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ــــــة   ــــاري  ش  ـ
ــــــــة  الاست  ي   الهـي 

 
 ضيف الله الظاهري / مسعد.دأ.م .لواء  لواء ركن/ جــالل علـي الـرووشـان

 رفــيحـسـن الشـ/ علـي أ.د .لواء
 وديصالح عـلـي الـعـود أ.د/ حـمـ

 ـحـأ.د / عبــد الـعـزوـــز املــقــالــ 
 افـالكــ دــأحمأ.د/ علــي جمــال 

 ــريأ.د/ عـلـي عـلـي املـصـ.عميد
 د/ صـــادق حســن الشـــراجـــي 

 ــف السـقـــاف ـد لطـأ.د/ مـحمــ 
 رزي ـالتــد ـدمي محمـــعميد.أ.م.د/ ن

 عميد.أ.م.د/ قاود بن قاود مساعــد 
 عقيد.أ.م.د/ محمد علــي احلــرازي 

ـاد ــد سـعــــد جنــــــــد/ مـحمـ 
 ثـــن الوروـــد/ زوــد عـلــي حــس
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ــــي  
ن  ـراج  الف  خ   الا 

ذس /  حمذالمهن 
 
ً   ا م  

ي ش 
ـ
لغ 
 مـحـمذ ا

00967-771923439 

س ال  ـ ت 
 رئ 

 ــرحري  ت 
ادي   ع الصي  ار  ذه محمذ ف  ذ.د/عن   عمن 

ر حـري 
س الت  ت  ب  رئ  ائ   ئ 

ذ.د الذعمن  م الخ 
 / محمذ ىاش 
حري  

ـر الت   ـرمدي 
ري   ز حشي ن العذ  ذ.د/ شمي  ن 

 عق 
ر حري 

ر الت  ي   سكرئ 
ذالزحمن دوده   ىار  عن 

ذ.د/ ف   رائ 
ـ حري 

ـة  الت  ي   رهي 
ش   ـ طـــي 

ً  ق  حمـذ عل
ذ.د/ م ن 

 عق 
خي  

ي 
ذ.د/  ن 

 مخشن المشىري   ًعق 
خي  

ي 
لح  ذم.د/ صا ً   ًمق  اج  ك ن   رر 

  ً
زش 

ىر الق 
ن  ي ل ا 

ق  ذ.د/ ش   رائ 
ز   ي  ذالعز  ذ.د/ عن  ً  رائ  مالي   عل ح 

 ال
  ً حزم

ٌأ  ز محمذ ا ذ.د/ شمي   رائ 
ن  ف  حشي  ذاللطي  ذ.د/ عن  مورائ 

 دع 

وي   غ  ل ح ال حي  ص
ت  ال

 

ي  
زق  ذ/ سعذ محمذ الش  ن 

 عق 
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ـلـــة   مج 
ــي  ال

ـر ف  ش  واعـد الت 
 ق 

 

 أواًل: قــواعــــــد النشـــر:
تقديمو لمنشر في مجمة أخرل، كأف ال يككف جزءان مف  أكيجب أف يككف البحث جديدان لـ يسبؽ نشره،  .ُ

 جزءان مف كتاب سبؽ نشره. أكالماجستير  أكرسالة الدكتكراه 
عند كتابة البحث التعمؽ المكضكعي الدقيؽ، كطرح الحمكؿ المناسبة لممشكمة محؿ البحث بما  ىيراع .ِ

قانكنية، عمى أف ال يزيد عدد كتطكير المعرفة ال ،يساىـ في معالجة القضايا األمنية كاالجتماعية
 ( شاممة ىكامش كمراجع كمالحؽ البحث.A4( صفحة مطبكعة )َٓصفحات البحث عف )

يمتـز الباحث بأصكؿ البحث العممي، كقكاعده العامة، كاألمانة العممية، كمراعاة التكثيؽ العممي الدقيؽ  .ّ
البحث، تتضمف  نيايةمة المراجع في صفحات مستقك المصادر بلمراجع البحث، بحيث يخصص قائمة 

 المراجع التي أشير إلييا في المتف، كيتـ ترتيبيا بدأن بالمراجع العربية ثـ األجنبية.ك المصادر 
كتشرح مرقمة بحسب تسمسميا، كيراعى كتابتيا  ،تكتب اليكامش بأرقاـ تسمسمية مستقمة لكؿ صفحة .ْ

 بالخط المتبع في كتابة األبحاث كااللتزاـ بما يمي:
 البحث، دار النشر، سنة النشر، مكاف النشر، رقـ الصفحة.  أكاسـ المؤلؼ، عنكاف الكتاب  الكتب: -
البحث، اسـ الدكرية، العدد، مكاف النشر، تاريخ  كاتب البحث، عنكافالدكريات كالمجالت العممية:  -

 النشر، الصفحة.
 النت: مراعاة ما سبؽ مع كتابة الرابط كتاريخ الدخكؿ لصفحة النت. إلىيراعى عند الرجكع  -
خاليان مف األخطاء المغكية   Word + PDFيقدـ البحث مطبكعان في نسخة كرقية كنسخة الكتركنية   .ٓ

 عمى أف تككف الخطكط المستخدمة في البحث ىي:
 غير بارز. (ُْ)بنط   Simplified Arabicالبحث بالخط  -
غير  (ُّ)المباحث نفس الخط حجـ  ،Pt Bold Headingبارز نكعو  (ُّ)فصكؿ حجـعناكيف ال -

بارز في منتصؼ الصفحة، كيتـ كتابة العناكيف الجانبية  (ُِ)كالمطالب نفس النكع حجـ  ،بارز
 ف تكضع عناكيف الفصكؿ كالمباحث في بداية الصفحات.أغير بارز عمى  (ُِ)بالبنط 

 .(َُ)بالحجـ  Simplified Arabicكتابة اليكامش بالخط  -
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ـلـــة   مج 
ــي  ال

ـر ف  ش  واعـد الت 
 ق 

 
 

أعماؿ فكرية ما لـ  مأ أكمراجعات الكتب،  أكالمنشكرة،  األبحاثال تدفع المجمة مكافآت مالية مقابؿ  .ٔ
 تكف بتكميؼ مف ىيئة تحرير المجمة.

 يخضع ترتيب البحكث المنشكرة في المجمة العتبارات فنية. .ٕ
أكلكية النشر لألبحاث المقدمة مف أعضاء ىيئتي التدريس كالباحثيف بأكاديمية الشرطة، كالتي تككف  .ٖ

تعالج القضايا األمنية كاالجتماعية، كتسيـ في تطكير المعرفة القانكنية، مع مراعاة تاريخ تسميـ 
 البحث لمدير تحرير المجمة في صكرتو النيائية المعدة لمنشر.

 ثانيًا: إجراءات النشر:
 ترسؿ البحكث باسـ رئيس التحرير. .ُ
 يتـ إخطار الباحث بما يفيد تسمـ بحثو خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ التسميـ. .ِ
جازتو مف ىيئة إمف ذكم االختصاص في مجاؿ البحث بعد  اثنيف محكميف إلىيرسؿ البحث  .ّ

 حث لمتحكيـ.التحرير، عمى أف يتـ التحكيـ في مدة ال تتجاكز أربعة أسابيع مف تاريخ إرساؿ الب
يخطر الباحث بقرار صالحية البحث لمنشر مف عدميا خالؿ ثمانية أسابيع عمى األكثر مف تاريخ  .ْ

 تسميـ البحث.
الباحث إلجراء التعديالت الالزمة،  إلىفي حالة كركد مالحظات مف المحكميف، ترسؿ المالحظات  .ٓ

 عمى أف تعاد خالؿ مدة أقصاىا شير.
ال يحؽ لمباحث إعادة نشرىا في ك  ،كرة ممكان لمركز بحكث الشرطةتصبح البحكث كالدراسات المنش .ٔ

 مف المركز. ةمكاف آخر دكف الحصكؿ عمى مكافقة كتابي
 لبحثو بالمغة العربية كاإلنجميزية ال يزيد عف مائتيف كممة. يرفؽ الباحث ممخصان  .ٕ

التقيد بقواعد أعضاء ىيئتي التدريس والباحثين  وتطمب ىيئة تحرير المجمة من    
جراءات النشر عند تقديم   .تيمايم ودراسثحابأوا 
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 اإلرهـاب وادتـراتوجوـة املواجهـة 
 عــلوي علــي الشــارفيد/  . عقود

 املواءمـة بني األداء األمنـي وضمـان حقـوق اإلندان 
 )درادة حتلولوة( في ضوء التشروعات الوطنوة واالتفاقوات الدولوة 

 ه. د/ صالـح زوـد قصـول عمود
 الضمانات الددتوروة للحروات واحلقوق العامــة  

 في مواجهـة دلطات الضبط اإلداري في الومن
 . د/ محمـد مقبـل البخوـتـي مقدم

 رؤوـة إلنشـاء مـركز إدارة األزمـات األمنوـة 
 بــوزارة الــداخلوـة الومنوــة  

 . د/ محمد محمد األدطى عمود
 واقع األنظمة العربوة إبان أحداث الربوع العربي   

 د/ عبدالبادط محمد الدلمي . عقود
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 بقلم/ اللواء / عبدالكريم أمري الدين احلوثي
 رئيس اجمللس األعلى لألكادميية -وزير الداخلية 

ميثلللشمن ضلللؼملحةلللىمضس لللىمزمغنلللحؽم م لللشم ضلللحؽمقض لللحؽم م لللح ضؼمميثلللشمق لللمسىممممممممممم

قغحلللللىممزس عللللحيمةسلللليمنةمللللحومنوغنللللحغمىمةنحلؿللللحم مق  ملللل وم  ح للللمىمةطحلللللىمنة للللك مممممم

مقحلطك منزشعكبمقحل دعمنزدقص.

قميثلللللشم لللللسكرم ةلللللحصمنزشللللل دىمزت  مللللللذمن ضلللللؼم   للللليم  ةلللللح مغ للللل نؽمنزلللللل ن م ممممممممم

ن خللللل لؼمضلللللؼمخللللللصمحللللللك امن ضلللللؼمقنزنللللل مػىمزسطلللللكندػ م ممممممم ةلللللشقنزتضللللل مىمضلللللؼمم

قمححلللللللىمل للللللك ؿظمقل لللللللححلؿظم مقنزتجللللللدهمزسطعتللللللدلؼمقن للللللح ة مةللللللؼمنز للللللحغكؽم ممممم

عم منجلطمللللللميقحل للللللدميؿظمزسعدنزللللللىم مقمححلللللللىمن تطللللللعمضللللللػؿظم مق غعللللللحةمنز للللللحغكؽمةسللللللمممم

مبحةتبح منزعطشمن ضينمةؿح مقضنؤقزمىمضنتط ومالمحلتك فم.

ق للللدمحلضللللحةعسمؾلللل فمندنللللؤقزمىمنجلؿح لللللىمقنزكدػمللللىمقنوغنللللحغمىم ميللللشمنزعللللدقنؽممممممم

قنةجللللح منزلللل هملتعلللل حلمزللللـمنزللللمطؼمنةبمللللتمن  حلمقن غنللللحؽ مقدحزللللسمضدحلللللـمقضللللدنف ممم

ـمممم نخشم م منزلللللدموملللللعمنزمطػلللللممقمشلللللشموملللللعمغلللللكنلنمنةملللللحوم مقةلللللحغيمقلعلللللحغنمضػللللل

قن لللللح ل مقةسللللليمنزلللللل غظمضلللللؼمؾللللل فمن ق للللللحةمقنز للللل ق  من لللللتطحةسمق ن ومنزدنخسمللللللىممممممم

قضػتنلللللبكؾح مقوملللللعم ةلللللحصمن ضلللللؼمنزتمسلللللتمةسمؿلللللح مبح تلللللدن مقضنلللللؤقزمى مقة ميلللللىمالمممم

حلسلللللل  مق  ن ومالمحل ؿلللللل مضللللللؼمخلللللللصمحللللللل ض منجلبؿللللللىمنزدنخسمللللللى مق جللللللمػؿحم للللللدم همممممم

زسطلللللللكندػ  مقمححللللللللىمنخرتن لللللللح  مقن لللللللتط ن منزعطلللللللشمن ضلللللللين مقحل لللللللدلظمن لللللللدضح ممم

ل للللللك ؿظمقل لللللللححلؿظ مبتعللللللحقؽمقحل للللللححلفمن الللللللؼمنزشلللللل  ح مقنزللللللكدػم مضللللللؼم بػللللللح مممم

نزشللللللعتمنزللللللمطينمنزع لللللللمظ مقبللللللحز غظمضلللللللؼمؾلللللل فمنز للللللل ق مقن ق للللللحةمنال لللللللتثػح مىمممممم

 تطضللللنم مللللح ومق ن ومنزدنخسمللللىم للللدضحام محلطللللكل مق للللدل منزعطللللشمن ضللللين مقنال حل للللح ممممممم

صمةسلللللليمن للللللدضح م للللللكن  مبحزػنللللللبىمبللللللـمضللللللؼمخلللللللصمحلبنللللللم منوةلللللل ن ن م منةجللللللكم

 نللللتم  للللح مندللللكندػ ممم ىلندللللكندػ  مؤللللحملللللؤ هملتطللللحاممم قدػتنللللامق ن ومنزدنخسمللللىم

قث للللللتؿظ مق  مللللللذمنزشلللللل ن ىمقنزتعللللللحقؽمبلللللل مندللللللكندػ مق ةللللللحصمن ضللللللؼم م  مللللللذمم

ن ضللللؼمنزشللللحضشمزسللللمطؼمن  حلمقن غنللللحؽ مزمللللتط ؼمضللللؼمبػللللح م قزللللىمضنللللت  ومضنللللت سىممممممم

ؾللل ومحللللك  مزسطلللكندؼململللحوم  ميلللىمحلسملللذمبشلللعتملضلللح حلـم لللح بىمممممممممنز للل ن  ملدلثلللىمض  م

منهللمق  كزـمنز  لظم  ث مضؼم همشعتمآخ .مق  ضـ مة ق منزتح لخ م

  واهلل املوفق
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 واضــرتاتيـحيـــة املواجـَـــةاإلزٍــاب  
  

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 1

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 واشتــراتيـحيــــة املـواجــوــــــةـاب ــــاإلرهـ  

  

 
 

 إعـــــداد:

 عقيد. د/علـــوي علــــي الشـــاريف

 القانون اجلهائي املساعد أستاذ

 كليــة الدراســـات العليــا

 صهعاء -الشرطة  أكادميية
  

 



 واضــرتاتيـحيـــة املواجـَـــة اإلزٍــاب 
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 ةـــالدزاضص ـــدــلـم
 

اإلرىاب خالؿ العقد األخير مف القرف العشريف كبداية القرف الحػادم  ةلقد استأثرت ظاىر 
ىتمػػاـ كبيػػر مػػف بمػػداف العػػالـ المتقدمػػة، نتيجػػة للثػػار السػػمبية المترتبػػة عمػػى عمػػى اكالعشػػريف 

حػػدكثيا فػػي المجتمعػػات البشػػرية، حيػػث ارتػػبط انتشػػارىا كتعمقيػػا بتطػػكر األحػػداث الجاريػػة فػػي 
الساحة السياسية، حتى أضحى مفيـك اإلرىاب صػفة لصػيقة لكػؿ حػدث، سػكاءن أكػاف مخططنػا 

مػػف قبػػؿ القػػكل الدكليػػة لتحقيػػؽ مصػػالح  ظيػػؼ مفيػػـك اإلرىػػابتك   إلػػىلػػو أـ لػػـ يكػػف، إضػػافة 
لػػػكال ىػػػذا التكظيػػػؼ. لػػػذلؾ فقػػػد اختمفػػػت لتحصػػػؿ عمييػػػا كمػػػآرب سياسػػػية كاقتصػػػادية مػػػا كانػػػت 

اإلرىػػاب بػػيف مػػف يؤكػػد أف حػػاالت التنػػػافس ة تنػػامي ظػػػاىر  إلػػىالتفسػػيرات كالػػدكافع التػػي أدت 
 ة طبيعيػػػةف يػػػدعي أف اإلرىػػاب ظػػػاىر كالصػػراع الػػػدكلي سػػػاعدت فػػي تغػػػذيتيا كنمكىػػػا، كبػػيف مػػػ

ف ظيكرىػػػػػػا يمكػػػػػػف أف تظيػػػػػػر فػػػػػػي أم مجتمػػػػػػع،  مػػػػػػرتبط بعكامػػػػػػؿ مختمفػػػػػػة منيػػػػػػا السياسػػػػػػية كا 
ىػػػػذه كاالقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالدينيػػػػة كاأليديكلكجيػػػػة، ككنيػػػػا تشػػػػكؿ عكامػػػػؿ دافعػػػػة لنشػػػػكء 

 . الظاىرة
لمحػػػدكد، حيػػػث أصػػػبحت ظػػػاىرة إجراميػػػة عػػػابرة اإلرىػػػاب أف ظػػػاىرة  ككمػػػا ىػػػك معػػػركؼ

تسػتخدـ التخطػيط كالتنظػػيـ فػي تنفيػػذ عممياتيػا اإلرىابيػة، بػػؿ إف ىػذه الجماعػػات أصػبحت ليػػا 
فػػركع كأذرع متعػػددة فػػي دكؿ عديػػدة يػػتـ التنسػػيؽ كالتكاصػػؿ فيمػػا بينيػػا قبػػؿ كأثنػػاء كبعػػد تنفيػػذ 

مػان عمػى عممياتيا اإلرىابية، مما جعميا مصدر لإلرىاب كالرعػب الميػدد لإلنسػانية، كأصػبح لزا
 العالـ مكاجيتيا.
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 ة:ــــمقدمال
 ، كبعد:أجمعيف والحمدهلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحب

نػو يعػد ألتػي تكاجػو المجتمػع عمػى الػرغـ مػف أصبح اإلرىاب اليـك مػف أخطػر التيديػدات ا
تطػكر مػع تطػكر المجتمػع، حيػث كػاف المجتمػع قد أمد بعيد ك  حد صكر العنؼ المجتمعي منذي أ

يا نشػأ الصػراع، حيػث كػاف الحكػاـ يجرمػكف منعدة طبقات ك  إلىفي الحضارات القديمة ينقسـ 
 الخارج. أكمف الداخؿ  األعماؿ التي تضر بأمف الدكلة سكاءن 

 كقػػد زادت األعمػػاؿ اإلرىابيػػة فػػي العػػالـ كارتفػػع معػػدؿ الجػػرائـ اإلرىابيػػة، فركعػػت األبريػػاء
ضػػػحاياىا كتعطػػػؿ النشػػػػاط االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي بسػػػبب الخػػػكؼ كالفػػػػزع،  أعػػػداد كارتفعػػػت

 كانعداـ الثقة ليس فقط فيما بيف األفراد كلكف أيضان بيف الدكؿ فتكترت العالقات الدكلية.
تعريػؼ مفيػـك  إلػىكقد حاكؿ العديد مف فقياء القانكف الجنائي كالقانكف الػدكلي الكصػكؿ  

كتمييػزه عػف األعمػاؿ اإلجراميػة األخػرل، كتكاتفػت  -عف االعتبػارات السياسػية بعيدان  -اإلرىاب
، الجيػػكد الدكليػػة كاإلقميميػػة لتعريػػؼ اإلرىػػاب كدراسػػة طػػرؽ كآليػػات مكافحتػػو كالحػػد مػػف انتشػػاره

 تعريؼ محدد لإلرىاب. إلىكلكف ىذه الجيكد لـ تتكصؿ 
عالميػة باإلضػافة كلإلرىاب أسباب سياسية كاقتصادية كدينية ككذلؾ نفسية   إلػىكفكريػة كا 

فػػػي رىػػػاب اإلتتمثػػػؿ صػػػكر ك تكسػػػع العمميػػػات اإلرىابيػػػة،  عمػػػىسػػػاعدت التػػػي دكليػػػة السػػػباب األ
رىػػابمحمػػي إرىػػاب  رىػػاب الدكلػػة لمكاطنييػػا، ككػػذلؾ إرىػػاب فكػػرم  كا  تنظيمػػي كقػػد  أكدكلػػي كا 

 تككف في صكرة إرىاب الكتركني نظران لتطكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
كفػػػي القػػػرف العشػػػريف صػػػارت جريمػػػة اإلرىػػػاب مػػػف أكثػػػر الجػػػرائـ خطػػػكرة عمػػػى المجتمػػػع 
الدكلي، األمر الذم جعؿ األمـ المتحدة تضفي الصبغة الدكلية عمى جريمة اإلرىاب فصاغت 

متنكعػػػة لمكافحتػػػػو الدكليػػػة الخاصػػػػة باإلرىػػػاب ككضػػػعت اسػػػػتراتيجيات  العديػػػد مػػػف االتفاقيػػػػات
 .كمكاجيتو

 أىمية البحث:
تعد ظاىرة اإلرىاب مف أخطر الظكاىر التي تكاجو المجتمع الدكلي كتتضح خطكرتيا في 

 ارتفاع عدد الضحايا كالخسائر المادية الناجمة عنيا.
، بػػػيف الػػػدكؿفاإلرىػػػاب ىػػػك الخطػػػر الػػػذم ال يعػػػرؼ أخالقػػػان كال إنسػػػانية كيتجػػػاكز الحػػػدكد 

تيػػدد السػػمـ كاألمػػف  المسػػتمرة كالتػػياألحػػداث اإلرىابيػػة أسػػباب كتتمثػػؿ أىميػػة دراسػػتو بمكاكبػػة 
كاإلطالع عمػى إسػتراتيجية األمػـ المتحػدة  اإلرىابية، معرفة أسباب كدكافع العممياتلالدكلييف، ك 

 افحة ظاىرة اإلرىاب.في مك
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 أىداف البحث:
 تكضيح ما يمي: إلىيسعى ىذا البحث 

 دراسة نشأة اإلرىاب. -
 تكضيح مفيـك اإلرىاب الدكلي. -
 برز دكافع اإلرىاب الدكلي.أتحديد  -
 عرض صكر اإلرىاب الدكلي. -
 بياف إستراتيجية األمـ المتحدة في مكافحة اإلرىاب. -

 منيج البحث:
بيف المنيج التاريخي الكصفي كالمنيج التحميمي مف خالؿ مزج الباحث في ىذه الدراسة 

تكثيقيا ك جرائـ إرىابية يجب مكافحتيا كبع التاريخي لصكر العنؼ المجتمعي، كتكصيفيا ػتػالت
 في اتفاقيات كمعاىدات دكلية ممزمة لجميع دكؿ العالـ.

ب متخصصة، ككذلؾ اتفاقيات إقميمية برسائؿ عممية كدراسات ككتكقد استعاف الباحث 
 كدكلية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب الدكلي.

 تقسيم البحث:
 عمى النحك التالي:يسبقيما مطمب تمييدم مباحث  ةثالث إلىالبحث  قسـ الباحث ىذا

  .المطمب التمييدم: نشأة اإلرىاب
 المبحث األول: مفيوم اإلرىاب 

 ظاىرة اإلرىاب  تعريؼالمطمب األكؿ: 
 المطمب الثاني: الجيكد الدكلية لتعريؼ ظاىرة اإلرىاب 

 المبحث الثاني: أسباب وصور اإلرىاب الدولي 
 الدكليالمطمب األكؿ: أسباب اإلرىاب 
 الدكليالمطمب الثاني: صكر اإلرىاب 

 ستراتيجية مواجية اإلرىاب االمبحث الثالث: 
 ستراتيجية األمـ المتحدة في مكاجية اإلرىاب االمطمب األكؿ: 
 ستراتيجية الدكؿ في مكاجية اإلرىاب االمطمب الثاني: 

 كاختتـ الباحث ىذه الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات.
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 ديــب التمهيـاملطل
 ابــأة اإلرهــنش

 (ٔ) (فَجَضَاؤُهُ جَيَنَّمُ خَانِذًا فِْيَا ًَغَضِبَ انهَّوُ عَهَْْوِ ًَنَعَنَوُ ًَأَعَذَّ نَوُ عَزَابًا عَظِْمًاًَمَهْ َّقْخُمْ مُإْمِنًا مُخَعَمِّذًا قاؿ تعالى)

كلكف  ،لـ تعرؼ المجتمعات القديمة جريمة اإلرىاب بمفيكميا الشائع في العصر الحديث
كاقعة قتؿ قابيؿ ألخيو ، كلعؿ مالزمة لإلنساف كجدت الجريمة كالعنؼ في الحياة االجتماعية

 ىابيؿ دليؿ عمى أف العنؼ يعتبر مف السمات المميزة لمطبيعة البشرية.
تطػػػكرت معيػػػا صػػػناعة حيػػػث  البشػػػرية،خػػػذ العنػػػؼ شػػػكالن مميػػػزان كمتطػػػكران حػػػيف تطػػػكرت أكقػػػد 

الصػكرة المتطرفػة لإلرىػاب مػع حمػكؿ الحػرب العالميػة الثانيػة كمػا بعػدىا،  كبدأتالحرب ضد األمـ، 
، ذلػػػؾ الحػػيف الكسػػػيمة الكحيػػدة لمتعبيػػػر عػػف التمػػػرد كأصػػبح اإلرىػػػاب منػػذي  ،جػػدت العصػػػاباتحيػػث ك 

 كيتناكؿ الباحث نشأة اإلرىاب في المجتمعات القديمة كما يمي:
 اإلرىاب في المجتمعات البدائية: :أوالً 

 ،كطبقة العبيد ،طبقتيف متضادتيف ىما طبقة مالكة لمعبيد إلىينقسـ  البدائي كاف المجتمع
نشأ الصراع الطبقي نتيجة الكبػت االجتمػاعي كالظمػـ االقتصػادم، كانتيػت ىػذه المرحمػة  كبينيا

بثكرة العبيد التي أسقطت مجتمعػات الػرؽ كنشػأ عمػى حطاميػا النظػاـ االجتمػاعي الػذم احتػكل 
إقطػػاعييف( فكػػاف الفػػالح ىػػك  -تجػػار -فالحػػيف -كينػػكت -)نػػبالء فػػي مضػػمكنة عػػدة طبقػػات

 ركح التمرد كقياـ الثكرات. وديالضحية مما كلد ل
 ِ()كيحكميـ الحكاـ بالقير كالرىبة ،لقد كاف الناس يعيشكف في ظممات الجيؿ كاالستبداد المطمؽ

ككانػػػت حيػػاتيـ صػػػراعات  ،كتعػػد القبيمػػػة ىػػي الكحػػػدة السياسػػية عنػػػد العػػرب فػػػي الجاىميػػة
دائمة بقصد الحصكؿ عمى المزيد مػف الػرزؽ، كلمػدفاع عػف القبيمػة كػاف البػد مػف التحػالؼ مػع 

 .في ىذه المرحمة كاف البقاء لألقكلحيث  ،ممـز ليا التحالؼكاعتبر  ،القبائؿ األخرل
 اإلرىاب عند اإلغريق: :ثانياً 

اشػػػات السياسػػػية التػػػي كانػػػت تجػػػرم بػػػيف قارات كالنك لقػػػد تميػػػزت الحضػػػارة اإلغريقيػػػة بػػػالح
صػػػراعات متكاصػػػمة بػػػيف الطبقػػػات، ككػػػاف الحكػػػاـ  إلػػػىذلػػػؾ  فػػػأدل ،الفالسػػػفة كأفػػػراد الشػػػعب

فكػػانكا  ،يحرصػػكف عمػػى سػػالمة كأمػػف دكلػػتيـ كينزلػػكف بمػػف يحػػاكؿ المسػػاس بيػػا أشػػد العػػذاب
الخػارج، ـ مػف مف الػداخؿ أت تمؾ األعماؿ كان يجرمكف األعماؿ التي تضر بأمف الدكلة سكاءن 

                                  
 (.ّٗ) :سكرة النساء، اآلية (ُ) 
 .ُُٕ، صـُْٗٗنافع، كابكس اإلرىاب كسقكط األقنعة، مركز األىراـ، القاىرة،  إبراىيـ د. (ِ) 
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يعػػػاقبكف مرتكبييػػػا بعقكبػػػة المػػػكت، كال تقتصػػػر العقكبػػػة عمػػػى المجػػػـر كحػػػده بػػػؿ تتعػػػداه كػػػانكا ك 
 (ُ)الساللة. أكتمامان عمى الجنس  ىلتشمؿ أسرتو كأقاربو كأحيانان يقض

ذالؿ الشعكب األخرل كالتكسع االستعمارم، كاف فالنظاـ اإلغريقي  يبيح الفتح كالحرب كا 
في غيرىـ مف األمـ، كما كانت الناس  عمىفيـ يؤيدكف الديمقراطية لبالدىـ كينكركنيا 

العامؿ نفس منزلة النبالء كذكم النفكذ  أكفميس لمفالح  ،كيكجد تفرقة بينيـ ،طبقاتعيدىـ 
 .ند اإلغريؽع نشأة اإلرىاب أسبابفكانت ىذه بعض 

 اإلرىاب عند الرومان: :ثالثاً 
كتكسع نطاقو فاألسرل يباعكف في األسكاؽ، ككاف لمسادة األحرار  الرؽظير عند الركماف 

خطر أحؽ معاممة األسرل بخشكنة كحرؽ جمكدىـ أحيانان، ككانت جريمة إثارة الشغب مف 
حيث كاف مف الصعب التفرقة بيف ، (ِ)الجرائـ التي تيدد السكينة كالطمأنينة في ركما القديمة

كالتي يتعدل ضررىا المجتمع  ،اإلرىاب كالجرائـ السياسية التي كانت تعد مف الجرائـ العامة
 الركماني. 

 اإلرىاب في مصر الفرعونية: :رابعاً 
عػػػف الصػػػراع  افكػػػاف المكاطنػػػكف فػػػي زمػػػف الفراعنػػػة يعػػػانكف مػػػف الرعػػػب كالقسػػػكة الناجمػػػ
ف كػاف ا  ك  مػف جػرائـ الدمكم الدائر بيف الكينة كغيرىـ، حيث كاف المتيـ يعترؼ بما نسػب إليػو

نػػاس أبريػػاء بسػػبب أالتيمػػة عمػػى  تمقػػى ، كانػػتنتيجػػة مػػا يالقيػػو مػػف عػػذاب كقسػػكة لػػـ يرتكبيػػا،
كفػػػي عػػػاـ  شػػػد العقكبػػػات.أه مػػػف صػػػنكؼ العػػػذاب ك ك كمػػػا يالقػػػ ـيحػػػيط بيػػػ كػػػاف الخػػػكؼ الػػػذم

كانػػػت محاكلػػػة اغتيػػػاؿ الممػػػؾ رمسػػػيس الثالػػػث كقػػػد عرفػػػت بمػػػؤامرة الحػػػريـ الكبػػػرل  ؽ.ـُُٖٗ
 ، كىذا الظمـ كاف مف أسباب نشأة اإلرىاب عند الفراعنة.(ّ)كأطمقكا عمييا)جريمة المرىبيف(

  

                                  
ىيثـ عبد السالـ محمد، مفيكـ اإلرىاب في الشريعة اإلسالمية، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة  د. (ُ)

 .ٕٔ، صـََِٓاألكلى، 
بدكف مكاف كتاريخ سة قانكنية ناقدة، الجيماني، مفيكـ اإلرىاب في القانكف الدكلي، درا إبراىيـمر ات د. (ِ)

 .ِّصنشر، 
حمداف رمضاف محمد، اإلرىاب الدكلي كتداعياتو عمى األمف كالسمـ العالمي، دراسة تحميمية مف منظكر  د. (ّ)

 .ِِٕ، صـَُُِ، بغداد، ُ، العددُُاجتماعي، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، المجمد
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 ادلبحج األول
 ابـىم اإلرهـهفه

 تمييد وتقسيم:
مف اىتمامات فقياء القانكف الجنائي كالقانكف الدكلي،  كبيران  تحتؿ ظاىرة اإلرىاب حيزان 

لما تشكمو ىذه الظاىرة مف خطر جسيـ عمى المجتمع مف قتؿ كخطؼ المدنييف كتدمير  نظران 
 الممتمكات العامة كالخاصة.

كقد يككف اإلرىاب تحت مسميات كذرائع مختمفة تعرض سالمة المجتمع كآمنة لمخطر، 
 اطنيف كتمحؽ الضرر باالقتصاد كتعرقؿ ممارسة الحياة الطبيعيةكتمقي الرعب في نفكس المك 

 .لممكاطنيف
كاإلرىاب مف األنشطة اإلجرامية التي تجاكزت آثارىا حدكد الدكلة الكاحدة، فاكتسبت 

 مشعكب.لمصالح الحيكية المف كسالمة البشرية كحقكؽ اإلنساف ك أبذلؾ طابعان عالميان ييدد 
المجتمع الدكلي في الكقت الراىف، كذلؾ لما  تيدد أمفتي فاإلرىاب يعد مف الظكاىر ال

 ضحاياىا. ككثرةاتسمت بو ىذه الظاىرة مف تنكع كتبايف في أشكاليا كأساليبيا كأغراضيا 
العديد مف المتغيرات كالتحكالت في النظاـ  إلىكقد شيد اإلرىاب تطكران ىامان يرجع 

 العالمي سياسيان كاقتصاديان.
كغالبان تقع الجرائـ اإلرىابية كقت السمـ فتؤثر عمى العالقات الدكلية بيف الدكؿ ألنيا ال 

شرعية قانكنية كتمس مصالح دكلية تتمتع بالحماية القانكنية، كتؤثر عمى سالمة  إلىتستند 
 ميثاؽ األمـ المتحدة. بذلؾ مف المجتمع الدكلي مخالفةن أك 

اختالؼ السياسات كتعارض مفيـك اإلرىاب الكثير مف الجدؿ كالخالؼ بسبب  كقد أثار
كسالمة كاستقرار المجتمع الدكلي  ألمفعمى الرغـ أف األعماؿ اإلرىابية تمثؿ تيديدان ك  ،المصالح
مف عكامؿ التكتر في العالقات الدكلية، مما يجعؿ مف الضركرم اعتبار ىذه األعماؿ  كعامالن 

 (ُ)نو ال يزاؿ ىناؾ تبايف في كجيات النظر حكؿ تعريؼ ظاىرة اإلرىاب.ألية، إال بمثابة جرائـ دك 
 مطمبيف كما يمي: إلىكبنانء عمى ذلؾ قسـ الباحث ىذا المبحث 

 المطمب األكؿ: تعريؼ ظاىرة اإلرىاب لغةن كاصطالحان.

 المطمب الثاني: الجيكد الدكلية لتعريؼ ظاىرة اإلرىاب.
  

                                  
 .ُِٔ، صـُٕٗٗالعناني، النظاـ الدكلي األمني، المطبعة العربية الحديثة، القاىرة،  إبراىيـ د. (ُ)
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 املطلب األول
 لغًة واصطالحًا ابـــسة اإلزٍـــظاٍ فــتعسي

الشؾ أف اإلرىاب يرتبط في أذىاننا جميعان بالمتفجرات كطمقات الرصاص كخطؼ كاحتجاز 
الرىائف كعمى الرغـ مف كضكح ىذا المعنى، فإف اإلرىاب كمصطمح يثير صعكبات مختمطة 

 تبايف كجيات النظر حكؿ ما يدخؿ تحت مصطمح اإلرىاب كما ال يدخؿ في إطاره. بسبب
كالكاقع أف إساءة استخداـ مصطمح اإلرىاب كمحاكلة كؿ طرؼ في الصراع تبرئة نفسو 

بعادىـ عف حقيقة ما يرتكب مف إرىاب يرجع  تبايف  إلىمف تيمة اإلرىاب كعزؿ اآلخريف كا 
لتي كانت مثار عمميات العنؼ كاإلرىاب سكاءن  مف جانب المصالح كتعارضيا كنكع القضية ا

 .(ُ) أفراد أكجماعات  أكمنظمات  أكدكلة 
و، كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا فعؿ اإلرىاب ذاتو لمعمـ بتعريف إلىيقتضي الرجكع  مما
 فرعيف كما يمي: إلىالمطمب 

 الفرع األول
 تعريف اإلرىاب في المغة

 كتعتبر ظاىرة حديثة في مجاؿ الجرائـ. ،مف كسالمة النظاـ العالميأاإلرىاب آفة خطيرة تيدد 
رىب في أكقد أقر المجمع المغكم كممة اإلرىاب ككممة حديثة في المغة العربية، كفعميا 

 (ِ)خاؼ كأفزع.أالمغة بمعنى 
كأكضح المجمع المغكم أف اإلرىابييف كصؼ يطمؽ عمى الذيف يسمككف سبيؿ العنؼ 

، كيتناكؿ الباحث تعريؼ اإلرىاب في القرآف الكريـ، ثـ في معاجـ (ّ)السياسيةلتحقيؽ أىدافيـ 
 المغة األجنبية كما يمي:

 ن الكريم:آمعنى اإلرىاب في القر أواًل: 
إنما كردت مشتقات  في القرآف الكريـ لـ ترد كممة اإلرىاب بالمعنى المتعارؼ عميو اليـك

 بعدة معاني كما يمي: مف الفعؿ رىب في مكاضع تعبر عنيا
 :معنى الخوف من عقاب اهلل -ٔ

 (ْ)(َّشْىَبٌُنَ نِشَبِّيِمْ ىُمْ نِهَّزِّهَ ًَسَحْمَتٌ وُسْخَخِيَاىُذًٍ ًَنَمَّا سَكَجَ عَهْ مٌُسََ انْغَضَبُ أَخَزَ انْأَنٌَْاحَ ًَفِِ): قاؿ تعالى

                                  
)فػي الكاقػع  و:بقكلػ ـُِٕٗفػي األمـػ المتحػدة عػاـ  كقد عبر عف ىذا المعنى مندكب الكاليات المتحدة األمريكيػة (ُ)
، إال أف نكػػكف نحػػف أك  ،نػػو يكجػػد قػػدر كبيػػر مػػف النفػػاؽ فػػي مكضػػكع اإلرىػػاب السياسػػيأ كنحػػف جميعػػان ندينػػو بحػػـز

دعػاكم الحريػة أك الػدفاع فػي العػالـ الحػر  إلػىأصػدقاء لنػا متػكرطيف فيػو فعندئػذ نتجاىمػو أك نتجػاكز حقيقتػو أك ننسػبو 
 .ُِٖد.إبراىيـ العناني، مرجع سابؽ، ص :انظر أك الشرؼ القكمي لنجعمو شيئان يبدك مثؿ شي أخر خالفة(،

 .ٕٓٓ، صـُٖٓٗ بدكف مكاف نشر، المغة العربية، المعجـ الكسيط، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،معجـ  (ِ)
 .ُْٕٕالجزء الثاني، صبدكف تاريخ، القاىرة، ابف منظكر، لساف العرب، دار المعارؼ،  (ّ)
 (.ُْٓ) :سكرة األعراؼ، اآلية (ْ)



 واضــرتاتيـحيـــة املواجـَـــةاإلزٍــاب  
  

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 9

 

 :بمعنى الرىبة من اهلل تعالى -ٕ
  (ُ)(.فَاَِّّاُ َفَاسْىَبٌُنِۖ  ئِوَّمَا ىٌَُ ئِنََٰو ًٌَاحِذٌۖ  ًَقَالَ انهَّوُ نَا حَخَّخِزًُا ئِنََٰيَْْهِ اثْنَْْهِ ): قاؿ تعالى

 :بمعنى الخشوع هلل تعالى -ٖ
ًَأَصْهَحْنَا نَوُ صًَْجَوُ ئِوَّيُمْ كَاوٌُا ُّسَاسِعٌُنَ فِِ انْخَْْشَاثِ ًََّذْعٌُوَنَا سَغَبًا  فَاسْخَجَبْنَا نَوُ ًًََىَبْنَا نَوُ َّحَََْْٰ): قاؿ تعالى

 (ِ)(.ًَسَىَبًا ًَكَاوٌُا نَنَا خَاشِعِنيَ
 :بمعنى الخشية من اهلل -ٗ 

 (ّ)(.ًَأًَْفٌُا بِعَيْذُِ أًُفِ بِعَيْذِكُمْ ًَئَِّّاَُ فَاسْىَبٌُنَِّا بَنِِ ئِسْشَائِْمَ ارْكُشًُا وِعْمَخَِِ انَّخِِ أَوْعَمْجُ عَهَْْكُمْ ): قاؿ تعالى
 :بمعنى اإلعداد والردع المعنوي -٘

خَشِّهَ مِهْ دًُوِيِمْ نَا ًَأَعِذًُّا نَيُمْ مَا اسْخَطَعْخُمْ مِهْ قٌَُّةٍ ًَمِهْ سِبَاطِ انْخَْْمِ حُشْىِبٌُنَ بِوِ عَذًَُّ انهَّوِ ًَعَذًَُّكُمْ ًَآ): قاؿ تعالى
 (ْ)(.نَاحُظْهَمٌُنَ أَوْخُمًَْ ئِنَْْكُمْ ٌَُّفَّ انهَّوِ سَبِْمِ شَِْءٍفِِ ًَمَاحُنْفِقٌُامِهْۖ  حَعْهَمٌُوَيُمُ انهَّوُ َّعْهَمُيُمْ 

فاإلرىاب في المغة العربية ىك الخكؼ كالفزع ككؿ ما مف شأنو إثارة الرعب كالذعر بيف 
 (ٓ)الناس لغرض حمميـ عمى الطاعة كالخضكع.

 :(TERRORISM)معنى اإلرىاب في المعاجم األجنبية ثانيًا: 
كالذم أخذت منو كممة  ،(TERSE)مصدرىا الفعؿ الالتيني  اإلرىاب كممة

(TERROR)،  الخكؼ الشديد. أككالتي تعني الرعب(ٔ) 
استخداـ العنؼ كالتخكيؼ خصكصان  نو:اإلرىاب بأ (OXFORD)فقد عرؼ قامكس 

الشخص الذم يستخدـ العنؼ إلحداث حالة مف  :سياسية، كأف اإلرىابي ىك ان لتحقيؽ أغراض
 (ٕ)سياسية. أىدافان الفزع لتحقيؽ 

 :بمعنى (TERRORISM)الفرنسي تعبير  (PETITROBERT)كجاء في قامكس 
ممارسة  أكالعنؼ لتحقيؽ ىدؼ سياسي كاالستيالء  أكاالستخداـ المنيجي لتدابير استثنائية 

                                  
 (.ُٓ) :( سكرة النحؿ، اآليةُ)
 (.َٗ) :سكرة األنبياء، اآلية (ِ)
 (.َْ) :سكرة البقرة، اآلية (ّ)
 (.َٔ): ( سكرة األنفاؿ، اآليةْ)
 .َِٕسابؽ، صحمداف رمضاف محمد، مرجع  د. (ٓ)
، ـُٖٔٗالقاىرة، بدكف دار نشر، جالؿ عز الديف، اإلرىاب كالعنؼ السياسي، كتاب الحرية،  أحمد د. (ٔ)

 .َِص
حممي، اإلرىاب الدكلي كفقان لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  أحمدنبيؿ  د. (ٕ)

 .ِِ، صـُٖٖٗ
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تنفذىا  ةتدميري أكجماعية  أكمجمكع أعماؿ العنؼ مف اعتداءات فردية  :السمطة، بمعنى
 (ُ)كخمؽ مناخ عاـ بانعداـ األمف. ،منظمة سياسية لمتأثير عمى السكاف

كيتضح مف تعريؼ كممة اإلرىاب في المعاجـ األجنبية اقترانيا باألىداؼ السياسية، نظران 
حيث كاف التركيز عمى  ،الرتباط ىذه التعريفات بالمراحؿ األكلى لظيكر مفيـك اإلرىاب

 الجكانب السياسية دكف غيرىا.
ير عف حكادث متفرقة كالتي تعرؼ عالميان لمتعب (TERRORISM)كقد يستخدـ مصطمح 

 (ِ)باسـ اإلرىاب الدكلي.
بمالبسات كظركؼ كأحداث كمظير  ان أصبح مرتبط (TERRORISM) فمصطمح اإلرىاب

 كليس مجرد التخكيؼ كالرعب. ،تعريؼ خاص إلىنفسي كخمقي كفكرم يجعمو في حاجة 
 الفرع الثاني

 تعريف اإلرىاب لدى فقياء القانون
فقياء القانكف حكؿ تعريؼ محدد لإلرىاب كيرجع السبب لتعدد االتجاىات السياسية ختمؼ أ

 تعريؼ اإلرىاب. إلىفقيية لمكصكؿ  كاإليديكلكجية، كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد بذلت جيكده 
التيديد  أكاستخداـ غير مشركع لمقكة كالعنؼ ) :فيرل بعض الفقياء بأف اإلرىاب ىك

 (ّ)ؼ سياسية(.باستخداميا بقصد تحقيؽ أىدا
اليدؼ الذم يسعى إليو اإلرىابي مف خالؿ  أكحيث ارتكز التعريؼ عمى أساس الغاية 

نو يشكؿ نكعان مف أعمى ىذا التعريؼ  كيعابغيرىا،  أكفقد تككف أىداؼ سياسية  ومفع
التطابؽ بيف األعماؿ اإلرىابية كالجريمة السياسية، كىك أمر غير مقبكؿ لتحقيؽ العقكبة كعدـ 

 .جريمة اإلرىاب إمكانية تسميـ المجـر السياسي فال يعتبر معياران كحيدان في تمييز
زاء ذلؾ ذىب البعض  التركيز عمى عناصر أخرل لتعريؼ اإلرىاب منيا استخداـ  إلىكا 

الكسائؿ القادرة عمى إحداث حالة مف الرعب كالفزع بقصد تحقيؽ اليدؼ أيان كانت صكرتو 
 عنصريان. أكدينيان  أكسياسيان 

أسمكب فيك سمكؾ خاص طبيعتو إثارة الرعب كالفزع  أك)طريقة  و:كعيرؼ اإلرىاب بأن
 (ْ)اليدؼ النيائي(. إلىبقصد الكصكؿ 

                                  
 .ِٓ، صـُٖٔٗعطية اهلل، القامكس السياسي، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثالثة،  أحمد (ُ)
، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، حسنيف المحمدم بكادم، اإلرىاب الدكلي بيف التجريـ كالمكافحة د. (ِ)

 .ّْ، صـََِْ
 .ّٗ، صـُّٗٗأدكنيس العكرة، اإلرىاب السياسي، دار الطميعة، بيركت، الطبعة الثانية،  د. (ّ)
 .ٕٗ، صـََِْإماـ حسانيف، اإلرىاب كالبنياف القانكني لمجريمة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  د. (ْ)
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كيتضمف التعريؼ العناصر الكاجب مراعاتيا في تحديد مضمكف األعماؿ اإلرىابية 
غير مشركعو لتمييز كتمييزىا عما يختمط بيا مف أفعاؿ أخرل، عمى أف تككف تمؾ األعماؿ 

 الفعؿ اإلرىابي عف أعماؿ العنؼ المشركعة كأعماؿ المقاكمة كالكفاح المسمح.
صفة تطمؽ عمى األعماؿ غير المشركعة التي ) :( اإلرىاب بأنوBellaكعرؼ الفقيو بيال)

 (ُ)تمس المجتمع كتصيب أفراده بالفزع كالتركيع(
عينة لمجرائـ اإلرىابية لتمييزىا عف تحديد صفات م إلىكاتجو جانب مف فقياء القانكف 

 غيرىا كعدـ االكتفاء بالتعداد الحصرم كمف تمؾ الصفات عمى سبيؿ المثاؿ:
 أف األعماؿ اإلرىابية تتصؼ بأنيا أعماؿ عنؼ غير مشركع. -1
 أف يتضمف ىذا العنؼ إحداث الرعب كالتخكيؼ. -2
  (ِ)منظمان كمستمران  أكأف يككف ىذا العنؼ منسقان  -3

 أكالتيديد بو بكاسطة فرد  أكاالستخداـ غير المشركع لمعنؼ  :اإلرىاب بأنو كاعتبركا
 أكدكلة، ينتج عنو رعبان يعرض لمخطر أركاحان بشرية  أكجماعة  أكدكلة ضد فرد  أكمجمكعة 

الدكلة لكي تغير سمككيا  أكالضغط عمى الجماعة منو ييدد حريات أساسية كيككف اليدؼ 
 (ّ)تجاه مكضكع معيف

)االستخداـ المحسكب  :ىك ( بأف اإلرىاب(Brian M. Jenkinsكيرل الفقيو جينكيز 
التيديد باستخداـ مثؿ ىذا العنؼ  أكلألنكاع المختمفة مف العنؼ مثؿ الفزع كالتخكيؼ كاإلكراه 

ايدلكجية كيتضمف اإلرىاب نشاطان إجراميان غالبان بطبيعتو  أكدينية  أكلتحقيؽ أىداؼ سياسية 
 (ْ)جميكران يتجاكز الضحايا المباشريف(.كيستيدؼ 

ستراتيجية عنؼ محـر دكليان تحفزىا بكاعث ا) :بأنو محمد عزيز شكرمكيعرفو الدكتكر 
عقائدية، كتتكخى إحداث عنؼ مرعب داخؿ شريحة خاصة في مجتمع معيف لتحقيؽ 

 ككاف مقترف إذامظممة بغض النظر عما  أكالقياـ بدعاية لمطمب  أكالسمطة  إلىالكصكؿ 
 (ٓ)نيابة عف الدكلة(. أكأنفسيـ  أجؿالعنؼ يعممكف مف 

إلرىاب عمى أنو: )فعؿ مف لمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف أف نستخمص تعريفان 
بدعـ دكلة ما إلثارة الخكؼ  أكتنظيـ بذاتيا  أكأفعاؿ العنؼ كاستعماؿ القكة، تقـك بو جماعة 

ىدؼ محدد مسبقان مخالفان لمقكاعد  إلىكالرىبة في المجتمع، كفؽ عمؿ مخطط لمكصكؿ 

                                  
 .ُِٕسابؽ، صحمداف رمضاف محمد، مرجع  د. (ُ) 
 .ِٔجالؿ عز الديف، مرجع سابؽ، ص أحمد د. (ِ) 
 .ِٕ، ص مرجع سابؽحسنيف المحمدم بكادم،  د. (ّ) 
 .َْ، صمرجع سابؽنيس العكرة، أدك  د. (ْ) 
 .ّٓص، ـُِٗٗمحمد عزيز شكرم، اإلرىاب الدكلي، دار العمـ لممالييف، الطبعة األكلى، بيركت،  د. (ٓ) 
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السمككية كالقيكد اإلنسانية، ينتج عنو ضحايا مف المدنييف غير المقاتميف كتدمير منشآت عامة 
عالمية، كقد تككف أعماؿ إلكتر  أك كنية إرىابية إلغراض خاصة، كاعتبار ىذه األفعاؿ قتالية كا 

 اقتصادية(. أكسياسية 
 مف ىذا التعريؼ الخصائص التالية لإلرىاب:الباحث ستخمص ييمكف أف 

 تيديد باستعماؿ القكة. أكاإلرىاب ىك كؿ عنؼ  -1
 بدعـ دكلة ما. أكتنظيمات لحسابيا  أكاألفعاؿ اإلرىابية تقـك بيا جماعات  -2
 الدكلي. أكالخكؼ في المجتمع المحمي الغرض مف األفعاؿ اإلرىابية إثارة الرعب ك  -3
 التخطيط قبؿ القياـ باألفعاؿ اإلرىابية كرسـ ىدؼ محدد لمكصكؿ إليو. -4
 األفعاؿ اإلرىابية مخالفة لمقكاعد األخالقية كالقيكد اإلنسانية. -5
منشآت خاصة إلثارة الفزع  أكاألعماؿ اإلرىابية غالبان ما يككف ضحاياىا مدنييف  -6

 ىدفيـ المنشكد. إلىكالخكؼ كسرعة الكصكؿ 
تعتبر أفعاؿ القتؿ كاالغتياالت كاالختطافات كاحتجاز الرىائف كالتخريب كغيرىا مف  -7

ثارتيا إعالميان لمرأم العاـ المحمي كالدكلي  اتستراتيجيا الجماعات اإلرىابية القتالية، كا 
 .اتيذه الجماعاإلعالمية ل اتضمف االستراتيجي

 . هالحديثة اإلرىاب اإللكتركني بمختمؼ صكر  اإلرىابية مف الجرائـ -8
 املطلب الثاىي

 ادتَود الدولية لتعسيف ظاٍسة اإلزٍاب
ليس كؿ استخداـ لمعنؼ كالقكة كما يؤدم إلييا مف إثارة الخكؼ كالفزع ىك إرىابان، فينالؾ 

الرعب كالخكؼ كمع ذلؾ ال تعتبر جرائـ إرىابية، إنما  إلىجرائـ تستخدـ فييا القكة كتفضي 
تنطبؽ عمييا أكصاؼ جريمة أخرل كاالعتداء المسمح الذم تقـك بو دكلة ضد دكلة أخرل كما 
ينتج عنو مف قتؿ كاستعماؿ أسمحة مختمفة كرعب كخكؼ في نفكس أبناء الدكلة المعتدل 

اإلرىابية إال أف المشرع الدكلي اعتبرىا جريمة ا مع الجريمة يعمييا، ىذه األفعاؿ برغـ تشابي
 (ُ)غير مشركع ككصفيا بجريمة العدكاف. مستقمة تمثؿ عمالن 
 القكانيفؾ أفعاؿ ييستخدـ فييا العنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية كقد أقرتيا لككذلؾ ىنا

 الدكلية كالكفاح المسمح لتقرير المصير كالدفاع عف استقالؿ البالد، غير أف ىناؾ سمات
يمكف مف خالليا تممس بعض ، كأفكاران أحاطة بمفيـك اإلرىاب عماؿاألىذه كصفت بيا 

المالمح المميزة لمصطمح اإلرىاب، فحيف استشعرت الدكؿ خطكرة اإلرىاب تكاتفت الجيكد 

                                  
مكم عمي الشارفي، المسئكلية الجنائية عف الجريمة الدكلية، رسالة ماجستير، كمية القانكف، جامعة ع (ُ)

 .ُْ، صـََِٕ، الخرطـكالنيميف، 
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قميمية في محاكلة لمكافحة ظاىرة اإلرىاب عف طريؽ دراستيا  مف خالؿ مستكيات دكلية كا 
 الفركع التالية: إلى، كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب ياتعريؼ ل كمحاكلة إيجاد

 الفرع األول
 (ٔ)تعريف عصبة األمم لإلرىاب

عندما نجح إرىابيكف في اغتياؿ )الكسندر األكؿ ممؾ يكغسالفيا كلكيس بارتك كزير 
عمى طمب فرنسا التي حدثت العممية عمى أرضيا،  كبناءن ـ ُّْٗالخارجية الفرنسي( في عاـ

اجتمعت عصبة األمـ كشكمت لجنة مف الخبراء القانكنييف كتـ تكميفيا بإعداد مشركع اتفاقية 
 (ِ)لمنع كقمع اإلرىاب.

قر ما عيرؼ باتفاقية أكقد ناقش المؤتمر الدكلي مشركع االتفاقية الذم تقدمت بو المجنة ك 
اتفاقية أخرل خاصة بتشكيؿ محكمة جنائية دكلية  كأعقبتياجنيؼ لقمع كمعاقبة اإلرىاب، 

لمحاكمة مرتكبي ىذه األفعاؿ اإلرىابية ذات اآلثار الدكلية، كقد أكدت المجنة عمى أف مكقؼ 
أصبحت مطمبان االتفاقية األكلى التي  إلىالدكؿ مف ىذه االتفاقية لف يمنعيا مف االنضماـ 
كبما يحقؽ سيادة الدكؿ كاحتراـ األنظمة  ،لتعاكف الدكؿ عف طريؽ مكافحة ىذه الجرائـ

 (ّ)الدستكرية.
المادة األكلى في حيث نصت  ،ف األكلى كالثانيةيكقد عرفت االتفاقية اإلرىاب في المادت

ثارة الفزع )األعماؿ الجنائية المكجية ضد دكلة كيككف مف شأنيا إ :عمى أف اإلرىاب ىك
 (ْ)لدل الجميكر(. أكجماعات مف الناس  أككالرعب لدل شخصيات معينة 

 أما المادة الثانية فقد عددت األفعاؿ اإلجرامية التي تعتبر إرىابان كىي:
سالمة شخص مف األشخاص  أكحرية  أكسمعة  أكاألفعاؿ العمدية المكجية ضد سيادة  -1

 :تاليان  المذككريف
رؤساء الدكؿ كالحككمات كغيرىـ مف األشخاص الذيف يمارسكف امتيازات رؤساء الدكؿ -أ

 التعييف. أككخمفاؤىـ بالكراثة 
 زكجات األشخاص المشار إلييـ في البند أ.-ب

                                  
 ـُُٗٗ، إحدل المنظمات الدكلية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس لمسالـ :عصبة األمـ ىي (ُ) 

دكلة  ٖٓدفت لمحفاظ عمى السالـ العالمي، كصؿ عدد الدكؿ المنتمية ليا الذم أنيى الحرب العالمية األكلى، ى
 .ـُّٓٗفبراير  ِّ إلى ـُّْٗسبتمبر  ِٖخالؿ الفترة الممتدة مف 

الطبعة بيركت، إسماعيؿ الغزاؿ، اإلرىاب كالقانكف الدكلي، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر،  د. (ِ) 
 .ْٗ، صـَُٗٗاألكلى، 

، ـُٗٗٗفتحي عيد، كاقع اإلرىاب في الكطف العربي، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض، محمد  د. (ّ) 
 .ِٓص
 .ِٔمحمد فتحي عيد، المرجع السابؽ، ص د.  (ْ) 
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مياـ عامة عندما ترتكب ضدىـ ىذه األفعاؿ بسبب  أكاألشخاص المكمفكف بكظائؼ -ج
 ممارسة الكظيفة.

 المخصصة لمجميكر. أكإلحاؽ الضرر عمدان باألمكاؿ العامة  أكالتخريب العمدم  -2
إحداث خطر عاـ عمدان يككف مف شأنو تعريض الحياة اإلنسانية لمخطر كاستعماؿ  -3

 المتفجرات كالمكاد الحارقة كتسميـ المياه كاألغذية.
 الشركع في ارتكاب ىذه الجرائـ. -4
مكاد ضارة  أكمتفجرات  كأالحصكؿ عمى أسمحة كذخائر  أكتقديـ  أكحيازة  أكصنع  -5

 أم بمد كاف.في بقصد تنفيذ جريمة مف الجرائـ المشار إلييا 
باالتفاؽ بقصد ارتكاب أعماؿ  أكاالشتراؾ في تنفيذ العمؿ اإلرىابي سكاءن  باالنضماـ  -6

 التحريض عمى ارتكابيا. أكإرىابية 
 أكية ضد دكلة كانت مكج إذاكقد أضافت االتفاقية الصفة الدكلية عمى جريمة اإلرىاب 

 أكأماكف لجكء الفاعميف  أكتنفيذىا  أكتعددت أماكف إعداد األعماؿ اإلرىابية  إذا أكمف دكلة 
 (ُ)بحسب طبيعة المصالح التي لحقيا الضرر. أكجنسيات شركائيـ  أكتعددت جنسياتيـ 

رت عمى ظكتعتبر ىذه االتفاقية المحاكلة األكلى لتعريؼ اإلرىاب كتحديد ضكابطو كقد ح
رتكاب العمميات إتحريض عمى  أكتحضير  أكترتيب  أكالدكلة أف تككف أراضييا مقران إلعداد 

 .األخرل اإلرىابية المكجية ضد الدكؿ
 الفرع الثاني

 (ٕ)تعريف منظمة األمم المتحدة لإلرىاب
مكافحة اإلرىاب نشاطيا تحت رعاية لجنة  إلىستعادت الجيكد الدكلية الرامية القد 

يكنيك  ّالمنعقدة في ككافقت في دكرة انعقادىا السادسة  ،القانكف التابعة لييئة األمـ المتحدة
كاعتبار اإلرىاب الدكلي جريمة ضد سمـ كأمف  ،عمى مشركع تقنيف الجرائـ الدكليةـ ُْٓٗ
حيث نصت في المادة الثانية بالفقرة السادسة عمى )اعتبار قياـ سمطة دكلة ما  ،البشرية

ارتكاب أعماؿ إرىابية في دكلة أخرل  إلىبإعداد كتشجيع األعماؿ اإلجرامية التي تيدؼ 
 (ّ)مف البشرية(.أضد سمـ ك  جريمةن 

                                  
 .ُْحسنيف المحمدم بكادم، مرجع سابؽ، ص د. (ُ) 
، عضك فييادكلة  (ُّٗ)كتتككف حتى اآلف مف  ـ،ُْٓٗمنظمة دكلية أنشئت عاـ  :األمـ المتحدة ىي (ِ) 

 كتسترشد في مياميا كعمميا باألىداؼ كالمقاصد الكاردة في ميثاؽ تأسيسيا.
، رسالة دكتكراه نكف كقكاعد القانكف الدكلي العاـطار القاإسامي جاد عبدالرحمف، إرىاب الدكلة في  د. (ّ) 

 .ٓٓ، صـََِّجامعة عيف شمس، مقدمة إلى كمية الحقكؽ، 
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 (َّّْ)عمى تكصية مف لجنة القانكف الدكلي أصدرت األمـ المتحدة قرارىا رقـ  كبناءن 
كالتي أعربت فيو عف ضركرة التعاكف الدكلي  ،الخاص باإلرىابـ ُِٕٗديسمبر  ُٗفي 

باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اإلرىاب بعد أف تزايد لدرجة أصبحت تثير قمؽ الجماعة 
 (ُ)الدكلية.

كقد قررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة إنشاء لجنة خاصة معنية باإلرىاب مككنة مف 
كثالثيف عضكان، يعينيـ رئيس الجمعية العامة كيراعى فييا مبدأ التمثيؿ الجغرافي خمسة 

الجمعية العامة مشفكعان  إلىكتقديـ تقريرىا  ،العادؿ، لدراسة المالحظات المرفكعة مف الدكؿ
بتكصيات لتعزيز التعاكف الدكلي، كقد تفرع عف ىذه المجنة ثالث لجاف اختصت إحداىا 

 (ِ)بتعريؼ اإلرىاب.
بيف دكؿ  تاآلراء كتعارض تكفي مناقشات لجنة تعريؼ اإلرىاب حدثت خالفات كتباين

العالـ الغربي كدكؿ العالـ الثالث، حيث اقترحت دكؿ العالـ الثالث عمى أكلكية دراسة األسباب 
اإلرىاب بدالن مف دراسة التدابير الالزمة لمكافحتو خشية أف تككف ىذه التدابير  إلىالمؤدية 
 (ّ)ضد حركات التحرر الكطنية داخؿ األراضي المحتمة. مكجية

التيديد بو  أك)كؿ استخداـ لمعنؼ : كقد قدمت فنزكيال اقتراحان لتعريؼ اإلرىاب بأنو
مجمكعة مف  أكييدد الحريات األساسية، يرتكبو فرد  أكييدد حياة األبرياء  أكيعرض لمخطر 

عمى متف الطائرة في حالة طيراف فكؽ  أكبحار في أعالي ال أكاألفراد عمى إقميـ دكلة أجنبية 
 (ْ)البحار المفتكحة بقصد إثارة الفزع لتحقيؽ ىدؼ سياسي(.

لتعريؼ اإلرىاب استندت  ان كقدمت دكؿ عدـ االنحياز كمجمكعة مف الدكؿ العربية مقترح
قرار الجمعية العامة كاإلعالف الخاص بمبادئ القانكف الدكلي الخاص بالعالقات الدكلية  إلىفيو 

 كحؽ الشعكب في التحرر كمشركعية الكفاح المسمح، حيث يعد مف األعماؿ اإلرىابية ما يمي:
 العنصرية. أكجميع أعماؿ العنؼ كالقمع التي تمارسيا األنظمة االستعمارية -ُ
المرتزقة التي تمارس  أكمساعدة بقايا التنظيمات الفاشية  أكقياـ الدكؿ بالتغاضي عف -ِ

 أعماليا اإلرىابية ضد دكؿ أخرل ذات سيادة.
تعرض لمخطر حياة أفراد ك  ،مجمكعات مف األفراد أكأعماؿ العنؼ التي يرتكبيا األفراد -ّ

 تنتيؾ الحريات األساسية. أكأبرياء 

                                  
 .ْٓمرجع سابؽ، صحسنيف المحمدم بكادم،  د.  (ُ)
 .ٕٓ، صـُٖٔٗعبد العزيز مخيمر عبد اليادم، اإلرىاب الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة،  د.  (ِ)
ىـ جرائمو في القانكف الدكلي الجنائي، مطبعة بنغازم، أك  وممصطفى مصباح دباره، اإلرىاب مفيك  ( د.ّ)

 .َُِص، ـَُٗٗالطبعة األكلى، ليبيا، 
 .ْٗسابؽ، صالمرجع الحسنيف المحمدم بكادم،  د. ( ْ)
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 ،مجمكعات مف األفراد لتحقيؽ كسب شخصي أكرتكبيا األفراد أعماؿ العنؼ التي ي-ْ
 (ُ)كالتي ال تنحصر آثارىا في نطاؽ دكلة كاحدة.

كبرغـ إخفاؽ المجنة الفرعية المعنية بتعريؼ اإلرىاب، إال أف جيكد الجمعية العامة لـ 
تضمف  ـُٖٓٗحكؿ الجرائـ ضد السمـ كأمف اإلنسانية عاـ ان حيث أعدت مشركع ،تتكقؼ

)األفعاؿ اإلجرامية المكجية ضد دكلة أخرل كالتي يككف مف  :تعريؼ األعماؿ اإلرىابية بأنيا
 أكمجمكعة مف األشخاص  أكشأنيا خمؽ حالة مف الخكؼ لدل قادتيا كحكاميا  أكطبيعتيا 

 (ِ)عامة المكاطنيف(
منع اإلرىاب  إلىدراج بند التدابير الرامية إتـ ـ ُٕٖٗكفي الدكرة الثانية كاألربعيف عاـ

ييدد الحريات األساسية مع دراسة األسباب  أكالدكلي الذم يعرض لمخطر أركاحان بشرية 
الكامنة كراء إشعاؿ اإلرىاب كأعماؿ العنؼ التي تنشأ عف البؤس كخيبة األمؿ كالشعكر 
باليأس التي تحمؿ بعض األشخاص عمى التضحية بأركاح بشرية بما فييا أركاحيـ محاكليف 

 (ّ)ؾ إحداث تغييرات جذرية.بذل
القرار ـ ُٓٗٗفي دكرتيا الخمسكف عاـلألمـ المتحدة كأصدرت الجمعية العامة 

الخاص بحقكؽ اإلنساف كاإلرىاب، حيث تميزت ىذه الدكرة بتناكؿ ظاىرة اإلرىاب  (ُٖٔ/َِ)
 (ْ)باىتماـ دكلي كنزع الصفة السياسية عنو.

تـ استعراض ـ َُِِمايك ٓ( بتاريخ ٕٓٔٔرقـ ) الدكلي كفي جمسة مجمس األمف
التيديدات التي يتعرض ليا السمـ كاألمف الدكلييف نتيجة األعماؿ اإلرىابية، كالتركيز عمى 

انتشار اإلرىاب، كتعزيز سبؿ المكافحة كبناء القدرات كحماية حقكؽ  إلىالظركؼ المؤدية 
، كتـ استحداث منصب منسؽ لألمـ فك اإلنساف، كمعالجة المظالـ التي يستغميا اإلرىابي

المتحدة معني بمكافحة اإلرىاب بعد أف تـ إنشاء مركز مكافحة اإلرىاب مؤخران لتعزيز 
 (ٓ)التنسيؽ كالعمؿ المشترؾ كالتعاكف بيف جميع الدكؿ.

  

                                  
 .ْٕسابؽ، صعبد العزيز مخيمر عبد اليادم، مرجع  .د  (ُ)
 .ٗٓسامي جاد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص د.  (ِ)
 .ٓٓسابؽ، صحسنيف المحمدم بكادم، مرجع  د.  (ّ)
 .ٕٓسابؽ، صمصطفى مصباح دباره، مرجع  د.  (ْ)
ىاب الدكلي بجميع أشكالو ، بشأف مراقبة المخدرات كمنع الجريمة كمكافحة اإلر الدكلي مجمس األمف جمسة( ٓ)

 .ـَُِِ مايك عاـ ٓ(، المنعقدة في ٕٓٔٔ، رقـ )كمظاىره
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 الفرع الثالث
 تعريف المنظمات اإلقميمية لإلرىاب

اإلرىاب ككضع الحمكؿ المالئمة لقد قامت المنظمات اإلقميمية بدكر فعاؿ في تعريؼ 
 لمكاجيتو كمف تمؾ المنظمات ما يأتي:

 (ٔ)جامعة الدول العربية: أواًل: 
لقد تعرضت الدكؿ العربية لمعديد مف العمميات اإلرىابية في أكاخر القرف العشريف، مما 

لدكؿ كبدىا خسائر جسيمة في األركاح كالممتمكات كمع تزايد تمؾ العمميات اتحدت جيكد ىذه ا
مكافحة الجرائـ اإلرىابية التي  أجؿتفاىـ شامؿ كتعاكف مف  إلىكأعمنت عف رغبتيا في التكصؿ 

 مس حقكؽ كحريات مكاطنييا.تك  ،العربية األمةتيدد 
كتضمنت  ،تـ التكقيع عمى االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىابـ ُٖٗٗأبريؿ  ِِكفي

التيديد بو أيان كانت  أك)كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ  :( بأنوِ/ُتعريفان لإلرىاب في المادة )
إلقاء الرعب بيف  إلىكييدؼ  ،جماعي أكبكاعثو كأغراضو يقع تنفيذان لمشركع إجرامي فردم 

إلحاؽ الضرر  أكأمنيـ لمخطر  أكحريتيـ  أكتعريض حياتيـ  أكتركيعيـ بإيذائيـ  أكالناس 
 أكاالستيالء عمييا  أكاحتالليا  أكالخاصة  أكاألمالؾ العامة  أكبأحد المرافؽ  أكبالبيئة 
  (ِ)حد المكارد الكطنية لمخطر(.أتعريض 

)أم  :( بأنياّ/ُاألفعاؿ اإلجرامية التي تشكؿ إرىاباى في المادة ) ىذه االتفاقية كعددت
عمى رعاياىا  أكرتكب تنفيذان لغرض إرىابي في أم مف الدكؿ المتعاقدة تشركع فييا  أكجريمة 

مصالحيا يعاقب عمييا قانكنيا الداخمي، كما تعد مف الجرائـ اإلرىابية الجرائـ  أكممتمكاتيا  أك
التي  أكالمنصكص عمييا في االتفاقيات التالية عدا ما استثنتو منيا تشريعات الدكؿ المتعاقدة 

 (ّ)لـ تصادؽ عمييا(.
 (ٗ)بي:و المجمس األور ثانيًا: 

يناير ِٕإبراـ ميثاؽ خاص لمنع كقمع اإلرىاب فيبية في ك لقد نجحت الدكؿ األكر 
كذلؾ بعد أف أصبحت مسرحان لتصفية الحسابات السياسية كالصراعات العقائدية،  ـُٕٕٗ

                                  
 مقرىاا دكالن عربية، كيقع ؤىأعضا ككؿمنظمة إقميمية تضـ دكالن في آسيا كأفريقيا  :( جامعة الدكؿ العربية ىيُ)

  الدائـ في القاىرة.
 .ـُٖٗٗاالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، لعاـ مف  المادة األكلى، الفقرة الثانية (ِ)
 .ـُٖٗٗاالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، لعاـ  مف المادة األكلى، الفقرة الثالثة (ّ)
قمة لرؤساء الدكؿ كرؤساء الحككمات الثمانية كالعشريف األعضاء في االتحاد  :المجمس األكركبي ىك (ْ)

 األكركبي تحت إشراؼ الرئيس المكمؼ.
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با تحقيؽ أقصى قدر مف التقارب بينيا عمى مستكل التشريعات الكطنية ك ككاف ىدؼ أكر 
 (ُ)ية عنيا كتسميـ مرتكبييا.بية، كقررت نزع الصفة السياسك لمكافحة اإلرىاب في القارة األكر 

 (ٕ) منظمة الدول األمريكية: ثالثًا:
نظران لتزايد األعماؿ اإلرىابية في أمريكا الالتينية كازدياد حاالت العنؼ السياسي المكجو 
ضد أعضاء البعثات الدبمكماسية، كافقت الجمعية العمكمية لمنظمة الدكؿ األمريكية في 

عمى اتفاقية منع كقمع األعماؿ ـ ُُٕٗالمنعقدة في كاشنطف عاـدكرتيا الثالثة غير العادية 
 اإلرىابية التي تأخذ شكؿ جرائـ ضد األفراد كأعماؿ االبتزاز المتعمقة بيا.

عميو بيذه الصفة في تشريعات الدكؿ التي يقع  ان كاف منصكص إذاكاعتبار الفعؿ إرىابيان 
الدكلة التي تختص محاكميا  أكفييا  ان التي يككف المتيـ متكاجد أكفييا الفعؿ عمى إقميميا 

مف الدكؿ  معاقبة مرتكب الفعؿ اإلرىابي، كفي حالة خمك التشريع الداخمي ألمٌ  أكبمالحقة 
)فعؿ  :المتعاقدة مف النصكص التي تتعمؽ باإلرىاب فإنو يعتبر مف قبيؿ األفعاؿ اإلرىابية كؿ

 أكالصحة  أكجزء منيا كيخمؽ تيديداى لمحياة  أكف الدكلة فزع بيف سكا أكينتج عنو رعب 
أف يمكنيا  أككذلؾ باستخداـ كسائؿ تسبب بطبيعتيا  ،حريات األشخاص أكالسالمة البدنية 

 (ّ)مساسان بالنظاـ العاـ(. أكتسبب ضرران جسيمان 
تعريؼ بعض أشكاؿ  إلىكعمى ضكء ما سبؽ يتضح أف المنظمات اإلقميمية قد اتجيت 

كأخذت في اعتبارىا حماية مصالحيا كأمنيا القكمي كاعتبارىا بمثابة جرائـ  ،األعماؿ اإلرىابية
 كتسميـ مرتكبييا كتقديميـ لممحاكمة. ،دكلية ينبغي عمى الدكؿ التعاكف في مكافحتيا

  

                                  
 .ْٔسامي جاد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص د.  (ُ)
في  ـُْٖٗأبريؿ  َّمنظمة دكلية إقميمية في القارة األمريكية تأسست في  :منظمة الدكؿ األمريكية ىي (ِ)

عضكان مف الدكؿ المستقمة في أمريكا  ّٓيقع مقرىا الرئيسي في كاشنطف، كيبمغ عدد أعضائيا بكغكتا، ك 
 الشمالية كالجنكبية.

 .ٔٔسامي جاد عبدالرحمف، المرجع السابؽ، ص د.  (ّ)
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 ج الثانيـادلبح
 اب الدويلـىر اإلرهــأسباب وص

 تمييد وتقسيم:
ال يقتصر عمى إدراؾ العناصر  ةلكجيك أيد أكإف فيـ أم ظاىرة اجتماعية سياسية 

كالمفاىيـ التي يحتكم عمييا تعريؼ تمؾ الظاىرة، بؿ يجب أف يشمؿ إدراؾ العناصر كالمفاىيـ 
 ممجتمع.لكانعكاساتيا عمى الحياة العامة  ،كالقضايا التي تنتج عنيا منطقيان 

كدكافع كثيرة كراء تصاعد األعماؿ اإلرىابية، فإلى جانب الرغبة  ان كالشؾ أف ىنالؾ أسباب
ف فإلكجية ك القكية في التغيير السياسي التي تجتاح العالـ اليـك بسبب تعدد االتجاىات األيد

كدكافع متنكعة لتصاعد العمميات اإلرىابية في العالـ كتختمؼ صكر اإلرىاب تبعان  ان ىناؾ أسباب
 مطمبيف كما يمي: إلىكتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المبحث  .منيا لمدكافع كالغرض

 املطلب األول
 الدولي ابـــأضباب اإلزٍ

أسباب كدكافع متعددة كمتباينة يصعب أحيانان حصرىا لتحديد األسباب الكامنة  الدكلي لإلرىاب
 ثالثة فركع كما يمي: إلىكتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب كراء تصاعد العمميات اإلرىابية، 

 الفرع األول
 واالقتصادية لإلرىاب الدولي األسباب السياسية

 أواًل: األسباب السياسية:
إف معظـ العمميات اإلرىابية تكمف كراءىا دكافع سياسية كىي أىـ أسباب ظاىرة اإلرىاب 
كتنامييا، فالقير السياسي الداخمي غالبان ما يدفع األفراد كالجماعات المضطيدة التي ال تستطيع 

ر تكجيو أنظا أكالعنؼ كسبيؿ لمثأر لنفسيا كالكصكؿ لحقكقيا السياسية،  إلىالتعبير عف أرائيا 
لممارسة الضغط عمى سياسة تتبعيا دكلة ما، كقد  أكمشكمة سياسية  إلىالرأم العاـ العالمي 

 برعاياىا نظران لمكاقفيا السياسية. أكيككف الدافع إنزاؿ الضرر بمصالح دكلة معينة 
العمؿ عمى تغيير طبيعة النظاـ  أككييعد مف األسباب السياسية إسقاط الحككمات 

تغيير القكانيف كالسياسات التي تتبعيا  أكعمى السمطة بسالح اإلرىاب، السياسي كاالنقضاض 
 (ُ)إحداث تغييرات جذرية في بنية السمطة. أكالحككمات 

ككذلؾ مساندة الدكؿ الخارجية لإلرىاب عف طريؽ احتضانيا لإلرىابييف كتشجيع 
الجماعات المتطرفة داخؿ المجتمع كمدىا بالعكف المادم كتدريب أعضائيا كدعميـ بالسالح، 

 طائفية لتمؾ الدكؿ. أككنشر الفتف كالفكضى داخؿ المجتمع تحقيقان ألغراض سياسية 

                                  
 .ِٔ، صـُٓٗٗالسالـ، المنصكرة، مكتبة كأخطاره كعالجو،  وأسباب، طو خمؼ اهلل، اإلرىاب أحمد د.  (ُ)
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جبار سمطات إة ذات الطابع السياسي في النياية ىك كيككف ىدؼ العمميات اإلرىابي
الدكلة عمى اتخاذ قرارات معينة يراىا اإلرىابيكف ىدفان محققان لمصالح الجماعة التي ينتمكف 

 متفقان مع رغباتيا كأىدافيا السياسية. أكإلييا 
 األسباب االقتصادية:ثانيًا: 

إف الحرماف االقتصادم الذم يعني عدـ قدرة المجتمع عمى استيعاب الفئات غير القادرة 
نكع مف  إلىاستيعابان كميان يؤدم التي لـ تجد عمالن، كيطمؽ عمييـ "البطالة"  أكعمى العمؿ 

العزلة التي فرضيا المجتمع عمى تمؾ الفئات، حيث تتقكقع ىذه الفئات في أماكف محددة 
تشكيؿ المجمكعات اإلرىابية التي تمارس أنشطتيا  إلىكر باالغتراب كتمجأ كيسكدىا الشع

 سعيان نحك تغيير تمؾ األكضاع المتردية كالتخمص منيا.
 أكاإلضرار باقتصاد دكلة معينة كتدمير منشآتيا الصناعية  :كقد يككف الدافع ىك

المنشآت السياحية التابعة ليا إلثارة الرعب كالذعر  أكمياجمة مكاتب الطيراف  أكالتجارية 
إنزاؿ أضرار مادية بتمؾ المؤسسات ككنيا تشكؿ مكردان  إلىبيف المتعامميف معيا كتيدؼ 

 اقتصاديان كمصدران مف مصادر الدخؿ لمدكلة.
دعـ مالي يمكنيا مف  إلىحاجة الجماعة اإلرىابية  :كقد يككف الدافع االقتصادم ىك

 (ُ)تحقيقيا. أجؿاألىداؼ التي قامت مف  إلىمياتيا لمكصكؿ مكاصمة عم
 إلىحيث مشاعر الظمـ كالمرارة كالتكتر التي تحكؿ المجتمع  ،فمف أسباب اإلرىاب الفقر

 كخاصة عندما تذكب ىذه المشاعر في بكتقة اإلرىاب. ،قكتو جاىزة لالنفجارك قنبمة م
إذ أف تدىكر األكضاع االقتصادية تخمؼ بيئة مكلدة لإلرىاب، فالبطالة كالتضخـ كتدني 
مستكل المعيشة كعدـ التناسب بيف األجكر كاألسعار كتفاقـ مشكالت الصحة كاإلسكاف كغيرىا 

رىابية. إلىقد تدفع قطاعات مف الشباب   (ِ)الدخكؿ في عصابات إجرامية كا 
ألنظمة الالزمة الجتذاب رؤكس األمكاؿ كعدـ التخطيط ككذلؾ فشؿ الحككمات في كضع ا

 .االقتصادية كالتنمكية الجيد إلعداد كتنفيذ المشركعات
، كغيرىـالشباب تكليد اليأس كاإلحباط لدل سببان في  كلـ تزؿ كستظؿ ىذه األسباب كانت

الدخكؿ في دائرة اإلدماف كالتطرؼ كاالغتراب عف الكطف، كىذه الظركؼ  إلىبيـ يؤدم مما 
كزرع  عميو، التطرؼ كتدريبيـ إلىستغالؿ الشباب كجرىـ الىيأت الفرصة لمجماعات اإلرىابية 

  .مسبقان  الحقد كالكراىية كتنفيذ عمميات إرىابية لغرض الكصكؿ ألىداؼ رسمتيا ىذه الجماعات

                                  
عالجو، منشأة المعارؼ، ، أىدافو، أنكاعوو، أسباب، نشأتوو، تعريف، بسيكني، اإلرىاب أحمداهلل  ىبةد.  (ُ)

 .ُّّ، صـَُُِاإلسكندرية، 
ستراتيجي األسباب ،، اإلرىابىعيس .د ،إبراىيـد. يسرم  (ِ) ، ـُٓٗٗالمكاجية، مؤسسة األىراـ، القاىرة،  ةكا 

 .ْٕص
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 الفرع الثاني
 والفكرية والنفسية لإلرىاب الدولي الدينيةاألسباب 

 أواًل: األسباب الدينية:
لقد اتجيت بعض الجماعات المتطرفة في ظؿ مفاىيميا الخاصة لما يجب أف يككف 

استيداؼ تمؾ السمككيات كالقيـ عف طريؽ العنؼ كالقتؿ  إلىكسمككو  وعميو المجتمع كقيم
كاالختطاؼ كاحتجاز الرىائف، فاإلرىاب العقائدم ىك نتاج األكضاع كالظركؼ االجتماعية 

  (ُ) كاالقتصادية السيئة كالصراعات التي طاؿ أمدىا كسياسة الدكلة.
قرب الناس إليو أاة كما أف اإلرىابي العقائدم عمى أتـ االستعداد لمتضحية بحياتو كحي

ككذلؾ إشعاؿ نار الفتنة الطائفية كالعرقية داخؿ المجتمع فيي مف  ،كاعتباره كاجبان مقدسان 
 .داخؿ المجتعات كالشعكب كازدياد اإلرىاب اإلرىابية، أسباب تكلد الجماعات

 األسباب الفكرية:ثانيًا: 
 أكجنسان  أككالذم يرل فيو صاحب الفكرة عنصران  لكجيك كىي مف صكر اإلرىاب األيد

غيره مف األجناس،  عمىأقمية بأنو األسمى كاألكثر تحضران كتمدنان كبضركرة سمكه  أكطائفة 
كمف أبرز مالمح ىذا اإلرىاب التمييز العنصرم ككذلؾ التفكؾ األسرم كاإلحباط االجتماعي 

جميعيا كضعؼ االنتماء لممجتمع كاالنعزاؿ، السامية كغياب الحكار كالفيـ الخاطئ كالثقافة 
 يذه األسباب.لنتائج لمثؿ ىؤالء كيخمؽ أرض خصبة الستقطاب الجماعات اإلرىابية 

 األسباب النفسية:ثالثًا: 
ىي أسباب منيا ثابتة في الشخص متحققة فيو دكف تدخؿ عكامؿ أخرل في تككينيا 

الشر، كمنيا أسباب مكتسبة مف  أكما لمخير إلديو، كىي ما يعرؼ بنكازع الشخصية لمميؿ 
 (ِ)محيط اإلنساف كمحؿ الدراسة كالبيئة.

حيث يكجد أفراد لدييـ ميكؿ إجرامية تجعميـ يستحسنكف ارتكاب الجرائـ بصفة عامة 
العنؼ في مسمكيـ مع اآلخريف نتيجة  إلىكالجرائـ اإلرىابية بصفة خاصة، كىؤالء يميمكف 
التجرد مف الرحمة كالشفقة كاإلنسانية  إلىعكامؿ نفسية كامنة في داخميـ تدفعيـ أحيانان 

خمؿ في تككينيـ النفسي  إلىكتخمؽ منيـ أفرادان يتمذذكف بسفؾ الدماء، كقد ترجع تمؾ األسباب 
 ه نتيجة اكتسابيا بالكراثة.ميالد الكجداني كىي مكجكدة مع الشخص منذي  أكالعقمي  أك

كقد يكتسب الفرد ىذه الصفات النفسية مف البيئة المحيطة بو ككذلؾ الفشؿ في الحياة قد 
و التطرؼ ككسيمة إلثبات ذاتو بيف محيط إلىيككف أىـ أسباب العنؼ مما يجعمو يندفع 

 كقد يصؿ بو األمر الرتكاب إعماؿ إرىابية بقصد الشيرة. كأقرانو،
                                  

 .ُّْسابؽ، صبسيكني، مرجع  أحمدىبة اهلل د.  (ُ) 
 .ُّٗمحمد فتحي عيد، مرجع سابؽ، ص د. (ِ) 
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 لثالفرع الثا
 األسباب اإلعالمية والدولية لإلرىاب الدولي

 األسباب اإلعالمية:أواًل: 
غالبان ما تعتمد الجماعات اإلرىابية في تحقيؽ أىدافيا عمى نشر األفكار التي تعمؿ مف 

جميا كطرحيا أماـ الرأم العاـ العالمي كالمنظمات الدكلية لمحصكؿ عمى دعميا كتأييدىا أ
فقد ترل أحدل الجماعات اإلرىابية تجاىالن مف الرأم العاـ العالمي لقضيتيا فتمجأ  لقضية ما.

تنفيذ بعض العمميات بيدؼ جذب انتباه الرأم العاـ العالمي مف خالؿ ما تنقمو كسائؿ  إلى
اإلعالـ في تقارير تفصيمية، كيقترف اإلرىاب بنكع الدافع اإلعالمي سكاءن  كاف في ظيكره أـ 

 و عبر كسائؿ االتصاؿ.في أداة نقم
كالجماعات اإلرىابية تعمـ أف الحرب التي تخكضيا تتمثؿ أساسان في حرب دعاية كتكمف 

ف الكاميرا التمفزيكنية أىا دكافع إعالمية لنشر قضيتيـ التي يرغبكف بإذاعتيا كنشرىا، ك ءكرا
 (ُ)تعتبر سالح قكم كبدكنيا فإف تأثير نشاطيـ يككف محدكدان.

 األسباب الدولية:ثانيًا: 
تأثر األمف كاالستقرار العالمي بسمبيات ياألحداث الدكلية تؤثر في بعضيا البعض، ف

 جرائـ إرىابية.إرتكاب سببان لتبرير  فيتخذه البعضاألحداث الدكلية المختمفة 
كمف األسباب الدكلية لإلرىاب رعاية بعض الدكؿ كاألنظمة السياسية لإلرىاب، حيث 

تساع نطاؽ العمميات اإلرىابية امارسة بعض الدكؿ كمساندتيا لإلرىابييف في أسيمت رعاية كم
كظيرت العديد مف المنظمات اإلرىابية التي تنفذ أىداؼ الدكلة  ،عمى المستكل العالمي

  (ِ)المستفيدة كتحقؽ مصالحيا كتأتمر بأكامرىا.
 إلى تاستعمارية أسيممتكتر في مختمؼ مناطؽ العالـ ككجكد ركاسب لككذلؾ كجكد بؤر 

حد كبير في قياـ العديد مف األنشطة اإلرىابية التي تمارسيا بعض الجماعات سعيان لمتخمص 
مف تمؾ المشاكؿ كبؤر التكتر، كالتطكر السريع في مجاؿ األسمحة المستخدمة الرتكاب 

اإلرىابية ، حيث انتشرت تجارة السالح عمى نطاؽ كاسع كاستفادت التنظيمات اإلرىابية جرائـال
 .كصكلو إلييا، كاستخدمتو في عممياتيا اإلرىابيةكسيكلة  ،أنكاعو كتعددمف كفرة السالح 

 اإلرىاب: ظاىرة انتشار إلىومن األسباب الدولية التي أدت 
عدـ قدرة األمـ المتحدة عمى إقامة تعاكف دكلي لحسـ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية -ُ

 لمدكؿ.
 المتحدة عمى تطبيؽ الحمكؿ كفرض عقكبات دكلية ضد الدكؿ المعتدية.عدـ قدرة األمـ -ِ

                                  
 .ٕٓ، مرجع سابؽ، صىعيس. د ،إبراىيـد. يسرم  (ُ) 
 .ٕٕسابؽ، صالمرجع ال (ِ) 
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الحد مف كؿ  إلىعدـ قدرة األمـ المتحدة عمى تحقيؽ أىدافيا كمبادئيا التي تيدؼ -ّ
 كالظمـ كاالضطياد كالعنصرية كضماف حقكؽ اإلنساف كحرياتو. أشكاؿ االستعمار

، (ُ)كدائـ لحؿ العديد مف المشاكؿ الدكليةعدـ قدرة األمـ المتحدة عمى إيجاد تنظيـ عادؿ -ْ
اإلرىاب ظاىرة معقدة كمالزمة لتطكر المجتمع الدكلي الحديث طالما ظمت كبالتالي سيظؿ 

 الدكافع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لإلرىاب قائمة داخميان كخارجيان.
 املطلب الثاىي

 الدولي ابــوز اإلزٍــــص
أف فأصػبح مػف الضػركرم  ،اإلرىػابالدكؿ فػي تعريفيػا لمصػطمح نظران لمتبايف الكبير بيف 

معػػايير  إلػػىحػػد كبيػػر، كمػػا أف ىػػذه التصػػنيفات قػػد تسػػتند  إلػػىتصػػنيفاتو دكؿ العػػاـ فػػي تتبػػايف 
ثبػت أاأليدلكجي التي يتبناىا صاحب التصنيؼ، كقد  أكمتباينة كفقان لمجاؿ التخصص العممي 

براعػػة فائقػػة فػػي اسػػتخداـ كسػػائؿ العمػػـ الحػػديث كتقنياتػػو المتقدمػػة فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ف ك اإلرىػػابي
 .اإلجرامية أىدافيـ

كالكسط  اكيمكف أف نميز بيف عدة أنكاع مف الجرائـ اإلرىابية تبعان لمغاية المرجكة مني
صكرتيف ، كلمجرائـ اإلرىابية بيا تنفذالطريقة التي  أك االجية القائمة بي أكنتشر فيو تالذم 

 يتناكليما الباحث فيما يمي:
 الصورة المادية:

أىدافيـ، مثؿ اختطاؼ الطائرات  إلىيعتمد اإلرىابيكف عمى كسائؿ مادية لمكصكؿ 
كحجز الرىائف كزرع المتفجرات، كجرائـ القتؿ المنظمة كالسرقات الكبيرة التي تستيدؼ 

 المنشآت الحيكية كالمنشآت الخدمية.
 الصورة المعنوية:

 أكتشػػػمؿ كػػػؿ العمميػػػات التػػػي تسػػػتيدؼ زعزعػػػة اإليمػػػاف بالعقيػػػدة السػػػائدة فػػػي المجتمػػػع، 
كتكػػكيف منظمػػات  ،تغييػػر اتجاىػػاتيـ أكمحاكلػػة تحكيػػؿ كالئيػػـ  أكالتػػأثير سػػمبان عمػػى معنكيػػاتيـ 

ثػػارة الرعػػب كالفػػزع بػػيف الكػػكادر العمميػػة لحمميػػـ عمػػى  ،سػػرية غيػػر مشػػركعة )غسػػيؿ العقػػكؿ( كا 
اإلرىػػػػاب ىػػػػك نشػػػػر الرعػػػػب  تيفالقاسػػػػـ المشػػػػترؾ بػػػػيف صػػػػكر  مغػػػػادرة الػػػػبالد )ىجػػػػرة العقػػػػكؿ(.

 كالتخكيؼ في المجتمع كزعزعة األمف كاالستقرار العالمي.
 كتختمؼ صكر العمميات اإلرىابية بحسب األفراد الذيف يقكمكف بيا ككسائؿ العمميات

كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا كالظركؼ المحيطة بيـ كاختالؼ األىداؼ التي يسعكف إلييا، 
 ثالثة فركع كما يمي: إلىالمطمب 

                                  
 .ُْٔبسيكني، مرجع سابؽ، ص أحمدىبة اهلل د.  (ُ) 
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 الفرع األول
رىاب الدولة  اإلرىاب المحمي والدولي وا 

 :(Domestic Terrorismاإلرىاب المحمي )أواًل: 
ف( ك ف )اإلرىابيك بحيث يككف المشارك ،بو اإلرىاب الذم تتـ ممارستو داخؿ الدكلة يقصد

كالضحايا مف نفس الدكلة، كيككف اإلعداد كالتخطيط كالتنفيذ لمفعؿ اإلرىابي داخؿ حدكد 
 (ُ)الدكلة كال يككف ىنالؾ دعـ لمعمؿ اإلرىابي مف الخارج.

