
مجلة : دورية علمية ُمحّكمة ُتعنى باألبحاث األمنية
Manarat Al-Amen

MANARAT 
AL-AMEN A AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA - AAAAAAAA 

AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAA AAAAAAAA

تعرب املواد املنشورة عن رأي كاتبها وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة

Volume (1)  -  Issue (1) Jan 20152222 جملــــــــــــد )2(   -  العــدد )2( ينـــاير

توجه جميع املراسالت إلى رئيس التحرير على العنوان التالي :

موقــــع املركـــــز :
  AAAAAA.AAA.AA/AAAAAAAA 

أو عىل صفحة الفيس بوك:- 
)مركز البحوث والدراسات األمنية.(

تلفون/ 5700130/ 01 سيار )712588123( + )773535353( 
 فاكس/ 01/570012   -   ص. ب/ 12046
 )AAAAAAAAAAAAAAA.AAA( -:أو عىل الربيد اإللكرتوين لرئيس التحرير

أو زيارتنا عىل العنوان التايل:- 
صنعاء A الصافية A حي البلييل أمام مدرسة الكويت



رئيــس التحــرير 

عميد .د/ علي حميد العولقي
مدير التحــرير 

عميد .د/ محمد هاشم الخالد

سكرتري التحــرير
عقيد/ شكري سعيد الخيبه

هيئة التحــرير

التصحيح اللغوي
االستاد/ بشري حسن املجيدي

الهيئة االستشارية

مجلة : دورية علمية ُمحّكمة تعنى باألبحاث األمنية
Manarat Al-Amen

مجلة : دورية علمية ُمحّكمة تعنى باألبحاث األمنية
Manarat Al-Amen

اإلخراج الفني
 احمد صالح مفرح

املهندس/ مروان عبده السويدي
املهندس/ وليد عبد الله الحبييش  

ال�شريف ح�شن  علي  ــواء.اأ.د/  ــ ــ ل
القر�شي ريا�ض عبد احلبيب  لواء.اأ.د/ 
الـــعـــودي ــح  ــال ــش � حـــمـــود  اأ.د/ 
امل�شري علي  بن  علي  عميد.اأ.د/ 
الظاهري اهلل  �شيف  م�شعد  عميد.د/ 

حبتور ــن  ب الــعــزيــز  عــبــد  اأ.د/ 
لواء.د/ نا�شر عبد اهلل الطاهري
ــارك مــب ــن  بـ عـــو�ـــض  ــد  ــمـ اأحـ د/ 
الأفـــنـــدي اأحـــمـــد  حمــمــد  اأ.د/ 
م�شاعد قايد  بن  قايد  عميد.د/ 

عــمــيــد.د/ حمــمــد عــلــي جــبــاري

العوايض أحمد  ــد  زاي رائـــد.د/ 
دودة الرحمن  عبد  فواز  رائد.د/ 
الحسني محمد  ماجد  رائــد.د/ 
القريش أنـــور  شفيق  ــد.د/  ــ رائ
الجاميل عيل  عبدالعزيز  رائد.د/  
األحرمي محمد  سمري  رائـــد.د/  



قواعد النرش يف املجلةقواعد النرش يف املجلة

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة الجديدة إىل املعرفة . 1
األمنية.

االلتزام بأصول البحث العلمي, وقواعده العامة, ومراعاة التوثيق . 2
العلمي الدقيق ملواد البحث.

أال يكون البحث أو الدراسة جزءاً من رسالة الدكتوراه أو املاجستري . 3
التي تقدم بها الباحث أو جزءاً من كتاب له سبق نرشه.

4 . )AA( صفحة مطبوعة )يتعني أال يزيد عدد صفحات البحث عىل )50
مبا يف ذلك الهوامش واملراجع واملالحق.

األخطاء . 5 من  مراجعه  بعد  نسختني,  يف  مطبوعاً  البحث  ُيقدم 
الطباعيه.

تقوم هيئة التحرير باملراجعة اللغوية, وتعديل املصطلحات بالشكل . 6
الذي ال يخل مبحتوى البحث أو مضمونه. 

يرفق الباحث بياناً موجزاً بسريته العلمية, وعنوانه بالتفصيل, ورقم . 7
الهاتف والفاكس, والربيد اإللكرتوين.

البحث . 8 صفحات  امتداد  عىل  متسلسلة,  بأرقام  الهوامش  تكتب 
وترشح مرقمة بحسب تسلسلها, كام تخصص قامئة باملراجع يف 
آخر البحث تتضمن جميع املراجع التي أشري إليها يف املنت, وتوضع 
يف صفحات مستقلة عىل أن ترتب املصادر واملراجع بدءاً باملراجع 

العربية ثم املراجع األجنبية من دون ترقيم.
يراعى عند كتابة الهوامش ما ييل:-. 9

الكتب:- املؤلف, عنوان الكتاب ) دار النرش, سنة النرش, مكان 
النرش (, الصفحة.

الدوريات:- املؤلف »عنوان البحث« , أسم الدورية, العدد, )مكان 
النرش, تاريخ النرش(, الصفحة

ال تدفع املجلة مكافآت مالية مقابل البحوث املنشورة, أو مراجعات . 10
الكتب, أو أي أعامل فكرية ما مل تكن بتكليف من هيئة تحرير 

املجلة.
مينح كل باحث ثالثة نسخ من العدد املنشور فيه بحثه مع عرشة . 11

مستخرجاً من بحثه املنشور.
يخضع ترتيب البحوث املنشورة يف املجلة العتبارات فنية.. 12
يراعى A ما أمكن A يف أولوية النرش.. 13

البحوث الواردة من أعضاء هيئة التدريس بأكادميية الرشطة. -
البحوث والدراسات التي تعالج املشكالت األمنية. -
تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث وأسبقية تقديم البحوث التي  -

يتم تعديلها.
تنويع البحوث كلام أمكن ذلك. -

ثانيًا:- اإجراءات الن�شر:-
ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس التحرير.. 1
يتم إخطار الباحث مبا يفيد تسلم بحثه خالل ثالثني يوما من . 2

تاريخ التسليم.
يرسل البحث إىل أثنني محًكمني من ذوي االختصاص يف مجال . 3

البحث بعد أجازته من هيئة التحرير, عىل أن يتم التحكيم يف 
مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ إرسال البحث للتحكيم.

خالل . 4 عدمها  من  للنرش  البحث  صالحية  بقرار  الباحث  يخطر 
مثانية أسابيع عىل األكرث من تاريخ تسليم البحث.

إىل . 5 املالحظات  ترسل  املحًكمني  من  مالحظات  ورود  حالة  يف 
مده  خالل  تعاد  أن  عىل  الالزمة,  التعديالت  إلجراء  الباحث 

أقصاها شهر.
تصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكاً ملركز البحوث والدراسات . 6

األمنية وال يحق للباحث إعادة نرشها يف مكان آخر دون الحصول 
عىل موافقة كتابيه من املركز.

 يرفق الباحث ملخصاً لبحثه باللغة العربية واإلنجليزية ال يزيد . 7
عن مائتني كلمة .

التقدم  واملخت�شني  والباحثني  الأكادميية  يف  الأخوة  من  املركز  ويطلب 
الذكر   الآنف  النظام  يف  املذكورة  القواعد  ح�شب  ودرا�شاتهم  باأبحاثهم 



15

133

239

اإ�شالح منظومة الدا ء يف ال�شرطة
عميد د./ مسعد الظاهري

الأحكام العامة للجرائم املا�شة باأمن الدولة يف الت�شريع 
اليمني

عقيد د./ منير محمد اجلوبي

الأمــــــــن ال�شـــــــــربانــــــــي
عقيد د./ محمد قاسم أسعد

من  والدولية  الوطنية  الت�شريعات  بني  الإرهاب  مفهوم 
منظور اجتماعي

مقدم د./ عبداللطيف العسالي

ا�شرتاتيجية منع اجلرمية
عقيد د./ عبداحلميد محمد علي احليمي

)قراءة  الوطني  احلوار  خمرجات  يف  بال�شرطة  الأمن 
حتليلية(

مقدم د./ محمد عوض احلرازي

67

185

317



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 20159 8

  الحمد لله الذي أفاء علينا من نعمه, ووهبنا نعمة الفكر , فارشدنا إىل صواب 
العقل , وامدنا برشــاد الراي , فاخرتنا طريق العلم وتوكلنا عىل املوىل عز وجل, وأنشأنا 
أكادمييــة الرشطة , ال لتكون معهداً علمياً جامعياً فحســب. ولكن  لتكون  مركزاً أكادميياً 

تجريبياً . 
وحتى أوضح الفكرة  وابسط جوانبها , وأسلط الضوء عىل أبعادها , فأن األمر يقتيض 
املقارنة بني املنشــآت   العلمية البحثيــة, وقريناتها ذات االهداف العلمية التطبيقية , أذ 
تختلف املؤسســات العلمية ذات الوجه التطبيقية عــن نظرياتها ذات التوجه االكادميي 

الخالص يف عدد من الحقائق , ومن أهمها:-
أن املؤسسات ذات الوجهة التطبيقية تحدد مناشطها يف ضوء الوفاء بعدد . 1

من األهداف العلمية الخالصة ملواجهة مشــكالت يرنو املجتمــع إىل إيجاد 
حلول مالمئة لها, باســتخدام العلم ونهجه , ولكن العلم التطبيقي وليس العلم 

التجريدي.
أن املؤسسات ذات الوجهة التطبيقية جامعة ألجيال مختلفة من الدارسني . 2

والباحثني بعضهم يخطو ن خطواتهم األوىل يف أتجاه اإلعداد والتنشئة 
الوظيفية , وبعضهم األخر قد قطعوا شوطاً يف اتجاه املامرسة املهنية وتزودوا 

بحاسة املهنة والتزاماتها , ونهلوا من خرباتها ومكتسباتها.
 أن املؤسسات ذات الوجهة التطبيقية تحدوها الرغبة الشديدة يف ان تصل بني . 3

العلم بحقائقه , والخربة املهنية بتحدياتها ومن ثم إقامة التفاعل بني منبعي  
املعرفة األساســية , العلم يف قوانينه والخربة يف ثوائها , ومن مثرة هذا التفاعل 
بني املنبعني تتأىت للدارسني البصرية ويتأىت االستبصار , البصرية بالعلم وإطارة, 

واالستبصار بالواقع االجتامعي وتحدياته األمنية  .

أن املؤسســات االكادميية  ذات الوجهة التطبيقية يتولد لديها األمل يف أن ترى . 4
مردود خرباتها يف مناشــط خريجيها  ومن ثم الرغبة يف الوقوف عىل أين يقف 
ابناؤها, من منظور الكفاءة الوظيفية والوفاء بحاجات املجتمع ومتطلباته 

وتطلعاته.
أن املؤسســات ذات الوجهة التطبيقية حريصة عىل تزويد أبناؤها إيا كان  . 5

مستواهم خريجني جدد أو خريجني قدامى , بكل جديد يحمله العلم يف سعية 
الدؤوب إىل تأصيل القوانني وترســيخها , وبكل جديد تحمله خربة املامرسة يف 
سعيها الدؤوب إىل األخذ مبعطيات التطور وتنمية أفاق التفاعل االجتامعي .

أن املؤسسات ذات الوجه التطبيقية حريصة كل الحرص عىل تحديث أساليبها . 6
وتطوير أداؤها , ومواكبة كل جديد يف ساحة املعرفة العلمية , كام تحرص عىل 
أن يتوفر ألعضائها مقومات العطاء الرشيد وأن يتوافر بالتايل ألبنائها الخريجني 
, ومن بعدهم الباحثني مقومات االرتقاء مبستوى اإلداء الرشطي يف املجاالت 

كافة.
ونجدد العزم عىل السري نحو املستقبل املرشق الذي يسوده السالم والوئام  ويستظل 
أبناء الشعب يف اليمن بسيادة القانون  وتنفيذ مخرجات  الحوار الوطني وإنفاق السلم 
والرشاكة وبقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ونقدم له الشــكر والثناء عىل رعايته 

ملؤسسة الرشطة وحرصة عىل رفعتها يف كل جوانب عملها األمني.
وهنا نجزي الشــكر والتقديــر لهيئة تحرير املجلة " منارات األمن" عىل الجهد 
املتفان يف إخراج املجلة بالشكل املضمون املتميزين,  سيام يف عددها األول وتجربتنا 

االوىل يف إصدار مثل هذه املجالت املحكمة. 

                                                   
والله من وراء القصد,,,

بقلم:
 اللواء/ جالل علي الروي�شان

             وزيـــر الداخليــة
           رئيس املجلس االعىل لألكادميية

MM
M
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الحمد لله رب العاملني والصالة والســالم عىل أرشف املرسلني سيدنا محمد وعىل آلة 
وصحبة أجمعني . وبعد..

 فبتوفيق من الله عز وجل, يصدر مركز البحوث والدراســات األمنية بأكادميية 
الرشطة يف مستهل العام 2015م, العدد األول من املجـــلة املحكمــــة التي تحمل 

عنـــوان » منارات األمن «.
واملجلة وهي تســتهل وجودها بأول عدد لها إمنــا تطالعنا يف معالجتها بالخصائص 
التي   تشــكل دعائم الفلســفة التي قامت عىل أساسها فكرة إصدارها. فهي ساعية إىل 
االحتفاظ بقدم يف ســاحة العلم ومعارفة, واالحتفاظ بالقدم األخرى يف ساحة املجتمع 
وتحدياته, فقد شئنا للمجلة أن تكون كتاباً مفتوحاً لألساتذة والخريجني والطالب, وكتاباً 
مفتوحاً يف ســطوره يتجىل الواقع بإنجازاته واملستقبل بآماله, وأخرياً كتاباً مفتوحاً نسجل 
فيه لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمتناناً لعطائه الســخي يف ســبيل 
رفعه مجتمعنا ونهديه النســخة األوىل من العدد األول للمجلة, وفيه نسجل أيضاً وعدنا 
بــأن يكون الغد أكرث أمناً وأماناً, ينعم فيه الوطن بالحرية واالســتقرار يف ظل القيادة 
الرشيدة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي مل يأُل  جهداً يف سبيل توفري الدعم 
املادي واملعنوي لجهاز األمن من أجل مواكبة الركب الحضاري واملســرية العاملية التي 

تخطو خطوات رسيعة نحو مستقبٍل أفضل.
تعد هذه املجلة املتخصصة أداة للبحث والحوار واملناقشــة يف الدراسات األمنية 
والقانونية وتدعو الصفوة  املثقفة من الكوادر العلمية العاملة يف الرشطة اليمنية وأكادميية 
الرشطة إىل العمل سوياً بروح يسودها التعاون البناء والفكر الرشيد والتفاهم الوطيد, 
نخاطب الوجدان اليمني والعريب, وتعمل عىل اشباع ما يعتمل فيه من حاجات وتساؤالت, 
فنشــبع الثقافة األمنية, وتتوطد حركة الفكر, وستند ساعد الحركة املهنية الرشطية, تتفتح 

مثارها, وتتفتح عن املواهب وامللكات املتخصصة واملتميزة يف العطاء واألداء.
وتكشف املجلة املخصصة عن املوهوبني وتحفيزهم للكتابة والتفكري, وتهيئ لهم 
أسباب اإلبداع واإلنتاج العلمي. فاملجلة املتخصصة تقدم املعلومة املطلوبة ملن يريدها, 
وتوفر الفكرة الفنية ملن يبحث عنها, والخربة العلمية ليمن يشــهدها, واألسلوب التقني 

ملن يسعى إليه.
فيظهر من عنوان املجلة أن موضوعاتها تهتم مبجال األمن الشامل, الذي تستظل به رضورات 

اإلنســان وحاجياته وتحسيناته كافة. وال يغيب بالطبع عن ذهن القارئ الكريم أن اختيار ذلك 
العنوان ميثل طبيعة الشــخصية العلمية التي تصدر عنها املجلة ويعرب عن العلوم الرشطية التي 

تخصص فيها والدراسات القانونية واإلدارية واالجتامعية املرتبطة بها.
هذا وتنشد مجلة منارات األمن تحقيق أهداف متعددة منها:

تيسري سبل املعرفة األمنية والقانونية للمتخصص, وغري املتخصص, مع ربطها 	 
بالقيم األخالقية للمجتمع وفقاً ملبادئ ديننا الحنيف, ورشيعتنا الغراء, وربطها  
بثوابنا األصيل, وإنجازات املعرفة اإلنسانية يف مجاالت الفكر اإلنساين للبرشية 

جمعاء.
بناء قدرات الكوادر العلمية وإتاحة الفرصة لها, بتيسري وسيلة التعبري, ليك 	 

تســهم بفكرها يف اقرتاح الحلول, وبلورة املقرتحات للمشكالت للعمل األمني, 
والعمل عىل تطوير مستوى األداء واإلنجاز, وفقاً ملعايري الجودة والتميز. 

تزويد املكتبة العربية الحديثة بدورية متخصصة جديدة, تضيف إىل دوحنا 	 
الفكري إضافة أصيلة ذات قيمة مستدامة يف املجتمع.

توثيق الروابــط املهنية األمنية بني أقطار الوطن العريب, والتعاون مع الهيئات 	 
العلمية العربية والدولية يف تبادل الخربات وألوان املعرفة بأســاليب الرشطة 

املبتكرة والعرصية لتعم الفائدة, وتسهم يف الحضارة اإلنسانية.
أن املجلة املتخصصة بداية ال بد منها, ووسيلة فعالة ال بديل عنها يف الرقي بالعمل 
العلمي واألمني ومتكني هذا العمل من أن يكون له دوره يف املشاركة يف تدعيم معيار 
التقدم صوب الدولة املدنية الحديثة بدعاماتها املتينة, القانون وســيادته, الدميقراطية, 

والحكم الرشيد.
والله ويل التوفيق,,,

گلمة العدد
گلمة العدد
گلمة العدد
گلمة العدد

             عميد.اأ.د/
                   علي حميد العولقي
                       



البحـــــــوث 
والدرا�شات
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اأداء وزارة الداخلية 
يف اإطار منظومة احلكومة اليمنية

اإعداد:
عميد. د/ م�شعد �شيف اهلل الظاهري

أستاذ القانون العام املساعد بكلية الدراسات العليا
نائب رئيس أكادميية الرشطة للشؤون التعليمية

عضو الفريق األكادميي إلعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية

1
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متر الرشطة اليمنية اليوم بأسوأ مراحلها منذ أن قامت 
الجمهورية اليمينية، فقيادة الرشطة تواجه اليوم مشــاكل عديدة 
نتيجة ملامرســات سلبية تراكمت خالل اثنني وعرشين عاما خلت، 
إذ أن رشطة دولة الوحدة مل تشهد أي وقفة جادة للتقييم أو 

لإلصالح قبل العام 2012م.
يسود اليوم يف اوساط الضباط واألفراد شعور باإلحباط والتذمر  
نتيجة فساد إداري غري مسبوق أثر سلباً عىل معنوياتهم، وصار 
اهتاممهم بحل املعاناة اليومية لشظف العيش يفوق اهتاممهم 
بأداء واجباتهم، فراتب الفرد أو حتى الضابط ال يكفي إلشباع 
أساسيات الحياة: املأكل وامللبس واملسكن، دون الحديث عن حق 

العالج والتعليم.
ويف كل بلدان العامل املتطورة يتمتع منتسبو القوات املسلحة 
واألمن بأعىل الرواتب يف الدولة، أما يف بالدنا فســمعنا كثريا من 
القيادة السياسية عن االهتامم الكبري بهاتني املؤسستني، لكن عمليا 
مل يكن هناك اهتامم حقيقي مبنتسبي هاتني املؤسستني الذين 

يقدمون أرواحهم ودمائهم كل يوم تنفيذاً للواجب .
وبرزت اليوم اىل السطح، بصورة أكرث وضوحا، اختالالت إدارية 
و وظيفية كبرية وعديدة، مل يكن ليتم الحديث عنها لوال وجود 
نية لدى قيادة وزارة الداخلية لتصحيح ذلك، وهي مستمدة من 

إرادة القيادة السياسية للدولة. 

F
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وقد أدت تلك االختالالت  إىل تدين أداء الرشطة وانحرافها عن وظيفتها 
واهدافها املحددة يف الدستور والقانون، وأثرت سلباً عىل دور الرشطة يف إنفاذ 

القانون وحامية حقوق اإلنسان.
وما نلمسه اليوم ليس إال نتاج إدارة ضعيفة ومامرسات خاطئة مخالفة 
للدستور والقانون  استمرت ألكرث من عرشين عاماً، كان العمل االمني فيها 
يدار بعقلية الشــيخ الذي يحكم القبيلة معتمداً عىل إرادته املطلقة وخربته 
الشخصية، بعيداً عن القانون وعلم اإلدارة األمنية الحديثة وتقاليد العمل 

املؤسيس.

م�شكلة الدرا�شة:  1-1
خالل الفرتة املاضية من عمر دولة الوحدة حدثت اختالالت كبرية 
تنظيمية وإدارية وهيكلية يف جهاز الرشطة اليمني، أدت إىل انحراف الرشطة 
عن وظيفتها وإىل التدين املستمر ألداء الرشطة إىل حد غري مسموح به، إذ 
حدثت عرشات الجرائم ضد قيادات عسكرية وأمنية وسياسية، كانت نسبة 
ضبط الجرمية فيها محدودة ـ خصوصاً يف السنتني األخريتني من عمر الوحدة، 
هذا الوضع األمني املتدهور هو الشك نتاج الختالالت أمنية عديدة يحتاج 
كُل منها دراسة مستقلة.  وقد رأى الباحث يف هذه الدراسة الرتكيز عىل 
مشكلة الخلل الوظيفي واإلداري باعتباره السبب الرئيس يف الضعف الكبري 

ألداء الرشطة خالل الفرتة املاضية.

اأهمية الدرا�شة:  1-2
تنبع أهمية الدراسة من طبيعة املشكلة التي تتناولها: نشاط جهاز أمني 
كان محظوراً، بقرار غري معلن، الحديث عن سلبيات قياداته أو االختالالت 

يف نشاطه.
كام تتجىل أهمية الدراسة يف طبيعة التساؤالت املطروحة للبحث، التي 
تشــكل إجاباتها بداية لتطوير عمل الرشطة اليمنية واالرتقاء بها إىل مســتوى 
التحديات االمنية التي تتزايد يوماً بعد آخر ، وصارت تهدد وجود الدولة 

ذاته.
واالهمية األخرى لهذا البحث تكمن يف كونه أول الدراسات العلمية 
األكادميية لواقع الرشطة اليمنية، التي ما كان لها أن تظهر قبل التغيري الذي 

حدث بعد العام 2011م . 

اأهداف الدرا�شة:  1-3
تهدف هذه الدراسة اىل تسليط  الضوء عىل أبرز مظاهر الخلل الوظيفي 
واإلداري يف جهاز الرشطة وليس عىل اسباب هذا الخلل. ألن كل مظهر من 
مظاهر الخلل الوظيفي ميكن أن يصبح موضوعا مستقال لدراسة أو لندوة، مثل 
الفســاد، والتسيب االداري، وتدين معنويات منتسبي الرشطة، واالنفالت االمني 
غري املسبوق، وضعف عالقة الرشطة بالجمهور، واختالالت قطاع الشئون املالية 

واالدارية بوزارة الداخلية، وغري ذلك.
هناك أهداف عديدة لهذه الدراسة، يتمثل أهمها يف اآليت:

- محاولة الكشــف عن اسباب االختالالت  الكامنة وراء التدين األمني 
وضعف أداء أجهزة الرشطة.  

- إظهار أهم االختالالت  عىل مستوى القيادة العليا لوزارة الداخلية.

- رصد أبرز مظاهر الخلل عىل مستوى قطاعات وزارة الداخلية.

- تناول أهم االختالالت العامة املوجودة يف كل أجهزة الرشطة.

- إبراز أهمية إجراء عملية إصالح شــامل يف وزارة الداخلية والنظر إىل 
عملية إعادة تنظيم وهيكله وزارة الداخلية كحلقة من حلقات عملية 

ذلك اإلصالح.

الوصول إىل نتائج وتوصيات تســاعد قيادة وزارة الداخلية يف تطوير   -
مستوى الرشطة اليمنية واالرتقاء بها إىل املستوى الذي ميكنها من 

مواجهة التحديات األمنية الجديدة.

ت�شاوؤلت الدرا�شة:  1-4
ملاذا وصل مستوى أداء الرشطة اليمنية إىل هذا املستوى من التدين؟.  -

ما مسؤولية القيادة العليا لوزارة الداخلية يف ضعف اإلداء األمني؟.  -

ما أبرز االختالالت  عىل مستوى قطاعات وزارة الداخلية؟.  -

ما أبرز االختالالت  التي انترشت يف جهاز الرشطة عىل مستوى املصالح   -
واإلدارات العامة وإدارات أمن املحافظات؟.

هل يكفي إجراء عملية إعادة هيكلة وزارة الداخليــة للتخلص من   -
االختالالت  والظواهر »املريضة » يف نشاط الرشطة، أم أن األمر أكرب من 
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ذلك، ويحتاج إىل عملية إصالح شامل يف كل مستويات الرشطة، وأولها 
القيادة العليا لوزارة الداخلية؟.

الدرا�شات ال�شابقة:  1-5
مل نجد دراسات علمية أو مراجع موضوعية ميكن االعتامد عليها يف أي 
تحليل علمي لنشاط الرشطة اليمنية، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن نشاط 
كل األجهزة االمنية والعسكرية قبل العام 2011م كان خارج التقييم املوضوعي 
وخارج النقد. رمبا توجد مقاالت صحفية تتناول بشكل سطحي بعض 
املوضوعات بصورة ذاتية بعيدة عن املوضوعية، وتعرب عن موقف الكاتب من 
النظام السيايس، ولكن يف كل األحوال ال ميكن االعتامد عىل تلك املوضوعات 
الصحافيــة يف تحليــل واقع الرشطة اليمنية بطريقة علمية متجردة من النظرة 
الحزبية أو املصالح الذاتية. وقد اعتمد الباحث يف إنجاز هذه الدراسة عىل 
خربة أكرث من ثالثني عاماً يف العمل الرشطي يف مستويات قيادية متنوعة. 

وال نزعم هنا أننا قد أفلحنا يف تقديم دراسة شاملة لكل االختالالت  
التي تراكمت خالل السنوات املاضية من عمر الوحدة، السيام وأن هذا البحث 
كام نعتقده هو أول الدراسات األكادميية لواقع الرشطة اليمنية اليوم، ومن 
الطبيعي أن يرتك  مثل هذا البحث أسئلة كثرية وموضوعات عديدة ألبحاث 

قادمة تتجاوز نواقص هذه الدراسة .  

حدود الدرا�شة:  1-6
  تتناول الدراسة واقع الرشطة املمتد منذ قيــــام الجمهورية اليمنية 
يف22مايو1990م وحتى العام2012م،فيخرج عن حدود هذه الدراســة واقع 
الرشطة بعد عملية إعـادة الهيكلة التي بدأت يف العام2013م،ألن ذلك يتطلب 
دراسة مستقلة لبيان أهم سلبيات وإيجابيات إعادة الهيكلة، ومدى النجاح 

الذي تحقق باملقارنة مع الفرتة السابقة للعام2011م.

منهجية الدرا�شة:  1-7
   اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل يف تناولها ألبرز مظاهر 

الخلل يف الرشطة اليمنية.
  كام اعتمدنا عىل املنهج اإلحصايئ املقارن يف مواضع عديدة، وهو 
األمر الذي ما كان له أن يتم لوال إجراء عملية جمع بيانات دقيقه ملنتسبي 
الرشطة، التي متت ألول مرة بشكل جاد بعد أحداث العام2011م، ففي الفرتة 
السابقة كانت وزارة الداخلية تفتقر إىل قاعدة بيانات موحدة، ميكن االعتامد 

عليها يف الدراسة والتحليل ووضع الخطط.

خطة الدرا�شة:  1-8
جعلنا الدراسة مقسمة عىل أربعة محاور أساسية، عدا املقدمة والخامتة، 

وذلك كام ييل:
أبرز مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي عىل مستوى القيادة العليا   -

للوزارة.

أهم مظاهر الخلل الوظيفي والهيكيل عىل مستوى القطاعات.  -

مظاهر عامة مشرتكة للخلل الوظيفي يف جهاز الرشطة.  -

ماذا نحتاج اليوم: إعادة هيكلة أم إصالح شامل؟.  -

وقد استخلصنا يف ختام البحث بعض النتائج وأهم التوصيات، التي نعتقد 
أنها ميكن ان تعني صانع القرار يف تصحيح االختالالت  القامئة يف الرشطة 

اليمنية.
وقد رأينا أن نبدأ اواًل بإبراز أهم مظاهر الخلل لدى القيادة العليا لوزارة 
الداخلية، ألن اصالح املسار ومصدر التغيري والتطور يبدأ من إصالح قيادة أي 
منظمة: سواء كانت مدنية أو عسكرية، صناعية أو زراعية، انتاجية أو ادارية. 

أبرز مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي عىل مستوى القيادة العليا للوزارة:  -2

مركزية �شديدة وعدم تفوي�ض ال�شلطات:  2-1
حددت املادة )4( من قانون هيئة الرشطة رقم )15( لسنة 2000م، 
واملادة )4( من الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية الصادرة بالقرار الجمهوري 
رقم )169(  لسنة 1995م، مهام واختصاصات وزير الداخلية ، وتشمل تنفيذ 
السياسة العامة للحكومة يف الوزارة، واإلرشاف عىل وضع خطط الوزارة ضمن 
خطــة مجلــس الوزراء ومتابعة تنفيذها، واإلرشاف عىل وضع الخطط والربامج 
التنفيذية ألعامل الوزارة واملرافق التابعة لها، والتنســيق مع الوزراء املعنيني، 
واملحافظني لضامن Aإيجاد عالقات مع املحافظني يف مختلف املحافظاتA، ومتثيل 
الوزارة يف الداخل والخارج عندما يكون التمثيل عىل مســتواه، وغري ذلك من 
املهام. أما مهام الوزير واختصاصاته ضمن أطار الوزارة فتشمل Aاإلرشاف عىل 
شئون الوزارة وتوجيه القطاعات واملصالح واإلدارات العامة فيها وإدارات األمن 
بأية اختصاصات أخرى  A والقيام Aيقود الوزارة يف كافة املجاالتA و Aيف املحافظات



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 201523 22

أداء وزارة الداخلية  1

تسند إليه مبقتىض القوانني واللوائح والقرارات النافذةA.  باختصار: متتد هذه 
املهام واالختصاصات إىل كل نشاط الوزارة داخلياً وخارجياً، من الناحية النظرية 
A مبوجب القانون واللوائح التي خولت الوزير ليس فقط Aتوجيه القطاعات 
واملصالحA  بل وكذلك توجيه اإلدارات العامة يف هذه القطاعات واملصالح 

)فقرة1، مادة 4 من الالئحة(.
ومن الناحية العملية نجد الوزير يتمتع بســلطات أكرث من املنصوص عليها يف 
القانون، حيث نجد تركيزاً شديداً لسلطات كبريه بشكل يتعارض مع علم اإلدارة 
الحديثة، الذي يعمل عىل توزيع االختصاصات واملسؤوليات وكذلك تفويض 
مايسرتوA يرشف ويراقب  A السلطات يف إطار املنظمة بشكل يجعل الرجل األول

ويوجه، وال يتدخل إال عند الرضورة.
غري أن ما يحدث يف املامرسة يف بالدنا عكس ذلك متاماً، فالوزير غارق 
يف إدارة القضايا واملشكالت األمنية اليومية ويف القضايا التكتيكية، التي تدخل 
ضمن صالحيات القيادة الوسطى للوزارة، بشكل يحول دون القدرة عىل تفرغ 
الوزير للقضايا االسرتاتيجية التي تتعلق بتطوير الرشطة عىل املستوى البعيد، 
ومع مرور كل يوم يتكدس أمام الوزير املزيد من القضايا وتزداد االجتامعات 

ويطول دوام الوزير من الصباح حتى بعد منتصف الليل.
 ومع ذلك فإن هذا الجهد الكبري الذي يبذله الوزير ال يثمر، عىل النحو 
املرجو، وال يتخلص الوزير من تراكم املشاكل اليومية، كام انه مل يعد قادراً 
حتى عىل تخصيص يوم محدد للقاء بالضباط لحل مشاكلهم، التي مل يستطع 

حلها غريه. 
الشك أن هذا خلل يحتاج إىل وقفة، فكلام خصص الوزير وقتاً أطول من 
يومه لحل تلك املشاكل كلام بدا وأن املزيد ينتظره يف طابور ال ينتهي من 
القضايا واملشاكل، يقول علامء يف اإلدارة أن هؤالء القادة الذين ميركزون بيدهم 
السلطة يصبحون Aغارقني يف االجتامعات واألوراق و امللفات .. ألنهم منشغلون 
بالقيام بأعامل غريهم..A ،)1(AوبسببA نسفهم لثقافة العمل الجامعي والفريق 
من جهة وعدم إميانهم بالتفويض من جهة ثانية فقد أصبح من املحتم أن 
يجلسوا ثالثة أرباع النهار كل يوم وسط جبال من امللفات واألوراق .. ومع 

)2(A.مخجلةA و يف معظمها AمتواضعةA ذلك فإن نتائجهم هي يف بعض األحوال
إن املهمة األساسية لرئيس العمل يف النظم اإلدارية الحديثة تكمن يف 
قيادة التفكري االسرتاتيجي و ليس القيام بأعامل يستطيع اآلخرون القيام بها  A

)3(A.ويف أغلب األحوال أفضل منه

إن تركيز الصالحيات بيد الوزير، خالل الفرتة املاضية كلها، ومركزية اتخاذ القرار 
يف ما يخص إدارة وتوزيع املوارد املادية والبرشية وإحالة معظم القضايا األمنية 
اليومية إليه قد أدى إىل زيادة البريوقراطية واإلرضار بالعمل املؤســيس و فقدان 
الثقة بني عنارص القيادة العليا للوزارة، و خلق جواً مشحوناً بالتوتر و عدم 
الرضاء لدى القيادات، و كان هذا أكرث وضوحاً يف فرتات الرشاكة السياسية يف 

إدارة أجهزة الدولة، و منها الرشطة.)4(
إن ذلك كله أدى إىل تدين مستوى األداء و اإلرضار بالثقة املتبادلة لدى 
قيادة وزارة الداخلية. و نحن هنا يف هذا السياق نتفق مع رأي خرباء اإلدارة 
القائل أن Aالرئيس الذي ال يفوض مرؤوسيه يف جوانب كثرية من اختصاصاته 
هو إنسان A عىل املستوى الذايت A يفتقد للثقة يف النفس ناهيك عن الثقة 

)5(A.يف اآلخرين
إن هذا النوع من أساليب اإلدارة املعادية للتفويض قد انعكس سلباً 
عىل عمل املصالح واإلدارات العامة ، إذ أدى إىل متركز للسلطة بيد الرجل األول، 
الذي صار يتعامل مع املوارد املادية والبرشية الخاضعة لسلطته كام لو أنها 
ملك خاص، وقد ساعد عىل سيادة مثل هذا املوقف ضعف الرقابة، وغياب 
مبدأ الشــفافية واملســاءلة، وانتشار الفساد، وتعيني قيادات غري كفؤة، وغياب 

مبدأ املحاسبة عىل اإلخالل بواجب الوظيفية العامة.
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إن املركزية الشديدة للسلطة بيد فرد واحد تستمد جذورها من مصدرين، 
هام:

طبيعة النظام الســيايس الذي ركز سلطات مطلقة بيد رأس   -1
الدولة ال يقابلها تفعيل ملبدأ املسؤولية، فصارت الدولة 

والفرد الزعيم مفهومني مرتادفني.
طبيعة النظام األبوي وعقلية الشيخ أو السلطان يف املجتمع   -2
اليمني، الذي جعل اآلخرين مجرد أتباع للزعيم وليس رشكاء 

يف الفكرة أو الفعل.
الوزير: خلط بني مهام املن�شب ال�شيا�شي والقيادة الأمنية:  2-2

منذ قيام الجمهورية وحتى اليوم نجد لدى الجميع خلطاً بني مهام منصب 
وزير الداخلية- كمنصب سيايس، وبني  منصب قيادة الرشطة، التي تختص بإدارة 
االنشطة األمنية. وقد أدى هذا الخلط إىل اختالالت وظيفية كبرية مست 

مهمة ورسالة الرشطة.
فقد أدى هذا الخلط إىل تحويل مهمة الرشطة من حامية األمن العام 
للمجتمع إىل حامية أمن النظام السيايس الحاكم. ففقدت الرشطة حيادها 
املنصوص عليه يف الدســتور. وهذا يفرس جزئياً ســبب تغايض الحاكم عن كل 
أنواع القصور والتسيب وانتهاك حقوق اإلنسان ومخالفة القانون التي شهدتها 

وزارة الداخلية خالل السنوات املاضية.
 .Aقيادة وزارة الداخلية Aو Aقيادة الرشطة A يجب التمييز وظيفياً وليس إدارياً، بني 
فقيادة وزارة الداخلية يتوالها رجل سيايس من أعضاء الحكومة- بغض النظر 
عن خلفيته املهنية: مدنية أو عسكرية أو أمنية،  تنتهي صلته بالرشطة عند 

تغيري الحكومة وخروجه منها.
وهذا التمييز بني املنصبني موجود يف كثري من الدول النامية و يف الدول 
املتقدمة، حيث نجد أن املنصب السيايس يتواله رجل السياسة حتى وإن كان 
بعيداً يف خلفيته املهنية عن طبيعة املنصب الذي يشغله. فمثاًل Aوزير الدفاع 

)6(A.مل يكن ضابطاً يف الجيش يف أي وقت من األوقات AتشينيA األمرييك
وما ينطبق عىل وزارة الدفاع ميكن تطبيقه عىل وزارة الداخلية، حيث 
يفرتض أن يتوالها سيايس A مرأة  أو رجل- ليس بالرضورة أن يكون رشطياً. 
أما املسؤول عن قيادة الرشطة فيجب بالرضورة أن يكون قائداً مهنياً محرتفاً، 
يعني يف هذا املنصب من بني منتسبي الرشطة، لذلك فهو ال يخرج من هيئة 

الرشطة بتغيري منصبه.

وميكن تلخيص أهم الفروق بني املنصبني يف الجدول اآليت:
املسؤول عن قيادة الرشطةالوزير

1- املنصب: قيادة وزارة الداخلية
  2-رجل سيايس من أعضاء الحكومة- بغض

 النظر عن خلفيته املهنية: مدنية أو عسكرية
.

3- ينتمي إىل حزب سيايس أو يؤيده.
 4- تنتهي صلة الوزيربالرشطة عند تغيري

الحكومة وخروجه منها، أو سحب الثقة منه.
 5- بقاءه يف املنصب مرتبط ببقائه يف

الحكومة.
6- مسئول عن القضايا العامة للوزارة مثل:

 إعداد السياسات العامة للرشطة، و مراقبة
 تنفيذها، وتقييمها، وتوفري املوارد املادية
 والبرشية الالزمة للرشطة، واإلرشاف عىل

 تطبيق القوانني و األنظمة واللوائح يف انشطة
الرشطة.

 7- عمل وزارة الداخلية ينظمه القانون رقم
)3( لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

A- املنصب:  قيادة الرشطة.
منتسبي  بني  من  محرتف،  مهني  قائد   -2

الرشطة.
الوطن،  إىل  انتامءه  سياسياً،ألن  محايد   -3

والحزبية عليه محرمة مبوجب الدستور.
4- ال يخرج من هيئة الرشطة بتغيري منصبه.

تغيري  أو  ببقاء  مرتبط  غري  منصبه  يف  بقاءه   -5
وزير الداخلية، أو بتغيري الحكومة.

6- اختصاصه إدارة النشاط األمنيبكل صوره، تحت 
قيادة الوزير.

7- عمل الرشطة ينظمه قانون هيئة الرشطة 
رقم )15( لسنة 2000م.

يبني الجدول التمييز وظيفياً وليس إدارياً، بني "قيادة الرشطة" و"قيادة وزارة 
الداخلية"

 تختلف مسميات الشخص الذي يتوىل قيادة العمل األمني أو الرشطي 
املفوض  A أو Aاملدير العام A أو Aقائد الرشطةA من دولة إىل أخرى، فقد يسمى
العامA. وبقائه يف منصبه غري مرتبط بالرضورة ببقاء أو تغيري وزير الداخلية. 
إذ أنه ميكن أن يبقى يف منصبه حتى بعد تغيري وزير الداخلية، ألنه رجل 
مهني ال يتغري بتغري الوزير. لكن ميكن تغيريه إذا اقتضت املصلحة العامة 
ذلك بسبب موضوعي، كتدين األداء يف إدارة النشاط األمني، أو بسبب فساد 

أو أي سبب يتعارض مع املصلحة العامة. 
و يجب أن يكون قائد الرشطة من أكرث ضباط الرشطة كفاءًة ومتيزاً 
وقدرًة عىل اإلدارة. كام أن النزاهة واالســتقامة واإلخالص للوطن هي معايري مهمة 
يجب أن تتوفر يف من يتوىل قيادة الرشطة، ولكنها لوحدها ال تكفي لتطوير 
العمل. لذلك يجب أن يكون قائد الرشطة، إىل جانب الصفات الســابقة، قياديا 
مجرباً متميزاً يف اإلدارة، قادراً عىل مواجهة التحديات األمنية، وأن يرتقي بالعمل 

األمني إىل مستويات تستجيب للتحديات األمنية املتجددة. 
يجب الفصل وظيفياً بني مهام ومنصب الوزير A كمنصب ســيايس، وبني 
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مهام ومنصب قائد الرشطة كمنصب مهني يشغله قائد محرتف، فهذا التمييز 
بني املنصبني يساعد عىل تحقيق ما ييل: 

إيجاد نوع من التوازن بني منصبي الوزير A رجل السياســية،   -1
واملســؤول عن قيادة الرشطة- رجل األمن املحرتف، يضمن 
الحياد السيايس للرشطة، فقائد الرشطة ليس ملزماً بتنفيذ 
توجيهات الوزير عندما تتعارض تلك التوجيهات بشكل واضح 
مع القانون، مثل محاولة تسخري الرشطة لصالح الحاكم، أو 
الزج بها يف الرصاع السيايس، كام أن الوزير لن يسمح بوجود 
مخالفات للقانون، مثل انتهاك حقوق اإلنســان، من قبل 
املسؤول عن قيادة الرشطة أو أي من القيادات األمنية يف 

املستويات املختلفة.
التحول إىل النهج السيايس يف إدارة وزارة الداخلية، والنهج   -2
األمني يف إدارة الرشطة، واستبعاد أسلوب االعتامد عىل كادر 

أمنى لقيادة الوزارة وقيادة الرشطة يف نفس الوقت.
مبدأ A مدنية جهاز الرشطةA املنصوص عليه يف الدستور.  -3

توظيف املؤسســة األمنية- الرشطية، لصالح حامية املجتمع،   -4
بحيث تكون كل املخالفات الجوهرية التي تشكل انتهاكاً 
لحقوق اإلنســان أو انتهاكاً للقانون محل مســاءلة، بعيداً عن 
التعصب الضيق من القادة األمنيني لصالح منتسبي الرشطة.

ويدخل ضمن اختصاص الوزير ما ييل:
مســؤولية إعداد السياسات العامة للرشطة، ومراقبة تنفيذها،   -1

وتقييمها. 
اإلرشاف عىل وضع املوازنة العامة للوزارة، لتوفري املوارد   -2

املادية والبرشية الالزمة للرشطة.
التحقق من تطبيق القوانني واألنظمة واللوائح يف أنشــطة   -3

الرشطة.
إصدار القرارات والنظم واللوائح املنظمة لعمل الرشطة.  -4

توجيه املســؤول عن قيادة الرشطة للقيام بأي إجراء )كفض   -5
مظاهرة غري مرخص لها أو التعامل األمني مع خاطفني(، لكن 
اســلوب تنفيذ هذه املهمة والتكتيك املتبع لتنفيذها هو من 
اختصاص القائد املهني وليس من اختصاص الوزير- حتى لو 

جاء إىل الوزارة من بني أوساط الرشطة- فلكل واحد منهام 
صالحيات واختصاصات محددة.

أما املسؤول عن قيادة الرشطة فيدخل ضمن اختصاصه  إدارة النشاط 
األمني، وليك نجنب املسؤول عن قيادة الرشطة سوء استعامل السلطة أو 
االنفراد بكل ما يتعلق بالشأن األمني، فيجب  أن يكون املجلس األعىل للرشطة 
مبثابــة الضامــن، عن طريق تحديد مهام معينة لهذا املجلسA يتم تحديدها يف 

القانون، تريس العمل املؤسيس وال تعرقل القائد األمني عن القيام مبهامه.
، يجــب أن يحدد القانون بدقة مهام وصالحيات الوزير- ممثل  وعمومــاً
الحكومة، و مهام وصالحيات املسؤول عن قيادة الرشطة واملجلس األعىل 

للرشطة كعقل جامعي لقيادة الرشطة.
تهمي�ض نائب الوزير، و دور حمدود للمجل�ض الأعلى لل�شرطة:  2-3

ال يوجد دور محدد لنائب وزير الداخلية غري رئاسة املجلس األعىل 
للرشطة حسبام تنص عىل ذلك املادة )13( من قانون هيئة الرشطة رقم 
)15( لسنة 2000م. وحتى هذه املهمة نجد أن الالئحة التنظيمية لوزارة 
الداخلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم )169( لسنة 1995م قد سلبتها من 
نائب الوزير عندما تجاهلت وجود هذا املجلس، وبداًل عنه نجدها تتحدث 
عن مجلس آخر هو مجلس الوزارة، حيث نصت يف املادة )7( عىل أن نائب 

الوزير هو نائب رئيس املجلس.
ومع أن مهام املجلس األعىل للرشطة محددة بوضوح، إال أن دوره يف 
املامرسة هاميش، اقترص عىل النظر يف بعض القضايا اإلدارية االنضباطية، 

ومسألة استحقاق الرتقية والتقاعد ملنتسبي الرشطة.
إن املهــام التــي أوكلتها الالئحة التنظيمية لنائب الوزير يف املادة )5( 
تتمثل يف معاونه الوزير يف أداء مهامه واختصاصاته تحت إرشاف الوزير 
وتوجيهاته، والقيام مبهام الوزير عند غيابه، وتنفيذ املهام التي يفوضه الوزير 
أو يكلفه بها، وغري ذلك من املهام غري الخاضعة لقياس مستوى األداء فيها، 
مثل: التنسيق بني قطاعات الوزارة واإلدارات العامة، مبعنى أن مهام نائب 
الوزيــر هي: معاونة الوزير، وتنفيــذ توجيهاته.. أو ما يفوضه أو يكلفه به، 
هــذا يعني أن نائب الوزير ليــس له مهام محددة وفقاً للقانون والالئحة غري ما يريد 

له الوزير أن يعمله!  
إن الخلل هنا يكمن يف اآليت:

وزير يتمتع بسلطات مطلقة، تجعله أحياناً ميارس مهام   -1
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إدارات عامة، ونائب وزير ال يوجد لديه مهام جوهرية 
محددة لتخفيف العبء عن الوزير، إال ما فوضه بها األخري 
أو أوكله إليه. أي أن األمر عائد إىل طبيعة العالقة الشخصية 
بني الوزير ونائبه، فيمكن أن يفوضه للقيام مبهام معينة، 

وميكنه أيضاً أن يجعل النائب دون عمل.
مجلس أعىل للرشطة: عقل جامعي غري مفعل، حيث يفرتض   -2
أن يحدد القانون مهام واختصاصات أكرب للمجلس، ليساعد الوزير يف 

قضايا مهمة من شأنها أن تؤدي إىل:   
إبعاد الوزير عن الضغوط التي تفرض عليــه من جهات   -1
عديدة، عن طريق إحالة قضايا معينة إىل املجلس إلبداء رأيه 
فيها A وهو رأي يفرتض أن يحرتمه الوزير ويدافع عنه- كعمل 

مؤسيس. 
مساعدة الوزير يف التعيينات القيادية، عن طريق ترشيح عدد   -2
من املرشحني لشغل منصب قيادي معني، بحيث يعني الوزير 
واحداً من املرشحني، املرفوعني إليه من املجلس. وهذا األمر 
يحد من النفوذ الحزيب أو القبيل أو حتى نفوذ جهات نافذة 

يف الدولة.
نرش ثقافة العمل املؤســيس، وتطبيق مبادئ اإلدارة الحديثة   -3
الخاصة بتقسيم السلطات وتفويض الصالحيات، عماًل بنص 
يويل  A املــادة )35( مــن الالئحة التنظيمية، التي تنص عىل أن
الوزير  أهمية خاصة لتطوير العمل  وتبسيط اجراءاته 
وتحسني تنفيذ األعامل بتطبيق مبادئ اإلدارة فيام يتعلق 
بتفويض بعض سلطاته ملرؤوسيه يف الوزارة والوحدات التابعة 
.Aلها يف املحافظات، وتشجيع تطبيق هذا املبدأ يف إطار وزارته

نعتقد أن الوقت قد حان لتحديد الوضع القانوين لنائب الوزير بوضوح 
ومبهام محددة تخفف عبء تركيز السلطة بيد الوزير. كام أن مهام 
واختصاصــات املجلــس األعىل للرشطة هي األخرى بحاجة إىل إعادة النظر؛ مبا 
يزيد من قدرة املجلس عىل اإلسهام يف وضع السياسة العامة للوزارة، وتقييم 
أداء قطاع الشؤون املالية، وتعيني القيادات األمنية وغري ذلك من االختصاصات، 
ليك ال يكون حارض ومستقبل وزارة الداخلية مرهوناً برغبة شخص أو جهة، 

مهام كان نفوذها السيايس أو االجتامعي أو العسكري.

التاأثري احلزبي والقبلي واملناطقي على قيادة الوزارة:  2-4
أوكلت الترشيعات السارية لوزارة الداخلية القيام مبهمة الحفاظ عىل 
النظام واألمن العام واآلداب العامة وحامية األرواح واألعراض واألموال والحريات.
وينص دســتور الجمهورية اليمنية عىل حيادية القوات املسلحة واألمن، 
وحظر تسخريهام لصالح حزب أو فرد أو جامعة، وحظر االنتامء والنشاط 
الحزيب فيها ) م/40(، لكن املامرسة العملية خالل )22( عاماً من عمر 
الوحدة متدنا بوقائع وأمثلة تخالف النصوص الدستورية والقانونية، إذ كانت 
وزارة الداخليــة A مثلها مثل بقية الــوزارات، املرتبطة بصورة مبارشة برأس 
الدولــة- تعمل وفقاً لرؤية رأس الدولــة وحزبه الحاكم ومصلحته، حتى وإن 

اختلفت مع مصلحة الوطن مبخالفتها لنص رصيح يف الدستور.
 والشواهد عىل ذلك عديدة. فتوجيهات قيادات الوزارة املتعاقبة كانت يف 
معظم األحيان تصور معاريض الرئيس - ولو بشكل غري مبارش- كام لو أنهم 
معارضون للمصالح العليا للبلد، لذلك كانت اللقاءات القيادية والتعميامت عند 
إجراء االنتخابات أو عند وجود توترات سياسية نتيجة الرصاع عىل السلطة، 
مركزة حول كيفية حشد كل إمكانات وزارة الداخلية املادية والبرشية يف صف 

رأس الدولة من خالل ما ييل:
إرغــام الضباط واألفراد بصورة غري مبارشة يف معظم األحيان،   -1
عىل التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم ، مع أنه أمر 

غري قابل لرقابة تنفيذية.
إبعاد ذوي امليول السياسية التي تخالف التوجه العام لقيادة   -2
الوزارة من مناصبهم حتى وإن كانوا ذوي كفاءة وروح وطنية 

وخربة واسعة. 
التعيني يف املناصب القيادية وفقاً ملعايري الوالء الشخيص أو   -3
تشــكيل قيادة  A الحزيب أو القبيل يف أحيان عديدة، حيث تم
األجهزة األمنية من األرسة أو من املقربني أو ممن يدينون 
لرأس السلطة بالوالء الحزيب أو القبيل، و هو ما أدى إىل 
تسخري قوات األمن ملصلحة طرف من األطراف الحزبية يف 
حالة الرصاع الداخيل أو املنافسة السلمية عىل السلطة، و هذا 
ميثل خروجاً عن الدستورA)7(، الذي نص يف املادة )40( منه  
عىل أنه: A يحظر تسخري القوات املسلحة واألمن والرشطة وأية 

.Aقوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جامعة
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كام أن هنالك قيادات أمنية ظلت تتنقل بني املناصب القيادية طاملا كانت 
تحظى بدعم وجاهات قبلية أو قيادات يف الحزب الحاكم أو حتى عالقات 

شخصية بأرسة رأس الدولة.
وهذه الحزبية السائدة يف املؤسسات العســكرية واألمنية بقرارات غري 
معلنة، ونفوذ القبيلة امللحوظ يف تعيني قيادات أمنية، هو أمر شائع الحدوث 
يف كل البلدان التي ينعدم فيها العمل املؤسيس والتقاليد الدميقراطية، حيث 
ترأس الحاكم السيايس كاًل من السلطة  A نجد يف بلدان كهذه ومنها بالدنا
التنفيذية والحزب الحاكم، وتداخل مفهوم الدولة اليمنية مع مفهوم الحزب 
الحاكم، وإدارتها بشكل فعيل من قبل رئيس الدولة، حيث يشهد الواقع 
السيايس اليمني )كام هو الحال يف بقية الواقع السيايس العريب( اختزال مفهوم 

)8(A.الدولة ومؤسساتها يف شخوص حكامها
افتقار قادة هذه األجهزة  A إن تأثري الحزبية واملناطقية والقبلية قد أدى إىل

)9(A.لصفة الحيادية التي متثل األساس لقيامها مبهامها الدستورية والقانونية
وليك نكون أكرث موضوعية، فإن مثل هذه االختالالت اإلدارية والوظيفية 
قد انعكس سلباً عىل تنفيذ الرشطة لرسالتها، وأضعف دور وزارة الداخلية يف 
منظومة الحكومة اليمنية. إن التأثري الحزيب أو املناطقي أو القبيل متجذر يف 
عقليات صانع القرار، وال ميكن الحد منه أو إلغاؤه إال بإصالح شامل، وبوجود 
إرادة سياسية وتأييد من املكونات السياسية املختلفة التي تشرتك اليوم يف 

إدارة شؤون الدولة. 

انعدام ثقافة وتقاليد العمل املوؤ�ش�شي لدى قيادة الوزارة:  2-5
لو قمنا بعملية مقارنة ألسلوب إدارة وزارة الداخلية منذ قيام دولة 
الوحدة حتى اليوم لوجدنا أن كل وزير داخلية يأيت ويدير الوزارة بطريقته 
الخاصة. والجامع املشرتك بينهم AجميعاAً هو نفي السابق دون السامح برتسيخ 
تقاليد مؤسسية يف تعامل القيادة العلياء للوزارة مع القطاعات واملصالح 
واملحافظات. وهذا األسلوب يف اإلدارة هو صورة مصغرة ألسلوب إدارة الدولة 
والحكومة بوزاراتها املختلفة، يف ظل هيمنة ثقافة القبيلة لدى الغالبية العظمى 
من قيادات الدولة- مبا يف ذلك رأس الدولة، الذي كان يتعامل مع الحكومة 

.AرعاياهA ووزرائها كام يتعامل الشيخ مع
وما سبق ذكره انعكس عىل مستوى أداء الرشطة كمؤسسة أمنية، حيث 
نجدها تفتقر حتى اليوم إىل الرتاكم املعريف يف العمل األمني وإىل تقاليد 

العمل املؤسيس، الذي يتجسد اليوم يف ضعف أدائها يف ضبط األمن وتوفري 
الطأمنينة للمواطن وحامية حقوق اإلنسان.

إن الغريب يف األمر هنا هو عدم قدرة القيادات املتعاقبة لوزارة الداخلية 
عىل ترسيخ تقاليد العمل املؤسيس، الذي يعود يف أحد أسبابه إىل خلفيتها 
املهنية والثقافية املتأثرة كثرياً بالقبيلة وثقافتها؛ بسبب Aهيمنة األعراف واألحكام 
القبلية يف كامل الفضاء املجتمعي A بدءاً بحوادث السري Aثلثني بثلثA وانتهاًء 

)10(A.بفض النزاع بني القبائل ورئيس الدولة
ومع أن بعض قيادات وزارة الداخلية مل تكن مشدودة إىل القبيلة يف 
ثقافتها العامة واملهنية، إال أنها أيضاً عجزت عن تغيري أسلوب اإلدارة السائد يف 
أجهزة وزارة الداخلية؛ بســبب هيمنة ثقافة القبيلة وأعرافها يف كل مؤسســات 
دولة الوحدة A ومنها مؤسسة الرشطة- وهو أمر ضارب يف الجذور وراسخ يف 
عقول قيادات الدولة، منذ أن Aجرى دمج الزعامء القبليني املتعاطفني يف ماكنة 

)11(A.الدولة ابتداًء من أوائل أيام الجمهورية
و بسبب ما سبق ذكره، نجد أن إدارة مؤسسة الرشطة كانت تتم 
بالطريقة القبلية حتى يف حل النزاعات أو التوترات التي تنشأ بني الرشطة 
واملواطنني عن طريق التحكيم القبيل، وعجزت قيادة الوزارة عن توفري الحامية 
القانونية ملنتســبي الرشطة عند تعرضهم لالعتداء من قبل املواطنني، فعندما 
يكون الضحية هو منتسب الرشطة، تتنازل قيادة الوزارة عن هيبتها وصفتها 
كممثلة للدولة وحامية للقانون والحقوق، وترتك حل األمر إىل أرسة أو قبيلة 
الضحية- منتسب الرشطة- وهذا أحد أسباب تدين معنويات منتسبي الرشطة 
أثناء أدائهم للواجب، إذ حتى اليوم ال يوجد قانون يحمي منتسبي الرشطة 

من أي مؤاخذة أثناء أدائهم للواجب أو بسببه. 
إن اسلوب قيادة وزارة الداخلية خالل السنوات املاضية من عمر دولة 
الوحدة هو اســلوب نفســه- Aإدارة الدولة بالهاتفA- الذي اتبعه رأس الدولة، 
حيث كان يتم إدارة معظم القضايا األمنية بالهاتف- خارج األطر املؤسسية 

للرشطة- أي إدارتها بعقلية شيخ القبيلة.
الخلل الوظيفي والهيكيل عىل مستوى القطاعات:  -3

تحدد املادة )10( من الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية البناء التنظيمي 
للــوزارة مــن أربعة قطاعات، موضحة يف الهيكل التنظيمي للوزارة امللحق يف 

نهاية هذه الدراسة، وهذه القطاعات هي:
قطاع األمن العام: ويرشف عىل مثان إدارات عامة.  -1
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قطاع الشــؤون املالية واإلدارية: وتدخل ضمن بنائه التنظيمي   -2
ست إدارات عامة.

قطاع التدريب والتأهيل: ويرشف عىل إدارة عامــة واحدة،   -3
ومدرسة تدريب الرشطة، واملركز التدريبي بذمار، واتحاد الرشطة 

الريايض.

قطاع خدمات الرشطة: ويرشف عىل إدارتني عامتني فقط.  -4

عند دراستنا للهياكل التنظيمية للكثري من البلدان مل نجد تقسياًم 
مامثاًل لتقسيم القطاعات هذه. ويبدو أن الدافع إلنشاء مثل هذه 
القطاعات هو ترتيب الوضع الوظيفي لقيادات ما قبل الوحدة، بغض 
النظر عام يسببه مثل هذا التقسيم الهيكيل من تضخم للقيادة يف 

املستويات العليا.
وأبرز االختالالت  عىل مستوى القطاعات ترتكز يف ما ييل:

قطاع الأمن العام:  3-1
 ميثل هذا القطاع جوهر عمل وزارة الداخلية؛ ألنه هو املسؤول عن 
أمن البالد، لكن يف الواقع العميل مل يتم متكني هذا القطاع من أداء مهامه 

األمنية. وأهم مظاهر الخلل الوظيفي فيه تتمثل يف اآليت:
االفتقار إىل الصالحيات الالزمة لتحقيق مهمته األمنية، فاإلدارات   -1
العامة أو املصالح التي تتعامل يومياً مع القضايا األمنية غري 
تابعة لقطاع األمن العام؛ ألنها ترتبط بوزير الداخلية مبارشة 

، وهي:
- مصلحة خفر السواحل.
- قوات األمن املركزي)12(.

- إدارات أمن املحافظات وأمانة العاصمة.
- اإلدارة العامة ملكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة.

وهنا نجد مرة أخرى رضر مركزة الصالحيات بيد الوزير عىل حساب 
القطاعات، إذاً فكيف لقطاع األمن العام أن يقوم بوظيفته إذا كان غري مخول 
قانوناً باإلرشاف املبارش عىل تلك املكونات التنظيمية التي متلك القوة الالزمة 

للحفاظ عىل النظام واألمن العام وفرض هيبة الدولة؟. 
وبسبب ما سبق ذكره فإن كثرياً من التوجيهات التي يكلف   -2

الوكيل مديري أمن املحافظات بتنفيذها ال تنفذ أو مياطل يف 
تنفيذها، كام أن بعض فروع اإلدارات العامة يف املحافظات 
ال تتفاعل كام يجب مع اإلدارات املركزية التي يرشف عليها 
القطاع، مثل: اإلدارة العامة للبحث الجنايئ، التي تعجز حتى 
اليــوم عن إلزام فروعها بتقديم تقارير فصلية منتظمة عن 
الجرائم املبلغ عنها، واملضبوط منها، واملحالة إىل النيابة العامة 

واملحاكم.)13(
مل يستكمل القطاع البنية التنظيمية لقيادته  رغم مرور 22 عاماً من 
عمر دولة الوحدة، إذ ال يوجد تقسيم مؤسيس للعمل، وال توجد يف البنية 
التنظيمية للقطاع إدارات، فمدير املكتب وسكرتري الوكيل هام الفاعالن، حيث 

يعتمد عليهام الوكيل يف إدارة كل أعامل القطاع.
يتصــف عمل اإلدارات الداخلة تحت إرشاف القطاع بضعف   -3

التنسيق يف ما بينها، ما أدى إىل تدين مستوى أدائها.
ضعف إرشاف القطاع عىل اإلدارات الداخلة يف مكونه   -4
التنظيمي، ومعظم اإلدارات العامة التي تخضع إلرشاف القطاع 

تتعامل مبارشة مع الوزير، متجاوزًة الوكيل لقطاع األمن.
انعدام ثقافة العمل املؤسيس، إذ إن اسلوب إدارة القطاع   -5
واإلرشاف عــىل اإلدارات العامــة التابعة له تختلف من وكيل 
إىل آخر، لكن القاسم املشرتك بينهم جميعاً هو عدم عقد 
اجتامعــات منتظمة للقطاع، يحرضها ضباط القطاع وقيادات 
اإلدارات العامــة الخاضعة إلرشاف القطاع، وهذا هو انعكاس 
ألسلوب Aإدارة الدولة بالهاتفA، حيث يتم إدارة معظم القضايا 

األمنية بالهاتف؛ خارج األطر التنظيمية للقطاع.

قطاع ال�شوؤون املالية والإدارية:  3-2
 مــن الناحية العملية يحظى القائم عىل عمــل هذا القطاع بأكرب نفوذ 
يف وزارة الداخلية. وتزداد ســلطاته وأهميته كلام زاد الفســاد. وميلك وكيل 
هذا القطاع نفوذاُ كبرياً لدى كل الوزراء)14( الذين تعاقبوا عىل وزارة الداخلية 

وعددهم ستة وزراء منذ قيام دولة الوحدة.
ومن العوامل املساعدة عىل نفوذ رأس هذا القطاع منحه صالحيات 
كبرية يف إدارة املوارد املادية والبرشية للوزارة يف ظل انعدام أي رقابة جدية 
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عىل عمل القطاع، أي أن الهيكل التنظيمي السابق والحايل للوزارة يركز بيد 
وكيل هذا القطاع ليس فقط كل املوارد املالية للوزارة وكل احتياجات الضباط 
واألفراد، بل وأضاف إليها املوارد البرشية وقاعدة البيانات الخاصة بتلك املوارد، 
بحيث ال تصل إىل الوزير أي بيانات، إال ما يراد له أن يعرف، وهذا وضع 
يسمح للقائم عىل هذا القطاع الترصف باملوارد املالية والبرشية كيفام يريد، و 
هل هناك ظروف مشجعة عىل الفساد أكرث من هذه؟، السيام عندما يضعف 

الوازع الديني أو ينام ضمري صاحب القرار يف هذا القطاع.
ونعتقد أن أهم مظاهر الخلل يف هذا القطاع تتمثل يف اآليت:
غياب مبدأ الشفافية  يف عمله، وعدم خضوعه ألي رقابة.  -1

جمع إدارة الشؤون املالية مع املوارد البرشية )الضباط   -2
واألفراد( تحت مسؤولية قطاع واحد، ما يولد ظروفاً مناسبة 

للفساد ويزيد سلطات وكيل هذا القطاع.
افتقار الوزارة إىل قاعدة بيانات مستقلة عن املوارد املالية   -3
واإلدارية والبرشية جعل هذا القطاع دائرة مغلقة يستعيص 
حتى عىل الوزير الحصول عىل بيانات دقيقة عن مخرجاتها، 
ويجعل من الصعب مامرسة أي نوع من الرقابة عىل عمل 

هذا القطاع.
نالحظ يف الشكل أعاله تركيز كل موارد الرشطة املادية والبرشية بيد وكيل واحد.

إن الوكيل يزود وزير الداخلية بالبيانات التي يريدها الوكيل، وال يستطيع 
الوزير التحقق من مدى صحة تلك البيانات؛ ألنه يفتقر إىل قاعدة بيانات 
خارج سلطة الوكيل للشؤون املالية واإلدارية. و هذا أحد اسباب ضعف 
الوزراء املتعاقبني أمام وكيل الشــئون املالية، وعدم قدرتهم يف الحصول عىل 

بيانات دقيقة عن حجم القوة الفعلية والغياب .. إلخ.

قطاع التدريب والتاأهيل:  3-3
ومــع إقرارنــا بأهمية التدريب والتأهيل يف خلق الكادر الرشطي املحرتف؛ 
ألنه ال تطوير وال كفاءة يف األداء بدون تأهيل وتدريب بصورة مستمرة، إال 
أن عمل هذا القطاع بوضعه القانوين اليوم ميكن أن تقوم به إدارة عامة، 
السيام وأنه ال ميلك صالحيات اإلرشاف عىل كليات أكادميية الرشطة، التي تتبع 

الوزير مبارشة. 
وأهم مظاهر الخلل الوظيفي يف هذا القطاع تتمثل يف اآليت:

تجاهل قيادة الوزارة هذا القطاع يف معظم الدورات   -1
الخارجية، إذ ال يشرتك القطاع عادة يف اختيار املبعوثني 
للدراســة يف الخارج، حيث يتم توزيع املنح الدراسية دون 

علمه يف معظم الحاالت.
الوضــع القانــوين الحايل ال يخول وكيل هذا القطاع صالحية   -2
اإلرشاف عىل كل أنشــطة التدريب والتأهيل وعىل كل 
املؤسسات التعليمية التابعة للوزارة. فمعظم مخرجات 
التدريب والتأهيل تأيت من كليات أكادميية الرشطة، التي ال 
تخضــع اليوم إلرشاف الوكيل لقطاع التدريب والتأهيل؛ ألن 

األكادميية تتبع الوزير مبارشًة.
حتى خطط التدريب السنوي التي يعدها  القطاع بناء   -3
عــىل الخطــط املرفوعة من اإلدارات العامة واملصالح، تفتقر 
إىل املوضوعية والتقييم، وهذا أحد أسباب تدين نسبة تنفيذ 
تلــك الخطط، كام أن الخطط وتقارير االنجاز التي يرفعها 
القادة إىل هذا القطاع شكلية وغري معربة عن مستوى األداء 

املتدين يف معظم األحيان.
قطاع خدمات ال�شرطة:  3-4

ال يوجد مربر عميل الستحداث قطاع لإلرشاف عىل إدارتني فقط، هام 
اإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة لشــؤون املرأة واألحداث، ويبدو أنه من 
القطاعات التي تم إنشاؤها لرتتيب الوضع الوظيفي لقيادات ما قبل الوحدة.
وأهم مظاهر الخلل الوظيفي يف هذا القطاع أنه ال يوجد ما يرشف عليه 
بصورة مبارشة. إذ حتى اإلدارة العامة للمرور ترتبط بالوزير مبارشة أكرث من 

ارتباطها بوكيل هذا القطاع، لذلك ال نرى سبباً وجيهاً لبقاء هذا القطاع.
وإجامال، ميكن إضافة مظاهر أخرى للخلل الوظيفي تشرتك فيها القطاعات 

األربعة، وأهم مظاهر الخلل تلك تتلخص يف اآليت:
ضعف اإلرشاف عىل اإلدارات العامة التابعة للقطاعات،   -1

باستثناء قطاع الشؤون املالية واإلدارية. 
خصومة غري معلنة مع تكنولوجيا املعلومات، ما يعني عدم   -2
القدرة عىل إحداث تغيري وتطوير جذري لعمل القطاعات 
ووزارة الداخلية إجامال، ورمبا تعود هذه الخصومة إىل عدم 
إدراك وكالء القطاعات مبدى التغيريات الكبرية التي ميكن أن 
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تحدثها تكنولوجيا املعلومات يف عمل وزارة الداخلية.
افتقار كل القطاعات إىل خطة اسرتاتيجية للتطوير، وعدم   -3
قدرتها حتى اليوم عىل تحديد احتياجاتها الفعلية من الكادر 

األمني التخصيص يف مختلف املجاالت.)15(
استحداث مناصب قيادية مخالفة للقانون والالئحة التنظيمية   -4
دون وجود تحديد دقيق ملهام القامئني عىل املناصب 
الجديدة، حيث تم بقرارات جمهورية استحداث منصب 
الوكيل األول للوزارة، والوكيل املساعد لقطاع األمن العام، ما 

يعني مزيداً من االزدواجية أو التضارب يف الصالحيات.
عدم وجود توصيف وظيفي للقطاعات والوحدات اإلدارية   -5
التي تأيت تحت إرشافها، بســبب افتقار الوزارة إىل هيكل 
تنظيمي مفتوح، فالهيكل التنظيمي املفتوح ليس مجرد رسم 
يحــدد مواقع املكونات التنظيمية، حيث كان وجود هذا 
الهيكل أحد العنارص األساسية لنجاح تجارب دول النمور 
اآلسيوية،)16( وعدم تطبيقه يؤدي إىل وجود بطالة مقنعة، 
وعدم وضوح املهام للمكونات التنظيمية، وعدم القدرة عىل 
تحديد عدد الضباط واألفراد املطلوب لتنفيذ املهام، والتعيني 
يف املناصب القيادية دون االعتامد عىل معايري علمية لشغل 
املنصب القيادي، وبالتايل إلغاء مبدأ اإلنسان املناسب يف 

املكان املناسب.
ال يوجد أي نوع من الرقابة الفاعلة عىل أداء القطاعات   -6
األربعة، كام ال يوجد تقييم لعمل القطاعات، ليك يتم إظهار 

اإلخفاقات واالختالالت  وبالتايل إصالحها لتطوير العمل.
بعض القطاعات تم استحداثها لرتتيب وضع وظيفي ألشخاص   -7
وليس اســتجابًة لرضورة عملية أو وظيفية، حيث ال توجد 
تحت إرشافها إدارات عامة تكفي الستحداث قطاع معني. 
نقــل ثقافة القبيلة إىل إدارة العمل األمني واإلداري، فبعض   -8
الوكالء تطغى عىل إدارته للقطاع عقلية الشيخ عىل حساب 
عقليــة القائــد األمني واإلداري املحرتف، لذلك نجد أن كثرياً 
من القضايا األمنية كان يحل خارج املؤسســة الرشطية- يف 
مقايل القات- وكثري من املخالفات اإلدارية يتم تسويتها 

بالطرق القبلية، ويتم اللجوء إىل التحكيم القبيل حتى عند 
ارتكاب جرائم ضد أفراد وضباط الرشطة أو ضد الدولة أو 
عند وجود ادعاءات ملواطنني ضد منتسبي الرشطة، أي أن 
العرف القبيل يســود يف العمل عىل حســاب سيادة القانون 
واللوائح اإلدارية. ويكمن سبب ذلك يف أن العديد من 
وكالء القطاعــات يفتقــرون إىل فن اإلدارة، وال يجيدون غري 
اإلدارة بالطريقة القبلية، وهو األسلوب ذاته الذي كانت 
القيادة السياســية تدير به الدولة خالل العقــود الثالثة 

املاضية.
إن ما سبق هو نتاج طبيعي ألزمة القيادة، ففي أحيان كثرية كان تعيني 
الوكالء يتم إما بناء عىل والءات شخصية، أو بناء عىل تاريخ سابق يف شغل 
مناصب قيادية سابقة- بغض النظر عن كفاءة اإلدارة أو نوعية األداء- إذ مل 

يكن هناك أي تقييم ألداء القادة.

مظاهر عامة مشرتكة للخلل الوظيفي يف جهاز الرشطة:  -4
تشهد البالد حالة من الفوىض واالنفالت األمني وضعف هيبة الدولة مل 
متر بها من قبل، وما ينظم سلوك الناس اليوم ليس القانون، أو أدوات القمع 
التي متلكها الدولة، وإمنا الوازع الديني والضوابط االجتامعية، ومتر أجهزة 
الرشطة بأسوأ أيامها منذ قيام ثورة 26 سبتمرب 1962م، ومنذ قيام دولة 
الوحدة ووزارة الداخلية تسري من سيئ إىل أسوأ مع بعض االستثناءات، حتى 
بلغ األمر عجز الوزارة عن حامية مكتب وزيرها من مترد بعض موظفيها،)17( 

وهو أمر مل يحدث سابقاً منذ قيام النظام الجمهوري.
إن ما يعانيه جهاز الرشطة اليوم هو نتاج تراكامت سلبية لسنوات عديدة 
 A مست املوظف والبنية التنظيمية وأسلوب اإلدارة والقيادات األمنية، وميكن
إضافة إىل ما سبق- إبراز أهم مظاهر الخلل الوظيفي التي متس جهاز الرشطة 

بكل مكوناته، وتتمثل يف اآليت:
�شرطة اأكرث عددًا، وبلد اأقل اأمنًا!:  4-1

 يشري استبيان األمم املتحدة للعام 2006م إىل أن متوسط عدد أفراد 
)18( أو 30 رشطياً لكل عرشة 

الرشطة لكل  مائة ألف مواطن هو300 رشطياَ
آالف من السكان - أي 3 أفراد من الرشطة لكل ألف من السكان.

وتقىض توصيات األمم املتحدة للعام 2008م بأن يكون الحد األدىن لقوة 
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الرشطة هو 222 رشطياً لكل مائة ألف مواطن.)19(
 وعند مقارنة عدد أفراد الرشطة يف بالدنا باإلحصائيات الخاصة بهذا 
التناسب، نجد بالدنا تدخل ضمن أعىل النسب عاملياً ألفراد الرشطة بقياس 

نسبة حجم الرشطة إىل حجم السكان.
ومع أن بالدنا متتلك أكرث من ضعف املتوسط العاملي ألفراد الرشطة قياساً 
لكل مائة ألف، وهي من أعىل النسب يف العامل, إال أن ذلك مل يجعل البلد 
أكرث أمناً ألسباب عديدة، منها ما هو داخيل A متعلق بوزارة الداخلية وقيادتها، 
والنوع األخر من األسباب مرتبط بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 

التي برزت بوضوح خالل العامني املاضيني.
ويكمن الخلل الوظيفي هنا يف عجز واضح يف إدارة املوارد البرشية 
واملادية، ويف أسلوب إدارة العمل األمني، وتعيني القيادات األمنية، وسوء إدارة 
املوارد البرشية واملادية للرشطة، وتدين أداء القيادات املتعاقبة عىل وزارة الداخلية, 

وهو انعكاس لضعف اداء القيادة السياسية. 
 وللمقارنة نورد يف الجدول أدناه عدد أفراد الرشطة لكل مائة ألف)20( 

من السكان يف عدة بلدان، تشتهر بنشاط جامعات الجرمية كام ييل:

 عدد أفراد الرشطة لكل مائة ألفالسنةحجم رشطتهاالدولةم
مواطن

AاألرجنتنيAAAAAAAAAA"""

 الواليات املتحدة"
األمريكية

AAAAAAAAAA"""

"""AAAAAAAAAAفرنسا"

"""AAAAAAAAAإرسائيل"

"""AAAAAAAAAAAروسيا"

AAAAAAAAAAاليمن"
AAAالسكان تعداد  كان   إذا 

)""( مليوناً.
السكان""" تعداد  كان   إذا 

)""( مليوناً.

إن ما ســبق يقودنا إىل النتيجة التالية: أمن البلد أو كفاءة أجهزته األمنية ال 
يقاس بعدد موظفي األجهزة األمنية، وإمنا بأسلوب إدارة هذه األجهزة وحسن توظيف 
مواردها املادية والبرشية ومدى االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف العمل 
األمني، وهو أمر واضح يف رشطة دولة العدو الصهيوين التي تعيش منذ قيامها 

يف حالة اســتنفار دائم، وتعتمد عيل منجزات تكنولوجيا املعلومات يف زيادة 
كفاءة  أجهزتها األمنية.

ملاذا أداء األجهزة األمنية يف دولة العدو الصهيوين أفضل من أداء أجهزتنا 
األمنية؟ نتساءل عن سبب ذلك التفوق  برغم وجود عاملني يؤثران سلباً عىل 

أمنه، هام: 
محاوالت مســتمرة من أكرث من جهة الخرتاق أمن العدو،   -1

وزيادة مهددات أمنه الوطني.
عدد أفراد الرشطة لكل عرشة الف أقل من نصف العدد يف   -2
بالدنــا، )33( رشطــي لكل عرشة آالف مواطن يف دولة العدو 
الصهيــوين, أو رشطــي واحد لكل )303( مواطن،  مقابل أكرث 
من )71( رشطي لكل عرشة ألف يف بالدنا، أو رشطي واحد 
لكل )140( مواطن تقريباً. إن الفارق كبري، فرشطي ارسائييل 
واحد مكلف بتوفري األمن لـ)303( مواطن، وعمله أكرث كفاءة، 
بينام يف بالدنا ال يستطيع الرشطي توفري األمن ألقل من نصف 
ذلــك العدد، برغم اختــالف طبيعة املواطنني لصالح الرشطي 

اليمني، فام سبب ذلك؟
إن سبب النجاح والتفوق هنا يكمن يف ثالثة عوامل أساسية، هي:

القيادة: اختيار األفضل من الكوادر األمنية املحرتفة كقيادة   -1
كفؤة, تضع مصلحة البلد فوق املصالح الخاصة لألحزاب أو 

األشخاص.
التكنولوجيا: حســن توظيف منجزات التكنولوجيا لصالح   -2

العمل األمني، واعتبار ذلك أولوية لألمن الوطني.
التدريب والتأهيل الجيد: تدريب وتأهيل جيد، يوفر   -3

مخرجات أمنية عىل مستوى عاٍل من الكفاءة واملهنية.

�شوء اإدارة املوارد الب�شرية واملادية:  4-2
 هناك ثالثة مؤرشات عىل سوء اإلدارة  يف وزارة الداخلية اليمنية، وتتمثل 

يف التايل:
تعاين بعض املكونات التنظيمية من بطالة مقنعة، حيث يتكدس   )1
الضباط واألفراد يف مكاتب دون وجود عمل محدد ملعظمهم، 
بينام مكونات تنظيمية أخرى تفتقر إىل الكادر املناسب، مثال 
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ذلك: قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنســية، والرشطة 
الســياحية، حيث يبلغ عدد موظفي األوىل تقريبا )1500( 
رشطي- يف مكاتب املصلحة واملنافذ، مبعدل حوايل عرشة 
موظفني يف املكتب الواحد. بينام الرشطة السياحية تشكو من 
عجز شديد يف األفراد، الذين ال يتجاوزون )150( يف اإلدارة 

العامة وفرع األمانة. 
تعمل األجهزة األمنية يف البلدان املتطورة عىل نقل مركز الثقل   )2
إىل العمل امليداين للوقاية من الجرمية ومكافحتها وتقديم 
الخدمة املناســبة للمواطن، أما العمل اإلداري فيشــكل عاماًل 
مساعداً لنجاح املهمة األساسية, أي أن الجزء األكرب من الكادر 
واإلمكانات املادية والجهود يجب أن يكــون موجهاً للعمل 

امليداين، لكن ما يحصل يف بالدنا غري ذلك.
فعدد منتسبي الرشطة املوجودين يف العمل امليداين يبلغ )108832( 
)21(، ويشكلون  63%  من إجاميل قوة الرشطة، بينام يشكل 

رشطياً
غري امليدانيني نسبة  37 % وهي نسبة كبرية. وإذا حذفنا من القوة 
الرشطية املوجودة يف امليدان الغياب واملعيات والقوة غري العاملة، فإن 
نسبة هذه القوة ستقل إىل 48.4% من إجاميل منتسبي الرشطة A إذا 
افرتضنا أن الغياب واملعيات والقوة غري العاملة يتبعون القوة البرشية 
امليدانية- و هم يف الغالب ينتمون إىل الفئة امليدانية بالفعل. بكالم 
آخر: رجال الرشطة املوجودين يف العمل امليداين أقل من نصف 
مجموع رجال الرشطة، وهو مؤرش واضح عىل وجود خلل وظيفي كبري 

ناتج عن سوء إدارة املوارد البرشية لجهاز الرشطة.
سوء اإلدارة ال يكمن فقط يف عدم قدرة قيادة وزارة   )3
الداخلية عىل االســتغالل األمثل للموارد البرشية العاملة يف 
جهاز الرشطة، وال يف خلل تناسب القوة امليدانية إىل القوة 
غري امليدانية، بل وكذلك يف تعامل قيادة الوزارة مع ما يسمى 
املعيات - املفرغون ملرافقة شــيوخ وقادة عسكريني وسياسيني 
وغريهم، حيث يبلغ عدد املعيات 8295 ضابطاً وصف ضابط 
وجندي، أو حوايل مثانية ألوية عسكرية، ويشكلون تقريباً  %5 

من إجاميل كادر جهاز الرشطة.
إن جاهزية أي قوة أمنية تقاس بعدد الضباط واألفراد املوجودين تحت ترصف 

القائــد، وبكفاءتهم املهنية، وبتطبيــق ذلك عىل جهاز الرشطة اليوم, نجد أن 
عدد الغياب واملعيات والقوة غري العاملة يبلغ )25685( ضابطاً وصف ضابط 
وجندي، ويشكلون نسبة  15% تقريباً من إجاميل قوة الرشطة ، وهي نسبة 

كبرية جداً تؤثر سلبياً عىل جاهزية الرشطة يف حفظ األمن والنظام.
إذاً، كيف سيكون مستوى الجاهزية يف جهاز الرشطة عندما يكون حوايل  
23.6 % من إجاميل القوة امليدانية غري موجودة تحت ترصف القائد األمني, 
وعندما نضيف إىل ذلك أن القوة املوجودة ضعيفة التدريب, وتفتقر إىل 
االنضباط العسكري الالزم, وتدير أمورها قيادة غري كفؤة وال تتمتع بهيبة أو 

احرتام كاٍف؟
إن هذه الحقائق ُتجيب جزئياً عن السؤال التايل: ملاذا يتدىن أداء 

الرشطة وتتزايد الجرائم حتى يف أمانة العاصمة؟
وباملناسبة نجد يف أقسام الرشطة، التي تشكل أول حلقة يف اتصال 
املواطن بالرشطة وتتحدد عندها نظرة املواطن نحو الرشطة وموقفه منها، 
نجد هنا أن نسبة القوة امليدانية ال تزيد عىل ثلث إجاميل القوة يف أحسن 
األحوال. فعند نزولنا امليداين إىل بعض مراكز الرشطة يف أمانة العاصمة، وجدنا 
أن القوة امليدانية يف مركز الرشطة الواقع يف منطقة التحرير، مثاًل،  ال يزيد 
عىل % 20   من إجاميل القوة، أما نسبة امليدانيني يف مركز رشطة باب اليمن 
فال تزيد عىل   % 33من القوة اإلجاملية. وهذه النسبة للقوة امليدانية يف 
املركزين، الواقعني يف منطقتني مكتضتني بالسكان واملتسوقني والزوار، هي نسبة 

متدنية جداً.

مكونات تنظيمية اأكرث واأداء اأمني اأ�شعف:  4-3
ال شك أن وجود أكرث من مكون تنظيمي لتنفيذ املهمة ذاتها يولد تضارباً 
أو تنازعاً يف االختصاص, أو ازدواجية وتداخاًل يف االختصاص ما يؤثر سلباً عىل 
كفاءة األداء ويزيد من كلفة تنفيذ املهمة. ونالحظ يف الجدول أدناه بعض 
صــور االزدواجيــة والتداخل يف االختصاصات وتنفيذ نفس املهمة من قبل أكرث 

من مكون تنظيمي:
السؤال عن التنفيذالعملم

 مكافحة1
اإلرهاب

إدارة مكافحة اإلرهاب مبكتب الوزير.  -1
املنظمة  والجرمية  اإلرهاب  ملكافحة  العامة  اإلدارة   -2

التي تتبع الوزير مبارشة.
وحدة مكافحة اإلرهاب يف األمن املركزي.  -3
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السؤال عن التنفيذالعملم

 األمن2
السياحي

يف  وأفرعها  السياحية  للرشطة  العامة  اإلدارة   -1
املحافظات واألمانة.

وحدة أمن السياحة يف األمن املركزي.  -2

 شؤون3
الالجئني

إدارة الالجئني مبكتب الوزير.  -1
الهجرة  مبصلحة  واالجانب  لالجئني  عامة  إدارة   -2

والجوازات.

 إدارة4
املشاريع

للتخطيط  العامة  اإلدارة  يف  املشاريع  إدارة   -1
واملعلومات.

إدارة اإلسكان يف اإلدارة العامة لإلمداد والتموين.  -2

 إدارة5
املراسم

إدارة املراسم مبكتب الوزير.  -1
إدارة املراسم يف العالقات الخارجية واالنرتبول.  -2

إدارة املراسم يف العالقات العامة والتوجيه املعنوي.  -3

 إدارة6
اإلحصاء

إدارة اإلحصاء مبكتب الوزير.  -1
إدارة اإلحصاء يف اإلدارة العامة للتخطيط واملعلومات.  -2

إدارة اإلحصاء مبكتب الوكيل لقطاع األمن العام.  -3

عا�شمة الدولة، ع�شرات الآلف من ال�شرطة واأمن مفقود:  . 4 
تحتضن أمانة العاصمة عرشات اآلالف من منتسبي الرشطة : أمن مركزي, 
ونجدة, ومنشآت،  وأمن عام..، ومع ذلك فمستوى األمن يف عاصمة الدولة 

اليمنية متدٍن!.
األرقام الرســمية تقول: أن عاصمة الدولة اليمنية A صنعاء بســكانها البالغ 
عددهم )1.747.627()22( نسمة تتفوق يف عدد أفراد الرشطة عىل أكرب املدن 
األمريكية وأكرثها تأثرياً: مدينة نيويورك، التي يســكنها )8175133( نســمة)23( 
فأمن صنعاء مكلف بحاميته )56665( رشطياً، ويضاف إليهم )16345( رشطياً 
يعملون يف املصالح واإلدارات الخدمية التابعة لوزارة الداخلية، أي أن قوة 
وزارة الداخلية يف مدينة صنعاء تبلغ )73208( رشطياً، مبعدل )419( رشطياً 
لكل عرشة آالف مواطن، أو رشطي واحد لكل )24( مواطناً تقريباً، بينام 
عدد رشطة نيويورك )35500( رشطي)24( تقريباً مبتوسط )43( رشطي تقريباً 
لكل عرشة ألف من سكان نيويورك، أو رشطي واحد لكل )233( مواطناً 
تقريباً. ورغم هذا الفارق الكبري بني عدد السكان الذين يجب أن يوفر 
لهم الحامية رشطي واحد، وعددهم )233( مواطن يف نيويورك مقابل )24( 
مواطناً يف صنعاء، ورغم وجود أيضاً األلوية عرشات يف صنعاء العســكرية، إال 
أن مستوى أداء املؤسسات األمنية متدن للغاية، وهيبة الدولة يف صنعاء تكاد 

تكون منعدمة باملقارنة مع هيبة الدولة يف نيويورك، أي أن هناك خلاًل كبرياً 
يف املؤسسات األمنية.

وفقاً لإلحصاءات املتاحة، التي استطعنا الحصول عليها يف اإلنرتنت، تعد 
صنعاء من أكرث مدن العامل يف عدد أفراد الرشطة. لكنها ليست أفضلها يف 
توفري األمن والطأمنينة للسكان. فاألمن العام يف صنعاء متوفر ألسباب أخرى 
A غري أداء األجهزة األمنية أو العسكرية، وهي اسباب مرتبطة بالوازع الديني 
والقيم األخالقية املستمدة منه، التي أصبحت الضابط االجتامعي األسايس يف 

ظل غياب دور الدولة حتى يف صنعاء أثناء الهبة الشعبية ضد السلطة. 
يبدو أن السياسة األمنية املُتبعة يف صنعاء حتى اليوم تعتمد عىل االنتشار 
األمني املسلح املريئ املوزع يف عرشات النقاط األمنية، بهدف خلق رادع معنوي 
لدى الخارجني عن القانون. لكن الوجود األمني الثابت يفقد هيبته وأهميته 
عندما يعتاد عىل وجوده الخارجون عن القانون ويختارون ألنفسهم طرقاً بديلة 

تتحاىش النقاط األمنية الثابتة.
وهذا يفرس عدم ضبط األجهزة األمنية ألي مجرم من الذين قتلوا الكثري 
من ضباط الرشطة، أو املجرمني الذين خطفوا مواطنني أجانب من وسط 

العاصمة صنعاء ونقلوهم إىل مناطق قبلية يف محافظات أُخرى.
هذه القوى األمنية الكبرية املسؤولة عن أمن صنعاء مل تحقق هدفها 

لألسباب التالية:
تعدد مرجعيتها اإلدارية: نجدة, أمن مركزي, رشطة راجلة,   -1

قسم رشطة.. إلخ. 
وال تتخذ هذه القوى رد فعل معني إزاء مشكلة طارئة إال بعد العودة 
لقيادتها اإلدارية املبارشة, حتى لو تم توجيه األوامر إليها من اإلدارة العامة 

للعمليات بوزارة الداخلية!.
غياب التنسيق الفعال بني هذه القوى املختلفة بسبب ضعف   -2
قنوات االتصال، فممثلو الوحدات األمنية - أمن مركزي، نجدة، 
منشآت، مرور..، املوجودين يف مربع أمني معني ال يخضعون 
لقيــادة موحدة، وال يعملون ال تحت قيادة مركز الرشطة وال 

قيادة املنطقة األمنية!.
عدم قدرة هذه القوى عىل االستجابة الرسيعة لألسباب املذكورة   -3

أعاله, وكذلك بسبب ضعف تدريبها.
عــدم وجود قيادة موحدة إلدارة كل تلــك األجهزة، و كذلك   -4
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افتقار قيادة وزارة الداخلية إىل رؤية واضحة وخطة عملية 
إلعادة تنظيم عمل هذه القوى وربطها أثناء أداء الواجب 
باإلدارة العامة للعمليات لتعمل عىل تنسيق وتكامل وحشد 
مختلف القوى األمنية املتاحة يف امليدان لتنفيذ مهمة أمنية 
معينة مثل السيطرة عىل موقف يف مربع معني من العاصمة, 

أو مطاردة متهم.
ضعف القيادات األمنية، فتعيني العديد من القادة مل يتم   -5
عىل أســاس معايري موضوعية، وهو أمر متوارث منذ ستينات 
القرن املايض، حيث تم Aاندماج الفئة القبلية بالجهاز العسكري 
والوظائف املدنيةA(25)، عندما Aاســتخدمت املناصب يف الحكومة 
ويف داخل املؤسسات االقتصادية لغرض كســب الوالء )ولو 
عىل حساب الكفاءة يف بعض األحيان( و لغرض خلق مصالح 
مشــرتكة بني املجموعات األكرث نفوذاً: العسكر، ورجال القبائل، 

)26(A.واملسؤولني الحكوميني
العتمادات ال�شهرية، �شعوبة التمييز بني املال العام واخلا�ض:  4-5
يتمثل هذا الخلل الوظيفي يف سوء توظيف واستخدام املال العام.

حيث نجد يف املامرسة أن القادة أو املدراء يترصفون باملخصصات املالية 
إلداراتهم كيفام يشاءون، فيوزعون نسبة معينة من االعتامدات ويستحوذون 
عىل الباقي. أي أن توزيع االعتامدات أو املخصصات يتم وفقاً لرؤية ورغبة 
املدير أو القائد)27( وبشكل مناقض متاماً ألوجه الرصف املحددة يف استامرة 
إخالء العهدة، ومع ذلك يتم قبول بيانات تلك االستامرة رغم علمنا جميعاً 
التزييفA الرسمي يعرفه كل قادة وزارة  A أو AالكذبA بأن الواقع غري ذلك. هذا
الداخلية A بدءاً من الوزير، وحتى أصغر قيادي يف املستوى التشغييل للقيادة 

- رئيس القسم.
إن توظيف املال العام للمنافع الشخصية للقادة أو املدراء خلل كبري 
ومعروف لدى قيادة الوزارة، يستوجب الوقوف أمامه إما بإعادة تحديد أوجه 
الرصف؛ لتكون أكرث واقعيًة واستجابًة لحاجات العمل وتحفيز املتميزين, أو 
بزيادة الحوافز للضباط واألفراد, أو بأي حل يراه املختصون؛ ليك يتم االستفادة 

من املال العام للمصلحة العامة.

الرقابة والتفتي�ض .. حتتاج اإىل من يراقبها:  4-6
متثــل اإلدارة العامــة للرقابة والتفتيش عني الوزارة يف ما يخص الجوانب 
الفنية واملالية واإلدارية. فهي مسؤولة عن متابعة مستوى سري العمل وحسن 
التعامل مع الجمهور, والكشف عن القصور يف تنفيذ القوانني واألنظمة 
واللوائح واقرتاح وسائل معالجتها, وهي معنية مبراقبة مدى التقيد باالنضباط 
العســكري وتقدير كفاءة الضباط والعاملني, ويحق لها التفتيش الدوري 
واملفاجئ عىل مخازن الوزارة واملصالح والوحدات، للتأكد من سالمة عملها 
ومطابقته للقانون, وهي كذلك املعنية بالتحقيق يف املخالفات والجرائم املالية 
 وحوادث االختالسات واإلهامل, ومراقبة كشوفات املرتبات واملكافآت.. إلخ.
إن صالحياتها واسعة جداً للكشف عن أوجه القصور أو الخلل أو الجرائم 
املالية. ومع ذلك فهي يف وضع يشبه وضع القضاء اليمني، إذ ميكن الحصول 
منها عىل AحكمA يف قضية ما ثم الحصول عىل نقيض ذلك الحكم بعد حني, 

ويكمن الخلل الوظيفي يف الرقابة والتفتيش يف اآليت:
مل يتم متكينها من مامرسة كامل صالحياتها املحددة يف   -1
الالئحة, فهي ال تســتطيع مثاًل مامرســة دورها عىل قطاع 

الشؤون املالية واإلدارية يف الوزارة.
ضعــف الدعم املعنوي لقيادة هذه اإلدارة من قبل قيادة   -2

الوزارة.
افتقارها إىل الكادر املناسب املؤهل النزية الذي ميكن أن   -3

يؤدي عمله بنزاهة وحيادية وجرأة.
عدم محاسبة بعض موظفيها الذين يســيئون إىل سمعة   -4

إدارتهم وزمالئهم.
إن محاربة الفساد يف جهاز الرشطة يبدأ بتفعيل وظيفية الرقابة والتفتيش 
وتهيئة كل الظروف املساعدة ليك تكون مبثابة القضاء العسكري الضامن للحق 

العام وحقوق الضباط واألفراد عىل السواء.

القيادات الأمنية، خ�شومة غري معلنة مع تكنولوجيا املعلومات:  4-7
ال تحديث وال تطوير يف العمل األمني بدون االستفادة من تكنولوجيا 
املعلومات، فكيف لجهاز أمني أن يحارب الجرمية املنظمة العابرة للحدود AAAAAAAAAAAAA أو 
الجرمية املعلوماتية AAAAAAAAAA بصورها املختلفة دون إدخال تكنولوجيا املعلومات A نظم 
املعلومات؟،  إنه خلل يحد من قدرة جهاز الرشطة يف التعامل مع األشكال 

الجديدة للجرمية، ويسمح بسيادة العمل بالقواعد واألساليب القدمية.
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ومع أن بعض اإلدارات العامة متلك نظام معلومات, لكن هذا النظام 
يتم تشغيله فقط عند وجود ضيف زائر إلظهار قدرة املدير عىل مواكبة 
التطور, وما أن يغادر الضيف حتي يتم إغالق نظام املعلومات مبفتاح خاص 

باملدير العام!.
إن ادخال نظم املعلومات إىل كل مكونات الرشطة أمر ليس يف غاية 
الصعوبــة، فاإلمكانات موجودة, لكن ينقص جهاز الرشطة إرادة التغيري لدى 
قيادة الوزارة لوضع حد لخصومة الجيل القديم من القيادات مع تكنولوجيا 

املعلومات.

قوة النت�شار الأمني، اإنفاق املليارات وغياب النتائج:  4-8
انفقت الدولة مليارات الرياالت لنرش سلطتها يف مختلف أرجاء البالد 
بواسطة قوة االنتشار األمني، لكننا اليوم ال نلمس نتائج يف املجال األمني 
تربر انفاق تلك املليارات، التي استفاد من جزء منها قيادات أمنية وسياسية، 
فام وجه الخلل يف األمر؟ هل غياب الرؤية الواضحة واآلليات السليمة لعمل 
قوة االنتشار األمني وتبعيتها منذ النشأة، أم أن ذلك يعود إىل افتقار جهاز 

الرشطة إىل العمل املؤسيس؛ فينفي كل وزير جديد عمل الوزير السابق؟.
لقــد أنفقت الدولة مليارات عىل تجنيد عرشات اآلالف مــن الجنود 
وتزويدهم مبئات اآلليات, لكن هذه القوة اليوم خارج الجاهزية, وتحتاج 

إىل وقفة تقويم جادة.

ال�شرطة يف خدمة ال�شعب؟ اأم ال�شعب يف خدمة ال�شرطة؟:  4-9
منذ قيام دولة الوحدة حتى اليوم مل تستطع الرشطة كسب ثقة الشعب، 
فاملامرسات اليومية يف إدارات األمن وأقسام الرشطة والوحدات التي لها صلة 
مبارشة بالحياة اليومية للمواطن, شوهت صورة الرشطة لدى املواطن مع 

بعض االستثناءات.
 قيادة الوزارة تعرف وتعرتف بالفساد املسترشي يف معظم وحداتها 
التنظيمية، فهذا وزير الداخلية االسبق يقر Aبوجود أزمة ثقة بني املؤسسات 

)28(Aاألمنية واملواطن بسبب املامرسات السلبية لبعض رجال األمن
لكن الغريب أن الوزراء املتعاقبني مل يقودوا حملة حقيقية الســتئصال الفســاد, 
ألن ذلك يحتاج إىل إرادة سياســية عليا, كانت مفقودة طوال الفرتة املاضية، 

فكثري من القيادات تنتقد الفساد وتأيت مبامرسات أكرث فساداً.
إن خلل العالقة بني املواطن والرشطة يكمن يف أن الفساد ميحو من ضمري 

 Aمصدر رزقA الرشطي الفاســد كل القيم الطيبة, فيتحول املواطن يف نظره إىل
حسب تعبري بعضهم. ويف ظرف كهذا ميكن أن ترتك الـرشطة الجاين A بفلوس 
أو بتوجيهات عليا, ويحجز الضحية, فيفلت الجاين من العقاب وتتضاعف 

معاناة الضحية.
إن كل ما قيل حتى اليوم عن بناء الرشطة املجتمعية ال يتجاوز االستهالك 
االعالمي. وبدون محاربة الفساد ال ميكن ان تصبح الرشطة يف خدمة الشعب, 

كام ال ميكن للرشطة كسب ثقة الجمهور.

خلل العالقة بني ال�شباط والأفراد وتدين هيبة القيادة:  4-10
نالحظ اليوم تدين هيبة القادة والضباط, ويكاد  يغيب احرتام الرتاتبية 
و الرتب العسكرية بني الضباط, وتوارت عن املامرسة الرشطية قيم مهمة 
يف الحياة الرشطية. مظاهر الخلل هذه انترشت حتى يف كلية الرشطة، رمز 

الرجولة والصرب واالنضباط.)29(
ومل نعد نرى اليوم الضابط األقل رتبة وهو يؤدي التحية للضابط األرفع 

رتبة, مثلام مل يعد األفراد يؤدون التحية للضباط.
إن املسألة هنا ليست شكلية: أن يؤدي الفرد التحية للضابط, ولكنها 
مؤرش خطري عىل انعدام هيبة الضابط والقادة, وتدين مستوى االنضباط 

العسكري الذي مييز حياة الرشطة عن الحياة املدنية.
ونلمس اليوم تســيباً كبرياً وتدنياً يف هيبة القيادة، فكل مدير عام - 
وأحيانا مدراء إدارات- يبدو كام لو أنه يعمل يف إدارته الخاصة به. ونالحظ 
أيضــاً أن التلكؤ يف تنفيــذ األوامر ال يجد حزماً كافياً من قبل القيادة األعىل يف أحيان 

كثرية.
ما أحوجنا اليوم إىل إعادة نرش قيم االنضباط والنظام مبا يضمن 

للضابط الهيبة والطاعة وللفرد كل حقوقه، وللنظام احرتامه!

التدوير الوظيفي .. تدوير الوجوه القيادية ذاتها:  4-11
منذ سنوات طويلة تربعت عىل مفاصل جهاز الرشطة ثلة من القيادات، 
وكان يتم تدويرها بني الوظائف القيادية كحبات الشطرنج, حتى بعد أن حان 
وقت تقاعدها، ومل تتح الفرصة الكافية لتجديد قيادات الرشطة بقيادات كفؤة 
قادرة عىل التحديث والتطوير. ويف وضع من الثبات كهذا وبفعل دعم جهات 
معينة- مشيخية أو قريبة من رأس الدولة- استقوى بعض القادة حتى عىل 
وزير الداخلية نفسه،)30( الذي كان عاجزاً عن تغيريهم  برغم تعبريه الرصيح 
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عن رغبته يف ذلك!.
وإذا كان هذا هو نتاجاً للتطبيق املشوه ملبدأ »تدوير الوظيفة 
العامة«، فلعل قيادة الوزارة اليوم تأخذ عربة من املايض يف ما يخص التطبيق 
الفعيل لهذا املبدأ ومعايري اختيار القيادات عىل كل املستويات، حتى ال يكون 
التغيري مجرد تغيري أسامء أو أشخاص دون تغيري يف املفهوم  وأسلوب اإلدارة 

إىل األفضل.
ونعتقد أنه من املفيد للوزير االســتعانة باملجلس األعىل للرشطة يف ترشيح 
مجموعة من الكوادر )3-5( اشخاص لكل منصب قيادي, بناًء عىل رشوط 
يحددها التوصيف الوظيفي، ويختار الوزير من بينهم من يراه أنسبهم؛  ليك 

نحد من تأثري القبلية أو الحزبية أو املناطقية يف التعيني.

الأمن املركزي .. تبعية �شكلية لوزارة الداخلية:  4-12
متثل قوات األمن املركزي)31( القوة الضاربة لوزارة الداخلية, ويشــكل 
تقريباً 32.6% من مجموع املوارد البرشية للرشطة، ومتتاز بحسن التدريب 
واالنضباط والتسليح, ومعظم قوته ميدانية, خالفاً لبقية القوة املحسوبة عىل 
مختلف األجهزة األخرى لوزارة الداخلية, التي ميارس أكرث من نصفها أعاماًل 
إدارية. وقد تحول األمن املركزي من »وحدات« إىل »قوات« األمن املركزي 
يف تعبري واضح عن تطور قدرات قوات األمن املركزي، وتغري الدور الذي تلعبه 

يف إطار وزارة الداخلية ويف حامية النظام السيايس الحاكم.
وقد تضخمت قوات األمن املركزي إىل الحد الذي بدأت يف مامرسة 
صالحيات أجهزة رشطية قامئة، فمثاًل تم ضمن قوام هذه القوات إنشاء 
»وحدة أمن السياحة« بقرار وزاري, مع أن هناك »الرشطة السياحية« 
املنشأة بقرار جمهوري ومتلك فروعاً يف كل محافظات الجمهورية, كام تم 
إنشاء »وحدة مكافحة اإلرهاب« ووحدة خاصة بأمن املالعب, وأخرى مهمتها 

أمن املوانئ الجوية والبحرية وغري ذلك.
وإنشــاء مثل هذه األجهزة أدى إىل وجود ازدواجية وتضارب يف 
االختصاصــات بني الوحدات التخصصيــة يف األمن املركزي واإلدارات العامة 
التابعة للوزارة, أرض كثرياً مبستوى أداء تلك اإلدارات. ومل يكن وزراء 
الداخلية املتعاقبني A مع بعض االستثناء- ميارسون أي دور إرشايف رقايب عىل 
األمن املركزي, ما جعل األخري شخصية اعتبارية ضمن قوام جهاز الرشطة, 
بل وغري خاضعة للرقابة، ويف وضع كهذا ضعف ارتباط فروع األمن املركزي 

مبدراء أمن املحافظات- بعدما ضعف إرشاف ورقابة وزارة الداخلية عىل قيادة 
األمن املركزي، حيث مل تكن تلك الفروع تنفذ أوامر مدراء أمن املحافظات 
إال بعد الرجوع إىل قيادتها املركزية, مع أن الالئحة التنظيمية إلدارات أمن 
املحافظات, الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم )332( لســنة 1998م تنص 
يف املادة )3( عىل أن كافة فروع املصالح واإلدارات العامة التابعة لوزارة 
الداخلية, تتبع ادارة أمن املحافظة, ويف املادة )14( تنص الالئحة حرفياً عىل 
أن »قوة األمن املركزي قوة احتياطية يستعان بها يف العمليات الخاصة, وال 

يتم تحريكها إال بأمر خاص من مدير أمن املحافظة.«

حجمالبلدم
الرشطة

العام
متوسط

عدد الرشطة
لكل مائة الف

A)قوات األمن املركزي )اليمنAAAAAAAAAAAAA
AاسرتالياAA,AAAAAAAAAA
AسويرساAA,AAAAAAAAAA
AبلجيكاAA,AAAAAAAAAA
AبلغارياAA,AAAAAAAAAA
AبلغارياAA,AAAAAAAAAA
Aجمهورية التشيكAA,AAAAAAAAAA
AالدمناركAA,AAAAAAAAAA
AاليونانAA,AAAAAAAAAA
AAاملجرAA,AAAAAAAAAA
AAايرانAA,AA [ AAAAAAAAA
AAارسائيلAA,AAAAAAAAAA
AAالربتغالAA,AAAAAAAAAA
AAالسويدAA,AAAAAAAAAA
AAزميبابويAA,AAA [ AAAAAAAAAA

إذاً، فقوات األمن املركزي، وفقاً لالئحة عبارة عنA قوة احتياطية يستعان 
بها يف العمليات الخاصةA، لكن يف املامرسة نجد Aعدم تقيد قيادات األجهزة 
األمنية التي متت بصلة قرابة لرأس الدولة بالتبعية اإلدارية الفعلية لوزارة 
الداخلية وفقاً للقانون..، و حتى ال يظهر أنها تخالف القانون تبقى فقط 
عىل التبعية الشكلية لها. فالوزير ال ميلك يف الواقع الحق يف اإلرشاف والرقابة 
واملساءلة لتلك القيادات..، ويقترص دوره فقط يف القيام بالزيارات وحضور 
االفتتاح واملناســبات والتوقيع برصف املرتبات واالعتامدات واملخصصات املالية 

)34(A.لهذه األجهزة باملطلق دون قيد أو رشط، وبالتايل ال تتقيد بالتبعية
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لقد تضخمت هذه القوة االحتياطية يف ظل غياب أو ضعف رقابة وزير 
الداخلية بشــكل يجعل إعادة النظر يف قوامها ومهامها حالياً مهمة ملحة، 

فالعدد اإلجاميل لقوات األمن املركزي يبلغ اليوم )55951(.
وهذا الحجم ملنتسبي قوات األمن املركزي يفوق حجم الرشطة يف العديد 
من البلدان، وعىل سبيل املقارنة نورد أدناه جدواًل لعدد قوات الرشطة يف 
بعض دول العامل وعدد قوات األمن املركزي يف بالدنا ، التي يفوق حجمها 

قوات الرشطة يف تلك البلدان.35
فهل هذا التضخم يف عدد منتسبي األمن املركزي استدعته رضورة أمنية أم 

مصلحة سياسية؟
مل تعد اإلجابة عن هذا السؤال مهمة اليوم، فاألهم هو إعادة النظر 
يف قوات األمن املركزي من منظور مصلحة األمن اليوم، بحيث يتم االستفادة 
منها يف تعزيز األمن يف املحافظات بجعل تبعيتها عملياً ملدير أمن املحافظة، 

حسبام تنص عىل ذلك الالئحة التنظيمية.
كام أن قوات األمن املركزي يف القيادة ميكن االستفادة منها بجعل عدد 
كاف منها مخصصاً للمهامت الخاصة، التي أنشئ األمن املركزي من أجلها، 
وإعادة توزيع باقي القوة للعمل امليداين تحت إرشاف املناطق األمنية يف أمانة 

العاصمة أو مراكز الرشطة.
لكن إبقاء )28882( ضابطاً وصف ضابط وجندياً يف مقر قيادة األمن 
املركزي، يف وقت تشكو املناطق األمنية و مراكز الرشطة من عجز شديد يف 
القوة امليدانية املدربة، يعرب عن خلل وظيفي كبري ويجعل من غري املفهوم 

تركيز هذا العدد الكبري يف وحدة واحدة- قيادة قوات األمن املركزي. 
إن قدرات قوات األمن املركزي العالية تدعونا إىل االعتزاز بها, والقول 
أنها، إن أُحسن توظيفها، تشكل عامل استقرار يف إطار محاربة الجرمية 

والحفاظ عىل النظام واألمن العام.
لكن تحقيق ذلك يبدأ بتفعيل النصوص القانونية املنظمة لعالقتها ببقية 
أجهزة وزارة الداخلية, وأن تبسط قيادة الوزارة كامل سلطتها عىل هذه 
القوات حتى يزول الخلل القائم اليوم, وأن تكون الفروع يف املحافظات »قوة 

احتياطية.. للعمليات الخاصة«, تحت ترصف مدير أمن املحافظة.

