتكبيه بعقوبات ردعية.

 تفعيل دور الجمعيات واملجتمع املدني في نبذ العنف الرياض ي داخل الوسط الرياض ي. إقامة مؤتمرات ودورات وأيام تحسيسية حول مخاطر العنف الرياض ي.-

معاقبة كل من هو متسبب في العنف الرياض ي من الالعبين املتفرجين واإلعالميين والحكام الفاسدين.
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