تحقيؽ أىداؼ  أجؿالنكع مف اإلرىاب تقـك بو جماعات محمية داخؿ الدكلة مف  فهذا
الحصكؿ عمى  أكفرض سياسات ذات مالمح معينة  أكسياسية مثؿ تغيير نظاـ الحكـ 

الحصكؿ عمى الحكـ الذاتي إلقميـ معيف فجميعيا تحمؿ  أكطائفة  أكامتيازات خاصة لفئة 
 معنكم. أكعـ مادم اطابع اإلرىاب المحمي بشرط عدـ تدخؿ عناصر خارجية كد

 :((International Terrorismاإلرىاب الدولي ثانيًا: 
ضد سيادة كاستقالؿ دكلتيـ بدعـ جماعات  أكىذا النكع مف اإلرىاب مف قبؿ أفراد يتـ 

دكلة ذات سيادة، كىك نكع مف  كتتحكـ بيـ تحكميـكتشجيع مف إحدل الدكؿ العظمى، حيث 
العنؼ غير المبرر كغير المشركع كالذم يتخطى الحدكد السياسية لمدكؿ كما ينتج عف 

غالبان ما تككف الجماعات التي  وممارستو ردكد فعؿ دكلية كقد يتسع مداىا كتأثيرىا، كما أن
معنكم مف بعض كلكنيا تتمقى التشجيع المادم كال ،تقـك باألعماؿ اإلرىابية غير حككمية

 .الخارجية الدكؿ كالحككمات
 الصغرلقياـ الدكؿ الكبرل باالعتداء عمى الدكؿ  :كاإلرىاب الدكلي بمعناه الصحيح ىك
يككف كسيمة يحكـ ل ،فرض نظاـ حكـ معيف عمييا أكاآلمنة بيدؼ إرىابيا كالسيطرة عمييا، 

 ب البالد الصغيرة.لكي ينيبكا خيرات كثركات شعك  ،مف كراءىا االستعماريكف الجدد
 (ِ)كىذا النمط مف اإلرىاب يأخذ بعدان كطابعان دكليان يتمثؿ في:

 اختالؼ جنسيات المشاركيف في الفعؿ اإلرىابي. -ُ
 مرتكبي العمؿ اإلرىابي. اتالضحايا عف جنسي اتاختالؼ جنسي -ِ
ميداف حدكث الفعؿ اإلرىابي يخضع لسيادة دكلة ليست الدكلة التي ينتمي إلييا  -ّ

 الفعؿ اإلرىابي. كمرتكب
تجاكز األثر المترتب عمى العمؿ اإلرىابي نطاؽ الدكلة الكاحدة، كأف يككف متجيان  -ْ

 تجمع دكلي معيف. أكنحك دكلة أخرل 
 تبايف مكاف اإلعداد كالتخطيط لمعمؿ اإلرىابي عف مكاف التنفيذ. -ٓ

                                  
 .َُٕمرجع سابؽ، صبسيكني،  أحمدىبة اهلل د.  (ُ) 
 .ُّٔسابؽ، صالمرجع ال (ِ) 
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 معنكيان خارجيان. أكدعمان ماديان  أكتمقي الجماعة اإلرىابية مساعدة  -ٔ
 دكلة أخرل بعد التنفيذ لمعممية اإلرىابية. إلىمرتكبي الفعؿ اإلرىابي كلجكئيـ  فرار -ٕ

أف تكجو الجريمة  أكفي إثارة اضطراب في العالقات الدكلية  الدكلياإلرىاب  كيتمثؿ
أف يككف اليدؼ إحداث ثكرة عالمية  أكاإلرىابية ضد دكلة غير الدكلة التي تـ فييا اإلعداد 

كتتعدد صكر اإلرىاب الدكلي كمنيا جرائـ خطؼ الطائرات  كتغيير في بنية النظاـ العالمي.
 أكحركة سياسية  أكاإلعالف عف جناح  بيدؼكحجز الرىائف كاالغتياالت كاألعماؿ التخريبية 

 قضية سياسية. إلىتنبيو الرأم العاـ العالمي 
 :((State Terrorismلدولة إرىاب اثالثًا: 

استخداـ حككمة دكلة ما لدرجة عالية مف العنؼ ضد المدنييف في الدكلة  إرهابيتمثؿ 
 الرفض. أكتدمير إرادتيـ في المقاكمة  أكإضعاؼ  أجؿمف 

اإلرىاب الذم تقـك بو الدكلة مف خالؿ نشر الرعب بيف المكاطنيف لتأميف  بوكما يقصد 
  خضكعيـ كانصياعيـ لرغباتيا كسياستيا.
كذلؾ لمتطكر  ،عماؿ اإلرىابية المباشرة كغير المباشرةكقد يتعدد إرىاب الدكلة كيتجاكز األ
 جي.خار الداخمي ك الدكلة الإرىاب  إلىالصناعي كاإلعالمي، كما يمكف تقسيمو 

 :إرىاب الدولة الداخمي-ٔ
 عديدة منيا: ان إرىاب الدكلة الداخمي صكر يحمؿ 

بعاده عف ممارس-أ  .في بقاء الحاكـالسياسية رغبة حقكقو  ةقير الشعب كا 
 المعارضيف لمحككمة. أكإضعاؼ إرادة المكاطنيف في دعـ الحركات الثكرية -ب
محاكلة الحككمة السيطرة عمى مكارد البمد التي تقع تحت حكميـ كاستغالليا كالسيطرة -ج

  (ُ)عمى مكاطنييا.مف خالليا 
 :إرىاب الدولة الخارجي-ٕ

يعني استخداـ حككمة دكلة ما لدرجة كثيفة مف العنؼ ضد المدنييف مف مكاطني دكلة 
إرادتيـ في دعـ كتأييد الحككمة التابعيف  أكتدمير ركحيـ المعنكية  أكإضعاؼ  أجؿأخرل مف 

 أكفإرىاب الدكلة ىك الذم تمارسو الدكلة كمنظكمة كاممة كبقرار سياسي ضد دكلة أخرل  ليا.
جماعة، مثؿ ما تفرضو الكاليات المتحدة األمريكية ضد غالبية البمداف العربية  أكضد فرد 

دعـ كمساندة كاضحة كمعمنة لمف مف  (ِ)كعمى األخص العراؽ كسكريا كالسكداف كاليمف.
  يعتدكف عمييا مف الخارج، ككذلؾ دعميا غير المعمف لمجماعات اإلرىابية في ىذه البمداف.

                                  
 .ٕٕ، مرجع سابؽ، صىعيس، د. إبراىيـ د. يسرم  (ُ) 
طبيعتيا كعكامميا كاتجاىاتيا، مركز الممؾ فيصؿ، سمسمة ، مصمح الصالح، ظاىرة اإلرىاب المعاصر د. (ِ) 

 .ُْ، صـََِِدراسات معاصرة، السعكدية، 
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 الفرع الثاني
 اإلرىاب الفكري والديني والفردي

 :( (Intellectual Terrorismاإلرىاب الفكريأواًل: 
مارس ضد حرية كيىك اإلرىاب الذم يستيدؼ محك الفكر القائـ كغرس فكر جديد، 
نو مبرمج مف قبؿ أالفكر كأم انفتاح ثقافي لممجتمع عمى ثقافات أخرل، كطبيعة ىذا اإلرىاب 
 السمطة الحاكمة ضد عناصر محددة عيرؼ انفتاحيا عمى الثقافات األخرل.

  (ُ)كمف أىداؼ اإلرىاب الفكرم:
خماد األصكات المعارضة داخميان كخارجيان.كبت  -ُ  كا 
 فرض نكع معيف مف الثقافة عمى عقكؿ ككعي المكاطنيف. -ِ
 فرض حدكد ال ينبغي تجاكزىا عند التعبير عف الرأم العاـ في مختمؼ القضايا. -ّ
 درجة عالية مف الرقابة عمى الفكر كتكجييو الكجية التي تتماشى كأىدافيـ. إلىالكصكؿ  -ْ
 نظاـ محدد. أكفكر أصكلي  أكتحقيؽ أيدلكجية معينة  إلىكما ييدؼ ىذا النكع  -ٓ
 :(ٕ)((Religious Terrorismاإلرىاب الديني ثانيًا: 

عقيدة  أكعقيدة ما ضد أصحاب ديانة  أكىك ذلؾ اإلرىاب الممارس مف أصحاب ديف 
 أخرل كيختمؼ نكعو بحسب ديف كعقيدة القائـ بالعمؿ اإلرىابي.

كتتركز أقميات  ،دكافع اإلرىاب الديني عندما تسكد االختالفات الدينية مجتمعان ما كتزداد
دينية في منطقة معينة كتمارس طقكس عقائدىا كعبادتيا بشكؿ مخالؼ لمطقكس الدينية التي 

 العمميات اإلرىابية. كيمارسيا منفذ
 :((Individual Terrorismاإلرىاب الفردي ثالثًا: 

تمؾ العمميات اإلرىابية التي ترتكب بكاسطة أشخاص معينيف سكاءن عممكا  يتمثؿ في
ضد  أكفي أطار مجمكعة منظمة، كيكجو ىذا النكع مف اإلرىاب ضد نظاـ قائـ  أكبمفردىـ 

حتى ضد فكرة الدكلة، كيتميز باالنتشار كاالستمرارية كالتنكع في األىداؼ  أكدكلة معينة 
 يضـ كافة الحركات كاألنشطة اإلرىابية.نو أكاألساليب كالكسائؿ كما 

زماف، كقد يككف  أكالنكع غير كاضح المعالـ كليس لو حدكد كال يرتبط بمكاف  كىذا
مثؿ  منفذ العمؿ اإلرىابي الضحايا مف نفس الفئات التي تعاني مف المشكمة التي يكاجييا

طبقة معينة،  أكيرتبط بعقيدة  أكالبطالة كتدني مستكل المعيشة، كال يتكرط في أعماؿ تمكيمية 
 (ّ)االنتقاـ. أكالشيرة كالمجد  أكف ىدفو في التنفيذ التخمص مف حياتو أل

                                  
 .ٔٔ، صـََِّاإلسكندرية، محمكد صالح العادلي، مكسكعة القانكف الجنائي لإلرىاب، دار الفكر الجامعي،  د. (ُ)
 .ْْسابؽ، صلح، مرجع مصمح الصا د. (ِ)
 .ُّٕ، صـُٔٗٗعبد الناصر حريز، اإلرىاب السياسي، مكتبة مدبكلي، القاىرة،  د. (ّ)
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 الفرع الثالث
 اإلرىاب التنظيمي والنووي واإللكتروني

 :(ٔ)((Organizational Terrorismاإلرىاب التنظيمي أواًل: 
ظيرت التنظيمات اإلرىابية في العالـ كارتبطت بالتحرر مف االستعمار األجنبي، كتيدؼ 

تغييرىا بحسب  أكعقائدية قائمة في المجتمع  أكاجتماعية  أكالحفاظ عمى أكضاع سياسية  إلى
 فكر التنظيـ.

 :(ٕ)( (Nuclear Terrorismاإلرىاب النوويثانيًا: 
 كاألماف، فيدفو يتمثؿ  ىدـ الثقة بإمكانية تحقيؽ األمف  إلىييدؼ ىذا النكع مف اإلرىاب 

كسب كسيمة تؤيد  أكالسيطرة عمى المكاقع الحربية، كأصبح ىدفيـ اآلف ىك الحككمة  في
رادتيا عمى  النككية كمف خالؿ ىذا اإلرىاب تستطيع الدكؿ ،أفكارىـ أف تفرض سيطرتيا كا 

 الدكؿ غير المالكة لتمؾ األسمحة.
 (ٖ)((Electronics Terrorismاإلرىاب االلكتروني ثالثًا: 

كالتي تطكرت مع تطػكر التكنكلكجيػا كالصػناعات بالعػالـ،  ،كىك مف الجرائـ اإلرىابية الحديثة
خضػػاعيا  أكمؤسسػػات  أكجماعػػات ليػػدؼ تػػدمير اقتصػػاد دكلػػة  أكحيػػث يقػػـك بيػػا فػػرد  بنػػكؾ كا 

عطػػػاء  أكليػػػذه الجماعػػػات اإلرىابيػػػة  لغػػػرض تغييػػػر سياسػػػة دكلػػػة مػػػا كالقيػػػاـ بعمميػػػات التجنيػػػد كا 
، ككػػػذلؾ التيديػػػد األكامػػر كالتعميمػػػات كالتنسػػػيؽ، ككػػػذلؾ الحصػػػكؿ عمػػى التمكيػػػؿ دكف أم خطػػػكرة

 كاالبتزاز كاالنتقاـ، كمف مظاىره تيكير المكاقع اإللكتركنية كتدميرىا.
  

                                  
 .ُٔٔسابؽ، صأحمد بسيكني، مرجع ىبة اهلل د.  (ُ) 
 .ُٕٔسابؽ، صعبد الناصر حريز، مرجع  د. (ِ) 
 .ٕٔسابؽ، صمحمكد صالح العادلي، مرجع  د. (ّ) 
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 ادلبحج الثالج
 ابــة اإلرهــاسرتاجتية هىاجه

 تمييد وتقسيم:
ف اإلرىاب يشكؿ ظاىرة سياسية كفكرية كاجتماعية كأمنية، كلمعالجة ىذه إمما الشؾ فيو 

، فالتعاكف الدكلي ييدؼ لمحد منو كالقضاء عميو الظاىرة يجب أف تتضافر كؿ الجيكد الدكلية
فشاؿ حث الدكؿ عمى تنسيؽ جيكدىا كتضافر إمكانياتيا لمنع كقكع العمميات اإلرىابية ك  إلى ا 

كقد تمكف المجتمع الدكلي تحت إشراؼ األمـ المتحدة كأجيزتيا المتخصصة  خطط اإلرىابييف.
 إلىـ ُّٔٗبيف  مف كضع أثنى عشر اتفاقية دكلية لمتصدم لمعمميات اإلرىابية في الفترة ما

جميعيا تقضي بأف تجـر الدكؿ األعضاء مظاىر محددة مف اإلرىاب عمى الصعيد ـ ََُِ
 ختيارم.االككف أساسان لمتعاكف الدكلي الداخمي كت
حدكث تحكؿ جذرم في جيكد مكافحة اإلرىاب  إلى ـََُِسبتمبر ُُأدت أحداثكقد 

عمى المستكل العالمي، حيث شيدت ىذه الجيكد إسيامان مكثفان مف مجمس األمف لمساندة 
بمكافحة اإلرىاب ، كما أصبحت القرارات المتعمقة فغانستافأعمى  الحممة العسكرية األمريكية

 (ُ)بحساسية خاصة كتنفيذ جبرم. ظىتح
كبر تحالؼ دكلي إلصدار قرارات تعالج طبيعة أفالحرب عمى اإلرىاب تستمـز بناء 

، حتى القضاء عمى كؿ أشكالو بكافة أنحاء العالـ تحت إشراؼ األمـ المتحدة ،اإلرىاب كأسبابو
 مطمبيف: إلىكتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المبحث 

 المطمب األكؿ: استراتيجية األمـ المتحدة في مكاجية اإلرىاب.
 المطمب الثاني: استراتيجية الدكؿ في مكاجية اإلرىاب.

 املطلب األول
 اضرتاجتية األمه املتحدة يف مواجَة اإلزٍاب

 أكؿ تدخؿ لمجمعية العامة ـُِٕٗديسمبرُٖ( الصادر فيَّ-ّْيعتبر القرار رقـ)
في مكافحة اإلرىاب، إذ أنشأت لجنة خاصة باإلرىاب الدكلي تعمؿ عمى  لألمـ المتحدة

 كاقتراح التدابير لمقضاء عميو. ،البحث عف مفيـك اإلرىاب كدراسة األسباب الكامنة كراءه
كالقاضي بإدانة اإلرىاب كالتأكيد عمى  ـُْٗٗ( الصادر عاـَٔ-ْٗكيأتي القرار رقـ)

حيث ألـز الدكؿ باالمتناع عف ـ، ُٔٗٗالصادر عاـ (َُِ-ُٓخطكرتو معززان بالقرار رقـ)
 (ِ)التحريض عمييا كاتخاذ التدابير الالزمة لمقضاء عمى اإلرىاب. أكاألعماؿ اإلرىابية 

                                  
 .ُّٗبسيكني، مرجع سابؽ، ص أحمداهلل  د. ىبة (ُ) 
سبتمبر مع تحميؿ نصكص الصككؾ ُُعالء الديف راشد، األمـ المتحدة كاإلرىاب قبؿ كبعد أحداث  ( د.ِ) 

 .ُٓصبدكف تاريخ، العالمية لمكافحة اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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ىك  ـََُِسبتمبرِٖبتاريخ (ُّّٕكيعتبر القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ)
اإلرىاب، كيعتبر مف ركائز ىـ عمى اإلطالؽ فيما يتعمؽ بمكافحة الكحيد األكثر شمكالن كاأل

 النظاـ القانكني الدكلي لمنع كمعاقبة مرتكبي العمميات اإلرىابية.
 سبتمبر ٖكلقد اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة استراتجية لمكاجية اإلرىاب في 

لمدكؿ  حيث كضعتحددت مف خالليا إطاران استراتيجيان لمكاجية اإلرىاب الدكلي،  ـََِٔ
اإلرىاب الدكلي،  إلىمعالجة األكضاع التي تفضي  أجؿابير مممكسة تتخذىا مف األعضاء تد

ىذه كتعزز قدرات الدكؿ الفردية كالجماعية عمى مكاجية اإلرىاب بكؿ صكره كيمكف عرض 
 االستراتيجية مف خالؿ التالي:

 :(ٔ)اإلرىاب ييدد السمم واألمن الدوليينأواًل: 
األمػـػ المتحػػدة أف اإلرىػػاب يػػدخؿ ضػػمف كاليتيػػا ألنػػو ييػػدد السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف، بػػؿ تعتبػػر 

نو يقكض عكامؿ التنميػة كتقػدـ اإلنسػانية كيعػد انتياكػا أيجب أف يحظى باىتماـ خاص عمى اعتبار 
لمبػادئ القػانكف الػدكلي، كعميػو فػإف دكر منظمػة األمـػ المتحػدة ىػك اتخػاذ اإلجػراءات المممكسػة التػي 

 بحيث تساعد الدكؿ عمى التصدم لو بكافة صكره كأشكالو. ،تعامؿ مع خطر اإلرىابت
 :(ٕ)عدم مشروعية اإلرىاب عمى المستوى الدوليثانيًا: 

اعتمدت األمـ المتحدة مف خالؿ أجيزتيا عمى اتخاذ أسمكبان منيجيا يكرس الشرعية الدكلية 
، كأيان كانت أسباب ارتكابو كدكافعو ومرتكب التي تديف اإلرىاب كتجرمو داخميا كخارجيا، أيان كاف

 ، كيجب متابعة كمالحقة كمحاسبة مرتكبيو كمف يقؼ كرائيـ.غير مبررمداف، ك عمؿ  فيك
 :(ٖ)تكريس الشرعية الدولية لمواجية اإلرىابثالثًا: 

أنجزت األمـ المتحػدة عػدة اتفاقيػات دكليػة تجػـر السػمكؾ اإلرىػابي عمػى المسػتكل الػدكلي، 
اتفاقيػػػات  مػػػف خػػػالؿتكػػػريس الشػػػرعية الدكليػػػة لمكاجيػػػة األعمػػػاؿ اإلرىابيػػػة كتعمػػػؿ دكمػػػان عمػػػى 

كمعاىػدات دكليػػة تمتػـز بيػػا الػػدكؿ األعضػاء، كتػػدكر ىػذه االتفاقيػػات فػػي مجمميػا حػػكؿ اإلطػػار 
 كمالحقة مرتكبييا كتجفيؼ منابع اإلرىاب. ،القانكني لمنع األعماؿ اإلرىابية

 :(ٗ)انتشار اإلرىاب إلىسباب التي تفضي التعامل مع األرابعًا: 
باعتبارىػػػا صػػػاحبة الكاليػػػة العامػػػة فػػػي محاربػػػة اإلرىػػػاب، فكمفػػػت ألمػػػـ المتحػػػدة انتصػػػرت ا

رصػػػد األسػػػباب ممزمػػػة فػػػي تكػػػكف بػػػأف  -خاصػػػة ذات الطػػػابع االجتمػػػاعي-أجيزتيػػػا المختمفػػػة
اقتصػػػػادية كالعمػػػؿ عمػػػى تالفييػػػػا  ـسياسػػػية أ ـكانػػػػت أيدلكجيػػػة أأالكامنػػػة كراء اإلرىػػػاب سػػػكاءن 

                                  
ئسًبػٛم ػجذ انشدًٍ، دٔس األيى انًزذذح فٙ يٕاجٓخ اإلسْبة، انًشكض انمٕيٙ نذساسبد انششق  د. (1)

 .21و، ص2002األٔسظ، انمبْشح، 

 .21ئسًبػٛم ػجذ انشدًٍ، انًشجغ انسبثك، ص د.  (2)

 .204ثسَٕٛٙ، يشجغ سبثك، ص أدًذْجخ هللا  د.  (3)

يذًذ سفؼذ، اإلسْبة انذٔنٙ، يشكض انذساسبد انؼشثٙ األٔسٔثٙ، انمبْشح،  أدًذصبنخ ثكش انطٛبس، د. د.  (4)

 .238، صو1811
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ف معالجػة األسػباب تفضػي اإلرىػاب إلػىنيػا ركػائز أساسػية تفضػي أعالجتيا مػف منطمػؽ مك  ، كا 
 الحمكؿ الناجعة. إلىحتمان 

 :(ٔ)اإلجراءات القمعية والتدابير الوقائية ضد العمميات اإلرىابيةخامسًا: 
ضػػػد اإلرىػػػابييف الػػػذيف نفػػػذكا  أدركػػػت األمػػػـ المتحػػػدة أىميػػػة اتخػػػاذ إجػػػراءات قمعيػػػة رادعػػػة

عمميات إرىابية عمى المستكل العالمي في إطار الشػرعية الدكليػة، ككػذلؾ اتخػاذ تػدابير كقائيػة 
بعمميػػػػات إرىابيػػػػة مسػػػػتقبمية كمنيػػػػػا السػػػػيطرة عمػػػػى تمكيػػػػػؿ  احتػػػػى ال يقكمػػػػػك  ،ضػػػػد اإلرىػػػػابييف

لػػزاـ جميػػع الػػدكؿ بمنػػع اإلرىػػاظػػاإلرىػػابييف، كفػػرض ح بييف مػػف العمػػؿ ر شػػامؿ عمػػى السػػفر كا 
عداد  أكعمى إقميميا  شف ىجػـك عمػى بمػد أخػر، كقػد  أكرىابييف لإلاستخداميا كمركز تدريب كا 

تسػػاعد  أكم ؤداسػػتخدـ مجمػػس األمػػف صػػالحياتو بفػػرض عقكبػػات صػػارمة عمػػى الػػدكؿ التػػي تػػ
 (ِ)الجماعات اإلرىابية.

 :(ٖ)تعزيز قدرة الدول عمى التصدي لإلرىابسادسًا: 
 إلػػػىأىميػػػة تعزيػػػز قػػػدرات الػػػدكؿ عمػػػى مكاجيػػػة اإلرىػػػاب كأككمػػػت بأيقنػػػت األمػػػـ المتحػػػدة 

ة ليػذا الغػرض تقػديـ المسػاعدة الفنيػة كالتقنيػة لبنػاء قػدرة أأجيزتيا كمكاتبيا المتخصصة كالمنشػ
الدكلػػػة عمػػػى مكاجيػػػة اإلرىػػػاب، منيػػػا المسػػػاعدة فػػػي صػػػياغة تشػػػريعات كطنيػػػة مالئمػػػة كتقػػػديـ 

كالنيكض بمبػادئ كقػيـ الحكػـ الرشػيد، كالتصػدم  ،بغرض تعزيز سيادة القانكف المشكرة العممية
لتمكيػػػػؿ اإلرىػػػػاب كتعزيػػػػز األمػػػػف كاالسػػػػتقرار، ككػػػػذلؾ إدخػػػػاؿ مبػػػػادئ التسػػػػامح الػػػػديني كحػػػػكار 

 كنبذ التطرؼ كالعنؼ. ،الحضارات
 :اإلرىاب وحقوق اإلنسانسابعًا: 

حيث  ،عدـ تجاكز حقكؽ اإلنساف إلى ألزمت األمـ المتحدة الدكؿ عند مكاجيتيا لإلرىاب
ىدار حقكؽ اإلنساف أثناء اتخاذ إجراءات إأنشأت مفكضية لحقكؽ اإلنساف ميمتيا كفالة عدـ 

جية عالمية لمكافحة يككذلؾ اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة استرات، مكافحة اإلرىاب
 :(ْ)إلىاإلرىاب تدعك 

 األدياف كالثقافات.تعزيز الحكار كاالحتراـ المتبادؿ بيف  -ُ
 القضاء عمى الفقر كتعزيز التنمية كحقكؽ اإلنساف. -ِ
 أشخاص. أكعدـ تمكيؿ الجماعات اإلرىابية سكاءن مف جانب دكؿ  -ّ
 ممكلكف. أكمخططكف  أكاالتفاؽ عمى تسميـ كمالحقة المشتبو بأنيـ إرىابيكف  -ْ
 مف كثائؽ اليكية كالسفر.أتحسيف  -ٓ

                                  
 .ِّٗمحمد رفعت، مرجع سابؽ، ص أحمد صالح بكر الطيار، د. د. (ُ)
 .ُِسابؽ، صإسماعيؿ عبد الرحمف، مرجع  د. (ِ)
 .َِٔبسيكني، مرجع سابؽ،ص أحمداهلل  د. ىبة (ّ)
 .ِّٗسابؽ، صالمرجع المحمد رفعت،  أحمد صالح بكر الطيار، د. د. (ْ)
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 املطلب الثاىي
 الدول يف مواجَة اإلزٍاب اضرتاجتية

تعػػػػػددت اإلجػػػػػراءات التػػػػػي اتخػػػػػذتيا دكؿ العػػػػػالـ لمكافحػػػػػة اإلرىػػػػػاب، اسػػػػػتجابة لاللتزامػػػػػات 
المفركضػػة عمييػػا بمكجػػب االتفاقيػػات كالمكاثيػػؽ كالقػػرارات الدكليػػة كالتػػي تمثػػؿ فػػي مجمكعيػػا إطػػاران 

جػػرائـ اإلرىابيػػة ككضػػع قانكنيػػان تسترشػػد بػػو فػػي كضػػع قكانينيػػا كتشػػريعاتيا التػػي مػػف شػػأنيا منػػع ال
بمػغ عػدد الػدكؿ التػي كضػعت قػكانيف لمكافحػة اإلرىػاب ، حيػث العقكبات الرادعة في حاؿ كقكعيا

نحػػك ثمػػانكف دكلػػة، كمػػا عػػدلت دكؿ أخػػرل قكانينيػػا كتشػػريعاتيا  ـََُِسػػبتمبرُُبعػػد أحػػداث 
 (ُّّٕس األمػف رقػـ )كبالذات قػرارم مجمػ ،لتفي بالتزاماتيا الكاردة في المكاثيؽ كالقرارات الدكلية

كفػػػي مقدمػػػة تمػػػؾ االلتزامػػػات تجػػػريـ األفعػػػاؿ اإلرىابيػػػة ـ ََِٓلعػػػاـ (ُِْٔكرقػػػـ )ـ ََُِلعػػاـ
 (ُ)ككضع العقكبات الرادعة ليا.

التعاكف  إلىإضافة  كيقع عمى عاتؽ الدكلة دكر ميـ في الكقاية كمكافحة اإلرىاب،
 (ِ)الدكلي في ىذا المجاؿ، كيمكف بياف دكر الدكلة في منع اإلرىاب مف خالؿ األمكر التالية

ف ال تفاكض كال حكار كال تنازؿ لإلرىاب ميما أأف تككف لمدكلة سياسة ثابتة كمعمنة ك  -1
 كاف الخطر الذم ييدد بو.

 اإلرىابية. أف يككف لدل الدكلة تشريع كطني يفرض عقكبات مشددة عمى الجرائـ -2
 أف تككف ىناؾ كحدات خاصة لمكافحة اإلرىاب. -3
 جمع المعمكمات كالقدرة عمى تحميميا عف طريؽ كجكد جياز متخصص في مكافحة اإلرىاب. -4
 عمى الحككمات أف تعمؽ مف الممارسات الديمقراطية. -5
 الحرص عمى نمك القيـ الثقافية لمختمؼ األقميات داخؿ نطاؽ الدكلة. -6
 التقاليد كاختالؼ الديانات كالقكميات.مراعاة العادات ك  -7
 رفع المعاناة عف كاىؿ الطبقات الفقيرة. -8
 محاربة البطالة.، ك مكافحة الفساد -9

 إقرار المشركعات التكافمية. -11
 المالحقة كالقبض عمى اإلرىابييف كالتعامؿ معيـ بسرية تامة. -11
 .لممكاطنيفكتكفير الحياة الكريمة تحسيف الظركؼ االجتماعية كرفع مستكل المعيشة  -12
 العمؿ عمى إقامة العدؿ كالمساكاة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف. -13
 العقكبة عمى التائبيف مف اإلرىابييف لتشجيع باقي المغرر بيـ.مف تخفيؼ ال أكاإلعفاء  -14
حتى تككف قادرة عمى مكاجية الخطر  ،اتخاذ التدابير لتحديث أجيزة مكافحة اإلرىاب -15

حباط مخططاتيـ.  اإلرىابي ككشؼ اإلرىابييف كا 

                                  
 .41، صو2008يذًذ سؼبد٘، اإلسْبة انذٔنٙ ثٍٛ انغًٕض ٔانزأٔٚم، داس انجبيؼخ انجذٚذح، اإلسكُذسٚخ،  ( د.1) 

 .234ثسَٕٛٙ، يشجغ سبثك، ص أدًذد. ْجخ هللا  (2) 
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 ةـــامتـاخل
 أكتنظيـ بذاتو  أكاإلرىاب ىك فعؿ مف أفعاؿ العنؼ كاستعماؿ القكة تقـك بو جماعة 

بدعـ دكلة ما إلثارة الخكؼ كالرىبة في المجتمع، ينتج عنو ضحايا مف المدنييف كتدمير 
 اقتصادية. أكمنشآت عامة كخاصة، مخالفان لقكاعد السمكؾ كالقيكد اإلنسانية ألىداؼ سياسية 

كقد مرت مناقشات الجرائـ اإلرىابية في الجمعية العامة لألمـ المتحدة بثالث مراحؿ، 
منع  إلىتحت عنكاف التدابير الرامية ـ ُُٗٗكحتى عاــ ُِٕٗمف عاـ :ولىالمرحمة األ 

دانة لبعض األفعاؿ اإلرىابية،  مف  :والمرحمة الثانيةاإلرىاب كأصدرت قرارات شجب كا 
ككانت تحمؿ عنكاف حقكؽ اإلنساف كمكافحة اإلرىاب، ـ ََُِكحتى عاـ ـ ُُٗٗعاـ

والمرحمة الدكلي كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كصدرت قرارات لقمع اإلرىاب كتعزيز التعاكف 
حيث تزايد االىتماـ الدكلي كأصدرت  ـ،ََُِسبتمبر ُُكىي األىـ ما بعد أحداث  :الثالثة

 تحت عناكيف مختمفة تتعمؽ باإلرىاب كحقكؽ اإلنساف. ان أكثر مف ثالثيف قرار األمـ المتحدة 
 كالتكصيات كما يمي:أىـ النتائج  إلىكفي نياية ىذا البحث خمص الباحث 

 النتائج:  أواًل: 
تعريؼ شامؿ  إلىنو لـ يتـ التكصؿ أعمى الرغـ مف تجريـ األفعاؿ اإلرىابية إال   -1

 لإلرىاب كألسباب عديدة.
 اإلرىاب ال ديف لو كال قكمية كال كطف. -2
 عالجيا. فيتعددت أسباب اإلرىاب كتخاذؿ المجتمع الدكلي  -3
 كاختمفت األىداؼ مف ارتكاب األفعاؿ اإلرىابية.تنكعت صكر اإلرىاب الدكلي  -4
 ـ.ََِٔستراتيجية لمكافحة اإلرىاب الدكلي عاـ ااتخذت األمـ المتحدة  -5

 التوصيات:ثانيًا: 
عالمية تكضح مخاطر اإلرىاب عمى التنمية ك تباع سياسة ثقافية اب يكصي الباحث -1 ا 

 االقتصادية كالنمك اإلنساني في كؿ دكلة.
 لقكانيف الالزمة لمكافحة اإلرىاب كحماية حقكؽ اإلنساف.سف ايقترح الباحث  -2
 تعزيز الحكار بيف األدياف كالحضارات كمختمؼ الثقافات بالعالـ.يرل الباحث بضركرة  -3
 تحسيف التنسيؽ األمني بيف الدكؿ كبالذات المتضررة مف العمميات اإلرىابية.يكصي الباحث ب -4
 راكز التجنيد الخاصة باإلرىابييف.تجفيؼ منابع اإلرىاب كتدمير ميقترح الباحث  -5
دماجيـ يكصي الباحث بضركرة  -6 العمؿ عمى استيعاب التائبيف مف اإلرىابييف كتأىيميـ كا 

 بالمجتمع.
األمـ المتحدة باستغالؿ الظركؼ المحيطة بتنفيذ قرار مجمس األمف يكصي الباحث  -7

ير المتبعة كعقد مؤتمر دكلي لتعريؼ اإلرىاب كالتداب ـ،ََُِلعاـ  (ُّّٕ) :رقـ
 لمقضاء عميو كيككف بإجماع دكلي.

 ،،انتيى كباهلل التكفيؽ
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 عـــادز واملساجــاملص

 :معاجم المغة العربيةأواًل: 
 الجزء الثاني.بيروت، بدون تاريخ، ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، جمال الدين  -1
 .مٜ٘ٛٔ بدون مكان ودار نشر، الثالثة،المعجم الوسيط، الجزء الثاني، الطبعة معجم المغة العربية،  -2

 الكتب والمؤلفات:ثانيًا: 

 .مٜٜٚٔد.إبراىيم العناني، النظام الدولي األمني، المطبعة العربية الحديثة، القاىرة،  -1
 .مٜٜٗٔد.إبراىيم نافع، كابوس اإلرىاب وسقوط األقنعة، مركز األىرام، القاىرة،  -2
 .مٜٙٛٔالقاىرة، بدون دار نشر، جالل عز الدين، اإلرىاب والعنف السياسي، كتاب الحرية،  أحمدد. -3
 .مٜٜ٘ٔالسالم، مكتبة وأخطاره وعالجو، المنصورة،  وأسباب-طو خمف اهلل، اإلرىاب أحمدد. -4
 .مٜٛٙٔعطية اهلل، القاموس السياسي، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثالثة،  أحمد -5
 .مٖٜٜٔنيس العكرة، اإلرىاب السياسي، دار الطميعة، بيروت، الطبعة الثانية، د.أدو  -6
د.إسماعيل الغزال، اإلرىاب والقانون الدولي، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، الطبعة األولى، بيروت،  -7

 .مٜٜٓٔ
ات الشرق األوسط، د.إسماعيل عبد الرحمن، دور األمم المتحدة في مواجية اإلرىاب، المركز القومي لدراس -8

 .مٕٚٓٓالقاىرة، 
 .مٕٗٓٓد.إمام حسانين،اإلرىاب والبنيان القانوني لمجريمة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -9

 مر إبراىيم الجيماني، مفيوم اإلرىاب في القانون الدولي، دراسة قانونية ناقدة.اد.ت -11
 .مٕٗٓٓالمحمدي بوادي، اإلرىاب الدولي بين التجريم والمكافحة، دارالفكر الجامعي، اإلسكندرية،   د.حسنين -11
 .مٜٙٛٔ، ، القاىرةد.عبد العزيز مخيمر عبد اليادي، اإلرىاب الدولي، دار النيضة العربية -12
 .مٜٜٙٔبولي، القاىرة، ريز، اإلرىاب السياسي، مكتبة مدد.عبد الناصر ح -13
سبتمبر مع تحميل نصوص الصكوك العالمية ٔٔشد، األمم المتحدة واإلرىاب قبل وبعد أحداث د.عالء الدين را -14

 .، بدون تاريخلمكافحة اإلرىاب، دار النيضة العربية، القاىرة
 م.ٜٕٓٓ اإلسكندرية، د.محمد سعادي،اإلرىاب الدولي بين الغموض والتأويل، دار الجامعة الجديدة، -15
 .مٕٜٜٔدولي، دار العمم لمماليين، الطبعة األولى، بيروت، د.محمد عزيز شكري، اإلرىاب ال -16
 .مٜٜٜٔالرياض، د.محمد فتحي عيد، واقع اإلرىاب في الوطن العربي، أكاديمية نايف لمعموم األمنية، -17
 م.ٖٕٓٓاإلسكندرية،  دار الفكر الجامعي، موسوعة القانون الجنائي لإلرىاب، د.محمود صالح العادلي، -18
طبيعتيا وعوامميا واتجاىاتيا، مركز الممك فيصل، سمسمة دراسات  -رة اإلرىاب المعاصرد.مصمح الصالح، ظاى -19

 .مٕٕٓٓمعاصرة، السعودية، 
بنعازي، ىم جرائمو في القانون الدولي الجنائي، مطبعة بنغازي، وأ ود.مصطفى مصباح دباره، اإلرىاب مفيوم -21

 .مٜٜٓٔالطبعة األولى، 
 .مٜٛٛٔحممي، اإلرىاب الدولي وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، دار النيضة العربية، القاىرة،  أحمدد.نبيل  -21
د.ىيثم عبد السالم محمد، مفيوم اإلرىاب في الشريعة اإلسالمية، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى،  -22

 .مٕ٘ٓٓ
عالجو، منشأة المعارف،  -أىدافو -أنواعو-وأسباب -نشأتو-وتعريف -بسيوني، اإلرىاب أحمدىبة اهلل  د. -23

 .مٕٔٔٓاإلسكندرية، 
 .مٜٜ٘ٔمؤسسة األىرام، القاىرة،  المواجية، ةستراتيجيااألسباب و  -اإلرىاب ،ىعيس.د ،د.يسري إبراىيم -24
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 ثالثًا: األبحاث والرسائل العممية:
رمضان محمد، اإلرىاب الدولي وتداعياتو عمى األمن والسمم العالمي، دراسة تحميمية من منظور  د.حمدان -1

 .مٕٔٔٓ، العراق، ٔ، العددٔٔاجتماعي، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، المجمد
مقدمة ، رسالة دكتوراه، نون وقواعد القانون الدولي العامد.سامي جاد عبد الرحمن، إرىاب الدولة في أطار القا -2

 .مٖٕٓٓجامعة عين شمس، كمية الحقوق،  إلى
 .مٜٛٛٔمحمد رفعت، اإلرىاب الدولي، مركز الدراسات العربي األوروبي، القاىرة،  أحمدالطيار، د. بكر  د.صالح -3
لنيمين، عموي عمي الشارفي، المسئولية الجنائية عن الجريمة الدولية، رسالة ماجستير، كمية القانون، جامعة ا -4

 .مٕٚٓٓ، الخرطوم

 رابعًا: االتفاقيات والقرارات الدولية:
 .مٜٜٛٔاالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، الصادرة عام  -1
 ٛٔ(، بإنشاء لجنة خاصة باإلرىاب الدولي، الصادر في ٖٓ -ٖٗقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم) -2

 .مٕٜٚٔديسمبر 
 .مٜٜٗٔ(، بإدانة اإلرىاب وخطورتو، الصادر عام ٓٙ -ٜٗ) المتحدة رقمقرار الجمعية العامة لألمم  -3
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 ةــــص الدزاضـــدـمل
يعد رجؿ الشرطة القاسـ المشترؾ لمتكفيؽ بيف حماية النظاـ العاـ كمصمحة عامة كحماية 
حقكؽ اإلنساف كمصمحة خاصة، كلف يتحقؽ ذلؾ إال بااللتزاـ بالمعايير القانكنية بمصدرييا 

زاغ، فسيككف الضحية إحدل المصمحتيف، كلذا  أكالكطني كالدكلي، فإذا ما حاد عف ذلؾ 
 لشرطة أف يككف قادران عمى المكاءمة بيف المصمحتيف.أصبح حرم برجؿ ا

كألىمية ىذا المكضكع في الحياة العممية لرجاؿ الشرطة، حاكؿ الباحث إظيار مرتكزات 
حقكؽ  حمايةاألداء األمني ك فاعمية المكاءمة بيف  عممية المكاءمة مف خالؿ بياف ضكابط

بيف االلتزامات كمقتضيات المكاءمة طبيعة حقكؽ اإلنساف ، حيث أكضح الباحث اإلنساف
الدعامة األساسية التي يقـك عمييا تنظيـ كما بيف  ،الدكلية كصميـ السمطاف الداخمي لمدكلة

الحقكؽ كالحريات كىك إحداث التكازف بيف حقكؽ اإلنساف كالمصمحة العامة، كالضمانات التي 
في مطمب أكؿ، أما في  تكفؿ لألفراد الحصكؿ عمى الحد األدنى مف الحقكؽ كالحريات

ضمانات حقكؽ في إطار األمني فاعمية األداء  المطمب الثاني، فقد كضح الباحث فيو
لتكازف المنشكد بيف الشرعية اإلجرائية كحقكؽ اإلنساف بياف ا إلى، حيث تطرؽ الباحث اإلنساف
 كازفضكابط التكما بيف  ،الحؽ في الخصكصيةك  االعتبارات األمنية مة بيفءالمكاكأىمية 
 مني الفعاؿ كضمانات حقكؽ اإلنساف.بيف العمؿ األ المنشكد

عدد مف النتائج اتبعيا الباحث بعدد مف  إلىكقد آلت الدراسة في ىذا المكضكع 
 كصيانتو العاـ النظاـ لكفالة األمنية االستحقاقات بيف التكصيات، مف أىميا: أف التكازف

 قبؿ مف بالعناية فقد حظيت زماف كمكاف، بالغة في كؿ أىمية ذات اإلنساف حقكؽ كضمانات
 بيا التقيد الشرطة رجاؿ كمنيـ القانكف منفذم عمى يتكجب لذلؾ. كالدكلي الداخمي المشرع

مني المنشكد بيف األداء األ كما أف التكازف .األمنية لكظائفيـ ممارستيـ أثناء كمراعاتيا
 لعمميا الشرطة ممارسة أثناء القانكنية بالنصكص االلتزاـ في يتمثؿ كضماف حقكؽ اإلنساف

 الكصكؿ يمكف ال كالتي الشرطة رجاؿ لدل الكافية الميارة يتطمب كىذا نقصاف، أك زيادة دكف
المسيء،  تجاه الرادع كالجزاء المحسف عمى كاإلثابة الفاعمة كالرقابة الفعاؿ بالتدريب إال إلييا

 طة كحقكؽ اإلنساف معان.لعميا تسيـ في تحسيف الكاقع العممي لرجاؿ الشر 
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 ة:ـالمقدمـ
 ؛محؿ اعتبار في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ اتو األساسية،حريك  تعد حقكؽ اإلنساف

ألف فكرتيا متأصمة في أصؿ الخمقة األكلى كجديرة بالحماية، قاؿ تعالى:" كلقد كرمنا بني آدـ 
 .(ُ)خمقنا تفضيالن"كثير ممف كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى 

، كمف أىميا المصدر الديني التشريعية حماية حقكؽ اإلنساف مصادرىامف أساسيات ك 
عدة تقسيمات أىميا تقسيميا  إلىكتقسـ حقكؽ اإلنساف  ،كالمصدر الدكلي كالمصدر الكطني

حقكؽ  إلى الفقياء حقكؽ مدنية كسياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية، كقسميا بعض إلى
كىي في الشريعة  ،الحقكؽ المدنية كالسياسية مف ىذا النكع ياغمبأك  بكصفو إنسانان  أساسية

اإلسالمية تتمثؿ بالضركرات الخمس كىي حفظ )الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ(، كحقكؽ 
حقكؽ الثقافية كاالقتصادية تتمثؿ أغمبيا في الفي المجتمع،  اإلنساف باعتباره عضكان 

 ىذا النكع في الشريعة اإلسالمية تتمثؿ بالحاجيات كالتحسينات. أمثمة مف ك  ،تماعيةكاالج
كافة الحقكؽ التي تتمتع بالحماية الدستكرية تعتبر حقكقان أساسية مف الناحية الدستكرية، ك 

تعد بالضركرة كؿ الحقكؽ  كتعتبر جميع الحريات العامة مف الحقكؽ االساسية، في حيف ال
 لحريات العامة.االساسية مف ا
القػػػراءة السػػػريعة لمتػػػاريخ األمنػػػي فػػػي العديػػػد مػػػف المجتمعػػػات تظيػػػر بكضػػػكح أف  مػػػف خػػػالؿ

اختالؼ التكازف بػيف حقػكؽ المجتمػع كحقػكؽ األفػراد بتغميػب أحػدىما عمػى األخػر، كجعػؿ السػيادة 
اختالؿ األمػف كتحميػؿ المجتمػع تضػحيات جسػيمة، كىػك األمػر  إلىلو، يؤدم عمى المدل البعيد 
بػػت بشػػكؿ مػػف حقػػكؽ المجتمػػع كحقػػكؽ أفػػراده، فالمجتمعػػات التػػي غم   الػػذم ينتيػػي باإلضػػرار بكػػؿو 

لػػـ تخطػػر عمػػى  ةكبسػػرع ةمفػػرط حقػػكؽ المجتمػػع مضػػحية بحقػػكؽ أفػػراده تفككػػت كانيػػارت بسػػيكل
فقػد  ،كغمبتيػا بشػكؿ مطمػؽ عمػى حقػكؽ المجتمػع باؿ، أما المجتمعات التي قدست الحريػة الفرديػة

 .كاألخالقية عانت مف تدىكر حاد في أكضاعيا األمنية، كتفاقـ خطير في مشاكميا االجتماعية
 كيكضح الباحث في ىذه المقدمة العناصر كاألفكار اآلتية كمنطمقات عامة لمبحث:

 أواًل ــ أىمية الموضوع وأسباب اختياره:
 أىمية موضوع البحث: -ٔ

 يعد المكضكع ذا أىمية بمكاف مف الناحيتيف العممية كالعممية، نكجزىما فيما يمي: 
 تظير األىمية العممية لمكضكع البحث مف جكانب عدة، أىميا: األىمية العممية:  . أ

                                  
 (.َٕ) رقـ اآليةاإلسراء: سكرة  (ُ)
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  إف حقكؽ اإلنساف لـ تعد شأنان داخميان كذلؾ عقب صدكر عدد كبير مف االتفاقيات
ا أغمب الدكؿ كمنيا اليمف، كىذا يستكجب مف العامة كالخاصة، كالتي صادقت عميي

الدكؿ ادماج تمؾ االتفاقيات في تشريعاتيا الداخمية كتطبيقيا في الكاقع مف ًقبىؿ 
ال تعد الدكؿ ناكثةن لعيكدىا كمعرضةن  أجيزتيا المعنية كمنيا جياز الشرطة، كا 

كعي قانكني لممساءلة القانكنية أماـ المجتمع الدكلي، كىذا األمر لف يتأتى إال ب
يكجده رجاؿ الفقو كالقانكف، كالدراسة البحثية في ىذا المجاؿ جزء مف ىذه اآللية 

 كتسيـ في تحقيؽ ذلؾ الكعي. 
 المعاصرة لكثير مف دكؿ العالـ كمنيا اليمف عمى تبني األمنية السياسات حرص 

 قكاعد مف الكطنية كالتشريعات كالدساتير الدكلية المكاثيؽ تتبناىا التي االتجاىات
 الفرد حقكؽ بيف التكازف اعتبارات مراعاة مع المكضكع بيذا متعمقة كتكصيات
 .كاستقراره كأمنو المجتمع مصمحة كبيف االساسية كحرياتو

 ىذه األىمية عمى النحك التالي:يكضح الباحث األىمية العممية:  . ب
  مف خالؿ الكاقع، فرجاؿ الشرطة كاألمف بحاجة ماسة لمعرفة كاجباتيـ القانكنية

بصفة عامة كتجاه حماية حقكؽ اإلنساف بصفة خاصة، إذ أف كظيفتيـ قد تصؿ 
االنتقاص مف حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، كحتى ال يككف ذلؾ االنتقاص  إلى
نكني لدل رجاؿ الشرطة كاألمف االنتياؾ دكف مبرر قانكني، يجب خمؽ كعي قا أك

النيؿ  أكبحقكؽ اإلنساف كالضكابط التي يجب عمييـ االلتزاـ بيا لمنع انتياكيـ ليا 
 مف حقكؽ اإلنساف كحرياتو.

 كاألداء الفعاؿ  ساسي لمحماية الفعالة لمحقكؽ كالحريات األساسيةف الضماف األإ
ألنو ال جدكل  ؛طرؼ آخربد أف يبدأ مف االفراد أنفسيـ قبؿ أم  اللرجاؿ األمف 

لـ يكف  لـ يتمسؾ بو األفراد كما مف أم نظاـ يكضع لحماية الحقكؽ كالحريات ما
دراؾ الكافي لممارسة تمؾ الحقكؽ كالحريات في كاإل قانكني كالسياسيلدييـ الكعي ال

  .حدكد الدستكر كالقانكف
 أسباب اختيار البحث: -ٕ

كع معيف، كأسباب البحث في ىذا لكؿ باحث دكافع كأسباب تدفعو لمبحث في مكض
 المكضكع تتمثؿ في اآلتي:

 كثرة انتياكات حقكؽ اإلنساف مف قبؿ رجاؿ الشرطة كاألمف. -أ 
 ضعؼ الكعي القانكني بحقكؽ اإلنساف لدل رجاؿ الشرطة كاألمف.  -ب 
 ندرة البحكث في مجاؿ المكاءمة بيف األداء األمني كحماية حقكؽ اإلنساف. -ج 
 بأىمية كظيفة الشرطة في حماية حقكؽ اإلنساف.تعزيز كعي المكاطف  -د 
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 ثانيًا ــ إشكالية البحث:
 ممارسة الحرية الشخصية تكمف مشكمة البحث الرئيسية في التساؤؿ اآلتي: ما مدل   

؟ كىؿ ىذه الحرية مطمقة ال حدكد ليا، بحيث يستطيع الفرد أف يفعؿ ما يشاء كقت ما دافر ألل
 التساؤالت التالية:  إلىيا لضكابط معينة؟ كىذا التساؤؿ يجرنا يشاء، أـ أنيا تخضع في ممارست

 ما ىي ضكابط المكاءمة بيف األداء األمني كحماية حقكؽ اإلنساف؟ .ُ
 ما ىي فاعمية األداء االمني كضمانات حقكؽ اإلنساف؟ .ِ
 ىؿ تكجد مكاءمة بيف األداء األمني كحماية حقكؽ اإلنساف عمى أرض الكاقع؟ .ّ
اإلنساف مف قبؿ أجيزة الشرطة كاألمف تكىف مف شأف  ىؿ ضماف حماية حقكؽ .ْ

 األداء األمني الفعاؿ؟
 تتمثؿ أىداؼ البحث في اآلتي: ثالثًا ــ أىداف البحث:

 إيجاد كعي قانكني بحقكؽ اإلنساف كحرياتو االساسية لدل رجاؿ الشرطة كاألمف. .ُ
 الفعاؿ. إظيار أىمية المكاءمة بيف ضماف حماية حقكؽ اإلنساف كاألداء األمني .ِ
تكضيح مرتكزات المكاءمة بيف ضماف حماية حقكؽ اإلنساف كاألداء األمني الفعاؿ  .ّ

 في ضكء التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية.
 بياف العالقة بيف فاعمية األداء األمني الفعاؿ كضماف حماية حقكؽ اإلنساف.  .ْ

 رابعًا ــ منيجية البحث:
 مناىج عدة، أىميا:اعتمد الباحث في ىذا البحث عمى 

لبياف ما كتبو الباحثكف كالفقياء في ىذا المجاؿ كالنتائج التي  :المنيج الكصفي .ُ
  .تكصمكا إلييا

 .تحميؿ النصكص القانكنية كاالتفاقيات الدكلية : مف خالؿالمنيج التحميمي .ِ
مف خالؿ المضاىاة كالمقارنة بيف الكاقع العممي كالجانب النظرم  :المقارفالمنيج  .ّ

 المنصكص عميو في التشريعات الكطنية كالدكلية.
 خامسًا ــ خطة البحث:

 كضحمطمبيف،  إلىالبحث ىذا  بناءن عمى ما سبؽ، كتحقيقان ألىداؼ البحث، قسـ الباحث
ضمانات حقكؽ اإلنساف، أما بيف لمكاءمة بيف األداء األمني ك ا ضكابطفي المطمب األكؿ 

 .األداء األمني كضمانات حقكؽ اإلنسافتكضيح فاعمية المطمب الثاني فخصصو ل
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 األول املطلب
 حقوق اإلىطاٌ ومحايةملواءمة بني األداء األمين ا ضوابط

 تمييد وتقسيم:
الحقػكؽ  إلػىلػذا ال يمكػف النظػر  -أم يعػيش فػي جماعػة -اجتمػاعي بطبعػو ان اإلنساف كائنيعد 

 .  ُ()كالحريات نظرة فمسفية مجردة، بؿ يتعيف النظر إلييا في إطار المجتمع الذم يعيش فيو
تنسيؽ كتنظيـ  إلىفإنيا تحتاج  ،كلما كانت حاجيات األفراد كرغباتيـ متعارضة، لذا

كىي الدكلةػ بأف تضع القكانيف التي تفرض  ،لمتكفيؽ بينيا، كيتـ ذلؾ عف طريؽ السمطة العامة
 بعض الضكابط عمى حريات األفراد بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع.

الحقكؽ كالحريات قد تككف في مكاجية السمطة العامة ذاتيا، لذا ينظـ الدستكر إف كما 
ء كالمصمحة كالقانكف ممارستيا بما يكفؿ تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع بعيدان عف األىكا

 . (ِ)الشخصية
ىك عدـ التعارض بيف الحرية كالتنظيـ، بؿ إف التنظيـ ىك  كقانكنان، كالمستقر عميو فقيان 

 .(ّ)الذم يعطي المناخ المالئـ لممارسة الحرية، كبدكف التنظيـ تضحى الحرية فكضى
ضركرة  ،كضمانات حقكؽ اإلنساف الفعاؿ كمف مقتضيات المكاءمة بيف األداء األمني

كلف يتأتى ذلؾ إال  ،ىي السمطة العامة -كما قمت -كالمعني بذلؾ ،تنظيـ الحقكؽ كالحريات
بصالحيات مخكلة مف الدستكر كالقانكف، كبالتالي فالسمطة معنية بكضع الضكابط التي تحدد 
مناخ التمتع بالحقكؽ كالحريات، كدكر األجيزة التنفيذية كمنيا جياز الشرطة في تحقيؽ ذلؾ، 

االلتزامات الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف التي أكجبت عمى الدكلة احتراميا أثناء  عفناىيؾ 
ال فإف المسؤكليةالدستكرية كالقانكنية سف التشريعات كممارسة أجيزتيا لمياميا  الدكلية ، كا 

في حالة تقاعسيا في اتخاذ التدابير كاإلجراءات التي تمنع انتياؾ حقكؽ اإلنساف  ياستطال
 . (ْ)وحرياتك 

                                  
بيف النظـ القانكنية الكضعية كالشريعة اإلسالمية، دار الفكر  اإلنسافد. السيد عبد الحميد فكده، حقكؽ  (ُ)

 .ْـ ، صََِّالجامعي، االسكندرية، 
في مجاؿ الضبط القضائي، رسالة  اإلنسافد. عصاـ زكريا عبد العزيز، دكر الشرطة في حماية حقكؽ  (ِ)

 .ِـ، صََُِأكاديمية الشرطة المصرية، مقدمة إلى كمية الدراسات العميا، دكتكراه 
كمية مقدمة إلى  د. منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مكاجية سمطات الضبط اإلدارم، رسالة دكتكراه (ّ)

 .ُِٖـ، صُُٖٗالحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
عاء، أ. د. عبد الكاحد عزيز الزنداني، السير كالقانكف الدكلي، دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، صن :راجع (ْ)

د. سارة محمكد العراسي، القانكف الدكلي العاـ، جامعة العمـك كالتكنكلكجيا،  ،كما بعدىا ُِٕريخ، صأتبدكف 
 كما بعدىا. ُُٕـ، صَُِٓصنعاء، 
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كقبؿ أف نستعرض الدعامة األساسية التي يقـك عمييا تنظيـ الحقكؽ كالحريات كىك 
إحداث التكازف بيف حقكؽ اإلنساف كالمصمحة العامة، كالضمانات التي تكفؿ لألفراد الحصكؿ 

 ،ض طبيعة حقكؽ اإلنسافاستعر ال بد مف أف نقـك باعمى الحد األدنى مف الحقكؽ كالحريات، 
كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا  ،كالدكلي كطنيحتى ندرؾ أبعاد ىذا التنظيـ عمى المستكل ال

 :  ثالثة فركع كما يمي إلىالمطمب 
 الفرع األول

 الداخمي لمدولة المشرعحقوق اإلنسان بين االلتزامات الدولية وصميم 
حقكؽ يبدك أف المشكمة ال تكمف في تحديد صاحب االختصاص كالسمطة في حماية 

نما في طبيعة تمؾ الحقكؽ كما يقابميا مف كاجبات يمتـز بيا الفرد  ،اإلنساف كمنع انتياكيا، كا 
كالسمطة المعنية التي تممؾ كسائؿ القير في حالة عدـ التزاـ الفرد بالضكابط  ،كالمجتمع

 التشريعية كالتعميمات الصادرة مف قبميا، كالسؤاؿ الذم يمكف طرحو ىك: ىؿ حقكؽ اإلنساف
تنظيميا، أـ  أكفي تقييدىا  ػحتى مف قبؿ الدكلة- كحرياتو مطمقة كبالتالي ليس ألحد التدخؿ

حدده المشرع يعطي لمسمطة المعنية التدخؿ في تنظيـ ممارستيا؟ كما ىي  أف ىناؾ مجاالن 
التشريع سف حتـ عمى الدكلة احتراميا في حالة تالدكلية التي ي المكاثيؽالمنبثقة عف  اتااللتزام

 :   ةاآلتي البنكد التنفيذ؟ ىذا ما سنجيب عميو مف خالؿك في حالة 
 :طبيعة حقوق اإلنسان وضرورة تنظيمياــ  أوالً 

ذا ما كانت نسبية ما  ،كانت حقكؽ اإلنساف مطمقة أـ نسبية إذايثار التساؤؿ حكؿ ما  كا 
متغيرة كمتباينة ىي أىـ العكامؿ التي تؤثر في درجة التمتع بتمؾ الحقكؽ كالحريات كتجعميا 

مف مجتمع آلخر .. كمف زمف آلخر.. كداخؿ المجتمع نفسو مف زمف آلخر كمف منطقة 
بمعنى أنو  ،ألخرل كمف شخص آلخر؟ ال شؾ أف حقكؽ اإلنساف مطمقة مف حيث المبدأ

 ايكجد حد أدنى لمحقكؽ كالحريات يتمتع بينو ال ينبغي أف يتمتع كؿ إنساف بحقكقو كحرياتو كأ
كلكف تبقى درجة التمتع بتمؾ ، في أم مجتمع مف المجتمعات -كاف أم إنساف-اإلنساف

ألنو ال يمكف أف يتمتع أم  ؛مف حيث التطبيؽ كالتنفيذ ،نسبية كمتغيرة اتالحقكؽ كالحري
كينبغي أف تقؼ  ،الفكضى إلىألف الحرية المطمقة تقكد  ،إنساف بحقكقو كحرياتو دكف ضكابط

اتو عند الحد الذم يبدأ فيو في التعدم عمى حقكؽ كحريات ممارسة اإلنساف لحقكقو كحري
فإننا ال  ،فإف ممارسة الحقكؽ كالحريات تخضع لمتنظيـ، كحينما نقكؿ التنظيـ ،اآلخريف، لذا
اإلىدار لتمؾ الحقكؽ كالحريات.. كغني عف البياف  أكاالنتياؾ  أكاالنتقاص  أكد ينقصد التقي

 . (ُ)أنو يكجد فارؽ جكىرم بيف األمريف

                                  
كأثره في تفعيؿ األداء األمني، إحدل  اإلنسافجاد منصكر، المفاىيـ األساسية لحقكؽ  أحمد د. .لكاء (ُ)

 .ِٖـ، صَُِّػػ  ـَُِِمقررات سنة أكلى، كمية الشرطة، أكاديمية الشرطة المصرية، 
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فالمصمحة الخاصة  ،تقابميا كاجبات األني ؛فإف حقكؽ اإلنساف تعد نسبية ،ذلؾل كتبعان 
فيناؾ عمى الطرؼ اآلخر المصمحة العامة.  ،ليست ىي المصمحة الكحيدة الجديرة بالحماية

المصمحة العامة  تمسلـ  إذاكتغمب المصمحة الخاصة  ،بد مف المكازنة بيف المصمحتيف كال
 ،تجاكزات تحدث مف األفراد ةتعرض الصالح العاـ لمخطر نتيجة أي، أما في حالة في شيء

كما  ،ظ عمى الصالح العاـ في إطار مف المكازنة كالمكاءمة بيف المصمحتيفافال بد مف الحف
كىي احتراـ الدستكر كالقانكف، كالحفاظ  ،أف الحريات العامة ليا حدكد ال يجكز أف تتخطاىا

كضماف حماية  ،، كالمحافظة عمى كياف الدكلة، كحماية حريات اآلخريفعمى النظاـ العاـ
 . (ُ)الحريات العامة ذاتيا كفؽ المعايير الداخمية كالدكلية

كفي مقابؿ التسميـ بأف الحريات نسبية، فإف النظاـ العاـ بدكره ليس مطمقان، بمعنى أف 
يتعيف  ،مى الحريات الفرديةفرض القيكد ع عند -كمنيا جياز الشرطة -سمطات جيات اإلدارة

الدكلة، في تحقيؽ النظاـ العاـ  إلىكأف تككف إجراءات الضبط ىادفة فقط  ،أف تككف مقيدة
، األمر (ِ)يعد انتياكان لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،ككؿ إجراء يجاكز تحقيؽ ىذه الغاية

الذم يؤكد ضركرة كجكد الضمانات التي تكفؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، 
  .النيؿ منيا أككتحكؿ دكف االعتداء عمييا 

األخذ ك كمف الضمانات الكقائية التي تكفؿ ذلؾ تكفير الحماية الدستكرية كالتشريعية ليا، 
عماؿ مبدأ الشرعية،  الرقابة عمى  ،كمف الضمانات العالجيةبمبدأ الفصؿ بيف السمطات، كا 

كالرقابة الذاتية التي  البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة،ك كالرقابة القضائية  ،دستكرية القكانيف
تباشرىا السمطة التنفيذية عمى نفسيا مف خالؿ إدارة التفتيش كالرقابة التابعة لكؿ الكزارات 

 .(ّ)كالييئات كالمؤسسات العامة في الدكلة
يقكؿ ما يريد  أكفإف الحرية الفردية تعني حرية كؿ فرد في أف يفكر كيفما يشاء  ،كبالتالي

في الحدكد التي ينص عمييا الدستكر كالقانكف دكف أف يمنعو أحد مف  يريدكأف يذىب أينما 
ذلؾ. كال بد أف يكاكب ىذه الحريات السالـ كالنظاـ داخؿ المجتمع الذم يعيش فيو الفرد، 

كأف يضطمع بكاجباتو نحك المجتمع كفؽ  ،إنساف أف يحتـر حقكؽ اآلخريف كحرياتيـكعمى كؿ 
ككذلؾ كافة المكاثيؽ كالعيكد الدكلية المتعمقة  ،لضكابط التي ينص عمييا الدستكر كالقكانيفا

 .بحقكؽ اإلنساف

                                  
أ. د. مطير محمد اسماعيؿ العزم، الحقكؽ كالحريات العامة في الفكريف السياسييف اإلسالمي  :راجع (ُ)

 ا. كما بعدى ََُـ، صََِٕكالكضعي، مكتبة الصادؽ، صنعاء، 
 .ُِـ، صُّٕٗ، دار المعارؼ، القاىرة ، ّد. سعاد الشرقاكم، المسؤكلية اإلدارية، ط (ِ)
بيف الشريعة كالقانكف، كتاب االمة ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  اإلنسافد. منير حميد البياتي، حقكؽ  :راجع (ّ)

 كما بعدىا.  ٖٕـ، صََِِ -ىػُِّْ( ،ٖٖاإلسالمية، الدكحة، قطر، العدد)
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نقطة التكازف التي تؤمف كجكد  إلىكطالما تمارس الدكلة سمطاتيا كفقان لمقانكف، فإننا نصؿ 
اظ عمى ىذا التكازف بيف فكيجب الح، نتقاص منيااال أكالحرية كممارستيا، دكف إىدارىا 

الحريات الفردية مف ناحية، كبيف االستقرار االجتماعي في ظؿ مجتمع ديمقراطي مف ناحية 
ف فكؽ أم كيتطمب تغميب مصمحة الكط ،أخرل، كال شؾ أف ىذا األمر غاية في األىمية

 ،(ُ)كيتطمب أيضاى درجة عالية مف العمـ كالثقافة كالكعي كالنضج السياسي لممكاطنيف ،اعتبار
في نصكص الكثائؽ الدكلية التي صادقت  كضعتالمعايير الدكلية التي  تؤكدهكىذا التكازف 

 لتالية. في الفقرة ا سكؼ يكضحو الباحثعمييا الدكؿ كأبدت حسف النية في االلتزاـ بيا كىذا ما 
 :التوازن بين الحقوق والواجبات في إطار االلتزامات الدوليةــ  ثانياً 

مبدأ العالقة التبادلية بيف الحؽ ذلؾ يعرؼ ب التزاـ مقابؿ أككاجب  ،تقرير حؽ ما ينتج عف
إيجاد قدر مف التكازف بيف الحقكؽ  إلىفي إطار حقكؽ اإلنساف،  كىك مبدأ ييدؼ ػ كالكاجب
 أكالتزاـ عمى عاتقة،  أكيؤدم حصكؿ الشخص عمى حؽ ما كجكد كاجب  حيث ،كالكاجبات

، حيث تبرز أىمية المجتمع الدكلي في مجمكعو أكعمى عاتؽ الدكلة  أكعمى عاتؽ أقرانو، 
حماية حقكؽ اآلخريف، كالمجتمع  إلىفي أنيا تيدؼ  كجكد كاجبات تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

 الداخمي كالدكلي بأكممو. 
يمكف تقسيـ الكاجبات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، في إطار المكاثيؽ الدكلية الصادرة عميو ك 

ثالث فئات: كاجبات تقع عمى عاتؽ الفرد، ككاجبات تمتـز بيا الدكلة،  إلىعف األمـ المتحدة، 
  (ِ):عمى النحك اآلتيككاجبات يمتـز بيا المجتمع الدكلي في مجمكعو 

 الفرد:تقع عمى عاتق الواجبات التي -ٔ
دكر ال  -اعتباره يقع في بؤرة اىتمامات القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنسافب -شؾ أف لمفرد ال

ما يقابؿ ذلؾ مف  ـيمكف إنكاره، سكاءن فيما يتعمؽ بالتمتع بالحقكؽ كالحريات الممنكحة لو، أ
 مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف( ُ/ِٗ)كاجبات. كبخصكص كاجبات الفرد، نصت المادة 

" كؿ فرد كاجبات تجاه الجماعة التي فييا تنمك شخصيتو النمك  ـ عمى أف:ُْٖٗ الصادر عاـ
 الكامؿ كالحر". 

أف: "عمى الفرد ـ ُٔٔٗ لعاـ كذلؾ تنص الفقرة الخامسة مف ديباجة العيديف الدكلييف
لمنصكص نتمي إلييا، كيمتـز بتعزيز كاحتراـ الحقكؽ ايكاجبات تجاه الغير كتجاه الجماعة التي 

 عمييا في ىذا العيد". 

                                  
 .َّ-ِٕمرجع سابؽ، صد. أحمد جاد منصكر،  لكاء. (ُ)
مـ المتحدة كالككاالت أبك الكفاء، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في إطار منظمة األ أحمدد.  :راجع( ِ)

 كما بعدىا. ُٕٓـ، صَََِ -ىػ َُِْ، دار النيضة العربية، القاىرة، ُط المتخصصة، 
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إعالف حقكؽ اإلنساف لألفراد الذيف ليسكا مف رعايا البمد الذم  مف( ْ) كتنص المادة
 ايتكاجدكف فييا، كأف يحترمك  أك"عمى األجانب مراعاة قكانيف الدكلة التي يقيمكف  يعيشكف فيو:

 (ُ)أعراؼ كتقاليد شعب ذلؾ البمد"
 الدولة:الواجبات التي تقع عمى عاتق -ٕ

الدكلة عاتؽ كما يقع عمى عاتؽ الفرد كاجبات في إطار حقكؽ اإلنساف، كذلؾ يقع عمى 
أف الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ الدكلة ىي أشد كأخطر   حيثكاجبات في ىذا الخصكص. 

مف تمؾ التي  ىالمبن أك ىالمعن أكاألثر  أكالطبيعة  أكالماىية  أكالكيؼ  أكمف حيث الحجـ 
 ، منيا:اتبرر معدة ل ، يمتـز بيا الفرد

 مغاليؽ حقكؽ اإلنساف؛ك أف الدكلة ىي التي تممؾ في يدىا مفاتيح  -أ 
 ىي التي تممؾ مكنات السمطة العامة؛أنيا  -ب 
 عمى أرض الكاقع كؿ ما يتعمؽ بحقكؽ الناس كحرياتيـ؛مف يطبؽ أنيا ىي  -ج 
 القانكف الدكلي، بخصكص أية مسألة تثكر في ىذا الشأف. الدكلة ىي المسئكلة أماـ -د 

الدكلة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، مف نص كتتبع االلتزامات الممقاه عمى عاتؽ 
جميع األعضاء بأف  تمـز، ـُْٓٗاألمـ المتحدة الصادر عاـ مف ميثاؽ ( ٔٓ،ٓٓ)المادتيف

أف يشيع في العالـ احتراـ  : "أجؿيقكمكا، منفرديف كمشتركيف، بما يجب عمييـ مف عمؿ مف 
 .  ِ()تمؾ الحقكؽ كالحريات فعالن" ةحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع بال تمييز ... كمراعا

 :(ّ)متعددة، يمكف إجماؿ أىميا في اآلتي كالمالحظ مما سبؽ أف كاجبات الدكلة
 الواجب األول: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتمتع بحقوق اإلنسان: 

كانت الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف أمران ضركريان، فإنو مما ال جداؿ فيو أف  إذا
التي تتخذىا كؿ دكلة عمى الكاقعية عمى اإلجراءات  -في نياية المطاؼ -فاعميتيا تتكقؼ
كاف المذىب  إذاكتتمثؿ أىـ ىذه اإلجراءات، خصكصان ، لمكفاء بالتزاماتيا ،الصعيد الداخمي
  :(ْ)اآلتي ة ىك مذىب ثنائية القانكف)الدكلي كالداخمي (، فيالذم تتبناه الدكل

                                  
ـ، كاتفاقية حماية حقكؽ كؿ العماؿ ُُٓٗأغمب االتفاقيات الخاصة كاتفاقية حقكؽ الالجئيف الصادرة عاـ (ُ)

ـ، كغيرىا تنص عمى ضركرة التزاميـ بمراعات القكانيف كالمكائح في البمد المضيؼ َُٗٗالمياجريف الصادرة عاـ
، دار الشركؽ، ُ، جاإلنسافنية بحقكؽ في د. محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المع :ليـ، مشار إليو

 .ْٓ، صـََِّالقاىرة، 
 https://www.marefa.orgمف ميثاؽ األمـ المتحدة، كيكيديا المكسكعة الحرة ، ٔٓنص المادة  :راجع (ِ)
 كما بعدىا. ُٕٕسابؽ، صاإلنساف، مرجع أبك الكفاء، حماية حقكؽ  أحمدد.  (ّ)
ىي نظرية ثنائية القانكف،  :تكجد نظريتاف في عالقة القانكف الدكلي بالقانكف الداخمي، النظرية األكلى (ْ)

لة اتخاذ إجراء داخمي، كمضمكنيا، أف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي مستقالف تمامان، كبالتالي، يتطمب مف الدك 
 =ىي نظرية كحدة القانكف :كالنظرية األخرلصدار تشريع يتضمف االتفاقيات المصادؽ عمييا. إيتمثؿ في 
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  إمكانية تطبيؽ القكاعد الدكلية لحقكؽ اإلنساف الصادرة عف األمـ المتحدة، بكاسطة المحاكـ
 كاألجيزة الكطنية.

 .تكعية الرأم العاـ كجعمو عمى صمة بالقكاعد الدكلية لحقكؽ اإلنساف الصادرة عف األمـ المتحدة 
  تشريعاتيا الداخمية.المتكافقة مع  القكاعد الدكلية لحقكؽ اإلنساف الصادرة عف األمـ المتحدةإدماج 

 صكرتيف: الإحدل الجانب كاجبات الدكلة في ىذا حيث تأخذ 
مف إعالف  (ّ)ما قررتو المادة  بمكجباتخاذ إجراءات إيجابية ب القياـ: األولىالصورة  -

التشريعية كاإلدارية  التدابيرتتخذ عمى كؿ دكلة أف  :"بأنوالقسرم  اإلخفاءألشخاص ضد لحماية ال
نياءكالقضائية كغيرىا لمنع ك   .ُ()القسرم في أم إقميـ خاضع الختصاصيا" اإلخفاءاؿ مأع ا 

 كما فيباالمتناع عف عمؿ:  تقضيقد تككف ىذه االلتزامات سمبية، كما  الصورة الثانية: -
كالتي تنص  ،الدكلية بخصكص القضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز العنصرم مف االتفاقية( ِ) المادة

سمكؾ ينطكم عمى تمييز عنصرم ضد  أكبعدـ القياـ بأم عمؿ ):عمى تعيد كؿ دكلة طرؼ
تأييد التمييز  أكالدفاع عف  أكالمؤسسات؛ بعدـ تشجيع  أكمجمكعات األشخاص  أكاألشخاص 

مف  همف اتفاقية محاربة التعذيب كغير  (ّ) كالمادة، ِ()(المنظمات أكالعنصرم بكاسطة األشخاص 
 عمى أنو: تصن، كالتي ـُْٖٗالصادرة عاـ  الميينة أكالالإنسانية  أكالمعاممة القاسية  أكالعقكبة 

دكلة أخرل تكجد أسباب  إلىتسمـ شخصان  أكترجع عند الحدكد  أك" ال يجكز ألية دكلة أف تطرد 
    .ّ()جكىرية لالعتقاد أنو سيككف تحت خطر الخضكع لمتعذيب"

 ":ألزمت الدكؿ األطراؼ أفالتي  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، (َِ)لمادة كا
 القانكف أية دعاية لمحرب . ب تحظر 
  الدينية تشكؿ حثان عمى  أكرية نصالع أكلكراىية القكمية ا إلىتحظر بالقانكف أية دعكة

 (ْ)العنؼ ". أكالعداكة  أكالتمييز 

                                                                               
القانكف الدكلي  كتقضي بأف القانكف الدكلي كالداخمي، يمثالف كحدة قانكنية كاحدة، كبالتالي، يمكف تطبيؽ=

، مركز الصادؽ، اإلنسافأ. د. عمى مكرد العكاضي، المنظمات الدكلية كحقكؽ  :لمزيد مف التفصيؿ راجع مباشرةن 
د. محمد عمى الحاج، مقدمة لدراسة القانكف الدكلي المعاصر،  ،كما بعدىا ّٔ، صنشر ريخأصنعاء، بدكف ت

 كما بعدىا.  ُٕـ، صَُِّ، مكتبة خالد بف الكليد، صنعاء، ّط
ـ، د. محمكد ُِٗٗالقسرم لعاـ  اإلخفاء( مف إعالف حماية جميع األشخاص مف ّنص المادة) :راجع (ُ)

 .ّٓٔمرجع سابؽ، ص، اإلنسافشريؼ بسيكني، كثائؽ حقكؽ 
ـ، ُٓٔٗ( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم، الصادرة عاـِنص المادة) :راجع (ِ)

 .  ّٕٖ، صالسابؽالمرجع 
 .ٔٗٔ، صد. محمكد شريؼ بسيكني، المرجع السابؽ( مف اتفاقية مناىضة التعذيب، ّنص المادة ) :راجع (ّ)
في د. محمكد شريؼ  :( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، مشار إليوَِنص المادة) :راجع (ْ)

 .ٖٔ، صالسابؽبسيكني، المرجع 
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 زمة لحماية حقوق اإلنسان:ال توفير كل طرق اإلنصاف ال الواجب الثاني ـ
 عادلةإيجاد طرؽ تكفير منع أم اعتداء عمييا،  غيراحتراـ حقكؽ اإلنساف  يتطمب
 ضد مف يقـك بانتياكيا.كمنصفة 

أنو في إطار حقكؽ اإلنساف، يجب أف يتكاجد عمى الصعيديف الدكلي  :معنى ذلؾ
كنصكص تعاقب مف ، نصكص مانعة النتياؾ تمؾ الحقكؽ: نكعاف مف النصكصي كالداخم

منيا األمـ المتحدة عمى ذلؾ،  كقد نصت عدد مف الكثائؽ الصادرة عف، ينتيؾ تمؾ الحقكؽ
أف قكؽ المدنية كالسياسية، التي نصت عمى مف العيد الدكلي لمح (/أّ/ِ)المادة ما ذكرتو 

تعيد الدكؿ األطراؼ: "بكفالة أف يحصؿ أم شخص انتيكت حقكقو كحرياتو، عمى طريؽ ت
، (ُ)أشخاص يعممكف بصفتيـ الرسمية" بوانتصاؼ فعاؿ، بغض النظر عف أف االنتياؾ ارتك

نصاؼ مف مظالـ كجاء في إعالف فينا ضركرة التزاـ الدكؿ بتكفير نظاـ فعاؿ ككسائؿ لإل
، كجاء في القرار الذم تبناه مجمع القانكف الدكلي في دكرة ميالنك (ِ)كانتياكات حقكؽ اإلنساف

 (ّ)ـ اآلتي:ُْٗٗعاـ
  لمقاضي الكطني حؽ تطبيؽ كتفسير القانكف الدكلي باستقالؿ كامؿ، كأنو ليس ىناؾ

يككف لذلؾ أثار ممزمة ما يمنع مف أف تطمب المحاكـ رأم السمطة التنفيذية بشرط أال 
 لتمؾ المحاكـ.

   كاف  مخالفان لمقانكف الدكلي. إذالمقاضي الكطني عند تطبيقو لقانكف أجنبي رفض تطبيقو 
  أكنقضت كميان  أكلممحاكـ الكطنية رفض تطبيؽ أية معاىدات دكلية غير صحيحة 

 جزئيان، حتى كلك كانت دكلة اإلقميـ لـ تنفييا.
  السمطة التنفيذية، خصكصان تمؾ المكمفة بالسياسة الخارجية،  إلىأف تحيؿ المحاكـ

 إثبات الكقائع التي تخص العالقات الدكلية.
 التحقيق في انتياكات حقوق اإلنسان : الواجب الثالث ــ

جػػراء التحقيقػػات الالزمػػة،  ةالمختصػػ السػػمطاتالمعػػركؼ أف  فػػي أيػػة دكلػػة ممزمػػة بػػالتحرم كا 
عدد مػف الػدكؿ يقػع فييػا ، كمع ذلؾ اعتداء عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في حالة كقكع

انتياكات خطيرة لتمؾ الحقكؽ كالحريات، دكف أف يحرؾ ذلؾ لدييا ساكنان، ككأف ذلػؾ مػف األمػكر 
لػػذلؾ قػػاـ المجتمػػع الػػدكلي بعمػػؿ عػػدد  ،م  حسػػابأالعاديػػة البسػػيطة التػػي ال يحسػػب ليػػا عنػػدىـ 

                                  
د. محمكد شريؼ بسيكني، مرجع  كلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية،/أ( مف العيد الد ّ/ِنص المادة ) :راجع (ُ)

 .َٖسابؽ، ص
المنعقد في فينا خالؿ الفترة مف  اإلنسافمؤتمر الدكلي لحقكؽ الإعالف كبرنامج فينا، صدر عف  :راجع (ِ)

 كمابعدىا. ّٕـ، د. محمكد شريؼ بسيكني، المرجع السابؽ، صُّٗٗيكنيك عاـ  ِٓ-ُْ
 . ُٕٗ(، صُِِرجع سابؽ، اليامش رقـ)أبك الكفاء، م أحمدد.  :راجع (ّ)
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مػػف" مجمكعػػػة ( ِْ)المبػػدأ رقػػـ منيػػػا  التػػي نصػػػت عمػػى إجػػراء التحقيػػؽ كليػػةالد المكاثيػػؽمػػف 
 أكالمبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشػكاؿ االحتجػاز 

 أكاختفػػػي أثنػػػاء احتجػػػػازه  أكمسػػػػجكف  أكشػػػخص محتجػػػز  ىتػػػػكف إذاقػػػرر: "  حيػػػثالسػػػجف"، 
مػف  االختفػاء، سػكاءن  أكسػمطة أخػرل بػالتحقيؽ فػي سػبب الكفػاة  أكسجنو، تقػـك سػمطة قضػائية 

مػػف أم شػػخص عمػػى  أكعمػػى طمػػب مػػف أحػػد أفػػراد أسػػرة ذلػػؾ الشػػخص  بنػػاءن  أكتمقػػاء نفسػػيا، 
 إذاأبعد مف ذلػؾ، بقكلػو: " يجػرم ىػذا التحقيػؽ،  إلىيذىب المبدأ نفسو كما معرفة بالقضية ". 

حػػػدث االختفػػػاء عقػػػب  أكالكفػػػاة  تحػػػدث ذاإاقتضػػػت الظػػػركؼ، عمػػػى نفػػػس األسػػػاس اإلجرائػػػي 
 تقريػر عنػو مػا أككجيزة كتتاح عند الطمب نتائج ىػذا التحقيػؽ  ةالسجف بفتر  أكانتياء االحتجاز 

 (ُ)لـ يعرض ذلؾ لمخطر تحقيقان  جنائيان جاريان".
 متى تكون الدولة مخالفة اللتزاماتيا بخصوص حقوق اإلنسان؟والسؤال الذي يثور ىنا 

أف مظاىر مخالفة الدكلة اللتزاماتيا بخصكص حقكؽ اإلنساف كثيرة كمتعددة، مف الثابت 
لعؿ خير مف عٌبر كعٌدد الحاالت التي تخالؼ فييا ك  ،كال يمكف ذكرىا عمى سبيؿ الحصر

العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ، الدكلة التزاماتيا كفقان لكثيقة دكلية معينة
 في حالة :  (ِ)ج كالتي قررت أف الدكلة تخالؼ ذلؾ العيدمبادئ ليبرمك  كالثقافية

 تخاذ إجراء يحتـ العيد اتخاذه . اعف  التقاعس 
 العكائؽ التي تمنع اإلنجاز الفكرم لحؽ ما.  التقاعس في إزالة 
 ؽ حقان تمتـز بمنحو فكران كدكف إبطاء.         يتطب في التققاعس 
 أف تكفي بو. عمييا مثالي، مقبكؿ عمكمان، في سمطتيادنى أعمدان عف أف تكفي بحد  التقاعس 
 .فرضت قيدان عمى حؽ يعترؼ بو العيد غير تمؾ المطابقة لمعيد 
  عرقمت عمدان التمتع التدريجي بحؽ معيف، في غير األحكاؿ التي يسمح بيا العيد.   أكأخرت 
  . تقاعست عف تقديـ التقارير التي يتطمبيا العيد 

السابقة، في كثير منيا، قابمة لمتطبيؽ عمى أية انتياكات ألية كثيقة كال شؾ أف األحكاؿ 
كتؤكد المحاكـ الدكلية عمى أف المسؤكلية تنشأ عف خرؽ  ،دكلية تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

االلتزامات الدكلية، حيث طبقت ذلؾ المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي في أكثر مف قضية، 
فتائي بخصكص تفسير معاىدة )ىنغاريا، كبمغاريا كمحكمة العدؿ الدكلية، ففي رأييا اال

                                  
د. محمكد  :ـ، راجعُٖٖٗالجمعية العامة لألمـ المتحدة في ديسمبر عاـ شرت بمكجب قرارعتمدت كني اي ( ُ)

 كما بعدىا.  ٔٓٔشريؼ بسيكني، مرجع سابؽ، ص
ـ بكاسطة مجمكعة خبراء القانكف الدكلي، ُٖٔٗيكنيكٔػػ ِمف  ( تـ تبنييا في ماسترخت )ىكلندا( في الفترةِ)

/ ٖ/َّتـ دخكلو في https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&qمنشكرة عمى الرابط 
 ـ.َُِٗ

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q
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 إلىكركمانيا( بينت بأف امتناعيف عف تنفيذ التزامات تفرضو معاىدة دكلية أمر يفضي 
 .(ُ)المسؤكلية الدكلية

 المجتمع الدولي: التي تقع عمى عاتق واجبات ال-ٖ
كاجب كفالة احتراـ كتعزيز حقكؽ اإلنساف  بصفة عامةيقع عمى عاتؽ المجتمع الدكلي، 

المنظمات  أك، حيث أصبحت الحماية غير مقصكرة عمى األفراد كالدكؿ كحرياتو األساسية
نصت  كالتي ،في ىذا الخصكص همجتمع الدكلي دكر ال يمكف إنكار أيضان صار لمالدكلية، بؿ 

 :منياعدد مف المكاثيؽ الصادرة عف األمـ المتحدة عميو 
المجتمع  ألـز، الذم ـُٕٗٗالصادر عف الجمعية العامة سنة  (ُُٕ/ِٓ) ار رقـالقر -أ

الدكلي أف يعالج حقكؽ اإلنساف بطريقة شاممة كعادلة كمتكازنة كعمى قدـ المساكة، 
 كباىتماـ متساك.

، لألمـ المتحدة في ذات العاـ الصادر عف الجمعية العامة (ُِّ/ِٓ) القرار رقـ-ب
قميات أ إلىدكلي الدفاع عف حماية حقكؽ األشخاص المنتميف المجتمع الحمؿ الذم 
 .دينية كلغكية أك كطنية

 عفمقضاء لكسائؿ  البحث عفالمجتمع الدكلي  طالب، الذم (ُْٖ/ِٓ ) القرار رقـ-ج
الصعكبات التي تعترض الممارسة الكاممة لكؿ حقكؽ  كأف يتجاكزالعكائؽ الحالية 

 . (ِ)"وب في العالـ كمكاإلنساف، ككضع نياية لالنتياكات المستمرة ليذه الحقكؽ التي ترت
كفي ىذا المكضكع قرر مجمع القانكف الدكلي في قراره بشأف حماية حقكؽ اإلنساف، 

ـ باحتراـ تمؾ الحقكؽ يقع عمى عاتؽ كمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ أف االلتزا
كؿ دكلة تجاه المجتمع الدكلي في مجمكعو، كأف كؿ دكلة ليا مصمحة قانكنية في حمايتيا، 
كبالتالي يككف مف حؽ كؿ دكلة أف تثير انتياكيا ضد دكلة أخرل، كأف تطبؽ عمييا 

 .(ّ)ا القانكف الدكلياإلجراءات الدبمكماسية كاالقتصادية كغيرىا مف اإلجراءات التي يعترؼ بي
 الفرع الثاني

 التوازن بين حقوق اإلنسان والمصمحة العامة
الحرية الفردية ستظؿ مف المقكمػات األساسػية التػي ال تسػتقيـ حيػاة اإلنسػاف المعركؼ أف 
ليسػػت مطمقػػة، كال تنػػتج كػػؿ مػػا تنطػػكم عميػػو مػػف قػػيـ كمزايػػا إال بارتباطيػػا  يػػابػػدكنيا، غيػػر أن
كلية التي يحددىا القانكف، فال يمكف ألم شخص تحت غطاء ممارسة الحرية ؤ الكثيؽ مع المس

                                  
د. عباس ىاشـ السعدم، مسؤكلية الفرد الجنائية عف الجريمة الدكلية، دار المطبكعات الجامعية، راجع:  (ُ)

 . َِْـ، صََِِاالسكندرية، 
 https://ar.wikipedia.org/wikiمكقع الجمعية العامة لألمـ المتحدة راجع:  (ِ)
 .ُّٖ، ُِٖ، مرجع سابؽ، صاإلنسافأبك الكفاء، حماية حقكؽ  أحمدد. راجع:  (ّ)
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لما قد يترتب عمى ذلؾ مػف  مراعاةيركؽ لو، دكف أم  أكذىنو،  إلىأف يفعؿ أم شيء يتبادر 
لحرية محدكدة فػي إطػار ا، فوينتيؾ قيـ المجتمع كثكابت أكيمس كرامتيـ،  أكضرار باآلخريف، أ

، ةيحػد مػف حريػاتيـ، كال يتجػاكز حقػكقيـ، كال يمػس معتقػداتيـ الدينيػ ما ال يضر باآلخريف، كال
كال يحد مف ممارسػتيـ لشػعائرىـ، كال يخػدش مشػاعرىـ ككػرامتيـ، كال يضػرب األسػس كالثكابػت 
التي يرتكز عمييا المجتمع، ككما يحمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ، فإنو يضمف مصالح المجتمػع 

 .(ُ)كيحمى القيـ التي يقـك عمييا
القانكف ألم متضرر أف يتكلى بنفسو إنزاؿ العقاب بمف النظاـ ك يجكز في ظؿ دكلة  كما ال
كما أنو ال يحؽ لجماعة مف الناس االعتداء عمى اآلخريف  اعتدل عمى حقكقو، أكأضر بو 

 ،القانكفيخالؼ  ىذا األسمكب مثؿألف ؛ تحت أم غطاء آخر أكبدعكل انتياكيـ لقيـ المجتمع، 
لمعنؼ كالغكغاء كالتسيب كالفكضى التي مف شأنيا أف تدمر المجتمع كتقكض  مصدران يعد ك 

ضد ما يعتبركنو ماسان  ةأف ينظمكا احتجاجات جماعي األفرادإذا كاف مف حؽ ، ف(ِ)دعائمو
انتياكان لقيميـ المشتركة، فإف ىذا االحتجاج ال يجب أف  أكإىداران لكرامتيـ،  أكبمصالحيـ، 

 . (ّ)ال تيحمد عيقباىا ةنػتػالعنؼ، الذم قد يكاجو بالعنؼ المضاد كنصبح أماـ فيككف باستعماؿ 
ذا كانت الحري كاالتفاقيات  كفميا الدستكر كالقانكف ،العامة ىي حؽ لمفرد قبؿ الدكلة ةكا 

مصدر ىذه ناىيؾ عف أف  ، كتتـ ممارستيا في مكاجية السمطة العامة كفقان لمقانكف،الدكلية
فإف الدكلة ىي التي تقـك ، القانكف أكالحريات ىك اإلرادة الشعبية التي قامت بكضع الدستكر 

بتنظيـ ممارسة األفراد لحرياتيـ العامة المنصكص عمييا في الدستكر كالتشريعات العادية مف 
ذا لـ يتدخؿ المشرع بتنظيـ حرية لحفظ النظاـ العاـ  فيكاقع مسئكليتيا  فإف ذلؾ  ،مامدكلة، كا 

أف تصدر تشريعات بتنظيـ  إلىألف األصؿ في األشياء اإلباحة  ؛ال يحكؿ دكف ممارستيا
 .(ْ)استخداميا
التكازف بيف  عمى الدكلة عند القياـ بتنظيـ الحريات العامة أف تراعي مسألةيجب لذلؾ 

تعد في الحقيقة كالتي  ،ممارسة األفراد لحرياتيـ العامة كبيف تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع
 .ىي جماع حقكؽ باقي المكاطنيف كحرياتيـ األساسية

                                  
كحرياتو العامة األساسية في القانكف  اإلنسافد. حمدم عطية مصطفى عامر، حماية حقكؽ راجع:  ((ُ

 بعدىا.كما َٗٔـ، صََِٗعي، االسكندرية، الفكر الجام، دار يالكضعي كالفقو اإلسالم
 .َٓجاد منصكر، مرجع سابؽ، ص أحمدد. لكاء.  (ِ)
الجنائية، دار النيضة العربية،  اإلجراءاتفي  اإلنسافة الدستكرية كحقكؽ يفتحي سركر، الشرع أحمدد.  ّ))

 .ُْْـ، صُّٗٗالقاىرة، 
ـ، َُِْصنعاء،  ، دار النشر،يمقراطيةإنسانان، المدرسة الدد. عمى حميد العكلقي، الحؽ في أف تككف  (ْ)

 بعدىا.كما ْٗص
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ذا كانت حرية الفرد ىي األصؿ قبؿ نشأة الدكلة، فإف تنظيـ الحرية مف جانب السمطة  كا 
، بعيدان عف األىكاء كالنزعات ،تحقيؽ مصمحة المجتمع أجؿيجب أف يككف مف  ،المختصة

كلكف قد ينشأ عف ذلؾ ميعادلة صعبة تتمثؿ في أف الدكلة حاؿ تنظيميا لممارسة الحقكؽ 
كالحريات العامة تقـك ببعض التصرفات التي تبدك ككأنيا انتياؾ لحقكؽ اإلنساف، فعمى سبيؿ 

، كقد تبدك تمؾ اإلجراءات القانكنيةالمثاؿ: تقـك الدكلة ببعض اإلجراءات لمحد مف اليجرة غير 
كما قد يككف لمدكلة أكثر مف خيار  ،افتئات عمى حؽ ىؤالء األفراد في حرية التنقؿأنيا 

 لمكجةلمتصدم لمشكمة ميعينة، فعمى سبيؿ المثاؿ: تعرضت اليمف كغيرىا مف الدكؿ العربية 
 إجراءاتالعنؼ كاإلرىاب في القرف الماضي كما زالت لألسؼ، فيذا يحتـ عمى الدكلة اتخاذ 

 . (ُ)ىؤالء إال أف ذلؾ مقركف بما تحدده القكانيف تتصؼ بالشدة تجاه
بػػيف مصػػمحة الفػػرد الػػذم  تعػػارض أك تػػداخؿإال أنػػو يشػػترط عػػدـ التعسػػؼ عنػػد حصػػكؿ 

بػػػرز أيجػػب حمايتػػو كمصػػمحة المجتمػػػع التػػي قػػد تقػػػدـ عمػػى مصػػمحة الفػػرد أحيانػػػان، كلعػػؿ مػػف 
ؽ اإلنسػػاف كاعتبػػارات األحػػداث التػػي كقعػػت مػػؤخران كالتػػي تبػػرز مػػدل التػػداخؿ بػػيف حمايػػة حقػػك 

كالتػػػي كقعػػت فػػػي مدينػػػة لنػػدف فػػػي شػػػير  (تكتنيػػاـ)ة العامػػػة لمجميػػع ىػػػي احتجاجػػػات حالمصػػم
لمتنديػػػػد بالعنصػػػػرية كالتيمػػػػيش، حيػػػػث قػػػػاـ رئػػػػيس الػػػػكزراء البريطػػػػاني  ـَُُِأغسػػػػطس عػػػػاـ

ػ كذلؾ لمقضػاء عمػى تمػؾ ىؤالء المجتمعيف لتفريقيـ بإصدار أكامره باستخداـ القكة المفرطة مع 
األعماؿ التخريبية كالقضاء عمى المصكص كالمجرميف في العاصػمة البريطانيػة، كقػد أشػاد فػي 
كقت الحؽ بدكر الشرطة كاستخداميا النيج القكم في مكاجية التظاىرات كأعمػاؿ العنػؼ التػي 

ف ىػػػك :"إف مػػػا يتحػػػدث عنػػػو الػػػبعض حػػػكؿ حقػػػكؽ اإلنسػػػابقكلػػػوشػػػيدتيا العاصػػػمة البريطانيػػػة 
اعتقػػاؿ المزيػػد ممػػف يعممػػكف عمػػى تصػػعيد  متفػػرجيف بػػؿ سػػيتـادعػػاءات زائفػػة، لػػف نقػػؼ أمامػػو 

 . (ِ)األكضاع كنشر ثقافة الخكؼ بالشارع"
كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ أف ىناؾ خيطان رفيعان يفصؿ بيف الرغبة في سالمة 

، فال يجب أف تقـك سيةكحرياتو األسا المجتمع كاستقراره كبيف الحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف
ال يجب أف تتراخى في  والدكلة بإجراءات صارمة تيدد كافة حقكؽ اإلنساف، كفي الكقت ذات

كلكي  ،حماية المجتمع مف كؿ ما ييدد أبناءه، بؿ يجب أف يحدث تكازف بيف ىذا كذاؾ
 يجب أف تتكافر بعض الضمانات التي تكفؿ حماية الحقكؽ كالحريات التي ،يتحقؽ التكازف

كفميا الدستكر كالقانكف ككفاءن بالتزاماتيا الدكلية أثناء مصادقتيا عمى االتفاقيات الدكلية 
 يتعرضأف  إلى، كالتي تصؿ المعنية بحقكؽ اإلنساف، حتى ال تتعرض لممساءلة الدكلية

 .أماـ المحاكـ الدكليةلممحاكمة  الدكلة التنفيذييف كامكظف

                                  
 .52جبد يُصٕس، يشجغ سبثك، ص أدًذد. نٕاء. ( 1)
 www. E socialists.net/node/72520( ساجغ: انًٕلغ االنكزشَٔٙ:2)
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ذا كاف األمر كذلؾ، فما ىي ضمانات حماية حقكؽ اإلنساف كالمسؤكلية المترتبة عمى  كا 
 انتياكيا، كاإلجابة عف ذلؾ يكضحو الباحث في الفرع اآلتي:

 الفرع الثالث
 اإلنسان والمسؤولية المترتبة عمى انتياكيا حقوق ضمانات

يناقش الباحث في ىذا الفرع أىـ ضمانات حماية حقكؽ اإلنساف التي يتعيف تكفيرىا أماـ  
أقساـ كمراكز الشرطة في مرحمة جمع االستدالالت، كالرقابة القضائية عمى أعماؿ مأمكرم 

انحرفكا عف  أكانتيككا أيان مف حقكؽ اإلنساف  إذاالضبط القضائي، كالمسؤكلية المترتبة عمييـ 
 لشرعية كسيادة القانكف، كذلؾ عمى النحك اآلتي: جادة ا

 :(ٔ)أواًل ـ ضمانات حقوق اإلنسان خالل مرحمة جمع االستدالالت
تعد مرحمة جمع االستدالالت مف أىـ المراحؿ السابقة عمى تحريؾ الدعكل الجنائية، إذ تعتبر 
بمثابة المرحمة التمييدية التحضيرية لمخصكمة الجنائية؛ ألنيا عبارة عف جمع لممعمكمات كالبيانات 

نكنية الخاصة بالجريمة، عف طريؽ التحرم عنيا كالبحث عف فاعمييا بشتى الطرؽ كالكسائؿ القا
كشؼ الحقيقة كضبط الجرائـ  إلىالالزمة لمبدء في التحقيؽ الجنائي، حيث ييدؼ االستدالؿ 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني اختصاصات مأمكرم ُٗ، كقد أكردت المادة )ِ()كفاعمييا
ادة ، كما ألزمت المّ()الضبط القضائي التي ليـ أف يباشركىا أثناء مرحمة التحرم كاالستدالؿ

( مف القانكف نفسو مأمكر الضبط القضائي القياـ بالبحث عف الجرائـ كمرتكبييا، كجمع ِٗ)
( التي ّٗاالستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل كيأتي ذلؾ تنفيذان لمدستكر اليمني في مادتو)

نصت عمى أف: الشرطة ىيئة مدنية نظامية تؤدم كاجبيا لخدمة الشعب، كتكفؿ لممكاطنيف 
لطمأنينة كاألمف، كتعمؿ عمى حفظ النظاـ كاألمف العاـ كاآلداب العامة، كتنفيذ ما تصدره إلييا ا

السمطة القضائية مف أكامر، كما تتكلى تنفيذ ما تفرضو القكانيف كالمكائح مف كاجبات، كذلؾ كمو 
 .ْ()عمى الكجو المبيف في القانكف 

ف معاممة اإلنساف كالحفاظ عمى كرامة كحتى تمتـز الشرطة بالشرعية كسيادة القانكف كحس
المكاطنيف كاحتراـ حقكقيـ كصكف حرياتيـ، كيتركز العمؿ بأقساـ كمراكز الشرطة عمى محاكره 
األساسية ال بد مف تكفير الضمانات القانكنية لممكاطف في مرحمة جمع االستدالالت كيتمثؿ 

 (ٓ)أىميا فيما يمي:

                                  
 بعدىا.كما  ُٓٓد. عمى حميد العكلقي، الحؽ في أف تككف إنسانان، مرجع سابؽ ، ص :راجع (ُ)
د. خالد عبدالباقي الخطيب، معالـ القضية العادلة: فاعمية سمطات التحريات كاالستدالالت  :راجع (ِ)

 كما بعدىا. َُٖـ، صَُِٖ، ، صنعاءكضمانات الحقكؽ كالحريات، مكتبة خالد بف الكليد
 ـ.ََِٕ، ِـ، طُْٗٗالجزائية اليمني، الصادر عاـ  اإلجراءاتمف قانكف  (ُٗ) نص المادة :راجع (ّ)
 .ـََُِـ المعدؿ عاـ ُُٗٗيكرية اليمنية، الصادر عاـ مف دستكر الجم (ّٗ) نص المادة :راجع (ْ)
 .ِّٖػػ ِّٓجاد منصكر، مرجع سابؽ، ص أحمدد.  .لكاء (ٓ)
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الشرطة كتمقي بالغاتو كمناقشة ظركفو كسرعة حسف معاممة المكاطف بمراكز كأقساـ  .ُ
بالغ الجيات المعنية.  االنتقاؿ لممعاينة كا 

إنشاء غرؼ النتظار المتيميف مف غير أرباب السكابؽ االجرامية بمراكز كأقساـ  .ِ
الشرطة لحيف عرضيـ عمى النيابة )قضايا القتؿ كاإلصابات الخطأ، قضايا المركر 

 االتيامات الكيدية... إلخ(.
تطكير أماكف االحتجاز بالمراكز كاألقساـ بما يضمف تكفير الرعاية الالزمة لممحتجزيف  .ّ

 كمعاممتيـ معاممة إنسانية.
تزكيد أقساـ كمراكز الشرطة بالمكائح اإلرشادية التي تمكف المكاطف مف الحصكؿ عمى  .ْ

 مركز الشرطة بسيكلة كيسر.  أكالخدمات التي يقدميا القسـ 
رفة رجؿ الشرطة المختص نكعيان كمكانيان كفي إطار الكاجبات إجراء التحريات بمع .ٓ

كالمسؤكليات المنكط بو القياـ بيا، دكف تعارض مع الحماية الكاجبة لمحقكؽ كالحريات 
كبالكسائؿ القانكنية المشركعة، كيجب أف تككف التحريات قائمة عمى أسباب جدية 

ف المسائؿ المكضكعية التي عدـ جديتيا م أكتبررىا. كتقدير مدل جدية التحريات 
 تخضع لرقابة محكمة المكضكع.