التعليمات فوق القانون والد�شتور:  4-13
ملاذا هذا االنفصام بني القانون واملامرسة، إذ نجد قوانني متقدمة تتعايش 

معها مامرسات متخلفة يف نشاط الرشطة، ويف أحيان كثرية معادية لحقوق 
االنسان؟ 

ملاذا هذا الخلل موجود رغم تعاقب القيادات عىل وزارة الداخلية؟.
األمر ببساطة يعود إىل طبيعة إدارة الدولة، بكل مؤسساتها املدنية 
والعسكرية، وغياب تقاليد العمل املؤسيس، بسبب A.. هيمنة األعراف واألحكام 
القبلية يف كل الفضاء املجتمعي- بدءاً بحوادث السري A ثلثني بثلث A، وانتهاًء 

)36(A.بفض النزاع بني القبائل والدولة
إن إصدار أي قانون جديد يحتاج اىل بعض الوقت ليتجسد يف مامرسة 
أجهزة األمن يف أي مكان يف العامل، السيام عندما ينظم القانون الجديد مجااًل 
مل يعتد عليه املوظفون، لكن يف بالدنا يحدث العكس. فمع مرور الوقت 
عىل تاريخ اصدار القانون يتم نسيانه، وال يتم تنفيذ إال ما يريد القائد أو 

AاألفندمA أو املسؤول تنفيذه.
عندنا كم كبري من التوجيهات واالوامر واللوائح والقوانني، ولكن املامرسة 
السيئة تظل هي السائدة،  ويعود سبب ذلك اىل أن القائد األمني ال يحاسب 
من قبل قيادة الوزارة عىل عدم تنفيذ تلك التوجيهات - كقاعدة عامة- كام لو 
أن تلك التوجيهات واالوامر الصادرة من قيادة جهاز الرشطة هي للقول بانه 

تم التوجيه بخصوص مسألة معينة- إسقاطاً للواجب.
إن تنفيذ القانون عندنا يف حاالت كثرية ال يعتمد عىل مرشوعية القانون 
وقوته  الكامنة فيه، بل إن ارادة الحاكم الفرد أو القائد األمني هي القانون، 
عىل مستوى إدارات األمن ومراكز الرشطة، وهنا تحل التعليامت الفوقية 
لـAاألفندمA - الرئيس أو الوزير أو الوكيل أو املدير أو القائد- محل قوة القانون 
املستمدة من مرشوعيته. ونجد تجسيد ذلك واضحاً يف اختيار القيادات االمنية 
املخالف احيانا للقانون، ويف منع تنفيذ القانون أو املامطلة يف تنفيذه عندما 
يكون املنفذ ضده أشخاص يستطيعون الحصول عىل اوامر من القيادة األعىل. 
ويف املحصلة النهائية ال يتم تنفيذ القانون وأحكام القضاء إال عىل البسطاء.

مام سبق، نالحظ أنه قد Aأصاب هذه املؤسسة األمنية خلل كبري كام 
أصاب أجهزة الدولة املختلفة منذ عقود، .. أخرجها عن أهدافها مسارها 
القانوين، إذ مل تعد تؤدي وظائفها وتقوم بواجباتها وفقاً للدســتور والقانون، 
وإمنا تســريها التعليامت التي تســمح أو ال تسمح بتنفيذ القانون وهي القول 
الفصل، و لويت أعناق النصوص القانونية، فلم تعد هي صاحبة السيادة 

37A.والسلطان
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إن مظاهر الخلل الهيكيل والوظيفي اليوم كثرية، اوردنا بعضها, الذي نراه 
يحتاج اىل وقفة عاجلة من قيادة الوزارة، لكن ال يعني ذلك اننا قد أعطينا 

املوضوع حقه، فاألمر يحتاج إىل دراسة متعمقة وشاملة.
ماذا نحتاج اليوم،  إعادة تنظيم وهيكلة أم إصالح شامل؟:  -5
1-5 اأمرا�ض اإدارية مزمنة اأدت اإىل تدين الأداء الأمني:

بن سميثA دراسة عام 1998م عىل مائتني  A أجرى بروفيسور أمرييك يدعى
من محققي الرشطة األمريكيني)38(، ومن ضمن االسئلة التي وجهها إليهم 
 ،Aان العديد من مســؤويل الرشطة فاسدون، فهل تؤيد ذلك؟A :الســؤاالن التاليان

وقد أجمع املحققون عىل تأييد ذلك.
ثم رداً عىل سؤال: Aهناك عدم انضباط يف وحدات الرشطة، فهل توافق 

.AنعمA أجاب جميع املحققني عىل ذلك بـ ،Aعىل ذلك؟
 Aفساد وعدم انضباطA هذا واقع الحال يف أمريكا: إقرار املعنيني بوجود 

، فكيف الحال يف بالدنا؟
 إن ما سبق ذكره أعاله، يؤكد أن الفساد ظاهرة عاملية موجودة يف كل 
الدول، ولكن املهم هو: ما اإلجراءات الرسمية والسياسات الحكومية ملواجهة 

الفساد؟
هناك اجامع يف بالدنا عىل وجود الفساد. فرئيس الجمهورية والوزراء 
واملواطنون يشكون من الفساد، لكن يف املامرسة مل نجد أي إرادة جادة 
لدى قيادة البالد والقيادات املتعاقبة عىل وزارة الداخلية يف محاربة الفساد، 
بل األغرب أن الفاسدين يف أحيان كثرية هم من تم االهتامم بهم من قبل 
القيادة، ومل نسمع خالل 22 عاماً من عمر الوحدة أن  قيادة  وزارة الداخلية حاسبت 
أي مسؤول أمني عىل الفساد أو خرق القانون، مثلام مل يتم محاسبة أي وزير داخلية عىل 
فســاد أو عجز عن أداء مهمته أو ســوء استغالل لسلطته؛ ألن معيار التعيني والبقاء 
يف قيادة وزارة الداخلية كان الوالء الشخيص لرأس الدولة، بغض النظر عن 

الكفاءة أو مستوى االداء أو وجود مامرسات فاسدة لدى الوزير.
لقد انعكس الفساد املايل واإلداري يف قيادة الوزارة عىل بقية املكونات التنظيمية 

لوزارة الداخلية، وصار الحصول عىل مسئول أمني نزيه عبارة عن استثناء .
إذاً، فالفساد اإلداري واملايل واألخالقي قد تعمق يف كل مفاصل الرشطة 
حتى لدى املوظف العادي. وهذا يعني أن مجرد إعادة الهيكلة لن تقيض 

عىل الفساد، بل يحتاج األمر اىل ما هو أكرث من ذلك.    

الإ�شالح �شرورة وطنية عاجلة:  5-2
من خالل مظاهر الخلل الهيكيل واإلداري والوظيفي التي ذكرناها سابقا، 
وهي موجودة يف عمل كل املستويات القيادية, يظهر السؤال التايل: هل 
عملية إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم قادرة عىل تجاوز املشاكل التي نشأت 
خالل الفرتة املاضية لتجاوز مظاهر الخلل التي نجدها يف كل أنشطة جهاز 

الرشطة؟
فهناك تسيب إداري غري مسبوق، وتدن لهيبة  الرشطة وتشوه لسمعتها، 
وضعــف هيبة القيادة يف معظم الوحــدات التنظيمية للرشطة: املركزية ويف 
املحافظات ويف املصالح واإلدارات العامة, وهناك فســاد إداري يف كل أجهزة 
الرشطة بنسب متفاوتة, ويصاحب ذلك تدين معنويات الضباط واألفراد 
وضعــف رواتبهــم مع زيادة األخطار التي يتعرضون لها يومياً, وغياب تطبيق 
مبادئ املساءلة والشفافية والرقابة ووضع االنسان املناسب يف املكان املناسب.
إن تركة عقود من الزمن تحتاج اىل أكرث من مجرد إعادة الهيكلة، أو إعادة تنظيم 

هيئة الرشطة، التي تعيش اليوم يف أزمة  مثلها مثل بقية أجهزة الدولة.
األزمة يف علم اإلدارة عبارة عن فرصة للتغيري، فهل ميكن استغالل هذه الفرصة 

لتغيري الوضع القائم؟.
والسؤال هنا هو: اىل أين سيتجه التغيري يف جهاز الرشطة؟.

لتجاوز مظاهر الخلل الوظيفي القامئة اليوم ال يكفي مجرد إعادة 
الهيكلة, فهذا هدف قصري املدى. ال بد من القيام بعملية إصالح شاملة لكل 
األجهزة األمنية والعسكرية؛ إلرساء أسس مجتمع آمن ومستقر, يحمي حقوق 
اإلنسان, ويوفر بيئة آمنة ومناسبة إلطالق تنمية شاملة يف كل املجاالت، مبا 

يف ذلك صناعة السياحة. 
إن اإلصالح رضوري ليس فقط لرفع كفاءة األداء لألجهزة األمنية 
والعسكرية, ولكنه رضوري لبناء دولة دميقراطية حديثة، فال ميكن بناء دولة 
دميقراطية بينام تهتم أجهزتها األمنية بحامية الحاكم يف مواجهة املجتمع, وال ميكن 
بناء دولة حديثة تفتقر إىل األداة املناسبة إلنفاذ القانون وحامية حقوق 

اإلنسان ، وهي املؤسسة األمنية.
إذاً، فإصــالح األجهــزة األمنية والعســكرية مصلحة وطنيــة عليا وعاجلة, 
السيام وأن هذه املؤسسات مل تشــهد أي إصالحات أو وقفات جادة لتقييم عملها 
منذ قيام دولة الوحدة قبل أكرث من اثنني وعرشين عاماً؛ بسبب انعدام االرادة 
السياسية، أما اليوم A وقد وجدت اإلرادة السياسية- فإن الفرصة قد حانت 

A
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لجعل إعادة الهيكلة جزءاً من عملية إصالح شامل تضمن عدم إعادة إنتاج 
سلبيات املايض.

نطاق الإ�شالح:  5-3
يجب أن يكون إصالح جهاز الرشطة شــاماًل, بحيث يجري يف املســتويات 

األربعة التالية:
القيادة يف املستويات الثالثة: عليا ووسطى, ودنيا.  -1

يجب أن يؤدي االصالح يف النهاية إىل:
اختيــار القيــادات وفقاً ملعايري علمية, ويتم االختيار بناء عىل مفاضلة 

موضوعية.
إلزام القيادات بالعمل وفقاً للمبادئ التالية: الشــفافية,   -1
واملســاءلة, واملحاســبة, وتقويم األداء دورياً لبيان نقاط 
القوة والضعف يف األداء القيادي, وإعادة تأهيل القادة كل 
بضع سنوات, واحرتام قواعد العمل املؤسيس, وتنمية روح 

الفريق الواحد يف العمل األمني, وغري ذلك من املبادئ.
تفعيل الرقابة الداخلية ) يف إطار الرشطة ( والخارجية:   -2

من املجتمع املدين، مبا يف ذلك وسائل االعالم.
العمل عىل تطبيق قانون التقاعد وتفعيل مبدأ التدوير   -3
الوظيفي, بحيث ال يتجاوز مكــوث القيادي يف الوظيفة 
القيادية )4-5( ســنوات؛ حتى ال تتحول الوظيفة العامة 
إىل ما يشــبه امللك الخاص، وحتى يتم نرش روح التنافس 

واإلبداع واحرتام القانون بني الكوادر القيادية.
كادر الرشطة: الضباط واألفراد.  -2

ويشمل االصالح يف هذا املستوى العمل عىل ما ييل:
إعادة النظر يف هيكل األجور, بحيث يحصــل الجندي والضابط   -1
عىل ما يكفي لســد حاجاته األساســية: الغذاء وامللبس واملسكن، 
فمن غري املعقول أن منتسبي الرشطة " ضباطاً وأفراداً- يعرضون 
حياتهم للخطر كل يوم ويف كل الظروف, ومع ذلك تظل رواتبهم 

متدنية جداً.

إن اهتامم القيادة السياسية مبنتسبي األمن يظل ناقصاً إذا مل يطل 
حياتهم املعيشية، فهم يدفعون الرضيبة من دمائهم كل يوم, ومع 

ذلك مل ينصفهم أحد من القيادات حتى اليوم.
تفعيل مبدأ الثواب والعقاب؛ لضامن تحفيز امللتزم املنضبط,   -2
ومحاسبة املخل بواجباته, حتى نضمن سيادة روح االنضباط 

العسكري.

حسن االختيار منذ التجنيد, بحيث تزول أمراض اليوم: الحزبية أو   -5
املناطقية أو القبلية يف اختيار منتسبي املؤسسة.

فرض التدريب وإعادة التأهيل أثناء الخدمة.  -8

التوزيع وفقاً للحاجة, ومبا يلبي املصلحة العامة.  -26
القوانني واللوائح واإلجراءات.  -3

يتم اإلصالح يف هذا املستوى مبا يضمن تقنني التغيريات يف أساليب العمل 
والتعامل مع الكادر وتحديد األهداف العامة, وضامن احرتام حقوق اإلنسان, 
وبناء الرشطة املجتمعية الحديثة القوية األمينة عىل املجتمع اليمني, والتشديد 
يف محاربة الفساد, وتعزيز الرقابة عىل عمل كل الوحدات التنظيمية املكونة 

للرشطة، بدءاً من الوزير وانتهاء برئيس القسم.
إدخال ُنظم املعلومات واالستفادة من منجزات العلم يف كل   -4
املجــاالت, مبــا يؤدي إىل اختصار الجهد والكلفة والوقت يف 

املعامالت وأداء املهام األمنية واالجتامعية بكفاءة أكرث.
ال تحديث وال تطوير يف االساليب والوسائل واالجراءات بدون إدخال نظم 

املعلومات يف العمل اإلداري واألمني.
ويف كل األحوال, يجب أن يؤدي اإلصالح إىل تجاوز مظاهر الخلل املذكور 

سابقاً, وأن يتم تجويد الخدمة واختصار وقت تقدميها. 
وهناك آليات أو وســائل, يؤدي اتباعها إىل تبسيط اجراءات الخدمة)39(, 

ومنها ما ييل:
جمع خطوتني أو أكرث يف خطوة واحدة.  -1

إلغــاء بعض الخطوات غري الرضورية, التي تجعــل الحصول عىل   -2
الخدمة أكرث تعقيداً.

تقريب أماكن املوظفني املشرتكني يف إنجاز املعاملة الواحدة,   -3
وإعادة ترتيب املكاتب.
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تغيري طريقة سري العمل املعتمدة يف تقديم الخدمة.  -4

إعادة النظر يف النامذج املقررة يف تقديم الخدمات باستمرار؛ نظراً   -5
لتغري الظروف ومتطلبات العمل واستعامل التكنولوجيا.

توحيد عمليات التدقيق والرقابة, وتوثيق اإلجراءات املتبعة بحيث   -6
تكون واضحة.

حوسبة بعض األعامل.  -7

 ال نزعم أننا قد استوفينا تناول كل االختالالت  الوظيفية املوجودة 
حالياً يف جهاز الرشطة, ولكننا حاولنا التذكري بأهم مظاهر الخلل الوظيفي 
يف مختلف املستويات. وميكن مام سبق استخالص أهم النتائج والتوصيات 

كام ييل:

الـنتـائـج.  6-1
تركيز السلطات بيد الرجل األول يف املنظمة يؤدي إىل البريوقراطية   -1
واإلرضار بتوزيع الصالحيات واملسؤوليات, ويرض كثرياً بكفاءة األداء 

اإلداري.
ال  يوجد متييز A وظيفياً وليس إدارياً، بني منصب الوزير- كمنصب   -2
سيايس، يشغله ممثل الحكومة، وتنتهي صلته بالرشطة بتغيري الحكومة 
أو بتغيريه من قبل القيادة السياســية- وبني منصب القائم عىل قيادة 
الرشطة- كقائد مهني محرتف بعيد عن السياسة وينتمي إىل جهاز 

الرشطــة، وال تنتهي صلته بالرشطــة وانتامئه إليه بتغيريه من منصبه-  
فهذا التمييز رضوري لضامن حيادية الرشطة.

الوضع القانوين الحايل لنائب الوزير ال يسند إليه مهاماً محددة   -3
لتخفيف العبء عىل الوزير. فمقدار صالحيات النائب تحدده العالقة 
الشخصية بني الوزير ونائبة وليس القانون, وهو أمر يحتاج إىل إعادة 

نظر.
التأثري الحزيب أو املناطقي أو القبيل عىل قيادة وزارة الداخلية يرض   -4
مبصداقيتها وهيبتها ووطنيتها، ويؤثر سلباً عىل معايري اختيار القيادات.

وكالء القطاعات، عدا قطاع الشؤون املالية واإلدارية, ال ميارسون دوراً   -5
إرشافياً فعااًل عىل اإلدارات العامة التي تأيت ضمن الهيكل التنظيمي 
للقطاعــات, وبالتــايل مربر وجود القطاعات للتخفيف من العبء عىل 

الوزير غري متحقق.
بنية قطاع الشــؤون املالية واإلدارية والصالحيات الكبرية لوكيل القطاع   -6
تساعد عىل خلق بيئة للفساد عند انعدام الوازع الديني وخمول 
الضمري لدى الوكيل, السيام يف ظل ضعف أو انعدام الرقابة عىل عمل 

القطاع.
هناك خلل وظيفي كبري يف عمل القطاعات األربعة، حيث إنها جميعاً   -7
حتى اليوم ال متلك خطة اسرتاتيجية للتطوير, ومل تستطع حتى اليوم 
تحديد احتياجاتها الفعلية من الكادر التخصيص يف مختلف املجاالت، 
كام أن بعضها تم استحداثه دون وجود مهام ينفذها كقطاع, أو دون 
وجود إدارات عامة كافية تستدعي إرشافه عليها، فهذه القطاعات تم 
استحداثها لتسوية وضع قيادات سابقة وليس بناء عىل حاجة عملية.
تعاين الرشطة من ســوء إدارة للموارد املادية والبرشية، لذلك هناك   -8
خلل وظيفي واضح يف تناسب القوى امليدانية إىل اإلدارية, ويف وجود 

بطالة مقنعة يف بعض املرافق ُيقابلها شحة يف أخرى.
ضعف التدريب والتأهيل أثناء الخدمة, وإســناد املناصب القيادية إىل   -9
ضباط يفتقرون إىل الكفاءة يف حاالت كثرية, وتدين االنضباط العسكري, 
وضعف هيبة القيادة، والفســاد, وغياب الرقابة ومبدأ املحاســبة- كل 
ذلك أضعف أداء جهاز الرشطة, وزاد من االختالالت  األمنية وتدين 

قدرة الرشطة عىل ضبط املتهمني والخارجني عن القانون.
االفتقار إىل رقابة فعالة, وعدم وجود محاســبة عىل اإلخالل بالوظيفة   -10
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العامة, وتأثري العامل الحزيب أو املناطقي أو القبيل يف تعيني بعض 
القيادات األمنية, جعل األخريين يترصفون باملال العام ملصالحهم 
الخاصة عىل حساب احتياجات العمل, وأضعف من مستوى التزامهم 

يف تنفيذ األوامر والتوجيهات العليا.
ملعالجة االختالالت  الوظيفية الحالية يف جهاز الرشطة ال يكفي إعادة   -11
هيكلة الرشطة, بل البد من إجراء إصالح شامل يطال كل املستويات 
وكل املجاالت, وتشكل عملية إعادة الهيكلة جزءاً من عملية االصالح.

ال يوجد اهتامم كاف بالتدريب، فأكادميية الرشطة، مثاًل، ال يتم التعامل   -12
معها كجامعة متخصصة، حسبام ينص القانون عىل ذلك، ويستطيع 
موظف عادي يف الشؤون املالية بالوزارة تجميد أو تأخري االحتياجات 

املالية لألكادميية. 
مخرجات التدريب والتأهيل اليوم ال تلبــي احتياجات العمل األمني،   -13
فمناهج املؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الداخلية تحتاج إىل تطوير.

هناك خصومة غري معلنة بني قيادات جهاز الرشطة و تقنية املعلومات،   -14
إذ حتى اليوم تفتقر وزارة الداخلية إىل نظام معلومات متكامل.

أداء الرشطة وصل اليوم إىل أدىن مستوياته بسبب عوامل عديدة منها:   -15
ضعف التنسيق بني الوحدات املختلفة، واالفتقار إىل قيادة ميدانية 
موحــدة، وعجــز قيادة وزارة الداخلية عن فرض إرشافها ورقابتها عىل 
كل املكونات التنظيمية ، بإخضاعها كلها لقيادة موحدة مفوضة باتخاذ 

قرارات أمنية فورية ملزمة لكل الوحدات.
زيادة حجم قوات الرشطة ال يوفر األمن واالســتقرار، عند االفتقار إىل   -16
قيادة كفؤة مخلصة للمصالح العليا للبلد، وغياب التدريب الجيد، 

وعدم االستفادة من منجزات العلم.
كلام زاد الفساد بني قيادات الرشطة كلام زاد نفوذ القامئني عىل   -17

الشؤون املالية.
نسبة كبرية من قوة الرشطة معطلة وغري متاحة لدفعها إىل امليدان،   -18

مع أنها تشكل عبئاً مالياً كبرياً عىل وزارة الداخلية.
تضخمت قوات األمن املركزي لدرجة صار عددها أكرب من حجم   -19
الرشطة للعديد من دول العامل، واستمرارها بهذا القوام يف ظل افتقار 
إدارات أمن املحافظات واملناطق األمنية بأمانة العاصمة ومراكز الرشطة 

إىل القوة امليدانية املدربة، ال يخدم املصلحة األمنية للبالد.

التدوير الوظيفي للقيادات يف الفرتة املاضية كان تدويراً لنفس الوجوه   -20
تقريباً، ما حرم الرشطة من الدماء القيادية الجديدة، وعرقل التحديث، 

وزاد من انتشار الفساد املايل واإلداري.  

الـتـو�شيـات.  6-2
الحد من املركزية الشديدة وتفعيل مبدأ التفويض لتخفيف العبء عىل   -1

الرجل األول, والحد من البريوقراطية, وزيادة كفاءة األداء.
رضورة الفصل وظيفياُ بني منصب وزير الداخلية- كمنصب ســيايس-   -2
وبني منصب املســؤول عن قيادة الرشطة A كقائد أمني محرتف ينتمي 

إىل هيئة الرشطة لضامن حيادية الرشطة.
تحديد صالحيات نائب وزير الداخلية, مبا يجعله رشيكاً فاعاًل يف قيادة   -3

الوزارة ومبا يخفف العبء الكبري عىل الوزير.
تفعيل دور املجلس األعىل للرشطة وتوسيع صالحياته, كعقل جامعي,   -4
للحد من التأثريات الحزبية أو املناطقية أو القبلية عىل الوزير يف بعض 

القضايا.
إعادة النظر يف وجود بعض القطاعات دون مهام تستدعي بقاءها.  -5

فصل املوارد البرشية عن املوارد املادية, وجعل قاعدة بيانات املوارد   -6
املادية والبرشية خارج سلطة الوكيل للشؤون املالية واإلدارية, وتفعيل 

الرقابة عىل هذا القطاع للمساعدة يف اصالح االختالالت  الحالية.
إعادة النظر يف توزيع املوارد املادية والبرشية وفقاً للتوصيف الوظيفي,   -7
ومعالجة املعيات وقوة االنتشار األمني؛ لتوفري إمكانات كبرية تزيد من 

قدرة الرشطة عىل أداء مهامها.
االهتامم بالتدريب والتأهيل أثناء الخدمة, وإعادة العمل بالعام   -8
التدريبي الرشطي؛ لتحســني األداء وتجويد الخدمات الرشطية وتعزيز 

االنضباط.
االهتامم بتقنية املعلومات وتعميمها عىل كل أجهزة الرشطة؛ ألن ذلك   -9

سيوفر الجهد والكلفة والوقت وعدد املنفذين للمهمة.
العمل عىل تطبيق قانون التقاعد وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي   -10
لقيادات الرشطة, بحيث يتم خالل فرتة محددة )4-5( سنوات تغيري 

القيادات؛ لتفعيل العمل وخلق روح التنافس وتجديد القيادات.
تفعيل الرقابة, واملحاســبة عىل اإلخالل بالوظيفة العامة أو انتهاك   -11
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حقوق اإلنسان.
زيادة رواتب منتســبي الرشطة؛ للحد من الفساد، ورفع املعنويات,   -12

ورفع مستوى االنضباط.
االهتــامم بالتعليم من خالل االهتامم بأكادميية الرشطة وتطبيق قانون   -13
األكادميية بشأن معاملتها كشخصية اعتبارية، فذلك يساعد عىل تحسني 

وضع األكادميية وتلبية االحتياجات األمنية مبخرجات مناسبة.
رضورة إجراء إصالح شامل الستئصال األمراض اإلدارية املزمنة يف جهاز   -14

الرشطة، كالفساد املايل واإلداري.
رضورة دراسة وضع قوات األمن املركزي الستخالص أفضل النتائج   -15
بخصوص الحجم األمثل لقوامها، وطبيعة مهمتها كقوة متخصصة، وإزالة 
التداخل والتناقض يف املهام واالختصاصات الذي نشأ مع استحداث 
مكونــات تنظيمية ضمن قوام هيكل األمن املركزي متاثل إدارات عامة 

يف وزارة الداخلية، وأرض كثرياً باملصلحة العامة.

تم بحمد الله وتوفيقه

قامئة املالحق

الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية  قبل إعادة الهيكلة كام هو منشور يف 
موقع وزارة الداخلية يف اإلنرتنت يف فرتة إعداد هذا البحث، وقد سقطت عنه 
تكوينات تنظيمية قامئة، ميكن متييزها من خالل االطالع عىل الهيكل التنظيمي 

يف الصفحة التالية.
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الهيــكل التنظيمــي الثاين لوزارة الداخلية قبل إعادة الهيكلة، وقد أبرز 
مكونات تنظيمية مل يتضمنها الهيكل الســابق تم اســتحداثها خالفاً للقانون أو 
تم تعديل مســمياتها- مؤرش عليها باللون األحمر- مثل: منصب الوكيل األول 

للوزارة، و منصب الوكيل املساعد لقطاع األمن، و أكادميية الرشطة.
ونالحظ، أن إجاميل املكونات التنظيمية التي تتبع الوزير مبارشة هي 
)36( مكوناً تنظيمياً، عدا اإلدارات العامة األخرى التي عملياً تتخاطب مع 

الهيكل التنظيمي الذي أعدته لجنة إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية الوزير مبارشة بحكم املركزية الشديدة وضعف إرشاف القطاعات عليها.
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وتم اعتامده من قبل رئيس الجمهورية
الهوامـــــش

)Endnotes(
1( طارق حجي، اإلدارة والواقع العريب: فصول يف اإلدارة، إصدار املنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية، بريوت، 2006م، ص 10.
2( طارق حجي، مرجع سابق، ص 106.
3( طارق حجي، مرجع سابق، ص 111.

4( شهدت دولة الوحدة رشاكة سياسية يف إدارة كل أجهزتها، و منها وزارة 
 A 1990 الداخلية، بني الحزب االشرتايك واملؤمتر الشعبي العام خالل الفرتة
1994، ثم تم إقصاء كل القيادات االشرتاكية  يف كل أجهزة الدولة املدنية 

والعسكرية من درجة  مدير وحتى وزير بعد حرب 1994م.
5( طارق حجي، مرجع سابق، ص 8.
6( طارق حجي، مرجع سابق، ص 10

7( التقرير االســرتاتيجي اليمني 2012م، إصدار املركز اليمني للدراســات 
االسرتاتيجية، صنعاء، ص 421.

8( د. محمد محسن الظاهري، الحالة اليمنية، يف: كيف يصنع القرار يف 
األنظمة العربية، مجموعة من الباحثني، بريوت، مركز دراسات الوحدة 

العربية ، ط1 ، 2012م ، ص588.
9( كيف يصنع القرار يف األنظمة العربية، مجموعة من الباحثني، بريوت، مركز 

دراسات الوحدة العربية ، ط1 ، 2012م، ص 421
10( عبدالباقي شمسان، التعبريات والسياسات القبلية يف اليمن خالل عام 
2010م، ورد ذلك يف: تقرير سبأ االسرتاتيجي لعام 2010م، صنعاء، ص 

.192
AA( AAAAAAA, AAAAAA A., AA., AAAA, AAA AAAAAAA AAAAAAAAA: 

AAAAAAAAAAAA AAAAAAAA, AAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA, 
AAAAAAAA, AA: AAA AAAAAA AAAAAAAAA. 

12( بعد عملية إعادة الهيكلة، جرى يف العام 2013م  تغيري هذه التسمية 
.Aقوات األمن الخاصةA فأصبحت تحمل اسم

13( انظر: عميد/ عبده ثابت محمد A مدير عام التخطيط واملعلومات 
والبحوث بوزارة الداخلية، تصور حال الهيكل التنظيمي  الحايل لوزارة 
الداخلية، تم رفعة اىل رئيس فريق إعادة التنظيم والهيكلة بوزارة 

الداخلية،  يف 2012/9/10م، غري منشور، ص5.
14( سمحت الظروف للباحث بزيارة العديد من البلدان والتعرف عن قرب 
عىل عمل الرشطة فيها مثل اليابان والواليات املتحدة األمريكية والصني 
وكوريا الجنوبية وروسيا وغريها، كام درس تجارب دول أخرى متميزة 
يف عمل الرشطة. وقد وصل الباحث إىل االستنتاج التايل: تتناسب طرديا 
مكانة املسؤول عن الشؤون املالية )القانونية والفعلية( ودوره مع درجة 
انتشار الفساد، فكلام زاد انتشار الفساد يف التنظيم )مدين أو أمني 
أو عسكري( كلام زاد نفوذ وتأثري املسؤول عن الشئون املالية، فيتحول 
قطاع املال من قطاع  مساعد لبقية القطاعات عىل تنفيذ رسالة ووظيفة 
الرشطة إىل القطاع األهم املهيمن عىل كل يشء، ويصبح املسؤول عنه 
الرجل الثاين يف التنظيم بعد الوزير أو املدير أو القائد. وكلام تقلص 
الفساد تراجعت مكانة املسؤول عن الشؤون املالية، ألنه أصاًل يف ظل 
حكم القانون مجرد مسؤول عن رصف املال العام وليس متحكم فيه، أي 

ال يستطيع توزيعه كيفام يشاء.
15( عميد / عبده ثابت محمد، املرجع السابق، ص5.

16( د. محسن احمد الخضريي، اإلدارة يف دول النمور اآلسيوية، ايرتاك للنرش 
والتوزيع، القاهرة، ط 2، 1999م، ص 8.  يقوم الهيكل التنظيمي املفتوح 
عــىل »توصيف فعال للوظائف يحدد: من...؟ يقوم مباذا...؟ أين...؟ 
وكيف...؟ ومتى...؟ وما عالقته باآلخرين...؟« )د. محسن الخضريي، 
1999م، ص 40(. و من خالل هذه األسئلة يتم الحصول عىل وصف 
دقيق يحدد.. الواجبات واملهام واألعامل املطلوب القيام بها يف كل 
وظيفة..، إىل جانب تحديد دقيق و جيد للخصائص واملواصفات التي 
يتعني أن يكون عليها ويتمتع بها شاغلو كل وظيفة..، وتحديد عدد 
األفراد املناســبني ألداء الوظائف ومؤهالتهم وخرباتهم وما يحتاجون إليه 
من تدريب ومهارات يتم اكسابها لهم خالل مامرسة العمل و من خالل 
برامج تدريب يتم إلحاقهم بها...« )د. محسن احمد الخضريي، مرجع 

سابق، ص 40(
17( يف يوليو 2012م قامت قوة من رشطة النجدة باقتحام الديوان العام 
للــوزارة وإخــراج املوظفني من مكاتبهم ثم اقتحموا املبنى الذي يقع فيه 
مكتب الوزير و نائبه و مركز املعلومات، و تم نهب كل محتويات 
املكاتب، مبا يف ذلك أجهزة الحاسوب يف مركز املعلومات، حيث كانت 



الأحكام العامة
للجرائم املا�شة باأمن الدولة 

يف الت�شريع اليمني

عقيد. د/ منري حممد اجلوبي
أستاذ القانون الجنايئ املساعد 

بكلية الدراسات العليا " أكادميية الرشطة
رئيس قسم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا
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الحمد لله رب العاملني والصالة والســالم عىل ســيد األنبياء 
واملرســلني، سيدنا محمد الهادي األمني، املبعوث رحمة للعاملني، 

وعىل آله وصحبه أجمعني، أما بعــد:

فإن جرائم املساس بأمن الدولة ُتعد من أقدم الجرائم، 
وُيعد تجرميها مبثابة الحامية الجنائية ألمن الدولة واملحافظة 

عىل بقائها واستمرار وجودها.

وُتعد الجرائم املاسة بأمن الدولة من أشد الجرائم خطراً 
عىل كيان الدولة وسالمتها، فوقوعها يؤدي إىل أذى ورضٍر بليٍغ 
يتسع مداه لينال األمة بأرسها، فهذه الطائفة من الجرائم ليست 
جرمية فرد ضد فرد، لكنها يف الواقع جرمية ضد الدولة عىل يد 

فرد أو مجموعة من األفراد.

ويبقى مفهوم جرائم أمن الدولة غري محدد؛ وذلك ألن 
مفهوم أمن الدولة متغري بتغري الثقافات واملفاهيم االجتامعية 
والسياسية، وبتغري وتطور نظم الحكم وأشــكال بناء الدولة)1(، 
ونظراً ملا تتصف به جرائم أمن الدولة من شدة فقد أفرد لها 
القانون الجنايئ أهمية خاصة، ويرجع السبب يف ذلك إىل حرص 
الدولة عىل تحقيق حامية فعالة ألمنها الوطني وكيانها السيايس 
من مخاطر العدوان عليه، إذ ليس هناك بالنسبة للدولة ما هو 

أكرث أهمية من حامية أمنها وكيانها.

F
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م�شكلة البحث:
نظراً ملا تتصف به جرائم أمن الدولة، وما تنطوي عليه من خطورة، وما 
يتصف به محلها وهو A أمن الدولة A من أهمية فقد رأينا رشح أحكامها وبيان 

طبيعتها القانونية وتوضيح مفهومها.

اأهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث فيام يأيت:

كشف طبيعة هذا النوع من الجرائم، وهل هي جرائم عادية أم جرائم . 1
سياسية؟.

مدى تحقيق التوازن بني مسؤوليات الدولة يف كافة الظروف العادية . 2
واالســتثنائية وما يســتلزم تخويلها قدراً كبرياً من السلطات، ال سيام يف 
الظروف االستثنائية التي يتعرض لها املجتمع، لتوفري األمن ألفراده، وبني 

حقوق األفراد وحرياتهم.

توضيح أحكام املساهمة والرشوع واإلعفاء من العقاب يف جرائم املساس . 3
بأمن الدولة.

اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل:

معرفة األحكام العامة للجرائم املاســة بأمن الدولة من خالل بيان وتوضيح 
القواعد واملسائل التي تشرتك فيها هذه الطائفة من الجرائم.

إبراز مواقع الجرائم املاسة بأمن الدولة من تقسيم املرشع اليمني للجرمية 
يف قانون الجرائم والعقوبات.

بيان حقيقة الوصف الذي يسبغه القانون عىل هذه الطائفة من الجرائم 
من حيث كونها جرائم عادية أو سياسية أو من جرائم الخيانة العظمى، ولهذا 
الوصف يف جرائم أمن الدولة أهمية خاصة؛ كون هذه الجرائم محل خالف 

من هذه الناحية.

ت�شاوؤلت البحث:

يثري هذا البحث العديد من التساؤالت، أهمها:

ما املقصود بأمن الدولة، ومتى يكون اإلخالل به جرمية؟.. 1

ما الطبيعة القانونية للجرائم املاسة بأمن الدولة، هل ُتعد جرائم عادية . 2
أم سياسية أم من جرائم الخيانة العظمى؟.

ما أحكام املساهمة والرشوع يف الجرائم املاسة بأمن الدولة؟.. 3

ما حاالت اإلعفاء الوجويب والجوازي يف جرائم أمن الدولة؟.. 4

ما موقع الجرائم املاسة بأمن الدولة من تقسيم املرشع اليمني للجرمية؟.. 5

منهجية البحث:
ســوف أســتخدم يف إعداد هذا البحث املنهج الوصفي والتحلييل املقارن؛ 
من خالل اســتخالص األفكار املتعلقة مبوضوعه من املؤلفات العامة، والرســائل, 
واألبحاث واملقاالت والدوريات التخصصية من جهة، وتجميع النصوص القانونية 
املقارنــة ملعرفة األحكام الترشيعية املتعلقة بالجزئيات املختلفة املرتبطة به من 
جهة أخرى، وقد حاولت جاهداً إبراز الجانب القانوين يف كل حالة، محاواًل 

املقارنة والرتجيح بينهام، ثم إبداء الرأي.

خطة البحث:
قسمت هذا البحث إىل مبحثني عىل النحو اآليت:

املبحث الأول: ماهية اجلرائم املا�شة باأمن الدولة وطبيعتها القانونية.
املطلب األول: مفهوم الجرائم املاسة بأمن الدولة.

املطلب الثاين: موقع الجرائم املاســة بأمن الدولة من أقســام الجرمية يف 
الترشيع اليمني.

املطلب الثالث: الطبيعة القانونية للجرائم املاسة بأمن الدولة.

املبحث الثاين: اأحكام امل�شاهمة وال�شروع والإعفاء من العقاب يف اجلرائم 
املا�شة باأمن الدولة.

املطلب األول: أحكام املساهمة التبعية يف الجرائم املاسة بأمن الدولة.

املطلب الثاين: أحكام الرشوع يف الجرائم املاسة بأمن الدولة.



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 201573 72

األحكام العامة للجرائم املاسة  2

املبحث األول
ماهية اجلرائم املا�شة باأمن الدولة وطبيعتها القانونية

متهيد وتقسيم:
ُيعد مفهوم أمن الدولة من أكرث املفاهيم غموضاً، فهو مفهوم واسع 
ومرن، إذ ميكن استعامله يف العديد من املواقف واملجاالت والظروف، بدءاً 
باإلجراءات البسيطة التي تقوم بها سلطة الدولة بقصد تأمني املوظفني ضد 
األخطار املحتملة التي قد متسهم وانتهاًء باإلجراءات الخاصة بتأمني الدولة 

ذاتها يف مواجهة األخطار املحدقة بها داخلياً وخارجياً.
وسندرس يف هذا املبحث مفهوم الجرائم املاسة بأمن الدولة وتقسيمها 

وطبيعتها القانونية يف ثالثة مطالب، عىل النحو اآليت:
املطلب األول: مفهوم الجرائم املاسة بأمن الدولة.

املطلب الثاين: موقع الجرائم املاسة بأمن الدولة من أقسام الجرمية يف 
الترشيع اليمني.

املطلب الثالث: الطبيعة القانونية للجرائم املاسة بأمن الدولة.

املطلب األول
مفهوم اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

متهيد وتقسيم:
ملعرفة حقيقة األمر، يلزم الوقوف عىل حدوده من خالل بيان تعريفه 
وتحديد خصائصه وذكر أنواعه، وذلك حتى تتم معالجته إذا مل تكن قد سبقت 

معالجته، والنظر فيام إذا كانت معالجته قد متت بصورة قانونية سليمة.
ولذلك سيتم دراسة هذا املطلب يف أربعة أفرع، هي:

الفرع األول: املقصود بالجرائم املاسة بأمن الدولة.
الفرع الثاين: خصائص الجرائم املاسة بأمن الدولة.
الفرع الثالث: أنواع الجرائم املاسة بأمن الدولة.

الفرع الرابع: الفرق بني الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل والجرائم 
املاسة بأمن الدولة من الخارج.

الفرع األول



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 201575 74

األحكام العامة للجرائم املاسة  2

املق�شود باجلرائم املا�شة باأمن الدولة

أوالً- تعريف الجرمية:
للجرمية، شأنه يف  مل يتضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني تعريفاً 
ذلك شأن بقية الترشيعات الجنائية األخرى، وُيعد ذلك منهجاً سلياًم عىل كل 
حال، ألن وضع تعريف عام للجرمية يف صلب القانون أمر غري مرغوب فيه، 

ال سيام إذا شاب هذا التعريف أي قصور.
وقد تصدى الفقه املقارن لتعريف الجرمية، فعرَّفها بعضهم بأنها: »كل 

نشاط غري مرشوع صادر عن إرادة آمثة يقرر له املرشع جزاًء جنائياً«)2(.
.)3(Aفعل أو امتناع يحظره القانون ويقرر عقوبة ملرتكبهA :أو هي

أو هي: Aفعل غري مرشوع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة 
.)4(Aًأو تدبرياً احرتازيا

وقد تحرى واضعو هذه التعريفات إظهار عنارص الجرمية يف كل تعريف، 
فهي فعل غري مرشوع، أي مجرم وفق قانون العقوبات، ويف ذلك إشارة إىل 
ركن الجرمية املادي والرشعي، ثم هي فوق ذلك صادرة عن إرادة جنائية، 
ويف ذلك إشارة إىل الركن املعنوي للجرمية، وأخرياً فإنها سبب يف وقوع الجزاء 
الجنايئ وهو العقوبة املقررة مبوجب النص أو سبب يف إنزال التدبري االحرتازي 

املقرر ملواجهة حالة الخطورة االجتامعية)5(.

ثانياً- تعريف أمن الدولة:
ُيعرَّف األمن بأنه: »االطمئنان والهدوء والسكينة والسالم عىل النفس واملال 
ا النظر يف اآليات الكرمية يف قوله تعاىل: (إلِْيالَِف ُقَريٍش   والعرض«)6(، وإذا أمعنَّ
ِذي  َذا الَبْيِت  *  الَّ

َ
يِف َفيَلْعُبُدوا رَبَّ ه َتاءِ َوالصَّ يالَِفِهم رِْحَلَة الشِّ * إِ

م ِمن َخوٍف))7(، لوجدنا أن الله تبارك وتعاىل قد ربط 
ُ
م ِمن ُجوٍع وَآَمَنه

ُ
أَْطَعَمه

بني األمن والعبادة، فالخائف والجائع ال يستطيعان العبادة وال شيئاً آخر.
فاألمن معنى يطلق عىل حالة االطمئنان والسكينة واالستقرار، ونسبة األمن 
إىل الدولة يفيد توافر االستقرار واالطمئنان لكل عنارصها مجتمعة أو متفرقة، 
فهو يفيد االستقرار والحامية بالنسبة لإلقليم، ويفيد االطمئنان والسكينة بالنسبة 
للشعب، ويفيد االطمئنان واالستقرار بالنسبة للسلطة الحاكمة، وينقص معنى 
األمن بقدر نقصان هذه املعاين يف كيان الدولة إجامالً أو يف بعض عنارصها، 
فانتقاص جزء من اإلقليم أو محاولة تحقيق ذلك االنتقاص هو إخالل بأمن 

الدولة وتعكري صفو األمة وإقالقها هو إخالل بأمن الدولة، وزعزعة االستقرار 
السيايس للسلطة الحاكمة أو منازعتها هذه السلطة هو إخالل بأمن الدولة)8(.
أما مفهوم الدولة فقد ذهب بعض الفقه أن اسم الدولة يطلق عىل كل 

كيان توافرت له عنارص ثالثة، هي:
اإلقليم: وهو يعني الحيز من األرض، شاماًل املياه واألجواء.- 
الشعب: وهو يعني األفراد الذين يقيمون عىل هذا اإلقليم.- 
السلطة الحاكمة: وتعني الهيئة التي تتوىل قيادة الشعب وترشف عىل - 

إدارة شؤونه.
وقد اختلف الفقه يف تحديد مصطلح »أمن الدولة«، فقد ذهب البعض إىل 
أن أمن الدولة يعني »قدرة الدولة عىل حامية مصالحها الداخلية من التهديدات 
الخارجية«، أو هو »مجموعة اإلجراءات التي تسعى الدولة من خاللها إىل حامية 

حقها يف البقاء«، أو هو »مجموعة املصالح الحيوية  للدولة«)9(.

ثالثاً- تعريف جرائم أمن الدولة:
ال شك أن وصف أي فعل بأنه جرمية إمنا يكون وفق الضوابط الرشعية، 
فال جرمية وال عقوبة إال بنص رشعي، ومن ثم فإن الترصفات املنرصفة إىل 
املساس بأمن الدولة ال تكون جرمية إال إذا اعتربها الرشع كذلك، فكل مساس 

بأمن الدولة نهى عنه الرشع فهو جرمية.
وقد تعددت تعريفات الفقهاء لجرائم أمن الدولة، فمنهم من عرَّفها 
بأنها: »كل ما يهدد الدولة من أخطار، سواًء من جهة الداخل أم من جهة 

الخارج«.
كام عرَّفها آخرون بأنها: »كل اعتداء أو تهديد باالعتداء )الخطر( عىل 
واالجتامعية،  واالقتصادية،  )السياسية،  األساسية  مصالحها  أو  الدولة  أركان 

والحزبية(«)10(.
أو هي: »تلك الجرائم التي تقع عىل سالمة الدولة من جهة الخارج أو 

الداخل«)11(.
وعليه، ميكن تعريف جرائم أمن الدولة بأنها: »كل ما ميس أمن الدولة 
أو مصالحها األساسية بالرضر أو حتى مبجرد تهديد بالخطر من جهة الخارج 

أو من جهة الداخل«.
وهذا التعريف يحقق الشمول يف بيان أحكام الجرائم املاسة بأمن الدولة، 
فهو يشمل كل رضر أو تهديد بالخطر ألركان الدولة أو مصالحها األساسية من 
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ناحية، ويحقق املرونة من ناحية ثانية، بأن يشمل ما يستجد من هذه الجرائم 
التي تهدد املصالح ومل تكن معروفة من قبل، ويحقق الدقة من ناحية ثالثة بأن 
يشمل كل فعل يهدد عنارص الدولة ومصالحها األساسية )السياسية A االقتصادية 

A االجتامعية A األمنية(.

الفرع الثاين
خ�شائ�ض اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

تنفرد جرائم أمن الدولة مبجموعة من الخصائص التي تتميز بها عن بقية 
الجرائم األخرى التي ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات، وهذه الخصائص، 
تشكل يف واقع األمر خروجاً عن املبادئ واألصول العامة التي تحكم الترشيع 

الجنايئ، وميكن إجاملها مبا يأيت:

أوالً- مرونة الصياغة الترشيعية:
إن مبدأ الرشعية الجنائية يقتيض أن تكون نصوص التجريم دقيقة التعبري، 
واضحة األلفاظ، رصيحة الداللة عىل املراد من النص، عىل أن النصوص الخاصة 
بجرائم أمن الدولة ال تكون بهذه الصورة، فاملرونة صفتها األساسية، فألفاظها تكاد 
تتسع لكل يشء، فأغلب نصوصها شاملة ومرنة حتى بلغت حداً يجعل تطبيقها 
يف أكرث الجرائم املرتكبة، وهذا هو حال الصياغة الترشيعية يف كافة  ممكناً 
الترشيعات التي عالجت جرائم أمن الدولة)12(، ونصوص جرائم أمن الدولة من 
قبيل الصياغة الحرة غري املحددة تتميز بالرسد اللغوي واألوصاف، وتكرار املرادفات، 
وبعضها يتميز بالغموض وعدم التحديد واستخدام ألفاظ عامة غري واضحة املعامل 

والحدود)13(.
ويبدو أن مرونة الصياغة الترشيعية لجرائم أمن الدولة يعزى إىل أنه 
يصعب تحديد طبيعة هذه الجرائم وأنها غري واضحة املعامل، فأمن الدولة 

يضيق ويتسع تبعاً الختالف الزمان واملكان.

ثانياً- أنها من جرائم الخطر:
القانوين،  املفهوم  يف  املرشوعة  غري  النتيجة  ميثالن  والرضر  الخطر  إن 
والنتيجة يف هذا املفهوم هي اآلثار التي يحدثها السلوك اإلجرامي باملصالح 
محل الحامية يف صورة الرضر أو التهديد به الخطر، ولذلك فإن املرشع يجرم 

السلوك؛ ملا قد يؤديه هذا السلوك من رضر أو تهديد للمصلحة املحمية، 
ولهذا قسم الفقه الجرائم إىل جرائم رضر وجرائم خطر.

فجرائم الرضر هي تلك التي يتطلب فيها املرشع تحقق اإلرضار باملصلحة، 
ويتمثل الرضر يف حدث مادي ملموس مرتتب عىل هذا السلوك، أما جرائم 
الخطر فهي تلك الجرائم التي ال يتطلب فيها املرشع حدوث الرضر، بل يكتفي 
بارتكاب سلوك يرتتب عليه خطر باملصلحة العامة محل الحامية، وهو ما يسمى 

بجرائم السلوك وفقاً للمعيار املادي للجرمية)14(.
وتكون الجرمية من جرائم الخطر وذلك بالنظر إىل النتيجة املرتتبة عىل 
النشاط اإلجرامي، فعندما تتمثل النتيجة القانونية املرتتبة عىل النشاط اإلجرامي 
مجرد تعريض املصلحة املحمية للخطر، فإن هذه الجرمية تكون من جرائم 

الخطر.
ويف مجال الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة، فإن هناك توسعاً يف مجال 
جرائم الخطر، حيث اكتفى املرشع بالسلوك اإلجرامي الذي يهدد املصلحة 
بوقوع الرضر، ألهمية املصلحة املحمية يف هذه الجرائم، ويطلق عليها الفقه 
اإليطايل الجرائم املبكرة اإلمتام، وفيها ال ينتظر املرشع تحقق النتيجة، فهو 
يتدخل بالعقاب قبل حدوثها، ومبجرد استشعار الخطر باملصلحة املحمية، وهذا 

ما أخذ به املرشع اليمني.
وهذا ما يبدو من السلوك الذي تقوم عليه جرمية املساس بأمن الدولة 
يف املادة )125(، حيث يكتفى بارتكاب فعل ميلك مقومات إحداث هذا 
املساس، وال يلزم لقيام هذه الجرمية أن يقع املساس الفعيل باستقالل البالد، 

أو وحدتها أو سالمة أراضيها)15(.

ثالثاً- الدولة هي مناط الحامية يف الجرائم املاسة بأمن الدولة:
الدولة هي أساس الحامية ومقصدها يف جرائم أمن الدولة من الداخل 
أو خارجياً، فاملحافظة عىل  والخارج، مهام كان الحق املعتدى عليه داخلياً 
استقالل الدولة وسالمة أراضيها وعالقتها بالدول األخرى إمنا يقصد بها حامية 
الدولة، كذلك املحافظة عىل النظام السيايس واالجتامعي واالقتصادي ودستور 

الدولة ونظام حكمها إمنا يهدف إىل حامية الدولة أيضاً.
كام أن املصلحة املحمية تشمل كل ما يتعلق بكيان الدولة، وتتفرع هذه 
املصلحة إىل فرعني، أحدهام يتعلق بسيادة الدولة واستقاللها، واآلخر يتعلق 
بنظامها السيايس واالجتامعي واالقتصادي ونظام الحكم وأمن املواطن، وهو ما 
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تكفل املرشع بحاميته.

رابعاً- تناوب السلوك اإلجرامي يف جرائم أمن الدولة:
يف أغلب الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة يلجأ املرشع إىل فكرة الجرمية 
متناوبة السلوك، أي الجرمية التي يتكون أمنوذجها القانوين من أكرث من سلوك 
يحل أحدهام محل اآلخر، ومثالها يف قانون العقوبات اليمني ما نصت عليه 
املادة )126( إذ جاء فيها: »يعاقب باإلعدام كل من تعمد ارتكاب فعل 

بقصد إضعاف القوات املسلحة بأن:
خرب أو أتلف أو عيب وعطل أحد املواقع أو القواعد... أو أساء . 1

صنعها أو إصالحها وجعلها غري صالحة ولو مؤقتاً لالنتفاع بها فيام 
أعدت له أو أن ينشأ عنها رضر.

أذاع أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو عمد إىل دعاية . 2
مثرية وكان من شأن ذلك كله إلحاق الرضر باالستعدادات الحربية 
للدفاع عن البالد أو العمليات الحربية للقوات املسلحة أو إثارة الفزع 

بني الناس أو إضعاف الروح املعنوية يف الشعب.
3 ..Aأفىش رساً من أرسار الدفاع عن البالد

وكذلك ما نصت عليه املادة )127( التي ُتجرم إعانة العدو، سواًء 
بااللتحاق بقواته املسلحة أم بتسليم أحد أفراد القوات املسلحة إىل العدو 
أم مبساعدة أحد أرساه عىل العودة إىل صفوفه أم بإمداد العدو بالجند أو 

باألشخاص أو األموال أو اإلرشاد.
وكذلك املادة )128( التي تجرم كل من سلم دولة أجنبية بأية صورة 
أو بأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط 
أو رسوماً أو صوراً أو غري ذلك، فهذه النصوص وغريها ُتجرم القيام بأفعال 

متعددة ومختلفة، وأياً منها يكفي لقيام الجرمية.

خامساً- شدة العقوبات:
نظراً لخطورة الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة فإن العقوبات املقررة لهذه 
الجرائم تتسم بالشدة بصفة عامة، فمعظم هذه الجرائم هي من الجرائم 

الجسيمة املعاقب عليها باإلعدام أو الحبس مدة تزيد عىل ثالث سنوات.

الفرع الثالث
اأنواع اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

إن معظم الترشيعات الحديثة تعالج جرائم أمن الدولة ضمن طائفتني 
من الجرائم، هام:

الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج.. 1
الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل.. 2

وهذا التقسيم حديث مل يكن معروفاً يف الترشيعات القدمية، ويبدو أن 
جذوره تعود إىل القوانني الفرنسية الصادرة نهاية القرن التاسع عرش، ومنها 

أخذت معظم الترشيعات.
ورغم أن أمن الدولة ُيعد منظومة واحدة، غري أن املرشع يف أغلب 
الدول، يتجه إىل التفريق بني الجرائم التي تقع عىل أمن الدولة من جهة 
الخارج، وتلك التي تقع عىل أمن الدولة من جهة الداخل، ملا يوجد بينهام من 
خالف يف طبيعة الحق املعتدى عليه ويف درجة الجسامة)16(، فالجرائم املرضة 
باألمن الخارجي تقع عىل الدولة يف مصالحها وحقوقها يف مواجهة غريها من 
الدول، ويراد منها االعتداء عىل استقاللها واملساس بسيادتها أو وحدتها أو 

بأمنها أو زعزعة كيانها يف املحيط الدويل أو إعانة عدوها عليها)17(.
أما جرائم اإلخالل باألمن الداخيل فتقع عىل الدولة يف حقوقها تجاه 
املحكومني، وُيقصد بها اإلطاحة بالهيئات الحاكمة، ومن أمثلتها محاولة قلب 
أو تغيري دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، ومقاومة رجال 

السلطة يف تنفيذ القوانني)18(.
ن أحكام جرائم أمن الدولة  وقد أخذ املرشع اليمني بهذا التقسيم، حيث يبَّ
يف الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات، وعنوان هذا الباب: Aيف 
الجرائم املتعلقة بأمن الدولةA، وخصص املواد من )121-124( للتعريفات الخاصة 

بجرائم أمن الدولة.

أوالً- أنواع الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج وأحكامها يف قانون الجرائم والعقوبات:
وضع املرشع يف الفصل الثاين أحكام الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج 

يف املواد من )125-130( كاآليت:
االعتداء عىل استقالل الجمهورية يف املادة )125(.. 1
إضعاف قوة الدفاع يف املادة )126(.. 2
إعانة العدو يف املادة )127(.. 3
االتصال غري املرشوع بدولة أجنبية يف املادة )128(.. 4



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 201581 80

األحكام العامة للجرائم املاسة  2

التحريض واالتفاق الجنايئ والرشوع يف املادة )129(.. 5
اإلعفاء من العقوبة يف املادة )130(.. 6

الجرائم  قانون  يف  وأحكامها  الداخل  من  الدولة  بأمن  املاسة  الجرائم  أنواع  ثانياًَ- 

والعقوبات:
خصص املرشع الفصل الثالث ألحكام الجرائم املاسة بأمن الدولة من 

الداخل، وذلك يف املواد من )131-136( كاآليت:
وضع يف املادة )131( أحكام الجرائم الواقعة عىل الدستور والسلطات . 1

الدستورية.
وضع يف املادة )132( جرائم العصيان املسلح.. 2
ذكر يف املادة )133( جرائم االشرتاك يف عصابة مسلحة.. 3
ن يف املادة )134( أحكام التحريض واالتفاق والرشوع واإلعفاء.. 4 يبَّ
ح يف املادة )135( التحريض عىل عدم االنقياد للقوانني.. 5 وضَّ
بني يف املادة )136( جرائم إذاعة أخبار بغرض تكدير األمن العام.. 6

ويتضح من ذلك، أن جوهر التفرقة بني النوعني من الجرائم، يتمثل يف أن 
العدوان يف جرائم أمن الدولة الخارجي يستهدف الدولة، أي يقع عىل األمة 
بأرسها، بينام يقع العدوان يف جرائم أمن الدولة الداخيل عىل الحكومة)19(.

ولكن الرأي عند بعض الفقهاء، أن كال النوعني يقع عىل الدولة ذاتها 
أو باألدق عىل مصالحها أو حقوقها، أحدهام مصلحتها يف صيانة استقاللها 
وسيادتها، ويف املحافظة عىل مكانتها واحرتامها بني الدول، واآلخر مصلحتها يف 

حامية دستورها وتنظيامتها الحاكمة أو يف تنفيذ قوانينها العادية)20(.
ومن الطبيعي أن يكون الجرم يف النوع األول أشد جسامة؛ ألن رضره 
املادي أو خطره أبلغ أثراً، ألنه ميس الدولة يف وجودها وكيانها ذاته، وألن 
عىل  املعتدى  الدولة  موظفي  من  كان  إذا  سيام  ال  ملقرتفه  النفيس  الجانب 

سالمتها، يكون موسوماً بطابع الخيانة العظمى.
ويجدر القول: إن اختالف هذين النوعني من الجرائم من حيث الحق 
املعتدى عليه ومن حيث درجة الجسامة ال يعني فقدان الصلة بينهام؛ إذ 
الحقيقة أن بينهام رابطة قوية وتأثرياً متباداًل، فصاحب الحقوق املعتدى 
عليها هو الدولة يف الحالني، واالعتداء عىل النظام السيايس الداخيل قد 
يؤثر يف مركز الدولة بني مجموعة الدول، وقد ينال من هيبتها واحرتامها، 
بل قد يحدث خالاًل يف قوة مقاومتها ألعدائها، كام أن املساس بسيادة 

الدولة يكون له يف الغالب انعكاس عىل النظام السيايس الداخيل وهيئاته 
الحاكمة)21(.

الفرع الرابع
الفرق بني اجلرائم املا�شة باأمن الدولة من اخلارج

واجلرائم املا�شة باأمن الدولة من الداخل

رغم االرتباط الوثيق بني الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة الخارجي والجرائم 
الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل، إال أنه توجد مثة فروق متيز كاًل منهام عن 

األخرى تتجىل فيام يأيت:

أوالً- العقوبات والظروف املشددة:
إن خطورة األفعال التي تشكل جرائم أمن الدولة من جهة الخارج، وطبيعة 
الحق املعتدى عليه، والنتائج الوخيمة التي ترتتب عىل هذه األفعال، قد استلزمت 
بحكم الرضورة، عقوبات أشد وأقىس من تلك املقررة لجرائم أمن الدولة من جهة 
الداخل، وكثرياً ما تصل هذه العقوبات إىل اإلعدام، أما يف الجرائم املاسة بأمن الدولة 

من جهة الداخل فال تصل هذه العقوبة إىل اإلعدام إال يف حاالت نادرة)22(.
ففي قانون العقوبات اليمني، ُيعاقب عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة 
الخارجي باإلعدام يف املواد )125-128(، بينام ُيعاقب عىل الجرائم املاسة 

بأمن الدولة الداخيل بالحبس يف املواد )136-131(.
وُيالحظ بوجه عام، أن النصوص التي تعاقب عىل الجرائم الواقعة عىل 
أمن الدولة من جهة الخارج، تفرق يف العقاب شدة وليناً بحسب زمن وقوعها، 
فإذا وقعت هذه الجرائم يف زمن الحرب، شددت العقوبة، وهذا االختالف 
غري ملحوظ يف أغلب النصوص التي تعاقب عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة 

الداخيل.
الدولة  بأمن  املاسة  الجرائم  أحكام  تطبيق  يف  الحرب  بزمن  وُيقصد 
الخارجي، كل رصاع مسلح بني دولتني فأكرث، وتدخل يف هذا املعنى كذلك 
.)23(

حالة قطع العالقات السياسية والحالة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً
ومن أمثلة ذلك: ما أورده قانون الجرائم والعقوبات اليمني يف نص املادة 
)127( منه التي تقول: Aُيعاقب باإلعدام: 1( اليمني الذي يلتحق بأي جهة 

.Aبالقوات املسلحة لدولة يف حالة حرب مع الجمهورية
ومن هذا القبيل أيضاً ما تنص عليه املادة )77/د( من قانون العقوبات 
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املرصي التي تقيض بأنه: Aُيعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجرمية يف زمن السلم 
وباألشغال الشاقة إذا ارتكبها يف زمن الحرب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو 
أحد ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك اإلرضار 

.)24(Aمبركز البالد الحريب أو السيايس أو الدبلومايس أو االقتصادي

ثانياً- الصفة الغالبة عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة الداخيل هي الصفة السياسية:
يعد تعريف الجرمية السياسية من األمور الصعبة؛ ألن السياسة بحد ذاتها 
ال تفصح عن معنى ومحتوى مستقر، ومبا أن الجرمية السياسية مفهوم متغري 
يف النظام الداخيل يف كل دولة، واألنظمة السياسية مختلفة يف العامل، فإنه 

يوجد تباين دويل ترشيعي يف تحديد مفهوم الجرمية السياسية)25(.
ومن املستقر عليه أن الجرمية السياسية ترتبط وجوداً أو عدماً بالنظام 
السيايس، ومبا يجسده من حقوق ومصالح داخلية، أو مبا يعرتف به من هذه 
الحقوق واملصالح لألفراد، ولهذا يجب أن يؤخذ يف االعتبار عند تعيني الجرمية 
السياسية، مدلولها الداخيل، كونها تعكس تعبرياً عن رأي أو عقيدة سياسية، 
أو انحياز ملبدأ سيايس، ومن أجل ذلك كانت الصفة الغالبة واملميزة لجرائم 
أمن الدولة الداخيل، أنها ذات طبيعة سياسية، وسنبني هذا املوضوع بيشء 

من التفصيل يف املطلب الخاص بالطبيعة القانونية لجرائم أمن الدولة.

ثالثاً- جنسية مرتكب الجرمية:
من  عنرصاً  إما  الفاعل  جنسية  اعتبار  إىل  الترشيعات  من  كثري  يتجه 
العنارص املكونة ألغلب جرائم أمن الدولة الخارجي، أو معياراً للتفريق بني 
الجرائم التي تندرج يف وصف الخيانة، وهذا بخالف الجرائم املاسة بأمن 
الدولة الداخيل، إذ ليس لجنسية الفاعل أي أهمية يف تكوين الجرمية أو يف 

وصفها القانوين.
وتطبيقاً لذلك، تنص املادة )127( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عىل 
أنه: Aُيعاقب باإلعدام 1- اليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات املسلحة لدولة يف 

.)26(Aحالة حرب مع الجمهورية
فجرمية إعانة العدو التي تقع بااللتحاق يف القوات املسلحة لدولة يف 
حالة حرب مع الجمهورية ال تقع إال من اليمني وهذا أمر طبيعي؛ ألن 
الخيانة نكث لرابط الوالء املقدس بني الوطن واملواطن، فاألجنبي الذي 
ال تربطه باليمن أية رابطة إذا ما قام بالفعل املنصوص عليه يف املادة 
السابقة ال يعد خائناً، أما الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة الداخيل، فإنها 

ترتكب من الوطني واألجنبي وحتى من عديم الجنسية)27(.
وينظم القانون الداخيل A عادًة A أحكام الجنسية من حيث رشوطها وأنواعها 

وحاالت فقدها)28(.

املطلب الثاين
موقع اجلرائم املا�شة باأمن الدولة 

من اأق�شام اجلرمية يف الت�شريع اليمني
متهيد وتقسيم:

م قانون الجرائم والعقوبات اليمني الجرائم إىل ثالثة أقسام، األول:  قسَّ
من حيث نوعها، والثاين: من حيث جسامتها، والثالث: من حيث موضوعها، 
أي من حيث صفة املوضوع الذي تقع الجرمية عدواناً عليه، والقسم األول 
ليس له مثيل يف النظم العقابية األخرى، وإمنا هو حالة اختصت بها الرشيعة 
اإلسالمية، فاقتبسها القانون اليمني منها، وأما القسامن الثاين والثالث، فإنهام 

معروفان يف النظم العقابية، ولكن مبصطلحات مختلفة)29(.
وسوف نبني هذه التقسيامت يف األفرع اآلتية:

الفرع األول: موقع الجرائم املاسة بأمن الدولة من تقسيم الجرائم بالنظر 
إىل نوعها.

الفرع الثاين: موقع الجرائم املاسة بأمن الدولة من تقسيم الجرائم بحسب 
جسامتها.

الفرع الثالث: موقع الجرائم املاسة بأمن الدولة من تقسيم الجرائم بحسب 
موضوعها.

الفرع األول
موقع اجلرائم املا�شة باأمن الدولة 

من تق�شيم اجلرائم بالنظر اإىل نوعها

أوالً- موقع  الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة من جرائم الحدود:
الحد يف اللغة: جمع حد، والحد يف األصل: اليشء الحاجز بني شيئني، 
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وُيقال: مايز اليشء عن غريه.
وهو يف اللغة مبعنى املنع، ولهذا يسمى البواب حداداً؛ ألنه مينع من 
يف الخارج من الدخول إال بإذن، ويسمى السجان حداداً؛ ألنه مينع من يف 

الداخل من الخروج إال بإذن.
وسميت عقوبات املعايص حدوداً؛ ألنها يف الغالب متنع العايص من العود 

إىل تلك املعصية التي ُحد ألجلها)30(.
ا...))31(.

َ
قال تعاىل: (...ِتْلَك ُحُدوُد اللِه َفالَ َتْقرَُبوه

وُتعرَّف جرائم الحدود اصطالحاً بأنها: Aالجرائم التي قدر الشارع عقوبتها 
له سبحانه وتعاىلA، مبعنى أن الحد يف الرشع عقوبة مقررة  وأوجبها حقاً 
ألجل حق الله، فيخرج التعزير؛ كون تقديره معرضاً لرأي ويل األمر، ويخرج 

القصاص؛ ألنه حق آلدمي)32(.
وقد عرَّفت املادة )12( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني)33( جرمية 
أو  لله تعاىل، خالصاً  Aما بني عقوبتها نص رشعي، وكانت حقاً  الحد بأنها: 
إرضاراً  وقعت  قد  الجرمية  أن  تعاىل  لله  الخالص  بالحق  واملقصود   ،Aًمشوبا
باملصلحة العامة، ومن ثم فقد ثبت العقاب عليها استيفاًء للحق العام بحيث 

ال يكون ألحد من الناس حق الترصف فيها بإرادته.
واملقصود بالحق املشوب أن يكون ألحد الناس يشء من الحق الخاص إىل 
جانب الحق العام باعتبار أن الجرمية قد مست بالرضر حقاً خاصاً، ويرضب 

الفقهاء للحق املشوب مثاًل بجرمية القذف.
والحدود يف الترشيع العقايب اليمني سبعة حدود، بينتها املادة )12( من 
قانون الجرائم والعقوبات، وهي )البغي A الردة A الحرابة A الرسقة A الزنا A القذف 

A الرشب(.
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء يف حرص وتعداد جرائم الحدود)34(.

وقد تظهر جرائم أمن الدولة يف صورة جرمية حرابة أو يف صورة جرمية 
بغي، وكذلك قد تظهر يف صورة جرمية الردة، فجرائم الحرابة ليست إال 
للطريق  قطع  فهو  للدول،  الداخيل  األمن  جوانب  من  جانب  عىل  عدواناً 
وإخافة للسبيل، وسفك للدماء، وسلب لألموال، وهتك لألعراض، وإهالك للحرث 

والنسل، متحدية بذلك الدين واألخالق والنظام والقانون.
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب؛ ألن هذه الطائفة الخارجة عن النظام 
ُتعد محاربة للجامعة من جانب ومحاربة للتعاليم اإلسالمية التي جاءت 
لتحقق أمن الجامعة )الدولة( وسالمتها بالحفاظ عىل حقوقها من جانب آخر، 

فخروج هذه الجامعة عىل هذا النحو ُيعد محاربة، ومن ذلك أُخذت كلمة 
الحرابة، وكام يسمى هذا الخروج عن الجامعة وعن دينها حرابة، فإنه يسمى 
أيضاً قطع طريق؛ ألن الناس ينقطعون بخروج هذه الجامعة عن الطريق، فال 
ميرون فيه، خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تهتك أعراضهم، 

أو يتعرضوا ملا ال قدرة لهم عىل مواجهته)35(.
ِذيَن ُيَحارُِبوَن اللَه َورَُسوَلُه َوَيْسَعوَن ِفي  َما َجزَاُء الَّ قال تعاىل: (إِنَّ
َع أَْيِدَيُهم َوأَْرُجُلُهم  ُبوا أَو ُتَقطَّ ُلوا أَو ُيَصلَّ األَْرِض َفَساَداً أَْن ُيَقتَّ
ْنَيا َوَلُهم ِفي  ِمْن ِخالٍَف أَو ُيْنَفْوا ِمَن األَْرِض َذِلَك َلُهم ِخْزٌي ِفي الدُّ

اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم))36(.
ورسول الله A ُيعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له رشف االنتساب 

إىل اإلسالم، فيقول: »من حمل علينا السالح فليس منا«)37(.
وبهذا تكون جرائم الحرابة من أبرز الجرائم املاسة بأمن الدولة بشكل 
عام واألمن الداخيل بشكل خاص؛ كونها جرائم تقطع الطريق وتخيف السبيل 

وتقلق أمن األمة وتروع اآلمنني يف طرقاتهم الربية والبحرية والجوية.
حيث نصت املادة )306( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عىل 
أن: »من تعرض للناس بالقوة أياً كانت، يف طريق عام أو صحراء أو بنيان 
أو بحر أو طائرة، فأخافهم وأرعبهم، عىل نفس أو مال أو عرض، واحداً أو 

جامعة، أو ألي غرض غري مرشوع، قهراً أو مجاهرة، اعُتبر محارباً«)38(.
وتظهر جرائم أمن الدولة يف صورة جرمية البغي، التي هي عبارة عن 
عدوان عىل جانب من جوانب أمن الدولة، فهي عدوان عىل السلطات العامة 
السيايس  واستقرارها  أمنها  عىل  أو  وأنظمتها،  دستورها  عىل  أو  الدولة  يف 

والعسكري.
وعرَّف قانون الجرائم والعقوبات اليمني البغي يف املادة )124( بأنه: 
»الخروج عىل الدولة مكابرة استناداً إىل منعة وُيعاقب الباغي وفقاً لألحكام 

املقررة للجرائم املاسة بأمن الدولة املنصوص عليها يف هذا القانون«.
كام تظهر جرائم أمن الدولة يف صورة جرمية ردة، وذلك أن الردة هي 
عدوان عىل دين األمة الذي هو رمز حياتها االجتامعية والسياسية وغريها، 
فيكون العدوان عليه هو عدوان عىل مصدر دستورها وسند أنظمتها وقوانينها، 

وأساس وحدتها ورمز وجودها)39(.
وعرَّفت املادة )259( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني الردة بأنها: 
»كل من ارتد عن دين اإلسالم ُيعاقب باإلعدام بعد االستتابة ثالثاً وإمهاله 
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ثالثني يوماً, ويعترب ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتناىف مع قواعد اإلسالم 
وأركانه عن عمد أو إرصار، فإذا مل يثبت العمد أو اإلرصار وأبدى الجاين 

التوبة فال عقاب«.

ثانياً- موقع الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة من جرائم التعازير:
يأيت التعزير مبعنى التعظيم والنرصة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل: (

...))40(، أي تعظموه وتنرصوه.
ُ
ُروه ِلُتؤِْمُنوا ِباللِه َورَُسوِلِه َوُتَعزِّ

َر فالٌن فالناً؛ إذا أهانه زجراً وتأديباً له عىل  ويأيت مبعنى اإلهانة، ُيقال: عزَّ
ذنب وقع منه.

واملقصود به أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم عىل جناية أو معصية مل يعني 
الرشع لها عقوبة)41(.

وعرَّفت املادة )14( من قانون الجرائم والعقوبات الجرائم التي توجب 
.)42(Aكل فعل معاقب عليه مبقتىض هذا القانونA :التعزير بأنها

ورغم أن جرائم الحدود والقصاص منصوص عليها يف القانون، إال أنها 
تقررت بنص رشعي، بخالف جرائم التعازير التي تقررت أصاًل مبقتىض هذا 

القانون.
والتعزير يكون بالقول، مثل: التوبيخ، والزجر أو الوعظ، ويكون بالفعل، 
حسب ما يقتضيه الحال ، كام يكون بالرضب، والحبس, والقيد، والنفي، 

والعزل)43(.
تظهر جرائم أمن الدولة يف جرائم التعزير يف صورة تعاون مع األعداء 
يف زمن الحرب املوجه ضد الدولة اليمنية، أو يف صورة اعتداء عىل قوة 
الدفاع بإضعافها أو إتالفها، أو يف صورة إفشاء لألرسار العسكرية، أو يف هيئة 
اتصاالت غري مرشوعة مع األعداء، أو يف صورة اعتداء عىل استقالل الدولة أو 
وحدتها أو سالمة أراضيها، أو يف صورة تخريب أو إتالف أو إفساد للمنشآت 
أو املعدات العسكرية، أو يف صورة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة 

مغرضة ترض باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد، أو نحو ذلك.
الفرع الثاين

موقف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة
 من تق�شيم اجلرائم بالنظر اإىل ج�شامتها

م قانون الجرائم والعقوبات اليمني يف املادة )15( الجرمية بالنظر  قسَّ

إىل جسامتها إىل قسمني، هام:

الجرائم الجسيمة:
وهي الجرائم التي تكون عقوباتها بالغة الشدة، شديدة الوطأة, وهي 
عىل درجات متفاوتة)44(، ولقد نصت املادة )16( من قانون الجرائم والعقوبات 
عىل أن: »الجرائم الجسيمة هي ما ُعوقب عليه بحد مطلقاً أو بالقصاص 
بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جرمية يعزر عليها باإلعدام أو 

بالحبس مدة تزيد عىل ثالث سنوات«.
وهذا يعني أن الجرائم الجسيمة تشمل ثالثة أشكال من الجرائم، هي:

جرائم الحدود: سواًء كانت عقوبتها إعداماً أم قطعاً أم جلداً.- 
جرائم القصاص: سواًء كانت إعداماً أم قطعاً أم َجلداً أم غري ذلك، - 

وتظل الجرمية جرمية قصاص حتى ولو صدر عفو وتحولت العقوبة 
إىل الدية أو األرش.

أو -  بعض جرائم التعازير: وهي التي تكون عقوبتها اإلعدام تعزيراً 
الحبس مدة تزيد عىل ثالث سنوات.

والجرائم الجسيمة بهذا التحديد تقرتب يف حدودها من الجنايات يف 
الترشيع املرصي، فهذه األخرية حسب نص املادة )10( من قانون العقوبات 
املرصي هي ما عوقب عليه باإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة 
أو السجن، وأقل مدة لعقوبة السجن هي اإليداع يف املؤسسة العقابية ملدة 

تزيد عىل ثالث سنوات)45(.

الجرائم غري الجسيمة:	- 
نصت املادة )17( من قانون الجرائم والعقوبات عىل أن: »الجرائم غري 
الجسيمة التي يعاقب عليها أصاًل بالدية أو باألرش أو بالحبس مدة ال تزيد 

عىل ثالث سنوات أو بالغرامة«.
وهذا يعني أن الجرائم غري الجسيمة هي التي تكون عقوبتها أقل شدة 

من سابقتها، وهي عىل ثالث درجات:
واإلصابة . 1 القتل  جرائم  يف  املقررة  األصلية  واألروش  الديات  عقوبات 

شبه العمد والخطأ، وذلك خالفاً للديات واألروش البديلة عن القصاص 
لكونها ملحقة به فتكون غري جسيمة.

عقوبة الحبس ثالث سنوات تامة أو أقل، وهي مقررة يف كثري من . 2
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الجرائم ثم تتدرج يف الخفة إىل الحبس يوماً واحداً.
عقوبات الغرامة، وهي إما أن تكون مقررة منفردة بحيث تكون عقوبة . 3

أصلية وحيدة، وإما أن تكون إىل جانب عقوبة الحبس وهو الغالب 
فيها، فتكون عقوبة أصلية رديفة.

بناًء عىل ما سبق، ُتعد جرائم أمن الدولة من الجرائم الجسيمة؛ ألنها 
إما أن تكون جرمية حدية فهي جرمية جسيمة باعتبار أن جرائم الحدود 
جرائم جسيمة، وإن كانت جرمية تعزيرية فهي عادة ما تكون  هي دامئاً 
ذات عقوبة جسيمة، فكل جرائم أمن الدولة من الخارج يف القانون اليمني 
تستوجب عقوبة اإلعدام، وكذلك جرائم أمن الدولة من الداخل تستوجب 
عقوبة الحبس الذي يزيد عىل ثالث سنوات، وهذه العقوبات جميعاً هي من 

العقوبات الجسيمة، فتكون الجرائم املوجبة لها جرائم جسيمة)46(.

الفرع الثالث
موقع اجلرائم املا�شة باأمن الدولة 

من تق�شيم اجلرائم بالنظر اإىل مو�شوعها

تقسم الجرائم من هذه الناحية إىل ثالثة أقسام:
جرائم االعتداء عىل األشخاص.. 1
جرائم االعتداء عىل األموال.. 2
جرائم االعتداء عىل املصلحة العامة.. 3

أوالً- جرائم االعتداء عىل األشخاص:
عىل  االعتداء  جرائم  تسمى  أشخاصهم  يف  الناس  متس  التي  الجرائم 
األشخاص، وذلك متييزاً لها عن تلك التي متس الناس يف أموالهم، أو تلك التي 

متس الجامعة من حيث كونها شخصاً معنوياً.
وجرائم االعتداء عىل األشخاص متعددة بتعدد املصالح التي يحرص الرشع 
عىل حاميتها ويجعل صيانتها حقاً ثابتاً لألفراد، فالحق يف الحياة والحق يف سالمة 
الجسد والحق يف صيانة العرض، والحق يف الحرية والحق يف الرشف واالعتبار 
كلها مصالح رعاها الرشع ومنع املساس بها، وكل فعل فيه عدوان عىل واحدة 

منها ُيعد جرمية اعتداء عىل األشخاص.
وهذا يعني أن جرائم االعتداء عىل األشخاص هي تلك التي يكون فيها 

العدوان عىل حق ذي صفة شخصية أي لصيق بشخص اإلنسان ذاته.
فالصفة املميزة لهذا النوع من الجرائم أن العدوان فيه يصيب ذات 
اإلنسان، فينهي حياته أو يؤذيه يف جسده أو عرضه أو حريته أو رشفه أو 

اعتباره)47(.

ثانياً- جرائم االعتداء عىل األموال:
هي تلك الجرائم التي متس الناس يف أموالهم كالحرابة والرسقة واالحتيال 
والنصب وخيانة األمانة وجرائم الشيكات وجرائم الغش واالبتزاز والربا ...إلخ.
ن املرشع اليمني جرائم االعتداء عىل األموال يف الباب الثاين  وقد ضمَّ
عرش من قانون الجرائم والعقوبات، وذلك يف أربعة فصول، يف املواد من 

.)323-294(
ثالثاً- جرائم االعتداء عىل املصلحة العامة:

وهي الجرائم التي تقع باالعتداء عىل املصالح العامة، فيكون املترضر من 
الجرمية هو الحق العام أو املصلحة العامة، ومن هذه الجرائم جرائم أمن 
الدولة والجرائم ذات الخطر العام والجرائم املاسة بنزاهة الوظيفة العامة 
والجرائم املاسة بحسن سري العدالة والجرائم املاسة باالقتصاد الوطني...إلخ.

حظ جرائم أمن الدولة من هذا التقسيم:" 
ُتعد جرائم أمن الدولة من الجرائم املرضة باملصلحة العامة؛ كون رضرها 
عاماً يصيب الدولة كلها، ويؤثر عىل مقوماتها الرئيسة ومؤسساتها الدستورية، 
ولذلك فإن الصفة العمومية تظهر يف جرائم أمن الدولة أكرث من غريها، فهي 
جرائم ضد السيادة الوطنية أو ضد املؤسسات الدستورية الوطنية أو ضد 
هي مصالح  اإلقليم الوطني أو ضد الوحدة الوطنية، وهذه املصالح جميعاً 

عامة)48(.

املطلب الثالث
الطبيعة القانونية للجرائم املا�شة باأمن الدولة

متهيد وتقسيم:
إخضاع  فكرة  ولكن  قديم،  تاريخ  إىل  السياسية  الجرمية  فكرة  تعود 
املجرمون  له  يخضع  الذي  النظام  من  أفضل  لنظام  السياسيني  املجرمني 
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العاديون ترجع إىل تاريخ حديث، ففي النظام القديم كانت الجرائم السياسية 
تعالج بشدة بالغة، ال سيام يف عرص امللكية القدمية، حيث كانت تختلط 
فكرة الدولة بالذات امللكية، واستمر الحال كذلك حتى عندما جاء بيكاريا 
يف نهاية القرن الثامن عرش وثار عىل العقوبات القاسية التي اتسم بها هذا 
العرص، فعىل الرغم من معارضته لعقوبة اإلعدام استثنى من هذه املعارضة 

الجرائم السياسية)49(.
وتثري جرائم أمن الدولة بعض الجدل بشأن تكييفها، ويرجع ذلك إىل 
اختالف وجهات النظر وفقاً للمفهوم السيايس والقانوين السائد يف كل دولة, 
وتبعاً للتطورات السياسية والثقافية عرب العصور، وترجع أهمية تكييف جرائم 
أمن الدولة إىل ما يرتتب عليها من نتائج يف القانون الجنايئ، وسوف نبني هذا 

املوضوع يف األفرع اآلتية:
الفرع األول

مدى اعتبار اجلرائم املا�شة باأمن الدولة جرائم �شيا�شية

أوالً- املقصود بالجرمية السياسية:
وضع تعريف للجرمية السياسية ليس من السهولة مبكان؛ ذلك ألنه إذا 
كان مفهوم الجرمية ثابتاً ومستقراً إال أن صفتها السياسية فضفاضة متغرية، 
وأمام الصعوبة التي اكتنفت وضع تعريف للجرائم السياسية وجدت معايري 
عدة لتمييزها عن غريها، وسوف نبني تعريف الجرمية السياسية ومعايريها 

تباعاً، عىل النحو اآليت:
تعريف الجرمية السياسية:- 1

سوف نبني مفهوم الجرمية السياسية يف القوانني الوضعية والرشيعة اإلسالمية 
كاآليت:

تعريف الجرمية السياسية يف الترشيع الوضعي:أ. 
الترشيع  ومنها  السياسية،  الجرمية  لتعريف  الترشيعات  أغلب  تتصد  مل 
اليمني، رغم املحاوالت الفقهية، وبصفة خاصة الفقه السيايس، ومن الترشيعات 
التي تصدت لتعريفها الترشيع اإليطايل يف قانون العقوبات الصادر يف سنة 
أو  للدولة،  سياسية  مبصلحة  يتصل  جرم  Aكل  بأنها:  عرَّفها  حيث  1930م، 
بحق سيايس من حقوق املواطننيA، وكذلك الجرائم العادية إذا كانت بدافع 

سيايس)50(.

وعرَّف املرشع اللبناين الجرائم السياسية يف املادة )196( من قانون العقوبات 
بأنها: »الجرائم املقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سيايس، وهي كذلك 
الجرائم الواقعة عىل الحقوق السياسية العامة والفردية، ما مل يكن الفاعل قد انقاد 
لدافع أناين دينء«)51(، ونتبني من ذلك أن املرشع اللبناين قد جمع بني املذهبني 

الشخيص واملوضوعي يف تعريف الجرمية السياسية)52(.
الجرمية  1962م  لسنة   )18( رقم  الليبي  العقوبات  قانون  عرَّف  كام 
السياسية بأنها: »كل جرمية متس مبصلحة سياسية للدولة أو بحق سيايس 
ألحد األفراد أو كل جرمية عادية يكون الدافع األسايس الرتكابها سياسياً«، 
ويتضح لنا من هذا النص أن املرشع الليبي قد أخذ أيضاً باملذهبني الشخيص 

واملوضوعي يف تعريف الجرمية السياسية.
وقد تصدى املؤمتر الدويل السادس لتوحيد القوانني الجنائية املنعقد يف 
كوبنهاجن سنة  1935م، وعرَّف الجرمية السياسية بأنها: »جرائم موجهة ضد 
تنظيم الدولة وسريها ضد حقوق املواطنني، وُتعد جرائم القانون العام من 
الجرائم السياسية إذا وضعت الجرائم السابقة موضع التنفيذ والتي تسهل أو 
تساعد عىل الهروب من العقاب، وال ُتعد من الجرائم السياسية الجرائم التي 

ترتكب بدافع أناين دينء«)53(.
وعرَّف بعض الفقهاء الجرمية السياسية بأنها: »تلك األفعال املحرمة التي 
تصطدم مع النظام السيايس للدولة، سواًء من جهة الخارج أم من جهة الداخل 
والذي مييز الجرمية السياسية عن الجرائم العادية هو طبيعة الحق املعتدى 
عليه أو البواعث التي تدفع املجرم السيايس الرتكاب جرميته السياسية«)54(.

ومن خالل التعريفات السابقة ميكن أن ُنعرف الجرمية السياسية بأنها: 
»كل جرمية تقع ضد النظام السيايس للدولة أو ضد املؤسسات الدستورية 
فيها وتكون قد صدرت عن دافع سيايس ما مل يكن الفاعل قد انقاد لدافع 

أناين دينء«.
تعريف الجرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي:	- 

الرشيعة اإلسالمية سبقت النظم الوضعية الحديثة عندما اعتربت الجرمية 
سياسية إذا كانت موجهة ضد الحكام وضد شكل الحكم الداخيل؛ ال ضد 

النظام االجتامعي وال ضد الدولة واستقاللها وعالقتها بغريها من الدول)55(.
وتسمى الجرمية السياسية يف اصطالح الفقهاء »البغي«، ويسمى املجرمون 
السياسيون »البغاة«)56(، وأساس هذه الجرمية قوله تعاىل: (َوإِْن َطاِئَفَتاِن 
َما َعَلى 

ُ
ِمَن اْلُمؤِْمِنيَن اْقَتَتُلوا َفأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفإِْن َبَغْت إِْحَداه
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ِه...))57(. ى َتِفيَء إَِلى أَْمِر الَلّ ِتي َتْبِغي َحَتّ األُْخَرى َفَقاِتُلوا اَلّ
والبغي مجاوزة الحد، والظلم، والخروج عىل القانون)58(، غري أن الفقهاء 
قد خصوا البغي بالخروج عىل اإلمام فيعرفون البغاة بأنهم: »القوم الذين 

يخرجون عىل اإلمام، بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة«)59(.
وعرَّف الشيخ محمد أبو زهرة الجرمية السياسية بأنها: »الجرمية التي 
يكون فيها اعتداء عىل نظام الحكم، أو عىل أشخاص الحكام بوصف كونهم 

حكاماً، أو عىل قادة الفكر السيايس آلرائهم السياسية«)60(.
معيار التفرقة بني الجرمية السياسية والجرمية العادية:- 2

اختلف الفقه الجنايئ بشأن وضع مفهوم واضح وحاسم للجرمية السياسية، 
وقد فشلت كل الجهود يف وضع تعريف جامع مانع لها يعتمد معياراً واحداً 
بشأن  نفسه  عىل  الفقه  وانقسم  الجرمية،  عىل  يغلب  الذي  الطابع  لتحديد 
املعيار الذي يجب اعتامده يف هذا الصدد، فمنهم من اتخذ من طبيعة الحق 
املعتدى عليه أساساً لتحديد طبيعة الجرم وهذا هو جوهر النظرية املوضوعية، 
والفريق اآلخر يعتمد عىل فكرة الدافع الرتكابها أساساً، وهذا هو جوهر النظرية 

الشخصية)61(.
وقد ذهب آخرون إىل نظريات أخرى للتوفيق بني هذين االتجاهني.

املعيار الشخيص)62(:أ. 
يرى أنصار هذا االتجاه أن معيار الجرمية السياسية هو السبب الدافع 
الرتكابها بالنظر إىل شخصية الفاعل دون االعتداد بطبيعة الحق املعتدى عليه 
لهذا املعيار الذي يعتمد أنصاره عىل الدافع أو الباعث)64(  فيها)63(، ووفقاً 
معياراً للتمييز بني الجرمية السياسية والجرمية العادية، فإذا كان الباعث عىل 
الجرمية سياسياً كانت الجرمية سياسية، ويستمد هذا املعيار أساسه من ُنبل 
مقاصد املجرم السيايس وأهدافه الراقية، خالفاً للمجرم العادي الذي يندفع إىل 

جرميته بدافع أناين وأهداف دنيئة)65(.
فوفقاً لهذا املعيار تكون الجرمية سياسية ولو مل تقع عىل مؤسسات الدولة 
ومقوماتها ملجرد أن الدافع كان سياسياً، وعىل العكس من ذلك ال ُتعد 
الجرمية سياسية ولو وقعت عىل الحقوق السياسية للدولة إذا كان الدافع 
الحصول عىل منفعة شخصية)66(، وهذا املعيار قد أدى إىل التوسع يف مفهوم 
الجرمية السياسية، إضافة إىل أن الباعث أو الدافع ال يصلح أن يكون ركناً 
من أركان الجرمية، لذلك ال يصلح أن يكون معياراً لتعيني طبيعتها وضابطاً 

لتحديد ماهيتها، فضاًل عن صعوبة كشف الباعث، كام انتقد املعيار الشخيص 
إال حيث يعتد به  عىل أساس أن الباعث عىل الجرمية ال قيمة له قانوناً 
املرشع رصاحة، والقانون مل مينح الباعث السيايس أية قيمة يف هذا الصدد)67(.

املعيار املوضوعي)68(:	- 
يحدد هذا املعيار طبيعة الجرمية بطبيعة الحق املعتدى عليه فيها، مبعنى 
آخر وفقاً ملوضوعها، فالجرمية تعد سياسية إذا كان االعتداء فيها ينصب عىل 
نظام الدولة السيايس، ولذلك فإن النظام السيايس أو السلطات الدستورية 
للدولة يجب أن تكون هي املجني عليها يف كل جرمية سياسية، ولكن برشط 
أن يكون الحق املعتدى عليه من الحقوق التي متتلكها الدولة بوصفها سلطة 

عامة)69(.
ويرى أنصار املذهب املوضوعي أنه أجدر بالرتجيح؛ ألن التجريم يقوم 
أساساً عىل فكرة املصالح القانونية املحمية، ولذلك فإن التمييز بني الجرائم 
ينبغي أن يقوم عىل أساس أنواع هذه املصالح أو درجة االعتداء عليها ال عىل 
أساس الباعث أو النوايا، هذا باإلضافة إىل أن املرشع مل مينح الباعث السيايس 

.)70(
أية قيمة، ولذلك فإنه ال قيمة له قانوناً

ولكن، ينتقد املذهب املوضوعي بأنه ال ينظر للجرمية إال من ناحية الركن 
املادي فقط، وال يهتم بالركن املعنوي الذي يتضمن ُنبل بواعث الجاين، وبذلك 
فإن هذا املذهب يتنكر ملنشأ فكرة الجرمية السياسية ومبعث مفهومها)71(؛ مام 
ترتتب عليه نتيجة شاذة تتمثل يف اعتبار العميل الذي باع وطنه بثمن بخس 
مجرماً سياسياً يستفيد من املزايا املقررة للمجرم السيايس، وبذلك يصبح الخائن 
كالقيادي الثائر الذي ارتكب جرميته بهدف إصالح النظام السيايس وإعادة ترتيب 
أوضاع األمة عىل نحو أفضل بحسب ما يراه ويعتقده)72(، ومع ذلك فقد القى 
االتجاه املوضوعي قبوالً واستحساناً من الفقه والقضاء؛ ألنه أقرب إىل الحقيقة 

والواقع من االتجاه الشخيص.
املعيار املختلط )االتجاه التوفيقي(:	- 

إزاء الثغرات التي تكتنف كاًل من املعيار الشخيص واملعيار املوضوعي، 
حيث رأينا أن كاًل من املعيارين ينظر إىل الجرمية السياسية من زاوية واحدة, 
فاملذهب املوضوعي ينظر إليها من زاوية ركنها املادي فقط ويغفل إغفااًل 
تاماً ركنها املعنوي وال يعبأ بنبل الباعث ورشف املقصد، أما املذهب الشخيص 
فينظر إىل الجرمية السياسية من زاوية ركنها املعنوي، لذلك يذهب البعض 

أ-
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من الفقه إىل أنه ال ميكن األخذ باملعيار املادي عىل إطالقه، وإمنا يجب أن 
يلتقي كال املعيارين يف تعريف الجرمية السياسية ويكمل كل منهام اآلخر)73(.
ومام سبق، يتضح أن االتجاه التوفيقي يرتكز عىل معيار مزدوج يف التمييز 
بني الجرمية السياسية والجرمية العادية، إذ يعتمد بطبيعة الحق املعتدى عليه، 
وبالدوافع التي حملت عىل ارتكابها وباألغراض السياسية املستهدفة، ولهذا 
يشرتط العتبار جرمية ما جرمية سياسية أن يكون محل العدوان فيها سياسياً 
حسب ما يتطلب املذهب املوضوعي، وأن يكون الدافع أو الباعث عليها 

سيايس طبقاً ملا ينادي به املذهب الشخيص)74(.
ونرى أن املعيار املختلط هو األجدر بالرتجيح؛ ألنه يعتمد عىل املعيار 
املوضوعي وهو طبيعة الحق املعتدى عليه، الذي ميكن االستدالل عليه بسهولة 
عند التطبيق، ومن جانب آخر ال يهمل البواعث والغايات النبيلة للمجرم 
السيايس )املعيار الشخيص(، فال ميكن يف تقديرنا التفرقة يف مجال اإلجرام 
السيايس بني الغاية واملوضوع، فهام متالزمان، ولذلك فإننا نفضل األخذ باملعيار 
املختلط، وبذلك ميكن التوفيق بني املعيارين الشخيص واملوضوعي واإلبقاء عىل 

حيوية وقيمة نظرية الجرمية السياسية.

ثانياً- حظ الجرائم املاسة بأمن الدولة من صفقة الجرمية السياسية:
نا بالرشح والتحليل ماهية الجرمية السياسية ومعايريها، تجب  بعد أن يبَّ
يف هذا الصدد اإلشارة هنا إىل أن القول: بأن جرمية ما هي جرمية سياسية 
أو عادية، يعني أن هناك متييزاً يف املعاملة العقابية بينهام، وأن هناك نتائج 
قانونية ترتتب عىل هذا التمييز، وذلك بسبب اختالف طبيعة كل  أو آثاراً 
من الجرميتني، أي الجرمية السياسية والجرمية العادية، وسنوضح فيام ييل إىل 
أي مدى تتصف الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج بالصفة 

السياسية أو تتجرد منها، وذلك عىل النحو اآليت:

حظ الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل من صفة الجرمية السياسية:أ. 
عادًة ما تكون الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل واقعة ضد النظام 
العام يف الدولة أو ضد سلطاتها الدستورية، أي أن شخصية أو كيان الدولة، 
ال يتهدد وال يترضر بسبب وقوع الجرمية املاسة بأمن الدولة الداخيل، وإمنا 
السلطات القامئة عىل الحكم، وهي بذلك تقع عىل مصالح سياسية، ثم إن 
مقرتيف هذه الجرائم قد يكونون حسني النية قاصدي إصالح شأن بالدهم 
والعمل عىل إعادة ترتيب أوضاعها السياسية عىل نحو أفضل، غري أنهم سلكوا 

يف سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل سبيالً غري قانوين، فاعتربت أفعالهم جرائم 
وفقاً للقوانني النافذة.

ونظراً ألن دافعهم إىل هذه الجرائم قد كان نبياًل، إذ مل يقصدوا إال إصالح 
شأن األمة ومداواة أسقامها السياسية بحسب رأيهم، وهو ما نسميه بالباعث 

السيايس، فإن جرامئهم ميكن أن ينطبق عليها وصف الجرائم السياسية)75(.
يخلص الباحث، إىل أن طبيعة جرائم أمن الدولة الداخيل قد تتصف 

بالصفة السياسية إذا انطبق املعياران املوضوعي والشخيص عليها.
حظ الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج من صفة الجرمية السياسية:	- 

تهدف الجرائم التي تقرتف ضد كيان الدولة الخارجي إىل املساس باستقالل 
الدولة أو االنتقاص من سيادتها أو تجزئة أراضيها، أو استقواء الغري عليها، وشل 
دفاعها، أو تعكري عالقاتها الدولية، أو النيل من هيبتها، أو إضعاف الشعور 

القومي إزاءها يف زمن الحرب)76(.
والسائد يف الفقه)77( والترشيعات العقابية الحديثة أن جرائم االعتداء 
عىل أمن الدولة الخارجي ال تعد من الجرائم السياسية ملا تنطوي عليه من 
استعداء دولة أجنبية عىل الوطن، مام ينتفى معه تربير معاملة مرتكبي 
إىل نبل وسمو البواعث  لقواعد الرفق والتسامح استناداً  هذه الجرائم وفقاً 
واألهداف التي يستند إليها بالنسبة ملرتكبي جرائم االعتداء عىل أمن الدولة 
الداخيل)78(، ألن من خصائص اإلجرام السيايس أن شخصية الفاعل أو املجرم 
السيايس ال تنطوي عىل نزعة إجرامية أصيلة أو خطرة كالتي نعهدها يف بعض 
طوائف املجرمني، ال سيام أولئك الذين يرتكبون جرائم أمن الدولة الخارجي، 
أي الخونة والجواسيس، كام أن املجرم السيايس ال يكون مدفوعاً يف إجرامه 
بباعث دينء أو لسبب نفعي خاص، بل ينطلق غالباً من اإلميان مببادئ ومثل 
وطنية أو إنسانية، رغم شططه يف أسلوب الدفاع عن هذه املبادئ واملثل، 
وال يعد مرتكبو جرائم أمن الدولة الخارجي من بني هؤالء، إذ إنهم يرتكبون 
أفعالهم الخطرية ألسباب خسيسة، تنم عن الغدر والخيانة، وال ميكن بحال أن 
تندرج جرامئهم املاسة بأمن الدولة الخارجي يف نطاق الجرمية السياسية)79(.

مبوجبها  تستبعد  رصيحة  نصوصاً  تتضمن  الترشيعات  من  كثري  وهناك 
جرائم أمن الدولة من جهة الخارج من دائرة الجرمية السياسية، ومن ثم ال 
ترسي عليها أحكام الجرمية السياسية، وهذا االتجاه هو الذي اعتنقه املرشع 
يف نص املادة )4/84( من قانون العقوبات الصادر  الفرنيس وظهر واضحاً 
سنة 1939م، التي تقيض بأن جرائم االعتداء عىل أمن الدولة من جهة الخارج 
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تعد من جرائم القانون العام)80(.
وقد استبعد القانون اللبناين جرائم أمن الدولة من جهة الخارج من نطاق 
الجرائم السياسية، ويتبني ذلك من رصيح نص الفقرة األخرية من املادة )198( 
من قانون العقوبات اللبناين، وكذلك فعل املرشع السوري حيث استبعدت 
السياسية  الجرائم  نطاق  من  السوري  العقوبات  قانون  من   )193( املادة 
الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة من الخارج، وحذا املرشع اليمني حذو الكثري 
من الترشيعات باستبعاد الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة من الخارج من 
نطاق الجرائم السياسية، بصورة غري مبارشة من خالل املواد )125-128( التي 

جعلت عقوبة جميع جرائم أمن الدولة من الخارج هي اإلعدام.
ونخلص مام سبق، إىل أن الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج ُتعد 
عدواناً عىل كيان الدولة ذاتها وعىل مركزها وقدرها بني الدول، وليست عدواناً عىل 
النظام السيايس يف الدولة وال عىل سلطاتها الدستورية، فالجرائم املاسة بأمن الدولة 
الخارجي هي اعتداء عىل الوحدة الوطنية أو عىل اإلقليم الوطني يقع ملصلحة 
العدو أو ملصلحة دول أو جهات خارجية، وهو عىل هذا النحو ال ميكن أن يقع 
بدافع سيايس؛ ألن الذي يعتدي عىل وحدة بالده فيسعى إىل متزيقها أو متكني 
أعدائها منها، ال ميكن أن يكون مدفوعاً بدافع الحرص عىل إصالح شأن بالده أو 

مداواة أزماتها السياسية.
ولذا، فإن الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي ليست واقعة عىل مصالح 
سياسية، وال ميكن أن تقع بدافع سيايس، وهذا يعني تجردها من الصفة 
السياسية؛ لعدم توفر معيار الجرمية السياسية فيها، فهي جرائم عادية ميكن 

وصفها بأنها )جرائم خيانة عظمى()81(.

الفرع الثاين
مدى اعتبار اجلرائم املا�شة باأمن الدولة جرائم خيانة

متهيد:
ُتعد جرائم الخيانة العظمى من أقدم الجرائم التي عرفتها البرشية 
وعاقبت عليها، وُيعد تجرميها مبثابة السياج األول لحامية الدولة واملحافظة 
عىل بقائها واستمرار وجودها ومتاسك وحدة أبنائها، وقد ُووجه مرتكبو هذه 
الجرائم بالشدة والرصامة، سواًء يف اإلجراءات الخاصة بالتحقيق واملحاكمة أم 
يف العقوبة التي يتم توقيعها عليهم جزاًء لخيانتهم، والسبب يف هذا التشديد 

ينبع من خطورة الجرائم ذاتها؛ ألنها ال تصيب فرداً بذاته، أو مصلحة بعينها، 
بل تصيب الدولة بشكل عام، سواًء بهدم كيانها أم بتقويض وجودها.

أوالً- معنى جرائم الخيانة وضابطها القانوين:
رغم قدم وجود هذا النوع من الجرائم، إال أن مفهومها ال زال غري 

محدد، وسنبني فيام يأيت املقصود بجرائم الخيانة وضابطها القانوين:
املقصود بجرائم الخيانة:	- 

جرائم الخيانة العظمى من الجرائم التي نالت عناية خاصة منذ عرف 
اإلنسان الحياة االجتامعية)82(؛ ألنه حني تشكلت الجامعات األوىل وصار لها 
كيان، كانت تفكر قبل كل يشء يف سالمتها وترضب بيد من حديد كل من 
يتجرأ من أفرادها عىل الدخول يف عالقة مع الجامعات املناوئة، وقد مرت 
هذه الجرائم مبراحل تطور متعددة عرب عصور الحياة البرشية، وصاحب هذا 

التطور اختالف يف مفهوم هذا النوع من الجرائم.
تعريف الخيانة لغة:- 

الخيانة يف املفهوم اللغوي تعني الغدر وعدم اإلخالص وجحود الوالء)83(، 
وُيقال: خان الحق، وخان العهد؛ وفيه خان األمانة: مل يؤدها، وخان فالناً: 

غدر به)84(.
تعريف الخيانة اصطالحاً:- 

تعريف الخيانة كمصطلح قد شابه الغموض، تبعاً لتطور مفهوم الدولة 
وتطور النظم السياسية، ففي كل النظم االستبدادية A جرت العادة A من الناحية 
السياسية عىل أن الخيانة تعني إلقاء التهمة عىل الخصوم السياسيني يف الدولة 
للتنكيل بهم والحكم عليهم وإبعادهم عن مرسح الحياة السياسية, ويف ظل 
النظم الدميقراطية الحديثة، أصبحت الدولة شخصية قانونية متميزة عن شخص 
الحاكم، وأصبح الحاكم منوطاً به حامية هذه الدولة واملحافظة عليها، ويصبح 
مسؤواًل عن جرائم الخيانة العظمى، وأصبح مفهومها يعني: »العبث بأمن 
الدولة الخارجي والداخيل والتآمر عىل حقوق املواطنني، وتسليم البالد لألجنبي، 
أو خلق حالة من الفوىض تسهل تدخل الدول األجنبية يف شؤون الدولة«)85(.

معيار جرائم الخيانة العظمى:	- 
من خالل استقراء الترشيعات املقارنة نجد أن هناك ثالثة معايري إلطالق 

وصف الخيانة عىل جرائم أمن الدولة، سنوضحها عىل النحو اآليت)86(:
املعيار املادي:- 1
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كثري من الترشيعات املقارنة تعتمد عىل املعيار املادي إلطالق وصف 
الخيانة عىل جرائم أمن الدولة، وهذا املعيار يتصل بالفعل املكون للجرمية، 

وباملصلحة املحمية فيها.
املعيار الشخيص:- 2

إىل جانب املعيار املادي، هناك معيار شخيص له أهميته يف إضفاء صفة 
الخيانة عىل جرائم أمن الدولة، إذ ال يكفي أن يكون الفعل داالً بذاته عىل 
الخيانة أو من خالل الظروف املحيطة به، بل يجب أن تتوافر يف الفاعل 

خصائص قانونية أو معنوية محددة، هي:
صفة الفاعل: فجرائم الخيانة من جرائم الفاعل الخاص، وهذه الخصوصية - 

ُتعد صفة مفرتضة لقيام الجرمية؛ ألنها تضفي عليها وصف الخيانة، 
بحيث إذا انتفت زال عن الجرمية وصف الخيانة، والصفة الخاصة التي 
يتطلبها املرشع يف الجاين قد تكون راجعة إىل الجنسية أو الوطنية، إذ 
 )87(

يتطلب حتى يطلق عىل الفاعل وصف الخيانة أن يكون الجاين وطنياً
أو يتوىل وظيفة عامة)88(.

القصد الجنايئ: اتخذت بعض الترشيعات املقارنة من إرادة الجاين معياراً - 
لتحديد جرائم الخيانة العظمى، وذلك بالنظر إىل قصده، حيث ُتعد 
اإلرادة دلياًل عىل الخيانة، سواًء كان الفعل من جرائم أمن الدولة 
الخارجي أم الداخيل، وسواًء كان الفعل يف زمن الحرب أم الِسمل)89(.

املعيار املزدوج:- 3
نتيجة أن املعيارين السابقني مل يصمدا أمام االنتقادات املوجهة لهام، بدأ 
التفكري يف إقامة معيار جديد يجمع بينهام، بحيث يأخذ مميزاتهام، ويتجنب 
النقد املوجه لهام، فهذا املعيار يتضمن تحديد جرائم أمن الدولة التي ُيعد 
االعتداء عليها خيانة عظمى، ومعلوم أن أمن الدولة مفهوم واسع، وأن أي 
اعتداء يخل بهذا األمن ُيعد جرمية من جرائم أمن الدولة، ومبا أن محل 
الحامية هو أمن الدولة، وأن جرائم الخيانة العظمى تهدف إىل حامية عنارص 
الدولة األساسية املتعلقة بوجودها وتنظيمها ووحدتها، فإن الجرائم التي يطلق 
عليها وصف الخيانة هي التي تؤدي إىل هدم هذه العنارص، فالدولة بوصفها 
تنظياًم ملجموعة من األفراد فوق أرض، فإن الحامية تنرصف إىل هذه العنارص 

الثالثة)90(.
ثانيًا- حظ اجلرائم املا�شة باأمن الدولة من و�شف اخليانة:

من التطورات يف الترشيعات الجنائية املقارنة تقسيم جرائم أمن الدولة 

إىل جرائم سياسية وجرائم خيانة؛ بهدف معاملة املجرمني السياسيني معاملة 
خاصة.

وذكرنا A سابقاً A بأن املعيار املختلط لتحديد الجرائم السياسية ُيعرب عن 
اتجاه الترشيعات املقارنة لتحديد هذه الجرائم، وذلك باالعتامد عىل طبيعة 
املزدوج  باملعيار  املعيار  هذا  ومبقارنة  الجاين،  ودوافع  عليه  املعتدى  الحق 
بني الجرميتني، الختالف  شاسعاً  لتحديد جرائم الخيانة، نجد أن هناك فرقاً 
املصلحة املحمية، فعىل حني تقترص عىل طبيعة النظام السيايس يف األوىل، 
فإنها تشمل كيان الدولة ووجودها يف الثانية، وحيث يكون للجاين يف الجرمية 
السياسية دوافع نبيلة، فإنه يف الخيانة يجري وراء دوافع دنيئة يبغي بها هدم 

كيان الدولة ووجودها.
وإذا كان االتجاه املعارص يف الترشيعات املقارنة يتسم بالتسامح والتساهل 
مع املجرم السيايس، فإنه عىل العكس يتشدد مع الخونة ويستبعد جرامئهم 
من نطاق الجرائم السياسية، ولو كان الدافع إليها سياسياً أو كانت تشكل 

اعتداء عىل الحقوق السياسية)91(.
حظ الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل من هذا الوصف:- 1

السائد يف الترشيعات املقارنة أن الجرائم السياسية تجد مجالها يف نطاق 
جرائم أمن الدولة الداخيل فقط، إذ إن شخصية أو كيان الدولة ال يتهدد 
وال يترضر بسبب وقوع الجرمية املاسة بأمن الدولة الداخيل، وإمنا السلطات 
القامئة عىل الحكم، ولهذا فإن هذه الفصيلة من الجرائم تدخل يف مفهوم 

الجرمية السياسية)92(.
التفرقة يف محيط جرائم أمن الدولة من جهة  ومع ذلك تجب دامئاً 
الداخل بني الجرائم ذات الطبيعة السياسية، بتحديد مجالها بالحقوق األساسية 
للسلطة العامة، أو الحقوق السياسية لألفراد، وبني فئة من الجرائم التي ال 
تعد سياسية الطابع كاألفعال التي تستهدف النظام االجتامعي، أو إثارة الفتنة 
الطائفية بني أفراد الشعب للنيل من وحدته، أو تخويف الناس باألعامل 

اإلرهابية.
استبعاد  عىل  املعارصة  الترشيعات  غالبية  أجمعت  ذلك،  عىل  وبناًء 
الجرائم التي تستهدف هدم النظام االجتامعي من مجال الجرائم السياسية؛ 
ألن املصالح االجتامعية املهددة بها أعظم وأسمى من الغايات السياسية التي 

ترمي إليها)93(.
حظ الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج من هذا الوصف:- 2
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ُيقصد بالجرائم الواقعة عىل  أمن الدولة الخارجي تلك املحظورة التي 
ترض مبركز الدولة بني الدول والتنظيامت االجتامعية األخرى، أو تعرض ذلك 
املركز للخطر، وكانت جرائم أمن الدولة الخارجي يف ظل املعيار الشخيص أو 
املوضوعي ُتعد من الجرائم السياسية إال أن االتجاه املعارص يف الترشيعات 
املقارنة ال يعتربها كذلك؛ ألن الخائن غري جدير بالرأفة مستوجباً التشدد يف 
العقاب، وقد قرر املرشع الفرنيس نزع الصفة السياسية عن هذه الطائفة 

من الجرائم)94(.
لهذا، ُتعد جرائم أمن الدولة من الخارج جرائم عادية وليست جرائم 
سياسية، فالذي يقرتف جرمية ضد األمن الخارجي للدولة هو خائن ألمته ووطنه، 
والخائن ألمته، العامل ملصلحة أعدائها ال ميكن أن يكون ُجرمه سياسياً؛ وذلك 
ألن الجرم السيايس يفرتض ابتداًء أن يكون الجاين حسن النية، ويبتغي تحقيق 
النفع العام لألمة والوطن، غري أنه ضل السبيل، فسلك لتحصيل ذلك الهدف 
سبيالً غري مرشوع، وجرائم أمن الدولة الخارجي تغلب عليها صفة الخيانة، ومن 
ثم فإنها ال تفرتض يف الجاين حسن النية، فهو ال يقصد اإلصالح، وإمنا يقصد 
اإلفساد، وإن كان يف ذلك تحقيق ملصالحه الخاصة أو مصالح فئة من الناس، 
أي أن الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي ال ميكن أن تكون مستهدفة تحقيق 
املصلحة العامة لألمة، ولذا فال ميكن أن تكون جرائم سياسية، فهي جرائم 

عادية، ميكن وصفها بأنها جرائم خيانة عظمى)95(.