قبكؿ البالغات كالشكاكل التي يتمقاىا مأمكرم الضبط القضائي بشأف الجرائـ كاجب  .ٔ
صفتو، حيث ال يشترط صفة  أكالشاكي  أكمفركض عمييـ أيان كاف الشخص المبمغ 

ؿ معيف، فقد يككف مف الشكاكل، كال يشترط في البالغ شك أكمعينة فيمف يتقدـ بالبالغ 
، كقد يككف شفاىة  أكمصدر مجيكؿ  كتابة، كالبالغ حؽ مقرر لكؿ إنساف،  أكمعمـك

ذا رفضو مأمكر الضبط القضائي، فإنو يعرض نفسو لممساءلة اإلدارية.  كا 
 كاف األمر ينطكم عمى جريمة. إذاالنيابة العامة لتباشر التحقيؽ  إلىإرساؿ البالغ فكران  .ٕ
إثبات جميع اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا في محضر رسمي عميو يكضح فيو كقت  .ٖ

 النيابة العامة. إلىاتخاذ اإلجراء كمكاف حصكلو كتكقيع الشيكد كترسؿ ىذه المحاضر 
أف يككف القبض عمى المتيـ صادر مف سمطة التحقيؽ أثناء التمبس في حالتي التمبس  .ٗ

 .صدكر أمر بالقبض مف سمطة التحقيؽ أك
يجب إبالغ المكاطف بأسباب القبض عميو مف قبؿ رجاؿ الشرطة كتمكينو مف االتصاؿ  .َُ

النيابة العامة  إلىساعة  ِْبمف يرل إبالغو بالقبض عميو مع مراعاة إرسالو خالؿ 
 المختصة.

يتـ تفتيش الشخص المتيـ في حالة التمبس بالجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف بالحبس   .ُُ
الثة أشير، كفي حالة ظيكر أدلة قكية أنو يخفي أشياء تفيد في كشؼ لمدة تزيد عمى ث

جنحة كقد كقعت بالفعؿ كيككف الغرض مف التفتيش ضبط شيء  أكالحقيقة في جناية 
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يتعمؽ بالجريمة كيفيد في كشؼ غمكضيا مع كجكد قرائف تفيد أف المراد تفتيشو يخفي 
 التحقيؽ.ما يفيد في كشؼ الحقيقة، كيككف التفتيش مف سمطة 

عدـ جكاز تفتيش مسكف مكاطف إال بأمر مف سمطة التحقيؽ بناءن عمى اتياـ مكجو إليو  .ُِ
ظيكر قرائف تدؿ عمى حيازتو أشياء تتعمؽ  أكباشتراكو في ارتكابيا،  أكبارتكابو جريمة 

بالجريمة، كينبغي التمييز بيف تفتيش المسكف كمجرد دخكلو، حيث يتعمؽ التفتيش األكؿ 
ثبات بالبحث عف  أدلة الجريمة كضبطيا كيتعمؽ الثاني بمعاينة مكاف كقكع الجريمة كا 

أف القانكف قد  إلىاالستجابة لمساعدة صاحب المسكف، كما ينبغي اإلشارة  أكالحالة 
أباح دخكؿ المساكف بغير رضا أصحاب الشأف في حالة الضركرة كفي حالة تنفيذ 

 محرية.القبض عمى األشخاص كتنفيذ األحكاـ السالبة ل
يجب أف تككف جميع اإلجراءات التي يتخذىا مأمكر الضبط القضائي مشركعة كمتفقة  .ُّ

أف تثبت إدانتو بحكـ نيائي بات كفي إطار  إلىمع القانكف، كافتراض البراءة في المتيـ 
 مبدأ حسف النية، كعدـ الرغبة في تحقيؽ مآرب كمصالح شخصية.

غيرىا مف األساليب التي تخالؼ  ضركرة العمؿ باألساليب المشركعة فقط دكف  .ُْ
رغاـ  القانكف، مثؿ: التعذيب كالقير كاإلجبار، كتفتيش المسكف بغير إذف مف النيابة، كا 

 شاىد عمى اإلدالء بشيادتو، كغير ذلؾ مف األساليب غير المشركعة.
يحظر عمى مأمكر الضبط القضائي التحريض عمى ارتكاب جريمة بغرض ضبط   .ُٓ

 بطريقة الغش كالخداع؛ ألف ذلؾ التصرؼ يتعارض مع القانكف.افتعاليا  أكالجاني، 
لمأمكر الضبط القضائي أف يسأؿ المتيـ عف التيمة المسندة إليو دكف أف يككف لو   .ُٔ

الحؽ في استجكابو إال في الحاالت التي يخشى فييا فكات الكقت، متى كاف 
أصيؿ لمنيابة  االستجكاب متصالن كالزمان لكشؼ الحقيقة؛ ألف االستجكاب اختصاص

المشتبو فيو لو الحؽ في الصمت، كال يجكز  أكأف المتيـ  إلىالعامة، كتجدر اإلشارة 
 . (ُ)لمأمكر الضبط القضائي إجباره عمى اإلدالء بأقكالو

 الرقابة عمى أعمال مأموري الضبط القضائي: ثانيًا ـــ
تعد الرقابة عمى أعماؿ مأمكرم الضبط القضائي مف أىـ الضمانات لحماية حقكؽ 

الحفاظ عمى تمؾ الحقكؽ كالحريات،  إلىاإلنساف في مرحمة جمع االستدالالت، إذ تؤدم 
عدـ إطالؽ يد مأمكرم  إلىإىدارىا دكف سند مف القانكف، كما تؤدم  أككعدـ االنتقاص منيا 

ضكابط، كما تعتبر الرقابة  أكالضبط القضائي في ممارستيـ الختصاصاتيـ دكنما قيكد 

                                  
أثناء أداء العمؿ األمني في ضكء التشريع اليمني  اإلنسافقصيمو، ضمانات حقكؽ  زيد د. صالحراجع:  (ُ)

كاالجتماعية، تصدر عف جامعة سبأ، صنعاء،  كاالتفاقيات الدكلية، بحث منشكر في مجمة العمكـ القانكنية
 .ُْ، صـَُِٗ، لعاـ ْالعدد
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مشركعية اإلجراءات الجنائية جكىر اإلشراؼ القضائي ذاتو، كالضماف األكيد  عمىالقضائية 
ر عنيا مجاؿ التطبيؽ، فما قيمة الشرعية التي تعب إلىالنتقاؿ الشرعية مف النطاؽ النظرم 

لـ تتمتع ىذه النصكص بقكة اإللزاـ عف طريؽ الرقابة القضائية، التي  إذانصكص القانكف 
 .(ُ)تكفؿ التطبيؽ الفعاؿ لتمؾ النصكص القانكنية

 (ِ)حيث تقـك بيذه الرقابة عمى أعماؿ مأمكرم القضائي النيابة العامة كمحكمة المكضكع
 كيكجز الباحث ذلؾ عمى النحك اآلتي:

 النيابة العامة عمى أعمال رجال الشرطة:رقابة -ٔ
يخضع مأمكرك الضبط القضائي أثناء مباشرتيـ ألعماليـ القضائية لمنيابة العامة بمكجب 

، حيث أف ىذه التبعية قاصرة عمى أعماؿ (ّ)( مف قانكف اإلجراءات الجزائية اليمنيٖٓالمادة )
 الضبط القضائي دكف أعماؿ الضبط اإلدارم. 

كيقصد بأعماؿ الضبط اإلدارم كؿ اإلجراءات التي يقـك بيا مأمكرك الضبط القضائي 
الحد مف ارتكابيا، كمف أمثمتيا الدكريات كاألمكنة  أك)رجاؿ الشرطة( بيدؼ منع كقكع الجريمة 

كنقاط التفتيش كغير ذلؾ، أما أعماؿ الضبط القضائي، فيقصد بيا جميع التصرفات التي يقـك 
لضبط القضائي بيدؼ كشؼ الجريمة بعد كقكعيا كضبط مرتكبييا مستندان في ذلؾ بيا مأمكر ا

الصالحيات الممنكحة لو طبقان لقانكف اإلجراءات الجزائية كالقكانيف األخرل ذات العالقة،  إلى
كتطبيقان لذلؾ، فإف مأمكر الضبط القضائي عند مباشرتو ألعماؿ جمع االستدالالت بما تتضمنو 

ريات، كتمقي التبميغات كالشكاكل كالحصكؿ عمى اإليضاحات كتحرير المحاضر مف إجراء التح
المثبتة لما قاـ بو مف إجراءات خاضعة إلشراؼ النيابة العامة، حيث يككف لياسمطة التأكد مف 
جدية التحريات، كسمطة رفض إصدار إذف التفتيش في حالة عدـ جديتيا، كيجب عمى مأمكرم 

النيابة العامة بعد تحرير  إلىـ البالغات كالشكاكل أف يبعثكا بيا فكران الضبط القضائي عند تمقيي
 .(ْ)المحاضر الالزمة بشأنيا

كالقاعدة العامة أنو ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف يتصرؼ بنفسو في محضر 
نما عميو أف يحيؿ المحضر لمنيابة العامة لمتصرؼ فيو، ألنيا كحدىا  جمع االستدالالت، كا 

 .(ٓ)ي تممؾ التصرؼ في المحضر الذم يحرره مأمكر الضبط القضائيىي الت

                                  
 كما بعدىا. ُّّالخطيب، مرجع سابؽ، صعبدالباقي د. خالد  (ُ)
جاد منصكر، مرجع  أحمدد.  .لكاء ؛كما بعدىا ُّّ، صالسابؽمرجع الالخطيب، عبدالباقي  د. خالد (ِ)

 كما بعدىا. ِّٖسابؽ، ص
 الجزائية اليمني. اإلجراءات( مف قانكف ٖٓنص المادة ) :راجع (ّ)
جاد منصكر،  أحمدد.  .لكاء ائية اليمني؛الجز  اإلجراءات( مف قانكف ّٗ إلى ُٗالمكاد مف ) :راجع (ْ)
 .ِّٗسابؽ، صالمرجع ال
 .ّّٔسابؽ، صالمرجع الالخطيب، عبدالباقي قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني؛ د. خالد مف ( ِٗالمادة ) :راجع (ٓ)
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 ــ رقابة محكمة الموضوع عمى أعمال رجال الشرطة:ٕ
تقـك المحكمة المختصة، التي تنظر في مكضكع النزاع بالرقابة عمى أعماؿ كمحاضر    

جمع االستدالالت كمدل مشركعيتيا كاتفاقيا مع الحماية الكاجبة لحقكؽ اإلنساف، كاعتماد 
لغاء غير المشركع كما ترتب عميو مف آثار قانكنية .  المشركع منيا كا 

راء مف إجراءات االستدالؿ، فإنو يسقط معو آثاره كالقاعدة أنو متى تقرر بطالف أم إج
القانكنية، كيتعيف إلغاء الدليؿ المستمد منو، كال يجكز االستناد إليو في اإلدانة، مثاؿ ذلؾ قياـ 
أحد رجاؿ الشرطة بتفتيش منزؿ أحد األشخاص بدكف سند قانكني، ثـ اعتراؼ المتيـ بما تـ 

مة المكضكع عدـ مشركعية التفتيش، فعمييا ضبطو مف ممنكعات في منزلو، كتبيف لمحك
، (ُ)إجراءات غير مشركعة إلىعندئذ أف تقضى ببطالف جميع إجراءات الدعكل الستنادىا 

 كفقان لقاعدة ما بني عمى باطؿ فيك باطؿ.
 ثالثًا ـ المسؤولية المترتبة عمى انتياك حقوق اإلنسان:

متى تجاكز مأمكرم الضبط القضائي، كمنيـ رجاؿ الشرطة المحدديف بالقانكف، كانحرفكا 
عف جادة المشركعية كخالفكا التشريعات كالمكائح الذم يتعيف عمييـ االلتزاـ بيا عند اتخاذ أم 

 أكمدنية  أكإجراء مف إجراءات االستدالؿ، فإف ذلؾ يعرضيـ لممسؤكلية التي قد تككف جنائية 
 ية، كبيف الباحث ذلؾ بإيجاز عمى النحك اآلتي: تأديب
 ـ المسؤولية الجنائية: ٔ

ما  إذا، كيصبح مستحقان لمعقاب يخضع مأمكر الضبط القضائي لممسؤكلية الجنائية
ارتكب أيان مف األفعاؿ المخالفة لمقانكف، كما في حالة تعذيبو لممتيـ لحممو عمى االعتراؼ 

ى المكاطنيف كاحتجازىـ كانتياؾ حرمة المنازؿ دكف سند مف كعند استعماؿ القسكة كالقبض عم
القانكف. لذلؾ فقد أسبغ الدستكر اليمني حماية خاصة لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، 

/ىػ( يؤكد عمى أف كؿ اعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة لممكاطنيف ْٖفنجده في المادة)
ا الدستكر كالقانكف جريمة ال تسقط الدعكل كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفمي

الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، كتكفؿ الدكلة تعكيضان عادالن لمف كقع عميو 
فعؿ ذلؾ بنفسو  أك، كما يعاقب قانكف العقكبات كؿ مكظؼ عاـ أمر بتعذيب متيـ (ِ)االعتداء

لحممو عمى االعتراؼ بالحبس مدة ال تزيد عمى عشر سنكات دكف اإلخالؿ بحؽ المجني عميو 
 .(ّ)األرش أكالدية  أكفي القصاص 

                                  
 كما بعدىا. ّْٗسابؽ، صالخطيب، مرجع عبدالباقي د. خالد  (ُ)
 / ىػ( مف الدستكر اليمني.ْٖ) نص المادة :راجع (ِ)
 ـ.ُْٗٗ( الصادر عاـ ُِ( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني رقـ)ُٔٔنص المادة ) :راجع (ّ)
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كالمالحظ أف المشرع قد حظر التعذيب حظران مطمقاى بدكف استثناء كىذا يتفؽ مع االتفاقيات 
ذيب اإليذاء القاسي العنيؼ الذم يؤثر تأثيران . كيقصد بالتع(ُ)الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف

كبيران في إرادة المجني عميو كيحممو عمى االعتراؼ لكضع نياية ليذا التعذيب، كىذا ما بينتو 
( مف اتفاقية مناىضة التعذيب الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ ُكتكسعت فيو المادة )

المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف الصادرة ( مف مدكنة سمكؾ ٓ. كىك ما أكدتو المادة)(ِ)ـُْٖٗ
 .(ّ)ـُٕٗٗعف األمـ المتحدة أيضاى عاـ

( مف قانكف العقكبات اليمني، بمعاقبة كؿ ُٖٔكفي ىذا المكضكع تقضي المادة )
أحدث  أكمكظؼ عاـ استعمؿ القسكة مع الناس اعتمادان عمى كظيفتو بحيث أخؿ بشرفيـ 

بالغرامة دكف إخالؿ بحؽ المجني  أكة ال تزيد عف سنة، اآلالـ بإيذائيـ جسديان بالحبس مد
 عزؿ المكظؼ العاـ مف عممو. إلىاالرش باإلضافة  أكالدية  أكعميو في القصاص 

كما عاقب القانكف كؿ مكظؼ اعتمد عمى كظيفتو كدخؿ منزؿ شخص بدكف رضاه في 
 . (ْ)الغرامة أكبالحبس غير األحكاؿ المبينة في القانكف كبدكف مراعاة القكاعد المقررة فيو 

كالمالحظ مف خالؿ النصكص السابقة أف مأمكرم الضبط القضائي كمنيـ رجاؿ الشرطة 
انحرفكا عف نطاؽ الشرعية؛ ألف تجاكزىـ ليذا اإلطار يعني  إذامعرضكف لممساءلة الجنائية 

في الحقيقة االنتياؾ لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية التي كفميا الدستكر كالقانكف بالحماية، 
 إلىكلذا ينبغي عمييـ جميعان االلتزاـ بيذا السياج القانكني، كأف تككف غايتيـ دائمان الكصكؿ 

الكسائؿ المشركعة فقط دكف غيرىا مف الكسائؿ التي تتسـ بعدـ  الحقيقة عف طريؽ استخداـ
المشركعية، تجنبان لمكقكع تحت طائمة العقاب كالتعرض لممسائمة الجنائية، كحماية لحقكؽ 

 .(ٓ)اإلنساف كحرياتو األساسية
  

                                  
( مف العيد ِ/ ْـ، كالمادة)ُْٖٗالصادر عاـ اإلنساف( مف اإلعالف العالمي لحقكؽ ْ) نص المادة :راجع (ُ)

غيرىا مف ضركب ( مف اتفاقية مناىضة التعذيب ك ّ، ِ/ ِالدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، ككذلؾ المادة)
اإلنساف، مرجع في د. محمكد شريؼ بسيكني، كثائؽ حقكؽ  :الميينة، مشار إليو أكالعقكبة القاسية  أكالمعاممة 

 .ٔٗٔص ،ْٖ،ِٖسابؽ، ص
د. محمكد شريؼ بسيكني، المرجع  في :، مشار إلييااإلنسافنصكص االتفاقية في كثائؽ حقكؽ  :( راجعِ)
 كما بعدىا. ْٗٔسابؽ، صال
( حيث نصت عمى أنو )ال يجكز ألم مكظؼ مف المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القكانيف أف يقكـ بأم عمؿ مف ّ)

في د. محمكد شريؼ بسيكني،  :العقكبة القاسية....( مشار إليو أكغيره مف ضركب المعاممة  أكأعماؿ التعذيب 
 .  ّٕٗالمرجع السابؽ، ص

 ف العقكبات اليمني.( مف قانك ُٗٔ، ُٖٔنصكص المادتيف ) :( راجعْ)
 .ِّّجاد منصكر، مرجع سابؽ، ص أحمدد. لكاء. ( ٓ)
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 ـ المسؤولية المدنية: ٕ
يقصد بيا المسؤكلية التقصيرية التي تقـك بتكافر أركانيا الثالثة المتمثمة في ارتكاب خطأن 

كقكع ضرر لمغير، مع تكافر عالقة السببية بيف الخطأ  إلىمف مأمكرم الضبط القضائي يؤدم 
ذا ما تكافرت أركاف تمؾ المسؤكلية يحؽ لممضركر الحصكؿ عمى تعكيض عف  كالضرر، كا 

لحقت بو مف جراء تمؾ األفعاؿ الخاطئة المخالفة لمقانكف، كىذا ما أكدت عميو األضرار التي 
( مف مجمكعة المبادئ ّٓ، كالمادة )(ُ)( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسيةٓ/ٗالمادة)

السجف  أكالمتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز 
ان لمقكاعد المطبقة بشأف المسؤكلية كالمنصكص عمييا في القانكف المحمي، عمى أف يعكضكا، كفق

عف  أكعف الضرر الناتج عف أفعاؿ لمكظؼ عاـ تتنافى مع الحقكؽ الكاردة في ىذه المبادئ 
 .(ِ)امتناعو عف أفعاؿ يتنافى عنيا مع ىذه الحقكؽ

الخمؼ، كالتعكيض شرعان يقصد بو جبر  أككيقصد بالتعكيض لغةن العكض، بمعنى البدؿ 
الضرر بالنسبة لممضركر، أما التعكيض قانكنان، فيقصد بو ما يمتـز بو المسؤكؿ تجاه المضركر، 

القضاء لممطالبة بالتعكيض عما  إلىكدعكل التعكيض ىي الدعكل التي يرفعيا أحد األشخاص 
 . (ّ)أصابو مف ضرر

ض المضركر يجب أف يجبر كؿ ما أصابو مف كالقاعدة العامة في التعكيض، أف تعكي
ضرر، فإذا ما قدر القاضي مبمغ التعكيض، فإنو يحرص عمى جبر كؿ الضرر، كالذم يشمؿ 
ما لحؽ المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب، حيث أف التعكيض يدكر كجكدان كعدمان مع 

كيض بمقدار الضرر الضرر، كال بد مف كجكد عالقة السببية بيف الخطأ كالضرر، كيقدر التع
كبما ال يجاكزه، حتى ال يثرل المضركر عمى حساب المسؤكؿ دكف سبب، كما يشترط في 
التعكيض أف يككف مباشران كناتجان عف فعؿ اإلرادة غير المشركع، كأف يصيب حقان كمركزان يحميو 

ر قد يككف ماديان أف الضر  إلىالقانكف، كأف يككف محققان كمؤكدان كقابالن لمتقكيـ بالنقكد، إضافةن 
في  أكمعنكيان، كالضرر المادم ىك كؿ ضرر يصيب الشخص في حؽ  أككقد يككف أدبيان 

مصمحة مالية، أما الضرر األدبي فيك الذم يمس مصمحة غير مالية لممضركر، مثؿ المساس 
شرفو، كحؽ المضركر في التعكيض ينشأ بمجرد حدكث  أكبكرامتو  أكعاطفتو  أكبشعكره 

حتسب في ذمتو المالية، حتى كلك تكفى قبؿ حصكلو عمى حكـ قضائي، حيث ينتقؿ الضرر، كي
 .(ْ)ىذا الحؽ لكرثتو

                                  
في د. محمكد شريؼ  :( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، مشار إليوٓ/ ٗنص المادة) :( راجعُ)

 .ّٕٓعمى حميد العكلقي، الحؽ في أف تككف إنسانان، مرجع سابؽ، ص .د  ،ّٖبسيكني، مرجع سابؽ، ص
 كما بعدىا. ٔٓٔسابؽ، صالمرجع الد. محمكد شريؼ بسيكني،  :راجع( ِ)
 .ّّّجاد منصكر، مرجع سابؽ، ص أحمدد. لكاء. ( ّ)
 .ّّّسابؽ، صالمرجع ال (ْ)
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الجدير ذكره أف مكضكع التعكيض عف األضرار الناجمة عف أعماؿ رجاؿ الضبط القضائي 
كمنيـ رجاؿ الشرطة المحدديف بالقانكف، ككذلؾ مكقؼ الضبط القضائي مف أىـ المكضكعات 

معنكية يتعرض ليا  أكالتي تثير المسؤكلية الفردية ككذلؾ مسؤكلية اإلدارة عف أم أضرار مادية 
مر دقيؽ كحساس كيفرض أف تسير كتتكازل مصمحة المجتمع في جبر الضرر عف األفراد، كاال

 . ُ()األخطاء كالتجاكزات، كبيف حريات األفراد في ممارسة أنشطتيـ
كيثار التساؤؿ عمف يتحمؿ مبمغ التعكيض، ىؿ يتحممو الشخص باعتباره مسببان في الضرر، 

 إذاا؟ كالكاقع أف األمر يختمؼ بحسب ما أـ الدكلة عمى اعتبار انو يستمد صالحياتو مف خاللي
 إداريان تتحممو جية اإلدارة. أكمصمحيان  أكشخصيان، فإذا كاف الخطأ مرفقيان  أككاف الخطأ مرفقيان 

كاف الخطأ شخصيان يتحممو الشخص المسؤكؿ نتيجة تصرفاتو المخالفة لمقانكف،  إذاأما 
ذا كاف الخطأ مشتركان بيف جية اإلدارة كالمكظؼ التابع ليا يتحممو كؿ منيما حسب نسبة  كا 

 أككاف منفصالن عف الكظيفة،  إذاالخطأ الذم تسبب فيو كؿ منيما، كيككف الخطأ شخصيان 
مستكل العمد،  إلىإىماؿ جسيـ ال يرتكبو الرجؿ العادم كيرقى  أككاف ارتكابو عف عمد، 

كيمكف لممضركر أف يختصـ جية اإلدارة، حتى كلك كاف الخطأ شخصيان لكي يضمف استيفاء 
حقو في التعكيض، كلجية اإلدارة أف ترجع عمى المتسبب في الضرر الستيفاء مبمغ التعكيض 

 .(ِ)المضركر إلىالذم قامت بدفعو 
 ـ المسؤولية التأديبية: ٖ

(، أحكاـ التأديب لضباط الشرطة كأكرد َََِ( لسنة)ُٓنظـ قانكف ىيئة الشرطة رقـ)
ما ارتكبكا أم مخالفات تسيء إلييـ، كتحط مف كرامتيـ  إذاالجزاءات التأديبية التي يتعرضكا ليا 

ؼ الكاجبات ( كؿ ضابط خالِٗككرامة الييئة التي ينتمكف إلييا، حيث تعاقب المادة )
يخرج عف  أكفي القرارات الصادرة مف كزير الداخمية  أكالمنصكص عمييا في ىذا القانكف، 

مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو عقابان تأديبيان، كذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بإقامة الدعكل المدنية 
 .(ّ)الجنائية عند االقتضاء أك

كالقاعدة العامة في التأديب، أف المحاكمة التأديبية مستقمة عف المحاكمة الجنائية، كليذا 
ال يكجد ما يمنع مف تقديـ الضابط لممحاكمة التأديبية كالجنائية في آف كاحد، حتى لك كانت 
المخالفات التي ارتكبيا الضابط ال تكفي لتحريؾ الدعكل الجنائية قبمو، فإف ىذا ال يمنع مف 

                                  
د. عماد محمكد أبك سمرة، المسؤكلية المدنية لمأمكر الضبط القضائي، دار الفكر كالقانكف، المنصكرة،  :( راجعُ)

 .ُٔالخطيب، معالـ القضية العادلة، مرجع سابؽ، صعبدالباقي د. خالد  :، أشار إليوٖـ، صََِٖمصر، 
 .ّّْسابؽ، صالمرجع اللخطيب، عبدالباقي اد. خالد  (ِ)
ـ، كزارة الداخمية، َََِ( الصادر عاـ ُٓ( مف قانكف ىيئة الشرطة اليمني رقـ)ِٗ)نص المادة :راجع (ّ)

 .َْصنعاء، ص
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كاف ما أتاه مف أفعاؿ  إذاإمكانية مساءلتو تأديبيان، كيقع الضابط تحت كطأة المساءلة التأديبية 
يعد إخالالن بكاجبات كظيفتو، كامتناعو عف قبكؿ البالغات كالشكاكل مف المكاطنيف كعدـ 
فشائو أسرار  التزامو بالحيدة كالمساكاة، كاستغاللو سمطة كظيفتو لتحقيؽ مآرب شخصية، كا 

عمؿ، كقبكلو الكساطة في أداء عممو، كغير ذلؾ مف المخالفات. كجدير بالذكر أف اخضاع ال
الضابط لممساءلة التأديبية يرتكز عمى حؽ الدكلة في الدفاع عف كياف الكظيفة، كردع 
المخطئ كزجر غيره، كاالرتقاء بمستكل الخدمات التي يقكمكف بيا بصفة عامة، حتى يتحقؽ 

المكاطنيف عمى أكمؿ كجو تحقيقان ألمنيـ  إلىالخدمة، كحتى تصؿ  اليدؼ كامالن مف تمؾ
 . (ُ)كسالمتيـ، ككفالةن لحقكقيـ كحرياتيـ التي أسبغيا الدستكر كالقانكف بالحماية

كتبعان ذلؾ، فإف الجزاء الذم يتعرض لو الضابط إلخاللو بكاجبات كظيفتو، يعد الضماف 
إىماؿ يشكب عممو، كيعد كذلؾ تنبييان لو، حتى  أكتقصير  أكالفعاؿ لتقكيـ كؿ انحراؼ 

سكاء  إلىيتالفى ما يشكب سمككو الكظيفي كالشخصي مف انحرافات مستقبالن، محاكالن العكدة 
ردع اآلخريف كتحذيرىـ  إلىتجاكز، كما ييدؼ  أكالسبيؿ متالفيان ما شاب سمككو مف قصكر 
 مف خطر التردم في مثؿ تمؾ األخطاء.

تمؾ اإلجراءات التأديبية كآثارىا عمى مستقبؿ الضابط الكظيفي، فقد حدد كنظران لخطكرة 
قانكف ىيئة الشرطة الجية المختصة بتكقيع الجزاءات التأديبية، مكضحان صالحيات الكزير 
المختص كمجالس التأديب، كاختصاص كؿ منيـ في تكقيع الجزاءات التأديبية، كما حدد 

قيعيا عمى مأمكرم الضبط القضائي، كذلؾ عمى سبيؿ الجزاءات الػتأديبية التي يجكز تك 
الحصر كالتي يتعيف االلتزاـ بيا مف قبؿ مصدر القرار التأديبي كذلؾ إعماالن لمبدأ المشركعية 

 .(ِ)في مجاؿ التأديب، بحيث ال يخؿ بالعقكبات األشد في القكانيف النافذة
رجاؿ الشرطة، يمكف  كقد خمص الباحث مما سبؽ، أف مأمكرم الضبط القضائي كمنيـ

أف يتعرضكا ألنكاع المسؤليات الثالث عند ارتكابيـ كاقعة كاحدة دكف أف يككف ىناؾ ازدكاج 
في تكقيع الجزاء؛ ألف لكؿ نكع مف أنكاع المسؤكلية نطاقو الخاص بو، ال يتداخؿ مع أنكاع 

ذا كاف األمر كذلؾ، فما مدل فاعمية األداء األمني كض مانات حقكؽ المسؤكلية األخرل. كا 
 اإلنساف؟.

 ىذا ما يكضحو الباحث في المطمب التالي:
  

                                  
 .ّّٓجاد منصكر، مرجع سابؽ، ص أحمدد. لكاء.  (ُ)
 كما بعدىا. َْ، ص، كزارة الداخمية، صنعاء)التأديب( مف قانكف ىيئة الشرطة الفصؿ الثالث :راجع (ِ)
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 املطلب الثاىي
 ضناىات حقوق اإلىطاٌواألمين  فاعلية األداء

 :تمييد وتقسيم
يقصد بفاعمية األداء األمني: قدرة االجيزة األمنية عمى تحقيؽ أىدافيا الضبطية في   

بحقكؽ كحريات اإلنساف خالفان لما ينص حدكد صالحيتيا المحددة بالقانكف دكف المساس 
  . (ُ)عميو القانكف، إال ما اقتضتو المصمحة العامة

فيـ كظيفة الشرطة بأنيا  ،حماية حقكؽ اإلنسافك يتطمب االرتقاء بالعمؿ األمني حيث 
 منيجيات تطبيؽ لمشرطة كيمكف ،ليست كسيمة لمحد مف الجريمة فقط، بؿ ليا كظيفة اجتماعية

لمعمؿ الشرطي، حيث  المختمفة الفمسفات يتجمى في ما نحك عمى المياـ، ىذه تنفيذ في مختمفة
 أدكات مف أداة الشرطة أف يتمثؿ في ،األكؿ المنظكر :منظكريف عريضيف عمى الفمسفات ىذه تقـك

 إلى تؤدم أرضيا عمى لمدكلة الميحكمة السيطرة إف تقكؿ التي الفرضية إلىاستنادان  الدكلة، سيطرة
 "القكة منظكر" ىذا كيسمى ة،القضائي لكاليتيا الخاضع لمشعب األمف كتكفؿ كالنظاـ، القانكف سيادة
 بيا يأخذ التي الشيرطي السمطكية لمعمؿ األساليب في بكضكح يتبدل كما الرأسي، المنظكر أك

 خدماتيا تقدـ ىيئة أف الشرطةيتمثؿ في ف ،اآلخر المنظكر أما ة،الشرط أجيزة مف الكثير
 كيتجمى األفقي، أك " الخدمي المنظكر" كيسمى ىذا ا،بي الخاصة المناطؽ في المحمية لممجتمعات

كاالستجابة عند  المشاكؿ حؿ ميمة مثؿ نو،ع كالفركع المنبثقة المجتمعي الشيرطي العمؿ في
 الدكلة عجز يظير بأنو يتميز باألزمات الخاص العمؿ الشيرطي كأما ،االستغاثة في اطفاء الحريؽ

 .(ِ)النظاـ عمى الحفاظ كىي األساسية بكظيفتيا النيكض عمى قدرتيا عدـالنظاـ ل عمى الحفاظ عف
 الشرطة أف يتضح الزاكية كمف ىذه ،مياميا فيو الشرطة تنفذ الذم اإلطار يحدد القانكفك 
 إلى يسعى نوأ حيث مف طابع سياسي ذك الشيرطي العمؿ كأف ،الدكلة ككؿ بسياسة دائمان  ترتبط
 المصمحة تحقؽ أف الشرطة كعمى، الدكلة عف المجتمع نيابةن  في المصالح شتى بيف التكازف إحداث
 الشرطة اتخاذ ضماف يعني ما كىك الفئكية، المصالح غيرىا مف أك الحزبية المصالح ال العامة،
سمطة تقديرية أثناء أداء  ةالشرط منح تعسفية، األمر الذم يقتضي غير مشركعة مينية قرارات

 في كحده يبت أف كبيرة كيستطيع تقديرية بسمطة عممول أدائو أثناء يتمتع شرطي المياـ، فكؿ
 كذلؾ إجراءات، أية اتخاذ عدـ أكما  إجراءو  اتخاذه ستدعيي الذم المنحرؼ السمكؾ ضركب
 .(ّ)الكطنية القكانيف كالسياسات عميو تنص الذم اليامش حدكد في بكضكح

                                  
 .ُٕٓالخطيب، مرجع سابؽ، صعبدالباقي د. خالد  :راجع (ُ)
، منشكر ِٓ(، منظمة العفك الدكلية، صاإلنساف حقكؽ لنشطاء الشيرطي )دليؿ أكسي، فيـ العمؿ أنيكي (ِ)

 amnesty@amnesty.nl عمى الرابط التالي:
 .ِٖسابؽ، صالمرجع ، الالشيرطي  أكسي، فيـ العمؿ أنيكي (ّ)
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 ثالثة فركع كما يمي: إلىكتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب 
 الفرع األول

 التوازن المنشود بين الشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان
مف التيمة المسندة إليو، مالـ يقـ  ةءابر الالمتيـ  فيألصؿ اأضحى مف البديييات أف 

ف أدليؿ قاطع تقدمو سمطة االتياـ عمى ارتكاب الجريمة محؿ الدعكل الجنائية، غير 
 ةالتشريعات قد تخرج عف ىذه القاعدة، كتقرر قمب عبء االثبات بالنص عمى قرائف قانكني

ا نص عميو كىك م ،تياـ في إثبات الجريمةبقصد تسييؿ ميمة سمطة اال ةإلثبات التيم
" األدلة التي تقبؿ بقكلو أف  المصرم عقكباتمف قانكف ال( ِٕٔالمشرع المصرم في المادة )

في منزؿ مسمـ في المحؿ المخصص لمحريـ"  هكتككف حجو عمى المتيـ بالزنا ىي كجكد
كعمى ذلؾ فجريمة االشتراؾ بالزنا تتحقؽ بمجرد تحقؽ كاقعة ضبط المتيـ في منزؿ مسمـ في 

 .(ُ)المخصص لمحريـالمكاف 
بتأكيد  ـَُٓٗالصادرة عاـ  كىك ما ذىبت إليو االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف

مف ىذه االتفاقية في مجمكعيا أف ممارسة  (َُ-ٖ)أكضحت المكاد  حيث ،ضابط الضركرة
ينص عمييا القانكف، مما يعد   جزاءات أكقيكد  أكالحقكؽ كالحريات يمكف اف تخضع لشركط 

تدابير ضركرية في مجتمع ديمقراطي، لحماية األمف الكطني ككحدة الكياف االقميمي لمدكلة ، 
 .(ِ)منع كقكع الجريمة أكالدفاع عف النظاـ،  أكمف العاـ المحافظة عمى األ أك

سػػياـ النقػػد لمبػػدأ أصػػؿ البػػراءة، حتػػى إنيػػـ كصػػفكه (ّ)كمػػا كجػػو بعػػض الفقيػػاء المعاصػػريف
جانب سػمطة  إلىالمثالية، فميزاف العدالة كاف يميؿ في الماضي  أكبالمبدأ ذم الطبيعة الخيالية  

أف تحسػف مركػز المػتيـ كنػاؿ الكثيػر مػف حقكقػو، حتػى  إلػىاالتياـ عمى حساب مصمحة المتيـ، 
سػاس محابػاة المػتيـ عمػى حسػاب المجنػي عميػو غدت مدكنات اإلجراءات الجنائية تػنيض عمػى أ

كالمضػػركر مػػف الجريمػػة، األمػػر الػػذم أخػػؿ فػػي النيايػػة بػػالتكازف الكاجػػب بػػيف حقػػكؽ المػػتيـ كمػػا 
بعػدـ دقػة افتػراض البػراءة لتعارضػو  يقكؿ (ْ)الفقياء بعضكىذا ما جعؿ  يتكجب عميو مف حقكؽ،

ة كػػالقبض كالتفتػػيش كالحػػبس االحتيػػاطي، مػػع كاقعػػة االتيػػاـ ذاتيػػا كمػػع اإلجػػراءات الماسػػة بالحريػػ
تيػاـ بارتكػاب ال قبػؿ مػف تػكافرت فػي حقػو دالئػؿ قكيػة عمػى االإال يتسػنى اتخاذىػا  إجراءاتكىي 

                                  
في نطاؽ العمؿ الشرطي، دار النيضة العربية، القاىرة،  اإلنسافمصطفى، حقكؽ  إبراىيـ أحمدد. عميد.  (ُ)

 .ُٖٓـ، صََُِ
 كما بعدىا. ْٓ، مرجع سابؽ، صاإلنسافد. محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ  :راجع (ِ)
 مرجع سابؽ،الجنائية،  اإلجراءاتفي  اإلنساففتحي سركر، الشرعية الدستكرية كحقكؽ  أحمدد.  :راجع (ّ)

 .ُّٖص
جامعة القاىرة،  كمية الحقكؽ، مقدمة إلى راض براءة المتيـ، رسالة دكتكراه، افتأحمدادريس  أحمدد.  :راجع( ْ)

 . ُِٔـ، صُْٖٗ
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ذا قيػػؿ بػػافتراض البػػراءة ألصػػبحت تمػػؾ اإلجػػراءات بغيػػر أسػػاس قػػانكني سػػميـ، ىػػذا إالجريمػػة، فػػ
نمػا فيػي  ،ئيػةتقررت لممتيـ في كافة مراحؿ الػدعكل الجنا إذا مافضالن ع لػـ تتقػرر لككنػو بػرمء كا 

 .(ُ)لمجرد ككنو متيـ
فتالقي الشرعية االجرائية بفكرة حقكؽ اإلنساف ليس باألمر الغريب، حيث تيدؼ السياسة 

كفالة كحماية الحقكؽ الفردية التي تعترؼ بيا التشريعات الكطنية  إلىالجنائية االجرائية 
تعارض، فتفعيؿ اإلجراءات  أككالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، إال أنو قد يترتب عميو تصادـ 

الجنائية بيدؼ المحافظة عمى كياف المجتمع ككقايتو مف مخاطر الجريمة يسفر عف قيكد ترد 
اسية لألفراد، فاالستيقاؼ كالقبض كالتفتيش كالحبس االحتياطي عمى الحقكؽ كالحريات األس

، كمراقبة المراسالت كاالتصاالت التميفكنية إجراءات تمس الحقكؽ الشخصية لإلنساف كالمجتمع
بصدد القياـ بيذه  ـكىعبر السمطات الضبطية المخكلة بالقياـ بذلؾ كمنيا رجاؿ الشرطة، 

 ـ، ييميالمتيـ كالقصاص منو حاؿ ثبكت الجريمة في حؽعقاب المتيـ  ـاإلجراءات كما ييمي
فقد تكجب حاؿ تنظيـ اإلجراءات الجنائية مراعاة التكازف  ،أيضان أال يقع العقاب عمى برمء، لذا

 بيف مصالح المجتمع في صكنو مف اإلجراـ كالحد مف تفاقمو، كبيف حقكؽ كحريات األفراد،
لتنازع بيف حؽ الدكلة في العقاب كحؽ المتيـ في كحاؿ بمكغ ىذا التكازف يمكف القكؿ بأف ا

الحرية الفردية أصبح تنازعان ظاىريان يعبر عف كجييف لعممة كاحدة بحسباف أف عقاب الجاني ىك 
 .(ِ)تأكيد لمحرية الفردية لمشخص البرمء
عمى تحقيؽ التكازف بيف مصمحة المجتمع كالمصمحة  اليمني كلقد حرص المشرع الدستكرم

مف خالؿ إحاطة اإلجراءات التي تمس الحقكؽ كالحريات الفردية بمجمكعة مف  كذلؾ، الفردية
القيكد التي تضمف عدـ المساس بيذه الحقكؽ إال بالقدر الالـز الستظيار كجو الحؽ كتحقيؽ 

/ ب( مف الدستكر عمى اآلتي: "ال يجكز القبض ْٖالغاية المرجكة مف اإلجراء، فنصت المادة )
بأمر تكجبو ضركرة التحقيؽ  أكحجزه إال في حالة التمبس  أكتيشو تف أكعمى أم شخص 

 (ّ)النيابة العامػة كفقان ألحكاـ القانكف ..." أككصيانة األمف يصدره القاضي 
صمحتيف جكىريتيف بمضح ارتباط القبض في غير حالة التمبس مف خالؿ النص السابؽ، يت

 ،جرائـ كتسميميـ لمعدالة لمقصاصضبط مرتكبي ال إلىضركرة التحقيؽ الذم ييدؼ  :ىما
العاـ لكؿ مف تسكؿ لو نفسو بالخركج عف القانكف، كقد أكد  عأمف المجتمع بتحقيؽ الرد ةكصيان

                                  
 كما بعدىا. ُّٖفتحي سركر، مرجع سابؽ، ص أحمدد.  :راجع (ُ)
 .ُٖٔ، صأحمد إبراىيـ مصطفى، مرجع سابؽ د.عميد.  (ِ)
 / ب( مف الدستكر اليمني. ْٖنص المادة) :راجع (ّ)
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إسباغ الحماية الفعالة لحقكؽ اإلنساف  كذلؾ عف طريؽ المشرع الجنائي عمى تحقيؽ ىذا التكازف
 .(ُ)اليمني ( مف قانكف الجرائـ كالعقكباتِْٔكىذا ما نجده في المادة) ،كحرياتو األساسية

كستتضح فكرة التكازف المنشكد بيف اإلجراءات المطمكبة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ كفي 
 الكقت نفسو احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو مف خالؿ إيراد اآلتي:

 في مواجية اإلجرام المنظم :الشرعية اإلجرائية بين االطالق والتقييد أواًل ـــ 
محافظة لمينبغي عمى المجتمع مكاجيتو  ذممع تصاعد خطر اإلرىاب كاإلجراـ المنظـ ال

 ،األساليب اإلجراميةاألدلة إزاء التطكرات التي لحقت ب مىعمى كيانو، كمع صعكبة الحصكؿ ع
كقد أكد إعالف القاىرة الصادر عف المؤتمر الدكلي  ؟التكازف المنشكدماىية يثار التساؤؿ عف 
مف كاجب كؿ دكلة ككذلؾ المجتمع الدكلي بأسره الرد عمى التحدم " :لإلرىاب عمى أنو

الجماعي لمكافحة اإلرىاب في إطار مبادئ دكلة القانكف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، فميما كانت 
مناص مف اإلقرار بأف ىذه  فال ،سافدعكات التأييد لمناصرة الحرية الشخصية كحقكؽ اإلن

الحرية كتمؾ الحقكؽ ال يمكف أف تككف دكف قيكد تحتميا مصمحة المجتمع، فتحقيؽ العدالة 
تقييدىا،  أكالمساس بحقكؽ األفراد كحرياتيـ الشخصية  إلىالجنائية قد يؤدم في بعض األحياف 

 .(ِ)ة"تمؾ الخاصة بالذيف يرتكبكف جرائـ خطير  خاصةن 
 تحقيؽ التكازف يتطمب البحث عف متطمبات حماية المجتمع حيف يبدأ االتياـ،كما أف 

 كتقتضي مصمحة التحقيؽ اتخاذ بعض اإلجراءات الجنائية في مكاجية المتيـ مما يمس حريتو،
كقرينة مكضكعية  قرينة قانكنية عمى براءة المتيـ، نزاع بيف القرينتيف: حالةكفي ىذه الحالة نجد 

ككؿ مف القرينتيف تحمؿ مصمحة أساسية في المجتمع فاألكلى تحمي  ريمة،عمى ارتكاب الج
 .(ّ)الحرية الشخصية لممتيـ، كالثانية تحمي المصمحة العامة
كال  لحقكؽ كالحريات األساسية لإلنساف،اكالكاقع أنو مع التسميـ بأف الشرعية اإلجرائية تكفؿ 

كف مف خالؿ تقديـ كافة الضمانات الدستكرية تسمح بالمساس بيا إال في الحدكد التي قررىا القان
عامة كالجريمة بصفة إال أف تطكر الجريمة  ،لتمؾ الحقكؽ في مراحؿ الدعكل الجنائية المختمفة

يتطمب استيداؼ سياسة كقائية تخفؼ مف حدة التمسؾ ببعض المبادئ  ،خاصةبصفة المنظمة 
عمى سبيؿ  فالجريمة المنظمة عبر الكطنية، كالقكاعد التقميدية لمقكانيف اإلجرائية لصالح العدالة

إلزاـ المتيـ  إلىيتمثؿ في اتجاه بعض فقياء القكانيف الجنائية  ،المثاؿ فرضت كاقعان جديدان 
 في طائفة الجرائـ الخطيرة، المتيـ، إلىبإثبات براءتو، أم نقؿ عبء اإلثبات مف جية االدعاء 

                                  
 .ة(( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات، الفصؿ الثاني )االعتداء عمى الحرية الشخصئِْنص المادة) :راجع (ُ)
مطبكعات مجمس الشعب، المؤتمر الدكلي لإلرىاب الذم نظمو مجمس الشعب المصرم خالؿ الفترة  :راجع (ِ)

 .ُٖٗمصطفى، مرجع سابؽ، ص إبراىيـ أحمدد. عميد. في  :ـ، مشار إليؤََِيكليك ٗ -ٖمف
 كما بعدىا. ُِٕ، مرجع سابؽ، صد. أحمد فتحي سركر :لمزيد مف اإليضاح راجع (ّ)
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، بكصفيا الجريمة التي تساعد الجناة عمى تشتيت بما فييا الجريمة المنظمة بمظاىرىا المختمفة
  .(ُ)مما يحكؿ دكف ضبطيـ كمساءلتيـ جنائيان  األدلة كتكزيعيا بيف بمداف متعددة،

المعاصرة اإلطار التقميدم لقرينة البراءة في جريمة  نائيةتجاكزت السياسة الجفقد لذلؾ ك 
 أككلـ تترؾ لجية االدعاء إقامة الدليؿ اليقيني بأف الثركة متأتية مف مصادر  غسؿ األمكاؿ،

مكانات  أنشطة غير مشركعة يحظرىا القانكف، لما يتطمبو ذلؾ مف جيد كما يستغرقو مف كقت كا 
تباع خطكات ثالث لمحصكؿ عمى األدلة ايستكجب  إذ مادية ال تممكيا أجيزة العدالة الجنائية،

كالبحث عف دالئؿ تثبت أنيا مستمدة  عدـ شرعيتيا، أكية مصادر األمكاؿ كىي: مراجعة شرع
حياف دكف كثير مف األفي ألمر الذم يحكؿ ا ثـ البحث عف مرتكبييا، مف فعؿ يجرمو القانكف،

قامة اإلثبات، إفالت الجناة مف نيؿ ما  إلىكمف ثـ يؤدم  الحصكؿ عمى دليؿ اإلدانة كا 
كىك ما  ،ؼ بحـز في مكاجيتياك خطكرة الجرائـ اإلرىابية الكقكما اقتضت ، يستحقكنو مف جزاء

بث  إلىتيدؼ  ،اإلرىاب يشكؿ استراتيجية لمعنؼأف يتطمب المزيد مف الدقة القانكنية باعتبار 
، كتتكقؼ ىذه غيره أكمادم عائد  أكنتيجة سياسية  إلىالكصكؿ  أجؿالرعب في المجتمع مف 

لضركرات كمكاجية اإلرىاب كمتطمبات الدكلة القانكنية، كاعتماد الدقة القانكنية عمى التكازف بيف ا
حتى تكتسب الشرعية كالفاعمية في  ،كسائؿ المكاجية عمى القانكف الدكلي كدكلة القانكف

 .(ِ)مكافحتيا لإلرىاب
ذا كانت القاعدةك   حتى تثبت إدانتو بحكـ نيائي ،أف األصؿ في اإلنساف البراءة الجنائية، ا 
يمـز االمر اتخاذ بعض إجراءات احتياطية سابقة عمى حكـ اإلدانة فييا مساس ، فقد بات

 ليو،إمف اسندت  إلىابتغاء التحقؽ مف كقكع الجريمة كنسبتيا  بالحقكؽ الشخصية لمفرد،
الرجكع كب، (ّ)فالمساس بالحقكؽ الشخصية لمفرد ال تبرره إال مصمحة أعمى ىي حماية المجتمع

ال ينتقص مف مبدأ براءة اإلنساف إال بقدر الحكـ  ضح أنو في مجمكعويت الدستكر اليمني، إلى
يتبع فكرة الضركرة كما أنو  ،(ْ)الصادر بحؽ الشخص المداف بمكجب حكـ قضائي بات

مف ىذا الدستكر ال  (ْٖاالجتماعية كالتناسب فيما يتعمؽ بالمساس بالحقكؽ كالحريات، فالمادة )
كما  بأمر تستمزمو "ضركرة التحقيؽ كصيانة أمف المجتمع"، تجيز تقييد حرية أحد بأم قيد إال

  .(ٓ)تحظر تقييد حرية أحد إال بما يحفظ كرامة اإلنساف

                                  
 .ُٖٗسابؽ، صإبراىيـ مصطفى، مرجع  أحمدد. عميد.  (ُ)
، المتفكؽ رةكالمقارف، رسالة دكتكراه منشك د. محمد يحي عزير، اإلرىاب في التشريع اليمني  :راجع (ِ)

 بعدىا.كما ُِٓـ، صََِٗ ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع، صنعاء
 .َُٗ، صسابؽالمرجع ال، إبراىيـ مصطفى أحمدد. عميد.  :راجع (ّ)
 ( مف الدستكر اليمني.ْٕنص المادة ) :راجع (ْ)
 ( مف الدستكر اليمني.ْٖ) نص المادة :راجع (ٓ)
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إف مبدأ التناسب الذم ال تقـك الضركرة في التجريـ إال بمراعاتو، يتمتع في كيرل الباحث: 
ألنو مف ؛ مصمحة العامةذاتو بذات القيمة الدستكرية التي تتمتع بيا سائر الحقكؽ كالحريات كال

احتراـ كافة القيـ الدستكرية التي نالت حماية الدستكر بطريقة منطقية  خالؿ احتراـ ىذا المبدأ يتـ
ألف  ؛معكقان لعمميا أكفال يتصكر أف يككف احتراـ الحرية قيدان عمى السمطة العامة ، متكازنة

فإف احتراـ الحرية  ،كمف ناحية أخرلشرعية ىذه السمطة قائمة عمى احتراـ حرية ىؤالء األفراد، 
الحد مف فعالية  أك كمنيا أجيزة الشرطة، ال يعني االنتقاص مف اختصاصات السمطة العامة

نما ىك كضع اإلطار السميـ لمباشرة ىذه االختصاصات كتنفيذ ىذه األكامر.  أكامرىا، كا 
كاف  إذاإال  ،شرط ال يمكف أف تككف مقبكلة أكف الحرية المطمقة دكف قيد فإ بناءن عمى ذلؾ،ك 

أما حيث يعيش مجتمع مف ، كىذا مستحيؿ؛ الفرد يعيش منفردان كبمعزؿ عف أم مجتمع مف البشر
يجب أف تنتيي حيث تبدأ  ،الناس ذكم الحقكؽ كالمصالح المشتركة، فإف حقكقو كحرياتو الفردية

الح العميا لممجتمع مف تحميؿ ىذا الحؽ ىذا فضالن عما تكجبو المص حقكؽ اآلخريف كحرياتيـ،
 .(ُ)مصالح عميا لمدكلة أكما تعارض مع مصالح األخريف  إذاالفردم ببعض الضكابط 

 التخفيف من وطأة عبء اإلثبات في مواجية اإلجرام المنظم: إلى ةالدعو ثانيًا ـ 
التخفيؼ مف كطأة عبء اإلثبات تجد سندىا في التطكر التاريخي الذم شيده  إلىة الدعك 
سنادىا ماديان فإذا ما نجح اإل ،ان البراءة ليس مطمق مبدأف مبدأ البراءة،  إلىدعاء في إثبات التيمة كا 

انتيجت العديد مف ، حيث المتيـ، لنفي الركف المعنكم إلىفعندئذ ينتقؿ عبء اإلثبات  ،مرتكبييا
كال  المتيـ، إلى نقؿ عبء اإلثبات في مكاجية العديد مف الجرائـ الخطرة إلىالجنائية  التشريعات

سيما الجريمة المنظمة، باالكتفاء بكجكد دالئؿ كمؤشرات عمى اإلدانة كذلؾ لقدرة المنظمات 
 .(ِ)اإلجرامية عمى تشتيت األدلة بأسمكب متقف يكفؿ ليا سياجان مف الحماية القانكنية

كالقكانيف التي  المتيـ، إلى فإف االتجاه الفقيي المنادم بنقؿ عبء اإلثبات ،كفي حقيقة األمر
غمبت المصمحة العامة لممجتمع عمى مصالح األفراد، نتيجة إلفالس العدالة الجنائية  ،أقرت ذلؾ

تنكع مظاىره كصكره، فضالن عف صعكبة ك في تحقيؽ أىدافيا، كتفاقـ خطر اإلجراـ المنظـ، 
خاصة اإلجرائية منيا التي يستغميا الجناة مف أعضاء المنظمات  إلثبات كالثغرات القانكنية،ا

المشركعات  إلىكتحقيؽ أىدافيـ، كلمتسرب  اإلجرامية االستغالؿ األمثؿ، لإلفالت مف العقاب،
االقتصادية الشرعية، كاضفاء طابع شرعي مقبكؿ عمى النطاؽ الكطني كاالقميمي كالدكلي، كمف 

شخاص كمشركعات يجعؿ تتبع أسيـ ك أحية أخرل فإف تكزيع رأس الماؿ بيف جيات متعددة مف نا

                                  
المرصفاكم، المرصفاكم في المحقؽ الجنائي، منشأة المعارؼ، في ىذا األمر د. حسف صادؽ  :راجع (ُ)

إبراىيـ مصطفى، مرجع سابؽ،  أحمدد. عميد. في  :كمابعدىا، مشار إليوُٓـ، صَُٗٗ، ِاالسكندرية، ط
 .ُٖٗص
 .َُِ، مرجع سابؽ ، صد. أحمد فتحي سركر (ِ)
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كفقا للليات التقميدية لمقانكف الجنائي بشقية المكضكعي  ان غير ميسر  مصادر تمؾ االمكاؿ أمران 
 .   ُ()بعكس عبء االثبات القائؿما يدعـ مبررات االتجاه  كاالجرائي، كىك

كفي ىذا السياؽ البد مف تبني نظاـ إجرائي يحدد المشرع مف خاللو الحدكد التي تفصؿ بيف 
الدكلة في التدخؿ لتحقيؽ العدالة الجنائية كما نسميو في العصر الحالي بحقكؽ اإلنساف، فالدكلة 

بدعكل الحفاظ عمى مصمحة المجتمع ضد خطر الجريمة اثناء  الحقكؽممتزمة بعدـ انتياؾ ىذه 
ممارسة  ءثناأبدعكل مكافحة الجرائـ الخطيرة كضبط مرتكبييا  أككظيفتيا االدارية ل تياارسمم

ف أف نضحي بمصمحة المجتمع في أخرل ال يجب أكظيفتيا في الضبط القضائي، كمف ناحية 
 عمى حساب صيانة ككفالة حقكؽ كحريات فردية ألشخاص يشكمكف خطران  ىادئةن  آمنةن  يعيش حياةن 

داة تنظيـ الحريات أجرائية و، فالشرعية اإلتكيرتكبكف جرائـ تيدد استقراره كرفاىي ،عمى المجتمع
 . ِ()مني كاحتراـ الحرية الشخصيةداء األكحماية حقكؽ اإلنساف، كضماف لمتكفيؽ بيف فاعمية األ

   :الرقابة القضائية كضمانة لتحقيق التوازن المنشودثالثًا ـ 
أف تضع الضكابط لحمايتيا، بؿ  أكإلنساف، اال يكفي أف تقرر الشرائع كالنظـ حماية حقكؽ 

لـ تتكفر  أحد، فإف ابد أف تحاط تمؾ الحقكؽ بحماية قضائية تكسبيا ميابة، ال يجترئ عميي ال
ؾ عمى أف أية محاكلة ي، ناى(ّ)نتياؾعتداء كاإلؽ اإلنساف تبقى محالن لإلك ىذه الحماية فإف حق

حتى  أك ،لتحقيؽ العدالة الجنائية المنشكدة في أية مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجنائية المختمفة
ركعيت حقكؽ اإلنساف كحرياتو  إذابعد انتيائيا يستحيؿ إمكاف الكصكؿ لمغاية منيا إال 

األساسية بشكؿ يضمف عدـ االعتداء عمى أم منيا كيحكؿ دكف التضحية بيا، إال في حدكد ما 
و األنظمة كالقكانيف العادية، كذلؾ عمى اعتبار أف كؿ اعتداء عمى أم منيا يمثؿ ترخص ب
 . (ْ)عمى األصؿ العاـ المتمثؿ في ضركرة صيانة تمؾ الحقكؽ ككفالة احتراميا خركجان 

تطكران بالغان، إذ  -كالسيما عقب الكحدة المباركة -الحريات في اليمف ك  الحقكؽكلقد تطكرت 
ـ َُٗٗأف جاء دستكر دكلة الكحدة عاـ  إلىلـ يكف لمحقكؽ كالحريات تنظيـ شامؿ كمتكامؿ، 

فإف  ،عمى ذلؾ فتضمف بابان مستقالن ليذه الحقكؽ كالحريات، كتأسيسان  ـ،ََُِكالمعدؿ عاـ
ة بعدـ كالدفكع المتعمق لالدعاك في  المحكمة العميا ىي أعمى سمطة قضائية تختص بالفصؿ

فاىتمت بتكحيد كتفسير النصكص القانكنية، ككاف ، دستكرية القكانيف كالمكائح كاألنظمة كالقرارات
                                  

كمية  إلىمقدمة د. فايزة يكنس الباشا، الجريمة المنظمة في ظؿ االتفاقيات كالقكانيف الكطنية، رسالة دكتكراه،  (ُ)
 .ُّٗمرجع سابؽ، ص إبراىيـ مصطفى، أحمدد. عميد. في  ا:ـ.  مشار إلييََُِالحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 ،كما بعدىا ِّٔالعادلة، مرجع سابؽ، ص الخطيب، معالـ القضية عبدالباقي كؿ مف د. خالد  :راجع (ِ)
 .ُْٗسابؽ، صالمرجع المصطفى،  إبراىيـ أحمدد. عميد. 

، ، مكتبة خالد بف الكليدُاإلنساف ، جعمى حسف الشرفي، دراسات كبحكث في حقكؽ  .أستاذنا الدكتكر (ّ)
 .ِٕٕـ، صََُِصنعاء، 

 .ُْٗسابؽ، صالمرجع الإبراىيـ مصطفى،  أحمدد. عميد.  (ْ)
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 ،في إرساء العديد مف المبادئ التي كفمت احتراـ الحقكؽ كالحريات االساسيةميـ  دكر الي
 .(ُ)تي تحقؽ التكازف كالمالءمة بينيما كبيف مصمحة المجتمعلككضع القكاعد ا

أف الفاعميػة المطمػكب تحقيقيػا لحقػكؽ اإلنسػاف كحرياتػو االساسػية يقصػد بيػا كيمكف القكؿ ىنا، 
فػاؽ التطبيػؽ أ إلػىالحالة التي يمكف بيا االنتقاؿ بتمؾ الحقػكؽ كالحريػات مػف مجػاؿ التنظػيـ النظػرم 

كر كتعػػػد أىػػـػ االسػػػس الرئيسػػػة لتحقيػػػؽ ىػػػذه الفاعميػػػة مػػػف منظػػػ، العممػػػي بصػػػكرة تكفػػػؿ ليػػػا الحمايػػػة
القانكف الداخمي ذم الطبيعة التشريعية االساس القضػائي الػذم يمارسػو القضػاء عنػد رقابتػو كتطبيقػو 

كحرصو عمى كضعيا مكضػع التنفيػذ، كال شػؾ  ،لكافة القكاعد المنصكص عمييا في القانكف الجنائي
كؽ كالحريػػات أف الرقابػػة القضػػائية تعػػد آليػػة فعالػػة لضػػماف تحقيػػؽ التػػكازف المنشػػكد بػػيف احتػػراـ الحقػػ

، فػػإجراءات سػػمطة كمػػا كردت بالدسػػتكر كالتشػػريعات الكطنيػػة كبػػيف تحقيػػؽ أمػػف المجتمػػع ،ساسػػيةاأل
الضبط القضػائي كمػنيـ رجػاؿ الشػرطة فػي ضػبط الجريمػة، يجػب أف تخضػع لرقابػة فعالػة كمسػتمرة 

ي لحمايػػة التػأثير فػػي عدالػة ىػذه اإلجػػراءات، باعتبػار القضػاء ىػػك الحػارس الطبيعػ أكلمنػع المسػاس 
. فػػإذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ، فكيػػؼ تػػتـ المكازنػػة بػػيف الحػػؽ فػػي الخصكصػػية ِ()حقػػكؽ األفػػراد كحريػػاتيـ

 كمصمحة المجتمع. ىذا ما يجيب عميو الباحث في الفرع التالي:  
 الفرع الثاني

 من بين الحق في الخصوصية ومصمحة المجتمعاعتبارات األ
 ،نو خاص بوبأسممنا بأف مف حؽ الفرد في أم مجتمع أف يحتفظ بكؿ شيء يعتقد  إذا 

المنطؽ  افإف ىذا التسميـ كاالعتراؼ بيذ ،ف لو ما يمكف أف نطمؽ عميو بػمنطقة الخصكصيةأك 
ما ىي الحاالت كالشركط ك  ؟ف تتدخؿ فيياأمتى يحؽ لمدكلة ك  ،حاكلة معرفة حدكدىامييمزمنا 

 التدخؿ في خصكصيات مكاطنييا؟  أكلدكلة مف الحٌد التي تيمكف سمطات ا
ف أتظير بكضكح  ،مف المجتمعات مني في العديدريخ األأالقراءة السريعة لمتكمف خالؿ 

خر كجعؿ السيادة اآلحدىما عمى أاختالؿ التكازف بيف حقكؽ المجتمع كحقكؽ االفراد بتغميب 
كتحميؿ المجتمع تضحيات جسيمة، كىك مف، اختالؿ األ إلىيؤدم عمى المدل البعيد ، لو

  .(ّ)األمر الذم ينتيي باإلضرار بكؿ مف حقكؽ المجتمع كأفراده
خذ في االعتبار ف التمادم في تكسيع نطاؽ الحقكؽ الفردية بمفيكميا الشكمي دكف األكما أ

كما تتضمنو مف حقكؽ فردية بمفيكميا المكضكعي الحقيقي يؤدم  حقكؽ المجتمع كمصالحو،
أكائؿ السبعينات شيدت الكاليات  عمى سبيؿ المثاؿ، فيف ة،مشاكؿ مجتمعية كأمنية كخيم إلى

إباحة السكر في األماكف العامة، عمى أساس أف تقييد  إلىكية حركة كبرل تدعك يالمتحدة األمر 
حرية تناكؿ المشركبات الكحكلية في األماكف العامة ينقص مف حرية اإلنساف دكف مبرر، 

                                  
 كما بعدىا. ْٗد. عمى حميد العكلقي، مرجع سابؽ، ص :راجع (ُ)
 كما بعدىا. ُّّالخطيب، معالـ القضية العادلة، مرجع سابؽ، صعبدالباقي د. خالد  :لمزيد مف التفصيؿ راجع (ِ)
 . ِٖ،  ِٕجاد منصكر، مرجع سابؽ ، ص أحمدد.  .لكاء (ّ)
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 ليذه الحركة بشدة، لإال أف عمـ اإلجراـ تصد ضرار باآلخريف،سبب في االتي لـ إذاخاصة 
 أك جانيحيث أثبتت الدراسات حكؿ جرائـ القتؿ كاالغتصاب التي أجريت في ىذا الشأف أف ال

  .(ُ)في أكثر مف نصؼ ىذه الجرائـ كمييما كاف كؿ منيما مخمكران  أكالمجني عميو 
منظـ أال تككف حرية الفرد مطمقة دكف ضكابط تنظميا، مف طبيعة األمكر في أم مجتمع ك 

ال تصرؼ الفرد كفؽ ىكاه   كجبف مف أاكليذا ك دب الفكضى في المجتمع،، كبالتالي ستكا 
السيما ك ، (ِ)األمكر أف تنظـ تمؾ الحرية بما يؤمف المجتمع كيطمئف أفراده لحياة ىادئة مستقرة

المعمكمات كاالتصاالت كالتقدـ التكنكلكجي في تكنكلكجيا  تالثكرة التي حدثعندما أضحت 
 ةكالتقني تشكؿ تحديان صعبنان لألمف، حيث أفرزت أنماطان إجرامية مستحدثة أبرزىا تنامي مكج

اإلرىاب عمى الصعيد الدكلي، كفي ظؿ السعي الدؤكب المثابر لرجاؿ الشرطة لتكفير البيئة 
مع تكفير سياج الحماية الالـز لكفالة الحريات اآلمنة لدفع عجمة االنتاج كتحقيؽ التقدـ كالتنمية 
 . الشخصية كغيرىا مف حقكؽ اإلنساف المتعمقة بيا

متطمبات حماية المجتمع حيف تقتضي متطمبات ىذه الحماية اتخاذ  فيثار التساؤؿ عك 
بعض اإلجراءات الجنائية في مكاجية المتيـ، كالتي تتسـ في بعض االحياف بقدر مف المساس 

الحريات الفردية بغرض التأكد مف كفاية األدلة كدالالتيا عمى كقكع الجريمة كثبكتيا بالحقكؽ ك 
، فما ىي حدكد الصالحيات التي تمنح ألجيزة (ّ)المحاكمة إلى ـفي حؽ مرتكبييا كتقديمي

اإلضرار بيا، كفي الكقت نفسو  أكالشرطة التي تمكنيا مف منع االنتقاص مف مصالح المجتمع 
 ال تتعدل خصكصية اإلنساف كحرياتو؟.

فيػي مقيػدة بالقػدر الػذم يحمػي حقػكؽ  حقكؽ اإلنسػاف غيػر مطمقػة،كما سبؽ كأف بينا أف 
كالشػػػرطة بصػػػفتيا الجيػػػة المنػػػكط بيػػػا تنفيػػػذ ، المجتمػػػع، كيمنػػػع الضػػػرر عػػػف حقػػػكؽ اآلخػػػريف

األركاح كاألعػػػػػػراض كالممتمكػػػػػات تمػػػػػػارس القػػػػػانكف، كالحفػػػػػاظ عمػػػػػػى أمػػػػػف المجتمػػػػػػع، كحمايػػػػػة 
أكػػدت المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا فػػي فػػي ىػػذا السػػياؽ، فقػػد ، ك (ْ)اختصاصػاتيا فػػي ىػػذا النطػػاؽ

منعيػا،  أكيا المشرع كمتناسبان مع األفعاؿ التي أثمٌ  مضركرة،لمصر أنو كمما كاف الجزاء مقرران 
 .(ٓ)مع خطكرتيا كاف مكافقان لمدستكر متصاعدان 
مصمحة األفراد في حماية حقكقيـ األساسية  ،لحظة كقكع الجريمة تتعارض مصمحتاف كمنذي 

في الحياة  الخاصة كأسرارىـ كحرمة مساكنيـ كممتمكاتيـ كحريتيـ الشخصية في التنقؿ كسالمة 
                                  

 .َُٔـ، صُُٗٗ، شرطة دبي ، سات كالبحكثعبد الرحمف، الخمر كالجريمة، مركز الدرا أحمدمحمد  (ُ)
 أحمدد. عميد.  : فيالجنائية، مشار إليو اإلجراءاتفي  اإلنسافد. حسف صادؽ المرصفاكم، حقكؽ  (ِ)

 .ُُٗمصطفى، مرجع سابؽ ، ص إبراىيـ
 .ُٖٗسابؽ، صالمرجع المصطفى،  إبراىيـ أحمدد. عميد.  (ّ)
 .( مف الدستكر اليمنيّٗ) نص المادة :راجع (ْ)
 .ُٗٗمصطفى، المرجع السابؽ، ص إبراىيـ أحمدد. عميد.  (ٓ)
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يذاء بدني  كمصمحة المجتمع  معاممة غير إنسانية، أك ،نفسي أكأشخاصيـ ضد أم تعذيب كا 
كالتكفيؽ بيف ىاتيف المصمحتيف لو  اب مف يرتكب مف ىؤالء األفراد جريمة،في كفالة حقو في عق
 .(ُ)عدـ قبكؿ أدلة اإلثبات المختمفة أكتأثير كبير عمى قبكؿ 

جماع القكؿ، فإنو يحـر عمى الشرطة التدخؿ التعسفي المنافي لمقانكف، فال يجكز تعريض 
فو كسمعتو، كلكؿ شخص في أف أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة، كال لحمالت تمس شر 

يحميو القانكف مف مثؿ ذلؾ، كىذا ىك الذم يكفؿ التكازف بيف المصمحتيف، كما نقكلو تعززه 
( منيا عمى أف ْمدكنة قكاعد سمكؾ المكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف، حيث تنص في المادة)

ف أمكر ذات طبيعة سرية "يحافظ المكظفكف المكمفكف بإنفاذ القانكف عمى سرية ما في حكزتيـ م
 .(ِ)متطمبات العدالة" أكما لـ يقتض خالؼ ذلؾ أداء الكاجب 

الجدير ذكره ىنا، أف ىناؾ مظاىر لمقصكر في الضمانات القانكنية لممحتجزيف داخؿ 
 أقساـ كمراكز الشرطة، يكضحيا الباحث في اآلتي:

التكسػػػػػع فػػػػػي الصػػػػػالحيات الممنكحػػػػػة لمػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي فػػػػػي القػػػػػبض عمػػػػػى  .ُ
/ أ( مػف الدسػتكر اليمنػي القاعػدة ْٖاألشخاص كالتحقيػؽ معيػـ، فبعػد أف أرسػت المػادة)

االصػػمية، كىػػي أف الحريػػة الشخصػػية حػػؽ طبيعػػي كأنيػػا مصػػكنة ال تمػػس، كنصػػت فػػي 
 أكتفتيشػػو  أكالقػػبض عمػػى أحػػد الفقػػرة )ب( عمػػى أنػػو فيمػػا عػػدا حالػػة التمػػبس ال يجػػكز 

مػػف النيابػػة  أكتقييػػد حريتػػو بػػأم قيػػد إال بػػأمر يصػػدر مػػف القاضػػي المخػػتص،  أكحبسػػو 
، أجػػػازت (ّ)العامػػػة تكجبػػػو ضػػػركرة التحقيػػػؽ كصػػػيانة األمػػػف العػػػاـ كفقػػػان ألحكػػػاـ القػػػانكف

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني لمأمكر الضبط القضائي في أحكاؿ َُُالمادة )
التمػػبس )الجريمػػة المشػػيكدة( بجريمػػة يعاقػػب عمييػػا لمػػدة تزيػػد عػػف سػػتة أشػػير، أف يػػأمر 
 أكبػػالقبض عمػػى المػػتيـ الحاضػػر الػػذم تكجػػد قػػرائف كافيػػة عمػػى اتيامػػو بصػػكرة مباشػػرة 
حضػػػػػاره ذا لػػػػػـ يكػػػػػف  المػػػػػتيـ حاضػػػػػران أف يصػػػػػدر أمػػػػػران بضػػػػػبطو كا  . (ْ)غيػػػػػر مباشػػػػػرة، كا 

فضفاضػػة ال ضػػابط ليػػا، حيػػث تسػػمح لضػػباط كالمالحػػظ أف عبػػارة )قػػرائف( ىػػي عبػػارة 
الشػػرطة بالتكسػػع فػػي إجػػراءات القػػبض عمػػى األشػػخاص بحجػػة تػػكافر قػػرائف كافيػػة عمػػى 

 إلػػىليػػـ عالقػػة بيػػا، كىػػك مبػػرر قػػد يػػؤدم فػػي بعػػض األحيػػاف  أكارتكػػابيـ جػػرائـ معينػػة 
التعػػػدم عمػػػى حريػػػات المػػػكاطنيف كحقػػػكقيـ، ألف كجػػػكد القػػػرائف التػػػي تفيػػػد بضػػػمكع ىػػػذا 

لػػػػو عالقػػػػة بيػػػػا مبػػػػرر لمقػػػػبض عميػػػػػو دكف  أكذاؾ فػػػػي ارتكػػػػاب الجريمػػػػة  أكشػػػػخص ال
 الحصكؿ عمى إذف مف النيابة العامة.

                                  
 كما بعدىا. ّٓالخطيب، معالـ القضية العادلة، مرجع سابؽ، صعبدالباقي د. خالد  :راجع (ُ)
 كمابعدىا. َْٕد. محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص :راجع (ِ)
 ( مف الدستكر اليمني.ْٖنص المادة ) :راجع (ّ)
 الجزائية اليمني. اإلجراءات( مف قانكف َُُ) نص المادة :راجع ْ))
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( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني ُٔٔقصكر التشريع لجريمة التعذيب: نصت المادة) .ِ
عمى أف "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف عشر سنكات، كؿ مكظؼ عاـ عذب أثناء 

شاىد،  أكبكاسطة غيره، مع متيـ،  أكالتيديد بنفسو،  أكاستعمؿ القكة،  أكتأديتو كظيفتو، 
معمكمات في  أكعمى اإلدالء بأقكاؿ،  أكراؼ بجريمة خبير، لحممو عمى االعت أك

فقد جاءت المادة عاجزة عف تكفير الحماية القانكنية الالزمة لحؽ األفراد في  (ُ)شأنيا"
السالمة البدنية كالنفسية كالعقمية، ناىيؾ عمى أنيا ال تعالج سكل حالة كاحدة فقط كىي 

غير المتيـ بكاسطة المكظؼ العاـ تعذيب المتيـ بكاسطة مكظؼ عاـ كأغفمت تعذيبان 
لحمؿ المتيـ األصمي عمى االعتراؼ، كالكاقع شاىد حاؿ أف ىناؾ تعذيب يطاؿ أسرة 

أقربائو إلجباره عمى االعتراؼ، كعدـ تكضيح ذلؾ في قانكف الجرائـ كالعقكبات  أكالمتيـ 
مى اتفاقية يعد خمالن قانكنيان كقصكران لـ يتالفاه المشرع، رغـ أف اليمف قد صادقت ع

ضحت في المادة االكلى منيا تعريؼ التعذيب كصنكفو التي  أكمناىضة التعذيب التي 
 .(ِ)غيره أكيمكف أف تشمؿ المتيـ 

حرماف ضحايا التعذيب مف االدعاء المباشر: لـ يكلي المشرع اليمني في قانكف  .ّ
الحؽ في  اإلجراءات الجزائية االىتماـ الكافي الذم يمنح األشخاص ضحايا التعذيب،

 .(ّ)مقاضاة ضباط الشرطة المتكرطيف في ممارسة التعذيب ضدىـ
 التقاعس في التحقيؽ في دعاكل التعذيب كاالحتجاز غير القانكني: .ْ

ىناؾ شبو تقاعس مف قبؿ سمطات التحقيؽ عف التحقيؽ في االنتياكات الجسيمة التي 
ترتكب داخؿ أقساـ الشرطة، كالسيما التي تتعمؽ باحتجاز االشخاص بدكف كجو حؽ كتعذيب 
ساءة معاممتيـ عمى أيدم رجاؿ الشرطة، عمى الرغـ أف قانكف الجرائـ كالعقكبات  المحتجزيف كا 

ؿ مكظؼ عاـ أساء استعماؿ الكظيفة العامة، كحدد عقكبات تطالو كال قد نص عمى معاقبة ك
، كما أف (ْ)األرش أكالدية  أكينقص مف حؽ الضحية في استيفاء عقكبات القصاص 

االتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب قد قررت كجكب التحقيؽ في شكاكل التعذيب، ككذلؾ 
كجدت أسباب معقكلة تدعك لالعتقاد بأف كجكب إجراء تحقيؽ نزيو عمى كجو السرعة، كمما 

 . (ٓ)عمالن مف أعماؿ التعذيب قد ارتكب، حتى في حالة عدـ كجكد شككل رسمية
                                  

 ( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني.ُٔٔنص المادة ) :راجع (ُ)
قصيمو، ضمانات الحماية الدكلية الجنائية  زيد د. صالح :ـ، راجعُُٗٗ/ُُ/ٓصادقت اليمف عمييا في  (ِ)

 . ُٗـ، صََِٗ، رسالة دكتكراه منشكرة، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلنسافلحقكؽ 
 الجزائية اليمني. اإلجراءاتالفصؿ األكؿ كالثاني مف الباب الثالث مف  قانكف  :راجع (ّ)
 ( مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني.ِْٔنص المادة ) :راجع (ْ)
في د. محمكد شريؼ بسيكني،  ا:( مف اتفاقية مناىضة التعذيب، مشار إلييُّ، ُِنص المادتيف ) :راجع (ٓ)

محمد منيب،  :، كلمزيد مف التفصيؿ حكؿ ىذا المكضكع ، راجعٗٗٔ، مرجع سابؽ، صاإلنسافكثائؽ حقكؽ 
 كما بعدىا.   ََُِـ، صُٕٗٗ، ـ، القاىرةاإلنساف، المنظمة المصرية لحقكؽ ٓ، جاإلنسافقكؽ عف ح دفاعان 
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كيخمص الباحث مما سبؽ، أف عمى رجاؿ الشرطة العمؿ في إطار المكازنة بيف    
خصكصية الشخص كمصمحة خاصة كالحفاظ عمى األمف كالنظاـ العاـ كمصمحة عامة دكف 

 اتخاذ إجراءات منافية لمتشريعات النافذة، فما ىي الضكابط التي تحقؽ ذلؾ؟ كأتعسؼ 
 ىذا ما يبينو الباحث في الفرع التالي:

 الفرع الثالث
 بين العمل األمني الفعال وضمانات حقوق اإلنسان المنشود ضوابط التوازن

بيد أف تحقيؽ ىذه  الحقيقة يمثؿ الغاية مف اإلجراءات الجنائية، إلىكاف الكصكؿ  إذا    
ففي كؿ الحاالت فإف الغاية ال تبرر  ،محمو حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةالغاية ال يككف 

يذه الحكمة القديمة تعني أف البحث عف الحقيقة القضائية ال ينبغي أف يككف طميقان ف ،الكسيمة
عمييا  حتى ال يتعسؼ مف يسعى لمحصكؿ ،ف ذلؾ يخضع لضكابط معينةإمف كؿ قيد، بؿ 

عمى مجمكعة مف بالنص قميمية كمف ىذا المنطمؽ حرصت المكاثيؽ الدكلية كاإل يضؿ، أك
 .(ُ)القيـ األساسية التي ينبغي مراعاتيا كاألخذ بيا

االتصاؿ  إلىفمثالن يمجأ  ،ستعماؿ كسائؿ الحيمة كالخديعةإ إلىكقد يسعى رجؿ الشرطة 
فيخكض المشتبو فيو بأسراره اإلجرامية  ،ئوبالمشتبو بو بارتكاب الجريمة مقمدان صكت شركا

يرفض اإلقرارات كىذا يعد مدعاة لمقضاء في أف  ،وأنو صديق رجؿ الشرطة معتقدان  إلى
 ،لحصكؿ عمييا نتيجة إجراءات مشكبة بأم نكع مف الخداعاكاالعترافات التي يككف قد تـ 

في  تكمف أساسان  ،كعمة ىذا االستبعاد ،ثباتفيحكـ ببطالنيا كعدـ جكاز االستناد عمييا في اإل
 أك ،االيقاع بالمتيـ إلىككنيا كسيمة غير أخالقية ال تتصؼ باألمانة كتيدؼ بالدرجة االكلى 

 .(ِ)رادتو كيعتكر الدليؿ الناتج عنياإمما يعيب  ،الشخص المخدكع
كالخداع الكاجب  ،بيف الدىاء الذم يمكف قبكلو ةتفرقمل اء إيجاد معاييرحاكؿ الفقيكقد 

أساسان   ، الذم يعدف مف مدل مراعاة الدليؿ الجنائيياليق إلىكذلؾ حتى يصؿ القاضي  ،منعو
لقاعدتيف ىما المشركعية كالمالئمة العتبارىما الكعاء األساسي الذم يجب أف يحكم كافة 

جؿ ر  يفسع، عامة كمراحؿ االجراء االثباتي بصفة خاصة ةإجراءات الدعكل الجنائية بصف
 ،يجب أف يككف دائمان في نطاؽ المشركعية لمتحقؽ مف كقكع الجريمة كمعرفة مقترفيا، الشرطة

التكنكلكجية الحديثة لمكشؼ عف الجرائـ  لممستجداتمكاكبة العمؿ الشرطي  إلىكىك ما يدعك 
كىك  GISكىك نظاـ تحديد المكاقع عمميان، ككذلؾ استخداـ جيازG.P.S مثؿ استخداـ جياز

معمكمات الجغرافية، كاستخداـ الحاسب اآللي في مضاىاة البصمة الكراثية في تحديد نظاـ ال

                                  
 كما بعدىا.  َْٕ، صمرجع سابؽ ،حسف الشرفي يذا المكضكع أ. د. عمفي ى :راجع (ُ)
 كما بعدىا. ََِ، صمصطفى، مرجع سابؽ إبراىيـ أحمدد. عميد.  :راجع (ِ)
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كىك حامض  DNAاآلثار المادية البيكلكجية المختمفة في مسرح الجريمة لما أظيرتو تحاليؿ 
 .(ُ)نككم يكجد في خاليا الكائنات الحية لو قكة اثبات تصؿ لمرتبة الدليؿ مثؿ بصمات األصابع

حد أجيزة العدالة أالشرطة كجياز أمني ك  إلىيجب النظر  ناحية أخرل،كلكف مف 
حيث يبدأ عمميا مف الشبية كال يصح أف تيمميا،  ،الجنائية بالمعنى الكاسع ليذا المصطمح

 ،ف يفسر لصالح المحافظة عمى األمفأف ىذا الشؾ ينبغي أل ؛شكاؾ كما يقاؿ األمفرجؿ ف
ع الجرائـ كعدـ افالت مجـر نلم كتحسبان  ،ة الذات االنسانيةمنية لصيانطالما التـز الحدكد األ

ف تسير كراء ىذه الشبية مع ما قد يثيره ىذا المصطمح أبؿ مف كاجبيا  ،كعمييا ،مف العقاب
بيف  ،تغض الطرؼ عنيا مكازنة في ذلؾ أك ،ف ال تيمؿ مكجباتياأمف خالؼ في التفسير ك 

ف يترؾ كشأنو كبيف المصمحة العامة في فعالية إجراءاتيا لمنع الجريمة ككشفيا أحؽ اإلنساف 
 .(ِ)مف بصفة عامةتحقيؽ األ أك

العمالء  جندكفعدائيا الذيف يأالخطر بالدكؿ مف اإلرىاب كأحاطة تفشى نتيجة لك 
يسمح بمراقبة  ان،كجكد قانكن ،قد يككف مف الضركرم في مجتمع ديمقراطي ،لمتجسس عمييا

المحادثات السمكية كالالسمكية كمراقبة الرسائؿ البريدية كالبرقية كتسجيؿ المحادثات بصفة 
كلكف ليس لمدكلة أف  ،جريمة أكلمحماية ضد أم اضطراب  أكسرية حماية لألمف القكمي 

نما يجب أف  ،تتمتع بحرية غير محدكدة بإخضاع األشخاص لمثؿ ىذه المراقبة السرية كا 
رقابة قضائية مع كضع ضمانات جدية ضد إساءة  تكتح ،خدـ في أضيؽ الحدكدتست

فاإلجراءات الجنائية التي تحدد كسائؿ الضبط كالتحقيؽ في مكاجية الجرائـ . (ّ)استخداميا
تتطمب مراعاة  الضركرة كاالستعجاؿ، كىك ما يخضع  ،الخطرة كفي مقدمتيا الجريمة االرىابية

خذ مف إجراءات في مكاجية االرىاب لمتأكد مف تحقيؽ التكازف بيف لرقابة القضاء عمى ما يت
 .(ْ)حالة الضركرة كحتمية المكاجية كبيف متطمبات حماية حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ االساسية

منظكمة أمنية في  ثتتعزيز سمطات أجيزتيا األمنية كاستحدفي الدكؿ  أغمب أىتمتكلقد 
في مقدمتيا،  الكاليات المتحدة األمريكيةتأتي ك  ،رىابيةمكاجية خطر الجريمة كالمنظمات اإل

                                  
د. نبيؿ صفي الديف، د. ىشاـ رضا، د. فتحي قناكم، تقرير عف أىـ الطرؽ  :لمزيد مف التفصيؿ راجع (ُ)

مرجع إبراىيـ مصطفى،  أحمدعميد. د. في  :كاألساليب الفنية الحديثة المستخدمة في كشؼ الجرائـ، مشار إليو
 .َُِسابؽ، ص

د. عميد. في  :يود. سعكد مكسى، حدكد دكر الشرطة في تدعيـ حؽ األفراد في الكجكد اآلمف، مشار إل (ِ)
 .َُِسابؽ ، صالمرجع ال، إبراىيـ مصطفى أحمد

جراءات التحرم، مشار إليو اإلنسافد. محمد محي الديف عكض، حقكؽ  (ّ) عميد. في  :كاإلجراءات المنعية كا 
 .َِِمصطفى، المرجع السابؽ، ص إبراىيـ أحمدد. 
 .َِِالمرجع السابؽ، ص ،مصطفى إبراىيـ أحمدد. عميد.  (ْ)
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ف مف ضمف ككا ،بتقديس الحريات كالحقكؽ الشخصية لمفردػ عنايةن  أكثر الدكؿ كالتي تدعي أنيا
 :(ُ)ما اتخذ مف إجراءات قانكف باتريكت كالذم تضمف العديد مف اإلجراءات االستثنائية منيا

حتى لككاف خارج الكاليات المتحدة  ،حساب مصرفيالتحفظ عمى األمكاؿ المكجكدة في  -ُ
 كمصادرتيا.

يزمع  ـمستخدمة أ ـمحمية أ ـكانت أجنبية أأجعؿ كافة األصكؿ كاألرصدة سكاءن  -ِ
دكلي ضد الكاليات المتحدة االمريكية  أكاستخداميا في ارتكاب أم عمؿ ارىابي محمي 

 خاضعة لممصادرة عممان بأف الجية المنكط بيا تعريؼ االرىاب ىي كزارة الخارجية.
ثبات أف ما يممكو غير خاضع صاحب الماؿ إل عمى عاتؽ نقؿ عبء االثبات بجعمو يقع -ّ

 لممصادرة. 
 السماح بقبكؿ شيادة السماع )ركاية تنقؿ عف الغير(. -ْ
المالية مف االفصاح ألم شخص بأف إحدل سمطات الحككمة قد طمبت  منع المؤسسة -ٓ

 حصمت بالفعؿ عمى السجالت المالية لعميؿ ما. أكالحصكؿ 
كما أف قانكف اإلجراءات الفرنسي قد سمح لمأمكر الضبط القضائي اتخاذ بعض 

عمى  رىـااألعماؿ الماسة بحرية االفراد مثؿ اجراء التحفظ عمى الشيكد كالمشتبو فييـ، كاكر 
كيتأسس ىذا الحؽ  مرافقة البكليس، مع السماح لو باستخداـ القكة في سبيؿ تأدية ىذه الميمة،

مف قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي التي تخكؿ لمأمكر الضبط ( ِ/ُٔ)عمى نص المادة 
القضائي التحفظ عمى األشخاص ممف يرل ضركرة التحقؽ مف شخصياتيـ، كىذا كمو يخضع 

أف ىناؾ صكر مف التعرض لمحياة  إلىكقد ذىب جانب مف الفقو ، رقابة القضاء إلىبال شؾ 
 أكالعاـ  أكم لمصمحة األمف القكمي كلكنو ضركر  ،الخاصة لألشخاص في مرحمة التحرم

 :(ِ)في سبيؿ مكافحة الجريمة كمنيا
ضبط أكراؽ مطمكبة في تحريات جنائية أثناء تفتيش شخص متيـ في جريمة -أ

ف كاف يمثؿ تدخالن في الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة  أنو  الإكمقبكض عميو كا 
 ضركرم لمنع الجريمة كمكافحتيا.

                                  
 ُُقانكف الكطنية ىك قانكف تـ إقراره بعد أحداث  أكقانكف مكافحة اإلرىاب،  أكقانكف باتريكت آكت  (ُ)

التحقيقات كالكسائؿ الالزمة لمكافحة اإلرىاب، مثؿ إعطاء  إجراءاتـ، كىك خاص بتسييؿ ََُِسبتمبر 
قبة اتصاالتيـ كالتنصت أجيزة الشرطة صالحيات مف شأنيا االطالع عمى المقتنيات الشخصية لألفراد ك مرا

  ‹ https://ar.wikipedia.org › .wiki ... عمى مكالماتيـ بغرض الكشؼ عف المؤامرات
رنا العطكر، اقتساـ مكافحة اإلجراـ بيف القانكف كالنظاـ في التشريع الجنائي الفرنسي، مقاؿ منشكر في  (ِ)

كما بعدىا، عمى الرابط  ُِْٖـ، صَُِّ، (ٗ) ،(ِٕالمجمد ) ،مجمة النجاح لألبحاث )لمعمكـ اإلنسانية(
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/1_9.pdf  و.2018/ 8/ 1رى دخٕل انًٕلغ ربسٚخ 

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/1_9.pdf
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/1_9.pdf
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مشينة مع متيـ في جريمة أخالقية لتقديميا كدليؿ في  ضبط صكر تحكم أكضاعان -ب
 تمؾ الجريمة ال يعد تدخالن تعسفيان في الحياة الخاصة .

احتفاظ الشرطة بصكرة فكتكغرافية ألشخاص اشترككا في مظاىرة ال يعد تدخالن -ج
 الجريمة. أككانما ىك ضركرم لمنع االضطراب  ،تعسفيان في الحياة الخاصة

كرة بصمات االشخاص كالتقارير الجنائية كالمستندات الخاصة بيـ في االحتفاظ بص-د
كبالتالي  ،العاـ األمفلمنع الجريمة كفي صالح  يمكف أف يككف ضركريان ميمة سكابؽ 

 ال يعد تدخالن تعسفيان في الحياة  الخاصة .
 ،سبؽ، فإف المنظكر التشريعي لحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كبناءن عمى ما

 أكتمؾ الرؤية  اآلخر، اسيي، كيقصد بذلؾ المنظكر السان آخرسياسي ان منظكر  هيجب أف يساند
مكضع في ساسية ذلؾ التقرير الذم تراه الدكلة لكضع أسس تقرير حقكؽ اإلنساف كحرياتو األ

التنفيذ في ضكء ما تفتضيو ظركؼ المجتمع كفقان لمصالحو المختمفة، كيتركز ذلؾ األساس كفقان 
مة التي تعني مدل مكافقة نصكص كأسس التقرير كحماية ءنظكر السياسي عمى قاعدة الماللمم

ساسية بشكميا الطبيعي مع ما قد يستجد في الحياة مف ظركؼ غير كحرياتو األ حقكؽ اإلنساف
فالشرعية الدستكرية بكصفيا األساس في تحديد شكؿ التكازف المطمكب بيف ، استثنائية أكعادية 

محة العامة كحماية الحقكؽ كالحريات في الظركؼ االستثنائية، تحمي مختمؼ القيـ حماية المص
في المصمحة العامة، فال  ـأ األفراد سكاءن تمثمت في حقكؽ كحريات ،التي نص عمييا الدستكر

نما ىي حرية نسبية تتكقؼ عمى تكافقيا مع متطمبات  يمكف االعتراؼ بحرية عامة مطمقة، كا 
 .(ُ)التكفيؽ بيف الحريات العامة كبيف مقتضيات النظاـ العاـفيتعيف  المجتمع ،

أف يحدث التكازف بيف اليدؼ األكؿ مف كراء التجريـ  اتالضركري كبالتالي، فإنو يعد مف
 ،كالمتمثؿ في حماية المصمحة العامة، كاليدؼ الثاني ،كالعقاب كمباشرة اإلجراءات الجنائية

كبغير ىذا التكازف تفتقد كؿ مف سمطة التجريـ  ،خاصةالالحقكؽ كالحريات  المتمثؿ في حمايةك 
كالعقاب كاالجراءات الجنائية مصداقيتيا كفعاليتيا في الدكلة القانكنية، كليذا يجب أف تتجاكب 
سمطة التجريـ كالعقاب كسمطة مباشرة اإلجراءات الجنائية مع مقتضيات حماية الحقكؽ 

ىذه الحماية يككف التجريـ كالعقاب كاالجراءات كالحريات في جميع صكرىا كأشكاليا، كبدكف 
 .(ِ)فتفقد الحقكؽ كالحريات معناىا كجدكاىا الجنائية أداة بطش كتحكـ،

االرتقاء بالعمؿ الشرطي كاألداء الفعاؿ المقركف بضماف حقكؽ اإلنساف ف إ ،القكؿ صفكة
، يجب أف تتـ في إطار النافذة كطنيان كدكليان  فيانك ر كالقاتيبيا الدس تيا كاعترفتالتي أقر كحرياتو، 

                                  
( مف الدستكر اليمني كالتي أكدت عمى حؽ المكاطنيف عمكمان في ٖٓنجد مثاؿ ذلؾ في نص المادة ) (ُ)

 تنظيـ أنفسيـ سياسيان كمينيان كثقافيان كنقابيان .... ككؿ  ذلؾ مقركف بنصكص الدستكر. 
 .ْٓ،َٓ، مرجع سابؽ ، صجاد منصكر أحمدد.  .لكاء :راجع (ِ)
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تقتضي اتخاذ إجراءات صارمة  فمصمحة المجتمع المجتمع كالفرد، تيالمكازنة بيف مصمح
 المساس بحقكؽدكف بعض الجرائـ الخطرة تفريط، كالسيما تجاه  أكإفراط  أككعادلة دكف شطط 

 األفراد كحرياتيـ بما ال يتنافى مع القكاعد القانكنية الكطنية كالدكلية.
لكف الغريب في األمر أننا نجد الدكؿ الكبرل كفي مقدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية ال 

عمى ذلؾ مكافقة تراعي أم حرمة لحقكؽ اإلنساف عند المساس بمصالحيا، كأكبر دليؿ 
مراعاة حقكؽ اإلنساف  إلىف باتريكت كىي الدكلة التي تدعك الككنجرس األمريكي عمى قانك 

 كيعتبركف أنفسيـ أصحاب أقكل قمعة لمحريات كأعمى مبنى لحقكؽ اإلنساف.
كمما يجدر ذكره ىنا، أف القانكف الدكلي يمنح الدكؿ في حاالت محددة، سمطة حماية 

الصالحيات تتعمؽ  مصالح الجماعة الدكلية اإلنسانية عف طريؽ القمع الجزائي، كىذه
: النكع األكؿ: يتعمؽ بمالحقة مختمؼ أعماؿ (ُ)نكعيف إلىبمصالح اإلنسانية، كتصنؼ 

اإلرىاب، كالنكع الثاني: يتعمؽ بالدفاع عف حقكؽ اإلنساف، كالتمييز العنصرم  أكالقرصنة 
  .كمناىضة التعذيب

                                  
د. سميـ حداد، مجد  ،، القانكف الدكلي العاـ، ترجمة د. محمد عرب صاصيالمارم دكبكم ،د. بيار :راجع (ُ)

 كما بعدىا.  َٖٓ، صـََِٖ -ىػ ُِْٗ، ُسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، طاالمؤسسة الجامعية لمدر 
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 ةـــتــن اخلا
 

المناقشات كالتحميالت كاالستنتاجات، يمكف ختامان في نياية ىذه الدراسة التي تخممتيا 
 بمكرة أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث عمى النحك اآلتي:

 أواَلـــ النتائج:
يحظى التكازف بيف االستحقاقات األمنية لكفالة النظاـ العاـ كصيانتو كضمانات  -ُ

 حقكؽ اإلنساف بأىمية كبيرة مف قبؿ المشرع الداخمي كالدكلي.
لحقكؽ اإلنساف طبيعة خاصة كفمتيا التشريعات الكطنية كالدكلية، كحددت كاجبات  -ِ

الفرد كالمجتمع نحكىا فضالن عف كاجبات الدكلة صاحبة السمطة المعكؿ عمييا 
 الحفاظ عمييا عف طريؽ التنظيـ لممارستيا كاتخاذ اإلجراءات الكقائية لحمايتيا. 

طة، الركيزة الحقيقية التي تضمف حقكؽ تعد رقابة القضاء عمى رجاؿ األمف كالشر  -ّ
اإلنساف كتكفؿ فاعمية األداء األمني حسب المحددات كالضكابط القانكنية الكطنية 

 كالدكلية. 
التكازف المنشكد بيف األداء األمني كضمانات حقكؽ اإلنساف، يتمثؿ في االلتزاـ  -ْ

نقصاف كمراعاة  أكبالنصكص القانكنية أثناء ممارسة الشرطة لعمميا دكف زيادة 
 العكس عمى إنيا بؿ الفعاؿ، العمؿ األمني أماـ عقبة  تعدال ، كالتياإلنساف حقكؽ
 .ذلؾ لتحقيؽ حيكية أىمية ذات ذلؾ مف

 ثانيَا ــ التوصيات:
 كمراعاتيا بضماف حقكؽ اإلنساف التقيد الشرطة رجاؿ كمنيـ القانكف منفذم عمى -ُ

 .األمنية لكظائفيـ ممارستيـ أثناء
 اإلشرافية الجيات كعمى بحقكؽ اإلنساف، الكامؿ الكعي كاألمف الشرطة رجاؿ عمى -ِ

 .المستمرة كالتكعية كالتثقيؼ التدريب طريؽ عف بذلؾ االىتماـ
 .انتقاء أك زػيػتح دكف الرقابي لمدكر الفعالة الممارسة القضاء جية عمى -ّ
 الكافية في إكسابيـ الميارةعمى كزارة الداخمية إيالء العامميف بأجيزة الشرطة العناية  -ْ

التي تمكنيـ مف القياـ بكظيفتيـ األمنية دكف تجاكز في إطار ضماف حقكؽ  الكافية
 .اإلنساف
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 ع ــــواملساج ادزـــاملص
 أواًل ــ المراجع المتخصصة:

 م.ٕٓٔٓإبراىيم مصطفى، حقوق اإلنسان في نطاق العمل الشرطي، دار النيضة العربية، القاىرة،  أحمد د.عميد.  -ٔ
أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة االمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، دار  أحمدد.  -ٕ

 م.ٕٓٓٓىـ ـ ٕٓٗٔالنيضة العربية، القاىرة، 
األمني، إحدى مقررات سنة األداء في تفعيل  اجاد منصور، المفاىيم األساسية لحقوق اإلنسان وأثرى أحمدد.  .لواء -ٖ

 م.ٖٕٔٓ -مٕٕٔٓأولى، كمية الشرطة، أكاديمية الشرطة المصرية، 
د. السيد عبد الحميد فوده، حقوق اإلنسان بين النظم القانونية والوضعية والشريعة اإلسالمية، دار الفكر الجامعي،  -ٗ

 م.ٖٕٓٓاالسكندرية، 
 م.ٜٜٓٔ، ٕ، المرصفاوي في المحقق الجنائي، منشأة المعارف، االسكندرية، طسن صادق المرصفاويح د. -٘
حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق اإلنسان وحرياتو العامة األساسية في القانون الوضعي والفقو  د. -ٙ

 م.ٜٕٓٓكر الجامعي، االسكندرية، ف، دار الياإلسالم
 م.ٕ٘ٔٓد. سارة محمود العراسي، القانون الدولي العام، جامعة العموم والتكنولوجيا، صنعاء،  -ٚ
قصيمو، ضمانات حقوق اإلنسان أثناء أداء العمل األمني في ضوء التشريع اليمني واالتفاقيات الدولية، زيد د. صالح  -ٛ

 م.ٜٕٔٓ، جامعة سبأ، صنعاء مجمة العموم القانونية واالجتماعية، تصدر عن
 م.ٕٕٓٓالمطبوعات الجامعية، االسكندرية،  د. عباس ىاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار  -ٜ
 أ. د. عبدالواحد عزيز الزنداني، السير والقانون الدولي، دار القمم لمطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، بدون تاريخ.  -ٓٔ
 م.ٕٓٔٓ، مكتبة خالد بن الوليد ، صنعاء، ٔفي حقوق اإلنسان ، ج أ. د. عمى حسن الشرفي ، دراسات وبحوث -ٔٔ
 م.ٕٗٔٓد. عمى حميد العولقي، الحق في أن تكون إنساناً، المدرسة الديمقراطية، صنعاء،  -ٕٔ
 أ. د. عمى مكرد العواضي، المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان، مركز الصادق، صنعاء، بدون تاريخ. -ٖٔ
في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دار  تالمتيم في مرحمة جمع االستدالالد. محمد راجح نجاد، حقوق  -ٗٔ

 م.ٜٜٗٔىـ ٗٔٗٔالمنار، القاىرة، 
 م. ٜٜٚٔ القاىرة، ، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،٘محمد منيب، دفاعاً عن حقوق اإلنسان، ج -٘ٔ
 م.ٖٕٓٓ، دار الشروق، القاىرة، ٕج ،ٔد. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، ج -ٙٔ
أ. د. مطير محمد اسماعيل العزي، الحقوق والحريات العامة في الفكرين السياسيين اإلسالمي والوضعي، مكتبة  -ٚٔ

 م. ٕٚٓٓالصادق، صنعاء، 
، وزارة األوقاف والشؤون ٛٛد. منير حميد البياتي، حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون، كتاب االمة ، العدد -ٛٔ

 م.ٕٕٓٓىـ ـ ٖٕٗٔاإلسالمية، الدوحة، قطر،  
 ثانياَ: المراجع العامة:

ة الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، يفتحي سرور، الشرع أحمدد.   -ٔ
 م.ٖٜٜٔ

حداد، مجد المؤسسة الجامعية ود. سميم ، د. بيار ـ ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة د. محمد عرب صاصيال -ٕ
 م.ٕٛٓٓىـ ، ٜٕٗٔ، ٔسات والنشر والتوزيع، بيروت، طالمدر 

تدالالت وضمانات الحقوق د. خالد عبدالباقي الخطيب، معالم القضية العادلة: فاعمية سمطات التحريات واالس  -ٖ
 م.ٕٛٔٓ، مكتبة خالد بن الوليد، والحريات

 م.ٖٜٚٔ، دار المعارف، القاىرة ، ٖطسعاد الشرقاوي، المسؤولية اإلدارية، د.  -ٗ
 م.ٕٛٓٓد. عماد محمود أبو سمرة، المسؤولية المدنية لمأمور الضبط القضائي، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،   -٘
 م.ٜٜٔٔعبد الرحمن، الخمر والجريمة، مركز الدراسات والبحوث، شرطة دبي،  أحمدمحمد   -ٙ
 م.ٖٕٔٓ، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، ٖد. محمد عمى الحاج، مقدمة لدراسة القانون الدولي المعاصر، ط  -ٚ
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 ــ الرسائل العممية: ثالثاً 
 م.ٜٗٛٔجامعة القاىرة،   ،كمية الحقوق إلىمقدمة ، افتراض براءة المتيم، رسالة دكتوراه، أحمدادريس  أحمدد.  -ٔ
قصيمو، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه منشورة، دار النيضة العربية،  زيد د. صالح -ٕ

 .مٜٕٓٓالقاىرة، 
مقدمة د. عصام زكريا عبدالعزيز، دور الشرطة في حماية حقوق اإلنسان في مجال الضبط القضائي، رسالة دكتوراه،  -ٖ

 م.ٕٔٓٓالمصرية،  أكاديمية الشرطةسات العميا، اكمية الدر  إلى
، مواجية اإلرىاب في التشريع اليمني والمقارن، رسالة دكتوراه منشورة، المتفوق لمطباعة والنشر زد. محمد  يحيى عزي -ٗ

 م.ٜٕٓٓوالتوزيع، صنعاء، 
كمية الحقوق،  إلىمقدمة د. منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجية سمطات الضبط اإلداري، رسالة دكتوراه  -٘

 م.ٜٔٛٔعين شمس،جامعة 
 رابعَا ــ التشريعات الوطنية والدولية:

 م.ٕٔٓٓالمعدل عام  ،م ٜٜٔٔدستور الجميورية اليمنية، الصادر عام  -ٔ
 م.ٕٚٓٓ، ٕوزارة الشؤون القانونية، صنعاء، ط م،ٜٜٗٔقانون اإلجراءات الجزائية اليمني، الصادر عام   -ٕ
 م.ٕٛٓٓ، ٖم، وزارة الشؤون القانونية، صنعاء، طٜٜٗٔعام ( الصادر ٕٔ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم -ٖ
 م، اإلدارة العامة لمشؤون القانونية، وزارة الداخمية، صنعاء.ٕٓٓٓ( الصادر عام ٘ٔ) قانون ىيئة الشرطة اليمني رقم -ٗ
 م. ٜ٘ٗٔميثاق األمم المتحدة، الصادر عام  -٘
 م.ٜٛٗٔاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر عام -ٙ
 م.ٕٜٜٔخفاء القسري، الصادر عام ماية جميع األشخاص من اإلإعالن ح -ٚ
 م. ٜ٘ٙٔاتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري، الصادرة عام -ٛ
 .مٜٙٙٔالعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية، الصادر عام -ٜ
يونيو عام  ٕ٘ - ٗٔمؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المنعقد في فيينا  خالل الفترة من الإعالن وبرنامج فينا، صدر عن  -ٓٔ

 م. ٖٜٜٔ
 م. ٜٗٛٔالميينة، الصادرة عام أوالالإنسانية  أواتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة والعقوبة القاسية  -ٔٔ
عتمدت السجن اُ  أومجموعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز  -ٕٔ

 م.ٜٛٛٔونشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر عام
 م. ٜٜٚٔمدونة لقواعد سموك الموظفين المكمفين بإنفاذ القانون، صدرت عام  -ٖٔ
ضحايا االنتياكات من ينتصف ليم، منظمة صحفيات بال قيود، صنعاء،  ،(مٕٕٔٓ، مٕٔٔٓتقرير حقوق اإلنسان ) -ٗٔ

 .  مٕٕٔٓــ  ٕٔٔٓ
ــ المواقع االلكترونية:  خامساً 

 اإلنسان(، منظمة العفو الدولية، . حقوق لنشطاء الُشرطي )دليل أوسي، فيم العمل أنيكي -ٔ
amnesty@amnesty.nl 

بواسطة مجموعة خبراء القانون الدولي،   ٜٙٛٔيونيوٙــ ٕماسترخت )ىولندا( في الفترة -ٕ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q  

  https://ar.wikipedia.org/wiki :الجمعية العامة لألمم المتحدة -ٖ
 www. E socialists.net/node/72520الموقع االلكتروني: -ٗ
 https://www.marefa.org :ويكيديا الموسوعة الحرة -٘
  ‹ https://ar.wikipedia.org › .wiki :قانون الوطنية أوقانون مكافحة اإلرىاب،  -ٙ
فحة اإلجرام بين القانون والنظام في التشريع الجنائي الفرنسي، مقال منشور في مجمة رنا العطور، اقتسام مكا -ٚ

م، عمى الرابط ٖٕٔٓ(، ٜ) ،(ٕٚالمجمد ) ،النجاح لألبحاث )لمعموم اإلنسانية(
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/1_9.pdf  

mailto:amnesty@amnesty.nl
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q
https://www.marefa.org/
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/1_9.pdf
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/1_9.pdf
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 حممــد مقبـل البخيـتـي مقدم. د/

 أستاذ القانون العام املساعد 

  كميــة الشرطة

 صهعاء -أكادميية الشرطة 
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 املقدمــة:
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف، محمد بف عبد اهلل الصػادؽ 

 األميف، كبعد:
حمايػػة  أجػػؿتعتبػػر كظيفػػة الضػػبط اإلدارم مػػف أقػػدـ الكظػػائؼ التػػي تمارسػػيا الدكلػػة مػػف 

)األمػػػف العػػػاـ، الصػػػحة العامػػػة، السػػػكينة العامػػػة(، كتعػػػد ىػػػذه  :النظػػػاـ العػػػاـ بعناصػػػره الثالثػػػة
بحقػػكؽ كحريػػات األفػػراد،  الكظيفػػة مػػف أىػػـ الكظػػائؼ التػػي تمارسػػيا اإلدارة ألنيػػا تتعمػػؽ مباشػػرةن 

كعنػػد قيػػاـ اإلدارة بيػػذه الكظيفػػة تتخػػذ كافػػة اإلجػػراءات كالتػػدابير الالزمػػة لمنػػع أم اعتػػداء قبػػؿ 
النظػػػاـ العػػػاـ، كقػػػد تطػػػكر مفيػػػـك الضػػػبط  حفاظػػػان عمػػػىالحػػػد مػػػف آثػػػاره بعػػػد كقكعػػػو  أككقكعػػػو 

جػػاالت االقتصػػادية كلكنػػو اتسػػع ليشػػمؿ الم ،اإلدارم فمػػـ يعػػد يقتصػػر عمػػى مفيػػـك النظػػاـ العػػاـ
تنظػػػيـ ممارسػػػة  إلػػػىكاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػة، كليػػػذا زادت أىميػػػة الضػػػبط اإلدارم الػػػذم ييػػػدؼ 

األفػػػراد لحريػػػاتيـ كأنشػػػطتيـ المختمفػػػة، كفػػػي سػػػبيؿ ذلػػػؾ فػػػإف القػػػانكف قػػػد مػػػنح اإلدارة سػػػمطات 
رات الفرديػة ضبطية تمكنيا مػف اسػتخداـ كسػائميا القانكنيػة المتمثمػة فػي المػكائح الضػبطية كالقػرا

تقييد حريات كأنشطة األفػراد. كنظػران لخطػكرة اإلجػراءات التػي تقػـك بيػا  أجؿكالقكة المادية، مف 
سػػمطات الضػػبط اإلدارم فػػإف الدسػػتكر اليمنػػي قػػد تضػػمف العديػػد مػػف الضػػمانات التػػي تحمػػي 

التػي المساس بيا سكاءن عف طريؽ القيكد كالضكابط  أك عمييا الحقكؽ كالحريات مف أم اعتداء
عػػف طريػػؽ الرقابػػة القضػػائية التػػي  أكتمنػػع اإلدارة مػػف االعتػػداء عمػػى حقػػكؽ األفػػراد كحريػػاتيـ 

كالتػػي تعػػد ضػػمانة أساسػػية تحمػػي األفػػراد مػػف  ،أعمػػاؿ اإلدارة راقػػبليمنحيػػا الدسػػتكر لمقضػػاء 
تعسػػؼ اإلدارة كمػػا أف الدسػػتكر قػػد مػػنح القضػػاء حػػؽ الرقابػػة عمػػى دسػػتكرية القػػكانيف كالقػػرارات 

كانػػػػػت ىػػػػػذه أكانػػػػػت مخالفػػػػػة لمنصػػػػػكص الدسػػػػػتكرية سػػػػػكاءن  إذابحيػػػػػث يػػػػػتـ إلغاؤىػػػػػا  ،األنظمػػػػػةك 
 متعمقة بأمكر أخرل نظميا الدستكر. ـالنصكص متعمقة بحقكؽ األفراد كحرياتيـ أ

 أواًل: مشكمة البحث:
 :التساؤؿ اآلتيتنبع مشكمة البحث مف 

كظيفة الضبط اإلدارم مف أىـ كاجبات السمطة اإلدارية في الدكلػة، فيػي ضػركرة  تعتبر-
عنػد ممارسػتو  الزمة لحماية الحياة االجتماعية كتنظيـ الحريات العامة كضبط النشػاط الخػاص

مػػع ضػػعؼ  السػػيمابالبحػػث كالدراسػػة،  مػػف قبػػؿ المجتمػػع، كليػػذا فمكضػػكع ىػػذه الدراسػػة جػػدير
بط كالقيػػكد الدسػػتكرية التػػي تػػنظـ ممارسػػة ىػػذه الكظيفػػة، كالتػػي زادت إلمػػاـ رجػػؿ اإلدارة بالضػػكا

 أىميتيا مع تزايد تدخؿ الدكلة في نكاحي الحياة االجتماعية كاالقتصادية لألفراد.
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 :موضوعو اختيار وأسبابثانيًا: أىمية البحث 
 فيما يمي: مكضكعو تبرز أىمية البحث كأسباب اختيار-

تي تناكلت مكضكع سمطات الضبط اإلدارم كضماناتيا قمة الدراسات كاألبحاث ال -ُ
حيث تـ الجمع بيف القانكف الدستكرم كالقانكف اإلدارم في معظـ  ،الدستكرية

 الدراسات كاألبحاث التي تناكلت الضبط اإلدارم.
ارتباط مكضكع سمطات الضبط اإلدارم بحقكؽ كحريات األفراد مف خالؿ القيكد  -ِ

 ممارسة الحريات.التي تفرضيا اإلدارة عمى 
اللتزاـ بيا عمى رجاؿ الضبط اإلدارم ابالضمانات الدستكرية التي يجب التكعية  -ّ

 عند ممارستيـ لكظيفة الضبط اإلدارم.
 ثالثًا: أىداف البحث:

 تحقيؽ األىداؼ اآلتية: إلى الباحث مف خالؿ ىذا البحث يسعى-
 أسس الضبط اإلدارم.معرفة  -ُ
 لحريات.تنظيـ الدستكر لمحقكؽ كا كيفية -ِ
 إبراز دكر الرقابة القضائية في حماية الحقكؽ كالحريات. -ّ

 رابعًا: منيج البحث:
عمى المنيج الكصفي التحميمي، مف خالؿ تتبػع مػا يتعمػؽ بيػذا المكضػكع  اعتمد الباحث-

النصػػػكص الدسػػػتكرية كتحميميػػػا كاسػػػتخالص  إلػػػىالرجػػػكع  لؾككػػػذ ،فػػػي المراجػػػع المتخصصػػػة
 مضمكنيا.

 البحث:خامسًا: خطة 
 مبحثيف يسبقيما مطمب تمييدم كما يمي: إلىقسـ الباحث ىذا البحث -

 المطمب التمييدي: أسس الضبط اإلداري.
 المبحث األول: التنظيم الدستوري لمحقوق والحريات

 المطمب األكؿ: الحريات كالحقكؽ التي تكفؿ الدستكر بضمانيا.
 القانكف. إلىا المطمب الثاني: الحريات التي أحاؿ الدستكر تنظيمي

 المبحث الثاني: الرقابة القضائية
 المطمب األكؿ: الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة.

 المطمب الثاني: الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف
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 ديـهيـب التنـطلـامل
 أسـس الضبـط اإلداري

 تمييد وتقسيم:
اإلدارة حفاظان عمػى النظػاـ العػاـ  يعتبر الضبط اإلدارم مف الكظائؼ اليامة التي تمارسيا

داخػػػؿ المجتمػػػع، كمػػػع تطػػػكر الحيػػػاة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية زادت كتطػػػكرت حاجػػػات النػػػاس 
كبالتػػػالي زاد نشػػػاط األفػػػراد إلشػػػباع ىػػػذه الحاجػػػات، فكػػػاف البػػػد مػػػف تػػػدخؿ الدكلػػػة لتنظػػػيـ ىػػػذا 

تنظػيـ النشػاط الخػاص كلكي تقـك اإلدارة بحفظ النظاـ العػاـ داخػؿ المجتمػع ك  ،النشاط الخاص
 لألفراد فإف القانكف منحيا صالحيات محددة في مكاجية األفراد.

 إلػػػىالمطمػػػب فػػػي ىػػػذا  كحتػػػى يػػػتـ إيضػػػاح أسػػػس الضػػػبط اإلدارم سػػػكؼ يتطػػػرؽ الباحػػػث
ثالثػة فػركع  إلى، كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب ماىية الضبط اإلدارم كأغراضو كأدكاتو

 كما يمي:
 الفرع  األول

 ىية الضبط اإلداريما
الحديث عف مفيـك الضبط اإلدارم فػي التشػريع ككػذلؾ  إلىيتطرؽ الباحث في ىذا الفرع 

عمػى  المشػابية لػوبػيف الضػبط اإلدارم كاألنظمػة األخػرل  الفػرؽ يكضػحعند فقياء القانكف، ثـ 
 النحك التالي:

 أواًل: مفيوم الضبط اإلداري في التشريع:
)الشرطة ىيئة مدنية نظامية تؤدم  :ر اليمني عمى أف( مف الدستك ّٗنصت المادة )

عمى حفظ النظاـ  كتعمؿكاجباتيا في خدمة الشعب كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة كاألمف، 
كما تتكلى  ،مف أكامرالقضائية ذ ما تصدره إلييا السمطة يكاألمف العاـ كاآلداب العامة كتنف

كذلؾ كمو عمى الكجو المبيف في  ،تنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات
ـ بشأف ىيئة الشرطة في اليمف َََِ( لسنة ُٓقانكف رقـ )كتأكيدان لذلؾ نص ال ،(ُ)القانكف(

( منو عمى أف )تعمؿ ىيئة الشرطة عمى حفظ النظاـ كاألمف العاـ كاآلداب ٕفي المادة )
 . (ِ)امة كالسكينة العامة...(الع

ـ عمػػػى أف )الشػػػرطة ىيئػػػة َُِْ( مػػػف دسػػػتكر َِٔأمػػػا فػػػي مصػػػر فقػػػد نصػػػت المػػػادة )
كتسػير عمػى  ،مػفىا لو، كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينػة كاألؤ مدنية نظامية في خدمة الشعب، ككال
 .(ّ) حفظ النظاـ العاـ، كاآلداب العامة...(

                                  
 .ـََُِـ المعدؿ عاـ ُُٗٗ( مف دستكر الجميكرية اليمنية لعاـ ّٗالمادة )( ُ)

 ـ.َََِ( لسنة ُٓالشرطة رقـ )( مف قانكف ىيئة ٕالمادة ) (ِ)

 .ـَُِْ( مف الدستكر المصرم لعاـ َِٔانظر: المادة )( ّ)
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إنيػػا لػػـ تعػػرؼ الضػػػبط  –فػػي الػػيمف كمصػػر النصػػكص التشػػريعية  كالمالحػػظ مػػف خػػالؿ
نمػػػا  ،ددان كنافيػػػان لمجيالػػػة كالغمػػػكضحػػػاإلدارم تعريفػػػان م كتفػػػت بتحديػػػد بعػػػض أغراضػػػو كفػػػي اكا 

مقػػدمتيا النظػػاـ العػػاـ، الػػذم يعػػد فكػػرة مرنػػة تتغيػػر بتغيػػر ظػػركؼ الزمػػاف كالمكػػاف األمػػر الػػذم 
، لػػذلؾ عػػدـ كضػػع تعريػػؼ محػػدد لمضػػبط اإلدارم فػػي النصػػكص التشػػريعية السػػابقة إلػػىأدل 

فراد نصان قانكنيان لتعريؼ الضػبط اإلدارم  يكصي الباحث المشرع اليمني بتالفي ىذا القصكر كا 
 في التعديالت القادمة.

 ثانيًا: مفيوم الضبط اإلداري عند فقياء القانون:
تعريفػػان محػػددان كدقيقػػان لمضػػبط اإلدارم فػػإف فقيػػاء كانػػت النصػػكص التشػػريعية لػػـ تضػػع  إذا

عمػػػى تعريػػػؼ -أيضػػػان -كلكػػػنيـ لػػػـ يتفقػػػكا ،القػػػانكف قػػػد كضػػػعكا تعريفػػػات متعػػػددة لمضػػػبط اإلدارم
 كما يمي: كظيفة الضبط اإلدارمل كجيات نظرىـختالؼ محدد نتيجة ال

أف الضبط اإلدارم غاية في ذاتو تسػعى إلييػا سػمطات  إلى (ُ)فقد ذىب جانب مف الفقو -ُ
الدكلة، كبالتالي عرفو بأنو: )نشاط تمارسو السمطات اإلدارية بفرض كفالة حسف النظػاـ 

 في المرافؽ العامة أـ لممحافظة عمى الدكليف العاـ(. أكسكاءن في الجماعة، 
أف الضبط اإلدارم قيد عمى الحريات العامة، كبالتالي عرفو  إلى (ِ)تجو البعضأبينما  -ِ

أفراد المجتمع بقصد بعض تصرفات  بأنو: )حؽ اإلدارة في أف تفرض قيكدان تحد فييا مف
 حماية النظاـ العاـ(.

االىتماـ بأساليب الضبط اإلدارم كنشاطو كأغراضو، كبالتالي  إلىفيما ذىب فريؽ آخر  -ّ
ـ كظائؼ اإلدارة تتمثؿ أصالن في المحافظة عمى النظاـ العاـ عرفو بأنو: )كظيفة مف أى

بعناصػػػره الثالثػػػة، األمػػػف العػػػاـ كالصػػػحة العامػػػة كالسػػػكينة العامػػػة، عػػػف طريػػػؽ إصػػػدار 
 .(ّ)القرارات الالئحية كالفردية كاستخداـ القكة المادية(

كمػػػػا اعتبػػػػر الػػػػبعض الضػػػػبط اإلدارم قيػػػػد عمػػػػى نشػػػػاط األفػػػػراد، كبالتػػػػالي عرفػػػػو بأنػػػػو:  -ْ
)مجمكعة مف القكاعد التي تفرضيا سػمطة عامػة عمػى األفػراد فػي عمػـك حيػاتيـ العاديػة 

لممارسػػػػة نشػػػػاط معػػػػيف، بقصػػػػد حمايػػػػة النظػػػػاـ العػػػػاـ، أم لتنظػػػػيـ المجتمػػػػع تنظيمػػػػان  أك
 .(ْ)كقائيان(

                                  
 .ٔص ،ـَُٖٗ ،مطبعة جامعة القاىرة  لبناء، حدكد سمطات الضبط اإلدارم،د. محمكد عاطؼ ا (ُ)
 .ٖٓص ،ـُّٕٗ ،القاىرة  ،دار النيضة العربية ،مبادئ القانكف اإلدارم د. سميماف محمد الطماكم، (ِ)
 .ّْٔص ـ،ُٕٖٗ، االسكندرية، دار المطبكعات الجامعية د. ماجد راغب الحمك، القانكف اإلدارم، (ّ)
 .ِّٖـ، صُٓٓٗ د. تكفيؽ شحاتو، مبادئ القانكف اإلدارم، دار النشر لمجامعات المصرية، القاىرة، (ْ)
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فقو اليمني الضبط اإلدارم بأنو: )مجمكعة اإلجراءات  كفي ىذا المكضكع عرؼ ال -ٓ
الممزمة التي تفرضيا السمطة اإلدارية بقصد تنظيـ حريات األفراد كتقييد أنشطتيـ 

 . (ُ)صكنان لمنظاـ العاـ في المجتمع(
كىناؾ مف عرفو بأنو: )تنظيـ النشاط الخاص باألفراد في المجتمع تنظيمان كقائيان لغرض  -ٔ

األمف العاـ كالسكينة العامة كالصحة العامة كاآلداب العامة، كبما يتفؽ المحافظة عمى 
ف أدل أثر إجراءاتو  تقييد الحريات في ظؿ رقابة القضاء  إلىمع القانكف الشرعي كا 

 .(ِ)المختص(
كما عرفو البعض بأنو )كؿ مػا تصػدره اإلدارة العامػة مػف تنظػيـ كقػائي لمحريػات ضػمانان  -ٕ

)مجمكعة مف اإلجراءات  :، كذلؾ عرفو البعض بأنو(ّ)ع كأمنيـ(لسالمة األفراد كالمجتم
كاألكامر التي تتخذىا السمطة اإلدارية، بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع، 

 أجػؿكضماف سالمة كيانو كاستقراره، كتكفير الخدمات الالزمة لمكاطنييا، ككؿ ذلؾ مف 
 .(ْ)تحقيؽ الصالح العاـ(

مػػػػف خػػػػالؿ التعريفػػػػات السػػػػابقة يػػػػرل الباحػػػػث أف الضػػػػبط اإلدارم ىػػػػك: مجمكعػػػػة مػػػػف  -ٖ
تنظػػػػيـ نشػػػػاط األفػػػػراد  أجػػػػؿالسػػػػمطات كالصػػػػالحيات التػػػػي منحيػػػػا القػػػػانكف لػػػػإلدارة مػػػػف 

 كحرياتيـ لممحافظة عمى النظاـ العاـ.
 :المشابية ثالثًا: التفرقة بين الضبط اإلداري واألنظمة األخرى

المحافظة عمى النظاـ العاـ  إلىيعد الضبط اإلدارم مف أىـ كظائؼ اإلدارة لككنو ييدؼ 
عادتو  حالتو الطبيعية عند اضطرابو، كبالتالي فإف ىذه الكظيفة لصػيقة بػاإلدارة كال تنفػؾ  إلىكا 

تقػـك السػمطة التنفيذيػة بممارسػة ىػذه  حيػث ،عنيا كىي بمثابة الرأس مف الجسد بالنسػبة لػإلدارة
قامت بممارسػة ىػذه الكظيفػة السػمطة التشػريعية فػإف ذلػؾ يعػد ضػبطان تشػريعيان  إذالكظيفة، أما ا

يمػػػارس عػػػف طريػػػؽ كضػػػع القػػػكانيف التػػػي تػػػنظـ حيػػػاة المجتمػػػع، كمػػػا أف اإلدارة عنػػػدما تمػػػارس 
كظيفة الضبط اإلدارم تفرض قيكدان عمى نشاط األفراد لتنظيـ حرياتيـ كلممحافظة عمى النظػاـ 

 نع كقكع الجريمة.العاـ كم

                                  
 اليمني، مركز الصادؽ، صنعاء،في أحكاـ القانكف اإلدارم  الكجيز ،شرؼ الديف أحمد عبدالرحمف( د. ُ)

 .ُُُص، ـََُِ
 .ُُّص ،ـََُِ ،صنعاء ،مركز الصادؽ لكجيز في القانكف اإلدارم اليمني،ا ،المصرم عمي د. عمي  (ِ)
 ـ،ُٗٗٗ، بدكف مكاف نشر، استراتيجية الضبط اإلدارم لمنع الجريمة في اليمف د. محمد محمد الدرة، (ّ)

 .ُِص
المركز العربي لمنشر  ،صالحيات رجاؿ الشرطة في مجاؿ الضبط اإلدارم ،القديميدبكاف د. حمكد  (ْ)

 .ُٓص ،ـَُِّ ،ُط ،صنعاء ،األكاديمي
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كقعػػػػت الجريمػػػػة فالبػػػػد مػػػػف إتخػػػػاذ اإلجػػػػراءات الالزمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ سػػػػمطة الضػػػػبط  إذاأمػػػػا 
حتػػػى ال تتكػػػرر جرائمػػػو  ،القضػػػائي لمعرفػػػة مرتكػػػب الجريمػػػة كمحاكمتػػػو إلنػػػزاؿ العقػػػاب عميػػػو

 (ُ)كىذا يطمؽ عميو الضبط القضائي. ،كيككف عبرة لغيره كيتحقؽ الردع كالزجر
ممػػػا سػػػبؽ كجػػػكد أنػػػكاع مػػػف الضػػػبط، تتمثػػػؿ فػػػي: الضػػػبط اإلدارم كالضػػػبط التشػػػريعي  يتبػػػيف

ا ال يثيػػر مشػػكمة لسػػيكلة مػػكالضػػبط القضػػائي، كبالنسػػبة لمضػػبط اإلدارم كالتشػػريعي فػػإف التمييػػز بيني
كالضػػػػبط التشػػػػريعي تمارسػػػػو السػػػػمطة  ،التفرقػػػػة بينيمػػػػا، فالضػػػػبط اإلدارم تمارسػػػػو السػػػػمطة التنفيذيػػػػة

كػػػذلؾ بػػػيف  ،كلكػػػف التػػػداخؿ كالخمػػػط قػػػد يكجػػػد بػػػيف الضػػػبط اإلدارم كالضػػػبط القضػػػائي ،التشػػػريعية
 عمى النحك التالي:يكضحو الباحث الضبط اإلدارم العاـ كالضبط اإلدارم الخاص، كىذا ما 

 الضبط اإلداري والضبط القضائي: -ٔ
 يكضح الباحث مجاالت االتفاؽ كاالختالؼ بينيما كما يمي:

 ينيما:مجاالت االتفاق ب-أ
المحافظة عمى النظاـ العاـ: حيث يتـ ذلؾ كفقان لمضبط اإلدارم باتخاذ اإلجراءات  (ُ)

الكقائية التي تمنع كقكع الجريمة كبالتالي عدـ اإلخالؿ بالنظاـ العاـ، كما يتـ المحافظة 
 ،عمى النظاـ العاـ كفقان لمضبط القضائي باتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد كقكع الجريمة

 .(ِ)كذلؾ بإثبات كقكع الجريمة كتحديد مرتكبيا كتقديمو لممحاكمة إلنزاؿ العقاب عميو
الجمع بيف الضبطية اإلدارية كالقضائية: حيث أف رجؿ الشرطة قد يجمع بيف الصفتيف  (ِ)

اإلدارية كالقضائية، فرجؿ المركر عندما ينظـ حركة المركر فإنو يمارس الضبطية 
 .(ّ)تصادـ بيف سيارتيف يمارس الضبطية القضائية اإلدارية كعندما يحرر محضر

كمف مظاىر الجمع بيف الضبط اإلدارم كالضبط القضائي ما قرره قانكف اإلجراءات  (ّ)
حيث منح صفة الضبطية القضائية لممحافظيف كمديرم النكاحي،  ،(ْ)الجزائية اليمني

 . (ٓ)يةكيعدكف أيضان مف مكظفي الضبط اإلدارم كفقان لقانكف اإلدارة المحم
 مجاالت االختالف بينيما:-ب
مػػف حيػػث طبيعػػة النشػػاط كتكقيتػػو: يمػػارس الضػػبط اإلدارم نشػػاطو لمكقايػػة مػػف ارتكػػاب  (ُ)

، أما الضبط القضائي فيمارس لتحديد  ـر الجريمة كبالتالي ممارستو قبؿ كقكع الفعؿ المج 
. مرتكب الجريمة كمعاقبة فاعميا المجًرـ، كبالتالي تتـ ممارستو بعد كقكع ـر  الفعؿ المج 

                                  
 .ِْٕص ،مرجع سابؽ ،د. ماجد راغب الحمك (ُ)
 ،نظرية الضبط اإلدارم في النظـ الكضعية المعاصرة كالشريعة اإلسالمية ،د. عبدالرؤكؼ ىاشـ بسيكني (ِ)

 .ِْص ،ـََِْ ،القاىرة ،دار النيضة العربية
  .َُٕص ،ـَََِ ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،الكسيط في القانكف اإلدارم، ( د. محمد أنس جعفرّ)
 ـ.ُْٗٗ( لسنة ُّرقـ )اليمني الجزائية  اإلجراءات( مف قانكف َٗالمادة ) :انظر (ْ)
 ـ.ََِِلسنة اليمني ( مف قانكف السمطة المحمية ْٖ، ُْ: المادتيف )انظر (ٓ)
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مػػف حيػػث الجيػػة التػػي تمػػارس النشػػاط: فػػي الػػيمف كمصػػر يمػػارىس الضػػبط اإلدارم عػػف  (ِ)
أمػا الضػبط القضػائي فيمارسػو القضػاة  ،(ُ)طريؽ كزارة الداخمية التابعػة لمسػمطة التنفيذيػة

ػػنح ىػػػذه الصػػفة مػػػف غيػػرىـ، كيتبعػػكف فػػػي عمميػػـ بيػػػذه  كأعضػػاء النيابػػة العامػػػة كمػػف مي
 .(ٕ)لقضائيةالصفة السمطة ا

مف حيث الرقابة القضائية عمى النشػاط: قػرارات الضػبط اإلدارم تخضػع لرقابػة القضػاء  (ّ)
 العادم في اليمف أما في مصر فتخضع لرقابة القضاء اإلدارم.

 في اليمف. أكأما أعماؿ الضبط القضائي فتخضع لرقابة القضاء العادم سكاءن في مصر 
 اإلداري الخاص:الضبط اإلداري العام والضبط  -ٕ
كفقػػػػان لمحػػػػؿ الضػػػػبط اإلدارم ىنػػػػاؾ ضػػػػبط إدارم عػػػػاـ كضػػػػبط إدارم خػػػػاص، كالضػػػػبط  -أ 

المحافظػػة عمػػى النظػػاـ العػػاـ بعناصػػره الثالثػػة: األمػػف  إلػػىاإلدارم العػػاـ ىػػك الػػذم ييػػدؼ 
العاـ، كالصحة العامة، كالسكينة العامة، بحيث تخضع لو جميع صكر النشاط الفردم فػي 

 كؿ إقميـ الدكلة.
حفػػظ النظػػاـ الخػػاص لنشػػاط معػػيف كبصػػكرة  إلػػىفييػػدؼ  (ّ)أمػػا الضػػبط اإلدارم الخػػاص -ب 

 غرض آخر بخالؼ أغراض النظاـ العاـ. إلىييدؼ  أكأدؽ، 
فالضػػػبط الخػػػاص قػػػد يتعمػػػؽ بنشػػػاط معػػػيف عػػػف طريػػػؽ سػػػف قػػػكانيف خاصػػػة تعطػػػي جيػػػة  -ج 

 صػػػالحيات كاسػػػعة ممػػػا ىػػػك عميػػػو لػػػدل سػػػمطة الضػػػبط اإلدارم العػػػاـ،الخػػػاص الضػػػبط 
كسػػػمطة الضػػػبط الخػػػاص الممنكحػػػة لػػػكزير الصػػػحة كمفتشػػػي الصػػػحة فػػػي الػػػيمف، ككػػػذلؾ 

 لمفتشي ىيئة المكاصفات كالمقاييس عمى المكاد الغذائية.
أغراضو أخرل غير أغراض النظاـ العػاـ فمػف أمثمتػو  إلىأما الضبط الخاص الذم ييدؼ  -د 

 ماكف السياحية كاألثرية، المحافظة عمى حماية اآلثار كاأل إلىالضبط اإلدارم الذم ييدؼ 
أخػػرل  إلػػىكليػػذا يمكػػف القػػكؿ إف مكضػػكعات الضػػبط اإلدارم الخػػاص تختمػػؼ مػػف دكلػػة  -ق 

تشػػػريعات كػػػؿ دكلػػػة لمعرفػػػػة  إلػػػىآخػػػر، كال يمكػػػف تحديػػػػدىا إال بػػػالرجكع  إلػػػىكمػػػف زمػػػف 
عناصر النظػاـ العػاـ فييػا، فيػتـ تحديػد نػكعي الضػبط اإلدارم العػاـ كالخػاص كفقػان لمفيػـك 

 .(ْ)العاـ النظاـ
                                  

ـ، كالمادة ََُِ ـ كالمعدؿ لعاـُْٗٗـ كالمعدؿ لعاـ ُُٗٗلعاـ ( مف الدستكر اليمني ّٗانظر: المادة ) (ُ)
 ـ.َُِِ( مف الدستكر المصرم لسنة ُٗٗ)
 قد يمارسو بعض مكظفي اإلدارة الذم منحيـ القانكف صفة الضبطية القضائية. (ِ)
 ،الشارقةمجمة الفكر الشرطي،  ،العمؿ الشرطي كتحقيؽ المصمحة العامة ( د. محمكد سامي جماؿ الديف،ّ)

  .ُٖ، َٖـ، صُْٗٗ ، العدد الرابع،المجمد الثالث
 .ْْٕ( د. ماجد راغب الحمك، مرجع سابؽ، صْ)



 الضناىات الدضتوزية للحسيات واذتقوق العامة 
 يف مواجَـة ضلطات الضبط اإلدازي يف الينً    

 

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 87

 

 الفرع الثاني
 أغراض الضبط اإلداري

عد المحافظة عمػى النظػاـ العػاـ الغػرض األكؿ كاألخيػر لمضػبط اإلدارم، كليػذا ال يمكػف يي 
االعتػداء عمػى الحقػكؽ  إلػىلإلدارة أف تمارس سػمطاتيا الضػبطية لتحقيػؽ أىػداؼ أخػرل تػؤدم 

 المحافظة عمى النظاـ العاـ داخؿ المجتمع. إلىكالحريات الفردية مستندة 
أخػرل كمػػف زمػػف  إلػػىكلمػا كانػػت فكػرة النظػػاـ العػاـ فكػػرة مرنػة كمتطػػكرة تختمػؼ مػػف دكلػة 

كفقان لألفكار السياسية كاالجتماعيػة كالعقائديػة المكجػكدة لػدل المجتمػع، فقػد أدل ذلػؾ  أخر إلى
فػاظ عمػى األمػف العػاـ كالسػكينة العامػة تغير مفيـك النظاـ العاـ، كلـ يعد يقتصر عمػى الح إلى

بػػؿ امتػػد ليشػػمؿ القػػيـ األخالقيػػة كاآلداب العامػػة، كمػػا ترتػػب عمػػى ىػػذه الفكػػرة  ،كالصػػحة العامػػة
حيػث أنيػا فكػرة شػاممة لجميػع األنشػطة التػي  ،المرنة صعكبة كضع تعريؼ محدد لمنظػاـ العػاـ

  يمارسيا الفرد في حياتو االجتماعية.
 عناصر النظاـ العاـ عمى النحك اآلتي: إلىبإيجاز يتعرض الباحث في ىذا الفرع كليذا سكؼ 
 :أواًل: األمن العام

ككػػػذلؾ حمايػػػة األمػػػكاؿ مػػػف أىػػػـ كظػػػائؼ  ،عػػػد حمايػػػة األشػػػخاص كالحفػػػاظ عمػػػى أمػػػنيـت
كيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ أف يكػػػكف  ،منػػػان عمػػػى نفسػػػو كمالػػػو كعرضػػػوآحتػػػى يعػػػيش اإلنسػػػاف  ،اإلدارة

 .(ُ)لإلدارة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة التي تمنع كقكع الجرائـ
فمإلدارة حؽ تنظيـ حركة المركر كمنع االجتماعات كالمظاىرات التي تخؿ باألمف العاـ، كليا 
حجز المصابيف باألمراض العقمية في أماكف خاصة، كلإلدارة فيما يتعمؽ باإلسكاف إصدار 

رارات اإلدارية التي تمنع خطر المباني اآليمة لمسقكط بإخالئيا مف السكاف كىدميا، كعمى الق
صيانة النظاـ العاـ كلك ترتب عمى ذلؾ مساس بحقكؽ األفراد  إلىاإلدارة القياـ بكؿ إجراء ييدؼ 

 األسمحة غير المرخصة. أككحرياتيـ الخاصة، مثؿ اعتقاؿ األفراد المتيميف بتجارة المخدرات 
  .(ِ)ىيئة الشرطة إلىكقد أناط المشرع اليمني كالمصرم بميمة الحفاظ عمى األمف العاـ 

 ثانيًا: الصحة العامة:
ىي العنصر الثاني مف عناصر النظاـ العاـ كيقصد بيا المحافظة عمى صحة المكاطنيف كذلؾ 
عف طريؽ الكقاية مف األمراض كمنع انتشار األكبئة كاألمراض المعدية التي يسيؿ انتقاليا مف 

بادة الحشرات  الناقمة لألمراض  إلىمكاف  آخر، كاتخاذ اإلجراءات الكقائية مثؿ التطعيـ اإلجبارم كا 
كعدـ تمكث مياه الشرب، كمراقبة األغذية كالمحالت العامة، كتنظيؼ الطرؽ كاألماكف العامة كغير 

 .ّ()ذلؾ مف اإلجراءات التي تكفؿ كقاية المجتمع مف األخطار التي تيدد صحة الجميكر
                                  

 .243و، ص1815ػجٛهخ، انمبٌَٕ اإلداس٘ انًُٛٙ، صُؼبء،  أدًذ( د. يذًذ سفؼذ ػجذانْٕبة، د. ػبصى 1)
و ػهٗ أٌ )انششطخ ْٛئخ يذَٛخ َظبيٛخ... رؼًم ػهٗ 2001( يٍ انذسزٕس انذبنٙ 31انًبدح )( دٛش َصذ 2)

 و.2014( يٍ انذسزٕس انًصش٘ نؼبو 206دفظ انُظبو ٔاأليٍ انؼبو، ْٕٔ يب َصذ ػهّٛ انًبدح )
 .384و، ص2005( د. ػجذانغُٙ ثسَٕٛٙ، انمبٌَٕ اإلداس٘، يُشأح انًؼبسف، اإلسكُذسٚخ، 3)



 الضناىات الدضتوزية للحسيات واذتقوق العامة 
  يف مواجَـة ضلطات الضبط اإلدازي يف الينً    
        

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 88

 

الحفػػاظ  إلػػىمػػا أصػػدره المشػػرع اليمنػػي مػػف تشػػريعات تيػػدؼ  إلػػىند تمػػؾ التطبيقػػات كتسػػت
بػػادة الحشػػرات الناقمػػة لألمػػراض كمراقبػػة محػػالت  عمػػى الصػػحة العامػػة، كػػالتطعيـ اإلجبػػارم كا 

كفػػي مصػػر  .ـُٗٗٗ، كمنيػػا قػػانكف المنشػػآت الطبيػػة كالصػػحية لسػػنة (ُ)تخػػزيف كبيػػع األدكيػػة
( لكزير الصحة كمفتشي الصحة اتخاذ االحتياطات الصحية الكقائية ُّٕأعطى القانكف رقـ )

مػػف األمػػراض المعديػػة ككػػؿ مػػا يتعمػػؽ بحمايػػة المػػكاد الغذائيػػة كالمػػكاد األكليػػة المعركضػػة لمبيػػع 
  كسالمة األسكاؽ.

نية المرتفعػػػة كقػػػد زادت أىميػػػة الصػػػحة العامػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث نتيجػػػة لمكثافػػػة السػػػكا
كاختالط الحياة الحديثة كازدحاـ الشكارع كاألماكف العامة، كبالتالي سيكلة انتقاؿ العدكل كزيادة 

ظيػكر  إلػىكمػا أف التطػكر الصػناعي أدل نتيجة لعادـ السػيارات كأدخنػة المصػانع  ،تمكث اليكاء
 . ِ()أمراض جديدة لـ تكف معركفة مف قبؿ

 ،كجػػػػكد عالقػػػػة بػػػػيف الحفػػػػاظ عمػػػػى األمػػػػف العػػػػاـ كالصػػػػحة العامػػػػة إلػػػػىكتجػػػػدر اإلشػػػػارة 
كبالتػػػالي تحسػػػف مسػػػتكل  ،زيػػػادة اإلنتػػػاج القػػػكمي إلػػػىفالمحافظػػػة عمػػػى الصػػػحة العامػػػة يػػػؤدم 

 نسبة الجريمة. مما يقمؿمعيشة األفراد، 
 ثالثًا: السكينة العامة:

اليػػدكء فػػي الطػػرؽ كىػػي العنصػػر الثالػػث مػػف عناصػػر النظػػاـ العػػاـ كتعنػػي الحفػػاظ عمػػى 
العامػػػة كاألمػػػاكف العامػػػة كمنػػػع الضكضػػػاء كاألعمػػػاؿ المقمقػػػة لمراحػػػة، كمنػػػع مظػػػاىر اإلزعػػػاج 
كالمضايقات بشرط أف تتجاكز ىذه المضايقات الحد المألكؼ الذم تفرضو الحياة االجتماعيػة، 

 .(ّ)كتتطمب تدخؿ اإلدارة لمنعيا
امػة صػدكر القػكانيف كالمػكائح كاألكامػر كمف اإلجراءات األكليػة لممحافظػة عمػى السػكينة الع
 .(ْ)اإلدارية التي تعاقب عمى التصرفات المزعجة لممجتمع

كيرتبط مستكل الكعي لدل الناس ارتباطان كثيقان بزيادة مظاىر اإلزعاج فػي المجتمػع فكممػا 
كضػركرة المحافظػة  ،زاد كعي الناس كمستكاىـ الثقافي زاد كعػييـ بأىميػة عػدـ إزعػاج اآلخػريف

 مى راحة المجتمع األمر الذم ينعكس عمى جميع جكانب الحياة االجتماعية باإليجاب.ع
  

                                  
 ـ بشأف الئحة تنظيـ صناعة كتجارة األدكية كالمستمزمات الطبية.ََِْ( لسنة ّّّئيس الكزراء رقـ )( قرار ر ُ)

دراسة مقارنة بيف  ،مضمكف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الضبط اإلدارم ،د. محمد محمد بدراف (ِ)
 .ٕٗـ، صُِٗٗ ، بدكف مكاف نشر،القانكف المصرم كالفرنسي

معالجة لمشكمة العصر في فرنسا كمصر، دراسة تأصيمية مقارنة  ،حماية السكينة العامة ،( د. داككد البازّ)
  .ُِٖـ، صُٕٗٗ، ، القاىرةفي القانكف اإلدارم البيئي كالشريعة اإلسالمية، دار النيضة العربية

بكزارة الداخمية، مطبعة العالقات العامة اليمني،  الكجيز في شرح قانكف ىيئة الشرطة ،د. عبدالكريـ العزير (ْ)
 .ُُّـ، صََِٓ، ِطصنعاء، 



 الضناىات الدضتوزية للحسيات واذتقوق العامة 
 يف مواجَـة ضلطات الضبط اإلدازي يف الينً    

 

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 89

 

 الفرع الثالث
 أدوات الضبط اإلداري

يعتبػػر الحفػػاظ عمػػى النظػػاـ العػػاـ الغػػرض األكؿ كاألخيػػر لمضػػبط اإلدارم، كلتحقيػػؽ ىػػذا 
اليػػدؼ أعطػػػى القػػانكف لػػػإلدارة الحػػػؽ فػػي اسػػػتخداـ أدكات فػػػي مكاجيػػة األفػػػراد، كىػػػذه األدكات 
صدار القرارات الفرديػة، ككػذلؾ اسػتخداـ  تعطي لإلدارة سمطة إصدار لكائح الضبط اإلدارم، كا 

كىػػػذه األدكات تمكػػػػف اإلدارة مػػػػف ممارسػػػة اختصاصػػػػاتيا لحمايػػػة النظػػػػاـ العػػػػاـ. القػػػكة الماديػػػػة 
 تمؾ األدكات التي مينحت لجية الضبط اإلدارم في النقاط التالية: كيتناكؿ الباحث

 أواًل: لوائح الضبط اإلداري:
قػػانكف  إلػػىتعػػرؼ لػػكائح الضػػبط اإلدارم بأنيػػا: المػػكائح التػػي تصػػدرىا اإلدارة دكف اسػػتناد 

مػػف خػػالؿ كضػػع قكاعػػد عامػػة كمجػػردة لتنظػػيـ  ،المحافظػػة عمػػى النظػػاـ العػػاـ أجػػؿؽ مػػف سػػاب
 كما يتـ كضع عقكبة عمى مف يخالفيا.، (ُ)بعض األنشطة الفردية

 ،كتػػأتي أىميػػة لػػكائح الضػػبط فػػي ككنيػػا تقػػـك بإكمػػاؿ الػػنقص القػػانكني فػػي تنظػػيـ الحريػػات
 .(ِ)حيث أثبت الكاقع  العممي أف القانكف كحده ال يستطيع إتقاف تنظيـ الحريات

عمػى اقتػراح الػكزير المخػتص، كمكافقػة  كقد أعطى الدستكر اليمنػي رئػيس الجميكريػة بنػاءن 
مجمػػػس الػػػكزراء الحػػػؽ فػػػي إصػػػدار لػػػكائح الضػػػبط اإلدارم عمػػػى أف ال يكػػػكف فييػػػا أم تعطيػػػؿ 

، أما في مصر فإف (ّ)ألحكاـ القكانيف، كما أف لرئيس الجميكرية أف يفكض غيره في إصدارىا
الضػبط بعػد مكافقػة الدستكر المصرم قد أعطى لرئيس مجمس الكزراء الحؽ في إصػدار لػكائح 

كمػػف أمثمػػة لػػكائح الضػػبط الئحػػة تنظػػيـ المػػركر، كلػػكائح منػػع ارتيػػاد أمػػاكف  ،(ْ)مجمػػس الػػكزراء
 حككمية معينة، كلكائح تنظيـ مينة المحاماة.

كيالحػػػظ أف قػػػكانيف كلػػػكائح الضػػػبط اإلدارم التػػػي تػػػنظـ كتقيػػػد نشػػػاط األفػػػراد تأخػػػذ ثالثػػػة 
 ، كاإلخطار السابؽ.سبؽمر، الحصكؿ عمى إذف ظىي: الح (ٓ)أنكاع
 ر: ظـــــالح -ٔ

 االمتنػاع أككالمقصكد بو أف تتضمف الالئحة قكاعد تمنػع االفػراد مػف اتخػاذ إجػراء معػيف، 
عػػف ممارسػػة نشػػاط محػػدد، ككسػػيمة كقائيػػة مانعػػة، كمنػػع كقػػكؼ السػػيارات فػػي أمػػاكف معينػػة، 

                                  
 حقكؽمقدمة إلى كمية ال اهرسالة دكتكر  ،العالقة بيف القانكف كالالئحة ،( د. عبدالعظيـ عبدالسالـ عبدالحميدُ)

 .ُُّص ،ـُْٖٗ ،عيف شمسجامعة 
مقدمة إلى  هرسالة دكتكرا ،سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية ،( د. محمد شريؼ اسماعيؿِ)

 .ٖٕص ،ـُٕٗٗ ،عيف شمسجامعة  حقكؽكمية ال
 ـ.ََُِالحالي  اليمني ( مف الدستكرَُِ( المادة )ّ)
 ـ.َُِْ( مف الدستكر المصرم لعاـ َُٕ( المادة )ْ)
 .ََْص ،مرجع سابؽ ،حدكد سمطات الضبط اإلدارم ،( د. محمكد عاطؼ البناءٓ)
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يمنػػع اسػػتعماؿ نػػكع مػػف ر الػػذم ظػػكحظػػر اسػػتعماؿ المكبػػرات الصػػكتية أثنػػاء الميػػؿ، كػػذلؾ الح
المركبػػات خػػالؿ سػػاعات محػػددة كعربػػات النقػػؿ فػػي بعػػض الطػػرؽ العامػػة فػػي كقػػت معػػيف مػػف 

 ( ُ)اليـك

 : مسبقالحصول عمى إذن  -ٕ
كالمقصػػكد بػػو المػػكائح التػػي تشػػترط لممارسػػة نشػػاط معػػيف ضػػركرة حصػػكؿ الفػػرد عمػػى إذف 

بحيػػث ال يجػػكز لمفػػرد أف  ،قيػػادة السػػيارة أكمسػػبؽ مػػف قبػػؿ اإلدارة، كػػاإلذف بفػػتح محػػؿ تجػػارم 
 مسبؽ مف جية اإلدارة المختصة.الذف اإليمارس ىذا النشاط قبؿ حصكلو عمى 

ـ بأنػػو )ال ُُٗٗ( مػػف قػػانكف المػػركر لسػػنة ِّالمػػادة )عميػػو كمػػف ذلػػؾ مػػثالن مػػا نصػػت 
لػػـ يكػػف حػػائزان عمػػى رخصػػة  يجػػكز ألم شػػخص أف يسػػكؽ مركبػػة آليػػة عمػػى الطريػػؽ العػػاـ مػػا

 سارية المفعكؿ صادرة مف سمطة الترخيص تخكؿ قيادة ذلؾ النكع مف المركبات اآللية(. ةيادق
 اإلخطار السابق:  -ٖ

حتػػػػػى تتخػػػػػذ اإلجػػػػػراءات  ،كالمقصػػػػػكد بػػػػػو أف يػػػػػتـ إخطػػػػػار اإلدارة قبػػػػػؿ ممارسػػػػػة النشػػػػػاط
كاالحتياطػػػػػات الالزمػػػػػة لمحفػػػػػاظ عمػػػػػى النظػػػػػاـ العػػػػػاـ، فػػػػػاإلدارة أقػػػػػدر مػػػػػف غيرىػػػػػا فػػػػػي معرفػػػػػة 

عػػف ممارسػػة النشػػاط الفػػردم، كإخطػػار اإلدارة بإقامػػة الميرجانػػات  أرابات التػػي قػػد تنشػػاالضػػط
 كالمباريات كالمظاىرات.

سػػػبؽ ال يجػػػكز لألفػػػراد م: أنػػػو فػػػي اإلذف الالمسػػػبؽكيختمػػػؼ اإلخطػػػار السػػػابؽ عػػػف اإلذف 
مزاكلػػػة النشػػػاط إال بعػػػد الحصػػػكؿ عمػػػى اإلذف، أمػػػا فػػػي اإلخطػػػار فإنػػػو يكتفػػػي بػػػإبالغ اإلدارة 

كقػد تقػـك اإلدارة  .(ِ)حتى يتضػح مكقػؼ اإلدارة ،بالنشاط المزمع القياـ بو دكف حاجة لالنتظار
إخطػار  أكمسػبؽ بتنظيـ ممارسة بعض األنشطة لمحفاظ عمى النظاـ العاـ دكف أف تقيده بإذف 

 كضع إشارات ضكئية في الطريؽ العاـ. أككتحديد السرعة المسمكح بيا سابؽ، 
 الضبط الفردية:ثانيًا: قرارات 

لكػػي تقػػـك اإلدارة بالحفػػاظ عمػػى النظػػاـ العػػاـ فإنيػػا تصػػدر قػػرارات إداريػػة لتطبيقيػػا عمػػى فػػرد 
عمى حػاالت محػددة بػذاتيا، فيػذه القػرارات تنتيػي بمجػرد تطبيقيػا عمػى  أكأفراد معينيف،  أكمعيف 

 خالؼ لكائح الضبط التي تتضمف قكاعد عامة كمجردة قابمة لمتطبيؽ كمما تكافرت حاالتيا.
حيػث أف الكثيػر مػف  ،كتعد قػرارات الضػبط الفرديػة أكثػر أدكات الضػبط اإلدارم اسػتخدامان 

 ءكامر ضبط فردية، كىي إجراءات تتضمف أمران بعمؿ شيتدابير الضبط اإلدارم تتـ بكاسطة أ
تتضػػمف نييػػان عػػف عمػػؿ شػػيء كػػاإلجراء  أكمعػػيف كػػاألمر الصػػادر بيػػدـ منػػزؿ آيػػؿ لمسػػقكط، 

 .(ّ)إيقاؼ عرض فمـ معيف أكالصادر بمنع مظاىرة، 
                                  

 ـ.ُُٗٗ( لسنة ْٔرقـ ) اليمني المركر(، مف قانكف ْٔ، ْٓ، ٕ، ٓ، ّ، ِ( المكاد )ُ)
 .ُُّص ،مرجع سابؽ ،شرؼ الديف أحمد عبد الرحمفد.  (ِ)
 .ْٖٓ( د. ماجد راغب الحمك، مرجع سابؽ، صّ)
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 ثالثًا: القوة المادية:
يقؿ كفقان  أكقد يحدث خالؼ بيف أفراد المجتمع حكؿ بعض الحقكؽ، كىك خالؼ قد يزيد 

لمكعي الذم يصؿ إليو أطراؼ الخالؼ، بحيث يقؿ ىذا الخالؼ كمما زاد كعي الناس بحقكقيـ 
كحقػكؽ اآلخػريف، كيزيػد كممػػا قػؿ كعػي النػػاس بحقػكؽ بعضػيـ الػبعض، كػػذلؾ فػإف قػدرة الدكلػػة 

لقانكف لو أثػر كبيػر عمػى مػدل حػدكث الخػالؼ ضػيقان كاتسػاعان، كاألصػؿ عمى تطبيؽ النظاـ كا
أف تقـك اإلدارة بتنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة عف القضاء، إال أنيا قد تقـك بإصدار قػرارات 

 إدارية جبرية يتـ تنفيذىا دكف صدكر حكـ قضائي.
لمحفاظ عمى النظاـ العػاـ البد منيا التخاذ إجراءات سريعة  فاإلدارة ترل أف ىناؾ ضركرةن 

القضػاء، فتقػـك اإلدارة بإصػدار أكامرىػا مػف تمقػاء نفسػيا كتنفيػذىا باسػتخداـ  أحكػاـ دكف انتظار
 السالح إف لـز ذلؾ ككفقان لمقانكف. 
قػػػد أجػػػاز لجيػػػاز الشػػػرطة اسػػػتخداـ السػػػالح عمػػػى سػػػبيؿ  (ُ)كفػػػي الػػػيمف نجػػػد أف القػػػانكف

 الحصر في الحاالت اآلتية:
 أك ،قامػػت عمػػى ذلػػؾ دالئػػؿ قكيػػة إذاالقػػبض عمػػى كػػؿ مػػتيـ بارتكػػاب جريمػػة جسػػيمة  -ُ

 قاـك كحاكؿ اليرب. إذامتمبس بجريمة جسيمة 
عمييا  ان كانت تمؾ األفعاؿ معاقب إذامكاصمة ارتكابيا  أكإلعاقة ارتكاب أفعاؿ إجرامية  -ِ

 الحبس لمدة ال تقؿ عف خمس سنكات. أكباإلعداـ 
 كاقعة ضد األمف العاـ بكاسطة السالح النارم كالمتفجرات.عند ارتكاب جرائـ  -ّ
عنػػد تعػػرض األمػػاكف كاألشػػخاص الػػذيف تتػػكلى الشػػرطة حراسػػتيـ لخطػػر محقػػؽ كلػػـ  -ْ

 تتمكف الشرطة مف دفع الخطر عنيـ بأم كسيمة أخرل.
 خطر يتعرض لو كبالقدر الضركرم لدفع الخطر. أكدفاعان عف النفس مف أم اعتداء  -ٓ
عمػػى تكميػػؼ مػػف السػػمطة القضػػػائية  بنػػاءن  أكء عمػػؿ تفرضػػو القػػكانيف عنػػد القيػػاـ بػػأدا -ٔ

 كتعرضو لممقاكمة كمنعو مف القياـ بذلؾ عف طريؽ القكة.
 سجناء اإلفالت مف حراستيـ. أكعند محاكلة سجيف  أكعند محاكلة اقتحاـ أحد السجكف  -ٕ

الحفػػاظ عمػػى النظػػاـ  أجػػؿكتعػػد ىػػذه الكسػػيمة مػػف أىػـػ األدكات التػػي منحيػػا القػػانكف لػػإلدارة مػػف 
 العاـ إال أنيا أكثر الكسائؿ خطكرة عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ.

كػػاف القػانكف قػػد أعطػػى لػإلدارة أدكات ككسػػائؿ تسػػتخدميا  إذاكلكػف السػػؤاؿ المطػركح ىػػك: 
الحفاظ عمى النظاـ العػاـ فيػؿ ىنػاؾ أم ضػكابط تمتػـز بيػا اإلدارة  أجؿفي مكاجية األفراد مف 

مباشػر عمػى حقػكؽ  عند استخداـ أدكات الضبط اإلدارم خصكصان كأف ىػذه األدكات ليػا تػأثيره 
  :في المبحثيف التالييفيتناكلو الباحث ىذا ما  األفراد كحرياتيـ؟

                                  
 ـ.َََِ( لسنة ُٓرقـ )اليمني ( مف قانكف ىيئة الشرطة ٖالمادة ) (ُ)
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 ادلبحج األول
 التنظين الدستىري للحقىق واحلريات

 وتقسيم: تمييد
الحفاظ عمى النظاـ  أجؿمعمـك أف سمطات الضبط اإلدارم تمارس سمطتيا الضبطية مف 

العاـ داخؿ المجتمع، كحتػى تػتمكف مػف تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ فقػد منحيػا القػانكف امتيػازات تتمتػع 
بيػا فػػي مكاجيػة األفػػراد، كلكػي تمتػػـز سػػمطات الضػبط اإلدارم بػػاحتراـ حريػات األفػػراد كحقػػكقيـ 

اجبػػػػان عمييػػػػا أف تمتػػػػـز بالضػػػػكابط كالقيػػػػكد الدسػػػػتكرية كالقانكنيػػػػة التػػػػي تعػػػػد إطػػػػاران حاكمػػػػان كػػػػاف ك 
 ،إلجراءات سمطات الضبط اإلدارم بمػا يضػمف تحقيػؽ التػكازف بػيف امتيػازات اإلدارة كسػمطاتيا

 كبيف حقكؽ األفراد كحرياتيـ.
ذا كانت سمطات الضبط اإلدارم تمتـز بقيكد كضكابط دستكرية  كقانكنية فإننا في ىذا المبحػث كا 

سػػنكتفي بالحػػديث عػػف الضػػمانات الدسػػتكرية ليػػذه السػػمطات مػػف خػػالؿ التنظػػيـ الدسػػتكرم لمحقػػكؽ 
 .(ُ)ـ كتعديالتوُُٗٗكالحريات كتقريره لمرقابة القضائية كفقان لمدستكر اليمني الصادر عاـ 

تنظػػيـ ممارسػػة السػػمطة إف الدسػػتكر ىػػك القػػانكف األساسػػي لمدكلػػة الػػذم يبػػيف كيفيػػة حيػػث 
فييا، كالذم يحدد اختصاصاتيا، ككيفية مزاكلتيا، كبالتالي يجب أف تمتـز جميع ىذه السػمطات 

 .(ِ)كالتي تككف سند كجكدىا كمبرر سمطاتيا ،في كؿ أعماليا كتصرفاتيا بقكاعد الدستكر
 كقػػد تقػػررت الحريػػات العامػػة فػػي صػػمب الدسػػاتير بعػػد صػػراع طكيػػؿ لمشػػعكب كليػػذا تعػػد
الحرية مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو اإلنساف، كبالتػالي يمػارس الدسػتكر دكران ميمػان فػي التكفيػؽ 
ال أصػػبحت السػػمطة  بػػيف ضػػركرة كجػػكد السػػمطة، كضػػركرة ضػػماف الحريػػات الفرديػػة كالحقػػكؽ كا 

 تحكمية استبدادية.
يجػاد كليذا فإف الدسػتكر يجػب أف يعمػؿ عمػى حمايػة الحريػة كالسػمطة معػان، كيعمػؿ عمػى إ

بحيػػث ال تطغػػى إحػػداىما عمػػى األخػػرل، حتػػى يتحقػػؽ التعػػايش السػػممي فيمػػا  ،التػػكازف بينيمػػا
 .(ّ)بينيما

ص عمى قد تنكتتخذ الدساتير طريقتيف في تقرير الحريات العامة كفؽ أىميتيا كمكانتيا، ف
حريات كحقػكؽ  كقد تحيؿتقييدىا،  أكالقانكف تنظيميا  إلىحريات كحقكؽ عامة دكف أف تحيؿ 

 إلػػى، كتبعػػان لػػذلؾ قسػػـ الباحػػث ىػػذا المبحػػث القػػكانيف لكضػػع قكاعػػد ممارسػػتيا إلػػىعامػػة أخػػرل 
 مطمبيف كما يمي:

                                  
 ـ.ََُِـ كعاـ ُْٗٗـ تـ تعديمو عاـ ُُٗٗأف الدستكر اليمني الصادر عاـ  إلىتجدر اإلشارة  (ُ)
 .ٖٗـ، صُِٗٗد. محمد حسنيف عبدالعاؿ، القانكف الدستكرم، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ِ)
 .ّٕـ، صََِْ( د. جابر جاد نصار، الكسيط في القانكف الدستكرم، دار النيضة العربية، القاىرة، ّ)
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 املطلـب األول
 اذتسيات واذتقوق اليت تلفل الدضتوز بضناىَا

عمى حريات معينػة دكف أف يسػمح النص ـ كتعديالتو ُُٗٗتضمف الدستكر اليمني لعاـ 
( منػػػػو عمػػػػى أف َْبيػػػػا كػػػػالحؽ فػػػػي المسػػػػاكاة، حيػػػػث نػػػػص فػػػػي المػػػػادة )لممشػػػػرع بالمسػػػػاس 

فالمسػػاكاة بػػيف أفػػراد المجتمػػع  ،)المكاطنػػكف جمػػيعيـ متسػػاككف فػػي الحقػػكؽ كالكاجبػػات العامػػة(
الكاحػػػد أسػػػاس تحقيػػػؽ العػػػدؿ بػػػيف النػػػاس كىػػػي حجػػػر الزاكيػػػة بالنسػػػبة لمحريػػػات العامػػػة، كبيػػػذا 

لتأكيػػد بػػػأف كػػػؿ أفػػػراد المجتمػػػع متسػػػاككف فػػػي الػػنص يكػػػكف الدسػػػتكر اليمنػػػي قػػػد حػػػرص عمػػػى ا
 العقيدة. أكالمغة  أكاألصؿ  أكالحقكؽ كالحريات كال تمييز بينيـ بسبب الجنس 
إسػػقاط الجنسػػية اليمنيػػة كعػػدـ  حػػـر( منػػو قػػد ّْكػػذلؾ فػػإف الدسػػتكر اليمنػػي فػػي المػػادة )

جكاز سحبيا ممف اكتسػبيا إال كفقػان لمقػانكف، كمػف الحقػكؽ التػي أقرىػا الدسػتكر تجػريـ التعػذيب 
كبالتػػػالي فػػػال يجػػػكز لسػػػمطات الضػػػبط اإلدارم أف تمػػػارس االعتػػػداء عمػػػى  الحريػػػة،كعػػدـ تقييػػػد 

 .(ُ)الناس تحت أم مبرر فكؿ إنساف لو كرامتو كال يجكز أف تمس
 تنظيميػا أكف القػكؿ أف الدسػتكر اليمنػي قػد تضػمف حقػكؽ كحريػات ال يجػكز تقييػدىا كيمك
ال يجػكز أف يصػدر قػانكف مػف شػأنو أف يقيػد ىػذه الحقػكؽ كالحريػات كلػك صػدر فإنػو فػ، بقػانكف

يعػػد قانكنػػان مخالفػػان لمدسػػتكر كال يعمػػؿ بػػو، كبالتػػالي ال يجػػكز لسػػمطات الضػػبط اإلدارم أف تقػػـك 
قانكف صدر مخالفان لمنصكص المكجكدة في  إلىكؽ الناس كحرياتيـ استنادان باالعتداء عمى حق

الدسػػتكر، كمػػا أف مبػػدأ المشػػركعية يقضػػي بخضػػكع الكافػػة حكامػػان كمحكػػكميف لحكػػـ القػػانكف، 
 ،أف مبدأ سمك الدستكر يقضي بخضكع كافة القكانيف لمقانكف األعمى كىك الدسػتكر إلى إضافةن 

 األدنى منيا. القانكنية ة أساس كمصدر كؿ القكاعدبحيث تعد القكاعد الدستكري
 املطلب الثاىي

 القاىوٌ إىلاذتسيات اليت أحال الدضتوز تيظينَا 
ـ كتعديالتػػو قػػد نػػص عمػػى حريػػات معينػػة كلػػـ يجػػز ُُٗٗكػػاف الدسػػتكر اليمنػػي لعػػاـ  إذا

التنظػػيـ، فإنػػو قػػد أكػػد عمػػى حريػػات أخػػرل، كلكنػػو أحػػاؿ  أكألم سػػمطة أف تتػػدخؿ فييػػا بالتقييػػد 
حاطيا بالضمانات التي أالمشرع العادم الذم يقـك بتنظيـ ممارسة ىذه الحريات ك  إلىتنظيميا 

تحمييا مف تعسػؼ السػمطة كىػي حريػات، يمكػف القػكؿ بػأف تنظيميػا يجػب أف يكػكف فػي إطػار 
درجػػػة  إلػػػىقانكنيػػػة يجعميػػػا ترتفػػػع  الدسػػػتكر ألف كضػػػع ىػػػذه الحريػػػات فػػػي الدسػػػتكر لػػػو قيمػػػة
 النصكص الدستكرية الممزمة كتعد ممزمة لممشرع العادم.

                                  
( منو عدـ جكاز تسميـ الالجئيف ْٓحقكؽ التي أقرىا الدستكر حؽ المجكء السياسي، حيث أقرت المادة )كمف ال (ُ)

 السياسييف، كما أف الدستكر قد أعطى لمفرد الحؽ في االمتناع عف اإلدالء بأية أقكاؿ إال في حضكر محاميو.
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كقد نػص الدسػتكر اليمنػي عمػى عػدد مػف الحريػات مػف ىػذا النػكع، مثػؿ حريػة التنقػؿ مػادة 
كمػا قػرر الحريػات السياسػية  ،(ّٓمػادة ) المراسػالتكحرية  ،(ِٓكحرية العبادة مادة ) ،(ٕٓ)

حػػؽ مشػاركة األفػػراد فػي الشػػئكف العامػة كالسياسػػية، كىػذه الحريػػات كالحقػكؽ تمكػػف  بيػاكيقصػد 
تشػػػػمؿ حػػػػؽ ك غيػػػػر مباشػػػػرة،  أكالمػػػػكاطنيف مػػػػف المشػػػػاركة فػػػػي شػػػػئكف الحكػػػػـ بطريقػػػػة مباشػػػػرة 

االنتخػاب، كحػؽ الترشػيح لعضػكية المجػالس النيابيػة البرلمانيػة كالمحميػة، كحػؽ تػكلي الكظػائؼ 
 العامة.

ـ كتعديالتػػو حػػػؽ الجنسػػػية ُُٗٗتػػػي أقرىػػػا الدسػػتكر اليمنػػػي لعػػػاـ كمػػف ضػػػمف الحقػػكؽ ال
( مف الدستكر بعدـ جػكاز إسػقاطيا عػف يمنػي إطالقػان كال يجػكز ّْاليمنية حيث أكدت المادة )

سحبيا ممػف اكتسػبيا إال كفقػان لمقػانكف، فالجنسػية تبعيػة سياسػية يحػددىا القػانكف كيكتسػب الفػرد 
( مػػػػف الدسػػػػتكر اليمنػػػػي لعػػػػاـ ْٖة، كػػػػذلؾ أقػػػػرت المػػػػادة )بمكجبيػػػػا الصػػػػفة الكطنيػػػػة فػػػػي الدكلػػػػ

حجػػػزه إال فػػػي حالػػػة  أكتفتيشػػػو  أكـ كتعديالتػػػو عػػػدـ جػػػكاز القػػػبض عمػػػى أم شػػػخص ُُٗٗ
النيابػة العامػة كفقػان  أكبأمر تكجبو ضركرة التحقيؽ كصيانة األمػف كيصػدره القاضػي  أكالتمبس 

 ألحكاـ القانكف.
( منػػو كالتػػي أكػػدت بػػأف ُُت الجزائيػػة فػػي المػػادة )كىػػك األمػػر الػػذم أكػػده قػػانكف اإلجػػراءا

الحرية الشخصية مكفكلة كال يجكز إتياـ مػكاطف بارتكػاب جريمػة كال تقييػد حريتػو إال بػأمر مػف 
نتيؾ الحريات الشخصية يعاقب كفقان لمعقكبات الكاردة في قػانكف االسمطات المختصة ككؿ مف 

 الجرائـ كالعقكبات.
 ( منو كىي:ْٖمف كأحاطو بضمانات أكدتيا المادة )كما نص الدستكر عمى حؽ األ

 حجزه إال في حالة التمبس. أكتفتيشو  أكال يجكز القبض عمى أم شخص  -ُ
التحرم عنو، ككؿ إنساف تقيد حريتو بأم قيد يجػب أف  أكال يجكز مراقبة أم شخص  -ِ

 تصاف كرامتو.
اؼ أثنػاء التحقيقػات، القسػر عمػى االعتػر  أكمعنكيػان  أكنفسيان  أكيحظر التعذيب جسديان  -ّ

حجػػػز أم إنسػػػاف فػػػي غيػػػر األمػػػاكف الخاضػػػعة لقػػػانكف تنظػػػيـ  أككمػػػا يحظػػػر حػػػبس 
أثنػػػػاء فتػػػػرة  أكمعاممتػػػػو معاممػػػػة غيػػػػر إنسػػػػانية عنػػػػد القػػػػبض  أكتعذيبػػػػو  أكالسػػػػجكف، 
السػػػجف، كيعاقػػػب القػػػانكف مػػػف يقػػػػـك بػػػذلؾ، كيكػػػكف لػػػو حػػػؽ التعػػػػكيض  أكاالحتجػػػاز 

 المناسب عف األضرار التي قد تمحؽ بو مف جراء المخالفة.
كػؿ مػػف يقػػبض عميػو بصػػفة مؤقتػػة بسػبب االشػػتباه فػػي ارتكابػو جريمػػة، يجػػب أف يقػػدـ  -ْ

القضػػػاء خػػالؿ أربػػػع كعشػػريف سػػػاعة مػػػف تػػاريخ القػػػبض عميػػو، كال يجػػػكز لمنيابػػػة  إلػػى
 مة االستمرار في الحجز أكثر مف سبعة أياـ إال بأمر قضائي.العا
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 أكالمسػػػػئكلية الجنائيػػػػة شخصػػػػية كال جريمػػػػة كال عقكبػػػػة إال بنػػػػاء عمػػػػى نػػػػص شػػػػرعي  -ٓ
 .(ُ)حتى تثبت إدانتو بحكـ قضائي ،قانكني، ككؿ متيـ برمء

ككالػة مكفكلػة فػي جميػع مراحػؿ التحقيػؽ كأمػاـ جميػع المحػػاكـ،  أكحػؽ الػدفاع أصػالة  -ٔ
 .(ِ)الدكلة العكف القضائي لغير القادريف ؿكتكف

 عدد مف الحريات كالحقكؽ االقتصادية كىي:عمى كما نص الدستكر 
 حق الممكية:أواًل: 

عمى أساس حماية كاحتػراـ يقـك ( مف الدستكر عمى أف االقتصاد الكطني ٕأكدت المادة )
كمػػا  ،الممكيػػة الخاصػػة فػػال تمػػس إال لمضػػركرة كلمصػػمحة عامػػة كبتعػػكيض عػػادؿ كفقػػان لمقػػانكف

( المصادرة العامة لألمكاؿ، كال تجكز المصادرة إال بحكـ قضػائي، كتشػجع َِرت المادة )ظح
 الدكلة الممكية التعاكنية كتقدـ ليا كؿ كسائؿ الدعـ المادية كاإلنتاجية.

 صناعة:حرية التجارة والثانيًا: 
عمػى أسػاس حريػة النشػاط االقتصػادم يقػـك ( عمػى أف االقتصػاد الػكطني ٕأكدت المػادة )

بمػا يحقػؽ مصػػمحة الفػرد كالمجتمػع كبمػػا يعػزز االسػػتقالؿ الػكطني كترعػى الدكلػػة حريػة التجػػارة 
الخارجيػػػة كاالسػػػتثمار بمػػػا يخػػػػدـ االقتصػػػاد الػػػكطني، كتصػػػدر التشػػػػريعات التػػػي تكفػػػؿ حمايػػػػة 

 ستيمكيف كتكفير السمع األساسية لممكاطنيف، كمنع االحتكار.المنتجيف كالم
 القانونية لمحماية الدستورية لمحقوق والحريات: ثالثًا: القيمة

يعتبػػر الدسػػػتكر أىػػػـ كثيقػػػة قانكنيػػػة فػػػي األنظمػػػة الدسػػػتكرية المعاصػػػرة لمػػػا لػػػو مػػػف قدسػػػية 
امج عمػػػؿ تمتػػػـز بػػػو كسػػػمك عمػػػى مػػػا دكنػػػو مػػػف سػػػائر القكاعػػػد القانكنيػػػة فػػػي الدكلػػػة، كيعػػػد برنػػػ

السػػمطات العامػػة فػػي الدكلػػة، فيػػك تجسػػيد لمشػػرعية كتعبيػػر عػػف اإلرادة العامػػة لألمػػة كمصػػدران 
 مباشران لقياـ المؤسسات الدستكرية كتحديد اختصاصاتيا.