الفرع الثالث
النتائج املرتتبة على اعتبار اجلرمية �شيا�شية

يرتتب عىل وصف الجرمية بأنها سياسية عدد من النتائج الهامة، أبرزها 
ما يأيت:

من حيث العقاب:- 1
أن السياسية العقابية للجرائم تتسم بالشدة تارة وبالرفق تارة أخرى، فالشدة 
تبدو يف األنظمة االستبدادية، حيث النظرة املتشددة للمجرم السيايس لخطورته 
وخطورة األفعال التي يقوم بها، وما يهدف إليه، وهو النظام السيايس للدولة، 
ولذلك تشدد العقوبة إىل حد اإلعدام)96(، ولكن بعد الثورة الفرنسية تغريت نظرة 
املجتمع إىل املجرم السيايس فظهرت الخطط التي ترمي إىل معاملته برفق؛ نظراً 



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 2015103 102

األحكام العامة للجرائم املاسة  2

للبواعث النبيلة التي دفعت املجرم إىل فعله، ولذلك فإن العقوبات التي توقع 
يف الجرائم السياسية تختلف عن العقوبات التي توقع يف الجرائم العادية، وعىل 
سبيل املثال: فإن كثرياً من الدول قد ألغت عقوبة اإلعدام يف الجرائم السياسية، 
كام مييز املجرم السيايس مبعاملة خاصة، فال ُيكره عىل العمل البدين، وُيحبس 
يف مكان خاص، وبوجه عام، فإنه يتمتع بقدر من الرعاية ال يتمتع بها املسجون 
العادي)97(، ومن املزايا التي يتمتع بها املجرم السيايس حقه يف العفو الشامل عند 
صدوره، إذ إن العفو الشامل عادة ما يكون رسيانه مقيداً بالجرائم السياسية، 
وهذا يعني أن من مل تكن جرميته سياسية، فإنه ال يستفيد من قانون العفو 

الشامل عند صدوره)98(.
من حيث االختصاص واإلجراءات:- 2

بعض  يف  تخضع  حيث  السياسية،  الجرمية  مواجهة  إجراءات  تختلف 
الترشيعات إىل نظام خاص، سواًء يف االختصاص أم يف اإلجراءات، فالترشيع 
الجرائم  أخضع  1981م،  عام  وحتى  الثورة  تقنني  منذ  البداية  يف  الفرنيس 
السياسية الختصاص محاكم أمن الدولة يف وقت السلم وفقاً للقانون الصادر يف 
1963/1/15م، كام أجاز للنيابة العسكرية القيام بالتحقيق بالتنسيق مع النيابة 
العامة إذا كانت الواقعة اعتداء عىل أرسار الدفاع، أما يف وقت الحرب فإن 
القضاء العسكري يكون صاحب االختصاص، سواًء يف التحقيق أم املحاكمة)99(.
أما من حيث اإلجراءات الخاصة بهذه الجرائم، ففي فرنسا تتبع ذات 
اإلجراءات املتبعة يف الجرائم العادية، لتوفري الضامنات الكافية للمجرم السيايس 

شأنه شأن املجرم العادي)100(.
أما املرشع اليمني فقد أنشأ املحكمة الجنائية املتخصصة سنة 1999م 
ها مبجموعة من اإلجراءات، وما مل يرد فيه  للنظر يف جرائم أمن الدولة، وخصَّ

نص، تتبع فيه اإلجراءات العادية.
من حيث نظام تسليم املجرمني:- 3

إن نظام تسليم املجرمني مل يتقرر يف األصل إال ليطبق عىل الالجئني 
السياسيني، ويرجع ذلك إىل التعاون الذي كان قامئاً بني رؤساء الدول لتبادل 
الالجئني السياسيني باعتبارهم أكرب املجرمني خطورة عليهم بصفة خاصة وعىل 

الدول بصفة عامة)101(.
املجرم  إىل  النظرة  تغريت  فقد  الدميقراطية  األنظمة  ظل  ويف  أنه  إال 
السيايس، وأدى هذا إىل تقرير معاملته برفق، كام تقرر مبدأ حظر تسليم 
املجرمني السياسيني، وتحرص الدساتري عادًة عىل النص عىل هذا املبدأ، حيث 

نص دستور الجمهورية اليمنية يف املادة )45( عىل أن: »تسليم الالجئني 
السياسيني محظور«.

أ-

أ-
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املبحث الثاين
اأحكام امل�شاهمة وال�شروع والإعفاء من العقاب

 يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة
متهيد وتقسيم:

تنفرد جرائم أمن الدولة بصفة عامة بأحكام استثنائية وقواعد خاصة 
تختلف عىل نحو كبري عام هو معروف ومقرر بالنسبة ألي طائفة أخرى من 
الجرائم التي ينص عليها القانون، سواًء تلك التي وردت يف مدونة القسم 
الخاص أم تلك التي وردت يف ترشيعات خاصة، وسوف نقوم بدراسة هذه 

األحكام يف ثالثة مطالب، هي:
املطلب األول: أحكام املساهمة التبعية يف الجرائم املاسة بأمن الدولة.

املطلب الثاين: أحكام الرشوع يف الجرائم املاسة بأمن الدولة.
املطلب الثالث: أحكام اإلعفاء من العقاب يف الجرائم املاسة بأمن الدولة.

املطلب األول
اأحكام امل�شاهمة التبعية يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

متهيد وتقسيم:
قد تقع الجرمية من شخص واحد، وهو الغالب، وقد ترتكب أحياناً من 
عدة أشخاص، وال يتطلب املرشع عادًة للعقاب عىل الجرمية ارتكابها من 
شخص واحد أو من أشخاص متعددين، وإمنا يكتفى بتحقق جميع العنارص 
القانونية املكونة لها يف األمنوذج الترشيعي، وإذا وقعت الجرمية من أكرث من 
شخص فإن العنارص املكونة تقسم عىل هؤالء األشخاص بحيث تتحقق الجرمية 
مكتملة من مجموع أفعال املساهمني، وتعدد األشخاص املرتكبني للجرمية يكون 

ما يسمى »باملساهمة الجنائية«)102(.
واملساهمة الجنائية نوعان: املساهمة األصلية، واملساهمة التبعية.

وتعني املساهمة األصلية تعدد الجناة يف مرحلة التنفيذ املادي للجرمية، 
وتضم من يقومون بدور رئيس أو أصيل يف تنفيذ ركنها املادي، وعىل هذا 
مساهمته  تسمى  أصلياً  أو  رئيساً  الجرمية  يف  دوره  كان  من  فإن  األساس 

باملساهمة األصلية.

أما املساهمة التبعية فتعني اشرتاك املساهم بعمل أو أعامل ال تدخل 
يف الفعل التنفيذي، وإمنا هي أعامل مختلفة عن األعامل التي قامت عليها 
ما تكون أفعااًل غري إجرامية يف ذاتها، وإمنا تكتسب الصفة  الجرمية، وغالباً 
اإلجرامية بسبب تبعيتها لألعامل اإلجرامية املكونة للجرمية، وذلك نظراً لصلتها 
بها، واملساهمون عىل هذا النحو ال يقومون يف تنفيذها بدور رئيس أو أصيل 
وإمنا بدور تبعي أو ثانوي؛ ألنهم ال يقومون بتنفيذ الركن املادي للجرمية وإن 
ارتبط دورهم به كونه تحريضاً عليه أو اتفاقاً عىل ارتكابه أو مساعدة يف هذا 

االرتكاب)103(.
ومل يتحدث قانون الجرائم والعقوبات اليمني عن املساهمة األصلية يف 
جرائم أمن الدولة، تاركاً ذلك للقواعد العامة يف شأن املساهمة، باإلضافة 
إىل أن املساهمة األصلية يف هذه الطائفة من الجرائم هي الوضع املعتاد، 
لكنه تحدث عن أحكام املساهمة التبعية يف هذه الجرائم مفرداً لها حكاًم 
خاصة خرج بها عن  لها أحكاماً  نصت عليه املادة )129(، واضعاً  خاصاً 
األحكام العامة يف املساهمة التبعية، وقد بني القانون حكم صورتني من صور 
املساهمة التبعية يف جرائم أمن الدولة، هام: التحريض، واالتفاق، وسوف 

نناقشهام يف الفرعني اآلتيني:
الفرع األول

التحري�ض يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

أوالً- مفهوم التحريض يف جرائم أمن الدولة وطبيعته القانونية:
املقصود بالتحريض يف الجرائم املاسة بأمن الدولة:أ- 

ُيقصد بالتحريض إغراء الغري عىل ارتكاب الجرمية املاسة بأمن الدولة، 
وبعبارة أخرى، خلق فكرة الجرمية والتصميم عليها يف ذهن الفاعل وإقناعه 

مبقارفتها، أو تشجيعه عىل الجرمية التي كان قد فكر فيها من قبل)104(.
أما املحرِّض فهو الشخص الذي يبذل املجهود؛ ليك يقنع الغري أو يحث 
الفاعل عىل ارتكاب الجرمية املاسة بأمن الدولة، وقد عرفته املادة )22( من 
قانون الجرائم و العقوبات اليمني بأنه: »يعد محرضاً من يغري الفاعل عىل 
ارتكاب جرمية، ويشرتط ملعاقبته أن يبدأ الفاعل يف التنفيذ، ومع ذلك تجوز 
املعاقبة عىل التحريض الذي ال يرتتب عليه أثر يف جرائم معينة«، وسواًء 
تم ذلك التحريض بخلق فكرة الجرمية يف ذهن الجاين أم كان ذلك بحثه أو 
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تقوية عزميته عىل ارتكابها، فهو يفرتض نشاطاً مؤثراً مثرياً للرغبة يف ارتكاب 
الجرمية أو مقوياً لتلك الرغبة إن كانت قد وجدت قبل ذلك)105(.

طبيعة التحريض يف جرائم أمن الدولة:	- 
يتبني من التعريف السابق أن نشاط املحرض ال ينصب عىل ماديات 
الجرمية التي يرغب يف تحقيقها، وإمنا هو يف حقيقته نشاط ذو طبيعة نفسية، 
حيث يتجه إىل نفسية الفاعل بقصد خلق فكرة الجرمية يف ذهنه ودفعه إليها 

حتى يقرر إخراجها إىل حيز الوجود بارتكابه لها.
وهكذا، يكمن التمييز بني املحرض والفاعل املادي يف النشاط الذي يقوم 
به كل منهام، فنشاط املحرض ذو أثر نفيس، بينام نشاط الفاعل يغلب أن 
يكون ذا طبيعة مادية يستعني فيه بقوانني الطبيعة ليك يحقق فعله النتيجة 

اإلجرامية)106(.
وسائل التحريض يف جرائم أمن الدولة:	- 

يقرر القانون املساواة بني وسائل التحريض، بل إنه ال يحدد هذه الوسائل 
أصاًل، فيرتك للمحكمة الفصل يف مدى توافر التحريض من عدمه حسب ظروف 

الواقعة ومالبساتها.
وإذا كان املرشع اليمني يف املادة )22( من قانون الجرائم والعقوبات 
قد قرن نشاط املحرض باإلغراء، فإن ذلك ال يعني حرص وسيلة التحريض يف 
اإلغراء، وإمنا ذلك تعبري عن كل الوسائل التي توحي بطبيعته، ويستوي يف 
ذلك أن يقع التحريض شفاهة أو كتابة، فقد يقع بالصورة املوحية أو باإلمياءة 
واإلشارة ذات الداللة عىل ذلك، وقد يقع بالرتهيب وبالرتغيب يف صورة الهدية 
والوعد والوعيد واملخادعة والدسيسة واإلرشاد واستعامل ما للمحرض من صولة 
عىل مرتكب الجرمية، وال يوجد ما يحول دون اعتبار التحريض قامئاً بالنصيحة، 
ال سيام إذا ما اقرتنت باإللحاح أو أفرغت يف أسلوب مقنع مؤثر عىل تفكري 

من وجهت إليه)107(.

ثانياً- أنواع التحريض يف جرائم أمن الدولة ورشوط مسؤولية املحرض:
أنواع التحريض يف الجرائم املاسة بأمن الدولة:	- 

تتعدد أشكال التحريض وأنواعه يف الجرائم املاسة بأمن الدولة بحسب 
من يوجه إليه واملحل الذي ينصب عليه أو األثر املرتتب عليه.

من حيث من يوجه إليه: قد يكون التحريض عىل ارتكاب جرمية - 1
ماسة بأمن الدولة فردياً يوجه إىل فرد أو أفراد معينني بأشخاصهم، أي 

يعرفهم املحرض فيتصل بهم ويحثهم عىل ارتكاب الجرمية املاسة بأمن 
الدولة، وقد يكون التحريض جامعياً أو علنياً، وهو يوجه إىل جمهور 
من الناس عن طريق وسيلة من وسائل العالنية، ويتميز التحريض 
العام عن الخاص بصفة العلنية التي يتم بها، فهو عادة ما يتم بالنداء 
الجهري للناس، وبالنرش بأي وسيلة من وسائل النرش أو بأي طريقة 

من طرائق املخاطبة العامة للجمهور)108(.
من حيث املحل الذي ينصب عليه: قد يكون التحريض مبارشاً، أي - 2

ينصب عىل فعل غري مرشوع، وقد يكون تحريضاً غري مبارش، وهو ما 
كان موضوعه غري ذي صفة إجرامية, ولكنه أفىض إىل ارتكاب جرمية 

كان وقوعها لحظة التحريض متفقاً مع السري العادي لألمور)109(.
من حيث األثر املرتتب عىل التحريض: ينقسم هذا األثر إىل نوعني، - 3

ال  وتحريض  الدولة،  بأمن  ماسة  جرمية  تحقيق  إىل  يؤدي  تحريض 
يرتتب عليه مساس بأمن الدولة بشقيه الداخيل والخارجي، أي يفرق 
بني التحريض املتبوع بأثر والتحريض غري املتبوع بأثر)110(، فالتحريض 
غري املتبوع بأثر ال يعاقب عليه كقاعدة عامة ما مل يكن هناك نص 

رصيح يقيض بغري ذلك كام يف جرائم أمن الدولة.
رشوط مسؤولية املحرض يف جرائم أمن الدولة:	- 

يتطلب املرشع توافر رشوط عدة لقيام مسؤولية املحرض يف الجرائم 
املاسة بأمن الدولة وعقابه، وهذه الرشوط هي)111(:

أن يصدر نشاط إيجايب من املحرض يتخذ شكل الحث عىل ارتكاب - 1
جرمية ماسة بأمن الدولة، وتعميق بواعثها يف ذهن الفاعل، والتهوين 
من شأن املعوقات، واملوانع والعقبات، ويستوي أن يقع هذا النشاط يف 
صورة قول أو كتابة أو إمياءة أو إشارة، عن طريق الوعد أو الوعيد 

أو النصيحة أو الدسيسة.
أن يوجه هذا النشاط إىل الفاعل بحيث يكون من شأنه خلق فكرة - 2

جرمية ماسة بأمن الدولة والتصميم عليها إن كان ذهنه خالياً منها يف 
األصل، أو تشجيعه عىل امليض يف مرشوعه اإلجرامي إذا كان مرتدداً 

يف ارتكابه.
أن يكون موضوع التحريض هو ارتكاب جرمية ماسة بأمن الدولة، أي - 3

أن يكون الهدف من التحريض هو إغراء الفاعل الرتكاب جرمية أمن 
الدولة التي يعاقب عليها القانون.
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أن يتوافر لدى املحرض قصد ارتكاب جرمية املساس بأمن الدولة، فال - 4
يكفي أن يصدر منه فعل أو أفعال إيجابية من شأنها خلق فكرة 
الجرمية أو التصميم عليها يف ذهن الفاعل، وإمنا يستلزم كذلك أن 

يقع هذا التحريض بقصد ارتكابها.
أن يرتكب الفاعل الفعل املكون لجرمية املساس بأمن الدولة أو يبدأ - 5

يف تنفيذ هذا الفعل، ويعني هذا أن يكون التحريض قد أحدث أثره 
يف ذهن الفاعل، فقام بارتكاب الفعل املؤدي إىل ارتكاب الجرمية أو 

بدأ يف تنفيذه.

ثالثاً- حكم التحريض يف جرائم أمن الدولة:
جعل املرشع من التحريض عىل جرمية من الجرائم املاسة بأمن الدولة 
أمنوذجاً إجرامياً مستقاًل يعاقب عليه حتى ولو مل ينتج عنه أثره، فقد نصت 
املادة )129( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عىل أن: »من حرََّض 
أو اشرتك يف اتفاق جنايئ الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا 
الفصل)112(، ورشع يف ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة املقررة لها ولو 
مل يرتتب عىل فعله أثر«، ونصت املادة )134( بأنه: »فيام يتعلق بالتحريض 
واالتفاق الجنايئ... تطبق املادة )129( من هذا القانون عىل الجرائم املبينة 
يف املواد )132، 133(«، من هذا النص يتبني لنا أنه يرسي نص املادة )129( 

عىل جرائم أمن الدولة من الداخل أيضاً.
واألصل أن التحريض عىل الجرمية ال يعد اشرتاكاً فيها إال إذا ترتب عىل 
الفاعل  يبدأ  أن  هي  القانون  يقبلها  التي  اآلثار  وأدىن  أثر،  التحريض  فعل 
األصيل يف التنفيذ بناًء عىل ذلك التحريض، غري أن املحرض يف الجرائم املاسة 
يف الجرمية »ولو مل يرتتب عىل فعله أثر«، وهذا  بأمن الدولة يعد رشيكاً 
الحكم يتفق مع وصف الجرائم املاسة بأمن الدولة بأنها من جرائم الخطر، 
وهذا يعني أن الشخص يستحق العقوبة املقررة للجرمية املاسة بأمن الدولة 
ملجرد أنه فعل فعاًل أو قال قواًل فيه تحريض عىل مقارفة تلك الجرمية، ولو 
مل يحدث ذلك الفعل أو القول أي إغراء أو تحفيز للغري بدفعه إىل مقارفة 

الجرمية املحرض عليها)113(.
الفرع الثاين

التفاق يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

متهيـد:
يختلف مضمون االتفاق يف القواعد العامة عنه يف جرائم أمن الدولة, 
باعتباره وسيلة من وسائل االشرتاك يف األوىل، ويعاقب عليه إذا وقعت الجرمية 
محل االتفاق، وباعتباره جرمية مستقلة يف األخرية، كام اختلفت الترشيعات 

يف معالجته)114(.

أوالً- املقصود باالتفاق يف جرائم أمن الدولة:
مل يرد نص يف قانون الجرائم والعقوبات اليمني يشري إىل هذه الصورة 
من صور املساهمة، وكان ينبغي أن يوجد مثل هذا النص؛ كون هذه الصورة 
واقعية وال يصح إغفالها، وكان مرشوع القانون اليمني قد نص عليها تحت 
اسم »التآمر«، وعرف التآمر يف املادة )24( بأنه: »من يتفق مع غريه عىل 
ارتكاب الجرمية فتقع الجرمية بناًء عىل هذا االتفاق«، واالتفاق يف جرائم 
أمن الدولة يف جوهره تالقي إرادتني معبأتني بإرادة ارتكاب جرمية املساس 
بأمن الدولة، سواًء كان تالقي اإلرادتني بناًء عىل قبول الرشيك لعرض الفاعل 
أو قبول الفاعل لعرض الرشيك، إذ ليس هناك أدىن فرق بني األمرين، وأيا 
كان األمر فإن هذه الوسيلة من وسائل االشرتاك ال تتحقق إال إذا كان هناك 
اتفاق بني الفاعل والرشيك، أي التقاء إرادتني من جهة، وأن يكون هذا االتفاق 
قبل ارتكاب الجرمية املاسة بأمن الدولة من جهة أخرى، واملقصود بذلك أن 
يكون االتفاق سابقاً عىل متام الركن املادي للجرمية، ويكون االتفاق كذلك عىل 
ارتكاب الجرمية املاسة بأمن الدولة إذا تحقق بعد البدء يف تنفيذها ويف أثنائه، 
ما دام قد تم يف أي لحظة سابقة عىل استكامل الركن املادي لعنارصه)115(.

والغرض يف هذه الحالة أن املتفق مل يبارش الجرمية، إذ لو بارشها لُعدَّ 
فاعاًل لها، كام يقتيض عدم الحضور يف مرسح الجرمية بنية ارتكابها، إذ لو 

حرض بهذه النية لعد متاملئاً وليس مجرد متفق أو متآمر)116(.

ثانياً- االتفاق والتوافق يف جرائم أمن الدولة:
االتفاق يتطلب تقابل اإلرادات رصاحة عىل ارتكاب جرمية متس أمن 
الدولة محل االتفاق، أما التوافق فهو توارد خواطر الجناة عىل ارتكاب فعل 
معني، ينتويه كل واحد منهم مستقاًل عن اآلخر، دون اتفاق سابق بينهم عىل 

هذا الفعل الذي ارتكبوه أو اشرتكوا فيه باملعنى املحدد يف القانون.
ويختلف االتفاق عن التوافق، فاالتفاق يعني التقاًء أو تفاهاًم سابقاً عىل 
تنفيذ الجرمية املاسة بأمن الدولة ولو لربهة وجيزة، أما التوافق فهو توارد 

أ-
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الخواطر أو نشوء فكرة الجرمية املاسة بأمن الدولة عند أكرث من شخص عىل 
استقالل دون أن يفاتح أحدهم اآلخر فيام عزم عليه، فإذا نفذ أحدهم ما 
فيها؛ النعدام االتفاق أو التفاهم  انتواه فإن اآلخر ال ميكن اعتباره رشيكاً 

السابق)117(.
كام  والكتابة،  والشهادة  كاالعرتاف  مبارش  بدليل  االتفاق  عىل  ويستدل 
يستدل عليه باالستنتاج من القرائن التي تتوافر لدى القايض أو من أعامل 

الحقة عىل الجرمية.
ويالحظ، أن التحريض يختلف عن االتفاق يف كون إرادة املحرض تطغى 
أو تعلو عىل إرادة الفاعل، إذ هي التي خلقت لدى الفاعل إرادة الجرمية 
وحركت يف نفسه أسبابها، أما االتفاق فليست هناك إرادة تعلو عىل غريها، 
بل هناك إرادتان معبأتان أصاًل بذات املضمون غاية األمر أن أحدهام هو 

الذي يقوم بالتنفيذ)118(.

ثالثاً- صور االتفاق الجنايئ يف جرائم أمن الدولة:
كام بينا سابقاً أن االتفاق هو التقاء إرادات متعددة عىل القيام بجرمية 
ماسة بأمن الدولة، فهو عقد يصدر عن إرادات سليمة معتربة قانوناً، وهو 
نوعني: اتفاق تقع بناًء عليه جرمية متس أمن الدولة، واتفاق ال يقع به 

مساس بأمن الدولة.
والنوع األول يعني أنه البد من فاعل أو فاعلني أصليني ينفذون جرمية 
يف ذلك  املساس بأمن الدولة وإىل جانبهم شخص أو أشخاص كانوا طرفاً 
وهم  االتفاق الذي وقعت به جرمية أمن الدولة غري أنهم مل يفعلوا شيئاً 
بذلك يعتربون رشكاء يف الجرمية التي وقعت اشرتاكاً تبعياً، لكونهم كانوا أطرافاً 

يف االتفاق الذي نفذت مبوجبه وعىل مقتضاه.
أما النوع الثاين فيعني أنه ال يوجد فاعل أصيل إذ أن جرمية أمن الدولة 
مل تقع، ومل يقع أي من األفعال املحدثة لها، وهو ما يعني تساوي الرشكاء يف 
اإلجرام، فهم جميعاً مل يفعلوا شيئاً، وإمنا التقت إرادتهم عىل مقارفة الفعل 
فقط، ولذلك فهم رشكاء يف هذا االتفاق وعىل قدم املساواة دون أن يتميز 
منهم فاعل أصيل وآخر تبعي، ألن هذا التمييز ال يكون إال إذا نفذ بعض 
الرشكاء جرمية املساس بأمن الدولة املتفق عليها وتخلف البعض اآلخر، فيكون 

املنفذ فاعاًل أصلياً ويكون املتخلف رشيكاً تبعياً.
ويسمى النوع الثاين باالتفاق الجنايئ، أي االتفاق الذي يكون جرمية يف 

ذاته وليس تبعاً لجرمية أخرى)119(.

رابعاً- حكم االتفاق يف جرائم أمن الدولة:
املؤامرة يف محيط جرائم أمن الدولة هي اتفاق عدة أشخاص عىل ارتكاب 

جرمية مرضة بأمن الدولة)120(.
ومن هذا التعريف ميكن القول أن املؤامرة ليست سوى صورة من صور 
التصميم أو التفكري أو التحضري الرتكاب الجرمية املتفق عليها، وهي بذلك 
غري معاقب عليها حسب القواعد العامة، إذا مل يرتكب املتآمرون فعاًل من 
األفعال التنفيذية املكونة للركن املادي للجرمية املتفق عىل ارتكابها، غري أن 
كثرياً من الترشيعات املقارنة يجرم االتفاق ولو مل يرتتب عليه أثر يف كل 
الجرائم، سواًء كانت من جرائم أمن الدولة أم من الجرائم العادية، وميثل 
هذا االتجاه الترشيع األنجلو أمرييك)121(، ففي بريطانيا يعد التآمر جرمية 
قامئة بذاتها، ولو مل تتحقق الجرمية محل االتفاق، ومن الترشيعات العربية 

التي أخذت بهذا االتجاه القانون الكويتي)122(.
ويف اتجاه آخر، توجد بعض الترشيعات املقارنة ال تجرم االتفاق الجنايئ 
إال يف حاالت خاصة كاالعتداء عىل أمن الدولة، ومنها الترشيع اليمني يف 
نص املادة )129( من قانون الجرائم والعقوبات املذكور آنفاً، وهذا الحكم 
من جرائم الخطر)123(، فيكون  يناسب جرائم أمن الدولة التي هي غالباً 
االتفاق الجنايئ أمنوذجاً لجرائم الخطر؛ كونه يقوم عىل مجرد التقاء إرادات 
الرشكاء عىل أمر معني ممنوع، فإذا اتفق أشخاص عىل القيام بأي عمل مام 
يعترب جرمية من جرائم أمن الدولة, ثم أوقف نشاطهم عند هذا الحد ومل 
يتمكنوا من تحقيق ما اتفقوا عليه، فإنهم يعتربون مرتكبي جرمية ضد أمن 

الدولة ويستحقون عقوبتها كام لو كانوا نفذوها فعاًل)124(.

املطلب الثاين
اأحكام ال�شروع يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

متهيد وتقسيم:
يختص القانون الجنايئ بالعقاب عىل األفعال التي يكون من شأنها اإلرضار 

بالحقوق أو املصالح االجتامعية والفردية أو التي تهددها بالرضر.
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وال يتحقق اإلرضار باملصلحة أو الحق محل الحامية الجنائية إال إذا كانت 
الجرمية تامة، فهذه هي الصورة املثىل للحامية القانونية، ولكن قد يتمثل 
االعتداء عىل تلك املصالح ليس يف صورة اإلرضار الفعيل بها، بل يف صورة 
التهديد بالرضر، وهو ما عليه الحال يف تجريم الرشوع يف الجرمية، فالتهديد 
بالرضر أو الخطر هو الحد األدىن للتجريم الذي يحدده املرشع يف نصوص 

قانونه الجنايئ.
ويثري الرشوع يف جرائم أمن الدولة مشكلة تحديد اللحظة التي يبدأ منها 

القانون الجنايئ يف تجريم األفعال املادية املكونة للجرمية)125(.
وسندرس يف هذا املطلب املقصود بالرشوع وأنواعه وأركانه يف جرائم أمن 

الدولة، وحكم الرشوع يف جرائم أمن الدولة يف األفرع اآلتية:

الفرع األول
املق�شود بال�شروع و�شوره يف جرائم اأمن الدولة

أوالً- املقصود بالرشوع يف جرائم أمن الدولة:
متر جرمية املساس بأمن الدولة مبراحل عدة، فهي تبدأ كفكرة تراود نفس 
الجاين، تتبلور هذه الفكرة وتتخمر يف ذهن الجاين فيصمم عىل تحقيقها، ثم 
تتطور الفكرة والتصميم إىل التحضري لجرمية أمن الدولة، وذلك بإعداد الوسائل 
التي تؤدي إىل تحقيق غرض الجاين - والقانون ال يعاقب بحسب األصل عىل 
مرحلتي التفكري والتحضري A ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ، فإذا متت جرمية 
أمن الدولة وجب عقاب الجاين عن جرمية تامة، ولكن إذا مل تتم جرمية 
املساس بأمن الدولة وكان ذلك ألسباب ال دخل إلرادة الجاين فيها، فإنه يخضع 
للعقاب بوصفه مرتكباً جرمية تامة أيضاً، وهو حكم خاص بالرشوع يف جرائم 

أمن الدولة نصت عليه املادة )130( من قانون العقوبات)126(.
وللرشوع A بصفة عامة A معنيان، أحدهام عام واآلخر خاص.

فاملعنى العام للرشوع هو البدء يف القيام بالعمل مطلقاً، أما املعنى 
الخاص فهو البدء يف ارتكاب الجرمية بقصد إمتامها غري أنها ال تتم ألسباب ال 

دخل إلرادة الفاعل فيها)127(.
والرشوع جرمية ناقصة، ويعني ذلك أنه قد تخلفت بعض عنارصها، أما إذا 
توافرت هذه العنارص جميعاً فالجرمية تامة وال محل للبحث يف الرشوع، وموضع 
النقص هو النتيجة اإلجرامية، فاملجرم قد اقرتف الفعل الذي أراد به تحقيق 

النتيجة، لكن فعله مل يفض إىل تحقيقها)128(.
وجاء يف نص املادة )18( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ما يشري 
إىل هذه املعاين جميعاً، فالرشوع حسب تعريف هذه املادة هو: »البدء 
يف  تنفيذ فعل، بقصد ارتكاب جرمية، إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره 
لسبب ال دخل إلرادته فيه، ولو استحال تحقق الجرمية التي قصد الفاعل 
ارتكابها لقصور الوسيلة املستعملة، أو لتخلف موضوع الجرمية، أو لعدم وجود 

املجني عليه«.
فإذا أردنا تطبيق هذا النص عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة، فإننا نجده 
يشرتط البدء يف  تنفيذ فعل يتجه نحو ارتكاب جرمية القتل، وأن يكون ذلك 
البدء قد وقع بقصد ارتكاب الجرمية، أي إحداث املساس بأمن الدولة، ثم 
يشرتط عدم تحقق املساس بأمن الدولة وأن يكون ذلك راجعاً ألسباب خارجة 

عن إرادة الجاين.

ثانياً- صور الرشوع يف جرمية املساس بأمن الدولة:
يتحدد الرشوع A حسب عبارات القانون A يف خيبة النتيجة ووقف النشاط 
اإلجرامي لسبب ال دخل إلرادة الجاين فيه، فهو إذاً يقوم عىل حقيقة واقعية 
يكفي ملعرفتها أن نتأكد من أن النتيجة اإلجرامية التي أرادها الجاين وهي 
املساس بأمن الدولة قد تخلفت عىل غري قصد منه، أي أنها تخلفت رغاًم 

عنه, وهو ما يتحقق يف صوريت الرشوع الناقص والرشوع التام.
الرشوع الناقص )الجرمية املوقوفة( يف جرائم أمن الدولة:	- 

يقوم الرشوع الناقص يف األحوال التي ال يستنفد فيها نشاطه اإلجرامي، 
حيث يوقف هذا النشاط لسبب اضطراري قبل بلوغ النتيجة اإلجرامية وهي 
املساس بأمن الدولة، أي أن الجاين مل يتمكن من استكامل األفعال التنفيذية 
األفعال  واستكامل  الجاين  بني  حال  األجنبي  العامل  فتدخل  بها،  بدأ  التي 
ويطلق  األجنبي،  العامل  فيها  تدخل  الذي  الحد  عند  واستوقفها  التنفيذية 
يف  اليمني  املرشع  عنه  عرب  ما  وهذا  املوقوفة,  بالجرمية  الفقه  يف  عليها 
املادة )18( من قانون الجرائم والعقوبات، التي جاء فيها »إذا أوقف سلوك 

الفاعل..«)129(.
الرشوع التام )الجرمية الخائبة، الجرمية املستحيلة( يف جرائم أمن الدولة:	- 

ويف هذه الصورة يحقق الجاين العمل التنفيذي كامالً، ورغم ذلك ال تتحقق 
النتيجة وهي املساس بأمن الدولة لسبب خارج عن إرادته، ويطلق عىل هذه 
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الصورة »الجرمية الخائبة«، ومثال ذلك: إطالق النار عىل رئيس الحكومة بقصد 
القتل إلثارة االضطراب يف كيان الدولة، ولكن ال تتحقق النتيجة اإلجرامية إما 
لعدم إحكام الرماية وإما إلسعاف املجني عليه بالعالج، ومبعنى آخر، قد يكون 
عدم تحقق النتيجة راجعاً إىل قصور اآللة املستخدمة يف الجرمية بحيث مل تكن 
صالحة بطبيعتها لتحقيق النتيجة املقصودة أو كان راجعاً إىل انعدام موضوع 
الجرمية أصالً، أي عدم وجود املحل التي تتحقق فيه النتيجة، فتعرف هذه الحالة 

»بالجرمية املستحيلة«)130(.
الفرع الثاين

اأركان ال�شروع يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

أوالً- أركان الرشوع يف جرائم أمن الدولة:
يتبني من نص املادة )18( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن 
للرشوع يف الجرمية أركاناً ثالثة، هي البدء يف التنفيذ، وعدم تحقق النتيجة 
ألسباب خارجة عن إرادة الجاين A وهو ما يسمى الركن املادي A وقصد ارتكاب 

الجرمية تامة A وهو ما يسمى الركن املعنوي.
الركن األول- البدء يف تنفيذ جرمية املساس بأمن الدولة:

عندما يبدأ الفاعل يف تنفيذ الجرمية املاسة بأمن الدولة يخرج به من 
دائرة األعامل التحضريية ليدخل به دائرة األعامل التنفيذية لجرمية أمن الدولة، 
فإن املرشع يتدخل بالعقاب وذلك لتحقق الخطر الذي يهدد املصلحة التي 

يحميها القانون.
وهذا األمر حدا بالفقهاء إىل محاولة وضع ضابط محدد للتفرقة بني 
بصفة  الجرمية  يف  رشوعاً  يشكل  الذي  التنفيذي  والعمل  التحضريي  العمل 
عامة ويف جرائم أمن الدولة بصفة خاصة، وقد اختلف الرأي يف بناء هذا 
الضابط، غري أن هناك مذهبني يف هذا الصدد، هام: املذهب املادي، واملذهب 

الشخيص)131(.
املذهب املادي:- 1

األعامل  بني  يفصل  سهاًل،  مادياً  ضابطاً  املذهب  هذا  أنصار  يضع 
التحضريية واألعامل التنفيذية لجرمية املساس بأمن الدولة، فيستبعد األعامل 
التحضريية جميعاً من نطاق البدء يف التنفيذ مهام كان قربها من العمل 
التنفيذية  األعامل  نطاق  يف  التنفيذ  يف  البدء  مفهوم  ويحرص  التنفيذي، 

فقط.
ومقتىض هذا الضابط أن ينظر إىل العمل الذي قام به الشخص، فإذا كان داخاًل 
يف الركن املادي لجرمية أمن الدولة، كام حددها القانون أي أنه جزء من الفعل الذي 
تقوم عليه، فهو بدء يف التنفيذ فإن مل يكن كذلك فهو فعل تحضريي فقط، وال يصلح 

ألن يعد بدءاً يف التنفيذ)132(.
املذهب الشخيص:- 2

ُيعول أنصار املذهب الشخيص عىل الخطورة النابعة من شخصية 
واألعامل  التحضريية  األعامل  بني  للتفرقة  يعتمدون  فال  ونيته،  الجاين 
التنفيذية عىل الركن املادي املكون لجرمية املساس بأمن الدولة، وال عىل 
ما ينطوي عليه الفعل من خطورة، وإمنا ينظرون إىل األفعال التي يأتيها 
الجاين بحسب داللتها عىل خطورة الجاين وعزمه األكيد عىل بلوغ النتيجة 

الجرمية املتمثلة يف املساس بأمن الدولة)133(.
وهذا يعني أنه ال يشرتط اقرتاف فعل هو بذاته جزء من الركن املادي 
لجرمية املساس بأمن الدولة أو بداية واقعية له، وإمنا يكفي أن يكون الفعل 
إىل تحقيق النتيجة )املساس بأمن الدولة( ما دام يف طريقه إليها،  متجهاً 

.)134(
بحيث لو ترك عىل حاله ألفىض إىل تحقيقها يقيناً

وقد اعتنق قانون الجرائم والعقوبات اليمني املذهب الثاين »املذهب 
الشخيص«، إذ جاء يف نص املادة )18( أن الرشوع هو: »البدء يف تنفيذ 
ارتكاب الجرمية...«، وال يهم نوع هذا الفعل، فال يشرتط أن يكون من 
األفعال املكونة للجرمية، إال أنه ينبغي أن يكون دااًل بذاته عىل نية الفاعل 

املتجهة نحو إحداث املساس بأمن الدولة)135(.
الركن الثاين- قصد ارتكاب جرمية املساس بأمن الدولة:

الرشوع يف جرمية املساس بأمن الدولة شكل جنايئ قائم بذاته ال يختلف 
عن الجرمية التامة إال فيام يتعلق بعدم تحقق النتيجة اإلجرامية، أما ما عدا 

ذلك من العنارص فيجب توافرها لقيام الرشوع املعاقب عليه قانوناً.
التامة  الجرمية  بني  اختالف  أدىن  يوجد  ال  أنه  إذاً،  عليه  واملستقر 
والرشوع يف جرمية املساس بأمن الدولة من حيث الركن املعنوي، فالرشوع 
يف جرمية أمن الدولة هو دامئاً جرمية عمدية يتخذ ركنها املعنوي صورة 
وهي  عنارصه،  كل  توافر  لتحققه  ويلزم  عام،  قصد  وهو  الجنايئ،  القصد 
العلم بالصفة غري املرشوعة للفعل أو االمتناع)136(، وإرادة ارتكاب السلوك، 
وتوقع تحقق النتيجة اإلجرامية )املساس بأمن الدولة( كأثر لسلوك الجاين.
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ويلزم لقيام القصد الجنايئ يف جرمية املساس بأمن الدولة A عموماً A أن 
يتوافر لدى الفاعل إرادة ارتكاب السلوك اإلجرامي كام حدده نص التجريم، 
ويقتيض ذلك أن يبارش نشاطه عن إرادة، سواًء أكان ذلك النشاط إيجابياً أم 

.)137(
وُتعد جرائم املساس بأمن الدولة من الجرائم العمدية، فالبد أن يتوافر سلبياً

فيها القصد الجنايئ، ومييز الفقهاء عامة بني نوعني من القصد، هام: القصد 
العام، والقصد الخاص، ولكن ليس بالرضورة أن يجتمع القصدان، فالغالب أن 
الجرائم العمدية تقوم عىل القصد العام، وبالنظر إىل طبيعة جرمية املساس 
بأمن الدولة نجد أن القصد الجنايئ العام فيها يقوم عىل توافر العلم واإلرادة 
وانرصافها إىل الفعل وحده باعتبار أن ماديات هذه الجرمية منحرصة فيه فقط، 
ولكن النصوص القانونية التي وضحت أحكام الجرائم املاسة بأمن الدولة تشري 
إىل أنه البد من انرصاف القصد إىل املساس بأمن الدولة وكيانها ومقومات 
بقائها، مع أن هذا املساس ليس من عنارص الجرمية؛ بدليل أنها تنهض ولو 
مل يتحقق منه يشء، وهذا يعني أن هذه الجرائم ال تكتفي بالقصد العام 
مبفهومه السابق، وأنه البد فيها من القصد الجنايئ الخاص، أي أنه البد أن 
تنرصف نية الجاين إىل تحقيق هدف معني ليس من عنارص الجرمية وهو 
املساس بأمن الدولة واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها وإضعاف قوة الدفاع 
وإعانة العدو واالتصال غري املرشوع بدولة أجنبية، فإذا مل تتوافر هذه النية 

فال تقوم جرمية املساس بأمن الدولة)138(.
الركن الثالث- عدم تحقيق النتيجة )املساس بأمن الدولة( ألسباب خارجة عن إرادة الجاين:

يتمثل الركن الثالث للرشوع يف جرائم أمن الدولة يف عدم متام الجرمية 
لسبب ال دخل إلرادة الجاين فيه، وبعبارة أدق، يقوم هذا الركن عىل فكرة 
تخلف النتيجة اإلجرامية التي كان يستهدفها الجاين بنشاطه اإلجرامي وهي 
املساس بأمن الدولة، ويكون إما ألنه مل يتمكن من استكامل األفعال التنفيذية 
فال تتحقق النتيجة تبعاً لذلك، أو أنه استكمل األفعال التنفيذية ولكن أخفق 
يف تحقيق النتيجة )املساس بأمن الدولة(, ولكن يف كلتا الصورتني يعود 

تخلف النتيجة ألسباب ال دخل إلرادة الجاين فيها)139(.
ولكن عدم متام جرمية املساس بأمن الدولة بذاته ليس هو العنرص الحاسم 
وحده، وإمنا البد أن يكون عدم التامم راجعاً ألسباب خارجة عن إرادة الجاين، 
وهذا يعني أن هذا الركن من أركان الرشوع يثري قضيتني، األوىل: عدم متام 
الجرمية، أي عدم تحقق النتيجة التي يعتد بها الرشع يف قيام جرمية املساس 

بأمن الدولة، والثانية: أن يكون عدم تحقق تلك النتيجة )املساس بأمن الدولة( 
راجعاً إىل أسباب خارجة عن إرادة الجاين)140(.

وقد يكون عدم تحقق النتيجة اإلجرامية عائداً إىل إرادة الجاين نفسه، 
وهنا تثار مسألة العدول عن الرشوع.

الفرع الثالث
حكم ال�شروع يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة وعقوبته

أوالً- حكم الرشوع يف الجرائم املاسة بأمن الدولة:
الضابط األسايس الذي يعنينا يف شأن الرشوع أن الجاين مل يتمكن من 
تحقيق النتيجة التي كان يسعى إليها، وهذا يعني أن الرشوع ال يكون إال 
يف الجرائم التي تحتاج إىل نتائج، فيعجز الجاين عن تحقيقها، أما تلك التي 
ال تحتاج إىل نتائج كونها تتم بدونها A وهي ما أسميناها جرائم الخطر A فإن 
الرشوع فيها أصاًل غري ممكن؛ ألن عدم تحقيق النتيجة وهو معيار الرشوع 
ال يحول يف هذا النوع من الجرائم دون وصف الجرمية بأنها تامة وليست 

مجرد رشوع ألنها تتم بالفعل وحده، ولو مل تتحقق نتيجة ضارة.
ومع ذلك، فإن القانون قد نص عىل الرشوع يف جرائم أمن الدولة، 
رغم أنها يف أغلب صورها تنهض تامة ولو مل تتحقق نتيجة ضارة، ففي 
نطاق الجرائم املاسة بأمن الدولة جرمت املحاولة بذاتها، ال باعتبارها من 
قبيل الرشوع العتبارات تحقق غاية الحامية يف نطاق الجرائم املاسة بأمن 

الدولة)141(.
وهذا يعني أنه يكفي أن يكون الجاين قد قام بعمل من األعامل التي 
تجاوز بها مجرد التفكري يف ارتكاب الجرمية، ولو كانت هذه األعامل تحضريية، 
ما دامت مل تصل إىل حد الفعل الذي تقوم عليه الجرمية قانوناً، إذ لو وصلت 

.)142(
إىل حد ذلك الفعل لعدت جرمية تامة وليست رشوعاً
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ثانياً- عقوبة الرشوع يف الجرائم املاسة بأمن الدولة:
ويقرر القانون للرشوع يف الجرائم املاسة بأمن الدولة ذات العقوبة املقررة 
للجرمية التامة، وهذا حكم خاص بالرشوع يف هذه الطائفة من الجرائم، وهو 
يختلف عن الحكم العام للرشوع، فالقاعدة العامة يف الرشوع تقيض بأن يعاقب 
كل من رشع يف جرمية مبا ال يجاوز نصف الحد األقىص لعقوبة الجرمية التامة 
إن كانت العقوبة مام يقبل التنصيف، أو الحبس الذي ال يجاوز عرش سنوات، 
إن كانت مام ال يقبل التنصيف كاإلعدام، وقد نص املرشع عىل هذا الحكم يف 
املادة )19( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بقوله: »يعاقب عىل الرشوع 
دامئاً وال تزيد العقوبة عن نصف الحد األقىص املقرر للجرمية إال إذا نص القانون 
عىل خالف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجرمية التامة هي اإلعدام تكون عقوبة 
الرشوع الحبس الذي ال يزيد عىل عرش سنوات، وترسي عىل الرشوع األحكام 

الخاصة بالعقوبات التكميلية املقررة للجرمية التامة«.
إال أن القانون خرج عن هذا الحكم يف الجرائم املاسة بأمن الدولة وقرر 
للرشوع فيها عقوبة الجرمية التامة ذاتها، مبا يف ذلك اإلعدام، وقد جاء النص 
عىل هذا الحكم املخالف للحكم العام يف املادة )129( من قانون الجرائم 
جنايئ  اتفاق  يف  اشرتك  أو  حرض  أنه: »من  عىل  نصت  التي  والعقوبات، 
الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل أو رشع يف ارتكاب أي 

منها يعاقب بذات العقوبة املقررة لها ولو مل يرتتب عىل فعله أثر«.
ونصت املادة )134( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عىل أنه: 
»فيام يتعلق... والرشوع تطبق املادة )129( من هذا القانون عىل الجرائم 
املبينة يف املواد )132و133(«، وهذا النص يقرر أن حكم املادة )129( يرسي 

أيضاً عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل أيضاً.

املطلب الثالث
اأحكام الإعفاء من العقاب يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

متهيد وتقسيم:
األصل يف العقاب أنه من لوازم التجريم، فال جرمية بال عقوبة، ومقتىض 
هذا األصل أنه إذا وقعت جرمية وتكاملت أركانها وجب إيقاع العقوبة عىل 

الجاين.
عىل أن هذا األصل غري مطرد، فهناك حاالت تقع فيها الجرمية مكتملة 

األركان، ومع ذلك ال يعاقب عليها فاعلها، لعلة يرى املرشع معها أن رفع العقاب 
أوىل من إنزاله، ومن بني هذه األحوال االستثنائية الخاصة، ما يعرف مبوانع 
العقاب، وهي أسباب أو ظروف ال تنفي قيام الجرمية، وكان األصل وقد قامت 
أن يعاقب مرتكبها، إال أن سياسة املرشع والعتبارات متعددة اقتضت أن يكون 
هناك تسامح يصل إىل درجة الغفران وإسقاط العقاب عن الجاين الذي تتوافر 
فيه الرشوط التي ينص عليها القانون لإلعفاء من العقاب)143(، وقد نصت املادة 
)130( من قانون الجرائم والعقوبات عىل حاالت اإلعفاء من العقاب يف جرائم 
أمن الدولة بقولها: »يعفى من العقوبات املقررة يف الجرائم املنصوص عليها يف 
هذا الفصل كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات اإلدارية والقضائية قبل البدء 
يف تنفيذ الجرمية، ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس مبا ال يقل عن 
سنتني، كام يجوز للمحكمة أن تعفي املبلغ من العقوبة إذا حصل البالغ بعد متام 
الجرمية، وذلك إذا أمكن الجاين أثناء التحقيق االبتدايئ من القبض عىل مرتكبي 
الجرمية األخرى«، ونصت املادة )134( من قانون الجرائم والعقوبات عىل أنه: 
»فيام يتعلق...واإلعفاء من العقوبة تطبق املادة )130( من هذا القانون عىل 
الجرائم املبينة يف املواد )132و133(«، وهذا النص يقرر أن املادة )130( تطبق 

عىل الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل كذلك.
وسنبني هذا املطلب بالدراسة من خالل األفرع اآلتية:

الفرع الأول
املق�شود بالإعفاء ومربراته

أوالً- املقصود باإلعفاء:
اإلعفاء بشكل عام هو اإلسقاط االختياري للعقوبة، وهو إما أن يقع 
من املجني عليه أو ورثته، وذلك يف جرائم القتل واإليذاء الجسدي، أو أن 
يقع من ويل األمر، وهو رئيس الجمهورية، وذلك يف سائر الجرائم التعزيرية، 
وإما أن يقع من القايض بحكم القانون إذا توفرت أمور محددة, ويف جرائم 
محصورة معينة، ومنها الجرائم املاسة بأمن الدولة, حيث يقرر القانون إعفاء 
الجاين من العقاب إذا هو أبلغ عن الجرمية قبل وقوعها، أو أبلغ عنها بعد 

وقوعها ومكن السلطات املختصة من القبض عىل مقرتفها)144(.
ويقصد باإلعفاء من العقاب إسقاط العقوبة كلها أو بعضها، أو إبدالها 
بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، وال يعني ذلك إسقاط العقوبة التبعية 

واآلثار الجنائية املرتتبة عىل الحكم بالعقوبة.

A
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والعفو من العقاب يختلف عن أسباب اإلباحة، فاألخرية تنفي الركن 
الرشعي عن الفعل اإلجرامي، أما األوىل فتقتيض توافر أركان الجرمية، ولكن 
تحول الظروف أو األعذار املعفية من العقاب، وال توجد يف الترشيع اليمني 
نظرية عامة لإلعفاء من العقاب, بل توجد نصوص اإلعفاء منترشة يف مواضع 

مختلفة)145(.

ثانياً- مربرات اإلعفاء من العقاب يف جرائم أمن الدولة:
قرر املرشع اإلعفاء من العقاب يف حالتي اإلبالغ أو اإلخبار يف جرائم 
من الدولة إذا تم قبل البدء يف تنفيذ الجرمية وقبل بدء التحقيق، وذلك 
للجناة عىل عدم االستمرار يف املرشوع اإلجرامي إذا كان قد بدأ  تشجيعاً 
تنفيذه، وحافزاً لهم إلبالغ السلطات عن الجرائم املاسة بأمن الدولة، ال سيام 
وأن هذه الجرائم تتسم بالرسية، فهي من الجرائم الخفية التي يصعب عىل 
السلطات ضبطها بسهولة)146(، ومن مربرات اإلعفاء من العقاب يف الجرائم 

املاسة بأمن الدولة ما يأيت:
تشجيع الكشف عن جرائم املساس بأمن الدولة:- 1

قد تكون العلة يف تقرير اإلعفاء من العقاب يف نطاق الجرائم املاسة 
بأمن الدولة هي حرص املرشع عىل رضورة الكشف عنها، ومعاقبة الجناة, 
للردع العام، ال سيام وأن العقوبات املنصوص عليها لتلك الجرائم  تحقيقاً 
تتسم بالرصامة، ولكن الوصول إىل ذلك سيكون صعب املنال يف حالة الركون 
للقواعد العامة، ولهذا تحتم اللجوء إىل قاعدة استثنائية مفادها إعفاء الجاين 
من العقاب متى أبلغ عن الجرمية وكشف معاملها ومكن السلطات من ضبط 
الجناة, ولوال وجود هذه القاعدة ما كان يتصور قيام أحد الجناة بالتبليغ عن 
الجرائم املاسة بأمن الدولة الذي ساهم هو يف ارتكاب بعض أجزائها، طاملا 
أن هذا التبليغ سيكون وبااًل ورشاً عليه، وسبباً يف إدانته ومعاقبته، لذلك قرر 
املرشع مبدأ اإلعفاء يف هذه الحالة كتشجيع ومكافأة للجاين الذي يكشف 

أمر هذه الجرائم)147(.
بأمن - 2 باملساس  اإلجرامي  السلوك  يف  امليض  وعدم  التوقف  إىل  الجناة  دعوة 

الدولة:
يقرر املرشع إعفاء الجاين من العقوبة يف نطاق الجرائم املاسة بأمن 
الدولة، كوسيلة من وسائل اإلغراء للحد من اإلجرام، وعدم التامدي فيه حتى 
يتوقف عند درجة معينة، ودون أن يصل إىل غايته الوبيلة، ولهذا أوجب 

القانون إعفاء كل من كان البادئ بإبالغ السلطات عن الجرمية قبل وقوعها، 
وذلك حتى ميكن تجنب وقوع هذه الجرمية بالفعل)148(.

الفرع الثاين
وجوب العفو يف اجلرائم املا�شة باأمن الدولة

أوالً- حاالت اإلعفاء الوجويب يف جرائم أمن الدولة:
والعقوبات  الجرائم  قانون  من   )130( املادة  من  األوىل  الفقرة  نت  اليمني حاالت اإلعفاء الوجويب يف الجرائم املاسة بأمن الدولة، حيث نصت عىل يبَّ
أنه: »ُيعفى من العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل 
كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات اإلدارية أو القضائية قبل البدء يف 

تنفيذ الجرمية«.
من  مجموعة  تحكمها  الحالة  هذه  أن  لنا  يتبني  سبق،  ما  خالل  من 

الضوابط واألحكام، أهمها)149(:
أنها تقع بعد اتفاق جنايئ عىل ارتكاب جرمية املساس بأمن الدولة، - 

غ قد كان أحد الجناة، وتفرتض أن البالغ قد وقع  فهي تفرتض أن املُبلِّ
منه قبل البدء يف تنفيذ الجرمية املاسة بأمن الدولة، وهو ما يعني أن 
جرمية أمن الدولة قد وقعت باالتفاق الجنايئ عليها ولو مل يكن الجناة 

قد بدؤوا يف أي فعل من األفعال التنفيذية لها.
ال يشرتط أن يرتتب عىل هذا اإلبالغ فائدة عملية، فليس بالزم الستحقاق - 

املُبلغ للعفو أن تتمكن السلطات املختصة من إحباط جرمية املساس 
بأمن الدولة بناًء عىل ذلك البالغ.

اإلعفاء يف هذه الحالة واجب ال تستطيع املحكمة أن تغفله، وهي - 
تحكم به ولو مل يطلبه املستفيد منه؛ ألنه مقرر مبقتىض القانون.

أنه إعفاء كيل، حيث يعفى املُبلغ من جميع العقوبات املقررة لجرمية - 
املساس بأمن الدولة التي كان أحد مقرتفيها، سواًء كانت تلك العقوبات 

أصلية أم تكميلية أم تبعية.
أن اإلعفاء يرسي عىل من بلغ من الجناة, ولو تعدد املبلغون، فيستفيد - 

املُبلغ إذا كان فرداً واحداً، ويستفيد املبلغون إذا كانوا متعددين.
ال يتميز املساهم األصيل واملساهم التبعي، فالجميع يف درجة املساهمة - 

سواسية, كون جرمية املساس بأمن الدولة مل تدخل مرحلة التنفيذ 
الفعيل، فهي ما زالت يف مرحلة االتفاق الجنايئ عىل مقارفتها، فيستوي 
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فيها املحرض واملتفق واملخطط وغريهم ممن تكون أفعالهم سابقة عىل 
التنفيذ الفعيل.

ثانياً- رشوط اإلعفاء الوجويب يف جرائم أمن الدولة:
مؤدى النص السابق أن الشارع تطلب مجموعة من الرشوط لإلعفاء 

الوجويب من العقوبة، املرتتبة عىل املساس بأمن الدولة، هي)150(:
أن يقع اإلبالغ من الجاين، سواًء كان فاعاًل أم رشيكاً، أما إذا حدث . 1

اإلبالغ من أي شخص آخر فال يستفيد من مانع العقاب، سواًء كان 
أحد املوظفني العموميني امللقى عليهم واجب اإلبالغ عن الجرائم أم 

من غريهم.
إلحدى . 2 الدولة  بأمن  املساس  جرمية  عن  اإلبالغ  يكون  أن  يجب 

اإلدارية موظفو  اإلدارية أو القضائية، ويقصد بالسلطات  السلطات 
السلطة املحلية كاملحافظني ومدراء املديريات ونحوهم، وكذا موظفو 
السلطات األمنية، مثل مدراء األمن، ويقصد بالسلطات القضائية أعضاء 

النيابة واملحاكم.
ُيشرتط أن يكون اإلبالغ عن جرمية املساس بأمن الدولة مفصاًل من . 3

حيث الجرمية محل اإلبالغ والجناة واملساهمون يف ارتكابها.
يجب أن يكون اإلبالغ قبل البدء يف تنفيذ جرمية املساس بأمن الدولة، . 4

وُيقصد بالبالغ قبل البدء يف تنفيذ الجرمية، أن يقرص الشارع ذلك 
عىل الجرائم التي يتدخل املرشع بالتجريم فيها يف مرحلة األعامل 
التحضريية وقبل مرحلة الرشوع، كجرائم االتفاق الجنايئ والتحريض 

واملساعدة التي يعاقب عليها بوصفها جرائم مستقلة.

الفرع الثالث
جواز العفو يف جرائم امل�شا�ض باأمن الدولة

أوالً- املقصود باإلعفاء الجوازي يف جرائم أمن الدولة:
هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة )130( عقوبات ميني، بقولها: 
»كام يجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس مبا ال يقل عن سنتني، كام 
يجوز للمحكمة أن تعفي املُبلغ من العقوبة إذا حصل البالغ بعد متام الجرمية، 
وذلك إذا مكن الجاين أثناء التحقيق االبتدايئ من القبض عىل مرتكبي الجرمية 

األخرى«.

وُيالحظ عىل النص السابق، أن املرشع مل يكن موفقاً يف إضافته عبارة 
»ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس مبا ال يقل عن سنتني«؛ ألنه 

تقييد يف غري محله، ويتناىف أو يتعارض مع بقية نص املادة.
ويفرتض يف هذه الحالة أن جرمية املساس بأمن الدولة وقعت فعالً، ومن 
ثم فإنه يستوي أن يكون املبلغ قد شارك فيها بصفته فاعالً أصلياً أو أنه كان 
مجرد رشيك تبعي، بأن كان محرضاً عليها أو مساعداً لفاعليها أو متفقاً معهم 

عىل مقارفتها ولو مل يشارك بأي عمل تنفيذي)151(.
غ قبل البدء  واستحقاق املُبلغ للعفو يف هذه الحالة سيكون أقل مام لو بلَّ
يف تنفيذ جرمية املساس بأمن الدولة، فهو عفو جوازي وليس وجويب، فيكون 

من حق املحكمة أن  تقرره أو ال تقرره)152(.

ثانياً- رشوط اإلعفاء الجوازي يف جرائم أمن الدولة:
ُيشرتط يف اإلعفاء الجوازي أن يكون الجاين قد بادر باإلبالغ عن جرمية 
أمن الدولة، أما إذا سبق اإلبالغ عن الجرمية أو كشفها من جانب السلطات 
ومل يقدم الجاين أي معلومات متكن السلطات من القبض عىل الجناة، فال 

يستفيد من اإلعفاء من العقاب)153(.
كام يشرتط للعفو عن العقوبة يف هذه الحالة أن يحدث البالغ أثره يف 
متكني السلطات املختصة من القبض عىل الجناة أثناء مرحلة التحقيق االبتدايئ، 
فإذا مل تتمكن السلطات من القبض، أو أنه مكنها ولكن بعد متام التحقيق 

.)154(
االبتدايئ، فإن العفو ال يكون ممكناً

وُيقصد بالتحقيق االبتدايئ كافة اإلجراءات املتخذة قبل املحاكمة مبعرفة 
النيابة العامة أو مبعرفة قايض التحقيق، وُيعرف بأنه: مجموعة من اإلجراءات 
التي تستهدف التنقيب عن األدلة يف شأن جرمية ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها 
االبتدايئ  التحقيق  وميثل  املحاكمة،  إىل  املتهم  إلحالة  كفايتها  مدى  لتحديد 
وقد  املحاكمة,  تسبق  التي  املرحلة  وهي  الجزائية؛  للدعوى  األوىل  املرحلة 
وصف التحقيق بأنه »ابتدايئ«؛ ألن غايته ليست كامنة فيه، وإمنا يستهدف 
التمهيد ملرحلة املحاكمة, فليس من شأنه الفصل يف الدعوى باإلدانة أو الرباءة، 
بل مجرد اسرتجاع العنارص التي تتيح لسلطة أخرى ذلك الفصل، وتنقسم 
إجراءات التحقيق إىل نوعني، أحدهام: إجراءات تستهدف التنقيب عن األدلة 
واآلخر:  واالستجواب(،  الشهود،  وسامع  الخرباء،  وندب  واملعاينة،  )التفتيش، 
إجراءات تستهدف االحتياط الحتامل فرار املتهم أو إفساده األدلة )القبض، 
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الحبس االحتياطي()155(.

َنا الَ ُتؤَاِخْذَنا إِن َنِسيَنا أَو أَْخَطأَنا))156(. (رَبَّ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن ال إله إال الله وحده 
ال رشيك له، الذي يرس يل أمري يف إنجاز هذا العمل، وأشهد أن محمداً 

عبده ورسوله، وبعـد:
ففي هذه الخامتة نبني عىل عجالة أهم ما تم استنتاجه من خالل عرضنا 
AالتوصياتA، لذا سنبدأ بعرض  لهذا البحث ليتم عىل ضوئه وضع املعالجات 

النتائج ثم نعقب عىل ذلك بالتوصيات.

أوالً- النتائـج:
انتهينا إىل عدد من النتائج، أهمها:

أن الجرائم املاسة بأمن الدولة مل تعد تهدد حامية الحكام فقط، بل . 1
صارت تهدد أمن الدولة مبفهومها القانوين الحديث.

ُتعد الجرائم املاسة بأمن الدولة من الخارج من أشد الجرائم خطراً . 2
عىل كيان الدولة وسالمتها، وعىل مركزها وقدرها بني الدول، وليست 
عدواناً عىل النظام السيايس يف الدولة, وال ميكن أن تقع بدافع سيايس، 

لذا ميكن وصفها بأنها من جرائم الخيانة العظمى.
الجرائم املاسة بأمن الدولة من الداخل قد تتصف بالصفة السياسية . 3

إذا وقعت ضد النظام السيايس يف الدولة أو ضد سلطاتها الدستورية 
وصدرت عن دافع سيايس، بحيث كان مرتكبها قاصداً إصالح النظام 
السيايس وإعادة ترتيب أوضاع األمة عىل نحو أفضل بحسب ما يراه 

ويعتقده.
يقرر القانون إعفاء الجاين من العقاب إذا هو أبلغ عن الجرمية قبل . 4

وقوعها، أو أبلغ عنها بعد وقوعها ومكن السلطات املختصة من القبض 
عىل مقرتفها.

مفهوم جرائم أمن الدولة ال يتوافق مع مفهوم الدولة املدنية الحديثة . 5
املبنية عىل حكم القانون وسيادته والحكم الرشيد.

توصيف جرائم أمن الدولة من املميزات املرتبطة باألنظمة االستبدادية . 6

والشمولية ملحاربة الخصوم السياسيني، والسيطرة عىل القضاء بتشكيل 
محاكم وأجهزة أمنية خاصة بجرائم أمن الدولة.

وإقليمياً . 7 تشكل الجرمية خطراً ضد مصالح الجامعة اإلنسانية داخلياً 
مصالح  وليس  االعتبار  محل  هي  اإلنسانية  املصالح  فحامية  ودولياً، 

النظام السيايس.

ثانياً- التوصيـات:
خلصنا إىل عدد من التوصيات، أهمها:

نويص املرشع بتحديد ماهية الجرمية السياسية بنص واضح من خالل . 1
اختيار مذهب أو معيار مييز الجرمية السياسية عن غريها، وبذلك 
يتحقق االستقرار الترشيعي، وحتى يتسنى تطبيق نص املادة )46( 
من الدستور الخاص بحظر تسليم املجرمني السياسيني، التي تتطلب 

أصاًل تحديد املجرم السيايس والجرمية السياسية.
تستبعد . 2 والعقوبات  الجرائم  قانون  يف  مادة  بوضع  املرشع  نويص 

الجرائم  نطاق  من  الخارج  جهة  من  الدولة  بأمن  املاسة  الجرائم 
السياسية، وتضمينها يف جرائم الخيانة العظمى؛ وذلك لخطورتها عىل 
اإلقليم  أو  الوطنية  الوحدة  عىل  اعتداء  ُتعد  وكونها  ككل،  األمة 

الوطني ملصلحة العدو أو ملصلحة دول أو جهات خارجية.
نويص املرشع بالنص عىل تجريم عدم اإلبالغ عن جرائم املساس . 3

للامدة )60( من  بأمن الدولة؛ وذلك ألن الدفاع عن الوطن وفقاً 
الدستور واجب مقدس عىل كل مواطن، ومن أبسط الواجبات اإلبالغ 
عن جرائم االعتداء عىل أمن الدولة, والشك أن عدم اإلبالغ خيانة 

لهذا الواجب.
حرصاً عىل عدم ازدواج نصوص التجريم الخاصة بأمن الدولة، نرى . 4

التنسيق بني نصوص قانون الجرائم والعقوبات العام وقانون الجرائم 
والعقوبات العسكري، وذلك بأن تدرج كافة النصوص الخاصة بجرائم 
املساس بأمن الدولة يف قانون الجرائم والعقوبات العام، وأن تطبق 

نصوص هذا القانون عىل املدنيني والعسكريني عىل السواء.
نويص املرشع بحذف عبارة Aويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة الحبس . 5

مبا ال يقل عن سنتنيA، من نص املادة )130( من قانون الجرائم 
والعقوبات؛ ألنه تقييد يف غري محله ويتعارض مع بقية نص املادة.
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توحيد األجهزة املعنية مبواجهة مرتكبي الجرائم املاسة بأمن الدولة . 6
يف جهاز واحد هو جهاز األمن القومي، وإلغاء جهاز األمن السيايس؛ 

ألنه يوحي بأنه موجه ضد الخصوم السياسيني.
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43 (   سيد سابق، مرجع سابق، ص498.

44 (   الدرجة األوىل: عقوبات الحد وعقوبات القصاص، سواًء اشتملت عىل إعدام أم قطع أم 
َجلد، وهي درجات أشدها اإلعدام، ثم تليها عقوبات القطع، وهي درجات أيضاً أشدها استئصال 
أعضاء كاملة كاليد والرجل، وجرائم الحرابة وأدناها الَجلد الذي هو الرضب يف مواضع من البدن، 
الدرجة الثانية: عقوبات التعزير بالحبس مدة طويلة تجاوز ثالث سنوات، وهي مراتب قد تصل 
إىل عرش سنوات كام يف كثري من جرائم أمن الدولة الداخيل والجرائم ذات الخطر العام، وقد 
تكون دون ذلك كام يف أكرث الجرائم، )للمزيد انظر: أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، علم اإلجرام 

وعلم العقاب، مكتبة الوسطية للطبع والنرش، صنعاء، ط3، 2012م، ص253(.
45 (   والعربة يف تحديد هذه املدة بالنص القانوين ال بتقدير القايض أي بالعقوبة املحددة  يف نص 
القانون وليس بالعقوبة التي ينطق بها القايض، فإذا كان النص يجعل العقوبة يف حدها األقىص 
هي الحبس أكرث من ثالث سنوات، غري أن القايض استعمل سلطته التقديرية فخفف العقوبة 
وجعلها دون الثالث سنوات، فإن الجرمية تظل جرمية جسيمة، )للمزيد انظر: أستاذنا.د/ عيل 

حسن الرشيف، النظرية العامة للجرمية، مرجع سابق، ص73،74(.
46 (   أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، علم اإلجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص253، 254.

47 (   وهذا يعني أن كل جرائم االعتداء عىل األشخاص تفرتض موضوعاً تقع عليه هو اإلنسان 
الحي، أي الكائن البرشي املتصف بصفة الحياة؛ ألن هذا الكائن فقط هو الذي يوصف بأنه 
شخص، ومن ثم يكون العدوان عليه منشئاً لجرمية من جرائم االعتداء عىل األشخاص، فجرمية 
القتل تفرتض إنساناً حياً، وجرمية االعتداء عىل سالمة الجسد تفرتض إنساناً حياً كذلك، ومثلها 
جرائم اإلجهاض والزنا، وهتك العرض والفعل الفاضح والقذف والسب...إلخ، )للمزيد انظر: 
أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، رشح قانون الجرائم والعقوبات اليمني A القسم الخاص A جرائم 

االعتداء عىل األشخاص، دار املنار، القاهرة، ط2، 1992م، ص11, 12(.
48 (   وال يقدح يف صحة هذا القول أن جرائم أمن الدولة قد تحدث أرضاراً خاصة، فقد تؤدي 
إىل القتل ويف ذلك عدوان عىل حق خاص، وقد تؤدي إىل إتالف األموال واملمتلكات الخاصة ويف 
ذلك عدوان عىل حق خاص أيضاً، وذلك أن العربة يف وصف الجرمية بأنها من الجرائم املرضة 
باملصلحة العامة غلبه الرضر، والشك أن الرضر الغالب يف جرائم أمن الدولة هو رضر عام، 
وما الرضر الخاص إال تابع وملحق به، ثم إن جرائم أمن الدولة تقع يف ذروة الجرائم املرضة 
باملصلحة العامة؛ لكونها أشدها رضراً وأعظمها خطراً، فهي تهدف إىل تقويض كيان الدولة كله 
أو إصابته برضر بليغ، )للمزيد انظر: أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع 

سابق، ص15, 16(.
49 (   ومل تتغري نظرة التشدد إىل املجرمني السياسيني إال بعد عام 1830م يف فرنسا، بعد أن انتهت 
حروب نابليون وساد العطف يف البالد ذات النظم الحرة، عىل كفاح املناضلني يف سبيل حرية 

الشعوب الخاضعة للنظم االستبدادية، )للمزيد انظر: د/ أحمد فتحي رسور، الوسيط يف قانون 
العقوبات A القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م، ص(.

50 (   د/ عبدالوهاب حومد، اإلجرام السيايس، دار املعارف، لبنان، 1963م، ص198.
51 (   كذلك نص املرشع اللبناين يف املادة )197( من قانون العقوبات عىل أن: Aُتعد جرائم 
سياسية الجرائم املركبة أو املالزمة لجرائم سياسية ما مل تكن من أشد الجنايات خطورة من 
حيث األخالق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم واالعتداء عىل األمالك جرفاً أو نسفاً أو 
.Aإغراقاً، والرسقات الجسيمة، ال سيام ما ارتكب منها بالسالح، وكذلك الرشوع يف تلك الجنايات

52 (   د/ مجدي محمود حافظ، الحامية الجنائية ألرسار الدولة A دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم 
الخيانة والتجسس يف الترشيع املرصي واملقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

1990م، ص102.
53 (   د/ عبدالوهاب حومد، مرجع سابق، ص 198.

54 (   د/ محمود إبراهيم إسامعيل، رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات، ص120.
55 (   د/ عبدالحميد الشواريب، الجرائم السياسية وأوامر االعتقال وقانون الطوارئ، منشأة املعارف، 

اإلسكندرية، 1989م، ص30.
56 (   د/ عبدالقادر عوده، الترشيع الجنايئ اإلسالمي، ج1، ص101.

57 (   سورة الحجرات، اآلية )9(.
58 (   املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنرش، استنانبول، ص64.

59 (   للمزيد بشأن املوضوع انظر: حاشية ابن عابدين، للشيخ محمد أمني، دار الفكر، بريوت، 
ط2، 1386هـ، ج4، ص262، مخترص خليل، للعالمة خليل بن إسحاق بن موىس املاليك، تحقيق: 
أحمد حركات، دار الفكر، بريوت، 1415هـ، ص28، الرشح الكبري، أليب الربكات أحمد بن محمد 
بن أحمد الدرديري، تحقيق: محمد علبش، بريوت، ص299، روضة الطالبني، لإلمام ابن زكريا 
يحيى بن رشف النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 1405هـ، ج1، ص5، املغني، للعالمة أيب محمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامه املقديس، دار الفكر، بريوت، 1405هـ، ج9، ص5، السيل الجرار، 
للعالمة محمد بن عيل بن محمد الشوكاين، تحقيق: محمود إبراهيم زيد، دار الكتب العلمية، 
بريوت، 1405هـ، ج4، ص555، أستاذنا د/ عيل حسن الرشيف، أحكام جرائم االختطاف والتقطع، 

دار الكتب اليمنية، صنعاء، ط1، 2009م، ص70 وما بعدها.
60 (   اإلمام محمد أبو زهرة، الجرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، 

ص158.
61 (   محمد عيل السيد، يف الجرمية السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بريوت، 2003م، ص41.
62 (   للمزيد انظر: د/ محمد عيد الغريب، رشح قانون العقوبات A القسم العام، 1994م، ص261, 

.262
63 (   د/ منذر عرفات زيتون، الجرمية السياسية يف الرشيعة اإلسالمية والقانون، دار مجدالوي، 

عامن، ط1، 2003م، ص31, 32، د/ عبدالحميد الشواريب، مرجع سابق، ص55.
64 (   الباعث السيايس هو الرغبة يف اإلصالح أو التدبري األمثل لشأن أو أكرث من شؤون الدولة 
تحقيقاً للخري العام، أو هو حب الوطن وإيثار مصلحته عىل املصلحة الشخصية، وهو ما يعرب 
عنه بالوطنية، )للمزيد انظر: أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، الباعث وأثره يف املسؤولية الجنائية 
A دراسة مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية، الزهراء لإلعالم العريب، ط1986م، ص320 وما بعدها(.
65 (   د/ مطهر عيل أنقع، جرائم الخيانة العظمى يف الترشيع اليمني A دراسة مقارنة، رسالة 
دكتوراه، جامعة القاهرة، 2003م، ص82، د/ منذر عرفات زيتون، مرجع سابق، ص32، د/ 

عبدالحميد الشواريب، مرجع سابق، ص55، عبدالوهاب حومد، مرجع سابق، ص196.
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66 (   محمد عيل السيد، مرجع سابق، ص46.
67 (   للمزيد انظر: د/ مأمون سالمة، قانون العقوبات A القسم الخاص A الجرائم املرضة باملصلحة 
العامة، دار الفكر العريب، القاهرة، ج1، ص31، 32، د/ نجايت سيد أحمد سند، الجرمية السياسية 

A دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983م، ص94.
68 (   ويسمى باملذهب املادي أو التقليدي، للمزيد انظر: د/ رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام 
يف الترشيع العقايب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط4، 1979م، ص214، د/ مجدي محمود حافظ، 

مرجع سابق، ص80.
69 (   د/ عبدالحمدي الشواريب، مرجع سابق، ص60، د/ أحمد فتحي رسور، مرجع سابق، ص239.

70 (   د/ مجدي محمود حافظ، مرجع سابق، ص81.
71 (   د/ عبدالحميد الشواريب، مرجع سابق، ص62.

72 (   محمد عيل السيد، مرجع سابق، ص44.
73 (   د/ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص263.

74 (   ويستبعد أنصار االتجاه التوفيقي من نطاق الجرائم السياسية طائفة من الجرائم التي 
ترتكب انتهازاً أو استغالاًل لظرف سيايس معني كالقتل والرضب أو الرسقة إذا وقعت خالل فرتات 
القالقل أو االضطرابات السياسية، كام تستبعد كذلك الجرائم التي تقع عىل حياة أو سالمة 
رؤساء الدول وأرسهم، ولو كان الباعث عليها سياسياً، وأيضاً الجرائم التي يعتمد فيها الجناة 
عىل وسائل اإلرهاب بوجه عام كالنسف والتخريب والخطف، )للمزيد انظر: د/ محمود سليامن 

موىس، مرجع سابق، ص54(.
75 (   أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، مرجع سابق، ص23، د/ إبراهيم محمود اللبيدي، مرجع سابق، 
ص110, 111، وللمزيد انظر: د/ فوزية عبدالستار، قانون العقوبات A القسم العام، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 1992م، ص4، د/ محمود سليامن موىس، مرجع سابق، ص74.
76 (   د/ سمري عاليه، الوجيز يف رشح الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة، املؤسسة الجامعية، بريوت، 
ط1، 1999م، ص46، د/ محمد جمعه عبدالقادر، جرائم أمن الدولة علاًم وقضاًء، ط3، ص39.

77 (   د/ السعيد مصطفى، األحكام العامة يف قانون العقوبات، ط4، 1962م، ص84، د/ محمود 
مصطفى، رشح قانون العقوبات، 1967م، ص243، د/ نجايت سيد أحمد، مرجع سابق، ص13.

78 (   د/ أسامة عبدالله قايد، رشح قانون العقوبات A القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ط1، 1990م، ص35.

79 (   د/ محمود سليامن موىس، مرجع سابق، ص75.
80 (   للمزيد انظر: د/ أسامة عبدالله قايد، مرجع سابق، ص36، د/ عبداملهيمن بكر، مرجع 

سابق، ص29.
81 (   للمزيد انظر: أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص22، د/ 
محمود سليامن موىس، مرجع سابق، ص75، د/ إبراهيم اللبيدي، مرجع سابق، ص127 وما 

بعدها.
82 (   د/ عبدالوهاب حومد، مرجع سابق، ص12.

83 (   املعجم الوجيز، الصادر من مجمع اللغة العربية، مرص، طبعة 1995م، ص215.
84 (   املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص263.

85 (   املوسوعة السياسية، الصادرة من املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، بإرشاف د/ 
عبدالوهاب الكيايل وكامل زهريي، ط1، مارس 1974م، ص260، نقاًل عن د/ مطهر أنقع، مرجع 

سابق، ص4.
86 (   للمزيد انظر: د/ مطهر أنقع، مرجع سابق، ص55 وما بعدها.

87 (   تنص املادة )127/أ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عىل أنه: Aيعاقب باإلعدام اليمني 
.Aالذي يلتحق بأي وجه بالقوات املسلحة لدولة يف حالة حرب مع الجمهورية

88 (   أورد املرشع اليمني يف قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لسنة 1998م عدداً من 
جرائم الخيانة العظمى تضمنتها املادة )15( من ذلك القانون.

89 (   تنص املادة )125( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عىل أنه: Aيعاقب باإلعدام كل من 
ارتكب فعاًل بقصد املساس باستقالل الجمهورية أو وحدتها أو سالمة أراضيهاA، كام تنص املادة 
)126( ج.ع.ي عىل أنه: Aيعاقب باإلعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات 

.A...املسلحة
90 (   حددت املادة )15( من قانون الجرائم والعقوبات العسكري الخيانة باألفعال املرتبطة بالعدو، 
سواًء  عدم قتاله أم مساعدته بصورة مبارشة أو غري مبارشة، ويف قانون محاكمة أعضاء السلطة 
التنفيذية العليا رقم )6( لسنة 1995م، عرَّفت املادة )2/هـ( منه الخيانة العظمى بأنها: Aالقيام 
بعمل مجمع عىل أنه كفر، أو املساس بوحدة الوطن، أو التنازل عن جزء منه، أو تغيري النظام 
الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية، أو القيام بعمل من أعامل التجسس، أو إفشاء األرسار لصالح 

.Aقوى أجنبية أو معادية لليمن
91 (   د/ مطهر أنقع، مرجع سابق، ص93.

92 (   د/ محمود سليامن موىس، مرجع سابق، ص74.
93 (   د/ عبدالوهاب عمر البطراوي، محنة حقوق اإلنسان يف العامل الثالث، أسبابها وعالجها مبنظور 

إسالمي، دار الكتب والوثائق، وزارة الثقافة املرصية، القاهرة، ط2، 2001م، ص89.
94 (   نزع املرشع الفرنيس الصفة السياسية عن جرائم الخيانة، وهي طائفة من جرائم أمن الدولة 
الخارجي املنصوص عليها يف املواد )75-83( من قانون العقوبات، وفقاً للامدة )4/84( املضافة 
بالقانون الصادر يف 1938/6/17م، وأن تعامل هذه الجرائم معاملة الجرائم العادية، وقد تأكد 
ذلك بصدور قانون 1939/7/29م، حيث قرر القانون األخري أن هذه الطائفة تعترب من جرائم 
القانون العام، وبالتايل سقطت عنها الصفة السياسية= =التي الزمتها منذ سنة 1810م، وقد 
قرر لهذا النوع من الجرائم عقوبة اإلعدام، وقد تأكد هذا االتجاه يف القانون الصادر يف 4 يونيو 

سنة 1960م، )د/ عبدالوهاب حومد، مرجع سابق، ص213(.
95 (   أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص36.

96 (   د/ يرس أنور عيل، دراسات يف الجرمية والعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987م، ص76.
97 (   د/ مجدي حافظ، مرجع سابق، ص92، 93.

98 (   أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص23.
99 (   وبعد إلغاء محاكم أمن الدولة يف فرنسا بالقانون الصادر يف 1981/8/4م، أحيل اختصاصها 
إىل محاكم الجنايات، التي اختصت بنظر جرائم أمن الدولة، ومنذ ترشيع سنة 1960م اعتربت 
جرائم أمن الدولة بنوعيها من قبيل الجرائم السياسية، )للمزيد انظر: د/ إبراهيم اللبيدي، 

مرجع سابق، ص101(.
100 (   د/ نجايت سيد أحمد، مرجع سابق، ص82.

101 (   د/ مجدي حافظ، مرجع سابق، ص94، د/ إبراهيم اللبيدي، مرجع سابق، ص102.
102 (   د/ حسني الجندي، رشح قانون العقوبات اليمني، 1990م، ص564.

103 (   للمزيد انظر: د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص374، د/ نظام توفيق املجايل، مرجع 
سابق، ص278، د/ حسني الجندي، مرجع سابق، ص566، د/ مطهر أنقع، مرجع سابق، ص108.
104 (   د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص392، د/ نظام توفيق املجايل، مرجع سابق، 

ص214.
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105 (   وال أهمية للوسيلة التي يستخدما املحرض إلثارة الرغبة، ما دامت قد حققت غرض املحرض، 
ولكن يجب أن تكون قد أحدثت ذلك األثر فعالً، أي حركت الرغبة ثم تحققت الجرمية بناًء عليها، 
أو عىل األقل دفعت الجاين إىل البدء يف التنفيذ، )د/ عيل حسن الرشيف، جرائم االعتداء عىل 

األشخاص، مرجع سابق، ص52(.
نشاط ذو طبيعة معنويةA، وليست مادية، ذلك أنه يتجه  A 106 (   فنشاط املحرِّض هو يف حقيقته
بنشاطه إىل معنويات الفاعل أو إىل نفسيته، من هنا فقد درجت بعض الترشيعات عىل تسمية 
Aاملساهمة املعنويةA عىل أساس أنها بحكم طبيعة األمور تكون سابقة عىل  مساهمة املحرض 
مرحلة التنفيذ املادي للجرمية، أي تقع يف مرحلة التفكري يف الجرمية أو العزم عىل ارتكابها، 
)للمزيد انظر: د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص392، 393، د/ حسني الجندي، مرجع 

سابق، ص615(.
107 (   وال يلزم لتوافر التحريض عىل الجرمية قانوناً أن يكون للمحرض سلطة عىل املحرض تجعله 
يخضع ألوامره، بل يكفي أن يصدر من املحرض من األفعال أو األقوال ما يهيج شعور الفاعل 
فيدفعه إىل اإلجرام، مجموعة أحكام محكمة النقض املرصية، 1925/5/16م، مجموعة القواعد 

القانونية، ج1، ق263، ص308، )أشار إليه د/ حسني الجندي، مرجع سابق، ص618(.
108 (   والتفرقة بني التحريض الفردي والتحريض الجامعي أو العلني لها أهميتها من حيث الخطورة 
اإلجرامية للفعل، فاألخري أكرث خطورة؛ وألن وسائل العالنية يكون أثرها عىل عدد كبري من 
األشخاص، )أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص25، د/ حسني 

الجندي، مرجع سابق، ص619(.
109 (   للمزيد انظر: د/ حسني الجندي، مرجع سابق، ص619.

110 (   األصل أن القانون ال يعاقب عىل التحريض إال إذا وقعت الجرمية بناًء عىل هذا التحريض، 
ولذلك يشرتط املرشع يف املادة )22( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ملعاقبة املحرض Aأن 
يبدأ الفاعل يف التنفيذ، فإذا مل يبدأ الفاعل يف تنفيذ جرميته، أو إذا عدل الفاعل عن إمتام 

.Aالتنفيذ باختياره ال يعاقب املحرض
111 (   للمزيد انظر: د/ حسني الجندي، مرجع سابق، ص620، د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع 

سابق، ص393، نظام توفيق املجايل، مرجع سابق، ص316.
112 (   أي الفصل الثاين من الباب األول من القسم الثاين، وهو الفصل الخاص بأحكام الجرائم 
املاسة بأمن الدولة من الخارج، وهي: جرمية االعتداء عىل استقالل الجمهورية، جرمية إضعاف 

قوة الدفاع، جرمية إعانة العدو، جرمية االتصال غري املرشوع بدولة أجنبية.
113 (   للمزيد انظر: د/ إبراهيم اللبيدي، مرجع سابق، ص199-205، د/ أسامة عبدالله قايد، مرجع 
سابق، ص20-22، أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص25، 26، د/ حسني 
الجندي، مرجع سابق، ص620، 621، د/ مأمون سالمة، مرجع سابق، ص56-58، د/ محمود سلامن 

موىس، مرجع سابق، ص181-173.
114 (   د/ إبراهيم اللبيدي، مرجع سابق، ص206.

115 (   أما إذا تم االتفاق بعد متام الجرمية الواقعة عن أمن الدولة باستكامل العنارص املشكلة 
له يف ارتكابها وإن جاز أن تقوم بسلوكه  لركنها املادي فال يكون املتفق مع الفاعل رشيكاً 
جرمية أخرى كإخفاء األشياء املستخدمة يف= =الجرمية، وفيها يكون املتفق فاعاًل يف جرميته 
هو ال رشيكاً مع الفاعل يف جرميته، انظر: )د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص396(.

116 (   إذاً فاملساهمة بطريق االتفاق تقتيض عدم املبارشة وعدم الحضور، فهي قامئة عىل االتفاق 
فقط، أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم االعتداء عىل األشخاص، مرجع سابق، ص53.

117 (   كام لو اتجه )أ( لقتل )ب(، وتصادف وجود )ج( يف نفس املكان لقتل )ب(، فال يكون 

)ج( رشيكاً مع )أ( يف قتل )ب(؛ إذ مل يسبق بينهم اتفاق، ولكن هذا مجرد توارد خواطر 
)توافق(، ال يرتب قيام املسؤولية الجنائية، )للمزيد انظر: د/ إبراهيم اللبيدي، مرجع سابق، 

ص207، د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص396(.
118 (   وهذا هو السبب يف ضعف إجرام املساهم باالتفاق وانرصاف معظم الترشيعات عن العقاب 

عليه، )د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع سابق، ص397(.
119 (   أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص26، 27.

120 (   د/ محمود سليامن موىس، مرجع سابق، ص150.
121 (   يرجع تاريخ جرمية التآمر يف القانون اإلنجليزي إىل أوائل العصور الوسطى، ولكن مفهومها 
تطور بعد الغزو النورماندي، وهذا التطور جاء وفقاً للنظام اإلجرايئ الذي أدخل عىل النظام 
اإلجرايئ الربيطاين وهو النظام االتهامي، ولذلك كان للمؤامرة مفهومان: األول يف نطاق النظام 
اإلجرايئ، ويعني االتفاق مع الغري عىل مساعدته يف دعواه ضد شخص آخر لقاء أجر معني، 
أو اتهام اآلخرين بالباطل، أما املفهوم الثاين فهو املؤامرة باملعنى القانوين لها، )للمزيد انظر: 
د/ مصطفى عبداللطيف املتويل، جرمية االتفاق الجنايئ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

القاهرة، 1983م، ص49(.
122 (   نصت املادة )56( من قانون العقوبات الكويتي عىل أنه: Aإذا اتفق شخصان أو أكرث عىل 
ارتكاب جناية أو جنحة واتخذوا العدة لذلك عىل وجه ال يتوقع معه أن يعدلوا عام اتفقوا 

.Aعليه عد كل منهم مسؤواًل عن اتفاق جنايئ ولو مل تقع الجرمية موضوع االتفاق
123 (   الخطر حالة واقعية تتمثل يف مجموعة من اآلثار املادية التي ينشأ بها احتامل حدوث رضر 
ينال املصلحة املحمية جنائياً، فالخطر أمر واقعي ال خيايل، ويتحقق هذا الوجود لظهور تلك اآلثار 
املادية، وتعرف جرائم الخطر بأنها: Aالتي تتضمن تجريم حالة خطرة أو فعل خطر برصف النظر 
عن إمكان وجود نتائج خطرةA، )للمزيد انظر: د/ عيل يوسف حربه، النظرية العامة للنتيجة 

اإلجرامية يف قانون العقوبات-دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1999م، ص111، 155(.
124 (   للمزيد انظر: د/ عيل حسن الرشيف، جرائم أمن الدولة، مرجع سابق، ص27.

125 (   للمزيد انظر: د/ حسني الجندي، مرجع سابق، ص511، د/ محمد زيك أبو عامر، مرجع 
سابق، ص151.

126 (   د/ سامح السيد جاد، مبادئ قانون العقوبات A القسم العام، 1987م، ص220.
127 (   أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، جرائم االعتداء عىل األشخاص، مرجع سابق، ص54.

128 (   د/ محمود نجيب حسني، رشح قانون العقوبات اللبناين A القسم العام، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 1984م، ص235، وعدم تحقق هذه النتيجة قد يرجع إىل عجز الجاين عن استكامل 
نشاطه، وذلك إذا أوقف هذا النشاط رغاًم عنه قبل بلوغه املرحلة النهائية، وهذه هي حالة 
الجرمية املوقوفة، غري أن الرشوع ميكن أن يتحقق= =بطريقة أخرى، وذلك عندما يستكمل 
الجاين نشاطه كله دون أن تتحقق النتيجة املقصودة، إما لقصور يف اآللة التي استخدمها أو 
النعدام موضوع الجرمية أصاًل، وهذه هي حالة الجرمية الخائبة أو املستحيلة، )للمزيد انظر: 
ملرشوع  أستاذنا.د/ عيل حسن الرشيف، رشح األحكام العامة يف الترشيع العقايب اليمني وفقاً 
القانون الرشعي للجرائم والعقوبات )النظرية العامة للجرمية(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ط1، 1992م، ص231(.
129 (   ومثال ذلك: من يضبط وهو يصوب سالحه نحو املجني عليه بقصد قتله، فيتدخل شخص 
ثالث بينهام وميسك السالح، أو من يضبط أثناء وضع يده عىل املال املراد رسقته قبل االستيالء 
عليه، )للمزيد انظر: د/ نظام توفيق املجايل، مرجع سابق، ص251، د/ محمد زيك أبو عامر، 

مرجع سابق، ص153، د/ حسني الجندي، مرجع سابق، ص522(.

 الأمـن ال�شيرباين 
فـي اليمن 

عقيد د./ حممد قا�شم اأ�شعد هادي 
أستاذ القانون الجنايئ الدويل املساعد
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ملخص البحث

ناقش هذا البحث ثالثة موضوعات, حيث تضمن كل منها مبحثاً 
مستقاًل يف مطلبني:

خصص املبحث األول: لبيان التعريف باألمن السيرباين املبدوء بتعريف 
السيربانية لغًة واصطالحاً ثم توالت املعارف األخرى عن بقية جوانبه الرضورية، 

كمفهوم األمن السيرباين واملفاهيم املرتبطة به.

وخصص املبحث الثاين: لصياغة رؤية مستقبلية للسياسة الجنائية املوضوعية 
ملكافحة الجرائم السيربانية بنوعيها: الواقعة عىل الحاسب اآليل، واألخرى 

املرتكبة عن طريق الحاسب اآليل.

وخصص املبحث الثالث واألخري: لوضع رؤية مستقبلية أيضاً تتعلق 
بالسياسة الجنائية اإلجرائية بشأن مكافحة الجرائم السيربانية تعتمد عىل إنشاء 
آلية متخصصة تتمثل بوضع اسرتاتيجية واضحة ومتينة لتحقيق األمن السيرباين 
ومجابهة تلك التحديات املعقدة من حيث التكنولوجيا والسياسة واملجتمع 
والثقافة، وتعتمد كذلك عىل تطوير قدرات إلدارة الحوادث الوطنية "كإنشــاء 
رشطة معلوماتية متخصصة" ونرش الوعي بشــأن قضايا األمن الســيرباين كخطوة 
أوىل يف هذا املجال، باعتبار هذه الجرائم عابرة للحدود الوطنية متس أمن 

ومصالح الغالبية العظمى من األفراد والدول.

Abstract

"""" """"y "" """""""  """" """"" """""""".  """" 
""""""" "" """""""" "" """ """" """""""""""".

""""" """"""": """""""""""" """ """" "y""""""-
""" """""""y """"" """""" """" """ """""""" """ """-
"""""""".  "" """"" """ """ """"""""" "" """"""""" 
""""""" """""" """""""""" """" """ """""""" """" "" " 
"y""""""""" """"""" "" """" """""""" """ """""""""".

"""""" """"""": """" """"""" """"" """ """""" """" 
"" """ """"""""""" """ """""""" """""y """ """""""" 
""""""" """ "y""""""""" """""". """" """"""" """""""-
"" """ """"" "" "y""""""""" """""": """ """ """"" "" 
""""""" "" """ """""""" """ """ """ """"" "" """"""""" 
""""""" """ """""""".

""""" """"""": """"" """ "" """ " """""" """"" ""-
""""""" """ """""""""" """ """""""" """""y """""-
"" "" """""""" """"""" """ "y""""""""" """""".  """" 
""""""" """"""""" """" """"""""" """""", """" "": """ 
"" """"""""" """"""" """"""""" """" """"""" "" """ 
"""""""""""" """"""""""" """""""y "" """"""" """ 
"y""""""""" """""""y """ """"""""""" """" """"""" 
"""""""""" """"" """ """"""" "" """ """""""""y, """"-
"y, """"""y """ """"""".  "" """" """""""" "" """ """""-
"""""" "" """ """"""""" """ """""" "" """""""" """ ""-
"""""" """""" """" "": """""""""""" """"""" """""" "" 
""""""""""" """""""""y. """ """""""""" """ """""""" 
""""""" """ """"""""" """ """"""""""""" """ """""-
"""" """"""""" """ "y""""""""" """""""y """""" "" 
" """"" """" "" """" """"".   """" """" "" """"""""""" 
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"""y" " """ """" """"""" """"" """""" """ 
"""""""""" "" """"""" """" """ """""""" """-
"""" """""""" """ """""""y """ """"""""" "" 
""" """""""y "" """""", """"""""" """ """"-
""""".  

الحمد لله رب العاملني وبه نستعني عىل أمور الدنيا 
والدين, والصالة والســالم عىل أرشف املرســلني محمد وعىل آله 

وصحبه أجمعني.. أما بعد:

وقد تعاظم حجم التعامالت اإللكرتونية يف ظل تطور 
التقنيات وتنامي استعامل الحاسوب واإلنرتنت وانتشار ثقافة 
املعلوماتية بني الجمهور، ويشهد العامل اليوم تحدياً خطرياً متمثاًل 
يف تطور الجرمية مبختلف أمناطها واتجاهاتها, وأبرزها الجرائم 
السيربانية، وهو ما يفرض العمل عىل تحديد املشكالت املرتاكمة 
واملتوقعة؛ للتعامل معها بأسلوب علمي وموضوعي، وذلك من 
خالل بيان موضوع البحث املسمى Aباألمن السيرباين يف اليمن » 
بدًءا مبعرفة املشكلة التي شكلت تحديات تجاه تحقيق األمن 

السيرباين يف اليمني، وأهميته وأهدافه, وهكذا.

     اأوًل- م�شكلة البحث:
توجد تحديات لألمن السيرباين يف اليمن، فهل نحن 

F
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مستعدون ملواجهة تلك التهديدات واملخاطر السيربانية؟, فالجواب هي األسباب 
والعوامل املساعدة لوجود املشكلة املتمثلة يف اآليت:

- عدم وجود رؤية واسرتاتيجية لألمن السيرباين؛ نظراً لعدم وجود وحدة 
أو هيئة حكومية متثل نقطة التامس للتعامل مع مسائل األمن السيرباين.   

- ال وجود لترشيع ميني يف مجال األمن السيرباين.
- ال وجود لحمالت توعية مبخاطر غياب األمن السيرباين، وأخرياً نجد 
أن البنية التحتية اليمنية للمعلومات واالتصاالت ليست محمية من التهديدات 

السيربانية.

     ثانيًا- اأهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث يف أن املعلوماتية أداة جديدة وذكية تعمل 
عىل محاكاة العقل البرشي؛ مام أدى إىل حصول تغريات جذرية, السيام 
تكوينات املجتمعات الجديدة، و ظهر فضاء جديد ذو سيادة جديدة ال تنتمي 
إىل سيادة الدول وخارج إطار تحكمها وهو »الفضاء السيرباين« جعل الحاجة 

ملحة إىل معالجة القوانني التي تنظم األفعال عرب هذه الشبكات.

وتأيت أهمية دور الترشيعات اإللكرتونية لبناء الثقة وتعزيز التعامل 
اإللكرتوين بشكل عام ما بني كل من األفراد واملؤسسات والجهات الحكومية، 
وأن تكون هذه القوانني والترشيعات مرنة تستوعب املتغريات التكنولوجية 
الرسيعة، إىل جانب أهمية التجانس ما بني الجانب الفني والترشيعي وتحديث 

الترشيعات حسب ما يقتضيه الجانب التقني ملواجهة التحديات العرصية.

     ثالثًا- اأهداف البحث:
تتمثل أهداف هذا البحث يف اإلجابة عن السؤال اآليت: كيف ميكننا 
مواجهة تلك التحديات التي أفرزتها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت, باعتبارها 

أصل املشكلة؟، بحيث تعتمد عىل توافر العنارص اآلتية:

1- تأسيس هيئة تجمع بني القطاعني الخاص والعام, وتكون مهامها:
- إعداد اسرتاتجية وطنية لتحقيق األمن السيرباين.

- تنسيق التعامل الوطني بني الحكومة والقطاعني العام والخاص.
- تأسيس مركز وطني إلدارة الحوادث والتعامل معها.

- تشجيع الثقافة الوطنية بجوانب األمن السيرباين.

 2- تنسيق القطاعات الصناعية والحكومية؛ لغرض املزيد من االنتباه للتدابري 
القانونية واألمنية, يف سبيل تأمني املوارد الالزمة للتخطيط وتنفيذ التطبيقات 

التكنولوجية األمنية.

3 - االهتامم األكادميي بتقديم الدعم املناسب لعلم األمن السيرباين من خالل 
اآليت:

- البحث املتقدم يف مجال املسائل التكنولوجية املتعددة ألمن الشبكات 
واملعلومات.

- استحداث بروتوكوالت لألمن السيرباين تكبح التهديدات وتضع الحامية 
الجنائية.

4 - وضــع الخطــط التكتيكيــة وتنظيم الربامــج والتدابري املتعلقــة بتنفيذ 
االسرتاتيجية الوطنية.

5 - تحديث نظام حامية املســتهلك مبا يتناســب ومتطلبات حامية األمن 
السيرباين.

6- إصدار الترشيعات الالزمة التي تكفل ردع الجرائم السيربانية وتعزيز األمن 
السيرباين. 

رابعًا- منهج البحث واأدواته:
اعتمد هذا البحث عىل املنهج العلمي:« التحلييل -  التطبيقي " واملنهج 
الوصفي« وهو األنسب يف العلوم األمنية، حيث يبدأ مبالحظة الظواهر, 
كاملشكالت واملهددات واملخاطر التي تهدد تحقيق األمن السيرباين، ثم وصف 
هذه الظواهر أو املعضالت أو املشــكالت االجتامعية، وبالتايل محاولة التقدير 
للمســتقبل؛ بناًء عىل معطيات وحاالت سابقة, ومحاولة التحكم ) التغيري( 
من خالل الترشيعات الوطنية التي تتبني تحقيق األمن السيرباين يف ضوء 
إرشادات اإلسكوا, بحيث تقوم بتطبيقها آلية متخصصة ذات قدرة وكفاءة 
عالية، وفقاً لالتفاقية العربية ملكافحة الجرائم التقنية؛ بغية الوصول إىل 

األهداف املنشودة.

    خام�شًا- خطة البحث:
لقد اعتمدت هذه الخطة عىل محددات االتفاقية العربية ملكافحة الجرائم 
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التقنية وإرشادات اإلسكوا للترشيعات السيربانية, ففي ضوئهام قسمت الخطة 
إىل ثالثة مباحث:

خصص املبحث األول لبيان التعريف باألمن السيرباين لغًة واصطالحاً, - 
وعىل هذا النحو تتبعنا مفهوم الســيربانية أواًل ثم مفهوم األمن 

السيرباين ثانياً. 

وخصص املبحث الثاين لصياغة رؤية مستقبلية للسياســة الجنائية - 
املوضوعية ملكافحة الجرمية الســيربانية التي حددت أفعالها املجرمة 
عىل نوعني, األوىل: الواقعة عىل الحاسب اآليل، واألخرى: املرتكبة 

عن طريق الحاسب اآليل.

وخصص املبحث الثالث وهو األخري لوضع رؤية مستقبلية تتعلق - 
بالسياسة الجنائية اإلجرائية بشأن مكافحة الجرمية السيربانية تعتمد 
عىل إنشــاء آلية متخصصة، لذلك تســتطيع القيام بالتعاون األمني 

الدويل ملواجهتها؛ بغية تحقيق األمن السيرباين الوطني.

ويالحظ, أن كل مبحث قد تضمن مطلبني، تم وضع كل منها يف محله 
بحسب بيانه أدناه.

املبحث األول
التعريف بالأمن ال�شيرباين

متهيد:
يظهر اليوم االعتامد املتزايد عىل نظم وشــبكات املعلومات التي قد 
يصاحبها العديد من املخاطر املعقدة والخطرية، مثل: الكوارث الطبيعية أو 
الهجــامت اإللكرتونيــة، فأصبح من الرضوري أن تتصدى الرشكات والدول التي 
تعتمد عىل نظم املعلومات لهذه املخاطر، وأن تصبح حامية البنية التحتية 
املعلوماتية ضمن أولويات الربامج الوطنية لألمن السيرباين ومحور اهتامم  
االســرتاتيجيات الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مستقباًل..، ملزيد من 

التفصيل نتتبع التقسيم اآليت:
املطلب األول: مفهوم السيربانية.

املطلب الثاين: مفهوم األمن السيرباين.

املطلب األول

مفهوم ال�شيربانية

نتتبع هذا املفهوم لغًة واصطالحاً وفقاً لآليت:
التعريف لغًة:- 1

تعني لفظة سيربنيتيك أو كيربنتيك هي مفردة مشتقة من اللغة اإلغريقية 
القدمية من كيربنتيس وتعني املوجه أو الحاكم أي: القائد أو قائد السفينة، 
كام قد تكون مشتقة من كيربنتيكا، أي: فن قيادة السفن أو من كيربنيسيس، 
أي: منصب قيادي يف الكنيسة، والسيربانية باإلنجليزية: AAAAAAAAAAA  هي من علوم 

الكمبيوتر، والسيربانية هي: التخيلية أو االفرتاضية)1(.
أما لفظة السيربانية يف مفهومها الحديث فقد استعملت ألول مرة من قبل 
عامل الرياضيات األمرييك روبرت فيرن الذي عرف السيربانية وأعطاها مفهومها 

االصطالحي الحديث.
2- التعريف االصطالحي للسيربانية:

تعد السيربانية علم القيادة أو التحكم )AAAAAAA( يف األحياء واآلالت )الكمبيوتر 
حالياً( ودراسة آليات التواصل -AAAAAAAAAAAAA  - يف كل منهام. 

كانت بداية ظهور هذا العلم يف األربعينات من القرن املايض, حيث 
كانت الحاجة أثناء الحرب العاملية الثانية تتطلب التحكم والسيطرة يف إطالق 
قذائف املدفعية, سواًء كان منها املضاد للطائرات أم األرضية إلصابة أهدافها 
بدقة، ويعد عامل الرياضيات A نوربرت فيرنA من أهم املؤسسني لهذا العلم)2(.

 لذلك, فإن هذا العلم كان من بداياته محسوباً عىل الرياضيات أو 
الرياضيات التطبيقية, السيام مجال تطويع النظم, حيث كانت بدايات 
السيربانية الحديثة يف املجال التقني وهذا ال يعني صعوبة دخولها يف العلوم 

اإلنسانية.
لهذا، نجد شق السيربانية الذي يهتم بالنظم عامة يسمى نظرية النظم، 
وتنقسم إىل قسمني آخرين: القسم األول نظرية النظم العامة، تهتم مثاًل مبسائل 
البنية التنظيمية والتحكم فيها وأنســبها للمشكالت املطروحة، وهي مقاربة 

نجدها مثاًل يف علم االقتصاد السيرباين أو علم اإلدارة السيرباين.
أما القسم الثاين: فهو قسم تلعب فيه الرياضيات دوراً أكرب وهو يهتم 
بالنمذجة الرياضياتية للنظم، السيام التقنية والبيولوجية وبطرائق تطويعها)علم 
الضبط( يف مجال العلوم اإلنسانية يطلق أحياناً عىل املقاربة السيربانية أيضاً 
لفظة سيستامك، يف امليدان الفلسفي هناك مقاربات تقدم الجدلية الهيغلية 
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عىل أنها املنطق الذي يحكم السيربانية أو النظم السيربانية)3(.
ويظهر أن فعل القيادة أو التحكم وفعل التواصل أو التخاطب قدميان قدم 
التاريخ اإلنساين، فإنه ليس من الدقة القول: إن السيربانية علم حديث وهنا ملحة 
عن بعض اآلالت التي استعملت عند اخرتاعها مفاهيم سيربانية دون أن تعرف 

هذه املفاهيم كسيربانية أو حتى أن يذكر اللفظة سيربانية:
اخرتع أول قنديل زيتي يحتوي عىل آلية تحكم يف ســنة 	 

300ق.م.
اخرتع هريون االسكندرية آلية لفتح أبواب املسارح بطريقة 	 

أوتوماتيكية يف سنة 100ق.م.
اخــرتع جيمــس وات أداة لتعديل أو التحكم يف رسعة دوران 	 

اآللة البخارية يف سنة 1784م..إلخ)4(.

أهم مصطلحات السيربانية:
يظهر أن من أهم االختالفات بني نظرة السيربانية إىل املشكالت وغريها 
من الطرائق هو أن السيرباين يفكر دامئاً يف إطار النظم أو النظام أو 
املنظومات, أي: AAAAAAA ومصطلح النظام جوهري يف السيربانية، ويتم محاولة تجريد 

اإلشكال عادة عرب الخطوات اآلتية:
تحديد حدود املنظومة التي يراد دراستها، إذ تستطيع املنظومة أن - 1

تكون مادية أو غري مادية، أي: متخيلة وحدودها أيضاً.
وصــف املنظومــة أو القوانني التي تحكمها بالرياضيات عادة وبأي - 2

طريقة أو لغة تسمح بقدر ما من الحساب، وذلك يف مفهوم 
 AAAAA أوســع، وتعرف هذه الخطوة بخطوة بناء النموذج من املنظومة

AAAAAAAA أوالنمذجة.
إجراء الدراسات اعتامداً عىل األمنوذج)5(.- 3

يظهر مام تقدم أن السيرباين يفرق بني املجموعة واملنظومة، باعتبار النظرة 
هنا قريبة إىل التيار املعروف بالتيار التوصييل AAAAAAAAAAAA التي تقول: إن الوظيفة, أي 
وظيفة نظام ما تنتج عن الديناميكية أو العالقات بني أجزائه، وهذه الفكرة 
مطبقة - مثاًل - بشكل كبري يف الشبكات العصبونية)6(, التي كان أهم روادها 

ينسبون إىل التيار السيربنيتييك.
واقتضت دواعي األمن السيرباين معرفة ما آلت إليه الجرائم املعلوماتية 

ذات العالقة بالفضاء السيربنيتي، وذلك بحسب اآليت:

- جرائم تقنية املعلومات املرتبطة بالفضاء السيربنيتي)7(:
تتمثل بتزوير البطاقات البنكية واالئتامنية واقتحام ورسقة الحســابات 
البنكية والربامج املعلوماتية إىل غري ذلك من الجرائم التي يفسح التطور 
التكنولوجي أمامها آفاقاً واسعة, ونبني ذلك بتحديد موضوع الجرائم السيربانية 

وأفعالها املجرمة وفقاً ملا نصت عليه ترشيعات االسكوا بحسب اآليت:
 موضوع الجرائم السيربانية:- 1

الة الرتكاب  لقد أصبحت الربامج واألدوات املعلوماتية تســتخدم كوســائل فعَّ
الجرائم العادية، التي مل يتغري مفهومها أو عنارصها الجرمية، كاالحتيال أو االختالس 
أو الرسقة أو التخريب أو القدح أو التهديد...إلخ، إمنا أصبحت طرائق تنفيذها 
تتم بوسائل إلكرتونية بدالً عن الوسائل التقليدية الشائعة، كأن يتم التهديد عرب 
رسالة بريد إلكرتوين أو يتم االختالس عرب التالعب يف النظام املعلومايت الذي 
يخزن تفاصيل عمليات حسابات الزبائن, وقد يكون الرضر وحجم الجرمية 
عند استخدام وسائل معلوماتية أكرب بكثري من الحاالت املعروفة سابقاً، كام 
ميكن أن تكون الوســائل املعلوماتية كالربامج والبيانات املعلوماتية، هي موضوع 
الجرائم ذاتها، كالتعدي عىل األنظمة والبيانات املعلوماتية أو تعديل أو محو 
هذه البيانات أو اعرتاضها... وهذه الطائفة من الجرائم هي جرائم استجدت 
بظهور املعلوماتية، ومل تكن معروفة قبل ذلك، وقد أسهم منو التجارة اإللكرتونية 
والتعامالت اإللكرتونية وشيوعها بني أوساط العامة يف ازدياد حاالت حصول هذه 

الطائفة من الجرائم)8(.   
وبصفة عامة, فإن إساءة استخدام شبكة اإلنرتنت تتداخل مع جميع 
أفرع القانون الداخيل والخارجي, غري أن أخطر ما جاءت به يربز يف مواجهة 
القانون الجنايئ الداخيل والدويل, الذي يهتم مبعالجة كل النواحي األساســية 
التي يلزم مراعاتها لحسن سري الحياة االجتامعية عىل نحو يضمن مامرسة 
املواطنــني لحقوقهــم وحرياتهم بصورة آمنة, فضاًل عن حامية املصلحة العامة 
وإحداث التوازن فيام بني هذه الحقوق والحريات وما بني الواجبات العامة)9(.