فالدسػتكر يمثػػؿ قمػػة البنػػاء القػػانكني فػػي الدكلػػة كيعػػد األسػػاس لكػػؿ قاعػػدة قانكنيػػة تميػػو فػػي 
لدسػػتكر عمػػى المشػػرع القػػانكني قيػػكدان معينػػة فػػي تنظيمػػو لمحريػػة فإنػػو المرتبػػة، فػػإذا مػػا فػػرض ا

ال كاف القانكف باطالن لمخالفتو  مدستكر، ألف تنظيـ الدسػتكر لمحريػات يكسػبيا ليجب احتراميا كا 
حمايػة تمتػـز بيػا السػمطة التشػريعية فيمػا تضػعو مػف قػكانيف بػاحتراـ ىػذه الحريػات، إذ يجػػب أف 

بحيػػث يصػػبح الدسػػتكر إطػػاران  ،متفقػػة مػػع الدسػػتكر كال تخػػالؼ نصكصػػو تػػأتي القكاعػػد القانكنيػػة
 .(ّ)حاكمان لمحياة السياسية كالقانكنية في الدكلة

                                  
  .اليمني ( مف الدستكرْٕ( المادة )ُ)
 .اليمني ( مف الدستكرْٗالمادة ) (ِ)
 .ٓد. جابر جاد نصار، الكسيط في القانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ص (ّ)
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كلما كانت الحريات تمثؿ أغمى القيـ المرتبطة بشخص اإلنساف فإف النصكص الدسػتكرية 
أصػػبحت تعتػػرؼ بحقػػكؽ اإلنسػػاف كحرياتػػو مػػف حيػػث المبػػدأ، فتقػػـك بكضػػع الخطػػكط الرئيسػػية 
لمفمسفة السياسية كاالجتماعية التي يجب أف تستكجبيا سياسة الدكلة في مجػاؿ الحريػات كيقػـك 

ف كػػاف االتجػاه الغالػب فػي الفقػػو المعاصػر يػرل ضػركرة أف يكػػكف القػانكف العػادم بتن ظيميػا، كا 
التنظػػػيـ الدسػػػتكرم لمحريػػػات ىػػػك األسػػػاس كالغالػػػب كال تتػػػرؾ أمػػػر ىػػػذه الحريػػػات تحػػػت رحمػػػة 

 .(ُ)حتى ال يتـ إىدارىا كالمساس بيا ،التشريع
حيػػث ب ليػػا،كبػػالنص عمػػى الحريػػات فػػي صػػمب الدسػػتكر فإنيػػا تكتسػػب الحمايػػة الدسػػتكرية 

منصػػػكص الدسػػػتكرية التػػػي تقػػػرر الحريػػػات ذات القيمػػػة القانكنيػػػة المعتػػػرؼ بيػػػا لسػػػائر لكػػػكف ي
النصػػكص الدسػػتكرية، كبالتػػالي ال يجػػكز لسػػمطة مػػا أف تخالفيػػا كال يجػػكز بالتػػالي تعػػديؿ ىػػذه 

االنتقػاص منيػا إال كفقػان لمقكاعػد كاإلجػراءات التػي يػنص عمييػا الدسػتكر  أكالنصكص بػالتغيير 
بحيث يتـ إلغاء القكانيف التي  ،رقابة القكانيف الصادرة في شأف الحريات إلىلحماية تمتد كىذه ا

 المساس بيا. أكيترتب عمييا إىدار الحريات 
كذلؾ فػإف سػمطات الضػبط اإلدارم يجػب أف تمتػـز بػالقيكد كالضػكابط الػكاردة فػي الدسػتكر 

 عند ممارستيا الختصاصاتيا.
ذا كانػػت الػػنظـ السياسػػية قػػد تنحػػرؼ بفكػػرة النظػػاـ العػػاـ فػػي أكقػػات األزمػػات كالظػػركؼ  كا 

االستثنائية عف غاياتيا المحػددة، كذلػؾ باسػتيداؼ غايػات سياسػية بػدعكل حمايػة النظػاـ العػاـ 
انتيػػػاؾ لمحريػػػات، إال أف العبػػػرة بمػػػدل إيمػػػاف الشػػػعكب بكثائقيػػػا  أكعتػػػداء إمػػػع مػػػا يتبعػػػو مػػػف 

 .(ِ)كالت النيؿ منياالدستكرية كاستعدادىا لمدفاع عنيا ضد محا
  

                                  
مقدمة إلى كمية عمي، ضمانات الحرية في النظـ السياسية المعاصرة، رسالة دكتكراه  أحمد( د. حسف ُ)
 .ُِ، ٗـ، صُٕٗٗ، جامعة القاىرة، حقكؽال
 .َِِابؽ، صد. محمد حسنيف عبدالعاؿ، القانكف الدستكرم، مرجع س (ِ)
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 يــج الثانـادلبح
 ةـــة القضائيـــرقابـال

 تمييد وتقسيم: 
الرقابػػة القضػػائية، باعتبارىػػا حجػػز الزاكيػػة فػػي حمايػػة الحقػػكؽ  إلػػىسػػكؼ يتطػػرؽ الباحػػث 

كالحريػػػات، كىػػػي رقابػػػة متخصصػػػة كمسػػػتقمة كمحايػػػدة، كسػػػيتناكؿ الباحػػػث أىػػػـ نػػػكعيف لمرقابػػػة 
مطمبيف كمػا  إلىالقضائية عمى سمطتي التشريع كاإلدارة، كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المبحث 

 يمي:
 املطلب األول

 على أعنال اإلدازةالسقابة القضائية 
حمايػػػة  إلػػػىالمختصػػػة بتنفيػػػذ القػػػانكف الػػػذم ييػػػدؼ  ىػػػيتعتبػػػر سػػػمطات الضػػػبط اإلدارم 

ذلؾ فإف القانكف قد منحيا سمطات ضبطية معينة تمكنيا مف استخداـ  أجؿالنظاـ العاـ، كمف 
سػػائؿ كسػػائميا فػػي مكاجيػػة األفػػراد لتقييػػد أنشػػطتيـ كحريػػاتيـ كفقػػان لمقػػانكف، كنظػػران ألف ىػػذه الك 

المسػػػتخدمة قػػػد تمثػػػؿ خطػػػكرة عمػػػى حقػػػكؽ األفػػػراد كحريػػػاتيـ كػػػاف البػػػد مػػػف خضػػػكعيا لمرقابػػػة 
القضائية، فيذه الرقابة تعد مف أىـ الضمانات التي تحمي حقػكؽ األفػراد كحريػاتيـ، حيػث أنيػا 

 تبػاع مػف قبػؿ الكافػةرقابة تتميز باالستقالؿ كالحياد، كما أف أحكاـ القضاء كاجبة االحتػراـ كاال
 .(ُ)بما فييا اإلدارة نفسيا

كعنػػد قيػػاـ السػػػمطة القضػػائية بالرقابػػة عمػػػى أعمػػاؿ اإلدارة، فقػػد تمػػػارس ىػػذه الرقابػػة عػػػف 
طريؽ القضاء العادم الذم يفصؿ في منازعات األفػراد مػع بعضػيـ الػبعض كيفصػؿ فػي ذات 
الكقػػت فػػي المنازعػػات اإلداريػػة بػػيف األفػػراد كاإلدارة، كىػػك مػػا يسػػمى بالقضػػاء المكحػػد، كقػػد يػػتـ 

ات اإلدارة كاألفػػػراد عػػػف طريػػػؽ قضػػػاء متخصػػػص لمفصػػػؿ فػػػي المنازعػػػات الفصػػػؿ بػػػيف منازعػػػ
 .(ِ)جانب القضاء العادم كىك ما يسمى بالقضاء المزدكج إلىاإلدارية 

( مػػف الدسػػتكر ُْٕكفػػي الػػيمف يػػتـ األخػػذ بنظػػاـ القضػػاء المكحػػد كىػػك مػػا أكدتػػو المػػادة )
داريػان ـ كتعديالتو فنصت عمػى أف )القضػاء سػمطة مسػتقُُٗٗاليمني لعاـ  مة قضػائيان كماليػان كا 

 كالنيابػة العامػػة ىيئػة مػػف ىيئاتػو، كتتػػكلى المحػاكـ الفصػػؿ فػي جميػػع المنازعػات كالجػػرائـ....(.
فكفقػػان لنظػػاـ القضػػاء المكحػػد الػػذم أخػػذ بػػو المشػػرع اليمنػػي فػػإف الرقابػػة القضػػائية تمػػارس عػػف 

                                  
( د. ليمى سمطاني، القاضي اإلدارم بيف امتيازات السمطة العامة كالمحافظة عمى الحريات العامة، مجمة ُ)

 .ِْٗـ، صََِٖ، ْالجزائر، العدد جامعة كمية الحقكؽ،دارية كالقانكنية، العمـك اإل
، ُعبده إماـ، القضاء اإلدارم، مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة، دراسة مقارنة، ط ( د. محمد محمدِ)

 .ْٔ،ٓٔـ، صََِٖدار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 



 الضناىات الدضتوزية للحسيات واذتقوق العامة 
  يف مواجَـة ضلطات الضبط اإلدازي يف الينً    
        

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 98

 

قضػاء إدارم عمػى حػد  أكدم طريؽ المحاكـ العادية المدنية كالجنائية سكاءن بصػفتيا قضػاء عػا
المحػاكـ اإلبتدائيػة ضػد  إلػىسكاء، حيث يتـ رفع القضايا كالمنازعػات اإلداريػة مػف قبػؿ األفػراد 

عػػف طريػػؽ )دعػػكل تظمػػـ( مػػف قػػرار إدارم صػػدر مخالفػػان لمقػػانكف كمػػس حقػػان لممػػدعي،  اإلدارة
ار كالتعػػكيض عػػف كصػػدر عػػف اإلدارة باعتبارىػػا سػػمطة عامػػة، فيػػتـ المطالبػػة بإلغػػاء ذلػػؾ القػػر 

 الضرر الناتج عف ذلؾ القرار )دعكل التعكيض(.
القضػػاء لحمايػػة حقػػكقيـ كمصػػالحيـ المشػػركعة،  إلػػىكقػػد كفػػؿ الدسػػتكر لممػػكاطنيف حػػؽ المجػػكء 

 القضاء لرفع إلىقد أعطى لألفراد حؽ المجكء  ُ()فعند حدكث أم اعتداء عمى أم حؽ فإف الدستكر
ىا فػػي بعػػض عكاصػـػ ؤ دعػػكل قضػػائية أمػػاـ المحػػاكـ االبتدائيػػة كأمػػاـ المحػػاكـ اإلداريػػة التػػي تػـػ إنشػػا

كبالتػػالي  ،، فتقػػـك المحػػاكـ بضػػماف تطبيػػؽ القػػانكف عمػػى الكافػػة حكامػػان كمحكػػكميفحػػديثان  المحافظػػات
قامػػػة التػػػ أكتأكيػػػد مبػػػدأ المشػػػركعية فيمػػػا يصػػػدر عػػػف اإلدارة مػػػف أعمػػػاؿ قانكنيػػػة  كازف بػػػيف ماديػػػة كا 

المصمحة العامػة التػي تمثميػا اإلدارة، كالمصػمحة الخاصػة المتمثمػة فػي حقػكؽ األفػراد كحريػاتيـ التػي 
 كبما يحقؽ المصمحة العامة. ،تقيد إال في حدكد القانكف أكيجب أف ال تمس 

ذا كاف النظاـ العاـ قديمان ييعرؼ بالنظر  غايتو في المحافظة عمى األمف العاـ  إلىكا 
كالصحة العامة كالسكينة العامة إال أنو بعد تطكر دكر الدكلة كاتساع نشاطيا ساير النظاـ 

النظاـ العاـ الخمقي، كالمحافظة عمى الركنؽ، كالنظاـ  إلىالعاـ ىذا التكسع، كامتدت فكرتو 
ذا كاف ىناؾ اختالؼ بيف الفقياء ا لفرنسييف حكؿ النظاـ العاـ الخمقي إال العاـ االقتصادم، كا 

أف القضاء الفرنسي اعترؼ لسمطات الضبط اإلدارم بالتدخؿ في حالة كجكد تيديد للداب 
العامة، حيث اعترؼ بصحة قرار الضبط اإلدارم الذم ييحـر عمى النساء ارتداء زم الرجاؿ، 

ت المالكمة بسبب ر عرض مبارياظبشرعية قرار الضبط اإلدارم الذم يحاعترؼ ككذلؾ 
العنؼ الذم تتسـ بو كمساسيا باألخالؽ، كحكـ ايضان بمنع عرض المطبكعات المخمة 

أما فيما يتعمؽ بجماؿ الركنؽ فقد رفض مجمس الدكلة الفرنسي في البداية استخداـ  (ِ)باآلداب
سمطات الضبط اإلدارم لسمطتيا في المحافظة عميو، إال أف ىذا القضاء تطكر كأجاز ىذا 

ـ بأف )اإلدارة عندما اصدرت الئحة تمنع ُّٔٗلتدخؿ، حيث قضى في حكـ صادر عاـ ا
تكزيع اإلعالنات عمى المارة في الطرقات خكفان مف إلقائيا في الطرقات العامة عقب قراءتيا، 

، كىك األمر الذم ييدد تشكيو جماؿ الشكارع، فإنيا لـ تخرج بذلؾ عمى كما يحدث عادةن 
كنظران لمتطكرات االقتصادية كاالجتماعية  ،(ّ)ستعماؿ سمطات الضبط(األغراض المرسكمة إل

فقد تزايد تدخؿ الدكلة في كؿ المجاالت فتطمب ذلؾ تنظيـ العالقات االقتصادية لتحقيؽ 
                                  

 ( مف الدستكر اليمني.ُٓالمادة ) (ُ)
 .ََِـ، صُّٗٗ،ه، شركة مطابع الطكبجي، القاىرةعادؿ السعيد أبكالخير، الضبط اإلدارم كحدكد د. (ِ)
 .ِّْـ، صُِٖٗاإلسكندرية، ،سامي جماؿ الديف، المكائح اإلدارية كضمانة الرقابة اإلدارية، منشأة المعارؼ ( د.ّ)
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النظاـ العاـ االقتصادم، إال أف تقييد حرية التجارة كالصناعة متركؾ لممشرع، كال يجكز 
إال أف  (ُ)ال ألىداؼ متعمقة بالنظاـ العاـ بمفيكمو التقميدملسمطات الضبط اإلدارم تقييدىا إ

االعتراؼ بتدخؿ سمطات الضبط اإلدارم لتقييد النشاطات  إلىىناؾ مف الفقياء مف يذىب 
االقتصادية، حتى في حالة عدـ النص عميو مف المشرع، بحيث تتسع فكرة النظاـ العاـ 

إشباع حاجات ضركرية كممحة، فيككف تدخؿ  إلىلتشمؿ النظاـ العاـ االقتصادم الذم ييدؼ 
تحقيؽ بعض المصالح االقتصادية التي تيـ النظاـ العاـ كإجراءات التمكيف  أجؿاإلدارة مف 

ذا خرجت سمطات الضبط اإلدارم عف ىذه الحدكد تتعرض لرقابة  كتكفير المكاد الغذائية كا 
 .(ِ)القضاء، كتككف أعماليا عرضة لإللغاء

يقضي بخضكع االشخاص كسمطات الدكلة لحكـ القانكف كالقاضي إف مبدأ الشرعية 
بحيث تككف أعماليا متفقو مع  ،اإلدارم ىك مف يقـك بإلزاـ اإلدارة بالخضكع لحكـ القانكف

حتماالت خركج اإلدارة عمى مبدأ الشرعية كثيرة نظران لتعدد أكجو إالقكاعد القانكنية، كلكف 
اطنيف، كما تتمتع بو مف امتيازات كليذا كاف البد مف نشاطاتيا كاحتكاكيا اليكمي مع المك 

كجكد سمطة القضاء التي يمنحيا القانكف االختصاص بالرقابة عمى اعماؿ الضبط اإلدارم، 
لمتأكد مف مدل مشركعيتيا كمكافقتيا لمقانكف، كليذا ظيرت ضركرة الرقابة القضائية عمى 

ضماف لتأكيده كاحترامو، حتى تككف سيادة عماؿ الضبط اإلدارم لمحفاظ عمى مبدأ الشرعية ك أ
 .( ّ)حماية حقكؽ كحريات االفراد أجؿالقانكف فكؽ الجميع مف 

كليذا يقـك القاضي اإلدارم بكزف أعماؿ الضبط اإلدارم بميزاف القانكف، فإذا تعمؽ األمر 
، بعيب خارجي، فيجب عميو مراقبة مدل مراعاة قكاعد االختصاص التي ىي مف النظاـ العاـ

كيجب عمى القاضي إثارتيا مف تمقاء نفسو، كعميو التفرقة بيف األشكاؿ الجكىرية التي يجب 
عمى اإلدارة االلتزاـ بيا، كاالشكاؿ غير الجكىرية التي ال يترتب عمى عدـ االلتزاـ بيا عدـ 
شرعية التصرؼ اإلدارم، كما يراقب القاضي المشركعية الداخمية لمقرار الضبطي، كيراقب 

لـ تنحرؼ في استخداـ سمطتيا، كما يبحث كانيا تطبيؽ اإلدارة لمقانكف تطبيقان سميمان، مدل 
القاضي األسباب التي استندت إلييا سمطات الضبط اإلدارم إلصدار قرارىا بحيث ينبغي أف 

فقد تستند اإلدارة في قرارىا  ،(ْ)يككف ذلؾ في حدكد مبدأ الشرعية حفاظان عمى النظاـ العاـ

                                  
 .ّٕٔـ، صُِٗٗ،، القاىرةِط  دار الفكر العربي،محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم،  ( د.ُ)
محمكد سعد الديف الشريؼ، فمسفة العالقة بيف الضبط اإلدارم كالحريات، مجمة مجمس الدكلة، دار  ( د.ِ)

 .ْٕـ، صُٗٔٗ، القاىرةالكتاب العربي لمطباعة، 
دكف بالجزائر،  ،، نظرية القرارات اإلدارية بيف عمـ اإلدارة كالقانكف اإلدارم، دار ىكمةعمار عكابدم ( د.ّ)

 .ُِٔتاريخ نشر، ص
 .ِٖدكف تاريخ، صبعمار بكضياؼ، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار ريحانو، الجزائر،  د.( ْ)
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لمقرار فيقـك القاضي بالبحث عف سبب صحيح  ان ف يككف سندخاطئ ال يصمح ألسبب  إلى
يصمح لتأسيس القرار ليحؿ محؿ السبب المعيب الذم ذكرتو اإلدارة فيحؿ القاضي محؿ 

كذلؾ خالفان لمقاعدة العامة التي تقضي بأف عمى القاضي فحص  ،اإلدارة في تقدير األسباب
ثبكت عدـ مشركعيتو كال يتدخؿ في صميـ عمؿ اإلدارة  سباب القرار كالحكـ بإلغائو عندأ

 .(ُ)كيحؿ تقديره محؿ تقدير اإلدارة
ىذا القرار  يلغأ إذاحيث يرل انو  ،كلكف مجمس الدكلة الفرنسي قد خالؼ ىذه القاعدة

سبابو فإف اإلدارة ستقـك بإصدار قرار آخر جديد بنفس محتكل القرار السابؽ ألعدـ صحة 
لغاء التي سيصدرىا المجمس عديمة حكاـ اإلأكلكف كفقان ألسباب صحيحة، كحتى ال تككف 

الفائدة مف الناحية العممية، فإنو يقـك بإحالؿ األسباب الصحيحة محؿ األسباب الخاطئة التي 
حالؿ في نطاؽ السمطة المقيدة ي إصدار القرار، كلـ يقتصر ذلؾ اإلاستندت إلييا اإلدارة ف
نما امتد  حالؿ األسباب الصحيحة محؿ األسباب الخاطئة في نطاؽ السمطة إ إلىلإلدارة، كا 

ستقر عميو مجمس أقد خالفت ما فالتقديرية لإلدارة. أما محكمة القضاء اإلدارم في مصر 
فييا  التي يككففي إحالؿ السبب في الحاالت الدكلة الفرنسي، كأقرت لنفسيا الحؽ 

 .(ِ)ان يختصاص اإلدارة اختصاصان تقدير إ
كالقاعدة العامة أف اإلدارة غير ممزمة بالكشؼ عف أسباب قراراتيا مالـ يمزميا المشرع 

كلكف المشرع في العديد مف الدكؿ يمـز اإلدارة  ،بذلؾ، طبقان لقاعدة ال تسبيب بدكف نص
بتبرير قراراتيا خاصة الفردية التي تضر بحقكؽ كحريات االفراد، بحيث يمكف  صراحةن 

عمى عدـ قياـ ىذا  ةن فصاح عف سبب قرارىا، قريناإل بعدـلمقاضي اف يعتبر امتناع اإلدارة 
قاـ  إذاالقرار عمى سبب صحيح، فال يككف القرار اإلدارم مشركعان كمنتجان آلثاره القانكنية إال 

اتخاذه،  إلىالقانكنية التي تدفع اإلدارة  أكد ماديان أم ثبكت الكاقعة المادية عمى سبب مكجك 
كجدت  إذاكليذا فإف القضاء اإلدارم ال يعتبر تدخؿ سمطة الضبط اإلدارم مشركعان إال 

 .(ّ)خالؿ بالنظاـ العاـسباب جدية تيدد باإلأ
كما يقـك القاضي بالرقابة عمى القرار اإلدارم مف حيث اليدؼ النيائي الذم يسعى رجؿ 

تحقيقو كىك الحفاظ عمى النظاـ العاـ تحقيقان لممصمحة العامة كليذا فمك استيدفت  إلىاإلدارة 

                                  
كمية رسالة دكتكراه مقدمة إلى  ( د. محمد حسنيف عبدالعاؿ، فكرة السبب في القرار اإلدارم كدعكل اإللغاء، ُ)

 .ّٖ،ْٖـ، صُُٕٗالحقكؽ، جامعة القاىرة، 
، منشأة المعارؼ ،اإللغاء( ء اإلدارم عمى أعماؿ اإلدارة )قضاءعبدالغني بسيكني، كالية القضا ( د.ِ)

 .ِِٖ،ِّٖـ، صُّٖٗ، اإلسكندرية
الطماكم، الضبط اإلدارم، دراسة مقارنة، مجمة األمف كالقانكف، كمية شرطة دبي، السنة محمد ( د. سميماف ّ)
 .ُِٖـ، صُّٗٗ، ُ، العددُ
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 أكاالنتقاـ  إلىكانت تيدؼ  أكمحاباة  أكشخصية منفعة إجراءات الضبط اإلدارم تحقيؽ 
حزبي فإنيا تعد غير مشركعة، كذلؾ قد ال يكتفي المشرع في عدة حاالت  أكلباعث سياسي 

بتحقيؽ المصمحة العامة بمفيكميا الكاسع، بؿ يخصص ىدفان معينان لمضبط اإلدارم، كفي ىذه 
الحالة يجب أف يستيدؼ القرار اإلدارم اليدؼ الخاص الذم حدده القانكف، عمالن بقاعدة 

 .(ُ)عالكة عمى تحقيؽ المصمحة العامة ىداؼص األيتخص
مقانكف في القرارات اإلدارية التي تتخذىا عند ممارستيا ليعتبر مبدأ خضكع اإلدارة حيث 

لنشاطيا بصفة عامة كالضبط اإلدارم بصفة خاصة، مف أىـ المبادئ التي تقـك عمييا دكلة 
كلة القانكف كالدكلة القانكف، حتى قيؿ بأف احتراـ مبدأ المشركعية ىك الفاصؿ بيف د

ف أكعمى الرغـ مف تعدد كسائؿ الطعف في القرارات اإلدارية الضبطية، إال  ،(ِ)البكليسية
دعكل اإللغاء تعتبر مف اىـ الكسائؿ التي يتمتع بيا االفراد لمكاجية تعسؼ اإلدارة، كفي ىذه 

لقضائية أماـ الجيات ا بتقديـ دعكل الدعكل يقـك صاحب الصفة القانكنية كالمصمحة
فردم غير مشركع، سكاءن في  أكالمختصة في الدكلة لممطالبة بإلغاء قرار إدارم تنظيمي 

عناصره الداخمية المتمثمة  أكعناصره الخارجية المتمثمة في االختصاص كالشكؿ كاالجراءات 
 في المحؿ كالسبب كالغاية، كلمقاضي اإلدارم كامؿ السمطة إللغاء القرارات اإلدارية المطعكف

 .(ّ)ثبت لديو حالة مف حاالت تجاكز السمطة إذافييا، 
طمػػب إلغػػاء قػػرار إدارم سػػمبي غيػػر مشػػركع، كذلػػؾ عنػػدما بكػػذلؾ قػػد تكجػػو دعػػكل اإللغػػاء 

امتناعيػا عػف اتخػاذ  أكتمتنع سمطات الضبط اإلدارم عف اتخػاذ قػرار الزميػا القػانكف بإصػداره 
 مكقؼ معيف في مكضكع يمزميا القانكف باتخاذ مكقؼ بشأنو.

كليػػذا يمكػػف القػػكؿ أف دعػػكل اإللغػػاء لػػيس ليػػا سػػكل غػػرض كاحػػد يتمثػػؿ فػػي إلغػػاء القػػرار 
اإلدارم غير المشركع، إذ يحاكـ كيخاصـ القرار اإلدارم باعتباره قضاء عيني يطمب فيو رافػع 

لقانكنيػػػة كالمشػػػركعية بشػػػكؿ عػػػاـ، كمػػػا أف سػػػمطة اإلدارة فيمػػػا يتعمػػػؽ الػػػدعكل احتػػػراـ القاعػػػدة ا
بينمػػػا يعتبػػػر ركػػػف المحػػػؿ كالسػػػبب  ،يػػػدةقبمسػػػألة االختصػػػاص كالشػػػكؿ كالغايػػػة تكػػػكف عػػػادة م

المجاؿ المالئـ إلثارة مسػألة السػمطة التقديريػة ليػا، فػإلى جانػب فحػص مػدل مشػركعية القػرار، 
لػػػى جانػػػب دعػػػكل ، (ْ)ة قػػػرار الضػػػبط اإلدارمصػػػبح القاضػػػي اإلدارم يفحػػػص مػػػدل مالءمػػػأ كا 

تجػػاكز السػػمطة التػػي تسػػمح لألفػػراد بإلغػػاء القػػرارات اإلداريػػة التنظيميػػة كالفرديػػة الغيػػر مشػػركعة 

                                  
 .ْٓٔـ، صُٓٗٗكحدكده، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، أبك الخير، الضبط اإلدارم السعيد ( د. عادؿ ُ)
ربيع أنكر فتح الباب، االختصاصات بنظر المنازعات اإلدارية في دكلة قطر، المجمة القانكنية  ( د.ِ)

 .ّٗـ، صََِٕ، ِكالقضائية، مركز الدراسات القانكنية كالقضائية، كزارة العدؿ، الدكحة، العدد
، نظرية الدعكل ِعكابدم، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، في النظاـ القضائي الجزائرم، جعمار  ( د.ّ)

 .ُّْصـ، ََِّ، الجزائر، ِاإلدارية، ط
 .ّْٗـ، صََِٔ، ُٔ، العددَّ( د. خالد الزبيدم، القرار اإلدارم السمبي، مجمة الحقكؽ، جامعة الككيت، السنة ْ)
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ضػرار فراد بسمطة مقاضاة اإلدارة كتحميميا مسؤكلية التعكيض عف األمة، يتمتع األئكالغير مال
 ،عمػػاؿ الماديػػةلتصػػرفات القانكنيػػة، بػػؿ حتػػى األالماديػػة كالمعنكيػػة التػػي تمحػػؽ بيػػـ جػػراء ىػػذه ا
القضػػػػاء الكامػػػػؿ التػػػػي تعتبػػػػر مػػػػف الػػػػدعاكل  أككذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ دعػػػػكل المسػػػػؤكلية اإلداريػػػػة 

 .(ُ)حماية مصالح شخصية خاصة  إلىالشخصية الذاتية ألنيا تيدؼ 
 الثاىيب  ـاملطل

 السقابة القضائية على دضتوزية القواىني
كجػػػكد ىيئػػػػة قضػػػػائية تتػػػػكلى الرقابػػػػة عمػػػػى  عمػػػػى دسػػػػتكرية القػػػػكانيف تعنػػػي الرقابػػػػة القضػػػػائية

ف القكاعػػد الدسػػتكرية تحتػػؿ المكانػػة العميػػا أعمػػى  فقيػػاء القػػانكفكال خػػالؼ بػػيف  ،دسػػتكرية القػػكانيف
فػػي سػػمـ التػػدرج اليرمػػي لمنظػػاـ القػػانكني فػػي الدكلػػة، فيػػي تسػػمك عمػػى كػػؿ مػػا عػػداىا مػػف قػػكانيف، 

نظمػػػة كسػػػمطات يتقيػػػد بالدسػػػتكر كال يخالفػػػو، ككػػػذلؾ يجػػػب عمػػػى األكليػػػذا فػػػإف القػػػانكف يجػػػب اف 
عنػػد قياميػػا بإصػػدار قراراتيػػا اإلداريػػة كعػػدـ مخالفتيػػا  كالقػػانكف الضػػبط احتػػراـ نصػػكص الدسػػتكر

يجػب اف يكػكف ىنػاؾ جػزاء  كبالتػاليالمتعمقػة بػالحقكؽ كالحريػات،  كالقانكنيػة الدسػتكرية لمنصػكص
، كتطبيػػؽ ىػػذا الجػػزاء ىػػك المقصػػكد كالقػػانكف ألحكػػاـ الدسػػتكريترتػػب عمػػى مخالفػػة تمػػؾ السػػمطات 

 أكدنػػػػى بالرقابػػػة عمػػػػى دسػػػتكرية القػػػػكانيف كالمتمثمػػػة فػػػػي مراقبػػػة مػػػػدل اتفػػػاؽ القكاعػػػػد القانكنيػػػة األ
، كيجػب إلغائيػا (ِ)حكاـ الدستكر، فإذا كانت قد خالفتو فتكصؼ بأنيا غير دستكريةأاختالفيا مع 

 مف قبؿ السمطة القضائية.
عد الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف مف الضمانات الدستكرية اليامة لحماية مبػدأ كت

المشركعية الذم يقضي بخضػكع الحكػاـ كالمحكػكميف لحكػـ القػانكف، كمػا أف ىػذه الرقابػة التػي 
يمارسػػػػيا القضػػػػاء تعػػػػد ضػػػػمانة قكيػػػػة لسػػػػمك الدسػػػػتكر، كقػػػػد أككػػػػؿ الدسػػػػتكر اليمنػػػػي الصػػػػادر 

كالتي تعػد أعمػى  ،الدائرة الدستكرية بالمحكمة العميا إلىو أمر ىذه الرقابة ـ كتعديالتُُٗٗعاـ
( مف الدستكر المحكمة العميػا، حػؽ الفصػؿ ُُٓالمادة ) خكلتحيث  ،ىيئة قضائية في اليمف

 في الدعاكم كالدفكع المتعمقة بعدـ دستكرية القكانيف كالمكائح كاألنظمة كالقرارات.
فالدسػػػػتكر قػػػػد أقػػػػر بحقػػػػكؽ األفػػػػراد كحريػػػػاتيـ بنصػػػػكص كاضػػػػحة كصػػػػريحة، كاألصػػػػؿ فػػػػي 
التشػػريعات التػػػي تصػػػدر مػػػف البرلمػػاف أف تكػػػكف مكافقػػػة لمدسػػػتكر كال تخالفػػو، كلػػػك حػػػدث كصػػػدر 

قػػرار يتعػػارض مػػع نصػػكص الدسػػتكر فػػإف ذلػػؾ ينطػػكم عمػػى عيػػب مخالفػػة  أكالئحػػة  أكقػػانكف 
تمػػت مخالفتيػػا تتعمػػؽ بحقػػكؽ األفػػراد كحريػػاتيـ أـ تتعمػػؽ  كانػػت النصػػكص التػػيأالدسػػتكر، سػػكاءن 

 .(ّ)بأمكر أخرل نص عمييا الدستكر صراحةن 

                                  
، ُٖسائؿ اإلدارة في إنياء قراراتيا، مجمة الحقكؽ، جامعة الككيت، سنة محمد الحمكد، ك  إبراىيـ( د. ُ)

 .ُِٖـ، صُْٗٗ، ْالعدد
 .ّٓٓـ، صُٗٗٗ( د. زيف بدر فراج، النظـ السياسية كمبادئ القانكف الدستكرم، مكتبة الجالء الجديدة، المنصكرة، ِ)
 .ّٓٓسابؽ، صالمرجع ال( د. زيف بدر فراج، ّ)
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كقػػد نظػػـ قػػانكف السػػمطة القضػػائية أسػػمكب الطعػػف بعػػدـ الدسػػتكرية أمػػاـ الػػدائرة الدسػػتكرية 
بحيػث يحػػؽ لكػؿ مػػكاطف  ،مػا أف يػتـ عػػف طريػؽ الػػدعكل األصػميةإبالمحكمػة العميػا بطػػريقتيف: 

مباشػػػرة أمػػاـ الػػػدائرة الدسػػتكرية، طالبػػػان إلغػػاء قػػػانكف مػػا لمخالفتػػػو لنصػػػكص  ةرفػػع دعػػػكل مبتػػدأ
القػػانكف مباشػػرة أمػػاـ الػػدائرة  الطعػػف بعػػدـ دسػػتكريةرافػػع الػػدعكل  أكالدسػػتكر، كييػػدؼ المػػكاطف 

عػػف بعػػدـ الدسػػتكرية الدسػػتكرية بػػدعكل مبتػػدأه يرفعيػػا اسػػتقالالن عػػف أم نػػزاع أخػػر، كقػػد يػػتـ الط
بأسمكب الدفع، حيث يفترض في ىذه الحالة كجكد نزاع مطركح أمػاـ إحػدل المحػاكـ، ثػـ يػدفع 
أحػػػد الخصػػػـك بعػػػدـ دسػػػتكرية الػػػنص القػػػانكني الكاجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى النػػػزاع لمخالفتػػػو نػػػص 

 .(ُ)كاف ىذا النص يتعمؽ بالحقكؽ كالحريات أـ بأمكر أخرل نضميا الدستكرأدستكرم سكاءن 
لغاء القػكانيف  ذا كاف الدستكر ىك القانكف االعمى في الدكلة فالبد مف احتراـ نصكصو كا  كا 

القػػػرار اإلدارم المخػػػالؼ لمدسػػػتكر،  أكالالئحػػػة  أكالمخالفػػػة لػػػو، كعػػػدـ ترتيػػػب أم اثػػػر لمقػػػانكف 
ا صػبح كاجبػان عمييػػأكبالتػالي  ،الػدائرة الدسػتكرية بالمحكمػة العميػػا إلػػىكىػذه الميمػة التػي اككمػت 

الحفػػػػاظ عمػػػػى الشػػػػرعية  أجػػػػؿالفصػػػػؿ فػػػػي دسػػػػتكرية القػػػػكانيف المطعػػػػكف بعػػػػدـ دسػػػػتكريتيا مػػػػف 
الدسػػػػتكرية، كحمايػػػػة حقػػػػكؽ االفػػػػراد كحريػػػػاتيـ، كعػػػػف طريػػػػؽ الرقابػػػػة القضػػػػائية عمػػػػى دسػػػػتكرية 

بحيػػث تعػػد الرقابػػة عمػػى تصػػرفات الحكػػاـ  ،القػػكانيف كالقػػرارات اإلداريػػة يتحقػػؽ مبػػدأ المشػػركعية
الرئيسػػية فػػي أيػػة حككمػػة قانكنيػػة، فالبػػد فػػي كػػؿ حككمػػة عادلػػة مػػف خضػػكع ىػػـ القكاعػػد أمػػف 

 أكقػػػػرارات  أكلػػػػكائح  أكالحكػػػاـ جميعػػػػان لمبػػػدأ المشػػػػركعية فػػػػي تصػػػرفاتيـ سػػػػكاءن كانػػػػت قػػػكانيف 
إجراءات فردية، كليذا تعد الرقابػة القضػائية عمػى دسػتكرية القػكانيف مػف الكسػائؿ الرئيسػية التػي 
يمكػػػف عػػػػف طريقيػػػا ضػػػػماف احتػػػراـ كنفػػػػاذ القكاعػػػد الدسػػػػتكرية، كضػػػماف صػػػػدكر القػػػكانيف مػػػػف 

شػػػؾ يحقػػػؽ فػػػي النيايػػػة احتػػػراـ ال تعػػػدم، كىػػػذا بػػػ أكخػػػالؿ إالبرلمػػػاف فػػػي إطػػػار الدسػػػتكر دكف 
 .(ِ)ات العامة التي كفمتيا النصكص الدستكريةالحقكؽ كالحري

أف الدسػتكر اليمنػي قػد أعطػى اإلدارة الحػؽ فػي إصػدار  يػرل الباحػث:مف خالؿ ما سبؽ 
حمايػة النظػاـ العػاـ، كىػذه الكظيفػة التػي تمارسػيا اإلدارة تمػس  أجػؿلكائح الضبط اإلدارم مػف 

جػػكد ضػػمانات دسػػتكرية كقانكنيػػة بشػػكؿ مباشػػر حقػػكؽ األفػػراد كحريػػاتيـ، كليػػذا كػػاف البػػد مػػف ك 
اكتفػػػاء الباحػػػث االعتػػػداء عمػػػى حقػػػكؽ األفػػػراد كحريػػػاتيـ، كفػػػي ىػػػذا البحػػػث  أكتمنػػػع المسػػػاس 

كالتػي تمثمػت فػي التنظػيـ الدسػتكرم  ،الضمانات التي نص عمييا الدسػتكر اليمنػي إلىبالتطرؽ 
 عمييا. لمحقكؽ كالحريات كالرقابة القضائية

  

                                  
 ـ.ُُٗٗ( لسنة ُرقـ )اليمني  قانكف السمطة القضائية( مف ُٗ( المادة )ُ)
ـ، ُٖٕٗعمي السيد باز، الرقابة عمى دستكرية القكانيف في مصر، دار الجامعات المصرية، االسكندرية،  ( د.ِ)

 .ُِٕص
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 اخلـاتـوـة
َا الَ تَُؤاِخْذًَا أى ًَِّسيٌَآ  أَْخَطؤًَْا( أو)َربٌَّ

(1)
 

الحمد هلل الذم أعاننا ككفقنا عمى إنياء ىذا البحػث، كعمػؿ عممػي بحثػي ال يجػكز الكمػاؿ 
ثػػػراءه،  كال ندعيػػو، فالكمػػاؿ هلل كحػػػده، كقػػد بػػػذلت جيػػدم، كعممػػت كػػػؿ مػػا أسػػػتطعت لتنقيحػػو كا 

كحسػػبي إنػػي اجتيػػدت كبػػذلت جيػػدم فػػي مثػػؿ ىػػذه األكضػػاع كالظػػركؼ التػػي يمػػر بيػػا الػػيمف 
 الحبيب، كقد ضمنت ىذه الخاتمة بأىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث كما يمي: 

 أواًل: النتائج:
حفػػظ النظػػاـ العػػاـ فػػي المجتمػػع مػػف خػػالؿ قيػػاـ اإلدارة  إلػػىكظيفػػة الضػػبط اإلدارم  تيػػدؼ -ُ

جراءات تيدؼ   تنظيـ كتقييد أنشطة األفراد. إلىبفرض قيكد كا 
اإلدارة كظيفػة الضػبط اإلدارم عػف طريػؽ لػكائح الضػبط اإلدارم، كقػرارات الضػبط تمػارس  -ِ

 تحقيؽ المصمحة العامة. أجؿالفردية، كالجزاءات اإلدارية كالقكة المادية مف 
حػػػاط الدسػػػتكر اليمنػػػي حقػػػكؽ كحريػػػات األفػػػراد بضػػػمانات كقيػػػكد يجػػػب عمػػػى اإلدارة عػػػدـ أ -ّ

 المساس بيا عند ممارستيا لكظيفة الضبط اإلدارم.
 خضكع أعماؿ اإلدارة لمرقابة القضائية كالتي تمنع اإلدارة مف االنحراؼ في استعماؿ السمطة. -ْ
صػدكر قػكانيف كلػكائح كقػرارات مػف منػع  إلػىتؤدم الرقابة القضائية عمى دسػتكرية القػكانيف  -ٓ

مف خػالؿ الطعػف بعػدـ المنصكص عمييا بالدستكر شأنيا المساس بحقكؽ كحريات األفراد 
 الدستكرية أماـ الدائرة الدستكرية في المحكمة العميا.

 ثانيًا: التوصيات:
تمتـز اإلدارة عند ممارستيا لكظيفة الضبط اإلدارم بالقيكد كالضمانات الدسػتكرية كالقانكنيػة  -ُ

 المساس بحقكؽ األفراد كحرياتيـ. كألمنع االعتداء 
 تكعيتيـ بحقكؽ األفراد كحرياتيـ. إلىعمؿ دكرات تدريبية لرجاؿ الضبط اإلدارم، تيدؼ يتـ  -ِ
 أك، كترتػب عمػى ىػذه الممارسػة اعتػداء كؿ شخص مارس كظيفة الضػبط اإلدارم يحاسب -ّ

مساس بحقكؽ األفػراد كحريػاتيـ، سػكاءن تمػت محاسػبتو مػف قبػؿ اإلدارة أـ مػف قبػؿ القضػاء 
 مع إمكانية مطالبة المتضرر بالتعكيض المدني.

 أجػػػؿعػػػف القضػػػاء العػػػادم مػػػف فػػػي الػػػيمف  قضػػػاء إدارم مسػػػتقؿ  يكصػػػي الباحػػػث بإنشػػػاء -ْ
التػػي تمػػس التقاضػػي فػػي الػػدعاكل كعػػدـ إطالػػة مػػدة  ،يػػةسػػرعة البػػت فػػي المنازعػػات اإلدار 

 فييا حقكؽ األفراد كحرياتيـ.
الرقابػػػػػة القضػػػػػائية تمثػػػػػؿ الحصػػػػػف الحصػػػػػيف كالػػػػػركف الػػػػػركيف لحمايػػػػػة مبػػػػػدأ المشػػػػػركعية،  -ٓ

 كالمحافظة عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ.

                                  
 (.ِٖٔ) :اآلية ،سكرة البقرة (ُ)
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 ـعــساجـــاملاملصــادز و

 أواًل: الكتب المتخصصة والعامة:

 م. ٕٔٓٓ ،صنعاء ،الوجيز في احكام القانون اإلداري اليمني، مركز الصادق ،شرف الدين أحمدد.  -ٔ
 م.ٜ٘٘ٔ ،اإلسكندرية، دار النشر لمجامعات المصرية ،مبادئ القانون اإلداري ،د. توفيق شحاتو -ٕ
 م.ٕٗٓٓ ، القاىرة،الوسيط في القانون الدستوري، دار النيضة العربية، د. جابر جاد نصار -ٖ
دبوان القديمي ، صالحيات رجال الشرطة في مجال الضبط اإلداري ، المركز العربي لمنشر د. حمود  -ٗ

 م.ٖٕٔٓاالكاديمي، صنعاء، 
د. داود الباز ، حماية السكينة العامة ، معالجة لمشكمة العصر في فرنسا ومصر ، دراسة تأصيمية مقارنة  -٘

 م. ٜٜٚٔضة العربية، القاىرة، في القانون اإلداري البيئي والشريعة االسالمية ، دار الني
 م.ٜٜٜٔد. زين بدر فراج، النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة،  -ٙ
 م.ٖٜٚٔالطماوي، مبادئ القانون اإلداري ، دار النيضة العربية، القاىرة، محمد د. سميمان  -ٚ
 م.ٕٜٛٔاإلسكندرية، ، قابة اإلدارية، منشأة المعارفد. سامي جمال الدين، الموائح اإلدارية وضمانة الر  -ٛ
د. عبدالرؤوف ىاشم بسيوني ، نظرية الضبط اإلداري في النظم الوظيفية المعاصرة والشريعة اإلسالمية،  -ٜ

 م.ٕٗٓٓدار النيضة العربية، القاىرة، 
 م.ٕ٘ٓٓد. عبدالغني بسيوني، القانون اإلداري، منشأة المعارف ، االسكندرية،  -ٓٔ
 م.ٕ٘ٓٓوالية القضاء اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  ـــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ٔٔ
، ، مطبعة العالقات العامة بوزارة الداخميةاليمني د. عبدالكريم العزيز، الوجيز في شرح قانون ىيئة الشرطة -ٕٔ

 م.ٕ٘ٓٓ، ٕ، طصنعاء
 م.ٖٜٜٔد. عادل السعيد أبو الخير، الضبط اإلداري وحدوده، شركة مطابع الطوبجي، القاىرة،  -ٖٔ
د. عمي السيد باز، الرقابة عمى دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية،  -ٗٔ

 م.ٜٛٚٔ
 .مٕٓٔٓ ،صنعاء ،المصري ، الوجيز في القانون اإلداري اليمني، مركز الصادقعمي د. عمي  -٘ٔ
دون بالجزائر،  ،د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة والقانون اإلداري، دار ىومة -ٙٔ

 تاريخ نشر.
، نظرية الدعوى ٕالنظرية العامة لممنازعات اإلدارية، في النظام القضائي الجزائري، ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -ٚٔ

 م.ٖٕٓٓ، الجزائر، ٕ، طاإلدارية
 .بدون تاريخ نشر.د. عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، دار ريحانو، الجزائر،  -ٛٔ
 م.ٜٚٛٔ ،د. ماجد راغب الحمو ، القانون اإلداري ، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية -ٜٔ
 م.ٕٓٓٓالقاىرة،  د. محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون اإلداري ، دار النيضة العربية، -ٕٓ
 م ٕٜٜٔد. محمد حسنين عبدالعال ، القانون الدستوري ، دار النيضة العربية، القاىرة،  -ٕٔ
 م.ٜ٘ٛٔ ،صنعاء ،عجيمو ، القانون اإلداري اليمني أحمدد. عاصم  ،د. محمد رفعت عبدالوىاب -ٕٕ
 م.ٜٜٜٔ، مكان نشر، بدون د. محمد محمد الدرة ، استراتيجية الضبط االداري لمنع الجريمة في اليمن -ٖٕ
د. محمد محمد بدران ، مضمون فكرة النظام العام ودورىا في مجال الضبط اإلداري ، دراسة مقارنة بين  -ٕٗ

 م.ٕٜٜٔالقانون المصري والفرنسي 
د. محمد محمد عبده إمام، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية وتنظيم مجمس الدولة، دراسة مقارنة، دار  -ٕ٘

 م.ٕٛٓٓرية، الفكر الجامعي، اإلسكند
 م.ٜٓٛٔد. محمود عاطف البنا، حدود سمطات الضبط اإلداري، مطبعة جامعة القاىرة،  -ٕٙ
 م.ٕٜٜٔ، دار الفكر العربي، القاىرة، ٕالوسيط في القانون اإلداري، ط  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ٕٚ



 الضناىات الدضتوزية للحسيات واذتقوق العامة 
  يف مواجَـة ضلطات الضبط اإلدازي يف الينً    
        

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 106

 

 ثانيًا: رسائل الدكتوراه:
كمية  إلىمقدمة  عمي، ضمانات الحرية في النظم السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه أحمدد. حسن  -ٔ

 م.ٜٜٚٔ ،القاىرةالحقوق، جامعة 
كمية  إلىمقدمة د. عبدالعظيم عبدالسالم عبدالحميد ، العالقة بين القانون والالئحة ، رسالة دكتوراه  -ٕ

 م.ٜٗٛٔعين شمس ،  ، جامعةحقوقال
كمية  إلىمحمد حسنين عبدالعال، فكرة السبب في القرار اإلداري ودعوى اإللغاء، رسالة دكتوراه مقدمة د.  -ٖ

 م.ٜٔٚٔالحقوق، جامعة القاىرة، 
 إلىمقدمة د. محمد شريف اسماعيل ، سمطات الضبط االداري في الظروف االستثنائية ، رسالة دكتوراه ،  -ٗ

 م.ٜٜٚٔ ،عين شمس ، جامعةحقوقكمية ال

 المجالت العممية: ًا:ثالث

، ٛٔد. إبراىيم محمد الحمود، وسائل اإلدارة في إنياء قراراتيا، مجمة الحقوق، جامعة الكويت، سنة  -ٔ
 م.ٜٜٗٔ، ٗالعدد

 م.ٕٙٓٓ، ٖ، العددٖٓد. خالد الزبيدي، القرار اإلداري السمبي، مجمة الحقوق، جامعة الكويت، السنة  -ٕ
بنظر المنازعات اإلدارية في دولة قطر، المجمة القانونية والقضائية، د. ربيع أنور فتح الباب، االختصاصات  -ٖ

 م.ٕٚٓٓ، ٕمركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، الدوحة، العدد
د. محمود سعد الدين الشريف، فمسفة العالقة بين الضبط اإلداري والحريات، مجمة مجمس الدولة، دار  -ٗ

 م.ٜٜٙٔ، ةالقاىر الكتاب العربي لمطباعة، 
الشرطي ، الشارقة ،  مجمة الفكرد. محمود سامي جمال الدين ، العمل الشرطي وتحقيق المصمحة العامة ،  -٘

 م.ٜٜٗٔ، العدد الرابع ،المجمد الثالث
د. ليمى سمطاني، القاضي اإلداري بين امتيازات السمطة العامة والمحافظة عمى الحريات العامة، مجمة  -ٙ

 م.ٕٛٓٓ ،ٗالجزائر، العددجامعة نية، كمية الحقوق، العموم اإلدارية والقانو 

 القوانين واألنظمة: رابعًا:

 م وتعديالتو.ٜٜٔٔالدستور اليمني الصادر عام  -ٔ
 م.ٕٗٔٓالدستور المصري الصادر عام  -ٕ
 م.ٜٜٔٔ( لسنة ٔقانون السمطة القضائية اليمني رقم ) -ٖ
 م.ٜٜٗٔ( لسنة ٖٔقانون االجراءات الجزائية اليمني رقم ) -ٗ
 م.ٜٜٗٔ( لسنة ٗٔقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ) -٘
 م.ٕٓٓٓ( لسنة ٘ٔقانون ىيئة الشرطة اليمني رقم ) -ٙ
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 الـدزاضــة ملدــص
خبراء في تخصصات عديدة، كحسف  إلىيحتاج التعامؿ مع األزمات الصعبة كالمعقدة، 

اختيار مف يتحمؿ مسؤكلية إدارتيا، مف ىذا المنطمؽ فإف مكضكع البحث يتمخص في 
المفاىيـ العامة كاألسس النظرية لألزمات األمنية، حيث تـ  :مبحثيف، المبحث األكؿ بعنكاف

ييدد أمف  المكقؼ األمني الصعب كالطارئ كالذم أكتعريؼ األزمة األمنية، بانيا الحدث 
حشد الجيكد البشرية كاالمكانات المادية كاتخاذ  إلىالفرد كالمجتمع كالممتمكات، كيحتاج 
مكاجيتيا، كقد تـ التكضيح أف األزمة تتشابو مع  أكاإلجراءات الكفيمة لمحد مف أخطارىا 

كميا  كجو الشبو بينيـ بأنيااغيرىا مف المصطمحات الثالثة كالكارثة كالحدث كالمشكمة، كيبرز 
تحتاج لمتدخؿ السريع، لكنيا تختمؼ مع المصطمحات المذككرة في أف ىذه المصطمحات ال 

نما قد تككف سببان لنشكئيا.  تشكؿ أزمة، كا 
كقد تـ إيضاح مناىج تشخيص األزمة باعتبارىا المدخؿ الرئيسي لمعالجتيا، كبياف  

ا المؤسسي، كقدرتيا عمى تيديد أبعاد األزمة المتعددة، فمنيا ما يتعمؽ بالكقت كآخر بتأثيرى
خصائص األزمة  :النسيج االجتماعي، كاىتزاز النشاط االقتصادم، كتضمنت ىذه الدراسة

التي تميزىا )كالمفاجأة، كالتيديد، كضيؽ الكقت، كالتشابؾ كالتداخؿ(، كاختتـ الباحث ىذا 
التعرؼ عمييا  ألسباب األزمة األمنية المحمية اليمنية، كالتي ينبغي :المبحث بالتطرؽ

 حدكث أزمة أخرل.  إلىتؤدم  أكتفاقميا،  إلىكمعالجتيا، حتى ال تؤدم 
ما المبحث الثاني فقد كاف بعنكاف مقترح إنشاء إدارة أزمات أمنية يمنية حديثة، فعمـ إدارة ا

بكيفية التغمب عمى األزمات باألدكات العممية كاإلدارية  :األزمات مف العمـك الحديثة التي تعنى
"اإلدارة  :كتجنب سمبياتيا كاالستفادة مف ايجابياتيا، كىناؾ تسمية مشابية يطمؽ عمييا ،المختمفة

افتعاؿ مشكمة كبرل مف العدـ كاستخداميا ككسيمة  أكباألزمات" لكنيا تعني: افتعاؿ األزمة 
ذا كانت إدارة األزمات ىي التي تعني الباحث، فإف مف  لمتغطية عمى مشاكؿ أخرل قائمة، كا 

عالي مف االستجابة السريعة كالفعالة لمكقاية مف اخطار األزمات  مستكلأىدافيا تحقيؽ 
 كمعالجة مسبباتيا.

فقبؿ كقكع األزمة تنصب الجيكد  ،مراحؿ األزمة )قبميا، كاثنائيا، كبعدىا( :كما تـ تكضيح 
اكتشاؼ المؤشرات التي تنذر بحدكثيا، كعممية االستعداد كحشد اإلمكانات، كاعداد  إلى

السيناريكىات كالتدريب عمييا، كالمرحمة التالية لمتعامؿ مع األزمات بتنفيذ الخطط التي أيعدت 
احتكائيا، كالمرحمة األخيرة: إعادة التكازف  أكالحد مف اضرار األزمة  إلىمسبقان، كالتي تيدؼ 

لتعمـ مف األزمة لغرض معالجة األضرار البشرية كالمادية كاعادة الخدمات كاإلعمار، كأيضان كا
التعمـ مف إيجابيات كسمبيات األزمة، كفي ىذا المجاؿ فقد سبؽ الفقو اإلسالمي ذلؾ التقسيـ 
فآيات القرآف الكريـ تبيف األحداث كالمكاقؼ التي تعرض ليا األنبياء عند تبميغ الرساالت 
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اهلل  ىصم-سماكية ألقكاميـ، كفي السيرة النبكية تـ عرض األزمات التي كاجييا سيدنا محمد ال
مف اإليذاء كاالبتالء كاالعتداء، ككيؼ تعامؿ معيا بحكمة كصبر كاقتدار كتأييد  -عميو كسمـ

مف اهلل عز كجؿ، كتـ عرض أمثمة لبعض األزمات قبؿ البعثة كبعدىا، كذلؾ تضمف المبحث 
تككيف فريؽ إدارة األزمة، كالشركط الكاجب تكافرىا الختيار رئيس الفريؽ كاألعضاء  :الثاني

لتكلي مسئكلية إدارة األزمة )كىي صفات شخصية كمكضكعية كقانكنية كمينية(، ككذلؾ تضمف 
كزارة الداخمية اليمنية في بنديف اء التنظيمي لمركز إدارة األزمات األمنية بىذا المبحث البن

ماىي  :ييكؿ التنظيمي، كثانييما: تككينات المركز كاختصاصاتو، ثـ تكضيحكليما: الا
االحتياجات الالزمة لمفريؽ مف التجييزات كاألدكات، كغرفة العمميات، كنظـ المعمكمات، 
كاالتصاالت، كالمتطمبات اإلدارية، كتبسيط اإلجراءات، كاستخداـ المنيج العممي في التعامؿ مع 

اإلرشادات العامة كتحديد اليدؼ، كتحقيؽ التكامؿ كالتعاكف كتكفير حشد  األزمة كغيرىا، كأيضان 
 القكة كغيرىا مف المبادئ التي يستعاف بيا إلدارة األزمة.

 إنشاء مركز إدارة األزمات األمنية بوزارة الداخمية اليمنية. :ومن أىم توصيات الدراسة
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 :املقـدمــة
الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة 

 أما بعد: ،لمعالميف كعمى آلو كأصحابو أجمعيف
عانى اإلنساف مف األزمات كالككارث منذي كجد عمى األرض، كتعامؿ معيا بحسب إمكاناتو 

عمى حدكث مراحميا، كقد برز  المتاحة لمحد مف آثارىا، كفي بعض الحاالت كاف دكره متفرجان 
ـ، عندما صرح ُِٔٗعمـ إدارة األزمات في المجاؿ األكاديمي منذي أزمة الصكاريخ الككبية عاـ 

نما إدارة  كزير الدفاع األمريكي )ماكنمار( بأنو لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمحديث عف االستراتيجيات كا 
لمضمار مف الناحيتيف العممية األزمات، كقد قطعت الدكؿ المتقدمة شكطان كبيران في ىذا ا

كالعممية، غير أف الدكؿ العربية قد تأخرت كثيران في المحاؽ بيذا الركب، كمنيا الجميكرية 
 اليمنية، حيث بدأت بإدخاؿ إدارة األزمات في المجاؿ العممي المعرفي منذي عقد مف الزماف.

ما مف الناحية العممية فال يكجد كياف مؤسسي إدارم في الكقت الراىف، كبالتالي فاف ا
األساليب العادية )التقميدية(، كبإلقاء  أكالتعامؿ مع األزمات كالككارث غالبان ما يتـ بالكسائؿ 

الضكء عمى األزمات كاالخطار التي تتعرض ليا الجميكرية اليمنية التي تحد ث عمى أرضيا 
رؤية  إلىبيذه الدراسة العممية لمكصكؿ  فقد أسيـ الباحثمتسارع، كنتيجة ليذا القصكر، بشكؿ 

إلنشاء ىيكؿ إلدارة األزمات تكضع فيو الخطط المسبقة كاجراء التدريب عمييا، كمحاكلة كضع 
الحمكؿ العممية الرشيدة لتحسيف األداء كمعالجة األزمات كتداعياتيا مف خالؿ ىذ العمـ الذل 

 عمى الدراسة كالبحث كالمعرفة كاالستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ.يقـك 
 أواًل: مشكمة الدراسة والتساؤالت:

سمسػػػػمة المتناىيػػػػة مػػػػف األزمػػػػات  إلػػػػىتتمحػػػػكر مشػػػػكمة البحػػػػث بتعػػػػرض الجميكريػػػػة اليمنيػػػػة 
كقػت آلخػر ألسػباب  السياسية كاالقتصادية كاألمنية كالعسكرية كاالجتماعية...، كتزداد شػدتيا مػف

كنتيجػػػة لعػػػدـ كجػػػكد كيانػػػات إداريػػػة مؤسسػػػية عمػػػى مختمػػػؼ المسػػػتكيات  ،محميػػػة كاقميميػػػة كدكليػػػة
يجػػاد الحمػػكؿ التػػي تحػػد مػػف كقػػكع األزمػػات  معالجتيػػا قبػػؿ  أكاإلداريػػة فػػي الدكلػػة لػػدعـ القػػرارات كا 

فػػي الػػبالد، ممػػا قػػد  تيديػػد المصػػالح  الحيكيػػة العميػػا إلػػىاسػػتفحاليا، فقػػد أدل تفػػاقـ تمػػؾ األزمػػات 
تقػػكيض دكلػػة الكحػػدة، لػػذلؾ تسػػتيدؼ ىػػذه الدراسػػة كضػػع رؤيػػة إلنشػػاء مركػػز إلدارة  إلػػىيػػؤدم 

بػكزارة الداخميػة اليمنيػة، كاالسػتفادة مػف تجػارب الػدكؿ المتقدمػة التػي أنشػأت مثػؿ األمنيػة األزمات 
 ىذا المركز ليقـك بكاجباتو كاختصاصاتو لمكاجية األزمات.

تمحكر مشكمة الدراسة في سؤاؿ عاـ ىك: ىؿ تكجد  كيانات  إلىمما تقدـ  كيخمص الباحث
إدارية مؤسسية متخصصة تتكلى مسئكلية إدارة األزمات التي تقع في الجميكرية اليمنية 

 كالتعامؿ معيا بالطرؽ العممية؟ كمف ىذا السؤاؿ الرئيسي تنبثؽ منو التساؤالت الفرعية اآلتية: 
 األزمات كالككارث في الجميكرية اليمنية؟.ىؿ ىناؾ أسباب لتفاقـ  -ُ
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 ىؿ كزارة الداخمية اليمنية تفتقر لكياف إدارم متخصص إلدارة األزمات األمنية ؟ -ِ
كجو القصكر في ندرة كجكد الككادر البشرية مف ذكم الخبرة كالمعرفة  االتعرؼ عمى  -ّ

 الككارث؟ أكفي إدارة األزمات 
 األزمات عمى كافة المستكيات اإلدارية كالميدانية؟معرفة معكقات إعداد فريؽ إلدارة  -ْ
مدل فاعمية التنسيؽ لمنع االزدكاج كالتضارب أثناء إدارة األزمات بيف الجيات  -ٓ

 المشاركة؟
 ثانيًا: أىداف الدراسة:
 تحقيؽ العديد مف األىداؼ أىميا ما يمي: إلىتسعى الدراسة 

مخاطر األزمات المختمفة السيما عند تداخميا كاستفحاليا، في ظؿ فراغ قانكني  معرفة -ُ
عدـ كجكد إدارة حديثة في اليمف )إدارة عمميات، إدارة أزمات(  إلىدل اكتنظيمي 

 لمتعامؿ مع األزمات بجميع مراحميا.
بعض في كزارة الداخمية اليمنية، مسترشدان باألمنية لألزمات  مركزكضع مقترح بإنشاء  -ِ

 التجارب الناجحة في بعض الدكؿ المتقدمة.
جميع المستكيات اإلدارية بما  يتضمفمشركع ىيكؿ تنظيمي لإلدارة المذككرة  إعداد -ّ

 تحتكيو مف إدارات نكعية متخصصة في مجاؿ األزمات كالككارث العامة.
ات الداخمية بصفة عامة كالجيبكزارة األزمات  مركزالتنسيؽ كالتكامؿ بيف  العمؿ عمى -ْ

المساىمة في معالجة  إلىاألخرل الحككمية كالخاصة كالمجتمع المدني، بما يؤدم 
 ككذلؾ بعد حدكثيا. ،أثناء حدكثياك األزمات قبؿ 

مف خالؿ خطكات طبيعتيا العادية  إلىماكف األزمات اكضع خطط إلعادة الحياة في  -ٓ
جراءات االستعادة، كاالستفادة منيا مستقبالن، كتحسيف كتطكير   قدرات المركز كأدائو.كا 

استراتيجية أمنية مستقبمية تحقؽ حسف اختيار رئيس كفريؽ إدارة األزمة، كفقان  كضع -ٔ
 لشركط فنية كمكضكعية مف ذكم االمكانيات كالخبرات التي تؤىميـ إلدارة األزمات.

 البعد التكنكلكجي في غرؼ عمميات الشرطة لالستعداد لمكاجية األزمات األمنية. دراسة -ٕ
األساليب العممية الحديثة المستخدمة في مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات كالخطط  ؿإدخا -ٖ

 كالقيادة كالسيطرة لمكاجية األزمات األمنية.
 ثالثًا: فرضيات الدراسة:

 تفترض ىذه الدراسة أف ىناؾ:
كأثرىا عمى أمف كسالمة  ،عالقو بيف حدكث األزمات كالككارث كالمخاطر كالتيديدات -ُ

 المجتمع اليمنى.
 تدني فاعمية التعامؿ مع األزمات كمعالجتيا لعدـ كجكد مركز إلدارة األزمات. -ِ
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ككياف إدارم  ،فريؽ إدارة األزمات مف ذكم الكفاءة كالخبرة بعدد ذىبي قصكر في -ّ
 متخصص مستقؿ بصكرة مستمرة لمتعامؿ مع األزمات.

 رابعًا: أسباب اختيار موضوع الدراسة: 
 كىي:اختيار ىذا المكضكع  إلىيكجد العديد مف األسباب التي أدت 

مكضكع إدارة األزمات في الجميكرية اليمنية  في سابقةالعممية الدراسات الندرة  -ُ
 كالمعالجات االستراتيجية لألزمات، بما فييا إنشاء مراكز إلدارتيا.

مف تدني في التعامؿ معيا كما يقابميا مف األزمات في الجميكرية اليمنية،  كثرة حدكث -ِ
 مراحميا، مما ينعكس عمى األمف كالتنمية الشاممة جميع الجيات المسؤكلة في جميع

 .بشكؿ سمبي جدان 
مف األزمات السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كاألمنية التي ما تعانيو الجميكرية اليمنية  -ّ

 حرب داخمية كعدكاف خارجي أثر عمى كياف الدكلة كبقائيا. إلىأدت 
االستفادة مف تجارب ك أىمية إنشاء مركز إلدارة األزمات يتبع كزارة الداخمية اليمنية  -ْ

 كتبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ. ،الدكؿ األخرل االقميمية كالدكلية
 خامسًا: أىمية الدراسة: 

األزمات كالككارث بكزارة الداخمية يكتسب أىمية ف إنشاء مركز إلدارة إمما الشؾ فيو 
 كبيرة مف الناحيتيف العممية كالعممية:

مف حككمات  ان العمـك التي لقيت اىتمامأىـ عمـ األزمات مف  لقد أصبح: من الناحية العمميةف-ٔ
يا مف الميارات فينشاطيا اإلدارم، مف خالؿ ما يتمتع بو العاممكف  ةالدكؿ في ممارس

ضمف  يدرسالعممية التي كاف ليا أثر في تحسيف األداء إلدارة األزمات، كما كالمعرفة 
ألسس كالمبادئ ل كفقان المقررات الدراسية لمجامعات الحككمية كاالكاديميات األمنية كالعسكرية، 

 تحدث بو.قد في كقاية المجتمع مف تيديدات األزمات التي  تساىـالعممية الحديثة التي 
تبرز ىذه األىمية بعد أف باتت الدكؿ العظمي تستخدـ أسمكب اإلدارة باألزمات  العممية:األىمية -ٕ

كأداة لتحقيؽ مصالحيا، حتى أصبحنا ندار باألزمات المتالحقة التي تقكدىا تمؾ الدكؿ لمتدخؿ 
ى مكاردىا كخيراتيا، حت ةكاستباحكمنيا بالدنا  ،في الشئكف الداخمية لمبمداف العربية كاإلسالمية

 بكؿ المككنات السياسة كاالجتماعية تعيش حياة ال متناىية مف األزمات.  باتت شعكبيا
األخطػار ليػا انعكاسػاتيا المباشػرة عمػى األمػف كاالسػتقرار لممجتمػع كمما ال شؾ فيو أف تمػؾ 

اليمنػػي، كمػػا إنيػػا تيػػدد األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف، السػػيما فػػي ظػػؿ التيديػػدات الراىنػػة التػػي تعيشػػيا 
 ف في العصر الحالي كانعكاساتيا عمى كافة المجاالت االقتصادية، كالسياسػية، كاالجتماعيػة،اليم

كاألمنيػػة، كالعسػػكرية. كزادت تمػػؾ األخطػػار بعػػد الحػػرب المفركضػػة عمػػى الجميكريػػة اليمنيػػة، كقػػد 
يػػأت أغمػػب المككنػػات السياسػػية كالمذىبيػػة كاالجتماعيػػة ليػػذه الحػػرب، كاسػػتدعت أطرافػػان إقميميػػة ىي 

سػػالمية لمتػػدخؿ فػػي شػػئكف الػػيمف،  التحتيػػة  لمبنيػػة أداة تدميريػػة إلػػىتمػػؾ الحػػرب  فتحكلػػتعربيػػة كا 
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المرافػؽ كأٍكقفػت سػير  ،كالتػراث الحضػارم( كالتعميمية، اليمنية )االقتصادية، كاالنتاجية، كالخدمية،
 العامة بأسمكب ممنيج، ناىيؾ عف انعكاساتيا عمى األمف القكمي اليمني.

بالييكمػػة، ككػػذلؾ اختراقيػػا  يتفكيػػؾ القػػكة العسػػكرية كاألمنيػػة بمػػا سػػم كفػػي ىػػذا الخصػػكص أدل
تعػػدد الػػكالءات لألحػػزاب كالمككنػػات السياسػػية بػػدالن مػػف االنتمػػاء  إلػػىمػػف بعػػض القيػػادات الحزبيػػة، 

كمنػػػاخ مالئػػـػ حاضػػػف لمعناصػػػر خصػػػبة بيئػػػة سػػػاعد عمػػػى كجػػكد هلل كالػػػكطف كالشػػػعب، ممػػػا كالػػكالء 
اإلرىابية المتطرفة، كزيادة نشاطيا االرىابي بارتكاب الجرائـ االرىابية ضػد أبنػاء المؤسسػتيف األمنيػة 

بػػرزت كفػػي ىػذا السػػياؽ  التػي تعػػد جػػرائـ حػرب ضػػد االنسػانية.ك  ،األبريػاء المػػدنييفضػػد كالعسػكرية ك 
، التػػي طالػػت الشخصػػيات السياسػػية، فػػي جميػػع المنػػاطؽ اليمنيػػةاىرة االغتيػػاالت كالقتػػؿ المتعمػػد ظػػ

 الكطنية، كمنتسبي القكات المسمحة كاألمف.ك كالدينية، كاالكاديمية، كالثقافية 
 أداء تػػػدني فػػػػي -كبقيػػػة أجيػػػزة الدكلػػػة  -كتبعػػػان لػػػذلؾ شػػػيدت األجيػػػزة العسػػػكرية كاألمنيػػػػة 

مف االنفػالت كضػعؼ السػيطرة، كبػذلؾ تظيػر أىميػة الدراسػة إلنشػاء  ةحال إلى لدأكاجباتيا مما 
 كأحد المككنات اإلدارية المتخصصة ليذه الكزارة. ،مركز إلدارة األزمات بكزارة الداخمية

 سادسًا: منيج الدراسة:  
المػػػنيج  إلػػػىباإلضػػػافة ، عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي كالتحميمػػػيفػػػي ىػػػذا البحػػػث الباحػػػث  اعتمػػػد

ي فػػي تحميػػؿ األزمػػات كأسػػبابيا، ككػػذلؾ اتبػػاع المػػنيج المقػػارف لػػبعض الدراسػػات السػػابقة التػػاريخ
 .ةالمحمية كتجارب الدكؿ التي أنشأت مراكز مشابي

 سابعًا: الدراسات السابقة: 
دراسة بعنوان: دور وميام القوات المسمحة المصرية وعالقاتيا بباقي أجيزة الدولة  -ٔ

 . (ٔ)لمتنسيق بينيا ىوالطرق المثم ،المستوي القومي المعنية بإدارة األزمات عمى
أكضح الباحث في ىذه الدراسة العممية أساليب إدارة األزمات كالدكر الرئيسي المناط  -أ

بالقكات المسمحة في مجاؿ ىذه األزمات التي تيدد أمف الدكلة، لما تمتمكو مف قدرات 
، كلتنسيؽ الجيكد المشتركة عاليةن  ةن بشرية كمادية تمكنيا مف التعامؿ مع األزمات بكفاء

 كبما يكفؿ نجاح عممية المكاجية. ،مع بقية الجيات الحككمية كالشعبية
 عدد من النتائج أىميا: إلىوقد توصل الباحث  -ب
 كجكب دراسة التيديدات المحمية كاإلقميمية كالدكلية. (1)
 المعنية بإدارة األزمات.تعزيز دكر القكات المسمحة المصرية كعالقتيا بباقي أجيزة الدكلة  (2)
تدار األزمات عسكريان عمى أيسس عممية مف خالؿ مركز إدارة األزمات الذم ينظـ  (3)

دارات القكات المسمحة.  العمؿ كيحدد األدكار لألفرع الرئيسية كىيئات كا 
 

                                  
د جماؿ الديف أحمد حكاش: دكر كمياـ القكات المسمحة المصرية كعالقتيا بباقي أجيزة الدكلة المعنية بإدارة األزمات،  (ُ)

 كمابعدىا. َِـ، ص ُْٗٗكمية الدفاع الكطني بأكاديمية ناصر العسكرية، القاىرة  إلىرسالة دكتكراه مقدمة 
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 عدد من التوصيات أىميا: إلىكما توصل الباحث -ج
إنشاء مراكز إلدارة األزمات عمى كافة المستكيات اإلدارية )رئاسة الجميكرية، رئاسة   (ُ)

الكزراء( في الدكلة المصرية؛ منيا إنشاء مراكز إدارة محمية عمى مستكل الكزارات 
السيادية ثـ باقي الكزارات كالمحافظات كالييئات العامة بالدكلة، كتتكلى ميمة التعامؿ 

 منشأة. أكجية  أكالتي تقع مكانيان بمنطقة  مع األزمات الداخمية
في مجاؿ المعمكمات: تحديث نظـ االتصاالت كصكالن لشبكة اتصاالت قكمية مؤمنة   (ِ)

 كفٌعالة تخدـ نظـ القيادة كالسيطرة كاإلنذار.
في مجاؿ اإلعداد كالتدريب: حصر الخبرات كالكفاءات في مجاؿ إدارة األزمات   (ّ)

 في مراكز إدارة األزمات. كاختيار أفضؿ العناصر لمعمؿ
 :(ٔ)مقترح لمجموعة إدارة األزمات ودعم اتخاذ القرار :دراسة بعنوان -ٕ
كزير الداخمية في الجميكرية اليمنية، حيث تكصؿ  إلىحد الباحثيف أدراسة تقدـ بيا ال ىذه -أ

ىميا مقترح إلنشاء كياف إدارم يتبع الكزير، اعدد مف التكصيات  إلىالباحث في دراستو 
سبة العاجمة إدارة األزمات كاحتكائيا، كالحد مف أضرارىا باتخاذ القرارات المنا إلىييدؼ 

 .في المراحؿ المختمفة
 باآلتي: لمدراسةكقد تمثمت األىداؼ الرئيسية  -ب
 ي الكقت المناسب.إيجاد كياف تخصصي يساعد صانع القرار عمى اتخاذ القرارات الحاسمة ف (ُ)
إدارة األزمات التي تمر بيا اليمف عمى المستكم الداخمي كالخارجي، كدعـ اتخاذ القرار  (ِ)

 كفؽ أسس كمعايير عممية.
 .التنبؤ باألزمات المستقبمية، كالقياـ بتحميميا، ككضع السيناريكىات المتكقعة لتطكرىا (ّ)
 .(ٕ)دراسة إلثراء مقترح مجموعة إدارة األزمات ودعم اتخاذ القرار -ٖ
مف الناحية العممية تقدـ أحد الباحثيف بدراسة ثانية إلثراء مقترح مشركع ىيكؿ إدارم  -أ

 كدعـ صناعة القرار. ،مجمكعة إدارة األزمات يسمىمتخصص 
 عدد من النتائج أىميا: إلىوفي ىذه الدراسة توصل الباحث  -ب
أشاد الباحث بالدراسة المشار إلييا اعاله مف الناحيتيف العممية كالعممية، إذ أف ىذا  (ُ)

 المكضكع يقـك عمى األسس كالمعايير العممية الحديثة في مكاجية األزمات كالككارث.
حيث أصبح مف الضركرات  ،ما مف الناحية العممية فيجب االىتماـ بعمـ إدارة األزماتا (ِ)

ىف، بسبب ما تتعرض لو الجميكرية اليمنية مف األزمات المختمفة الممحة في الكقت الرا
 كتقكض األمف القكمي لمبالد. ،كالتي تيدد أمف كاستقرار المكاطف

                                  
كاف مجمكعة إدارة األزمات كدعـ اتخاذ القرار، مقدمة لكزير دراسة مف أحد الباحثيف، )غير معركؼ االسـ( بعن (ُ)

 ـَُِٔثراء المكضكع بالدراسة، ديسمبر بإالداخمية في اليمف، كالمحالة مف رئيس األكاديمية لتكميؼ الباحثيف 

 ـَُِٔديسمبر ،لرئاسة األكاديمية، كزير الداخمية ةد. عبد الطيؼ عبد القكل العسالي، دراسة مقدم .عقيد (ِ)
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 عدد من التوصيات أىميا: إلىكما توصل الباحث -ج
مف مجمكعة إدارة األزمات كدعـ  مركز إدارة األزمات األمنية بدالن  إلىأف يعدؿ المقترح  (ُ)

 تقزيـ المكضكع. إلىككنو يؤدم  ،صناعو القرار
ىداؼ إدارة األزمات الكاردة في المقترح كىك مكاجية اأكرد الباحث مالحظات عمى  (ِ)

الداخؿ كالخارج، كبيذا خرج عف اختصاص  لالتأزمات التي تمر بيا اليمف عمى مستك 
 رئاسة الجميكرية. أكيتمثؿ في مجمس الكزراء  عمىادارم ا لاختصاص مستك  إلىالكزارة 

إف تمؾ األىداؼ ليست مطابقو لمتأصيؿ العممي في مجاؿ إدارة األزمات، كغير ذلؾ مف  (ّ)
 تمؾ الدراسة لمعرفة المزيد منيا. إلىالمالحظات التي نحيؿ القارئ 

 :(ٔ)القرار إتخاذودعم  ،إلثراء مقترح تكوين مجموعة إدارة األزمات خرىادراسة  -ٗ
ء مقتػػرح مشػػركع ىيكػػؿ إدارم متخصػػص بدراسػػة ثالثػػة إلثػػرا تقػػدـ الباحػػثمػػف الناحيػػة العمميػػة -أ

 مجمكعة إدارة األزمات كدعـ صناعة القرار. ىسمي
 ىميا: اعدد من النتائج  إلىوقد توصل الباحث -ب

 اإلشادة بتمؾ الدراسة مف الناحية العممية كالعممية.
 ىميا:اعدد من التوصيات  إلىكما توصل الباحث -ج
مركز إدارة األزمات كدعـ اتخاذ القرار، مع اضافة كحدة سابعة  إلىتعديؿ المسمى  (ُ)

لييكؿ المركز ىي كحدة التقييـ كالتحميؿ االجتماعي ألىمية ىذه الكحدة إذ أف 
لمقيـ االجتماعية المتأصمة في أم مجتمع مف  نكاعيا تشكؿ تيديدان ا األزمات بمختمؼ

 القرار دعـ اتخاذ القرار. ةالمجتمعات، كأيضان بدالن مف لفظ صناع
 ت مثؿ ىذا المركز.أاالستفادة مف تجارب الدكؿ العربية، كاألجنبية التي أنش (ِ)

 خطة الدراسة:  ثامنًا: 
 مبحثيف عمى النحك اآلتي: إلى قسـ الباحث ىذا البحث

 األول: المفاىيم العامة واألسس النظرية  لألزمات األمنية.المبحث 
 المطمب األكؿ: مفيـك األزمة.

 المطمب الثاني: مناىج تشخيص األزمة كأبعادىا.
 المطمب الثالث: خصائص األزمة كأسبابيا.

 المبحث الثاني: إدارة األزمات األمنية.
 مفة.المطمب األكؿ: أساسيات إدارة األزمات في مراحميا المخت

كاألىداؼ،  يمنية حديثة )األىمية، أمنية إدارة أزماتمركز المطمب الثاني: مقترح بإنشاء 
 كاالختصاصات، التككيف، التنظيـ(.

 المطمب الثالث: االحتياجات األخرل لمركز إدارة األزمات األمنية.
                                  

يمذيخ  ،د. يذًذ يذًذ األسطٗ، دساسخ إلصشاء يمزشح يجًٕػخ ئداسح األصيبد ٔدػى ارخبر انمشاس .ػًٛذ (1)
 و.2016نشئبسخ األكبدًٚٛخ، ٔصٚش انذاخهٛخ، دٚسًجش
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 املبحث األول
 املفاهيه العامة واألسس النظرية لألزمات األمنية 
 تمييد وتقسيم:

خبيػػر مػػاىر  إلػػىيعتبػػر التعامػػؿ مػػع األزمػػات األمنيػػة مػػف الميػػاـ المعقػػدة، حيػػث تحتػػاج  
دارتيػا، كالػذم عميػو اف يمعػف  لمتعامؿ معيا كمكاجيتيا، كحسف اختيار مف يتحمػؿ مسػئكليتيا كا 

 :(ُ)النظر ما بيف اتجاىيف متكامميف ىما
األزمػة بحثػان كدراسػةن عػف األسػس : اإلبحػار فػي أعمػاؽ الكاقػع الػذم أكجدتػو االتجاه األول

النظريػػة العامػػة لعمػػـ إدارة األزمػػات، مػػف خػػالؿ التحػػرم كمتابعػػة سػػير األزمػػة، ابتػػداءن بنشػػأتيا 
 كتطكرىا كالنتائج التي أفرزتيا، كتداعيات تمؾ النتائج كتالحؽ احداثيا كحكادثيا

كػو مػف التصػكرات : االسػتفادة مػف المعػارؼ السػابقة عػف األزمػات، كمػا تتر االتجاه الثـاني
النظريػػة كاألكاديميػػة فػػي محاكلػػة تشػػخيص كتكصػػيؼ األزمػػات التػػي نكاجييػػا، كمػػف ثػػـ كضػػع 

 السيناريكىات العالجية المعدة مسبقا لتطبيقيا عمى الكاقع المعاش.
كيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث تحديد مػدلكؿ المفػاىيـ العامػة كاألسػس النظريػة لألزمػات 

ثػػػة مطالػػػب، المطمػػػب األكؿ: مفيػػػـك األزمػػػة لغػػػةن كاصػػػطالحان، يػػػتـ ثال إلػػػىمػػػف خػػػالؿ تقسػػػيمو 
المختمفػػػة معيػػػا فػػػي بعػػػض الجكانػػػب، كفػػػي ك  ةالمتشػػػابيعػػػرض بعػػػض المصػػػطمحات اإلداريػػػة 

المطمب الثاني: يتـ تكضيح المناىج العممية التي تستخدـ لتشخيص األزمة، ثـ معرفػة أبعادىػا 
 ئص األزمة كأسبابيا، كذلؾ كما يمي:المختمفة، أما المطمب الثالث: فيبيف فيو خصا

 املطلــب األول
 مفَــوو األشمـــة

، العربيػػػة يكضػػػح الباحػػػث فػػػي ىػػػذا المطمػػػب تعريػػػؼ األزمػػػة فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ كفػػػي المغػػػة
كجو التشػابو كاالخػتالؼ بػيف األزمػة كالمصػطمحات اكبعض التعريفات الفقيية ليا، كما يكضح 

 األخرل، كذلؾ عمى النحك التالي:
 أواًل: األزمة في القرآن الكريم: 

عبػػػػر القػػػػرآف الكػػػػريـ عػػػػف األزمػػػػة بػػػػأكثر مػػػػف لفػػػػظ فػػػػي مكاضػػػػع كثيػػػػرة منيػػػػا الفتنػػػػة بقكلػػػػو 
، كمػا عبػر عنيػا (ِ){ًَاتَّقٌُا فِتْنَةً ال تُصِيبَهَّ الَّزِيهَ ظَلَمٌُا مِنْكُمْ خَاصَّةً ًَاعْلَمٌُا أَنَّ اللَّوَ شَذِيذُ الْعِقَاا ِ }تعالى:
أًََلَمَّااا أَصَاااكَتْكُمْ مُصِاايبَة  ََااذْ أَصَاابْتُمْ مِقْلَيْيَااا َُلْااتُمْ أَوَّااَ ىَاازَا َُاا ْ ىُااٌَ مِااهْ عِنْااذِ   }المصػػيبة قػػاؿ تعػػالى:بمفػػظ 

  (ّ){أَوْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّوَ عَلََ كُ ِّ شَيْءٍ ََذِيشٌ

                                  
 ٔيبثؼذْب.113و، ص2003، 1انخضٛش٘، ئداسح األصيبد، يجًٕػخ انُٛم انؼشثٛخ، انمبْشح، ط أدًذد. يذسٍ  (1)
 (.25) :االَفبل، اٜٚخ حسٕس (2)
 (.156) :ل ػًشاٌ، اٜٚخح آسٕس (3)
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، ككػذا عبػر القػرآف (ُ){ا لِلَّوِ ًَإِوَّا إليو سَاجِعٌُنَأَصَاكَتْيُمْ مُصِيبَة  ََالٌُا إِوَّ إراالَّزِيهَ }كأيضان قكلو تعالى: 
ًَلَنَبْلٌَُوَّكُمْ كِشَيْءٍ مِهْ الْخَاٌِِْ ًَالُُْاٌ ِ ًَوَقْامِ مِاهْ الماٌاأل ًَالَوفُا ِ       }عف األزمة بالبمكل في قكلو تعػالى: 

 .(ِ){ًَالقَّمَشَاتِ ًَكَشِّشْ الصَّاكِشِيهَ
رت عػف األزمػة بمسػميات متعػددة كالمحنػة، كالػبالء، كيظير أف آيات القرآف الكريـ قػد عبػ

بآخر، كما أنيػا تعتبػر دالالت  أكتفكقيا بشكؿ  أككالفتنو، كغيرىا ، حيث تحتكم معنى األزمة 
عمى أف حدكث خمؿ في المجتمع أمر قػديـ قػدـ البشػرية، كىػك نسػيج حركػة الحيػاة االجتماعيػة 

المجتمػػع، بمعنػػي آخػػر أف الصػػراع  أكمػػا ابتعػػدت األمػػة عػػف المػػنيج القػػكيـ فػػي بنػػاء الفػػرد  إذا
سػػكء األحػكاؿ السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية ييعػد عػػامالن أساسػػيان فػػي  أكبػيف الخيػػر كالشػػر 
 حدكث األزمات.

نمػا يا بني المصػيبة مػا جػاءت لتييمػ (ّ)كمف الفقو اإلسالمي ما قاؿ بو الشيخ الكيالني ؾ كا 
يمانؾ، كأعمـ أنو لكال المصائب لبطػر العبػد كبغػى كطغػى فيحميػو اهلل  جاءت لتمتحف صبرؾ كا 
بيا مف ذلؾ كيطيره مما فيو، فسبحاف مف يػرحـ ببالئػو، كيبتمػى بنعمائػو مصػداقان لقكلػو تعػالى: 

مَا اكْتَالهُ فَقَذَسَ عَلَيْوِ سِصََْاوُ فَيَقُاٌألُ    إرا( ًَأَمَّا 51كِّي أَكْشَمَهِ )مَا اكْتَالهُ سَكُّوُ فَأَكْشَمَوُ ًَوَعَّمَوُ فَيَقٌُألُ سَ إرافَأَمَّا اإلوسان )
 .(ْ) (سَكِّي أَىَاوَهِ

ف عىظهمىٍت      كيىٍبتمي اهلل بعضى القكـً بالنعـً    ككما قيؿ: ـي اهلل بالبمكل كا   قد يينًع
 ثانيًا: األزمة لغًة: 

ـى كمػػػا أنيػػػا تعنػػػي السػػػنة ، ىػػػي (ٓ)األزمػػػة فػػػي القػػػكاميس المغكيػػػة الشػػػدة كالقحػػػط كجمعيػػػا أىزى
 المجدبة، كقد تطمؽ األزمة عمى أكقات القحط كشح المكارد .

 .(ٔ){ثُمَّ يَأْتِي مِهْ كَعْذِ رَلِكَ سَبْعٌ شِذَادٌ يَأْكُلْهَ مَا ََذَّمْتُمْ لَيُهَّ إاِلَّ ََلِيالً مِمَّا تُحْصِنٌُنَ}قاؿ تعالى:
  .(ٕ)بالفـ كمو، كالمأـز المضيؽ ككؿ طريؽ ضيؽ بيف جبميفكاألزمة شده العض 

                                  
 .(ُٓٓ: )البقرة، اآلية ةسكر  (ُ)

 .(ُٔٓ: )البقرة، اآليةة سكر  (ِ)

بدكف دار كمكاف زيد الكيالني، إدارة األزمات في الفكر اإلسالمي،  إبراىيـد. عبداهلل  :ذلؾ إلىأشار  (ّ)
 بعدىا.كما ُـ، صََِٖالنشر، 

 .(ُٔ، ُٓ) اآليتيف:، الفجر، ةسكر  (ْ)

عبداهلل العاللي، اعداد كتصديؽ،  ،معجـ لغكم عممي قدـ لو العالمة الشيخ ،ابف منظكر، لساف العرب (ٓ)
 .ٕٓر، ص إلى المجمد األكؿ، مف أبدكف تاريخ، بيركت، ، يكسؼ خياط، نديـ مرعشمي

 (.ْٖ: )يكسؼ، اآلية سكرة (ٔ)
 .ٕٓص، ابف  منظكر، المرجع السابؽ (ٕ)
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 ثالثًا: األزمة اصطالحًا:
بأنيا: "مكقؼ خارج السيطرة، كتحكؿ فجائي عف السمكؾ المعتاد، يػؤدم  (ُ)عرفيا البعض

خمؿ كتيديد المصالح، كيؤثر عمى النظاـ العاـ لممجتمع، كاف مكاجية ىذا المكقؼ يتطمب  إلى
اتخػػػاذ قػػػرار محػػػدد كسػػػريع فػػػي ظػػػؿ محدكديػػػة المعمكمػػػات، كالمفاجػػػأة، كضػػػيؽ الكقػػػت المقتػػػرف 

 بالتيديد".
نتػائج  إلػىكما تػـ تعريفيػا بأنيػا: "نقطػة تحػكؿ فػي أكضػاع غيػر مسػتقرة، كيمكػف أف تعػكد 

غيػػػػر قػػػػادرة عمػػػػى احتكائيػػػػا كدرء  أككانػػػػت األطػػػػراؼ المعنيػػػػة غيػػػػر مسػػػػتقرة  إذاغيػػػػر مرغكبػػػػة 
 .(ِ) أخطارىا"

بأنيا: عبارة عف "خمؿ يؤثر تأثيران ماديان عمى النظاـ كمو، كما أنو  (ّ) فيما اعتبرىا البعض
 أنو ييدد االفتراضات الرئيسية التي يقـك عمييا ىذا النظاـ".

يؼ السػػابقة يتطمػػب لكجػػكد األزمػػة تػػكافر شػػرطيف عمػػى األقػػؿ، أكليمػػا: مػػف خػػالؿ التعػػار  
الحػد الػذم تختػؿ معػو كحدتػو بالكامػؿ، كثانييمػا: تصػبح  إلػىتعرض النظاـ كمو لمتأثير الشديد 

االفتراضػػات كالمسػػممات التػػي يػػؤمف بيػػا أعضػػاء المنظمػػة مكضػػكعان لمتحػػدم لدرجػػة أف يظيػػر 
أسػػاليب دفاعيػػة تجػػاه ىػػذه االفتراضػػات،  إلػػىـ يمجػػأكف تجعميػػ أكليػػـ بطػػالف ىػػذه االفتراضػػات 

 بمعنى: أف األزمة في جكىرىا تيديد مباشر لبقاء المنظمة ككيانيا كاستمرارىا.
المكاقػؼ  أككفي ىذا المكضكع فإف األزمة األمنية يقصد بيا: "الحػدث األمنػي المتصػاعد 

إحػدل مصػالحيا  أكتيديػد أمػف الفػرد كالدكلػة كبقائيػا  إلىاألمنية الحرجة كالطارئة، التي تؤدم 
الحيكيػػػة، األمػػػر الػػػذم يقتضػػػي تعػػػاكف األجيػػػزة األمنيػػػة كالجيػػػات الحككميػػػة كالمجتمػػػع المػػػدني 

مكاجيتيػا بأسػرع كقػت، كفػي حػدكد االمكانيػات  أكالتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمحد مف أخطارىػا 
 .(ْ)البشرية كالمادية المتاحة"

  

                                  
دار أبك المجد ، )دراسة نظريو تطبيقيو(، د. رجب عبدالحميد، استراتيجية التعامؿ مع األزمات كالككارث (ُ)

 .ٕـ، صََِٖ، ، القاىرةلمطباعة
 (2) Robert M.BieberK Clutch Management in ACrisis .Risk Management,  London 

.April 1988,p.72. 

، القاىرة، الطبعة )تجارب محمية كعالمية(، مكتبو عيف شمس، إدارة األزماتمحمد رشاد الحمالكم، . د  (ّ)
 .ِٗـ، صُٓٗٗالثانية، 

عمر حسف عدس: إدارة األزمات األمنية، مقرر دراسي  .ضياء الديف محمد خميؿ، لكاء أحمدد. لكاء.  (ْ)
كما بعدىا؛ د. جماؿ الديف ِِـ، صََِٓ-ـََِْلعاـ الدراسي ، صنعاء، اكمية الشرطة  ،الرابعة ةلمسن
حكاش، دكر القكات المسمحة في معالجة األزمات كالككارث الطبيعية، المؤتمر السنكم األكؿ إلدارة  أحمد

 .ْٕـ، المجمد الثاني، صُٔٗٗاكتكبرُّ-ُِالقاىرة ،جامعة عيف شمس ،كمية التجارة ،األزمات كالككارث
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مفيػـك األزمػة األمنيػة يعنػي: كقػكع حػدث أمنػي بسػيط، ثػـ تتصػاعد األعمػاؿ  كمػف ثػـ فػإف
اإلخػػالؿ بحالػػة األمػػف كاالسػػتقرار، كيترتػػب عميػػو تيديػػدات تػػؤثر  إلػػىالمككنػػة لػػو،  ممػػا يػػؤدم 
المسػاس بأحػد جكانػب المصػالح الحيكيػة، حيػث يتطمػب لمكاجيتيػا  أكعمى األفراد كممتمكاتيـ، 

انات الماديػة المتاحػة، كتظػافر األجيػزة األمنيػة )الشػرطية كالنكعيػة حشد الجيكد البشرية كاإلمك
المتخصصػػػة(، كالجيػػػات الحككميػػػة األخػػػرل، كغيػػػر الحككميػػػة ذات العالقػػػة، كاتخػػػاذ القػػػرارات 

 ضرارىا.ااحتكاء  أكأقؿ تكمفة ممكنة  إلىكاإلجراءات الكفيمة بالحد مف الخسائر 

 املطلب الثاىي
 وأبعادٍـــا مياٍــخ تشديــص األشمـــة

 تمييد وتقسيم:
يكضح الباحث في ىذا المطمب أىـ المناىج العممية المتبعة في التعامؿ مع األزمػات فػي 

 الفرع األكؿ، ثـ تحديد أبعاد األزمات المختمفة في الفرع الثاني، كذلؾ كما يمي:

 الفرع األول
 مناىج تشخيص األزمة

يسمكيا الباحثكف لمعالجة مشكمة معينة، يقصد بمصطمح منيج، الخطكات الفكرية التي 
حيث تتعدد مناىج البحث التي ينتيجيا الباحثكف، كيتكقؼ اختيار المنيج عمى طبيعة المشكمة 

 .(ُ)كاليدؼ مف البحث
حيػػػث يعػػػد التشػػػخيص السػػػميـ لألزمػػػات ىػػػك مفتػػػاح التعامػػػؿ معيػػػا، كبػػػدكف ذلػػػؾ سػػػيككف 

يقـك عمييا التشخيص تتمثؿ فػي المعرفػة العمميػة التعامؿ معيا بأسمكب عشكائي، كالركيزة التي 
كالممارسػػة كالخبػػرة، كذلػػؾ فػػي حالػػة تػػكافر المعمكمػػات كالبيانػػات لػػدل متخػػذ القػػرار اكمػػف يكمػػؼ 

 بتشخيصيا.
معرفة أسػباب نشػكئيا، كتصػاعدىا،  إلىيتبيف مما تقدـ أف عممية تشخيص األزمة يحتاج 

ـ المعالجة، كمف ينػاط بػو التعامػؿ معيػا، كأيضػان كمف ثـ تحديد طريقة معالجتيا، كمتي كأيف تت
معرفػػػة احتياجػػػات إدارة األزمػػػة مػػػف معمكمػػػات كبيانػػػات كأدكات، كسػػػيناريكىات بديمػػػة لمكاجيػػػة 

 أحداثيا كالحد مف تصاعدىا كتفاقميا.
 كيتناكؿ الباحث مناىج تشخيص األزمة كما يمي:

  

                                  
 .َّ؛ د. رجب عبدالحميد، مرجع سابؽ، صَُٕبؽ، صالخضيرم، مرجع سا أحمدد. محسف  (ُ)
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 (.ُرقـ) كتستخدـ في تشخيص األزمات مناىج أساسية يكضحيا الشكؿ
                                                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ( يوضح مناىج تشخيص األزمةٔشكل)

 المنيج التاريخي لتشخيص األزمة:أواًل: 
سػػاعة  تكػػكف كليػػدةن  أكحالػػة حػػرب ال تينشػػأ فجػػأة  أكينطمػػؽ ىػػذا المػػنيج مػػف أف أم أزمػػة  

نشػػأت قبػؿ ظيػػكر األزمػة، كبنػػاءن  تأريخيػةالحػدث، كلكنيػا نتػػاج تراكمػات لنتػػاج أسػباب كعكامػػؿ 
الحػرب يجػب أف ينبنػي عمػى أسػاس اإللمػاـ  أكعمى تمؾ الحقائؽ فاف التعامؿ مع تمؾ  األزمة 

كالمعرفػػػة الكافيػػػة بالماضػػػي التػػػاريخي لألزمػػػة ككيفيػػػة تطكرىػػػا، كينبغػػػي التعمػػػؽ فػػػي تشػػػخيص 
ىك المقدمة الضركرية لطرح تصػكرات ك  ،اصكليا التاريخية كجذكرىا الحقيقية إلىىا األزمة كردٌ 
مراحػػػؿ تاريخيػػػة، يػػػتـ تكصػػػيؼ  إلػػػى دكاتيػػػا، كيػػػتـ كفقػػػان ليػػػذا المػػػنيج تقسػػػيـ األزمػػػةأالمعالجػػػة ك 

 عمى حده. (ُ)كتشخيص كؿ مرحمو
 ثانيًا: المنيج الوصفي التحميمي لتشخيص األزمة:

تقػـك فكػػرة ىػذا المػػنيج عمػى تشػػخيص األزمػة كفقػػان لممرحمػة التػػي كصػمت إلييػػا، مػف حيػػث 
تحديػػػد مظاىرىػػػا كمالمحيػػػا كالنتػػػائج التػػػي أفرزتيػػػا، كمػػػدل تأثيرىػػػا عمػػػى الكيػػػاف اإلدارم التػػػي 
حػػػدثت فيػػػو، كيعتمػػػد ىػػػذا المػػػنيج عمػػػى تكصػػػيؼ األزمػػػة كعػػػرض أبعادىػػػا مػػػع كصػػػؼ كامػػػؿ 

األطػػػراؼ الفاعمػػػة فييػػػا، كمػػػاىي التػػػداعيات التػػػي مػػػف ك ي ليػػػا، بيػػػاف الكضػػػع الحػػػالك لماىيتيػػػا، 
خبرة كممارسة جيدة مف جانب مدير األزمػة،  إلىالمحتمؿ أف تصؿ إلييا، كىذا المنيج يحتاج 

                                  
 .ُِٕسابؽ، ص؛ د. محسف أحمد الخضيرم، مرجع ُّع سابؽ، صد. رجب عبدالحميد، مرج (ُ)
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كبصػػكرة سػػريعة عمػػى الػػرغـ مػػف الضػػغط الشػػديد  ،ليػػتمكف مػػف التشػػخيص الكصػػفي الػػدقيؽ ليػػا
 . (ُ)الذم أحدثتو ىذه األزمة

 ظم في تشخيص األزمات:ثالثا: منيج الن
يقػػػـك ىػػػذا المػػػنيج عمػػػى فكػػػرة كجػػػكد مجمكعػػػة مػػػف األجيػػػزة كاألقسػػػاـ تعمػػػؿ مػػػع بعضػػػيا 
البعض، في تناسؽ كتكافؽ، كتتـ مجمكعة مف العمميات المتكاممة بتناغـ لتحقيؽ ىدؼ محػدد، 

، ىػي مػدخالت األزمػة، كنظػاـ (ِ)عناصػر ةاألزمة كنظاـ متكامؿ يشػمؿ أربعػ إلىبحيث ينظر 
مػف قبػػؿ كسػػيتـ تكضػيحيا بإيجػاز  .تشػغيؿ األزمػة، كمخرجػات نظػػاـ التشػغيؿ، كالتغذيػة المرتػدة

 عمى النحك اآلتي:الباحث 
 مدخالت األزمة: -ٔ

يقـك أم نظاـ عمى مجمكعة مف المدخالت التي يعتمد عمييا، فتحديد ىذه المدخالت يساعد 
 .(ّ)مكاقع الضعؼ في ىذا النظاـبشكؿ كامؿ عمى معرفة أيف تقع بكاعث األزمة، كأيف تكمف 

 نظام تشغيل األزمة: -ٕ
ىػػا عمػػى مجمكعػػة مػػدخالت النظػػاـ، ؤ يمثػػؿ ىػػذا النظػػاـ العمميػػات كاألنشػػطة التػػي يػػتـ إجرا

الكجػكد النظػاـ التشػغيمي لألزمػة، كىػذا  إلىحتى تفرز نتائجيا، كيخرج  ،طبقا إلجراءات محددة
طبيعة حركيػو ديناميكيػة، إذ أف قصػكر المػدخالت يتطمػب أف يكػكف ىنػاؾ  كالنظاـ التشغيمي ذ

 .(ْ)تشغيؿ نظاـ األزمة أجؿحيسف تعامؿ لمعالجة ىذا القصكر مف 
 مخرجات نظام التشغيل: -ٖ

مػػا أفػػرزه نظػػاـ األزمػػة مػػف نتػػائج كآثػػار  إلػػىتنصػػرؼ المخرجػػات الخاصػػة بنظػػاـ التشػػغيؿ 
 .(ٓ)كمظاىر أمكف االحساس بيا، بؿ إف مخرجات نظاـ تشغيؿ األزمة ىك الذم يدؿ عمييا

 التغذية المرتدة: -ٗ
كىي العممية الرقابية الكقائية التي أكجدىا نظاـ التشغيؿ، لغرض التأكد باف جميع 

قصكر  أكيدؼ، كاكتشاؼ أم انحراؼ عممياتو تتـ كفقان لما ىك محدد كمطابؽ لما ىك مست
 لمعالجتو.

                                  
؛ د. فيد َّسابؽ، ص. رجب عبدالحميد، مرجع ، دُُٕسابؽ، صمرجع الخضيرم،  أحمدد. محسف  (ُ)

-ىػُِّْ، ِات(، الكطنية لمتكزيع، الرياض، ط)األسس، المراحؿ، اآللي ،الشعالف، إدارة األزماتأحمد 
 .ِّـ، صََِِ

كما بعدىا؛ د. رجب عبدالحميد، المرجع السابؽ، ُّٕالخضيرم، المرجع السابؽ، صأحمد د. محسف  (ِ)
 .ِّالشعالف، المرجع السابؽ، صأحمد د. فيد  ا،كما بعدى ُّص
 .ُّد. رجب عبدالحميد، المرجع السابؽ، ص (ّ)

 .ِّسابؽ، صالمرجع ال، د. رجب عبدالحميد، ُٕٓسابؽ، صالمرجع الالخضيرم،  أحمدد. محسف  (ْ)
 بعدىا.كما ُٕٓلخضيرم، المرجع السابؽ، صا أحمدد. محسف  (ٓ)
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ف منيج النظـ في تشػخيص األزمػات يسػاعد عمػى التعامػؿ مػع األزمػة إعمى ذلؾ، ف كبناءن 
 .(ُ)في جميع مراحميا بنجاح

 رابعًا: المنيج البيئي لتشخيص األزمة:
ف  بحسػػب ىػػذا المػػنيج فػػإف أم أزمػػة ىػػي كليػػدة البيئػػة التػػي نشػػأت فييػػا كتفاعمػػت معيػػا، كا 

العامػة(، غيػر أف ىنػاؾ عكامػؿ سػاعدت عمػى تػكفير  أككانػت كػؿ أزمػة ليػا أسػبابيا )الخاصػة 
 المناخ المؤيِّد ليا، كأحاطت بيا كأثرت فييا كتأثرت بيا.