ة: 2- الجرائم السيرباينَّ
هي تلك الجرائم التي ترتكب باستغالل إمكانيات تقنيات املعلومات 
واالتصاالت؛ متســببة يف الرضر ألطراف أخرى, مثل: رسقة األموال وتبييضها 
واإلرهاب وما إىل ذلك, وبعد الثورة التقنية الهائلة التي انطلقت بعد نهاية 

.)10(AالكمبيوترA ليحل محله Aاآلالت A الحرب العاملية الثانية, تغري مصطلح
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ويتضح من هذا التعريف جلياً أن هذا العلم متداخل مع العديد من 
العلوم األخرى, سواًء تلك التي سبقته يف الظهور كام هو الحال مع علوم 
الرياضيات املختلفة والهندسة واألحياء والنفس, أم العلوم الحديثة والتي هي 
بال منازع ما هو متعلق بتقنية املعلومات والنمذجة AAAAAAAAAA واملحاكاة AAAAAAAAAAAA واإلنسان 

.)11(AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA والذكاء االصطناعي AAAAAAA اآليل
وبناًء عىل الوضع الترشيعي القائم, كان من الالزم إيجاد حلول للثغرات 
يف الترشيعات السيربانية ملالحقة الجرمية السيربانية املتخطية للحدود الوطنية؛ 
بغية تفعيل مكافحتها، ولتأمني انسجام الترشيعات الوطنية معها؛ حتى ال 

يفلت املجرم من العقاب بعد ارتكاب فعله وينتقل إىل بلد آخر)12(.
تدخل الجرائم املرتكبة عرب اإلنرتنت يف نطاق دراسات القانون الجنايئ 
الداخيل )الوطني(, التي تقع يف صميم القسم الخاص لقانون العقوبات, 
وحيث إنها من الجرائم التي تتخطى حدود الدولة الواحدة, فهي تدخل أيضاً 
يف نطاق دراسات القانون الجنايئ الدويل)13(، وتدخل كذلك يف عداد الجرمية 
املنظمة التي تقوم عىل أساس تنظيم هيكيل وتدرجي له صفة االستمرارية؛ 

لتحقيق مكاسب طائلة)14(.
ونظراً لنمو وتزايد التجارة اإللكرتونية)AA-AAAAAAAAA )15 عرب شبكة اإلنرتنت من خالل 
املبادالت واملراسالت التجارية اإللكرتونية, فإن جرائم اإلنرتنت لصيقة بالقانون 

التجاري وبحركة التجارة العاملية الحديثة.
ن املجتمع اإللكرتوين إىل  وكذلك, أدى ظهور اإلنسان املعلومايت وتكوُّ
تزايد انتهاك الحقوق األساســية والحريات الفردية لألفراد التي كفلتها القوانني 
الدستورية, مام يدل عىل ارتباط املوضوع بالقانون الدستوري وارتباطه أيضاً 
بالقانون اإلداري, الســيام مع ظهور ومنو الحكومات اإللكرتونية AA-AAAAAAAAAAAA)16(، كام أن 
ظهور العقد اإللكرتوين AA-AAAAAAAAA)17( وإمتام عمليات البيع والرشاء عن ُبعد, يظهر 
ارتباط املوضوع بالقانون املدين وبأفرع القانون الخاص الداخيل والدويل, ال 
سيام بظهور التحكيم عن بعد أو التحكيم اإللكرتوين AA-AAAAAAAAAAAA, وال ميكن تجاهل 
البعد االقتصادي الرتكاب الجرائم عرب اإلنرتنت, إذ قد متارس خاللها أنشطة 
اقتصادية غري مرشوعة, والتي تندرج تحت ما يسمى باالقتصاد الخفي أو 

.AAAAAAAAAAAAA السلفي
يؤكد االختصاصيون يف مجال تكنولوجيا املعلومات أن الترشيعات 
والتنظيامت اإللكرتونية واملعلوماتية فضاًل عن الوعي التكنولوجي هي األســاس 
لتقديــم الخدمــات الحكومية اإللكرتونية؛ لذلك، تفتقر اليمن إىل وجود قوانني 

لتنظيــم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي أضحت أمراً رضورياً 
ملواجهة التحديات التكنولوجية الجديدة, ونجدها فرصة أن نضع ذلك أمام 

مجلس النواب.
وميكن االستفادة يف هذا الصدد من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 
املعلومــات، باإلضافة إىل مبادرة فريق إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )االسكوا(, يف 
مجال الترشيعات السيربانية )وهي الوسيط اإللكرتوين لشبكات الحواسيب التي 
يجري عربها االتصال املبارش ( لتنفيذ مرشوع بعنوان: Aالتنسيق اإلقليمي يف 

.Aالترشيعات السيربانية، لتطوير املعرفة يف املجتمعات العربية
ويهدف هذا املرشوع إىل تعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف القطاع الحكومي وتقليص الفجوة القانونية بني الدول العربية 
واملتقدمة, فضالً عن تسهيل التعامالت اإللكرتونية فيام بني الدول العربية لزيادة 
حجم التجارة اإللكرتونية، باإلضافة إىل أن A االسكواA تقوم بإعداد وإصدار إرشادات 
وتوصيات للترشيعات السيربانية واإللكرتونية موجهة للمنطقة العربية؛ بغرض 

مساعدة دول املنطقة عىل مراجعة قوانينها وترشيعاتها وصيانتها)18(. 
املطلب الثاين

مفهوم الأمـن ال�شيرباين
تظهر أهمية األمن السيرباين يف تحديد يوم عريب سنوي شعاره، السالمة 
واألمن يف الفضاء املعلومايت )الســيرباين( خالل الفرتة من 21-23 نوفمرب )ترشين 
الثاين(, وفيه تناقش العديد من املحاور املتعلقة بتحديات السالمة املعلوماتية 
وحامية الفضاء املعلومايت واإلمكانيات التي يتيحها، واملخاطر التي يتعرض لها 

األمن الرقمي كالحرب املعلوماتية.
وعليه، نتتبع معرفة األمن الســيرباين يف نطاق األمن الوطني الشــامل 
والعرصي الذي يتعرض العتداءات إجرامية بوســائل معلوماتية )إلكرتونية( 
مع بيان يوضح املقصود باألمن السيرباين الذي يقتيض وضع حلول للثغرات 
الترشيعية أو سن ترشيعات جديدة تتعلق بالجرائم السيربانية ومالحقة مرتكبيها 
عرب الحدود الوطنية، باإلضافة إىل تحديد معرفة مقتضيات الحامية األمنية من 
حيث معرفة تقنية املعلومات والربنامج والنظام املعلومايت والبيانات والشبكة 
املعلوماتية, وما إىل ذلك, باعتبارها الوسائل التي من خاللها تتم االعتداءات 
اإلجرامية أو تكون محالً لها، وما آل إليه التطور التقني الحديث.., وذلك 

بحسب التوضيح اآليت:
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األمن السيرباين:
يعرف بأنه:Aمجموعة األدوات والسياسات ومفاهيم األمن وضوابطه، واملبادئ 
التوجيهية ونهج إدارة املخاطر واإلجراءات والتدريب، وأفضل املامرسات وآليات 
الضامن، والتكنولوجيات التي ميكن استخدامها يف حامية البيئة السيربانية، وأصول 
املؤسسات)19(, واملستعملني ألجهزة الحوسبة املوصولة بالشبكة، واملوظفني والبيئة 
التحتية والتطبيقات والخدمات وأنظمة االتصاالت ومجموع املعلومات املنقولة أو 

املحفوظة يف البيئة السيربانية«)20(.
ويسعى األمن السيرباين إىل تحقيق خصائص أمن أصول املؤسسات 
واملستعملني والحفاظ عليها وحاميتها من املخاطر األمنية ذات الصلة يف 
البيئة، وتسيري األهداف العامة لألمن وهي: التيسري، السالمة ـ التي قد تشمل 

االستيقان وعدم الرفض - الرسية.
ويتضح مام سبق, أن املعايري األخالقية إلنجاز التصور الشامل ملفهوم 
األمن يكمن يف أن مفهوم األمن واسع وال يقترص عىل وجود عدد كاٍف من 
رجال الرشطة اإللكرتونية والتقليدية والجيش واملعدات الالزمة لها للتغلب عىل 
الجرمية التقليدية والسيربانية وانحراف األحداث واملحافظة عىل النظام العام 

واستقرار املجتمع.
وبالتايل، نجد ارتباطاً وعالقًة بني مفهوم األمن الشامل والتنمية الشاملة، 
التي ال تعني فقط ارتفاع املستوى املادي واملعييش ألفراد املجتمع وزيادة 
دخولهم وتحسني معيشتهم، وال تعني ارتفاع وزيادة الخدمات االجتامعية من 
تعليم وضامن اجتامعي وصحة متوفرة للجميع وخدمات إلكرتونية وتأمينها، 
وال تعني التنمية فقط الدميقراطية السياســية ومشــاركة الفرد يف تسيري شؤون 
املجتمع.. وإمنا التنمية هي كل هذه العمليات مجتمعة بحيث تؤدي يف 

مجملها إىل التطور واالستقرار واألمن العام)21(. 
ويقصد باألمن الذي يعنى به موضوع البحث - األمن السيرباين جزٌء 
من األمن الشامل - القيام بوضع حلول للثغرات يف الترشيعات املوجودة أو 
سن ترشيعات جديدة تتعلق بالجرائم السيربانية؛ ملالحقة مرتكبيها عرب الحدود 
الوطنية - إذا أصبحت الجرمية السيربانية منظمة - بغية تفعيل مكافحتها، حيث 
أصبحت تستخدم الربامج واألدوات املعلوماتية كوسائل فعالة الرتكاب الجرائم 
العادية التي مل يتغري مفهومها أو عنارصها الجرمية، كاالحتيال أو االختالس أو 
الرسقة أو التخريب أو القدح أو التهديد...فصارت طرائق تنفيذها تتم بوسائل 
معلوماتية بدالً عن الوسائل التقليدية الشائعة، كأن يتم التهديد عرب رسالة بريد 

إلكرتوين أو يتم االختالس عرب التالعب بالنظام املعلومايت الذي يخزِّن تفاصيل 
عمليات حسابات الزبائن، وقد يكون الرضر وحجم الجرمية عند استخدام وسائل 
معلوماتية أكرب بكثري من الحاالت املعروفة سابقاً، كام ميكن أن تكون الوسائل 
املعلوماتية كالربامج والبيانات املعلوماتية هي موضوع الجرائم ذاتها، كالتعدي 
عىل األنظمة والبيانات املعلوماتية أو تعديل ومحو هذه البيانات أو اعرتاضها... 
وهذه الطائفة من الجرائم استجدت بظهور املعلوماتية التي تقتيض إقرار قوانني 
جديدة تجرم األفعال الواقعة عىل األنظمة والبيانات املعلوماتية باعتبارها جرائم 
حديثة، وكذلك توسع نطاق املفاهيم الراسخة للجرائم التقليدية لتشمل حاالت 

استخدام املعلوماتية كوسيلة لتنفيذ الجرائم)22(.
وعليه, تقتيض الحامية األمنية جميع الوسائل التي تتعرض لالعتداءات 

اإلجرامية أو تكون وسيلة لها ومنها اآليت:
- تقنية املعلومات:

تتمثل تقنية املعلومات يف أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة 
وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة، تستعمل لتخزين املعلومات، وترتيبها، وتنظيمها، 
واسرتجاعها، ومعالجتها، وتطويرها، وتبادلها وفقاً لألوامر والتعليامت املخزنة بها، 
ويشــمل ذلك جميع املدخالت واملخرجات املرتبطة بها ســلكياً أو ال سلكياً يف 

نظام أو شبكة)23(. 
- الربنامج املعلومايت:      

يتضمن الربنامج املعلومايت مجموعة من التعليامت واألوامر، قابلة للتنفيذ 
باستخدام تقنية املعلومات ومعدة إلنجاز مهمة ما.

- النظام املعلومايت:
يحتوي النظام املعلومايت عىل مجموعة برامج وأدوات معدة ملعالجة وإدارة البيانات 

واملعلومات.
- معلومات املشرتك:

تشــكل من أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة واملتعلقة مبشــرتيك 
الخدمات, عدا املعلومات التي ميكن بواسطتها معرفة اآليت:

نوع خدمة االتصاالت املستخدمة والرشوط الفنية وفرتة الخدمة.- 1
هوية املشرتك وعنوانه الربيدي أو الجغرايف أو هاتفه ومعلومات - 2

الدفع املتوفرة بناًء عىل اتفاق أو ترتيب الخدمة.
أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات االتصاالت بناًء عىل - 3

اتفاق الخدمة)24(. 
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بهذا، نلتمس أيضاً دواعي األمن السيبريي فيام آل إليه التطور التقني 
الحديث املتمثل باالستعانة بالحواسيب، وما ميكن أن تخزنه من بيانات ومراجع 
والوظائف التي ميكن أن تقوم بها هذه الحاسبات، إىل ظهور إنتاج برشي فكري 
من نوع جديد... فمؤلف العمل الرقمي, سواًء كان برنامجاً للحاسوب أم قاعدة 
بيانات أم تصمياًم هندسياً جديداً، مل يعد نتيجة عمل فرد واحد ومل يعد باإلمكان 
نســبة هذا العمل إليه مبجرد توقيعه له..., فالتعقيد املتمثل بعدد املبتكرين 
العاملني عىل برنامج واحد - مثالً - ودور كل منهم والجديد الذي أىت به كل 
منهم يف العمل، ألزم املرشع برضورة حامية األعامل الرقمية العابرة للحدود من 
التعدي، وذلك يتطلب توســيع نطاق تطبيق املعاهدات الدولية الخاصة بحامية 

امللكية الفكرية لتشمل األعامل الرقمية)25(.
لقد أدى تطور تقنيات الربمجيات وتنامي شبكة اإلنرتنت وإدخال املعلوماتية 
إىل جميع النشاطات البرشية إىل تعاظم اإلنتاج من الربامج وقواعد البيانات 
واألعامل الرقمية األخرى واملنتجات شبه املوصلة، وأصبحت الوظائف املؤداة 
لهذه املنتجات تتعلق بشكل أسايس بطوبوغرافيتها، وساهمت املعلوماتية 
والتكنولوجيا املرتكزة عىل املنتجات شبه املوصلة بشكل مبارش يف دفع االقتصاد 
يف الدول كافة، ومن بينها الدول العربية واليمن إحداها، حتى ظهر ما يعرف 
باالقتصاد الرقمي وصناعة الربمجيات واملنتجات شبه املوصلة وعىل إيجاد سبل 

لحاميتها)26(. 
ويعد اتساع الفضاء السيرباين أو اإلنرتنت وانتفاء املركزية واملرجعية القانونية 
مع ضعف الرقابة عىل اإلنتاج الرقمي من دواعي إيجاد األمن السيرباين تجاه 
أعامل التعدي الحاصلة عىل حقوق أصحاب الربامج وقواعد البيانات واألعامل 
الرقمية؛ حتى يزدهر هذا القطاع وتشجيع االستثامر فيه، ويقتيض بالتايل 
فرض حامية قانونية فعالة، تشكل رادعاً للمنتهكني وحافزاً للمؤلفني وألصحاب 

الحقوق لتطوير منتجاتهم ومبتكراتهم يف هذا املجال السيرباين.
كام ينبغي أن تكون هذه الحامية منســقة بني الدول؛ نظراً لتجاوز 
االنتهاكات السيربانية  الحدود الوطنية، السيام عىل شبكة اإلنرتنت، مام يفرض 
أن تكون الترشيعات الوطنية متجانسة أو عىل األقل مستندة إىل املبادئ 
القانونية والدينية واألخالق السامية، السيام أحكام الرشيعة اإلسالمية، وأخذاً 
بالرتاث اإلنساين لألمة العربية التي تنبذ كل أشكال اإلجرام، ومع مراعاة النظام 

العام لكل دولة)27(.
لهذا، تأيت املتطلبات األمنية بشأن حقوق امللكية الفكرية يف املجال 

املعلومايت والســيرباين لتشكل إطاراً قانونياً متكاماًل للحامية القانونية املتعلقة 
بالجوانب اآلتية:

1- برامج الحاسوب )الربامج املعلوماتية(.
2- قواعد البيانات.

3- املنتجات شبه املوصلة.
4- األعامل الرقمية األخرى.

5- أسامء املواقع.
6- أحكام عامة ومشرتكة)28(. 

وأخرى توجد يف تأمني االتصاالت اإللكرتونية وحرية التعبري، وهي:
النظام القانوين ملزودي خدمات الشبكات اإللكرتونية.- 1
تشفري املعلومات.- 2
التنصت عىل االتصاالت الخاصة والشخصية.- 3
أحكام جزائية.- 4

وأما يف شأن التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية, فتتمثل يف تأمني:
السندات والتوقيعات اإللكرتونية.- 1
مسؤوليات مزود خدمات املصادقة اإللكرتونية وصاحب الشهادة - 2

والطرف املعتمد.
االعرتاف القانوين بشهادات املصادقة اإللكرتونية األمنية.- 3
العمليات املرصفية. - 4

وأما فيام يتعلق مبجال التجارة اإللكرتونية وحامية املستهلك فتتمثل يف الخطابات 
أو الرسائل اإللكرتونية التجارية والعقود اإللكرتونية، وهكذا يتطلب معالجة البيانات 
ذات الطابع الشخيص من حيث سلطة الرقابة الرسمية املختصة، الرشوط العامة 
املطلوبة لقانونية معالجات البيانات ذات الطابع الشخيص، واملراجعات القضائية، 
املسؤوليات والعقوبات ونقل البيانات ذات الطابع الشخيص إىل دول أجنبية ووجود 

قواعد للترصف تساهم يف التطبيق الجيد ملا تقدم)29(.
لقد تم بيان أهم معاين األمن عامة ثم األمن السيرباين خاصة، وملزيد من معرفة 
الرؤى الخاصة بالسياسة الجنائية املوضوعية ملكافحة الجرمية السيربانية, أوضح ذلك يف 

املبحث الثاين.
املبحث الثاين 
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ال�شيا�شة اجلنائية املو�شوعية 
ملكافحة اجلرمية ال�شيربانية

متهيد وتقسيم:
تعد الجرائم عىل الشبكة العنكبوتية كالتجسس عىل الرسائل وتخريب أجهزة 
الكمبيوتر وملفاتها، وشن هجوم الفريوسات عىل الربيد اإللكرتوين، وعمليات الغش 

والخداع والدخول غري املرشوع... وغريها من مشكالت الشبكة العنكبوتية.
وقد أدى التطور التقني املتالحق يف أجهزة وأنظمة وشــبكات الحاسوب 
واإلمكانيات املتاحة ألي فرد يف أن ميتلك ويستعمل جهاز حاسوب أو هاتفه 
يف منزله أو يف مقهى أو مكان عام، وتطور صناعة الربمجيات... إىل تغري 
كبري يف ارتكاب الفعل اإلجرامي، ويف ابتداع أساليب جديدة الرتكاب الجرائم، 
وتبعاً لذلك يف تطوير املفهوم الجرمي، حيث مل يعد املجرم بحاجة إىل أدوات 
إجرامية وأســاليب تقليدية، بل يكفي أن يكون شــخص ما ملاًم باستعامل 
الحاسوب وأنظمته؛ ليك يقوم بارتكاب جرمية من جرائم الفضاء السيرباين, 
سواًء كانت الوسائل املعلوماتية أداة الجرمية أم كانت ضحية الفعل الجرمي.
وتكمن املشكلة الرئيسة يف عدم وجود قوانني رادعة تحمي مستخدمي 
تلك التقنية كاإلنرتنت، ومام سبق نجد أن األمن السيرباين قد أصبح ذا شأن مهم، 
ال بد من حل مشكالته؛ نظراً ألهمية هذا األمن يف عمليات تبادل املعلومات 
الشخصية ومعلومات العمل، وتشكل قضايا األمن والتهديدات الناتجة عنها العائق 
األكرب أمام اكتساب ثقة الناس ومشاركتهم يف التجارة اإللكرتونية والتعامل بالنقود 

اإللكرتونية كبطاقات االئتامن مثالً.
طبيعة الجرمية السيربانية:

تعد الجرمية السيربانية ذات طبيعة معقدة وعاملية؛ مام  يتطلب الرد 
عليها بأسلوب معقد عاملياًً, كذلك، باعتبارها ذات طبيعة متغرية, حيث أصبحت 
ترتكبها عصابات الجرمية املنظمة وفنيو التكنولوجيا ذو النزعة اإلجرامية بالعمل 

معاً وحشد املوارد والخربات نحو هذا الخصوص.

علة التجريم:
تتمثل يف حامية املعلومات واألجهزة املادية من أفعال التخريب، وكذلك 
الربامج واإلصدارات التي تتسبب يف توقف وتعطل األجهزة عن العمل وتأمني 
املستخدمني، وتهيئة الفرصة إليجاد سبل ابتكارية ملعالجة املسائل التي تحيط 
بالجرمية السيربانية واألمن الرقمي يف تقدم اإلنرتنت، وإجراء الحركات املالية عربها، 

وتبقى مسألة الحفاظ عىل أمن اإلنرتنت باعتامد وسائل سهلة واقتصادية من أكرث 
املسائل التي تشكل حالياً تحدياً كبرياً لهذه التقنية.
وعليه, نتتبع موضوعه وفقاً للتقسيم اآليت:

املطلب األول: األفعال الواقعة عىل الحاسب اآليل.
املطلب الثاين: األفعال املرتكبة عن طريق الحاسب اآليل.

املطلب األول
الأفعال الواقعة على احلا�شب الآيل

تتمثل يف أن تكون الوسائل املعلوماتية، كالربامج والبيانات واملعلومات، 
وهي موضوع الجرائم ذاتها، كالتعدي عىل األنظمة أو تعديل أو محو تلك 
البيانات أو تغيريها أو اعرتاضها؛ وهذه الطائفة من الجرائم هي جرائم استجدت 
بظهور املعلوماتية، ومل تكن معروفة قبل ذلك، وقد أسهم منو التجارة اإللكرتونية 
والتعامالت اإللكرتونية وشيوعهام بني أوساط العامة يف ازدياد حاالت حصول هذه 
الطائفة الجديدة من الجرائم، وقد وجدت املحاكم صعوبة يف تكييف النصوص 
القانونية العامة الواردة يف قانون العقوبات لتجريم األفعال التي يكون موضوعها 
أدوات املعلوماتية، فالنص الجزايئ يفرس عىل سبيل الحرص، عمالً بقاعدة Aال جرمية 
رم األفعال  وال عقوبة بدون نصA، وكان البد بالتايل من إقرار قوانني جديدة تجِّ
ن األهم  الواقعة عىل األنظمة والبيانات املعلوماتية باعتبارها جرائم حديثة، ونبيِّ

منها بحسب اآليت:

جرمية الدخول غري املرشوع:
تقتيض عمليات استخدام الحاسب اآليل والدخول إىل شبكة اإلنرتنت 
للحصول عىل الخدمة ترخيصاً من الجهة املخولة مبنح هذه الصالحية, ســواًء 
كانت جهة عامة أم خاصة، مام يفرض علينا االلتزام بالضوابط واألسس املقررة 
لذلك، وإال سوف نقع تحت طائلة املساءلة الجنائية عىل الدخول إىل الشبكة 

دون ترخيص وهو ما مل يصله املرشع الوطني، بينام هو جرمية.
وعليه، يستلزم تغطية الثغرات القانونية وتجريم فعل الدخول إىل مواقع 
يحرض دخولها، حيث تقع الجرمية إذا تم الدخول إىل الحاسب اآليل أو بريد 
شخص آخر دون إذنه، وهذا النوع من الجرائم يعد مساوياً من حيث الجرم 
الخرتاق املواقع الخاصة باالستخبارات أو التأمني ملا تحويه من معلومات خاصة 
آلخرين ينتهك حرمة خصوصية أرسارهم، كام قد يهدد األمن الوطني)30(، إال 
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أنه هنا ينبغي العمل وفقاً ملبدأ تفريد العقاب من حيث التشديد والتخفيف 
يف التجريم والعقاب)31(.

وقد جرمت املادة السادسة من االتفاقية العربية ملكافحة الجرائم 
التقنية، جرمية الدخول غري املرشوع أو البقاء فيه وكل اتصال غري مرشوع 
باستخدام تقنية املعلومات, مؤكدة عىل تشديد العقوبة إذا ترتب عىل هذا 
الدخول أو البقاء أو االتصال أو االستمرار بهذا االتصال،  تعديل أو تشويه 
أو نسخ أو نقل أو تدمري للبيانات املحفوظة يف األجهزة واألنظمة اإللكرتونية 
وشــبكات االتصال وإلحاق الرضر باملســتخدمني واملستفيدين، وقد يتم الدخول 
غري املرشوع؛ لغرض الحصول عىل معلومات حكومية رسية )32(, وعليه تلزم 

كل الدول العربية األطراف يف االتفاقية تجريم األفعال املذكورة آنفاً.
كام ينبغي أن تتضمن الترشيعات الوطنية الخاصة مواد عقابية بشــأن 
الدخول غري املرشوع إىل املواقع اإللكرتونية واألنظمــة املعلوماتية اململوكة  
للغري، وانتهاك املعتقدات الدينية أو الحياة الخاصة، والدخول غري املرشوع 
واللعب بالبيانات الشخصية، والتنصت أو التقاط أو اعرتاض الرسائل اإللكرتونية، 
والتهديد واالبتزاز عرب الوسائل اإللكرتونية، وجرائم البطاقات املرصفية و 

التحويالت املالية والنقود اإللكرتونية)33(.

تخريب أو إتالف أجهزة املعلومات أو أحد مكوناتها:
تستلزم حامية الشبكة املعلوماتية تجريم األفعال التي تهدف إىل تخريب 
أو تعطيل أو إتالف األجهزة املادية كالحاسب اآليل )الكمبيوتر( أو البيانات 
واملعلومات املوجودة بداخله، مثل تدمري أو محو أو إعاقة أو تعديل أو 
حجب البيانات قصداً وبدون وجه حق، أو االعرتاض املتعمد بدون وجه حق 
لخط سري البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات 
تقنية املعلومات، وعليه يتطلب تجريم كل هذه األفعال؛ كونها تتسبب بأرضار 
جسيمة وخطرية)34(, وتشكل تهديداً للربامج املعلوماتية وقواعد البيانات أياً 

كان شكلها، ومنها قواعد البيانات غري اإللكرتونية.

رسقة أو محو أو تغيري قواعد البيانات واملعلومات:
تتشكل قواعد البيانات من مجموعة أعامل أو بيانات أو عنارص أخرى 
مســتقلة منظمة بطريقة منهجية وممكن للوصول إليها بوســائل إلكرتونية أو 
بأية وسيلة، وبالتايل فإن قاعدة املعلومات قد تكون مجموعة أعامل أدبية أو 
فنية أو موسيقية أو نصية أو صوتية أو مجموعة صور أو أرقام أو وقائع 

أو بيانات أو غريها, تتعرض لالعتداءات املذكورة وغريها. 
إذاً، فقواعد البيانات: هي الوعاء الذي يســمح بحفظ كميات هائلة من 
املعلومات وإدارتها لجهة اإلضافة أو التعديل واملحو واالسرتجاع، أما الربامج 
املعلوماتية)35(, فال تحفظ املعلومات, بل تتوىل معالجتها, وأداء وظائف معينة 
مربمجة من قبل الفنيني، لذلك البد للحامية القانونية املطلوبة أن تشمل الربامج 

املعلوماتية وقواعد البيانات والبيانات ذاتها مع املعلومات.صناعة الفريوســات أو 

نرشها:                
أصبحت الفريوسات أخطر وسيلة يشاع استخدامها لتدمري املعلومات 
والبيانات والربامج وتعطيل شبكة املعلومات، وقد ارتبط عامل التقنية بهذا 
املصطلح ملا تلحقه بعض الربامج من تهديد ورضر لألمن التقني الشخيص أو 
الرسمي ومن صورة ما يعرف)بالهكرز(، وبدأت فريوسات الحاسب اآليل تظهر 
يف أواخر السبعينات وتزايدت يف اآلونة األخرية ملا تشكله من خطر عىل 
شبكة املعلوماتية، لرسعة انتقالها وجسامة الرضر الناتج عنها، وقد يعد إرسال 
الهاكر وغريها من صور الفريوسات جرمية إرهاب إلكرتوين ال تقل خطورة عن 

االخرتاق والتخريب)36(.
وعليه، جرمت املادة الثانية من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 
املعلومات فعل االعتداء عىل سالمة البيانات بوسيلة إدخال أو نرش عن طريق 
شبكة املعلوماتية أو أية وسيلة أخرى ما من شأنه تدمري أو محو أو إعاقة أو 
تعديل أو حجب بيانات تقنية املعلومات قصداً وبدون وجه حق وتسبب برضر 
جسيم, كام جرمت االتفاقية املذكورة إساءة استخدام وسائل تقنية املعلومات التي 
تتمثل بإنتاج أو بيع أو رشاء أو استرياد أو توزيع أو توفري أية أدوات أو برامج 
مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم آنفة الذكر، أو كلمة رس نظام معلومات 
أو شفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام معلومات ما بقصد 

استخدامها ألي من الجرائم السابق ذكرها)37(.
ويرتتب عىل ذلك استخدام الوسائل التقنية للحامية من قبل أصحاب 
الحقوق عىل الربامج املعلوماتية وقواعد البيانات واألعــامل الرقمية، بحيث 
تكون الحامية بتدابري تقنية مالمئة من أي اعتداء تشمل وضع رمز رسي 
لالســتخدام الرشعي أو اعتامد وســائل للتشفري أو استعامل آلية ملراقبة النسخ 

أو رضورة التسجيل من قبل املستخدم لتفعيل الربنامج.
وينبغي أن تحرص بالدنا عىل تجريم فعل كل شخص يصنع أو يستورد أو 
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يبيع أو يوزع أو يؤجر أو يضع بالتداول أو يحوز لغايات تجارية كل جهاز أو 
وسيلة يكون هدفها الوحيد أو األسايس تسهيل اإللغاء غري املرشوع أو تعطيل 
اآلليات التقنية املوضوعة لحامية الربامج املعلوماتية وقواعد البيانات واألعامل 
الرقمية املحمية، بحيث تصبح كل نســخة غري مرشوعة لربنامج معلومايت أو 
لقاعدة بيانات أو لعمل رقمي قابلة للحجز والضبط وفق الترشيع الوطني 

يف هذا الخصوص)38(.

الغش أو التغيري يف مواصفات وخصائص تقنية املعلومات:
تتحقق كهذه الجرمية بتغري الخصائص أو املواصفات بسلوك إيجايب يأتيه 
الفاعل وهو التدليس الذي يكون بتدخل منه من خالل فعل يعرض تقنية 
املعلومات أو مكوناتها من أدوات أو وسائط أو تجهيزات أو برامج أو نظم 
أو ما يف حكمها إىل سلوك ينطوي عىل غش, أي: تدليس أو ملجرد إحداث 
تغريات يف الخصائص واملواصفات التي تساعد عىل تنفيذ هذه الجرمية التي 
تعد انتهاكاً لحقوق امللكية الفكرية؛ ألن التغيري أو الغش يهدف ضمناً إىل 

تحقيق فائدة من عمل غري مرشوع ألن ملكيته تعود للغري.
وقد يعد من قبيل االحتيال الحصول عن طريق الشبكة عىل أرقام وبيانات 
لبطاقات االئتامن وما يف حكمها إذا أعاد الجاين استخدامها؛ للحصول عىل برامج 
وخدمات وبيانات ومعلومات وأموال للغري، وتشدد العقوبة فيام إذا وقع الفعل 

عىل املمتلكات العامة ومصالح الدولة)39(.
وجاءت االتفاقية العربية أكرث دقة يف تحديد صور االحتيال الذي يتم 
بطريق الحاسب اآليل أو شبكة املعلوماتية, حيث حثت الدول عىل تجريم 
االحتيال والتزوير باعتبار األوىل تتسبب بإلحاق الرضر باملستفيدين واملستخدمني 
عن قصد وبدون وجه حق بنية االحتيال؛ لتحقيق املصالح واملنافع بطريقة 

غري مرشوعة، للفاعل أو للغري، عن طريق اآليت:
إدخال أو تعديل أو محو أو حجب للمعلومات والبيانات.- 1
التدخل يف وظيفة أنظمة التشــغيل وأنظمة االتصاالت أو محاولة - 2

تعطيلها أو تغيريها.
تعطيل األجهزة والربامج واملواقع اإللكرتونية.- 3

ويعد التزوير استخدام وسائل تقنية املعلومات من أجل تغيري الحقيقة يف 
البيانات تغيرياً من شأنه إحداث رضر، وبنية استعاملها كبيانات صحيحة)40(.

رسقة األجهزة أو املكونات أو املعلومات وما يف حكمها:
ثارت إشــكالية فقهية وقضائية خاصة أمام القضاء املقارن فيام يتعلق 
برسقة املحتويات غري املادية املتمثلة يف املعلومات أو البيانات أو الربامج 
املحملة يف جهاز الحاســب اآليل أو النظم امللحقة، واعتقد البعض أن هذه 
الرسقة ال يتحقق بها الركن املفرتض لجرمية الرسقة, أال وهو املال املنقول 
اململوك للغري، وهو اتجاه غري دقيق عدلت عنه محكمة النقض الفرنسية 
التي ميزت بني الحاسب اآليل ومعداته واعتربته مااًل مادياً منقواًل يتحقق به 
فعل االختالس بخالف املال املعلومايت الذي يحتوي عىل مضمون معنوي, مثل 
الذاكــرة واملعلومــات والنظم والربامج وغريها مام تقع عليه الرسقة ال ككيان 
مادي محض, بل له طبيعة معنوية، واعترب الفقه والقضاء الفرنيس مؤخراً أن 

املعلومات والبيانات طائفة جديدة من األموال )41(.
وتظهر ثغرات ترشيعية كقانون حامية املؤلف اليمني مل يعالج انطواء الفعل 
عىل إساءة استخدام تقنية املعلومات األمر الذي يتطلب تدخل ترشيعي لتجريم 
رسقة مكونات أجهزة الحاسب اآليل  وما تحويه من بيانات وبرامج ومعلومات 
أو نظم ملحقة به؛ ألنها مال له طبيعة معنوية، وذلك ما أكدت عليه االتفاقية 
العربية محل الدراسة بتجريم فعل رسقة األجهزة أو مكوناتها أو البيانات أو 
املعلومات املحمية أو النظم امللحقة بها، كام جرمت انتهاك حق املؤلف، بحسب 
تعريفه يف القانون الوطني)42(- يف كل دولة عربية - إذا ارتكب الفعل عن قصد 
ولغري االستعامل الشخيص، انتهاك الحقوق املجاورة لحق املؤلف ذات الصلة كام 

هي معرفة يف القانون الوطني)43(.
وجرمت االتفاقية العربية االســتخدام غري املرشوع ألدوات الدفع اإللكرتوين 

املتمثل يف اآليت:
كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد - 1

عــىل تزويــر أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع اإللكرتوين بأي 
وسيلة كانت.

كل من استوىل عىل بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها - 2
أو قدمها للغري أو سهل للغري الحصول عليها.

كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية - 3
املعلومات يف الوصول بدون وجه حق إىل أرقام أو بيانات أي 

أداة من أدوات الدفع.
كل من قبل أداة من أدوات الدفع املزورة مع العلم بذلك - 4
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.)44(

ويدخل ضمن هذه الرسقة االعتداء عىل امللكية الفكرية؛ باعتبار أن إساءة 
استخدام شبكة املعلوماتية يلحق رضراً بحقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة 
واملتعلقة بالربامج واإلصدارات الخاصة بنظم املعلومات أو باملصنفات الفكرية 
أو األدبية أو األبحاث العلمية التي باتت متاحة عىل شبكة املعلوماتية, ويتم 
نسخها وتداولها دون أن تنسب إىل صاحبها األصيل، وذلك يلحق رضراً بالغاً 
بهذه الطائفة من الحقوق التي تعرف بالذهنية أو املعنوية أو الفكرية, وهذا 
 )45(؛ ملواجهة 

مــا أكدت عىل تجرميه االتفاقية العربية يف املادة )18( آنفــاً
القصور الترشيعي مســتقباًل.. بهذا, تحدثنا عن األفعال املرتكبة عىل الحاسب 
اآليل؛ باعتباره موضوعاً للجرمية السيربانية كمدخل لالنتقال إىل معرفة األفعال 

املرتكبة عن طريق الحاسب اآليل و باعتباره وسيلة أو أداة لهذه الجرمية.

املطلب الثاين
الأفعال املرتكبة عن طريق احلا�شب الآيل

لقد أكدت السياســة الجنائية الحديثة رضورة تجريم اتخاذ الحاسب اآليل 
أو تقنية املعلومات كوسيلة لتنفيذ أي فعل غري مرشوع، وقد انقسمت 
إىل اتجاهني, األول: تجريم هذا الســلوك اســتقالاًل؛ باعتباره السبيل األمثل 
ملواجهة املخاطر املرتتبة عىل هذه الطائفة من الجرائم، واالتجاه الثاين: التدخل 
الترشيعي بتشديد العقاب عىل كافة الجرائم إذا اقرتن ارتكابها بإساءة 

استخدام هذه التقنية ملواجهة القصور الترشيعي مستقباًل)46(.
وأصبحت الربامج واألدوات املعلوماتية تســتخدم كوسائل فّعالة الرتكاب 
الجرائم العادية، فهذه الجرائم مل يتغري مفهومها أو عنارصها الجرمية، كاالحتيال 
أو االختالس أو الرسقة أو التخريب أو القدح أو التهديد... بل أصبحت 
طرائق تنفيذها تتم بوســائل معلوماتية بدل الوســائل التقليدية الشائعة، كأن 
يتم التهديد عرب رسالة بريد إلكرتوين، أو يتم االختالس عرب التالعب يف النظام 

ن تفاصيل عمليات حسابات الزبائن. املعلومايت الذي يخزِّ
وقد يكون الرضر وحجم الجرمية عند اســتخدام وســائل معلوماتية أكرب 
بكثري من الحاالت املعروفة آنفاً، كام ميكن أن تكون الوسائل املعلوماتية، 
كالربامج والبيانات املعلوماتية هي موضوع الجرائم ذاتها، كالتعدي عىل 
األنظمة والبيانات املعلوماتية أو تعديل أو محو هذه البيانات أو اعرتاضها, 
وهذه الطائفة من الجرائم استجدت بظهور املعلوماتية، ومل تكن معروفة 

قبل ذلك)47(, وتوسع نطاق املفاهيم الراسخة للجرائم التقليدية لتشمل حاالت 
استخدام املعلوماتية كوسيلة لتنفيذ الجرائم، نذكر أخطرها عىل النحو اآليت:

تشويش وإعاقة االتصاالت:
تتطلب عملية تطور تقنية املعلومات واستخدام شبكة املعلوماتية تجريم أي 
نشاط من شأنه منع أو اعرتاض  أو إعاقة االتصاالت من وإىل أجهزة الحاسب اآليل 
أو أجهزة االتصال األخرى، مثل: جهاز الهاتف املحمول الذي أسهم تطور تقنيته يف 
استخدامه كحاسوب شخيص)48(، لذلك فإن العمومية وعدم قرص التجربة عىل أجهزة 
الحاسوب مسلك محمود؛ ملا يشهده العرص من تطور تقني، إال أن إضفاء وصف 
الجناية يف الظروف العادية قد يظهر تزايداً يف السياسة التجرميية، ونرى االكتفاء 
مبا انتهت إليه االتفاقية العربية التي شددت العقاب إذا ترتب عىل الفعل مساس 

بأمن الدولة وسالمتها أو ترتب عليه تعريض أرواح اآلخرين للخطر)49(.
تزوير أو تغيري البيانات أو محوها:

مل يكتف الفقه الجنايئ بالنص العام الذي يجرم التزوير يف قانون العقوبات 
تقديراً منه للخطورة املرتتبة عىل ذلك، ومن اتخاذ تقنية املعلومات وسيلة 
لتنفيذ الجاين ألغراضه اإلجرامية؛ ملا يرتب هذا السلوك من آثار وأرضار بالغة 
مبصالح اآلخرين من جهة، وألن التقنية تسهل عملية التزوير)50(، التي تتم 

بيرس ورسعة وإتقان, مام قد يصعب كشفها. 
لذلك، نجد أن االتفاقية العربية املعنية قد جرمت التزوير عن طريق 
استخدام وسائل تقنية املعلومات من أجل تغيري الحقيقة يف البيانات تغيرياً 
من شأنه إحداث رضر، يف بنية استعاملها كبيانات صحيحة، وأيضاً جرمت 

االعتداء عىل سالمة البيانات الذي يتمثل باآليت:
تدمري أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية - 

املعلومات قصداً وبدون وجه حق، كام ينبغي عىل الدول 
األطراف تجريم هذه األفعال حينام تتسبب برضر جسيم)51(.

ونالحظ, تجريم االســتخدام غري املرشوع ألدوات الدفع اإللكرتونية املتمثلة 
يف األفعال اآلتية:

كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد عىل - 1
تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع اإللكرتونية بأي وسيلة 

كانت.
كل من استوىل عىل بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها - 2
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أو قدمها للغري أو سهل  للغري الحصول عليها.
كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات - 3

يف الوصول بدون وجه حق إىل أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات 
الدفع.

كل من قبل أداة من أدوات الدفع املزورة مع العلم بذلك)52(.- 4
كام أكدت املادة )21( من االتفاقية آنفة الذكر عىل أن تلتزم كل 
دولة طرف بتشديد العقوبات عىل الجرائم التقليدية املرتكبة بواسطة تقنية 

املعلومات.
وبناًء عىل ذلك، خصص القانون الجزايئ العريب املوحد باباً للتزييف 
والتزوير واالنتحال مكوناً من سبعة فصول, حيث بني يف األول: تزييف وتزوير 
النقود والسندات املالية العامة بأية وسيلة كانت، وهذا العموم يشمل الوسائل 
املعلوماتية ) الرقمية ( وعىل هذا النحو يطبق مضمون الثاين: تزييف وتزوير 
األختام والدامغات والطوابع والعالمات، ويف الثالث: تزوير األوراق الرسمية، 
والرابــع: تزويــر األوراق العرفية والتجارية، ويف الخامس: تزوير أنواع خاصة من 
الوثائق اإلدارية والبيانات، ويف السادس: تضمن تجريم وعقاب شهادة الزور 
واليمني الكاذبة واالمتناع عن أداء الشهادة، وهكذا جاء يف السابع: تجريم ومعاقبة 
انتحال الوظائف واأللقاب أو األسامء أو استعاملها بدون حق، ويف ذلك توسع 

كبري يف مجال هذا الباب)53(.

    التجسس والتنصت غري املرشوع:
أتاحــت تقنية املعلومات لقراصنة الكمبيوتر مكنة اخرتاق املواقع اإللكرتونية 
واإلمييالت الشخصية وسهولة الولوج إىل املعلومات والبيانات الشخصية، وكذلك 
مراقبة سلوك مستخدمي الشبكة، وهو ما يتحقق به فعل التجسس والتنصت كام 
مكنت من متابعة املكاملات التي تتم بواسطة الشبكة املعلوماتية عن طريق جهاز 
الحاسب اآليل أو بواسطة األقامر الصناعية، لذلك اتجه الفقه الجنايئ إىل املناداة 
بتجريم فعل التجسس أو التنصت, سواء قام به الشخص لصالح نفسه أم لصالح 
غريه عىل االتصاالت التي تجري عرب أجهزة الحاسوب أو نظم االتصال األخرى، 
وشدد العقاب إذا كان محل الجرمية أرسار خاصة بالدولة أو اعتداء عىل حرمة 

الحياة الخاصة)54(.
ويدخل ضمن هذه الحرمة، االعتداء يف مزج أو تركيب الصوت والصورة، 
إذا أصبحت قدرة مستخدمي الحاسوب وتقنية املعلومات عىل تحوير الصور 

برتكيبها والتغيري يف األصوات تسبب يف نتائج كارثيه وتهدد استقرار األمن األرسى 
واملجتمعي يف مجتمعاتنا الرشقية, حيث الزالت األمية التقنية متفشية من جهة, 

وألن ظهور الحقيقة ال ينال االهتامم ذاته)55(.
إنتاج مواد مخلة:

جرم الفقه الجنايئ العريب إنتاج مواد مخلة باآلداب واألخالق العامة, مثل: 
الصور أو املقاالت, سواء كانت املواد املنتجة مسموعة أم مقروءة أم مرئية 
وغريها عن طريق الحاسب أو شبكة املعلوماتية، وشدد العقاب إذا كانت 
األفعال السابقة موجهة إىل القارصين وكان من شأنها اإلخالل بالنظام العام 
واآلداب العامة وغريها وقد نص عىل أنه:A يعاقب بالسجن كل من أنتج أو 
أ أو أرسل أو خزن عن طريق الحاسب اآليل أو شبكات املعلوماتية  أعد أو هيَّ
كل ما هو  مسموع أو مقروء أو مريئ, من شأنه املساس بالنظام العام أو 
اآلداب العامة إذا كان أي من األفعال  السابقة موجهاً إىل إثارة القارصين 
فتزداد العقوبة مبا ال يقل عن الثلث, مبا يفيد أن الفقه أراد املساواة بني 

.)56(A فعل اإلنتاج ومجرد التهيئة واإلعداد أو التخزين
ومل تغفــل االتفاقيــة العربية كذلك تجريم األفعال املرتبطة مبواد إباحية, 

فحثت الدول عىل تجريم اآليت:  
إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفري أو نرش أو رشاء أو بيع أو - 1

استرياد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية املعلومات.
تشــديد العقوبة عىل الجرائم املتعلقة بإباحية األطفال والقرص, - 2

ويشمل التشديد عند حيازة مواد إباحية األطفال والقرص أو 
مواد مخلة بالحياء لألطفال والقرص عىل تقنية املعلومات أو 
وسيط تخزين تلك التقنيات، باإلضافة إىل الجرائم األخرى املرتبطة 

باإلباحية، كاملقامرة واالستغالل الجنيس )57(.

التهديد واالبتزاز:
اتجه القانون الجزايئ العريب املوحد إىل التشديد يف مواجهة جرائم األموال 
التي تقع بواسطة الحاسوب أو شبكة املعلوماتية وخصها بنصوص تجرميية 
مســتقلة ومل يغفل تجريم فعل االبتزاز والتهديد اســتغالاًل... )58( وجاء النص 
عىل أن: يعاقب بالحبس من... إىل... أو بإحدى العقوبتني، كل من هدد 
أو ابتز عن طريق شبكة املعلوماتية شخصاً آخر ضد نفسه أو ماله إلرغامه 
عىل القيام بفعل أو حمله عن االمتناع عنه ويعاقب بالحبس إذا كان التهديد 
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ن جرمية )59(.  موجهاً إلرغام الغري عىل إتيان فعل يكوِّ
نرش مواقع جامعات إرهابية:

جرمت االتفاقية العربية السلوكيات التي تنطوي تحت ما يعرف باألعامل 
اإلرهابية واملرتكبة بواســطة تقنية املعلومات أو التي تســهل نشاط الجامعات 

اإلرهابية وتتمثل باآليت:
نرش أفكار ومبادئ جامعات إرهابية والدعوة إليها.- 1
متويل العمليات اإلرهابية والتدريب عليها وتســهيل االتصاالت بني - 2

منظامتها.
نرش طرائق صناعة املتفجرات والتي تستخدم, السيام يف عمليات - 3

إرهابية.
نرش النعرات والفنت واالعتداء عىل األديان واملعتقدات)60(.- 4

الجرائم املنظمة املرتكبة بواسطة تقنية املعلومات عرب الفضاء السيرباين:
مل تغفل االتفاقية العربية العالقة بني املنظامت اإلجرامية املتخصصة 
يف اإلتجار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية والرتويج لها، وتقنية 
االتصاالت واملعلومات التي يرست تنفيذها لجرامئها فقررت أن تتصدى لها 

فجرمت تعطيل التعامل بها بأي طريقة كانت.
وقد يتأىت من وراء ذلك وغريه من الجرائم املنظمة كاإلتجار باألشــخاص، 
واإلتجار باألعضاء البرشية، واإلتجار غري املرشوع باألسلحة والفساد اإلداري، 
استدرار أموال كثرية تصل إىل عدد من املليارات, وقد تفوق الدخل القومي 
لبعض الدول, وتدخل يف عمليات غسل األموال التي تعد جرمية مكملة 
للجرائم املذكورة آنفاً، لذلك أكدت االتفاقية عىل معاقبة كل من ينرش موقعاً 
لتسهيل القيام بعمليات غسل األموال أو طلب املساعدة أو نرش طرائق القيام 

بهذا النشاط اإلجرامي املنظم)61(.
وبهذا، نجد أن الجرائم املتعلقة بالسيربانية, ترتكب بأيدي أفراد إال أن 
الجامعات اإلجرامية املنظمة ناشطة كذلك، ولهذا التطور أهمية خاصة؛ ألنه 
يتيح إمكانية تطبيق الصكوك املوضوعية بغرض مكافحة الجرمية املنظمة، 

ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة هذه الجرمية.
ويالحظ التمييز بني فئتني رئيســتني من أساليب ضلوع الجامعات اإلجرامية 

املنظمة، هام)62(: 
استخدام تكنولوجيا املعلومات من جانب جامعات إجرامية منظمة - 1

تقليدية.
جامعات إجرامية منظمة تركز عىل ارتكاب جرائم سيربانية.- 2

وتستخدم الجامعات اإلجرامية املنظمة التقليدية، التي ليست لديها خلفية 
يف األنشطة اإلجرامية املتعلقة باإلنرتنت، تكنولوجيا املعلومات لتنسيق األنشطة 
وتعزيز ارتكاب الجرائم, ويف هذه الحاالت تســتخدم تكنولوجيا املعلومات 
لتحســني كفاءة الجامعة اإلجرامية املنظمة يف مجال أنشــطتها التقليدية، وهذا 
يشــمل التحول إىل االتصاالت اإللكرتونية، التي متكن تلك الجامعات االســتفادة 
من تكنولوجيا التشفري والتواصل خفية A مثاًل -  وميكن استخدام اإلنرتنت 
لفتح أسواق جديدة؛ ألن اإلنرتنت بحسب فرقة العمل املعنية بالجرمية املنظمة 
يف اململكة املتحدة أوجد سوقاً جديدة وأكرب بكثري ألولئك املشاركني يف بيع 

السلع املزيفة واملرسوقة)63(.
وتشري التقارير إىل توجيه الجامعات اإلجرامية املنظمة التقليدية نحو املشاركة 
يف أشكال جديدة من األنشطة اإلجرامية يف مجال جرائم التكنولوجيا العالية)64(، 
ويشمل ذلك قرصنة الربامج وأشكاالً أخرى من انتهاك حقوق التأليف والنرش, 
ـA الحاسوبية واالنرتنتA ومنها استغالل  ولكن مجاالت أخرى من الجرمية السيربانية ك
األطفال يف املواد اإلباحية، والجرمية املتعلقة بالهوية، ترتبط غالباً بالجرمية املنظمة 
أيضاً، وفيام يتعلق بتنفيذ اتفاقية الجرمية املنظمة، ال بد من أن تؤخذ يف االعتبار 

السامت الخاصة بجامعات الجرمية السيربانية املنظمة)65(:
متيل جامعات الجرمية السيربانية إىل امتالك هياكل فضفاضة - 1

وأكرث مرونة، تتيح دمج األعضاء يف الجامعة لفرتة محددة من 
الوقت.

كثرياً ما تكون جامعات الجرمية السيربانية أصغر بكثري من - 2
الجامعات اإلجرامية املنظمة التقليدية.

كثرياً ما يتواصل أعضاء الجامعات بأسلوب إلكرتوين حرصياً، وال - 3
يلتقون شخصياً.

وقد سادت يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين أساليب جديدة 
ومعقدة يف ارتكاب الجرائم السيربانية: كالتصيد االحتيايل, وهو Aفعل يجري تنفيذه 
لجعل الضحية تكشف معلومات شخصية أو رسيةA)66(، وقد استخدم مصطلح 
Aالتصيد االحتيايلAAAAAAAA A أصالً لوصف استخدام الرسائل اإللكرتونية A االصطياد A كلامت الرس 
والبيانات املالية من بحر من مستعميل اإلنرتنت، واستخدام الحرفني AAAA مرتبط بأعراف 

شائعة للتسميات يف أوساط املتسللني)67(.
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باإلضافة إىل االعتداءات بواسطة Aشبكة بوتنتA واملقصود بها: A مجموعة 
من الحواسيب املدسوس فيها برنامج يخضع لتحكم خارجي)68(، ويتم عن 
طريق استخدام تكنولوجيا يتعذر كثرياً عىل ضباط إنفاذ القانون معالجتها من 
خالل التحقيقات, مثل: بروتوكول التواصل الصويت عرب االنرتنت وA الحوسبة 
الســحابيةA, وبهذا التحديد املبني لألفعال الجرمية املرتكبة عىل الحاســب اآليل 
باعتباره موضوعاً للجرمية السيربانية، وبواسطته باعتباره أداة لهذه الجرمية، 

وذلك لتحقيق األهداف اآلتية:
- تحقيق األمن املعلومايت.	
- حفظ الحقوق املرتتبة عىل االســتخدام املرشوع للحاسبات اآللية 	

والشبكات املعلوماتية.
- حامية املصلحة العامة، واآلداب واألخالق العامة.	
- حامية االقتصاد الوطني.	

وهذا، يقتيض تتبع أثر النشــاط اإلجرامي من خالل مجموعة متنوعة 
من اإلجراءات عرب مقدمي اإلنرتنت أو الرشكات املقدمة لتلك الخدمات مع 
توصيل أجهزة الحاســب اآليل باإلنرتنت وحتى ينجح رجال الرشطة واملحققون 
املتخصصون، الذين عليهم أن يتبعوا أثر قناة االتصاالت بأجهزة الحاسب اآليل 
والجهاز الخاص بالضحية أو بأجهزة أخرى تعمل مع مقدمي خدمات الوسطاء 
يف بلدان مختلفة، مام يتطلب التعاون القضايئ بواسطة آلية متخصصة كرشطة 
معلوماتية تستقبل كافة اإلجراءات املتعلقة بالتعاون األمني واملساعدة القضائية 
الدولية واإلقليمية والثنائية, ويقتىض هذا التجريم تكاتف كل تلك الجهود، 
وتتمثل يف منظومة من اإلجراءات والسياسات الترشيعية والقضائية واألمنية، 

حينام تظهر أي من الجرائم آنفة الذكر. 
 وأكــدت املــادة )30( من االتفاقية العربية عىل رضورة التعاون القانوين 
والقضايئ)69(، بحيث تلتزم كل دولة طرف بتبني اإلجراءات الرضورية ملد 
اختصاصها عىل أي من الجرائم آنفة الذكر, وذلك إذا ارتكبت الجرمية كلياً 

أو جزئياً أو تحققت أي منها:
يف إقليم الدولة الطرف.- 1
عىل منت سفينة تحمل علم الدولة الطرف.- 2
عىل منت طائرة مسجلة تحت قوانني الدولة الطرف.- 3
من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجرمية يعاقب عليها - 4

حسب القانون الداخيل يف مكان ارتكابها، أو إذا ارتكبت خارج منطقة 

االختصاص القضايئ ألي دولة.
إذا كانت الجرمية متس إحدى املصالح العليا للدولة.- 5

وميتد هذا االختصاص إىل الحاالت التي يكون فيها الجاين املزعوم حارضاً 
يف إقليم تلك الدولة الطرف وال يقوم بتسليمه إىل طرف آخر بناًء عىل 
جنسيته بعد طلب التسليم، أو إذا ادعت أكرث من دولة طرف باالختصاص 
القضايئ لجرمية منصوص عليها، ضمن االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 
املعلومات، لذلك يقدم طلب الدولة التي أخلت الجرمية بأمنها أو مبصالحها ثم 
الدولة التي وقعت الجرمية يف إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص املطلوب 

من رعاياها، وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة األسبق يف طلب التسليم.
 وهذا, يتطلب العمل به وفقاً للسياسة الجنائية اإلجرائية يف مكافحة 

الجرمية السيربانية, التي سُتبني ضمن املبحث الثالث.

املبحث الثالث 
ال�شيا�شة اجلنائية الإجرائية

يف مكافحة اجلرمية ال�شيربانية
متهيد:

يتطلب أن تواكب السياسة الجنائية اإلجرائية ملكافحة هذه الجرمية التطور 
التقني املتالحق يف أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب اآليل واإلمكانية املتاحة ألي 
فرد يف أن ميتلك ويستعمل جهاز حاسوب أو هاتف يف منزله أو يف مقهى أو 
مكان عام، وقد أدى تطور صناعة الربمجيات... إىل تغيري كبري يف ارتكاب الفعل 
اإلجرامي، ولتحديد مصدره غالباً ما يتعني عىل أجهزة إنفاذ القانون االعتامد عىل 
السجالت التاريخية التي تبني: متى أجريت تلك التوصيالت؟ ومن أين؟ ومن الذي 
أجراها؟ وحني آخر يتطلب إنفاذ القانون تتبع أثر التوصيل ووقت إجرائه، وقد 
يظهر ابتداع أساليب جديدة الرتكاب مثل هذه الجرائم، واإلجراءات تكون صعبة 
عندما يكون مقدمو الخدمات خارج نطاق الوالية القضائية للدولة ) للمحقق( 
وهو ما يحدث غالباً، مام يجعل أجهزة إنفاذ القانون تكون بحاجة إىل مساعدة 
من نظرائها يف واليات قضائية أخرى، مبعنى الحاجة إىل ما يسمى التعاون الجنايئ 
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الدويل يف مجال إنفاذ القانون يف تنفيذ السياســة الجنائية اإلجرائية ملكافحة 
الجرمية السيربانية، وفقاً لألحكام اإلجرائية التي تضمنتها االتفاقية العربية ملكافحة 
جرائم تقنية املعلومات التي تتناسب لتطبيق وتنفيذ إرشادات االسكوا للترشيعات 
السيربانية التي ذكرنا أهمها ضمن السياسة الجنائية املوضوعية يف املبحث سالف 

الذكر..., وعليه يقتيض التقسيم اآليت:
املطلب األول: آلية مواجهة الجرمية السيربانية.

املطلب الثاين: التعاون األمني الدويل ملواجهة الجرمية السيربانية.

املطلب األول 
اآلية مواجهة اجلرمية ال�شيربانية

 Aيســتلزم األمن الداخيل والخارجي لليمن إنشاء وحدة أو جهاز متخصص
كالرشطة املعلوماتية A يناط بها رصد القضايا الخاصة بالجرائم الســيربانية 
ومعالجتها باحرتافية؛ لغرض حامية األمن السيرباين عىل الساحة االفرتاضية، 
بحيث ميتد نشاط هذه الوحدة عىل كافة األرايض اليمنية وتتوىل التعامل 
مع املخالفات ومتابعة شــكاوى املواطنني الذين يتعرضون للتشــهري أو االحتيال 
عرب مواقع افرتاضية ورشكات ســيربانية وهمية, والجرائم التي يتم ارتكابها يف 

الفضاء السيرباين.
وتستدعي الرضورة ذلك بعد أن نشطت يف اإلنرتنت مجموعات للرتويج 
لرشكات مالية واستثامرية هدفها االحتيال وإجراء مضاربات مالية وإشاعة أخبار 
اقتصادية كاذبة؛  للعبث بأســعار الرصف والبورصات وتحقيق أرباح عرب اإلخالل 
بصدقية املعلومات عىل شــبكة اإلنرتنت، ويضاف إىل ذلك انتشــار املواقع املخلة 
باآلداب ومواقع التواصل االجتامعي التي استخدمت أخرياً يف تأجيج التحركات املوالية 
لألنظمة الفاسدة وتربير جرامئهم واختالق األزمات وبث الشائعات واألخبار املفربكة؛ 

لرضب هيبة الثورات الشعبية السلمية.
 وعليه، اقتضت الرضورة وجود آلية ذات كفاءة وقدرة عىل مواجهة 
الجرائم الســيربانية  لتحقيق األمن الســيرباين، قامئة عىل قاعدة املبادئ الدولية 
الخاصة مبنع ومكافحة إساءة استعامل املعلومات واالتصاالت ألغراض إجرامية, 
والتــي جــاءت عىل ضوئها االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، 

ونتحدث عنها يف ثالثة موضوعات، هي:
املبادئ الدولية بشأن منع ومكافحة إساءة استعامل تكنولوجيا املعلومات - 1

ألغراض إجرامية.

إصدار قرار إنشاء الرشطة املعلوماتية.- 2
تطوير واستحداث ترشيعات إلكرتونية.- 3

ينبغي أن يسري ذلك تنفيذاً ملا جاءت به االتفاقية العربية ملكافحة جرائم 
تقنية املعلومات التي تعد موضوعاً لهذا البحث.. ملزيد من التوضيح نبني كاًل 

منها بحسب اآليت:
املبادئ الدولية بشأن منع ومكافحة إساءة استعامل تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية:

يؤكد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية)70(، عزم الدول األعضاء عىل أن 
تكفل إتاحة منافع التكنولوجيا الجديدة، السيام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للجميع، باإلضافة إىل املساهامت التي تقدمها األمم املتحدة بواسطة لجنة 
منع الجرمية والعدالة الجنائية يف الرتويج ملزيد من الفعالية والكفاءة يف إنفاذ 
القوانني ويف إقامة العدل، والرتويج ألعىل مستويات النزاهة والكرامة اإلنسانية، 
والعمل عىل تدفق املعلومات لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية والتعليم 
والحكم الدميقراطي، و ذلك يقتيض التعاون بني الدول والقطاع الخاص وتعزيز 
التنســيق ملنع ومكافحة إســاءة استعامل تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية 

.)71(

بناًء عىل ذلك، تتمثل التدابري الرامية إىل منع ومكافحة هذا النوع من إساءة 
االستعامل باآليت:

ينبغي للدول أن تكفل عدم توفري مالذ آمن للذين يسيئون استعامل - 1
تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية يف قوانينها ومامرساتها.

ينبغــي أن تتعاون جميع الدول املعنية يف مجال إنفــاذ القانون - 2
لدى التحقيق واملقاضاة يف القضايا الدولية املتعلقة بإساءة استخدام 

تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية.
يتطلب أن تتبادل الدول املعلومات املتعلقة باملشكالت التي - 3

تواجهها يف مواجهة إساءة االستعامل.
ينبغي تدريب العاملني يف مجال إنفاذ القوانني وتجهيزهم مبا - 4

ميكنهم من مواجهة تلك الجرائم السيربانية.
ينبغي عىل النظم القانونية أن تحمي رسية البيانات ونظم الحواسيب - 5

وسالمتها وتوافرها، من أي عرقلة غري مأذون بها، وأن تضمن معاقبة 
من يقوم بإساءة استعاملها ألغراض إجرامية. 

ينبغي عىل النظم القانونية أن تسمح بحفظ البيانات اإللكرتونية - 6
املتعلقة بالتحقيقات الجنائية الخاصة ورسعة الحصول عليها. 
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ينبغي عىل نظم املساعدة املتبادلة أن تضمن التحقيق يف الوقت - 7
املناسب عند إساءة استعامل تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية 
وجمع األدلة يف مثل هذه الحاالت وتبادلها يف الوقت املناسب.

ينبغي توعية عامة الناس برضورة منع إساءة استعامل تكنولوجيا - 8
املعلومات ألغراض إجرامية ومكافحتها. 

ينبغي قدر اإلمكان، تصميم تكنولوجيا املعلومات بطريقة تساعد - 9
عىل منع إساءة االستعامل والكشف عنها، وتعقب املجرمني، وجمع 

األدلة.
تقتيض مكافحة إساءة استعامل تكنولوجيا املعلومات ألغراض - 10

إجرامية وضع حلول تأخذ يف االعتبار حامية حريات األفراد 
وحياتهم الخاصة واملحافظة عىل قدرة الحكومــات يف مكافحة 

إساءة االستعامل هذه.
لذلك، يستلزم من جميع الدول أخذ التدابري املذكورة أعاله يف االعتبار 
يف جهودها الرامية إىل مكافحة إســاءة اســتعامل تكنولوجيا املعلومات ألغراض 

إجرامية )72(.        
أنشأ مؤمتر األطراف )أي: أطراف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الجرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها( ثالثة ُفرق عاملة)73(، وعقد 
اجتامعاً واحداً للخرباء يف إطار سلطته، وقرر يف دورته الرابعة، إنشاء فريق 
ثالث، هو الفريق العامل املعني باإلتجار باألشــخاص واجتمع هذا الفريق 
العامل يف نيسان / أبريل 2009م وكانون الثاين / يناير 2010م، وأوعز املؤمتر 
أيضــاً بــرضورة عقد اجتامع حكومي دويل للخرباء معني باآلليات املحتملة 

الستعراض تنفيذ االتفاقية، و الربوتوكوالت امللحقة بها)74(.
     إنشاء الرشطة املعلوماتية ) اإللكرتونية " السيربانية(:

بناًء عىل ما تقدم, ينبغي إصدار قرار يحدد مهام وصالحيات وأهداف 
الرشطة املتخصصة, وتسمى رشطة مكافحة الجرائم السيربانية } االفرتاضية { 
لتأمني أجواء آمنة عىل الشبكة العنكبوتية بعد أن أصبحت هذه الشبكة مالذاً 
لعمليات االحتيال املالية، إضافة إىل الرتويج ملواد ومواضيع منافية للحشمة 
واألخالق وتشكل تهديداً للمجتمع الذي يفرض عىل قوى األمن أن تقوم 
بدورها يف مواجهة املخلني بالنظام العام, ولتأمني شبكة معلوماتية تهدف 
لتسهيل حياة املواطنني عرب تقديم خدمات سيربانية ) إلكرتونية( سليمة لرفع 

املستوى الرفاهية للمجتمع)75(. 

وقد أكدت االتفاقية العربية يف هذا الخصوص عىل أن تكفل كل دولة 
طرف وجود جهاز متخصص لتنفيذ األحكام اإلجرائية ملا تستلزمة عليها 
االتفاقية وفقاً للمبادئ األساســية لنظامها القانوين، فوجود جهاز متخصص 
ومتفرغ عىل مدار الساعة يضمن توفري املساعدة الفورية لغايات التحقيق أو 
اإلجراءات املتعلقة بجرائم تقنية املعلومات أو لجمع األدلة بشكلها اإللكرتوين 
يف جرمية معينة, ويجب أن تشمل مثل هذه املساعدة تسهيل أو تنفيذ اآليت:

توفري املشورة الفنية.- 1
حفظ املعلومات، أي: الحفظ العاجل للمعلومات املخزنة عىل - 2

أنظمة املعلومات، والكشــف عن معلومات محفوظة تابعة 
املستخدمني)76(. 

جمع األدلة وإعطاء املعلومات القانونية وتحديد مكان املشبوهني, - 3
كام يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز يف أي دولة طرف القدرة 
عىل االتصاالت مع الجهاز املامثل يف دولة أخرى طرف بصورة 
عاجلة، وإذا مل يكن الجهاز املذكور املعني من قبل أي دولة 
طرف جزءاً من سلطات تلك الدولة الطرف املسؤولة عن املساعدة 
الثنائية الدولية, فيجب عىل ذلك الجهاز ضامن القدرة عىل 
التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة، وهذا يلزم كل دولة 
طرف ضامن توافر العنرص البرشي الكفء؛ من أجل تسهيل عمل 

.A)77(كالرشطة املعلوماتيةA الجهاز أو الوحدة املتخصصة
وإن مجال تطبيق االتفاقية املتعلقة بجرائم تقنية املعلومات هو مجال 
اختصاص الرشطة املعلوماتية الذي يهدف إىل منعها والتحقيق فيها ومالحقة 

مرتكبيها، وذلك يف الحاالت اآلتية:
إذا ارتكبت يف أكرث من دولة.- 1
إذا ارتكبت يف دولة وتم اإلعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو - 2

اإلرشاف عليها يف دولة أو دول أخرى.
إذا ارتكبت يف دولة وضلعت يف ارتكابها جامعة إجرامية منظمة - 3

متارس أنشطة يف أكرث من دولة.
إذا ارتكبت يف دولة وكانت لها آثار شديدة يف دولة أو دول - 4

أخرى)78(.   
الحكومة اإللكرتونية:

يتطلب من الحكومة املدنية الحديثة أن تعمل وفق خطة للتطوير والتقدم 
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من قبل مجلس النواب, بحيث تشتمل عىل رضورة امليض يف "مرشوع الدول 
بشــأن الحكومة اإللكرتونيةA)79(, أي: مكننة اإلدارات الرسمية والخاصة والبنوك 
واملرافق العامة؛ وذلك للخروج من دوامة البريوقراطية اإلدارية التي تســتنزف 

وقت ومجهود املواطنني واملوظفني.
 Aكام ينبغي إنشاء مرشوع ضخم لشبكة اإلنرتنت داخلية أو ما يعرف بـ
إنرتنتA أو االنرتنت الداخلية، وهي شــبكة معلوماتية تحفظ الدانا واملعلومات 
وتبقى شــبكة الوصل بني البنوك واملراكز واإلدارات الرســمية فعالة يف حال ما 
تعرضت شبكة اإلنرتنت ألي عطل مقصود أو غري مقصود ما مينع تعطيل 

الحياة العامة يف اليمن يف حال حدوث أمر طارئ.
وعليه، تشجع الحكومة املدنية الحديثة مكننة املعامالت يف العاصمتني - 
السياسية واالقتصادية - لتفادي أزمة السري الخانقة وإراحة املواطنني عرب إمتام 
أغلب معامالتهم وأمورهم اإلدارية من خلف شاشات الحواسيب يف منازلهم 
بعد توافر رشكات إنرتنت حكومية, السيام تقدم خدمات AAAA وإيصالها إىل املنازل 

بأسعار ميرسة ملحدودي الدخل)80(.  

تطوير واستحداث ترشيعات إلكرتونية:
تجاوزت الجرائم السيربانية النطاق الوطني، فظهرت - مثاًل - العصابات 
املنظمة التي تتالعب بالبطاقات املرصفية عىل الصعيد الدويل وتنقل نشــاطها 
من دولة إىل أخرى حتى ال تنكشف، وظهر املحتالون عىل شبكة اإلنرتنت 
ينتحلون شــخصيات معينة عرب رسقة عنارص التعريف العائد ألشــخاص آخرين؛ 
وذلك لالستيالء عىل األموال بصورة غري مرشوعة، إذ أصبحت الجرمية السيربانية 
منظمة إىل حد أنها باتت تعد أحد أســاليب الحرب الجديدة وإحدى وســائل 
الهجوم اإلرهايب، وبناًء عىل الوضع الترشيعي القائم، كان من الالزم إيجاد 
حلول للثغرات يف الترشيعات الســيربانية ملالحقة مرتكبي الجرائم الســيربانية 
املتخطية للحدود الوطنية بغية تفعيل مكافحتها، ولتأمني انســجام الترشيعات 
الوطنيــة معها حتى ال يفلت املجرم من العقــاب بعد ارتكاب فعله وينتقل 

إىل بلد آخر)81(. 
وتشمل األحكام املوضوعة واإلجرامية عىل تجريم األفعال السيربانية 
وعقوباتها، وبالتايل بيان الطرائق واألساليب اإلجرائية املطلوب اتباعها عند إنفاذ 
القانون من قبل الرشطة املعلوماتية وإجراءاتها يف عمل التحريات والتحقيقات 
وتتبع أثر املجرمني يف عمليات التفتيش واالســتقصاء والضبط والقبض، وأهم 

الجرائم املطلوب تجرميها يف هذا املجال ما يأيت:
التعدي عىل البيانات واألنظمة املعلوماتية.- 1
إساءة استعامل األجهزة أو الربامج املعلوماتية، واالستغالل الجنيس - 2

للقارصين.
التعدي عىل امللكية لألعامل الرقمية، وجرائــم البطاقات املرصفية - 3

والنقود اإللكرتونية الجرائم الواقعة عىل األموال.
جرائم العنرصية والجرائم ضد اإلنسانية بوسائل معلوماتية، الجرائم - 4

التي متس املعلومات الشخصية.
جرائم املعلوماتية ضد الدولة والسالمة العامة، الجرائم املنظمة بوسائل - 5

معلوماتية... وغريها.. العقوبات)82(.
هذا فيام يتعلق بطائفة الجرائم الســيربانية التي مل تشــملها الكثري من 
القوانــني الجنائيــة, ومنها القانون اليمني، باإلضافة إىل حقوق امللكية الفكرية يف 
املجال املعلومايت والسيرباين, حيث أدى التطور التقني الحديث املتمثل باالستعانة 
بالحواسيب، وما ميكن أن تخزنه من بيانات ومراجع والوظائف التي ميكن أن تقوم 
بها هذه الحاسبات إىل ظهور إنتاج برشي فكري من نوع جديد، فمؤلف العمل 
الرقمي سواء كان برنامجاً للحاسوب أم قاعدة بيانات أم تصمياًم هندسياً جديداً، 
مل يعد نتيجة عمل فرد ومل يعد باإلمكان نســبة هذا العمل إليه مبجرد توقيعه 
له، فالتعقيد املتمثل بعدد املبتكرين العاملني عىل برنامج واحد A مثالً - ودور كل 
منهم والجديد الذي أتاه كل منهم يف العمل، ألزم املرشع برضورة حامية األعامل 
الرقمية من التعدي، ولذا كان البد من أن تنزل األعامل الرقمية منزلة األعامل 
الذهنية الجديدة واملبتكرة؛ بغية حاميتها بواســطة قوانني حامية امللكية الفكرية 
التي يتطلب معها مراجعة تلك الترشيعات والحرص عىل مالءمتها لتشمل حامية 
تلك األعامل الرقمية وإعادة  النظر تعديالً وإضافة يف بعض القوانني األخرى)83(.

لقد أدى تطور تقنيات الربمجيات وتنامي شبكة اإلنرتنت وإدخال املعلوماتية 
إىل جميع النشاطات البرشية إىل تعاظم اإلنتاج لربامج وقواعد البيانات واألعامل 
الرقمية األخرى واملنتجات شبه املوصلة)84(, ومن املعروف أن الوظائف املؤداة 
من قبل املنتجات شبه املوصلة تتعلق بشكل أسايس بطبوغرافيا هذه املنتجات، 
وقد ساهمت املعلوماتية والتكنولوجيا املرتكزة عىل املنتجات شبه املوصلة 
بشكل مبارش يف دفع االقتصاد يف الدول كافة، ومن بينها الدول العربية، حتى 
ظهر ما يعرف باالقتصاد الرقمي، لذلك عملت مختلف الدول منذ البداية عىل 
تشجيع هذا االقتصاد الرقمي وصناعة الربمجيات واملنتجات شبه املوصلة وعىل 
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إيجاد سبل لحاميتها)85(. 

وعليه، يتطلب االسرتشاد أيضاً باالتفاقيات واملعاهدات الدولية واإلقليمية 
املتعلقة بهذا الخصوص, وأهمها: اتفاقية برن لحامية امللكية األدبية والفنية 
املعدلة يف 28 سبتمرب 1979م، ومعاهدة الوايبو بشأن حق املؤلف، املعتمدة يف 
جنيــف بتأريخ 1996/12/20م, واتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق 
امللكية الفكرية ) تريبس( لسنة 1994م، باإلضافة إىل معاهدة AAAA )املتعلقة بحامية 
املنتجات شبه املوصلة )AAAAAAAAAA AAAAAAAA واالتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات التي 

جرمت انتهاكات حق املؤلف والحقوق املجاورة)86(.
وتتضمن الحامية املطلوبة بهذا الخصوص يف الترشيعات املنتظرة أن تحوي 
مختلف جوانب حقوق امللكية الفكرية يف املجال السيرباين, أهمها اآليت:  

الحامية القانونية لربامج الحاسوب, وقواعد البيانات.- 1
الحامية القانونية للمنتجات شبه املوصلة، وأسامء املواقع، واألعامل - 2

الرقمية األخرى.
أصبحت الجرائم السيربانية تتميز بحداثة األسلوب ورسعة التنفيذ وسهولة 
اإلخفاء والقدرة عىل محو آثارها, وتعدد صورها وأشكالها ومن تحديات القرن 
الواحد والعرشين؛ باعتبارها  عابرة للحدود الوطنية، فلم تعد تتمركز يف دولة 
معينة وال توجه ملجتمع بعينه, بل تلحق الرضر بعدة دول ومجتمعات مستغلة 
التطور الكبري للوسائل التقنية الحديثة يف االتصاالت، مام يقتىض تكاتف الدول 
من أجل مكافحة هذا النوع املستحدث من الجرائم وتعزيز التعاون بينها واتخاذ 
التدابري الفعالة للحد منها والقضاء عليها وملعاقبة مرتكبيها، إذ ميكن ارتكاب الجرمية 
السيربانية من أقىص بقاع األرض  بالسهولة ذاتها عند ارتكابها من أقرب مكان، 
كام أن رسالة واحدة تعزز ارتكاب جرمية سيربانية ميكن متريرها من خالل الكثري 
من مقدمي الخدمات يف بلدان مختلفة لها نظم قانونية مختلفة، كام أن اآلثار 
الرقمية التي ميكن تتبعها تكون ضعيفة أو رسيعة الزوال، ولذا تستلزم اتخاذ إجراء 
رسيع، وهذا هو الحال تحديداً حني يسعى املرء إىل منع ارتكاب جرمية يف مرحلة 
التنفيذ، مثل شن هجوم إلكرتوين، وهذا هو الحال أيضاً حني يسعى املرء إىل جمع 
أدلة تتصل بجرمية ارتكبت مؤخراً، وتصبح املهمة بالغة الصعوبة حني تعرب الهجمة 
اختصاصات قضائية متعددة ذات نظم مختلفة يف حفظ األدلة، ومل تعد تكفي 

الوسائل التقليدية إلنفاذ القانون)87(.   

ويالحظ, أن بطء اإلجراءات الرســمية يجازف بفقدان األدلة، وقد ينتمي 
مرتكبو الجرمية السيربانية إىل جنسيات بلدان متعددة، ولذا تشكل متابعة 
وحفظ األدلة تحدياً كبرياً، بل حتى الجرائم املحلية قد يكون لها بعد دويل، 
ورمبا تكون هناك حاجة إىل طلب املساعدة من جميع البلدان التي مرت 
الهجمة من خاللها، مام يستوجب التعاون األمني الدويل ملواجهة هذه الجرائم.

املطلب الثاين
التعاون الأمني الدويل ملواجهة اجلرمية ال�شيربانية

يتطلب التعاون األمني الدويل أن تعمل الحكومات بالتعاون مع القطاع 
الخاص عىل منع ومكافحة الجرائم السيربانية وإساءة استعامل تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت عن طريق: 
- وضــع خطــوط توجيهية تأخذ يف االعتبار الجهود الجارية يف هذه 	

املجاالت.
-  وضع التدابري القانونية املناسبة والعلمية املتصلة بالحامية من 	

التهديدات السيربانية.
-  تعزيز التعاون الدويل يف مجال األمن الســيرباين، ومكافحة الرسائل 	

االقتحامية؛ من أجل التصدي للتهديدات الحالية واملقبلة وجوانب 
الضعف التي تؤثر عىل جهود بناء الثقة واألمن يف اســتخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
- وضع وتطبيق ترشيعات تسمح بالتحقيق الفعال يف حاالت 	

االستعامل غري املرشوع ومقاضاتها.
- تشجيع الجهود الفّعالة يف مجال املساعدات املتبادلة، وتعزيز 	

الدعم املؤسيس عىل املستوى الدويل؛ ملنع مثل هذه الجرائم 
واكتشافها وإصالح ما يرتتب عليها، وتشــجيع التعليم والنهوض 

بالوعي العام)88(.
- العمل عىل إيجاد حلول ملشكلة االستعامل غري القانوين لتكنولوجيا 	

املعلومات واالتصاالت، وحامية الفضاء املعلومايت.

رضورة التعاون األمني:
تقتيض هذه الرضورة أن يسهل لكل دولة االستمرار والعيش مع غريها من 
الدول التي تحتاج إىل قدر من األمن والنظام، حيث تشكل الجرمية السيربانية 
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إحدى القضايا أو التهديدات أو املخاطر الرئيســة يف الكثري من دول العامل، 
وتشغل بال الحكومات واملختصني واألفراد عىل حد سواء، وقد أثبت الواقع 
العميل أن الدولة, أي دولة, ال تستطيع بجهودها املنفردة القضاء عىل مثل 
هذه الجرمية مع التطور امللموس واملذهل يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وظهور اإلنرتنت، واالنتشار الواسع والرسيع لها الذي أدى إىل ظهور 
أشــكال وأمناط جديدة من الجرائم املتعلقة بشــبكة اإلنرتنت وهي نوع من 
الجرائم املعلوماتية، أي: السيربانية، التي باتت ال تشكل خطراً عىل رسية 
النظم الحاسوبية أو سالمتها أو توافرها فحسب، بل تعدت إىل أمن البنية 

األساسية الحرجة)89(.

البعد عرب الوطني:
تعد الجرمية الســيربانية ذات طبيعة عابرة للحــدود الوطنيــة )AAAAAAAAAAAAA AAAAA فقد 
صممت شبكة اإلنرتنت أصاًل لتكون شبكة عسكرية تقوم عىل بنية شبكة 
المركزية وغالباً ما يكون لهذه الجرمية بعد دويل ناجم عن بنيتها األساسية 
وعن التوافر العاملي للخدمات، والرسائل اإللكرتونية ذات املضمون غري القانوين 
تبعث بسهولة إىل املتلقني يف عدد من البلدان، حتى يف الحاالت التي يكون 
فيها املرسل األصيل أو املتلقي يستعمل خدمة بريد إلكرتوين يديرها مزود 
خارج البلد، ولدى بعض مزودي خدمة الربيد اإللكرتوين املجانية الشــائعة 
ماليني املستخدمني يف جميع أرجاء العامل، مام يربز البعد عرب الوطني لهذه 

الجرمية.
ويفرض العنرص عرب الوطني تحديات عىل التحقيق, بصوره املختلفة, يف 
الجرمية السيربانية مامثلة لتلك الجرائم املرتبطة بجرائم أخرى عرب وطنية، 
ونتيجة ملبدأ السيادة الوطنية األساسية، الذي مبقتضاه ال ميكن إجراء تحقيقات 
يف أقاليم أجنبية، بدون إذن السلطات املحلية، فإن التعاون الوثيق بني الدول 
املعنية أمر بالغ األهمية يف التحقيقات بشــأن هذه الجرمية والتحدي الرئيس 
اآلخر يتعلق بالوقت القصري املتاح إلجراء التحقيقات، وخالفاً للمخدرات غري 
املرشوعة، التي ميكن أن يستغرق وصولها إىل مقصدها أسابيع، بحسب وسائط 
نقلها، بينام ميكن إيصال الرسائل اإللكرتونية يف ثوان، كام ميكن تنزيل ملفات 

كربى يف دقائق، عند توافر عرض النطاق الكايف)90(.
ال بني السلطات يف مختلف البلدان بالغ األهمية؛ ألنه  ويعد التعاون الفعَّ
يف قضايا الجرمية الحاسوبية يجب اإلرساع يف جمع األدلة الرقمية  وضمن 

إطار زمني قصري، وميكن لإلجراءات الرسمية املطولة أن تعيق التحقيقات 
إعاقة خطرية.

وال يزال عدد كبري من اتفاقات املساعدة القانونية املتبادلة القامئة يستند 
إىل إجراءات رسمية معقدة ومستهلكة للوقت غالباً، ولذا يعد من الحيوي 
تعزيز التعاون بصورة متكن من التصدي الرسيع للحوادث واالستجابة رسيعاً 

لطلبات التعاون الدويل.
 وتتميز الجرمية السيربانية بالعاملية باعتبارها عابرة للحدود, لذا فإن 
مكافحتها ال تتحقق إال بوجود تعاون دويل عىل املستوى اإلجرايئ الجنايئ)91(، 
بحيث يسمح باالتصال املبارش بني أجهزة الرشطة يف الدول املختلفة، 
وذلك بإنشاء مكاتب رشطة متخصصة لجمع املعلومات عن مرتكبي الجرائم 

السيربانية.

أهمية املساعدة القانونية املتبادلة بني الدول:
يستحيل عىل كل دولة مبفردها القضاء عىل تلك الجرائم السيربانية ذات 
الطابع الدويل؛  ألن جهاز الرشطة يف هذه الدولة أو تلك ال ميكنه تعقب 
املجرمني ومالحقتهم إال يف حدود الدولة التابع لها, مبعني آخر إنه متى ما 
فرَّ املجرم أو ارتكب الجرمية من خارج حدود الدولة يقف الجهاز الرشطي 

عاجزاً.
لذلك، أصبحت الحاجة ماسة إىل وجود كيان دويل يأخذ عىل عاتقة القيام 
بهذه املهمة وتتعاون من خالله أجهزة الرشطة يف الدول املختلفة، السيام فيام 
يتعلق بتبادل املعلومات املتعلقة بهذه الجرمية واملجرمني بأقىص رسعة ممكنة، 

باإلضافة إىل تعقب املجرمني الفارين من وجه العدالة. 
وعليــه، تؤكــد املادة )26( من االتفاقية العربية ملكافحة الجرمية املنظمة 
عىل رضورة تقديم املســاعدة القانونية املتبادلة يف نطاق التعاون القانوين 

والقضايئ)92(، وفقاً لآليت: 
تتعهد الدول األطراف أن تقدم كل منها لألخرى أكرب قدر من - 1

املســاعدة القانونية املتبادلة يف املالحقات وإجراءات االســتدالل، 
والتحقيقــات، واإلجراءات القضائية األخرى فيام يتعلق بالجرائم 

املشمولة باالتفاقية.
يحق للدول األطراف, أن تطلب املســاعدة القانونية ألغراض جمع 
االستدالل والتحريات والبحث والتحقيقات وغريها من اإلجراءات املتعلقة 

A
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بالجرائم املشمولة باالتفاقية )93(.
يجوز للسلطات املختصة يف كل دولة فيام ال يتعارض مع قانونها - 2

الداخيل ودون أن تتلقي طلباً مسبقاً، أن تحيل معلومات متعلقة 
مبسائل جنائية إىل سلطة مختصة يف دولة طرف أخرى متى قدرت 
أن هذه املعلومات قد تساعد تلك السلطات عىل القيام بالتحريات 
واإلجراءات الجنائية أو إمتامها بنجاح، أو أن املعلومات قد تقيض 

إىل قيام تلك السلطة بتقديم طلب عماًل باالتفاقية)94(.
يصاغ طلب املساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجرمية أو - 3

الواقعة أو اإلجراء محل املساعدة، يف حال االستعجال يقدم الطلب بأية 
وسيلة من وسائل االتصال األكرث رسعة التي ترتك أثراَ كتابياً أو مادياً، 

ويتعني طلب املساعدة عىل البيانات املطلوبة وفقاً لالتفاقية )95(. 

التعاون الدويل الرشطي ملواجهة تحديات الجرائم السيربانية:
يتمثل يف جهود املنظمة الدولية للرشطة الجنائية A اإلنرتبولA البالغ عددها 
اليوم )188( دولة التي ترجع بداياتها األوىل إىل عام 1904م عندما تم إبرام 

االتفاقية الدولية الخاصة مبكافحة الرقيق األبيض بتاريخ 1904/5/18م )96(.
ومل متر سنة واحدة عىل هذه االتفاقية حتى بادرت سبع دول من 
الدول املتعاقدة بإنشاء تلك األجهزة, وتبادلت من خاللها املعلومات والبيانات 
الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة يف الخارج من أجل القضاء 
عىل هذه الجرمية يف أقاليمها، بعد ذلك أخذ التعاون الرشطي الدويل 
صورة املؤمترات الدولية)97(, وبذلك عقد يف بروكسل ببلجيكا يف الفرتة من 
6-1946/6/9م مؤمتر دويل بهدف إحياء مبادئ التعاون األمني ووضعها موضع 
 )AAAA ( التنفيذ, وانتهى االجتامع إىل إحياء اللجنة الدولية للرشطة الجنائية
ونقل مقرها إىل باريس بفرنسا، وغري اسمها ليصبح املنظمة الدولية للرشطة 

.)98()AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAA )AAAAAAAA الجنائية
وتهدف هذه املنظمة إىل تأكيد وتشجيع التعاون بني أجهزة الرشطة يف 
ال يف مكافحة الجرمية عامة والجرمية السيربانية  الدول األطراف وعىل نحو فعَّ
خاصة، ومنها تحديات مكافحة الجرمية املنظمة يف املستقبل, وهي تحديات 
مكافحة الجرمية يف القرن الحادي والعرشين التي تستوجب املزيد من التعاون 
الة, كام يقتيض  ال من خالل وضع اسرتاتيجية فعَّ العاملي ملواجهتها بشكل فعَّ
هذا التعاون مساعدة البلدان األعضاء يف كشف الجرائم واملجرمني من خالل 

ال للعدالة الدولية يكفل تحقيقها وكشف الحقيقة والتوصل  إقامة نظام فعَّ
إىل الحقائق عن الجرائم الخطرة والسيربانية ومرتكبيها)99(.

مجمع سنغافورة لإلنرتبول املنتظر إنجازه يف نهاية عام 2014م:
سريكز املجمع من خالل األبحاث والدراسات عىل توقع املخاطر املستقبلية, 
السيام يف الجرائم السيربانية A جرائم اإلنرتنت A حيث تقتيض تعاوناً كبرياً بني 
الرشكات التكنولوجية العاملة يف سنغافورة، وهذا املجمع لتطوير التقنيات 
التي تحد من الجرائم وتسمح أيضاً مبطاردة املتهمني بجرائم اإلنرتنت, ويقوم 
بتطوير آليات مواجهة الشبكات اإلجرامية العمالقة حول العامل وتتبع مسار 
عملها، السيام يف آسيا التي يتوقع أن تكون محطة لهذه الشبكات يف ظل 
التطورات االقتصادية التي تشهدها املنطقة اآلسيوية، إىل جانب تحسني الخربة 

وتطوير األداء الرشطي يف آسيا مبا فيها اليمن ملالحقة املجرمني)100(.  

   نطاق تطبيق األحكام اإلجرائية يف مواجهة الجرائم السيربانية:
بناًء عىل ما تقدم، تلتزم كل دولة طرف يف اإلنرتبول, بأن تتبنى يف 
قانونها الداخيل الترشيعات واإلجراءات الرضورية لتحديد الصالحيات واإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ االتفاقية وفقاً لنظمها األساسية أو ملبادئها الدستورية بتنفيذ 
التزاماتها الناشئة عن تطبيق االتفاقية املعنية بهذا املجال عىل نحو يتفق مع 
مبدأي املساواة يف السيادة اإلقليمية للدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
للدول األخرى، إذ ليس يف االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم يف إقليم 
دولة أخرى مبامرسة الوالية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حرصاً 

بسلطات تلك الدولة األخرى مبقتىض قانونها الداخيل)101(. 
لهذا، ينبغي عىل جميع الدول األطراف تبادل املساعدة فيام بينها بأقىص 
مدى ممكن لغايات التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة بجرائم تقنية املعلومات 

أو لجمع األدلة اإللكرتونية يف الجرائم آنفة الذكر.
وأصبحت الترشيعات السيربانية مكوناً أساسياً من مكونات البيئة التنظيمية 
والقانونية الالزمة لتطوير مجتمع املعلومات، كام تشــكل عنرصاًَ هاماً لتوفري 
الثقة بالخدمة اإللكرتونية وتأمني الحامية ملستخدمي الفضاء السيرباين، كام 
يساعد يف تحفيز االستثامرات املحلية وجلب االستثامرات الخارجية لتطوير 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها املختلفة االجتامعية 

واالقتصادية.
لذلك، يستلزم تعزيز بناء القدرات؛ من أجل تطوير الترشيعات السيربانية 
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وتحسني استثامرها وطنياً وإقليمياً، باإلضافة إىل النهوض مبجتمع املعرفة 
وتســهيل استثامر الفضاء السيرباين إقليمياً ومحلياً، كام يتطلب تغطية الفجوة 
القانونيــة والترشيعيــة فيام بني الدول العربية األطراف يف االتفاقية أواًل ثم 

فيام بينها وبني الدول املتقدمة تكنولوجياً.
ختاًما, ال نعترب قد عالجنا كافة جوانب املوضوع, بل فتحنا الباب ملشوار 
علمــي أمــام كل املهتمني واملتخصصني باعتباره من املوضوعات الحديثة عىل 

املستويني العريب واملحىل 
)الوطني(.. ونســأل الله تعاىل التوفيق والســداد وأن يكون لنا نصيب علمي 

نافع يف ذلك.

توصل هذا البحث إىل أهم النتائج والتوصيات اآلتية:

أوالً - أهم النتائج:
لقد توصلت عمليات هذا البحث إىل نتائج عدة، أذكر أهمها بحسب 

اآليت:
ال تقوم أو تستقيم أي حكومة إلكرتونية من دون تنظيامت تستند إىل - 1

جهاز متكامل مبني عىل أساس مبادئ وترشيعات قانونية تنظم استخدام 
وسائل املعلوماتية واإلنرتنت.

يتيح الطابع العاملي لإلنرتنت ارتكاب املجرمني أي أنشطة غري قانونية, - 2
يف كل مكان.

وجود صعوبة يف تكييف النصوص القانونية العامة الواردة يف قانون - 3
العقوبات لتجريم األفعال التي يكون موضوعها أدوات املعلوماتية، رغم 
أن اليمن أصدرت قانون رقم )40( لســنة 2006م بشــأن أنظمة الدفع 
والعمليات املالية واملرصفية اإللكرتونية, إال أنه غري كاٍف باعتبار الجرائم 
السيربانية تنتهك مجاالت أخرى متعددة تتطلب ترشيعات متخصصة 

ملكافحتها.
ظهرت تهديدات ومخاطر الجرمية السيربانية املنظمة يف معظم الدول ومنها - 4

اليمن، فأصبحت الجرمية السيربانية منظمة إىل درجة أنها باتت تعد أحد 
أساليب الحرب الجديدة وإحدى وسائل األعامل اإلرهابية.

لقد بارشت بعض الدول العربية بسن الترشيعات املنظمة للفضاء - 5
السيرباين، ولكن معظم دول املنظمة مازالت تفتقر لتوافر حزمة 

متكاملة لتغطية كافة محاورها.

ثانياً - أهم التوصيات:
نبني ما يذلل منها تحديات األمن السيرباين مستقباًل، وذلك بحسب اآليت:

ســن ترشيعات وطنية مالمئة للحد من الجرائم السيربانية باالستفادة - 1
من أحدث وآخر التطورات القانونية والتقنيات املستحدثة؛ ابتغاء زيادة 
الوعي القانوين تنفذه آليات متخصصة وفقاً السرتاتيجية وطنية شاملة, 

يقودها جهاز العدالة الجنائية نحو تحقيق األمن السيرباين.
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الة يف املؤمترات املتخصصة والندوات وحلقات النقاش وورش - 2 املشاركة الفعَّ
العمل. 

تحسني قدرات الرشطة يف مجال التحقيقات وسد الهوة بني أجهزة - 3
الرشطة التي تحتاج إليها عىل املستوين اإلقليمي والوطني.

العمل عىل تحقيق األمن املعلومايت وحفظ الحقوق املرتتبة عىل االستخدام - 4
املرشوع للحاســبات اآللية والشبكات املعلوماتية، باإلضافة إىل حامية 

املصلحة العامة، واآلداب واألخالق العامة. 
وضع اتفاقية عربية للترشيعات السيربانية تتضمن املجاالت الستة - 5

إلرشادات االسكوا.

نؤكد عىل رضورة وجود الرشطة اإللكرتونية ) السيربانية ( املتخصصة, - 6
إذ يعد وجودها املرتكز األسايس، أي: األصل الذي يبنى عليه دورها 

القضايئ يف سيادة القانون والدعوى الجنائية.  

إنشاء هيئة وطنية مبشاركة القطاع الخاص ملواجهة الجرائم املتعلقة - 7
باألمن السيرباين, وتنسيق التعاون األمني, الدويل واإلقليمي والوطني 
وربطها بقواعد بيانات؛ للسيطرة عليها وتبادل املساعدات الجنائية 

-  األمنية والقضائية - عربها.
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10 ( يراجع ك اإلرشاد الخامس من إرشادات اإلسكوا، مرجع سبق ذكره.
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النقدية عرب اإلنرتنت من حساب آلخر إلخفاء الصبغة غري املرشوعة ملصدر األموال القذرة.., 
للمزيد ينظر: د/ هدى قشقوش, جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل, ط األوىل, 
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دار النهضة العربية, القاهرة, 1998م, ص62 وما بعدها.
15 ( ينظر: د/ إبراهيم عبد الله النارص, الجوانب القانونية للتجارة اإللكرتونية, مجلة اتحاد 
املصارف العربية, العدد 238, املجلد العرشون, أكتوبر 2000م, ص90(. وملزيد من التفصيل 
يراجع: د/ أمين عبد الله فكري, جرائم نظم املعلومات, دار الجامعة A اإلسكندرية, 2007م, 

ص50 وما بعدها(.
16 ( تعريف الفضاء اإللكرتوين )الحكومي(: هو الكيان املنطقي الذي تجري فيه معامالت 
الحكومــة اإللكرتونيــة جميعها وتحيا فيه جميع عنارص منظومة الحكم اإللكرتوين, وميثل الفضاء 
املادي A حكومي A جميع الكيانات املرتبطة بالحكومة الكالسيكية وعالقاتها ببعضها البعض.., 

ملزيد من التفصيل متوفر يف املوقع AAA.A-AAAAAAAAAA.AAA )2011/9/12م(.
17 ( ملزيد من التوضيح ينظر املوقع: املنتدى العريب A إدارة املوارد البرشية AAA.AAAAAAAAAAAAA.AAA )2011/9/13م(.

كام يظهر من خالل تعريف العقد اإللكرتوين أن التوقيع اإللكرتوين يظهر يف املعامالت املتعلقة بالتجارة 
اإللكرتونية كالعقود التجارية, وهو ما يوضع عىل املحرر اإللكرتوين, ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز 
أو إشارات أو غريها, يكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية املوقع ومتيزه عمن سواه من األشخاص، 
وهذا يتفق مع تعريف الترشيع اليمني.. ينظر: املادة )2( من قانون رقم )40( لسنة 2006م بشأن 
أنظمة الدفع والعمليات املالية واملرصفية اإللكرتونية، الجريدة الرسمية، العدد)24( لسنة 2006م ، ص 88.
وعرفه أحد الفقهاء: بأنه رقم رسي معني أو رمز ويتبع إجراءات محددة يتم بها يف النهاية التوصل إىل نتيجة معينة 
ومعروفة, فيكون مجموع هذه اإلجراءات هو البديل الحديث للتوقيع مبفهومه املادي التقليدي, ) ينظر: د/ أمين 

عبدالله فكري, مرجع سابق, ص48(.
18 ( أكدت ذلك د/ نيبال إدلبي، رئيسة فريق إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف لجنة 
األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )االسكوا(، يف حلقة النقاش التي أقيمت يف 
الكويت ضمن فعاليات مؤمتر الحكومة اإللكرتونية الثاين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي 

نظمه الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات يف 14-2011/11/15م.
19 ( وتشمل أصول املؤسسات واملستعملني أجهزة الحوسبة املوصولة بالشبكة واملوظفني والبنية 
التحتيــة والتطبيقــات والخدمات وأنظمة االتصاالت ومجموع املعلومات املنقولة أو املحفوظة يف 
البيئة    السيربانية, ملزيد من التوضيح يراجع القرارات الصادرة من قطاع تقييس االتصاالت، 

قرار رقم )181( االتحاد الدويل لالتصاالت، ص 20.
20 ( يراجع: القرار رقم )181( الصادر من مؤمتر االتحاد الدويل لالتصاالت، قطاع تعيني 

االتصاالت، املنعقد يف حيدر أباد, الهند، يف يونيو 2010م، ص 20.
21 ( ينظر: بحث د/ أحمد النكالوي، رؤية تصورية للعالقة بني مفهوم األمن والعملية البحثية 
العلمية، قدم للندوة العلمية الـ35 مناهج البحث يف العلوم األمنية، 21-23 ربيع اآلخر 1415هـ 
- املوافق 26-28 سبتمرب 1994م، يف جامعة نايف... الرياض، ص23، للمزيد من التوضيح 
ينظر: د/ رابح حروش، املعايري األخالقية للبحث العلمي يف ضوء املفهوم الشامل لألمن، قدم 

للندوة العلمية الـ35، ص78 و 90.
22 ( وثيقة األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )اإلسكوا( إدارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت مرشوع تنسيق الترشيعات السيربانية لتحفيز مجتمع املعرفة يف املنطقة 

العربية... اإلرشاد الخامس، بريوت 2011م، ص 3 وما بعدها.
23 ( وثائق جامعة الدول العربية، األمانة العامة، االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

املعلومات،التي حررت يف القاهرة، مرص, يف 1432/1/15هـ، املوافق 2010/12/21م، ص2.
24 ( وثيقة جامعة الدول العربية بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع سابق، ص2.

25 ( تم توسيع نطاق اتفاقية برن لحامية املصنفات الفنية واألدبية عام 1996م بواسطة اتفاقية 

حق املؤلف AAAAAAAAA AAAAAA التي أضافت األعامل الرقمية إىل مجموعة األعامل املحمية مبوجب اتفاقية برن.., 
ملزيد من التفصيل متوفر يف املوقع:AAA. AAAA .AAAAAAAAAAAA..) 6يوليو2011م (.

26 ( ينظر: وثيقة األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا ) االسكوا(... 
اإلرشاد السادس، حقوق امللكية الفكرية يف املجال املعلومايت والسيربانية، بريوت 2011م، ص 2.

27 ( ينظر: وثيقة جامعة الدول العربية، األمانة العامة، بشأن االتفاقية العربية ملكافحة جرائم 
تقنية املعلومات، املادة األوىل, الهدف من االتفاقية، ص1.

28 ( ينظر: وثيقة األمم املتحدة..., اإلرشاد السادس، بريوت 2011م، مرجع سابق، ص 4.
29 ( ملزيد من التفصيل انظر: إرشادات االسكوا للترشيعات السيربانية الستة الصادرة من 
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا ) االسكوا( إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

بريوت, 2011م. 
30 ( ينظر: تعريفه ضمن تعريفات األمن، املطلب األول من هذا البحث.

31 ( يراجع: املادتني )5،6( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات.
32 ( يراجع: املادة املذكورة ضمن االتفاقية العربية ملكافحة تقنية املعلومات, مرجع سبق 

ذكره.
33 ( ينظر: إرشادات االسكوا للترشيعات السيربانية, االرشاد الخامس، مرجع سبق ذكره.

34 ( يراجع املادتني: )7،8( من االتفاقية العربية ملكافحة تقنية املعلومات, املرجع السابق، 
ص 4.

35 ( تفيد اإلشارة إىل أن هناك نوعني من الحامية القانونية لربمجيات الحاسب اآليل, األول:  
املحمي مبوجب قوانني حامية حق املؤلف، والثاين: املحمي مبوجب قانون براءات االخرتاع، وهذا 
النوع يتعلق بالربمجيات التي لديها مفعول تقني أو صناعي, أي للربمجيات املعدة للصناعة, 

يراجع AAA. AAAAAAAA AAAAAAAAAA.AAA.)2010/1/15م(.
36 ( ينظر: بحث.د/ فائزة الباشا، السياسة الجنائية املستقبلية يف مواجهة الجرمية السيربانية،جامعة 

الفاتح، ليبياـ طرابلس، ص 7 وما بعدها. 
37 ( ينظر: االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املرجع السابق، ص 4 وما بعدها.

38 ( ملزيد من التفصيل راجع: الباب السابع املادة )34( من نص اإلرشاد املتعلق بحقوق 
امللكية الفكرية يف املجال املعلومايت والسيرباين، إرشادات االسكوا للترشيع السيرباين، ص 33 وما 

بعدها.
39 ( ينظر: بحث د/ فائزة الباشا، املرجع السابق، ص 8 وما بعدها.

40 ( يراجع املادتني:)10،11( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع 
سابق، ص 5. 

41 ( ينظر.د/ فائزة الباشا، املرجع السابق، ص 10.
42 ( ملزيد من املعرفة يراجع: القانون اليمني رقم )19( لسنة  1994م بشأن حامية امللكية 

 ..AAA.AAAAAAAAAAAA.AAA.AAالفكرية، املوقع
43 ( ينظر: وثيقة األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا ) اإلسكوا(، اإلرشاد 

السادس: حقوق امللكية الفكرية يف املجال املعلومايت والسيرباين، بريوت, 2011م.
44 ( يراجع: املادة )18( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع سابق، 

ص 7. 
45 ( يراجع: املادة )18( من االتفاقية العربية..., مرجع سبق ذكره.

46 ( ينظر: د/ فائزة الباشا، مرجع سابق، ص 12.
47 2( ينظر: وثيقة األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا )االسكوا( إدارة 
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مرجع سابق، ص 3 وما بعدها.
48 3( ينظر: بحث.د/ فائزة الباشا، مرجع سابق، ص 12.

49 ( ملزيد من التوضيح يراجع: املادة )7( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 
املعلومات التي أكدت عىل أن االعرتاض املتعمد بدون وجه حق لخط سري البيانات بأي من 
الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية جرمية تستحق التشديد يف  العقوبة، 
باعتبارها إساءة يف استخدام وسائل تقنية املعلومات التي تعد جرمية يف حد ذاتها..., يراجع 
املادة )9( من االتفاقية املعنية، وأما إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم بقصد املساس بأمن الدولة التي 
تبنت ترتيب تجرميها إرشادات االسكوا للترشيعات السيربانية ضمن املواد من 42-48 تحت تسمية 
الجرائم املعلوماتية ضد الدولة والسالمة العامة. ملزيد من التفصيل ينظر: د/ محمد قاسم أسعد، 
الجرائم الخطرة عىل األمن العام، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1433هـ، 2012م، ص 110 وما بعدها.

50 ( تعريف التزوير: هو محاولة تزيني الكذب وطمس الحقيقة وإلباس الباطل ثوب الحق، وهو 
تحوير القصد من التضليل.., والتزوير نوعان: مادي، ومعنوي..., ملزيد من املعرفة يراجع العميد/ 
محمد أحمد، أساليب التزييف والتزوير وطرق كشفها، ط األوىل، جامعة نايف العربية...، الرياض، 

1424هـ2000م، ص 17 وما بعدها.
51 ( يراجع: املادتني ) 7و9 ( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع سابق، 

ص 4.  
52 ( يراجع: املادة )18( من االتفاقية العربية املعنية بذلك..., ص7.

53 ( ملزيد من التفصيل يراجع: املذكرة التوضيحية للقانون الجزايئ العريب املوحد، الجزء الثاين، 
الصادر من جامعة الدول العربية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب كقانون أمنوذجي 

بالقرار رقم )229(، الدورة )12( بتأريخ 1996/11/19م، ص 136 وما بعدها.
54 ( يراجع: املادة )14( من االتفاقية العربية آنفة الذكر، التي جرمت االعتداء عىل حرمة الحياة 

الخاصة,  ص6.
55 ( يف حني نالحظ أن االتفاقية املعنية بذلك مل تجرم هذا السلوك إال أنه يدخل ضمناً يف 

االعتداء عىل حرمة الحياة الخاصة الذي جرمته املادة )14(.
56 3( ملزيد من التوضيح يراجع: القانون الجزايئ العريب املوحد، مرجع سابق، ص 221، وقد 
توسع يف هذا املجال من حيث خطف القارصين وإهامل األرسة لألطفال وتركهم وتعريضهم 

للخطر، انتهاك اآلداب وإفساد الشباب والبغاء..., وغريها.
57 4( ملزيد من املعرفة يراجع: املادتني )12-13( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

املعلومات، مرجع سابق، ص 5 وما بعدها.
58 1( يراجع املادتني من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع سابق، ص 

4 وما بعدها.
59 2( ملزيد من التوضيح ينظر: القانون الجزايئ العريب املوحد، مرجع سابق، ص 205، 265وما 
بعدهام باإلضافة إىل االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، املادة )21( مرجع 

سابق، ص 8.
60 ( يراجع: املادة )15( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع سابق، 

ص 6.
61 ( يراجع املادة )16( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، مرجع سابق، 

ص6 وما بعدها.
 .295-270.AA,)2008 AAAAAAAA ( 11,3."""- """"" ""y"""" """", AAAAAAAAAA AAAAA AAAAAA AA AAAAAAAAAA: AAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAA,AAA،ينظر ) 62
يرى تشو يف هذه املقالة أن هناك فئات من الجامعات اإلجرامية املنظمة التي تستغل تكنولوجيا 

املعلومات الخرتاق الضوابط.
.AAAAAAAAA AAAA. AAA. AAAA. AAA. AA.34.A)2007( AAAAAAAAA AAAAA AA AAAAAAAA AAAAAAA 2007 AAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAA AAAAA AAAA AAAAA AAAAAA AAAAAA AAA AAAAA AAAAAAAAAA،ينظر ) 63
64 ( ينظر: وثيقة األمم املتحدة  )A/AAAA.9/213(مرجع سابق، ص 12.

.273 .AA.AAA, A 40) انظر الحاشية (AAAAA, A AAAAAAAAA AAAAA AAAAAA :ينظر ) 65
66 ( يراجع: وثيقة األمم املتحدة)A/AAAA/9/213( التطورات األخرية يف استخدام العلم والتكنولوجيا 

من جانب املجرمني والسلطات املختصة يف مكافحة الجرمية مبا يف ذلك الجرائم الحاسوبية.
67 ( ومثة شــاغل آخر يتعلق بالخدمات املتاحة باالتصال الحاســويب املبارش، وهو رسعة تبادل 
املعلومات، التي ثبت أنها مثرية للتحدي، السيام التحقيق يف الجرمية ذات األبعاد الوطنية، 
فيام يتعلق بأثر الرسعة الشديدة التي تم بها تبادل البيانات عىل التحقيقات يف الجرائم 
الحاسوبية،انظر: فهم الجرمية السيربانية ـ دليل البلدان النامية، جنيف ( 2009م,  متاح عىل 

.AAA. AAA. AAA/AAA:املوقع
.AAA. AAA. AAA:2008/1/29, ومتاح عىل املوقع  AAAAAAAA AA 32114 ,AAAA AAAAAA, AAAAAAA , AAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAA  AAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAAAA AA:68 ( ينظر

69 2( يراجع املادة )30( من االتفاقية العربية، مرجع سابق، ص 13 وما بعدها.
70 1( ينظر: القرار رقم 2/55.

71 2( ينظر: مؤمتر األمم املتحدة ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني،الذي عقد يف فيينا خالل الفرتة 
.15/187.A/AAAA من 10-2000/4/17م، الوثيقة

72 1( ملزيد من التفصيل تراجع: وثيقة األمم املتحدة )A/AAA/63/55( 2001/1/22م قرار الجمعية 
العامة رقم )63/55( بشأن مكافحة إساءة استعامل تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية.

73 2( الفريق األول معني بالتعاون الدويل, واآلخر فريق الخرباء الحكوميني العامل املؤقت 
املفتوح العضوية املعني باملساعدة التقنية مبقتىض قرارين صادرين من دورة مؤمتر األطراف 
الثانية واجتمعا للمرة األوىل خالل دورته الثالثة، يف عام 2006م، ويف الدورة الرابعة، جعل 
الفريق العامل املعني بالتعاون الدويل عنرصاً ثابتاً من عنارص املؤمتر، ويجتمع هذا الفريق 
العامل مرة كل سنة منذ إنشائه وعقد أحدث اجتامع له يف اآلونة األخرية يف 2009/10/2،1م.

74 ( ينظر: وثيقة األمم املتحدة )A/AA.8/2010/15( املجلس االقتصادي واالجتامعي، صادرة  يف2010/3/4م، 
ص4.

.)23/11/2011 (.AAAA:// AAAAAAAAA.AAA ملزيد من التوضيح متوفر يف املوقع ) 75
76 ( ملزيد من التفصيل تراجع، املادتني )37و 38( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية 

املعلومات، مرجع سابق، ص 20و 21 وما بعدهام.
77 ( يراجع: املادة )40( من االتفاقية املذكورة، ص 23 وما بعدها.

78 ( ملزيد من التوضيح يراجع: املادة )3( من االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، 
مرجع سابق، ص 3.

79 ( ينظر: إرشادات اإلسكوا للترشيعات السيربانية، اإلرشاد السادس، مرجع سابق، ص 4 وما 
بعدها.

80 ( الحكومة اإللكرتونية: هي النســخة االفرتاضية عن الحكومة الحقيقية الكالســيكية مع فارق 
أن األوىل تعيش يف الشبكات وأنظمة املعلومات والتكنولوجيا وتحايك وظائف الثانية التي تتواجد 
بشكل مادي يف أجهزة الدولة.. ملزيد من التأكيد يراجع: د/ محمد قاسم اسعد، الجرائم 

الخطرة عىل األمن العام، مرجع سابق، ص 143.
81 ( تراجع: اتفاقية بودابست املتعلقة بالجرمية اإللكرتونية، تاريخ 2001/11/23م، والصادرة 
عــن مجلــس أوروبا، وأيضاً االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات الصادرة عن 
مجليس وزراء العدل والداخلية العرب يف القاهرة، مرص العربية، بتاريخ 1423/1/15هـ، املوافق 
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3 األمـن السيرباين 

مفهوم الإرهاب 
بني الت�شريعات الوطنية والدولية
يف �شوء الواقع الجتماعي والأمني لليمن

مقدم. د/ عبداللطيف عبدالقوي الع�شايل
أستاذ علم االجتامع املساعد 

بكلية الدراسات العليا " أكادميية الرشطة
مستشار رئيس األكادميية

4

2010/12/21م.
82 ( ملزيد من التفصيل يراجع: إرشادات االسكوا للترشيعات السيربانية، مرجع سابق، ص 6 

وما بعدها.
83 ( إال أن املشكلة القانونية األبرز يف هذا السياق كانت متمثلة بالتعديات العابرة للحدود 
عىل األعامل الرقمية، مام اقتىض إىل توسيع نطاق تطبيق املعاهدات الدولية واإلقليمية الخاصة 
بحامية امللكية الفكرية لتشمل األعامل الرقمية وتوسع نطاق اتفاقية برن لحامية املصنفات 
الفنية واألدبية عام 1996م بواسطة اتفاقية حق املؤلف AAAAAAAAA AAAAAA التي أضافت األعامل الرقمية إىل 
.AAA.AAAA. AAA/AAAAAAAA:مجموع األعامل املحمية مبوجب اتفاقية برن..., ملزيد من املعرفة متوفر يف املوقع

)2011/10/11م(.
84 ( املنتج شبه املوصل: هو الشكل النهايئ أو الوسيط لكل منتج ..., ملزيد من التفصيل 

ينظر: إرشادات اإلسكوا للترشيعات السيربانية، مرجع سابق، ص 23.
85 ( ملزيد من التفصيل متوفر يف املوقع: AAA.AAAA.AAA/ AAAAAAAA AAA. )2011/11/18م (.

86 ( ملزيد من التوضيح تراجع: املادة )17( من االتفاقية املذكورة، مرجع سابق, ص 7.
87 ( ينظر، بحث د/ حسني بن سعيد بن سيف الغافري، الجهود الدولية يف مواجهة جرائم 

االنرتنت، د.ن، 2007م، ص 3.
88 ( يراجع: قرار رقم )174( لالتحاد الدويل لالتصاالت بشأن خط العمل جيم 5 الخاص ببناء 

الثقة واألمن يف استعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ص 22. 
89 ( ملزيد من التوضيح ينظر: تدابري مكافحة الجرائم املتصلة بالحواسيب, مؤمتر األمم 
املتحدة الحادي عرش ملنع الجرمية والعدالة الجنائية، املنعقدة يف بانكوك يف الفرتة من 18-

 .A/AAAA.203/14 2005/4/25م, وثيقة رقم
90 ( ينظر: وثيقة األمم املتحدة بشأن املؤمتر 0012)A/AAAA 213/9 (، مرجع سابق، ص 5. 

91 ( ينظر: د/ جميل عبد الباقي الصغري، الجوانب اإلجرائية للجرائم املتعلقة باإلنرتنت، دار 
النهضة العربية، القاهرة، 1998م، ص 75. 

92 ( ملزيد من التفصيل يراجع: االتفاقية العربية ملكافحة الجرمية املنظمة، حررت يف القاهرة، 
مرص، يف 1432/1/15هـ ـ املوافق 2010/11/21م ، ص 15 وما بعدها. 

93 ( املســاعدة القضائية الدولية: وهي كل إجراء قضايئ تقوم به دولة، من شــأن تسهيل مهمة 
املحاكمة يف دولة أخرى، بصدد جرمية من الجرائم عرب الوطنية، وبالتايل ميكن للدول أن تتبادل 
نقل النزالء بقصد تنفيذ األحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبري سالبني للحرية صادرين من 
محاكم إحدى املتعاقدة أو أطراف أخرى يف معاهدة أو اتفاقية..., ملزيد من التوضيح يراجع: 
االتفاقية العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إطار تنفيذ األحكام الجزائية، 

املادة )2(، ص 2 وما بعدها.
94 ( تراجع: املادة )26( من االتفاقية العربية ملكافحة الجرمية املنظمة، مرجع سابق، ص 

15 وما بعدها.
95 ( تراجع: املادة )26( من االتفاقية املذكورة..., ص16 وما بعدها.

96 ( ملزيد من املعرفة تراجع: إصدارات األمم املتحدة, مجموعة املعاهدات, املجلد 1752, 
الرقم 28456.

97 ( انظر: د/ محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدويل يف مجال مكافحة الجرائم الدولية 
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ملخص البحث

وضحنا يف هذا البحث بالدراسة والتحليل، مفهوم اإلرهاب بني الترشيعات 
الوطنية والدولية يف ضوء الواقع االجتامعي واألمني للجمهورية اليمنية، حيث 
تم الرتكيز يف مضامينه عىل جذور الظاهرة اإلرهابية عىل مستوى الفكر اإلنساين 
وعىل ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية، وكذلك بناًء عىل ما جاء يف الترشيعات 
والقوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية، آخذين بعني االعتبار يف هذه املقاربة 
العلمية خصوصية املجتمع اليمني، ويف ذات السياق حاولنا اإلجابة عن العديد 
من التساؤالت من قبيل: ملاذا مل يوجد حتى اللحظة إجامع دويل بشأن تعريف 
ظاهرة اإلرهاب؟، عىل الرغم من أن الكل يتفق عىل خطورة هذه الظاهرة، 
وعىل رضورة مكافحتها، نظراً ملا تحدثه من دمار واسع ورعب وترويع  لدى 
أبناء املجتمع، ومن ثم قمنا بتتبع مالبسات وعوامل انتشار الظاهرة اإلرهابية 
وآثارها يف املجتمع اليمني، وتساءلنا بعد ذلك عن إمكانية الوصول إىل تعريف 
محدد لإلرهاب يف الجمهورية اليمنية، يجمع بني خصوصية املجتمع اليمني 
ويف ذات الوقت ميكن أن نقدمه كأمنوذج للتقريب بني وجهات النظر املختلفة 

حول هذا املفهوم.
 ومن النتائج التي توصلنا إليها يف هذا البحث، أن املشكلة ال تكمن يف إمكانية 
تحديد مفهوم اإلرهاب من عدمه عىل الصعيد الدويل، بقدر ما هي إشكالية 
تتحدد يف االختالف بني وجهات النظر، التي تخضع يف مجمل ذلك العتبارات 
ذاتية وأخرى موضوعية، تم مناقشتها بني ثنايا هذا البحث، ومن جهة أخرى 
تبني بأن نطاق الظاهرة اإلرهابية تزداد وتتسع كل يوم يف ظل تردي الظروف 
املعيشية واالجتامعية واالقتصادية واألمنية، وهشاشة الحياة السياسية، والواقع 
تعريف  استخالص  تم  كام  اليمنية،  للجمهورية  والحزيب  والتعليمي  الثقايف 
محدد لإلرهاب عىل الصعيد اليمني، يتمتع باملرونة وبقابليته للتعميم إىل حد 
كبري، وذلك بعد أن تبني لنا أنه ال يوجد حتى كتابة هذا البحث ما يؤكد 
وجود ترشيع خاص باإلرهاب، أو حتى تعريف محدد له تنطلق منه الرؤية 
االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب يف الجمهورية اليمنية، وهو األمر الذي أفرز جملة 
من اإلشكاالت التي تصدينا لها، من خالل جملة من التوصيات التي أوردناها 

يف نهاية هذا البحث.
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AAAAAAA
AAAA AAAAAAAA AAAAA AAAA AAA AAAAA AAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAA AAAAAA AAA AAAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AA AAA AAAAA AA AAA AAAAAA AAAAAAA AAA AAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAA AA AAAAA , AAAAA AAA AAAAA AA AAAA AAAAAAAA AAA AA AAA AAAAA AA AAA AAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AA AAA AAAAA AA AAAAA AAAAAAA AAA AA AAAAA AA AAA AAAAAAAAAA AA AAA AAAAAAA AAAAAA , AA AAAA AA AAAAAAAA 
AA AAAA AAAA AA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA , AAAAAA AAAA AAAAAAA AA AAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AA  AAAAAA AAAAAAA , AAA AA AAA AAAA AAAAAAA, AA AAAAA AA AAAAAA AAAA AAAAAAAAA AAAA AA : AAA AAA AAA AAAAA AAAAA AAAA AAAAAA AA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AA A AAAAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAA, AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA AA AAA AAAAAAA AA AAAA AAAAAAAAAA , AAA AAA AAAAAAAAA  AA AA AAAAAAAAAA 
AAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA, AAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAA, AAA AAAA AA AAAAAA  AAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAA AAAAAA AAA AAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAA AAA AAAAAAA AA AAAAAA AAAAAAA , AAAA  AA AAAAAAAA AAAA AA AA AAA AAAAA AAAAAAAA AAA AAA AAAAAAAA , AAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAA A AAAAAAAA AAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AA AAAAA , AAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AA  AAAAAA AAAAAAA AAA AA AAA AAAA 
AAAA AA AAA AAAAA AA AA A AAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AA AAAA AAAAAAA.
AA AA AAA AAAAAAAA AA AAAA AAAAAAAA , AAAA AAA AAAAAAA AAAA AAA AA AAA AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAA AAA AAAAAAA AA AAAAAAAAA, AAAAAAA AA AAA AAAAAAAAAAAAA AAAAA , AA AAA AA AAA AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAA AAA AAAAA , AAAAA AAA AAAAAAA AA AA AAAAAAA AAAAA AA AAAAAAAAAA AAA AAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAA AAA AAAA AAAAAAAAA AAAAAAA AAA AAAAA AA AAAA AAAAAAAA , AA AAA AAAAA AAAA AA AA AAAAA AAAA 
AAA AAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAA AAA AAAAAAA AAAAA AAA AA AAAAA AA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAA, AAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAA , AAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AAAA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAAAA , AAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AAAAAAA AA AAA AAAAAAAA AA AAAAA , A AAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AAA AAAA AAAA AAAAA AA AAA AAAAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAA AA  AAAAAAAAAAA AAA AA AAAAAAA AA AA AAAAAAAAAAA AA A AAAAA AAAAAA , AAAAA AA AAAA AAAA AAAAA AA 
AAA AA AAA AAAAAA AAAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAAA AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AA AAAA A AAAAAAAA AAAAAAAAAA AA AA AA A AAAAA AAAAA AAA AAA AAAAAAAAA AAAAAA AA AAAAAA AAAAAAAAA AA AAA AAAAAAAA AA AAAAA , AAAAA AAA AAAAAAAA A AAAAAA AA AAAAAAAA AAAA AA AAAAAAA AAAA AAAAAAA A AAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAA AA AAAA AA AAA AAA AA AAAA AAAAAA.

AAA AAAAAAAAA AAAA AAA

جدل  بشأنها  ثار  التي  املفاهيم  من  اإلرهــاب  مفهوم  يعد 
واإلقليمية  املحلية  األصعدة  كافة  عىل  النطاق  واسع  معريف 
والدولية، وداللة ذلك أنه ال توجد صيغة جامعة مانعة لتعريف 
عىل  أم  مبفردها  الــدول  مستوى  عىل  سواء  الظاهرة،  هذه 
مستوى التكتالت اإلقليمية والدولية؛ نظراً لتعدد وتباين األبعاد 
واملتغريات التي تحيط بظاهرة اإلرهاب ذاتها من جهة، ومن 

F
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جهة أخرى هناك اختالف بني وجهات النظر وفقاً للمرجعيات الدينية والفكرية، 
واأليديولوجية والثقافية والحضارية، واملصالح  الذاتية واالقتصادية والسياسية 
ملختلف الدول، وهو األمر الذي أوجد جملة من اإلشكاالت املحورية عىل 
مستوى الدول ذاتها وعىل املستوى الدويل إجامالً، يف كيفية التعامل مع هذه 
الظاهرة بأبعادها وانعكاساتها الخطرية عىل األمن القومي املحيل والعاملي، ويف 
كيفية تنسيق الجهود املشرتكة ملكافحتها يف ظل عدم وجود رؤية مشرتكة 
حول تحديد مفهوم اإلرهاب، مام قلل من نجاعة الجهود املبذولة عىل الصعيد 
الدويل يف ابتكار وسائل وأساليب للوقاية والعالج، األمر الذي دفعنا ملناقشة 
هذا املوضوع، انطالقاً من تساؤل مهم مضمونه Aإىل أي حد ميكن لنا يف هذا 
البحث الخروج برؤية علمية لتحديد مفهوم اإلرهاب يف الجمهورية اليمنية، ويف 
ذات الوقت نستطيع أن نقدمه كأمنوذج للتقريب بني وجهات النظر املختلفة 
عىل املستوى الدويل؟A، وإزاء ذلك فرضت طبيعة هذا البحث استخدام عدد 
من املناهج العلمية، وهي: املنهج الوصفي والتاريخي واملقارن، ومنهج التحليل 
والتفسري، فضاًل عن االستعانة بعدد من الوسائل واألدوات املنهجية، وقد خلصنا 
إىل عدد من النتائج والتوصيات التي نأمل من خاللها  املساهمة يف إيجاد 

الحلول املمكنة للظاهرة املطروحة عىل بساط البحث.

اإ�شكالية البحث:
عرفت املجتمعات اإلنسانية جرائم كثرية منذ عصور ضاربة يف القدم, إال أن 
هذه الجرائم أخذت يف عرصنا الحايل أبعاداً أكرث خطورة وأكرث اتساعاً وانتشاراً 
وعنفاً مام كانت عليه من ذي قبل، فقد غدت معظم دول العامل اليوم مرسحاً 
ألعامل العنف واإلرهاب والقتل والتخريب بشكل غري مسبوق، ومن نتائج ذلك 
إدخال الرعب والخوف يف النفوس، والتخريب لجزء من مكتسبات ومقدرات 

الشعوب .
فاإلرهاب ليس اخرتاعاً عربياً أو إسالمياً، بل هو سلوك قديم، ال دين له وال 
وطن، وال يأبه بحقوق اإلنسان وال بالقيم التي تحض عليها األديان الساموية، 
وال يقترص اإلرهاب يف هذا العرص عىل دول بعينها، بل أصبح ظاهرة إجرامية 
لعاملية  عاملية تهدد اإلنسانية جمعاء وتعود بها إىل العصور البدائية، ونظراً 
اإلرهاب وخطورته نشطت الدول من أجل مكافحته وأولته جل االهتامم، واهتم 
به كثري من الباحثني واملفكرين، وعلامء الدين واالجتامع والرتبية، وعلامء النفس 

والسياسة، ورجال األمن، واملهتمني عىل اختالف مشاربهم الفكرية.

ويف الحقيقة البد أن نعي بأن اإلرهاب ظاهرة معقدة، وأن بحثها ليس باألمر 
السهل أو الهني، ويكفي للربهنة عىل هذه الصعوبة أنه برغم إدراك العامل 
ملدى خطورة ظاهرة اإلرهاب واإلجامع عىل رضورة مكافحته، إال أنه ال يوجد 
اتفاق عىل صيغة جامعة مانعة لتعريفه بني جميع دول العامل، وإذا قمنا 
بتحليل مجمل التعريفات التي وردت بشأن هذا املصطلح؛ بغرض تحديد درجة 
دقتها وقياس مدى إمكانية االعتامد عليها يف عملية وصف وضبط وتحديد 
ما ميكن تسميته بالعمل اإلرهايب، فإنه رسعان ما ندرك أن كاًل منها ال يكفي 
لبيان مفهوم اإلرهاب بياناً جلياً واضحاً تتوفر فيه رشوط التعريف، ألن غالبيتها 
إما جامع غري مانع، وإما مانع غري جامع، وإما ليس جامعاً وال مانعاً، وهذا 
االختالف يف تعريف اإلرهاب راجع الختالف رؤية الدول ومصالحها الذاتية، 
وأيديولوجياتها، وثقافتها، ومرجعياتها الدينية، وأجندتها االقتصادية والعسكرية، 
فكل دولة تفرس اإلرهاب مبا يالئم سياستها ومصالحها الذاتية، سواء وافق املعنى 

الصحيح لإلرهاب أم خالفه.
وإذا كان )جيل دولوز( قد حدد وظيفة الفلسفة يف نحت وبناء املفاهيم، فإن 
مفهوم اإلرهاب اليوم بات من أكرث املصلحات حاجة إىل التمحيص الفلسفي 
واملساءلة النقدية، ولعل أنجع ما ميكن أن نستهل به مساءلتنا النقدية لهذا 
املفهوم هو محاولة اإلجابة عن التساؤالت الواردة يف إشكالية هذا البحث، 

وهي:
ما دواعي اإلرهاب ومربراته؟، وما الجذور الفكرية والتاريخية ملفهوم اإلرهاب؟، 
وملاذا ال يوجد حتى اللحظة تعريف موحد لإلرهاب ومتفق عليه عىل الصعيد 
الدويل؟ وما األسباب التي جعلته ظاهرة عاملية تزداد توسعاً وانتشاراً؟، وهل 
وما  اليمنية؟،  الجمهورية  يف  لإلرهاب  محدد  وتعريف  خاص  ترشيع  يوجد 
األسباب املوضوعية التي ساهمت يف انتشار الظاهرة اإلرهابية يف املجتمع 
اليمني يف ضوء العوامل االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية واألمنية؟، 
وأخرياً هل نستطيع الخروج برؤية علمية ميكن من خاللها استخالص تعريف 
لإلرهاب يف الجمهورية اليمنية، وميكن تقدميه كمرشوع يوحد بني وجهات النظر 

املختلفة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل؟.

اأهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث يف مناقشة ظاهرة اإلرهاب، التي تعد من أخطر 
والسلم  األمن  بتقويض  تهدد  كونها  اإلنساين؛  املجتمع  عرفها  التي  الظواهر 
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االجتامعيني، وتزداد خطورة هذه الظاهرة  يف الوقت الراهن؛ نظراً لعدم وجود 
مفهوم موحد ومحدد لإلرهاب عىل املستوى الدويل، ويعاين املجتمع اليمني 
بشدة من استفحال هذه الظاهرة، ومع ذلك ال يوجد يف اليمن ترشيع خاص 
والقرارات  الترشيعية  النصوص  بعض  باستثناء  اآلن،  حتى  اإلرهاب  مبكافحة 
واإلجراءات التي المست هذه الظاهرة بصورة ضمنية، األمر الذي خلق جملة 
من اإلشكاليات عىل مختلف األصعدة األمنية والترشيعية والقانونية والسياسية، 
ونتج عن ذلك بروز صعوبة يف طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، لعدم وجود 
معايري علمية دقيقة للتمييز بني األعامل اإلرهابية وغريها من األعامل املشابهة 
لها، كام أسهم ذلك يف ارتباط هذا املفهوم بنوع من التبعية للتكتالت اإلقليمية 
والدولية، ويف متثيل اليمن يف املحافل اإلقليمية والدولية، وصعوبة التواصل مع 
الجهود التي تبذل يف سبيل مكافحة اإلرهاب، وبالتايل صعوبة بناء االسرتاتيجيات 
الخاصة مبكافحة هذه الظاهرة، وتحديد أساليب املواجهة A ولكل ذلك A تكمن 
أهمية هذا البحث يف محاولة التأصيل العلمي ملفهوم اإلرهاب، والخروج برؤية 

علمية تساهم يف وضع الحلول املمكنة لكل ما سبق.

اأهداف البحث:
أوالً- الهدف العام:

يهدف هذا البحث إىل مناقشة مفهوم اإلرهاب يف الترشيعات املحلية واإلقليمية 
والدولية يف ضوء الواقع االجتامعي واألمني للجمهورية اليمنية؛ بغية الخروج 
بتعريف جامع مانع يكون نابعاً من خصوصية املجتمع اليمني، وصالحاً للتقريب 

بني وجهات النظر الدولية املختلفة.
ثانياً- األهداف الخاصة:

تتبع مفهوم اإلرهاب يف الفكر اإلنساين ويف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية.. 1
مناقشة جدلية مفهوم اإلرهاب يف الترشيعات املحلية واإلقليمية والدولية.. 2
البحث عن دواعي ومربرات وعوامل انتشار الظاهرة اإلرهابية يف املجتمع . 3

اليمني وآثارها وطرائق مكافحتها.
إجراء عملية املواءمة بني الترشيعات الوطنية والترشيعات اإلقليمية والدولية.. 4
محاولة استنباط مفهوم موحد لإلرهاب يجمع بني خصوصية املجتمع اليمني . 5

ويقرب بني وجهات النظر املختلفة عىل الصعيد الدويل.
الخروج بجملة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن تساهم يف الحد أو . 6

التقليل من استفحال الظاهرة اإلرهابية يف املجتمع اليمني.

منهجية البحث ووسائله:
فرضت طبيعة هذا البحث استخدام عدد من املناهج العلمية، نذكر منها:

املنهج الوصفي، لوصف الظاهرة محل البحث.. 1
املنهج التاريخي، للكشف عن الجذور التاريخية لظاهرة اإلرهاب.. 2
املنهج املقارن، للمقارنة بني الترشيعات الوطنية واإلقليمية والدولية التي . 3

ذكرت مفهوم اإلرهاب.
منهج التحليل والتفسري، للوقوف عىل األبعاد املختلفة التي تحيط بالظاهرة.. 4
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كام تم استخدام عدد من الوسائل واألدوات املنهجية يف جمع املعلومات، 
أهمها:

املصادر واملراجع املتعلقة بظاهرة اإلرهاب.- 
الترشيعات والقوانني والقرارات املحلية والدولية. - 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية.- 
نتائج أعامل املؤمترات والندوات املتعلقة مبناقشة هذه الظاهرة.- 
اإلحصاءات والتقارير املرتبطة بالظاهرة.- 
الدراسات السابقة بشأن الظاهرة.  - 
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املبحث األول

التاأ�شيل النظري ملفهوم الإرهاب
سرنكز ضمن هذا املبحث عىل جملة من املحاور التي تساهم يف التأصيل 

النظري ألدبيات الفكر اإلنساين املتعلقة مبفهوم اإلرهاب، من خالل تحديد  
الداللة اللغوية لهذا املصطلح، ثم سنعمد إىل استعراض هذا املفهوم يف املنظور 
اإلسالمي، وعىل الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ بغية الوصول إىل نوع من املواءمة 
بني هذه الترشيعات والترشيعات املحلية عىل مستوى الجمهورية اليمنية، وذلك 
متهيداً منا ملحاولة استنباط أهم املعايري املوضوعية التي ميكن من خاللها بناء 
مفهوم لإلرهاب، ينطلق من خصوصية املجتمع اليمني، ويصلح لتقريب وجهات 
النظر املختلفة عىل كافة املستويات املحلية واإلقليمية والدولية، وذلك عىل 

النحو اآليت:

املطلب األول
الدللة اللغوية ملفهوم الإرهاب

تشري املعاجم اللغوية إىل أن كلمة إرهاب اشتقت من الفعل املزيد )أرهب(، 
ويقال أرهب فالناً: أي خوفه وفزعه، وهو ذات املعنى الذي يدل عليه الفعل 

املضعف رهب.
أما الفعل املجرد من ذات اللفظ، وهو رهب، يرهُب رهبًه ورهباً، فيعني خاف، 

فيقال رهب اليشء رهباً ورهبة أي خافه.)1(
ويستعمل الفعل ترهب، مبعنى توعد إذا كان متعدياً، فيقال: ترهب فالناً 
أي توعده وأرهبه ورهبه وسرتهبه، وترهب الرجل إذا صار راهباً يخىش الله، 

والراهب هو املتعبد يف الصومعة.)2(
وقد أقر املجمع اللغوي بأن كلمة اإلرهاب ككلمة حديثة يف اللغة العربية 

أساسها رهب، مبعنى أخاف.)3(
كام أوضح املجمع اللغوي، بأن اإلرهابيني وصف يطلق عىل الذين يسلكون 

سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية.)4(

لذلك عرف اإلرهاب، بأنه استخدام العنف غري املرشوع أو التهديد  ووفقاً 
بأشكاله املختلفة؛ بهدف إثارة الرعب والخوف لتحقيق أهداف سياسية.

ويف القرآن الكريم قال تعاىل: Aوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكمA، وقال تعاىل: Aألنتم أشد رهبة يف صدورهم من 

اللهA، صدق الله العظيم.)5(
قال ابن كثري يف التفسري، أي يخافون منكم أكرث من خوفهم الله.)6(

كام قال القرطبي:) ترهبون به عدو الله وعدوكم(، أي تخيفون به عدو الله وعدوكم 
من اليهود وقريش.

ويالحظ أن القرآن الكريم قد اقترص عىل استعامل صيغ مختلفة تأيت من موضع 
االشتقاق اللغوي ملصطلح اإلرهاب، فبعضها يدل عىل اإلرهاب والخوف والفزع، والبعض 
اآلخر يدل عىل الرهبنة والتعبد، وبهذا املعنى ال يختلف مفهوم اإلرهاب عام تقرره 
اللغات األخرى، فقد ورد يف قاموس املورد أن كلمة Terror تعني رعب وذعر وهول، 

واالسم Terrorism يعني إرهاب، و Terrorist تعني: اإلرهايب.)7(
ويف قاموس أكسفورد AAAAAA AAAAAAAAAA، نجد كلمة AAAAAAAAA، تأيت مبعنى اإلرهايب الذي يستعمل العنف 	 

املنظم لضامن نهاية سياسية، واالسم AAAAAAAAA، يأيت مبعنى اإلرهاب، ويقصد به استخدام 
أوكسفورد  قاموس  وبحسب  سياسية،)8(  أغراض  إىل  للوصول  والتخويف  العنف 
السيايس AAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAA AA AAAAAAAA((، اإلرهاب هو مصطلح ال يوجد اتفاق عىل معناه الدقيق، حيث 
يختلف األكادمييون والسياسيون عىل تعريفه، ولكنه بصورة عامة يستخدم لوصف 
أساليب تهدد الحياة تستعملها مجاميع سياسية نصبت نفسها يف حكم أو قيادة 

مجاميع غري مركزية يف دولة معينة.
 	 AAA واستنادا إىل ذلك ، إن كلمة إرهاب يف اللغة اإلنجليزية تتكون، بإضافة الالحقة

إىل االسم AAAAAA ، مبعنى فزع ورعب وهول، كام يستعمل منها الفعل AAAAAAAAA ، مبعنى يرهب 
ويفزع.)9(

أما يف معجم مصطلحات العلوم االجتامعية فيعرف اإلرهاب بأنه: Aأساليب متكررة 	 
تولد الخوف والقلق، يقوم بها أفراد بإرشاف مجموعات داخل دولة، أو بإرشاف 
الدولة عينها، وتكون أهداف العملية سياسية عادة، وتختلف عن االغتياالت بكونها 
ليست موجهة إىل شخص معني، ويتم اختيار األهداف لغرض إرسال إشارات إىل 

)10(.Aأكرب عدد من الناس والحكومات التي متثلهم
ومام تقدم نستخلص أن )اإلرهاب(، يأيت مبعنى الخوف والفزع، وأن )اإلرهايب(، هو 

الذي يحدث الخوف والفزع عند اآلخرين.، وبناًء عليه يتبني اآليت:)11(
أن جميع مفاهيم اإلرهاب تصب يف جوهرها، مبعنى الخوف والرعب، فكلمة إرهاب . 1



 Security Beacons

العـــدد )2 ( يناير 2222م Issue No : (1) January 2015199 198

مفهوم اإلرهاب بني الترشيعات الوطنية والدولية4
يف ضوء الواقع االجتامعي واألمني لليمن

مقرتنة مبعنى الخوف والفزع.
أن كلمة إرهاب يف األصل فعل غري مرشوع، القرتانه بوسائل عنف شديدة، تعمل . 2

عىل بث الرعب والخوف لتحقيق أهداف يبتغيها الفاعل باإلكراه املادي أو املعنوي.

املطلب الثاين
مفهوم الإرهاب يف الفكر الإن�شاين

ال ميكن القول بأن اإلرهاب ظاهرة حديثة يف مجتمعاتنا املعارصة، فقد مرت 
حوادث كثرية يف تاريخنا البرشي، انطبقت عليها معايري الظاهرة اإلرهابية، من 
حيث إثارة الرعب والخوف بني بني البرش، بل ومن حيث الوسيلة والغاية 
التي نفذت من أجلها هذه العملية أو تلك، وملناقشة مصطلح اإلرهاب من 
ُبعد تاريخي، نجد بأن مصطلح اإلرهاب، جاء باألصل من مخلفات الثورة 
عام  منذ  املفهوم  هذا  تبلور  حيث  التنوير،  بعهد  وصفت  التي  الفرنسية، 
 )Ruing of Terror( 1793م، عندما أعلنه روبسبري، يف بداية عهد الرهبة
بفرنسا من )1793 - 1974م(، وقد قيل: بأنه اعتباراً من هذا العهد اشتقت 
)Terrorism( باإلنجليزية، والشاهد عىل ذلك أنه خالل الثورة الفرنسية 
مارس روبسبري وأتباعه عنفاً سياسياً عىل أوسع نطاق، حيث قاد حملة إعدام 
رهيبة شملت جميع أنحاء فرنسا، وقد قدر عدد من تم إعدامهم يف الستة 
األسابيع األخرية من الثورة بأربعني ألفاً تم قطع رؤوسهم بواسطة املقصلة، كام 

اعتقل )300( ألف آخرين تقريباً.)12(
ومفاد ذلك يعني، بأن مصطلح اإلرهاب يعد ذا منشأ غريب، وأنه من الخطأ 
التاريخي إلصاقه باإلسالم واملسلمني، فإذا كنا نعتقد بأن اإلرهاب ال يرتبط بأي 
دين من األديان، فإننا نؤكد عىل أن اإلرهاب ال يجب ربطة باإلسالم، كام ال 
يجب ربطة بأي ديانة أخرى، فهو ظاهرة عامة تعاين منه الكثري من الدول يف 
الرشق والغرب، فهناك حوايل )370( منظمة إرهابية تتمركز يف )120( دولة، 
وتضم هذه املنظامت الفاشيني الجدد ومجموعات من النازيني الجدد، الذين 
نشطوا يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا وجنوب أفريقيا وأمريكا الوسطى 
والجنوبية وأوروبا، وتوجد يف أملانيا وحدها )75( مجموعة ميينية متطرفة، تضم 

حوايل )65( ألف ناشط.)13(
وقد بدأ التعامل مع ظاهرة اإلرهاب يف عام 1937م، عندما ناقشت عصبة األمم 
املتحدة ميثاقاً بشأن الوقاية من اإلرهاب، وتحديد العقوبة لألعامل اإلرهابية، 

حيث واصلت األمم املتحدة وسائر املنظامت الحكومية واإلقليمية اهتاممها بهذه 
الظاهرة من منظور قانوين وسيايس؛ للوقاية من اإلرهاب الدويل وخطره،)14( 
وقد عرف اإلرهاب بأنه: عمل إجرامي موجه ضد حكومة معينة؛ لغرض خلق 
حالة من الرعب يف نفوس أشخاص أو مجموعة من األشخاص الساكنني يف 

تلك الدولة.)15(
من  للوقاية  قانونية  وسيلة   )12( الدويل  املجتمع  اعتمد  1963م  عام  ويف 
اإلرهاب الدويل، وبعد أحداث 11 سبتمرب عام 2011م، تأسست لجنة مكافحة 
اإلرهاب مبوجب قرار مجلس األمن رقم )1373( الصادر يف 28 سبتمرب 2001م، 
إياهم  الذي وضع مجموعة من الوسائل أمام أعضاء األمم املتحدة مطالباً 

بالتوقيع عليها. 
ومنذ أحداث 11 سبتمرب ظهرت الكثري من العمليات التي هزت وجدان العامل، 
وتبقى هذه الحادثة نقطة تحول يف النظام العاملي، فقد حدث بعدها ما يسمى 
بالثورة املضادة لظاهرة اإلرهاب، وأصبح بعد ذلك أمر مكافحة اإلرهاب شأناً 
عاملياً، انربى له الباحثون واملفكرون بالدراسة والبحث، وحشد له السياسيون 
كافة الجهود الدولية، وأبرمت االتفاقيات وعقدت املؤمترات من أجل تفعيل 

تلك املواجهة.
ولعل من أهم النتائج التي تم استخالصها إزاء ذلك: أن الظاهرة اإلرهابية 
التي استفحلت مؤخراً كانت نتاجاً للتنامي الرسيع يف مجاالت الحياة املختلفة 
وعقائدياً؛ كون تلك  وإيديولوجياً  وفكرياً  وثقافياً  وسياسياً  واقتصادياً  اجتامعياً 
االقتصادية  والعوملة  والتكنولوجية  والحضارية  املادية  والتحوالت  املتغريات 
والثقافية، مل تواكبها تغريات مامثلة يف عملية التغري الثقايف االجتامعي لألجيال 
الشابة، مبختلف أبعادها املجتمعية ملواجهة تلك التحوالت يف ظل وضعية زاد 
من تأزمها االختالل يف ميزان العدالة اإلنسانية، املشتملة عىل كافة الحقوق 
املدنية واالقتصادية، التي متارسه النظم السياسية ضد مواطنيها أو ضد بعضها 
يف حالة من االستالب لحقوق اإلنسان، فهناك دول تنزع إىل استخدام قدر من 
القوة القرسية، مبا يف ذلك اإلكراه واألذى الجسدي أو االستخدام غري املرشوع 
للسالح ولتقنيات التعذيب التقليدية والحديثة، واملنظومة االستخباراتية، ومامرسة 
الضغوط االقتصادية، املخالفة لحقوق اإلنسان التي أقرتها الرشائع الساموية 
واملواثيق الدولية يف إرساء قواعد العالقات اإلنسانية، مبا يف ذلك االختالفات يف 
املجاالت الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية، بهدف اإلذالل، وتحقيق 
غايات يف تلك املجاالت ترتاوح بني اإلخضاع والضغط واإلقصاء والتهميش، وقد 
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يطال ذلك آخرين غري مستهدفني، وهذا السلوك البرشي القرسي قد يحدث 
بني األفراد أو الجامعات أو السلطات أو الدول تجاه بعضها، وهو األمر الذي 
أفرز جملة من االختالالت يف كافة مناحي الحياة، فكان من اآلثار املرتتبة 
عىل ذلك ظهور الرصاع عىل مستوى الفرد واملجتمع، وعىل مستوى الدول 
والتكتالت الدولية فيام بينها، وعادة يتم التعبري عن ذلك الرصاع املحتدم بطرائق 
ووسائل مختلفة، ولعل الظاهرة اإلرهابية هي إحدى النتائج السلبية التي جنتها 
مجتمعاتنا باملقابل، ولألسف إن كثري من تلك املامرسات تتم أحياناً تحت غطاء 
سيايس أو اقتصادي، يكتسب مرشوعيته باستخدام مربرات واهية، بحجة الحفاظ 
عىل النظام العام داخل الدولة ذاتها، أو بحجة الحفاظ عىل السيادة الوطنية 
واألمن القومي للدولة إزاء دولة أو دول أو تكتالت أخرى.، ومن ثم إنه ال 
شك بأن القضايا األمنية املعارصة التي تنعكس بخطورتها عىل أمن واستقرار 
املجتمع اإلنساين، تتطلب أن يكون للفكر اإلنساين دوراً بارزاً يف خلق مناخ 
ثقايف مالئم وجهود مكثفة ملواجهة هذه الظاهرة والتعامل معها بجدية، وايجاد 
الحلول الفاعلة ملواجهة اإلرهاب وتجفيف منابعه، السيام وأن الجرائم اإلرهابية 
تعد من أخطر أشكال الجرائم الحديثة، ألنها تستخدم وتبتكر أدوات ووسائل 
وأساليب جديدة يف عملية التخطيط والتنظيم والتنفيذ، بل تحرص عىل مواكبة 
التقنيات الحديثة التي توصل إليها العلم الحديث، حتى أصبح هذا النوع من 

الجرائم أكرث وحشية وخطورة وتدمرياً يف حياتنا. 
ونخلص من ذلك أنه؛ كلام كانت جهود مكافحة اإلرهاب تسري بوترية عالية 
معتمدة عىل أحدث وسائل التكنولوجيا، فإنه باملقابل تعمل الجامعات اإلرهابية 
عىل ابتكار الوسائل والتقنيات واألساليب األكرث تقدماً، مام يتطلب مواكبة تلك 
الوسائل من منظور علمي أمني وتكنولوجي، ومعالجة مجمل العوامل التي 
تؤدي إىل ذلك يف اتجاه بناء منظومة دفاعية ووقائية، لضامن تجفيف منابع 

اإلرهاب واستئصاله. 

املطلب الثالث
مفهوم الإرهاب يف املنظور الإ�شالمي

جاءت الرشيعة اإلسالمية من أجل اإلنسانية، وهي رشيعة وسطية مرنة صالحة 
لكل زمان ومكان، وفيها من األحكام ما يصلح من شأن اإلنسانية واملجتمعات؛ 
مبا يجعلها آمنة مطمئنة، فالرشيعة اإلسالمية تدين وتنبذ جميع أشكال اإلرهاب، 

وتدعو إىل اإلعراض عن العنف والعدوان، بل إنها تحرم -عىل املستوى ذاته- 
إلحاق املرء األذى بنفسه)17(، قال تعاىل: Aوال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأنتم 

تعلمونA.)18( صدق الله العظيم.
بل وتعترب الرشيعة اإلسالمية أن املساس بالحياة البرشية أمر يعد يف غاية 
الخطورة، قال تعاىل: Aوال تقتلوا النفس التي حرم الله إال بالحق ذلكم وصاكم 
به لعلكم تعقلونA.)19(صدق الله العظيم، واألكرث من ذلك ترى بأن قتل الفرد 
هو قتل للناس جميعاً، يقول الله تعاىل يف كتابه العزيز: Aمن أجل ذلك كتبنا 
بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا  عىل بني إرسائيل أنه من قتل نفساً 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعاAً)20(، وهذا يعد ترشيعاً 
سابقاً ملا نصت عليه القوانني الوضعية الحديثة التي تحرم مطلقاً إزهاق النفس 
البرشية بدون وجه حق، بل إن الرشيعة اإلسالمية تنبذ العنف وتحث عىل 
العدل والتقوى، قال تعاىل: Aيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء 

لله ولو عىل أنفسكم أو الوالدين واألقربنيA)21( صدق الله العظيم.
إذاً، من البديهي أن اإلسالم ال يسمح باإلرهاب، وال مكان له يف عقيدة اإلسالم 

التي تدعو إىل إحالل األمن والسالم والعدل.
فالعنف الذي يهدف إىل بث الخوف والرعب؛ لتحقيق أهداف سياسية أو 
يف اإلسالم، ويدخل ذلك تحت مسمى جرمية الحرابة،  اجتامعية يعد جرماً 
فالحرابة تتمثل يف قطع الطريق، وقتل الناس األبرياء، وإرهابهم وإشاعة الفوىض 

والرعب يف صفوفهم.)22(
لذلك فعندما نتحدث عن مفهوم اإلرهاب، سواء يف اإلسالم أم يف ميثاق األمم 
املتحدة، نجد أنه قد تم تحريم العنف، ومل يسمح باستعامله، إال يف حال 

وقوع الظلم عىل الناس، وبعد فشل كافة الطرائق السلمية يف رفع املظامل.
والتاريخ اإلسالمي حافل بكثري من القصص والعرب التي تؤيد ذلك، فقد قيد 
رسولنا الكريم والخلفاء من بعده استعامل العنف بقيود تحول دون رضب 
املدنيني واملستضعفني، وهو أمر أكدته الوصايا العرش للخليفة أيب بكر الصديق 
)ريض الله عنه( لجيش أسامة بن زيد بقوله: Aال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا 
وال متثلوا، وال تقتلوا طفاًل صغرياً، وال شيخاً كبرياً، وال تحرقوا وال تقطعوا شجرة 

)23(.Aمثمرة، وال تذبحوا شاة إال ملأكله
وهنا نرى عظمة الدين اإلسالمي يف الحفاظ عىل آدمية وحقوق اإلنسان وكرامته 

التي تنادى بها االتفاقيات الدولية يف الوقت الحايل.
وبالعودة إىل طبيعة مفهوم اإلرهاب، نجد بأن الفقهاء قد اختلفوا يف تحديد 
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جوهره، فمنهم من يرى بأن جوهر اإلرهاب هو بث الرعب والخوف، وهو 
ما يدل عليه املعنى األقوى ويراه أغلب الفقهاء، وبناًء عىل ذلك تعد جرمية 
الحرابة إحدى صور اإلرهاب يف عرصنا الحارض، ومنهم من يعترب أن جوهر 

اإلرهاب هو الهدف السيايس، أو هو العنرص املميز لإلرهاب. 
من هذا املنطلق نجد أن مفهوم اإلرهاب يف الرشيعة اإلسالمية، ينقسم إىل قسمني:)24(

القسم األول: إرهاب مذموم ويحرم فعله، ويعد من كبائر الذنوب، ويستحق 
مرتكبه العقوبة والذم، وهو يكون عىل مستوى الدول والجامعات، وحقيقته 
االعتداء عىل اآلمنني بالسطو من قبل دول أو عصابات أو أفراد بالقتل واالحتالل 
والعدوان، وبسلب األموال من قبل الحكام الظلمة، وكبت الحريات وتكميم 

األفواه، ونحو ذلك.
أما القسم الثاين:فهو إرهاب مرغوب رشعه الله تعاىل وأمرنا به، وهو إعداد القوة 
والتأهب ملقاومة أعداء الله ورسوله، قال تعاىل: Aوأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ال 

تعلمونهم الله يعلمهم)25(صدق الله العظيم.
ولفظة )ترهبون( يف هذه اآلية الكرمية، تعني تخوفون كام جاء يف تفسري ابن 
كثري، وبناًء عليه فإن هذه اآلية الكرمية تنص عىل أنه يجب عىل املسلمني أن 
يبذلوا قصارى جهدهم يف بناء الجيش وتدريبه وتسليحه، وإعداد القوة حتى 
يرهبهم العدو، وهو أمر واجب سواء كان الجهاد جهاد دفاع أم جهاد طلب.

)26(

قال ابن كثري: Aوأعدوا لهم ما استطعتمA ، أي مهام أمكنكم، وقال ابن القيم: 
Aجعل رباط الخيل ألجل إرهاب الكفار، فال يجوز أن ميكنوا من ركوبها، إذ 
فيه إرهاب املسلمني)27(، وقد عاب املوىل جل جالله، الذين يرهبون املسلمني 
مخافة بطشهم، وال يخافون الله الكبري املتعال، وبني أن ذلك من جهلهم، وقلة 
 Aألنتم أشد رهبة يف صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم ال يفقهون Aفقههم، فقال

صدق الله العظيم.
ومام سبق، نؤكد بأن الدين اإلسالمي بريء من اإلرهاب والتطرف، وأن محاولة 
إلصاق هذا املفهوم باإلسالم فاشلة ومحض افرتاء، وهو األمر الذي أكده املجمع 
الفقهي اإلسالمي.)28( الذي ينص عىل أن التطرف والعنف واإلرهاب ليس من 
اإلسالم يف يشء، وأن من يتأمل يف كتاب الله وسنة رسوله صىل الله عليه 
وسلم، لن يجد فيها شيئاً من معاين التطرف والعنف واإلرهاب، الذي يعني 

االعتداء عىل اآلخرين دون وجه حق.)29(

املطلب الرابع
مفهوم الإرهاب على امل�شتويني الإقليمي والدويل

أوالً- مفهوم اإلرهاب عىل املستوى اإلقليمي:
سنقوم باستعراض أهم املفاهيم التي تندرج تحتها رؤية املجتمعات العربية 
واإلسالمية ملفهوم اإلرهاب، عوضاً عن استعراض املفاهيم الخاصة بكل دولة عىل 
حدة، ألن التعريفني الصادرين من كٍل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون 
اإلسالمي، هام األكرث متثياًل ملختلف وجهات النظر املراد إخضاعها للمناقشة 

والتحليل بشأن مفهوم اإلرهاب، وسيكون ذلك وفقاً ملا يأيت:

مفهوم اإلرهاب لدى الجامعة العربية: - 1

جاء تعريف اإلرهاب يف املادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة 
اإلرهاب، الصادرة من مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، بأنه: »كل 
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع 
تنفيذاً ملرشوع فردي أو جامعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو 
ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو 
إلحاق الرضر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو 
احتاللها أو االستيالء عليها، أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر«.)30(

وأوردت الفقرة )3( من املادة ذاتها تعريفاً للجرمية اإلرهابية بأنها: - 2
»أي جرمية أو رشوع فيها ترتكب تنفيذاً ملرشوع إرهايب، يف أي من 
الدول املتعاقدة، أو عىل رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ويعاقب 
عليها قانوناً، كام تعد من الجرائم اإلرهابية الجرائم املنصوص عليها يف 
االتفاقيات التالية إال ما استثنته منها ترشيعات الدول املتعاقدة أو التي 

مل تصادق عليها«.)31(

وقد اشرتطت هذه االتفاقية لوصف عمل بأنه إرهايب رشطني أساسيني، هام:
بث الرعب والخوف.	- 
ملرشوع إجراميA، وكذلك 	-  Aتنفيذاً  التنظيم: وداللة ذلك تأيت يف النص 

يالحظ عىل هذه االتفاقية أنها حددت من يقوم مبامرسة اإلرهاب، وهم 
األفراد والجامعات، وكذلك املامرس ضدهم، لكنها مل تبني الباعث أو 
الدافع الرتكاب األعامل اإلرهابية، أي هل هي دوافع سياسية أم دينية 
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أم اجتامعية واقتصادية؟ ويعد ذلك خالفاً لبعض التعريفات، التي تشرتط 
لوصف عمل بأنه إرهاب بوجود هدف سيايس ملنفذيه.

وقد استثنت املادة الثانية من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب حق 
من  املصري  تقرير  وحق  التحرير  سبيل  يف  املسلحة  املقاومة  أعامل 
اعتبارها أعامالً إرهابية، حيث نصت عىل أنه: Aال تعد جرمية حاالت 
االحتالل  ضد  املسلح  الكفاح  ذلك  يف  مبا  الوسائل،  مبختلف  الكفاح 
األجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير املصري وفقاً ملبادئ القانون 
الدويل، وال يعترب من هذه الحاالت كل عمل ميس بالوحدة الرتابية ألي 

.Aمن الدول العربية
ولذلك فإن أي عمل أياً كان نوعه فيه تعريض للسالمة اإلقليمية أو 
الوطنية، أو ميس استقالل الدول العربية وسيادتها ال يعترب حقاً مرشوعاً، 

وإمنا يكون ذلك الفعل جرماً يعاقب عليه.)32(
وإذا ما أمعنا النظر يف هذه االتفاقية من هذه الزاوية، نجد بأنها 
ميزت بني الجرائم اإلرهابية وأعامل املقاومة املرشوعة من أجل التحرير 
وحق تقرير املصري ودحر االحتالل والعدوان، وهذه النقطة يف اعتقادنا 
تعد يف غاية األهمية للتميز بني اإلرهاب غري املرشوع واملقاومة الوطنية 
وحقوقها  حريتها  استعادة  يف  للشعوب  املرشوعة  بالحقوق  املطالبة 
املنهوبة، ويف مقدمتها دولة فلسطني، كام ميز هذا التعريف بني وجهات 
النظر العربية، وباقي وجهات النظر املخالفة لها يف الغرب، التي ترص 
عىل إدراج حركات املقاومة ضد االحتالل اإلرسائييل من ضمن الحركات 

اإلرهابية يف العامل.)33(
التعاون - 3 منظمة  عرفت  اإلسالمي:  التعاون  منظمة  لدى  اإلرهــاب  مفهوم 

اإلسالمي اإلرهاب بأنه: »العدوان الذي ميارسه أفراد أو جامعات أو 
دول بغياً عىل اإلنسان يف دينه ودمه وعقله وماله، ويشتمل صنوف 
التخويف والتعذيب والتهديد والقتل بغري حق، وما يتصل بصور الحرابة 
وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، 
يقع تنفيذاً ملرشوع إجرامي فردي أو جامعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب 
بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم وأمنهم 
أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الرضر بالبيئة أو بأحد املرافق 
العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، 
فكل هذا من صنوف الفساد يف األرض، التي نهى الله سبحانه وتعاىل 

عنها)34( يف قوله تعاىل: »وال تبغ الفساد يف األرض إن الله ال يحب 
املفسدين)35(صدق الله العظيم.

واملتأمل يف التعريف السابق يالحظ بأن اإلرهاب جاء مبعنى العدوان، ويف 
اعتقادنا يعد املفهوم الذي أوردته املنظمة من أقوى املفاهيم، بتفريقه 
بني اإلرهاب والحق املرشوع يف الدفاع عن النفس ورد العدوان، كام أن 
املنظمة مل تقرص مامرسة اإلرهاب عىل األفراد والجامعات، وإمنا أدخلت يف 
إطار ذلك إرهاب الدول، وهذا يتضح  من خالل النص، عىل أن اإلرهاب 
 ،Aعن اإلنسان Aالعدوان الذي ميارسه أفراد أو جامعات أو دول بغياً  هو: 
والنص بهذا املعنى  يتوافق مع رؤية املجتمعات العربية واإلسالمية ملفهوم 
اإلرهاب، كام أنه حدد صنوف اإلرهاب ومن يقوم به والجهة املستهدفة 
بتلك األعامل اإلرهابية، وكذلك الهدف من الفعل اإلرهايب املتمثل يف إثارة 

الرعب والخوف بني الناس.

ثانياً- مفهوم اإلرهاب عىل املستوى الدويل:
سنقوم - ضمن هذا املحور- مبناقشة وتحليل عدد من املفاهيم الدولية 
مبفهوم اإلرهاب، التي تدخل يف إطار العالقة الجدلية بني  األكرث التصاقاً 
الرؤية العربية واإلسالمية ورؤية املجتمع الغريب، ولكوننا ال نستطيع إيراد 
كل تلك املفاهيم، لذلك فإننا سنقوم باستعراض املفاهيم األكرث داللة عىل 

املستوى الدويل، وذلك عىل النحو اآليت:

مفهوم اإلرهاب لدى األمم املتحدة: رغم أن منظمة األمم املتحدة هي 
الراعية للدول األعضاء املنضوية تحت لوائها، إال أنها مل تتمكن من وضع 
مفهوم موحد لإلرهاب؛ نتيجة لتباين وجهات النظر بشأن هذا املفهوم، 
ويف هذا السياق جاءت أول محاولة دولية لتعريف اإلرهاب إبان عهد 
 A:عصبة األمم يف اتفاقية جنيف لقمع اإلرهاب املوقعة عام 1937م، بأنه
تلك األعامل اإلجرامية املوجهة ضد دولة ما وتستهدف أو يقصد بها خلق 
حالة رعب يف أذهان أشخاص معينني أو مجموعة من األشخاص أو عامة 
الجمهورA، لكن أغلبية دول العامل، السيام دول العامل الثالث رفضت املصادقة 

عىل هذه االتفاقية لسببني، هام:)36(

أن هذا التعريف حرص ضحايا اإلرهاب عىل الدول رغم أنه قد يقع ضد 	- 
حركات تحريرية وطنية، أو ضد حركات ثورية، وكيانات مل تصبح لسبب 
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أو آلخر دوالً بعد.
تجاهل التعريف جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، وإبادة الجنس 	- 

البرشي، والتمييز العنرصي والعدوان، وتعد هذه الجرائم من أشد الجرائم 
لوقوع  اإلرهابية التي كانت تعاين منها دول العامل الثالث آنذاك؛ نظراً 

معظمها تحت وطأة االستعامر األجنبي.)37(
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، مل نجد أي تغيري يذكر، فالخالف ال يزال 
قامئاً بني أعضاء األرسة الدولية، السيام بشأن نقطتني، األوىل: تتعلق برشعية 
الكفاح املسلح من أجل االستقالل ودفع العدوان، والثانية: تتعلق مبن 

ميارس اإلرهاب.
وميكن القول: بأن أسس مكافحة اإلرهاب قد تضمنت يف القانون الدويل 
)12( وثيقة صادرة من األمم املتحدة، حيث تضمنت إدانة واضحة ألعامل 
اإلرهاب الدويل ووجوب مالحقة األعامل اإلرهابية، مع الرتكيز عىل موجبني 

رئيسني عىل األقل، من الواجب عىل الدول االلتزام بهام:)38(
أن ال تشجع أي دولة وال تتورط -عىل إقليمها أو خارجه- بأي نشاط - 1

إرهايب ذي أغراض سياسية.
أن تقوم بكل ما يساعد يف منع أو معاقبة أي نشاط إرهايب يقع ضمن - 2

إقليمها، أو يكون مرتكباً ضد هذا اإلقليم.
ولعل القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف 1994/12/9م 
يف هذا الشأن، الذي مبوجبه  ــم)60/49( قد جاء فاصاًل محورياً  تحت رق
دعت الجمعية العمومية جميع الدول ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية 
والوكاالت املتخصصة لتطبيق اإلعالن املتعلق بإجراءات إزالة اإلرهاب الدويل 

امللحق بقرارها.
ومن ضمن ما جاء يف هذا اإلعالن اإلدانة الكاملة ألعامل اإلرهاب بكل أشكاله 
ومظاهره، مبا يف ذلك األعامل التي تكون الدول متورطة فيها بشكل مبارش أو 
غري مبارش، ووجوب إحالة القامئني باألعامل اإلرهابية إىل العدالة، سواء أكان 
مرتكبوها أفراداً عاديني أم موظفني رسميني أم سياسيني، ووجوب اتخاذ كل 
السياسات والتدابري الالزمة ملحاربة اإلرهاب الدويل، ورضورة التعاون الكامل بني 

جميع الدول من أجل تعزيز مبادئ األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية.
اإلرهاب  مبكافحة  القاضية  املبادئ  العمومية  الجمعية  أرست  لذلك،  وخالصة 
الدويل منذ عام 1970م، بإعالنها الشهري عن مبادئ القانون الدويل املتعلقة 
بعالقات الصداقة والتعاون بني الدول، باالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد 

باستخدامها ضد أي دولة أخرى، وكذلك االمتناع عن املساعدة أو املشاركة يف 
أي عمل إرهايب.

وبناًء عىل ذلك، فإن القانون الدويل عند تعريفة لإلرهاب شمل األفراد والدول، 
وطالب بإدانة االثنني معاً.

مفهوم اإلرهاب لدي الواليات املتحدة األمريكية:- 1
 تعددت التعريفات التي ذكرت مفهوم اإلرهاب يف الواليات املتحدة األمريكية، 
وتعدد هذه التعريفات يعرب عن وجهات نظر مختلفة، فهناك تعريف خاص 
بوكالة االستخبارات املركزية، وآخر ملكتب التحقيقات الفيدرايل، وآخر لوزارة 
العدل، وآخر لوزارة الدفاع، وآخر لفريق املهامت الخاصة،...إلخ. ونورد ذلك 

عىل النحو اآليت:

 A :عام 1980م اإلرهاب بأنه CIA :أ- عرفت وكالة االستخبارات األمريكية
)39(.Aالتهديد الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جامعات

Aعمل  ب- أما مكتب التحقيقات الفدرايل، فقد عرفه يف عام 1983م بأنه: 
عنيف أو عمل يشكل خطراً عىل الحياة اإلنسانية وينتهك حرمة القوانني 

)40(.Aالجنائية يف أي دولة
ج- لكن وزارة العدل األمريكية، عرفته يف عام 1984م، بأنه: A أسلوب جنايئ 
عنيف يقصد به بوضوح التأثري عىل حكومة ما عن طريق االغتيال أو 

الخطف.)41(
د- ومن جهة أخرى عرفته وزارة الخارجية األمريكية يف 1986م بأنه: Aعنف ذو 
باعث سيايس يرتكب عن سابق تصور وتصميم ضد أهداف غري حربية 
من قبل مجموعات وطنية فرعية أو عمالء دولة رسيني، ويقصد به 

)42(.Aعادة التأثري عىل جمهور ما
هـ- أما فريق املهامت الخاصة التابع لنائب الرئيس األمرييك، فقد عرفه يف عام 
يتخذ  والدميقراطية  الحرية  عىل  للقضاء  سعيهم  Aيف  بقوله:  1988م 
أغراضهم  لتحقيق  عمد  عن  املحاربني  غري  من  أهدافهم  اإلرهابيون 
الذاتية الخاصة، فهم يقتلون ويشوهون الرجال والنساء واألطفال والعزل، 
كام يقومون عمداً بقتل القضاة ومراسيل الصحف والرسميني املنتخبني، 
واإلداريني الحكوميني، والقادة النقابيني ورجال الرشطة، وغريهم ممن 

.Aيدافع عن قيم املجتمع
وبالتأمل يف التعريفات السابقة، نجد بأن لكل جهة يف الواليات املتحدة األمريكية 
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يف أن من يقوم بالعمليات اإلرهابية  بها، لكنها تتفق جميعاً  خاصاً  تعريفاً 
هم أفراد أو جامعات، كام أن أغلب هذه العمليات تؤكد عىل طابع العنف 
يف العمليات اإلرهابية، ولكن من املالحظ أن جميع تلك التعريفات تتجاهل 
األفعال اإلرهابية الصادرة من قبل الدول وتقرصها عىل األفراد والجامعات، كام 
أن هذه التعريفات مل تفرق بني األعامل اإلرهابية والحق يف الكفاح املسلح 
ضد االستعامر وقوى الظلم، وتعد هذه املسألة من أهم محاور الخالف بني 
الدول العربية والواليات املتحدة األمريكية، ومن جهة أخرى، يرى آخرون بأن 
الغرض من وراء تعدد التعريفات ملفهوم اإلرهاب يف الواليات املتحدة األمريكية 
هو نية مبيتة لدى واشنطن بعدم وضع تعريف محدد، حتى ال تكون مقيدة 
أمام نص بعينه يعيقها عن تحقيق مصالحها الداخلية والخارجية كلام اقتضت 

الحاجة ذلك.

اإلرهاب من وجهة نظر االتحاد األورويب:
مل تورد االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب لسنة 1976م، الصادرة من املجلس 
من عام 1978م- أي تعريف لإلرهاب،  -التي تم تنفيذها اعتباراً  األورويب 

واكتفت فقط بحرص األفعال التي تعتربها جرائم إرهابية.)43(
ويف اعتقادنا هناك بعض أوجه القصور يف هذه االتفاقية، التي ميكن إيجازها يف اآليت:

مل تورد تعريفاً خاصاً باإلرهاب، كام أن بعض التعريفات تخلط بني اإلرهاب - 
وبعض الجرائم املنظمة.

ركزت فقط عىل األعامل التي تعد إرهابية. - 
قرصت اإلرهاب عىل األفراد والجامعات وأغفلت الدول.- 
مل تفرق بني اإلرهاب وحق املقاومة املرشوعة.- 

وتأكيداً لذلك، فقد قامت دول االتحاد األورويب عام 2003م، بضم حركتي حامس 
والجهاد وحزب الله إىل قامئة املنظامت اإلرهابية.

وقد أرجع البعض سبب عدم وجود تعريف موحد لإلرهاب بالنسبة للدول 
األوروبية املنضوية تحت االتحاد، من أجل أن يظل هذا املفهوم غامضاً ويخضع 
للتقدير التعسفي لهذه الدول يف تقدير ما يعد إرهاباً من عدمه،)44( وهذا 
األمر يتفق مع الرؤية األمريكية من حيث الهدف والغاية من عدم وجود 

تعريف موحد لإلرهاب.
إذاً، من خالل قراءة وتحليل الترشيعات اإلقليمية والدولية، التي قمنا مبناقشتها، نستطيع 
استخالص أهم امللحوظات التي سبقنا إىل طرحها أحد الباحثني اليمنيني، وبدورنا نؤكد 
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عليها، وهي عىل النحو اآليت:)45(
إن عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه بشأن مصطلح اإلرهاب بني الدول 
الغربية ودول العامل العريب واإلسالمي، ال يعود إىل عجز الباحثني أو صعوبة 
تعريف املصطلح من الناحية املنهجية، وإمنا يعود أساساً إىل تباين واختالف 
وجهات النظر بشأن مفهوم اإلرهاب من دولة إىل أخرى ومن منظمة إقليمية 
إىل منظمة أخرى، ففي حني ترى الدول العربية واإلسالمية ودول العامل الثالث 
أن الكفاح املسلح من أجل دفع العدوان والتحرر ال يعد إرهاباً، فإن الدول 
الغربية- يف املقابل- ترى أن ذلك إرهاباً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 
حول نقطة أخرى، وهي من  فإن الخالف بني املجتمع الدويل يدور أيضاً 
ميارس اإلرهاب، فالدول الغربية من جهتها تقرص مامرسة اإلرهاب عىل األفراد 
والجامعات، ودول العامل الثالث ترى أن اإلرهاب متارسه دول كام متارسه - 
أيضاً - منظامت وأفراد وجامعات، وبحسب رأينا، فإن هذه األسباب وغريها، 
هي ما حال دون وجود تعريف محدد لإلرهاب حتى اآلن، وهو األمر الذي 
قلل من نجاح الجهود الدولية املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

ونضيف إىل ما سبق، بأن تعريف اإلرهاب، مل يحض بالتوافق عىل مفهوم 
محدد حتى داخل هذه الدول عينها، ومثال ذلك ما الحظناه يف الواليات 
املتحدة األمريكية، حيث توجد العديد من التعريفات التي تعددت بتعدد 
الجهات املسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة، وبحسب رؤية كل منها للمصالح 
التي تريد تحقيقها، وال يخلو األمر من ذلك حتى داخل الدول العربية ودول 
العامل الثالث، التي استفادت من عدم وجود تعريف محدد ومنضبط ملصطلح 
اإلرهاب، من أجل توظيف هذه القضية بتوصيف أي معارضة سياسية أو 
رأي مخالف للسلطة، باعتبار  ذلك يعد عماًل إرهابياً، وليس ذلك فحسب، 
بل إن كثري من األنظمة الدكتاتورية يف البلدان العربية واإلسالمية ودول العامل 
الثالث، تقوم باملامرسات القمعية البوليسية تحت غطاء قانوين ضد شعوبها، 
إذ تسعى من خالل مامرساتها لألعامل القمعية اإلرهابية؛ إىل الضغط عىل 
املعارضة الجامهريية وفرض منط سيايس اجتامعي معني يخدم مصالح السلطة 
الحاكمة، وقد يصل بها األمر إىل فرض حاالت الطوارئ لسنوات، بدون مربر 
قانوين، وهو ما تم مالحظته يف بعض الدول العربية، كجمهورية مرص العربية 
التي كرست كل أدواتها القمعية يف مواجهة اإلخوان املسلمني، ويعنى  ذلك 
أن إرهاب الدولة يكون أقوى من إرهاب األفراد، ألن الدولة متتلك إمكانيات 
وقدرات تستطيع بواسطتها أن ترهب املواطنني املخالفني للنظام، سواء  باتباع 

سياسة األزمات والتجويع والتجهيل، أو باالعتقال أو القتل أو االخفاء القرسي 
أو التعذيب أو الفصل من العمل أو الحرمان من التعيينات يف املناصب 
الرفيعة، وإىل غري ذلك من صنوف األذى، ولعل االنتفاضة الشعبية والجامهريية، 
التي شهدتها Aدول الربيع العريب عىل حكامها، كان خري دليل عىل فساد تلك 
األنظمة الدكتاتورية، التي حاولت الحفاظ عىل دميومتها، مبختلف الوسائل مبا 

فيها توظيف اإلرهاب لصالح بقائها.

املبحث الثاين

جدلية مفهوم الإرهاب
بني الت�شريعات اليمنية والدولية والعوامل املوؤثرة فيه

سيتم يف هذا املبحث مناقشة مفهوم اإلرهاب يف الترشيعات اليمنية ومواءمتها 
مع الترشيعات الدولية، مع بيان أوجه التاميز بني األعامل اإلرهابية وغريها 
من األعامل املشابهة لها، وكذلك سنناقش مفهوم اإلرهاب يف ضوء العوامل 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واألمنية يف الجمهورية اليمنية، وذلك 

عىل النحو اآليت:

املطلب الأول
املواءمة بني الت�شريعات الوطنية والإقليمية والدولية

يالحظ املتتبع للترشيعات والقوانني اليمنية التي لها عالقة مبفهوم اإلرهاب، عدم 
وجود ترشيع خاص باإلرهاب ، وإمنا يوجد جملة من النصوص القانونية التي 
تضمنتها الترشيعات اليمنية؛ بغية مواجهة هذه الظاهرة، ولعل أحدث إجراء 
ترشيعي يشمل موضوع تحديد مفهوم اإلرهاب يف اليمن، هو قرار مجلس 
الوزراء رقم )122( لعام 2008م، بشأن املوافقة عىل مرشوع قانون مكافحة 
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اإلرهاب، الذي جاء يف املادة الثانية منه تعريف اإلرهاب بأنه: Aكل استخدام 
للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه يلجأ إليه الجاين تنفيذاً ملرشوع إجرامي 
فردياً كان أم جامعياً، بهدف اإلخالل الجسيم بالنظام العام أو اإلرضار باملصلحة 
العامة أو إلحاق الرضر بالبيئة أو الصحة العامة، أو االقتصاد الوطني، أو بأحد 
املرافق أو املمتلكات أو املنشآت العامة والخاصة، أو االستيالء عليها، أو عرقلة 
السلطات العامة للدول عند مامرسة أعاملها، أو تعريض أمن وسالمة املجتمع 
للخطر، أو تهديد االستقرار والسالمة ألرايض الجمهورية أو وحداتها السياسية 
أو سيادتها، أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانني، أو إلحاق األذى 

.Aباألشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر
وبالنظر إىل مضمون هذا التعريف، نستطيع القول، بأنه قد مثل نقلة نوعية 
يف مجال مكافحة اإلرهاب يف الجمهورية اليمنية، بالرغم من وجود بعض 

املالحظات عليه، نذكر منها ما يأيت:
 ال يعترب جامعاً مانعاً، ألن تعريف اليشء ال ينبغي أن يتجاوز  داللة . 1

مضمونه.
 يعترب طوياًل وفيه نوع من اإلسهاب وقد جاء ذلك عىل حساب املضمون.. 2
 غري دقيق يف التوصيف لألعامل اإلرهابية.. 3
 مل يفرق بني األعامل اإلرهابية وغري ها من األعامل املشابهة.. 4
مل يتطرق إىل إرهاب الدولة عىل مواطنيها.. 5

وبعد أن أقر هذا املرشوع من مجلس الوزراء، تم الرفع به إىل مجلس النواب 
للمصادقة عليه، إال أن مجلس النواب - مع األسف -مل يدرجه يف جدول 
أعامله ملناقشته آنذاك، ومل يصادق عليه إىل الوقت الحايل، ألسباب رمبا ترجع 
إىل ضغط النظام وبعض األطراف السياسية عىل الربملان، عن طريق افتعال 
األزمات والخالفات بني املكونات الترشيعية، وعرقلة أي محاولة للقيام بذلك، 
بغرض بقاء هذا املفهوم غامضاً ومطاطاً وقاباًل للتأويل والتفسري، وتوظيفه لقمع 
كل من يعارضه أو من يخالفه يف الرأي، وقد ال يخلو األمر من وجود ضغوط 

خارجية أيضاً.
 وميكن القول بأن حال اليمن يف هذا املوضوع، ال يختلف عن حال كثري من 
الدول الدكتاتورية، التي تضم داخل أجهزتها الرسمية بعض األطراف والجهات 
التي ترعى اإلرهاب وتوظفه لصالحا، ومن ثم فإن هذا القانون مل يقدر له 

الخروج إىل حيز الوجود.
غري أنه مع تزايد العمليات اإلرهابية يف اليمن، ظهرت حاجة ماسة إلصدار 

عدد من القوانني والقرارات املتصلة مبكافحة اإلرهاب.)46(
 ونظراً لذلك عمد املرشع اليمني يف سياسته التنفيذية إزاء جرائم اإلرهاب، 
إىل القيام باتباع اليشء ذاته مع الجرائم العادية من حيث إجراءات التحقيق، 
إال أنه جعل هذه اإلجراءات مركزية، أي تتم يف جهة تحقيق خاصة بأمانة 
العاصمة، كام أفرد ملثل هذه القضايا محكمة متخصصة تقوم بالنظر يف هذا 
النوع من الجرائم، وقد ألزم املرشع اليمني هذه املحكمة باتباع القواعد 
واإلجراءات املتعلقة باملحاكمة املستعجلة لتبت رسيعاً يف هذه القضايا نظراً 
لخطورتها، وهذه هي االستثناءات التي جاء بها املرشع اليمني ملواجهة جرائم 

اإلرهاب.)47( 
ومن ثم ميكن القول: بأن الجمهورية اليمنية ال تزال تفتقر إىل قانون خاص 
مبكافحة ظاهرة اإلرهاب، وهذه اإلشكالية قد انعكست بشكل سلبي عىل واقع 
التعامل املوضوعي مع مثل هذا النوع من الجرائم، عىل اعتبار أن النصوص 
السابقة مل تتطرق لألفعال اإلرهابية املرتكبة عىل الصعيد الوطني، فهناك أشكال 
مختلفة من العمليات اإلرهابية وغريها من األعامل املشابهة لها، التي  يصعب 
التمييز بينها؛ طاملا ال يوجد تعريف خاص باإلرهاب، وقد ترتب عىل ذلك 
وجود صعوبة يف كيفية اتباع اإلجراءات القانونية واألمنية املناسبة، وهذا يعني 

وجود حاجة ماسة إلصدار قانون يعنى مبكافحة اإلرهاب.
أهمية التمييز بني األعامل اإلرهابية وغريها من األعامل املشابهة لها:

إن امللحوظات األساسية التي يجب عىل الباحث أن يتنبه لها عند تحليله 
ملفهوم اإلرهاب، رضورة الفصل بني الجرائم التي تدخل يف نطاق األعامل 
اإلرهابية، وتلك التي تكون مشابهة لها، وهذه العملية حقيقة تنطوي عىل كثري 
من الصعوبة والتعقيد الفتقارنا إىل تعريف موحد لإلرهاب عىل كافة املستويات 
املحلية واإلقليمية والدولية، ووفقاً لذلك فإن أي اسرتاتيجية  ملواجهة اإلرهاب 
باملفهوم املحيل أو الخارجي، نعتقد أنها لن تكون ذات جدوى عىل املستوى 
الواقعي، مامل تنطلق من قاعدة معيارية دقيقة تحدد مفهوم اإلرهاب، ثم يتم 

مبوجبها اتخاذ اإلجراءات القانونية واألمنية وغريها، لعالج هذه الظاهرة)48(.
وهو ما دفعنا يف هذا البحث ملناقشة موضوع كهذا، كإجراء من ضمن إجراءات 

أخرى، متهيداً لتحديد هذا املفهوم بشكل علمي ودقيق.
خصائص ومعايري التمييز بني األعامل اإلرهابية واألعامل املشابهة لها:

تحدث عدد من املهتمني عن خصائص اإلرهاب كمؤرش للتمييز بني األعامل 
اإلرهابية واألعامل املشابهة لها  ، ورغم اختالفهم بشأن ذلك، إال أنهم يلتقون 
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عند مجموعة من الخصائص املشرتكة لإلرهاب، نشري إليها يف اآليت:)49( 
العنف: وهو محور رئيس للفعل اإلرهايب، حيث ال ميكن تصور اإلرهاب - 1

بدون استخدام العنف أو التهديد به، ويفرتض من خالله إثارة الرعب 
بحد  والتخويف، والعنف الذي ميارس بواسطة اإلرهاب ليس مقصوداً 
ذاته، وإمنا هو وسيلة وليس غاية، فأعامل القتل واالغتياالت التي توجه 
للسياسيني أو ملمثيل الرشطة إمنا تهدف إىل نرش حالة من الرعب والخوف 
يف املجتمع، أكرث من مجرد التخلص من بعض من هذه الشخصيات 
االجتامعية، كام أن صور العنف ميكن أن تتعدد وتختلف، فتسميم املياه، 
ونرش الغاز السام والهجوم الجرثومي أو الكيميايئ يعد إرهابا ويثري ذلك 

حالة من الرعب والخوف بني الناس.

التنظيم: العنف يف النشاط اإلرهايب ال ميكن أن يحدث أثره يف خلق - 2
الرعب والتخويف إال إذا كان منظاًم من خالل حملة مستمرة، مبعنى 
أن يكون النشاط متصاًل ومنسقاً من خالل عمليات أو مرشوعات إرهابية 
تؤدي إيل إيجاد حالة الرعب، لذلك فالعنف يف اإلرهاب هو عنف منظم 
تعد وسائله وتنظم بصورة منهجية، ومن ثم فإن العمليات اإلرهابية يف 
الوقت الحارض ال ميكن تصور حدوثها من قبل فرد واحد، وإمنا تتطلب 
توافر تنظيم قادر عىل القيام بالعمليات اإلرهابية، التي أصبحت أمراً 

معقداً يحتاج إىل تخطيط وتدريب ومتويل وتسليح.

الهدف السيايس: إن الذي مييز اإلرهاب عن صور عديدة من الجرائم - 3
املنظمة، هو أن اإلرهاب يسعى لتحقيق أهداف سياسية، وليس الحصول 
عيل مكاسب مادية فقط من وراء عملياته، فهدف العمليات اإلرهابية 
النهايئ - يف غالب األحيان- هو القرار السيايس الذي يرغم دولة أو 

جامعة سياسية باتخاذ قرار معني لصالحها أو الرتاجع عنه.

لكن الجرائم العادية أو املنظمة مهام بلغت فيها درجة العنف والتنظيم، 
إال أنها ال تصل إىل حد مامرسة ضغط مؤثر عيل القرار السيايس، وهذه 
املعايري يف نظرنا تصلح التخاذها من ضمن املعايري األساسية التي ميكن 
أن نأخذها بعني االعتبار عند تحديدنا ملفهوم اإلرهاب، ومناقشة األعامل 

اإلرهابية، والتمييز بينها وبني األعامل املشابهة لها. 
الفرق بني اإلرهاب والجرمية السياسية:- 4

ظهرت الجرمية السياسية باعتبارها جرمية من نوع خاص، يعامل مرتكبها 
معاملة خاصة بعد الثورة الفرنسية.)50(  وتعريف الجرمية السياسية 
مل يستقر عليه الفقه، كام حارت القوانني الوضعية فيها، ومل تتطرق 
أغلب الترشيعات لتعريفها، بالرغم من املحاوالت الفقهية، وبصفة خاصة 
الفقه السيايس، وهذا املفهوم جاء متشابهاً يف القانون الجنايئ الداخيل 
وصف  السياسية  الجرمية  أن  يف  تكمن  الصعوبة  ولعل  والخارجي)51(، 
فضفاض مرن وغري محدد.، إال أنه بالرغم من ذلك، هناك محاوالت 
فقهية للتعريف، السيام يف الفقه السيايس، والترشيعات الوضعية، والرشيعة 

اإلسالمية، نورد منها ما يأيت:

     أوالً- يف الفقه الجنايئ: وميكن تحديد ذلك يف اآليت:
مفهوم الجرمية السياسية وفقاً للمعيار املوضوعي:. 1

Aعمل سيايس يجرمه  لهذا االتجاه بأنها  عرفت الجرمية السياسية وفقاً 
القانون، فهي صور للنشاط السيايس الذي سلك صاحبه طريق القانون، 
فدفع به التعجل إىل تحقيق أهدافه وامليل نحو العنف يف مواجهة 
الخصوم، وبذلك فقد استبدل ذلك األسلوب الذي يرخص به القانون 

بأسلوب يحظره.)52(
مفهوم الجرمية السياسية وفق املعيار الشخيص. 2

ال يعتد أصحاب هذا االتجاه باملعيار املوضوعي، وإمنا ينظرون إىل الجرمية 
السياسية من منظور نفيس ووفقاً لشخصية الجاين والباعث عىل ارتكاب 
Aالتي ترتكب لتحقيق  الجرمية، ومن ثم عرفت الجرمية السياسية، بأنها 
أغراض سياسية أو تدفع إليها بواعث سياسيةA))53، ويفهم من ذلك 
بأن أصحاب هذا االتجاه، ينظرون للجرمية السياسية وفقاً ملعيار الباعث 
السيايس، ويعتربون الجرمية سياسية ما دام الباعث عليها سياسياً، لذلك 

فأصحاب هذا ملفهوم يوسعون من نطاق الجرمية السياسية.)54( 
مفهوم الجرمية السياسية وفقاً للترشيع املختلط. 3

يعرف أصحاب هذا االتجاه الجرمية السياسية، بأنها Aالجرمية التي يكون 
الباعث عليها والغرض الوحيد منها، محاولة تغيري النظام السيايس أو 
تعديله أو االنقالب عليه، ويشمل ذلك تقويض استقالل الدولة، وسالمة 
أمالكها، واإلساءة لعالقتها مع الدول األخرى، وشكل الحكومة، وحقوق 
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األفراد السياسية فيها، ويعد كل تعد مبارش عىل هذا النظام جرمية 
سياسية.))55

ثانياً- يف الترشيعات الوضعية: 
انقسمت الترشيعات الوضعية، إىل قسمني يف تعريف الجرمية السياسية، 
القسم األول عرفها، أما القسم الثاين مل يضع لها تعريفاً)56(، ويف سياق 
ذلك نجد أن أغلب الترشيعات العربية مل تضع تعريفاً للجرمية السياسية، 
مثل: الترشيع الكويتي واألردين، واملغريب، والجزائري، والتونيس، واليمني.

)57(
ثالثاً- الجرمية السياسية يف الترشيع اإلسالمي:

يرى بعض فقهاء الرشيعة، أن الرشيعة اإلسالمية تناولت مفهوم اإلرهاب، 
بإدراجه تحت صورة البغي، لكن أغلب فقهاء الرشيعة يرون خالف ذلك، 
حيث يرجحون أن الرشيعة اإلسالمية تناولت االرهاب يف جرمية الحرابة، 
وتطرقت إىل الجرمية السياسية يف جرمية البغي)58(، وتعرف جرمية البغي 
يف الفقه اإلسالمي إجامالً، بأنها A الخروج عىل سلطة األمام الحاكمA.، حيث 
نجد األصل يف جرمية البغي يف قوله تعاىل: ) وإن طائفتان من املؤمنني 
اقتتلوا فأصلحوا بينهام، فإن بغت إحداهام عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفئ إىل أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهام بالعدل وأقسطوا إن 

الله يحب املقسطني( صدق الله العظيم.)59(
ومن ثم ميكن القول، بأن عملية التمييز بني اإلرهاب والجرمية السياسية 
أمر بالغ الصعوبة، لذلك نالحظ أنه ال يوجد تعريف جامع مانع للجرمية 
السياسية عىل املستوى العاملي، فالبعض يعترب أن العنرص الوحيد املميز 
بني اإلرهاب والجرمية السياسية، هو الباعث األسايس الذي يكون وراء 
القيام باألعامل اإلرهابية، أو ارتكاب الجرمية السياسية، لكن هذا الباعث 
يف الحقيقة ليس هو املميز الوحيد لإلرهاب، ألنه من املمكن أن يشكل 
الرعب  حالة  إحداث  شأنه  ومن  إرهاباً،  السياسية  الجرمية  يف  الفعل 

والخوف وتقويض النظام االجتامعي.)60(
 فضاًل عن ذلك نجد أن أغلب الفقهاء ال ينظرون إىل الباعث السيايس 
وحده، وإمنا ينظرون - أيضاً - إىل الوسيلة املستخدمة وإىل اآلثار املرتتبة 
عىل الجرمية اإلرهابية، فإذا كانت من الوسائل الدنيئة وتتميز بالوحشية، 
وتثري حالة الخوف والرعب يف املجتمع، فعند ذلك ال تتناسب والغرض 

الرشيف الذي يكون وراء العنف السيايس، ومن ثم ال تعد جرمية سياسية 
وإمنا تعد عماًل إرهابياً.

 وعىل هذا األساس، إن ما مييز اإلرهاب عن الجرمية السياسية هو 
أن اإلرهاب يرتكب إما بواسطة أفراد أو جامعات أو تنظيم، وكثرياً ما 
ينتمي أعضاؤه إىل جنسيات مختلفة، بينام يف الجرائم السياسية عادة ما 
يكون أعضاؤها من الدولة ذاتها، والفرق بني الجرمية السياسية واإلرهاب 
مسألة قد حسمت منذ معاهدة باريس عام )1973م(  الخاصة مبكافحة 
اإلرهاب، حيث فرقت بصورة قاطعة بني جرائم اإلرهاب والجرائم األخرى 
التي ترتكب بغرض دينء يف نطاق الجرائم السياسية، حتى أن هذا النص 

تكرر يف غالبية االتفاقيات األخرى.)61( 
الدامناركية  بالعاصمة  العقوبات  قانون  توحيد  مؤمتر  بذلك  أخذ  كام 
)كوبنهاجن( يف وقت سابق من عام 1935م، ويف املحاكم الفرنسية، 
وأجمع الفقه عىل إخراج اإلرهاب من الجرائم السياسية، حتى ولو كان 

الدافع الرتكابها سياسياً.)62(
الفرق بني الجرمية املنظمة واإلرهاب: هناك أوجه للتشابه بني الجرمية املنظمة - 5

واإلرهاب يف خصائص معينة، حتى أن البعض يقول: بأن اإلرهاب هو إحدى 
صور الجرمية املنظمة، لكن بالرغم من وجود شبه بينهام إال أن لإلرهاب 

خصائص معينة متيزه عن الجرمية املنظمة، من حيث استخدام العنف.

فالجرمية املنظمة واإلرهاب يلتقيان يف قاسم مشرتك هو طابع العنف، سواء 
كان استخدام هذا العنف يف مواجهة األفراد أم الجامعات أم الدول، لكنهام 
يختلفان يف أن هذا العنف يف الجرمية املنظمة يكون بدافع مادي، بينام 
يف اإلرهاب يكون بدافع سيايس، ويهدف إىل بث الرعب والخوف وإثارة 

الرأي العام لتحقيق مكاسب سياسية.)63( 
ويتميز الفعل اإلرهايب بالرتكيز عىل التأثري يف عقول ونفسيات الجامهري 
يف صور  بواسطة وسائل االتصال الجامهريي، وهذا األمر ليس جوهرياً 

الجرمية املنظمة. )64(
الفرق بني التطرف واإلرهاب: التطرف من الناحية اللغوية هو الوقوف يف - 6

هو التجاوز عن حد االعتدال يف  عن الوسط، واصطالحاً  الطرف بعيداً 
املسألة، ومعنى ذلك أن التطرف هو أسلوب منغلق يف التفكري، يتسم بعدم 
القدرة عىل تقبل أي معتقدات أو أفكار تختلف عن معتقدات الشخص.)65(
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ومن ثم نجد بأن الفرق بني التطرف واإلرهاب، يظهر من خالل أن التطرف 
يتمحور حول منطلق أيديولوجي فكري، كام أن التطرف ينطلق - عادة - 
بدافع الرغبة يف االلتزام بالقيم واملعتقدات التي يقتنع بها الفرد بأنها هي 
الصواب، وليس بدافع إثارة الرعب والخوف كام هو حال الجرائم اإلرهابية، 
وبناًء عىل ذلك فإن كل إرهايب ميكن أن يكون متطرفاً، لكن ليس كل 

متطرف ميكن أن يكون Aبالرضورة - إرهابياً.)66(
الكفاح - 7 بظاهرة  يسمى  ما  بشأن  الخالف  كرث  واإلرهاب:  الشعبية  املقاومة 

املسلح الذي تقوم به بعض الحركات الشعبية؛ من أجل استعادة الحقوق 
وتحرير أراضيها من املستعمر، فحني توجد اتجاهات تصنف املقاومات 
الشعبية بأنها جامعات أو منظامت إرهابية، وهو ما يبدو واضحاً عىل سبيل 
املثال يف وجهة النظر األمريكية والغرب نحو ما تقوم به حركة حامس ضد 
املستعمرين الصهاينة، نجد عىل العكس من ذلك وجهة نظر الدول العربية 
واإلسالمية، التي تتبنى اتجاهاً مغايراً للتوجه السابق، باعتبار أن الدفاع الذي 
تقوم به الشعوب املظلومة واملغتصبة أراضيها حق مرشوع ولها استخدام 

كافة الوسائل الستعادة هذا الحق.)67(

والجدير بالذكر، أن االختالفات يف وجهات النظر كانت من أهم األسباب التي 
أدت إىل عدم اتفاق الرؤية بني جميع األطراف اإلقليمية والدولية يف تحديد 

مفهوم جامع مانع لإلرهاب.
محددات عملية املواءمة بني الترشيعات املحلية والدولية:

 تبدو الصعوبة واضحة يف إجراء عملية املواءمة بني ما لدينا من نصوص 
قانونية محلية ذات عالقة جزئية باإلرهاب، وبني ما هو موجود عىل املستويني 
اإلقليمي والدويل - عىل األقل - يف الوقت الراهن، وذلك بالنظر إيل االعتبارات 

اآلتية: 
عدم وجود مفهوم موحد لإلرهاب عىل املستويني اإلقليمي والدويل.- 1

ال يوجد ترشيع خاص مبكافحة اإلرهاب يف الجمهورية اليمنية حتى اللحظة، - 2
وقد ترتب عىل ذلك عدم وجود تعريف خاص باإلرهاب.

املالحظ عىل القوانني املوجودة حالياً أنها تعرضت بشكل ضمني لبعض - 3
قضايا اإلرهاب، لكنها مل تغط يف اعتقادنا كل ما هو موجود، وكل ما 

يستجد عىل الساحة اليمنية والدولية من أعامل إرهابية.

صعوبة التمييز بني األعامل اإلرهابية واألعامل املشابهة لها؛ نتيجة لعدم - 4
وجود مفهوم محدد لإلرهاب عىل الصعيد اليمني والدويل.

انعكس - 5 اليمنية  الجمهورية  يف  باإلرهاب  خاص  مفهوم  وجود  عدم  إن 
سلباً عيل طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، وأدى ذلك إىل ظهور بعض 
صعوبة  وجود  اإلشكاالت  هذه  ومن  الداخيل،  املستوى  عىل  اإلشكاالت 
يف أسلوب التعامل مع جرائم اإلرهاب من الناحية السياسية والقانونية 

واألمنية.

عىل املستوى الخارجي أدى ذلك إىل ظهور نوع من اإلرباك عند متثيل اليمن - 6
يف املحافل اإلقليمية والدولية، بسبب عدم وجود رؤية واضحة ملفهوم اإلرهاب 

كام أدى ذلك إىل وجود نوع من التبعية والخضوع لجهات خارجية.

وتظهر رؤية الجمهورية اليمنية ملفهوم اإلرهاب من خالل سياستها العامة، 
املتمثلة يف مصادقتها عىل االتفاقيات اإلقليمية والدولية، وكذلك يف توجهاتها 
العملية عند محاربتها لهذه الظاهرة عىل الصعيد الداخيل، ومن مجمل ذلك 
نجد أن رؤية اليمن ملفهوم اإلرهاب، يف مضامينها العريضة، ال تختلف عن ما 
هو موجود لدى الدول العربية واإلسالمية، كام أنها تتقاطع يف بعض املحددات 
والوسائل مع التوجهات الدولية، وهو مفهوم يقوم عىل ثالثة مرتكزات أساسية:

املرتكز األول: ترى اليمن أن اإلرهاب آفة دولية تعاين منها جميع دول العامل 	-
املتقدمة والنامية عىل حد سواء، ويف نفس الوقت فإن الذي ميارس اإلرهاب هم 
أفراد وجامعات، وكذلك متارسه دول وتنظيامت من جميع الديانات والحضارات 
دون استثناء، ولذلك فاليمن ترى أن اإلرهاب ظاهرة دولية مع رفضها ملن 

يربط ظاهرة اإلرهاب باإلسالم.

املرتكز الثاين: رضورة التمييز بني الجرائم اإلرهابية وبني النضال املرشوع 	-
للشعوب؛ من أجل مقاومة االحتالل، ونيل الحرية واالستقالل، ودفع العدوان 

والظلم من أجل تحقيق العدالة.

املرتكز الثالث: مطالبة اليمن للمجتمع الدويل بالتعامل مع مفهوم اإلرهاب 	-
وفقاً ملعيار واحد ال مبعايري مزدوجة مع إدانة كل أشكال اإلرهاب، أياً كان 

مصدرها، أفرداً أو جامعات، أو دوالً وحكومات.
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املطلب الثاين
الإرهاب يف �شوء العوامل الجتماعية 

والقت�شادية وانعكا�شاتها
نقصد بالعوامل االجتامعية واالقتصادية، جملة من الرشوط املوضوعية التي 

تساهم يف إبراز الظاهرة اإلرهابية وإخراجها إىل حيز الوجود يف املجتمع اليمني، 
وهذه الرشوط هي: العوامل االجتامعية، والعوامل االقتصادية، والعوامل الرتبوية، 
والعوامل الثقافية، والعوامل األيديولوجية، وغريها من العوامل ذات الصلة، التي 
سنحاول اإلشارة إليها بإيجاز؛ بغرض األخذ بها عند تحديد مفهوم اإلرهاب، 

وحتى يكون هذا املفهوم نابعاً من خصوصية وواقع املجتمع اليمني. 
البيئة األرسية والثقافية: تعد أساليب التنشئة األرسية من أهم األسباب التي - 1

تنمي امليول اإلرهابية لدى األفراد، السيام إذا كانت هذه األساليب تنطوي 
عىل مامرسة القسوة والعنف، أو اإلهامل والالمباالة، أو تقوم عىل التفريق 
يف طرائق املعاملة بني األبناء، وزرع نار الغرية والحقد فيام بينهم، أو إذا 
كانت أساليب التنشئة ال تقوم عىل الحوار واملناقشة والتوجيه واإلرشاد، 
فهذه األساليب عادة ما تشعر الطفل بأنه مكروه ومنبوذ ومحروم من 
العطف، مام يدفعه إىل البحث عن بيئة أو جامعة تكون أكرث أمناً بالنسبة 
له، وتعوضه عام افتقده من حاجات نفسية وجسمية واجتامعية، وقد 
تكون هذه الجامعات لسوء الحظ من الجامعات اإلرهابية التي تعمل عيل 
تعزيز امليول اإلجرامية واإلرهابية لديه، فيكون أحد عنارصها يف املستقبل.

واملعنوي،  املادي  بشقيه  األرسي  التفكك   - أيضاً  لإلرهاب"  املهيئة  العوامل  ومن 
الرتبية  عملية  يف  لألرسة  األسايس  الدور  انهيار  يف  األرسي  التفكك  خطورة  وتكمن 
والتقويم لسلوك الطفل وتلبية احتياجاته األساسية، ويعد الطالق واالنفصال والهجر 
من أبرز معامل التفكك املادي لألرسة، ومن ضمنها كرثة الخالفات واملشكالت األرسية، 
حيث يؤدي التفكك يف العادة إىل حرمان الطفل من أحد أبويه، فيرتك الطفل عرضة 
للحرمان واإلهامل والضياع، وينمي ذلك لديه مشاعر الحقد والكراهية ضد املجتمع، 
أو  القريب  املدى  عىل  واإلرهابيني،  املجرمني  قبل  من  لالستقطاب  عرضة  ويكون 

البعيد.

البيئة التعليمية والثقافية: لعل من أبرز األسباب املساهمة يف تعزيز البيئة - 2
املناسبة لتنمية وتقبل انخراط الشباب ضمن الجامعات اإلرهابية، عدم 

وجود مناخ ديني وثقايف وفكري ونفيس واجتامعي وإعالمي؛ يعزز مفهوم 
الوسطية التي يدعو إليها ديننا اإلسالمي الحنيف، ويتجىل ذلك من خالل 
ضعف إمكانية وجود مرشوع مجتمعي واضح املعامل واألهداف تقوم به 
مؤسسات املجتمع؛ لبناء جيل قوي اإلميان بدينه، ويكون انتامؤه لوطنه، 
ويسهم يف عملية التنمية االجتامعية واالقتصادية، متسلحاً بالعلم واملعرفة، 
ويحرتم القيم والعادات والتقاليد والنظم والقوانني السائدة يف املجتمع. 
، لكن يف سياق ذلك ينم الوضع الراهن يف مجتمعنا اليمني عن وجود 
العديد من اإلشكاليات التي تحد من تحقيق هذه األهداف، وهو األمر 
الذي تعكسه املؤرشات اإلحصائية بشأن واقع التعليم يف الجمهورية اليمنية، 
حيث تتحدث التقارير عن ارتفاع نسبة األمية يف مجتمعنا اليمني، إذ بلغ 
نسبة النساء اللوايت ال يجدن القراءة والكتابة 65%، يف مقابل 27% للذكور، 
بل إن أحدث اإلحصائيات تشري إىل ارتفاع نسبة األمية بني الجنسني إىل 

 .%62

يتضح من ذلك أن اليمن ال تزال يف مقدمة الدول املتخلفة يف مجال التعليم، 
وهشاشة البيئة التعليمية تعكس حقيقة البيئة الثقافية التي يعاين منها أبناء 
املجتمع اليمني، وهو أمر يسهل معه االستقطاب والتفريخ للعمليات اإلرهابية.
ويشكل الفهم الخاطئ للدين والجهل مبقاصد الرشيعة، عاماًل مساعداً لتطرف 
باألفكار  وتعبئتهم  الشباب  هؤالء  استغالل  تم  إذا  السيام  الشباب،  بعض 
بالعنف،  اإلميان  أساس  عىل  تبنى  التي  واملتطرفة،  الخاطئة  واأليديولوجيات 
وارتكاب أبشع األعامل اإلرهابية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية باإلكراه.، 
قصد  عن  التعليمية  والفضاءات  الدين  يستغل  من  هناك  ذلك  عن  فضاًل 
لتحقيق أغراضه الدنيئة، وهو ما نراه يف عاملنا اليوم، الذي تكرث فيه املدارس 
الفكرية واالنتامءات املتشددة، بل أصبح يالحظ جلياً بأن هناك تعمداً حقيقياً 
الستقطاب الشباب والعمل عىل تشويه الدين اإلسالمي أمام العامل بإلصاق 
اإلرهاب باإلسالم، ليظهر وكأن اإلرهاب صناعة إسالمية ووقوده الشباب السلم، 
ومع األسف هناك من يخطط لذلك عىل املستوى الخارجي، لكن من ينفذ 
يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، هم من أبناء جلدتنا الذين باعوا ضامئرهم 
ودينهم، وأصبحوا يتاجرون باسم الدين، وهو ما نالحظه اليوم يف استاملت كثري 
من الشباب املسلم، بإدخالهم يف أتون الحروب الطائفية و الرصاعات املذهبية 
اإلسالمية  لألمة  سيعيدون  أنهم   وإيهامهم  املتشددة،  اإلرهابية  والتنظيامت 
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مجدها وتاريخها املجيد، وأنهم يدافعون عن قضية عادلة، وأن إعالن الجهاد  
يأيت ملقارعة الخارجني عن أصول الدين وتعاليمه ومجاهدة الكافرين، ومن هذه 
التنظيامت نذكر ؛ ما يسمى بتنظيم القاعدة، أنصار الرشيعة، تنظيم النرصة 
وداعش، وغريها من التنظيامت اإلرهابية التي تعيث يف األرض فساداً بقتلهم 
اآلمنني وترشيدهم وترويعهم ، تحقيقاً ألهداف ال متت للدين اإلسالمي بصلة 

ال من قريب أو بعيد. 
سوء األوضاع االقتصادية: ال يكفي أن يكون الفقر سبباً كافياً الرتكاب الجرمية، - 3

ودليل ذلك أنه ليس كل الفقراء مجرمني، ويف ذات الوقت ليس كل الفقراء 
عىل درجة واحدة من السوء، لكن مع ذلك نستطيع القول: بأن الفقر هو من 
أهم العوامل الرئيسة املساهمة يف تفريخ الظاهرة اإلرهابية، فالبيئة الفقرية قد 
تكون بيئة حاضنة لإلرهاب، السيام إذا ما اتسمت الطبقات الفقرية بخصائص 
وعدم  االجتامعي،  واالضطهاد  بالظلم  والشعور  واألمني،  السيايس  االضطراب 
العدالة، واإلحباط النفيس؛ نتيجة لفقدان األمل يف املستقبل، لذلك تأيت هذه 
العوامل لتعزز امليول اإلرهابية، وقد تكون القشة التي تقصم ظهر البعري، يف 

ظل هذا املناخ غري الصحي.)68(

وبالنظر إىل الوضعية االقتصادية يف الجمهورية اليمنية، نجد أن هناك مؤرشات 
إحصائية ودالئل واقعية تبني حجم معاناة االقتصاد اليمني وتدهور الوضع 

املعييش ألبنائه.)69( 
رسمي عن  تقرير  صادر من  قناة العربية للعام 2012م،  تقرير نرشته  يف 
الحكومة اليمنية السابقة جاء فيه أن اليمن بحاجة إىل 200 ألف وظيفة 

سنوية، ومشرياً إىل أن نسبة البطالة وصلت إىل %52.)70(
كام أكد التقرير االقتصادي لعام 2010م أن التنمية يف اليمن تواجه الكثري 
من التحديات االقتصادية واألمنية، وأورد هذا التقرير الذي دشنه رجال املال 
واألعامل أن تقارير دولية تؤكد بأن نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط 
الفقر، وهناك تقارير أخرى تؤكد أن هذه النسبة وصلت إىل 59%، والبعض 
يقدر هذه النسبة بـ 76%، وأن نسبة معدل البطالة بني الشباب تزيد عىل%60، 
معظمهم من أصحاب املؤهالت، وأوضح التقرير أن غياب الحكم الرشيد يف 
اليمن أدى إىل انتشار الفساد وضعف املؤسسات، إىل جانب ضعف البنية 
التحتية وهو السبب الرئيس يف تراجع االستثامر وبطء النمو االقتصادي وانتشار 

الجرمية.)71(

ويف ظل الوضع املتدهور للمناخ التعليمي والثقايف واالقتصادي، ميكن القول: 
بأن البيئة اليمنية ضمن هذه الرشوط تشكل بيئة حاضنة لإلرهاب، وهو األمر 
الذي يحتم علينا االهتامم بالتعليم، واالرتقاء بالعملية التنموية، وتحسني رشوط 

العيش الكريم لجميع أفراد املجتمع.
وإذا كان هذا ما تؤكده التقارير املحلية والدولية لسنوات خلت، فال شك أن 
هذه  الوضعية قد ازدادت سوءاً مع دخول اليمن معرتك التغيري منذ عام 
2011م عرب ثورات الربيع العريب، التي برز من خالها تركة من املشكالت خلفها 
النظام السابق، وكان لها انعكاسات اجتامعية واقتصادية وثقافية طالت كاًل من 

الفرد واألرسة واملجتمع بأكمله.
وقد ساهمت تلك العوامل يف التأثري السلبي عىل العملية التنموية للبالد، 
كام أدى ذلك إىل تنامي مشاعر اإلحساس بالظلم والغنب االجتامعي، واإلحباط 
النفيس مع ارتفاع وترية الفساد، وسوء العدالة يف توزيع الرثوة واملال العام، 
وقد دعم ذلك زيادة نشاط الجامعات اإلرهابية واستقطاب الشباب، وارتكبت 

أكرث الجرائم اإلرهابية وحشية يف تاريخنا املعارص.

املطلب الثالث
الإرهاب يف �شوء العوامل ال�شيا�شية وانعكا�شاتها

متثل ظاهرة اإلرهاب منذ البداية هاجساً سياسياً ملحاً لألنظمة والشعوب، إذ 
تتداخل األبعاد البيئية للظاهرة بني ما هو محيل وما هو خارجي، وينعكس 
وكابوسه  العرص  شبح  بأنها  البعض  عليها  أطلق  حتى  الجميع  عىل  تأثريها 

املخيف.
وبالنظر إىل العالقة الجدلية بني املشهد السيايس اليمني ومفهوم اإلرهاب، نجد 
بأن اليمن مر بالعديد من املتغريات والتحوالت التي كان من أبرزها قيام 
الوحدة اليمنية، وقد جاءت هذه الوحدة يف وقت كانت فيه نظم عربية 
وإقليمية ودولية يف طريقها إىل االنهيار، كام ترافق مع قيام الوحدة اليمنية 

تبني خيار النهج الدميقراطي والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي.)72(
وقد تزامنت مع هذا االنفتاح املفاجئ جملة من االنعكاسات السلبية التي 
مهدت الطريق لربوز ظاهرة اإلرهاب، وبإمعان النظر يف تاريخ ظهور العمليات 
اإلرهابية يف اليمن، نجد بأنها برزت إىل السطح منذ عام 1997م، ويعني 
ذلك أنها استغلت املناخ الدميقراطي التعددي الذي أتاح للكثري من التيارات 
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والحركات السياسية بأن تعرب عن نفسها بطرائق سلمية - حيناً - وبالعنف 
والقوة أحايني أخرى.)73(

فمثاًل لقد أثار الرصاع السيايس بني أطراف الوحدة ورشييك الحكم يف السنوات 
األوىل بعد تحقيق الوحدة جملة من األزمات، انتهت بحرب صيف 1994م، 
التي خلفت الكثري من املآيس، وأدى ذلك إىل انشغال األجهزة األمنية والعسكرية 
بذلك الرصاع واالبتعاد عن مهمتها األساسية يف حامية األمن واالستقرار وتأمني 
املنافذ الربية والبحرية، األمر الذي سهل تسلل كثري من العنارص اإلرهابية ذوي 
جنسيات مختلفة إىل اليمن؛ مستغلني حالة الفراغ األمني يف البالد وانشغال 

أطراف العمل السيايس باألزمات واملناكفات السياسية.
وبحسب بعض التقارير، وصل عدد األجانب الذين دخلوا اليمن بصورة غري 
رشعية خالل فرتة الرصاع من عام 1991م وحتى 1994م إىل مائتي ألف شخص.

وقد أكدت صحة هذه املعلومات من قبل السلطات اليمنية عام 1996م 
حني أعلنت أنها رحلت ما يزيد عىل )14.000( شخص من جنسيات عربية 

وآسيوية.)74(
ويف الحقيقة كان للوضع السيايس املتأزم منذ بداية التسعينيات وحتى اللحظة 
الراهنة دور بارز، بل يعد يف غاية األهمية عند تتبع نشوء هذه الظاهرة، حيث 
ساهمت الرصاعات السياسية بني نظام الحكم وبقية األحزاب والقوى السياسية 
يف دخول اليمن رصاعات أخرى شديدة، بعد أن تم إزاحة الحزب االشرتايك 

وظهور قوى جديدة محلية وإقليمية العبة يف الساحة السياسية اليمنية.
ومن مالمح هذه الرصاعات عجز اليمن عن الدخول يف فرتة استقرار سيايس 
وتنموي، وعدم التوصل إىل صيغة مشرتكة بني جميع األطراف إلدارة شؤون 
الدولة ومؤسساتها بطريقة سلمية، األمر الذي زاد من تأزم الوضع السيايس 
ودخول اليمن يف حروب داخلية كان آخرها الحروب الستة يف محافظة صعدة، 
وإقحام الجيش واألمن فيها، وظهور الحركات االنفصالية يف الجنوب التي تنادي 
بفك االرتباط، وكذلك بروز التكتالت الحزبية التي كان لها تأثري يف تعرية النظام 
السيايس واتهامه بالفساد وكشف مساوئه لعامة الناس، ومن ثم تهيئة الظروف 
املوضوعية لدخول اليمن يف معرتك حياة سياسية جديدة، بإعالن ثورة الشباب 
عام 2011م، بعد أن طفح الكيل وزادت معاناة الناس يف ظل واقع اجتامعي 

واقتصادي وثقايف وصحي وسيايس يف غاية التخلف.
وقد انعكست األحداث السياسية والحراك الثوري عىل أمن واستقرار املجتمع، 
وهو األمر الذي ساهم يف تأجيج الرصاع عىل كافة املستويات، فأدى ذلك إىل 

تدخل الالعبني السياسيني - أيضاً - عىل املستويني اإلقليمي والدويل يف صناعة 
دومنا حراك، حتى جاءت املبادرة  املشهد السيايس اليمني، الذي ظل راكداً 
الخليجية بآليتها التنفيذية املُزمنة لتحرك املياه الراكدة، وبها شهد اليمن انفراجاً 

سياسياً، بعد أن كان مهدداً بالدخول يف أتون حرب أهلية.
الحياة  مجاالت  باقي  عىل  بظاللها  تلقي  السياسية  اللعبة  استمرت  وهكذا 
االجتامعية واالقتصادية والتنموية واألمنية؛ موفرة لبيئة مناسبة استغلتها الجامعات 
اإلرهابية لزراعة مفهوم اإلرهاب عىل األرض اليمنية، يف ظل انشغال الجميع 
عنها من جهة ، واستخدام اإلرهاب واإلرهابني من قبل بعض األطراف السياسية 
لتصفية الحسابات فيام بينهم من جهة ثانية، ولعل أبرز امللحوظات التي ميكن 
استخالصها، من خالل االنشغال عن هذه الظاهرة أو التغايض عنها أو التوظيف 

السيايس لها، ما يأيت: 
انتهاكها للنظام والقانون والدستور، ونشوب أزمات سياسية.. 1
إعاقة العمل السيايس.. 2
مسار . 3 يف  وإخفاقها  الدولة  مؤسسات  وتطوير  وتحديث  مسار  إعاقة 

العملية التنموية.
إحداث مزيد من التعقيد يف العالقات السياسية، ونشوب أزمات وخالفات . 4

بني النظام السيايس والقوى املختلفة، وتحديداً بني السلطة واملعارضة.
حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان.. 5
إثارة النعرات الطائفية والقبلية واملناطقية والحزبية واملذهبية.. 6
إثارة الرعب والخوف يف أوساط املجتمع.. 7
تعرض اليمن لحمالت تشويه مل يسبق لها مثيل، من خالل وسائل . 8

اإلعالم الخارجية، ومن قبل بعض الدول التي تريد أن تثبت للعامل أن 
اليمن أصبح بيئة حاضنة لإلرهاب.

فتح املجال لبعض الدول للتدخل يف القرار السيايس، وانتهاك حرمة . 9
األرض اليمنية.

تشديد اإلجراءات عىل املسافرين اليمنيني إىل الخارج وتعرضهم  لكثري . 10
من املضايقات.)75(

ومام سبق، نستطيع القول بأن الوضع السيايس اليمني ساهم بشكل كبري يف 
خلق البيئة املناسبة لتفريخ واحتضان اإلرهاب.