بتحميػػؿ األسػػباب البيئيػػة كغيرىػػا  كيقػػـك ىػػذا المػػنيج عنػػد تشػػخيص أم أزمػػة مػػف األزمػػات
 .(ِ)المؤثرة في األزمة كنمكىا كاستفحاليا

 خامسًا: منيج دراسة الحالة لتشخيص األزمة:
كتػػػتمخص فكػػػرة ىػػػذا المػػػنيج عمػػػى دراسػػػة كػػػؿ أزمػػػة عمػػػى حػػػدة، باعتبػػػار أف األزمػػػة ذات 
طبيعػػة شػػديدة الخصكصػػية، كعمػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد تشػػابو فػػي بعػػض األزمػػات، غيػػر أنػػو ال 

ف اختالؼ الزماف كالمكاف، كمكضكع األزمة كمحميػا كافيػان بػأف إليمكف أف تتماثؿ تماثالن تامان، 
 .(ّ)خاصة بذاتيايجعؿ مف كؿ أزمة حالة 

 ص األزمة:يسادسًا: منيج الدراسات المقارنة لتشخ
بيف مقارنة بينيا ك اليعتبر ىذا المنيج تفاعمي تمايزم يقـك عمى دراسة األزمات المختمفة، ك 

األزمات الكاقعة في الكقت الحاضر مف حيػث المكضػكع، كمعرفػة الفػركؽ التػي تميػز كػؿ منيػا 
العالج المناسب لألزمة الحاليػة، كأسػاس المقارنػة تبعػان ليػذا  عف األخرل، كبيذا يمكف استخداـ

 :(ْ)المنيج يتمثؿ فيما يأتي
   مقارنة زمانيو تاريخية. -ُ
 مقارنة مكانية جغرافية. -ِ
 مقارنة نشاط يتصؿ بالنشاط الذم حدثت بو األزمة. -ّ
 مقارنة مف حيث الحجـ الذم بمغتو األزمة. -ْ

  
                                  

 ُّمرجع سابؽ، صكما بعدىا، د. رجب عبدالحميد، ُٕٓالخضيرم، مرجع سابؽ، ص أحمد د. محسف (ُ)
 .بعدىاكما
 ُٕٔالخضيرم، المرجع السابؽ، ص أحمدمحسف  :تصنيفيا، أنظرلمزيد مف التفاصيؿ عف ىذه القكل ك  (ِ)

 .ِّكما بعدىا، د. رجب عبدالحميد، المرجع السابؽ، ص

، كلمزيد مف ّّ)األسس، المراحؿ، اآلليات(، مرجع سابؽ، ص ،الشعالف، إدارة األزمات أحمدفيد . د (ّ)
 بعدىا.كما ُٕٕأحمد الخضيرم، المرجع السابؽ، ص د. محسف :راجع ،التفاصيؿ عف ىذا المنيج

بعدىا، د. رجب عبدالحميد، المرجع السابؽ، كمإُٗ، ص الخضيرم، المرجع السابؽ أحمدد. محسف  (ْ)
 .ّْص
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 لتشخيص األزمة:سابعًا: منيج الدراسات المتكاممة 
يعتمد ىذا المنيج عمى اسػتخداـ جميػع المنػاىج السػابقة، فيػك يشػخص الحالػة المعركضػة 
التي كصمت إلييا األزمة، كيتتبعيا تاريخيان كيدرسيا في ضكء الدراسات المقارنة التي تمت في 

 الماضي محميان كفي الدكؿ األخرل، كأيضان يضيؼ إلييا دراسة األزمة كنظاـ.
نيج يقػػػـك عمػػػى تتبػػػع ثالثػػػة تصػػػكرات عنػػػد معالجػػػة األزمػػػة، فقػػػد تكػػػكف فػػػي قمػػػب فيػػػذا المػػػ

أف مجريػات أحػداث أم  فمػثالن نككف بعيديف عنيا،  األزمة، كأحيانان تككف عمى ىامشيا، كأحيانان 
عنػػد  ةبحيػػرة تكػػكف عميقػػ أك ةأزمػػة تصػػبح كػػدكائر المػػاء يصػػنعيا القػػاء حجػػر فػػكؽ سػػطح بركػػ

 .(ُ)االتساع ةمع بمكغيا قم ىأف تتالش إلىشيئان فشيئان  مركز االلقاء ثـ تتسع كتخفت
 الفرع الثاني

 ةــاد األزمـــأبع
تتعػػدد أبعػػاد األزمػػة، فمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالكقػػت، كآخػػر بتأثيرىػػا المؤسسػػي، كأيضػػان مػػا تتركػػو 
مف تأثير نفسي عمى الكسط الػذم كقعػت فيػو عمػى المسػتكم الشػعبي كالقيػادم، كتيديػدىا سػير 

عمػى تيديػد النسػيج االجتمػاعي  اقػدرتيكذا ، ك اكأىدافي اكغاياتي افي أداء رسالتي ةالعامفؽ االمر 
في البمد، كاىتزاز النشاط االقتصادم بمختمؼ جكانبػو، كمساسػيا بالنظػاـ السياسػي فػي الدكلػة، 

كما ىذه األبعاد كيكضح الباحث تدني القيـ كاالخالؽ القائمة في المجتمع،  إلىكما أنيا تؤدم 
 :(ِ)يمي

 البعد الزمني:أواًل: 
، كانعكاسػػيا ايتمثػػؿ ىػػذا البعػػد فػػي كقػػكع األزمػػة الفجػػائي، كضػػيؽ الكقػػت المتػػاح لمكاجيتيػػ

سػػػتيعاب المكقػػػؼ الحػػػرج كاالسػػػتعداد ال تمكنػػػو مػػػف القػػػدرة المتأنيػػػة إلالػػػذم عمػػػى متخػػػذ القػػػرار 
 الفكرم لسرعة االستجابة لمتدخؿ.

 البعد المؤسسي:ثانيًا: 
ف أفػػػي حالػػػو التيديػػػد المتسػػػارع لمكيػػػاف اإلدارم كالمػػػالي لممنظمػػػة، حيػػػث يبػػػدك ىػػػذا البعػػػد 

حػػػدكثيا المفػػػػاجئ كمػػػا يصػػػػاحبو مػػػف تيديػػػػد كبيػػػػر  إلػػػػىمالمػػػح اختفػػػػاء األزمػػػة األكليػػػػة يػػػؤدم 
التػػاـ،  أكاالنييػػار الجزئػػي  إلػػىلممصػػالح كاالمػػكاؿ، كتعػػرض الكيػػاف اإلدارم كالمػػالي لممنظمػػة 

 المكقؼ في أسرع كقت. عدـ السيطرة عمى ةالسيما في حال
  

                                  
؛ د. فيد َُٖالخضيرم، مرجع سابؽ، ص أحمد؛ د. محسف ّْد. رجب عبدالحميد، مرجع سابؽ، ص (ُ)

 .ّّص الشعالف، مرجع سابؽ، أحمد

الطيب ىيكؿ، ميارات األزمات كالككارث كالمكاقؼ الصعبة، الييئة المصرية العامة  أحمدد. محمد  (ِ)
 .ّٖـ، صََِٔلمكتاب، القاىرة، 
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 البعد االخالقي:ثالثًا: 
يظيػػػر البعػػػد االخالقػػػي فػػػي الكقػػػت الػػػراىف مػػػف خػػػالؿ األزمػػػات الحػػػادة التػػػي تعػػػاني منيػػػا 

القضاء عمى مػا تتميػز بػو ىػذه  إلى مباشرةن  المجتمعات العربية كاإلسالمية، التي تيدؼ بصكرةن 
المجتمعات مف القيـ كاألخالؽ كالعقيدة الدينية الراسػخة، كأيضػان إثػارة النػزاع الػداخمي بػيف أفػراد 

الصػراع  إلػىعنصػرم، ممػا يػؤدم  أكسياسػي  أكمػذىبي  أكالمجتمع، القائـ عمى أساس دينػي 
 الحرب...إلخ. أكالداخمي 
 البعد النفسي:رابعًا: 

مبػدأ المشػركعية، فيػي تحػػافظ  إلػػىمػة إداريػة فػػي تسػيير أعماليػا كأنشػطتيا تسػتند أم منظ
عمى ىذا المبدأ الذم يحفظ ليا كيانيا اإلدارم كرسالتيا كاليدؼ مف كجكدىا اماـ الغير داخميػان 

زعزعػػة الثقػػة بقيػػادة كمػػكظفي المنظمػػة كرسػػالتيا  إلػػىكخارجيػػان، كأم أزمػػة تحػػدث فإنيػػا تػػؤدم 
 لجدكل في استراتيجيتيا كتيز سمعتيا لدل األفراد.كأىدافيا، كانعداـ ا

 البعد االجتماعي:خامسًا: 
شػيكع االضػطراب فػي حيػاة أفػراد المجتمػع، في معظـ الحػاالت ينتج عف األزمة المتفاقمة 

كتفكػػؾ النسػػيج االجتمػػاعي، كالشػػعكر بعػػدـ كجػػكد الػػركابط المجتمعيػػة التػػي تفقػػدىـ بعػػض القػػيـ 
جػػػاتيـ الضػػػركرية فػػػي اكأيضػػػان عػػدـ قػػػدرة السػػػمطة العامػػػة فػػي إشػػػباع حالتػػي تػػػربطيـ بػػػالكطف، 

 الحياة.
 البعد االقتصادي:سادسًا: 

يبػػدك البعػػد االقتصػػادم فػػي تمػػؾ األزمػػات االقتصػػادية الناتجػػة عػػف تػػأثر بعػػض األنشػػطة 
السػػياحية، كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف أضػػرار كخسػػائر كبيػػرة  أكالزراعيػػة  أكالتجاريػػة  أكالصػػناعية 

 المادية. أكفي المكارد البشرية 
 البعد السياسي:سابعًا: 

غيػػر المباشػػرة،  أكقػػد يترتػػب عمػػى حػػدكث األزمػػة بعػػض اآلثػػار السياسػػية سػػكاءن المباشػػرة 
 أككزه تيػػدد أحػػد رمػػ أكنظػػاـ الحكػػـ فػػي الدكلػػة  أكمػػا تمػػس النظػػاـ السياسػػي  -غالبػػان  -التػػي 

 .معيفمككف سياسي 
 املطلب الثالث

 اــة وأضبابَـائص األشمـخص
 تمييد وتقسيم:

تتسػػػػـ بيػػػػا األزمػػػات، ككػػػػذلؾ أسػػػػباب  التػػػيفػػػػي ىػػػذا المطمػػػػب الخصػػػػائص  يكضػػػح الباحػػػػث
 إلػىالمطمػب كتبعػان لػذلؾ قسػـ الباحػث ىػذا األزمات األمنية في الجميكرية اليمنية بتفصػيؿ أكبػر، 

 فرعيف كما يمي:
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 األولالفرع 
 خصائص األزمة

تتعػدد الخصػائص المتعمقػة باألزمػة بػاختالؼ كجيػات النظػر لمكتػاب كاألكػاديمييف مػف حيػػث 
مكضػػكعيا التػػي أكردىػػا بعػػض البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ األزمػػات، غيػػر أف تمػػؾ التقسػػيمات  أكنكعيػػا 

مػة القارئ لمحػة كاممػة عػف أىػـ الخصػائص التػي تميػز األز  كيقـك الباحث بإعطاء ،تكمؿ بعضيا
 :(ُ)أىـ خصائص األزمة األمنية كما يمي سيذكر الباحثاألمنية عف غيرىا مف األزمات، لذلؾ 

المنظمة  ةتفكير قيادل كسمبيابداية حدكثيا،  ظيكر األزمة بصكرة مفاجئة كعنيفة منذي : أوالً 
عميو  كبناءن ، في المكاف التي تحدث فيو أككأفرادىا، فعنصر المفاجئة قد يككف في الكقت 

تتميز األزمة األمنية عند انفجارىا المفاجئ بأنيا تشد االنتباه كاالىتماـ لجميع األفراد 
متخذ القرار عند كقكعيا بصكرة كتؤثر عمى  كالجيات المتصمة بيا، كما تشكؿ صدمةن 

 كيؤثر في سمعتو الشعبية. ،مفاجئة، مما يقمؿ مف قدرتو في سرعة االستجابة لمتعامؿ معيا
عالية مف  ةارتباؾ متخذ القرار، كتخمؽ لديو درج إلى يؤدمكتتابعيا  ياتصاعد أحداث سرعة: ثانياً 

الشؾ في البدائؿ المطركحة لمكاجية األحداث، نظران لما يمر بو مف ضغط نفسي كمادم 
نساني، باإلضافة  نقص المعمكمات كعدـ دقتيا، فعندما تقع األزمة في  إلىكاجتماعي كا 

فإنيا ال تترؾ كقتان  ،كما يترتب عمييا مف تيديدات فادحة مفاجئ،بشكؿ الكىمة األكلى 
 كافيان، إلمكانية الرد عمييا كسرعة االستجابة لمكاجيتيا.

تحتكم األزمة عمى التشابؾ كالتداخؿ كالتعقيد سكاءن في عناصرىا كأسبابيا كنتائجيا، كقكل : ثالثاً 
نظر معينة  ةكتغير آرائيـ كتحكليا مف كجي ،المعارضة ليا( أكالمصالح المختمفة )المؤيدة 

 أخرل نقيضيا. إلى
 أكتشكؿ األزمات في كثير مف الحاالت تيديدان عمى المصالح الحيكية، سكاءن عمى األفراد : رابعاً 

أمكاليـ، مما يستكجب سرعة االستجابة لمتعامؿ معيا لمتخفيؼ عمى  أكالدكلة  أكالمنظمات 
تيدد  ان داىم ان ف آثارىا الشديدة، كمف ثـ تعتبر األزمة خطر مف التغيرات المفاجئة لمحد م

االركاح كالممتمكات، كتعرقؿ سير الخدمات كاستمرارىا كنشاط المرافؽ العامة، كما أنيا 
كنظران لتمؾ التيديدات فإف التعامؿ معيا يعد  .تشكؿ أخطاران عمى المصالح الحيكية اليامة

ر الجيكد الرسمية كأطياؼ العمؿ السياسي افضكاجب كطني كدكلي مف خالؿ ت ةبمثاب
 لمنع تفاقميا كاحتكائيا. ،كالمجتمع المدني

                                  
، دكر النظـ الخبيرة في إدارة أحمدطارؽ خيرت  .كما بعدىا؛ د َُرجب عبدالحميد، مرجع سابؽ، صد.  (ُ)

ـ، ََِٔ، أكاديمية مبارؾ لألمف، القاىرة ،ة الدراسات العمياكميمقدمة إلى األزمات األمنية، رسالة دكتكراه 
األجيزة،  المبادئ، المراحؿ،) ،األسطى، إدارة األزمات األمنية محمد د. محمدعميد.  بعدىا؛كما ُّْص

 .َْـ، صَُِّ، ُ، ط، صنعاءلمطباعة كالنشر كالتكزيعالتطبيؽ(، مكتبة الصادؽ 
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، غير معيف حدث أكتعبر األزمة في حقيقتيا عف سكء تقدير كفشؿ في معالجة مكقؼ : خامساً 
أنيا في الكاقع تنـ عف تراكـ مجمكعة مف التأثيرات السمبية السابقة نتيجة سكء في تقديرىا  

 جيدة، كالتدخؿ لحسميا كخطر محتمؿ ينذر بكقكعيا.بصكرة 
كالخركج عف  ،أنماطان تنظيمية غير مألكفة كنظمان مبتكرةاتباع مكاجية األزمات ليستمـز : سادساً 

كفعالة مف التحكـ في الطاقات  عاليةن  األساليب كاإلجراءات العادية، كما يتطمب قدرةن 
بدرجة عالية مف الفاعمية كالتنسيؽ بيف جميع كاالمكانيات كحسف استخداميا، كتنظيـ يتسـ 

 قيادات كأفراد فريؽ إدارة األزمة.
تساعد عمى ظيكر أعراض سمككية خطيرة في جانبيا السمبي، مثؿ القمؽ كالتكتر، كتدني : سابعاً 

يجابي فقد العالقات االجتماعية، كشيكع الالمباالة كالشعكر باالنتماء، أما في جانبيا اإل
 .(ُ)تالؼ الممتمكات العامة في المرافؽ اإلداريةا  شيكع التخريب كالتدمير ك  إلىتؤدم 

 الفرع الثاني
 أسباب األزمات في الجميورية اليمنية 
كذلػػؾ الخػػتالؼ كجيػػات  ،كمػػا تعػػددت التعػػاريؼ لألزمػػة، فػػاف أسػػباب األزمػػات قػػد تعػػددت

النظػػر المتباينػػة لألزمػػة مػػف قبػػؿ الكتػػاب كالبػػاحثيف، كفقػػان ألنػػكاع األزمػػات، التػػي منيػػا اإلداريػػة 
 كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاألمنية كالعسكرية كغيرىا.

ناتجػة نشػكء األزمػات  إلػى، بعمـ األزمات األسباب التي تؤدم (ِ)كقد أكرد بعض الميتميف
كفػػػي ىػػػذا أخطػػػاء بشػػػرية،  إلػػػىيرجعيػػػا  (ّ)كآخػػػر، الفريػػػؽ( أكر فػػػي اإلدارة )المػػػدير قصػػػك  عػػػف

ثالثػػة  إلػػىيمكػػف تقسػػيميا أسػػباب األزمػػة األمنيػػة المتعمقػػة بالجميكريػػة اليمنيػػة، المكضػػكع فػػإف 
 ينػػػػػدرج تحػػػػػت كػػػػػؿ قسػػػػػـ منيػػػػػا عػػػػػدد مػػػػػف األسػػػػػباب، أكليػػػػػا: أسػػػػػباب األزمػػػػػة  ةأقسػػػػػاـ رئيسػػػػػي

 ، (ْ)لمحمية،  كثانييا: أسباب األزمة األمنية المتعمقة بالبيئة اإلقميمية األمنية المتعمقة بالبيئة ا

                                  
 .ُّّ، صالخضيرم، مرجع سابؽ أحمدد. محسف  (ُ)
كاألنشطة  اإلجراءاتقصكر في  إلى:أكرد بعض الميتميف بعمـ إدارة األزمات أف أسباب كقكعيا يرجع  (ِ)

)حمكؿ ، د. السيد عميكه، إدارة األزمات كالككارث :الالزمة في أداء فريؽ إدارتيا في مراحميا المختمفة راجع
د. عمي عمي المصرم، إدارة  :؛ ككذلؾُٔص ،ـُٕٗٗ ،القاىرة ،مطابع سجؿ العرب ،عممية أساليب كقائية(

، دار الفكر المعاصر (األزمات األمنية في ضكء المتغيرات المعاصرة، الجزء األكؿ)ماىيو األزمة كأسبابيا
 .ٓـ، صََِّ، ُكمكتبة خالد بف الكليد، صنعاء، ط

 أحمدد. محسف  :راجع ،القائد أكقصكر في أداء المدير  إلىترجع  األسبابأف ىذه  :كآخر يرل (ّ)
 كما بعدىا.ٔٔالخضيرم، المرجع السابؽ، ص

متعمقة بالقرف لمعرفة أسباب األزمة األمنية المتعمقة بالبيئة االقميمية كالمحيط المجاكر ليا، ككذلؾ ال (ْ)
دراسة في تككيف اليمف الحديث، -مف: محمد عمي العشممي، الكحدة كالصراع السياسي األفريقي، راجع: كالن 

 =كائؿ محمد الزيدم، التخطيط .كمابعدىا؛ نقيبُّـ، صََِٔـ(، مكتبو مدبكلي، ََِْ-َُِٖ)
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  .(ُ)كثالثيا: أسباب األزمة األمنية المتعمقة بالبيئة الدكلية
أقؿ خطػكرة  باعتبارهعمى المستكل المحمي إلدارة األزمة مقصكر مكضكع البحث كبما أف 
إحػػػدل منشػػػآتيا  أك، ألف نطاقػػػو المكػػػاني ينحصػػػر فػػػي أحػػػدل منػػػاطؽ الدكلػػػة (ِ)فػػػي مسػػػتكياتيا

ييػدد األمػف الػكطني كالصػحة العامػة بأسػرىا،  ىػاخطر  ليصبحالعامة، كقد يرتفع منحنى األزمة 
األسباب المحمية التي ليا تأثير مباشػر عمػى األمػف الػداخمي الػكطني فقػط،  كيستعرض الباحث

الفسػػػاد المػػػالي  حػػػد كبيػػػر، فمػػػثالن  إلػػػىمػػػع بعضػػػيا الػػػبعض مػػػع مراعػػػاة تػػػداخؿ تمػػػؾ األسػػػباب 
عػػدد مػػف األسػػباب التػػي تشػػمؿ النظػػاـ االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كاإلدارم  إلػػىكاإلدارم يػػؤدم 
 ، كيتناكؿ الباحث ىذه األسباب فيما يمي:كالسياسي كغيرىا

 أواًل: أسباب األزمة األمنية المتعمقة بالبيئة المحمية: 
)السياسػػية، االقتصػػادية، كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة، كالعقائديػػة كالفكريػػة، كتتمثػػؿ فػػي األسػػباب 

 في النقاط اآلتية: سيكجزىا الباحث التي، (ّ) كاألمنية(
 :كتتمثؿ في اآلتي، األسباب السياسية .ٔ
 قصاء السياسي، كتفشي الفساد المالي كاإلدارم.عدـ اكتماؿ بناء دكلة المؤسسات، كاإل -أ 
السػػػػمطة سػػػػمميان، كالحرمػػػػاف مػػػػف المشػػػػاركة السياسػػػػية، ك تحجػػػػيـ دكر انعػػػػداـ مبػػػػدأ تػػػػداكؿ  -ب 

 المعارضة.

                                                                               
فاعميتو في الجميكرية اليمنية، رسالة ماجستير في عمكـ  لاالستراتيجي في مجاؿ األزمات األمنية كمد=

، بعدىاكمإُـ، صَُِّ-َُِِعاـ االكاديميالشرطة، كمية الدراسات العميا، أكاديمية الشرطة اليمنية، ال
سمير محمد العبدلي، الكحدة اليمنية كالنظاـ االقميمي العربي، مركز الدراسات  :بعدىا؛ ككذلؾكما ِٗص

د. خالد عبد الباقي الخطيب، األمف القكمي  :كما بعدىا؛ ككذلؾ ِّٖـ، صََُِكالبحكث اليمني، صنعاء، 
 .ُِٓـ، صَُُِ، ُء، طمكتبو خالد بف الكليد لمنشر كالتكزيع، صنعا، )االبعاد كالدالالت(
عمي بف عمي المصرم ، إدارة  .عف أسباب األزمة األمنية المتعمقة بالبيئة االقميمية، د :لمزيد مف التفاصيؿ

 .بعدىاكماَُُسبابيا(، مرجع سابؽ، ص الجزء األكؿ)ماىيو األزمة كأ ،األزمات في ضكء المتغيرات المعاصرة

د. محمد عبداهلل الماخذم، الفمسفة في  راجع: عف معرفة أسباب األزمة المتعمقة بالبيئة الدكلية؛ :لمزيد (ُ)
االستراتيجية القكمية، بعنكاف األمف القكمي لمجميكرية اليمنية في ظؿ المتغيرات العالمية كاالقميمية كالمحمية 

 ،؛ نقيبِٕص ـ،ََِّ-ىػُِْْ القاىرة، ،المعاصرة، رسالة دكتكراه مقدمة ألكاديمية ناصر العسكرية العميا
خالد لطؼ عشيش، األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر في ضماف األمف القكمي اليمني، بحث مقدـ لكمية 

؛ َُٗـ، صََِٗ-ََِٖىػ، َُّْ-ُِْٗديمية الشرطة اليمنية، لمعاـ االكاديمي ا، أكاالدراسات العمي
 .ْٖالجزء األكؿ، المرجع السابؽ، ص ،زماتد. عمي بف عمي المصرم، إدارة األ: ككذلؾ

الكطني إلدارة األزمة،  لاألعمى إلدارة األزمة، كثانييا: المستك  لت إدارة األزمة أكليا: المستك مستكياتتعدد  (ِ)
 .المحمي إلدارة األزمة لكثالثيا: المستك 

عف أسباب األزمة  :التفاصيؿكما بعدىا، لمزيد مف  ُٕسابؽ، صالمرجع الكائؿ محمد الزيدم،  .نقيب (ّ)
 .ْٕعمي بف عمي المصرم، المرجع السابؽ، ص. األمنية المتعمقة بالبيئة المحمية راجع: د
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 استخداـ القكة كاإلرىاب لتحقيؽ أىداؼ سياسية، كتبعية الدكلة لمخارج. -ج 
 :كتتمثؿ في اآلتي، األسباب االقتصادية .ٕ
 تعثر التنمية االقتصادية، كسكء تكزيع الثركة الكطنية. -أ 
 كمي، كتفشي البطالة.معدؿ الفقر، كتدني الدخؿ الق ةزياد -ب 
كالفقػػراء، كاالسػػتيالء عمػػى كالطبقػػة الكسػػطى طبقػػة األغنيػػاء  ؛الفجػػكة بػػيف شػػرائح المجتمػػع -ج 

 الممتمكات العامة مف النافذيف.
 .ال يخضع مقترفكىا لممسآلة كالمحاسبةالفساد المالي كاإلدارم أصبح ظاىرة  -د 

 :كتتمثؿ في اآلتي، األسباب االجتماعية والثقافية .ٖ
 االختالؿ في النظـ كالقيـ كالتقاليد السائدة، ك زيادة الشعكر باإلحباط.  -أ 
 أزمة العدالة االجتماعية، ككجكد فجكة كبيرة بيف األغنياء كالفقراء. -ب 
نقص الرعاية الطبية، كالنمك السريع لمسكاف، كصعكبة الحصكؿ عمى مسكف، كقمة فرص  -ج 

 العمؿ. 
ترسيخ ثقافػة الحػكار، كالتسػامح بػيف األحػزاب  اختالؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية، كعدـ -د 

 كالمجتمع اليمني.
المناطقيػة كالقبميػة كالمذىبيػة، كتكظيػؼ الػديف كػأداة كالتعصبات نشر ثقافة الكراىية كالحقد  -ق 

 االجتماعية. أكلمغمبة السياسية 
 :كتتمثؿ في اآلتي، األسباب العقائدية والفكرية .ٗ
 قبمي، كالفيـ الخاطئ لمديف كمبادئو كأحكامو. أكديني  أكالتعصب لمبدأ فكرم  -أ 
 الشباب. لفي نشر قيـ التطرؼ كالتشدد لدالدينية كالعصبكية مساىمة بعض المراكز  -ب 

 :كتتمثؿ في اآلتي، الفساد المالي واإلداري إلىأسباب مرجعيا  .٘
)مافيػػػا منظمػػػة(،  ةشػػػبكي اتانتشػػػار ظػػػاىرة الفسػػػاد فػػػي أجيػػػزة الدكلػػػة، كممارسػػػتو فػػػي إطػػػار  -أ 

 الرشكة كالمحسكبية كالمحاباة.كتدعمو كتحميو، مثؿ كغالبان تصاحبو مصادر تغذيو 
 إساءة استخداـ السمطة، كانتياؾ التشريعات كالنظـ، كتحقيؽ مكاسب شخصية كحزبية. -ب 
 أكالسػػير نحػػك الخصخصػػة لمقطػػاع العػػاـ لحسػػاب القطػػاع الخػػاص، كتحكيػػؿ مػػكارد الدكلػػة  -ج 

 الخاصة.الفائدة  إلىالعامة  الفائدةالخدمات مف 
 :كتتمثؿ في اآلتي، أسباب تشريعية وقضائية .ٙ
كالمعمكمػػات، كتميػػز  اقصػػكر التشػػريعات ذات الصػػمة بػػالجرائـ المتعمقػػة بالجانػػب التكنكلكجيػػ -أ 

 .كاالختصاص القضائي لمدكلةبعض الجرائـ بتعدييا الحدكد الجغرافية 
القضاء، كعػدـ تنفيػذ بعػض القػكانيف، كقػانكف  ةاستقالليكجكد بعض الممارسات التي تنازع  -ب 

 .عف التنفيذ تأخيرىا أكاالختطاؼ، كعدـ تنفيذ بعض األحكاـ 
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 :كتتمثؿ في اآلتي، األسباب االعالمية .ٚ
، كانعكاس األزمات السياسية عمى السياسييفتسميط كسائؿ اإلعالـ الحزبية ضد خصكميا  -أ 

 د السياسي يرافقو التصعيد اإلعالمي.أداء اإلعالـ الرسمي كالحزبي، كالتصعي
 ثانيًا: أمثمة عمى األزمات المحمية اليمنية وأسبابيا:

فػػػػي نيايػػػػة الحػػػػديث عػػػػف أسػػػػباب األزمػػػػة األمنيػػػػة ذات الصػػػػمة بالبيئػػػػة المحميػػػػة اليمنيػػػػة، 
األزمات المحمية اليمنية كأسبابيا الخاصة، كذلؾ في ضػكء دراسػة عمميػة  بعضيستحسف ذكر 

جديػدة متخصصػػة تعػػد مػػف أىػػـ الدراسػػات التػػي كشػػفت المثػػاـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ، كاألزمػػات التػػي 
حتمػػان عمػى األمػػف السياسػػي كاالجتمػاعي اليمنػػي ىػػي األزمػػة ، كأثػػرت كانػت محػػالن ليػػذه الدراسػة

ـ، كلمعرفػة أىػـ أسػباب كػؿ َُُِاإلرىػاب، ككػذلؾ أزمػة عػاـ الجنكبية، كأزمة صػعدة، كأزمػة 
 :(ُ)ىا الباحث بإيجاز كما يميذكر سيمنيا ة كاحد
 األزمة الجنوبية: -ٔ

تعد األزمة الجنكبية مف أىـ كأخطر األزمات التي حدثت في الساحة اليمنية نتيجة لمعديد 
 مف األسباب أىميا: 

 خدمة لمصالحيا.تدخؿ دكؿ إقميمية كدكلية لتقسيـ البالد  -أ 
 عدـ معالجة مظالـ أبناء المحافظات الجنكبية الحقكقية. -ب 
 ـ.ُْٗٗاالنعكاسات السمبية لحرب -ج 

 أزمة صعدة:-ٕ
 لـ تحدث أزمة صعدة مف جراء نفسيا بؿ أف ىناؾ العديد مف األسباب تضافرت لحدكثيا أىميا:

 تدخؿ أطراؼ إقميميو كدكلية في األزمة كاف سببان في تأجيجيا. -أ 
األسػػػػمكب الخػػػػاطئ لمدكلػػػػة فػػػػي التعػػػػاطي مػػػػع األزمػػػػة كاختيػػػػار الحػػػػؿ العسػػػػكرم، كغيػػػػاب  -ب 

 في المحافظة. المشاريع التنمكية
 المشركع السياسي المغمؼ دينيا لجماعو أنصار اهلل. -ج 
 انتياج الدكلة سياسة تكازف القكل المذىبية في المحافظة. -د 

 أزمة اإلرىاب:-ٖ
 .، كمف يقؼ كرائيـاإلسالمي عند االرىابييفحقيقو الديف لالجيؿ كالفيـ الخاطئ  -أ 
 لضرب اليمف. اليمف مف الخارج كاستخدامو كذريعة إلىتصدير االرىاب  -ب 
 يساعد اإلرىابييف عمى تجنيد الشباب كالتأثير عمييـ. التفكؾ االسرم كاالجتماعي -ج 
 تحالؼ بعض المككنات السياسية مع قكل إرىابية بغرض تحقيؽ أىداؼ سياسية خاصة بيا. -د 

                                  
)دساسخ ، َمٛت. ػجذ انشدًٍ ػجذِ َٓشم، أسجبة األصيبد انسٛبسٛخ ٔاصشْب ػهٗ األيٍ االجزًبػٙ انًُٛٙ (1)

-ْـ1431األكبدًٚٙيٛذاَٛخ(، ثذش ركًٛهٙ يمذو نكهٛخ انذساسبد انؼهٛب، أكبدًٚٛخ انششطخ انًُٛٛخ، صُؼبء، نهؼبو 
 ثؼذْب.ٔيب 124و، ص2012
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 م:ٕٔٔٓأزمة -ٗ
 )سمطة كمعارضة( عمى السمطة كالثركة.بطريقة غير مشركعة صراع األحزاب السياسية  -أ 
 ضعؼ أداء الحككمة، كانتشار الفساد بيف النخب السياسية. -ب 
 كارتياف بعض القكل السياسية لمخارج. ،التداعيات السمبية لما سمي بالربيع العربي -ج 

 تعقيب الباحث: -٘
 مف العرض السابؽ ألسباب نشكء األزمات اآلتي: أستنتج الباحث

إف األسػػػباب قػػػد تعػػػددت كتنكعػػػت بػػػاختالؼ كجيػػػات النظػػػر لألكػػػاديمييف كالميتمػػػيف بعمػػػـ  -أ 
 نشػأت أكالخارجػة عنػو،  أكاألزمات، فمنيا ما يتعمؽ بالبيئة المحمية ذات الصمة بػالمرفؽ 

 الدكلية. أكمف البيئة االقميمية 
سػػػػباب نشػػػػكء األزمػػػػة كفقػػػػان لمصػػػػالح األطػػػػراؼ افػػػػي معظػػػػـ الحػػػػاالت تتالحػػػػؽ كتتػػػػداخؿ  -ب 

انفجارىػػا، كتكسػػع  إلػػىحتػػى تػػؤدم  ،بعػػد( األزمػػة أكأثنػػاء  أكالمسػػتفيدة منيػػا، سػػكاءن )قبػػؿ 
 ىممت في عالجيا أكالن بأكؿ.أي  إذاانتشارىا، السيما 

الغػػكص فػػػي أعمػػاؽ األزمػػػة كتػػػداعياتيا،  إلػػػىمعالجػػة أسػػػباب نشػػكء األزمػػػة بعنايػػة يػػػؤدم  -ج 
 المعالجة السطحية آلثارىا. عكس

يتطمب مػف رئػيس كأعضػاء الفريػؽ المنػاط بػو التعامػؿ مػع األزمػات قػدرة عاليػة فػي معرفػة  -د 
مخفية تحت السطح، كالعمؿ بسرعة فائقة عمػى  أكاألسباب كالتنبؤ بيا سكاءن كانت ظاىرة 
 مادية كبشرية. فةكمحميا كمعالجتيا بأفضؿ أسمكب كأقؿ 

األسػػباب بعػػد كقػػكع األزمػػة، كاالسػػتفادة مػػف األخطػػاء التػػي حػػدثت، كالعمػػؿ عمػػى  مناقشػػة -ق 
 مستقبالن. احميا كعدـ تكرارى
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 املبحث الثاني
 ةـــات األمنيــإدارة األزم

 تمييد وتقسيم:
، كمحاكلػػة كضػػع األمنيػػة أساسػػيات إدارة األزمػػات إلػػىىػػذا المبحػػث  يتطػػرؽ الباحػػث فػػي

مقتػػػػػرح إلنشػػػػػاء مركػػػػػز ليػػػػػذه اإلدارة األمنيػػػػػة، ككػػػػػذلؾ تكضػػػػػيح االحتياجػػػػػات ليػػػػػذه اإلدارة فػػػػػي 
 المبحث عمى النحك اآلتي:ىذا تبعان لذلؾ قسـ الباحث الجميكرية اليمنية، ك 

 المطمب األكؿ: أساسيات إدارة األزمات في مراحميا المختمفة.
يمنيػػػة )األىميػػػة، األمنيػػػة الات زمػػػاأل مركػػػز حػػػديث إلدارةإنشػػػاء بالمطمػػػب الثػػػاني: مقتػػػرح 

 األىداؼ، االختصاصات، التككيف، التنظيـ(.
 .األمنية األزمات لمركز إدارةالمطمب الثالث: االحتياجات األخرل 

 املطلب األول
 أضاضيات إدازة األشمات يف مساحلَا املدتلفة

 تمييد وتقسيم:           
سػكؼ تقتصػر الدراسػة فػي ىػذا سبؽ الحديث عف مفيـك األزمة في المبحػث األكؿ، لػذلؾ 

المطمػػب عمػػى تعريػػؼ اإلدارة بصػػفة عامػػة، ثػػـ إدارة األزمػػات، ككػػذلؾ تحديػػد مصػػطمح اإلدارة 
الفقػو اإلدارم  لػدلباألزمات كالفرؽ بينيما في الفرع األكؿ، كتكضيح المراحؿ المختمفػة لألزمػة 

 فرعيف كما يمي: إلى، كتبعان لذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب لفرع الثانيكاإلسالمي في ا
 رع األولــالف

 ماىية إدارة األزمة
يعتبػر مكضػػكع االدارة أىػـ عمػػؿ لنجػاح ام مرفػػؽ، لػذلؾ البػػد مػف تنػػاكؿ بعػض التعػػاريؼ 

 لإلدارة بصفة عامة قبؿ تناكؿ ماىية إدارة األزمة كما يمي:
 عامة:أواًل: تعريف اإلدارة بصفة 

 .(ُ)"األنشطة الخاصة بالجماعات لتحقيؽ أىداؼ مشتركو"بأنيا: اإلدارة  تعرف
دارة القكل البشرية، كالمادية لتحقيؽ األىداؼ الحككمية"فيما عرفيا البعض   .ِ()بأنيا: "تنظيـ كا 

تركػػز عمػػى معنػػي كاحػػد، لػػإلدارة أنيػػا الفقيػػاء  كالمالحػػظ مػػف خػػالؿ التعػػاريؼ التػػي قػػدميا
عمػػػى أكلئػػػؾ الػػػذيف  :لػػػإلدارة معنػػػى محػػػدد فػػػي نطػػػاؽ عمػػػـ اإلدارة العامػػػة، يقتصػػػركليػػػذا فػػػإف 

 .(ّ)يختصكف بتكجيو كتنسيؽ كرقابة أعماؿ اآلخريف
                                  

زبارة، اإلدارة العامة ككظائفيا النظرية  أحمدمحمد كماؿ زعتر، د. محمد  .األستاذ :ذلؾ إلىأشار  (ُ)
 .كما بعدىاْـ، صُُٖٗلمطباعة كالنشر، القاىرة، ، دار الثقافة يةكالتطبيق

 .ِـ، صَََِ-ىػُُِْالقاىرة،  ،الفكر العربي د. سميماف محمد الطماكم، الكجيز في اإلدارة العامة، دار (ِ)
 ، مكضحان أف اليكنار دأىكايت يعرؼ اإلدارة بأنيا: ار إليو: د. سميماف محمد الطماكم، المرجع السابؽأش (ّ)

((An    administrator    is   consepuently   one   who   directs.   Coordinstes    and   controls    
the   activites   of   others))   
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الجمع بيف  :قد رجحكا المعاصريفذكره أف فقياء عمـ اإلدارة العامة كالقانكف اإلدارم  كالجدير
 اآلخر ينظر إلييا كعضك.ك كليما ينظر إلييا كنشاط ا، ُ()المفيـك المكضكعي كالمفيـك الشكمي لإلدارة

 العمؿ اإلنساني التعاكني، حيث أنػو كممػا تعػاكف شخصػاف ألداء عمػؿ :فمصطمح اإلدارة يعني
" أصػميا التينػي مككنػة مػف  "Administrationفإف آثار نشاط اإلدارة تظير، كالكممة االنجميزية ما،

يػػػدير، كالمقصػػػكد بمفػػػظ أدار تنفيػػػذ األعمػػػاؿ بكاسػػػطة  أك" تعنػػػي أف يخػػػدـ Administrareجػػػزئيف "
كالثػاني ذك  ،اآلخريف، عف طريؽ التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كرقابة مجيػكداتيـ لتحقيػؽ ىػدؼ محػدد

مجمكعػػة األشػػػخاص المكػػكنيف لمرفػػػؽ عػػػاـ،  :اإلدارة تبعػػػان ليػػذا التعريػػػؼ :عضػػػكم، إذ تعنػػي ىمعنػػ
الييئػػػة ذاتيػػػا  أكد، إذ ييػػػتـ التعريػػػؼ العضػػػكم بالمنظمػػػة إدارة البريػػػ أكمثػػػؿ مصػػػمحو الػػػدفاع المػػػدني 

 .ِ()كتككيناتيا الداخمية
كلتكضيح المعنييف السابقيف في مجاؿ ىذه الدراسة، نضرب مثالن نستدؿ بو عمى ىذيف 

مجمكعة األشخاص  :التعريفيف العضكم كالكظيفي، فكزارة الداخمية بالمعني العضكم)الشكمي( ىي
كحتي الجندم، ككذا المباني كالكسائؿ كالتجييزات كغيرىا، اما  ،داءن بالكزيربمختمؼ مستكياتيـ ابت

النشاط كتمبية احتياجات المكاطنيف بما تقدمو ليـ  :الداخمية بالمعني الكظيفي )المكضكعي( فيي
كالصحة  ،كالسكينة العامة ،مف خدمة ىدفيا الحفاظ عمى النظاـ العاـ بمدلكالتو الثالثة )األمف العاـ

 تنفيذىا.بيا  كتنفيذ القكانيف المناط ،عامة(، باإلضافة للداب العامة، كأيضان النظاـ الخاصال
 ثانيًا: تعريف إدارة األزمات:

فػػػي األصػػػؿ بأحشػػػاء اإلدارة  Crisis Management"نشػػػأ اصػػػطالح إدارة األزمػػػات "
دكر الدكلػػة فػػي مكاجيػػة الكػػكارث العامػػة المفاجئػػة،  إلػػىالعامػػة بشػػكؿ جنينػػي، كذلػػؾ لإلشػػارة 

  .(ّ)كظركؼ الطكارئ، مثؿ الزالزؿ كالفيضانات كاألكبئة كالحركب الشاممة
يتضػػمف التخطػػيط العػػاـ كاالسػػتجابة لممػػدل الكاسػػع  :الكاسػػع ىإذ أف إدارة األزمػػات بػػالمعن

دارة األزمػات ىػي"، Disastersكحػاالت الكػكارث " "Emergncies" مػف حػاالت الطػكارئ  :كا 
، لتصػبح منظمػة كمرتبػة لحػاالت األزمػات، Systematic Response"نظاـ يزكد المنظمػة "

كىػػػذه االسػػػتجابة تجعػػػؿ المنظمػػػة قػػػادرة عمػػػى االسػػػتمرار فػػػي أعماليػػػا اليكميػػػة المتعمقػػػة بتقػػػديـ 
 .(ْ)الخدمات كالمنتجات، ككسب األرباح كغيرىا، في الكقت الذم تدار األزمة بنجاح

                                  
-ىػُِْٖ ، القاىرة،دار الفكر العربي، )دراسة مقارنو(، د. سميماف محمد الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم (ُ)

الصادؽ،  ؼ الديف، الكجيز في أحكاـ القانكف اإلدارم اليمني، مكتبوعبدالرحمف شر  أحمد؛ د. ٕـ، صََِّ
تنظيـ  ،ء األكؿي المصرم، القانكف اإلدارم، الجز ؛ د. عمي عمُٕص ،ـََُِ-ََِٗ صنعاء، طبعة جديدة،

؛  د. ٗـ، صََِٕ-ََِٔىػ/ُِْٖ-ُِْٕ،، صنعاءُطاإلدارة العامة ككظائفيا، مكتبو خالد بف الكليد، 
 النشر، بدكف تأريخ، ، اإلسكندريةالحمك، القانكف اإلدارم، دار المطبكعات كالمعرفة الجامعيةماجد راغب 

 .ْ، مرجع سابؽ، صةزبار  أحمدمحمد كماؿ زعتر، د. محمد  األستاذ.؛ ٕص
 .ْسابؽ، صماؿ زعتر، د. محمد أحمد زبارة، المرجع المحمد ك .األستاذ (ِ)

 .ُٔكالككارث، مرجع سابؽ، صد. السيد عميكه، إدارة األزمات  (ّ)

 .ٗٓـ، صََِٗ، ُأبك فاره، إدارة األزمات، مدخؿ متكامؿ، مكتبو الجامعة، الشارقة، ط أحمدد. يكسؼ  (ْ)



 زؤيــــة إلىشــاء مـسكــص إدازة األشمـات األمييــة
 بــوشازة الــداخليـــــة الينييـــــة                

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 133

 

كيعتبر عمـ إدارة األزمات مف العمـك الحديثة كالميمة في كقتنا الحاضر، السػيما فػي ظػؿ 
قميمػي التػي ة التي نشيدىا عمى الصعيديف العػالمي كاإلئالتطكرات المتالحقة كالمتغيرات المفاج

تتطمػػػػب الضػػػػركرة االسػػػػتعداد كاإلعػػػػداد الجيػػػػد كالتخطػػػػيط العممػػػػي كالتػػػػدريب المسػػػػتمر لتحقيػػػػؽ 
 .(ُ)كالسرعة في االستجابة لمكاجية تمؾ األزماتالجاىزية 

 لمكاجيػػة"عمميػػة إدارة خاصػػة مػػف شػػأنيا إنتػػاج اسػػتراتيجية  :فػػإدارة األزمػػات تعػػرؼ بأنيػػا
ف مسػػػبقان المػػػدربيف تػػػدريبان خاصػػػان الػػػذيف يمػػػف خػػػالؿ مجمكعػػػة مػػػف اإلداريػػػيف المنتقيػػػ ،األزمػػػات

 .(ِ)تقميؿ الخسائر لمحد األدنى" جؿأإجراءات خاصة مف  إلىيستخدمكف مياراتيـ، باإلضافة 
كيفيػو التغمػب عمػى األزمػات بػاألدكات العمميػة " :تعنػي كعرؼ البعض إدارة األزمػات بأنيػا

كاإلدارية المختمفة، كتجنػب سػمبياتيا كاالسػتفادة مػف إيجابياتيػا...، فعمػـ إدارة األزمػات ىػك عمػـ 
المتغيرات المختمفة، كبحث آثارىا في كافػة التكازنات كرصد حركة كاتجاىات القكة كالتكيؼ مع 

 .(ّ)المجاالت"
"عمػػـ كفػف، كىػػذه اإلدارة تتعمػؽ بػػإدارة تكازنػات القػػكل  :إدارة األزمػػات بأنيػا كفخػر أكييعػرؼ 

كمتابعتيا كرصد اتجاىاتيا كحركتيا، فيي تتعمؽ بدراسة المسػتقبؿ كتحميمػو، كمػا أنيػا عمػـ كفػف 
التكيػػؼ مػػع المتغيػػرات البيئيػػة المحيطػػة، كالتفاعػػؿ مػػع الثكابػػت كالمػػكارد كقػػكل الفعػػؿ كرد الفعػػؿ 

 .   (ْ)ألنشطة"جميع ا مستكلفي كؿ المجاالت كعمى 
كضػػػع خطػػػط كحمػػػكؿ عمميػػػة مسػػػبقة،  إلػػػىإذ اف الغايػػػة مػػػف إدارة األزمػػػات ىػػػي الكصػػػكؿ 
 .(ٓ)ممكف االستعانة بيا لمعالجة تداعيات تمؾ األزمات

"كافة الكسائؿ ك اإلجراءات كاألنشطة التي تنفذىا  :كما عرؼ البعض إدارة األزمات بأنيا
بعػد كقكعيػا،  أكفػي مراحػؿ مػا قبػؿ األزمػة كأثنائيػا  مستمرةن  المنظمة بصفةن  أكالجية  أكالدكلة 

تقميػؿ الخسػائر  إلػىبمػا يػؤدم  ،بيدؼ منع كقكع األزمة كمما أمكف، كمكاجيتيػا بكفػاءة كفاعميػة
زالة اآلثار النفسية"  .(ٔ)كتخفيض اآلثار السمبية كا 

                                  
، إدارة األزمات األمنية في االردف، كرقو عمؿ مقدمة لمؤتمر إدارة األزمات الطراكنو إبراىيـد. محمد  .عقيد (ُ)

العربية لمتنمية اإلدارية، كالككارث، في ممتقي المناىج الحديثة في إدارة األزمات كالككارث التي عقدتيا المنظمة 
 .َُّـ، صََِٗ، مايكعٌماف

 ،ابي، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريبجالؿ عز الديف، إدارة األزمة في الحدث االرى أحمدد.  (ِ)
 .ِّىػ، صُِْْ ،الرياض

 .ّْالخضيرم، مرجع سابؽ، ص أحمد؛ د. محسف ِٓ، مرجع سابؽ، صد. السيد عميكه، إدارة األزمات (ّ)
 .ٗٓمرجع سابؽ، ص د. يكسؼ أحمد أبك فاره،  (ْ)

ؼ العربية يلعممية بعنكاف: "إدارة األزمات"، جامعة ناد. أميف صميبا، إدارة األزمات األمنية، الحمقة ا .عميد (ٓ)
 .ُـ، صََِّ-ُُ-ُِىػ/مفُِْْ-ُّ-َُالفترة مفالرياض، لمعمـك األمنية، 

، ُمحمد صالح سالـ، إدارة األزمات كالككارث، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية، القاىرة، ط (ٔ)
 .ُُـ، صََِٓ، ُط
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 العناصر اآلتية:أنيا تشتمؿ عمى سبؽ عرضو مف التعاريؼ  كيتجمى مما
إدارة األزمات تعتبر عممية إدارية خاصة، تقـك عمػى عناصػر العمميػات اإلداريػة إف  -ُ

لعمػػػـ اإلدارة العامػػػة )التخطػػػيط، كالتنظػػػيـ، كالتكجيػػػو، كالرقابػػػة( التػػػي يقػػػـك بيػػػا فريػػػؽ 
 إدارة األزمة قبؿ كأثناء كبعد كقكع األزمة.

تػػدريبان عاليػػان، يف كالمػػدربيف يػػمجمكعػػة مػػف اإلداريػػيف ذكم الخبػػرة المنتق بكاسػػطةتػػدار  -ِ
 كيتمتعكف بالميارات كالخبرات، فضالن عف القدرة عمى االبتكار كاالبداع.

 قدرة المنظمة عمى التعامؿ بسرعة ككفاءة كفاعمية مع العمميات المكقفية كالشرطية. -ّ
إف اليػػدؼ العػػػاـ إلدارة األزمػػة ىػػػك تقميػػػؿ المخػػاطر عمػػػى صػػحو اإلنسػػػاف كسػػػالمتو  -ْ

منعيػا، كتقميػؿ  أكمة كالخاصة الناجمػة عػف كقػكع األزمػة كأمنو، كعمى الممكيات العا
 اآلثار السمبية عمى عمميات كأعماؿ المنظمة.

تكػاتؼ الجيػكد كتكظيػؼ الخبػرات كاالمكانػات المتاحػة لرصػد  إلىإنيا عممية تحتاج  -ٓ
 المتغيرات كاألحداث.

عمى دراسة  تقـك العممية اإلدارية عمى التكقع كالتنبؤ باألزمات المحتممة، التي تعتمد -ٔ
 المعمكمات كتحميميا، كأيضان عمى قراءة إشارات اإلنذار المبكر المختمفة.

اتخاذ القرارات الرشيدة كالحاسمة في التكقيت المناسب، لدرء  إلىتحتاج ىذه العممية  -ٕ
 حدكثيا. ةمكاجيتيا في حال أكاألزمات 

 :(1)أساسيين هماعلى تحقيق هدفين تعمل إدارة األزمات  وفي هذا الموضوع فإن -ٖ
التقميػػؿ مػػف حػػدة آثارىػػا بإعػػداد  أكبإزالػػة مسػػبباتيا  :العمػؿ عمػػى عػػدـ حػػدكث األزمػػات-أ

 التدابير الالزمة، كباستخداـ التقنيات كاالحتياجات المناسبة.
عػادة  :تصميـ النمط التنظيمي-ب الفٌعاؿ لمكاجية األزمة عند حدكثيا، كتقميؿ آثارىػا، كا 

 التكازف كالنشاط لممنظمة بعد انتياء األزمة.
 ثالثًا: االعتبارات األساسية لعممية إدارة األزمات:

  كلتحقيػػػؽتتطمػػػب عمميػػػة إدارة األزمػػػات اعتبػػػارات أساسػػػية لمنيػػػكض بيػػػا بأسػػػمكب عممػػػي، 
 :(ِ)االعتبارات في اآلتي ، كتتمثؿ تمؾمنيا اليدؼ المنشكد

مػف االسػتجابة السػريعة كالفٌعالػة لمكقايػة مػف أخطػار األزمػات بإزالػة  تحقيػؽ مسػتكل عػاؿو  .ُ
 مسبباتيا.

                                  
 .ِّىيكؿ، مرجع سابؽ، ص أحمدد. محمد  (ُ)

د. محمد رشاد الحمالكم، د. زكريا عفيؼ محمد، التعميـ ذاكرة المنظمة لممكاجية الفعالة لألزمة المحتممة،  (ِ)
ـ، كحدة بحكث األزمات، كمية التجارة، َََِاكتكبر ِٗ-ِٖالمؤتمر السنكم الخامس إلدارة األزمات كالككارث، 

 .ٖجامعة عيف شمس، القاىرة، ص
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 اتخاذ التدابير الالزمة لمحد مف آثارىا. .ِ
 تنسيؽ النسؽ التنظيمي الفٌعاؿ الذم يحقؽ كفاءة المكاجية. .ّ

 رابعًا: الفرق بين مفيوم إدارة األزمات واإلدارة باألزمات: 
بصػكرة مػكجزة مكاجيػة األزمػة،  :تعنػي األزماتتكصؿ الباحث فيما سبؽ باف مفيـك إدارة 

كالتغمػػػب عمػػػى أحػػػداثيا باسػػػتخداـ األدكات كاإلجػػػراءات اإلداريػػػة المختمفػػػة، لمحػػػد مػػػف سػػػمبياتيا 
 كاالستفادة مف األمكر االيجابية ليا.
بعمػػػـ صػػػناعة األزمػػػات لمػػػتحكـ كالسػػػيطرة عمػػػى اآلخػػػريف،  ى:أمػػػا اإلدارة باألزمػػػات، فتسػػػم

التمكيػػو عمػػى مشػػاكؿ  أكلمتغطيػػة  ةكذلػػؾ بػػاختالؽ مشػػكمة كبػػرل مػػف العػػدـ كاسػػتخداميا ككسػػيم
قائمػة يعػػاني منيػػا الكيػػاف اإلدارم، )إدارة، حككمػػة، دكلػػة( بيػػدؼ نسػػياف تمػػؾ المشػػاكؿ الكبيػػرة، 

إلدارة باألزمػػػػات مػػػػف قبػػػػؿ اإلداريػػػػيف المكمفػػػػيف بػػػػإدارة مرفػػػػؽ لغػػػػرض التمسػػػػؾ كيسػػػػتخدـ عمػػػػـ ا
ذا امعنػػا النظػػر فػػي مجػػاؿ العالقػػات الدكليػػة، فػػاف  بالمنصػػب كتغطيػػة قصػػكر األداء بػػاإلدارة، كا 

 .(ُ)الحاليحتى عصرنا  ،الحرب العالمية الثانية ىذا النكع مف اإلدارة ىك السائد منذي 
مػا تفعمػو عمػى اسػتخداـ اإلدارة باألزمػات فػي المجػاؿ الػدكلي ب، (ِ)كقد استدؿ بعض الباحثيف

الػػدكؿ الكبػػرل بصػػفة عامػػة كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى كجػػو الخصػػكص لتحقيػػؽ أىػػدافيا 
االسػػتراتيجية فػػي الييمنػػة كالسػػيطرة عمػػى دكؿ العػػالـ، كلتأكيػػد قكتيػػا كفػػرض إرادتيػػا كبسػػط نفكذىػػا 

خػػػالؿ عمميػػػة صػػػنع األزمػػػات بطريقػػػة مػػػدبرة كمحكمػػػة، بإعػػػداد كتحقيػػػؽ مصػػػالحيا الكبػػػرل، مػػػف 
كطنيػة، كلألسػؼ مػف بعػض أحػزاب المعارضػة  السيناريكىات ككضع الخطط البديمة كتنفيذىا بأيدو 

 .محمية الصنع، ذات تبعية خارجية كقيادات عسكرية كشخصيات اجتماعيةالسمطة  أك
ىػػػا التقميػػػدم فػػػي السياسػػػة كتخمػػػي معظػػػـ دكؿ مجمػػػس التعػػػاكف الخميجػػػي كغيرىػػػا عػػػف دكر 

الخارجية، فدعمت تمؾ القكل كالحركات اإلسالمية عسكريان كماديان كسياسػيان إلحػداث أزمػات مػا 
ييسػمى بثػػكرات الربيػػع العربػػي، كقػػد سػػاعد عمػػى ذلػؾ عنػػد انطػػالؽ تمػػؾ الثػػكرات عػػدـ بنػػاء دكلػػة 

كاإلدارم، ممػا أكجػد  المؤسسات، كسيادة الحكـ الفردم، كتفشي ظاىرة الفساد السياسي كالمالي
عمػػى كافػػة المسػػتكيات السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة، التػػي داخميػػة ك حاضػػنة ك حالػػة بيئيػػة 

كفرت المناخ المناسب النفجار الثكرات كاشتعاليا بأسػمكب ارتجػالي، كاحتػداـ الحػركب الداخميػة 
 بمشاركة العدكاف الخارجي.

                                  
 .ّْسابؽ، صد. محسف أحمد الخضيرم، مرجع  (ُ)
؛ د. عباس رشدم العمارم، ّٖالخضيرم، المرجع السابؽ، ص أحمدد. محسف  :أنظر التفصيؿلمزيد مف  (ِ)

عميد. د. محمد ؛ ْٗـ، صُّٗٗمتغير، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، القاىرة،  عالـإدارة األزمات في 
 ىا.بعدكماُِمحمد األسطى، مرجع سابؽ، ص
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تػػػدخؿ إقميمػػػي كدكلػػػي لغػػػرض اسػػػتمرار األدكار فػػػي دعػػػـ األطػػػراؼ المتحاربػػػة ب تكتكزعػػػ
مقػدرات كثػركات  تالحرب كتكسعيا، لتشمؿ دكالن كاممة، كقد خمفت خسػائر بشػرية فادحػة كدمػر 

تشػػػريد المػػػكاطنيف،  إلػػػىأدت التحتيػػػة كالمسػػػاكف كاألمػػػكاؿ كالمصػػػانع الخاصػػػة، ك  ىالدكلػػػة كالبنػػػ
عاقػػة التكصػػؿ  حمػػكؿ سياسػػية فػػي أكثػػر مػػف دكلػػة  إلػػىكفػػرض الحصػػار عمػػى مػػدف عديػػدة، كا 

تنيػػػي حػػػاالت الحػػػرب فػػػي تمػػػؾ الػػػدكؿ )تػػػكنس، ليبيػػػا، سػػػكريا، الػػػيمف، كالحقػػػان الجزائػػػر لعربيػػػة 
 كالسكداف(.

 الفرع الثاني
 مراحل إدارة األزمة في الفقو اإلداري واإلسالمي

 سيكضح الباحث في ىذا الفرع مراحؿ ادارة األزمة في الفقو االدارم كاالسالمي بشكؿ
 مختصر كما يمي:

 أواًل: مراحل إدارة األزمة في الفقو اإلداري:
مراحؿ إدارة األزمات بالمتغيرات التػي تطػرأ عمػى األزمػة ذاتيػا، كمػف ىػذا المنطمػؽ  تشابؾ

 .(ُ)فيذه المراحؿ تختمؼ حسب نكع األزمة كتطكر حركتيا
اختمػػؼ فقيػػاء عمػػـ إدارة األزمػػات فػػي تقسػػيـ المراحػػؿ التػػي تمػػر بيػػا األزمػػة ابتػػداءن  حيػػث

 أكإف إدارة األزمات تمر بأربع مراحؿ ىي: )تمطيػؼ  :(ِ)البعض لبميالدىا حتى انتيائيا، فير 
فقد  (ّ)األزمة، االستعداد كالتحضير، المكاجية، إعادة التكازف(، أما البعض اآلخرة تخفيؼ حد

إدارة األزمػػػات تمػػػر بػػػأربع مراحػػػؿ ىػػػي: )المرحمػػػة التحذيريػػػة، مرحمػػػة نشػػػكء األزمػػػة،  بػػػأف :رأل
بعمػػػـ إدارة  (ْ)بينمػػػا يػػػرل بعػػػض الميتمػػػيف مرحمػػػة انفجػػػار األزمػػػة، كمرحمػػػة انحسػػػار األزمػػػة(.

األزمػػػػات بػػػػأف إدارتيػػػػا تمػػػػر بخمػػػػس مراحػػػػؿ، ىػػػػي: اكتشػػػػاؼ إشػػػػارة اإلنػػػػذار المبكػػػػر، كمرحمػػػػة 
األضرار كالحد منيػا، كمرحمػة اسػتعادة النشػاط  اءزمات، كمرحمة احتك االستعداد كالكقاية مف األ

 كالبناء، كالتعمـ مف األزمة، كقد أخذ بيذا التقسيـ كثير مف المؤلفيف في ىذا المجاؿ.
ما   : مرحمة ما قبؿ األزمة، مرحمة التعامؿ مع األزمة، مرحمةإلىتمؾ المراحؿ  ٓ()كاختصر البعض

 ( عمى النحك اآلتي:ّبعد األزمة، كسيقـك الباحث بتكضيح ىذه المراحؿ الثالث كما في الشكؿ رقـ )

                                  
د. سالـ عبداهلل بف عمكاف الحبسي، إدارة العمميات كدكرىا في مكاجية األزمات األمنية، رسالة دكتكراه  .رائد (ُ)

 .ّٖـ، صََِٖىػ، ُِْٗفي عمكـ الشرطة، كمية الدراسات العميا، أكاديمية مبارؾ لألمف، 
 بعدىا.كمإَـ، صُٖٗٗ، صالح الديف شريؼ، إدارة األزمات)الكسيمة لمبقاء(، القاىرة ىد. من (ِ)
 .بعدىاكمأِكالككارث، مرجع سابؽ، صد. السيد عميكه، إدارة األزمات  (ّ)
مكتبو عيف شمس،  ،)عشر أزمات ىزت مصر( د. محمد رشاد الحمالكم، التخطيط لمكاجية األزمات (ْ)

 .ْٗ، صُـ، طُٓٗٗالقاىرة، 
 إدارة األزمات كالككارث، دار النيضة العربية، محسف محمد العبكدم، نحك استراتيجية عممية في مجاؿد.  (ٓ)

 .35، ص1885انمبْشح، 
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 مرحمة ما قبل األزمة: .ٔ
ىػػي المرحمػػػة السػػابقة عمػػػى نشػػكء األزمػػػة كالتػػي تنػػػذر بكقكعيػػا، كيتحػػػدد اتجاىاتيػػا، كتحميػػػؿ 
بياناتيػػا، كالتنبػػػؤ بحػػدكث األزمػػػة، كلعػػؿ ىػػػذا المفيػػـك مػػػا يطمػػؽ عميػػػو أغمػػب البػػػاحثيف اصػػػطالح 

يقػػـك المنػػاط بيػػـ إدارة كفػػي ىػػذه المرحمػػة  التنبػػؤ باألزمػػة كتعبيػػر مػػرادؼ لمرحمػػة مػػا قبػػؿ األزمػػة.
 أكىػػػـ تمػػػؾ األدكات أاألزمػػػة باسػػػتخداـ األدكات كاإلجػػػراءات التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف مكاجيػػػة األزمػػػة، ك 

التي تركز عمى المعمكمات كالبيانات عف األزمة ككضع خطط إدارتيػا كالخطػط ىي االستعدادات 
   .(ُ)التداخؿ أكتضارب البديمة، كتشكيؿ فريؽ إدارة األزمة كتحديد اختصاصاتيـ بكضكح منعان لم

كمػػا يطمػػؽ عمػػى إدارة األزمػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة بػػاإلدارة المبػػادرة، ككنيػػا تحتػػكم عمػػى عمميػػة 
ىػػاتيف  كيكضػػح الباحػػث ،الحػػد مػػف األزمػػة أكاكتشػػاؼ اشػػارات اإلنػػذار التػػي تمييػػا عمميػػة الكقايػػة 

 الخطكتيف عمى النحك اآلتي:
 اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر:-أ

غالبػػان مػػا ترسػػؿ األزمػػة قبػػؿ كقكعيػػا بفتػػرة طكيمػػة سمسػػمة مػػف المؤشػػرات التػػي تنػػذر باحتمػػاؿ 
الكتابػػة عمػػى  أكحػػدكثيا، كتظيػػر القػػدرة اإلداريػػة عمػػى التنبػػؤ بيػػا، كمثػػاؿ ذلػػؾ تكزيػػع المنشػػكرات 

الجػدراف كغيرىػػا مػػف التصػػرفات كاألفعػػاؿ، كالشػػكاكم فػػي بعػػض المجتمعػػات مػػف طػػالب الجامعػػة 
نع، كىػػػذه األنشػػػطة تكػػػكف ذات مػػػدلكؿ تحػػػذيرم لكقػػػكع أزمػػػة، التػػػي تػػػكحي بعػػػدـ امصػػػلاعمػػػاؿ  أك

 .(ِ)المطالب المشركعة أكمرؤكسييـ بسبب بعض الحقكؽ  عف االرض
 االستعداد والوقاية:-ب

في ىذه المرحمة مدل قدرة الدكلة في مكاجية األزمات كالككارث، بما يتكفر لػدييا مػف تظير 
مكانيات االستعداد األمثػؿ لمكاجيػة أم أزمػة أمنيػة محتممػة، مػف خػالؿ إنشػاء ا  الفاعمية الكظيفية ك 

   .(ّ)فريؽ إدارة األزمات المؤسسي الدائـ، ككذا الفرؽ المتخصصة لمتدخؿ السريع
                                  

 بعدىا.كما ُٔية كعالمية(، مرجع سابؽ، صد. محمد رشاد الحمالكم، إدارة األزمات، )تجارب محم (ُ)
، ُط بدكف دار كمكاف نشر، )دراسة كصفية تحميمية(، د. عمي عمي المصرم، إدارة األزمات األمنية (ِ)

 .ٕٓـ، صََِٗ-ََِٖىػ/ َُّْ-ُِْٗ
 .ٖٓد. محمد محمد األسطى، إدارة األزمات األمنية، مرجع سابؽ، صعميد.  (ّ)

 األسهـــت

 اكتشاف إشارة

 اإلًذار
 احتىاء األضزار االستعداد والوقاية

 الحذ هٌها أو

 استعادة النشاط

 مــمـــالتع

 إدارة بـــــرد الفعل
 

 إدارة بالمبادرة
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المؤسسة لمكاجيػة األزمػات، مػف خػالؿ خطػة زمنيػة  مف قبؿمرحمة التخطيط ىذه الكيتـ في 
عػػداد  لتنفيػػذ متطمبػػات اإلعػػداد )تجييػػزات، كػػكادر، تػػدريب، برنػػامج صػػيانو، كالتفتػػيش كالمتابعػػة، كا 
قكاعد بيانات، كنظـ التحميؿ كالتنبؤ، كسيناريكىات إدارة األزمات المختمفػة كالتػدريب عمييػا، كنظػـ 

عمػى  يا مف القدرةىذه المرحمة لف يمٌكنالمؤسسة في ـ نجاح التحديث كالتطكير(، كالظاىر أف عد
 .(ُ)التعامؿ مع األزمات

 مرحمة التعامل مع األزمة: .ٕ
الحد منيا(: كتسمى اإلدارة برد الفعؿ، كتعتبر ىذه المرحمة المحكر  أك)احتكاء األضرار  -أ 

األدكار ، كتحديػػػػد األساسػػػػي إلدارة األزمػػػػة، التػػػػي تبػػػػدأ بتنفيػػػػذ الخطػػػػط المكضػػػػكعة سػػػػمفان 
 كاالختصاصات كالكاجبات المناطة بكؿ جية مشاركة في إدارتيا.

مػف كفػاءات كميػارات عاليػة لفريػؽ إدارة األزمػة  تظير أىمية ىذه المرحمة فيما تتطمبو -ب 
التػػي تبػػرز فػػي حالػػة المكاقػػؼ المفاجئػػة كالطارئػػة، كمػػا أنيػػا تعتبػػر االختبػػار الحقيقػػي 

 .(ِ)لمرحمة ما قبؿ األزمة بمختمؼ عناصرىا التي أكضحناىا سابقان 
نشػطة تقـك إدارة األزمة في ىذه المرحمة عمى طابع رد الفعؿ، حيث يجرم فييا تنفيػذ األ -ج 

 .(ّ)التخفيؼ منيا أكاحتكاء األضرار  إلىالالزمة بعد أف تقع األزمة، التي تيدؼ 
حػد كبيػر عمػى المرحمػة السػابقة  إلػىكمما الشؾ فيو أف فعالية ككفاءة ىذه المرحمة تعتمػد 

 .(ْ)ليا التي تـ فييا االستعداد كالتحضير لمكاجية األزمة
 مرحمة ما بعد األزمة: .ٖ

المرحمػػة بمرحمػػة إعػػادة التػػكازف كالػػتعمـ مػػف األزمػػة، كذلػػؾ بأخػػذ الػػدركس يطمػػؽ عمػػى ىػػذه 
نمػػا يتطمػػب األمػػر إعػػػادة كالعضػػات كالعبػػر . كال تنحصػػر إدارة األزمػػة عمػػى مكاجيتيػػا فقػػط، كا 

التكازف لممحيط الذم كقعت فيػو األزمػة، مػف حيػث معالجػة األضػرار الماديػة كالبشػرية، بكضػع 
 إلػىإعػادة األكضػاع  إلىمف قبؿ فريؽ إدارة األزمة، تيدؼ  خطط أمنية طكيمة كقصيرة األجؿ

قػدرات  إلػى مستكيات النشاط، كىػذه المرحمػة تحتػاج ةما كانت عميو قبؿ األزمة، ككذلؾ استعاد
دارية  ةفني مكانياتكا   .(ٓ)مالي يتناسب مع حجـ ما خمفتو األزمة مف تدمير كبيرة، كدعـ كا 

                                  
لكاء. ممدكح زيداف، تقييـ األداء كمكاجية األزمات، مجمكعة النيؿ العربية، القاىرة، الطبعة األكلى،  (ُ)

 .ُِـ، صََِّ
 .ُٖالعبكدم، مرجع سابؽ، صمحمد د. محسف  (ِ)
 .ُٔعالمية(، مرجع سابؽ، صك )تجارب محمية  د. محمد رشاد الحمالكم، إدارة األزمات (ّ)
مطباعة كالنشر، االسكندرية، لمنظكر عممي، دار الكفاء مف ، إدارة األزمات التعميمية أحمد إبراىيـ أحمدد.  (ْ)

 .َّّـ، صََِّالطبعة األكلى، 

 .َْ)الكسيمة لمبقاء(، مرجع سابؽ، ص صالح الديف شريؼ، إدارة األزماتد. منى  (ٓ)
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المكقػػؼ األمنػػي الحػػرج، فيػػي  أكىػػذه المرحمػػة المحصػػمة النيائيػػة لمسػػيطرة عمػػى األزمػػة كتعتبػػر 
 .ُ()نكع مف المعالجة األمنية كاالجتماعية كاالقتصادية آلثار كأبعاد األزمة إلىتيدؼ 

كمػػػا تشػػػمؿ ىػػػذه المرحمػػػة عمميػػػة التقػػػكيـ لألعمػػػاؿ كالنشػػػاطات اإلداريػػػة كاألمنيػػػة، لغػػػرض 
 مسػتقبالن معرفة االيجابيات كتنميتيا كالسمبيات لتجنبيا في المستقبؿ، كالعمؿ عمػى عػدـ تكرارىػا 

 .(ِ)كرفع الكفاءة كتطكير أداء فريؽ إدارة األزمة
يجػػب عمػى كػػؿ مػدير اإللمػػاـ بكػػؿ فممراحػػؿ التػي تمػػر بيػػا األزمػة، الباحػث لكبعػد تكضػػيح 

االسػتفادة منيػا فػي اتخػاذ القػرار المناسػب قبػؿ أف تتصػػاعد  ةمرحمػة مػف ىػذه المراحػؿ، كمحاكلػ
المرحمػػة التػػي تمييػػا فػػي دكرتيػػا، ألف إخفػػاؽ المػػدير فػػي إدارة إحػػدل ىػػذه  إلػػى كتنتقػػؿاألزمػػة، 
كقػػكع األزمػػة كاسػػتفحاليا، كمػػا  إلػػىحػػؿ كميػػا، سػػيؤدم حتمػػان اخفاقػػو فػػي إدارة المرا أكالمراحػػؿ 
مف كقكع مخاطر كأضرار في األركاح كالممتمكات المادية، كما يصاحب ذلؾ مف  عمييايترتب 

 .(ّ)تداعيات كآثار نفسية لدل الجميكر المستفيديف مف المنظمة كالعامميف فييا
 :(ٗ)ثانيًا: مراحل إدارة األزمات في الفقو اإلسالمي

يتناكؿ الباحث مراحؿ إدارة األزمات في الفقو اإلسالمي مف خالؿ القرآف الكريـ كالسنة 
 النبكية كما يمي:

 مراحل إدارة األزمات في القرآن الكريم: .ٔ
 ة اإلنذار:ـمرحم .أ 

، لاليد إلىاللة ضالتكحيد، ليخرجكا الناس مف ال تبعث اهلل سبحانو كتعالي رسمو برساال
نػػكر االيمػػاف كالتكحيػػد، كلمسػػمك بػػاألخالؽ كتيػػذيب الفػػرد كنبػػذ  إلػػىكمػػف ظممػػات الكفػػر كالجيػػؿ 

المعاصي كالعادات السيئة، كبالرغـ مف كضكح نكر اليداية في ىذه الرسػاالت فػإف الكثيػر مػف 
اهلل ككػػذبت انبيػػػاءه كرسػػمو، كخيػػػر مثػػاؿ عمػػػى ذلػػؾ قػػػـك نػػكح عميػػػو  إلػػػى ةاألمػػـ رفضػػػت الػػدعك 

قميػػؿ، كفػي نيايػػة نفػر كلػـ يػؤمف معػػو إال  تسػػعمائة كخمسػكف عػػاـلبػث فػػييـ يػدعكىـ  السػالـ إذ
 ىثػـ دعػ، (٘)تََّبُعوا َمن لَّْم َيـِزْدُه َمالُـُو َوَوَلـُدُه ِإالَّ َخَسـاًرا أَ َقاَل ُنوٌح رَّبِّ ِإنَُّيْم َعَصْوِني وَ }األمر دعا ربو 
، (ٔ){ُنـوٌح رَّبِّ اَل تَـَذْر َعَمـى األرض ِمـَن اْلَكـاِفِريَن َديَّـاًرا}َوَقاَل كينزؿ عمييـ العذاب قػائال ربو أف يعاقبيـ

 ماكمػػف ثػػـ فقػػد تضػػمنت ىػػذه اآليػػة القرآنيػػة الكريمػػة مرحمػػة االنػػذار بنػػزكؿ العػػذاب، السػػيما بعػػد

                                  
 .ٓٔسابؽ، صد. محسف محمد العبكدم، مرجع  (ُ)
 .ُٗٔاألسطى، إدارة األزمات األمنية، مرجع سابؽ، صمحمد د. محمد عميد.  (ِ)
 .ٕٗىيكؿ، مرجع سابؽ، ص أحمدد. محمد  (ّ)
 بعدىا.كما ُمرجع سابؽ، صزيد الكيالني، إدارة األزمة األمنية في الفكر اإلسالمي،  إبراىيـد. عبداهلل  (ْ)

 .(ُِ: )سكرة نكح، اآلية (ٓ)
 .(ِٔ: )سكرة نكح، اآلية (ٔ)
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، كمف األمثمة كذلؾ قضية أبػي البشػر ىبتكحيد اهلل سبحانو كتعال -نكح عميو السالـ -كفر قـك
حيػث كجػو المػكلي عػز كجػؿ اإلنػذار  ،كأزمة الشػجرة المحرمػة التػي حػدثت -آدـ عميو السالـ-

َوُقْمَنـا َيـا آَدُم اْسـُكْن َأنـَت }تعػالى:قػاؿ آلدـ بعدـ األكؿ مف ىذه الشجرة بػؿ كعػدـ االقتػراب منيػا، 
 .(ُ){َرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمينَ َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَيا َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َىـِذِه الشَّجَ 

 مرحمة التخطيط: .ب 
التخطػػيط كالتػػدبر مػػف التعػػاليـ التػػي حػػث عمييػػا القػػرآف الكػػريـ، حيػػث إف المػػؤمف البػػد أف 

 يككف فطنان كذا بصيرة ثاقبة.
السػيما بعػد أف يػئس مػف قكمػو دعػا اهلل أف ينػزؿ  -عميػو السػالـ -كالمتأمػؿ فػي قصػة نػكح

عمييـ العػذاب، ثػـ بػدأ نػكح يخطػط كيػدبر أمػره، فبنػى الفمػؾ ليحمػي نفسػو كالمػؤمنيف مػف كارثػة 
ا َوَيْصَنُع اْلُفْمَك َوُكمََّما َمرَّ َعَمْيِو َمأَلٌ ِمـْن َقْوِمـِو َسـِخُروا ِمْنـُو َقـاَل ِإْن َتْسـَخُروا ِمنَّـ}الغرؽ، قاؿ تعػالى: 

، ثػـ حمػؿ فػي السػفينة زكجػيف إثنػيف مػف الحيكانػات كالنباتػات (ِ){َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَمـا َتْسـَخُرونَ 
 كالطير لتعمير األرض بعد خرابيا.

نتذكر كيؼ تـ تدبير األمكر عندما خطط لمكاجية أزمة  -عميو السالـ-كفي قصة يكسؼ 
الجفاؼ كالقحط، كالتغمب عمى األزمة االقتصادية التي ستكاجو مصر بعد ذلؾ بتخزيف األقكات، 

 .(ّ) {ُكُمونَ َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَبًا َفَما َحَصْدتُْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِمِو ِإالَّ َقِمياًل ِممَّا تَأْ }قاؿ تعالى:
 مرحمة تجاوز األزمة: .ج 

تظيػػر فػػي ىػػذه المرحمػػة األخيػػرة النتػػائج المترتبػػة عمػػى التخطػػيط كتجػػاكز األزمػػة كالػػدركس 
كبعػػػد تجػػػاكز أزمػػػة عصػػػيانو ألكامػػػر اهلل سػػػبحانو  -آدـ عميػػػو السػػػالـ-المسػػػتفادة، ففػػػي قصػػػة 

األرض، كقػد اسػتفاد  إلػىكتعالي كأكمو مف الشجرة المحرمة، فقد انتيت ىذه األزمة بيبػكط آدـ 
طاعة أكامر كمكجيات الخػالؽ جػؿ كعػال، كتعمػـ مػف ىػذا الػدرس القاسػي أف  بضركرةمف ذلؾ 

َفَتَمقَّـى آَدُم ِمـْن َربِّـِو }الشيطاف عػدك مبػيف لػو كلذريتػو، ككػذلؾ تعمػـ آدـ المداكمػة عمػى االسػتغفار
 .(ْ){الرَِّحيمُ َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِو ِإنَُّو ُىَو التَّوَّاُب 

نقشػػاع أزمػػة الجفػػاؼ كالمجاعػػة عاشػػت مصػػر اكبعػػد  -عميػػو السػػالـ-كفػػي قصػػة يكسػػؼ 
كطمأنينػػة، كقػػد تعممنػػا مػػف ىػػذا أىميػػة التخطػػيط كالتػػدبر المحكػػـ مػػف قبػػؿ يكسػػؼ عميػػو  رخػػاءن 

 تجاكز األزمات االقتصادية. ةالسالـ ككيفي
  

                                  
 .(ّٓ) :سكرة البقرة، اآلية (ُ)

 .(ّٖ) :سكرة ىكد، اآلية (ِ)

 .(ْٕ) :سكرة يكسؼ، اآلية (ّ)

 .(ّٕ) :سكرة البقرة، اآلية (ْ)
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 مرحمة إدارة األزمات في السنو النبوية: .ٕ
شخصػػية قياديػػة متفػػردة، صػػاحب حكمػػة  -عميػػو أفضػػؿ الصػػالة كأتػػـ التسػػميـ-كػػاف الرسػػكؿ 

نسانية قاؿ تعالى:  نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ }عظيمة، كخمؽ كا   العمػـ، ناىيؾ عف ما حبػاه اهلل مػف (ُ) {َواِ 
رايتػو  إلػىبني البشر، مما جعػؿ ضػعفاء قكمػو يمػكذكف بحمػاه، كييرعػكف  أشرؼفجعؿ منو إنسانان 

رىيػب،  كدعكتو كىـ يركنو أعزؿ مف الماؿ كمف السالح، ينػزؿ بػو األذل كيطػارده الشػر فػي تحػدو 
 .جعؿ الذيف يؤمنكف بو يزيدكف كال ينقصكف ، ممادكف أف يممؾ عميو السالـ لو دفعان 

ُقـْل َيـا َأَيَيـا }كرأينا أف الحياة التي كانت خير برىاف عمى صدؽ صػاحبيا، حػيف قػاؿ ليػـ: 
، كانت عظيمة حقػان ككانػت بعظمتيػا كطيرىػا خيػر برىػاف (ِ){النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّمِو ِإَلْيُكْم َجِميًعا

عمى صدؽ المعمـ العظيـ النبػي الكػريـ، فػإف مسػتكاىا مػف العظمػة لػـ ييػبط لحظػة كلػـ يتغيػر، 
 .المحد إلىبؿ كما ىك مف الميد 

، كػػػاف ىنػػػاؾ التػػػدبير (ّ)لرسػػػكؿ الكػػريـمتػػػع بيػػػا اتكبجانػػب ىػػػذه الصػػػفات الشخصػػػية التػػي 
 .(ْ){َوالّمُو َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ }االليي بجانب العظمة لنبيو كالتكفيؽ كالحماية القصكل 

ىػػػذه الصػػػفات العميػػػة التػػػي أحاطػػػت برسػػػكلنا الكػػػريـ، باإلضػػػافة لمشػػػكرة أصػػػحابو جعمتػػػو  
حتػى انتقالػو لمرفيػؽ األعمػى،  ،الرسػالة أبػد يعالج الكـ اليائؿ مف األزمات التي تعرض ليػا منػذي 

كػؿ تمػؾ األزمػات بحكمػة  -كالسػالـ ةعميػو أفضػؿ الصػال-طيمة ثالثة كعشريف عامان، كقػد أدار
 قان للية السابقة.افي ىذه األزمات مصد لرسكلوكدراية تامة، كبتكفيؽ مف اهلل 

كمف أمثمػة األزمػات التػي تمػت معالجتيػا عمػى يػد النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ قبػؿ البعثػة 
بمػػغ البنػػاء  فعنػػدماأزمػػة كضػػع الحجػػر األسػػكد فػػي الكعبػػة المشػػرفة، أثنػػاء إعػػادة بنػػاء الكعبػػة، 

شػػرؼ كضػػعو فػػي مكانػػو، كاسػػتمر النػػزاع أربػػع يكػػكف لػػو مكضػػع الحجػػر األسػػكد، اختمفػػكا فػػيمف 
، إال أف أبػا أميػة  إلػىحتػى كػاد يتحػكؿ  ،كأشتدخمسان،  أكلياؿ  حػرب ضػركس فػي أرض الحػـر

بػػف المغيػػرة المخزكمػػي عػػرض عمػػييـ أف يحكمػػكا فيمػػا شػػجر بيػػنيـ أكؿ داخػػؿ عمػػييـ مػػف بػػاب 
كه ىتفػػكا أفممػػا ر  -رسػػكؿ اهلل صػػمي اهلل عميػػو كسػػمـ-المسػػجد فارتضػػكه كشػػاء اهلل أف يكػػكف ذلػػؾ 

مػا انتيػى إلػييـ، كأخبػركه الخبػر طمػب رداءن، فكضػع الحجػر ىذا األميف رضيناه، ىذا محمػد، فم
كسػػػطو، كطمػػػب مػػػف رؤسػػػاء القبائػػػؿ المتنػػػازعيف أف يمسػػػككا جميعػػػان بػػػأطراؼ الػػػرداء كأمػػػرىـ أف 

                                  
 .(ْ: )القمـ، اآلية سكرة (ُ)

 .(ُٖٓ) :سكرة األعراؼ، اآلية (ِ)

لمزيد مف صفات النبي األعظـ نبينا كقائدنا كشفيعنا يـك القيامة محمد صمي اهلل عميو كسمـ أنظر: عبدالممؾ  (ّ)
ـ؛ كذلؾ. خالد محمد خالد، رجاؿ حكؿ َُِٕ البف ىشاـ، دار المعارؼ، بيركت، بف ىشاـ، السيرة النبكية

 .َّ-ُُ، صبدكف تأريخالرسكؿ)النكر الذم اتبعكه(، دار الفكر، بيركت، 

 .(ٕٔ) :سكرة المائدة، اآلية (ْ)
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مكضعو فأخذه بيده فكضعو مكانو، صمى اهلل عميو كسمـ، كىػذا حػؿ  إلىيرفعكه، حتى أكصمكه 
 .  (ُ)رضي بو القـك كعادؿ كمنصؼ حصيؼ
السيرة النبكية بعد البعثة نجد أمثمة متعددة ألزمات في شتى المجاالت، كقد في تأمؿ كبال

كمف ىذه األزمات  ،استطاع الرسكؿ الكريـ التخطيط المسبؽ كالتدبير المثالي ليتجاكز ىذه األزمات
خراجيـ  عمى سبيؿ المثاؿ: أنو بعد البدء في نشر رسالة االسالـ كبث التكحيد بيف أىؿ قريش كا 

ف أساليب شتى ك عبادة الكاحد األحد، كذبو قكمو كآذكه، كسمؾ المشرك إلىف عبادة األكثاف م
بعض اإليذاء كاالبتالءات  -صمى اهلل عميو كسمـ- لمجابية الدعكة نقتطؼ مف سيرة الرسكؿ

 :ِ()كالفتف التي تعرض ليا مع اتباعو مف المؤمنيف، ككيؼ تحمميا بصبر كثبات كجمد، منيا اآلتي
 ية كالتحقير كاالستيزاء كالتكذيب.السخر  -أ 
ثارةتشكيو  -ب   الشبيات، كبث الدعايات الكاذبة. سمعتو كا 
 القرآف بأساطير األكليف. كصؼ -ج 
 .محاكلتيـ مساكاة اإلسالـ بالجاىمية -د 
حيػػث اجتمػػع المشػرككف فػػي خيػػؼ بنػػي  ،)ميثػػاؽ الظمػـ كالعػػدكاف( أزمػة المقاطعػػة العامػػة -ق 

كنانػػو كادم المحصػػب  فتحػػػالفكا عمػػى بنػػػي ىاشػػـ كبنػػػي المطمػػب، أف ال ينػػػاكحكىـ، كال 
حتػػػى يسػػػممكا  ،يبػػػايعكىـ، كال يجالسػػػكىـ، كال يخػػػالطكىـ، كال يػػػدخمكا بيػػػكتيـ، كال يكممػػػكىـ

 اثيؽ.ككتبكا بذلؾ صحيفة فييا عيكد كمك  ،إلييـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمقتؿ
: فبعػػد الخػػركج مػػف الشػػعب)مكاف الحصػػار( بسػػتة (ّ)أزمػػة عػػاـ الحػػزف )تػػراكـ األحػػزاف( -ك 

بعده بثالثة أياـ، كقعت ىاتػاف الحادثتػاف  ةطالب، ثـ زكجتو خديج كأشير تكفي عمو أب
المؤلمتػاف خػالؿ أيػاـ معػػدكدة، فػاىتزت مشػاعر الحػزف كاأللػػـ فػي قمػب رسػكؿ اهلل صػػمى 

 اهلل عميو كسمـ.
الػػداخميف فػػي اإلسػػالـ، كايػػذاء الرسػػكؿ صػػمى اهلل  كالتعػػذيب الػػذم تعػػرض لػػو االضػػطياد -ز 

 االضطياد.لمخالص مف الحبشة بداية  إلىعميو كسمـ كقد كانت اليجرة األكلى 

                                  
صاحبيا أفضؿ الصالة  عمى)بحث في السيرة النبكية  ،صفي الرحمف المباركفكرم، الرحيؽ المختكـ (ُ)

 :مف التفاصيؿ حكؿ بناء الكعبة، راجع ؛ كلمزيدِٓمكاف كتأريخ النشر، صبدكف كالتسميـ(، عالـ المعرفة، 
محمد الغزالي، فقو السيرة، دار  :؛ أنظرُٕٗعبدالممؾ بف ىشاـ، السيرة النبكية البف ىشاـ، مرجع سابؽ، ص

، أشار إليو: ُِٓ/ُ؛ كصحيح البخارم، باب فضؿ مكة كبنيانيا ّٔ، ِٔـ، صُُْٗالقاىرة، الشركؽ، 
 .ّٓرحمف المباركفكرم، المرجع السابؽ، صصفي ال

راجع: صفي الرحمف المباركفكرم، المرجع السابؽ، حكؿ أزمة المقاطعة العامة،  :لمزيد مف التفاصيؿ (ِ)
 .بعدىاكما ٕٖص

 .َُّسابؽ، صالمرجع صفي الرحمف المباركفكرم، ال  (ّ)
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فػػي دار النػػدكة )برلمػػاف قػػريش( كأزمػػة اإلجمػػاع عمػػى قػػرار غاشػػـ بقتػػؿ النبػػي صػػمى اهلل  -ح 
ىشاـ رأيو بأف يأخػذ مػف كػؿ قبيمػو فتػي شػابان  عندما عرض أبك جيؿ بف ،(ُ) عميو كسمـ

جميدان نسيبان كسيطان ، ثـ يعطي كؿ فتى منيـ سيفان صارمان، ثػـ يعمػدكا إليػو فيضػربكه بيػا 
ضربةن رجؿ كاحد، فيقتمكه، فإنيـ إف فعمكا ذلؾ تفرؽ دمو بيف القبائؿ، فمـ يقػدر بنػك عبػد 

 مناؼ عمى حرب قكميـ جميعان.
: خرج الرسكؿ صمى اهلل عميو (ِ))أزمة الرسكؿ في الطائؼ( دعكة الرسكؿ خارج مكة -ط 

الطائؼ كأقاـ فييا عشرة أياـ، ككمما مر عمى قرية يدعك أىميا لإلسالـ، فال  إلى كسمـ
االستجابة  ـيدعك أحدان مف اشرافيـ إال جاءه ككممو أف أخرج مف بالدنا، فمـ يجد فيي

بقية كالمعاممة إال أسكأ مما كجده في قريش، فقد أطمقكا سفياءىـ كغممانيـ كعبيدىـ ككذا 
حتى تخضب نعمو بالدماء،  ،الناس، كارتصكا في صفيف يرمكنو بالحجارة كرجمكا عراقيبو

الرسكؿ صمى كحيف جمس ككاف زيد بف حارثو يقيو بنفسو، حتى أصابو شجاج في رأسو، 
في ظميا دعا ربو بالدعاء المشيكر الذم يدؿ  كاستظؿحبمة عنب  إلىكسمـ اهلل عميو 

عمى امتالء قمبو كآبة كحزنان مما لقي مف الشدة، كأسفان عمى أنو لـ يؤمف بو أحد ثـ قاؿ: 
"الميـ إليؾ أشكك ضعؼ قكتي كقمة حيمتي...."، فنزؿ عميو جبريؿ فناداه كقاؿ: إف اهلل قد 

ؾ الجباؿ كقاؿ لو لك شئت أف أطبؽ عمييـ األخشبيف مداه مسمع قكؿ قكمؾ لؾ، كما نا
، قاؿ النبي بؿ أرجك أف يخرج اهلل مف أصالبيـ مف -كىما جبال مكة كقبيس -لفعمت

يعبد اهلل عز كجؿ كحده ال يشرؾ بو شيئان. كأيضان عندما اشتدت أزمة مكة بالرسكؿ صمى 
ا البمد، فخطط ألصحابو كىيأ ليـ ىذ ةاهلل عميو كسمـ كبالمسمميف قاـ بالتدبير لمغادر 

يثرب، كأزمة  إلى، ككذلؾ ىجرتو (ّ)أرض الحبشة بعيدان عف أذل المشركيف إلىاليجرة 
 الخندؽ كغيرىا.

  

                                  
 .ُْْمرجع سابؽ، ص صفي الرحمف المباركفكرم، (ُ)
 .ُْْبؽ، صساالمرجع ال (ِ)
راجع:  كالفتف التي تعرض ليا الرسكؿ محمد)ص( كأصحابو لمزيد مف التفاصيؿ عف االيذاء كاالبتالء (ّ)

، الشيخ صفي الرحمف المبارك عمى المركز األكؿ في مسابقة رابطة العالـ  الحائزفكرم، الرحيؽ المختـك
اإلسالمي في السيرة النبكية الشريفة؛ سيرة ابف ىشاـ، كىكمف أكائؿ الكتب التي تحدثت عف السيرة النبكية، الفو 

محمد  :بك محمد عبدالممؾ بف ىشاـ، كاختصر الكثير منو كخففو؛ راجع أيضان اكأعاد ركايتو  ،ابف إسحاؽ
 .ّٔمرجع سابؽ، صة، الغزالي، فقو السير 
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 املطلب الثاىي
  األميية الينييةشمات األ مسكص  حديث إلدازةمقرتح بإىشاء 

نظػػران ألىميػػة ىػػذا المكضػػكع ككنػػو لػػب البحػػث كاليػػدؼ منػػو فالبػػد مػػف تناكلػػو مػػف جميػػع 
جكانبػػو مػػف حيػػث األىميػػة كاألىػػداؼ كاالختصاصػػات كالتكػػكيف كالتنظػػيـ كغيػػرىـ، كتبعػػان لػػذلؾ 

 فرعيف كما يمي:  إلىقسـ الباحث ىذا المطمب 
 ارة األزمات األمنية.كأىداؼ كاختصاصات كتككينات مركز إدأىمية مقترح بالفرع األكؿ: 

 بكزارة الداخمية اليمنية.األمنية : البناء التنظيمي لمركز إدارة األزمات الثانيالفرع 
 الفـرع األول

 مركز إدارة األزمات األمنية وأىداف واختصاصات وتكويناتأىمية مقترح ب
مقترح إلنشاء مركز حديث إلدارة األزمات األمنية في  إلىيتطرؽ الباحث في ىذا الفرع 

 اليمف كيتمثؿ فيما يمي:
 :منية في اليمناألزمات األ إدارة مركز أىمية إنشاء أواًل: 

اإلسػتراتيجية، لػذلؾ  أكالعمميػة  أكالشيء دائمان مف أىميتػو سػكاءن العمميػة  إلىتنبع الحاجة 
 جكانب عديدة تتمثؿ باآلتي:يرل الباحث أف إلنشاء المركز أىمية مف 

 : الناحية العمميةمن  -ٔ
عمػػـ إدارة األزمػػات ىػػك مػػف العمػػـك الحديثػػة، كيرتكػػز عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػس كالمبػػادئ 
العمميػة كالمفػاىيـ الخاصػة، ممػػا جعمػو عممػان مختمفػػان فػي أسػاليبو كتطبيقاتػػو عػف العمػـك اإلداريػػة 

ئػػة كمتفاقمػة كالتعامػػؿ معيػػا كمكاجيػػة آثارىػػا الػتحكـ فػػي أحػػداث مفاج إلػػىاألخػرل، فيػػك ييػػدؼ 
كنتائجيػػػػا، كىػػػػك عمػػػػـ يقػػػػـك عمػػػػى الدراسػػػػة كالبحػػػػث كالمعرفػػػػة كالتجػػػػارب المسػػػػتفادة، كالتخطػػػػيط 

 .(ُ)كاستخداـ المعمكمات كأساس لمقرار الرشيد
بدأ االىتماـ األكاديمي بيذا العمـ في مطمع الستينات مف القرف العشػريف، كتحديػدان أثنػاء كقد 

التػػي نشػػبت بػػيف كػػؿو مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاالتحػػاد السػػكفيتي  الككبيػػة الصػػكاريخ أزمػػة
ـ، كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تعػددت فػي اآلكنػة األخيػرة الدراسػات المعنيػة بػإدارة ُِٔٗسابقان عاـ 

ف كػػاف ىػػذا االىتمػػاـ متعمػػؽ بػػالككارث الطبيعيػػة كمػػا ينػػتج عنيػػا مػػف أزمػػات، كأيضػػان   األزمػػات، كا 
 بعض الدراسات الخاصة باألزمات في القطاع الخاص داخؿ الشركات كالمصانع.