املطلب الرابع

A
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الإرهاب يف �شوء الواقع الأمني وانعكا�شاته

مل تشهد الجمهورية اليمنية فرتة استقرار عىل الصعيد األمني منذ أكرث من 
عقدين من الزمان، أي منذ قيام الوحدة اليمنية املباركة، حتى توالت بعدها 
األزمات تلو األزمات لتخلق واقعاً أمنياً مشوهاً زادت من خالله الحاجة إىل 
تطوير الجهاز األمني، يف مقابل تزايد معدل انتشار الجرمية وتطورها من نسق 
الجرمية التقليدية إىل الجرمية املنظمة، وقد كان لإلرهاب دور مهم يف زعزعة 
األمن واالستقرار وإشاعة حالة من الخوف والرعب لدى أبناء املجتمع اليمني.
فقد تعرضت اليمن منذ وقت مبكر وقبل أحداث 11 سبتمرب من عام 2001م، 
لحادثة االعتداء عىل املدمرة األمريكية )كول( يف مدينة عدن، يف أكتوبر عام 
2000م،وقبل ذلك تم اختطاف أجانب من محافظة أبني عام 1998م، ولعل 
الفرتة املحددة من عام 1997م وحتى الوقت الراهن هي من أكرث الفرتات 
العصيبة يف تاريخ الجمهورية اليمنية، أي منذ انطالق الرشارة األوىل للعمليات 
اإلرهابية، حيث سجلت أول عملية بامليناء الرئيس يف مدينة عدن بتأريخ 16 
يناير 1997م، ثم تالها ثالثة انفجارات يف يوليو، ثم تسعة انفجارات يف شهر 

يناير من نفس العام.)76(
كام امتد نطاق العمليات اإلرهابية إىل بعض املحافظات اليمنية، ومن ضمنها 
محافظة صنعاء ومحافظة صعدة، ومن بني هذه العمليات ما شهدته البالد عام 
1998م من عملية نوعية متت بقطع الطريق واختطاف مجموعة من السائحني 
األجانب يف محافظة أبني أيضاً، وقد نتج عن هذه العملية قتل أربعة سائحني 
وجرح اثنني عندما قامت قوات األمن مبحاولة تخليصهم من قبضة الجامعات 

اإلرهابية.)77(
كام مثلت حادثة املدمرة )كول( أكرث األحداث رضاوة يف عام 2000م، وبعدها 
تم استهداف السفارة الربيطانية بصنعاء يف 13 أكتوبر من نفس العام،أي بعد 
استهداف املدمرة كول بيوم واحد، وقد جاء بعدها استهداف ناقلة النفط 
الفرنسية )ليمربج( يف عام 2002م، وهكذا أصبح لتنظيم القاعدة دور قاعدي 
يف املنطقة، فقد شهد عام 2007م عملية إرهابية جديدة، عندما تم تفجري 

سيارة مفخخة يف قافلة من السائحني اإلسبان مبحافظة مأرب.
وقد ظلت عنارص تنظيم القاعدة طيلة عام 2010م وبداية عام 2011م متارس 
حرباً استنزافية ضد القوات املسلحة واألمن، ومنذ منتصف العام 2011م، ويف 
تحول نوعي تكتييك لتنظيم القاعدة ظهر وألول مرة تواجد علني وسيطرة 

فعلية عىل األرض لهذه العنارص اإلجرامية مستغلني األوضاع السياسية التي مرت 
بها بالدنا خالل العام 2011م، حيث سيطر التنظيم عىل مدينة جعار م/أبني 
ومن ثم مدينة زنجبار مع استمرار األنشطة والتهديدات اإلرهابية ضد املصالح 

الوطنية املحلية واألجنبية عىل امتداد الوطن.
وميكن إبراز أهم تلك األنشطة والتهديدات اإلرهابية منذ عام 2011م وحتى 

عام 2013م عىل النحو اآليت:)78(
  انتقال معظم عنارص تنظيم القاعدة من املناطق التي كانوا يختبئون - 

فيها إىل م/ أبني. 
  استهداف أبناء القبائل املتعاونني مع الدولة يف م/ أبني. - 
  استهداف أنابيب نقل النفط والغاز. - 
  تنفيذ العمليات االنتحارية ضد النقاط واملواقع األمنية. - 
 حادثة تفجري السبعني التي أستشهد فيها أكرث من مثانني شخصاً من قوات - 

الجيش واألمن، وقد خلفت عددا كبرياً من الجرحى.
  حادثة تفجري كلية الرشطة .- 
  استهداف مبنى وزارة الداخلية اليمنية.- 
 استهداف مبنى وزارة الدفاع ملرتني، كان آخرها أكرث العمليات وحشية، - 

التي شهدت تحوالً نوعياً يف أعامل القاعدة بالتعاون مع بعض الجهات 
التي رمبا قدمت لها الدعم املادي واالستخبارايت  واللوجستي، وهي حادثة 
االقتحام والتفجري ملبنى مجمع وزارة الدفاع بالعريض يف العاصمة صنعاء 
وحوايل 167  بتأريخ 2013/12/5،التي راح ضحيتها أكرث من 52 شهيداً 

جريحاً، ومن بينهم عدد من األطباء واملمرضني والخرباء األجانب. 
أهم خصائص العمليات اإلرهابية التي متت يف الجمهورية اليمنية:)79( -

- وجود محدد للعنف يف إدارة وتوجيه عمليات التفجري واالغتياالت والحوادث 	
اإلرهابية.

- اعتمدت كثري من العمليات اإلرهابية عىل مستوى عال من التخطيط، 	
واستخدمت يف تنفيذ تلك العمليات اإلرهابية تقنيات حديثة.

- وجود عالقة ارتباط بني تلك العمليات واألحداث وبني تلك الجامعات 	
املتطرفة، وهو األمر الذي أكده كثري من أفراد تلك الجامعات من منفذي 

تلك العمليات اإلرهابية الذين تم القبض عليهم.
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- كل العمليات السابقة سواء التي تم تنفيذها بشكل جامعي أم فردي 	
اتسمت بالرسية التامة وبدرجة عالية من  التنظيم.

- دخول محدد آخر مميز للعمليات اإلرهابية األخرية وهو تلقي الدعم املادي 	
واللوجستي واالستخبارايت من بعض األطراف والجهات الداخلية والخارجية.

إذاً، هذه هي جزء من العمليات اإلرهابية التي طالت الجمهورية اليمنية، 
قدمناها كأمنوذج ملا عاناه ويعانيه املجتمع اليمني بسبب ظاهرة اإلرهاب، ويف 
ذات الوقت من خاللها تم وضع أهم خصائص العمليات اإلرهابية يف اليمن، 

واستخالص أهم املعايري املوضوعية يف بناء التعريف اإلجرايئ لإلرهاب.

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، محمد وعىل 
آله وصحبه أجمعني، وبعد... فقد متخض عن هذا البحث العديد من النتائج 
والتوصيات التي تعد يف غاية األهمية، وميكن تقدميها يف محورين رئيسني، 

وفقاً لآليت:
أوالً- النتائج عىل مستوى الجمهورية اليمنية: 

 خلص هذا البحث إىل استنباط التعريف اإلجرايئ ملفهوم اإلرهاب يف الجمهورية - 1
تنفيذاً  باستخدامه  التهديد  أو  العنف  أو  للقوة  منظم  استخدام  »كل  بأنه:  اليمنية 
كانت بواعثه أو أغراضه السياسية، ميارسه أفراد أو جامعات أو  ملرشوع إجرامي أياً 
دول، باستخدام وسائل تبث الخوف والرعب يف أوساط املجتمع، وتعرض حياة أفراده 

وحريتهم وأمنهم ومصالحهم وثوابتهم العليا ومصالح وطنهم للخطر«. 

ويندرج تحت هذا التعريف، أهم خصائص األفعال التي تدخل يف نطاق األعامل اإلرهابية، 
وهي كاآليت:

- أن يكون العمل اإلرهايب مخالفاً للقوانني املحلية واألعراف الدولية والقيم 	
الدينية واملجتمعية واإلنسانية.

- أن يقوم العمل اإلرهايب عىل بث الخوف والرعب بني صفوف املواطنني 	
اآلمنني.

- أن يحتوي عىل صنوف األذى والتهديد والقتل بغري حق.	

-  إخافة السبيل، وقطع الطريق وكل ما يتعلق بصنوف الحرابة.	
-   اإلرضار باملصلحة العامة أو إلحاق الرضر بالبيئة أو الصحة العامة. 	
- اإلرضار باالقتصاد الوطني أو أحد املوارد الوطنية والطبيعية.	

-  عرقلة السلطات العامة يف أداء واجباتها أو تعطيل أحكام الدستور أو 	
القوانني.

-  التهديد ألمن واستقرار وسالمة أرايض الجمهورية اليمنية ووحدتها السياسية.	
-  اإلرضار باملصالح العليا والثوابت الوطنية للجمهورية اليمنية.	

كام مييز هذا التعريف بني األفعال التي تندرج ضمن مفهوم اإلرهاب وغريها من املفاهيم 
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القريبة منها يف عدد من الخصائص، نذكرها يف اآليت:

- أن يتم هذا الفعل دون سبب مبارش بني الفاعل والضحية.	

- أن هذا الفعل عادة ال يكون محكوماً بأي أسباب منطقية وعقالنية مقبولة 	
من الناحية الدينية أو األخالقية أو القانونية أو اإلنسانية.

- أن األعامل اإلرهابية تكون مثرية للرعب والخوف، وتتسم بطابع التنظيم، 	
وتسعى لتحقيق أهداف سياسية وليست مادية غالباً.

- ميكن اعتبار األعامل اإلرهابية حالة مرضية سادية وتنجم عن شخصيات 	
مضادة للمجتمع .

- تتم هذه األفعال اإلجرامية نتيجة لرتبية خاطئة وتعبئة إجرامية بغطاء ديني 	
وسيايس فاسد ومغلوط، وتلعب الظروف االجتامعية واالقتصادية واألرسية 

والسياسة كعوامل مساعدة ومهيئة لذلك.

مربرات هذا التعريف: 
جاء هذا التعريف مستنبطاً من أحكام الرشيعة اإلسالمية، وتحديداً يف ما - 1

يتعلق بجرمية الحرابة، التي تعد إحدى صور اإلرهاب يف الوقت الحايل، 
ويف نفس الوقت كان توفيقياً مستنبطاً من مختلف النصوص والترشيعات 

واالتفاقيات عىل الصعيد العريب واإلسالمي.

جاء هذا التعريف نابعاً من خصوصية املجتمع اليمني انطالقاً من واقعه - 2
االجتامعي واالقتصادي والسيايس والثقايف واألمني.

تالىف هذا التعريف أوجه القصور املوجودة يف بعض النصوص الترشيعية - 3
اليمنية، وجاء مكماًل ومستوعباً لها.

يتميز هذا التعريف بالخصوصية من جهة وبالدقة العلمية واملرونة واالتساع - 4
من جهة أخرى؛ مبا يجعله قاباًل للتعميم.

لتقدميه كأمنوذج عميل للتقريب بني وجهات - 5 يعد هذا التعريف صالحاً 
النظر عىل املستوى اإلقليمي العريب واإلسالمي، باعتباره جاء جامعاً مانعاً 
ملا تضمنته تعريفات اإلرهاب عىل مستوى هذه الدول، وكل من الجامعة 

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.

ميكن أن يكون هذا التعريف صالحاً لتقدميه كأمنوذج وكمرشوع لتقريب - 6
وجهات النظر عىل الصعيد الدويل، رشيطة حل أوجه التباين يف وجهات 

النظر، السيام فيام يأيت:

- وجود رغبة حقيقية وإرادة صادقة لدى املجتمع الدويل يف تحديد مفهوم 	
اإلرهاب وتحديد معامل الظاهرة اإلرهابية. 

- االتفاق عىل إشكالية من يقوم بالعمل اإلرهايب.	

- االتفاق عىل مسألة حق الشعوب املظلومة واملغتصبة أراضيها يف الدفاع 	
ضد املستعمر باستخدام كافة الوسائل الستعادة هذا الحق.

- رضورة اقتناع جميع دول العامل بأهمية االتفاق وااللتفاف حول تعريف 	
موحد لإلرهاب، وعدم توظيف هذا املفهوم وتفسريه، وفقاً ملا يخدم مصالحها 
الذاتية وأجندتها االقتصادية والسياسية والعسكرية واألمنية، واستخدامه يف تربير 

تدخلها التعسفي يف شؤون الدول األخرى وإخضاعها ملبدأ التبعية.

 عدم وجود ترشيع خاص مبكافحة اإلرهاب يف الجمهورية اليمنية، كام أنه - 2
ال يوجد تعريف محدد لإلرهاب. 

هناك نصوص قانونية تعرضت ملفهوم اإلرهاب ضمنياً، واملالحظ عليها أنها - 3
أخذت بجزء محدد من الظاهرة، لكنها مل تستوعب كل ما هو موجود عىل 
أرض الواقع، أو ما يستجد من عمليات إرهابية نوعية، ومن هذه القوانني 
قانون الجرائم والعقوبات، قانون اإلجراءات الجزائية، قانون مكافحة جرائم 

االختطاف والتقطع، قانون غسيل األموال.

تؤكد نتائج البحث أن أي اسرتاتيجية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب عىل الصعيد - 4
الداخيل لن تحقق النجاح املأمول؛ ألنها تنطلق من قاعدة ضبابية يف ظل 

عدم تحديدها ملفهوم اإلرهاب الذي تهدف إىل مواجهته.

يف ظل عدم وجود مفهوم محدد لإلرهاب ظهرت إشكاليات أخرى، تعاين - 5
منها الجهات األمنية والقضائية عىل وجه الخصوص، وتتمثل يف طريقة 
التعامل مع مثل هذه األنواع من الجرائم، السيام وأن هناك بعض اللبس 
والتداخل بني األعامل اإلرهابية، واألعامل اإلجرامية األخرى املشابهة لها، 

والجرائم ذات الطابع السيايس أيضاً.
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من األسباب الجوهرية لنمو واتساع الظاهرة اإلرهابية يف املجتمع اليمني، - 6
سوء األوضاع املعيشية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية واألمنية، 
وانتشار الفساد، وضعف مقتضيات العدالة االجتامعية، التي يعاين منها أبناء 

املجتمع اليمني، السيام رشيحة الشباب.

تؤكد نتائج البحث أن لتفىش الرصاعات واملامحكات السياسية والحزبية - 7
وإثارة النعرات الطائفية واملناطقية والقبلية واملذهبية ونشوب الحروب 
الجامعات  نشاط  واتساع  ظهور  يف  بارزاً  دوراً  الداخلية،  واالنقسامات 

اإلرهابية يف الجمهورية اليمنية.

االنقسام الذي طال كاًل من املؤسسة العسكرية واألمنية، السيام يف عام - 8
2011 م، أي عند اندالع الثورة الشبابية وإسقاط نظام الرئيس السابق عيل 
عبد الله صالح، كان له أثر سلبي يف اتساع نشاط الجامعات اإلرهابية 

وتنفيذ العمليات النوعية بكل سهولة ويرس.

والبحرية، - 9 الربية  ومنافذها  اليمنية  للجمهورية  الجغرافية  الحدود  اتساع 
وضعف قدرات الجيش واألمن يف السيطرة عليها، كان له دور بارز يف 

سهولة دخول وخروج العنارص اإلرهابية.

خالل - 10 خطورة  العمليات  أكرث  وتنفيذ  اإلرهابية  الجامعات  نشاط  اتساع 
الفرتة االنتقالية وأثناء الحوار الوطني وما بعده؛ بسبب اشتداد الرصاع بني 
املكونات املجتمعية والسياسية والحزبية واألطراف ذات النزعة املذهبية 
والجهوية والطائفية والقبلية، وبقايا النظام السابق، والحركات االنفصالية 

التي ال تزال تناوئ عملية التغيري.

اتساع نشاط الجامعات اإلرهابية؛ بسبب التدخالت الخارجية يف الشأن - 11
اليمني التي تسعى إىل تغذية الرصاعات من الداخل وتصفية الحسابات فيام 
بينها عن طريق الحرب بالوكالة، ودخول كميات كبرية من األسلحة، وسهولة 
الحصول عليها، ونذكر من ذلك رصاع املصالح الذي تشهده الساحة اليمنية 
عىل املستوى اإلقليمي والدويل بني كل من: اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة وحليفاتها من الدول الغربية واألمريكان، يف 

مواجهة املد اإليراين وحلفائها الروس يف املنطقة.

ضعف األجهزة األمنية يف مواجهة شبح اإلرهاب الذي أصبح أكرث مقدرة - 12

من ذي قبل يف مواجهة الخطط واالسرتاتيجيات األمنية، السيام أن أغلب 
املستهدفني هم من العاملني يف الجيش واألمن.

ضعف - 13 بسبب  اإلرهابية؛  الجامعات  قبل  من  الشباب  استقطاب  سهولة 
آلية التنسيق بني مؤسسات املجتمع وعدم وجود مرشوع مجتمعي محدد 
األهداف لتنشئتهم، بدءاً من األرسة واملدرسة والجامع واإلعالم واملؤسسات 
لرؤية مجتمعية موحدة تهدف إىل تعزيز االنتامء للوطن  األخرى، وفقاً 
الحنيف،  اإلسالمي  ديننا  تعاليم  ظل  يف  واالعتدال،  بالوسطية  والتمسك 
وتغذيتهم بروح العلم واملعرفة، واستثامر طاقاتهم يف املجاالت التنموية، 
وإرشاكهم يف الحوارات البناءة التي تخدم مصالح األمة، وتعزز من وجودهم 

وهويتهم الوطنية.

ثانياً- النتائج الخاصة بالدراسة النقدية للترشيعات اإلقليمية والدولية:
أكدت نتائج البحث أنه ال يوجد حتى اللحظة مفهوم موحد ومتفق عليه - 1

ملصطلح اإلرهاب عىل املستوى اإلقليمي والدويل، وأن سبب ذلك ال يعود 
إىل صعوبة تعريف هذا املصطلح من الناحية اإلجرائية، وإمنا يعود إىل 

جملة من األسباب، نذكر أهمها فيام يأيت:

- تباين وجهات النظر بني الدول بشأن مفهوم اإلرهاب وفقاً لألطر املرجعية 	
الدينية واأليديولوجية والثقافية والحضارية. 

- تباين وجهات النظر بني الدول، بحسب املصالح الذاتية لكل منها.	

- تباين وجهات النظر بني الدول والتكتالت اإلقليمية والدولية وفقاً لألجندة 	
السياسية واالقتصادية والعسكرية، واملصالح واألغراض املشرتكة فيام بينها .

- اختالف وجهات النظر بني الدول العربية واإلسالمية ودول العامل الثالث 	
بشأن مفهوم اإلرهاب من جهة وبني الدول الغربية التي تتبنى وجهات نظر 
مختلفة من جهة ثانية، كالواليات املتحدة األمريكية ودول االتحاد األورويب 
بشأن بعض القضايا الجوهرية، ففي حني أن الدول العربية واإلسالمية ترى 
بأن الكفاح املسلح من أجل التحرر ودفع العدوان حق مرشوع للشعوب 
وال يعد إرهاباً، فإن الدول الغربية يف املقابل ترى أن ذلك يعد إرهاباً، 
ومن ناحية ثانية ظهرت بوادر الخالف؛ نتيجة أن الدول الغربية تحرص 
اإلرهاب يف األفراد والجامعات، بينام دول العامل الثالث ترى بأن اإلرهاب 
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متارسه دول كام متارسه منظامت وجامعات وأفراد.

إن عدم وجود رؤية موحدة ملفهوم اإلرهاب بني دول العامل خلق نوعاً من - 2
الهيمنة من قبل الدول الغنية عىل الدول الفقرية والنامية يف مقابل نوع 

من التبعية تجاهها وفرض الوصاية عليها.

أخرى - 3 دول  بينام  املفهوم،  هذا  حددت  إقليمية  ومنظامت  دول  هناك 
حددته ضمنياً من خالل توجهاتها إزاء تعاملها مع هذه الظاهرة اإلرهابية، 

ومصادقتها عىل االتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

أدى عدم االتفاق عىل تعريف موحد لإلرهاب إىل ضعف آلية التنسيق - 4
هذه  ملواجهة  املخصصة  الدولية  واإلجــراءات  الجهود  ونجاعة  واملتابعة، 

الظاهرة، كام ساهم ذلك يف زيادة معدل انتشارها بشكل كبري.

التوصيات واملقرتحات:
إيالء عناية واهتامم خاصني بالنتائج والتوصيات التي أسفر عنها هذا البحث، - 1

وتحويلها إىل إجراءات عملية عند بناء االسرتاتيجيات والسياسات والخطط 
األمنية لتفعيل مبدأ الوقاية وتجفيف منابع اإلرهاب.  

ينبغي عىل الحكومة اليمنية رسعة إصدار ترشيع خاص مبكافحة اإلرهاب - 2
ملا هو موجود عىل  من خصوصية املجتمع اليمني ومواكباً  يكون نابعاً 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
األخذ مبضامني التعريف الذي توصلنا إليه يف هذا البحث، وتضمينه يف - 3

الترشيع الجديد.
عىل - 4 النظر  وجهات  لتقريب  وكمرشوع  كأمنوذج  التعريف  بهذا  األخذ 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.
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مفهوم اإلرهاب بني الترشيعات الوطنية والدولية4
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ا�شرتاتيجية منع اجلرمية قبل وقوعها
( دراسة تطبيقية على جرائم االختالالت 

األمنية يف اجلمهورية اليمنية(

عقيد. د . عبد احلميد حممد علي احليمي
أستاذ القانون الجنايئ املساعد

بكلية الرشطة- أكادميية الرشطة.
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) دراسة تطبيقية عىل جرائم االختالالت األمنية يف الجمهورية اليمنية( 5

ملخــص البحـــث

لقد تضمنت هذه الدراسة )أي يف نطاق املبحث األول( عرض مفهوم 
االسرتاتيجية األمنية التي تعني فن اإلدارة أو فن القيادة، لتحقيق أهداف 
وغايات األجهزة األمنية من خالل التخطيط األمني الوقايئ، وتضمن البحث، 
التخطيط األمني، من حيث األهمية واملستوى ومراحله التي مير بها، وأيضاً 

تم دراسة معنى فلسفة األمن )املفهوم واملضمون(.
كام تضمنت الدراسة البحثية متطلبات االسرتاتيجية التي ال غنى عنها؛ 
باعتبارها مجموعة مبادئ ينبغي العمل بناًء عليها، كام ترتكز االسرتاتيجية 
عىل عدد من املقومات الرضورية مثل: اإلمكانيات املادية والبرشية والتنظيمية 

والترشيعية، التي من أهم خصائصها أنها مرنة قابلة للتحديث والتطوير.
للمبحث األول، فبينت الدراسة  وتضمنت مواضيع املبحث الثاين تطبيقاً 
االختالالت األمنية الراهنة يف اليمن للفرتة الزمنية )2011-2014م(، نظراً لتأثر 
اليمن مبتغريات ما أطلق عليها ثورات الربيع العريب وما تركته من آثار سلبية 
عىل الحالة األمنية اليمنية بصفة عامة، وما تزال تلك اآلثار تؤيت أكلها املر 
حتى تاريخ تقديم هذه الدراسة لتحكيمها، وذكرت الدراسة بعض الجرائم، 
كجرائم اإلرهاب، وجرائم الحرابة، وجرائم االغتياالت بالدراجات النارية، وجرائم 
االختطاف والتقطع، وجرائـم االعتداء عىل )املمتلكات العامة( كشبكة وأبراج 
الكهرباء وأنابيب النفط، كل تلك الجرائم تم دراستها من حيث وصف الظاهرة 
والتكييف الرشعي والقانوين لها، وكذلك من حيث التدابري الوقائية ملنع الجرمية 
قبل وقوعها، وهذه التدابري لها أثر إيجايب يف منع الجرمية قبل وقوعها أو 
الحد منها، وتتمثل هذه يف التدابري الدفاعية العسكرية والتقنية اإللكرتونية)1(، 

وكذلك الفنية والترشيعية والعقوبات الرادعة. 
أيضاً، حوت الدراسة البحثية التدابري الوقائية )العامة والخاصة(، فجميعها 
تعد سوراً منيًعا يحمي اإلنسان من الوقوع يف الجرمية، كام يحميه كذلك من 

أن تقع عليه الجرمية من قبل آخرين.
وتبّين لنا من خالل هذه الدراسة أن التدابري الوقائية العامة تتمثل يف 
األحكام الرشعية التي جاءت بها الرشيعة اإلسالمية، ويف تطبيقها يكمن األمن 
واألمان واالستقرار الذي ينشده كل مجتمع، كام يكمن فيها - كذلك- الخري 
لكل الناس؛ ألنها شـملت تنظيم كل جوانب الحياة، فهي تقوم عىل حامية 
اإلنسان وصيانته من كل ما يوقعه يف اإلثم، ففيها من التوجيهات والتكاليف 
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ما يصده عن كل رش ويدعوه إىل كل خري، والتدابري الوقائية الخاصة التي 
يصدر بها حكم قضايئ كالتدابري االحرتازية، فهي تقي الفرد واملجتمع من ذوي 
الخطورة اإلجرامية، أي أن التدابري مبجموعها متنع الجرمية قبل وقوعها، مبا 
فيها الطرائق والتدابري العامة التي اقرتحناها، والتي من شأنها أن تقي الفرد 

واملجتمع من الجرمية.
ولقد خرجت هذه الدراسة، بعدد من النتائج والتوصيات، كام تضمنت 

قامئة باملصادر واملراجع، وقامئة بالفهرس املوضوعي للدراسة.

Abstract  
AAAA AAAAAA: 

AAAAAA AA AAAA AAAAA AA AAAAAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAA AA AAAAAAAA, AAAAA AA AA 
AAA AAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAAAA AAAAA AAAAAA AA AAAAAAA, AA AAAAAAAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAA 
AAAAAAAA, AAAAAAAA AA AAAAA AAAAAAA AA AAAAA AAAAAAA AAA AAAAAA AAA AAA AAAAAAAAA, AAAAAAA 
AAA AAAAAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAAAAA AA AAAA AAAAAAAA AAA AAA AAAAAAAAAA, AA AAAAA AA AAAA AAA 
AAAAAAAA AAAAAAAAA AAAA AAAAA AAA AAAAA AAAAA AAAAA AAA AAAAAAAAAA AA AAA AAAAA AAAAAAAAAAAA, 
AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAA AAA AAAA, AAA AAAAAAA, AAAAA, AA AAAAAAA AAAAA AAAAAA AA AAAAAA, 
AAA AAA AAAAAA, AAA AAA AAAAA AAAAA AA AAA AAAAAAAA. 

AAAA AAAAA AAAAA AAAA AAA AAAAA AAAAAA, A AAAAAAAAAA AAAAAA AA AAA AAAAAA AAAA AAAAAA AAA AAAAAAAAAA AA AAAAAAAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAA AAA AAA AAAAAAAAA, AAAAAAAAA, AAAAAA AA AAAAAAAAA, AAAAAAA AAA AAAAAAA AAAAAAAAA AAAAA, AA AAA AAAAAAAA AA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAA AA AAA AAAAA, AA AA AAAAA-AAAAAAA AAAAAAAA AAA, AA AAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAA, AA AAAAA AA AAA AAAAA AAAAAA, AAAA AAAAA AA AAAAAA AAA AAAA AAAAA AA AAAAA AAAA AAAA 86 AAAAAAA AA AAA AAAAAAA AAAAAA - AAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAA - AAA 
AAAAAA AAAAAAA, AA AAAA AA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AA AAA AAAAAAA AA AAAAAAAA AAA AAAAAAAA, AA AAAA AA AAA AAAAAA AA AAA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAAA AAAAAA AAA AAA AAAAAAAAA, AAAAA AAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAA AA )172( AAAAAAA, AAAAAA AAAAA AAAAAAAA, AAAAA AAA AAAAA AAAA, AA AAAA AA AAA AAA AAAAAAAA. 

AAAA AAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA AA AAAAAAA AAA AAA AAAAAAAAAAAA, AAA AAA AAAAAAAAAA 
AAAAAAAA AA AAAAAAA AA. AAAA AAAAAAAAA AAA AAAAAAA AAAAAA AAAAA AAAA AAA AAA, AAA AAAAAA 
AAAA AAA AAAAAAA AA AAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAAA, AAA AAAAAAAA 
AAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAAAA AA, AAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAA AA AAAAA 
AAAAAAAAAA AAAA AA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAAAAA AA AAAAA AAAAAAAAAAA AA 
AAA AAAAAA AAA AA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAA AAAAAA, AA AAAA AA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAA   
AA AAAAA AAAAAA AAA A AAAAA AAAAAAAAA AAA AAA AAAAAA AAAA AAAAA AAAAAAAA AA AAAAAAAAAA 
AAAAAAA AAAAAAAAA AAAAA AAA AAAAA AAAAAAAA AA AAA AAAAAAA AAAAAAAAAA, AAA AAAA AAA AAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAA AA AAAA AA AAA AAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA AAAAAAAA A 
AAAAA AA AAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAAA AAA AAAAA AAAAA AAA 
AAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAA AA AAAAAAA. 

AA AAA AAA AA AAAA AAAAA, AA AA AA AA AAAAA, AAAAAAAAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAA 
AA A AAAAAA AA AAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAA. 

AA AAAAA, AAA AAAAAAAA, AAAAAAAA A AAAA AA AAAAAAA AAA AAAAAAAAAA, AAA A AAAA AA AAA AAAAA, AAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA)2(
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F

جذور  له  قديم،  تاريخي  مصطلح   )AAAAAAAAA( االسرتاتيجية  إن 
 ))AAAAAA اإلغريقية  الكلمة  من  مأخوذ  املصطلح  وهذا  إغريقيـة، 
الكلمة  تلك  ومن  العسكرية،  الحشود  أو  الجيش  وتعني 
اشتقت اليونانية القدمية مصطلح)AAAAAAAAA( وتعني: Aفن إدارة وقيادة  
الحروبA، ويصاحبه لفظA التكتيكA، الذي يعني الخطط العملية 
والتنفيذية الكفيلة بتحقيق النرص، وعندما ُنقل هذا املصطلح 
من العلوم العسكرية وفنون الحرب إىل مجال إدارة األعامل، 
صار مفهومه الحديث مبعنى: )فن اإلدارة أو فـن القيادة()3(. 

وتعد االسرتاتيجية يف التخطيط بصفة عامة سمة من - 
سامت التطور وبنـاء الـدول.

فاالسرتاتيجية يقصد بها وضع الخطط العلمية والتنفيذية - 
لتحقيق األهداف املنشودة يف رسالة املنظمة، وفقاً 

لرؤيتها وسياساتها والقيم املعتمدة لديها)4(.
واالستعداد -  باملستقبل  التنبؤ  فيعني:  التخطيط  أما 

له، حيث يبدأ مبرحلة التفكري الـذي يسبق تنفيذ 
أي عمل، وينتهي باتخاذ القرارات املتعلقة مبا يجب 
عمله، وكيف،  ومتى يتم؟ السيام بعد التطور الكبري 
يف وسائل االتصال وتقنية املعلومات التـي شّكلت 
والحواجز  الحدود  تخطت  حيث  معلوماتية،  ثورة 
الجغرافية، ويأيت يف مقدمـة هـذه الوسائل الحاسوب. 
ومن ثم يعد التخطيط االسرتاتيجي أحد متطلبات العرص، 
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   تعتبـر الدراسة أحد التوجهات الحديثة ومن الدراسات املتقدمة، - 2
استيعاب  يف  يسهم  امليدانية  التطبيقيـة  بالدراســـة  تطعيمها  وإن 
املتغريات البيئية املختلفة، ومبا يساعد عىل تبني مفهـوم التخطيـط  
تفكري  إىل  يحتاج  االسرتاتيجية  الخطط  بناء  فإن  لذلك  االسرتاتيجي، 
ابتكاري ومتعمق، وقدرة عىل التحليـل والتفسري، والربـط بيـن العوامل 

واملتغريات، واملوارد واإلمكانيات... إلخ.                  

ب- الناحيـة العمليـة وتتمثل يف:
هذه - 1 تؤديـه  الذي  الدور  أهميـة  من  الدراسـة  هذه  أهمية  تظهر 

األجهزة األمنية يف املحافظة عىل أمن املجتمع واستقـراره، فإن توافر 
متطلبات ومقومات اسرتاتيجية التخطيط يف هذه املؤسسة هو املعيار 
الرئيس لتحسني عمل قيادة هذا الجهاز لألفضل، و لن يتحقق إال عن 
طريق االستعداد العميل وباألسـلوب العلمي ملواجهة متطلبات وتحديات 
املستقبـل، وما يحمله من مشكالت أمنية متعـددة ومتشابكة، وربط 
هـذه االسرتاتيجيـة األمنيـة باالسرتاتيجيـة العامة للدولة فيام يتعلق 
بخلق فرص عمل، وتحسني مستوى الدخول، وكذلك توحيد املناهج 
الدراسيـة، ومكافحة كافة الظواهر السلبيـة والعوامل املؤدية للجرمية 

مبختلف أشكالها.
 وتظهر أهمية اسرتاتيجية التخطيط األمني)كوظيفـة إداريـة رئيسة(، - 2

إذ أصبح لزاماً عىل أن تشمل الخطط االسرتاتيجية األمنية أفضل السبل 
للرقي بأعامل ومهارات رجال األمن بصفة عامة، ومن هذا الجانـب 
هذا  االسرتاتيجية يف  نجاح  متطلبات  ملعرفـة  مهمـاً،  بعداً  يكتسب 

الجهاز للقيادات األمنية.
التخطيط االسرتاتيجي يساعد األجهزة األمنية يف معرفة التهديدات التي - 3

ميكن أن تتعرض لها حالـة األمــن، وبالتايل اإلعداد لها مسبقاً، كام أنها 
تساعد عىل إدراك نقاط الضعف يف األجهزة األمنية ومحاولة معالجتهـا، 

لتحقيـق األهـداف االسرتاتيجية العلمية األمنية.

ثانياً- تساؤالت الدراسة:
ما مدى أهمية وجود اسرتاتيجية ملنع الجرميـة املخلة باألمن العام ؟.- 1
هل عدم القدرة عىل منع الجرمية قبل وقوعها يشكل سبباً يف ظهور - 2

تلك الجرائم، التي تشكل تهديداً ألمن وسالمة واستقرار املجتمع ؟.

وهذه  والتنموية الحديثة،  اإلدارية  املصطلحات  سلسلة  يف  جديـدة  وحلة 
الدراسـة تهدف إىل غرس وتكريس مفهوم التفكري والتخطيط االسرتاتيجي يف 
مجال العلوم الجنائية واألمنية؛ وذلك ملواجهة الجرمية مبنعها قبل وقوعها، 
وضبطها بعد حدوثها، ومنع الجرمية قبل وقوعها يعد الوظيفية التقليدية 
لألجهزة األمنية، وهو األسلوب األول، أي أن الذي يهمنا يف هذه الدراسة هو 
األسلوب الوقايئ، وبيان التدابري والطرائق الوقائية العامة ملنع الجرمية، )الدفاعية، 

التقنية، الفنية، الترشيعية، أو التدابري الوقائية االحرتازية والزجرية...(.
وبناًء عىل ما سبق ذكره، فإنه من الرضوري غرس هذه الثقافة وتكريسها 
يف أوساط األجهزة األمنية، كجوانب معرفية، لتضاف إىل املعارف السابقة، فعن 
إىل  تنميـة  طريق اكتساب مثل هـذه املعـارف والخبـرات ستؤدي حتمـاً 
القناعات  يف  تتمثل  وجدانية  جوانب  ستخلق  وبالتايل  واملهارات،  القـدرات 
هـذه  وسُتصب  األجهزة،  هذه  ملنتسبي  سلوكاً  ستغدو  التي  واالتجاهـات 
الجهـود جميعها لتحقيق اسرتاتيجية أمنية ناجعة، تستهدف منع الجرمية قبل 

وقوعها. 

أوالً- مشكلة الدراسة وأسباب اختيار موضوعها:
أصبح االهتامم مبعرفة متطلبات ومقومات اسرتاتيجية التخطيـط األمني 
رضورة حتمية؛ ليتسنى لألجهزة األمنية مواجهة مشكالتها من غري أي مفاجأة 
لها، وتكون درجة االستعداد عالية ألي ظاهرة تهدد أمن املجتمع وسالمته.

وإن استمرار الجرائم دون وضع اسرتاتيجية تسهم يف منع تلك الجرائم 
قبل حدوثها، يؤدي إىل فقدان الثقة وعدم التعاون من قبل أفراد املجتمع 
مع األجهزة األمنية، مام يؤدي إىل تفاقم تلك الجرائم، والشك أن استمرار 
الرصاعات السياسية من أهم أسباب ضعف األداء الوظيفي للحكومة وأجهزتها 
التنفيذية، مام يؤدي إىل ظهور الجرائم وتفاقهام دون القدرة عىل  منعها قبل 
وقوعها، وهذا األمر يؤدي إىل مجموعة من اإلشكاليات، سنتطرق إليها ضمن 

تساؤالت الدراسة.
واألسباب التي دعت الباحث الختيار موضوع الدراسة تكمن يف ناحيتني:  

  أ-  الناحية العلمية وتتمثل يف:
أن هذه الدراسة ستشكل إضافة نوعية هامة، نظراً ُلشح الدراسات - 1

امليدانيـة والنظريـة التي تضمنت هـذا املوضـوع من قبل للدارسني 
والباحثني. 
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لألجهـزة - 3 اليومي   العمـل  عىل  السيايس  االستقرار  انعكاس  مدى  ما 
بقيـة  مع  تكاماًل  يتطلب  الذي  االسرتاتيجي  أدائها  وعىل   األمنيـة، 

األجهـزة التنفيذية تنفيذاً السرتاتيجيـة الدولـة الشاملـة ؟.
هل عدم وجود اسرتاتيجيـة أمنية، يعني زعزعة يف األمر الذي يسهم - 4

يف فقدان الثقة بني الجمهور واألجهزة األمنية؟.
هل غياب أو ضعف اسرتاتيجية أمنية مدروسة بدقة ومحددة املعامل - 5

واألهـداف تسهم سلباً يف منع الجرمية قبل وقوعها، وبالتايل يسهم يف 
املحليـة،  عزوف االستثامرات املحلية واألجنبيـة عن البيئة االقتصادية 
مام يساعد عىل زيادة البطالة والفقر، وهـذا بـدوره يؤدي إىل ارتفاع 
نسبة الجرائم، وتحول البيئة املحلية إىل بيئة خصبة وحاضنـة لظاهـرة 

اإلرهـاب؟.
هل ظهور الجرائم بشكل واسع ومضطرد يف اليمن يؤدي إىل إحجام - 6

االقتصادية  املساعدات  تقديم  عن  الدولية  واملؤسسات  املانحة  الدول 
وغريها لها، لضعـف الثقة  بالحكومة اليمنية ؟.

هل يؤدي غياب الدميقراطية والنظام السيايس الرشيد، وظهور املركزية - 7
الشديدة  والبريوقراطية اإلدارية الجامدة، وضعف أجهزة الرقابة الداخلية 
)مجلس النواب والقضاء، والجهاز املركزي للرقابة واملحاسبـة، ومنظامت 
املجتمع املدين، واألحزاب ووسائل اإلعالم املختلفة وغريها( إىل ظهور 
الفساد السيايس، الذي بدوره يسهم يف ظهور الفساد املايل واإلداري، 
مام يسهم يف بـروز ظاهـرة الطبقيـة املجتمعية، وضعف منظومة القيم 
واألخالق لدى السواد األعظم من أفراد املجتمع، وبالتايل ضعف األداء 
الحكومي السيام األداء األمني، األمـر الذي يرمي بضالله عىل ظهور 

الجرائم مبختلف صورها ؟.
هل يعد العزوف عن التوجه الجاد للعمل األمني االسرتاتيجي لدى - 8

قيادة األجهزة األمنية، واالكتفاء باألداء التكتييك اليومي سببـاً رئيساً لعدم 
القدرة عىل منع الجرائم قبل وقوعها ؟.

هل الرصاعات السياسيـة تنعكس سلبـاً عىل األداء االسرتاتيجي الوقايئ - 9
لألجهزة األمنية؟.

السبب - 10 هي  األمنية  املؤسسة  لـدى  واإلمكانيات  املوارد  ضعف  هل 
الرئيس يف عدم قدرتها عىل وضـع وتنفيـذ اسرتاتيجيـة أمنيـة وقائية 

بعيـدة املـدى؟.

ثالثاً- أهداف الدراسة:
تهدف هـذه الدراسة إلـى :

معرفة مدى توفر اسرتاتيجية التخطيط األمني لدى قيادة األجهزة - 1
األمنية اليمنية، خاصة مبا يتعلق مبنع الجرمية قبل وقوعها.

 معرفة مدى تأثري الرصاعات السياسية عىل عمل األجهزة األمنيـة - 2
وأدائها االسرتاتيجي، الذي بدوره ينعكس سلباً أو إيجاباً عىل سالمة 

وأمن املجتمع.
معرفة أسباب انتشار بعض صور أهـم وأبرز الجرائم، كجرائم اإلرهاب، - 3

االغتياالت، االختطاف والتقطع، واالعتداء عىل شبكة الكهرباء، أنابيب النفط، 
الثأر، والقطاعات القبلية، وسبل مكافحتها جميعاً يف ضوء اسرتاتيجية أمنية 

وقائية.
الوصول إىل بعض النتائج والتوصيـات التي ميكن االستفادة منها علمياً - 4

وعملياً يف معالجة املشكلة محل البحث.

رابعاً- الدراسات السابقة:
بعد التحري والبحث مل أجد دراسات سابقـة تبحـث املوضـوع بشكـل 
مبارش، وإمنا هناك بعض الدراسات املتفرقة التي تبحث كل جانب عىل حدة 
جمع  هذا البحث، فتم  يف  الدراسة  تستوجبه  بخالف ما  مستقل،  وبشكل 
املعلومات املتفرقـة وصبها يف البحـث حتى يسهـل االستفادة منهـا، نـذكـر 

أهمهــا علـى النحو اآليت:
دراسة بعنوان: Aمتطلبات نجاح التخطيط االسرتاتيجي يف األجهزة األمنية، - 1

دراسة ميدانية آلراء عدد من قادة األجهزة األمنية يف محافظة/ عدن 
A للباحث/ لبيب محمد نعامن قاسم، رسالة ماجستري مقدمة لجامعة 

عدن، كلية العلوم اإلدارية بتأريخ 2010/5/12م.
املنهج -  فيها  الباحث  اتبع  فصول،  ثالثة  إىل   الدراسة  ُقّسمت 

االستقرايئ، واملنهج اإلحصايئ.
أهم ما تضمنته الدراسة: الرسالة يف أهمية الدور الذي يجب أن - 

تؤديه األجهزة األمنية مبحافظة عدن لتحقيق أمن املجتمع واستقراره 
من خالل التخطيط االسرتاتيجي.

مجتمع الدراسة وعينتها: يتألف مجتمع الدراسة من األجهزة األمنية - 
يف محافظة عدن، وعينة ممثلة )مدير عام أو نائب أو مساعد أو 
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مدير إدارة أو رئيس قسم(.

أهم النتائج التي آلت إليه الدراسة البحثية:
A .الحد من املركزية الشديدة يف األجهزة األمنية
A  انشـاء قواعد معلومات وبيانات لتفعيل النشاط التخطيطي

األمني بشكل خاص؛ ألن االسرتاتيجية تتطلب قدراً كبرياً من 
املعلومات.

A  استخدام وسائل التقنية الحديثة يف مجال التخطيط وادخال
الحاسب اآليل وخدمات اإلنرتنت املواكبة للتطور وذلك لتحسني 

األداء.
A  للعمل يف وأمنياً  استقطاب الكفاءات اإلدارية املؤهلة إدارياً 

الجوانب اإلدارية يف األجهزة األمنية، تأهيل الكفاءات املوجودة 
لتواكب متطلبات العرص بهدف تحسني األداء.

A  بأسلوب الرئيسة  املشكالت  لحل  العلمية  الدراسات  إجراء 
علمي، ووضع الخطط االسرتاتيجية املناسبة لها.

دراسة بعنوان: Aاالسرتاتيجية األمنية والتحديات املعارصةA للدكتور/ حسني - 2
والعسكرية،  األمنية  والبحوث  الدراسات  قسم  عبدالحميد،  درويش 

فلسطني، بتأريخ 3/3/ 2011م.
الوصفي -  املنهج  فيها  الباحث  اتبع  فصلني،  إىل  الدراسة  ُقسمت 

أيضاً  البحث  أدوات  ومن  واالستنباطي،  االستقرايئ  بشقيه  التحلييل 
املسح املكتبي.

أهم ما تضمنته الدراسة: تحقيق التناسب بني قدرات رجل األمـن - 
من  ذلك  ويتم  نتائجها،  وخطورة  الجرائم  جسامة  وبني  وإمكانياته 
خالل توصيف أويل للقدرات واإلمكانيات األمنية الالزم توافـرها إلمكان 
مواجهة كل جرمية أو مهمة أمنية بعد الربط بينهام بصورة توضح 
ذلك التناسب بني الغاية املراد الوصول إليها والوسيلة القادرة عىل 
ذلك، بحيث تبدو عملية التامثل بني الجرمية وأساليب مواجهتها أمراً 
بلغت  مهام  األمنية  السيطرة  تحقيق  عىل  القادرة  بالواقعية  يتسم 
فنون  وتطورت  إمتامها  وسائل  تنوعت  ومهام  خطورة  من  الجرمية 

مقرتفيها.
أما النتائج التي آلت إليه الدراسة البحثية فهي:- 

االسرتاتيجية 	  لقيام  الالزمة  واملتطلبات  املقومات  توافر  رضورة 
األمنيـة التي تواكب التطور وذلك ملواجهة الجرمية بشقيها الوقايئ 
أساس  بحسبانهام  واالستقرار  األمن  تحقيق  بهدف  والعالجي؛ 

التقدم والتنمية.
أوجه االستفادة واالختالف من الدراستني:- 

كانت االستفادة من الدراستني تنصب عىل متطلبات االسرتاتيجية 	 
كمبدأ  واألحوال،  الظروف  بتغري  تتبدل  ال  ثابتة  دعائم  وهي 
ومبدأ  التنفيذ،  مركزية  وال  التخطيط  مركزية  ومبدأ  العلمية 
الوسائل  مالءمة  مدى  وهو  الواقعية،  ومبدأ  واملرونة  اإللزامية 
واألساليب للواقع الذي سوف تنفذ فيه وتقدير اإلمكانيات املتاحة 
التي سيتم التنفيذ يف حدودها، وكذلك مبدأ االستمرار واملشاركة، 
ويعني ذلك أن تحديد الوسائل واألساليب والتخطيط ملواجهة 
متطلبات األمن، ليس عاماًل عارضاً تلجأ إليه يف ظروف معينة 
فقط، بل له صفة االستمرارية باإلعداد السابق والتطوير املستمـر، 
القائـم عىل التنظيم الدقيق وإعادة التقييم كذلك، وبذلك يكون 
تنفيذها  عن  فضاًل  العاملني،  مبساهمة  تم  قد  الخطة  إعداد 
بواسطتهم، ويكون تدخل سلطة القيادة للتوجيه والتنسيق يف 
إعدادها واإلرشاف والرقابة عىل تنفيذها، وفقاً لالسرتاتيجية األمنية 

ومقوماتها املادية والبرشية والتنظيمية.
ولقد استفاد الباحث من الدراستني السابقتني فيام يتعلق بجوانب 	 

متطلبات ومقومات االسرتاتيجية األمنية إىل حد ما. 
أما أوجه االختالف فهو ما يتعلق بالدراسة التطبيقية عىل االختالالت - 

األمنية الراهنة يف اليمن.

 خامساً- حدود الدراسة:
مكان البحث: الجمهورية اليمنية.- 
الزمان 2011م - 2014م، حيث تم تحديد هذه الفرتة الزمنية لتأثر - 

اليمن مبتغريات أطلق عليها ثورات الربيع العريب، وما تركته من آثار 
سلبية عىل الحالة األمنية اليمنية بصفة عامة، وما تزال تلك اآلثار 

تؤيت أكلها املّر حتى تاريخ تقديم هذا البحث لتحكيمه.
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سادساً- مناهج الدراسة:
تم االعتامد عىل:

باعتباره  واالستنباطي(،   )االستقرايئ  بشقيه  التحلييل  الوصفي  املنهج 
األنسب لعرض الجوانب التي تخدم مثل هذه الدراسة.  

ومن أدوات البحث التي اختارها الباحـث كذلك املقابلة الشخصية - 
مع عدد من الشخصيات الهامة التي لها عالقة بالدراسة.

سابعاً- خطة الدراسة:
تضمنت هذه الدراسة مبحثني وخامتة تشمل أهم النتائج والتوصيات، 
واشتمل عىل ملخص للدراسة باللغة )اإلنجليزية( وعىل قامئة باملصادر العلمية، 
وكذلك تضمن قامئة بالفهرس املوضوعي  للدراسة، وذلك عىل النحو اآليت: 

املبحث األول: اسرتاتيجية التخطيط األمني ملنع الجرمية قبل وقوعها، وفيه 
املطالـب اآلتيــة:  

املطلب األول: فلسفة األمن، املفهوم واملضمون. 
املطلب الثاين: مفهوم االسرتاتيجية األمنية.

مستواه،  أهميتـه،  االسرتاتيجي،  األمني  التخطيط  الثالث:  املطلب 
ومراحله.

املطلب الرابع: متطلبات االسرتاتيجية.   
املطلب الخامس: مقومات االسرتاتيجية.

املبحث الثاين: دراسة تطبيقية عىل االختالالت األمنية الراهنة يف اليمن، وفيه 
املطالب اآلتية:

املطلب األول: جرائم اإلرهاب والتدابري الوقائية ملنعها.
املطلب الثاين: جرائم االغتياالت والتدابري الوقائية ملنعها.
املطلب الثالث: جرائم االختطاف والتدابري الوقائية ملنعها.

املطلب الرابع: جرائم االعتداء عىل املمتلكات العامة وطرائق الوقايـة 
منهـا. 

الوقائية  والتدابري  القبيل  والقطاع  الثأر  ظاهرتا  الخامس:  املطلب 
ملنعهام.

الخـامتة وتضمنت:
أهم النتائج. 
أهم التوصيات.
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املبحث األول

ا�شرتاتيجية التخطيط الأمني ملنع اجلرمية قبل وقوعها
متهيـد وتقسيم:

)AAAAAAAAA(: وضع الخطط العلمية لغرض تحقيق األهداف  يقصد باالسرتاتيجية 
املنشودة يف رسالة املنظمة وفقاً لرؤيتها وسياساتها والقيم املعتمدة لديها)5(.  
واالسرتاتيجية بهذا املفهوم لها متطلبات ومقومات، فبدونهام ال تجدي 

االسرتاتيجية، وال تجنى مثارها بالصورة املطلوبة.
أما التخطيط فيعني: التنبؤ باملستقبل واالستعداد له، وقد غدا من سامت 
العرص الحديث، بل ال نغايل إذا قلنا: إنه من قبيل املسلامت يف وقتنا الحارض، 
وقاساًم مشرتكاً يف سائر شؤون حياتنا، الخاصة أو العامة، ومتى كان كذلك، 
فإن التخطيط يكون واجباً من باب أوىل، بالنسبة لألجهزة التي تضطلع مبهام 

وطنية وقومية. 
ومن قبيل ذلك أجهزة األمن باعتبارها القّوامة عىل كفالة األمن واالستقرار، 
وبحسبانها ركيزة للتنمية والتقدم يف املجتمع، ذلك أن األمن هو التنمية وبدون 
تنمية ال يوجد أمن، حيث تفرض عليها ظروف وطبيعة عملها وضع خطط 

اسرتاتيجية، تكفل لها النهوض مبسؤولياتها ومواجهة مخاطرها وتحدياتها)6(.
إضافة إىل ذلك، فان الظروف واألوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية 
وغريها عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، فرضت نفسها وبشكل حتمي عىل 
أرض الواقع، واقتضت بالرضورة مواجهة ما أفرزته من مشكالت لها انعكست 
صورها  سائر  يف  الجرمية  مواجهة  عن  فضال  متفاوتة،  بدرجات  األمن  عىل 
الذي  املتخصص  العلمي  النمط  يواكب  علمي  بأسلوب  ودرجاتها  وأشكالها 
ترتكب به الجرمية، سواًء يف جانبه املتعلق بفكرة الجرمية ذاتها، مثل جرائم 
يف  املجتمعات  وجود  تهدد  خطرية  ظاهرة  أصبحت  التي  واإلرهاب  العنف 
ذاتها، فجرائم اإلرهاب نوع خطري من اإلجرام، له وسائله الخاصة وأهدافه غري 
املرشوعة، وله آثاره الضارة وتأثرياته، سواًء عىل األفراد أم عىل املجتمع بأكمله، 
وكذلك عىل املمتلكات العامة والخاصة)7(، إذاً فالتخطيط األمني يعني التنبؤ 
الجنايئ باملستقبل واالستعداد له، ملواجهة كافة األخطار التي ترتبص بالوطن 
واملجتمع، سواء يف جانبه املتعلق بفكرة الجرمية ذاتها)8( كجرائم اإلرهاب، أم 
تلك الجرائم التي يختلف أسلوب طريقة ارتكابها ووسيلة إمتامها، كالجرمية 

اإللكرتونية وأعامل القرصنة وغريها من الجرائم املنظمة.

ومام ال شك فيه، أن مواجهة تلك املخاطر والتحديات تتطلب صياغة خطة 
لها أبعادها ومحاورها االسرتاتيجية، التي تتميز بالثبات واالستقرار النسبي، التي 

تعتمد عىل متطلبات ومقومات ال غنى عنها؛ حتى تحقق أهدافها األمنية.
فاألمن حاجة أساسية من حاجات البرش، إذ يحتل املرتبة الثانية من 
حاجاته، وتتلوه مبارشًة يف أهميتها إشباع الفرد لحاجاته الفسيولوجية كالطعام 

والرشاب، ولذا يؤثر اإلحساس بفقده أو بنقصه عىل كيان املجتمع)9(.
 ومفهوم األمن، يتفاوت من مجتمع آلخر، بل يتفاوت يف املجتمع الواحد 
من فرتة ألخرى، ومرد هذا التفاوت واالختالف إىل األيديولوجية السائدة يف 
املجتمع واالعتبارات االقتصادية واالجتامعية السائدة يف أي مجتمع)10(، ألن 
الجرمية ظاهرة اجتامعية، وهي خاضعة للتطور االجتامعي يف كل بيئة من 

البيئات...إلخ.
ومن خالل ما تقدم، سيتم دراسة هذا املبحث الذي ميثل الجانب النظري 

يف املطالب الخمسة اآلتية:
املطلب األول: فلسفة األمن، املفهوم واملضمون. 

املطلب الثاين: مفهوم االسرتاتيجيـة األمنيــة.
املطلب الثالث: التخطيط األمني االسرتاتيجي، أهميتـه، مستواه، ومراحله.

املطلب الرابع: متطلبـات االسرتاتيجية.   
املطلب الخامس: مقــومات االسرتاتيجية.

املطلب األول

فل�شفة الأمن )املفهـوم، امل�شمـون(
متهيد وتقسيم:

يقترص حديثنا يف نطاق هذا املطلب عىل مفهوم األمن ومضمونه، وذلك 
يف الفرعني اآلتيني:

الفرع األول: مفهوم األمن.
الفرع الثاين: مضمون األمن. 

الفرع األول
مفهــــوم الأمــــن
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األمن هو إحساس األفراد والجامعات التي يتشكل منها املجتمع بالطأمنينة، 
والشعور باألمن واالستقرار، وهو ما يحفزهم عىل العمل واإلنتاج، لذلك فإن 
الهدف األسايس للرشطة، هو إقرار السكينة والنظام، ووقاية املجتمع من عوامل 

االنحراف التي تهدد كيانه)11(.
وجهاز الرشطة وهو بصدد إقامة األمن ينتهج سبيلني أو يّتبع أسلوبني، 

هام :
األسلوب الوقايئ: وهو الذي يستهدف توقي الجرمية قبل وقوعها، من خالل 
بعض اإلجراءات الرشطية )التقليدية والحديثة( وهي حزمة من اإلجراءات 
تؤدي بالرضورة إىل التقليل من وقوع الجرائم؛ نتيجة لتضييق الفرص أمام 
املجرمني، فالرشطة ال تقف مكتوفة األيدي حتى تقع الجرمية فتكافحها، وإمنا 
وعواملها،  نوازعها  لها  اجتامعية  مشكلة  وهي  الجرمية،  إىل  ببصريتها  تنفذ 
وسبيل الرشطة يف هذا الشأن هو إثارة انتباه املواطنني أصحاب الشأن بالدرجة 
األوىل، يف القضاء عىل أسبابها)12(، ومن ثم تكون الرشطة قد قامت بدورها 
يف املحافظة عىل القواعد التي تحكم املجتمع، وإزالة األوضاع واملشكالت التي 

تسبب امليل يف االنحراف إىل الجرمية.
أما األسلوب الثاين فهو أسلوب املواجهة: وهو كشف الجرمية بعد وقوعها، 

وتعقب مرتكبيها وضبطهم لتقدميهم للعدالة.
أسباب  دراسة  أساس  عىل  خطتها  ورسمت  األمن  فلسفة  حدّدت  وإذا 
وفقاً  ارتكابها  فرص  من  بالحد  الكفيلة  املقاومة  ووسائل  ودوافعها  الجرمية 
لألساليب العلمية الحديثة)13(، فان الظواهر اإلجرامية ال تلبث أن تنحرص 

تدريجياً، ويحل األمن واالستقرار محل االضطراب والفوىض.
وخالصة القول: إن األمن الحقيقي هـو الشعور الذي ميأل النفس ثقـة 
واطمئنـاناً بالحارض واملستقبل، وهو أمر يخرج عن مقدور األرقام واإلحصائيات 
أن تنبه له أو تفصح عنه، وهي حقيقة ال تغيب عن أحد ينعم باألمن 

إحساًسا وشعورًا)14(.

الفرع الثاين

م�شـــمون الأمــــن

مادام األمن يحتاج إىل خطة للعمل، فهو يف حاجة أيًضا إىل نظرية تقوم 
عليها سياسته، ثم إىل أبحاث مستمرة لتطوير هذه النظريـة، حتى تسـاير 
املجتمع واحتياجاته يف األمن واالستقرار، وهذه النظرية الفلسفية هي القاعدة 
أو الدعامة التي ترتكز عليها الخطة، وال سبيل إىل قيام تخطيط سليم، ما مل 

يستند إىل فلسفة سديدة)15(.
ويقتيض قيام تخطيط سليم ملفهوم األمن، أن يستتبع بالرضورة مواجهة 
الجرمية ومتابعة تطوراتها، بحسبان أن الجرمية ظاهرة اجتامعية وهي خاضعة 
للتطور االجتامعي يف كل بيئة من البيئات، ويف كل جامعة من الجامعات، 
فالجرمية واملجرم شيئان متالزمان، فال توجد جرمية بغري مجرم، وال يوجد مجرم 

بغري جرمية، فإذا كانت الجرمية تتطور، فهذا شان املجرم كذلك.
وعىل ذلك، فاملجرم يتطور بتطور العلم وتطور القيم االجتامعية، ومقتىض 
ذلك أن املجرم يف العرص الحديث، مل يعد غافاًل عن الوسائل العلمية التي 
وتضييق  املجرمني  تتبع  يف  الجرمية  مكافحة  وأجهزة  الرشطة  أجهزة  تتبعها 
يف  الخناق عليهم وإثبات التهمة يف حقهم، بل قد تتجاوز قدراتهم أحياناً 

تجنب هذه الوسائل قدرات القامئني باستخدامها.
ولكن، يقابل ذلك حقيقة أخرى، هي أن املجرم يف العهود املاضية مل يكن 
يف الواقع يف حاجة إىل االستعانة بالعلم، إلخفاء آثاره وتيسري فرص ارتكاب 
جرامئه، ما دام املستوى العام للمجتمعات، يف ذلك الوقت، مل يكن يستلزم 
قدرات علمية من املجرمني الرتكاب جرامئهم، ومل تكن الوسائل العلمية لكشف 
الجرائم واملجرمني قد عرفت بعد، ولكن يبدو أن مدى التطور يف العلم، يجاوز 
عادة قدرة املجرمني عىل االستفادة من العلم، أي أن الوسائل التي يكشف 
عنها العلم ملكافحة الجرمية تظل فرتة غري قصرية من الزمان خافية عىل 
املجرمني، حتى يتنبهوا إليها يف النهاية، فيواجهونها مبا يبتكرونه من وسائل.

ونخلص من ذلك إىل نتيجة هامة، هي أنه ال ميكن القول: بأن الوسائل 
العلمية ملكافحة الجرمية تفقد قيمتها ملجرد أن املجرمني يواجهونها بوسائل 
علمية مضادة، ولكن ميكن القول: إن األمر يحتاج دامئا لتطوير هذه الوسائل 
العلمية وكيفيـة استخدامهـا حتى ال يلحقها ركب املجرمني، وإنه إذا وقفت 
عند حد معني لسنوات طويلة فإنها تصبح محاًل للشك يف قدرتها عىل الوفاء 

بالغرض املقصود منها.
وإذا كانت املجاالت التقليدية ألجهزة الرشطة تتمثل يف املحافظة عىل 
األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، إال أن مضمون األمن يف الوقت 
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الحارض غدا أكرث اتساعاً، فلم يقف عند حد تلك املجاالت، بل أصبح لألمن 
مفهوم شامل، مؤداه أن أمن املجتمع واستقراره ال يقومان فقط عىل تنفيذ 
القوانني، إمنا يقومان أيضا عىل التفكري املستمر إليجاد الحلول اإلنسانية لعالج 
املشكالت االجتامعية، وعىل تطوير هذه الحلول مع تطور املجتمع، ويف ضوء 
هذه النظرة الشمولية أصبح لألمن روافد عديدة، تتمثل يف األمن العام واألمن 
االجتامعي، واألمن االقتصادي، واألمن السيايس، وتلك الروافد وغريها تغطي 

جميع املجاالت التي تقوم عليها أجهزة األمن.
ومام يجدر التنويه إليه، أن الرشطة باعتبارها أول جهاز يف الدولة ملنع 
الجرمية، مل يكن يف وسعها أن تظل بعيدة عن التطور العلمي يف كيفية 

مكافحة الجرمية والوقاية منها.
والشك، أن هذا التطور العلمي يف مكافحة الجرمية، كان وليد التطور يف 
علوم الجرمية، سواء من الناحية القانونية أم النفسية أم االجتامعية، ثم بدأت 
نظرية الدفاع االجتامعي تلعب دورها يف توجيه الذهن نحو اإلطار الواسع 
ملكافحة الجرمية بعد أن كان هذا اإلطار حبيس اإلجراءات والتدابري التقليدية، 

التي جرى العامل فرتة طويلة من الزمان عىل مواجهة اإلجرام بها.
وهكذا، مل تعد مكافحة الجرمية مقصورة عىل تدابري املنع أو الردع التي 
أنتجتها أجهزة الرشطة فيام مىض، لكنها أضحت سياسة جنائية بكل ما تتضمنه 

كلمة سياسة من معنى)16(.
ومل تعد الرشطة وحدها املسؤولة عن وضع السياسة وانتهاجها، إمنا تشرتك 
معها كل األجهزة املختصة يف الدولة لرعاية الفرد واملجتمع، ودعم الّقيم 

اإلنسانية والُخلقية فيه...إلخ.

املطلــب الثــاين

مفهــوم ال�شرتاتيجيــة الأمنيــة
متهيد وتقسيم:

نحاول يف نطاق هذا املطلب تحديد جذور االسرتاتيجية والبناء الذي تقوم 
عليه، ثم معرفة املقصود بالتخطيط االسرتاتيجي بصفة عامة، ألن ذلك سيسهل 

لنا معرفة املقصود باالسرتاتيجية األمنية.
أي يف ضوء تقسيامت هذا املطلب يتم معرفة كل ذلك عىل النحو اآليت:

الفرع األول: جذور االسرتاتيجية.

الفرع الثاين: بناء الخطة االسرتاتيجية. 
الفرع الثالث: مفهوم التخطيط االسرتاتيجي.
الفرع الرابع: مفهوم االسرتاتيجية األمنيــة. 

الفرع األول
جذور ال�شرتاتيجية

ذكرنا سابقا أن جذور مصطلح االسرتاتيجية ) AAAAAAAA ( يرجع إىل األصل اإلغريقي 
A، وعندما ُنقل هذا املصطلح إىل حقل اإلدارة،  A فن الحرب  الذي يعني 
صار مبعني: A فن اإلدارة أو فن القيادة A، وقد بدأ تطبيق هذا املفهوم يف 
ميدان األعامل عام 1951م، عندما أشار نيومان)17( إىل أهمية االسرتاتيجية يف 
التخطيط للمرشوع االقتصـادي، ويف الستينـات وضعـت األسس الرئيسة ملفهوم 
التخطيط االسرتاتيجي، ويحتل العامل الرائد AالندروزA)18( مكانة بارزة يف تشكيل 
حقـل اإلدارة االسرتاتيجية، وقد ساعده يف ذلك كّتاب آخرون، مام أدى ذلك 
إىل ظهور مناذج تحليل محفظة أعامل اإلدارة، ويف مقدمتها، )مصفوفة جامعة 
بوسطن االستشارية( و)مصفوفة جرنال إليكرتيك(  و)منوذج ماكينزي()19(، 
ويف مطلع الثامنينات قدم Aمايكل بورتر أمنوذجه)A)20، حيث اهتم بتحليل امليزة 
التنافسية واالسرتاتيجيات التنافسية التي تسعى إىل تحقيق امليزة التنافسية 

املتواصلة.
     ويف بداية عقد التسعينات ظهرت مفاهيم جديدة، مثل: مفهوم 
الكفاءة املحورية واملنافسة عىل القدرات، ومدخل املوارد وغريها، غريت اتجاه 
تطبيق اسرتاتيجيات األعامل من خالل الرتكيز عىل املهارات واملوارد التنظيمية، 
وعىل كفاءة اإلدارة، يف إدارة وتوجيه املوارد)21(، مبعنى أنه البد ألي خطة 
اسرتاتيجية من وجود بنية متكاملة، تتمثل يف خطوات ال بد منها، وذلك 

لتحقيق الغايات املرسومة.

الفرع الثاين

بناء اخلطة ال�شرتاتيجية

 يرى جريي ديسلر)22(: أن بناء الخطة االسرتاتيجية تتطلب خمس خطوات، 
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هي:
تحديد املجال الرئيس الحايل للمنشأة: ) من نكون اآلن؟(.- 1
القيام بالتنبؤ االسـرتاتيجي، وذلك بالتعرف إىل الفرص املتاحـة واملخاطـر - 2

التي تواجهها املؤسسة.
تحديد نقاط القوة والضعف الحالية للمنظمة.- 3
بالنسبة - 4 الهـدف  مبثابة  هو  الذي  الرئيس،  العمل  أو  املجال  تقرير 

للمنظمة وتقرير أفضل اسرتاتيجية إلنجاز هذا الهدف.
وضع أهداف محددة قابلة للقياس كخطوة مبدئية يف التخطيط.- 5

الفرع الثالث 
مفهوم التخطيط ال�شرتاتيجي

يرى أستاذ اإلدارة األمرييك »جون برايسون« أن التخطيط االسرتاتيجي 
القادة  املصممة ملساعدة  مبثابة مجموعة من املفاهيم واإلجراءات واألدوار 
قـرارات  التخـاذ  منظـم  مجهود  إذاً  فهو  بأعاملهم،  القيام  عىل  واملديرين 
جوهرية والقيام بترصفات أساسية من شأنها أن تشكل وتوجه املؤسسة، حيث 
للفكر واملامرسة االسرتاتيجية يف عامل  لهذا املفهوم مقياساً  إنه أصبح ووفقاً 

السياسة واإلدارة، كام هو يف عامل األعامل.
خمس  خالل  من  القيادات  تعليم  يستهدف  االسرتاتيجي  والتخطيط   

AAAA AA   :)23(مهارات، هي
كيــف تفكـر؟.        

كيــف تقــرر؟.            
كيــف تنفـــذ؟.               

كيـف تّقيم النتائـج؟.                      
كيـف تـوزع األدوار؟.      

أي أن عمليـة التخطيط االسرتاتيجي تعتبـر من املهام الرئيسة للمديرين 
والقادة االسرتاتيجيني واإلدارة العليا، الذين يرى أنهم يجب أن يتمتعوا برؤية 
ثاقبة يف وضع األهداف واالسرتاتيجيات التي تتالءم مع ظروف البيئة الداخلية 
والخارجية للمؤسسة)24(، أي يتمتعون بذلك يف وضع األهداف واالسرتاتيجيات 
والسياسات العامة، والتهديدات ونقاط الضعف والتدخالت ومؤرشات القياس، 

واملشاريع املتعلقة باالسرتاتيجية، والرشكاء يف التنفيذ.  

ملنهجية التخطيط  فالخطة االسرتاتيجية للجانب األمني الوقايئ تتم وفقاً 
االسرتاتيجي التي تتضمن  ثالث خطوات رئيسة، سنبينها يف املطلب الثالث.

الفرع الرابع

مفهوم ال�شرتاتيجية الأمنية

بتطبيق تلك املفاهيم عىل املؤسسة األمنية، يقصد باالسرتاتيجية: فن إدارة 
أو قيادة الجهود الجامعية لألجهزة األمنية لتحقيق األهداف والغايات املرسومة، 
عن طريق وضع الخطط والربامج الزمنية املنفذة لها، من خالل اإلمكانات 

املتاحة واملمكن توفرها مستقباًل.
وهذا يتطلب معرفة ما هو قائم، وما هو قادم، أو مبعنى آخر، ما هو 
ومتغرياتـه،  العصـر  ظروف  فرضت  إجرامية  ظواهر  من  سيكون،  وما  كائن 
السياسيـة واالجتامعيـة واالقتصادية، مواجهتها مواجهة متالحقة وتعقبها؛ تحقيقا 

لالستقرار األمني.

املطلب الثالث
التخطيط ال�شرتاتيجي ) اأهميته، م�شتواه، مراحله (

متهيد وتقسيم:
يتم يف هذا املطلب إبراز أهمية التخطيط االسرتاتيجي األمني ومستوياته 

وكذلك مراحله، وذلك عىل النحو اآليت: 
الفرع األول/ أهمية التخطيط االسرتاتيجي األمني.

الفرع الثاين/ مستويات التخطيط االسرتاتيجي.
الفرع الثالث/ مراحل التخطيط االسرتاتيجي األمني.

الفرع األول
اأهمية التخطيط ال�شرتاتيجي الأمني

) ) 222222222  22222222 22222222
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له أهمية كبرية، سواًء من الناحية العلمية أم العملية، فهو يتطلب معرفة 
اآليت)25(:

أوالً- أين نقف؟:
لتحليل الواقع فإن هنالك الكثري والعديـد من أدوات التحليـل التي ميكن 
استخدامها، كالتحليل الرباعي االسرتاتيجي الذي يحدد نقاط القوة والضعف يف 
البيئة الداخلية للمؤسسة األمنية، وكذلك نقاط الفرص والتهديدات يف البيئـة 
الخارجيـة، وقد تم االعتامد عىل هذه التقنية بشكل جزيئ، حيث تم تحديد 
نقاط الضعـف يف البيئـة الداخلية لقطاع األمن، وهو ما أطلقنا عليه يف 
املبحث الثاين من هذه الدراسة بالفجوات األمنيـة،  كام تم تحديد التهديدات 
املحيطة  الخارجية  البيئة  من  الوقايئ  األمني  الجانب  تواجه  التي  واملخاطر 
بعمله، التي تم ربطها بالتدخالت الخارجية، وكذا القدرات املطلوب بناؤهـا 

ملواجهة اإلرهاب ضمن الرشاكة الدولية يف مكافحته.

ثانياً - إىل أين نريد أن نصل؟:
وذلك مبا يتطلبه من تحديد للرؤية والرسالة، وكذلك لألهـداف والسياسات 
عىل املستوى االسرتاتيجي، وتحديد القيم الرئيسة يف جانـب األمـن الوقايئ، إضافة 
إىل تحديد مؤرشات القياس عىل مستوى األهداف االسرتاتيجية والسياسات، 

للتأكد من أننا وصلنا إىل حيث نريد الوصول. 

ثالثاً- كيف نصل؟:
السرتاتيجية أمنية  أي عىل أساس املسلك الذي سيتم العمل عليه وفقاً 
عىل  تساعدنا  التي  الوقائية  والتدابري  األمنية  الفجوات  تحديد  بعد  وقائية، 
والنتائج  األهـداف  إىل  للوصول   ) نقف؟  أين  الحايل)  الواقع  من  االنتقال 

املتوخاة ) إىل أين نريد أن نصل ؟(. 

الفرع الثاين
م�شتـويات التخطيط ال�شرتاتيجي الأمني

إن للتخطيط االسرتاتيجي األمني )AAAAAAAA  AAAAAAAA AAAAAAAA( بعداً مهاًم يشمل املستويات اآلتية:
عىل مستوى ) املؤسسة األمنية (: أي بيان مسارها ككل، وفيه نحاول - 1

اإلجابة عن السؤال التايل، عىل سبيل  املثال ))ما النشاط الذي ينبغي 

أن ندخل فيه؟((.
عىل مستوى نشاط األعامل: إن اسرتاتيجية مستوى نشاط األعامل هو - 2

الذي يدخل يف كل نشاط جزيئ داخل املؤسسة.
عىل املستوى الوظيفي: وباملثل فإن االسرتاتيجية الوظيفية يتم إعدادها - 3

إدارية   ( عملية  وهي  املؤسسة)26(،  يف  وظيفي  مجال  كل  داخل 
وعلمية(، عىل سبيل املثال: إن بعض التخصصات يفرضها الواقع، مثل 
عملية التأهيل ملنتسبي رشطة الدوريات وأمن الطرق، والقوات الخاصة،  
ورشطـة السري، والجوازات، والرشطة الراجلة، وتأهيل ضباط ملكافحة 
الجرائـم اإللكرتونيـة وتعقب مرتكبيها، والبحث الجنايئ، ومرسح الجرمية، 
واألدلـة الجنائيـة، وتأهيل املناطـق األمنيـة، واملراكز وأقسام الرشطة 
املجتمعية، والحامية املدنية، واألحـوال املدنيـة والسجل املدين... إلخ.

4 -
الفرع الثالث

 مراحل التخطيط ال�شرتاتيجي الأمني 
التخطيط االسرتاتيجي، مير مبراحـل تعترب رضورية، وهي عىل النحو اآليت:

أوالً- مرحلة اإلعداد:
وتعني تحديد غاية أو رسالة املؤسسة التي تعرب عن سبب قيامها أو 
الربامج  ووضع  الخطة  واختيار  البدائل،  وتحديد  األهداف  ووضع  وجودها، 

ملتابعة تنفيذها.

ثانياً- مرحلة التحليل:
أي تحليل األهداف املوضوعة ومقارنتهـا ببعضها البعض، وتحليل السياسات 
واإلجراءات ملعرفة مدى واقعيتها ومرونتها، ومقارنـة األهـداف بالتنبؤات ومدى 

دقة هذه التنبؤات.

ثالثاً- مرحلة الخيارات واألولوية االسرتاتيجية:
يتم يف هـذه املرحلـة مقارنـة الخيـارات االسرتاتيجية أي املرسومة ملدى 
طويل أو لفرتة زمنية )5 سنوات مثاًل( بالخيارات عىل املدى القصري واملتوسط، 
الختيار األفضل يف ضوء التنبؤ والتوقع العميل للمستقبل القائم عىل األساليب 

العلمية، فمثاًل مكافحة الجرمية يف خطة الداخلية، يأيت كهدف ثالث.
رابعاً- مرحلة الخطط البديلة:
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يتم عادة وضع البدائل التي من خاللها يتم اختيار البديل األمثـل، بحيث 
يحقـق األهداف املرسومة، ويجنبنا الخسائر أو املخاطـر بأقل ما ميكن، وليك 
من  مجموعة  إعداد  يجب  للتنفيذ،  وقاباًل  وواقعياً  سلياًم  التخطيـط  يكون 
الخطط، يتم املقارنـة بينهـا وبني الواقع، ويف ضـوء التنبؤات العلمية يتم 

اختيار أفضلها)27(.

املطلب الرابع
متطلبات ال�شرتاتيجية الأمنية 

تحكم االسرتاتيجية ) AAAAAAAA ( دعائم معينة، تتمثل يف مجموعة من األفكار 
األساسية التي تعد منطلقات لتحقيق أهداف معينة، يطلق عليها املتطلبات، 
وهي دعائم ثابتة ال تتبدل بتغري الظروف واألحوال، وتتحدد هذه املتطلبات 

يف اآليت)28(:

أوالً- مبدأ العلمية:
االستفادة  عىل  القائم  العلمي  األساس  إىل  االستناد  املبدأ  هذا  يعني 
من الخربات والتخصصات، ودراسة الخطط السابقة واالستفادة من التجارب 
السابقة، واالستخدام العلمي املتطور عند وضع خطط مواجهة الجرمية، فهذا 

املبدأ، فرضته باملقابل السمة العلمية التي غدت مالزمة للجرمية الحديثة.
إن عامل الجرمية يجتاز مرحلة حاسمة من مراحل التطور املذهل، فالجرمية 
بدأت  القرن،  هذا  من  الستينيات،  أوائل  منذ  وقوعها  شاع  التي  املنظمة 
تعتمد عىل التخطيط العلمي الدقيق، عىل نحو مل يسبق له مثيل يف التاريخ 

الجنايئ)29(.
 والجدير بالذكر هنا، أن مبدأ العلمية ينبغي أن يسري بالتوازي مع 
الصبغة العلمية للجرمية, إذاً فاملواجهة، يتعني أن تكون علمية، أي تقوم عىل 

التخطيط العلمي.

ثانياً- مبـدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ:
يقصد )أواًل( مبركزية التخطيط: ذلك التخطيط املركزي الذي يتيح منهاجاً 
متكاماًل من الناحية العلمية، ويف هذا الصدد فإن هذا التخطيط املركزي يكفل 
إيجاد التوازن والتنسيق الرضوري بني خطط القطاعات املختلفة للمؤسسة 
األمنية، وكذلك يحقق التنسيق عند التنفيذ، كام أن التخطيط املركزي ميّكن 

من مواجهة املشاكل العامة، التي ال تدخل يف نطاق عمل معني أو Aجهاز 
 .Aمعني

ويقصد)ثانياً( بال مركزية التنفيذ: وهو إىل جانب مبدأ مركزية التخطيط، 
مبعنى أن تلقى مسؤولية التنفيذ عىل عاتق األجهزة األمنية املختلفة، كل 

حسب موقعة وقدر اختصاصه.

ثالثاً- مبدأ اإللزامية واملرونة: يعني مبدأ اإللزامية:
رضورة االلتزام يف التنفيذ بخطط تحقيق األهداف عقب اعتامدها وإبالغها 
إىل جميع األجهزة يف األقاليم واملحافظات واملناطق املختلفة، حسب التقسيم 
اإلداري ألقاليم الدولة االتحادية الفدرالية، والعمل عىل إمكانية، استجابة الخطة 
للظروف الطارئة، اعتامداً عىل الدراسات التنبؤية، ومدى قابليتها ملواجهة أية 

مشكالت عند التنفيذ.
أما املرونة، فتعني: أن تكون الخطة ذات بدائل مختلفة، بحيث ميكن 

مواجهة االحتامالت الطارئة)30(.
فمن املسلم به أن حرية أجهزة األمن ليست مطلقة يف اختيار نوع 
وليد  التخطيط  هذا  يكون  أن  يتعني  بل  األخطار،  تلك  ملواجهة  التخطيط 
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية القامئة، وينبغي أن يتطور التخطيط 
بحيث يناسب حاجة املجتمع وقدراته يف ظل ما يستجد من ظروف، لذلك 
فان صالحية خطة األجهزة األمنية - شأنها بذلك كسائر الخطط - رهني 
مبالءمتها شكاًل وموضوعاً، لألوضاع التي تصاغ يف ظلها، وإن استمرار هذه 
الصالحية، يتوقف بالدرجة األوىل عىل استمرار تلك األوضاع، فإذا ما تغريت 
الظروف ومل تسايرها الخطة بالتغيري، فكأمنا قد حكمت عىل نفسها باإلخفاق 

والعجـز عن مالحقة التطور.
ومؤدى هذا، أن السمة الرئيسة يف الخطة هي املرونة والقابلية للتطور 
وفقاً للتنظيامت والقيم الجديدة، بل إن الخطة السليمة هي التي تتنبأ بهذه 
الظواهر قبل وقوعها، فتعمل عىل دراستها ووضع الحلول الكفيلة مبواجهتها، 
حتى ال تتفاجأ بها، مفاجأة قد تفقدها القدرة عىل التكيف معها، تأثرًا بها 

وتأثريًا فيها)31(.
رابعاً- مبدأ الواقعية: 

يقصد بهذا املبدأ: مدى مالءمة الوسائل واألساليب للواقع الذي سوف تنفذ 
فيه وتقدير اإلمكانيات املتاحة التي سيتم التنفيذ يف حدودها.
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فالشق األول، من املبدأ يتمثل يف مدى مالءمة الوسائل واألساليب للواقع، 
وإن تقدير هذه املالءمة من إطالقات القيادة، تخضع ملحض ترخيصها، بال 

معقب عليها يف ذلك، إال إذا شاب تقديرها خطأ مؤثراً، ال سبيل لتداركه.
الوسائل  تناسب  مدى  عىل  يقوم  املالمئة،  تقدير  أن  بالذكر،  والجدير 

واألساليب املتاحة للواقع، وتلك مسألة تحتاج إىل الخربة والعلم معاً.
ويف اعتقادنا أن تلك املسألة ال تحتاج إىل خربة فحسب، بل املشورة 
أيضا من القامئني عىل التنفيذ، إذ هم أقدر من غريهم عىل اإلجابة عن تلك 

املسألة.
أما الشق الثاين، الذي مؤداه تقدير اإلمكانيات املتاحة التي سيتم التنفيذ 
يف حدودها، فهذا الشق يرتبط باألول، ارتباطاً وثيقاً أو ارتباط السبب بالنتيجة، 
اإلمكانيات  عىل  األوىل  بالدرجة  يعتمد  واألساليب  الوسائل  تنفيذ  أن  ذلك 
املتاحة، وعىل قدر هذه اإلمكانيات يأيت التنفيذ محققاً ألهدافه، ومن ناحية 
أخرى فاعلية األهداف تتحقق أيضا من واقع مدى واقعيتها وإدراكها لكافة 
املتغريات والعوامل املؤثرة، والخصائص العامة لبيئة التنفيذ، ومن هنا فإن 
كانت مسؤولية األجهزة املتخصصة يف التخطيط تتمثل يف انتهاج الدراسات 
العلمية املستمدة من البيانات الصحيحة الواقعية، والتنبؤات الرشيدة، بشأن 
تنرصف  املجال  يف هذا  القيادة الرشطية  مهمة  عىل حده، فإن  خطة  كل 
إىل توفري املعلومات املستمدة من املالحظة والتحليل والربط بني األحداث، 
لفاعلية  املحققة  االسرتاتيجية  العوامل  أو  العامل  إىل  التعرف  عىل  والقدرة 
الخطط، وحاسة التوقع التي تنتج البديل املرن ملواجهة أي متغري حال، ذلك 
أن تحقيق األهداف األمنية قد يواجه العديد من العوامل واملؤثرات التي قد 
تخرج عن إطار سيطرة األجهزة األمنية، الرتباطها بأحداث سياسية أو اقتصادية 
أو اجتامعية ذات طابع فجايئ، ومن هنا كانت األهمية برضورة أن تتسم 

الخطة بالواقعية.  

خامساً- مبـدأ االستمرار واملشاركة: 
ويعني ذلك، أن تحديد الوسائل واألساليب والتخطيط ملواجهة متطلبات 
تلجأ إليه يف ظروف معينة فقط، بل له صفة  األمن، ليس عاماًل عارضاً 
االستمرارية باإلعداد املسبق والتطوير املستمر، القائم عىل التنظيم الدقيق، 

وإعادة التقييم كذلك.
وبذلك، يكون إعداد الخطة قد تم مبساهمة العاملني، فضال عن تنفيذها 

بواسطتهم، ويكون تدخل سلطة القيادة يف الخطة، للتوجيه والتنسيق، يف 
إعدادها واإلرشاف والرقابة عىل تنفيذها)32(.

املطلب الخامس

مقومات ال�شرتاتيجية الأمنية
متهيد وتقسيم:

إن االسرتاتيجية ) AAAAAAAA ( تعترب يف حقيقتها مفاهيم نظرية، يلزم بالرضورة 
االلتزام بها، والعمل عىل مراعاتها والتعرف إىل ما تحويه من دالالت، ثم 
القيام برتجمة تلك الدالالت إىل معطيات يف ضوء املطلوب من املهام، واملتاح 

من اإلمكانيات.
وسبق أن حددنا فلسفة األمن، املفهوم واملضمون، حيث يلزم لتحقيقه 
صياغة اسرتاتيجية تستلهم الدالالت السابقة، ومراعاة املتاح من اإلمكانيات، 
سواًء املادية أم التنظيمية أم البرشية ... إلخ، ويف ضوء ما تقدم، فإن 
ماديـة،  )برشية،  مقومات  عن:  مجملها  يف  تخرج  ال  االسرتاتيجية  مقومات 
وترشيعية(، وهي تتصف باملرونة لتواكب املتغريات التي تستجد من وقت 

آلخر، وسيتم دراستها يف األفرع الثالثة اآلتية: 
الفرع األول/ املقومات البرشية.
الفرع الثاين/ املقومات املادية.

الفرع الثالث/ املقومات الترشيعية.

الفــرع األول

 املقــومات الب�شرية

أعني باملقومات البرشية هنا، رجل األمن، بحسبانه هو محور االسرتاتيجية 
وركيزتها، فالوظيفة األمنية تتسم باألهمية، وتأيت أهميتها ليس فحسب يف 
كونها وظيفة متشعبة ومتعددة، بل أيضا بالنظر إىل ظروف أداء رجل األمن 

لوظيفته، فهو يؤدي عمله يف ظروف تتسم - إىل حد ما - بالخطورة.
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ومن هنا نوجه النظر إىل رضورة وضع ضوابط ومعايري دقيقة الختيار 
رجل األمن،  وصياغة برامج، تأهيله وتدريبه من جانب متخصصني، متتزج فيها 
الخربة مع التقنيات الحديثة، ومبراعاة ذلك كله مع مستوى وأهمية الوظيفة 
وتبعاتها ومسؤولياتها، إذ إن أي خلل من هذه املعادلة يف أحد جوانبها يؤثر 

سلباً يف الجانب اآلخر.
األمن،  رجل  وتدريب  تأهيل  عن  الحديث  بصدد  لسنا  هنا  كنا  وإذا 
بحسبانها وسائل لرفع كفاءة رجل األمن)33(، سواء يف فرتة اإلعداد وقبل دخول 
الخدمة أم االضطالع مبسؤولياتها ، أم بعد االنخراط يف الخدمة، بهدف إمداد 
رجل األمن باملعلومات الرضورية التي تحقق تنميته يف االتجاهات املختلفة 
املتصلة بعمله، واكتسابه الخربات واملهارات الفنية واإلدارية  والسلوكية الالزمة 
ألدائه، إال أننا نعني هنا بالعنرص البرشي املنوط به تنفيذ االسرتاتيجية بتبعاتها 
ومبسؤولياتها وما يتطلب ذلك بالرضورة من توجيه النظر إىل االهتامم بهذا 

العنرص.
ومام يجدر اإلشارة إليه هنا، أن هناك واجًبا مفروًضا أو مفرتًضا عىل 
رجل الرشطة هو تنمية ملكاته ومعلوماته الخاصة ذاتياً، ولن يتأىت ذلك إال 
باالطالع واالستفادة بكل ما هو جديد يف مجال األمن، سواء يف الداخل أم 
الخارج؛  بغية رفع مستوى األداء ويف إعالء شأن جهاز األمن الذي ينتمي إليه.

ويأيت بعد ذلك تدريب أفراد جهاز األمن، والتدريب هنا ال يهدف فحسب 
إىل إمداد املتدرب باملعلومات الرضورية التي تحقق تنميته يف االتجاهات 
املختلفة، املتصلة بعمله،  وإكسابه الخربات واملهارات الفنية واإلدارية والسلوكية 
الالزمة ألدائه، ولكنه يحقق هدفاً أهم وأعمق بالسعي إىل االرتقاء مبستوى 
وبعالقات العمل، بل إن النظرة املتعمقة للتدريب تؤكد  األداء كاًم وكيفاً 
اهتاممه أيضا بخدمة أهداف العاملني وإشباع حاجاتهم إىل اإلحساس باألمن 
واالستقرار، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ومبا يؤدونه من أعامل، وهي عوامل لتنمية 

االنتامء لألجهزة التابعني لها.
وتقوم فلسفة التدريب عىل منطق واضح يفرتض أن اإلعداد والنوعيات 
املطلوبة من الكفاءات البرشية ملامرسة أعامل معينه تتطلب مستوى عاٍل من 

الكفاءة واملقدرة، كام هو الحال بالنسبة للتخصصات املطلوبة.
ويف مجال األمن، ال ميكن أن تتوفر باالعتامد عىل القدرات الطبيعية 
والتلقائية وحدها، أو بحكم الخربات الفردية املكتسبة، وإمنا ميكن توفريها 
وتنميتها عن طريق التدريب املنظم الذي ينقل الخربات املكتسبة لدى الدول 

واملؤسسات واألجهزة املتقدمة واالستفادة منها.
كام ترتكز فلسفة التدريب أيضا عىل قاعدة أساسية، مؤداها أنه حتى 
يف حالة وجود أجهزة ومؤسسات علمية مثل ) أكادميية الرشطة بكلياتها 
املختلفة(، يتخرج منها املتخصصون يف مجاالت العمل املختلفة، فإن الحاجة 
ستظل قامئة إىل استخدام التدريب أيًضا لتوفري األساليب وفتح آفاق جديدة 
من املعرفة املهنية والعلمية أمام الدارس الذي تتيح له دراسته النظرية أن 

يتفاعل معها.
هذا فضاًل عن الحاجة الدامئة إىل تجديد املعلومات وتطوير املعرفة القامئة 
والوقوف عىل أحداث األساليب والنظريات يف مجال التخصص، وهو ما توفره 

الربامج التدريبية املنظمة)34(.
إذا كان التدريب العام رضورة، الغرض منه رفع املستوى العلمي والعميل، 
املعلومات  تعميق  عىل  يعمل  املتخصص،  فالتدريب  األداء،  أسلوب  وتطوير 
التخصصية لعملية محددة، أو مهارة وظيفية خاصة، تدخل يف إطار عمل 
الفرد، ويهدف هذا النوع من التدريب إىل تنمية وتثبيت املعارف واملهارات 
املكتسبة، أثناء التدريب األسايس وتعميقها، واالرتقاء بكفاءة الفرد إىل املستوى 
املطلوب ألداء مهمته أو وظيفة معينة تحتاج إىل تخصص عميق مبا يكفل 

تحقيق الكفاءة املطلوبة)35(. 
ومن مجموع ما تقدم يتبني أن اختيار الكوادر األمنية القادرة عىل تنفيذ 
االسرتاتيجية يتعني أن يتوافر فيها اللياقة البدنية واملهارات األساسية، إذ إن تلك 
اللياقة واملهارات املطلوبة لتنفيذ املهام املكّلف بها يف ظل الظروف واملتغريات 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي شهدها العامل يف اآلونة األخرية، كام 
ينبغي أن يتوافر يف رجل األمن مستوى من الذكاء والقدرات الذهنية التي 
متكنه من استيعاب االسرتاتيجية التدريبية وأبعادها وغاياتها، إذ إن االسرتاتيجية 
يف جانب منها، تعتمد عىل الدروس النظرية والتطبيقية، املستندة إىل نظريات 
علمية أو فلسفية معقدة، ويف جانب آخر عملية قامئة عىل أساس املشاهدة 

العلمية الجامعية أو الحرة.
وإذا أخذنا االعتبارات املتقدمة يف الحسبان عند التخطيط للتدريب، فإنه 
سيؤىت مثاره املرجوة يف مواجهة الظواهر اإلجرامية، أيا كانت درجة خطورتها 

عىل األمن، بل والتصدي لها بفاعلية.

الفرع الثاين
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املقومــــات املاديـــــة
نعني باملقومات املادية هنا، الوسائل واإلمكانيات العملية الحديثة، التي 
متّكن رجل األمن من أداء دوره بفاعلية واقتدار، وتلك املقومات ال تنحرص 
يف يشء معني، كام أنها تختلف من وقت آلخر، بل إنها تتباين من قطاع 

إىل آخر.
واليشء الهام الذي يجب إبرازه هنا، هو أن دور الرشطة يجب أن ميتد 
إىل أبعد من مجرد املجهود الوقايئ أو العالجي، ذلك أن تحديات املستقبل 
تتطلب قدرًا كبريًا من القدرات الفنية مع توفري كل ما يتصل بوسائل العلم 
وإنجازاته، فهذا التطور الهائل سواًء يف تكنولوجيا االتصاالت وثورة املعلومات، 
أم يف مجال املواصالت، أم يف املجال العسكري واألمني، من حيث التسليح 
واآلليات واملعدات واملستلزمات املختلفة، فهذا التطـور املّذهل، َشّكَل تراكاًم - 
نوعياً وكمياً- هائاًل، وأوجد حضارة تقنية متجددة غري متناهية، أشبعت الحياة 
يف مختلف مناحيها، وتركت آثاراً إيجابية يف بغضها، وسلبية يف البعض اآلخر، 
انعكست عىل حياة وأمن الفرد واملجتمع، لكن ما نريد أن نخلص إليه، هو 
أن تطور وسائل  الحياة يتزامن معه ظهور أنواع وأشكال جديدة من الجرائم، 
وكذلك وسائل وطرائق ارتكابها، واألجهزة األمنية يف تعاملها مع الجرمية، سواًء 
يف مواجهتها، أم الوقاية منها، فال ميكن أن يؤخذ بالجانب األمني الوقايئ ويرتك 
الجانب اآلخر، فالتعامل مع الجرمية له جانبان، وقايئ وعالجي، وتكلفة الوقايئ 
أقل من العالجي، كذلك الجانب الوقايئ، جانب اسرتاتيجي بعيد املدى، بينام 
اآلخر، جانب وقتي، يتمثل يف املواجهة والضبط، وعند تطبيق االسرتاتيجية 
الوقائية بنجاح، فسوف تنخفض نسبة الجرمية ومعها تنخفض املواجهة، فهو 
مالزم لها، وملواجهة ذلك، ويف إطار ما يعنينا من انجازات تقنية، البد من 

توفر مجاالت أربعة، عىل النحو اآليت)36(:
أوالً- النقل واملواصالت.

ثانياً- األسلحة.
ثالثاً- وسائل االتصال. 

رابعاً- األجهزة اإللكرتونيـة. 
وإذا نظرنا إىل املجال األول، ُيّعـد مجال النقل واملواصالت: فنجد أن هذا 
املجال يف الرشطة محل اهتامم ملحوظ، ذلك أن متابعة الجرمية ومالحقتها 
وكشف أبعادها تتطلب وسائل مواصالت جيدة قادرة عىل مالحقة الجرمية.

وإذا ما نظرنا إىل مجال األسلحة يف الرشطة: نجد أنها تطورت بدرجة 

كبرية، أساس ذلك أن املجرمني أصبح يف حوزتهم أسلحة خفيفة رسيعة الطلقات 
وبعيدة املدى, بل إن معظم عنارص التنظيامت اإلرهابية، عىل سبيل املثال: 
)تنظيم القاعدة( وغريها من التنظيامت املتطرفة، يقومون بتحضري وتركيب 
وتصنيع املواد املتفجرة، عىل شكل عبوات ناسفة يتم زرعها يف املركبات، أو 
عىل الطرق، أو تفخيخ املركبات بتلك املواد املتفجرة، متهيداً للهجوم بها، كفتح 
ثغرة يف مبنى ما، كام حدث يف مبنى اإلصالحية املركزية - السجن املركزي- أو 

تفجري موكب ملسؤول كبري مثاًل، )وفقاً لالحتامالت املفتوحة(.    
فهذا الوضع يفرض عىل املؤسسة األمنية أن تواجه املجرمني بتسليح أحدث، 
وبتدريب متكامل عىل التعامل مع تلك املتفجرات، الكتشافها ونزع فتيلها، 
سواًء يف املواقع املستهدفة، أم يف املناسبات املختلفـة، أم الكامئن األمنيـة 

)نقاط التفتيش(.
ومام ينبغي اإلشارة إليه، أنه يجب تحديد نوعية األسلحة التي يجب 
أن يتزود بها رجال األمن، ملا لتلك األسلحة من مردود إيجايب يف حسم 
القتال مع املجرمني، ففي كثري من البلدان، تم إنشاء قوة خاصة مدّربة عىل 
التصدي لإلرهاب، مزودة بالسالح النوعي والعتاد املدرع، تكون جاهزة للتدخل 
الرسيع عند الحاجة إليها، وهناك مقولة مأثورة يف العلوم العسكرية واألمنية 
بالنسبة للعالقة بني السالح والرجل، مفادها: Aأن السالح يقاس بالرجل الذي 
سيقاتل به، وليس العكس، فهذا الرجل يجب أن يتم إعداده ـ بشكل جيد 
ـ عن طريق برنامج تدريبي متكامل، يحقق كفاءة لألجهزة األمنية يف القوة 
والرسعة والفاعلية، وذلك ملواجهة الجرمية مبختلف أشكالها، فوجود وحدة 
أمنية متخصصة، كوحدة مكافحة اإلرهاب تستحق الدعم واالهتامم، سواًء من 

القيادة السياسية أم من قيادة املؤسسة األمنية. 
وبالنسبة ملجال وسائل االتصال: فإنها تربز كعملية أساسية وحيوية يف - 

جهاز الرشطة بصفة عامة ويف عملياتها األمنية بصفة خاصة، فاالتصال 
الجيد يف الوقت املناسب وراء نجاح كافة العمليات الرشطية.

فاالبتكارات الحديثة واملتجّددة يف مجال االتصاالت، مازالت تلقي بظاللها 
عىل هذا املجال الحيوي، فيجب استغالله بشكل جيد، )أواًل بأول( فبقدر 

االهتامم تأيت النتائج محققة ألهدافها.
أما مجال األجهزة اإللكرتونية: فإنها تحمل معها آفاًقا واسعة لالستخدام - 

بواسطة الرشطة وقد استخدمت الكامريات يف)الرقابة املرئية(وكذلك 
الحاسبات اإللكرتونية- يف كثري من مجاالت العمل يف أجهزة األمن ويا 
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حبذا لو تم استخدامها عىل نطاق واسع يف كل األجهزة األمنية ملا 
لها من فاعلية، يف زيادة األداء وكفاءته)37(. 

ويف هذا اإلطار، يجب تخصيص قسم للتدريب، يف كل جهاز، يضم فيه 
الخربات الكافية والقادرة عىل أداء دور متميز يف هذا العمل، مع مالحظة 
استمرار التجديد واالبتكار يف هذا الصدد، حتى تالئم تلك األجهزة التطور يف 

مجال الجرمية.
ونود هنا اإلشارة إىل حقيقة هامة، هي أن وسائل االتصال، والتسليح، 
ووسائل النقل واملواصالت، واألجهزة اإللكرتونية، وحدها ليست مؤثرة التأثري 
املتوقـع لها ما مل تعززها قيادة وإدارة عىل مستوى عال من الكفاءة، قادرة 
عىل توجيه هذه اإلمكانيات نحو االستخدام األمثل، بحيث يتحقق الهدف منها 

بأعىل درجة من اإلتقان واالقتصاد والرسعة.

الفرع الثالث

املقومـــات التنظيميـــة
بدايـة، نـود التنويـه إىل أن املقومات التنظيمية تعني رضورة وحدة القيادة 
ملتابعة كافة األجهزة املشرتكة أو املنـوط بها تنفيذ االسرتاتيجيـة، األمر الذي 
يحقق بالتايل وحدة األوامر والتعليامت لكافة األجهزة)38(، وعـىل العـكس إذا 
تعددت القيادة بصدد أمر معني، فسيؤدي ذلك إىل تعدد القرارات واألوامـر أو 
التعليمـات، األمـر الذي قد يفيض إىل تضارب تلك القرارات فتنعكس بآثارها 

عىل أداء رجـل األمـن.
فمن املسلم به، أن القرارات أو األوامر والتعليامت، تصدر من القائد 
أو السلطة املختصة، وأن ما تواجهه من متطلبات العمل والظروف املحيطة 
به، هو املسؤول، عن إصدار تلك القرارات، ولسنا هنا بصدد إعامل قواعد 
املسؤولية لرجل األمن، كإصداره قرارات يف شان أداء مهام عمله، بل إننا 
نهدف هنا إىل توحيد السلطة، مصدرة القرار، وأن يحمل القرار إىل علم رجال 

األمن بكافة ظروفه ومالبساته من قناة رشعية واحدة.
ويف هذا الصدد فإننا نرى رضورة بناء إطار سليم لألجهزة وقواعدها 
واللوائح واإلجراءات مبا يتمىش مع االسرتاتيجية، ومبا يالئم متطلبات الواقع 

واملتغريات التي تجد كل يوم.
ومن األهمية مبكان A يف هذا الصدد A التأكيد عىل رضورة اختيار قيادات 

أثبتت عميًلا أن لديها القدرة الحقيقية عىل إدارة خطة االسرتاتيجية، قيادات 
قادرة عىل اكتشاف إمكانيات رجال األمن، والتعرف إىل العوامل التي تعوقهم، 
وقادرة يف ذات الوقت عىل سد نواحي القصور واستثارة حامس رجال األمن 

والشجاعة يف اإلقرار بالخطأ، والبدء فوراً بتصحيحه.
املعنية،  الجهات  بني  التنسيق  بنجاح  االسرتاتيجية  تنفيذ  لضامن  والبد 
وينبغي لنجاح التنفيذ، توفري نظام فعال لالتصال بني القيادة والقاعدة، إلبالغ 
األوامر والتعليامت إىل كافة املستويات بصورة قابلة لالستيعاب والفهم، ولنرش 
اإلحساس باملشاركة بني املنفذ واملخطط، ومن ثم زيادة االهتامم بالعمل، 
وكذا أخذ رأي القيادات املبارشة واملنفذة يف مختلف التغيريات التي يطلب 
إجراؤها، كام أنه ال ينبغي إغفال ما للمتابعة والرقابة من دور كبري يف 
إنجاز العمل املطلوب، وتحقيق أهداف االسرتاتيجية، ويدخل ضمن املقومات 
التنظيمية املقومات الترشيعية التي تعني القوانني واألنظمة، سواًء تلك التي 

تتعلق بشؤون أجهزة األمن، أم تلك التي تتعلق بأداء عملها. 
فالترشيعات التي تتعلق بشؤون أجهزة األمن، ) كقانون هيئة الرشطة - 

 ( مظاهرها  مبختلف  الوظيفية  األوضاع  ترتيب  تتضمن  وغريه..( 
كالتعيني، الرتقية، النقل، التأديب وغريها ( إضافة إىل توفري الرعاية 
الصحية واالجتامعية للعاملني يف أجهزة األمن، سواء كانوا يف الخدمة 

أم بعد انتهاء خدمتهم.
وتدريب  بتأهيل  أيضاً  تعنى  الترشيعات  تلك  فان  أخرى،  ناحية  ومن 
العاملني يف أجهزة األمن، سواًء من الضباط أم األفراد ) اإلداريني والفنيني(، 
وذلك بهدف تنمية املهارات الفردية والجامعية للمتدربني ومتابعة التطورات 

العلمية )التقنية والفنية( يف مجاالت العمل املختلفة )39(.
أما بخصوص الترشيعات التي تتعلق بأداء أجهزة األمن، فهي القوانني - 

التي تشكل أرضية ترشيعية يستطيع رجل األمن أن يتحرك ويؤدي 
عمله وفقاً لها بصورة إيجابية، إىل جانب االتفاقيات العربية أو الدولية 
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب أو املخدرات أو املؤثرات العقلية، وغريها من 
االتفاقيات التي تستهدف مواجهة الجرمية، سواء عىل النطاق اإلقليمي 
من الترشيعات الوطنية، مبعنى  أم الدويل، باعتبار أنها تصبح جزءاً 
أن ال يكون رجل الرشطة حبيس األهواء الشخصية واألوامر العمياء، 
فيجب أن تكون له مساحة من حرية الحركة، وأرضية قانونية صلبة 
يقف عليها، ويتعامل من خاللها مع معطيات الحياة وتعقيداتها، وذلك 
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من منظور قانوين، وبتطبيق تلك املعايري العلمية لالسرتاتيجية الوقائية 
تستطيع  البيئة الحالية(   ( عىل الوضع األمني  للتنبؤ الجنايئ  وفقاً 
املؤسسة األمنية أن تضع الحلول الوقائية للجرائم التي تشّكل ظاهرة 
واالختطاف  واالغتياالت،  اإلرهاب  كجرائم  أمنية،  فجوات  أو  سلبية 
والتقطع، واالعتداء عىل الكهرباء والنفط، فهذه الجرائم تهدد أمن 

الوطن واملواطن. 
وتأسيساً عىل ذلك، فقد ضّمنا يف هذه الدراسة بعض الجرائم اإلرهابية)40(، 
و بينا أيضاً مفهوم الجرمية املنظمة، ملا لها من آثار خطرية - حالياً ومستقباًل- 
كام أننا استعرضنا النصوص القانونية التي أوردها املرشع يف قانون الجرائم 

العقوبات املتعلقة بتلك الجرائم.
ومن ثم سنقرتح جملة من الرؤى والطرائق الوقائية التي تحول دون وقوع 
الجرمية، وسيكون ذلك- بإذن الله تعاىل- عند دراستنا ملوضوع املبحث الثاين.   

املبحث الثاين 

درا�شة تطبيقية على الختاللت الأمنية الراهنة يف اليمن

ندرس تحت هذا البند تلك الجرائم املخلة باألمن العام، وأهمها جرائم 
اإلرهاب، واالغتياالت، واالختطاف، واالعتداء عىل املمتلكات العامة، وظاهريت 
الثأر والقطاع القبيل...إلخ، وتربز التدابري الوقائية)41( للحد من تلك االختالالت 
ومنعها وذلك تنفيذاً لالسرتاتيجية األمنية ملنع الجرمية التي سبق دراستها يف 

املبحث األول.
والستكامل الدراسة رأينا تقسيم خطة هذا املبحث إىل املطالب اآلتية:    

املطلب األول: جرائم اإلرهاب والتدابري الوقـائية ملنعها.
املطلب الثاين: جرائم االغتياالت والتدابري الوقائية ملنعها.
املطلب الثالث: جرائم االختطاف والتدابري الوقائية ملنعها.

املطلب الرابع: جرائم االعتداء عىل املمتلكات العامة وطرائق الوقاية منها. 
املطلب الخامس: ظاهرتا الثأر والقطاع القبيل والتدابري الوقائية ملنعهام.

املطلب األول
جرائم الإرهاب والتدابري الوقائية ملنعها

متهيد وتقسيم:
يف هذا املطلب سيتم توضيح تلك الجرائم األشد خطورة عىل أمن املجتمع 
والنظام السيايس للدولة، ناهيك عن ما ترتكه من آثار سلبية عىل بقية مجاالت 

الحياة، وسيتم تقسيم املطلب إىل الفرعني اآلتيني:
الفرع األول: ماهية اإلرهاب وأسبابه.

الفرع الثاين: التدابري الوقائية ملنع جرائم اإلرهاب.

الفــرع األول
ماهية الإرهاب واأ�شبابه

أوالً- مصطلح اإلرهاب وصوره: 
ال يوجد اتفاق محـّدد بشأن مصطلح اإلرهاب، فهناك الكثري من الدول 
ال تزال تطالب بتحديد واضح لهذا املفهوم، وبالتايل سيرتتب عىل هذا املفهوم 
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أي سلوكيات أو مواقف يتم تكييفها قانونياً، من أجل إسناد املسؤولية، ألنه 
سيرتتب عىل ذلك تحمل التبعة واملؤاخذة.

وتعد جرائم اإلرهاب من الجرائم املنظمة، فقد أصبحت ظاهرة خطرية 
تهدد وجود املجتمعات، أي أن  جرائم اإلرهاب نوع خطري من اإلجرام، له 
وسائله الخاصة وأهدافه غري املرشوعة وله آثاره الضارة، سواًء عىل األفراد أم 

املجتمع، وكذلك عىل املمتلكات العامة والخاصة)42(.
ويبدو أن التحالف الدويل يف ظاهره ينصب حول املفهوم املسلم به، وهو 
ذلك العمل الالأخالقي العدواين الذي يستخدم العنف للتعبري عن قناعاته، 
وهذا اإلرهاب كام هو معلوم ليس له دين وال وطن، بالرغم من اعتقاد 
أنصاره أنهم يقومون بالجهاد يف سبيل الله، بينام الحقيقة غائبة عنهم، ألنهم 

يقومون بذلك تحت تأثري التعبئة الفكرية الخاطئة، وسطوة العنف.
ومام ينبغي اإلشارة إليه، أن اليمن عضو يف هذا التحالف، ويدين اإلرهاب 
بكل أشكاله، بل ويتصدى له بكل حزم وبسالة، رغم الرصاعات السياسية عىل 

الساحة.  
ويقصد بالجرمية املنظمة: ذلك التنظيم اإلجرامي، الذي يبنى عىل أساس 
تشكيل هرمي من مجرمني محرتفني، يعملون يف احرتام وإطاعة قواعد خاصة، 
يخططون الرتكاب أعامل غري مرشوعة، ثم استخدام التهديد والعنف والقوة 
واالحتفاظ  مادية،  منافع  عىل  الحصول  بهدف  لإلفساد؛  املتعمدة  واإلرادة 

بالسطوة)43(.
ونرى أن جرائم اإلرهاب، تعترب من الجرائم العمدية، ومن أشد الجرائم 
جسامة ووحشية، وليس لها عالقة بالجهاد املرشوع، ال من قريب وال من بعيد، 
فاإلرهـاب ال دين له، وهذه هي الحقيقة الغائبة عن فكر تلك التنظيامت 
اإلرهابية، التي كان أول ظهور لها يف اليمن، منُذ سنة 2001م، مبحافظة أبني.

ومن صور الجرائم اإلرهابية يف الواقع اليمني:
بلغ  الشهداء،  من  عدد  قتل  عن  أسفرت  التي  الكرامة  جمعة  جرمية 
عددهم أكرث من )51( شهيداً، وكذلك العرشات من املصابني، ومتثلت تلك 
الجرمية البشعة باستخدام القناصات من عىل أسطح املباين املطلة عىل الساحة 
القريبة من جامعة صنعاء، بالقرب من )سيتي مارت(، وتعد من جرائم القتل 
الجامعي، وارتكبت بتأريخ 2011/3/18م، والقضية منظورة أمام القضاء حتى 

تاريخ هذه الدراسة.
وكذلك جرمية االعتداء عىل املواطنني مبيدان مدينة تعز، التي أسفـرت عن 

استشهـاد وإصابة العديد من الشباب.   
جرمية تفجري مسجد دار الرئاسة بالنهدين املتزامن حدوثها مع أول - 

جمعة من شهر رجب 1432هـ، املوافق 6/3/ 2011م، التي أسفرت 
عن استشهاد وإصابة العرشات، ناهيك عن األرضار التي لحقت بدار 

العبادة آنف الذكر التي ال يقرها دين وال قانون وال عرف.
بصنعاء، -  السبعني  مبيدان  العروض  ساحة  يف  الجامعي  القتل  جرمية 

ناسفاً، أسفرت عن  التي ُنفذت بواسطة انتحاري كان يحمل حزاماً 
استشهاد)86( فرداً تقريباً من أبطــال القــوات الخاصـة والعديـد من 

الجرحى، وذلـك بتأريخ 21 مايو 2012م.
وكذلك الحادث اإلرهايب الذي تم بواسطة عبوة ناسفة بالقرب من - 

باب كليـة الرشطـة الجنويب، وأسفـر عن استشهاد )9( طالب وإصابة 
آخرين، وذلك بتأريخ 2012/7/11م.

وُنفذت جرائم عدة عن طريق الهجوم باملركبــات املفخخــة، سواًء - 
يف املحافظـات الرشقية عىل املناطق العسكرية، أم ألويتها وكتائبها 
من  العديد  عن  أسفرت  الحيوية،  واملرافق  اإلدارات  أم  العسكرية، 
منتسبي  استهدفت  الجرائم  وتلك  الجرحى،  من  والعديد  الشهـداء 

املؤسستني العسكرية واألمنية.
مقومـات -  أبسـط  مع  يتناىف  دموية  أكرث  إرهايب  عمل  حدث  كام 

والذي  بصنعاء   Aالعريض  A الدفـاع  وزارة  مجمع  يف  وذلًك  اإلنسانية، 
استشهد فيه )52( شهيداً تقريبا،ً من ضباط وأفراد وطبيبات وأطباء 
مينيني وأجانب، وكان من ضمن الشهداء، ممرضات ومرىض وزوار من 
مختلف الفئات العمرية، ناهيك عن الخسائر املادية واآلثار النفسية 
التي تركتها تلك الجرمية الوحشية البشعة التي تنكرها كل القّيم 

الدينية واألخالقية وكافة األعراف والفلسفات الوضعية.
ُم َخاِلداً ِفيَها  نَّ َ

 َجه
ُ
داً َفَجزَآؤُه َتَعمِّ قال تعاىل: (َوَمن َيْقُتْل ُمؤِْمناً مُّ

 :  َعَذاباً َعِظمياً))44(، وقال الرسول 
ُ
 َوأََعدَّ َله

ُ
 َعَلْيِه َوَلَعَنه

ُ
َوَغِضَب الّله

.)45(Aًال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراما A
شهـداء -  تسعة  عن  أسفرت  التي  املركزية  االصالحية  جرمية  وكذلك 

بينهم ضابط ومثانية أفراد من حراسة مصلحة التأهيـل واإلصالح)46(، 
وخـدمات اإلصالحية املركزية التي تركت آثاراً أمنية واقتصادية سلبية، 
رّمت بظاللها عىل االقتصاد الوطني، ال سيام قطاع السياحة، ناهيك 
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عن اآلثار االجتامعية والنفسية، سواًء عىل مستوى الفـرد أم املجتمع.
وكذلك الهجوم عىل النقطة األمنية بحرضموت بتأريخ 2014/3/29م، - 

التي تبعد عن املكال بـ  )120كم(، واستشهد فيه)24( فرداً تقريباً، 
من القوات الخاصة املرابطة يف ثغر من ثغور الوطن، لحراسة أمنــه 
ومجتمعه، ومام ينبغي اإلشارة إليه أنه تم قتلهم بالرصاص فجراً وهم 

نيام وبدم بارد.
الهجوم عىل نقطة أمنية مبنطقة بروم- بحرضموت، بتأريخ 2014/4/8م، - 

استشهد فيه )5( من أفراد القوات الخاصة.
كذلك استشهاد )14( جندياً من منتسبي اللواء مدرع التابع للمنطقة - 

العسكرية املرابطة يف حرضموت، وذلك بذبحهم يف حوطة حرضموت 
كل  وتنكرها  اإلنسانية  مقومات  مع  تتناىف  بشعة  وحشية  بطريقة 
القّيم الدينية، واألخالقية وكافة األعراف، ومتثلت تلك الجرمية بإنزالهم 
يف  املدنية  املالبس  مرتديني  وهم  الجامعي  النقل  حافلة  عىل  من 
طريقهم من سيئون إىل صنعاء لقضاء إجازتهم مع أرسهم فتم الغـدر 
بهم وذبحهم أمام الناس، وكذا التمثيل برؤوسهم بعد فصلها عـن 
أجسادهـم، وهـذه الجرميـة اإلرهابية تركت آثاراً نفسية سلبية ال ميكن 

نسيانها لبشاعتها، وكانت بتأريخ 8/8/ 2014م.
ينتمون -  أشخاص  خمسة  بحق  ارتكبت  التي  اإلرهابية  القتل  جرمية 

إىل عائلة Aآل الرياميA من أبنـاء محافظة البيضاء، أثناء عودتهم لياًل 
من مجلـس عزاء، حيث تم توقيفهم وقتلهم وصب مـادة البنزيـن 
عليهم وإحراقهم جميعاً داخل سيارتهم، مبا فيهم طفـاًل صغري السن 
تـم قتلـه وإحـراقه بحجـة مذهبيــة مقيتـه ألنهم من أنصار الله 
وكانت  لبشاعتهــــا،  نسيانهـــا  ميكن  ال  الجرمية  وهـذه  الحوثيني، 

بتأريـخ 2014/9/29م )47(. 
جرمية القتل الجامعي البشعة التي ارتكبت يف ميدان التحرير بصنعاء، - 

فجـر نفسه بني املواطنني  ناسفاً  بواسطة انتحاري كان يحمل حزاماً 
املحتشدين يف املهـرجـان الجامهيـري السلمي الــذي نظمـه A أنصار الله 
A، للمطالبـة باستحقاق اتفـاق السلم والرشاكـة الوطنيـــة، وقـد أسفـر 
عن هـذه الجرميـة الدموية استشهــاد )53( مواطناً، وجـرح)140( 
منهـم)70( إصابتهم خفيفـة، فيام ال يزال قرابة)70( مصاباً يتلقون 
الجرمية  هـذه  ضحايا  ومعظم  حرجة،  حالة  يف  منهم)30(  العالج، 

مع  تتناىف  النكراء  الجرمية  وهذه  األطفال،  من)48(  هم  البشعة 
ابسـط مقومـات اإلنسانية وتنكرها كل القيم الدينية، واألخالقية وكافة 

األعراف، وهذه املجزرة البرشية، كانت بتأريخ 9 أكتوبر2014م.
كذلك الهجوم اإلرهايب بسيارة مفخخة عىل نقطة الغرب األمنية باملكال- - 

القوات  أفراد  من   )20( استشهاد  عن  أسفر  حرضموت-  محافظة 
املسلحة، وجرح )13( آخرين، وكانت بتأريخ 9 أكتوبر2014م)49(.

وهذه الوقائع عىل سبيل املثال، وليس الحصـر.
وبنـاًء عليه، فهذا اإلرهاب)50( أصبـح ال يخفى عىل أحـد، فهـو وليـد 
التطـرف، ونتيجـة التعبئـة الفكريـة الثقافيـة املضللة،  كام أنه يرتكز عىل 
توظيف الدين لخدمة السياسة، ســواًء عىل املستـوى املحيل أم  اإلقليمي أم 

الدويل.       
ثانياً- أسباب ظهور الجامعات اإلرهابية: 

أثبتت الدراسات العلمية أن هناك أسباباً ساهمت يف قيـام هذه الجامعات 
منها أسباب سياسية تتمثل يف غياب الدميقراطية واالستبداد بالسلطة وازدياد 
القمع، وهناك أسباب اقتصادية تتمثل يف الفقر والبطالة، وأسباب ثقافية تتمثل 
يف عدم توحيد مناهج التعليم، وكذلك أسباب نفسية تتمثل بأسباب إقليمية 
ودوليــة مرتبطة بالتعنت الغريب ضد الحقوق واملطالب العربية واإلسالمية)51(.
إن أسباب ظهور تلك الجامعات اإلرهابية ومامرستها ألعاملها اإلجرامية 

ترجع إىل:
الضمني  باملفهـوم  الدميقراطيــة  غيــاب  يف  وتتمثل  السياسيــة:  األسباب 

والواسع وازديـاد القمـع للحريـات.
األسباب االقتصادية: وتتمثل يف الفقر والبطالة.

األسباب الثقافية: وتتمثل يف عدم توحيد مناهج التعليم، وعدم توحيد 
الخطاب اإلعالمي والديني والسيايس املعارص. 

األسباب االجتامعية: وتتمثل يف اتساع الطبقة الوسطى وهي الطبقة العاملة 
التي يعّول عليها يف بناء التنمية، وكذلك اتساع طبقة املتعلمني دون وجود 
رفع  عدم  وبالتايل  الدخل،  مستوى  تحسني  عدم  وكذا  مناسبة،  عمل  فرص 

مستوى املعيشة.             
األسباب النفسية: التي خلقتها عوامل إقليمية ودولية، وتتمثل يف التحدي 
والكراهية، والخطاب اإلعالمي املحرّض، وهو مرتبط يف معظم املواقف بالتعنت 
للكيان  الداعم  الغريب  التعنت  وكذلك  الفلسطينية،  القضية  إزاء  اإلرسائييل 
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الصهيوين ضد الحقوق واملطالب العربية واإلسالمية)52(.
ونرى أن الفكـر والدين، ال يزاالن تحت سطوة االستبداد السيايس والفكري، 
وينبغي تحريرهام، من  الجهل والخرافة، ووسيلة ذلك هو AالعلمA، وبذلك يتم 

تحرير الفكر، وتحييـد الدين، بإبعاده عـن التوظيف السيايس.
محطـة تاريخيـة هامـة، هدفـه  وما مؤمتر الحوار الوطني الشامـل إالّ 
إخـراج اليمن من أتـون تلـك الرصاعات، وإىل جواره التحالف الدويل، فكان 
تجسيداً لإلميان والحكمة اليامنية، فكام قال الرسول A :r أتاكم أهل اليمن هم 
أرق قلوباً، وأيّلن أفئدة، اإلميان ميان والفقه ميان، والحكمة ميانية A)53(، وكذلك 

أىت كرتجمة إلرادة الشعب اليمني.

الفرع الثاين
التدابري الوقائية ملنع جرائم الإرهاب قبل وقوعها

فـي البدايــة يجب أن نعرج قلياًل  لتوضيح التدابري الوقائية يف املنهج 
اإلسالمي، فالتدابري الوقائية إحدى أنظمته، حيث يقوم عىل توفري أسباب الحياة 
النظيفة، وتهذيب النفوس، وتطهري الضامئر، كام يزرع يف النفوس الفضيلة 
والتسامح التي تجعلهـا تحجم عن اإلقدام عىل أي جرمية تقطع أوارص األخوة 
اإلسالمية ووشائج املحبة يف ما بينها وبني املجتمع، فتطبيق املنهج الوقايئ 
اإلسالمي هو الطريق األمثـل  للحامية من الوقوع يف الجرمية، وهو الوسيلة 
التي بها يتحقق األمن واألمان للجميع، فالرشيعة اإلسالمية كان لها قصـب 
السبق يف تقريـر التدابيـر الوقائية، وإن السياسة الجنائية اإلسالمية يف مواجهتها 
للجرمية تقوم أواًل علـى املنهج الوقايئ، فهي ال تلجأ الستخدام العالج إال بعد 

أن تستنفد وسائل الوقاية.
والتدابري بصورة عامة تنقسم إىل ثالثة أنواع، كل واحد منها له نظامه 

الخاص به)54(:  
فالتدابري الزجرية هي: املتمثلة يف العقوبات بجميع صورها، والتي تخاطب 
فئة معينة من املجتمع، يندرج تحتها كل من ارتكب جرمية، وهي تدابري 

يجب أن تصـدر بحكم قضايئ. 

والتدابري االحرتازية هي: مجموعة إجراءات تحمل صفة العقاب، وتستهدف 
فئة معينة من املجتمع هم ذوو الخطورة اإلجرامية، أو من توافرت فيهـم 
صفـات إجرامية لتدرأ خطرهم عن املجتمع، وهي كذلك ال تعد مرشوعة إال 

إذا صدرت بحكم من الجهة املختصة قانوناً.
أما التدابري الوقائية فهي: مجموعة وسائل وأحكام تخاطب كافة أفراد 

املجتمـع وفئاته لتحميهم من الوقـوع الجرمية ابتداء. 
نشوء  دون  الحيلولة  إىل  يهدف  بذاته،  قائم  نظام  الوقائية  والتدابري 
الشخصية اإلجرامية، وأنه يختلف عن غريه من أنواع التدابري- ال سيام التدابري 

االحرتازية- التي خلط بينهام  كثري من رجال القانون.
إن التدابري الوقائية نظام عام يشمل جميع جوانب الحياة اإلنسانيـة، 
فهـو يخاطب جميع أفراد املجتمع، وال يقترص عىل أنـاس بعينهـم، كام هو 
الحال يف أنواع التدابري األخرى،  كام أنه مينع كل الجرائم التي ترتكب يف 
حياة الناس اليومية، فهي نظام مؤسٌس عىل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية 
التي تعتمد عىل تربية الفرد املسلم، تربيًة تشمل جوانب العقيدة والعبادة 
واملعاملة، وإن كرثة الجرائم وتفشيها سببه إهامل األخذ بأسباب الوقاية التي 

قد ال تكلف كثرياً من املال والجهد والوقت  مقارنة بالعالج.
فالتدابري الوقائية ال تقترص مسؤولية تطبيقها عىل الدولة فقط،، بل تقع 
املسؤولية كذلك عىل كل من الفرد واملجتمع، كل بحسب مسؤوليته املكّلف 

بها رشعاً.
فالغاية من التدابري الوقائية هي حامية كل فئات املجتمع من الجرمية، 
وتحصني األفراد من الوقوع فيها، وبناء سور منيع يحمي الدولـة من كـل ما 
يقلق أمنها واستقـرارها ويشوه سمعتهـا، فاألســاس الذي تقــوم عليـه هـذه 
التدابري هو الرشيعة اإلسالمية مبا اشتملت عليه من أحكام، سواء التي وردت 
يف القرآن الكريـم أم السنـة النبوية ويف تطبيقها سبب ألن ينعم الناس جميعاً 

باألمن واألمان واالستقرار.
إن جل التدابري الوقائية وردت عىل سبيل الوجوب باعتبارهـا أحكامـاً 
رشعيـة مخاطب بها كافة أفراد املجتمع، وهي قامئة عىل األمر والنهي، وعىل 
طاعة أمـر الشارع واجتناب ما نهى عنه، فالوازع الديني هو خط الدفاع 
األول ضد الجرمية بجميع صورها)55( فكلام كان محصناُ به كان مراعياً لحرمات 
الله عّز وجّل، وحرمات الناس يف رسه وعلنه؛ فهو أسـاس كـل خري ومنبعه، 
فاألمن مرتبط باإلميان دامئاً، وقدمياً قالوا: A إذا اإلميان ضاع فال أمان، وال دنيا 
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ملن مل يحيي ديناAً، فقيـام املجتمع بدوره يف تطبيق التدابري الوقائية سبب ألن 
يعيش يف أمن وأمان واستقرار؛ فوجود الرأي العام الفاضل يحيي فيه جذوة 
الخري ويجعل الشـر يختفي ويضمحل، كام أن الخري يظهر ويسمو، ويف إحياء 
املجتمع ملبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر حامية له من غوائل الرش 
ومفاسد الجرميـة، ويكون سبباً يف نجاته من الكوارث واملصائب التي قد ترتتب 
عىل سكوته عن الرش، فالجميع يف سفينة واحدة، إذا مل ُيرَدُّ فيها الظامل عن 

ظلمه، فإن الجميع سيهلك ال محالـة.
كام أن إحياء املجتمع ملبدأ التكافل والتعـاون يقوي فيه جوانب الخري 

واملحبة بني أفراده، فتزول مظاهر االعتداء بينهم.
واالستقـرار،  باألمـن  تنعم  يجعلها  أفرادها  نحو  بواجبها  الدولة  فقيام 
فحاميتها ورعايتها للحقوق والحريات له أثر بالغ يف النفوس، يشعر كل فرد 
بأن حقوقه محفوظة وحريته مصانة، كام أن تطبيقها للعقوبات الرشعية يردع 
الناس عن ارتكاب الجرمية، ومينع كل من تسول له نفسه أن يقع فيها، كام 
أن قيامها بواجب حامية األخالق العامة له أثر كبري يف أن تسود الفضيلة يف 

املجتمع، مام يرتتب عليه الحد من الجرمية.
ونقرتح يف نطاق تنفيذ اسرتاتيجية التخطيط األمني تطبيق تلك التدابري 
الوقائية التي بيناها آنفاً، وكذلك العمل إىل جانبها بالطرائق والتدابري اآلتيـة:

أوالً- بالنسبة ملن سيتخىل عن رفع السالح:
يتم دمج واستيعاب هذه الجامعات التي ترغب يف املشاركة يف السلطة 
واتخاذ القرار لبناء الدولة املدنية الحديثة، باعتبارها واحدة من رشائح املجتمع، 
برشط ترك السالح)56( مقابل األمان ملن مل يلوث يده بدماء األبريـاء، وهذا 
كجزء من الضامنات لتلك الجامعات، ويتم التمهيـد قبـل ذلك، مـن خالل 
Aميثاق رشفA بوقـف  قنوات تفاوضية سياسية، يتم االتفاق من خاللها عىل 
الجرائم اإلرهابية والتخريبية، وهذا امليثاق يدعو إىل التسامح واإلخاء ووحـدة 
الصف، تجسيداً إلرادة الله عّز وجّل، كام اُمرنا يف محكم كتابه، قال تعاىل:(

ُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم  َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعاً َوالَ َتَفرَّ
َف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً  إِْذ ُكنُتْم أَْعَداء َفأَلَّ
ُن 

ِّ
ا َكَذِلَك ُيَبي

َ
ْنه اِر َفأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفرٍَة مِّ

َتُدوَن ))57(، وكام جاء يف تفسري الحافظ ابن 
ْ
ُكْم َته  َلُكْم آَياِتِه َلَعلَّ

ُ
الّله

كثري)58(: لهذه اآلية الكرمية وهو االعتصام بحبل الله تعاىل، أي بعهد الله عز 
وجّل، وقيل بحبل من الله أي القرآن الكريم، وهو حبل الله املتني ورصاطه 

املستقيم، واالعتصام بحبل الله هو أمر من الله تعاىل، والتفرق هو نهي منه 
أيضاً، ويبني الله تعاىل طريق االعتصام بالله وااللتئام والتكافل ووحدة الصف 
وجمع الكلمة، وهذا هو طريق الخري والصالح والقوة، أما التفرق فهو طريق 

الرش  والتمزق والضعف والذّلة واملسكنة.  
ثانياً- بالنسبة للممتنعني عن ترك السالح ورفض االندماج ضمن املجتمع: 

فهؤالء اختاروا طريق املواجهة مع الدولة واملجتمع، والدولة لن تقف 
مكتوفة األيدي، بل ستدافع عن أمن الوطن، وبالتايل  يتم التعامل معهم 

عىل النحو اآليت:
استمرار التنسيق األمني واالستخبارايت الوطني ضد اإلرهاب، واستمرار - 1

الهجامت النوعية من القوات الجوية باإلضافة إىل استخدام الطائرة 
املوجهة التي ينبغي أن متلكها القوات الجوية اليمنية، وعرب غرفة 
وفنيون  ضباط  فيها  يعمل  أن  املمكن  من  التي  والسيطرة  التحكم 
مينيون فقط؛ وذلك حرصاً عىل السيادة اليمنية، ويتم العمل من خالل 
الرصد الدقيق لألهداف مع األخذ بعني االعتبار بتجنب األخطاء التي 
حصلت يف املايض، نتيجة تلك الرضبات الجوية التي حادت عن هدفها، 

املعجلةA مبحافظة شبوة وغريها. A كام حصل يف
التنسيق املستمر بني املناطق العسكرية والقوات الجوية لرضب حصون - 2

ومعاقل تلك الجامعات، سواًء يف املحافظات الجنوبية أم املحافظات 
الشاملية، وذلك عرب خطة اسرتاتيجية- عسكرية وأمنية- تضعها اللجنـة 
األمنية العليا، وهذا يأيت كدفاع رشعي من الدولة، عن كيانها وأمنها 
السالح،  عن  التخيل  فكرة  ترفض  الجامعات  تلك  كون  ومجتمعها؛ 
وترفض االندماج يف املجتمع، وهي بهذا املوقف املتصلب، تختار حتمية 

املواجهة مع الدولة.
تنفيذ خطة انتشار أمني، مع منظومة دفاعية صاروخية الكرتونية تعمل - 3

العسكرية،  املناطق  مع  باملشاركة  الحقاً،  سنبينها  الصناعية،  باألقامر 
وذلك يف املناطق الجغرافية الساخنة، كمحافظة مأرب مثاًل، لحامية 

شبكة الكهرباء وأنبوب النفط.
وضع الحواجز الخرسانية واألسالك الشائكة)59( بجوار أسوار الوزارات - 4

واملصالح والهيئات واملرافــق الحيويـة املستهدفة التي ليس فيها ذلك 
حتى اآلن.

وضع الحواجز واملوانع املسامرية عنـد البوابات، ويستحسن تعــدد - 5
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البوابــات وتعرجهـا بالنسبة للوزارات السيادية، وكذلك الهيئات والرشكات 
البوابة  اخرتاق  يصعب  بحيث  النفطية،  املشتقات  قطاع  يف  العاملة 
األوىل، ناهيك عن الثانية والثالثة، وكذلك الحواجز بجوار األسوار، حتى 
ال يتم التصاق أي مركبة بالسور؛ فيسهل تفجريه عن طريق مركبة 
مفخخة، وهذه التدابري من شأنها أن تخلق يف نفوس هذه الجامعات 
اإلرهابية اليأس واإلحباط، وبالتايل تفرت عزامئهم، وعند وصولهم إىل تلك 

املرحلة يكون من السهل تفكيك عزائم تلك الجامعات.
التنسيق االستخبارايت من الجامعات اإلرهابية مبحاولة تجنيد البعض - 6

مقابل مكافآت مالية مغرية ليتم اإلنذار  االستخبارايت املبكر بواسطتهم، 
مع االحتفاظ برسية املصدر حتى ال يتم تصفيته، ويكون ذلك اإلنذار 
يتم  حتى  كاِف،  بوقت  اإلرهابية  الجامعات  هذه  تحرك  بدء  عند 

التصدي لها وقمعها قبل أن تصل إىل هدفها.
والرتب - 7 األوسمة  مبنحهم  وذلك  اإلرهاب،  مكافحة  وحدة  تشجيع 

واملكافآت املالية، مع االحتفاظ برسية هوياتهم، حتى ال تتمكن تلك 
الجامعات اإلرهابية من االنتقام، سواًء منهم أم من أقربائهم، فالرسية 

أساس النجاح ألي عمل هام.
إىل جانب هذه الطرائق والتدابري ينبغي أن تستمر التوعية اإلعالميـة 
بالوسائل املختلفة، وذلـك بتخصيص مساحة من الوقت للتوعية اإلرشادية عن 
املنهج اإلسالمي الوسطي املعتدل، وعـن حرمـة الدمــاء، وعــن   التطرف 

ومخاطره، وعن الجهاد املرشوع وغري املرشوع والتفريق بينهام.
ونقرتح أن يكون البث ملدة ساعة يومياً كحد أدىن وذلك مـع أويل العلم 
والشخصيات الدينيـة املؤثـرة؛ ألن من شأن هذه التوعية اإلسالمية تحصيـن 
الشباب من املخاطـر املستقبليـة، التي من املحتمــل أن ينزلــق بعضهـم إىل 
تلـك التنظيامت اإلرهابية، أي يتـم ذلك بتوضيـح حقيقة اإلســالم يف أنه 
منهــج حياة متكامل يقـوم عىل االعتدال والوسطية، وعىل اإلخاء والتكافل 
والروابط االجتامعيـة)60(، وينبـذ التطـرف والغلـو، ويبني أن الدمــاء واألمـــوال 
اإلسالمي  املنهج  هو  وهذا  القيامة،  يوم  إىل  الجميع  عىل  حـرام  واألعراض 

السليم.

املطلب الثاين

الغتيالت بالدراجات النارية
متهيد وتقسيم:

يقترص حديثنا يف نطاق هذا املطلب عىل توضيح أخطار الدراجات النارية، 
سواًء باستخدامها كوسيلة للهروب بعد تنفيذ جرمية القتل، أم أخطارها الناجمة 
عن حوادث السري، ونحاول أن نسلط الضوء عىل ذلك بالوقائع واألرقام عىل 
سبيل املثال وليس الحرص، كام أننا نقرتح الحلول الناجعة ملنع وتفادي تلك 
األخطار األمنية وكذلك األرضار الناجمة عن تلك الحوادث، وذلك يف  الفرعني 

اآلتيني:     
الفرع األول: ظاهرة االغتياالت بالدراجات النارية.
الفرع الثاين: التدابري الوقائية ملنع تلك الجرائم.

الفرع األول
ظاهرة الغتيالت بالدراجات النارية

تعد هذه الظاهرة من جرائم القتل العمديـة، لتوافر القصد الجنايئ الخاص 
وهو يّنة إزهاق الروح، أي أنها جرمية قتل عمداً وظلاًم وعدوانـاً، مع سبـق 
اإلصـرار والرتصـد، فال يكفي يف هذه الجرائم القصد الجنايئ العام)61(، الذي 

يلزم توافره يف أغلب الجرائم.
وكذلك جرائم اإلرهاب، فجميعها جرائم عمدية، حيث جاء يف الفصل األول 
من الباب الثاين من قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان عنارص الجرمية 
)القصد(  حيث نصت املادة )9( منه بقولها: A يتوافر القصد إذا ارتكب 
الجاين الفعل بإرادته وعلمه، وبنية إحداث النتيجة املعاقب عليها، وال عربة يف 
توافر القصد بالدافع إىل ارتكاب الجرمية أو الغرض منها إال إذا نص القانون 
عىل خالف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاين نتيجة إجرامية لفعله 

.)62(Aفأقدم عليه قاباًل حدوث النتيجة
وقد أوضحت املادة القصد املبارش والقصد االحتاميل)63(، ويدخل يف القصد 
االحتاميل جرائم القتل بالسم وجرائم القتل بوضع األلغام والقنابل والعبوات 

الناسفة يف املركبات وعىل الطرقات ويف أبواب املنازل وغريها.
بالدرجة  )مستهدفة  النارية  الدراجات  عىل  من  االغتيال  جرمية  وتعد 
املؤسسة  ومنتسبي  والعسكرية،  السياسية  االستخبارات  جهاز  منتسبي  األوىل 
أن  السيام  والرتصـد،  اإلرصار  سبـق  مع  عمديه  جرمية  واألمنية(  العسكرية 
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معظم   االغتياالت تتم بإطالق أعرية نارية )مسدس أو آيل كالشنكوف(،  
ووسيلة الهروب هي الدراجـة النارية، حيث رصد املركز األمني هذه الجرائم 
لسنة 2012م )73( جرمية اغتيال شخصية قيادية يف الجيش واألمن، وسنة 
ضباط  ضحاياها  جرمية  حوايل)136(  بلغت  أنها  أي  جرمية،   )63( 2013م 
ينتمون لجهاز االستخبارات، وللمؤسسة األمنية واملؤسسة العسكرية، والسبب 
األسهل  الوسيلة  باعتبارها  قتل  كوسيلة  النارية  الدراجة  اختيار  يف  معروف 

للهروب واالختفاء الرسيع.
وبالنظر لتلك األرقام يتبني أنه ال مير أسبوع إال وترتكب فيه جرمية اغتيال 
مسؤول  ينتمي لتلك الفئات املذكورة ، حيث أن الرقم بلغ حتى اآلن أكرث 
من )139( جرمية)64(، أي منذ  سنة 2012م وحتى نهاية مارس 2014م، وهذا 

دليل عىل أنها يف ازدياد مستمر.
وقد أربك هذا االنفالت األمني املشهد السيايس فعرقل العملية االنتقالية 

املحاطة مبخاطر أمنية كثرية.   
ويبلغ عدد الدراجات النارية التي كانت مرّخصة للعمل يف شوارع العاصمة 
وذلك قبل منعها من اللجنة األمنية العليا )40( ألف دراجة نارية، مّقيدة 
يف سجالت املرور)65( )ناهيك عن العدد غري املسجل(، وهذه شكلت فوىض 
مرورية وأمنية كان من الصعوبة مبكان عىل الجهات املختصة ضبط الشارع 
العام إال بقرار منعها من قبل اللجنة األمنية العليا، وقد شكل ذلك القرار 
حرجاً للحكومة، ال سيام بعد ترسيم تلك الدراجات ومنحها لوحات معدنية. 

ونتساءل هنا، يا ترى، من يدفع بتلك الجرائم ويحركها؟، والجواب - 
معلوم وبديهي، أن الدافع يف جرائم االغتياالت هو الرصاع السيايس 

عىل السلطة، وتصفية الحسابات الحزبية!.
وسوف تستمر هذه االغتياالت، طاملا استمر ذلك الرصاع السيايس، عىل - 

الرغم من اإلجراءات األمنية املشددة. 
إذاً، ما الحل الناجع يف وقف هذا النزيف الدموي الذي أحدثته تلك - 

الجرائم ؟. 
ولإلجابة عن هذا التساؤل! هناك طريقتان:

الطريقة األوىل ) املنع املطلق لهذه الدراجات(، وهذا ليس حاًل اسرتاتيجياً، 
فالعدد الكبري البالغ أكرث من )40( ألف دراجة، ولنفرتض أن كل واحد يعول 
أرسة بواقع 3 إىل5 أشخاص، فالرقم سوف يتصاعد إىل أكرث من نصف مليون 
شخص يف أمانة العاصمة فقط،، مع األخذ يف االعتبار لتلك الدراجات الغري 

مسجلة، وهنا نتساءل، أين سيذهب هذا العدد، وما مصادر رزقهم؟، وللرد 
عن هذا التساؤل، تكون اإلجابة كاآليت:

من الطبيعي بأن البعض منهم سيتجه إىل التنظيامت السياسية املتطرفة، 
ال سيام أن باب الهجرة الخارجية شبه مغلق الشرتاطات مشددة يف بعض 
دول الجوار، وأكرب نسبة من هذه العاملة ليست مؤهلة التأهيل العلمي، 
الذي ميكنها من الدخول وااللتحاق بسوق العمل، وبالتايل تقل فرص العمل، 
أي أنه تحت وطأة الضغوط املعيشية والظروف الصعبة وأمام اإلغراءات من 
قبل العنارص املتخصصة بالتجنيد لحساب تلك التنظيامت اإلرهابية، يتم طرق 

أبوابها لاللتحاق بها من قبل بعض أصحاب الحرمان االجتامعي. 
والبعض اآلخر سوف يطرق أبواب جرائم أخرى، كالرسقة واإلتجار باملخدرات 
وترويجها، والنصب واالحتيال...،  ويف هذه الحاالت سرتتفع نسبة الجرمية، 
وعندها تكون املؤسسة األمنية قد ساهمت بشكل أو بآخر دون أن تدري يف 
ارتفاع نسبة الجرمية، وذلك بفعلها املتمثل باملنع املطلق الستخدام الدراجات 

النارية.
الطريقة الثانية )املنع النسبي(، وهذا يف إطار اسرتاتيجية منع الجرمية 
قبل وقوعها، ألن من ضمن االسرتاتيجية، خلق فرص عمل، ليكون مصدر رزق 
مرشوع، لهذه الرشيحة الكبرية من املجتمع، ويف نفس الوقت سيؤدي هذا 
الحل إىل تقليص الجرمية حتى ولو استمر الرصاع السيايس! فهذه الطريقة 
هي املمكن إتاحتها، وليست صعبة أو مستحيلة، ويف نفس الوقت تأيت ضمن 
االسرتاتيجية العامة للدولة، وهذه الطريقة ميكن توضيحها بشكل أكرب ضمن 

الفرع الثاين.

الفرع الثاين
التدابري الوقائية ملنع تلك اجلرائم

اتباع الطريقة الثانية ) املنع النسبي(، أي الرتخيص لها برشوط معينة: مبا 

أنه قد تّمت عملية الرتخيص ودفع الرسوم الجمركية لتلك الدراجات وتسجليها 
يف إدارات السري بالجمهورية، فهذا من شأنه إحراج الحكومة. 

وبناًء عىل تلك املعطيات، ووقاية من جرائم االغتياالت وكذلك الحد من 
الحوادث املرورية بتلك الدراجات، التي تصل إىل أكرث من )خمسني حادثة 
أسبوعياً تقريباً( يف الجمهورية، وحرصاً عىل عدم قطع مصادر أرزاقهم، ويف إطار 
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البحث عن فرص عمل وتحسني الدخول فهذا يعترب من األهداف االسرتاتيجية 
لوزارة الداخلية بشأن الجانب الوقايئ للجرمية، ويف إطار االسرتاتيجية العامة 

للدولة، وبناًء عىل ما تقدم نقرتح الرشوط اآلتية:  
اقتبسنا تصوراً سهاًل وناجعاً، وذلك ملنع القتل باستخدام تلك الدراجات، - 

وكذلك الحّد من حوادثها املرورية، الذي يشكل رقاًم إحصائياً كبرياً من 
حيث الوفاة واإلصابة والخسائر املادية.

سبقتنا  التي  الشقيقة  السودان  بجمهورية  دراستنا  أثناء  لنا  ظهر  ولقد 
يف هذه الدراسة، وقياساً عىل جمهورية الهند الصديقة، ميكن إيجاز التدابري 

الوقائية ملنع تلك الجرائم مبا هو آت:
بتصنيع  وذلك  الهند،  يف  النارية  الدراجات  تصنيع  رشكة  مع  التنسيق  أوالً- 
املستلزمات املتبقية للدراجة املخصصة لنقل الركاب وهي ) عجلة + عمود 
رابط + كريس سعة شخصني خلف السائق + خيمة من الطربال املقوى، 
كوقاية للراكب والسائق من حرارة الشمس ومن املطر(، فمستلزماتها متكاملة، 

 .)66(
األمر الذي يعطيها منظراً حضارياً الئقاً

لسائقي  وبيعها  املستلزمات  تلك  السترياد  فقط  واحدة  جهة  وتنظيم  تحديد  ثانياً- 
الدراجات النارية)67(.

ثالثاً- من املمكن مشاركة صندوق التقاعد التابع لوزارة الداخلية يف هذا املرشوع 
االستثامري، ويف هذه الحالة يتم التنسيق بواسطته أو مع مستثمرين من 
القطاع الخاص، وهذا بدوره سيضبط الشارع وسيمنع الهروب بتلك الدراجات، 
وكذلك سيحد من حوادثها، ألنه بعد تركيب مستلزماتها من الصعب عىل 
سائقها أن يقودها برسعة عالية، وهذا بدوره سيحد من التورط يف الحوادث 
املرورية، كذلك ال ميكن للسائق أن يقفز ويتخطى الرصيف مثاًل، بل من 
الصعب عليه الهروب بها، حيث ستقيده بشكل كيل، وبالتايل تتحول العملية 

من الشكل العشوايئ إىل الشكل املنظم. 
وبهذه الطريقة تتم عملية السيطرة األمنية واملرورية لتنظيم واستخدام 
نقل  وسيلة  إىل  وتحويلها  سلبياتها،  من  بالتخلص  وذلك  النارية،  الدراجات 
مأمونة وإيجابية، وبالتايل تكون وسيلة عمل ومصدر للدخل وليس وسيلة 
للقتل أو املوت، ويف هذه الحالة تنتظم حركتها دون أية أبعاد ومخاوف أمنية 

أو مرورية.
سريها  خطوط  وتحديد  تنظيم  يتم  الكاملة  املستلزمات  لتلك  التجهيز  بعد  رابعاً- 
وذلك يف الشوارع الفرعية والشوارع الصغرية التي تربط بني الخطوط والشوارع الرئيسة، 

ومينع دخولها إىل وسط املدن وقت ذروة الحركة املرورية وكثافتها.
من  هو  فكاملعتاد  وإىل،  من  النقل  إيجار  تعريفة  لتحديد  بالنسبة  خامساً- 
اختصاص وزارة النقل بالتنسيق مع اإلدارة العامة للسري، وبالتايل فإيجاد فرص 
عمل يف إطار االسرتاتيجية األمنية)68(، من شأنه خلق جسور من الثقة واالحرتام 

بني رجال األمن واملجتمع.
سادساً- سيتم تغيري الوسيلة من الدراجة النارية لتجاوز سلبياتها األمنية إىل املركبة 

الهيلوكس، وهذه فرضية عىل اعتبار أن الرصاع السيايس سيستمر!.
ولنجاح تلك التدابري الوقائية يتم وضع خطة تنفيذية ملواجهة وتعقب تلك 

املركبات، من خالل املتابعة والتقييم. 
ومن صور آليات املتابعة والتقييم:

أن تتم عملية املتابعة والتقييم لكل مرحلة من مراحل الخطة وفق - 1
برنامج زمني مقر ومتفق عليه، وباالستناد إىل مؤرشات القياس من 

األجهزة األمنية املعنية باألداء.
التقارير الدورية عن مدى التقدم يف تنفيذ الخطة وتحديد املعوقـات - 2

والتحديــات التي تعرتضهـا، والخـروج مبقرتحات لتحسني األداء، وما 
يسمى )بالتغذية الراجعة(.

املطلب الثالث
جرائم احلرابة والختطاف والتقطع

متهيد وتقسيم:
يف هذا املطلب نوضح تلك الجرائم الخطرية عىل أمن املجتمع والنظام 
السيايس للدولة، ناهيك عن اآلثار السلبية عىل بقية مجاالت الحياة، وسيتم 
تقسيم املطلب إىل األفرع اآلتية:                                         

الفرع األول/ جرائم الحرابة.
الفرع الثاين/ جرائم االختطاف والتقطع.  

الفرع الثالث/ التدابري الوقائية ملنع  تلك الجرائم قبل وقوعها.

الفـرع األول
جــرائـم احلرابــة
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أوالً- املصدر الترشيعي للحرابة:
 َوَيْسَعْوَن ِفي 

ُ
 َورَُسوَله

َ
ِذيَن ُيَحارُِبوَن الّله َما َجزَاء الَّ قال تعاىل: (إِنَّ

م 
ُ
َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُله ُبوْا أَْو ُتَقطَّ ُلوْا أَْو ُيَصلَّ أَن ُيَقتَّ األَْرِض َفَساداً 

ْم ِفي 
ُ
ْنَيا َوَله ْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

ُ
ْن ِخالٍف أَْو ُينَفْوْا ِمَن األَْرِض َذِلَك َله مِّ

اآلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم) )69(.
فالشارع الحكيم يّبن معنى الحرابة ودرجاتها، ويّبن الذين يسعون يف 
األرض فساداً، وأوضح كذلك عقوباتها املتنوعة بحسب درجة االعتداء؛ لتكون 
وأموالهم  األبرياء  أرواح  عىل  يعتدي  بأن  نفسه  له  تسول  من  لكل  رادعاً 

وأعراضهم أو املصالح العامة للمجتمع.  
ثانياً- تعريف الحرابة: 

عرّف قانون الجرائم والعقوبات اليمني الحرابة بقوله: )من تعرض للناس 
بالقوة أيا كانت يف طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم 
وأرعبهم عىل نفس أو مال أو َعرََض واحـداً أو جامعة، أو ألي غرض غري 

مرشوع  قهراً أو مجاهرة اعترب محارباً()70(.
واملرشع الوضعي أوضح يف املادة املشار إليها الركن الرشعي وهو عدم 
مرشوعية الفعل، وهذا الفعل هو إخافة الناس، سواًء يف طريق عام أم صحراء 
أم بنيان أم  يف بحر عىل سفينة باختطافها وإرعاب ركابها مثاًل، أم عىل 
طائرة باختطافها وإخافة طاقمها وركابها وتغيري مسارها، أو طلب فدية من 
املال أو التهديد بنسفها مقابل تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية .. وال 
عربة بالباعث يف هذه الجرائم، وكذلك أوضح املرشع الركن املادي للفعل )من 
نشاط مادي إيجايب( يرتتب عليه تحقيق نتيجة مجرّمة، وعالقة سببية تربط 

بني ذلك النشاط وتلك النتيجة.
كذلك يّبن املرّشع الركن املعنوي وهو القصد الجنايئ سواًء املبارش أم غري 
املبارش، أي القصد االحتاميل، وهذا األخري هو التوقع بحصول النتيجة والقبول 

بها.
- من أفراد حراسة السجن امتنعوا عن 	 ولو افرتضنا بأن هناك بعضاً 

قيامهم بواجبهم  كامتناعهم عن املقاومة أو امتناعهم عن وقف عملية 
تهريب السجناء، أو تقديم املساعدة والعون للمساجني الهاربني، أو 
إغالق غرفة الحرس وهم بداخلها؛ حتى ال يتمكنوا من الخروج والقبض 
عىل السجناء الهاربني، ففي مثل هذه الحاالت يسألون جنائياً ويعتربون 
رشكاء مع املهاجمني لتواجدهم يف مرسح الحدث أو مرسح الجرمية، 

ويطبق عليهم عقوبة الرشيك أي املساهمة األصلية.
- أما بالنسبة ملن ساهم بتقديم مساعدة ومل يكن متواجداً يف مرسح 	

الحدث، فمسؤوليته الجنائية يف املساهمة هي تبعية، وتطبق عليه 
عقوبة الرشيك املساهم، فالفرق بني الرشيك األصيل واملساهم التبعي 
هو التواجد عىل مرسح الجرمية )71(، فمن ساعد أو قدم خدمة 
أو عوناً أو حرض أو خطط، ومل يكن متواجداً يسأل بصفته رشيكاً 

بالتسبيب. 
فالتسبيب يتم بطريق التحريـض أو االتفـاق أو املعاونـة )املساعدة(، وقد 
اختلف الفقهاء يف بعض صور املساعدة وهل يعترب من قام بها رشيكاً مبارشاً 

أو رشيكاً بالتسبيب.
أبو حنيفة والشافعي يذهبان إىل أنه من ميسك باملجني عليه ليقتله - 1

رشيكه املبارش يعترب مساعداً فقط ألنه مل يبارش القتل)72(.
بينام يرى اإلمام مالك أنه رشيك مبارش، ألن اإلمساك واملبارشة تساويا - 2

يف إحداث النتيجة، ويعترب هذا متالؤاً، ويأخذ بهذا الرأي بعض فقهاء 
املذهب الشافعي ومذهب اإلمام أحمد)73(، ولكنهـم يخالفـون مالكاً 
يف أنهم ال يعتربون الرشيك متاملئاً إال من اشرتك يف ارتكاب الفعل 

بصفته فاعاًل له.
ولإلمام مالك رأي هام)74(، فهو يقرر أن الرشيك بالتسبب إذا حضـر تنفيذ 
الجرمية وكان عىل استعداد ملبارشتها بنفسه، لو مل يبارشها املبارش فإنه يعتبـر 
رشيكـاً مبارشاً، أي متاملئاً وهو الرأي الذي أخذ به املرشع اليمني، وهو الرأي 
الذي تأخذ به محكمة النقض املرصية بالنسبة للرشيك الذي يتواجد عىل 

مرسح الجرمية، فهي تعتربه فاعاًل.
وعقوبة الرشيك املتسبب، تختلف عن عقوبة الرشيك املبارش يف جرائم 

الحدود والقصاص، فهي ال توقع إال عىل املبارش فقط.
أما املتسبب، فيعاقب تعزيراً، والّعلة يف ذلك أن عقوبات الحدود والقصاص 
شديدة، وعدم مبارشة الرشيك املتسبب للفعل اإلجرامي يعترب شبهة تدرأ عنه 
الحد، إال إذا كان املبارش مجرد آلة يف يد املتسبب، حيث ميكن اعتباره يف 

حكم املبارش، ويف هذه الحالة يعاقب بالحد أو القصاص.
وال يعترب أبو حنيفة اآلمر مبارشاً إال إذا كان أمره إكراهاً للأممور، فإن 
مل يبلغ األمر درجة اإلكراه، فهو رشيك بالتسبب فقط وال يوقع عليه الحد.

أما يف جرائم التعزير، فإن عقوبة املبارش واملتسبب تكون تعزيرية، وللقايض 
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أن يحكم بالعقوبة املناسبة لكل منهام حسب خطورة جرميته وظروفه.
وأنه ملا كانت جرائم الحرابة من أشد املنكرات، فإن األفعال بالتسبب 
لقواعد التعزير، ألن ما يؤدي للمحرّم فهو محرّم،  يعاقب مرتكبوها طبقاً 
وتطبيق هذه القاعدة يتالىف النقد الذي وجه ملذهب وحدة الجرمية، الذي 
تأخذ به الترشيعات الوضعية، الذي يرتتب عليه عدم معاقبة الرشيك كقاعدة 

عامة إذا مل تقع الجرمية التي أراد االشرتاك فيها.              

ثانياً- عقوبة املحارب، يف قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
تنص املادة )307( منه: 

بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات إذا اقترص فعله عىل إخافة - 1
السبيل.

بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليرسى من الكعب إذا أخذ مااًل - 2
منقواًل مملوكاً  لغريه، ويعاقب رشيكه الذي مل يأخذ مااًل بالحبس 

مدة ال تزيد عىل عرش سنوات.
إذا أدى فعل أي من املحاربني إىل موت إنسان تكون عقوبتـه اإلعـدام - 3

حـداً،  ويعاقب من مل يسهم يف القتل بالحبس مدة ال تزيد عىل 
خمسة عرش عاماً.

باإلعدام والصلب إذا أخذ مااًل وقتل شخصاً، ويعاقب من مل يسهم يف - 4
األخـذ أو القتل بالحبس مدة ال تزيد عىل خمسة عرش عاماً.

وال تخل العقوبات املتقدمة بحق ويل الدم يف الدية واألرش بحسب 
األحوال.
- الرشوع يف الحرابة: تنص املادة )308()75( من قانون الجرائم والعقوبات 	

لسنة 1994م، بأنه: A يعاقب عىل الرشوع يف الحرابة وقطـع الطريق 
.Aبالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنوات

- العفو من العقوبـــة، ملن تاب من املحاربني قبل القدرة عليه: تنص 	
املادة)309()76( من قانون الجرائم والعقوبات املشار إليه عىل أنه: 
A يعفى من العقوبات املقررة يف هذا الفصل من تاب من املحاربني 
قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا اإلعفاء بحقوق الغري من قصاص 

.Aأو دية أو أرش إذا توفرت حاالته الرشعية
ثالثاً- التدابري الوقائية لتلك الجرائم:

تنفيذ األحكام الرشعية كالحدود والقصاص.
رسعة الفصل يف القضايا املنظورة أمام املحاكم القضائية.

التوقيع عىل ميثاق رشف بني القبائل يف إطار املحافظات التي تكرث فيها 
التقطعات، بالوقوف مع الدولة؛ لتحقيق األمن وبسط هيمنتها، تحت شعار 

 .Aاملجرم ليس منا A
مالحقة الجناة أينام وجدوا؛ لضبطهم وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم 

العادل والرادع.
تحديد مكافأة ملن يديل مبعلومات عن أي مجرم تساعد الدولة يف القبض 

عليه.
يتعني عىل مديري أمن املحافظات واملديريات الحسم الرسيع للتقطعات.

 تفعيل الوحدة الخاصة ملكافحة اإلرهاب، وذلك للتدخل الرسيع يف مثل 
هذه الجرائم، مزودين مبروحيتني للتغطية الجوية وعملية املطاردة، بهدف 

الردع والحسم الرسيع.

الفرع الثاين
جرائم الختطاف والتقطع

أوالً- النصوص القانونية املجرّمة لتلك األفعال:
تنص املادة رقم )1( من قانون مكافحة جرائم االختطاف والتقطع - 1

عىل أنه: A يعاقب باإلعدام كل من تزعم عصابة لالختطاف والتقطع 
أو نهب املمتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الرشيك بذات 

.)77(Aالعقوبة
كام تنص املادة رقم )2( عىل أنه: A يعاقـب بالحبس مدة ال تقل - 2

عن اثنتي عرشة سنة وال تزيد عىل خمس عرشة سنة كل من خطف 
شخصاً، فإذا وقع الخطف عىل أنثى أو حدث، فتكون العقوبة الحبس 
مدة عرشين سنة، وإذا صاحب الخطف أو تاله  إيذاًء أو اعتداًء 
كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيـد عىل خمس وعرشين سنة، وذلك 
كله دون اإلخالل بالقصاص أو الدية أو األرش عىل حسب األحوال، 
إذا تـرتب علـى  اإليذاء ما يقتيض ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تاله 

   .)78(Aقتـل أو زنا أو لواط،، كانـت  العقوبة اإلعدام
كام تنص املادة رقم )5( من نفس القانون عىل أنه: A يعاقب بالحبس - 3
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مدة ال تقل عن عرش سنوات وال تزيد عىل اثنتي عرشة سنة كل من 
احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثري عىل السلطات العامة يف 
أدائها ألعاملها، أو الحصول منها عىل منفعة أو مزية من أي نوع له 
أو لغريه، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن خمس عرش سنة  
إذا استخدم الجاين القوة أو العنف أو التهديد به أو انتحل صفة 
موظفي الحكومة، )مدنيني أو عسكريني(، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً 

.Aصدوره من السلطات العامة
تأدية - 4 أثناء  العامة  السلطات  قاوم  إذا  العقوبة  بنفس  يعاقب  كام 

وظيفتها يف إخالء  سبيل الرهينة، وتكون العقوبة اإلعدام إذا نشأ عن 
    .)79(Aالفعل موت شخص

وإذا كانت النصوص القانونية املشار إليها واضحة فال داعي لرشحها، حيث 
سرنكز عىل ما يهمنا أكرث، ونقصد بذلك التدابري والطرائق الوقائية ملنع تلك 

الجرائم قبل وقوعها. 

ثانياً- النصوص القانونية ذات الصلة بجرائم اختطاف األجانب والسائحني واملواطنني: 
تعد جرائم اختطاف األجانب والسائحني واملواطنني من الجرائم الخطرية 
جرائم  مكافحة  قانون  من   )1( رقم  فاملادة  واملجتمع،  الدولة  أمن  عىل 
االختطاف والتقطع تنص عىل أنه: A يعاقب باإلعدام كل من تزعم عصابة 

.)80(Aلالختطاف والتقطع أو نهب املمتلكات العامة أو الخاصة بالقوة
- كذلك ما يقوم به تنظيم القاعدة من تفجري وتخريب وتقطع يف 	

الطرقات وقتل للضباط  والجنود واملواطنني، ورشاء للمخطوفني من 
أشخاص قاموا بعملية االختطاف وبيعهم لهم، كل تلك الجرائم تعترب 
جرائم خطرية عىل أمن الوطن واملواطن، حتى ولو كان الدافع إليها 
سياسياً، وال قيمة للفتوى إن وجدت، حيث تعترب مبثابة ترصيح بالقتل 
عند هؤالء، بل إن الشخص الذي يصدر الفتوى يعد رشيكاً معهم، 
بن  عمر  سمعت  قال:  امليّسب  بن  سعيد  Aعن   :   rالرسول لقول 
الخطاب t يقول: سمعت النبي r يقول: Aمن أعان عىل قتل مؤمن 
ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رحمة 

.)81(Aالله

الفرع الثالث

التدابري الوقائية ملنع تلك اجلرائم قبل وقوعها
أوالً- بالنسبة لألجانب العاملني يف السلك الدبلومايس يف اليمن:

نقرتح جملة من اإلرشادات األمنية ألعضاء السلك الدبلومايس، ويتم ذلك 
من خالل التنسيق مع وزارة الخارجية، ومن هذه اإلرشادات اآليت:

تركيب منظومة للرقابة املرئية يف كل مبنى سفارة؛ لغرض مامرسة الرقابة 
املرئية  الرقابة  إىل  إضافة  واألسوار،  البوابات  سيام  ال  والخارجية،  الداخلية 
ألية  الداخلية، وبهذا التدبري يبقى كل يشء تحت الرقابة والسيطرة، منعاً 

مفاجآت قد تحـدث. 
عدم التحرك العشوايئ للفئات املذكورة، وكذلك مينعوا من االبتعاد كثرياً 
عن العاصمـة مثاًل أو املدينـة ما مل يكن لهم من الحراسة الكافية، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للسالمة.      
عدم ترك مركبات A سيارات- السفارة أو القنصلية أو امللحقية الثقافية 
يف أماكن بعيدة عن حراستها، خشية  الرصد الدقيق لتلك املركبات من قبل 

الخاطفني لتنفيذ جرميتهم مثاًل.     
عدم االنتقال من إقليم إىل آخر، أو من محافظة إىل أخرى، ما مل يتم 
التبليغ عن طريق غرفة عمليات الخارجية التي بدورها تقوم بتبليغ عمليات 

الداخلية، من أجل عمل الرتتيبات الالزمة.
وبالنسبة للسفارات النشطة، يستحسن عند تنقل العاملني فيها التبديـل 
والتغييـر املستمـر للسيـــارات، وعــدم التحرك بسيارة واحدة ذات لون واحد 
مثاًل، وهـذه من اإلجراءات األمنية الوقائية ملنع الجرمية قبل وقوعها، ألن ذلك 

يصعب عىل الخاطفني رصد تلك التحركات)82(.
يالحظ بعض الدبلوماسيني عند تحركهم يف املناسبات واإلجازات إىل بعـض 

األماكن ارتداء املالبس الشعبية اليمنية، وهذا يعترب من التدابري الوقائية. 
ثانياً- بالنسبة لتفويج السائحني، نقرتح القيام بالتدابري الوقائية اآلتية:

 يتم تفويج السائحني بصحبة حراسة أمنية كافية ومبعية مرشد سياحي 
معروف لديه خربة يف هذا املجال يتم اختياره من قبل مكتب السياحة 
بالتنسيق مع إدارات أمن املحافظات واملديريات يف املناطق األثرية والسياحية، 
ويتـم تزويده بوسيلة اتصال مع غرفة السيطرة والتحكم )العمليات(، ومينع 

تحرك أي سائح مبفرده.
 التنسيق بني أجهزة املؤسسة األمنية وأجهزة الدولة االستخباراتية للتدخل 
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يف هذه الحاالت وبصورة الئقة ومنتظمة، وال تـدع كل يشء للصدفـة، أو 
للتـواكل، وذلك عماًل مبا جاء عن النبي r، أنه قال لرجل بعد أن سأله، يا 
عقلها  A :r رسول الله، هل أعقلها وأتوكل أو أطلقهـا وأتوكـل؟، فقـال النبي
وتوكلA)83(، فالتوكل غري التواكل.                                                                                                                      
وهذا يعني أن تعمل املؤسسة األمنية بفكرة السببية يف كل يشء، وأن ال 
تدع أي يشء للصدفة أو للتواكل، أو ترك األمور لسياسة ما بدي بدينا عليه.   

ثالثاً- بالنسبة الختطاف املواطنني، نقرتح القيام بالتدابري الوقائية اآلتية:
هذه  ضد  الدولة  مع  بالوقوف  رشف  ميثاق  عىل  القبائل  بني  التوقيع 
رسالة  القبيلة  فرسالة  الرادع،  جزاءه  لينال  للدولة  املجرم  وتقديم  الجرائم، 
اجتامعية وأخالقية، ومينع أي عملية إيواء ألي مجرم، ويكون هنالك رشط 
جزايئ يتم االتفاق عليه، ويطبـق عىل من يخالفه أو يخالف امليثاق الذي 
ارتضاه ووقع عليه الجميع، وهذا من شأنه تحقيق األمن وبسط هيبة الدولة.
كل من يقوم بخطف مواطن ينبغي القبض عليه لتطبيق القانون وتقدميه 

للعدالة. 
متتنع املساومة يف أي جرمية كانت، وينبغي أن تتدخل الدولة مهام كلفهـا 
األمر من تضحيات، ألن ذلك سيحقق الردع العام عند كل القبائل، وبذلك 

لن تتكرر الجرميـة.
املهادنة واملساومة تعترب سياسة وقتية، وليست اسرتاتيجية بعيدة املدى،  
فسياسة املساومة تشجع اآلخرين عىل التامثل والتامدي ضد الدولة واملجتمع. 
ببيع  يشرتك  أو  يقوم  من  وأيضاً  أجرم)84(،  فقد  باالختطاف  يقوم  من 
املخطوف ألي تنظيـم متطرف كالقاعدة- مثاًل-  ينبغي مطاردته حتى يتم 
القبض عليـه وتقدميه للعدالة، فتم االتفاق بني القبائل تحت إرشاف الدولـة، 
وذلك عىل قاعدة وميثاق رشف والتوقيـع عليـه، يتضمن ذلك االتفـاق طرد 
وخلع كل من يقوم باختطاف مواطن أو أجنبي أو يشارك يف عملية بيعـه 
من أفراد القبيلة، فالدولة بهذا التدبيـر تجعل من القبيلة عنرصاً أمنياً مشاركاً 
يف حـده  محايداً  للدولــة يف عملية األمن والبناء والتنمية، وكذلك عنصـراً 
من الحل، وليس عنرص خوف واسرتضاء، ومع أن  بـل تعد جـزءاً  األدىن، 
الدولة وهي تأخذ بالتدابري الوقائية يف جانبهـا املادي كرضورة أمنية، مثل 
تنمية الوازع الديني، الذي يشكل حصنـاً منيعاً يقي الفرد من االنزالق إىل 
هاوية الجرمية، فالرتبية السليمة والسوية من شأنها أن توجد مواطناً صالحاً 
يتحىل بالقّيم الفاضلة واألخالق الحميدة، وكذلك يسهم يف عملية بناء الدولة 

واملجتمع، وكذلك يف تنفيذ األحكام الرشعية كالحدود والقصاص، ومام يجدر 
ذكره أن رسعـة البـت يف القضايا املنظورة أمام املحاكـم وترشيد الخطـاب 
الديني اإلرشادي الوسطي املعتـدل تعترب تدابيـر عامـة تقي الفـرد من الوقـوع 
يف الجرميـة، وكذلك التدابيـر االحرتازية الخاصـة التي يصدر بها حكـم قضايئ 

لذوي الخطورة اإلجرامية.
كل تلك التدابري العامة والخاصــة من شأنها وقاية الفرد من الوقوع يف 
الجرمية ابتداًء وكذلك الحد منها، فكلام كانت التدابري الوقائية العامة ناجحـة 
يف تحقيـق أغراضها بالنسبة للفرد، كلام خلقـت وازعاً دينياً قوياً، يحصـن الفرد 
من االنزالق للجرمية، لكن املؤسسة األمنية ال تركـن لهــذه التدابيــر الوقائيـة 
مبفردهـا، بـل ينبغـي أن تصاحبها تلك التدابري العامة والطرائق الكفيلة، وذلـك 
من خالل اسرتاتيجيـة أمنية وقائية متنع الجرمية قبل وقوعها، وتعمل عىل 

مواجهتها والحد منهـا، من أجل أن توجد أمناً حقيقياً واستقراراً دامئاً.
املطلب الرابع

جرائم العتداء على املمتلكات العامــة
 متهيد وتقسيم:

يف هذا املطلب سيتم توضيح تلك الجرائم الخطرية وتكرارها عىل أمن 
الدولة واملجتمع ونظامه االقتصادي وموارده املالية، باإلضافة إىل اآلثار السلبية 

عىل بقية مجاالت الحياة، وسيتم تقسيم املطلب إىل األفرع اآلتية: 
الفرع األول/ االعتداء عىل شبكة وأبراج الكهربـاء.

الفرع الثاين / االعتداء عىل أنابيب النفط.
الفرع الثالث / التدابري الوقائية ملنع تلك الجرائم.

الفرع األول
العتداء على �شبكة واأبراج الكهرباء

أوالً- وصف الظاهرة:
هذه االعتداءات شكلت ظاهرة أمنية سلبية عىل الدولة واملجتمع، حيث 
تجاوزت الحدود، فبلغت تلك االعتداءات )116( اعتداًء تقريباً عىل الكهرباء 
والنفط، )حتى فرباير 2014م (، وقد تورط  يف هذه االعتداءات )350( 
متهاًم تم ضبط )191( متهاًم، ) حتى 24 مارس 2014م(، وُقتَل منهم )16( 
شخصاً، وبلغ عدد الجرحى منهم )3( تقريباً، ومعظم تلك الجرائم اُرتكبت 
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يف محافظ مأرب. 
وبتلك األرقام نستطيع القول: إن املنظومة الكهربائية اليمنية قد دخلت 
موسوعة )غينيس()85( لألرقام القياسية غري العادية، وصارت كابوساً، ال سيام 

يف املحافظات الساحلية والرشقية يف فصل الصيف.
وقد بلغت خسائر الكهرباء املادية جراء تلك الهجامت من 2010م إىل 
نهاية 2013م، بحسب تقرير صادر من املؤسسة العامة للكهرباء يف ديسمرب 
2013م )33( مليار ريال ميني، أي ما يقدر مببلغ )120( مليون دوالر أمرييك 
تشمل قطع الغيار واإلصالحات والطاقة املنقطعة، وأغلبها يف منطقة آل شبوان 
وآل حتيك مبأرب ويف منطقتي رصواح ونهم، وبلغ عدد القتىل من املؤسستني 
العسكرية واألمنية جراء تلك األعامل اإلرهابية)225( شهيداً ناهيك عن عدد 
الجرحى، وبتحليل تلك األرقام يتضح حجم تلك الكارثة، وما يجب أن يستدعيه 
الصالح العام وتقتضيه املصلحة العليا هو وضع حلول وقائية لتلك الجرائم.

ثانياً- التكييف القانوين للظاهرة: 
تلك الجرائم تعد من جرائم الحرابة؛ ألنها تدخل يف نطاق قوله تعاىل:  
 َوَيْسَعْوَن ِفي األَْرِض َفَساداً 

ُ
 َورَُسوَله

َ
ِذيَن ُيَحارُِبوَن الّله َما َجزَاء الَّ (إِنَّ

ْن ِخالٍف أَْو  م مِّ
ُ
َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُله ُبوْا أَْو ُتَقطَّ ُلوْا أَْو ُيَصلَّ أَن ُيَقتَّ

ْم ِفي اآلِخرَِة َعَذاٌب 
ُ
ْنَيا َوَله ْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

ُ
ُينَفْوْا ِمَن األَْرِض َذِلَك َله

َعِظيٌم) )86(.
فهؤالء هم الذين يسعون يف األرض فساداً، ويعلنون الحرب عىل الله تعاىل، 
وعىل رسوله الكريم  ، فاعتداؤهم عىل املصالح العامة يعد إيذاناً بحرب 

من الله تعاىل عليهم، رداً عىل عدوانهم السافر، كام جاء يف اآلية الكرمية.
وال يخفى عىل أحد أنواع تلك االعتداءات التي متثلت يف نسف أبراج 
يف عمل متواصل  الكهرباء بالعبوات الناسفة التي تستغرق أثنى عرش يوماً 
وذلك لتغيري برج واحد، وهذا يعنى خروج املنظومة الكهربائية ملحطة صافر 
مبأرب بالكامل عن الخدمة، فيبقى املجتمع محروماً من مصالحة بسب انقطاع 
التيار الكهربايئ املتكرر، وكام رصح وزير الكهرباء الدكتور/ صالح سميع، حيث 
قال: بأن خسائر الكهرباء بلغت حتى اآلن حوايل )52( مليار ريال، إضافة 
إىل الوفيات والخسائر املادية واآلثار النفسية التي لحقت باملواطنني نتيجة 

ذلك)87(.

ثالثاً- آثار االعتداءات:
اآلثار الصحية: أثبت الواقع العميل أن عدداً قد توفوا، ال سيام من - 1

بالفشل الكلوي، ومن هم يف العناية املركزة أو  كان منهم مصاباً 
املستشفيات بسبـب تعطـل األجهـزة، كذلك كبار السن والصغار الذين 
ال يتحملون درجة الحرارة املرتفعة، ال سيام يف املحافظات الساحلية 
والرشقية، وكذلك أكرث العالجات فسدت وأكرث املواد الغذائية تلفت 
أيضاً، وإصابة عدد من األشخاص بالتسمم نتيجة تناول أغذية فاسدة 
األجهزة  إتالف  وكذلك  الثالجات،  عن  الكهربايئ  التيار  انقطاع  جراء 

الكهربائية املنزلية بسبب االنقطاعات املتكررة. 
الحريق - 2 حوادث  وكرثت  الرسقة،  جرائم  كرثت  لقد  األمنية:  اآلثار 

وحوادث املاس الكهربايئ جراء محاولة بعض األفراد تغيري الربط من 
شبكة ألخرى، وكذلك االختناق بالعـادم ) ثاين أكسيد الكربون( كـل 
ذلك نتيجـة استخـدام الشموع واملولدات الكهربائية ومواقد التدفئة 

بالفحم والحطب، خاصة يف فصل الشتاء.
اآلثار الثقافية:  تركت حاالت انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر آثاراً - 3

ثقافية سلبية لدى طالب العلم يف كل املراحل الدراسية.

الفرع الثاين
العتداء على اأنابيب النفط

أوالً- وصف الظاهرة: 
لقد شكلت االعتداءات املتكررة عىل أنابيب النفط، ظاهرة أمنية واقتصادية 

واجتامعية، رمت بضاللها عىل   األوضاع املعيشيـة املختلفـة. 
ثانياً: اآلثار السياسية واالقتصادية:

يف هذا الفرع نحاول أن نخترص الوصف والتكييف القانوين، فالذي يهمنا 
هو التدابري الوقائية ملنع تلك الجرائم ومحاولة الحد من بعضها، فتلك اآلثار 

ال تخفى عىل أحد، حيث أن لها أبعاداً سياسية واقتصادية.. إلخ.
من الناحية السياسية واالقتصادية: - 1

   كل يشء يتوقف عىل الكهرباء، وهذه األخرية تتوقف عىل املشتقات 
تنخفض  وأيضا  واملعيشة،  اليومية  الحياة  تكاليف  ترتفع  وبالتايل  النفطية، 
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إيرادات الدولة، ومن املمكن إعالن إفالس الحكومة، وهذا هو أحد األبعاد 
السياسية، ال سيام يف حالة عدم وجود دعم خارجي ومصادر دخل للحكومة 
حتى تغطي كافة احتياجات التنمية وكافة االلتزامات تجاه اآلخرين مبا يف 
ذلك مرتبات املوظفني والعاملني يف مؤسسات ومرافق وأجهزة الدولة، فالبعد 

السيايس هو أثر ناجم عن تلك االعتداءات.
- من 	 املاليني  مئات  بلغت  اليمن  خسائر  إن  االقتصادية:  الخسائر 

الدوالرات يف عام 2013م بسبب أعامل التخريب التي طالت األنبوب 
يف محافظة مأرب بحسب ما كشف التقرير الجديد للبنك املركزي)88(. 
وبحسب التقرير الصادر يف كانون األول )ديسمرب( 2013م، فقد بلغت 
إجاميل عائدات اليمن من الصادرات النفطية خالل األشهر الـ )10( األخرية 
من عام 2013م نحو)000ر000ر0 5 2 ر2 مليار دوالر أمرييك( منخفضة 
مبقدار)000ر000 ر750( مليون دوالر أمرييك عن الفرتة املقابلة من عام 

2012م.
عرب  الحكومة  حصة  تراجع  إىل  االنخفاض  أسباب  التقرير  أرجع  وقد 
الصادرات إىل حواىل )000ر000ر21( مليون دوالر أمرييك خالل الفرتة املذكورة 
مقابل) 000ر000ر 26( مليوناً يف الفرتة املقابلة من عام 2012م، كام يشري 
التقرير املشار إليه إىل أن تراجع اإليرادات النفطية بسبب توقف الضخ يف 
يف عام 2013م  أنبوب مأرب الذي تعرض عرشات املرات للتخريب، فمثالُ 
بلغت االعتداءات )35( تفجرياً أغلبها يف منطقة الدماشقة مبحافظة مأرب، أي 
أن خسائر التفجريات للثالث السنوات األخرية بلغـت بحسب تقديرات وزارة 

النفط)4(أربعة مليار و)750( مليون 
دوالر أمرييك، والجدير بالذكر أن الخط يقوم بنقل )110( ألف برميل 

يومياً والبالغ طوله )270( مياًل.
من الناحية األمنية: توقفت الرقابة التقليدية واملرئية وأعامل الحراسة - 2

والدوريات، بسبب التفجريات وما صاحبها من أعامل عنف وإرهاب، 
مع العلم أن تلك الظروف الناجمة عن االنقطاعات املتكررة للتيار 
الكهربايئ قد ساعدت عىل ارتكاب بعض الجرائم، كالرسقة... إلخ.  

من الناحية االقتصادية واالجتامعية والصحية والنفسية: نتيجة لشحة - 3
املشتقات النفطية وارتفاع بيعها يف السوق السوداء) بلغ سعر الصفيحة 
البرتول سعة)20( لرتاً مبلغ ستة آالف ريال يف بعض الحاالت( وقد  
أثر ذلك تأثرياً سلبياً عىل حياة املواطن بسبب ارتفاع األسعار يف كل 

يشء إىل الضعف وزيادة، وهنـاك قاعـدة اقتصاديـة مفادهـا:  A أنه 
 .Aكلام ارتفع سعر املشتقات النفطية ارتفعت تكاليف املعيشة

وبالتايل، تحولت حياة اليمنيني إىل مشقة وجحيم، وتوقفت عملية التنقل 
والسفر يف بعض املحافظات، وتوقفت عملية اإلسعافات يف بعض الحاالت 
املرضية ال سيام املناطق النائية، بل إن أوضاع البالد تأثرت سلباً بفعل تلك 
االعتداءات املتكررة عىل الكهرباء وأنابيب النفط، وال ننىس أن هاتني الظاهرتني 
رمتا بظاللهام عىل السياحة األجنبية يف البالد، ولقد خرست اليمن جراء تلك 
االعتداءات املليارات من الدوالرات التي كانت تعترب مصدراً إيرادياً للدولة.  

الفرع الثالث
التدابري الوقائية ملنع تلك اجلرائم قبل وقوعها

أوالً- وسائل تقليدية:
وهي الحراسات والدوريات واملواقع العسكرية ونقاط التفتيش وغريها من 

وسائل القوة العسكرية.

ثانياً- وسائل حديثة إلكرتونية مصاحبة للقوة العسكرية وهي من الطرائق املثىل: 
وصف هذه الطريقة أو املنظومة ومزاياها: يف إحدى املقابالت مع - 1

صاحب االبتكار العميد/ عبد املجيد علوس الذي يعمل ضابطاً بوزارة 
الدفاع اليمنية)89(، ذكر يف حديثة: أن هذه املنظومة تتكون من )25( 
عربة مزودة بسالح صاروخي: مثل )يب أم A )21صواريخ قرادA ومزودة 
 ،Aالتحكم والسيطرةA هذه العربة بوسيلة اتصال مرتبط بغرفة العمليات
وتغطي مساحة )16( كيلو مرت، )8( كيلومرت جهة اليمني، و )8( 
كيلومرت من جهة اليسار، بالتطبيق عىل خريطة محافظة مأرب عىل 
امتداد أنبوب النفط وأبراج وشبكة الكهرباء)200( كيلو مرت من صافر 

إىل صنعاء.
عمل هذه املنظومة: هذه املنظومة مرتبطة باألقامر الصناعية، وبشبكة - 2

رادار إلكرتوين، وشبكة كامريات عىل طول امتداد األنبوب والشبكة، 
حيث تقوم الكامريات بالتقاط صور األشخاص الذين يحاولون االعتداء 
عىل األنبوب أو أبراج أو شبكة الكهرباء وترصدهم بدقة متناهية 
وترسل صوراً إنذاريه إىل غرفة التحكم والسيطرة، وآلياً ينطلق صاروخ 

لرضب ذلك املعتدي قبل ارتكاب جرميته.
هناك وسيلة يدوية يف املنظومة: هو التحرك بأطقم من أقرب نقطة - 3
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أو  يسار،  مرت  كيلو   )8( ميني،  كيلومرت   )8( امتداد  عىل  عسكرية 
بالعربة املدرعة وهي مزودة بقوة كافية وخط ناري يكفي ملواجهة 
ومزودة  سكن  بنظام  مرتبطة  العربة  وهذه  االعتداءات،  تلك  مثل 
بخيمة قوية متنع نزول املطر وتقي من حرارة الشمس، بل وعليها 
خاليا لتوليد الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس، وتشحن بالبطاريات، 
وعمر هذه األجهزة االفرتاضية أكرث من خمس سنوات وبضامنة من 
الرشكة املصنعة بجمهورية الصني، وهذه العربة متحركة، ومن املمكن 
أن تتموضع قرب موقع عسكري حتى يكون لها قوة ساندة، وتتحرك 
بناء عىل األوامر الصادرة نتيجة الرصد املريئ للكامريات، أو حسب 
املعلومات املرئية ألفراد العربة املدرعة، وذلك بعدد املعتدين، وعىل 
ضوء تلك املعلومات باإلمكان التحرك والتطويق والقبض عىل املعتدين 

أو رضبهم قبل تنفيذ جرميتهم.
سعر املنظومًة: يبلغ سعرها حواىل ) 5 مليون دوالر أمرييك(، والجدير - 4

بالذكر أن جمهورية الصني، مستعدة أن تعطينا هذه املنظومة مجاناً، 
لو أن هنالك جهوداً دبلوماسية حثيثة كمساعدة منها للشعب اليمني.

- هذه 	 من  نسخة  اشرتت  قد  اإلمارات  دولة  أن  ذكره،  يجدر  ومام 
املنظومة من الصني، وذلك لحراسة األرايض املقابلة لجزر أم موىس 

وطنب الصغرى والكربى)90(.   
حراسة أبراج الكهرباء وشبكتها: هذه املنظومة مخصصة لحراسة أبراج - 5

الكهرباء وشبكتها وكذلك لحراسة أنبوب النفط، وهذه املنظومة سوف 
تغطي مسافة )200 كيلو مرت( يف كل )8( كيلومرت عربة ميني وعربة 
يسار، وارتباط هذه املنظومة بغرفة التحكم والسيطرة مينحها مزايا 
املتكاملة  األمنية  باملنظومة  مرتبطة  ويجعلها  عالية،  نارية  وقدرات 
باملحافظة وباملنطقة العسكرية كذلك، ومن املمكن دعمها بطائرتني 
عموديتني من أجل الرسعة والسيطرة الرسيعة، وكل ذلك مرتبط بغرفة 

التحكم والسيطرة )غرفة العمليات(. 
ومن شأن هذه املنظومة أن تحقق قوة ردع، وباإلمكان االستفادة منها 
يف أكرث من مجال للحراسة، وذلك بعد اإلعداد الجيد لألفراد البالغ عددهم 
عربة   )25( بـ  عددها  يقدر  والتي  عليها،  سيعملون  الذين  فرداً،   )450(
متكاملة كمنظومة دفاعية مرئية تعمل إلكرتونياً وعىل األقامر الصناعية وبدقة 
متناهية، سعة كل عربة)6( أفراد، يتم التناوب مع الـ)6( اآلخرين، مع األخذ 

بعني االعتبار لألفراد الـ)6( اآلخرين الذين سيمنحون إجازة، أي أن مجموع 
الساعة،  مدار  وعىل  بالتناوب  مهامهم  موزعة  فرداً  عربة)18(  لكل  األفراد 
إضافة إىل املجازين يف حدود ثلث القوة لكل مدرعة، وهؤالء جميعاً مرتبطون 
بالعربات األخرى املنترشة عىل طول مسافة الـ )200( كم، من صافرA صنعاء 
مثاًل،)91( وبجوار كل عربة قوة عسكرية ال تقل عن رسية، وذلك للحامية 
واإلسناد، يتم متوضعها لتشكل موقعاً عسكرياً قوياً، يتم اختياره بدقة متناهية، 
مع األخذ بعني االعتبار املخاطر األمنية وأبعادها وظروف الطبيعة، أي أن هذا 

العمل يتم وفقا لرؤية أمنية عسكرية وذلك من اللجنة األمنية العليا. 
وهذا العمل االسرتاتيجي من شأنه أن يحقق ردعاً عاماً، وبالتايل تتحقق 
األهداف املرسومة يف االسرتاتيجية األمنية، وهذا من شأنه أيضاً أن يرد للدولة 
هيبتها ومكانتها واقتصادها، وللمجتمع أمنه واستقراره، وبالتايل، تبنى جسور 

من الثقة واالحرتام بني رجال األمن واملجتمع.

املطلب الخامس
جـرائـم الثــاأر والقطـاعـات القبليـة 

أمنياً  وأرضارهام  القبيل  والقطاع  الثأر  ظاهريت  نوضح  املطلب  هذا  يف 
واجتامعياً وثقافيا، وسيتم تقسيم املطلب إىل األفرع اآلتية: 

الفرع األول/ جرائـم الثـــأر ) وصف الظاهرة(.
الفرع الثاين/  التدابري  الوقائية ملنع جرائم الثأر.

الفرع الثالـث/ القطاعات القبلية وتداعياتها والتدابري الوقائية ملنعها.

A
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الفرع األول

جرائم الثاأر )و�شف الظاهرة(

تعد جرائم الثأر من جرائم القتل العمدية، وقد وجدت يف عصور ما قبل 
أي يف عرص يأخذ  الدولة، )عرص االنتقام الفردي( وتتجدد يف غيابها أيضاً 
كل شخص حقه بذراعه، وتكرس هذا املفهوم بسبب أن صاحب الثأر إذا مل 
يأخذ بثأره فال يعد من الرجال، وأنه إذا مل يقم بذلك فإن املرأة من العائلة 
ستقوم به، ويلحق العار بالرجل إذا مل يفعل ذلك، حتى أن واجب العزاء 
للقتيل ال ميكن القيام به ما مل ينتقم له بأخذ ثأره، وقد تكرس هذا املفهوم 
عرفياً يف بعض أوساط القبائل والعشائر، حتى غدا هذا املفهوم الثقايف الجزيئ 
املحدود جزءاً من املفهوم الثقايف العام، فينشأ الفرد عىل ذلك املفهوم الثقايف 
اإلسالمية.      الرشيعة  وأحكام  للمجتمع  الكلية  الثقافة  مع  ليتعارض  املحدود 
وبناًء عليه، فالعرف آنف الذكر يعترب فاسداً ألنه يتعارض مع أحكام الرشيعة 
اإلسالمية وكل الرشائع الساموية غري املحرفة ألنه ينصب عىل شخص بريء 
ليس له ذنب يف جرمية القتل األوىل، عدا أنه قريب من عائلة القاتل، أي 
أن هذه الجرمية هي جرمية قتل عمد مع سبق اإلرصار والرتصد، ألنها ال تقع 
ا َوالَ َتِزُر 

َ
عىل القاتل عينه، قال تعاىل: ( َوالَ َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس إاِلَّ َعَلْيه

َواِزرٌَة ِوْزَر أُْخَرى ))92(، ومن مضاعفات هذه الجرمية أنها تتداعى وتستمر 
إىل ما ال نهاية حتى تحصد جميع أو أغلب أفراد العائلتني، فكل شخص من 
عائلة يرتصد لآلخر من العائلة األخرى، وينتقل هذا العبء أو اإلرث السلبي 
إىل الورثة من الذكور، فام زرعه اآلباء يحصده األبناء. والسبب يف ذلك أن 
شخصية الفرد يف القبيلة تندمج ضمن شخصية القبيلة والعشرية، وبالتايل لن 
تبقى شخصية قامئة ومستقلة بذاتها، بسبب أن نظام القبيلة تسريه عقلية 
الجرب، وأن الفرد يف القبيلة محكوم سلفاً بأعراف وأسالف، حتى ولو كانت 
سلبية وفاسدة، وهذا يعترب تكريساً للجاهلية األوىل ولجاهلية القرن الواحد 
والعرشين، ومن تداعيات هذه الجرمية أنها ال تأكل سوى الرجال األبرياء، 
املتميزين والناجحني، الذين يتصفون بالرجولة والكامل الجسامين، فال يقتل أو 
ينصب الثأر عىل معاق أو مشوه، أو أحمق أو أخرس، أو أعمى أو أعرج أو 

صبي..إلخ، وكأنها لعنة حّلت عىل هذا املجتمع.

الفرع الثاين 

التدابري الوقائية ملنع جرائم الثاأر

نقرتح للوقاية من جرائم الثأر التدابري اآلتية:
يتم التنسيق مع اللجنة األمنية العليا واللجان األمنية  الفرعية يف - 1

عليهـم،  املجني  عائالت  مع  عام  صلح  بعمل  واملحافظات،  األقاليم 
وكذلك مع عائالت الجناة إذا كانت القضية معقدة ولها زمن طويل، 
وذلك لتوقيـع صلـح بينهام ملدة سنتني، يتم خاللها املفاوضات من 
قبل املحكمني للوصول إىل حل نهايئ، وذلك بالقبول بالديات واألروش 
من خالل التحكيم القبيل الذي يساعد عىل حل الكثري من املشكالت 
التي وجدت يف غياب الدولة، التي تشكل إخالاًل بأمن املجتمع، ومن 
املمكن تدبيـر الدّيات من الزكاة باعتبار الرقاب أحد املصارف الثامنية، 
وذلك عند قبول أوليـاء الدم بها، لرغبتهم بوقف نزيف حامم الدم، ال 
سيام إذا كان الجاين ليس لـه القـدرة  عىل دفعها، ويف هذه الحالة 
يتم التنسيق مع رجال األعامل وفاعيل الخيـر، لتدبري ذلـك،  فالصلح 

خري، والهدنة مطلوبة يف هذه املرحلة االنتقالية. 
التوعية واإلرشاد مبخاطر هذه الجرائم وتداعياتها ومضاعفاتها، وأنهـا - 2

جرائم عمدية مع سبق اإلرصار والرتصد، وأن جزاء مرتكبها جهنم 
عظياًم، قال  فيهـا، وغضـب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً  خالـداً 
ُم َخاِلداً ِفيَها  نَّ َ

 َجه
ُ
داً َفَجزَآؤُه َتَعمِّ تعاىل:( َوَمن َيْقُتْل ُمؤِْمناً مُّ

 َعَذاباً َعِظمياً))93(.
ُ
 َوأََعدَّ َله

ُ
 َعَلْيِه َوَلَعَنه

ُ
َوَغِضَب الّله

محو األمية ومكافحتها، يقابلها التعليم لرفع نسبة الوعي عند املجتمع - 3
والتثقيف،  التعليم  بهدف  الجمهور،  مع  التواصل  قنوات  خالل  من 
والعمل عىل غـرس القّيم وروح الفضيلة واإلخاء، وتكريس حب الخري؛ 
لخلق وازع  ديني ذايت، عند كل فرد من أفراد املجتمـع، ليكون 
يتجه إىل حـب الفضيلـة ورفـض الرذيلـة،  وبالتايل  داخليـاً  رادعـاً 
للفرد، يف  ذاتياً  ميقت الجرمية مبختلف أشكالها، وهذا يعد تحصيناً 
إطار املجتمع ويساهم يف استتباب األمن واستقرار املجتمع وتقدمه.
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اسرتاتيجية منع الجرمية قبل وقوعها
) دراسة تطبيقية عىل جرائم االختالالت األمنية يف الجمهورية اليمنية( 5

أما الجرائم املستجدة، فيتم القبض عىل الُجناة فور ارتكاب الجرمية - 4
وتقدميهم للعدالة.

الفرع الثالث

القطاعات القبلية وتداعياتها الأمنية والتدابري الوقائية ملنعها
أوالً- وصف الظاهرة:

أي أن كل قبيلة تعامل القبيلة األخرى باملثل من حيث احتجاز وسائل 
النقل، فيوضع برميل أو أي أحجار وتنصب  نقطة توقيف، يقوم بها مجموعة 
مسلحة، لتوقيف وحجز أي مركبة، ال سيام إذا كان مالكها ينتمي للقبيلة 

األخرى التي قامت بالحجز.
- تداعيات القطاعات القبلية: هناك تداعيات للقطاعات القبلية، بحيث 	

باملثل بني تلك  قطع للطريق واملعاملة  تتحول تلك القطاعات إىل 
القبيلتني فهناك بعض العصابات قد تستغل الوضع باسم القطاع وهذا 
يقلل من هيبة الدولة، ويعترب افتئاتاً عىل سلطتها األمنية، فاستحداث 
النقاط األمنية والقيام بالتفتيش والحجز من اختصاص الدولة، وليس 

من اختصاص غريها. 

ثانياً- التدابري الوقائية ملنع القطاعات القبلية:
نقرتح القيام بالتدابري اآلتية:

العزل من املنصب لكل من يقرص يف عمله ويسمح بوجود هذه القطاعات 
ضمن دائرة اختصاصه املكاين، وتعيني البديل من خالل التنافس واملفاضلة، 
ومحاسبة املقرص، سواًء بتلك اإلدارات أم بإدارة أمن الدوريات وحامية الطرق. 
لتداعي موقف القبيلة األخرى فتبدأ  ضبط الجاين البادئ بالقطاع؛ منعاً 
بالقطاع القبيل، ثم يكون الرد من قبيلة البادئ فتتامثل باألخرى، فضبط الجاين 

فور ارتكاب جرميته مينع ذلك.
التوقيع عىل ميثاق عمل وميثاق رشف)94( يلزم كل قبيلة بحامية حدودها 
ومنع مثل هذه القطاعات، ومن يخالف هذا االلتزام يغرّم مببلغ يتم االتفاق 

عليه.

التنسيق مع اللجنة األمنية العليا يف عاصمة دولة االتحاد، وكذلك اللجان 
الفرعيـة يف املحافظات واملديريات بعمل تلك املواثيق امللزمة مع املجالس 
املحلية واملشايخ واألعيان والشخصيات االجتامعية، والتوقيع مبنعها، واعتبارهـا 
جرميـة يف حـق  القبيلة والدولة، واإلبالغ عنها ليتم الضبط مبوجب تلك 

املواثيق. 
تفعيل خطة االنتشار األمني وتوزيع املهـام عىل املناطق والخطـوط والطـرق 
الرئيسة بالتنسيق مع املناطق العسكرية لدعم نقاط االنتشار األمني، ووضع 
نقـاط االنتشار قريبة من املواقع العسكرية؛ بهدف الحامية والتغطية، واستمرار 
الـدوريات  لحامية الطرق من االخرتاقات األمنية، منها تلك القطاعات، ومالها 
من آثار سلبيـة تظهر القبيلة مبظهر القوة والدولة مبظهر الضعف، فينبغي 

دمج القبيلة يف الدولة وكأنها ترس فيها وليس العكس. 
التوعية اإلعالمية والخطاب الديني املعتدل، إىل جانب الخطاب األمني 
املعارص والهادف، الذي ينبغي أن ينصب عىل مخاطر تلك القطاعات القبلية 

وما لها من آثار سلبية عىل أمن الطرق وأمن املجتمع وسكينته.
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة و السالم عىل املبعوث 
رحمة للعاملني، سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني، وبعد:

فقد بذلنا يف هذه الدراسة )أي يف نطاق املبحث األول( كل طاقتنا يف 
عرض مفهوم االسرتاتيجية األمنية التي تعني فن اإلدارة أو فن القيادة، لتحقيق 
األهداف والغايات لألجهزة األمنية من خالل التخطيط األمني الوقايئ، وتضمن 
البحث، التخطيط األمني، من حيث األهمية واملستوى ومراحله التي مير بها، 

وأيضاً تم دراسة معنى فلسفة األمن )املفهوم واملضمون(.
كام تضمنت الدراسة البحثية متطلبات االسرتاتيجية التي ال غنى عنها، 
باعتبارها مجموعة مبادئ ينبغي العمل بناًء عليها، كام ترتكز االسرتاتيجية 
عىل عدد من املقومات الرضورية، مثل: اإلمكانيات املادية والبرشية والفنية 

والترشيعية، التي من أهم خصائصها أنها مرنة قابلة للتحديث والتطوير.
كام بذلنا جهداً كبرياً أثناء دراسة مواضيع املبحث الثاين الذي يعترب تطبيقياً 
للمبحث األول، عن بعض الجرائم، كجرائم العنف واإلرهاب، وجرائم الحرابة، 
االختطاف  جرائم  وكذلك  النارية،  بالدراجات  االغتياالت  جرائم  ذكرنا  وأيضاً 
والتقطع، وجرائم االعتداء عىل شبكة الكهرباء وأنابيب النفط، كل تلك الجرائم 
تم دراستها من حيث وصف الظاهرة والتكييف الرشعي والقانوين لها، وكذلك 

من حيث التدابري الوقائية ملنع الجرمية قبل وقوعها. 
منيًعا يحمي  والتدابري الوقائية )العامة والخاصة( فجميعها، تعد سوراً 
اإلنسان من الوقوع يف الجرمية، كام يحميه كذلك من أن تقع عليه الجرمية 

من قبل آخرين.
وتبّين لنا أن التدابري الوقائية العامة تتمثل يف األحكام الرشعية التي 
جاءت بها الرشيعة اإلسالمية، ففي تطبيقها يكمن األمن واألمان واالستقرار 
الذي ينشده كل مجتمع، كام يكمن فيها - كذلك- الخري لكل الناس؛ ألنها 
شـملت تنظيم كل جوانب الحياة، فهي تقوم عىل حامية اإلنسان وصيانته من 
كل ما يوقعه يف اإلثم، ففيها من التوجيهات والتكاليف ما يصده عن كل رش 
ويدعوه إىل كل خري، والتدابري الوقائية الخاصة التي يصدر بها حكم قضايئ، 
كالتدابري االحرتازية، فهي تقي الفرد واملجتمع من ذوي الخطورة اإلجرامية، 
أي أن التدابري مبجموعها متنع الجرمية قبل وقوعها، مبا فيها الطرائق والتدابري 
العامة التي اقرتحناها، والتي من شأنها أن تقي الفرد واملجتمع من الجرمية، 

ولقد خرجت هذه الدراسة، بعدد من النتائج والتوصيات، نستعرضها عىل 
النحو اآليت:

أوالً - أهم النتائج:
ما دام الرصاع السيايس مستمراً، فلن تتوقف جرائم العنف واإلرهـاب، - 1

وكذلـك جرائـم االغتياالت واالعتداءات عىل شبكة الكهرباء وأنابيب 
النفط، وأيضاً االختطافات... إلخ.

من - 2 سيحد  الوقائية،  األمنية  االسرتاتيجية  تطبيق  أن  الدراسة  أثبتت 
الجرمية قبل وقوعها، ال سيام جرائم الهجوم بالسيارات املفخخة عىل 
الوزارات واملصالح بعد عمل الحواجز الخرسانية  واملوانع املسامرية 

وتعرج مداخل البوابات الرئيسة.
من املؤكد بأن تنفيذ التدابري املتعلقة بالدراجات النارية، وتعديلها إىل - 3

الثالث العجالت مع  مستلزماتها األخرى، سيحد من سوء استخدامها 
لالغتياالت، لصعوبة الهروب بها.

من شأن تنفيذ التدابري الوقائية املتعلقـة بالدراجات النارية الحـد من - 4
الحوادث املرورية بشكل كبري جداً، وذلك لندرة االنقالب بها، بسبب 

رسعتها البطيئة، فتلك التدابري لها بعدان أمني ومروري.
كنتيجة ستتحقق بعد تنفيذ التدابري املتعلقة بالدراجات النارية، تويص - 5

الدراسة بخلق فرص عمل وإيجـاد مصادر للرزق الحالل، وبالتايل الحد 
من الجرمية، وعدم االنزالق فيها، وهذا اإلجراء هو من باب سد 

الذرائع.  
بتوفري املنظومة الصاروخية الدفاعية اإللكرتونية التي تعمل عىل األقامر - 6

الصناعية والعمل عىل متوضعها بالتنسيق مع الجيش جنباً إىل جنب 
بحسب ما جاء يف االسرتاتيجية الوقائية املتعلقة بشبكة الكهرباء، فإن 
جرائم االعتداء عىل شبكة الكهربـاء  ستتم السيطرة عليها  متاماً، ومن 
مزايا هذه املنظومة أنها قابلة لالنتقال، وذلك لحراسة مجال آخـر 

كأنبوب النفط مثاًل.  
يف ضوء تنفيذ اسرتاتيجية منع الجرمية قبل وقوعها بالنسبة لجرائم - 7

االختطاف ستنحرس هذه الجرائم ال سيام إذا تم اتخاذ التدابري الوقائية 
املتعلقة باالختطاف، ومتت التوعية األمنية، وكذلك الرقابة املرئية من 

الجهة املستهدفة ومن جهاز الرشطة. 
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بالنسبة لجرائم الثأر فإنه من خالل تطبيق اسرتاتيجية منع الجرمية - 8
)الصلح العـام بني العشائر املتناحرة( ستشهد انحساراً كبرياً، وسيختفي 
املظهـر غري الحضاري وهو التجّول بالسالح داخل املدن بذريعة الثأر. 

من - 9 لذلك  تباعاً  يحدث  وما  الطرق  عىل  القبلية  القطاعات  مثلت 
اخرتاقات وفجوات أمنية افتئاتاً عىل سلطـات الدولة املتعلقة بتوقيف 

وحجز املركبات عىل الطرقات.  
هي - 10 وقائية  أمنية  اسرتاتيجية  فعمل  السيايس،  الرصاع  استمر  لو 

اليشء املتاح واألفضل للعمل األمني.

ثانياً- أهم التوصيات:
نويص بتطبيق تعاليم اإلسالم كمنهج حياة متكامل، مبا فيه التدابري - 1

الوقائية التي تعد أحد أنظمته، سواًء أكانت )تدابري زجرية، تتمثل 
يف العقوبات، أم تدابري احرتازية، لذوي الخطورة اإلجرامية(، وكالهام 
يتطلبان إصدار حكم قضايئ أو تدابري وقائية عامة، وهذه األخرية 
ال تتطلب إصدار حكم، وهي تتمثل يف تطبيق الرشيعة اإلسالمية، 
كالحدود والقصاص وغريها..، وبالتطبيق الفعيل لتلك التدابري جميعها 
يتحقق الردع الخاص والعام، وتنخفض الجرمية بشكل كبري، فهذا املنهج 
يقوم عىل توفري أسباب الحيـاة النظيفـة، وتهذيب النفوس، وتطهري 
الضامئر فتحجم النفوس عن اإلقدام عىل أي جرمية قد تقطع أوارص 
األخوة اإلسالمية ووشائج املحبة يف ما بينها وبني املجتمع، وتطبيق 
املنهج الوقايئ اإلسالمي هو الطريق األمثل واملنهج القويـم للحامية 
من الوقوع يف الجرمية، وهو الوسيلة التي بها يتحقق األمن واألمان 

للجميع.
نويص بتطبيق السياسة الجنائية اإلسالمية يف مواجهتها للجرمية، التي - 2

تقوم أواًل عىل املنهـج الوقايئ، فهي ال تلجأ الستخدام العالج إال بعد 
أن تستنفد وسـائـل الوقاية، وكذلك تطبيق قاعدة سد الذرائع ليس 
يف الجانب األمني الوقايئ للجرمية فحسب، بل يف كثري من املجاالت، 

فهذه القاعدة من املعلوم أنها مقدمة عىل جلب املصالح.
 نويص بوقف الرصاع السيايس، فاستمراره يعني عدم توقف جرائـم - 3

الكهرباء  شبكة  عىل  واالعتداء  االختطاف  وجرائم  واإلرهاب،  العنف 
وأنابيب النفـط...إلخ، وكذلك فإن إرباك املشهد السيايس يعني توقف 

عجلة التنمية، إضافة إىل إحداث عراقيل تحد من تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني الشامل، وتأخري االنتقال من الدولة البسيطة إىل الدولة 

االتحادية...إلخ.
سيام - 4 ال  املتطرفة،  الجامعات  مع  للتواصل  رسية  قناة  بفتح  نويص 

املستعدين منهم لرتك الـسالح، والذين مل يلوثوا أيديهم بدماء الشهداء، 
كمواطنني  املجتمع  يف  وانخراطهم  الدولة،  بناء  يف  باملشاركة  وذلك 
األبواب  فبقاء  التخريب،  عـن  بـداًل  التنمية  يف  يسهمون  صالحني، 
موصدة أمامهم يجعلهم يف موقف املدافع واملستأسد، كام أن بقاء 
األبواب مفتوحة بدعوتهم للمشاركة يف بنـاء الدولة يجعلهم مكشوفني 
بل  اآلخرين،  أم  الدولة  أمام  سواًء  الدعوة،  لتلك  رفضهم  حالة  يف 
ويسحب البساط من تحت أقدامهم، ويجردهم من أي ذريعة، أو 

مصّوغ أو أي تأويل يتقولونه.
نويص بالعمل عىل تعديل الدراجات النارية من عجلتني إىل ثالث - 5

عجالت، فذلك حسب تقديرنا يوقف االغتياالت من عليها، فهـذا يكبـح 
رسعتها واالختفاء بها، وبتلك التدابري تتجنب الدولة واملجتمع، أخطارهـا 
األمنيـة واملرورية، وتحويلها من أداة للقتل واملوت املتنقل إىل وسيلة 
نقل مأمونة، ومصدر للدخل، باعتبار أن لهذه التدابري بعدين يف وقت 

واحد، هام: البعد األمني والبعد املروري.
تعمـل - 6 التي  اإللكرتونية  الدفاعية  الصاروخية  املنظومة  بتوفري  نويص 

علـى األقامر الصناعية، وبالكهرباء الذاتية عن طريق خاليا التوليد من 
أشعة الشمس، وذلك من الجهة املصنعة لها.

نويص رئيس الجمهورية بإصدار قرار يتعلـق بالصلح العام بني العشائـر - 7
املتناحرة التي بينها جرائم ثأر، وذلك لتصفية تلـك الخالفات، ألن هذا 
من شأنه أن  يجعل القبائل تلتف حول الدولة، ناهيك عن اتباع 
هذا اإلجراء يظهر الدولة مبظهر الراعي لجميع اليمنيني، عىل أن يتم  
تنفيذه عن طريق اللجان األمنية باملحافظات وتحـت إرشاف اللجنة 

األمنية العليـا. 
نويص بعمل ميثاق رشف مبنع القطاعات القبلية يف الطرق، ويتم - 8

التنفيذ يف كل محافظة بني القبائل تحت إرشاف الدولة، والتعاون معها 
باإلبالغ عن أي اخرتاق أمني للطرق، وضبط كل من تسول له نفسه 
إقالق األمن والسكينة العامة، واالفتئات عىل الدولة يف سلطاتها بالنسبة 
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لتوقيف املركبات وحجزها، كون هذه السلطات هي للدولة فقط.
مهمتها - 9 الداخلية،  وزير  عليها  يرشف  األمنية  لألزمات  إدارة  إنشاء 

رسـم االسرتاتيجية والسياسـات الخاصة بالوقاية من الجرمية، وكيفية 
مواجهتها، وتفعيل دورها يف املجتمع عىل غـرار اللجنة العليا للوقاية 
من الجرمية، التي أنشئت يف اليمن بنـاًء عىل قـرار مجلس الوزراء، 
وأن يقدم لها العون الالزم  لتقـوم   متنح الصالحيات الالزمة،  وأن 

بدورها عىل أكمل وجه.
أن تقوم الدولة بجميع أجهزتها بواجب محو األمية الدينية، وإزالـة - 10

بتنمية القيم  كثري من أفرادها،  ويتم ذلك  الجهـل القائم لدي 
الدينية وزيادة الوعي اإلسالمي ونرش الثقافة اإلسالمية، وتبصري الناس 
بأحكام الرشيعة اإلسالمية، وفتح مراكز إلعادة تأهيل بعض الشباب 

املغرر بهم.
أن تويل الدولة مراكز أبحاث مكافحة الجرمية العناية الالزمة؛ ملا - 11

لها من دور كبري يف دراسة أسباب الجرمية ووضع وسائل مكافحتها 
والوقاية منها.

نويص بتحسني األحوال املالية واملعيشية والصحية والسكنيـة ملنتسبي  - 12
الصحي  والتأمني  والحوافـز،  العالوات  كرصف  األمنية،  األجهزة 

والسكني...إلخ.
أن تقوم الجهة املعنية للدولة بالتنسيق بني مراكز أبحاث مكافحـة - 13

الجرمية وبني األجهزة األمنية وغريها من األجهزة اإلعالمية واالجتامعية، 
وذلك للمشاركة يف إعداد برامج السياسة الوقائية.

العمل عىل تطوير أنشطة جهاز الرشطة ليقوم بدوره املطلوب يف - 14
الوقايـة من الجرمية، وكذلك مواجهتها من خالل تنمية القـدرات 

واملهارات لتحسني األداء.
رشطة - 15 مع  وكذلك  يارد(،  )اسكتلند  رشطة  جهاز  مع  توأمة  عمل 

ديب، وذلك الكتساب الخربات واملهارات؛ بهدف تحسني األداء وكيفية 
التعامل مع الجرمية.

تأهيل ضباط ملكافحة الجرمية اإللكرتونية وأعامل القرصنة، وكذلك - 16
إيجاد أرضية ترشيعية تنظمها، والتوصية بتأهيل قضاة للتعامل معها، 
باعتبارها جرمية منظمة خارج النطاق وعابرة للقارات، وكل فرتة 
مذهـاًل يف الحاسوب وتقنية املعلومات  وأخرى يشهد العامل تطوراً 

واالتصاالت، ويتطلب من األجهزة  األمنية أن تواكب هذا التطور.
دعم مركز البحوث والدراسات األمنية مالياً وإدارياً وأكادمييـاً، وهذا - 17

يتطلب استقالل أكادميية الرشطة، مالياً وإدارياً، تحـت إرشاف وزير 
الداخليـة رئيـس املجلس األعىل لألكادميية، ويف سبيل تجسيد هذا 
الدعم بشكل أكرب نويص قيادة الوزارة النهوض واالرتقاء بهذه القلعة 

العلمية، ويأيت هذا ترجمة لتحقيق مقومات االسرتاتيجية األمنية.
والحامية - 18 الراجلـة  والرشطة  الطرق،  وأمن  الدوريات  رشطة  تفعيل 

املدنية، ودعم اإلدارة العامة لحراسة املنشآت والشخصيات الهامـة، 
والقوات الخاصة، وخفر السواحل، ودعم مستشفى الرشطة، والبحث 
الجنايئ واألدلة الجنائية، ورشطة السري، وبقية أجهزة وزارة الداخلية، 
واستمرار عملية التأهيل والتدريب واإلعداد العام والتخصيص، والعمل 
الدؤوب لتنمية القدرات واملهارات، فهذا من شأنه تحسني األداء.   
َل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم 

ْ
ونختم دراستنا البحثية بقول الله تعاىل: ( َيا أَه

ا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو  مَّ ُن َلُكْم َكِثيراً مِّ
ِّ
رَُسوُلَنا ُيَبي

 
ُ
ِدي ِبِه الّله

ْ
ِبيٌن  15 َيه َن الّلِه ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ َعن َكِثيٍر َقْد َجاءُكم مِّ

وِر  ُلَماِت إَِلى النُّ ِن الظُّ م مِّ
ُ
الَِم َوُيْخرُِجه  ُسُبَل السَّ

ُ
َبَع رِْضَواَنه َمِن اتَّ

ْسَتِقيٍم))95(. ِديِهْم إَِلى ِصرَاٍط مُّ
ْ
ِبإِْذِنِه َوَيه
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العام،  الثورة  الجمهوري،  املستشفى  العسكري،  املستشفى  الرشطة،  املؤيد،  التالية:  املستشفيات 

الكويت، وتنوعت اإلصابات بني الخطرية واملتوسطة والخفيفة.  
49( مصدر عسكري بوزارة الدفاع.

50( اليمن واإلرهاب قبل أحداث سبتمرب وما بعدها للدكتور. فارس السقاف وغريه من األكادمييني 
والساسة واملتخصصني، الطبعة األوىل، صنعاء، 1424هـ- 2003م، ص 126.

51( للمزيد من التفصيل انظر: عميد.أ.د. عيل عيل املرصي، اسرتاتيجية الوقاية من األزمات األمنية، 
دراسة وصفية تحليلية، الجزء األول، ماهية األزمة وأسبابها، الطبعة األوىل، توزيع مكتبة خالد بن 

الوليد، صنعاء، 1429هـ-1430هـ / 2008- 2009م.
52( اليمن واإلرهاب قبل أحداث سبتمرب وما بعدها للدكتور. فارس السقاف، مرجع سابق، ص 132.

53( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، رقم الحديث ) 4064(، ص 1323. 
54( د. أحمد أحمد الطوييل، التدابري الوقائية للحامية من الجرمية يف الرشيعة اإلسالمية، دراسة 

مقارنة، رسالة دكتوراه، مقدمة لجامعة 
    أم درمان، السودان، 2005م، ص 17.

ِبيِّ r َقاَل: َمَثُل  ه َعْنهَما َعِن النَّ ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر رَِضي اللَّ 55( جاء يف الحديث عن النُّ

الأمن وال�شرطة 
يف خمرجات احلوار الوطني

)قراءة تحليلية(

مقدم د. حممـد علي عو�ض احلرازي
 أستاذ االقتصاد واملالية العامة املساعد 
   كلية الرشطة- أكادميية الرشطة 
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ِذيَن  الحمد للــه رب العاملني القائل يف محكم كتابه الكريم: � الَّ
ميَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ �  آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُــوا إِ
]اآلية )82( من سورة األنعام ، والصالة والسالم عىل رسوله الصادق 

األمني، وعىل آله الطيبني الطاهرين.

ل مؤمتر الحوار الوطني الشامل تجلياً رائعاً للحكمة اليمنية  مثَّ
بعد عقود من الخصومة مع املنطق والعقل واملصلحة الوطنية العليا، 
حيث جاءت مخرجاته لتدلل عىل أن الحوار هو الوســيلة الوحيدة 
لالنتقال إىل املســتقبل بروح جديدة تطوى معها صفحات مريرة من 

االختالف والتنازع.

  وقــد جاءت محطة عقد هذا املؤمتر بناًء عىل ما نصت عليه 
املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية)1(، حيث ُدشنت أوىل جلساته - 
بعد مخاض عسري يف إعداده وجمع فرقائه- يف 18 مارس 2013م)2(، 
بعد تحديات وتهديدات متعددة إلفشــاله، واستمرت جلساته عرشة 

أشهر، حيث اختتمت يف 25 يناير 2014م.

وقد خرجت الفرق التسع التي تفرع عنها املؤمتر بعدد من القرارات 
والتوصيات، ضمتها وثيقة الحوار الوطني الشامل)3(.

وفيــام يتعلق بقضايا األمن والرشطة فعىل الرغم من تخصيص 
فريق خاص بأسس بناء الجيش واألمن ضمن فرق مؤمتر الحوار؛ إال 

F
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أن بعض القرارات والتوصيات التي خرجت بها الفرق األخرى تضمنت بدورها معالجة 
لقضايا ذات صلة باألمن والرشطة، سواء كان ذلك بصورة مبارشة أم غري مبارشة، وهو 
ما ترتب عليه أن تكررت بعض القرارات والتوصيات يف هذا الجانب يف مخرجات أكرث 
مــن فريق، وذلك عىل الرغم من االختالف بني فرق وأعضاء مؤمتر الحوار يف االنتامء 

السيايس واملناطقي ويف الرؤى واألفكار والقناعات. 

ويرجع تفسري ذلك - يف جزء منه - إىل أن الجميع اتفقوا عىل أهمية األمن يف الوصول 
بالدولة إىل مرافئ االستقرار ومعالجة الكثري من قضاياه، وتاليف انعكاسات األحداث 
التي مرت بها اليمن يف حقب مختلفة كان آخرها أحداث 2011م، التي عىل الرغم من 
أنها كانت ترتبط ارتباطاً أساســياً بالسياسة وبالرصاع عىل السلطة والرثوة، إال أن األمن 

واالستقرار وحياة املواطنني ومعيشتهم كانت هي األكرث تأثراً بهذه األحداث.

منوا مخرجاتهم   فال غرو أن كثرياً من أعضاء فرق مؤمتر الحوار تلمسوا هذا األمر، وضَّ
قرارات وتوصيات تعمل عىل تجنيب األمن واالستقرار واألجهزة القامئة عىل حاميتهام أي 
آثار ترتتب عىل التنافس الحزيب والرصاع الســيايس، قد تتكرر معها املعاناة التي تعيشها 

وال زالت تعيشها الدولة واملواطنون حتى اآلن.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

كان الحوار الوطني فرصة لليمنيني ملعالجة الكثري من القضايا التي ظلت ترتاكم 
لعقود من الزمن، حتى تفاقمت آثارها، واستعىص عالجها، من ذلك القضية األمنية وما 

يرتبط بها من عنارص مختلفة وأجهزة قامئة عليها.

وكام سبقت اإلشارة لذلك فقد تكررت قرارات وتوصيات فرق الحوار فيام يتعلق باألمن 
والرشطة، ومل تأخذ هذه املخرجات حقها من التعريف بها وتحليلها، سواء من قبل الجهات 
ذات العالقــة بها أم من قبل املتخصصني، وهو ما جعل البعض يحرص تلك املخرجات يف 
عدد محدود منها متغاضني عن الكثري من األهم منها، وهي مخرجات لو جرى تطبيقها عىل 

الواقع العميل بكل شفافية لشهد عمل الرشطة واألمن نقلة نوعية كبرية.

وهنا تربز مشكلة هذه الدراسة التي تتلخص يف محاولة اإلجابة عن بعض التساؤالت 
التي ميكن حرص أهمها فيام ييل:

ما أهم مخرجات الحوار الوطني املتعلقة باألمن والرشطة؟.- 1

ما النتائج املتوقعة لتلك املخرجات عىل عمل األمن والرشطة؟.- 2

هل هناك تعارض فيام بني تلك املخرجات، أو تعدد للتفسريات بشأنها - 3
يرتتب عليه التأثري عىل عملية تطبيقها يف الواقع العميل؟.

ما املعوقات التي قد تواجه عملية تطبيق هذه املخرجات؟.- 4

هل ميكن أن يكون هناك دور لألجهزة األمنية يف تطوير آليات تطبيق - 5
مخرجات الحوار، لتتالءم مع عملية تطبيقها بشكل عام؟.

وال شك بأن كل تساؤل من هذه التساؤالت يحتاج منفرداً إىل بحث أو أبحاث متعددة 
لإلجابة عنه، ولكن لرتابط عنارص هذه التساؤالت مجتمعة وأهميتها يف خدمة موضوع 
مشكلة الدراسة، سنحاول اإلجابة عن بعضها بشكل موجز، مع إمكانية تخصيص أبحاث 

مستقبلية لدراستها بشكل موسع.   

أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية هذه الدراسة يف محاولة معرفة وفهم أهم مضامني مخرجات الحوار 
الوطني املتعلقة باألمن والرشطة، واآلثار املرتتبة عليها يف عمل األمن والرشطة، وتحليل 

بعض تلك املخرجات، واإلجابة عن بعض التساؤالت التي تتكرر بشأنها.

أهداف الدراسة:

ميكن إرجاع أهم أهداف هذه الدراســة إىل العمل عىل تحديد أهم مخرجات 
الحوار الوطني املتعلقة باألمن والرشطة، وإزالة االلتباس الســائد لدى البعض فيام 

يتعلق بحرص تلك املخرجات يف قرارات فريق واحد من فرق هذا املؤمتر. 