ذا مػػا خيصػػص الحػػديث فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة، فقػػد تػػأخر االىتمػػاـ األكػػاديمي بيػػذا العمػػـ،  كا 
فمػػػػـ يػػػػدرج ضػػػػمف المنػػػػاىج الدراسػػػػية فػػػػي الكميػػػػات كاألكاديميػػػػات األمنيػػػػة كالعسػػػػكرية كالجامعػػػػات 

ف الحػػػادم كالعشػػػريف، أم بعػػػد أربعػػػيف عامػػػان تقريبػػػان مػػػف اىتمػػػاـ الػػػدكؿ الحككميػػػة، إال مطمػػػع القػػػر 
 بو، كتدريسو في األكاديميات كالجامعات لدييا. المتقدمة

                                  
 .8انشؼالٌ، ئداسح األصيبد )األسس، انًشادم، اٜنٛبد(، يشجغ سبثك، ص أدًذد. فٓذ  (1)
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 : من الناحية العممية -ٕ
الذىف ىذا التساؤؿ: كيؼ كانت األجيزة األمنية تتعامؿ مع األزمات؟ كلإلجابة  إلىيتبادر 

عمى ىذا السؤاؿ فإف مكاجية األزمات يختمؼ باختالؼ نكعيا كسماتيا كمراحميا، كمستكياتيا، 
عمى لذلؾ مف الطبيعي أف تختمؼ أساليب التعامؿ مع أزمة أمنية ناتجة عف العكامؿ الطبيعية 

يختمؼ التعامؿ معيا حسب المكقع كالقائميف بيا كأىدافيـ قد اإلنساف، ك بفعؿ  أزمة أخرل
 ، كاإلمكانات المتاحة.كمطالبيـ

كفي أغمب الحػاالت ال يمكػف مكاجيػة األزمػة األمنيػة ميمػا كانػت درجػة خطكرتيػا كطبيعتيػا 
إال مػػف خػػالؿ غرفػػة عمميػػات إداريػػة كميدانيػػة مشػػتركة برئاسػػة مسػػؤكؿ عمػػى أعمػػى درجػػة سياسػػية 

مػػف قبػػؿ قائػػد أمنػػي يكػػكف المسػػئكؿ  أككزيػػر الداخميػػة(،  أككزيػػر الػػدفاع،  أك)كػػرئيس الحككمػػة، 
كافػػة  إلػػىاألكؿ كاألخيػػر عػػف إدارة العمميػػة، بحيػػث تنفػػذ جميػػع األكامػػر كالتعميمػػات الصػػادرة منػػو 

 كينتيي ىذا التعامؿ مع األزمة بانتيائيا. ،األجيزة التي تعمؿ تحت إشراؼ ىذه الغرفة
غيػػػر أف ىػػػذا األسػػػمكب مػػػػف اإلدارة يكػػػكف مؤقتػػػان، كقػػػد كجيػػػػت ليػػػذا األسػػػمكب عػػػدد مػػػػف 

إدارة تسػػػتخدـ فييػػػا  إلػػػىاالنتقػػػادات أىميػػػا، أف أم أزمػػػة تمػػػر بعػػػدة مراحػػػؿ تحتػػػاج كػػػؿ منيػػػا 
إجراءات تتناسب معيا، كمف ناحية أخرل فإنيا تشكؿ سمسػمة مترابطػة تخضػع لمدراسػة كالتقيػيـ 

كالعمؿ عمى تالفي سمبياتيا، كما أف أسػمكب اإلدارة التقميػدم يصػمح فػي  فيستفاد مف إيجابياتيا
حالة العمميات األمنية العاديػة، ككػذلؾ ال يحقػؽ االنسػجاـ كالتكامػؿ بػيف أعضػاء الفريػؽ نتيجػة 

العمػؿ  إلػىعدـ تكافر الشركط الشخصية كالمكضكعية لػدل بعضػيـ، ككػذلؾ تفتقػد ىػذه اإلدارة 
 .في اإلدارة الذم يعتمد عمى أساليب استثنائيةالمؤسسي الميني كالحرفي 

تطػػػكير كتحػػػديث العمػػػؿ  إلػػػىكتالفيػػػان لمقصػػػكر آنػػػؼ الػػػذكر، فػػػإف األجيػػػزة األمنيػػػة تسػػػعى 
األمنػػػي مػػػف خػػػالؿ إنشػػػاء مركػػػز لألزمػػػات األمنيػػػة المتخصصػػػة كجيػػػاز أمنػػػي مسػػػتقؿ كيعمػػػؿ 

اية فائقػة مػف ذكم الخبػرات ف بعنيبصكرة دائمة، كيتككف مف فريؽ إدارة األزمات األمنية المنتقي
سػػكؼ يتطػػرؽ فػػييـ الشػػركط المكضػػكعية كالشخصػػية، ك  تكالتخصصػػات المختمفػػة ممػػف تػػكافر 

 .الفرعالرابع مف ىذا البند ىذه الشركط في  إلىالباحث 
 : من الناحية التشريعية -ٖ

 أكمعظػػـ القػػكانيف السػػيما قػػكانيف الػػدكؿ العربيػػة فػػي تشػػريعاتيا قػػكانيف خاصػػة  لػػـ يػػرد فػػي
نصكص كاضحة تحدد كيانان إداريان يناط بو إدارة األزمات، كقد تركت مسألة المعالجة كالتعامؿ 
مػػع األزمػػات عمػػى عػػاتؽ السػػمطة التنفيذيػػة، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ أجيزتيػػا التػػي تػػأتي فػػي طميعتيػػا 

 .(ُ)قكات األمف كالقكات المسمحة
                                  

إدارة األزمات المنعقدة بجامعة  :أميف صميبا، إدارة األزمات األمنية، الحمقة العممية بعنكاف .د .عميد: أنظر (ُ)
 .ُ، صمرجع سابؽنايؼ العربية لمعمكـ األمنية، 
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ص تككػؿ إدارة األزمػات كقد نيج المشرع اليمني نفس الػنيج، فمػـ يػرد ضػمف تشػريعاتو نصػك 
عمى الػرغـ أف أم جياز مف أجيزتيا األمنية المتخصصة لمتعامؿ مع ىذه األزمات،  إلىاألمنية 
"أف الشػرطة ىيئػة مدنيػة نظاميػة تػؤدم كاجبيػا  :نصػت عمػى  (ُ)مف الدستكر اليمني( ّٗالمادة )

حيػث أنػػاط لخدمػة الشػعب كتكفػؿ الطمأنينػة كاألمػػف كتعمػؿ عمػى حفػظ النظػػاـ كاألمػف العػاـ...."، 
بقػػكة الشػػرطة تػػكفير األمػػف كالطمأنينػػة ألفػػراد المجتمػػع مػػف خػػالؿ الجيػػكد األمنيػػة التػػي  الدسػػتكر

 التفاصيؿ لمقكانيف كالمكائح. ترؾك تبذليا لممحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ، 
مركػػز متخصػػص  أكقػػكانيف ىيئػػة الشػػرطة المتعاقبػػة لػػـ تػػنص عمػػى إنشػػاء إدارة  غيػػر أف

 (ِ)ـ بشػػػػأف ىيئػػػػة الشػػػػرطةَََِ( لسػػػػنة ُٓالقػػػػانكف رقػػػػـ ) كخاصػػػػةإلدارة األزمػػػػات األمنيػػػػة، 
المعمكؿ بو حاليان، حيث كرد في الفصػؿ الثػاني مػف ىػذا القػانكف كاجبػات ىيئػة الشػرطة، كذلػؾ 

( منػػو أف "تعمػػؿ ىيئػػة الشػػرطة عمػػى حفػػظ النظػػاـ كاألمػػف العػػاـ كاآلداب العامػػة، ٕفػػي المػػادة )
 كليا عمى كجو الخصكص القياـ بمياـ أكثر تفصيالن أىميا:

 حماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ. -أ 
 كفالة األمف كالطمأنينة لممكاطنيف كالمقيميف. -ب 
 مكافحة أعماؿ الشغب كمظاىر اإلخالؿ باألمف. -ج 
 اإلشراؼ عمى االجتماعات كالمكاكب العامة كتأمينيا في الطرؽ كاألماكف العامة. -د 

ددت في التشريع اليمني بعض األعماؿ كاألنشطة األمنية  كبناءن  عمى ما سبؽ ذكره، فقد حي
المشرع  ينصبصفة خاصة، التي مف شأنيا تحقيؽ حفظ النظاـ كاألمف العاـ في المجتمع، فمـ 

ضركرة إنشاء مركز  :األزمات األمنية ككيفية التعامؿ معيا، كمف ثـ يرل الباحث عمىاليمني 
ألمنية بكزارة الداخمية اليمنية ليككف كيانان إداريان متخصصان كمستقالن إداريان كماليان، إدارة األزمات ا

كتحت  ،ليتكلى إدارة األزمات األمنية مف خالؿ رئيس الفريؽ كنائبو كأف تككف تبعيتو لمكزير
تحدد االختصاصات بصكرة دقيقة في ك عمى أف يصدر بذلؾ الئحة تنظيمية  إشرافو العاـ.

ليتـ  كصالحياتوالتنظيمية لممركز، ليتسنى لكؿ عضك في الفريؽ معرفة حدكد كاجباتو الالئحة 
تضارب، كبما يحقؽ التعاكف الضركرم لنجاح ميمة  أكتأديتيا بحرفية كمينية دكف ازدكاج 

سميت  (ّ)المركز، كيمكف االستفادة مف مشركع الالئحة التنظيمية المرفكعة لمكزير مف لجنة
  ية.بالمجنة األكاديم

                                  
دستكر الجميكرية اليمنية المعدؿ كالمقر مف مجمس النكاب، الجريدة الرسمية الصادرة ( مف ّٗالمادة ) (ُ)

/ /ُِبتاريخ   ـ.ََُِإبريؿ/ ُىػ المكافؽ ُِِْ محـر

ـ بشأف ىيئة الشرطة، المكسكعة التشريعية لمقكانيف التي َََِ( لسنة ُٓالقانكف رقـ )( مف ٕالمادة ) (ِ)
 .ٖٖ، صّـ، جََِْمايك ِِ –ـ َُٗٗمايك  ِِلمفترة مف أقرىا مجمس النكاب 

 ـ.َُِٕالعسالي كآخركف، ديسمبر عبدالقكم مشركع الالئحة التنظيمية المقدمة مف د. عبدالمطيؼ  (ّ)
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 اليمن:إدارة األزمات األمنية في مركز أىداف ثانيًا: 
أىػػداؼ مركػز إدارة األزمػػات األمنيػة الحديثػػة، التػي تتمثػػؿ فػػي يبػيف الباحػػث فػي ىػػذا البنػد 

يتطػػرؽ إلييػػا كينبثػػؽ عنػػو أىػػداؼ أخػػرل  ،ىػػدؼ عػػاـ يقػػاس فيػػو تحقيػػؽ درجػػة اسػػتجابة سػػريعة
 الباحث كما يمي:

 األمنية بكفاءة عالية.إدارة األزمات الرؤية:  -ٔ
اليػػدؼ العػاـ لمركػػز إدارة األزمػات األمنيػػة فػػي مػدل تحقيػػؽ درجػة اسػػتجابة سػػريعة  يظيػر

عػف  تخفيؼ مخاطرىػا أككفٌعالة لممكاقؼ كالتيديدات كالمتغيرات المتسارعة لألزمة، بيدؼ درء 
طريؽ االستعداد لألزمات المحتمؿ حدكثيا، كحشد القدرات المادية كالبشرية لمكاجيتيا، كتكفير 

الكضع الطبيعػي، كيمكػف تمخػيص أىػداؼ مركػز  إلىاالحتياجات كالدعـ الالـز إلعادة التكازف 
 :(ُ)إدارة األزمة األمنية بما يأتي

سػػػػتقراء كالتػػػػػدبر بمصػػػػادر التيديػػػػػدات تػػػػكفير االمكانػػػػػات العمميػػػػة كالفٌعالػػػػػة القػػػػادرة عمػػػػػى اال -أ 
 المحتممة، كاالستغالؿ األمثؿ لممكارد كاالمكانيات المتاحة لمحد مف آثار كتداعيات األزمة.

تحديػػد دكر كػػؿ األجيػػزة المشػػاركة لمقيػػاـ بعمميػػة التنظػػيـ كاإلدارة، كتشػػييد مركػػز القيػػادة  -ب 
 كالسيطرة كعممياتيا.

 كتحقيؽ التعاكف بينيا إلدارة األزمة.تكفير كحشد القكة الكافية كالمناسبة،  -ج 
 التخفيؼ مف التأثير السمبي الناتج عف األزمة عمى األفراد. -د 
القيػػاـ بػػاإلجراءات الكقائيػػة لألشػػخاص كالممتمكػػات فػػي مكػػاف كقػػكع األزمػػة، كالتخفيػػؼ  -ق 

 مف المعاناة خالؿ فترتيا.
كاإلجػػػراءات بػػػذؿ الجيػػػكد إلعػػػادة الحيػػػاة االجتماعيػػػة الطبيعيػػػة، مػػػف خػػػالؿ الخطػػػكات  -ك 

 الكفيمة لتحقيؽ استعادة النشاط لممجتمع.
 أىداف مركز إدارة األزمات األمنية بوزارة الداخمية:-ٕ

 :(ِ)عمى النحك التالي ا( منيْأكرد مشركع الالئحة التنظيمية أىداؼ المركز في المادة )
 رسـ السياسة العامة لعمؿ المركز كبناء الخطط االستراتيجية الالزمة لذلؾ. -أ 
اقتػػػراح الػػػػنظـ الفعالػػػػة لمكقايػػػة مػػػػف حػػػػدكث األزمػػػػات األمنيػػػة كاتخػػػػاذ كافػػػػة اإلجػػػػراءات  -ب 

 لمكاجيتيا كمتابعة تنفيذىا.

                                  
)ميارات القائد الناجح في إدارة األزمات األمنية(، العسالي، الحقيبة التدريبية، عبدالقكم د. عبدالمطيؼ  (ُ)

 كما بعدىا. ٔ، صالمستكل األكؿ

د: د. عبدالمطيؼ عبدالقكل الالئحة التنظيمية لمركز إدارة األزمات بكزارة الداخمية اليمنية، إعدامشركع  (ِ)
 .ّكآخركف، مرجع سابؽ، ص العسالي
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اتخاذ اإلجػراءات الالزمػة لمكاجيػة األزمػات حػاؿ ظيكرىػا كمعالجػة آثارىػا كفقػان لمطػرؽ  -ج 
 المتعارؼ عمييا عمميان.

 تعمـ منيا مستقبالن.التكازف كالنشاط الطبيعي بعد انحسار األزمة كال استعادة -د 
تطػػكير أجيػػزة صػػنع القػػرار، عػػف طريػػؽ تقػػديـ المشػػكرة العمميػػة، المبنيػػة عمػػى دراسػػات  -ق 

 كاستشارات تخصصية دقيقة.
 أجػؿتحقيؽ التكامؿ كالتنسيؽ بيف مختمؼ الجيات المعنية عمػى المسػتكل الػكطني مػف  -ك 

 مكاجية األزمات األمنية.
 التكعية كالتثقيؼ في مجاؿ إدارة األزمات. -ز 

 كسكؼ يبيف الباحث في البند التالي مف ىذا الفرع كيؼ يسعى المركز لتحقيؽ ىذه األىداؼ.
 :األزمات األمنيةمركز و اختصاصات إدارة ثالثًا: 

االختصاصات المختمفة التي تمكنيا مف إدارة األزمات األمنية تقـك إدارة المركز بممارسة 
 كما يمي: ، كيبينيا الباحث في ىذا البندفي مختمؼ مراحميا

 اختصاصات إدارة مركز األزمات األمنية اليمنية: -ٔ
إدارة المركػػػز فػػػي كزارة الداخميػػػة اليمنيػػػة المقتػػػرح إنشػػػائو بتحسػػػيف قػػػدرات القػػػكات  تخػػػتص

األمنيػة لػدعـ الجيػكد الحككميػة لمكاجيػة األزمػػات كالمكاقػؼ األمنيػة الحرجػة كالحػد مػف آثارىػػا، 
ت كالجيػػػات المحميػػػة، كالتنسػػػيؽ مػػػع الجيػػػات األخػػػرل كتأسػػػيس االتصػػػاؿ كديمكمتػػػو مػػػع الييئػػػا

اإلقميميػػة كالدكليػػة بمػػا ال يتعػػارض مػػع خصكصػػيات األمػػة العربيػػة كاإلسػػالمية كثكابتيػػا الدينيػػة 
كالتشريعات الكطنية، كتنسيؽ جيكدىا بيدؼ تعزيز التعاكف المدني كاألمني، كتنسيؽ العمميات 

 ات اآلتية:المدنية كاألمنية مف خالؿ ممارسة االختصاص
تجميػػع المعمكمػػات عػػف األزمػػات كالكػػكارث المحتممػػة كتحميميػػا، كاالسػػتفادة منيػػا فػػي  -أ 

 .مختمفة إعداد سيناريكىات
تحميػػػؿ البيانػػػات كالمعمكمػػػات كالتنبػػػؤ بالمخػػػاطر المحتممػػػة التػػػي تيػػػدد بكقػػػكع أزمػػػة،  -ب 

 إدارتيا بعد كقكعيا. أككاالستعداد لمكقاية منيا قبؿ كقكعيا 
 السابقة كتحديد الدركس المستفادة منيا.دراسة األزمات  -ج 
مكاف احتكائيػا  أكالقدرة عمى تكقع ردكد الفعؿ في كؿ أزمة  -د  كارثة كفقا لممتغيرات، كا 

 الكسائؿ العنيفة قدر اإلمكاف. إلىدكف المجكء 
 الخطكرة. ةالتنبؤ باألزمات المحتممة كتحديد أكلكياتيا حسب درج -ق 
 ما يحدث مف متغيرات جديدة.استمرار عممية تقييـ المخاطر طبقان ل -ك 
اجراء الدراسات المتكاممة لمعكامؿ السيككلكجية كالعقائدية... لدل صانعي األزمػات،  -ز 

 أزمة. إلىتمييدان لتدارؾ تصرفاتيا التي قد تؤكؿ 
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 صياغة البدائؿ كتحديد األفضؿ. -ح 
 إعداد سيناريكىات إلدارة أزمات محتممة، ككضع خطط التدريب عمييا. -ط 
 كسائؿ تنفيذ كؿ سيناريك.تحديد أساليب ك  -م 
حكػػاـ عمميػػا، كبصػػفة خاصػػة مػػا يتعمػػؽ  -ؾ  العمػػؿ عمػػى تطػػكير أجيػػزة صػػنع القػػرار كا 

بالمسػػؤكليات، كالمعمكمػػات كاالتصػػاالت كاالسػػتفادة مػػف الدراسػػات الحديثػػة فػػي ىػػػذا 
 المجاؿ.

يجاد كسائؿ االتصاؿ السريعة معيا. -ؿ   التنسيؽ المستمر مع األجيزة المختصة، كا 
بمػػا يعػػزز تنميػػة ميػػارات العػػامميف كقػػدراتيـ فػػي كافػػة المسػػػتكيات،  العمػػؿ المسػػتمر -ـ 

كتػػػدريبيـ عمػػػى المشػػػاركة فػػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات كتنفيػػػذىا، كذلػػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػػؽ 
المتكقعة، كعقػد كرش العمػؿ  أكما يعرؼ بمحاكاة األزمات السابقة  أكالسيناريكىات 

 ركز.الندكات كالدكرات التدريبية التي  يقـك بتنظيميا المك 
التنسػػػػػيؽ كالتعػػػػػاكف مػػػػػع المراكػػػػػز المتخصصػػػػػة بػػػػػإدارة األزمػػػػػات المماثمػػػػػة )المحميػػػػػة  -ف 

 كاإلقميمية كالدكلية( فيما يتعمؽ يتبادؿ المعمكمات كاآلراء.
معرفػػػة  أكإعػػداد الدراسػػات المتكاممػػة كالمسػػتمرة عػػف األزمػػات كتطكيرىػػا كتحػػديثيا،  -س 

إدارتيػػا، مػػع التركيػػز عمػػى الجكانػػب التطبيقيػػة العمميػػة عمػػى المسػػتكم الػػدكلي،  ةكيفيػػ
جراء المقارنة بالمركز المحمي في كافة األزمات  . (ُ)كا 

 اختصاصات مركز إدارة األزمات بوزارة الداخمية اليمنية:-ٕ
كاألنشػػطة التػػي يتػػكلى المركػػز كاالختصاصػػات بػػيف مشػػركع الالئحػػة التنظيميػػة الكاجبػػات 

 :(ِ)عمى النحك اآلتيا، كذلؾ ( منيٓفي سبيؿ تحقيؽ أىدافو في المادة ) اممارستي
إعػػػػػػداد الخطػػػػػػط التنفيذيػػػػػػة لمكاجيػػػػػػة مختمػػػػػػؼ األزمػػػػػػات األمنيػػػػػػة، كفقػػػػػػان لمسياسػػػػػػات  -أ 

 كاالستراتيجيات المعتمدة كمتابعة تنفيذىا.
 ليػا، بنػاءن بناء نظـ فعالة لإلنذار المبكر كالتنبؤ باألزمات، كتحديد أكلكيات المكاجيػة  -ب 

أزمػات  إلػىعمى تحميؿ دقيؽ لممخاطر كالتيديدات األمنية التي مف المحتمػؿ تحكليػا 
 عمى المدل القريب كالمتكسط كالبعيد.

تحقيػػؽ إدارة فعالػػة تقػػـك عمػػى حشػػد الطاقػػات كتطبيػػؽ السػػيناريكىات كالخطػػط المعػػدة  -ج 
 كالعمؿ عمى احتكائيا. كاتساعيامكاجية األزمات لحظة ظيكرىا  أجؿمسبقان مف 

                                  
سالـ الحبيسي، إدارة العمميات كدكرىا في مكاجية األزمات األمنية، رسالة دكتكراه في عمكـ  د. .رائد (ُ)

 العساليعبدالقكم ؛ د. عبدالمطيؼ ِِٔ، صـََِٖ، أكاديمية مبارؾ لألمف، كمية الدراسات العمياالشرطة، 
 كما بعدىا. ُِ، مرجع سابؽ، صكآخركف

 .ّد. عبدالمطيؼ عبدالقكم العسالي كآخركف، المرجع السابؽ، ص (ِ)
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متابعػػػػة الجيػػػػات المعنيػػػػة السػػػػتعادة النشػػػػاط الطبيعػػػػي بعػػػػد انحسػػػػار األزمػػػػة، كتقيػػػػيـ  -د 
 كحصر األضرار الناتجة عنيا كمعالجة آثارىا.

تقيػػيـ اإلجػػراءات التػػي تػػـ اتخاذىػػا أثنػػاء التعامػػؿ مػػع األزمػػة، كفقػػان لمراحػػؿ االسػػتعداد  -ق 
 دة منيا في المستقبؿ.كالمكاجية كاالحتكاء بغرض التعمـ كاالستفا

تحديد أنكاع األزمات األمنيػة كتصػنيفيا حسػب درجػة خطكرتيػا كشػدتيا، كاتخػاذ كافػة  -ك 
 القرارات كاإلجراءات المالئمة بشأنيا.

 إجراء الدراسات كتحميؿ التيديدات لمعرفة أسباب ظيكر األزمات ككيفية مكاجيتيا. -ز 
نائيػػا، لضػػماف فاعميػػة المكاجيػػة تقيػػيـ القػػدرات الكطنيػػة، كتطػػكير البػػرامج المتعمقػػة بب -ح 

 لمختمؼ أنكاع األزمات األمنية.
العمؿ عمى تطكير البرامج كالسياسات المتعمقة ببناء قاعدة البيانات كمتابعػة تحػديثيا  -ط 

 باستمرار.
إعداد الخطط كالسيناريكىات المسبقة، كمتابعة آلية تطكيرىا كاختبارىا كتدريب المكارد  -م 

مشاركة مع الجيات ذات العالقة، كمتابعة تنفيذىا بشكؿ البشرية عمييا بالتنسيؽ كال
 دكرم.

يجػػػػاد كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ السػػػػريع معيػػػػا  -ؾ  التنسػػػػيؽ المسػػػػتمر مػػػػع األجيػػػػزة المختصػػػػة، كا 
 لضماف فاعمية األداء كاإلنجاز عند مكاجية األزمات.

تنميػػة ميػػارات العػػامميف كقػػدراتيـ، مػػف خػػالؿ عٍقػػد النػػدكات كالػػدكرات التدريبيػػة ككرش  -ؿ 
 العمؿ، ككؿ ما مف شأنو االرتقاء بكاقع العمؿ.

 التنسيؽ كالتعاكف مع المراكز المماثمة، لتبادؿ المعمكمات كالخبرات. -ـ 
 اقتراح برامج التكعية كتثقيؼ المكاطنيف بمخاطر األزمات األمنية ككسائؿ الكقاية منيا. -ف 
 أم مياـ أخرل يكمؼ بيا المركز في نطاؽ اختصاصو. -س 

 :إدارة األزمات األمنية )فريق إدارة األزمات(مركز  أىم تكويناترابعًا: 
أىمية تككيف إدارة األزمػات، كشػركط اختيػار أعضػاء الفريػؽ البند في ىذا يكضح الباحث 

خصائص الفريؽ كالتخصصات اإلدارية كالمينيػة كالفنيػة الخاصػة ذكر  إلىيتطرؽ كرئيسو، ثـ 
اختصاصػػػات الفريػػػؽ كالميػػػاـ المككمػػػة لػػػو، الباحػػػث كضػػػح يبتكػػػكيف فريػػػؽ إدارة األزمػػػات، كمػػػا 

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 وتكوينو: اتأىمية فريق إدارة األزم-ٔ

يرل فريؽ مف المتخصصيف بالدراسات العممية في مجاؿ األزمػات  أف فريػؽ إدارة األزمػة 
التػدخؿ السػريع  يتـ تشكيمو كفريؽ ميني كحرفي متخصص حسب نكع كطبيعة األزمػة، لغػرض

الحػػػد مػػػف  أك، كالعمػػػؿ عمػػػى معالجتيػػػا باحتكائيػػػا التػػػي تقػػػؼ كرائيػػػالمتعامػػػؿ ميػػػدانيان مػػػع القػػػكل 
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ميدانية محددة فػي أزمػة معينػة  ةأنو فريؽ ييكمؼ بمياـ كظيفي ى:أخطارىا كآثارىا السمبية، بمعن
 بذاتيا.

مػػػف عػػػدد ذىبػػػي مػػػف أمػػػا تكػػػكيف إدارة األزمػػػات، فيػػػي إدارة مسػػػتقمة فػػػي الكيػػػاف اإلدارم 
المتخصصػػيف اإلداريػػيف، كمػػا يحػػدد فػػي قػػانكف إنشػػاء المركػػز الميػػاـ كاالختصاصػػات المناطػػة 
بفريػػػػؽ إدارة األزمػػػػة، كتتمتػػػػع بصػػػػفة الػػػػدكاـ كاالسػػػػتمرارية فػػػػي المنظمػػػػة )مركػػػػز إدارة األزمػػػػات 

 األمنية(، كما أنيا مدرجو ضمف الييكؿ التنظيمي لتمؾ المنظمة.
كؿ مكضػػكع أىميػػة الفريػػؽ المػػذككر كتككينػػو يكضػػح الباحػػث ذلػػؾ كلمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ حػػ

 عمى النحك اآلتي:
 أىمية تكوين فريق إدارة األزمات:-أ

تبػػػػدك أىميػػػػة تكػػػػكيف فريػػػػؽ إدارة األزمػػػػات فػػػػي ضػػػػركرة احتكائػػػػو عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف العكامػػػػؿ 
 :(ُ)منيا ما يأتييحتاج إلييا، ، التي الضركرية
 في جميع مراحؿ األزمات.االىتماـ بجميع اإلجراءات كاألنشطة  (ُ)
 العمؿ عمى الحد مف احتماؿ حدكث األزمات قدر االمكاف. (ِ)
 التجييز لمكاجية األزمات بأكبر قدر ممكف مف الكفاءة كالفاعمية. (ّ)
مػػا  إلػػىاتخػػاذ اإلجػػراءات كاألعمػػاؿ التػػي مػػف شػػأنيا إعػػادة التػػكازف، كعػػكدة الحالػػة  (ْ)

 كانت عميو قبؿ األزمة.
 .إلدارة األزمات لالزمة مف كافة التخصصاتتكفير الخبراء كالكفاءات ا (ٓ)
 تحقيؽ عممية التنسيؽ كتكجيو جيكد العامميف لمكاجية األزمات المحتممة. (ٔ)
 .اتالقياـ بأنشطة االتصاالت الداخمية كالخارجية الخاصة بإدارة األزم (ٕ)
االسػػتفادة مػػف آثػػار األزمػػة اإليجابيػػة كتكجيييػػا لصػػالح الكيػػاف اإلدارم الػػذم حػػدثت  (ٖ)

 األزمة، كذلؾ بما لديو مف خبرات سابقة.بو 
 تكوين فريق إدارة األزمات:-ب

 ةفريػػؽ إدارة األزمػػات مػػف مجمكعػػة مػػف األفػػراد بصػػكرة دائمػػة، يػػتـ اختيػػارىـ بعنايػػ يتكػػكف
فائقة كفقان لشركط فنية كمكضكعية، عمى أف يككنكا مف ذكم االمكانيات كالخبرات التي تػؤىميـ 

باألزمػػػػػات المحتممػػػػػة، ككضػػػػػع الخطػػػػػط عػػػػػف بعػػػػػد إلدارة األزمػػػػػات، كالقػػػػػدرة عمػػػػػى االستشػػػػػعار 
كالسيناريكىات لمكاجيتيا، كيفضؿ أال يزيد عددىـ عف الحد المطمكب، أم ال يعيف شػخص ال 

حتى ال يؤثر عمى نجاح األىداؼ مف إنشاء المركز، كيتكقؼ  ،اركة مع الفريؽيساىـ في المش

                                  
د. حاتـ محمد عبد العزيز عبدالعاؿ، التخطيط األمني لمكاجية األزمات كالككارث كدكره في تحقيؽ  .رائد (ُ)

ـ، ََِٗ-ىػُِْٗأكاديمية مبارؾ لألمف،  ،التنمية، رسالة دكتكراه في عمكـ الشرطة، كمية الدراسات العميا
 .َِْص
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عػػدد الفريػػؽ عمػػى حجػػـ المنظمػػة كمسػػتكاىا اإلدارم، كيتعػػيف عنػػد اختيػػار الفريػػؽ مراعػػاة تػػكافر 
 :(ُ)بعض الشركط العامة، أىميا ما يمي

 القدرة الفائقة عمى التدخؿ بميارة لمكاجية األزمة. (ُ)
 العاطفية. أكضك بأحداث األزمة مف الناحية النفسية عدـ قابمية تأثر الع (ِ)
 يمتاز باإلقداـ كالتضحية بالذات، المقترنة بحب الكالء لمكياف اإلدارم كركح االنتماء إليو. (ّ)

 الشروط الواجب توافرىا في رئيس الفريق:-ج
الحػػد الػػذم أصػػبحت فيػػو الحاجػػة ممحػػة لقػػادة  إلػػىف لمقيػػادة دكر ميػػـ فػػي فاعميػػة اإلدارة إ

التنظيمػات اإلداريػة الحديثػة، كالشػؾ أف األمػر يزيػد فػي إدارة األزمػة، التػي  ةأكفاء إلدارة كقياد
تعتبػػػر بمثابػػػة مكاقػػػؼ صػػػػعبة تتطمػػػب قيػػػادة ذات صػػػفات خاصػػػػة، لكػػػي تيعػػػالج األزمػػػة بأقػػػػؿ 

 الخسائر كالجيكد الممكنة.
فػػي قائػػد الفريػػؽ بعػػض الشػػركط التػػي تمكنػػو مػػف قيػػادة  كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ، يجػػب أف تتػػكفر

 :(ِ)الفريؽ بحكمة، كبما يكمؿ نجاح المياـ المككمة إليو، كمف أبرز تمؾ الشركط ما يأتي
 أف يتميز بالشجاعة الكاممة في مكاجية التحديات كالمخاطر. (ُ)
األزمػػػات يحمػػػؿ ركح التفػػػاؤؿ كالثقػػػة الكبيػػػرة بػػػالنفس، كالقػػػدرة العاليػػػة عمػػػى مكاجيػػػة  (ِ)

 كحسميا.
القدرة عمى تفعيؿ مبادئ العالقات اإلدارية كاإلنسانية كتنميتيا بيف أعضاء الفريؽ  (ّ)

 كتطكيرىا.
غرس حب المشاركة الكجدانية كالبدنية في إطار المكاجية لممكاقؼ الحرجة التي تكاجو  (ْ)

 الفريؽ.
 يتكافر لديو ممكة اتخاذ القرارات الرشيدة في الكقت المناسب.أف  (ٓ)
 يمتاز بالقدرة عمى التنبؤ بمسارات األزمة كاتجاىاتيا.أف  (ٔ)
أف يتميػػز بالقػػدرة اإلداريػػة عمػػى االختيػػار األمثػػؿ لمخطػػط المناسػػبة مػػف بػػيف البػػدائؿ  (ٕ)

 المتاحة، كذلؾ في نطاؽ المعمكمات المتكفرة لدل المركز.
 وتخصصات أعضائو: اتخصائص فريق إدارة األزم -ٕ
 :اتخصائص فريق إدارة األزم-أ  

إف حسف اختيار رئيس كأعضاء فريؽ إدارة األزمة كفقان لشركط معينة تقتضييا متطمبات  
 التحديات التي تخمفيا األزمات كالككارث بأنكاعيا المختمفة التي يناط بأعضاء الفريؽ التعامؿ معيا

إلدارة في إدارتيا، كذلؾ كفؽ االسميمة القرارات اإلدارية لكي يستطيعكا اتخاذ ، ميـ كضركرم جدان 

                                  
 .َِِسابؽ، صحاتـ محمد عبدالعزيز عبدالعاؿ، مرجع د.  .رائد (ُ)
 بعدىا.كما ُُٓأحمد الطيب ىيكؿ، مرجع سابؽ، صمحمد  .د (ِ)
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مف فريؽ عممي كعممي متخصص، يمتاز  الجماعية التي تنطمؽ مف رؤيو فكرية متكاممة نابعةن 
 :ُ()ما يمي بسمات متميزة أبرزىا

 في االتصاالت األفقية كالرأسية. القدرة عمى تحقيؽ مستكل عاؿو  (ُ)
ثرائيا بالنقاش في كؿ نشاط  (ِ)  المركز.تكافر حرية التفكير كالمشاركة في اإلدالء باآلراء، كا 
تعييف العدد المناسب ألعضاء الفريؽ في التخصصات المختمفة كالمالئمة لممياـ  (ّ)

 كالتخصصات المناطة بالمركز، كاالبتعاد عف الزيادة في العدد بدكف حاجة العمؿ ليـ.
تنكع تخصصات أعضاء الفريؽ، مع مراعاة العمػؿ بػركح الفريػؽ الكاحػد، مػف خػالؿ  (ْ)

 رؾ.العمؿ الجماعي كالتعاكف المشت
المركنػػػة كالقػػػدرة عمػػػى التػػػدخؿ السػػػريع، بعيػػػدان عػػػف األسػػػاليب البيركقراطيػػػة كالقكاعػػػد  (ٓ)

 كالمكائح التي تحكـ سير األعماؿ التقميدية في الحاالت العادية.
سػػػػمطات كافيػػػػة، يحػػػػؽ لػػػػو ب هالتخكيػػػػؿ ألعضػػػػاء فريػػػػؽ إدارة األزمػػػػة كػػػػؿ عمػػػػى حػػػػد (ٔ)

 استخداميا أثناء مكاجية األزمات كالككارث.
التنسيؽ كاالتصاؿ الفٌعاؿ بيف فريؽ إدارة األزمة كالمستكيات القيادية، تالفيان ألم  (ٕ)

مشكمة أثناء مكاجيتيا، كاستغالؿ كسائؿ التقدـ التقني كالتكنكلكجي في  أكخطاء 
مجاؿ االتصاالت التي تتالفى المشكالت التي كانت تعيؽ عممية االتصاالت، مثؿ 
التمفكنات النقالة، كالبريد اإللكتركني، كالتمفكنات الثابتة الساخنة، كالفاكس، ككاميرات 

 الرقابة كغيرىا.
يػػػؽ ممػػػف تتػػػكفر فيػػػو صػػػفات شخصػػػية كمكضػػػكعية تؤىمػػػو لمقيػػػادة ختيػػػار قائػػػد لمفر إ (ٖ)

كتحمؿ المسؤكلية، كالقػدرة عمػى اتخػاذ القػرارات الرشػيدة، كأيضػان تعزيػز ركح التعػاكف 
بػػػيف أعضػػػاء فريػػػؽ العمػػػؿ، كمنحػػػو صػػػالحيات كاسػػػعة تمكنػػػو مػػػف التحػػػرؾ السػػػريع 

حػػة التنظيميػػة كاتخػػاذ القػػرار أثنػػاء األزمػػة، عمػػى أف تحػػدد تمػػؾ الصػػالحيات فػػي الالئ
أكثر لمكاجية األزمات أثناء غيابو. كقد سػبؽ  أكلممركز، كيفضؿ أف يعيف لو نائب 

 ذكره في الشركط العامة الكاجب تكافرىا في رئيس الفريؽ.
 مفريق:لالقانونية و تخصصات اإلدارية والفنية ال-ب

نيػػػة بعػػػد عػػػرض الشػػػركط الكاجػػػب تكافرىػػػا فػػػي رئػػػيس كأعضػػػاء فريػػػؽ إدارة األزمػػػات األم
التخصصػػات اإلداريػػة كالفنيػػة كالقانكنيػػة لفريػػؽ يكضػػح الباحػػث كالخصػػائص التػػي يتحمػػكف بيػػا، 

 (ِ):كما يمي كذلؾ ،إدارة األزمة

                                  
؛ د. حاتـ محمد ُٔ، صمرجع سابؽ ،د. عبد الطيؼ عبد القكل العسالي، حقيبة تدريب أكاديمية :راجع (ُ)

 بعدىا.كما َُٓ؛ د. محمد أحمد الطيب ىيكؿ، مرجع سابؽ، صَِٓعبدالعزيز عبدالعاؿ، مرجع سابؽ، ص
سابؽ، المرجع الىيكؿ،  أحمد؛ د. محمد َِٓسابؽ، صالمرجع العبدالعاؿ، عبدالعزيز د. حاتـ محمد  (ِ)

 بعدىا.كماُِاء مقترح..، مرجع سابؽ، ص، دراسة إلثر  العساليعبدالقكم بعدىا؛ د. عبد الطيؼ كما َُٓص
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 قانوني: ( متخصصٔ)
يتػػػكلى عمميػػػة مراجعػػػة خطػػػة مكاجيػػػة األزمػػػات، كتحديػػػد مػػػا يجػػػب إصػػػداره مػػػف البيانػػػات 

 الخاصة باألزمة كالنتائج المترتبة عمييا.
 العالقات العامة: ( متخصصٕ)

ميمتػػػو تفيػػػـ األسػػػمكب اإلعالمػػػي الػػػالـز لتغطيػػػة أحػػػداث األزمػػػة، كأيضػػػان عقػػػد المػػػؤتمرات 
 الصحفية بيذا الخصكص.

 خبراء فنيين:( متخصصين ٖ)
يتبع الفريؽ مجمكعة مف الخبراء الفنييف مف ذكم التخصصات النكعيػة المختمفػة، يعممػكف 

عانة بيـ لتحسػيف األداء أثنػاء كقػكع األزمػة، عمػى أف مع أعضاء الفريؽ بالمركز، كيمكف االست
 يككنكا في حالة تأىب مستمر لمتعامؿ مع تداعياتيا.

 مالي: ( متخصصٗ)
يقػـك بإعػػداد الميزانيػة التشػػغيمية الخاصػػة بػالمركز، كتسػػيير نشػػاطو كتنفيػذ ميامػػو، كمعرفػػة 

 ياطات المالية.مصادر التمكيؿ، كأف يككف لو معرفة كدراية بالمكقؼ المالي كاالحت
 اتصاالت: ( ميندس٘)

يتػػػػكٌلى عمميػػػػة تجييػػػػز المركػػػػز بكسػػػػائؿ االتصػػػػاالت ذات التقنيػػػػة العاليػػػػة، سػػػػكاءن السػػػػمكية 
 نظـ االتصاالت اإللكتركنية، كما يعمؿ عمى تأميف اختراؽ شبكاتيا. أككالالسمكية 

 بالشئون العامة: ( متخصصٙ)
نظران لخضكع مركز إدارة األزمات األمنية ألجيزة الرقابة الحككميػة المختمفػة، فػال بػد مػف كجػكد 
متخصص في الشئكف العامة لديو معرفة كاممة بالتعميمػات الحككميػة ذات الصػمة بػالحكادث األمنيػة 

مػف المنظمػات كاألزمات كالككارث الناجمة عف التيديدات الداخميػة كالخارجيػة لػكزارة الداخميػة كغيرىػا 
الحككميػة، كمػػا يقػـك بالمراجعػػة الشػاممة لخطػػط إدارة األزمػات كالكػػكارث، لتحديػد المصػػادر المسػػؤكلة 

                               .المامو بطريقة صياغة التقارير إلىعف التبميغ كالجيات التي يجب إبالغيا، إضافة 
 رئيس الكيان اإلداري ونائبو:( ٚ)

دارة األزمات كالككارث، لما يتكفر إليشارؾ مدير إدارة األزمات األمنية كنائبو في إعداد خطة 
 ا، كيحددتحت امرتيـ كاحد مف العامميف  بكؿ بمختمؼ األدكار التي تناط   كخبرة مف كفاءة  مالديي

 .لمنجاح في إدارة األزمة المساندة كالتأييد المطمكب
 الثانيالفرع 

 بوزارة الداخمية اليمنية األمنية التنظيمي لمركز إدارة األزماتالبناء 
يبيف الباحث في ىذا الفرع الييكػؿ التنظيمػي لمركػز إدارة األزمػات األمنيػة بػكزارة الداخميػة 
اليمنيػػة، ككػػذلؾ الالئحػػة التنظيميػػة ليػػذا المركػػز التػػي تػػـ إعػػدادىا مػػف قبػػؿ المجنػػة األكاديميػػة 
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المناطة بكؿ مككناتو، بيدؼ إدارة األزمات األمنيػة التػي تحػدث كالمكضح فييا االختصاصات 
 داخؿ الجميكرية اليمنية كفقان لألنظمة كالتشريعات اليمنية النافذة، كذلؾ كما يمي:

 أواًل: الييكل التنظيمي لمركز إدارة األزمات األمنية:
كيقػاؿ، مجمكعػة العظػاـ التػي يقػـك  ،الضخـ مف كؿ شػيءب: الييكل التنظيمي لغةً  يعرف -ُ

 .(ُ)نو البناء المشرؼا أكعمييا بناء الجسد، 
تصػميـ اإلطػار  أك: بأنو "كظيفة إداريػة يػتـ بمكجبيػا تحديػد الييكل التنظيمي اصطالحاً ويعرف  -ِ

الييكػػؿ الػػذم مػػف خاللػػو تػػنظـ كترتػػب جيػػكد جماعػػة مػػف األفػػراد، ككػػذلؾ تنسػػؽ فػػي سػػبيؿ  أك
تحقيؽ أىداؼ محددة، كذلؾ عػف طريػؽ تحديػد نػكع األنشػطة الالزمػة، كتحديػد األفػراد المكمفػيف 

   .ِ() تحديد العالقات فيما بينيـ" إلىكالمسئكليف عف تنفيذ ىذه األنشطة، إضافة 
 مي لمركز إدارة األزمات األمنية بوزارة الداخمية اليمنية:مشروع الييكل التنظي -ٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( مـــن مشـــروع الالئحـــة التنظيميـــة لممركـــز عمـــى أن يتكـــون الييكـــل ٙنصـــت المـــادة ) -ٗ

 :(ّ)التنظيمي لممركز من اإلدارات والتقسيمات التالية
 الجيات. يجماعة اتخاذ القرار: تتككف مف رئيس المجمس كممثم -أ 
 مدير المركز. -ب 
 نائب مدير المركز. -ج 
 إدارات المركز كتتككف مف اآلتي: -د 

                                  
انذٔنٛخ،  انًؼجى انٕسٛظ، يجًغ انهغخ انؼشثٛخ، اإلداسح انؼبيخ نهًؼجًبد ٔئدٛبء انزشاس، يكزجخ ششٔق( 1)

 .880و، ص2005ْـ/1426انمبْشح، 
د. يذًذ يذسٍ صْٛش، رُظٛى ئداسح انششطخ، يمشس دساسٙ نطالة انُظبو انخبص، كهٛخ انششطخ، صُؼبء، ( 2)
 .11و، ص2018، 1ط
 .5د. ػجذانهطٛف ػجذانمٕ٘ انؼسبنٙ ٔآخشٌٔ، يشجغ سبثك، ص( 3)

 زئيظ اجمللظ ممثلي ادتَات
 مجاعة اختاذ القساز

إدازة التدطيط 
 والدزاضات 

 مديس امللتب

إدازة الشئوٌ 
 القاىوىية

إدازة املوازد 
 البشسية واملالية

إدازة 
 املعلومات

إدازة حتليل 
 املداطس

إدازة الدعه 
 اللوجطيت

ميدوبي 
 ادتَات

 الوشيس

 

 مديس املسكص

 

 ىائب مديس املسكص
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 كتب.ممدير ال (ُ)
 إدارة التخطيط كالدراسات. (ِ)
 إدارة الشئكف القانكنية. (ّ)
 إدارة المكارد البشرية كالمالية. (ْ)
 إدارة المعمكمات. (ٓ)
 إدارة تحميؿ المخاطر. (ٔ)
 إدارة الدعـ المكجستي. (ٕ)
 مندكبي الجيات. (ٖ)

 المركز: ثانيًا: اختصاصات
 :(ُ)( مف الالئحة التنظيمية عمى أف يتكلى المركز االختصاصات التاليةٕنصت المادة )

 ميام واختصاصات مدير المركز: .ٔ
 رئيس المصمحة الستكماؿ اإلجراءات القانكنية. إلىاقتراح نائبان لو كالرفع  -أ 
 إعداد الخطط االستراتيجية كرسـ السياسات العامة لممركز. -ب 
 عمى أعماؿ المركز. اإلشراؼ المباشر -ج 
إبالغ رئيس المصػمحة كرئػيس مجمػس الػدفاع المػدني عنػد تصػاعد المؤشػرات بكقػكع  -د 

نفاذ التعميمات بشأنيا.  أزمة محتممة كا 
 اتخاذ كافة الترتيبات الالزمة إلدارة األزمات. -ق 
 مخاطبة الجيات المعنية في األمكر المتعمقة بعمؿ المركز. -ك 
 رئيس المصمحة. إلىإعداد التقرير السنكم عف أعماؿ المركز كرفعو  -ز 
إبراـ العقكد كاالتفاقيات المتعمقة بعمؿ المركز تحت إشراؼ رئيس المصمحة كمكافقة  -ح 

 رئيس المجمس األعمى.
 أم مياـ أخرل يكمؼ بيا. -ط 

 ميام واختصاصات نائب مدير المركز: .ٕ
أم أعمػاؿ أخػرل  كممارسػةغيابػو  أثنػاءيساعد مدير المركز في أداء ميامو، كينػكب عنػو 

 يكمؼ بيا.
 ميام واختصاصات مدير المكتب: .ٖ

 تنظيـ العمؿ بالمكتب. -أ 
 تحديد أكقات المقابالت مع المدير كفقان لجدكؿ األعماؿ. -ب 
 .المركزتنظيـ الممفات كالمستندات المتعمقة بعمؿ  -ج 

                                  
 كمابعدىا. ٔكآخركف، مرجع سابؽ، ص د. عبدالمطيؼ عبدالقكم العسالي  (ُ)
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كالفاكسػػات كالمكالمػػات كعرضػػيا عمػػى المػػدير فػػي األكقػػات  اسػػتقباؿ جميػػع الرسػػائؿ -د 
 المناسبة.

 حضكر االجتماعات لعرض جدكؿ األعماؿ كتدكيف المالحظات كالنتائج. -ق 
 متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية عف طريؽ التكاصؿ مع اإلدارات األخرل. -ك 
 رفع التقارير اليكمية عف الحالة العامة لمعمؿ كالعامميف. -ز 
ؼ عمػػػى مػػػدل فػػػاعميتيـ كتفػػػاعميـ مػػػع ك ابعػػػة العػػػامميف الجػػػدد لمكقػػػالحػػػرص عمػػػى مت -ح 

 العمؿ.
 المدير، ككذلؾ الشكاكل. إلىعرض المقترحات المقدمة مف قبؿ مكظفي المركز  -ط 
 أم مياـ أخرل يكمؼ بيا. -م 

 ميام واختصاصات إدارات المركز: .ٗ
 إدارة التخطيط والدراسات:-أ  

 لتنظيـ أعماؿ المركز.إعداد الخطط كاقتراح السياسات التنفيذية  (ُ)
 القياـ بجميع األعماؿ ذات العالقة بالتخطيط كالدراسات كالبحكث. (ِ)
 حفظ البحكث كالدراسات كالرجكع إلييا عند الحاجة. (ّ)
عداد صاالت العرض  (ْ)  لمستخدمييا. كتقديـ المساعدة الالزمةتجييز كا 
اإلنػػػذار  االشػػػتراؾ مػػػع بقيػػػة اإلدارات المختصػػػة فػػػي بنػػػاء السػػػيناريكىات كالخطػػػط كنظػػػـ (ٓ)

 المبكر.
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ٔ)

 إدارة الشئون القانونية:-ب 
 كضع الضكابط القانكنية لتسيير أعماؿ المركز. (ُ)
 التأكد مف سالمة اإلجراءات القانكنية المتخذة عند إدارة األزمات. (ِ)
 تقػػػػػديـ االستشػػػػػارات القانكنيػػػػػة لمػػػػػدير المركػػػػػز، ككػػػػػؿ مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بإصػػػػػدار القػػػػػرارات (ّ)

 كالتكميفات.
بيػػاف الثغػػرات فػػي النصػػكص القانكنيػػة كاألنظمػػة كالتعميمػػات ذات العالقػػة التػػي تظيػػر  (ْ)

 كاقتراح التعديالت المناسبة ليا. ،في الكاقع العممي
إعػػػداد العقػػػكد كاالتفاقيػػػػات الخاصػػػة بعمػػػػؿ المركػػػز، كتقػػػديـ المشػػػػكرة القانكنيػػػة حػػػػكؿ  (ٓ)

 تطبيقيا.
 كأرشفتيا.حفظ الممفات كتبكيبيا كفيرستيا  (ٔ)
 إعداد التقارير الخاصة بعمؿ اإلدارة. (ٕ)
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ٖ)
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 إدارة الموارد البشرية والمالية:-ج
 الموارد البشرية: (ٔ)

 تساعد قيادة المركز في صياغة األىداؼ، كرسـ الخطط كالسياسات العامة لممركز. (أ )
 كضع خطة إلدارة المكارد البشرية. (ب )
الخطػػػط كالبػػػرامج كالسياسػػػات المقػػػررة ذات العالقػػػة بػػػالمكارد  اإلشػػػراؼ عمػػػى تنفيػػػذ (ج )

 البشرية، كالتأكد مف سالمة كدقة التنفيذ كااللتزاـ بيا.
 التخطيط لتحديد احتياجات المركز مف الكادر البشرم المتخصص كطريقة عمميا. (د )
 تنظيـ بيئة العمؿ، كتحقيؽ االنضباط الكظيفي لمعامميف بالمركز. (ق )
 يف، كتحديد الحكافز كالمكافئات كالجزاءات.تقييـ أداء العامم (ك )
 حؿ المشكالت التي تعترضيـ.ك تنمية عالقات العامميف ببعضيـ،  (ز )
 إنشاء قاعدة بيانات لممكظفيف كتحديثيا باستمرار. (ح )
 تكفير فرص التأىيؿ كالتدريب الالزمةك العمؿ عمى تنمية قدرات كميارات العامميف،  (ط )

 .ليـ
 الموارد المالية: (ٕ)

 المركز كالرفع بيا العتمادىا ضمف المكازنة العامة لممصمحة.إعداد مكازنة  (أ )
 تحديد كتكفير متطمبات كاحتياجات العمؿ بالمركز. (ب )
 القياـ بعمميات التدقيؽ كالمراجعة لممشتركات كسندات الصرؼ بالمركز. (ج )
 مراجعة استمارات الصرؼ كالقيد كالتكريد كالمستندات المرفقة كالمؤيدة لذلؾ. (د )
العقكد التي يككف المركز طرفان فييا مػع الغيػر فػي إطػار القػكانيف صياغة كمراجعة  (ق )

 المنظمة لذلؾ.
عػػداد المقترحػػات كالتقػػارير الالزمػػة  (ك ) متابعػػة تقػػارير الجيػػات الرقابيػػة كالػػرد عمييػػا، كا 

 بشأف تطكير العمؿ.
مراجعة الحسػاب الختػامي، كالتقػارير الدكليػة )تقػارير الشػراء كالتقػارير الماليػة الربػع  (ز )

عداد تقارير اإلنجاز السنكية.سنكية  (، كا 
 مراجعة الدكرات المستندية ألعماؿ المخازف. (ح )
 التفتيش الدكرم عمى المخازف التابعة لممركز، كرفع التقارير الخاصة بأعماليا. (ط )
رساليا لجيات االختصاص. (م )  إعداد خطط عمؿ اإلدارة كمتابعة إنجازاتيا كا 
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ؾ )
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 دارة العالقات العامة واإلعالم:إ-د
تعمػػؿ عمػػى بنػػاء شػػبكة عالقػػات كاسػػعة كقكيػػة بػػيف المركػػز كمختمػػؼ الجيػػات ذات  (ُ)

 العالقة.
 تقـك بتأميف التكاصؿ بيف المركز كالرأم العاـ مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة. (ِ)
 تعييف ناطؽ رسمي لممركز. (ّ)
 تزكيد الرأم العاـ بالمعمكمات كاألخبار. (ْ)
 .أغراضيا كتكضيح الحقائؽ لمناسالرد عمى الشائعات المغرضة ككشؼ  (ٓ)
 ينشر حكؿ األزمة. أكمتابعة كؿ ما يكتب  (ٔ)
اإلشراؼ عمى مراسمي الصحؼ كالمجالت كالقنكات الفضائية في المكضكعات ذات  (ٕ)

 العالقة باألزمات األمنية.
 إعداد البركشكرات كالنشرات التعريفية لممركز. (ٖ)
 التأميف كالسالمة لممكظفيف.إعداد إرشادات  (ٗ)
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص.  (َُ)

 إدارة المعمومات:-ىـ
 إنشاء قاعدة إلكتركنية لمبيانات كالمعمكمات. (ُ)
 المشاركة في تفعيؿ كسائؿ التنبؤ كنظاـ اإلنذار المبكر لألزمات. (ِ)
 تصنيؼ المعمكمات كتحميميا. (ّ)
 تحديث المعمكمات أكالن بأكؿ. (ْ)
 ات كالخبرات الناجحة في مجاؿ مكاجية األزمات.تبادؿ المعمكم (ٓ)
 إعداد إرشيؼ متكامؿ. (ٔ)
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ٕ)

 إدارة االتصاالت:-و
مسػمكعة، مػف خػالؿ مركػز  أكإعداد مركز متكامؿ لالتصػاالت، سػكاءن كانػت مرئيػة  (ُ)

 اإلشارة المتكامؿ.
أعضػػاء الفريػػؽ أفقيػػان كرأسػػيان، تػػأميف االتصػػاؿ السػػمكي كالالسػػمكي كاإللكتركنػػي بػػيف  (ِ)

 كبيف الفريؽ كالسمطة العميا.
فػػتح قنػػكات سػػاخنة كمييػػأة يقػػـك عمييػػا أفػػراد محػػدكدكف كمػػدربكف عمػػى مػػدار السػػاعة  (ّ)

 لمرد عمى االتصاالت كاستقباليا.
تأميف االتصاالت اإللكتركنية، مثؿ البريػد اإللكتركنػي كاسػتخداـ الشػبكات العنكبكتيػة  (ْ)

 كالبريد.
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رساليا بيف اإلدارات كاألقساـ في المركز، كبيف الكزارة كالجيات استالـ ا (ٓ) لمعامالت كا 
 المعنية.

 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ٔ)
 إدارة تحميل المخاطر:-ز

 إلػػىتحميػػؿ البيانػػات لتحديػػد أنػػكاع المخػػاطر كالتيديػػدات التػػي مػػف المحتمػػؿ تحكيميػػا  (ُ)
 أزمات في المستقبؿ.

المبكػر فػي األزمػات، كاتخػاذ اإلجػراءات االسػتباقية لمكقايػة منيػا، تفعيؿ نظـ اإلنذار  (ِ)
 بالتنسيؽ مع قيادة المركز.

شػػػاؼ تاالسػػػتفادة مػػػف المعمكمػػػات كالبيانػػػات لممسػػػاعدة عمػػػى بمػػػكرة السػػػيناريكىات، كاك (ّ)
 .اأزمات استعدادان لمكاجيتي إلىالتحديات المختمفة، كامكاف تحكليا 

كالدراسػات فػي إعػداد البحػكث الالزمػة لدراسػة المخػاطر االشتراؾ مع إدارة التخطيط  (ْ)
المحتممػػػػة كاألزمػػػػات المتكقعػػػػة كالعمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػنيفيا بحسػػػػب شػػػػدتيا كخطكرتيػػػػا، 

 كاستثمارىا في بناء الخطط كنظـ اإلنذار المبكر.
متابعة المخاطر الناتجة عف األزمة كما يتكلد عنيا مف أزمات لإلرشاد إلييا كتكجيو  (ٓ)

 دكف تفاقميا.الجيكد لمحيمكلة 
 تفعيؿ نظـ اإلنذار المبكر في حالة األزمات. (ٔ)
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ٕ)

 إدارة التنسيق والمتابعة:-ح
 تتكلى متابعة كتنسيؽ كتنظيـ العمؿ بيف مختمؼ إدارات كأقساـ المركز. (ُ)
عػػػداد  اتاسػػػتخالص المعمكمػػػات كنتػػػائج التقريػػػر الػػػكاردة فػػػي مختمػػػؼ إدار  (ِ) المركػػػز، كا 

 مدير المركز. إلىتقرير تفصيمي عف المكقؼ العاـ كالرفع بو 
تشػػترؾ مػػع إدارة التخطػػيط كالدراسػػات فػػي تقػػديـ العػػرض التكضػػيحي حػػكؿ المكقػػؼ  (ّ)

 العاـ أماـ جماعة اتخاذ القرار مف خالؿ كسائؿ العرض المتاحة
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ْ)

 إدارة الدعم الموجستي:-ط
الطاقػػػػة المتػػػػػكفرة لػػػػدل المركػػػػػز مػػػػف اإلمكانيػػػػػات البشػػػػرية كالماديػػػػػة تحديػػػػد كحصػػػػػر  (ُ)

 ككضعيا في حالة جيكزية دائمة لمكاجية األزمات.
 تعييف منطقة معينة لحشد الطاقات كاالمكانيات المطمكبة أثناء مكاجية األزمات. (ِ)
 صيانتيا كتشغيميا لمحفاظ عمييا. (ّ)
 تنظيـ أكلكيات استخداميا. (ْ)
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 تخداميا.كضع نظاـ عممي كفعاؿ الس (ٓ)
 تكفير األمف لمنطقة الحشد. (ٔ)
 أم مياـ أخرل تكمؼ بيا بحسب االختصاص. (ٕ)
 الخبراء المستشارون:-ي

ىػػػي جماعػػػػة منتقػػػاة عمميػػػػان، متمرسػػػػة بػػػإدارة األزمػػػػات، يسػػػػتعيف متخػػػذك القػػػػرار بمشػػػػكرتيا 
لخبرتيػػػػا كتخصصػػػػيا، فػػػػي كافػػػػة المجػػػػاالت )النفسػػػػية كاالجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية كالسياسػػػػية 

كاألمنية...إلخ(، كتقديـ النصح كاإلرشاد في ذلؾ بحسب نكع األزمة كشػدتيا كسػبؿ  كالعسكرية
مف أزمات أخرل يجػب التصػدم ليػا، كتكػكف االسػتعانة  ياعالجيا، كاستشراؼ ما قد يتكلد عن

 بطريقة غير مباشرة مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ المختمفة. أكبيـ؛ إما مباشرة بحضكرىـ 
 مندوبي الجيات:-ك

 ياتيـ في المركز بصفة دائمة.تمثيؿ ج (ُ)
 االتصاؿ المستمر مع الجية التي يمثمكنيا بالتنسيؽ مع المركز. (ِ)
 تقديـ االستشارة في مجاؿ تخصصيـ. (ّ)
 تكفير المتطمبات كاالحتياجات المطمكبة مف الجية التي يمثمكنيا. (ْ)
 الييئات األخرل لتسييؿ عمؿ جياتيـ في المركز. أكالتنسيؽ مع الكزارات  (ٓ)
 التقارير الخاصة بذلؾ.إعداد  (ٔ)
 أم مياـ أخرل يكمفكف بيا. (ٕ)

داريػػػان كلػػػو  كيػػػرل الباحػػػث: بػػػأف يكػػػكف مركػػػز إدارة األزمػػػات األمنيػػػة كيانػػػان مسػػػتقالن ماليػػػان كا 
 كيشرؼ عميو كزير الداخمية إداريان. ،شخصية معنكية اعتبارية

مركػػز إدارة  تعتبػػر مػػف أىػػـ معكقػػات بنػػاءكالتػػي  ،كنظػػران لحالػػة الحػػرب التػػي تعيشػػيا الػػيمف
يكػكف فػي نفػس مسػتكل المراكػز  ، فيجػب عنػد إنشػاء ىػذا المركػز أفاألزمات في كزارة الداخمية

المتقدمػة مػف حيػث البنػاء الحػديث الػدكؿ األمنية التي أنشئت في بعض الدكؿ العربيػة، ككػذلؾ 
المجنػة رأت  قػدك المتطػكرة، ك كالتجييزات كالبينى التحتيػة الفنيػة كالتقنيػة الحديثػة  ،كالمؤمف لممركز

بصكرة مؤقتة أف يتبع المركز حاليان مصمحة الدفاع المدني بكزارة الداخمية اليمنية، كالذم يكجػد 
 بيػػا غرفػػة الػػتحكـ كالسػػيطرة الحديثػػة كالمجيػػزة إلدارة الكػػكارث التػػي تقػػع فػػي العاصػػمة اليمنيػػة

 .(ُ)عمى أف يككف تسمية المركز إدارة األزمات كالككارث، بصكرة مؤقتة صنعاء
عنػػػػػد إنشػػػػػاء مركػػػػػز إدارة األزمػػػػػات بػػػػػكزارة الداخميػػػػػة اليمنيػػػػػة أف يتمتػػػػػع  :كعميػػػػػو يػػػػػرل الباحػػػػػث

بالشخصية المعنكية، كبالتالي عند مراجعة مشركع الالئحة التنظيمية المػذككرة آنفػان يجػب أف تشػطب 
 الؿ.حتى يتحقؽ لممركز ذلؾ االستق ،كؿ مادة ليا صمة بالتبعية المؤقتة لمصمحة الدفاع المدني

                                  
 .إلييا لإلطالع عمييالمعرفة المزيد مف المعمكمات عف مشركع الالئحة التنظيمية نيحيؿ القارئ  (ُ)
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 املطلب الثالث
 األميية اتاالحتياجات األخسى ملسكص إدازة األشم

 تمييد وتقسيم:
 في ىذا المطمب االحتياجات المختمفة المتعمقة بػالتجييزات الالزمػة لمركػز يكضح الباحث
كالتػي يحتاجيػا  ،تصػاالت، كاإلعػالـ، كغيرىػااال، كغرفة العمميػات، كنظػـ إدارة األزمات األمنية

ىػػذا المركػػز، كمػػا يػػتـ ذكػػر المتطمبػػات اإلداريػػة التػػي تسػػاعد فريػػؽ إدارة األزمػػة أثنػػاء التعامػػؿ 
اإلرشػػػادات العامػػػة التػػػي يمتػػػـز بيػػػا أعضػػػاء الفريػػػؽ لتحقيػػػؽ  إلػػػىمعيػػػا، كسػػػيتـ كػػػذلؾ اإلشػػػارة 

 لنحك اآلتي:فركع عمى ا ةثالث إلىىذا المطمب الباحث قسـ كتبعان لذلؾ  ،الفاعمية في أدائيـ
 األزمات األمنية.مركز الفرع األكؿ: تجييزات كأدكات أساسية إلدارة 
 .األزمات األمنيةالفرع الثاني: متطمبات أخرل لمتعامؿ مع 

 .األمنية الفرع الثالث: إرشادات عامة إلدارة األزمات
 الفرع األول
 األزمات األمنيةمركز تجييزات وأدوات أساسية إلدارة 

 ما يأتي:فياألزمات األمنية مركز ىذه التجييزات كاألدكات إلدارة  يكضح الباحث
 :األمنية األزماتمركز أواًل: غرفة عمميات خاصة بإدارة 

كصػؿ بػيف قياداتيػا التعتبر غرفة عمميات الشرطة في كؿ بمػد مػف بمػداف العػالـ ىػي ىمػزة 
داراتيا كاقساميا كفركعيا المختمفة، مما  ـ بالسعي المتكاصؿ كالعمػؿ جعؿ أجيزة الشرطة تقك يكا 

العمميػػات التابعػػػة ليػػا، كتجييزىػػا بأحػػدث مػػػا كصػػؿ إليػػو التقػػدـ التقنػػػي  ةالػػدؤكب لتطػػكير غرفػػ
أف تعمػؿ ىػذه يجػب كالتكنكلكجي الػذم يسػاىـ فػي المحافظػة عمػى األمػف العػاـ فػي المجتمػع، ك 

عاليػػة مػػف الخصكصػػية كالسػػرية، لتحقيػػؽ السػػيطرة كالرقابػػة كالمتابعػػة لإلجػػراءات  ةدرجػػبالغرفػػة 
 .(ُ)كالتدابير المتخذة مف قكة الشرطة تجاه األحداث األمنية المختمفة

إلدارتيػػا اإلدارة الرشػػيدة، سػػكاءن كانػػت ىػػذه الغرفػػة خاصػػة غرفػػة عمميػػات  إلػػىكتحتػػاج أم أزمػػة 
 أك ،طػائرة فػي الجػكب أك، بعيػدة عنيػا أك فػي مكػاف متحػرؾ بػالقرب مػف األحػداث أكفي مكػاف ثابػت 

بعػػض التعريفػػات ذات ذكػػر  يػػتـألىميػػة غرفػػة العمميػػات المػػذككرة نظػػران ك ، مكػػاف متحػػرؾ بػػالبحر
"مكاف مؤثث كمجيز بكسائؿ االتصػاالت المختمفػة المسػتقرة فيعرفيا البعض بأنيا: الصمة بيا، 

التصػػاؿ بالرئاسػػة كالقطاعػػات المماثمػػة كالمسػػتكيات األقػػؿ، كيتػػكافر فييػػا اآلمنػػة، التػػي تحقػػؽ اك 
دراسػة المكقػؼ ك اإلنػذار  أكتمقػي الػبالغ مػف النماذج كالخرائط كالتقػارير كالسػجالت التػي تمكػف 

 ةتخاذ القرار المناسب، كمتابعػإلعمى التحميؿ السميـ كالمنطقي، ككضع البدائؿ  ، كالقدرةكتقديره
 .(ِ)فعاؿ عمى المستكيات المختمفة"ستقباؿ ردكد األا  كتقييـ التنفيذ لمقرار المتخذ، ك 

                                  
 .262انذجٛسٙ، يشجغ سبثك، صػجذهللا د. سبنى  سائذ. (1)
انًزذذح نهزسٕٚك  دًذ٘ شؼجبٌ، اإلػالو األيُٙ ٔئداسح األصيبد ٔانكٕاسس، انششكخ انؼشثٛخ. د. نٕاء (2)

 .118و، ص2005ٔانزٕصٚغ، انمبْشح، 
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المكقػع الػذم يػتـ  أك"المكػاف  :كما عرؼ آخر غرفة عمميات إدارة األزمات كالككارث بأنيا
الكارثػػػة فرصػػػة القيػػػاـ  أككارثػػػة معينػػػة، كتتػػػيح لفػػػرؽ إدارة األزمػػػة  أكمػػف خاللػػػو مكاجيػػػة أزمػػػة 

 .(ُ)عالة داخمية كخارجية إلنياء األزمة كمعالجة آثارىا"باتصاالت ف
يتػػكفر فييػػا خصػػائص ىامػػة يجػػب أف ف غرفػػة العمميػػات بػػأمػػف التعػػريفيف السػػابقيف يتضػح 

 :(ِ)تتمثؿ فيما يمي
معنكيػان  أكأف تتكفر ليا عناصر األمػف كاألمػاف بشػكؿ كامػؿ، ليصػعب اختراقيػا ماديػان  -ُ

، كيفضػػؿ أف لمػػف جانػػب القػػكل المحدثػػة لألزمػػة، كتكػػكف مجيكلػػة المكػػاف لتمػػؾ القػػك 
 بحيث ال يمكف االعتداء عمييا. ،تككف محصنة تحت األرض

أف تككف مجيزة بجميع كسائؿ االتصاؿ، كمزكدة بشاشة عرض تعكس تطكر األزمػة،  -ِ
تتػػػكفر فييػػا أجيػػػزة كتمكػػف الفريػػػؽ مػػف االطػػػالع التػػاـ عػػػؿ كػػؿ مجريػػػات األمػػكر، كأف 

إلجػػػػراء كافػػػػة الحسػػػػابات كالتحميػػػػؿ بسػػػػرعة كدقػػػػة متناىيػػػػة، كأف  الفاكسػػػات كالكمبيػػػػكتر
 تصميا البيانات كالمعمكمات الالزمة كالكافية في الكقت المناسب.

أف تككف مريحة كصالحة مػف حيػث الحجػـ كاالتسػاع لمقيػاـ بػالغرض، كلكػي تسػتكعب  -ّ
 كالسماح بحرية الحركة الفاعمة داخميا.الفريؽ الذم يتكلى معالجة األزمة 

أف تكفػػؿ ىػػدكء األعصػػاب كالحيػػدة كالمكضػػكعية لفريػػؽ األزمػػة، كأال تجعميػػـ طرفػػان فػػي  -ْ
 كبيف قكل كعناصر اخمادىا. ،الصراع بيف قكل تصعيد األزمة

أف تكػػػكف مييئػػػة لتزكيػػػد فريػػػؽ إدارة األزمػػػة برؤيػػػة حاليػػػة كمسػػػتقبمية ألحػػػداث األزمػػػة،  -ٓ
الرؤيػػػة بالشػػػػمكؿ كالمكضػػػػكعية لألحػػػداث، كأف تشػػػػمؿ كػػػػؿ جكانػػػػب بحيػػػث تتسػػػػـ ىػػػػذه 

بنتائجيػػا كانعكاسػػاتيا المختمفػػة عمػػى  بأسػػبابيا، مػػركران بتفاعالتيػػا، كانتيػػاءن  األزمػػة، بػػدأن 
المنظمػػػػة كبيئتيػػػػا الداخميػػػػة كالخارجيػػػػة، كأف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ أكثػػػػر مػػػػف سػػػػيناريك جػػػػاىز 

 ؿ.لالستخداـ الفٌعاؿ لمكاجية األزمة في كافة المراح
تقػػيس تطػػكر األزمػػة  ةكتسػػتخدـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ الخػػرائط األزمكيػػة، كىػػي خػػرائط مسػػاحي

 .أكالن بأكؿ لكاف مختمفة، كتقيس مدل خطكرة األزمة كتداعياتياأب كتطكرىا كترصد تتابعيا
 :األزمات األمنيةمركز ثانيًا: وجود نظم اتصاالت فاعمو إلدارة 

 األزمػػاتتػػكفر نظػػاـ اتصػػاالت فاعػػؿ بػػيف المسػػتكيات اإلداريػػة المختمفػػة أثنػػاء يجػػب أف ي
أحد العناصر األساسية لمنجاح في إدارة األزمػات، كعمػى العكػس مػف ذلػؾ فعػدـ قػدرة المركػز ك

إخفػػاؽ كفشػػؿ إدارتيػػا،  إلػػىعمػى تحقيػػؽ االتصػػاالت الفاعمػػة أثنػاء األزمػػة كقبميػػا كبعػػدىا يػؤدم 
 ألزمة كاستفحاليا في الكسط التي تقع فيو كانتشارىا بصكرة سريعة.تفاقـ ىذه ا إلىكيؤدم 

                                  
)انًفٕٓو، انزصًٛى، انًٓبو(، يجهخ كهٛخ ، د. يذًذ دبفظ انشْٕاٌ، غشفخ ػًهٛبد ئداسح األصيبد ٔانكٕاسس (1)

 .12و، ص2005انزذسٚت ٔانزًُٛخ، انؼذد انضبَٙ ػشش، انمبْشح، ُٚبٚش
 .146أثٕ فبسِ، يشجغ سبثك، ص أدًذ؛ د. ٕٚسف 212انخضٛش٘، يشجغ سبثك، ص أدًذد. يذسٍ  (2)
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ففريػػػػؽ إدارة األزمػػػػة يجػػػػب أف يمتمػػػػؾ ميػػػػارات االتصػػػػاؿ مػػػػع اآلخػػػػريف السػػػػيما المتحػػػػدث 
يتحػػدث فييػػػا عػػػف مكضػػػكع األزمػػػة،  ةيشػػارؾ فػػػي مػػػؤتمرات صػػػحفي والرسػػمي، فمػػػف المؤكػػػد أنػػػ

 .(ُ)كيتعرض ألسئمة مختمفة كمحرجة مثارة مف قبؿ كسائؿ االعالـ
 :األمنية اتثالثًا: إعالم األزم

كذات أبعاد كمضاميف متعددة  ،خطيرة ككاممةكبيرة ك أىمية يمثؿ اإلعالـ في عصرنا الحالي 
الرئيسية، كأداة مف أدكات تجييزات إدارة أحد العكامؿ عينو كتأثيرات متباينة، كىك في الكقت 

في الصراعات  األزمات، فاإلعالـ أحد أسمحة العصر الحديث، بؿ أشدىا خطكرة كفاعمية كحسمان 
الدكلية، كأداة لصنع األحداث كالتأثير عمى مجرياتيا كعمى اتجاىاتيا ككسيمة لنقؿ اخبارىا، كذلؾ 

انتقالو بسرعة كبيرة، كاجتيازه لمحدكد كتخطي  لما يتكفر لإلعالـ مف قدرات ىائمة تساعد عمى
العكائؽ، كاختراؽ أمنع التحصينات عبر عدد مف الكسائؿ المسمكعة كالمرئية كالمقركءة، كلما لو 
مف قدرة عمى التأثير النفسي عمى األفراد كالسيطرة الفكرية عمى المجتمعات، كالتحكـ في سمككياتيـ 

 .ِ()اإلعالـ بذكاء في إدارة األزمات األمنية كفي تكجيييـ، كمف ثـ يمكف استخداـ
 :في األزمات األمنية رابعًا: أدوات التأثير

إمتالؾ اإلدارة المسؤكلة عف التعاطي مع األزمة  األمنية يتطمب النجاح في إدارة األزمات
معيػا بفاعميػة كبيػرة، عمػى التعامػؿ قدرات خاصة في التأثير، فيذه القدرات تساعد إدارة األزمػة 

 التخفيؼ مف حدتيا كشدتيا كقكتيا. أككتساعد في إيقاؼ تصاعد ىذه األزمة 
ىػػػي قػػػدرات متعػػػددة، كمػػػف ىػػػذه القػػػدرات:  )قػػػدرات التػػػأثير( كالقػػػدرات التػػػي تمتمكيػػػا اإلدارة

 .(ّ)قدرات التأثير في المصالح المستقبمية لقكل األزمة
 :مع القوى المحدثة لألزمات األمنية خامسًا: أدوات الصدام

عمى الرغـ أف الصداـ العنيؼ قد أصبح أحد األساليب التي اندثرت كاختفػت كحػؿ محميػا 
الحػػكار كأسػػاليب االمتصػػاص )كالدبمكماسػػية، كاالسػػتيعاب لألزمػػة، كالضػػغط األزمػػكم(، إال إنػػو 

فػػي الكيانػػات كالمؤسسػػات  تجػػد قبػػكالن لػػدل الكثيػػريف مػػف متخػػذم القػػرار (ْ)الزالػػت ىػػذه االدكات
 اإلدارية في دكؿ العالـ الثالث.

 يامػػا تجػػد إغػػراءات كثيػػرة تػػدفعغالبػػان سػػتخداميا، ك مػػا نجػػد مبػػرران إل إف ىػػذه األدكات عػػادةن 
 حتػى مػف الػدكؿ الديمكقراطيػة الكبػرل، عنػدما ال يكػكف ىنػاؾ بػديؿ عنيػا، خاصػةن  ،ستخدامياإل
 .األمني تدىكر الكضع أككاف الخيار الكحيد المتاح سكاءن لنقص المعمكمات  إذا

                                  
 .141أثٕ فبسِ، يشجغ سبثك، ص أدًذٕٚسف  .د (1)

 .222انخضٛش٘، يشجغ سبثك، ص أدًذد. يذسٍ  (2)

 )انجطش، اإلسْبة، االػزمبل، ٔانُمم، ٔانزششٚذ، انسجٍ، انزؼزٚت، ٔغٛشْب، ساجغ:  :يٍ رهك األدٔاد يضالا  (3)

 .231انخضٛش٘، انًشجغ انسبثك، ص أدًذد. يذسٍ       

 .255انًشجغ انسبثك، ص (4)
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 :ألزمات األمنيةل سادسًا: أدوات االمتصاص
تػػكافر بفاعميػػة كمسػػؤكلية المنظمػػة فػػي التعامػػؿ مػػع األزمػػة  أكنجػػاح إدارة المركػػز يتطمػػب 

سػػتيعابيا، كتػػتـ ىػػذه ا  مركػػز إدارة األزمػػات تمكنػػو مػػف امتصػػاص ىػػذه األزمػػة ك  للػػد كافيػػةن  قػػدرةن 
عمى دفعات مػف خػالؿ التمتػع بالصػبر كالحكمػة كالدرايػة كالحنكػة، فيػي  أكالعممية دفعة كاممة 

أدكات قائمػػػػة عمػػػػى إشػػػػباع غػػػػركر قػػػػكل صػػػػنع األزمػػػػة، باالسػػػػتجابة الفكريػػػػة كالسػػػػريعة لػػػػبعض 
عالجػة مطالبيـ، ثـ تييئػة األكضػاع السػميمة الكفيمػة بعػدـ تجػدد األزمػة مػف جديػد، مػف خػالؿ م

يجاد المناخ الصحي السميـ الذم يحافظ عمى قكل صنع األزمة ،أسبابيا  .(ُ)كا 
 :ات األمنيةسابعًا: نظام معمومات األزم
تمػؾ العناصػر المتكاممػة كالمتفاعمػة كالمعػدات المتصػمة  األزمػات األمنيػةيقصد بنظاـ معمكمػات 

ببعضػػيا، كىػػذه العناصػػر ىػػي تكػػكيف ىيكمػػي مػػف اآلالت كالقكاعػػد كالبػػرامج كالمػػكارد البشػػرية، كيقػػـك 
ييػػػتـ ىػػػذا النظػػػاـ بػػػإجراء التحػػػديثات المسػػػتمرة ك نػػػي تىػػػذا النظػػػاـ بجمػػػع البيانػػػات المطمكبػػػة، كمػػػا يع

األزمػػػػػات كالمتمثمػػػػػة فػػػػػي: التػػػػػي يتكػػػػػكف منيػػػػػا نظػػػػػاـ معمكمػػػػػات  لمبيانػػػػػات كالمعمكمػػػػػات، كالعناصػػػػػر
كمػػا أف نجػػاح ىػػذا ، )المػػدخالت، كعمميػػات معالجػػة بيانػػات األزمػػة، كالمخرجػػات، كالتغذيػػة العكسػػية(

النظػػاـ يعتمػػد عمػػى تػػكفير جميػػع المسػػتمزمات الضػػركرية الالزمػػة لعممػػو، كىػػذه المسػػتمزمات تتضػػمف 
 .ِ() كالمستمزمات التنظيمية، كالمستمزمات البرمجية مستمزمات بشرية، كمستمزمات مادية،

 :لألزمات األمنية ثامنًا: أدوات النقل والحركة
كالسػيطرة عمػى األحػداث، البػد  السػرعةتمكف مػدير األزمػة مػف حريػة الحركػة كعنصػر لكي يػ

)سػيارات، كطػائرات نفاثػة  مف تكافر كافة أدكات النقؿ كالحركة التي يحتاج إلييػا المكقػؼ األزمػكم
قسػػػميف ىمػػػا: أدكات  إلػػػىكتنقسػػػـ ىػػػذه األدكات  ،زكارؽ سػػػريعة، كغيرىػػػا( أك، قػػػكارب اتكمركحيػػػ

 .(ّ)يتعيف تكافرىا بشكؿ دائـ، كأدكات يمكف تكفيرىا عند كقكع األزمات كفقان لمحاجة إلييا
 الفرع الثاني
 األزمات األمنيةمتطمبات أخرى لمتعامل مع 

التجييػػزات كاألدكات المػػذككرة فػػي الفػػرع األكؿ المخصصػػة إلدارة األزمػػات  إلػػىباإلضػػافة 
ضػركرية لتحقيػؽ النجػاح أثنػاء التعامػؿ متطمبػات أخػرل  يكضح الباحث فػي ىػذا الفػرعاألمنية، 

  مع األزمات األمنية تتمثؿ فيما يمي:
  أواًل: تبسيط اإلجراءات اإلدارية:

نية عمى تبسيط اإلجراءات المتعمقة بالتعامػؿ مػع ينبغي أف يعمؿ مركز إدارة األزمات األم
األزمة، فال يجكز استخداـ اإلجراءات المعمكؿ بيا في الظركؼ العادية بمعنى ضركرة مراعاة 

                                  
 ٔيب ثؼذْب. 155أثٕ فبسِ، يشجغ سبثك، ص أدًذنًضٚذ يٍ انزفبصٛم، ساجغ: د. ٕٚسف  (1)
 .240سبثك، صٛش٘، يشجغ انخض أدًذيذسٍ  .د (2)
 .163أثٕ فبسِ، انًشجغ انسبثك، ص أدًذ، د. ٕٚسف 143انخضٛش٘، انًشجغ انسبثك، ص أدًذد. يذسٍ  (3)
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حتػػػى انتيػػػػاء  ،المنظمػػػة أكعنصػػػر السػػػرعة كعنصػػػر الػػػزمف، فاألزمػػػة ال تنتظػػػػر مػػػف المركػػػز 
نمػػػا تحتػػػاج  فػػػي الكقػػػت  السػػػريع كالحاسػػػـ كالسػػػميـ التػػػدخؿ إلػػػىإجراءاتيػػػا اإلداريػػػة لمكاجيتيػػػا، كا 

عمى ذلؾ، فإف نجاح التعامؿ مػع األزمػة يتطمػب سػيكلة فػي  كبناءن  .المناسب كالمكاف المناسب
 .(ُ)اإلجراءات، كبما يناسب ظركؼ األزمة كبيئتيا

 وفقًا لممنيج العممي اإلداري السميم:األزمات األمنية ثانيًا: التعامل مع 
سػتخداـ المػنيج العممػي اإلدارم السػميـ فػي كػؿ مػا تقػـك إنجاح التعامؿ مع األزمػة يتطمب 

سياسػة  أكالمنظمة تجاه األزمة، كعمييػا االبتعػاد عػف العشػكائية كاالرتجػاؿ،  أكبو إدارة المركز 
الفعػػػؿ كرد الفعػػػؿ، فأسػػػمكب المػػػنيج العممػػػي اإلدارم يعتمػػػد عمػػػى مجمكعػػػة الكظػػػائؼ اإلداريػػػة 

بعػػػدىا، كأىػػػـ  أكأثنائيػػػا  أكاألساسػػػية، كتفعيػػػؿ كػػػؿ كظيفػػػة بطريقػػػة عمميػػػة، سػػػكاءن قبػػػؿ األزمػػػة 
 العمميات اإلدارية التػي يعتمػد عمييػا المػنيج العممػي اإلدارم كظيفػة التخطػيط، كظيفػة التنظػيـ،

 .(ِ) كظيفة التكجيو، كظيفة الرقابة كالمتابعة
 :أثناء األزمات األمنية ثالثًا: الوفرة والحضور الدائم

الكفرة االحتياطية الكافية كالمناسبة لمتدخؿ لمقاكمة أم ك االستعداد  إلىتحتاج األزمة 
الفيـ الكامؿ، كىذا يتطمب حضكر متخذ القرار في  إلىعجز، كما أنيا تحتاج  أكقصكر 

مكقع األزمة كأحداثيا، كمعرفة القائميف بيا، فالحضكر الدائـ يساكم الفيـ العميؽ كالكاسع 
ألسباب كعناصر كأبعاد المكقؼ األزمكم الذم يكاجو الكياف اإلدارم، كىناؾ صكرتاف لمتكاجد 

 .(ّ)السرم أكفي ساحو أحداث األزمة ىما العمني 
 :أثناء األزمات األمنية بعًا: تفويض السمطةار 

 أكفي بعض الحاالت تتشعب األزمة كتتسع أحداثيا في زمف معيف، كفي أكثر مف مكاف 
فركعيػا المختمفػة، كىنػا تبػدك أىميػة تفػكيض السػمطة  أكالمنظمػة  أكمكقع يشرؼ عميػو المركػز 

فاعميتيا في إدارة األزمة، إذ أف تفكيض السمطة يساعد عمى التعامؿ مػع األزمػة بدرجػو  لكمد
رئيس المركػػػز كأعضػػػائو القػػػدرة عمػػػى صػػػناعة لػػػيػػػكفر  :كبيػػػرة مػػػف السػػػرعة، كمػػػف ناحيػػػو أخػػػرل

حتكاء األزمة، كتككف ىذه القرارات نابعة مف المعمكمات كالمعطيات إالقرارات الرشيدة المتعمقة ب
 كتتػػأثر بغبػػػار األحػػداث، كبنػػػاءن  األرض ر لمقيػػػادات الميدانيػػة الػػػذيف أقػػداميـ تالمػػػسالتػػي تتػػكاف

تحسػػيف جػػكدة القػػرارات  إلػػىعميػػو فػػإف اسػػتخداـ تفػػكيض السػػمطة فػػي ظػػؿ إدارة األزمػػة يػػؤدم 
 .(ْ)اإلدارية لمكاجية األزمة

                                  
 أدًذٔيب ثؼذْب؛ د. يذسٍ  163أثٕ فبسِ، يشجغ سبثك، ص أدًذ نًضٚذ يٍ انزفبصٛم ساجغ: د. ٕٚسف (1)

 .ٔيب ثؼذْب243انخضٛش٘، يشجغ سبثك، ص
 .161أثٕ فبسِ، انًشجغ انسبثك، ص أدًذ ؛ د. ٕٚسف261انخضٛش٘، انًشجغ انسبثك، ص أدًذيذسٍ  .د (2)
أثٕ فبسِ، انًشجغ  أدًذ نًضٚذ يٍ انزفبصٛم ػٍ يضاٚب رفٕٚط انسهطخ فٙ ئداسح األصيبد ساجغ: د. ٕٚسف (3)

 .161انسبثك، ص
 .122سبثك، صانًشجغ انأثٕ فبسِ،  أدًذ ؛ د. ٕٚسف180سبثك، صانًشجغ انانخضٛش٘،  أدًذد. يذسٍ  (4)
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 الفرع الثالث
 األمنية إرشادات عامة إلدارة األزمات

اإلدارة فػػي مجػػاؿ األزمػػات األمنيػػة، مػػف تجييػػزات كأدكات  تػػـ تكضػػيح مػػا تتطمبػػو سػػبؽ أف
ذكػػر بعػػض اإلرشػػادات العامػػة التػػي يمكػػف أف تعػػزز الباحػػث استحسػػف كقػػد كمتطمبػػات أخػػرل، 

 عمى النحك اآلتي:كذلؾ ، سابقان  نجاح اإلدارة في المجاؿ المذككر
 أواًل: التحديد الدقيق لميدف:

اليػػدؼ  فتحديػػديؽ لألىػػداؼ المطمػػكب تحقيقيػػا، يتطمػػب إلدارة األزمػػة بنجػػاح التحديػػد الػػدق
التصدم الحاسـ كالسريع لألزمة، كمما يجػدر ذكػره أف ىنػاؾ ىػدفاف متعارضػاف فػي  إلىيؤدم 

 مضامينيما عند إدارة األزمة األمنية، ىما:
 تحقيقو. إلىىدؼ إدارة المنظمة، كىذا اليدؼ يسعى فريؽ إدارة األزمة  -ُ
 تحقيقو. إلىىدؼ قكل صنع األزمة، كىـ يعممكف  -ِ

اآلخر في تعارضو كتضاده كغمكضو، كبالتالي يتعيف  إلىككال اليدفيف في الكاقع يحتاج 
دائمػػػػان عمػػػػى مػػػػدير إدارة األزمػػػػة أف يتػػػػكخى اليػػػػدؼ مػػػػف حيػػػػث الغمػػػػكض، نقػػػػص المعمكمػػػػات، 
كالتضػػػارب، التعػػػارض، كالتػػػداخؿ التشػػػكيمي، كاالزدكاج، كالكمػػػائف كاالشػػػراؾ، كصػػػعكبة تقػػػدير 

كاحتمػػػاؿ دخػػػكؿ أطػػػراؼ المكقػػػؼ، كضػػػغكط االضػػػطرار، كالحػػػرج، كاحتمػػػاالت عػػػدـ النجػػػاح، 
 .في األزمة مجيكلة

 :األزمات األمنيةمنتسبي إدارة بين ثانيًا: تحقيق التعاون والتكامل 
تعػاكف جميػع األعضػاء معػو كتكػامميـ لتحقيػؽ المعالجػة الفاعمػة  إلػىيحتاج مػدير المركػز 

لألزمػػػػة، كبيػػػػذا التعػػػػاكف يشػػػػكؿ الفريػػػػؽ قػػػػكة لكقػػػػؼ تصػػػػاعد األزمػػػػة، كالتصػػػػدم لقػػػػكل األزمػػػػة 
 كحرمانيا مف مصادرىا كركافدىا، كمنع زيادة حدة األزمة كانتشارىا.

 :ألمنيةاألزمات اثالثًا: توفير وحشد القوة الكافية والمناسبة إلدارة 
كيقصػػد بالحشػػد جمػػع القػػكة المنػػاط بيػػا إدارة األزمػػة فػػي الزمػػاف كالمكػػاف الػػذم يمكػػف مػػف 

الػكفرة الفنيػة لمقػػكة المناسػبة لتػأميف عمميػػة اسػتخداـ القػكة، كالقضػػاء عمػى األزمػة كأسػػبابيا  ةتييئػ
اف كعناصػػرىا، مػػف خػػالؿ حشػػد جميػػع االمكانػػات كالمػػكارد البشػػرية كالماديػػة كالماليػػة فػػي الزمػػ

مبالغة في استخداـ ىذه القكة التي تدمر ليس صانعيا فقط  أككالمكاف المناسبيف، دكف إسراؼ 
 بؿ تدمر أيضان الكياف اإلدارم ذاتو.

 :في إدارة األزمات األمنية رابعًا: االحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المباغتة والمبادأة
لحركة، كاسػتخداـ المبػادأة بالفعػؿ تظير قدرة مدير فريؽ إدارة األزمة في االحتفاظ بحرية ا

حداث صػدمة كذىػكؿ لػدل األطػراؼ التػي  التي مف شأنيا شؿ حركة القكل الصانعة لألزمة، كا 
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تساىـ في إحداث األزمة، لتفقد تمؾ األطراؼ جزء كبير مف قدرتيا التدميرية، كىذا األمر يتيح 
 .(ُ)مع محدثي ىذه األزمة إلدارة األزمات األمنية الكقت الكافي لمتعامؿ بكفاءة كفاعمية

 :في إدارة األزمات األمنية خامسًا: التفوق في السيطرة عمى األحداث
عند حدكث األزمة يترتب عمييا عدد مف األحداث كالتطكرات المتسارعة كالمتالحقة 

يذا كمما تصاعدت األزمة كانت أكثر استيعابان لكالمترابطة بأسبابيا كنتائجيا كانعكاساتيا، ك 
جديدة لقكتيا، كأنصار جدد مؤيديف ليا كميتميف بيا، فيـ جميعان يشكمكف جبية معارضة  لركافد

 كأداة ضغط جديدة يككف مف الصعب التغمب عمييا. ،لمتخذ القرار في المركز)الكياف اإلدارم(
 :أثناء األزمات األمنية سادساً: وضع اإلجراءات الفاعمة لتأمين األرواح والممتمكات والمعمومات

التػػدمير كالتخريػػب فػػي  إلػػىنػػاء أحػػداث بعػػض األزمػػات كتطكرىػػا سػػمبان تعمػػد قػػكل األزمػػة أث
المنظمة المستيدفة، كبذلؾ تتصاعد األزمة كتزداد آثارىا السػمبية،  أكاألمالؾ العامة كالخاصة 

لػػذلؾ فػػإف قيػػادة األزمػػة بنجػػاح تتطمػػب كضػػع إجػػراءات كقػػكة فاعمػػة التػػي مػػف شػػأنيا المحافظػػة 
 متمكات العامة كالخاصة كالمنظمة.عمى أركاح كم

 :األزمات األمنيةألحداث وتطورات لسابعًا: المواجية السريعة 
زاء أم منطقػػة انػػدالع كقػػكع األزمػػة فػػي يصػػاحب  عػػدد مػػف الحػػكادث كاألحػػداث المتتابعػػة، كا 

األمػكاج الشػديدة، ككثيػر منيػا يمثػؿ حػاالت  وجد متخذ القرار ذاتو غارقان في بحر تتالطـ فينذلؾ 
مستحدثة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، كىذه األكضاع قد تعزز قيمان كثقافة جديدة، كمنعان مػف حػدكث 

 .(ِ)ىذه المتغيرات التي تتصؼ بالسمبية غالبان، فإنيا تتطمب مكاجية عاجمة إلجياضيا
 :األزمات األمنيةثامنًا: االستخدام األمثل لألدوات غير المباشرة في إدارة 

التعامؿ مع أم أزمة عمى نكعيا كطبيعتيا، كمػدل إدراؾ فريػؽ إدارتيػا بػذلؾ النػكع  يتكقؼ
ىػػذه ك مػػف األزمػػات، إذ أف بعضػػان منيػػا يتطمػػب اسػػتخداـ أدكات غيػػر مباشػػرة فػػي إدارة األزمػػة، 

األدكات تمكف اإلدارة مف القدرة عمى استيعابيا كامتصاص الضغكط األزمكيػة كاحتػكاء األزمػة، 
مػػف خػػالؿ بعػػض أدكات االسػػتجابة الجزئيػػة لقػػكل األزمػػة، ككػػذا تمكػػيف الفريػػؽ مػػف بنػػاء بعػػض 

بعػػض قػػكل األزمػػة، بمػػا يسػػاعد فػػي إضػػعاؼ قػػادة صػػنع األزمػػة كتحجػػيـ دكرىػػـ  عالتحالفػػات مػػ
 .(ّ)لتأثير عمى المنظمةكعزليـ عف ا

  

                                  
 .ُٗٗالخضيرم، مرجع سابؽ، صأحمد ؛ د. محسف ُٕٔأبك فاره، مرجع سابؽ، ص أحمد د. يكسؼ (ُ)

سابؽ، المرجع الأبك فاره، أحمد ؛ د. يكسؼ ُٓٗسابؽ، صالمرجع الالخضيرم،  أحمد د. محسف (ِ)
 .ُٖٔص

الخضيرم، المرجع السابؽ،  أحمد، د. محسف َُٕأبك فاره، المرجع السابؽ، صأحمد د. يكسؼ  (ّ)
 .ُِٗص
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الحمد هلل كحػده كمػا ينبغػي لجاللػو، كأشػيد أف ال الػو اال اهلل كحػده ال شػريؾ لػو، لػو الممػؾ 
كلو الحمد كىك عمى كؿ شيء قدير، الذم يسر لي كأعانني في أمػرم كىػك إنجػاز ىػذا البحػث 

ا إلييػتكصؿ أىـ النتائج كالتكصيات التي سيكضح الباحث في ىذه الخاتمة المتكاضع،  العممي
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:ىذه الدراسة العممية مف خالؿ

 أواًل: أىم النتائج:
تبػػيف مػػف الدراسػػة معرفػػة مفيػػـك األزمػػة كخصائصػػيا التػػي تتػػداخؿ كتتشػػابؾ فيمػػا بينيػػا،  .ُ

كقػػػد عرفنػػػا خصػػػائص األزمػػػة بشػػػكؿ أكبػػػر، كتمكػػػف الجيػػػات المعنيػػػة بػػػإدارة األزمػػػة مػػػف 
 المعالجات الجذرية ليا. أكإيجاد الحمكؿ 

جتماعيػػة شػيدت السػاحة اليمنيػة عػػدد مػف األزمػات المختمفػػة )السياسػية كاالقتصػادية كاال .ِ
لألمػف القػكمي  كالعسكرية كاألمنية( التػي عػاني منيػا المجتمػع اليمنػي، كقػد مثمػت تيديػدان 

مؤسسػػات الدكلػػػة  قكضػػػتكمػػا بعػػػدىا التػػي  ،ـَُُِأزمػػػة  اليمنػػي الشػػامؿ السػػػيما منػػذي 
 بطريقة ممنيجة منيا العسكرية كاألمنية، كأثرت عمى كياف الدكلة كمقكماتيا.