منهج البحث:

ترتكز هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي؛ وذلك بالنظر إىل أنه يتفق مع البحث 
العلمي يف مجال الدراسات القانونية واإلدارية عىل السواء، كام أن سيتم استخدام 
املنهج التحلييل يف بعض مخرجات الحوار الوطني وقراءة ما وراء السطور فيام يتعلق 

بها، وما سيرتتب عليها من نتائج يف حال تطبيقها عىل الواقع العميل.

خطة الدراسة:

من خالل حرص املخرجات القانونية املتعلقة باألمن والرشطــة، وجدنا أنه من 
الصعوبة تحديد أنواع هذه املخرجات بناًء عىل القضايا األمنية والرشطية التي تعالجها، 
وذلك لتداخل القضايا التي تعالجها مع بعضها بصورة تصعب معها التفرقة فيام بينها، 
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إضافة إىل أن الجانب الســيايس الذي شاب الكثري من هذه املخرجات جعل هذا األمر 
أكرث صعوبة، إال أننا يف األخري استقرينا عىل تقسيم هذه املخرجات بحسب أبعادها 
املختلفة إىل مخرجات )قانونية، إدارية، أمنية، تأهيلية وتوعوية(، تم توزيعها عىل 

األربعة املباحث التالية:  

املبحث األول: املخرجات ذات الُبعد القانوين.

املبحث الثاين: املخرجات ذات الُبعد اإلداري.

املبحث الثالث: املخرجات ذات الُبعد األمني.

املبحث الرابع: املخرجات ذات الُبعد التأهييل والتوعوي.

املبحث األول

املخرجات ذات الُبعد القانوين

تنوعت مخرجات فرق الحوار فيام يتعلق باألمن والرشطة – عىل اختالفها - بحسب 
صيغتها القانونية إىل ثالثة أنواع، هي:

- مبادئ دستورية: وهي التي نصت فرق الحوار والوثيقة النهائية ملخرجات الحوار 
الوطني عىل إدراجها ضمن الدستور االتحادي الجديد للدولة الذي يتم صياغته، 

وقد تضمنت هذه الوثيقة ما يزيد عىل الخمسني مبدأً من هذا النوع.

- مبادئ قانونية: وهي املبادئ التي يلزم أن تصدر بشــأنها قوانني مستقلة، أو 
إدراجها يف بعض الترشيعات ذات العالقة بالقضايا املتعلقة بها.

- توصيات: وهي عبارة عن توصيات تضمنتها الوثيقة النهائية ملؤمتر الحوار وقدمتها 
فرق املؤمتر للجهات ذات العالقة؛ لألخذ بها ملعالجة بعض القضايا املرتبطة بها، 
أو توصيات عامة للحكومة ملراعاتها عند صياغة وإعداد الخطط واالسرتاتيجيات 

الحكومية املختلفة.

وقــد تفرعت عن املخرجات ذات الُبعد القانوين العديد من القضايا التي رأينا أنها 
تنطوي تحت هذا النوع من املخرجات، وكل قضية تحتاج منفردة إىل بحث مستقل 
بها إلعطائها حقها من الدراسة والتحليل، حيث يندرج ضمن هذا النوع من املخرجات 

القضايا التالية:

تجريم الحزبية يف القوات املسلحة واألمن.- 

وظيفة الرشطة وصالحياتها.- 

عالقة أجهزة األمن والرشطة بالقضاء.- 

الحقوق والحريات العامة ذات العالقة بعمل الرشطة.- 

حقوق املرأة والطفل ذات العالقة بعمل الرشطة.- 

 وليك ال نتوسع كثرياً يف هذه الدراسة بحيث تتجاوز الحيز املخصص لها يف هذا العدد 
التدشيني من مجلتنا البحثية، عمدنا إىل تحديد أهم هذه القضايا؛ لبيان مخرجات الحوار 
الوطني املتعلقة بها، والعمل عىل تحليلها بحسب ما تأىت لنا من مراجع وبيانات، حيث تم 
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اختيار القضيتني التاليتني:

أوالً- تجريم الحزبية واملناطقية والشللية يف القوات املسلحة واألمن:

أجمعــت أربع من فرق الحوار الوطني عىل النص يف القــرارات التي توصلت إليها 
عىل تحريم وتجريم الحزبية يف القوات املسلحة واألمن، ونصت عيل ذلك يف مثانية من 
مخرجاتها، منها مخرجني نص عليهام فريق معالجة قضية صعدة، وأربعة من قبل فريق 
أسس بناء الجيش واألمن، ومخرج واحد من قبل كل من فريق بناء الدولة وفريق الحكم 

الرشيد. 

ولعــل إجامع فرق الحوار تضمني مخرجاتها التأكيد عىل هذه القضية جاء نابعاً من 
شعور أعضائها مبا ترتب عىل تفيش الحزبية واملناطقية يف القوات املسلحة واألمن يف 
الفرتة املاضية من آثار كارثية عىل وحدة املؤسستني العسكرية واألمنية)4(، وانعكاس ذلك 

عىل عملها ومهامها، بل وعىل الوحدة الوطنية وأمن واستقرار الوطن يف مجمله.

حيث كانت القوات املســلحة واألمن محل تنافس حزيب بني أطراف سياسية متعددة، 
وظهرت نتائج ذلك واضحة يف حرب عام 1994م، وكذلك خالل ثورة الشباب السلمية عام 
2011م، عندما بادر كل طرف إىل االستعانة مبنتسبيه يف القوات املسلحة واألمن لتحقيق 
مصالح يف تلك األحداث، وهو أمر أظهر حجم وتفيش الحزبية والشللية والقبلية واملناطقية 

يف هاتني املؤسستني الوطنيتني اللتني متثالن صامم أمان للوطن.

وقــد عمدت فرق مؤمتر الحوار إىل معالجة ذلك الوضع والحد من آثاره من خالل 
النص يف الوثيقة النهائية ملخرجات الحوار الوطني عىل إعادة هيكلة القوات املســلحة 
واألمــن وتحريم الحزبية فيهام، وهي باعتقادي مرحلة هامة تحتاج من أجل تطبيقها 
بصورة سليمة عىل الواقع إىل تكاتف وتضافر من جميع األطراف، وذلك لتاليف ما شاب 
النصوص الدســتورية واالتفاقيات السابقة التي سبق وأن تضمنت النص عىل ذلك من 

التفاف عليها وتعطيل لبنودها.   

حيث وقد سبق أن نصت عىل تجريم الحزبية يف القوات املسلحة بعض مواد 
دســتور الجمهورية اليمنية، وكذلك بعض مواد القوانني ذات العالقة بالخدمة يف 

القوات املسلحة واألمن.

 ففي الدستور نصت املادة )36( عىل أن: ) الدولة هي التي تنشئ القوات املسلحة 
والرشطة واألمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حامية الجمهورية 
وسالمة أراضيها وأمنها، وال يجوز ألي هيئة أو فرد أو جامعة أو تنظيم أو حزب سيايس 

إنشاء قوات أو تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية ألي غرض كان وتحت أي مسمى...(. 

كام نصت املادة )40( من الدســتور أيضاً عىل أنه: )ُيحظر تسخري القوات املسلحة 
واألمن والرشطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جامعة، ويجب صيانتها 
مــن كل صور التفرقة الحزبية والعنرصية والطائفية واملناطقية والقبلية؛ وذلك ضامناً 
لنجاحها وقيامها مبهامها الوطنية عىل الوجه األمثل، وُيحظر االنتامء والنشــاط الحزيب 

فيها وفقاً للقانون(.

أما يف قانون الخدمة يف القوات املسلحة واألمن، فقد نصت املادة )58( منه عىل أن: 
رم عىل العسكريني العاملني يف القوات املسلحة واألمن االنتامء إىل األحزاب والهيئات  )ُيحَّ

واملنظامت والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها(.

كام نصت املادة )69( من القانون رقم )21( لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات 
العسكرية عىل أن: ) يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات أو بجزاء 
يتناســب مع نتائج الجرمية كل شخص ارتكب إحدى الجرائم اآلتية: )ج( انتامؤه إىل أي 
من األحزاب والهيئات واملنظامت والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها أو 

الرتويج والدعاية لها يف أي مكان من األماكن التابعة للقوات املسلحة(.

ولعل أكرث مخرج من مخرجات الحوار الوطني - املتعلقة بحظر الحزبية يف القوات 
املســلحة واألمن، بل واملشاركة السياسية يف مجملها ملنتسبيها -، الذي أخذ حيزاً 
كبرياً من النقاش والتحليل واالختالف هو املخرج رقم )12( الصادر من فريق أســس 
بناء الجيش واألمن، كمبدأ دســتوري، الذي جاء نصه كالتايل: )تحييد الجيش واألمن 
واملخابرات عن أي عمل سيايس، مبا يف ذلك أن ُيحظر عليهم املشاركة يف االنتخابات 
واالستفتاء، سواء باالقرتاع أم الرتشح أم القيام بحمالت انتخابية لصالح أي من املرشحني 

فيها؛ حاميًة لها من أي اخرتاق سيايس(.

ففي حظر مشــاركة منتسبي القوات املسلحة واألمن واملخابرات يف االنتخابات 
واالستفتاء، سواء باالقرتاع أم الرتشيح تجنيباً كامالً لهم عن السياسة يف مجملها، وحرماناً 
لألحزاب والجامعات التي كانت تستغلهم يف ترجيح كفتها يف أي انتخابات كانت تجرى 

يف السابق. 

وقد تعرض نص هذا املخرج لتفســريات وآراء متناقضة، حيث أوضح رئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات واالستفتاء القايض محمد الحكيمي خالل افتتاحه ورشة تدريبية 
خاصة بدور وســائل اإلعالم املحلية يف عملية التســجيل اإللكرتوين للناخبني، أن عملية 
القيد والتسجيل اإللكرتوين للناخبني ستشمل أبناء القوات املسلحة واألمن كغريهم 
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من املواطنني، نافياً وجود أي مســوغ قانوين الستثنائهم وحرمانهم من التسجيل خالل 
املرحلة الجارية)5(.

وهذا هو الرأي السليم يف اعتقادنا، وذلك بالنظر إىل أنه مل يتم النص عليه يف أي 
ترشيع قانوين حتى اآلن بحيث يصبح عىل الجميع االلتزام بــه قانوناً، لكن األمر قد 
يختلف يف املســتقبل لو تضمن الدستور االتحادي الجديد بعد إقراره النص عليه، أو 

تضمنت إحدى القوانني نصاً رصيحاً بذلك. 

ويف اتجاه آخر أكد أحد أعضاء مؤمتر الحوار بأن التحييد ألبناء القوات املســلحة 
واألمن لفرتة هو تحييد مؤقت، ميكن أن ُيرفع ببناء مؤسســة وطنية مهنية بعيدة عن 

الرصاعات السياسية)6(.

وهذا القول مردود عليه بأنه لو تضمن الدستور االتحادي الجديد بعد إقراراه أو 
أحد القوانني نصاً رصيحاً بذلك غري مقيد بفرتة محددة، فسيكون هذا الحظر والتحريم 

دامئاً حتى يتم إجراء تعديل عىل النص الدستوري أو القانوين الذي تضمنه.  

وميكن أن يتبلور الحل للمسألة إجامالً يف السعي نحو تطبيق متطلبات الدولة املدنية 
الحديثة التي يرنو إليها الجميع عىل اختالف مشــاربهم وانتامءاتهم، حيث إن استثناء 
املنتسبني للقوات املسلحة واألمن من املشاركة يف االنتخابات واالستفتاء فيه تعارض مع 
أسس ومتطلبات الدولة املدنية التي يتلخص أهمها يف املواطنة املتساوية، وحرية الرأي 
والتعبري، واملشــاركة الفاعلة يف البنــاء والتنمية، وأن يكون الجميع تحت مظلة القانون 

وسيادته دون استثناء أو انتقاص لحقوقهم وحرياتهم أياً كانت.

وميكن االستفادة يف معالجة قضية مشاركة منتسبي القوات املسلحة واألمن يف 
االنتخابات واالســتفتاء من التجارب الناجحة للدول العريقة يف مجال الدميقراطية التي 
لها باع طويل يف معالجة مثل هذه القضايا االنتخابية؛ وذلك لتجنب ما شــاب املراحل 
الســابقة يف بالدنا من مامرســات خاطئة، وصوالً إىل أفضل الحلول التي تكفل الحرية 

واملساواة لجميع أبناء الدولة.

جدول رقم )1(
مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بتجريم الحزبية يف الرشطة واألمن )7(

 الفريق رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
 الذي

خرج به
 نوع

ملحوظاتاملخرج

1

 تجريم مامرسة األحزاب والتنظيامت السياسية ألنشطتها يف إطار
 الجيش واألمن والقضاء واستغالل املساجد والوظيفة العامة لصالح
 حزب أو تنظيم، وتعترب تلك األعامل جرمية يحل بها ذلك الحزب

أو التنظيم.

41

 فريق
 معالجة
 قضية
صعدة

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادتان )5-

 40( من الدستور
عىل ذلك

 تجريم الحزبية والتحريض الطائفي واملذهبي وثقافة الكراهية يف2
املؤسسة العسكرية واألمنية.

56

 فريق
 معالجة
 قضية
صعدة

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادتان )5-

 40( من الدستور
عىل ذلك

3

 عىل الحكومة مسؤولية اتخاذ التدابري الترشيعية والتنفيذية لضامن
 حيادية أجهزة الدولة املدنية والعسكرية واألمنية، والتمييز بني موارد
 الدولة وإمكانياتها، وبني ملكيات املسؤولني يف الدولة والحزب أو
 األحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخري املال العام ومقدرات

الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.

 فريق بناء3
الدولة

  )موجه
دستوري(

 سبق وأن نصت
 املادتان )5-

 40( من الدستور
عىل ذلك

 النص يف الدستور عىل تجريم الحزبية يف القضاء وأجهزة األمن4
والقوات املسلحة.

17
 فريق
 الحكم
الرشيد

  )موجه
دستوري(

 سبق وأن نصت
 املادتان )5-

 40( من الدستور
عىل ذلك

5

 تحييد الجيش واألمن واملخابرات عن أي عمل سيايس، مبا يف ذلك
 أن يحظر عليهم املشاركة يف االنتخابات واالستفتاء، سواء باالقرتاع
 أو الرتشح أو القيام بحمالت انتخابية لصالح أي من املرشحني فيها،

حاميًة لها من أي اخرتاق سيايس.

12

 فريق
 أسس بناء

 الجيش
واألمن

  )موجه
دستوري(

6

 تجريم مامرسة العمل الحزيب ملنتسبي القوات املسلحة واألمن
 واملخابرات وتجريم أي نشاط لصالح أي حزب سيايس، أو تنظيم
 أو جامعة سياسية يف أوساط القوات املسلحة واألمن واملخابرات،
 ويحظر تسخري القوات املسلحة واملخابرات لصالح حزب أم جامعة
 أم فرد، صيانًة لها من التبعية، بكل صورها وأشكالها، واالنتامءات
لحياديتها، واستقاللها ويحدد  الحزبية بكل أنواعها، وذلك ضامناَ 
 القانون أقىص العقوبات لذلك، ومنها الطرد من الخدمة والتجريد

من الرتبة العسكرية.

13

 فريق
 أسس بناء

 الجيش
واألمن

  )موجه
دستوري(

 سبق وأن نصت
 املادتان )5-

 40( من الدستور
عىل ذلك

7

 يلتزم منتسبو جهاز املخابرات عند مامرستهم ألعاملهم معايري الحكم
 الرشيد ومبادئه ومينع تدخل جهاز املخابرات يف أعامل األجهزة
 الحكومية والجيش واألمن واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحصني جهاز
املخابرات من االخرتاقات واالستقطابات لصالح أي حزب أو جهة.

15

 فريق
 أسس بناء

 الجيش
واألمن

 )قرارات
 وموجهات
قانونية(
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8

 يلزم جميع الضباط والصف والجنود املنتمني إىل أحزاب أو تنظيامت
 أو جامعات تقديم استقالتهم فوراً، وأداء القسم بعدم مامرسه أي
 منهم عمال حزبياً أو سياسياً، وإذا ما رغبوا االستمرار يف الحزبية
 فعليهم تقديم استقالتهم من الخدمة يف القوات املسلحة واألمن

واملخابرات وينقلون إىل الخدمة املدنية.

29

 فريق
 أسس بناء

 الجيش
واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

ثانياً- التأكيد عىل الحقوق والحريات العامة:

تنقسم وظائف الرشطة إىل ثالث وظائف رئيسة، هي: الوظيفة اإلدارية وما ينبثق 
عنها من ســلطات وصالحيات تحددها الترشيعات ذات العالقة، وتهدف إىل حامية 
األمن والنظام وتطبيق القوانني، وهناك الوظيفة القضائية التي تهدف إىل ضبط مرتكبي 
الجرائم وتقدميهم إىل القضاء، وانتهاًء بالوظيفة االجتامعية التي ترتكز عىل توثيق عرى 
التعــاون مع أفراد املجتمع؛ للوقاية من الجرمية قبل وقوعها، وتقديم الخدمات األمنية 

بأعىل جودة ممكنة.

وقد شــاب قيام الرشطة لبعض وظائفها انتهاكاً لبعــض الحقوق والحريات العامة، 
مام أثر سلباً عىل العالقة بني أفراد املجتمع والرشطة، وانعكس ذلك سلباً عىل األداء 
األمني، وعجز األجهزة األمنية عن القيام بوظائفها، ال ســيام يف ظل التهاون يف تطبيق 
القوانني، وعدم بسط سلطة الدولة يف كثري من املناطق، بحيث انحرص وجودها عىل 
املدن الرئيسة، ولوال املعادالت االجتامعية التي تحكم املجتمع اليمني – بتصوري - 

لفاقت املعاناة من تفيش الجرائم املختلفة واالنفالت األمني كل وصف.

وعىل الرغم من النص عىل سلطات وصالحيات أجهزة الرشطة واألمن يف الترشيعات 
املختلفة، إال أن الواقع العميل يف مجال الحقوق والحريات العامة كان وال يزال يف بعض 

جوانبه يتعارض مع أبسط تلك الحقوق والحريات، التي تتلخص يف: 

الحريات الشخصية، وتشمل: حرية النقل، حق األمن، حرمة املسكن، رسية . 1
املراسالت، حق اإلنسان يف السالمة الجسدية والعقلية.

الحريات الفكرية والسياســية، وتشمل: حرية الرأي، حرية العقيدة، حرية . 2
الصحافة، حرية االجتامع والتظاهر.

الحريات االقتصادية، وتشمل: حرية التملك، حرية التجارة، حرية الصناعة، . 3

حرية االستثامر.

وبقراءة رسيعة يف بعض مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة باألمن والرشطة، نجد 
أن وثيقة مخرجات الحوار تضمنت فيام يتعلق بالحقــوق والحريات العامة املرتبطة 
بعمل األمن والرشطة ما يزيد عىل ثالثة وخمســني مخرجاً، موزعة يف شكل مبادئ 
دستورية، وموجهات قانونية، نصت يف مجملها عىل رضورة التزام أجهزة األمن والرشطة 
عند قيامها بوظائفها املختلفة مبراعاة املحافظة عىل هذه الحقوق والحريات العامة، 
وتاليف مامرسات املايض التي كانت تنتهك تلك الحقوق والحريات وتتعارض مع القوانني 

والترشيعات املختلفة.

وعموماً، فإن الجدول التايل يوضح مخرجات الحوار الوطني التي تشتمل عىل الحقوق 
والحريات العامة الســالفة الذكر، مع اإلشــارة إىل أن الكثري من تلك الحقوق والحريات 
تضمنتها نصوص دســتور الجمهورية اليمنية وبعض القوانني النافذة حتى وقت إعداد 

هذه الدراسة. 

جدول رقم )2(
مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بالحقوق والحريات)8(

 الفريق الذيرقم املخرجنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
ملحوظاتنوع املخرجخرج به

1
 النص يف الدستور عىل تجريم تسليم أي مواطن ميني إىل دولة

ضد جرائم  أو  حرب  لجرائم  ارتكابهم  ثبت  من  باستثناء   أجنبية 
اإلنسانية أو انتهاكات لحقوق اإلنسان وتعذر محاكمته داخلياً.

 فريق الحكم25
الرشيد

 )موجه
دستوري(

 سبق وأن نصت
 املادة )45(
 من الدستور
عىل ذلك

2
 النص يف الدستور عىل أن تكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية

 وتحافظ عىل كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحاالت التي تقيد
فيها حرية املواطن.

 فريق الحكم26
الرشيد

 )موجه
دستوري(

 سبق وأن نصت
 املادة )48/أ(
 من الدستور
عىل ذلك

 النص يف الدستور عىل تجريم عدم االفصاح عن وجود محتجزين3
يف األجهزة األمنية املختلفة أيا كانت نوع التهم املوجهة إليهم.

 فريق الحكم28
الرشيد

 )موجه
دستوري(

4

 النص يف الدستور عىل تحديد فرتة السجن االحتياطي مبدة ال تزيد عىل
 72 ساعة، وتحديد الجهات املخولة بذلك، ويحظر أخذ االعرتاف قرساً أثناء
 التحقيقات، كام يحظر حبس أو حجز أي إنسان يف غري األماكن الخاضعة
 لقانون السجون، ويجرم التعذيب واملعاملة ألالإنسانية عند القبض أو أثناء

فرتة االحتجاز أو السجن.

 فريق الحكم29
الرشيد

 )موجه
دستوري(

5
 النص يف الدستور عىل حرية ورسية وسائل االتصال بجميع أشكالها

 وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء رسيتها أو تأخريها أو مصادرتها
إال بأمر قضايئ.

 فريق الحكم51
الرشيد

 )موجه
دستوري(

 سبق وأن نصت
 املادة )53(
 من الدستور
عىل ذلك

 لكل مواطن ومواطنة الحق يف السالمة الجسدية والتعويض ضد األرضار6
الناجمة عن النزاعات املسلحة واالعتقاالت التعسفية.

 فريق الحكم33
الرشيد

 )موجه
قانوين(

7

 حرية التنقل يف البلد مكفولة لكل مواطن ومواطنة وال يجوز تقييدها
 إال يف الحاالت التي يبينها القانون وحرية الدخول لليمن والخروج منها
 ينظمها القانون، وال يجوز إبعاد أي مواطن أو مواطنة عن األرايض اليمنية

أو منعه من العودة إليها.

 فريق الحكم34
الرشيد

 )موجه
قانوين(
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8

 إصالح املؤسسات العدلية واألمنية كمنظومة واحدة )قوات األمن A النيابة
 A القضاء ( ويحدد القانون العالقة فيام بينها بحيث يتحقق العدل الشامل
 ولضامن الحقوق والحريات وحامية األرواح واألعراض واملمتلكات طبقاً

للقواعد والثوابت األتية:

 أ- تلتزم أجهزة األمن حرمة املساكن, وفيام عدا حالة االستغاثة
 والتبليغ والعنف االرسي واملنزيل ال يجوز دخولها وتفتيشها وال
 مراقبتها إال بأمر قضايئ مسبب وفق األحوال التي يبينها القانون
 ويحدد يف األمر القضايئ املكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من

يف السكن قبل دخوله أو تفتيشه.

 ب A لحياة املواطنني الخاصة حرمة, ورسيتها مكفوله وال يجوز
 مصادرتها كام ال يجوز  فض أو مراقبة أو االطالع عىل املراسالت
 الربيدية والربقية واإللكرتونية، كام ال يجوز التنصت عىل املحادثات
 الهاتفية وغريها من وسائل االتصال إال بأمر قضايئ مسبب وملدة

محدودة ويف األحوال التي يبينها القانون.

 ج A ال يجوز ألجهزة األمن واملخابرات الحد من الحرية الشخصية
 للمواطنني باعتبارها حقاً طبيعياً، وهي مصونه ال متس ماعدا حاالت
 التلبس بالجرمية وال يجوز القبض عىل أحد وال تفتيشه وال حبسه وال
 منعه من التنقل وال تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضايئ مسبب
 يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
 كتابة خالل اثنتي عرشة ساعة، وأن يحال إىل القضاء خالل 24 ساعة
 من وقت تقييد حريته وال يجرى التحقيق معه إال بحضور محاميه،

فإن مل يكن له محام فيعني له محام.

 د A كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب
 معاملته مبا يحفظ كرامته، وال يجوز تعذيبه وال ترهيبه وال إكراهه
 وال إيذاؤه بدنياً أو معنوياً وال يكون حبسه وال حجزه إال يف أماكن
 الئقة انسانياً وصحياً، وعىل الدولة توفري األماكن الالئقة، ومخالفة
 ما تقدم تعد جرمية يعاقب مرتكبها طبقاً للقانون، وكل قول صدر

تحت وطأة التعذيب أو التهديد ال يعول عليه.

 فريق أسس بناء16
الجيش واألمن

 )قرارات
 وموجهات
قانونية(

 سبق وأن
 نصت املادة
 )48( من

 الدستور عىل
معظم ذلك

9
 إنشاء لجنة خاصة من املدنيني املشهود لهم للقيام مبراقبة أداء

 املخابرات فيام يتعلق بجانب الحقوق والحريات العامة ومبا يضمن
عدم انتهاكها واملساس بها باملخالفة للدستور والقانون.

 فريق أسس بناء44
الجيش واألمن

 )قرارات
 وموجهات
قانونية(

كرامتهم10 عىل  وتحافظ  الشخصية  حريتهم  للمواطنني  الدولة   تكفل 
وأمنهم وال يجوز تقييد حرية أحد إال بحكم من محكمة مختصة.

96/ أ
 فريق الحقوق

والحريات
قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )48/أ(
 من الدستور
عىل ذلك

11

 ال يجوز القبض عىل أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إال يف حالة تلبس
 كام ال يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إال يف الحاالت التي
 حددها القانون، ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحظر
 القرس عىل االعرتاف أثناء التحقيقات، ولإلنسان الذي تقيد حريته الحق
 يف االمتناع عن اإلدالء بأي أقوال إال بحضور محاميه، ويحظر حبس
 أو حجز أي إنسان يف غري األماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون،
 ويجرم التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية عند القبض أو أثناء فرتة

االحتجاز أو السجن.

96/ ب
 فريق الحقوق

والحريات
قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )48/ب(

 من الدستور
عىل ذلك

12

 كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه يف ارتكاب جرمية
 يجب أن يقدم للقضاء خالل أربع وعرشين ساعة من تاريخ القبض
 عليه عىل األكرث، وعىل القايض أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض
 واستجوابه ومتكينه من إبداء دفاعه واعرتاضاته، ويجب عىل الفور
 إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو اإلفراج عنه، ويف كل األحوال
 ال يجوز للنيابة العامة االستمرار يف الحجز ألكرث من سبعة أيام إال

بأمر قضايئ مسبب.

96/ ج
 فريق الحقوق

والحريات
قانوين

 سبق وأن
 نصت املادة
 )48/ج( من
 الدستور عىل

ذلك

13
 عند إلقاء القبض عىل أي شخص ألي سبب يجب إبالغ أقاربه أو

 من يختاره املقبوض عليه، ويجب مراعاة ذلك عند صدور األمر القضايئ
بتجديد الحجز.

96/ د
 فريق الحقوق

والحريات
قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )48/د(
 من الدستور
عىل ذلك

14

 يحدد القانون عقاب من يخالف أي فقرة من فقرات هذه املادة، كام
 يحدد التعويض املناسب عن األرضار التي تلحق بالشخص من جراء
 املخالفة، ويعترب التعذيب الجسدي أو النفيس عند القبض أو االحتجاز
 أو السجن جرمية ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من ميارسها أو

يأمر بها أو يشارك بها.

96/ ه
 فريق الحقوق

والحريات
قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )48/ه(

 من الدستور
عىل ذلك

 فريق الحقوق97تشديد العقوبة عىل التعسف يف استعامل السلطة أو إساءة استغاللها.15
والحريات

قانوين

 فريق الحقوق98ال يجوز نفي أي مواطن أو اعتقاله تعسفاً.16
والحريات

قانوين

 فريق الحقوق99ال يجوز تسليم أي مواطن ميني اىل أي بلد أو جهة أجنبية.17
والحريات

قانوين

 ال يجوز نفي أي ميني أو ابعاده إىل خارج الوطن أو حرمانه من18
العودة ايل الوطن.

 فريق الحقوق100
والحريات

قانوين

19
 حق الحياة مكفول لكل مواطن ومقيم، وال يجوز قتل أي مواطن

 أو مقيم يف أرايض الجمهورية دون محاكمة عادلة تضمن فيها حقوق
الدفاع املرشوعة.

 فريق الحقوق101
والحريات

قانوين

 فريق الحقوق102حفظ كرامة اإلنسان يف حالة القبض عليه.20
والحريات

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )48/أ(
 من الدستور
عىل ذلك

 فريق الحقوق103حق املسجونني يف معاملة مالمئة وأماكن الئقة تليق بكرامة االنسان.21
والحريات

قانوين

 فريق الحقوق104الحياة اآلمنة حق تضمنه الدولة لكل مقيم عىل أراضيها.22
والحريات

قانوين

 فريق الحقوق105ال يجوز الحبس والتوقيف يف غري السجون الرسمية.23
والحريات

قانوين

 ال يجوز الحبس خارج نطاق القانون ويجرم القانون السجون الخاصة24
للمؤسسات أو االشخاص أو الجهات.

 فريق الحقوق106
والحريات

قانوين

25

 السجن دار تأديب وتهذيب وإصالح، يخضع لإلرشاف القضايئ ويحظر فيه
 كل ما ينايف كرامة اإلنسان أو يعرض صحته للخطر، وتلتزم الدولة بأن
 تكون اإلصالحيات والسجون املخصصة لتنفيذ األحكام القضائية مشمولة

بالرعاية الصحية والثقافية واالجتامعية.

 فريق الحقوق107
والحريات

قانوين

26
 لكل من قبض عليه باملخالفة ألحكام الدستور والقوانني وانتهكت حريته

 الشخصية أن له ولغريه التظلم ورفع الدعوى الجزائية أمام القضاء ضد كل
من انتهك حريته الشخصية أو شارك يف ذلك أو أمر به.

 فريق الحقوق108
والحريات

قانوين

 العقوبة شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بقانون، وال تنفذ عقوبة إال27
بحكم قضايئ بات، وال يرسي القانون عىل األفعال السابقة عىل صدوره.

 فريق الحقوق109
والحريات

قانوين

 تجريم االستغالل السيئ للمؤسسة األمنية والعسكرية مبا يؤدي إىل28
انتهاك حقوق اإلنسان.

 فريق الحقوق115
والحريات

قانوين
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29

 لكل شخص الحق يف الخصوصية مبا ال يتناىف مع حقوق اآلخرين
وذلك يف:

- أن ال يتعرض للتفتيش أو يفتش منزله.

- أن ال تفتش ممتلكاته.

- أن ال يحجز ما بحوزته.

- أن ال تنتهك خصوصية اتصاالته بكافة اشكالها.

 فريق الحقوق122
والحريات

قانوين

 سبق وأن
 نصت املادة
 )48( من

 الدستور عىل
ذلك

 فريق الحقوق123لجميع املواطنني الحق يف الحصول عىل جواز سفر دون متييز.30
والحريات

قانوين

 فريق الحقوق124ال يجوز مراقبة أي مواطن إال بإذن قضايئ.31
والحريات

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )48/ب(

 من الدستور
عىل ذلك

32

حرمة املسكن:

وينظمه القانون. أ- للمساكن حرمة وال يجوز مراقبتها أو تفتيشها إال بأمر قضايئ

وتفتيشها. ب- لدور العبادة ودور العلم حرمة ينظم القانون مراقبتها

 فريق الحقوق125
والحريات

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )52(
 من الدستور
عىل ذلك

33

 حرية التنقل من مكان إىل آخر واإلقامة والسكن يف األرايض اليمنية
 مكفولة لكل مواطن وال يجوز تقييدها إال يف الحاالت التي ينظمها
 القانون ملقتضيات أمن وسالمة املواطنني، وحرية الدخول اىل الجمهورية
 والخروج منها ينظمها القانون، ويف كل األحوال ال يجوز أن تتعارض مع

الحريات املكفولة يف الدستور.

 فريق الحقوق126
والحريات

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )57(
 من الدستور
عىل ذلك

 ال يجوز أن يجرب أي شخص عيل ترك منزله، وال يجوز أن يهدم منزل34
أي شخص من دون حكم قضايئ بات وبتعويض عادل.

 فريق الحقوق128
والحريات

قانوين

 لحياة املواطنني حرمة خاصة ورسيتها مكفولة مبا يف ذلك أمنهم الشخيص35
ومنازلهم ووثائقهم الخاصة وممتلكاتهم.

 فريق الحقوق129
والحريات

قانوين

 للمنازل حرمة فيام عدا حالة الخطر واالستغاثة )حالة الخطر، مثل:36
الحريق والفيضانات(.

 فريق الحقوق130
والحريات

قانوين

أشكال37 وكافة  واإلرضاب  والتظاهر  التجمع  يف  الحق  مواطن   لكل 
االحتجاجات السلمية مبجرد اإلخطار.

 فريق الحقوق131
والحريات

قانوين

38
 الحق يف مامرسة كافة أشكال االحتجاجات السلمية مصان، وتكفل الدولة

 ضامن حامية الساحات وامليادين العامة، وتضمن عدم وضع القيود عىل
مامرسة هذا الحق.

 فريق الحقوق132
والحريات

قانوين

 يحظر إسقاط الجنسية عن أي ميني، وينظم القانون أحكام اكتساب39
الجنسية اليمنية أو إسقاطها عمن اكتسبها.

 فريق الحقوق136
والحريات

قانوين

 سبق وأن نصت
 املادة )44(
 من الدستور
عىل ذلك

40
 الحق يف االتصال والتواصل عرب الوسائل العلمية الحديثة مكفول، وُتجرم

 القرصنة والتجسس عىل هذه الوسائل اإللكرتونية ما مل يكن عرب أحكام
قضائية نافذة.

 فريق الحقوق145
والحريات

 )مبادئ
 دستورية
عامة(

 تلتزم الدولة بعدم انتهاك حقوق اإلنسان أثناء فرض حالة الطوارئ والتي41
يجب أن تكون لفرتة زمنية محددة.

 فريق الحقوق147
والحريات

 )مبادئ
 دستورية
عامة(

 فريق الحقوق150تدرس مادة الحقوق والحريات يف كافة الكليات واملعاهد العسكرية.42
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 تلتزم الدولة بكافة أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان43
املصدق عليها من قبل الدولة وفقاً للدستور.

 فريق الحقوق153
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 سبق وأن
 نصت املادة
 )6( من

 الدستور عىل
ذلك

 فريق الحقوق155تجريم أي اعتداء عىل الحقوق والحريات املنصوص عليها يف الدستور.44
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

45

 ال يجوز تسليم الالجئني السياسيني أو إعادتهم قرساً إىل البلد الذي فروا
 منه، وينظم القانون حق منح اللجوء السيايس بحيث ال يجوز منحه لكل
 من ارتكب جرائم دولية أو إرهابية، كام يسقط حق اللجوء السيايس عن

كل من ألحق رضراً باليمن.

 فريق الحقوق180
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 سبق وأن
 نصت املادة
 )46( من

 الدستور عىل
ذلك

 ال يجوز إبعاد األجانب املقيمني يف اليمن بصفة قانونية إال بحكم46
قضايئ بات.

 فريق الحقوق181
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

47
 تلتزم الدولة مببادئ حقوق اإلنسان وحرياته العامة والخاصة مبا

أي ومنع  لحاميتها  وطنية  اسرتاتيجية  وتضع  الدستور،  يخالف   ال 
انتقاص منها.

 فريق الحقوق187
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 توقيع أقيص العقوبات ملرتكبي االعتقال التعسفي والرسي واإلخفاء48
القرسي واالختطاف.

 فريق الحقوق216
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 استخدام الوسائل اإلعالمية العامة مبا يؤدي إىل رفع الوعي املجتمعي49
لحقوق وواجبات املواطن وليس العكس.

 فريق الحقوق225
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 تعترب املواثيق واملعاهدات الدولية النافذة املوقع عليها من قبل الدولة50
اليمنية إحدى الضامنات للحقوق والحريات.

 فريق الحقوق226
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

 سبق وأن
 نصت املادة
 )6( من

 الدستور عىل
ذلك

51
 ضامن حق كل ميني يف التجمع السلمي بال سالح دون الحاجة إىل

 اإلبالغ املسبق عن ذلك أو الحصول عىل ترخيص، وينظم القانون ضوابط
التجمع يف الساحات وامليادين العامة.

4

 فريق التنمية
 )الشاملة
 واملتكاملة
واملستدامة(

 )التنمية
 السياسية

 واالجتامعية
والثقافية(

52
 يكون لألشخاص الذين يعتقلون بصورة غري قانونية، وأولئك الذين تثبت

 براءاتهم بعد اإلدانة الحق يف الحصول عىل تعويض معنوي ومادي كامل
من الدولة يحدده القضاء.

10

 فريق التنمية
 )الشاملة
 واملتكاملة
واملستدامة(

 )التنمية
 السياسية

 واالجتامعية
والثقافية(

53
 إصدار القوانني الالزمة ملنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق

 والحريات العامة، وتأمني مناخ مالئم لتطوير قوانني وترشيعات ومامرسات
آمنة للحرية الفردية والجامعية أثناء املامرسة السياسية.

8

 فريق التنمية
 )الشاملة
 واملتكاملة
واملستدامة(

 )التنمية
السياسية(
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املبحث الثاين

املخرجات ذات الُبعد اإلداري

بدورها تفرعت املخرجات ذات الُبعد اإلداري إىل العديد من القضايا، حيث تندرج 
ضمن هذا النوع من املخرجات القضايا التالية:

متثيل الجنوب بـــنسبة50% يف التوظيف والتعيني والتأهيل، ومعالجة - 
أوضاع املبعدين.

هيكلة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية.- 

التعيني يف املناصب األمنية والرشطية. - 

قضية التجنيد يف أجهزة األمن والرشطة.- 

مكافحة الفساد واالختالالت اإلدارية.- 

حقوق منتسبي األمن والرشطة. - 

تسوية أوضاع املتقاعدين.- 

 وقد تم تحديد قضيتني من أهم هذه القضايا، لدراســة مخرجات الحوار بشأنها 
وتحليلها، وهذه القضايا كالتايل:

أوالً- متثيل الجنوبيني بنســبة50% يف التوظيف والتعيني والتأهيل، ومعالجة أوضاع 

املبعدين واملقصيني من وظائفهم:

أ- متثيل الجنوبيني بنسبة50% يف التوظيف والتعيني والتأهيل:

أكدت مخرجات بعض فرق الحوار الوطني ال سيام مخرجات فريق القضية الجنوبية 
عىل أن يتم التمثيل يف القوات املســلحة واألمن واملخابرات يف املرحلة التأسيســية %50 
شامل و50% جنوب عىل مستوى املراتب القيادية يف الجيش واألمن واملخابرات، ما عدا 

ذلك 50% سكان و50% جغرافيا. 

وُيعتقد بأن نص هذا املخرج قد جاء كمحاولة السرتضاء الطرف الجنويب لالستمرار 
يف مؤمتر الحوار، ولتعويض بعض العسكريني واألمنيني الجنوبيني عام لحقهم من ظلم 

متثل يف اإلحالة للتقاعد أو اإلقصاء أو الترسيح القرسي.

وقد وجه مجلس الوزراء يف اجتامعه األسبوعي املنعقد بتأريخ 2014/06/25م 
بإعطاء األولوية للجنوبيني لشــغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب يف الخدمة 
املدنية والقوات املســلحة واألمن يف ضوء مخرجات مؤمتر الحوار الوطني الشامل، 
وذلك عىل مستوى املركز من »الوزارات واملؤسسات والهيئات املركزية«، مع احرتام 
متطلبات الخدمة املتعلقة باملؤهالت واملهارات ومبا يؤدي إىل إزالة التمييز وتحقيق 
العدالة، بناًء عىل نتائج عمل اللجنة الوزارية املكلفة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير 
االتصاالت مبراجعة مرشوع قرار إعطاء األولوية للجنوبيني لشغل الوظائف الشاغرة)9(.

وهناك ملحوظات عىل مضمون هذا املخرج ميكن إيجازها فيام ييل: 

عىل الرغم من تحديد رسيان هذا املخرج بفرتة انتخابية واحدة تأيت بعد االنتهاء أ. 
من صياغة وإقرار الدستور االتحادي، إال أن يف ذلك إخالالً رصيحاً مببدأ العدالة 
واملساواة يف تويل املناصب القيادية التي تنص عليها معظم املبادئ الدستورية 
يف كل األنظمة القانونية يف العامل، بل إنه قد يكون يف ذلك شبهة مخالفة بعض 

أحكام الرشيعة اإلسالمية املتعلقة بتويل بعض الواليات العامة.

 نسبة التمثيل 50% املوزعة بني الجنوب والشامل فيه من وجهة نظري معالجة ب. 
ملظامل تعرض لها الجنوبيون عىل حساب مظامل جديدة قد يتعرض لها إخوانهم 

يف الشامل، وتكريساً للوالء الشطري يف الجيش واألمن واملخابرات. 

أ.
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 يف الوقــت الذي أكدت فيه وثيقة مخرجات الحوار الوطني عىل صون القوات ج. 
املسلحة واألمن من كل صور التفرقة الحزبية والعنرصية والطائفية واملناطقية 
والقبلية؛ وذلك ضامناً لحيادها، وقيامها مبهامها الوطنية عىل الوجه األمثل، 
وبناء جهاز الرشطة واألجهزة األمنية األخرى عىل أسس وطنية وغري جهوية، فإن 
نص هذا املخرج يتعارض مع ذلك كله، ويفتح الباب عىل مرصاعيه للمناطقية 
وللتسابق الحزيب والشليل عىل املوظفني الجنوبيني لالستفادة منهم يف توسيع 
النفوذ يف املؤسسة العسكرية واألمنية، ولعل أحداث يناير 1986م وحرب عام 
1994م، سبقتها بعض املامرسات املشابهة التي أوصلت الوطن إىل ما وصل إليه.

مبا أن هذا امُلخرج يتطلب إقراره إىل نص دستوري أو حتى قانوين، فإن االستعجال د. 
يف تطبيقه عملياً بحسب طلب الهيئة السياسية ملكون الحراك الجنويب السلمي، 
قد يرتتب عليه أن يكون إجراًء مشوباً بالبطالن، وميكن الطعن فيه أمام املحكمة 

املختصة من أي طرف قد يكون له أدىن مصلحة يف ذلك.

ب- معالجة أوضاع املبعدين واملقصيني من وظائفهم:

بالنسبة لقضية املبعدين واملقصيني من الوظائف يف القطاع العسكري واألمني وحتى 
املدين بعد حرب عام 1994م، فإن هذه القضية مل تأخذ األبعاد السياســية واإلعالمية 
ل بعض املبعدين واملقصيني واملتقاعدين يف  لها بالحجم الذي أخذته إال بعد أن شــكَّ
القطاع العسكري واألمني نواة الحراك الجنويب يف العام 2007م، حيث بدأ هذا الحراك 
كحركة مطلبية تطورت بعد ذلك مع اســتغاللها من قبل بعض القوى السياسية الجنوبية 
كمحاولة الستعادة بريقها السيايس وزيادة حجم تأثريها لدى أبناء املحافظات الجنوبية، 
وألبســته بعد ذلك مطالب سياسية تركزت حول فك االرتباط واملطالبة بانفصال الجنوب 

عن الشامل.

وقد ســاعد يف توسع هذا الحراك وزيادة شــعبيته اإلهامل والالمباالة من قبل 
الحكومات املتعاقبة يف حل مشكلة هؤالء املبعدين، التي مل تكن لتكلف خزينة الدولة 
سوى بضعة ماليني من الرياالت، عزز من ذلك ســوء اإلدارة وتفيش الفساد السيايس 
واإلداري واملايل، إضافة إىل العديد من املامرســات التي طالت أبناء الشعب اليمني يف 
املحافظات الجنوبية، وهو ما أســهم يف تضخيم هذه املشــكلة املطلبية، وتحولت  إىل 
ما يسمى القضية الجنوبية التي كان لها محور مستقل بحد ذاته ضمن محاور الحوار 

الوطني الشامل.

وقد سبق إنهاء مخرجات الحوار الوطني إجراءات من قبل رئيس الجمهورية إلثبات 

الجدية واملصداقية يف معالجة هذه القضية، متثلت بإصدار القرار رقم )2( لسنة 2013م 
بتأريخ 8 يناير 2013م، الذي قىض بإنشاء وتشكيل لجنتني ملعالجة قضايا األرايض واملوظفني 

املبعدين عن وظائفهم يف املجال املدين واألمني والعسكري يف املحافظات الجنوبية.

ويف 9 ديسمرب 2013م أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم )253( لسنة 2013م 
بإنشــاء صندوق تعويضات أصحاب قضايا األرايض التي تم االستيالء عليها واملوظفني 
الذيــن تم إبعادهم من وظائفهم يف املجال املدين واملجال األمني واملجال العســكري 
يف املحافظات الجنوبية منذ عام 1994م، ومن ضمن أهــداف هذا الصندوق معالجة 
وتعويض أصحاب قضايا املوظفني املبعدين عن وظائفهم يف املجال املدين األمني واملجال 

العسكري.

وتىل يف العام 2013م والعام الجاري 2014م صدور العديد من القرارات الجمهورية 
مبعالجة أوضاع أكرث من خمســة آالف موظف يف املجال األمني والعسكري، منهم ما 

يقارب األلف والخمسامئة يف وزارة الداخلية واألمن السيايس.   

كــام خرج مؤمتر الحوار أيضاً بعدد من القرارات والتوصيات فيام يتعلق مبعالجة 
قضية هؤالء املبعدين واملقصيني، عىل اختالف أســباب إقصائهم والحقب الزمنية التي 
طالتهــم فيها إجراءات اإلبعاد واإلقصاء، إال أنه يالحظ عىل هذه املخرجات أنها خلت 
من النص والتأكيد عىل إجراءات واضحة متنع تكرار املامرسات التي أدت إىل مثل هذه 
القضايا يف املستقبل، سواء كان ذلك بصورة مبارشة أم غري مبارشة، وتجريم من ُيقدم 

عليها من أي توجه كان ويف ظل أي ظروف كانت. 

جدول رقم )3(
مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بتمثيل الجنوب بـ 50% يف التوظيف والتعيني والتأهيل، 

ومعالجة أوضاع املبعدين )10(

 رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
املخرج

 الفريق
 الذي خرج

به
 نوع

ملحوظاتاملخرج

1

 خالل الدورة االنتخابية األوىل بعد تنّبي الدستور االتحادي،
 ميّثل الجنوب بنسبة خمسني يف املئة يف كافة الهياكل القيادية
 يف الهيئات التنفيذية والترشيعية والقضائية، مبا فيها الجيش
 واألمن، التي يتّم التعيني فيها مبوجب قرارات يصدرها رئيس
 الجمهورية أو رئيس الوزراء، وُيمّثل الجنوب كذلك بنسبة

خمسني يف املئة يف مجلس النواب.

10
 فريق معالجة

 القضية
الجنوبية

إداري
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2

 يجب معالجة عدم املساواة يف الخدمة املدنية والقوات املسلحة
 واألمن عىل املستوى املركزي عرب قوانني ومؤسسات ومبا يضمن
 إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيني، ومن أجل
 معالجة تفاوت التمثيل يف التوظيف؛ يكون للجنوبيني أولوية يف
 شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب يف الخدمة املدنية
 والقوات املسلحة واألمن، ويجب أن تحرتم التعيينات متطلبات
الت، وال يحّق رصف أّي

ّ
 الخدمة املدنية املتعلقة باملهارات واملؤه

موظف بشكل تعسفي.

11
 فريق معالجة

 القضية
الجنوبية

إداري

قانوين

3
 تلتزم الدولة باالعتذار وجرب الرضر والتعويض العادل ملن ترضروا

 وانتهكت حقوقهم خالل أية حروب، وتلتزم مبعالجة أوضاع
املبعدين واملفصولني من وظائفهم املدنية والعسكرية.

3

 فريق قضايا
 ذات بعد

 وطني
 واملصالحة
 الوطنية
 والعدالة
االنتقالية

إداري

4

 يف إطار جرب الرضر الجامعي تلتزم الدولة مببارشة برامج حكومية
 تنموية واقتصادية واجتامعية وسياسية، وتعمل عىل توفري الفرص
 العادلة واملتكافئة ألبناء كل املحافظات لاللتحاق بكافة الجامعات
 والكليات واملعاهد واألكادمييات املدنية والعسكرية يف الداخل
 والخارج، وكذلك السلك الدبلومايس، ودواوين الوزارات واملناصب
 العليا يف الدولة والوظيفة العامة؛ مبا يكفل عكس الرشاكة الوطنية
 الفعلية والتواجد العادل لكل أبناء الوطن يف كل مؤسسات الدولة
 وسلطاتها املختلفة؛ مبا ال يتعارض مع الرشوط القانونية لشغل

الوظائف ومبا يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية.

115

 فريق قضايا
 ذات بعد

 وطني
 واملصالحة
 الوطنية
 والعدالة
االنتقالية

إداري

5

 يتم التمثيل يف القوات املسلحة واألمن واملخابرات يف املرحلة
 التأسيسية 50% شامل و50% جنوب عىل مستوى املراتب القيادية
 يف الجيش واألمن واملخابرات، ما عدا ذلك 50% سكان و%50

جغرافيا.

2
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )موجه
دستوري(

6

 إعادة جميع املتقاعدين واملقصيني واملنقطعني الجنوبيني قرساً
 جراء حرب عام 1994م إىل أعاملهم ووظائفهم، ومنحهم كافة
 مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفرتة السابقة،
 وتطبيق اسرتاتيجية املرتبات عليهم, مبا يف ذلك اصحاب خمسة
 أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90م وتشكلت لهم

لجان عام 2006م ,2007 م ومل يتم تنفيذ ذلك.

2
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

7

من املحافظات الشاملية  إعادة املتقاعدين واملقصيني قرساً 
عام وحرب  صعدة  حروب  من  املترضرون  مقدمتهم   ويف 
الفرتة وحساب  بزمالئهم  أسوة  الحقوق  جميع  يف   1994م، 
 التي قضوها يف التقاعد واإلقصاء وتطبيق اسرتاتيجية املرتبات

عليهم.

3
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

 إصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر يف قضايا8
املبعدين واملتقاعدين يف املحافظات الشاملية.

4
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

9

 إصدار قرارات رئاسية بعودة املقصيني واملبعدين واملتقاعدين
 املشمولني بقرارات اللجنة الرئاسية التي شكلها وكذلك إلزام
 الجهات العسكرية واألمنية االستعداد الستقبالهم وترتيب أوضاعهم
مبا يليق مبستوياتهم ومؤهالتهم وتخصصاتهم ومواقعهم السابقة.

34
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

10

 عىل وزارة الدفاع ترتيب أوضاع من سبق صدور قرارات بعودتهم
 مبا يليق مبؤهالتهم وخدماتهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم من
 ترقية ورتبة وتسكني وتعويض وكذلك الحال بالنسبة للداخلية

واألمن السيايس.

35
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

11

 منح كافة الحقوق لكل من تم ترقيمهم يف املؤسستني العسكرية
 واألمنية يف الجنوب من عنارص الجبهة الوطنية قبل الوحدة
وعقب توقف  املباركة مبوجب اتفاق قياديت الشطرين سابقاً 
 النشاطات املسلحة للجبهة الوطنية وجرى إيقاف مستحقاتهم

وإقصاؤهم منذ أواخر عام1990م.

41
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

12

 أ- إعادة جميع املقصيني واملنقطعني واملتقاعدين قرساَ جراء
 حرب صيف 94م وبسبب حروب صعدة ومن املحافظات
 الشاملية عموماً، مبا فيهم املرسحني من وحداتهم خالل
ومنحهم ووظائفهم  أعاملهم  إىل  2012م   ،  2011  عامي 
 كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفرتة
 السابقة وتطبيق اسرتاتيجية املرتبات عليهم، مبا يف ذلك
 أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام
 90م وتشكلت لهم لجان عام 2006 و 2007م ومل يتم

   تنفيذ ذلك.

 االجراءات
 واألليات
 الكفيلة

 باملساعدة
 إلعادة
 التنظيم

 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن
توصيات

 6- إعادة كل املتفرغني واملرسحني قرساً من القوات املسلحة13
واألمن إىل وحداتهم العسكرية.

13-3-3
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

توصيات

ثانياً- هيكلة وزارة الداخلية:

أصدر رئيس الجمهورية يف تأريخ 21 فرباير 2013م القرار الجمهوري رقم )50( لسنة 
2013م بشــأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، الذي قىض بإعادة هيكلة األمن 

ووزارة الداخلية.

وعىل الرغم من أن هذا القرار جاء ســابقاً ملخرجات الحوار الوطني الذي اختتم يف 25 
فرباير 2014م، التي نصت عىل ما يتعلق بهيكلة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية فيام يقارب 
الخمســة عرش مخرجاً، إال أن قرار الهيكلة جاء متوافقاً مع بعض هذه املخرجات، حيث 
تضمن مرشوع إعادة الهيكلة تحديثاً لألجهزة التابعة لوزارة الداخلية، يف انتظار هيكلة 
جهازي األمن السيايس والقومي ودمجهام يف جهاز واحد بناًء عىل القرار واملوجه القانوين 
رقم )38( الذي خرج به فريق أسس بناء الجيش واألمن ضمن مخرجات مؤمتر الحوار 

الوطني.

وعموماً، فقد احتوى قرار إعادة الهيكلة عىل ثالث مواد، األوىل األهداف واألســس 
واملبادئ إلعادة الهيكلة، وتضمنت املادة الثانية تتسلسل خطة السلطة والقيادة وفق 
الهيكل التنظيمي، يف حني نصت باقي املواد بإلزام وزير الداخلية استكامل إعداد املهام 
واالختصاصات التفصيلية لهذا الهيكل ضمن الالئحة التنظيمية للوزارة، وبأن يعمل بهذا 

القرار من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية.
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وقد روعي يف مرشوع إعادة الهيكلة والهيكل التنظيمي الجديد تاليف املركزية الكبرية يف 
مامرسة االختصاصات التي كانت سائدة يف ظل الهيكل السابق.

حيث ُحدد يف هذا الهيكل نائباً واحداً لوزير الداخلية إضافة إىل ثالثة وكالء باختصاصات 
محددة تتبعهم قطاعات ومصالح وإدارات عامة معينة، وتم اســتحداث منصب »مفتش 
عام«، يتبع إرشافياً نائب الوزير، ويدير مهامه بطريقة مؤسســية عرب أربع إدارات، هي: 
)اإلدارة العامة ملكافحة الفساد وتجاوزات الرشطة، اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان، اإلدارة 
العامة للرقابة والتفتيش، اإلدارة العامة للجودة الشاملة(، وهذه اإلدارات ُتعد مستحدثة 
يف الهيكل الجديد باستثناء إدارة الرقابة والتفتيش التي كانت موجودة يف الهيكل السابق، 
وهذا األمر يحمل يف طياته إشارة إىل أن العمليات املالية واإلدارية يف الوزارة ستكون تحت 
الرقابة والتفتيش الدوري من قبل أكرث من جهة مختصة، يضاف لذلك أن منتسبي الرشطة 

سيخضعون بدورهم للمساءلة عن أية تجاوزات أو انتهاكات يقدمون عىل ارتكابها.

وبــدالً من أربعة وكالء ألربعة قطاعات تضمنها الهيكل الســابق، حدد الهيكل الجديد 
ثالثة قطاعات رئيسة هي: )قطاع الخدمة املدنية(، )قطاع األمن والرشطة(، )قطاع املوارد 
البرشية واملالية(، وُحدد للقطاعني األخريين وكيالن مساعدان، فقطاع األمن والرشطة ُحدد 
له وكيل مســاعد لألمن الجنايئ وتتبعه بعض اإلدارات األمنية ذات الشق الجنايئ، ووكيل 
مساعد آخر لعمليات الرشطة وتتبعه إدارات أمنية ذات شق عمليايت، أما وكيل قطاع املوارد 
البرشية فله وكيالن مســاعدان، األول للموارد البرشية وتتبعه اإلدارات الخاصة بـ: )شؤون 
الضباط وشؤون األفراد والتقاعد، واإلدارة العامة لإلعداد البدين والريايض( والوكيل املساعد 
اآلخر وكيل للتجهيزات واملوارد املالية، وتتبعه اإلدارات الخاصة بـ: )الشؤون املالية، واإلمداد 

والتموين، واملرشوعات واألرايض واإلسكان، والخدمات الطبية واالجتامعية(. 

وبالنسبة للمصالح التابعة للوزارة، فبعد أن كانت خمس مصالح رئيسة تتبع الوزير 
مبارشة، وهي: )مصلحة الســجون، مصلحة األحوال املدنية، مصلحة الدفاع املدين، مصلحة 
خفر السواحل، مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية(، فإنه وفقاً للهيكل الجديد فقد تقلص 
اإلرشاف املبارش للوزير عىل هذه املصالح لينحرص فقط عىل )مصلحة خفر السواحل(، أما 
بالنسبة لبقية املصالح فقد تم مبوجب الهيكل الجديد استحداث قطاع  مستقل )قطاع 
الخدمات املدنية( تخضع مبوجبه بقية املصالح لإلرشاف املبارش من قبل وكيل هذا القطاع.

 كام تم يف الهيكل الجديد إلغاء تسمية )قوات األمن املركزي( واستبدالها مبسمى )قوات 
األمن الخاصة(، وأعيد تســمية اإلدارة العامة للشؤون القانونية إىل )اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية وقضاء الرشطة(، وأعيد مسمى قيادة رشطة النجدة إىل )اإلدارة العامة لرشطة 

الدوريات وأمن الطرق(، وتسمية اإلدارة العامة للمرور بـ: )اإلدارة العامة لرشطة السري(.

وعىل الرغم من أن هذا الهيكل الجديد قد تم االســتعانة يف إعداده ببعض الخرباء من 
دول شقيقة وصديقة، إال أنه باعتقادي مل يّحد كثرياً من التضخم يف القطاعات واإلدارات 
التي اشتمل عليها، إضافة إىل أنه جرى استحداث مناصب الحقة عىل عملية إقراره دون 
إجراء دراسة كافية، كام أن التعيينات التي متت يف املناصب التي تضمنها هذا الهيكل مل 
تختلف يف آليتها عام كان يتم يف السابق من محاصصة تعتمد من وجهة نظر الباحث 
عىل معايري حزبية ومناطقية، وهو ما يتعارض مع رشوط الكفاءة لتويل تلك املناصب، ومل 
يواكب مجريات التغيري الذي تم يف الدولة بعد ثورة الشــباب السلمية، بل ويتعارض أيضاً 
مع ما خرج به مؤمتر الحوار الوطني من قرارات وتوصيات عدة نصت بعضها عىل مراجعة 
التعيينــات الجديدة يف الجيش واألمن، ملعرفة مدى توافقها مع األســس الوطنية واملهنية، 
وبأن يعاد البناء والتشكيل النوعي لقوات الرشطة واألمن طبقاً لشكل الدولة الجديدة عىل 

قاعدة التوازن. 

وأعتقد، بأن هذا األمر لو استمر عىل ما هو عليه من إقدام بعض األحزاب والجامعات 
املشاركة يف الحكومة عىل نهج التعيني يف الوزارات التي كانت من حصتها يف الحكومة وذلك 
عىل أساس الوالء وليس الكفاءة - وهو ما كان قامئـاً سابقاً - سنجد أنفسنا يف حال عدم 
تطبيق مخرجات الحوار الوطني بكل شــفافية نكرر لعبة الكرايس املوسيقية عىل املناصب 
العامة)(، وهو ما سيعمق من مشكالتنا السياسية واإلدارية واالجتامعية، وسيرتتب عىل ذلك 

التأثري عىل األمن واالستقرار يف الدولة.   

وعمومــاً، وبالنظر إىل ما أوىص به رئيس الجمهورية عند توقيعه عىل القرار الجمهوري 
بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وما خرج به مؤمتر الحوار الوطني من مقررات، تتعلق بشكل 
الدولة االتحادي القائم عىل نظام األقاليم، وما نصــت عليه بعضها من نقل تبعية بعض 
املصالح واإلدارات العامة التابعة لوزارة الداخلية إىل وزارات أخرى، وإنشاء أجهزة وإدارات 
عامة جديدة للقيام بأعامل محددة، أجزم بأنه سيجرى تعديل آخر عىل هذا الهيكل، 
الســتيعاب تلك املقررات والتوصيات يف القريب العاجل، وذلك يف إطار التنفيذ الكامل 
ملخرجات الحوار الوطني، مع تفعيل رشوط الكفاءة واملقدرة عند شــغل املناصب األمنية 
املختلفة، بصورة تطبق معها القوانني واللوائح ذات العالقة، وتنفذ من خاللها مخرجات 
الحوار الوطني، ويتالىف فيها اجرتار أخطاء ومامرسات املايض التي كانت من ضمن أهم 

أسباب التغيري الذي تم يف الدولة.
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جدول رقم )4(
مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بهيكلة وزارة الداخلية واألجهزة األمنية )11(

 رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
املخرج

 الفريق
 الذي خرج

به
 نوع

ملحوظاتاملخرج

 هيكلة أجهزة الدولة العسكرية واألمنية عىل أسس وطنية1
وعلمية.

 فريق معالجة22
قضية صعدة

إداري

2
وتحديد والقومي  السيايس  األمن  جهازي  هيكلة   تعاد 

 اختصاصاتهام مبا يحفظ أمن البلد وال يتعارض مع حقوق
اإلنسان وتكون الرقابة عىل أداء مهامهام للقضاء والربملان.

36
 فريق معالجة

 القضية
الجنوبية

إداري

 إعادة التقييم والهيكلة لألجهزة األمنية واالستخباراتية مبا يكفل3
سيادة القانون.

17
 فريق الحكم

الرشيد
 )موجه
قانوين(

4
 النص يف القانون عىل إنشاء جهاز خاص مهمته متابعة جودة

 األداء اإلداري مبؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتقييم مدى
التقدم وتحديد مواطن الضعف والقوة ونرش مفاهيمها.

61
 فريق الحكم

الرشيد
 )موجه
قانوين(

5

،  ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة من قطاعني داخيلٍّ وخارجيٍّ
 يتوىل رصَد التهديداِت التي تهدد األمن القومي اليمني، كام
 يقوم بالتحري وجمع املعلومات وإعداد ملفاٍت متكاملٍة عنها،
املشورة تقديم  يتوىل:  كام  املختصة،  الجهات  إىل   وإحالتها 
 للحكومة يف كل ما يتعلق باألمن القومي اليمني، وتكون تبعيته
 للمجلس األعىل للدفاع واألمن القومي، وميارس جهاز املخابرات
 عمله وفقا للقانون، وملبادئ حقوق اإلنسان، املعرتف بها دوليا،
 ويحدد القانون مهام واختصاصات الجهاز، ويخضع لرقابة السلطة
 الترشيعية، وللجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة، مبا يضمن تفعيل
 دور الرقابة املالية، مع الحفاظ عىل طابع الرسية، وال يتمتع
 جهاز املخابرات بصفة الضبطية القضائية، ويعني رئيس الجهاز
 من الشخصيات الوطنية املعروفة املشهود لها بالنزاهة والحيادية

وتصادق عىل تعيينه السلطة الترشيعية.

6
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )م
دستوري(

6
 مراجعة الترشيعات الحالية للقوات املسلحة واألمن واملخابرات

 وإصدار الترشيعات التي تواكب الدستور الجديد ومتطلبات
الهيكلة الجديدة.

2
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 وموجهات
قانونية(

 إنشاء جهة اختصاص يف وزارة الداخلية تعنى بالرشاكة املجتمعية7
لتعزيز العالقة والثقة والتواصل اإليجايب بني األمن واملجتمع.

36
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 وموجهات
قانونية(

8

 يدمج جهازا األمن القومي والسيايس، ويتم إصدار قانون بإنشاء
 جهاز مخابرات عامة من قطاعني داخيل وخارجي يحدد فيه
 بوضوح مهام واختصاصات الجهاز، كام يبني فيه آلية الرقابة
عىل واملحاسبة  للرقابة  املركزي  وللجهاز  الترشيعية   للسلطة 
 املخابرات، مبا يحافظ عىل طابع الرسية لعمل جهاز املخابرات
 وكذلك يبني فيه أن جهاز املخابرات يقترص عمله عىل جمع
 املعلومات وتحليلها والتحري عنها وإحالتها إىل الجهات املختصة
 دون أن يحق له القيام بالقبض والضبط واالعتقال A أي عدم
 متتعه بصفة الضبطية القضائية A وإمنا عليه اإلحالة إىل جهة
 متخصصة احرتافية بالرشطة لتتوىل القيام بأعامل القبض والضبط

بعد اإلحالة إىل النيابة العامة.

38
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 وموجهات
قانونية(

9
 تنظيم الدفاع املدين وتوفري متطلباته املادية والبرشية عىل

 مستوى الجمهورية واعتامد بدل مخاطر للعاملني يف هذا
املرفق.

47
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 وموجهات
قانونية(

10

 إعادة تنظيم مصلحة السجون وتوفري املوازنة الكافية لها ورفدها
 بالكوادر ذات املؤهالت العالية حتى ميكن تنفيذ برنامج اإلصالح
 والتأهيل للمصلحة، وتوفري حوافز مالية للعاملني فيها وتقوم
 بحراسة مراكز اإلصالح والتأهيل جهة أمنية واحدة، وااللتزام
 بتصنيف النزالء باعتبار السجن دار تأهيل وتهذيب وإصالح،
 يخضع لألرشاف القضايئ ويحظر فيه كل ما ينايف كرامة االنسان
 أو ُيعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل املحكوم عليهم
 وتيرس لهم سبل الحياة الكرمية بعد االفراج عنهم وتنشأ مراكز

حضانة لرعاية أطفال السجينات.

48
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 وموجهات
قانونية(

لشكل11  يعاد البناء والتشكيل لقوات الرشطة واألمن طبقاَ 
الدولة الجديدة عىل قاعدة التوازن.

22
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

12

 توفري األموال الالزمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا
 واالختالالت التي حدثت يف الفرتة السابقة، ويف مقدمتها عودة
 املبعدين قرساً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صندوق الرعاية
 االجتامعية )صندوق التقاعد( التابع للقوات املسلحة واألمن،
 وتكاليف نرش وإعادة متوضع الوحدات العسكرية وفقاً ملرسح

العمليات الجديد.

40
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  ) قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

 عىل لجنة الهيكلة أن تراعي وبصورة جدية فيام تقوم به13
عدم تكرار أخطاء املايض بكل أشكاله وصوره.

 فريق أسس بناء-
الجيش واألمن

توصيات
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املبحث الثالث

املخرجات ذات الُبعد األمني

ال شــك بأن مخرجات مؤمتر الحوار املتعلقة باألمن والرشطة عىل اختالفها، تصب يف 
مجملها يف تعزيز األمن العام والحد من املظاهر واملؤثرات التي تنعكس سلباً عىل األمن 
واالستقرار يف الدولة، إال أنه ميكن القول فيام يتعلق ببعض هذه املخرجات: بأن لها أبعاداً 
أمنية محددة وترتبط عىل وجه الخصوص بتعزيز األمن ومكافحة الجرمية، وتنفرد يف ذلك 
دون غريها من املخرجات األخرى، من ذلك عىل سبيل املثال قضية حمل وحيازة السالح 
التــي ميكن إدراجها ضمن املخرجات ذات الُبعد القانوين، إال أن لها يف ذات الوقت ُبعداً 
أمنياً أيضاً، لكننا رأينا بأن الُبعد األمني يف هذه القضية هو الغالب عليها وهو ما جعلنا 

ندرجها ضمن املخرجات ذات الُبعد األمني.

وعموماً، وحتى ال يتم التوسع يف هذا البحث فقد رأينا بأن نركز حديثنا فيام يتعلق 
باملخرجات ذات الُبعد األمني يف القضيتني التاليتني:

مواجهة الجرمية وتعزيز األمن.- 

تنظيم حمل وحيازة السالح.- 

أوالً- مواجهة الجرمية وتعزيز األمن:

بقراءة رسيعة يف مخرجات الحوار الوطني ذات الُبعد األمني، نجد أن هذه املخرجات 
خصصت قرارات وتوصيات تصب يف معالجة قضايا أمنية مختلفة، منها ما يتعلق مبواجهة 
الجرمية واالختالالت األمنية أو تنظيم حمل وحيازة السالح وكذا مكافحة اإلرهاب، إال أن 
قضية اإلرهاب أخذت اهتامماً خاصاً يف هذه املخرجات، وذلك بالنظر إىل النتائج املرتتبة 

عليها وانعكاساتها عىل الجوانب األمنية والسياسية وحتى االجتامعية يف الدولة.

وألن مخرجات الحوار الوطني املتعلقة باإلرهاب متعددة ومتشعبة بصورة ال ميكن 
اإلملام بها يف هذا الحيز املحدود من هذه الدراسة، فقد رأينا أن نخصص هذا البند فقط 
للقرارات والتوصيات التي تضمنتها مخرجات الحوار فيام يتعلق مبواجهة الجرمية وتعزيز 

األمن، التي تندرج ضمن الُبعد األمني لتلك املخرجات، مع ترك ما يتعلق باإلرهاب 
لدراسات مستقبلية.

وعموماً، فقد تضمنت هذه املخرجات قرارات وتوصيات قانونية وإدارية وأمنية، 
يقف يف صدارتها قرار صدر من فريق أسس بناء الجيش واألمن يف صيغة مبدأ دستوري، 
الذي ينص عىل: »إنشاء مجلس أعىل للدفاع الوطني واألمن القومي ويختص بالنظر 
يف الشؤون الخاصة بوسائل تأمني البالد وسالمتها، وإعداد االسرتاتيجيات والسياسات 

ملواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية...إلخ«.

وعىل الرغم من أنه سبق النص عىل إنشاء هذا املجلس يف املادة )38( من دستور 
الجمهورية اليمنية، إال أن التأكيد عليه يف مخرجات الحوار يحمل داللة عىل رضورة أن 
يكون القرار األمني يف الدولة وضامن استقرارها وسالمتها ووضع االسرتاتيجيات الخاصة 
بذلــك منوط بجهة واحدة تتمثل يف هذا املجلس، وبصورة يتم من خاللها تاليف ما كان 
قامئاً يف الســابق عندما كان القرار األمني موزعاً يف يد أكرث من جهة، وهو ما تســبب يف 
نوع من التعارض واالزدواجية يف اتخاذ القرارات األمنية العليا وأسهم يف زيادة االنفالت 

األمني يف الدولة.

كام تضمنت مخرجات الحوار – أيضاً - التأكيد عىل إصالح املنظومة األمنية، وحرص 
هذه املهام يف أفراد األمن دون غريهم، ورضورة قيام وزارة الداخلية بإعداد خطة أمنية 

شاملة لتعزيز األمن وبسط نفوذ الدولة يف كافة أرجائها.

ويف معالجة أمنية لقضية قد ترتبط يف جزء منها مبؤثرات سياسية تضمنت بعض 
مخرجات الحوار النص الرصيح عىل إجراءات للقضاء عىل بعض املامرســات التي تلجأ 
إليها بعض الجامعات املسلحة، من أجل تحقيق أهدافها السياسية، وهي مامرسات 
متس أمن الدولة واستقرارها، وخصت يف هذه املخرجات بالذكر املامرسات التي تصدر 
من جامعة أنصار الله )الحوثيني(، وأكدت عىل رضورة سحب نقاطهم وكل عمل يتناىف 
مع واجبات الدولة، وأن يتزامن ذلك مع استيعاب عنارصهم يف كل مؤسسات وأجهزة 
الدولة، وهو ما تم التأكيد عليه الحقاً يف اتفاق السلم والرشاكة املوقع من جميع األطراف 

واملكونات السياسية يف 21 سبتمرب 2014م.

كام نصت املخرجات أيضاً عىل تجريم إنشاء وتشــكيل وتنظيم أي جامعات أو 
مليشــيات أو أي أجنحة حزبية مســلحة عىل أي خلفية كانت، أو أن تقوم أي جهة 
مبامرسة عمل األجهزة األمنية وأجهزة الدولة، والعمل عىل حرص ومعالجة أسباب نشوء 
وتواجد الجامعات املســلحة، وسحب أسلحتها وفقاً لربنامج وآلية زمنية محددة، مع 
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ضامن تأهيل ودمج األعضاء املنتسبني إليها يف الحياة العامة.

يضاف لذلك، مخرجات أمنية أخرى متعددة تتعلق مبكافحة تهريب األطفال واإلتجار 
بالبرش ومكافحة تهريب املخدرات، ومعالجة قضايا الثأر...إلخ.  

وتحمل هذه القرارات رؤى ميكن أن ُيستند عليها يف إضفاء طابع حديث وروح 
جديدة عىل العمل األمني يف بالدنا لو تم تطبيقها بشــفافية من خالل خطط وبرامج 
تنفيذية تتوافق مع طبيعة العمل األمني لكانت النتائج أكرث إيجابية، الســيام ونحن 
مقدمون عىل تغيري شــكل الدولة من نظام الدولة املركزية إىل النظام االتحادي الذي 
توافق عليه أعضاء مؤمتر الحوار الوطني، وســيتضمن الدستور االتحادي الذي يجري 
صياغته معظم التفاصيل املتعلقة بذلك، وما يتعلق بعمل األمن والرشطة يف إطار 

املنظومة االتحادية أو األقاليم والواليات املتفرعة عنها.

جدول رقم )5(
)مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة مبواجهة الجرمية وتعزيز األمن )12

 رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
املخرج

 الفريق
 الذي خرج

به
ملحوظاتنوع املخرج

1
 عىل أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتناىف مع واجبات

مؤسسات وأجهزة الدولة. الدولة عىل أن يتزامن ذلك مع استيعاب عنارصهم يف كل
55

 فريق
 معالجة
 قضية
صعدة

أمني قانوين

 فريق الحكم15يف ذلك االنضامم إىل االتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن. تعمل الدولة عىل محاربة تهريب األطفال واإلتجار بالبرش، مبا2
الرشيد

 )موجه
قانوين(

3

ويختص القومي  واألمن  الوطني  للدفاع  أعىل  مجلس   ينشأ 
 بالنظر يف الشؤون الخاصة بوسائل تأمني البالد وسالمتها، وإعداد
 االسرتاتيجيات والسياسات ملواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات
 الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلد، كام يختص
 املجلس بإقرار اسرتاتيجيات وخطط تحقيق األمن والسكينة العامة،
 ومواجهة حاالت الكوارث واألزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم
 الحتوائها، وتحديد مصادر األخطار عىل األمن القومي، ويحدد
عىل أن يراعى التمثيل املدين فيه. الدستور والقانون مهامه واختصاصاته األخرى، كام يحدد قوامه

5
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن
 )مبادئ
دستورية(

 سبق وأن
 نصت املادة
 )38( من

 الدستور عىل
ذلك

4
املنافذ كافة  يف   ) البحرية   A )الربية  الحدود  حرس   أمن 

وصالحياتها مهامها  القانون  وينظم  الداخلية  وزارة  واختصاصاتها. يتبع 
41

 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

 إداري

 قرارات)
 وموجهات
(قانونية

5
 إلزام وزارة الداخلية برسعة إعداد خطة امنية شاملة وكاملة،

 لتعزيز وتفعيل دور األمن بكل أفرعه يف املحافظات واملديريات
والسكينة العامة للمواطنني، وحامية املمتلكات العامة والخاصة. والطرقات، ومبا يضمن فرض هيبة الدولة، وتوفري األمن واالستقرار

1
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )قرارات
 تنفيذية

ملعالجات آنية(

6
 إصالح القطاع األمني من خالل وضع األسس املهنية إلعادة

رجال األمن دون غريهم بتنفيذ املهام والواجبات األمنية. إصالح املنظومة األمنية، وتعزيز دوره كهيئة مدنية خدمية، ويقوم
20

 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )قرارات
 تنفيذية

ملعالجات آنية(

7

 يقترص عمل جهاز املخابرات عىل جمع املعلومات وتحليلها
 وإحالتها إىل الجهات املختصة، وال يحق لهم ابتداًء من اآلن
 القيام بالقبض أو االعتقال أو أي عمل تختص به الجهات
 األخرى، ومتارس جميع األجهزة األمنية واالستخباراتية مهامها
املكفولة للمواطنني دستورياً وقانونياً. واختصاصاتها مبا ال يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته

28
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )قرارات
 تنفيذية

ملعالجات آنية(

1-3-13أو أي أجنحة حزبية مسلحة عىل أي خلفية. 1- يجرم إنشاء وتشكيل وتنظيم أي جامعات أو مليشيات8
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

 )موجه
دستوري(

9
 1- يجرم قيام أي فئة أو حزب أو جامعة أو تنظيم نصب
 نفسه كجهة تسلط أو ضبط عىل أي جزء من الوطن أو

جزء من املجتمع بأي حال من األحوال.
13-3-2

 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

  )موجهات
قانونية(

10
يضمن  4- ينظم القانون دخول العرب واألجانب مبا 
 عدم تدخلهم يف أي أنشطة سياسية أو انخراطهم يف
حق يف  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  قتالية  أعامل  املتورطني. أي 

13-3-2
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

  )موجهات
قانونية(

وتبعيتها11 املسلحة  واملليشيات  الجامعات  تحديد  3-3-13واتجاهاتها وأماكن تواجدها ومعالجة أسبابها. 1- 
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

 )توصيات(

 2- حرص ومعرفة أنواع األسلحة التي بحوزة تلك الجامعات12
3-3-13.واملليشيات وسحبها وفق اسرتاتيجية مزمنة

 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

 )توصيات(

3-3-13أعضاء هذه الجامعات لدمجهم يف الحياة العامة. 3- تفكيك الجامعات واملليشيات املسلحة وإعادة تأهيل13
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

 )توصيات(

3-3-13املناهج الدراسية والربامج التثقيفية التوعوية. 4-  تضمني مخاطر االنخراط يف التنظيامت املسلحة يف14
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

 )توصيات(

15

 ينظم القانون دخول العرب واألجانب، وال يجوز يف كل األحوال
 دخول املقاتلني ومنتهيك حقوق اإلنسان من العرب واألجانب إىل
 أرايض الجمهورية، ويعاقب القانون كل من يثبت مساهمته منهم
 يف أي عمل قتايل داخل أرايض الجمهورية، كام يعاقب القانون
 كل من ساعد أو ساهم أو استعان بأي أجنبي يثبت اشرتاكه

يف أي عمل مسلح.

140
 فريق

 الحقوق
والحريات

 )مبادئ
دستورية(

 ُيجرّم أي عمل أو دعوات من شأنها إذكاء الرصاعات والعنف16
واالقتتال الداخيل والتمييز والتحريض عىل الكراهية.

153
 فريق

 الحقوق
والحريات

 )مبادئ
دستورية(

17

 وضع وتنفيذ آليات ووسائل تضمن تشديد اإلجراءات والضبط؛
 ملنع دخول وتهريب وتعاطي املخدرات بكل أصنافها والحشيش
 واملسكرات وغريه؛ ملا تشكله من خطورة عىل املواطن ومستقبل
 األجيال وحدوث الجرائم واالنتهاكات، وتجريم ومعاقبة كل من

يضبط بيشء من ذلك.

134
 فريق التنمية

 )الشاملة
 واملتكاملة
واملستدامة(

 )اإلجراءات
 والسياسات

 املالية العاجلة
القصري( يف األمد

 تلتزم الدولة بإنهاء الحروب والثارات القبلية باالستفادة من تجربة18
الجنوب يف هذا الشأن.

176
 فريق التنمية

 )الشاملة
 واملتكاملة
واملستدامة(

الوطني( )عىل املستوى

19
 العمل الجاد والدؤوب يف البحث والتنقيب عن اآلثار اليمنية

 القدمية واملحافظة عليها وصيانتها من العبث واالعتداء والرسقة
 والتهريب وترميم املواقع األثرية واملدن التاريخية والحصون والقالع

وحاميتها من مخاطر التصحر وتهيئتها لالستثامر السياحي.

24
 فريق التنمية

 )الشاملة
 واملتكاملة
واملستدامة(

الثقافية( )التنمية

ثانياً- تنظيم حمل وحيازة السالح:

برزت وازدادت ظاهرة حمل وحيازة السالح لدى أفراد املجتمع اليمني ألسباب 
اجتامعية وسياسية متعددة، وتطورت عرب حقب زمنية مختلفة بدءاً من بعد ثورة 26 
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ســبتمرب و14 أكتوبر املجيدتني، مروراً بالنزاعات والحروب الداخلية قبل إعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية عام 1990م، وكذا حرب عام 1994م، وانتهاًء بأحداث عام 2011م وما 

سبقها من حروب ضد الحركة الحوثية شامالً ومحاربة توسع القاعدة جنوباً.

وكل ذلك جعل بعض االحصاءات تقول: بأن الشــعب اليمني ميتلك ما يقارب الستني 
مليون قطعة ســالح، وهي إحصاءات من وجهة نظري ال متت للمنطق والواقع بصلة، إال 
أنه قد يربر ذلك بالتفيش املهول لظاهرة حمل السالح لدى أفراد الشعب اليمني، سواء يف 

املدن أم األرياف.

وقد ترتب عىل تزايد هذه الظاهرة التأثري الكبري عىل الحالة األمنية يف الدولة ال سيام 
جرائم الثأر وحمل السالح ضد الدولة من قبل بعض الجامعات، إضافة إىل بعض الجرائم 

األخرى.

وعىل الرغم من صدور القانون رقم )40( لسنة )1992م( بشأن تنظيم حمل األسلحة 
الناريــة والذخائر واإلتجار بها، الذي تضمن أحكامــاً جيدة للحد من هذه الظاهرة، إال 
أن الواقع مل يشــهد تطبيقاً لهذا القانون، حيث زاد حجم تفيش هذه الظاهرة ال سيام 
مع رفض العديد من املكونات االجتامعية والسياسية وحتى الرسمية االنصياع ألحكامه، 
وتهاون الجهات املختصة يف تطبيقه، وهو ما جعل هذا القانون شأن غريه من الكثري من 

القوانني حبيس األدراج.

وقد سعت الحكومات اليمنية املتعاقبة إىل الحد من هذه الظاهرة، وحققت بعض 
النجاحات يف فرتات معينة لظروف داخلية وخارجية ترتبط بتلك املراحل، إال أن األمور 
ما لبثت أن عادت إىل سابقها، ال سيام بعد عرقلة بعض النافذين يف الربملان إصدار 
ترشيع جديد يحــد من هذه الظاهرة وينظمها، ويتالىف أوجه القصور والنقص التي 

شابت القانون السابق.

وكفرصة تاريخيــة أمام املتحاورين يف مؤمتر الحوار الوطنــي ملعالجة الكثري من 
القضايا التي يعاين منها املجتمع املدين منذ عقود - التي منها ظاهرة حمل وحيازة 
السالح - خرجت بعض فرق الحوار بأكرث من ستة عرش مخرجاً لتنظيم هذه الظاهرة 

والحد منها، موزعة ما بني مبادئ دستورية وموجهات قانونية وتوصيات.

وتتوزع مسؤولية تنفيذ هذه املخرجات املتعلقة بتنظيم حمل وحيازة السالح 
وحتى اإلتجار به بني العديد من الجهات الترشيعية والتنفيذية، وإن كانت وزارة 
الداخلية واألجهزة األمنية التابعة لها متثل رأس الحربة يف هذه العملية، التي لن يتأىت 

لها النجاح إال إذا توافرت النية الصادقة والشفافية الكاملة يف تنفيذها.

وعموماً، فإن الجدول التــايل يوضح أهم تلك املخرجات، محدد فيها الفريق الذي 
خرج به ونوع املخرج. 

جدول رقم )6(
 )مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بتنظيم حمل وحيازة السالح )13

 الفريق الذي رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
ملحوظاتنوع املخرجخرج به

1

واملعدات األسلحة  كافة  واستعادة  بنزع  الدولة   إلزام 
عليها االستيالء  أو  نهبها  تم  أو  فقدت  التي   العسكرية 
 خالل فرتات الرصاعات املختلفة من كل األطراف والجامعات

واألحزاب واألفراد.

45
 فريق قضايا ذات بعد

 وطني واملصالحة الوطنية
والعدالة االنتقالية

قانوين أمني

فريق الحكم الرشيد28اإلرساع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السالح الشخيص.2
  )موجه
قانوين(

3

أنواعها مبختلف  واملتفجرات  باألسلحة  اإلتجار   يجرم 
 وأحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جامعة، أو
 قبيلة، أو فرد، كام ُيجرم امتالك أو حيازة األسلحة الثقيلة

واملتوسطة واملتفجرات.

 فريق أسس بناء18
الجيش واألمن

  )مبادئ
دستورية(

 فريق أسس بناء49يصدر قانون ينظم حيازة وحمل األسلحة الشخصية.4
الجيش واألمن

  )قرارات
 وموجهات
قانونية(

5
 1- تنظم حيازة السالح الشخيص )آيل A مسدس( برتخيص
 وفق ضوابط قانونية تحدد مصدر الحيازة والنوع ورقم

القطعة.
 فريق استقاللية الهيئات13-2-1

ذات الخصوصية

  )محددات
قانونية(

 2- ينظم اإلتجار بالسالح الشخيص تحت إرشاف ورقابة6
الدولة.

 فريق استقاللية الهيئات13-2-1
ذات الخصوصية

  )محددات
قانونية(

 1- إغالق كافة األسواق واملعامل والورش الخاصة بإنتاج7
أو تعديل األسلحة واملتفجرات واأللغام.

 فريق استقاللية الهيئات13-2-2
ذات الخصوصية

 )توصيات(
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 2- حرص وترقيم وتثبيت العهد الخاصة بسالح الدولة8
لدى الجيش واألمن واألفراد.

 فريق استقاللية الهيئات13-2-2
ذات الخصوصية

 )توصيات(

9

 3- نزع واستعادة كافة األسلحة من األطراف والجامعات
 واألحزاب واألفراد التي نهبت أو تم االستيالء عليها
 وهي ملك للدولة عىل املستوى الوطني يف وقت زمني

محدد وموحد.

 فريق استقاللية الهيئات13-2-2
ذات الخصوصية

 )توصيات(

10
 4- رفع مستوى الوعي املجتمعي بسلبيات ومخاطر
 السالح عرب مختلف الوسائل اإلعالمية والتعليمية وخطباء

املساجد.
 فريق استقاللية الهيئات13-2-2

ذات الخصوصية
 )توصيات(

11
 7- منع ومراقبة كل ما من شأنه غرس ثقافة العنف
 وحمل السالح لدى األطفال يف املناهج وتجارة األلعاب

والربامج اإلعالمية.
 فريق استقاللية الهيئات13-3-1

ذات الخصوصية
 )توصيات(

تلك12 بحوزة  التي  األسلحة  أنواع  ومعرفة  حرص   -2 
الجامعات واملليشيات وسحبها وفق اسرتاتيجية مزمنة.

 فريق استقاللية الهيئات13-3-3
ذات الخصوصية

 )توصيات(

 تسن الدولة الترشيعات املتعلقة بإنتاج ورشاء وتوزيع واسترياد13
وتصدير وعبور املواد الحربية وتقنني حيازة وحمل السالح.

11
 فريق )التنمية الشاملة
واملتكاملة واملستدامة(

  ) دور الدولة
 والقطاع الخاص

 ومنظامت
 املجتمع املدين
واألفراد(

14
 ُيحرم عىل األفراد والجامعات والجهات استرياد السالح أو

 اإلتجار به، واقتصار استرياده ملتطلبات االسرتاتيجية الدفاعية
للبالد عىل وزارة الدفاع دون سواها.

13
 فريق )التنمية الشاملة
واملتكاملة واملستدامة(

  )التنمية
 السياسية

 واالجتامعية
والثقافية(

 تلتزم الدولة رسعة إنجاز وتطبيق قانون تجارة وحيازة وحمل15
السالح وتجريم اإلتجار وحيازة السالح املتوسط والثقيل والكاتم.

175
 فريق )التنمية الشاملة
واملتكاملة واملستدامة(

  )عىل املستوى
الوطني(

8تنفيذ قانون تنظيم وحيازة وحمل السالح الشخيص.16
 فريق )التنمية الشاملة
واملتكاملة واملستدامة(

  )التنمية
السياسية(

املبحث الرابع

املخرجات املرتبطة بتسمية املوارد البرشية
ميكن القول: بأن مخرجات الحوار الوطني الشــامل املتعلقة باألمن والرشطة ذات 

األبعاد التأهيلية والتوعوية تنحرص يف املخرجات التالية: 

القضايا املتعلقة بالتأهيل والتدريب.- 

القضايا املتعلقة بتعزيز التوعية األمنية. - 

أوالً- القضايا املتعلقة بالتأهيل والتدريب:

تضمنت مخرجات الحوار الوطني أيضاً قرارات تتعلق بالجانب التأهييل والتدريبي 

يف األمن والرشطة، سواًء كان ذلك بصورة مبارشة أم غري مبارشة، وتهدف هذه املخرجات 
إىل معالجة قضايا كان يعاين منها هذا الجانب يف املايض، واالرتقاء بالعملية التأهيلية 
والتدريبية يف هذا القطاع، مبا ُيســهم يف تطوير العمل األمني ومواكبة مكافحة الجرمية 
يف ظل التطور املضطرد الذي تشهده الجرمية الذي قد يفوق أحياناً التطور الذي تشهده 

األجهزة القامئة عىل محاربتها وضبطها.

ففي إطار تطبيق مبدأ العدالة واملساواة بني أبناء الشــعب اليمني يف االلتحاق 
بالكليات العسكرية واألمنية، نص أحد هذه املخرجات بأن عىل الدولة توفري الفرص 
العادلــة واملتكافئة ألبناء كل املحافظات لاللتحاق بكافة الجامعات والكليات واملعاهد 
واألكادمييات املدنية والعسكرية، وهو ما يحمل إشارة واضحة إىل رضورة تجنيب هذه 

العملية ما كانت تعاين منه هذه الكليات سابقاً من متييز ومحسوبية يف االلتحاق بها.

أما يف الجانب املتعلق بالعملية التعليمية فقد تضمنت خالصة العديد من هذه 
املخرجات النص عــىل رضورة تحديث وتطوير العملية األكادميية يف الكليات واملعاهد 
األمنية، سواًء من خالل توفري اإلمكانيات الالزمة لذلك، أم من خالل املناهج التدريسية 

فيها، واألخذ بأحدث الوسائل العلمية يف العملية التأهيلية والتدريبية.

ورضورة أن يكون للبحث العلمي دور يف تشــخيص جوانب القصور ومواطن 
االختالالت، وتقديم الحلول واملعالجات، وتزويد جهات التخطيط بالبيانات الالزمة التي 
متكنها من إعادة البناء والتطوير، وتساعد عىل توفري قاعدة بيانات متكاملة تخدم عملية 

تطوير املؤسستني العسكرية واألمنية.

وكــذا التأكيد عىل توفري املتطلبات الكافية للعملية التأهيلية والتعليمية يف الكليات 
واملعاهد األمنية، والعمل عىل رفع الكفاءات وتحسني أوضاع العاملني يف األكادمييات 
والكليات واملدارس العسكرية واألمنية، وتطوير البناء النوعي واالهتامم بالبحث العلمي 

والتوثيق العسكري يف كافة أنواع وصنوف القوات املسلحة واألمن.

 والعمل عىل دعم وتشــجيع الباحثني يف املجالني العسكري واألمني ومراكز البحوث 
والدراسات العلمية ذات العالقة، واالهتامم باألبحاث التطبيقية وامليدانية التي ُتسهم 
يف رفع كفاءة منتسبي القوات املســلحة واألمن وتطوير وتحديث هذه املؤسسات، مبا 

يساعد يف عملية إعادة هيكلة الجيش واألمن.

وقد جاء النص يف أحد املخرجات الصادرة من فريق أسس بناء الجيش واألمن عىل أن 
ُيحدد للبحث العلمي نسبة ال تقل عن 1% من ميزانيتي وزاريت الدفاع والداخلية، وبأن 
تحدد نســبة 15% من ميزانية القوات املسلحة للتأهيل والتدريب، ونسبة الـ 15% هذه 
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ال ُيعرف بالتحديد إن كان جهاز األمن والرشطة يندرج ضمنها، ال سيام مع حرص النص 
فيها عىل القوات املسلحة، وإن كانت باعتقادي أعامل ومهام جهاز األمن والرشطة ال 
تقل أهمية يف رضورة توفري اإلمكانيات التي تتطلبها عملية التدريب والتأهيل فيها عام 

هو قائم يف القوات املسلحة.

كام تضمنت هذه املخرجات العديد من القرارات التي رأى املتحاورون أنها ُتسهم 
يف تطوير العملية التأهيلية والتدريبية يف جهاز األمن والرشطة، واالستفادة من الكوادر 

املؤهلة يف االرتقاء بالعمل األمني والرشطي.

وُيالحــظ، عىل هذه املخرجات وحتى الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية أنها خلت 
من اإلشارة إىل رضورة إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرار األمني يتبع وزارة الداخلية، يقدم 
االستشارات األمنية والقانونية واإلدارية...إلخ ألصحاب القرار األمني يف الدولة، بحيث 

ل من خرباء متخصصني لديهم القدرة والخربة والتأهيل الكايف يف هذا املجال.  ُيشكَّ

جدول رقم )7(
)مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بالتأهيل والتدريب )14

 رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
املخرج

 الفريق الذي
خرج به

 نوع
ملحوظاتاملخرج

1

 يف إطار جرب الرضر الجامعي تلتزم الدولة مببارشة برامج
 حكومية تنموية واقتصادية واجتامعية وسياسية، وتعمل عىل
 توفري الفرص العادلة واملتكافئة ألبناء كل املحافظات لاللتحاق
املدنية واألكادمييات  واملعاهد  والكليات  الجامعات   بكافة 
 والعسكرية يف الداخل والخارج، وكذلك السلك الدبلومايس،
 ودواوين الوزارات واملناصب العليا يف الدولة والوظيفة العامة
 مبا يكفل عكس الرشاكة الوطنية الفعلية والتواجد العادل
 لكل أبناء الوطن يف كل مؤسسات الدولة وسلطاتها املختلفة
 مبا ال يتعارض مع الرشوط القانونية لشغل الوظائف ومبا

يتوافق مع مخرجات القضية الجنوبية.

115

 فريق قضايا ذات
 بعد وطني واملصالحة

 الوطنية والعدالة
االنتقالية

 تأهييل
إداري

2

األداء وتطوير  للتأهيل  القانونية  والقواعد  األسس   وضع 
 وتحديث املناهج علمياً وتكتيكياَ وفنياَ ووطنياَ، ورفع الكفاءات
 وتحسني أوضاع العاملني يف األكادمييات والكليات واملدارس
 العسكرية واألمنية، وتطوير البناء النوعي واالهتامم بالبحث
 العلمي والتوثيق العسكري يف كافة أنواع وصنوف القوات
 املسلحة واألمن، ومراعاة التمثيل العادل وتكافؤ الفرص بني
 جميع أبناء محافظات ومديريات اليمن، وتفعيل نشاطات
 جميع املدارس العسكرية وتوسيع مقراتها يف صنعاء وعدن

وأي محافظات أخرى.

 فريق أسس بناء30
الجيش واألمن

  )قرارات
 وموجهات
قانونية(

3

 اعتامد البحث العلمي يف تشخيص جوانب القصور ومواطن
جهات وتزويد  واملعالجات  الحلول  وتقديم   االختالالت 
 التخطيط بالبيانات الالزمة التي متكنها من إعادة البناء
 والتطوير، وتساعد عىل توفري قاعدة بيانات متكاملة تخدم
 عملية تطوير املؤسستني العسكرية واألمنية، ودعم وتشجيع
البحوث ومراكز  واألمني  العسكري  املجالني  يف   الباحثني 
باألبحاث االهتامم  مع  العالقة،  ذات  العلمية   والدراسات 
القوات أبناء  كفاءة  من  ترفع  التي  وامليدانية   التطبيقية 
 املسلحة واألمن وتطوير وتحديث هذه املؤسسات مبا يساعد
 عىل عملية الهيكلة للجيش واألمن واالرتقاء بها إىل املستوى
 املطلوب، ويحدد للبحث العلمي نسبة ال تقل عن 1% من

ميزانيتي وزاريت الدفاع والداخلية.

 فريق أسس بناء19
الجيش واألمن

  )قرارات
 وموجهات
قانونية(

4

 ُتحدد مدة الدراسة يف الكليات العسكرية بأربع سنوات
 بدال من ثالث سنوات، وتضاف إىل املنهج مواد يف الدراسات
 املدنية إضافة إىل املواد العسكرية، بحيث يتخرج ضابط
 الجيش وهو يحمل شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية
 والدبلوم يف املواد املدنية اإلضافية التي درسها كام هو
 الحال بالنسبة لزمالئهم يف كلية الرشطة، وبذلك يتمكن
 الضابط من أداء واجباته بكفاءة عالية ومواصلة دراساته
 العليا وتأمني حياة كرمية بعد تقاعده متكنه من العمل يف
 املؤسسات املدنية، وتحدد اللوائح تلك املواد اإلضافية )من

العلوم االدارية(.

 فريق أسس بناء20
الجيش واألمن

  )قرارات
 وموجهات
قانونية(

5

 يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية واألمنية فور تخرجهم
 عىل الوحدات امليدانية العسكرية واألمنية للخدمة فيها مدة
 ال تقل عن 4 سنوات وفقا لتخصصاتهم، وبعدها ميكن نقلهم

إىل الوحدات األخرى بحسب االحتياج.

 فريق أسس بناء25
الجيش واألمن

  )قرارات
 تنفيذية

 ملعالجات
آنية(

6

 توصيات ومقرتحات بشأن عدد من اإلجراءات العاجلة:
1- توزع ميزانية القوات املسلحة عىل النحو االيت:

من امليزانية - رواتب                              %45

- تأمني إداري وفني                   15% من امليزانية
- تجهيز مرسح العمليات واملنشآت    15% من امليزانية

 - تدريب وتأهيل                      15% من امليزانية
- للبحث العلمي                       1% من امليزانية

- باقي املطالب ) تأمني صحي وغريه ( 9% من امليزانية

 فريق أسس بناء
الجيش واألمن

توصيات

 تدرس مادة الحقوق والحريات يف كافة الكليات واملعاهد7
العسكرية.

 فريق الحقوق12
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(
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8
 تلتزم الدولة بسن نظام إداري يف املؤسسات األكادميية

 والفنية يقوم عىل مبدأي تكافؤ الفرص ودميقراطية شغل
املراكز القيادية فيها.

14
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )عىل
 املستوى
الوطني(

 التحسني والتطوير املستمر لكل مكونات النظام التعليمي9
وفقاً للمعايري الدولية للجودة التعليمية.

5
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

10
 تطوير أداء الجامعات والكليات األكادميية مبا يضمن تطبيق

 معايري الجودة واالعتامد األكادميي والتوسع يف إنشاء جامعات
نوعية تلبي احتياجات متطلبات التنمية.

11
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

27اعتامد األساليب الحديثة يف تدريس املادة العلمية.11
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

12

 تركيز الجامعات ومؤّسسات ومراكز البحث العلمي عىل
حاجات يلبي  ومبا  )اإلجرائية(  التطبيقية  األبحاث   إجراء 
 املؤّسسات اإلنتاجية، ووضع اسرتاتيجية شاملة طويلة املدى

لألبحاث التطبيقية.

48
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

13

 تحسني مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالقدر الذي يكفل
املطلوبة، بالصورة  والعلمية  األكادميية  مهامهم  أداء   لهم 
الهيئة أعضاء  أجور  لهيكل  مرشوع  وضع  يتم  أن   عىل 
التدريسية الهيئة  بأجور  ويقارن  ومساعديهم   التدريسية 
 لدول الجوار)دول املجلس الخليجي( باالتفاق بني املجلس
 األعىل للجامعات اليمنية ونقابة الهيئة التدريسية ومساعديها

بالجامعات اليمنية.

57
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

14

 رضورة رصد املبالغ الكافية للتطوير األكادميي واملشاركات يف
 املؤمترات العلمية والتدريب والتأهيل ألعضاء هيئة التدريس
ملبدأ  والكادر اإلداري الجامعي عىل أن يكون ذلك وفقاً 

تكافؤ الفرص.

65
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

15

موازنات بتسليم  املالية  بوزارة  ممثلة  الحكومة   إلزام 
 الجامعات بعد إقرارها من مجلس النواب وإلزامها بتقديم
 حساب ختامي عن السنة املنتهية خالل الشهر األول من

العام الجديد.

72
 فريق التنمية

 )الشاملة واملتكاملة
واملستدامة(

 )التعليم
 والتنمية
البرشية(

ثانياً- القضايا املتعلقة بتعزيز التوعية األمنية:

ال شــك بأن التوعية األمنية ُتسهم بدور كبري يف تثبيت األمن والوقاية من الجرمية 
والحوادث املختلفة،  وتقوية أوجه التعاون والتكامل بني أجهزة األمن والرشطة واملواطنني 
يف هــذا الجانب، ويتعزز معها مفهوم الرشطة املجتمعية يف الدولــة وصوالً إىل الغاية 
األسمى املتمثلة يف الوقاية من الجرمية وضبط الحالة األمنية يف املجتمع، وبسط سلطة 

الدولة وتطبيق القانون يف كافة أرجائها.

وألهمية التوعية األمنية، فقد تضمنت بعض مخرجات الحوار الوطني ذات البعد 
األمني قرارات وتوصيات تصب يف هذا الجانب وتؤكد عليه.

A
ففيام يتعلق باإلرهاب عىل ســبيل املثال نص أحد مخرجات فرق الحوار عىل أن 
يواكب االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلرهاب إىل جانب املقاربات األمنية واالسرتاتيجية 
والجوانب الترشيعية والقانونية والسياســية والرتبوية والتعليمية والتنموية والثقافية، 
أن تواكبها توعية إعالمية وإرشــادية ُتسهم يف تحقيق تلك االسرتاتيجية وتعزز الجوانب 

األخرى املرتبطة بها.

أما فيام يتعلق بتوعية وتثقيف منتســبي أجهزة األمن والرشطة، فقد نصت بعض 
قرارات مخرجات الحوار الوطني عىل رضورة تاليف جوانب القصور الذي شــاب هذا 
األمر يف السابق، والعمل عىل االرتقاء بالوعي األمني والقانوين والثقايف ملنتسبي األجهزة 
األمنية، مبا يؤدي إىل املســاهمة يف تطوير وحوكمة العمل األمني والرشطي من خالل 

االرتقاء بالوعي األمني والقانوين للقامئني عليه.

أما فيام يتعلق بالتوعية األمنية ألفراد املجتمع فقد نصت بعض قرارات مخرجات 
الحوار عىل رضورة التوعية مبخاطر الثأر وآثاره عىل السلم االجتامعي والسكينة العامة، 
والســلبيات واملخاطر املرتتبة عىل حمل وحيازة السالح، ونبذ التطرف واألفكار التي ال 

متت لديننا اإلسالمي الحنيف بصلة.  

جدول رقم )8(
)مخرجات الحوار الوطني ذات العالقة بتعزيز التوعية األمنية )15

 رقمنص املخــــــــــــــــــــــــــــرجم
املخرج

 الفريق الذي
خرج به

 نوع
ملحوظاتاملخرج

1

 تطوير وصياغة االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلرهاب بحيث
واألمنية العسكرية  املقاربات  إىل  )إضافة  بنودها   تتضمن 
 واالستخباراتية( الجوانب الترشيعية والقانونية والسياسية والرتبوية
والثقافية  ) واالجتامعية  )االقتصادية  والتنموية   والتعليمية 
 واإلعالمية، والتوعية واإلرشاد الديني، وكذلك العالقات الخارجية

والتعاون اإلقليمي والدويل.

25

 فريق قضايا
 ذات بعد وطني

 واملصالحة الوطنية
والعدالة االنتقالية

 قانوين
 أمني

توعوي

 رضورة البدء بتثقيف وحدات األمن باختصاصاتهم القانونية2
ومبادئ حقوق اإلنسان، ليكون ترصفهم بناًء عليها.

 فريق الحكم9
الرشيد

 )قرارات
وتوصيات(

3

 التنظيم القانوين لربامج التوعية ملنتسبي األمن والرشطة إلزالة
 آثار التعبئة الخاطئة من األطراف املتصارعة خالل الفرتة املاضية،
 وإرساء قيم الوالء الوطني والتسامح واملصالحة، مع اعتامد سياسة
 محددة تقوم عىل الوالء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن،
 وتحسني مهنية العاملني طبقاً ملعايري الكفاءة واالحرتاف، وخضوع
 األمن والعاملني فيه لرقابة السلطة الترشيعية ومبا يعزز الوحدة

الوطنية.

22
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )قرارات
 وموجهات
قانونية(

 تقوم وزارة الدفاع واألمن واملخابرات القيادات العسكرية ودائرة
 التوجيه املعنوي بتوعية ضباط وصف وجنود القوات املسلحة
بالقوانني واألنظمة واللوائح العسكرية واحرتام حقوق اإلنسان.

29
 فريق أسس
 بناء الجيش

واألمن

  )قرارات
 وموجهات
قانونية(
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4

 التوعية املستمرة والهادفة مبخاطر الثأر من خالل إلزام وسائل
 اإلعالم املختلفة ومكاتب الوعظ واالرشاد واملناهج التعليمية
 إلزامهم بغرس قيم ومفاهيم الدين الحنيف الذي يحرم إزهاق

األرواح وأخذ اموال الناس بالباطل ونبذ التعصبات.

13-1-3
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

توصيات

 4- رفع مستوى الوعي املجتمعي بسلبيات ومخاطر السالح5
عرب مختلف الوسائل اإلعالمية والتعليمية وخطباء املساجد.

13-2-2
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

توصيات

 4-  تضمني مخاطر االنخراط يف التنظيامت املسلحة يف6
املناهج الدراسية والربامج التثقيفية التوعوية.

13-3-3
 فريق استقاللية
 الهيئات ذات
الخصوصية

توصيات

 استخدام الوسائل اإلعالمية العامة مبا يؤدي إىل رفع الوعي7
املجتمعي لحقوق وواجبات املواطن وليس العكس.

 فريق الحقوق225
والحريات

 ) مبادئ
 دستورية
عامة(

ُتعد خامتة أي دراسة جادة هي جوهر هذه الدراســة وخالصة فكرتها، وتضم يف 
ســطورها مثار نتائجها وتوصياتها؛ وذلك يف انتظار من يقطفها من الباحثني ملناقشتها 

وإثرائها، أو من الجهات املختصة لتطبيق األصلح منها.

ومن أجل ذلك عمدنا إىل اختصار نتائج هذه الدراسة والتوصيات التي خرجت بها، 
واستخالص األفضل منها منطقاً واألنسب تطبيقاً، وذلك عىل النحو التايل:

أوالً- النتــــائج:

كانت بعض القرارات املتعلقة باألمن والرشطة يف مخرجات الحوار الوطني مجرد - 1
تكرار لبعض النصوص الدســتورية والقانونية السارية، التي مل يتم تطبيق بعضها 

يف السابق.

تعارضت بعض مخرجات الحوار، ال سيام اإلدارية منها مع مبدأ العدل واملواطنة - 2
املتساوية والحكم الرشيد، وعالجت قضايا ملظامل سابقة عىل حساب قضايا ومظامل 

مستقبلية.

كان هناك اســتعجال يف إجراء هيكلة وزارة الداخلية بصورة ستتطلب إجراء - 3
تعديالت مستقبلية كبرية عليها تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني وشكل الدولة 
االتحادي الذي سينص عليه الدستور الجديد، وهو أمر تجنبته الهيكلة التي متت 
يف القوات املسلحة، وذلك بالنظر إىل خصوصية النمط اإلداري والقيادي املتبع 

فيها.

 هناك قلة معرفة وعدم إملام لدى بعــض القامئني عىل أجهزة األمن والرشطة - 4
مبخرجــات الحوار الوطني، التي تتعلق بأجهزتهم واألعامل واملهام التي تقوم 
بتنفيذهــا، والواجبات امللقاة عىل عواتقهم يف تطبيق تلك املخرجات يف األجهزة 

التي يتولونها. 

تضمنت مخرجات الحوار الوطني الشــامل املتعلقة بالعمل األمني والرشطي - 5
بعض األفكار والرؤى الخالقة التي تحتاج إىل تطوير وإثراء من خالل تفعيل دور 
البحث العلمي الكفؤ واملختص يف ذلك، بعيداً عن املؤثرات الحزبية واملناطقية.   

ثانياً- التوصيـــات:

إنشاء لجان فرعية يف كل الوزارات واملحافظات، تتبع فنياً الهيئة الوطنية - 1
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للرقابة عىل تنفيذ مخرجات مؤمتر الحوار الوطني الشامل الصادر بشأنها قرار 
رئيس الجمهورية رقم )30( لسنة 2014م، تتوىل تقديم الدعم واملشورة للهيئة 
وللمسؤولني يف الوزارات واملحافظات، وحتى اإلســهام يف املتابعة والرقابة عىل 

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يف هذه الجهات.

تفعيل دور املجلس األعىل للدفاع الوطني يف اإلرشاف عىل إعــداد وتنفيذ - 2
اسرتاتيجية واضحة ومحددة للعمل األمني والرشطي. 

وقف أي استحداث عىل هيكل وزارة الداخلية الجديد، أو أي تعيينات جديدة يف - 3
أي من املناصب القيادية يف أجهزة األمن والرشطة، حتى صدور الدستور االتحادي 
والترشيعات التي تتضمن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مؤمتر الحوار 

الوطني الشامل.  

تشكيل لجان متخصصة تعمل عىل إعداد توصيف وظيفي حديث ألعامل أجهزة - 4
األمن والرشطة، يف ضوء ما سيتم النص عليه يف دستور الدولة االتحادية والترشيعات 

ذات العالقة يف هذا الجانب. 

العمل عىل أن تكون مخرجات العملية التأهيلية والتدريبية يف أكادميية الرشطة - 5
وكلياتها، واملعاهد واملدارس األمنية، ملبية لالحتياج الفعيل التخصيص ألعامل أجهزة 

األمن والرشطة.

العمل عىل إعداد بروشورات وملصقات وكتيبات، وإقامة ندوات وحمالت - 6
تعريفية وتوعوية مبخرجات الحوار الوطني املتعلقة باألمن والرشطة، تتوزع 
من حيث الرشائح املســتهدفة إىل ثالث رشائح، تتضمن الرشيحة األوىل منها 
قيادات وزارة الداخلية واألجهزة األمنية، ومن ثم الضباط عىل اختالف رتبهم، 

وانتهاًء بصف الضباط واألفراد.

فتح باب املشاركة باآلراء واألفكار لجميع منتسبي األمن والرشطة عىل اختالف - 7
رتبهم بشأن اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني املتعلقة باألمن 

والرشطة، وميكن أن تخصص جوائز مالية أو عينية ألفضل تلك املشاركات.
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