نشػػكء تمػؾ األزمػػات ىػػك الصػػراع  إلػػىاألسػباب التػػي أدت  أكضػحت الدراسػػة أف مػػف أىػػـ .ّ
مصػالح الشخصػية كالحزبيػة كالثركة بيف النخب السياسية، كحرصيا عمى ال السمطةعمى 
عمػػى المصػالح العامػػة، كقػػد سػاعد عمػػى ذلػؾ أسػػباب البيئػػة يػا مصػػالحيا الخاصػة كتغميب

كتقاسػػػميا بػػػيف النخػػػب الداخميػػػة، كتفشػػػي الفسػػػاد المػػػالي كاإلدارم، كسػػػكء تكزيػػػع الثػػػركة 
 السياسية النافذة.

الدراسة تدني قدرة األجيزة األمنيػة لتحقيػؽ مسػتكل عػالي مػف االسػتجابة السػريعة  كشفت .ْ
كالفٌعالػػة لمكقايػػة مػػف األزمػػات )اكتشػػاؼ إشػػارات اإلنػػذار المبكػػر(، كدلمنػػا عمػػى ذلػػؾ بمػػا 

 بيئة المحمية.الساحة اليمنية مف أحداث كأزمات أمنية متالحقة متعمقة بال وشيدت
شػػػػيد الكاقػػػػع إخفػػػػاؽ الجيػػػػات المعنيػػػػة بالتعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات السػػػػيما الجيػػػػات األمنيػػػػة  .ٓ

تحميػػػػؿ أسػػػػبابيا، فالتشػػػػخيص السػػػػميـ ييعػػػػد مفتاحػػػػان لمعالجتيػػػػا،  أككتشػػػػخيص األزمػػػػات 
 كالسبب في ذلؾ اإلخفاؽ ىك القصكر المعرفي كالعممي، كتدني الخبرة كاالبتكػار خاصػةن 

 في حالة نقص المعمكمات كالبيانات.
كجػػػكد نظػػػاـ مؤسسػػػي إدارم عممػػػي متخصػػػص لمكاجيػػػة  إلػػػىأظيػػػرت الدراسػػػة االفتقػػػار  .ٔ

كالتقميػػؿ مػػف آثارىػػا  -كعمػػى كجػػو الخصػػكص إدارة األزمػػات األمنيػػة  -األزمػػات العامػػة 
 السمبية كخسائرىا البشرية كالمادية، كاالبتعاد عف األساليب العشكائية كالتقميدية.

أثبػػػت الكاقػػػع تػػػأخر االىتمػػػاـ األكػػػاديمي بعمػػػـ األزمػػػات، كعػػػدـ كركد تشػػػريعات قانكنيػػػة  .ٕ
صػػريحو إلدارتيػػا فػػي الػػيمف كغيرىػػا مػػػف الػػدكؿ العربيػػة، فتػػرؾ ىػػذا القصػػكر التشػػػريعي 
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البػػاب كاسػػعان أمػػاـ البػػاحثيف المتخصصػػيف كالميتمػػيف فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ليجتيػػدكا بػػآرائيـ 
الدكلػة  اتحتػى تسػتجيب جيػ ،يظؿ االجتيػاد الفقيػي قائمػان الفقيية لمعالجة القصػكر، كسػ

 المختصة بمعالجة ىذه المشكمة العممية.
 مػػػف المتخصصػػػيفأف تػػػدار بكاسػػػطة مجمكعػػػة  يجػػػبمػػػف الدراسػػػة بػػػأف األزمػػػة  يتجمػػػى .ٖ

عمى  كقدراتيف كغيرىـ مف ذكم االختصاص كالخبرة، يتمتعكف بميارات ياإلدارييف كالفن
 يتـ خضكعيـ لمتدريب المستمر.، كأف كاإلبداعاالبتكار 

إجراءات إدارية خاصة كتجييزات كأدكات  إلىاظيرت الدراسة أف نجاح إدارة األزمة يحتاج  .ٗ
متنكعة، كغرفة العمميات كالسيطرة المتطكرة، كنظـ اتصاالت فعالة، كقاعدة معمكمات 

عالـ أمني حرفي كمينيحديثةكبيانات   ككنو أصبح أحد أسمحة العصر الحديث. ،، كا 
نمط تنظيمي فٌعاؿ، كابتعاد عف األساليب  إلىأكضحت الدراسة أف إدارة األزمات تحتاج  .َُ

 العشكائية كالتقميدية مف خالؿ إنشاء مركز إدارة األزمات األمنية بكزارة الداخمية اليمنية.
 التوصيات:ثانيًا: أىم 

بتفعيػػؿ أسػػمكب االنػػذار خاصػػة كزارة الداخميػػة ك  عامػػةاألجيػػزة الحككميػػة  يكصػػي الباحػػث .ُ
المبكػػر، فػػي معرفػػة أسػػباب نشػػكء األزمػػات السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كاألمنيػػة 

الحمػكؿ  إلػىكغيرىا، كمعالجتيػا باتخػاذ القػرارات الرشػيدة المدركسػة كالسػميمة التػي تػؤدم 
 الحديث. الناجعة مف بيف البدائؿ المتاحة باستخداـ األسمكب العممي

المنيج تدريس تأىيؿ الككادر األمنية كالشرطية في مجاؿ عمـ إدارة األزمات، مف خالؿ  .ِ
كعقد الدكرات التدريبية،  كالمدارس كالمعاىد األمنية،العممي المتطكر ليذه المادة في الكميات 

ال سيما الجيات المناط بيا  ،منتسبي الكزارة لاألداء لد مستكلكالحمقات العممية لرفع 
 كتحسيف كتطكير قدرات كميارات فريؽ مركز إدارة األزمات. ،التعامؿ مع األزمات كالككارث

حشػػػػد االمكانيػػػػات البشػػػػرية كالماديػػػػة الكافيػػػػة كالمناسػػػػبة الالزمػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات  .ّ
 .ةبمختمؼ أنكاعيا، كاالستعانة بالجيات الحككمية كالقطاع الخاص عند الحاج

لػػو يكػػكف تكصػػي الدراسػػة بإنشػػاء مركػػز إلدارة األزمػػات األمنيػػة بػػكزارة الداخميػػة اليمنيػػة  .ْ
االسػػتقالؿ اإلدارم كالمػػالي، يكػػكف لػػكزير الداخميػػة اإلشػػراؼ ب كيتمتػػع ،شخصػػية اعتباريػػة

 في تسيير أعمالو، كتحديد أىدافو كاختصاصاتو كسمطاتو ككسائمو كأدكاتو.عميو العاـ 
أكػػكف قػػد كفقػػت فػػي إحػػداث إضػػافة عمميػػة، لتأصػػيؿ مجػػاؿ معرفػػي ذم آمػػؿ أف كأخيػػران: 

مكاصػػمة الجيػػكد الجػػادة  إلػىأف كػػؿ ذلػػؾ ييعػػد نقطػة بدايػػة تحتػػاج  ان صػمة بػػإدارة األزمػػات، معتبػر 
مكاصػػمة الدراسػػة فػػي ىػػذا المكضػػكع، بمػػا يميػػؽ بنػػا كأمػػة يمنيػػة ليػػا تػػاريخ لكالمخمصػػة كالمثمػػرة 

، سػػيظؿ ة فػػي ىػػذا المجػػاؿ كغيػػره مػػف مجػػاالت الحيػػاةعريػػؽ كأصػػيؿ، كبػػدكف النيضػػة العمميػػ
 بعيديف جدان عف التطكرات المتالحقة في التاريخ المعاصر. اليمنييف
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 قائنة املصادز واملساجع

 أوالً: الوعاجن اللغىيت:
دار ، يوسـف خيـاط، ونـديم مرعشـمي ،معجم لغوي عممي قـدم لـو العالمـة الشـيخ عبـداهلل العاليمـي، اعـداد وتصـديق ،ابن منظور، لسان العرب .ٔ

 م.ٜٛٙٔلسان العرب، المجمد األول، بيروت، 
حياء التراث، مكتبو الشروق الدولية، القاىرة،  .ٕ  م.ٕ٘ٓٓ-ىـ ٕٙٗٔالمعجم الوسيط، مجمع المغة العربية، اإلدارة العامة لممعجمات وا 

 : كتب الفقه اإلسالهي:ثاًياً 
 تاريخ نشر. بدونخالد محمد خالد، رجال حول الرسول)النور الذي اتبعوه(، دار الفكر، بيروت،  .ٔ
بـدون مكـان صفي الرحمن المبار كفوري، الرحيق المختوم )بحث في السيرة النبوية عمى صاحبيا أفضل الصالة والتسميم(، عـالم المعرفـة،  .ٕ

 نشر. وتاريخ
 م.ٕٛٓٓدار النشر ومكانو،  بدونة األزمات األمنية في الفقو اإلسالمي، د. عبداهلل إبراىيم زيد الكيالني، إدار  .ٖ
 : الكتب الوتخصصت: ثالثاً 
 م.ٖٕٓٓ، ٔمطباعة والنشر، االسكندرية، طلمنظور عممي، دار الوفاء من ، إدارة األزمات التعميمية أحمدإبراىيم  أحمدد.  .ٔ
 ىـ.ٓٔٗٔالرياض،  ،جالل عز الدين، إدارة األزمة في الحدث اإلرىابي، المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب أحمدد.  .ٕ
 ،كميـو الشـرطة ،عمـر حسـن عـدس، إدارة األزمـات األمنيـة، مقـرر دراسـي لمسـنو الرابعـة .د .ضياء الدين محمد خميـل، لـواء أحمدد.  .لواء .ٖ

 م.ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓلمعام الدراسي،  صنعاء،
 م.ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓصنعاء، طبعة جديدة،  ،الصادقمكتبة عبد الرحمن شرف الدين، الوجيز في احكام القانون اإلداري اليمني،  أحمدد.  .ٗ
 م.ٜٜٚٔأساليب وقائية(، مطابع سجل العرب، القاىرة،  -د. السيد عميوه، إدارة األزمات والكوارث)حمول عممية .٘
ـــ .6 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م.2004، 1إدارة األزمات والكوارث، مخاطر العولمة واالرهاب الدولي، دار األمين للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ـ،ـــ

دارة األزمات والكوارث، الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوزيع، القاىرة،  .المواء .ٚ  م.ٕ٘ٓٓد. حمدي شعبان، اإلعالم األمني، وا 
 م.ٕٓٔٓ،عامٔالقومي)األبعاد والدالالت(، مكتبو خالد بن الوليد، صنعاء، طد. خالد عبدالباقي الخطيب، األمن  .ٛ
 م.ٕٛٓٓدار أبو المجد لمطباعة، القاىرة،  ،د. رجب عبدالحميد، استراتيجية التعامل مع األزمات والكوارث)دراسة نظريو وتطبيقية( .ٜ

 م.ٕٓٔٓوث والدراسات اليمني، صنعاء،سمير محمد العبدلي، الوحدة اليمنية، النظام اإلقميمي العربي، مركز البح .ٓٔ
 م.ٕٓٓٓىـ /ٕٔٗٔد. سميمان محمد الطماوي، الوجيز في اإلدارة العامة، دار الفكر العربي، القاىرة،  .ٔٔ
ـــ .12 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ،ــ ــ ــ ـــ  م.2003هـ/1421، ، القاهرةدار الفكر العربي ،مبادى القانون اإلداري)دراسة مقارنة( ـ

، مكتبـة خالـد بـن الوليـد، (د. عمي عمي المصري، إدارة األزمات األمنية في ضوء المتغيرات المعاصرة، الجزء األول)ماىيـة األزمـة وأسـبابيا .ٖٔ
 م.ٕٗٓٓ - ىـٕ٘ٗٔ، صنعاء، ٔط

ــ .14 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -1421، ، مكتبــخ خالــد بــن الوليــد،  ــنعاو(فهــاتنظــيم اإلدارة العامــة ووظا )، القــانون اإلداري، الءــزو األو  ــ
 م.2001-2006هـ/1421

 م.ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ، ٕالوطنية لمتوزيع، الرياض، ط، الشعالن، إدارة األزمات)االسس، المراحل، االليات( أحمدد. فيد  .٘ٔ
 م.ٖٕٓٓالخضيري، إدارة األزمات، مجموعة النيل، القاىرة، الطبعة األولى،  أحمدد. محسن  .ٙٔ
 م.ٕٙٓٓالطيب ىيكل، ميارات األزمات والكوارث والمواقف الصعبة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  أحمدد. محمد  .ٚٔ
 تاريخ. بدون ،د. ماجد راغب الحمو، القانون اإلداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، القاىرة .ٛٔ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٕتجارب محمية وعالمية، مكتبو عين شمس، القاىرة، ط ،د. محمد رشاد الحمالوي، إدارة األزمات .ٜٔ
ــ .20 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م.1995، 1مكتبخ عين شمس، القاهرة، ط التخطيط لمواءهة األزمات)عشر أزمات هزت م ر(، ــ

 م.ٖٕٓٓالطبعة األولى، عام، وعة النيل العربية، القاىرة المواء. ممدوح زيدان، تقييم األداء ومواجية األزمات، مجم .ٕٔ
 م.ٕ٘ٓٓ، عامٔمحمد صالح سالم، إدارة األزمات والكوارث، عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاىرة، ط .ٕٕ
 م.ٜٜٛٔد. مني صالح الدين شريف، إدارة األزمات)الوسيمة لمبقاء(، البيان لمطباعة والنشر، القاىرة،  .ٖٕ
ـــر، د. محمـــد.  .ٕٗ ـــة والتطبيق أحمـــدد. محمـــد كمـــال زعت ـــارة، اإلدارة العامـــة ووظائفيـــا النظري ـــةزب ـــاىرة، ي ، دار الثقافـــة لمطباعـــة والنشـــر، الق

 م.ٜٔٛٔعام
 م.ٜٕٔٓ، ٔدار النشر، ط بدونصنعاء، د. محمد محسن زىير، تنظيم إدارة الشرطة، مقرر دراسي لطالب النظام الخاص بكمية الشرطة،  .ٕ٘
مكتبـو الصــادق لمطباعـة والنشــر والتوزيـع، صــنعاء  ،محمـد األســطى، إدارة األزمـة األمنيــة)المبادئ، المراحـل، األجيــزة، التطبيـق(د. محمـد  .ٕٙ

 م.ٖٕٔٓعام، ٔط
م(، مكتبــة مــدبولي، القــاىرة، ٕٗٓٓ-ٕٓٛٔ)، د. محمــد عمــي العشــممي، الوحــدة والصــراع السياســي، دراســة فــي تكــوين الــيمن الحــديث .ٕٚ

 م.ٕٙٓٓ
 م.ٜٜ٘ٔحمد العبودي، نحو استراتيجية عممية في مجال إدارة األزمات والكوارث، دار النيضة العربية، القاىرة، د. محسن م .ٕٛ
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 : الزسائل العلويت:رابعاً 

 ل الدكتوراه:ـرسائ-ٔ
األزمــات عمــى ميــام القــوات المســمحة المصــرية وعالقتيــا ببــاقي أجيــزة الدولــة المعنيــة بــإدارة و حــواش، دور  أحمــدلــواء. د. جمــال الــدين  .أ 

 م.ٜٜٗٔكميو الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، القاىرة،  ،القومي والطرق المثمي لمتنسيق بينيا، رسالة دكتوراه ىالمستو 
د. حـاتم محمـد عبـدالعزيز عبـد العـال، التخطـيط األمنـي لمواجيـة األزمـات والكـوارث، ودوره فـي تحقيـق التنميـة، رسـالة دكتـوراه فــي  .رائـد .ب 

 م.ٕٛٓٓىـ/ ٜٕٗٔ ،م الشرطة، كميو الدراسات العميا، أكاديمية مبارك لألمنعمو 
د. سالم عبداهلل بـن عمـوان الحبسـي، إدارة العمميـات ودورىـا فـي مواجيـة األزمـات األمنيـة، رسـالة دكتـوراه فـي عمـوم الشـرطة، كميـو  .رائد .ج 

 م. ٕٛٓٓىـ/ٜٕٗٔأكاديمية مبارك لألمن، القاىرة،  ،الدراسات العميا
 م الشــرطة، كميــو الدراســات العميــا،، دور الــنظم الخبيــرة فــي إدارة األزمــات األمنيــة، رســالة دكتــوراه فــي عمــو أحمــدد. طــارق خيــرت  .ميــدع .د 

 م.ٜٜ٘ٔ ،القاىرةأكاديمية الشرطة المصرية، 
جميوريـة اليمنيـة فـي ظـل المتغيـرات د. محمد عبداهلل يحيى الماخذي، الفمسفة االستراتيجية القومية بعنوان األمن القومي لم. المواء الركن .ه 

 م.ٖٕٓٓىـ/ٕٗٗٔ، القاىرة ،ناصر العسكرية العمياإلى العالمية واالقميمية والمحمية المعاصرة، رسالة دكتوراه، مقدمة أكاديمية 
جامعــة عــين شــمس، القــاىرة،  ،د. منــى صــالح الــدين شــريف، إدارة األزمــات فــي قطــاع الغــزل والنســيج، رســالة دكتــوراه، كميــة التجــارة .و 

 م.ٜٜ٘ٔ
 :ل الماجستيرــرسائ-ٕ

رائـد. عبـدالرحمن عبـده صـالح نيشـل، أسـباب األزمـات السياسـية واثرىـا عمـى األمـن االجتمـاعي اليمنـي )دراسـة ميدانيـة(، رسـالة مقدمـو  .أ 
الماجستير في عموم الشرطة، تخصص عموم اجتماعية، كمية الدراسـات العميـا، أكاديميـة الشـرطة  ةالستكمال متطمبات الحصول عمى درج

 م.ٕٚٔٓىـ/ٖٛٗٔ، صنعاء
نقيــب. وائــل محمــد صــالح الزيــدي، التخطــيط االســتراتيجي، فــي مجــال األزمــات األمنيــة ومــدي فاعميتــو فــي الجميوريــة اليمنيــة، رســالة  .ب 

 م.ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ، العام االكاديميصنعاء ،أكاديمية الشرطة ،الدراسات العميا ة، مقدمو لكميوماجستير في عموم الشرط
 : البحىث والذراساث العلويت:خاهساً 

حواش، ، دور القوات المسمحة في معالجـة الكـوارث الطبيعيـة، بحـث مقـدم لممـؤتمر السـنوي األول إلدارة  أحمدجمال الدين  .د لواء. أ.ح . .ٔ
 م.ٜٜٙٔاكتوبر، عامٖٔ، ٕٔجامعة عين شمس، القاىرة،  ،كميو التجارة ،األزمات

نقيب. خالد لطف عبد الرحمن عشيش، األىمية االسـتراتيجية لمبحـر األحمـر فـي ضـمان األمـن القـومي اليمنـي، بحـث تكميمـي مقـدم لكميـة  .ٕ
 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓىـ/ٕٓٗٔ-ٜٔٗٔ، عام، صنعاءأكاديمية الشرطة اليمنية ،الدراسات العميا

 ،الحمقــة العمميــة)إدارة األزمــات(، التــي نظمتيــا كميــو التــدريب إلــىمقدمــة شــعالن، مقدمــة فــي إدارة األزمــات، ورقــو عمميــة ال أحمــدفيــد  .د .ٖ
 . ىـٕٗٗٔصفرٗٔ-ٓٔجامعة نائف العربية لمعموم األمنية، الرياض، 

القرار، مقدمو لرئاسة األكاديمية، وزير العسالي، دراسة إلثراء مقترح مجموعة إدارة األزمات ودعم اتخاذ  يد. عبد الطيف عبد القو  .ٗ
 م.ٕٙٔٓالداخمية، ديسمبر

ــ .٘ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ،ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ول.تاريخ ، المستوى األ  بدونحقيبة تدريب أكاديمية )ميارات القائد الناجح في إدارة األزمات األمنية(،  ــ
محمد إبراىيم الطراونو، إدارة األزمات األمنية في األردن، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر إدارة األزمـات والكـوارث، فـي ممتقـي المنـاىج  .العقيد. د .ٙ

 .مٜٕٓٓالحديثة في إدارة األزمات والكوارث التي عقدتيا المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، عّمان، ، مايو
د. زكريــا يحيــى عفيــف محمــد، التعمــيم ذاكــرة المنظمــة لممواجيــة الفعالــة لألزمــات المحتممــة، بحــث مقــدم لممــؤتمر محمــد رشــاد الحمــالوي،  .ٚ

 كمية التجارة، جامعة عين شمس. ،م، وحدة بحوث األزماتٕٓٓٓأكتوبرٜٕ-ٕٛالسنوي الخاص إلدارة األزمات والكوارث 
، ألزمــات ودعــم اتخــاذ القــرار، مقدمــو لرئاســة األكاديميــة، وزيــر الداخميــةد. محمــد محمــد األســطى، دراســة إلثــراء مقتــرح مجموعــة إدارة ا .ٛ

 م.ٕٙٔٓديسمبرصنعاء، 
 : القىاًيي:سادساً 

ــ الموافـــق ٕٕٗٔ/محـــرم/ٕٔدســـتور الجميوريـــة اليمنيـــة المعـــدل والمقـــر مـــن مجمـــس النـــواب منشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية بتـــاريخ  .ٔ ىــ
 م.ٕٔٓٓ/إبريل/ٔ

ن ىيئــــة الشــــرطة، الموســــوعة التشــــريعية لمقــــوانين التــــي أقرىــــا مجمــــس النــــواب لمفتــــرة مــــن م بشــــإٔٓٓٓ( لســــنة ٘ٔقــــانون رقــــم ) .ٕ
 م، الجزء الثالث.ٕٗٓٓ/مايو/ٕٕ –م ٜٜٓٔ/مايو/ٕٕ

 م.ٕٚٔٓالعسالي، وآخرون، ديسمبر عبدالقوي د. عبدالمطيف :إعداد لمركز إدارة األزمات األمنية،مشروع الالئحة التنظيمية  .ٖ
 : الوزاجع اإلًجليشيت:  سابعاً 

1. Robert   M.Bieber,   Clutch   Management   in   ACrisis.   Risk   -  Management,    London.     

April . 1988. 
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 :ةـــدمــــقم
 كاجتماعي سياسي كتعسؼ كبير، اقتصادم مف ظمـ العربي العالـ الشعكب في لقد عانت

 القاعدة مف جية أية تظير كلـ المضطيدة الطبقات تتحرؾ لـ ذلؾ كمع كالقسكة، الشدة بالغي
 ثكرية حركات البمداف تمؾ في يكجد كلـ. أكضاعيا بتحسيف تنادم المجتمعات لتمؾ العريضة

 النخب قدرة إلى يرجع كىذا عميو، الثكرة أك القائـ الكضع تغيير بإمكانية تكحي معنى ذات
 الذم السياسي العمؿ طريؽ بأخرل عف أك بطريقة أيديكلكجيان  الظمـ ىذا تبرير عمى الحاكمة
بشكؿ عاـ مف  الدكلة لكي تحصؿ عمى الشرعية التي تبقييا في السمطة، كالتي تترسخ تتبناه

  ككاجبات.قياميا بما انيطت بو مف مياـ 
 كليدة كانت العربية الدكؿ بعض في تفجرت التي الثكرات أف فيو الشؾ الذم كاألمر
 مف كالكثير األزمات مف الكثير تفاقـ شيدت طكيمة سنكات مدل عمى تراكمت تفاعالت
 األخص كعمى الداخؿ في كالحكـ السياسة إدارة مستكل عمى سكاءن  الحاكمة لمنظـ اإلخفاقات

 الحياة، مناحي كؿ عمى البكليسية الدكلة كسيطرة كالفساد، االستبداد سياسات تفشِّي أزمات
كتفنف األجيزة األمنية كغيرىا مف األجيزة الحككمية في إىدار كرامة المكاطنيف، كرفض النظـ 

 كما ،التحايؿ بأساليب متنكعة عمى المطالب اإلصالحية أكة يالحاكمة إجراء إصالحات حقيق
 الحمـ كضياع كالفقراء، األغنياء بيف لمفجكة ىائؿ كاتساع كالسمطة لمثركة احتكار مف حدث

فإف النظـ العربية  :كبعبارة أخرل ،كاحتياجاتو بالكطف لمكعي كالدافعية الكالء كغياب الكطني،
أخفقت في تحقيؽ أىداؼ إستمراءت الكذب كالتضميؿ ك التي استمرت لعقكد في الحكـ 

 .كطمكحات العرب الكبرل في التنمية المستقمة، كالديمقراطية، كالعدالة االجتماعية
ـ، كالذم سمي َُُِكمما تجدر االشارة إليو أف الحراؾ الشعبي الذم بدأ مع العاـ 
ية فيما يخص مكافحة بثكرات الربيع العربي قد صاحبو ظيكر بعض اإليجابيات في البدا

الفساد كمالحقة المفسديف، إال أف تمؾ اإليجابيات قد تالشت سريعان بؿ كطغت السمبيات عمى 
 إلىكؿ ما ىك جميؿ كمحفز لخكض الكفاح الشعبي نحك إيجاد أنظمة حكـ ديمقراطية عادلة، 

 الحد الذم جعؿ البعض يعض أناممو ندمان أنو شارؾ في تمؾ االحتجاجات.
 التي العربية الثكرات العربية، فأغمب الثكرات مكجة نجاح عندما تكقعكا كثيركف كقد أخطأ

ا بعضيا إثر تفجرت  تنظيـ كال قيادة بال شعبية ثكرات كانت التكنسية، الثكرة مف ابتداءن  بعضن
 كحزبوالسابؽ  النظاـ بسقكط شرعيتيا فقدت السياسية فأغمب األحزاب مكحدة، رؤية حتى كال

 البديؿ. تقديـ منيا أم مقدكر في يكف كلـ الحاكـ،
كمنيج  ،كمشكمة الدراسة ،كيتناكؿ الباحث عقب ىذه المقدمة المكجزة أىمية الدراسة

 كخطة الدراسة، كذلؾ عمى النحك اآلتي: ،كتساؤالت الدراسة ،الدراسة
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 أواًل: أىمية الدراسة:
 تظير أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ اآلتي:

 المحافظة على بقائها. أجلأهمية الشرعية بالنسبة لألنظمة السياسية من  -ُ
 أزمة الشرعية التي تكاجييا األنظمة السياسية العربية. -ِ
الربيع العربي كما فرضو مف تحديات عمى شرعية األنظمة العربية كصعكبة  -ّ

 فشؿ ثكرات الربيع العربي. أكالحكـ عمى مدل نجاح 

 ثانيًا: مشكمة الدراسة:
نظران ألىمية مكضكع الدراسة خصكصان بالنسبة لمدكؿ العربية التي تشيد أزمة حقيقية في 
شرعية أنظمتيا السياسية فإف اإلشكالية األساسية ليذه الدراسة تتمحكر حكؿ أبرز العكامؿ 

انييار شرعية األنظمة السياسية العربية كانعكاسات ذلؾ عمى األمف  إلىالتي أدت 
ارنة بيف االكضاع قبؿ كبعد أحداث الربيع العربي، كاختالؼ أراء الباحثيف كاالستقرار، كالمق

 كاألكاديمييف في الحكـ عمى مدل فشؿ ثكرات الربيع العربي.
 ثالثًا: منيج الدراسة:

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم ييتـ بدراسة 
الظكاىر بشكؿ عممي منظـ يعتمد عمى جمع المشكالت المتعمقة بمكضكع البحث كتفسير 

المعمكمات كالبحث عف مفيـك المكضكع محؿ الدراسة كمستكياتو المختمفة كتحميؿ مشكالتو، 
دراسة حالة بعض الدكؿ العربية كالتركيز عمى النظاـ السياسي اليمني، كما  إلىباإلضافة 

 لحقو مف أزمات بعد ثكرة الربيع العربي.
 دراسة: رابعًا: تساؤالت ال

الحديث عف كاقع األنظمة العربية في ظؿ ما سمي بثكرات الربيع العربي يثير العديد مف 
التي تمثؿ بدكرىا مدخالن لتقييـ ىذا الكاقع، كتشكؿ السياؽ المنطقي لمحكـ عمى التساؤالت 
 كمف أىـ تمؾ التساؤالت: العربية، الثكرات مكجة فشؿ أكمدل نجاح 

  شرعيتيا؟ السمطة كيؼ تفقد -ُ
 ؟ةالعربي السياسية األنظمة قياـ الحراؾ الثكرم ضد إلى أدت التي األسبابما ىي  -ِ
 ؟النظـ تمؾ سقكط إلىالتي أدت  دكاعيالك  مبرراتما ىي ال -ّ
 كالعدالة كالديمقراطية، المستقمة، التنمية في كطمكحاتو ىؿ حقؽ الحراؾ الثكرم أىدافو -ْ

صالح االكضاع المتردية؟   االجتماعية، كا 
 كيؼ أصبح كاقع األنظمة العربية بعد أحداث الربيع العربي؟  -ٓ
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 خامسًا: خطة الدراسة:
بناءن عمى ما سبؽ فإف الدراسة سكؼ تحاكؿ اإلجابة عمى التساؤالت الرئيسية كالمتفرعة 

مبحثيف، خصص المبحث األكؿ منيما  إلىمنيا مف خالؿ تقسيـ الباحث ىذه الدراسة 
 أدت التي األسبابلمتعرؼ عمى  العربية قبؿ أحداث الربيع العربيكاقع األنظمة لمحديث عف 

الباحث كاقع األنظمة العربية بعد  سقكط شرعية تمؾ األنظمة، كفي المبحث الثاني تناكؿ إلى
بياف بعض المفاىيـ الخاصة بالثكرة  إلىكلعدـ اإلطالة لجأ الباحث  أحداث الربيع العربي.

 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:(ُ)ةالمراجع المتخصص إلىكالشرعية، 
 المبحث األول: واقع شرعية األنظمة العربية قبل أحداث الربيع العربي.

 المطمب األكؿ: فقداف الشرعية الدستكرية لألنظمة العربية قبؿ أحداث الربيع العربي.
 المطمب الثاني: فقداف شرعية االنجاز لألنظمة العربية قبؿ أحداث الربيع العربي.

 الثاني: واقع شرعية األنظمة العربية بعد أحداث الربيع العربي.المبحث 
 المطمب األكؿ: محدكدية النتائج اإليجابية لثكرات الربيع العربي.

 المطمب الثاني: تخبط األنظمة العربية الناشئة بعد أحداث الربيع العربي.
 كقد تضمنت ىذه الدراسة في خاتمتيا أىـ النتائج كالتكصيات.

                                  
يُُز لشٌٔ ػذح. نالطالع ػهٗ يذنٕل انضٕسح فٙ  يصطهخ "انضٕسح" يٍ انًصطهذبد انزٙ رى اسزؼًبنّ( ُ)

ٕٚنٕٛ ٔرطٕس انفكش 23انؼصٕس انمذًٚخ ٔانًؼبصشح ٔانهغظ انمبََٕٙ دٕنّ: ٚشاجغ: د. صشٔد ثذٔ٘: صٕسح 

. د. صشٔد ثذٔ٘: انُظى انسٛبسٛخ، داس انُٓضخ 11و، صـ1864انضٕس٘ فٙ يصش، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، 

. ٔكزنك: أصٕل انفكش انسٛبسٙ ٔانُظشٚبد ٔانًزاْت انسٛبسٛخ انكجشٖ، 116و، صـ2005انؼشثٛخ، انمبْشح، 

ثٍٛ  1852ٕٚنٕٛسُخ 23. ٔكزا: د. سهًٛبٌ يذًذ انطًبٔ٘: صٕسح 21داس انُٓضخ انؼشثٛخ، ثذٌٔ ربسٚخ، صـ

. د. يبجذ ساغت انذهٕ: انُظى  13، صـ 1865صٕساد انؼبنى، داس انفكش انؼشثٙ، انمبْشح، انطجؼخ األٔنٗ، 

. ٔكزا: د. ػجذانذًٛذ  يزٕنٙ: انمبٌَٕ انذسزٕس٘ 83و، صـ2002ٛبسٛخ، داس انجبيؼخ انجذٚذح، اإلسكُذسٚخ، انس

االسكُذسٚخ،  ،ٔاألَظًخ انسٛبسٛخ يغ انًمبسَخ ثبنًجبدئ انذسزٕسٚخ فٙ انششٚؼخ اإلساليٛخ، يُشأح انًؼبسف

. ٔكزنك: َظشاد فٙ أَظًخ انذكى فٙ انذٔل انُبيٛخ ٔثٕجّ خبص فٙ يصش يغ انًمبسَخ 40و، ص2002

ٔيبثؼذْب. ٔكزا: د. طؼًٛخ انجشف: 218و، صـ1815ثبنذًٚمشاطٛبد انغشثٛخ، يُشأح انًؼبسف، االسكُذسٚخ، 

و، 1866، يكزجخ انمبْشح انذذٚضخ، انمبْشح،ٕٚنٕٛ ٔيجبدئ انُظبو انسٛبسٙ فٙ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انًزذذح23صٕسح 

. د. ػجذانْٕبة ػًش انجطشأ٘: انضٕساد انشؼجٛخ ثٍٛ انًطشلخ ٔانسُذاٌ، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، انمبْشح، 50صـ

. د. ئثشاْٛى سٕلاير ئثشاْٛى: انضٕسح ثٍٛ انفكش ٔانٕالغ، سسبنخ دكزٕساِ فٙ انؼهٕو انسٛبسٛخ، 32و، صـ2013

 . ٔكزنك:3و، صـ1822ؼخ انمبْشح، كهٛخ انذمٕق، جبي
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 األولبحج ادل
 واقع شرعية األنظوة العربية قبل أحداث الربيع العربي

 تمييد وتقسيم:
تيعتبػػر مكجػػة الثػػػكرات كاالنتفاضػػات التػػي تجتػػػاح الػػكطف العربػػي مػػػف أبػػرز أحػػداث القػػػرف 

كمػا شػكمت ، نيا تمثؿ نقطة تحكؿ فارقة فػي الحيػاة السياسػية العربيػةأالحادم كالعشريف، حيث 
ياسي في الػكطف العربػي، السػيما أنيػا كشػفت عػف بعػض الحقػائؽ، ر السيالمحرؾ الرئيس لمتغي

كأكجػػػػدت معطيػػػػات كحقػػػػائؽ جديػػػػدة عمػػػػى األرض سػػػػكؼ يكػػػػكف ليػػػػا تأثيراتيػػػػا المباشػػػػرة كغيػػػػر 
العربي، ككذلؾ عمى مستقبؿ  كطفكالمستقبمية، عمى التطكر السياسي في ال الحاضرةالمباشرة، 

  .(ُ)الدكلية -العربية، كالعربية  -العالقات العربية 
العربيػة كسػميت  الػدكؿ بعػض فػي ـَُُِتفجرت عػاـ التي الثكرات أف فيو كمما ال شؾ 

 تفػػاقـ شػػيدت طكيمػػة سػػنكات مػػدل عمػػى تراكمػػت تفػػاعالت كليػػدة كانػػت بثػػكرات الربيػػع العربػػي
فػػإف الػػنظـ العربيػػة  :أخػػرل كبعبػػارة الحاكمػػة، الػػنظـ إخفاقػػات مػػف كالكثيػػر األزمػػات مػػف الكثيػػر
أخفقػت فػي تحقيػؽ قػد أعتمػدت عمػى الكػذب كالتضػميؿ فػي بقائيػا فلعقكد فػي الحكػـ  ظمتالتي 

  .(ِ)الكبرل في التنمية المستقمة، كالديمقراطية، كالعدالة االجتماعية العربأىداؼ كطمكحات 
حالػػة مػػف االحتقػػاف نػػتج عنيػػا تمػػؾ الثػػكرات، كبنػػاءن عمػػى  إلػػىكتنكعػػت األسػػباب التػػي أدت 

جػػاءت مكجػػة الثػػكرات ذلػػؾ يتنػػاكؿ الباحػػث فػػي ىػػذا المبحػػث بيػػاف كاقػػع األنظمػػة العربيػػة الػػذم 
، كذلؾ في مطمبػيف التراكـ مف الفشؿ كاإلخفاؽالكاقع كىذا كاالنتفاضات كمحصمة طبيعية ليذا 

 عمى النحك التالي:
 لشرعية الدستكرية لألنظمة العربية قبؿ أحداث الربيع العربي.المطمب األكؿ: فقداف ا

 المطمب الثاني: فقداف شرعية االنجاز لألنظمة العربية قبؿ أحداث الربيع العربي.
 املطلب األول

 لألىظنة العسبية قبل أحداث السبيع العسبي فقداٌ الشسعية الدضتوزية
القبػػكؿ  أكعػػد مفيػػـك الشػػرعية أحػػد المفػػاىيـ األساسػػية فػػي عمػػـ السياسػػة باعتبارىػػا الرضػػا يي 

مكافقػػة الشػػعب الخاضػػع لسػػمطة معينػػة عمػػى ممارسػػة ىػػذه تمثػػؿ العػػاـ لمنظػػاـ السياسػػي ككنيػػا 
كىنػػػا يتشػػكؿ مبػػدأ القبػػكؿ كالطاعػػة كأسػػاس لشػػػرعية أم  ،السػػمطة لمياميػػا فػػي مقابػػؿ طاعتيػػا

شػعبي بدرجػة مقبكلػة يعتبػر  ىلنظاـ السياسي بالقكة كالسمطة فانو دكف رضكميما تمتع ا ،نظاـ
                                  

د. مصطفى عثماف اسماعيؿ: الربيع العربي ثكرات لـ تكتمؿ، عالقات العرب عبر العصكر كمستقبميا بعد (ُ) 
 .ُّّـ، صػَُِّ، ُالقاىرة، طثكرات الربيع العربي، مكتبة مدبكلي، 

ايف يتجو الربيع العربي، )فكضى...ديكتاتكرية اـ ديمقراطية(، مطابع سكريف استار،  إلىد. سيؼ العسمي: (ِ) 
 بعدىا. ماك ُٔ، صػتاريخ بدكفصنعاء، 
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كلػذلؾ فػاف أم سػمطة كميمػا كانػت  شػرعي، سمطة استبدادية مػف دكف أم مسػكغ أكظالمة قكة 
شػػعبي مػف كافػة الشػرائح االجتماعيػػة  اءقبػكؿ كطنػي كرضػ إلػػىقكتيػا كدرجػة اسػتبدادىا بحاجػة 

 .(ُ)كفاعمية مع التركيز عمى الفئات االجتماعية األكثر تأثيران 
حققت السمطة المنشأة كفقػا لمشػرعية الدسػتكرية  إذاأف الشرعية ال تتحقؽ إال  يمكف القكؿك 

الحػػد األدنػػػى مػػف المصػػػالح المشػػتركة لمشػػػعب بػػاختالؼ طبقاتػػػو كفئاتػػو حينيػػػا يحصػػؿ النظػػػاـ 
 كأستمراره.  حاكـ عمى القبكؿ بسيادتوال

 إلػػىف األنظمػة العربيػة لػػـ تىٍسػعى بعػد اسػتقرارىا، فػػي العقػكد الثالثػة المنصػرمة، كالمالحػظ أ
تعزيػػػػز شػػػػرعيتيا بآليػػػػات ديمكقراطيػػػػة تكفػػػػؿ الرقػػػػي بمسػػػػتكيات التنميػػػػة السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية 

نمػػا ك كاالجتماعيػػة،  بتعزيػػز سػػمطتيا مػػف خػػالؿ سػػيطرتيا عمػػى كافػػة مفاصػػؿ القػػكة فػػي  اكتفػػتا 
 .(ِ)كىك ما ميد لزعزعة تمؾ الشرعية ،البمداف التي تحكميا

اسػتبداؿ نظػاـ سياسػي مكػاف نظػػاـ  أجػؿالثكرة العربيػة فػي ربيعيػا العربػي لػـ تقػػـ مػف كعميػو فػ
نمػػا ،آخػػر الشػػرعية الدسػػتكرية قػػـك عمػػى يمشػػركعية شػػعبية  مقامػػت لبنػػاء نظػػاـ سياسػػي جديػػد ذ كا 

كما كاف سائدان فػي  األمة بإرادةكليس عمى تزييؼ الشرعية كالتالعب  ،كدكلة القانكف كرقابة األمة
جميػة  بصػكرةمعظـ الدكؿ العربية التي اجتاحتيا مكجػة الربيػع العربػي، ذلػؾ التالعػب الػذم ظيػر 

احػث فػي ىػذا المطمػب، مف خالؿ التالعػب بالدسػتكر كالتالعػب باالنتخابػات، الػذم سيكضػحو الب
 فرعيف كما يمي: إلىكبناءن عمى ذلؾ قسـ الباحث ىذا المطمب 

 الفرع األكؿ: التالعب بالدستكر قبؿ أحداث الربيع العربي أفقد األنظمة العربية شرعيتيا.
 .الفرع الثاني: التالعب باالنتخابات قبؿ أحداث الربيع العربي أفقد األنظمة العربية شرعيتيا

 األولالفـــرع 
 التالعب بالدستـور قبل أحداث الربيع العربي أفقد األنظمة العربية شرعيتيا

عػػػداده مػػػف خػػػالؿ لجنػػػة إالشػػػرعية الدسػػػتكرية امػػػتالؾ النظػػػاـ السياسػػػي لدسػػػتكر تػػػـ تعنػػػي 
ليػو فػي كػؿ أمػكر الدكلػة السياسػية إكيػتـ االحتكػاـ  ،المجتمػعكشرائح  شرائع تمثؿ كافة تأسيسية

بػػيف ، كىػػك عبػػارة عػػف عقػػد إجتمػػاعي كالدسػػتكر كثيقػػة فػػكؽ القػػانكف ،كاالجتماعيػػةكاالقتصػػادية 
السػمطة الحاكمػة  التػي يجػب اإللتػزاـ بيػا مػف قبػؿالحقكؽ كالكاجبات فيو الحاكـ كالمحكـك تبيف 

كمػػػا أف الدسػػػتكر يعتبػػػر مػػػف األسػػػس  ،كػػػذلؾ مبػػػدأ فصػػػؿ السػػػمطات فيػػػو كتحػػػدد يف،كالمحكػػػكم
 .(ّ)ليا الشرعية ألم نظاـ سياسيالرئيسية التي يتحقؽ مف خال

                                  
الثالث، نظاـ د. البسيكني عبداهلل جاد البسيكني: التمكث القانكني كالشرعية االجتماعية لنظـ الحكـ في العالـ  ُ))

 .ِٖـ، صػَُِِمصرية، القاىرة،  كتبة االنجمكالحكـ في مصر نمكذجا، م
 .ْٗـ، صػ َُُِ، ُيناير بكادر االصالح، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، ط ِٓد. خالد السيد غانـ: ثكرة  ِ))
كانتخاب مجمس تشريعي كالتعبير  كتأكيد حرية الرأم ،ال تكتمؿ الشرعية مف دكف نظاـ لتقنيف األحزاب السياسية ّ))

يقـك بمياـ التشريع كالرقابة عمى الحككمة التي تمثؿ الغالبية النيابية التي تـ انتخابيا مف خالؿ عممية انتخابات نزيية 
 .في الدستكركبنفس منيج الشكرل كاالختيار يتـ اختيار رئيس الدكلة كالذم تحدد صالحياتو ة كمتكافئة، ر كح
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فراد كالشعب عامػة بعػدـ مخالفػة ف الشرعية الدستكرية تعني التزاـ الحاكـ كالدكلة كاألكما أ
كمػف خػالؿ ىػذا المبػدأ  ،القػانكفحكػـ أف الشػرعية الدسػتكرية ىػي مبػدأ سػيادة  :بمعنػى ،القكانيف

كبػنفس المنطػؽ يفقػد النظػاـ السياسػي شػرعيتو حػاؿ  ،تضمف الشعكب الحقكؽ كالحريات العامػة
 .(ُ)مؤسسات الدكلة المختمفة أكؿ بالقكاعد كالنصكص القانكنية مف قبؿ الحاكـ خالاإل

إف الػػػنظـ السياسػػػية العربيػػػة برعػػػت فػػػي تجريػػػد شػػػعكبيا مػػػف القػػػدرة عمػػػى  بعض:الػػػ كيػػػرل
تعصػػؼ بػالحقكؽ كالحريػػات إمػػا عػف طريػػؽ نظػـ الطػكارئ كقكانينيػػا التػي  ،المقايضػة الدسػتكرية

مػػػػا عػػػف طريػػػػؽ القػػػكانيف المقيػػػػدة إلنشػػػػاء األحػػػزاب السياسػػػػية كالمقيػػػدة لحركتيػػػػا فػػػػي  ،العامػػػة كا 
كأيضػػا عػف طريػػؽ القػػكانيف المقيػدة لمحريػػات العامػػة  ،ككػػذلؾ لحركػػة المجتمػع المػػدني ،المجتمػع

 .(ِ)كحرية التعبير كحرية الصحافة كحرية االجتماع السممي كالتظاىر
تميزت األنظمة العربية باستغالؿ جميع الكسػائؿ المشػركعة كغيػر المشػركعة الدعػاء لقد ك 

 أجػػؿمػػف خػػالؿ التػػركيج لدسػػاتير كىميػػة كانػػت مجػػرد حبػػر عمػػى كرؽ مػػف  ،الشػرعية الدسػػتكرية
 ،الدسػتكر كالقػانكففػكؽ الممػؾ  أكتبرير شرعية النظاـ المستبد الذم جعػؿ مػف شػخص الػرئيس 

 ،متغييػر كالتعػديؿ حسػب مصػالح كرغبػات كأىػكاء رأس النظػاـ الحػاكـحتى بات الدستكر قابال ل
نو تـ تفريغ السمطة التشريعية مف كظيفتيا التشريعية كالرقابية إثـ  ،ليصبح الرئيس ىك الدستكر

فأصػػبح األمػػؿ  الحػاكـ، مػػاـ سػمطة كىيمنػػة النظػػاـأضػػعافيا ا  رادة الشػعبية ك مػف خػػالؿ تزكيػػر اإل
فػػي ظػػؿ ىيمنػػة السػػمطة التنفيذيػػة كأجيزتيػػا ف لػػـ يكػػف مسػػتحيالن إ صػػالح السياسػػي ضػػعيفان باإل

 ة.األمني
 :(ّ)أىميا وىناك الكثير من التجارب الحية التي مارستيا النظم العربية لمتالعب بالدستور

عمقت بعض النظـ العربية كالككيت كالبحريف كاألردف كمصر كالجزائر العمؿ  -ُ
إعادة صياغة الحياة السياسية بما يناسب بالدستكر لفترات زمنية تمكنت خالليا مف 

 النظاـ الحاكـ.
محاسبة سياسية،  ةنجحت بعض النظـ الحاكمة العربية في تجريد الدستكر مف أي -ِ

حيث قامت السمطات التنفيذية  بكتابة الدساتير كمالحقيا التفسيرية كتشكيؿ المجاف 
 تيا.القانكنية المتخصصة بتأكيؿ النصكص الدستكرية كفقا الحتياجا

                                  
عبدالحفيظ: متاىة ثكرة كمأساة دستكر، ازمة مشركعية الجمعية التأسيسية، كراسات استراتيجية، مركز  أحمد ُ))

 بعدىا.كما ْـ، صػَُِِلثانية كالعشركف، ، السنة اِِّ، العدد، القاىرةالسياسية كاالستراتيجية الدراسات
 .ٖٓ، ْٖد. عبدالحميد متكلي، القانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، صػ ِ))
مرجع الأحمد عبدالحفيظ: ككذا  .ٔٓيناير بكادر االصالح، مرجع سابؽ، صػ ِٓد. خالد السيد غانـ: ثكرة  ّ))
 .ٓسابؽ، صػال
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ما إالنصكص الدستكرية العربية تمنح السمطة لمجيات التنفيذية أكثر مما قيدتيا بالكاجبات  -ّ
ما صراحةن  كحرصت عمى غمكض  ،كما زرعت الكثير مف الفجكات القانكنية ضمنان  كا 

 ، ليتـ تفسيرىا كفقان لمصالحيا.النصكص
كعدـ قدرة ىذه المحاكـ عمى تحرير  ،ىيمنة النظاـ الحاكـ عمى المحاكـ الدستكرية -ْ

كالتي  ،نفسيا مف الييمنة السياسية عمييا، مما أضعؼ مف سمطتيا كقدراتيا الرقابية
كذلؾ بكجكد مجالس  ،لف تتحقؽ ليا إال في ظؿ نظاـ سياسي رشيد يضمف استقالليتيا

 برلمانية فاعمة كحككمات دستكرية شعبية.
نية المنظمة لشؤكف الحكـ كاإلدارة، فالدستكر في القانك ك عدـ كضكح القكاعد الدستكرية  -ٓ

الدكؿ العربية عبارة عف مجمكعة مف النصكص المنقكلة مف الدساتير الغربية غير 
يقاؼ كثير مف إ إلىالمتسقة مع ظركؼ كطبيعة المجتمعات العربية، مما أدل 

لمذكرات تفسيرية، كبرغـ أف ىذه الدساتير المنقكلة  احتياجيا أكتأكيميا  أك انصكصي
تظير في أصميا تكازف بيف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، إال أف الكاقع العربي 
يعكس حالة مف سيطرة الحاكـ كاستبداده عمى كافة مناحي الحياة السياسية كالقانكنية 

المؤسسة التشريعية، كمف  كاالجتماعية كاالقتصادية كمؤسسات الدكلة كمف ضمنيا
األمكر المفصمية في الدساتير العربية ضركرة صياغة نصكص القكانيف بما يجعميا 
قابمة لمتكيؼ مع أكضاع الكطف العربي المتغيرة عف طريؽ احتفاظ المشرع بيامش مف 

 . (ُ)الحرية يسمح لو بالمناكرة عند الحاجة
، حيث يستكلي  تعاني الدساتير العربية مف عدـ تكازف العالقة -ٔ بيف الحاكـ كالمحكـك

رئيس النظاـ عمى نصيب األسد مف الحقكؽ في إدارة العممية السياسية، فعمى سبيؿ 
ـ يييمف عمى السمطة ُٔٗٗالمثاؿ نجد أف رئيس الدكلة في الجزائر كفقا لدستكر

التشريعية، كما أف الدستكر المعدؿ يعطي رئيس الجميكرية الحؽ في التشريع بأكامر 
بيف دكرتي انعقاده  أكظؿ شغكر المجمس الشعبي الكطني )السمطة التشريعية(  في

ستثناء، ككما حصؿ في الككيت مف صدكر قكانيف غير في حالة اال أكالعاديتيف 
 دستكرية خالؿ فترة تعطيؿ الحياة النيابية جرمت االجتماعات كالتجمعات الشعبية.

ضائية بييمنة السمطة التنفيذية برغـ النص تميزت العالقة بيف السمطتيف التنفيذية كالق -ٕ
عمى استقالؿ القضاء في جميع الدساتير العربية، فنجد أف رئيس الدكلة يتدخؿ في 

                                  
كتـ اعالف الدستكر الثاني  ـُٓٔٗكعمؽ عاـ  ـُّٔٗفالدستكر الجزائرم عمى سبيؿ المثاؿ صدر في عاـ (ُ) 

في أضيفت اليو تعديالت أخرل بكاسطة استفتاءات عامة  ـُٕٗٗكقاـ البرلماف بتعديمو في عاـ  ـُٕٔٗفي عاـ 
بعد )استقالة(  ـُٖٗٗكما تخمؿ ذلؾ فراغ دستكرم لدستكر  ـُٔٗٗكفي عاـ  ـُٖٗٗفي عاـ ك  ـُٖٖٗعاـ 

 رئيس الجميكرية الشاذلي بف جديد.
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أعماؿ السمطة القضائية، فعمى سبيؿ المثاؿ يعيف رئيس الدكلة القضاة كما في 
كر الدستكر العماني كالذم يسمـ بحؽ السمطاف في تعييف كبار القضاة، كينص الدست

البالد ىك رئيس السمطات الثالث، كما ينص الدستكر الجزائرم  أميرالككيتي عمى أف 
فيتكلى تعييف القضاة كنقميـ  ،عمى أف رئيس الدكلة رئيسا لممجمس األعمى لمقضاء

 كمتابعة تدرجيـ الكظيفي.
فيما يخص حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ، تنص سائر الدساتير العربية عمى مبدأ  -ٖ

ما تميز الدساتير العربية بيف  ، كعادةن (ُ)يف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجباتالمساكاة ب
الحريات العامة، مثؿ حرية االعتقاد كالعمؿ كالتنقؿ كالممكية، التي تبدم تمؾ الدساتير 
إزاءىا درجات مختمفة مف التسامح كالمركنة، كبيف الحريات ذات الطابع السياسي، 

كىناؾ دساتير ما تحاط بالقيكد،  كحرية التنظيـ كاإلضراب كالرأم كالتعبير، كالتي غالبان 
تكفؿ ىاتيف الحريتيف معان، لكنيا تقصرىما عمى االلتزاـ بإيديكلكجية الدكلة، فيما لـ 
تتضمف بعضيا أية إشارة لياتيف الحريتيف، غير أف ىناؾ عارضيف أساسييف يعطالف 

 أكىك اإلعماؿ القانكني  :إعماؿ الحقكؽ كالحريات العامة في الكطف العربي، األكؿ
محدكدية المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية المتصمة  :كالثاني، (ِ)ف الطكارئالفعمي لقكاني

ما ترفؽ بجممة مف التحفظات  بحقكؽ اإلنساف التي تنضـ إلييا الدكؿ العربية، كعادةن 
 تفرغيا مف مضمكنيا.

كأف الدستكر  كسر دستكرية التداكؿ السممي لمسمطة في الجميكريات العربية، خاصةن  -ٗ
جراء انتخابات إينص عمى التداكؿ السممي لمسمطة كؿ مدة زمنية معينة عف طريؽ 

 .(ّ)رئاسية، كقد انتشرت االستفتاءات العامة الستمرارية الرؤساء العرب
 

                                  
تكشؼ في أحياف كثيرة عف فجكة بينيا كبيف النصكص القانكنية، مف خالؿ احتكار العممية لكف الممارسة (ُ) 

 ساللية لمسمطة كممارسة التمييز ضد بعض الفئات االجتماعية كاألقميات. أكحزبية  أكأقميات سياسية 
ـ، كىناؾ دكؿ ما يزاؿ ُِٗٗـ، الجزائرُُٖٗـ، مصرُّٔٗافيناؾ دكؿ تعمف العمؿ بيا رسميا كسكري(ِ) 

فمف أخطر االنتياكات  .–قبؿ احتاللو –التزاميا بذلؾ كالبحريف كالعراؽ  مف دكف إعالف عمؿ بيا فعميان ال
في العالـ العربي، إشيار حالة الطكارئ عمى نحك دائـ كمستمر، لعقكد طكيمة مف  اإلنسافالتشريعية لحقكؽ 

ات المكاطف يلعرفية تنتيؾ حر ا الزمف، مف دكف كجكد ما يستدعييا مف أخطار، كفي ظؿ الطكارئ كاألحكاـ
كالسمطة كحقكقو الدستكرية كالتشريعية، كما أف حالة الطكارئ تنزع القدر األكبر مف سمطة المؤسسة التشريعية 

 الحكـ العرفي. أكلتضعيا في يد السمطة التنفيذية القضائية 
ثة دد الدكرات الرئاسية لتستمر ثالكما حصؿ في تغيير الدستكر اليمني لصالح الرئيس اليمني السابؽ ليمدد ع(ّ) 

بف الرئيس كما حدث في سكريا كمحاكالت كؿ مف الرئيس المصرم السابؽ كثالثيف سنة أك تكريث الحكـ ال
 .تكريث الحكـ ألبنائيـكالرئيس اليمني السابؽ 
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أف الدساتير العربية أجمعت عمى استقالؿ القضاء كحرمتو، كالكثيػر منيػا نػص عمػى  معك 
مػف ضػمانات المحاكمػة العادلػة، لكػف مػا يرصػده البػاحثكف كنشػطاء حقػكؽ اإلنسػاف ىػك  لعديدا

التباعد بيف النصكص كالكاقع، ألسباب سياسػية فػي معظميػا، ففػي الػنظـ الشػمكلية ذات الػزخـ 
عػف تػأثير تػدخؿ بأنفسػيـ القضػاة أف ينػأكا  أكالعقائدم المتحكـ في أمرىا، ال يسػتطيع القضػاء 

 بدعكل حماية األسس العقائدية لممجتمع الشمكلي.  ،ةالسمطة التنفيذي
ثمػػة بعػػض الدسػػاتير العربيػػة تحمػػؿ فػػي صػػميـ نصكصػػيا تعارضػػان مػػع  ؛ذلػػؾ إلػػىإضػػافة 

دينيػة تصػادر  أكالمبادئ الدكلية لحقكؽ اإلنسػاف عبػر تبنػي صػياغات ذات طبيعػة إيديكلكجيػة 
 .لممكاطنيف الحقكؽ كالحريات العامة

 الفــــرع الثاني
 التالعـب باالنتخابات قبل أحداث الربيع العربي أفقد األنظمة العربية شرعيتيا

مػػػػف الزيػػػػؼ كالكػػػػذب كالخػػػػداع، كالمػػػػكاطف البسػػػػيط غيػػػػر مسػػػػبكقة يعػػػػيش العػػػػالـ العربػػػػي مرحمػػػػة 
حػد مظاىرىػػا البراقػة ىػػي أالمطحػكف ىػك ضػػحيتيا االكلػى، فالديمقراطيػػة العربيػة التػػي تبػدك االنتخابػػات 

بقػائيـ فػي الحكـػ ألطػكؿ ا  مغشكشػة، كغطػاء لتبريػر احػتالؿ غيػر شػرعي، كتػدعيـ رجاالتػو ك ديمقراطية 
صػػػػبحت ديػػػػدف غالبيػػػػة األنظمػػػػة أالتالعػػػػب بعمميػػػػة االنتخابػػػػات  أفكممػػػػا ال جػػػػداؿ فيػػػػو  فتػػػػرة ممكنػػػػة.

ال فكيػؼ يمكػف تفسػير حصػكؿ مرشػح ا  ك  ،ُ()نو ييعػٌد فػي بعػض البمػداف جػزءنا مػف السياسػةإبؿ  العربية،
 ال في الدكؿ العربية.إ%، كىذا ال يحدث ٗ.ٗٗ إلىصكات تصؿ أنسبة  عمى حزب أك

كحدىا ال تضمف الديمقراطية نظران ألف بمقدكر الحكػاـ الػديكتاتكرييف اسػتخداـ  االنتخاباتف
كغيرىػا مػف  ،كالتجػاكزات، كسػكء التصػرؼ، كالتزكيػر ،مكارد الدكلة لمتالعب بالعممية االنتخابية

تزكيػػر االنتخابػػات أمػػر مػػدمر ، ف(ِ)المخالفػػات التػػي تشػػٌكؿ عقبػػة رئيسػػة أمػػاـ تطػػكر الديمقراطيػػة
النتخػاب مرشػحيف غيػر  يليس فقط لمشرعية كلتطكر الثقافػة الديمقراطيػة، كلكنػو السػبب الرئيسػ

ت كالسبب الحقيقي كراء عزكؼ المكاطف العربي عػف التصػكي ،مؤىميف كأحزاب سياسية ضعيفة
 .نيا محسكمة سمفان أكعدـ ثقتو في نتائجيا لعممو 

دكائػر انتخابيػة  إلػىمػف تقسػيـ الػبالد  باالنتخابػات فػي جميػع مراحميػا ابتػداءن  التالعبكيتـ 
دارة االقتػػراع كالفػػرز  ،كتسػجيؿ النػػاخبيف كتنظػػيـ الدعايػػة االنتخابيػػة كاسػػتخداـ كسػػائؿ اإلعػػالـ كا 

 ذلؾ عمى النحك التالي:كيكجز الباحث بإعالف النتائج،  كانتياءن 

                                  
شيء يمكف تبريره الجيات الفاعمة في السكؽ السياسي تتأكد مف أٌف السياسييف يستنتجكف في النياية أف كؿ (ُ) 

عمى التزكير  أك ربما ال ف أنقسيـ بكصفيـ سياسييف يعتمدكفإلعادة االنتخابات. في ىذه الحالة، يضع السياسيك 
 بشكؿ مفرط.

 . ُِٕ( د. محمد عبد العزيز حجازم: نظاـ االنتخاب كأثره في تككيف األحزاب السياسية، مرجع سابؽ، صػِ)
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التالعػػػب فػػػي عمميػػػة تقسػػػيـ  إلػػػى -بعػػػض الحككمػػػات العربيػػػة بمػػػا ليػػػا مػػػف نفػػػكذ تمجػػػأ -ُ
لغرض حصكؿ مرشحييا عمى أكبر عدد مف األصكات، كضماف  (ٔ)الدكائر االنتخابية

األحػػزاب  أكالعمػػؿ عمػػى عػػدـ حصػػكؿ مرشػػحي المعارضػػة  أكفػػكزىـ فػػي االنتخابػػات، 
المنافسػة عمػػى األصػكات التػػي تػؤىميـ لمنجػػاح، كالتالعػػب فػي تقسػػيـ الػدكائر لػػو صػػكر 

طريقػة تمزيػؽ الػدكائر كتشػتيت خصػػكميا  إلػػىكأسػاليب متعػددة منيػا أف تمجػأ الحككمػة 
تجمعيػـ فػي دكائػر كبيػرة بالنسػبة لحجػـ  أك، (ٕ)في دكائر متفرقة يصبحكف فييػا أقميػات

، كبػػػذلؾ تزيػػػد عػػػدد الػػػدكائر التػػػي يكػػػكف ألنصػػػارىا فييػػػا (ٖ)رىاالػػػدكائر المكاليػػػة ألنصػػػا
 .(ٗ)أغمبية األصكات، كبالعكس تقمؿ عدد الدكائر التي يفكز فييا خصكميا

 إلػىعدـ االلتزاـ بنزاىة القيد كالتسجيؿ كالعبث بالجػداكؿ االنتخابيػة، األمػر الػذم أدل  -ِ
عػػػف إرادة األمػػػة، كقػػػد تػػػـ  تشػػػكيو العمميػػػة االنتخابيػػػة برمتيػػػا، كعػػػدـ التعبيػػػر الصػػػحيح

تسػػػجيؿ العديػػػػد مػػػف المخالفػػػػات كاالنتقػػػادات فػػػػي ىػػػذه المرحمػػػػة أىميػػػا السػػػػماح بالقيػػػػد 
مكانيػػػة التسػػػجيؿ فػػػي أكثػػػر مػػػف دائػػػرة، (٘)كاالقتػػػراع لمػػػف ىػػػـ دكف السػػػف القانكنيػػػة ، كا 

                                  
إدارية داخؿ إقميـ الدكلة  أكتعييف حدكد لكؿ منطقة جغرافية انتخابية دكائر  إلى( يقصد بتقسيـ إقميـ الدكلة (ُ

بصكرة كاضحة، حتى يتسنى أف تمثؿ قطاعات السكاف في الدكلة في المجالس النيابية بعدد مف النكاب تتناسب 
نكف الدستكرم، مع القكة التصكيتية لكؿ منطقة. انظر: د. صالح الديف فكزم: المحيط في النظـ السياسية كالقا

: االنتخابات عفيفي كما بعدىا. د. عفيفي كامؿ ّٕٗـ، صػَََِ -ـُٗٗٗدار النيضة العربية، القاىرة، 
، صػػ ـَََِرسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ، جامعة أسيكط،، الدستكرية كالقانكنيةالنيابية كضماناتيا 

َٕٕ،ُٕٕ . 
لكسائؿ المستترة التي تمجأ إلييا بعض الحككمات لتكجيو نتائج كسيمة تمزيؽ الدكائر االنتخابية مف ا (ِ)

كذلؾ بيدؼ تقميص عدد المصكتيف لممرشح  ،ف الدكائر ال تككف متساكية تمامان أل، رشحييااالنتخابات لمصمحة م
كتحقيؽ مصمحة مرشح السمطة كضماف فكزه.  ،المعارض في دائرتو االنتخابية، كمف ثـ ضياع أصكات مؤيديو

 .ِْٖد. ثركت بدكم: النظـ السياسية، مرجع سابؽ، صػانظر: 
بتكسيع الدائرة االنتخابية التي يككف لممرشح  -عمى تكجييات حككمية بناءن  -( قد تمجأ المجنة المكمفة بالتقسيـّ)

المعارض فييا تأييد كاسع في حالة تمركز مكطنو االنتخابي في منتصؼ الدائرة بشكؿ يصعب معو اقتطاع جزء منيا 
عدـ  إلىدائرة أخرل ال تحظى بتأييده، فيتـ ضـ قرل كمراكز سكانية أخرل إلييا بالشكؿ الذم يؤدم  إلىكضمو 

صكات التي تؤىمو لمنجاح فييا. انظر: ـ. جالؿ فيركز: أسس التكزيع العادؿ لمدكائر االنتخابية في حصكلو عمى األ
 ـ.ََِٔمممكة البحريف، كرقة عمؿ مقدمة في الحمقة الحكارية بتنظيـ األمانة العامة لممؤتمر الدستكرم، يناير

 إلى -ية كالنزاىة، كلضماف ىذه النزاىة يجبكضركرية إلسباغ العممية االنتخابية بالجد الزمة( عممية التقسيـ (ْ
مراعاة مبدأ العدالة في التقسيـ. د. فاتف محمد كماؿ: العالقة بيف السمطة التشريعية كالتنفيذية في  -جانب التقسيـ

 . ّٓٔالبحريف، مرجع سابؽ، صػمممكة 
( تمكف فريؽ الرقابة الدكلية التابع لممعيد الديمقراطي مف تكثيؽ بعض الممارسات التي تشكؿ انتياكان لمقانكف، ٓ)

العديد مف الخركقات القانكنية، كما تسمـ المعيد العديد مف الشكاكل كالتقارير حكؿ تمؾ  إلىكرفع تقارير تشير 
الدكلية المشتركة في الرقابة عمى اإلنتخابات البرلمانية اليمنية  االنتياكات. انظر: التقرير النيائي لمجمكعة الرقابة

ابريؿ  َّـ، مكتب الدعـ االنتخابي كلجنة الصياغة لمجمكعة الرقابة المشتركة عمى االنتخابات،ُٕٗٗابريؿ  ِٕ
 ـ.ُٕٗٗ
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 أجػػؿكاسػػتخداـ شػػرائح كاسػػعة كقػػكة انتخابيػػة متحركػػة تكجييػػا الحككمػػة كتسػػتغميا مػػف 
 .(ٔ)الفكز بالمعركة االنتخابية كقكات الجيش كاألمف كالمكظفيف في الدكائر الحككمية

 أعػػػػكافعبػػػػر  أكبطريقػػػػة مباشػػػػرة  إمػػػػاالنػػػػاخبيف  إرادةاسػػػػتغالؿ النفػػػػكذ بالضػػػػغط عمػػػػى  -ّ
تسخير الماؿ العاـ كالكظيفة العامة لمصمحة مرشحي الحزب الحػاكـ مػف ك  ،(2)السمطة
مكانياتياتدخؿ الحككمة بكؿ ثقميا  خالؿ مف خالؿ تنشيط  فمرشحياللدعـ كمساندة  كا 

كضػػع حجػػر  أكفػػي مرحمػػة الدعايػػة لتقػػديـ خػػدمات لمجميػػكر كافتتػػاح مشػػاريع  أجيزتيػػا
، كمػػنح معاشػػات (3)المنػػازؿ إلػػىاألسػػاس ليػػا، كتكصػػيؿ ميػػاه الشػػرب كالكيربػػاء كالغػػاز 

المػػػكظفيف  أكضػػػاعتبرعػػػات كالكعػػكد بتحسػػػيف اللغيػػر القػػػادريف، كاألسػػػر الفقيػػرة كتقػػػديـ 
 .(4)كالعماؿ كغير ذلؾ

ف يختػار بكامػؿ حريتػو أالفرصػة لمناخػب  إتاحػةجكىر عمميػة االنتخابػات تػتمخص فػي  -ْ
مػػف المسػػممات أف التصػػكيت العمنػػي ييعػػد اعتػػداء عمػػى ك ، المرشػػح الػػذم يػػؤمف بكفاءتػػو

سػػػػمة بػػػػارزة فػػػػي االنتخابػػػػات  انتيػػػػاؾ مبػػػػدأ سػػػػرية التصػػػػكيت، إال أف (5)حريػػػػة الناخػػػػب
 العربية.

عػػالف النتػػائج المرحمػػة األخيػػرة مػػف  تعتبػػر عمميػػة -ٓ االنتخػػاب، إذ مراحػػؿ فػػرز األصػػكات كا 
عمميػػة مػػف أخطػػر العمميػػات ىػػذه الكتعػػد  بمكجبيػػا يتحػػدد الفػػائز فػػي المعركػػة االنتخابيػػة،

ؽ االقتػػراع بالنسػػبة لممشػػاركة ككػػؿ، نظػػران لمػػا يحػػدث فييػػا مػػف التالعػػب، كالعبػػث بصػػنادي
 .(6)قبؿ الفرز

 أكيتبػػيف بكػػؿ كضػػكح مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ كفػػي ظػػؿ ىػػذه العكامػػؿ التػػي تمغػػي كػػؿ أسػػس  -ٔ
إمكانيػػة لالنتخابػػات النزييػػة، فتصػػبح النصػػكص التػػي تكفػػؿ نزاىػػة االنتخابػػات كدكريتيػػا 

                                  
يؿ كاالقتراع، ( أعطت قكانيف االنتخاب عند تحديدىا لممكطف االنتخابي مجاالن كاسعان الختيار مكاف التسجُ)

 كترتب عمى ذلؾ امكانية التالعب عند تسجيؿ الناخبيف.
 . ّٓ( د. جابر جاد نصار: األداء التشريعي لمجمس الشعب، مرجع سابؽ، صػِ)
 . ِِٗ( د. عمر حممي فيمي: االنتخاب كتأثيره في الحياة السياسية كالحزبية، مرجع سابؽ، صػ ّ)
كخاصة في ظؿ الظركؼ االقتصادية  ،لمناخبيف كاستخداـ اإلغراءات كالكعكد ( قد تقترف الدعاية بتقديـ الرشاكلْ)

التي أثرت سمبان عمى معيشة غالبية أفراد المجتمع، كتزايد معدالت البطالة كتفاقـ حدة الفقر في المجتمع كلغرض 
ي تكجيو األصكات الدعاية يقكمكف بتككيف مكاتب تقـك بإرساؿ خطابات لمناخبيف تعدىـ بكعكد شخصية مما يؤثر ف

 . ّْٖفي االنتخابات. انظر: د. حسف محمد ىند: منازعات انتخابات البرلماف، مرجع سابؽ، صػ
( دافع البعض عف التصكيت العمني لما يقتضيو مف الصراحة كالشجاعة األدبية كالشعكر بالمسئكلية، ككاف ٓ)

 ُٖحتى قانكف  ،لعمني فعالن في انكمترامف أىـ أنصاره مكنتسكيك كبسمارؾ كسيتكراف ميؿ، كطبؽ التصكيت ا
ـ. انظر: د. كحيد َُِٗنكفمبر  َّـ، كفي بركسيا النتخاب مجمسيا النيابي قبؿ دستكر ُِٕٖيكليك سنة 

 ػِٔٗسابؽ، صػ إبراىيـ: مرجع رأفت، د. كايت 
 . ُٓٓ( د. ماجد راغب الحمك: القانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، صػٔ)
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كالمسػػػاكاة بػػػيف المػػػكاطنيف فػػػي حػػػؽ التصػػػكيت، كالترشػػػيح، كسػػػرية االنتخابػػػات، كحظػػػر 
 الكظيفػػة العامػػة مجػػرد نصػػكص، ال أثػػر ليػػا فػػي الكاقػػع العممػػي. أكاسػػتخداـ المػػاؿ العػػاـ 

كىػػػك مػػػا سػػػاىـ فػػػي تكػػػريس التراجػػػع فػػػي ثقػػػة المػػػكاطف، كخمػػػؽ أجػػػكاء الالمبػػػاالة تجػػػاه 
 إلػىر الدستكرية كالشرعية كالقانكنية، إضػافة االنخراط في العمؿ السياسي ضمف األط

اإلسياـ في عزكؼ المكاطنيف عف التفاعؿ مع المؤسسات كاألطر الدسػتكرية الشػرعية 
كالقانكنية كعدـ ثقتيـ بقػدرة األطػر المؤسسػية عػف التعبيػر عػنيـ، كمػف ثػـ عػدـ قػدرتيا 

إف كجكد بيئة سياسية تنطكم عمػى تراجػع ، كبالتالي فعمى تغيير كاقعيـ الذم يعيشكنو
مستداـ في ثقة المكاطف تجاه المؤسسة التػي تمثمػو يػدؿ عمػى أف البيئػة السياسػية غيػر 

 الشركط المطمكبة لمتكازف. إلىصحيحة كتفتقد 
كأخيػػران: يمكػػف القػػكؿ أف نزاىػػة العمميػػة االنتخابيػػة مػػف كػػؿ جكانبيػػا، كفػػي جميػػع مراحميػػا  -ٕ

محػػرؾ الػػذم يجعػػؿ مػػف العمميػػة االنتخابيػػة أمػػران مػػؤثران كبٌنػػاءن، ىػػي العنصػػر األساسػػي كال
المػدخؿ الكحيػد إلعػادة كيجعؿ مف الشعب بحؽ مصدر السمطات كمالكيا، فالنزاىة ىػي 

كبالتػػالي تحقػػػؽ درجػػة أعمػػػى لتمثيػػؿ النػػػاس  بنػػاء حيػػػاة سياسػػية تنافسػػػية جديػػدة كحقيقيػػػة،
ف إحػػداث تغييػػر إيجػػابي فػػي النشػػاط ، األمػػر الػػذم يمكػػف مػػكتػػكفير الشػػرعية ليػػذا التمثيػػؿ

 السياسي في الدكلة.
 املطلـب الثاىي

 فقداٌ شسعية اإلجناش لألىظنة العسبية قبل أحداث السبيع العسبي
كلػػذلؾ المجتمػػع كظػػائؼ كميػػاـ  ،ساسػػان عمػػى فكػػرة المجتمػػع السياسػػيأيقػػـك القػػانكف العػػاـ 
ىػذه د كتعػكجػكده، ساسية مػف األ ف تمؾ الكظائؼ كالمياـ ىي الحكمةإيعمؿ عمى تحقيقيا، بؿ 

تمػػػؾ تسػػػخير  إلػػػىيشػػػير  ف الكاقػػػعأال إ ،(ُ)الكظػػػائؼ ىػػػي المصػػػمحة العامػػػة لممجتمػػػع السياسػػػي
االفػػػػػراد دكف  نخبػػػػػة معينػػػػػة مػػػػػف أكلصػػػػػالح بعػػػػػض الييئػػػػػات  أكالكظػػػػػائؼ لمصػػػػػمحة الحكػػػػػاـ 

 مجمكعيـ.
ساسية يككف مبرران لفقداف ألتحقيؽ المياـ ا فيخفاؽ تمؾ السمطة إف فإشؾ بدكف ادنى ك 

، كما تستطيع تحقيؽ الصالح العاـ ،خرلأالشرعية عف تمؾ السمطة كالبحث عف سمطة 
أحداث الربيع العربي إال ترجمة صادقة إلخفاؽ األنظمة العربية في تحقيؽ اإلنجازات، بؿ 

 المقكمات االساسية لإلنساف العربي.

                                  
ألداء تمؾ الكظيفة المحددة بالصالح العاـ،  كما أف القكانيف  إالالجدير بالذكر اف السمطة لـ تكجد اساسان (ُ) 

أك العاـ. د. نما تككف مبرمجة كمستيدفة لتحقيؽ ذلؾ الصالح المشترؾ إكاألنظمة التي تكضع في المجتمع، 
، القاىرةمة الدستكرية، مطابع دار الكتاب العربي، القانكف الدستكرم، النظرية العامة لممشك الفتاح ساير داير:عبد
 .ٗ، ٖـ. صػ ََِْ، ْط
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 تتضمف كالتي اإلنجاز، منظكمة يؿكتشغ تأسيس في الفشؿ إلى ذلؾ اإلخفاؽ كيرجع
 القضايا حكؿ كطني تكافؽ كبناء السياسية، المصداقية ترسيخ: منيا عديدة كعناصر أسسان 

 متكاممة تنمكية رؤية كبمكرة الديمقراطي، التحكؿ عممية كقكاعد أسس مقدمتيا كفى الكبرل،
 عممية، كبرامج كخطط استراتيجيات إلى ترجمتيا يتـ أف عمى محددة أكلكيات إلى تستند

صالح  التنفيذ، عممية عف كالمحاسبة المساءلة آليات كتفعيؿ التنفيذية، كالمؤسسات األجيزة كا 
 فرعيف كما يمي: إلىكبناءن عمى ما سبؽ قسـ الباحث ىذا المطمب  .الشفافية مبدأ كتعزيز

 الفرع األكؿ: عدـ الكفاء باإللتزامات االساسية سبب لفقداف شرعية اإلنجاز.
 الفرع الثاني: تغكؿ الفساد في األنظمة العربية أحد أسباب فقداف شرعية اإلنجاز.

 الفرع األول
 األساسية سبب لفقدان شرعية اإلنجاز عـدم الوفاء بااللتزامات

ف اإلنساف حر، كلكف ضركرات الحياة ىي التي تضطره لمتعاكف مع غيره، كىػذا أاالصؿ 
كامػػر مػػف الحكػػاـ " السػػمطة "، فػػإذا كػػاف اإلنسػػاف قػػد قبػػؿ الخضػػكع أالتعػػاكف يظيػػر فػػي صػػكرة 

بػديالن، كيتمثػؿ ذلػؾ البػديؿ فػي سػد حاجاتػو، اف يجػد  لسمطة غيره، فإنػو ينبغػي بػذلؾ الخضػكع 
نفسػيا، كيظيػر ذلػؾ فػي  الحياة عمىىـ ىذه الحاجات كالرغبات ىك ما يبقي أاشباع رغباتو، ك ك 
ساسػػان ميمػػة الييئػػة أني: دفػػع اعتػػداء الغيػػر، كليػػذا تنحصػػر كؿ : تػػكفير القػػكت كالثػػااأل ،مػػريفأ

نحػػػػت الييئػػػػة الحاكمػػػػة سػػػػمطة تتناسػػػػب مػػػػع ذلػػػػؾ مي  أجػػػػؿكمػػػػف ، مػػػػريفالحاكمػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ األ
 .(ُ)فراد في حياتيـ الخاصة كفي عالقتيـكتقيد في نفس الكقت حريات األ، تحقيقيما

كمػػا مػػف شػػؾ بػػأف المػػكاطف العربػػي قػػد عػػانى مػػف إىػػدار مػػكارده عمػػى نشػػاطات ال تنفعػػو، 
فالحككمػػػات العربيػػػة لػػػـ تػػػكفر لمكاطنييػػػا أبسػػػط الحقػػػكؽ مػػػف أمػػػف كعدالػػػة كضػػػماف اجتمػػػاعي 

عػػدك ليػػـ كعامػػؿ  إلػػىكغيرىػػا، كىػػي بػػذلؾ لػػـ تخػػٌؿ فقػػط بكاجباتيػػا تجػػاه مكاطنييػػا بػػؿ تحكلػػت 
 .(ِ)طف يعاني مف إىماؿ الدكلة كمف تآمرىا عميوإعاقة لجيكدىـ، كأصبح المكا

ساسػػية التػػي تعػػد مػػف المصػػمحة العامػػة فػػي الميػػاـ األفمػـػ تعمػػؿ الحككمػػات العربيػػة عمػػى تػػكفير 
، كالتػػػي مػػػف أىميػػػا فػػػي الشػػػرؽ أككػػػاف فػػػي الغػػػرب  متعممػػػان، كسػػػكاءن  أكميػػػان أكػػػاف سػػػكاءن م مجتمػػػع أ

 :اآلتي
  

                                  
كعماد نجاح السمطة أك فراد ىي جكىر المشكمة الدستكرية ألتمؾ النسبية بيف سمطة الحكاـ كحرية ا تعتبر(ُ) 
تكاد  بدم فالأالصراع خالد ك إف ىذا ذلؾ  إلىكيضاؼ فعمى ضكئيا يتـ تنظيـ العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ فشميا 

سابؽ، يؿ: راجع: د. عبد الفتاح ساير: مرجع صامرحمة جديدة، . لمزيد مف التف أحتى تبد ،احدل مراحمو تنتيي
 .ُٕصػ 
 .ٓٔايف يتجو الربيع العربي، مرجع سابؽ، صػ إلىد. سيؼ العسمي: (ِ) 
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 ساسية:توفير مقومات الحياة األ -ٔ
، كمػػف مباشػرةن  الحقػكؽ التػي تمػػس حيػاة الفػػرد أىػػـي ىػ (ُ)ساسػػيةكانػت تمػػؾ المقكمػات األلمػا 

يجابيػة اإل الحقػكؽ بااللتزامػاتف تكفؿ لمفرد الغذاء كالكساء كالسػكف كالعػالج، كتسػمى تمػؾ أىميا أ
 لتحقيػؽ ذلػؾنظمتيػا كقكانينيػا أكفي سبيؿ ذلؾ تسخر الدكلػة  ،التي تمتـز بيا الدكؿ تجاه مكاطنييا

رفػػت عي قػػد ك ، الصػػالح المشػػترؾ أكالكسػػيمة الصػػحيحة لتحقيػػؽ مػػا يعػػرؼ بالصػػالح العػػاـ  بأعتبارىػػا
 منػػػذي  كػػػذلؾ أنيػػػا مػػػف ميػػػاـ الحككمػػػة رفػػػتعي ك  االجتماعيػػػة،الحقػػػكؽ  بأسػػػـفػػػي الدسػػػاتير القديمػػػة 

ف الحككمػة كانػت تسػمى "الييئػة أكبالتحديد في الصيف، حيػث  ،القديمة في الشرؽ االمبراطكريات
 .حتى تكفر لمشعب حاجاتو الضركرية ،نتاج القكميإلكالتي تعنى با ،العادلة المستقيمة"

ساسػػية تتسػػاكل فػػي ضػػركرتيا فػػي جميػػع األ أك التقميديػػة كالجػػدير بالػػذكر بػػأف تمػػؾ الحقػػكؽ
نيػػا ىػػػي أالتػػاريخ يتضػػح  اءسػػػتقر كبإتخمفيػػا،  أكالمجتمعػػات بغػػض النظػػر عػػػف نسػػبية تطكرىػػا 

يكػػػف الكحيػػػد فػػػي قيػػػاـ جميػػػع الثػػػكرات الشػػػعبية فػػػي العػػػالـ أجمػػػع " قػػػديمان ف لػػػـ إكؿ السػػػبب األ
الطغيػاف التحرر مػف يا ىدف في القرف الماضي كاف الثكرات التحررية  فبالرغـ مف أف ،كحديثان"

 .إال أف التخمص مف الجكع كالحرماف كالميانة كاف مقدمان عمييا ،جنبيالمستعمر األك 
 عام:واالمن ال ةالحفاظ عمى السكين -ٕ

يمػاف بضػركرة إحػالؿ النظػاـ محػؿ ىي فاتحة كػؿ حضػارة، بػؿ ىػي نتيجػة اإل ةتعد السكين
مسػػػاؾ بزمػػػاـ الكاقػػػع كالسػػػيطرة عمػػػى اإل أجػػػؿالفكضػػػى، كلػػػـ الشػػػمؿ مػػػف البعثػػػرة كالتشػػػتت مػػػف 

االجتماعيػػة  ةف كػػؿ مػػا يعػػرض السػػكينأالقػػدـ عمػػى  مسػػيرتو، كقػػد درجػػت الػػنظـ القانكنيػػة منػػذي 
 .(ِ)كبال تردد ف ييدرألمخطر يجب 

جػراءات الكفيمػػة تخػاذ اإلإىميػا، فيػك يكفػؿ أساسػية ك حػد الحقػكؽ األأمػف يمثػؿ حػؽ األكمػا 
ال إفػراد جػراء ضػد األإم أتخػاذ إنفسػيـ، فػال يجػكز أبحفظ كرامة االفراد كحقيـ في الػدفاع عػف 

ال بمػػا إعمػػاليـ أغيػػر مقيػػديف فػػي تصػػرفاتيـ ك  فػػاألفراد كنتيجػػة لػػذلؾ ،فػػي حالػػة قيػػاميـ بجريمػػة
 .(ّ)كاالستثناء ىك ما جرمتو القكانيف ةباحىك اإل فاألصؿنصت عميو القكانيف، 

                                  
أضيفت إلييا نتيجةن لمتطكر الذم حدث في المذىب الفردم  كالتي ،ككذلؾ الحقكؽ االجتماعية ،نقصد بيا الحقكؽ األساسية(ُ) 

بعد ظيكر المذىب االشتراكي كالمذىب االجتماعي، حيث أصبحت في الزمف المعاصر ذات أىمية كاحدة كىي أساسية، لمزيد مف 
 كما بعدىا. ّّٖص التفاصيؿ حكؿ تطكر الحقكؽ التقميدية كاالجتماعية راجع: د. ثركت بدكم: النظـ السياسية، مرجع سابؽ، 

 .ِّْ، صػ ـُٖٗٗد. نعيـ عطية: الفمسفة الدستكرية لمحريات الفردية، دار النيضة العربية، القاىرة، (ِ) 
  :حيث نصت عمى اف (،ْٕ)نص الدستكر اليمني عمى مبدأ ىاـ يقتضي حفظ ذلؾ الحؽ االساسي في المادة رقـ (ّ) 

عمى نص شرعي أك قانكني، ككؿ متيـ برمء حتى تثبت  "المسئكلية الجنائية شخصية كال جريمة كال عقكبة اال بناءن 
 (ُْ)إدانتو بحكـ قضائي بات، كال يجكز سف قانكف يعاقب عمى أم أفعاؿ بأثػر رجعػي لصػػدكره، كما نصت المادة رقـ 

" ال يجكز القبض عمى احد أك تفتيشو أك  التمبسما عدا حالة " في :ـُُٕٗمف دستكر جميكرية مصر العربية لمعاـ 
المجتمع،  كيصدر  أمفحبسو أك تقييد حريتو بام قيد، أك منعو مف التنقؿ اال بأمر تستمزمو ضركرة التحقيؽ كصيانة 

 مر مف القاضي المختص أك النيابة العامة كذلؾ كفقا ألحكاـ القانكف.ىذا األ
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المسػاكاة بػيف االفػراد مػف حيػث  كأىميػةالعدالػة  إلػى تقػكدمف العاـ ف مقتضيات حفظ األأكما 
، كتمػػػؾ مػػػف اساسػػػيات كمػػػكاطفخضػػػكعيـ لمقػػػانكف، فػػػال فػػػرؽ بػػػيف كبيػػػر كال صػػػغير كال مسػػػؤكؿ 

لػييـ تنفيػذ إمػف المككػؿ كالمخالفػة لػو مػف قبػؿ رجػاؿ األ ،كيأخذ منيا مشػركعيتو ،بجدياتواالقانكف ك 
ىػـ ركيػزة يقػـك عمييػا أنتػائج سػمبية، كتفقػد ذلػؾ الجيػاز  إلػىؤدم ، ككػذلؾ القضػاة يػاحكاـ القػانكف

، كقػد يػؤدم فػي بعػض البمػداف التػي مػا تػزاؿ تحػت هعممو كىي تعاكف المكاطنيف كاحتراميـ ألفػراد
 الخركج عف النظاـ بؿ كمقاكمة السمطات. إلىالجيؿ  إلىلعصبية اضافة الجيكية كا

 العدالة االجتماعية وصون الحريات: -ٖ
، كبالتػالي فػإف أم (ُ)تعد قضية العدالة االجتماعية عند الكثيػريف ىػي لػب الػنظـ الديمقراطيػة

كيمكػػف القػكؿ بػػأف نظػاـ ال يتناكليػا كيمتػػـز بيػا يقػػع خػارج اإلطػػار الػديمقراطي كال يمػت لػػو بصػمة، 
جميع الػنظـ، تعمػف سػعييا لتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة، بغػض النظػر عػف مفيكميػا ليػا، كأسػمكب 

 .(ِ)تحقيقيا، حسب الفكر السائد في المجتمع، ككنيا الكسيمة التي تستمد شرعيتيا مف خالليا
م لمػنظـ كيعد مفيـك العدالة االجتماعية مف المفاىيـ غير المضبكطة عمى المستكل الفكػر 

 تحصػػػى ال التػػػي كالتعريفػػػات االجتماعيػػػة، العدالػػػة مفيػػػـك فػػػي الكبيػػػر التنػػػكع السياسػػػية، كرغػػػـ
 العمميػػة كأصػػحاب المؤلفػػات البػػاحثيف األكػػاديمييف، مػػف كبيػػر عػػدد يجمػػع االجتماعيػػة، لمعدالػػة
 .(ّ)االجتماعية العدالة لتحقيؽ تكافرىا الكاجب العناصر مف عدد عمى

 فػي اإلخفػاؽ مػف كتنمػكم اقتصػادم تفػاكت مػف بينيػا مػا عمػى العربيػة المجتمعػات كتعاني
 تطبيػػؽ فػػي الػػدكؿ مػػف العديػػد انخػػراط بسػػبب االجتماعيػػة، العدالػػة عمػػى القائمػػة التنميػػة تحقيػػؽ

 اإلجحػػػاؼ صػػػكر مػػػف عربػػػي بمػػػد يخمػػػك فػػػال المسػػػاكاة، كعػػػدـ كالتيمػػػيش الفقػػػر تكػػػرس سياسػػػات
 كالتيميش. اإلقصاء كصكر كالتمييز

كالجػػػدير بالػػػذكر أف العدالػػػة االجتماعيػػػة، ظمػػػت كمازالػػػت حمػػػـ يػػػراكد الشػػػعكب العربيػػػة، منػػػذي 
عقكد مضت، كلـ تحقؽ األنظمة السياسػية المرتكػزة عمػى االقتصػاد الريعػي كالفئكيػة كالفسػاد، ىػذا 

                                  
 .ٕ، صػمكاف كتاريخ نشرك دار  دالة االجتماعية كضكابط تكزيع الثركة في االسالـ، بدكف( د. زىير االعرجي: العُ)
أف الحرية ليا جناحاف ىما جناح الديمقراطية كجناح العدالة االجتماعية، فال يمكف الفصؿ بيف  :( يرل البعضِ)

الديمقراطية السياسية كالديمقراطية االجتماعية، كال يستطيع المكاطف أف يمارس حريتو السياسية قبؿ أف يتحرر مف 
 كأف يتخمص مف ،ؿ مف الثركة الكطنيةف لو الفرص المتكافئة في نصيب عادك كأف تك ،اإلستغالؿ في جميع صكره
 كما أف الديمقراطية السياسية ال يمكف أف تتحقؽ في ظؿ سيطرة طبقة مف الطبقات ،كؿ قمؽ يبدد أمف مستقبمو

 ةكرقة عمؿ بعنكاف " تطكر المجتمع كتحقيؽ العدالة االجتماعية، منشكر  راجع: خالد الخكلى، عمى السمطة كالثركة
 www.almaglesalwatany.orgي عمى الرابط : عمى مكقع المجمس الكطن

، المالية ( مف ابرز تمؾ العناصر: المساكاة كعدـ التمييز كتكافؤ الفرص، كالتكزيع العادؿ لممكارد كاألعباءّ)
ارد العدالة االجتماعية، ماعية: مركز مك مفيكـ العدالة االجتراجع: كالضماف االجتماعي، كتكفير السمع العامة. 

 . ّص ـ،َُِّديسمبر  ُالقاىرة، 

http://www.almaglesalwatany.org/
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، مقارنػة بمػا تحقػؽ فػي دكؿ اخػرل، قاربػت ظركفيػا السياسػية كاالقتصػادية العديػد (ُ)الحمـ الجميؿ
ف الػػدكؿ العربيػػة، كلكنيػػا اصػػبحت دكالن زراعيػػة كصػػناعية منافسػػة، كجسػػدت العمػػؿ فػػي تحقيػػؽ مػػ

عدالػػة اجتماعيػػة، ترتكػػز عمػػى مصػػادر انتػػاج حقيقيػػة كمارسػػت اسػػتقاللية فػػي قراراتيػػا السياسػػية، 
 بعيدا عف التبعية العمياء، كمف ىذه الدكؿ ماليزيا كسنغافكرة. كما ثكرات الربيػع العربػي إال ترجمػة

يؤكػػد عمػػى  إلخفػػاؽ األنظمػػة العربيػػة فػػي تحقيػػؽ عدالػػة اجتماعيػػة حقيقيػػة، فػػالثكرة عمػػال ن تقػػدميا ن
 إقامة مجتمع الكفاية كالعدؿ، مجتمع العمؿ كتكافؤ الفرص، مجتمع اإلنتاج كالخدمات.

 األنظمة العربية قدرة ضعؼ في الزاكية حجر يمثؿ األداء مستكل تدنى فإف األخير، كفى
 كذلػػػؾ تمػػؾ الػػػنظـ، مصػػػداقية اىتػػزاز معضػػمة كبػػػرل تتمثػػؿ فػػػي إلػػػىباإلضػػافة  اإلنجػػػاز، عمػػى
 لـ حككماتيا أف كما. قميؿ كالفعؿ كثير فالقكؿ كاألفعاؿ، األقكاؿ بيف حقيقيةن  فجكةن  لكجكد نتيجة
 ففػػي بيػػا، الكفػػاء عػػدـ أسػػباب لمشػػعب تشػػرح أك تفسػػر كلػػـ قطعتيػػا، قػػد كانػػت كثيػػرة بكعػػكد تػػؼ

 لػـ إنجػازات عػف تتحدث تصريحات تأتى حدتيا، درجة كتزداد األزمات فيو تتكاثر الذل الكقت
" النيضػة مشػركع" أف األيػاـ تبػيف الغمػكض، كمػع يكتنفيػا مستقبمية كعف خطط أحد، بيا يشعر
 .إال ليس عامة كعناكيف شعارات كأنو مجرد كبير، كىـ

 طػػرح عمػػى القػػدرة كانعػػداـكالمدركسػػة  الكاضػػحة كالبػػرامج االسػػتراتيجيات غيػػاب ظػػؿ كفػػى
 قػػادرة غيػر كػؿ ذلػؾ جعػػؿ مػف األنظمػة العربيػػة كحككماتيػا جديػػدة، عمػؿ كأسػاليب كأفكػار رؤل
 .ىيبتيا كانحسار مصداقيتيا تآكؿ المحصمة دقيؽ، ككانت بشكؿ الكاقع قراءة عمى

اف الشػػػرعية ىػػػي الركيػػػزة الكبػػػرل لكجػػػكد الػػػنظـ  إلػػػىكيخمػػػص الباحػػػث فػػػي نيايػػػة ىػػػذا الفػػػرع 
السياسية، كعمييا أف تحافظ عمييا الستمرار بقائيا، مف خالؿ قياميا بمياميا التي كيمفػت بيػا مػف 
قبػػؿ مالػػؾ الشػػرعية كمصػػدرىا، كىػػك الشػػعب، فػػإذا مػػا أيخفقػػت فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ بشػػكؿ حػػاد زالػػت 

لشرعية الدستكرية ذاتيا، مف خػالؿ اإلنتخابػات شرعيتيا كأسترد الشعب زماـ االمكر مباشرة عبر ا
 الشرعية الثكرية إلختيار سمطة أخرل عند عدـ اإلستجابة لمتغيير السممي الديمقراطي.  أك

 الفرع الثاني 
 تغـول الفساد في األنـظمة العربية سبب لفقدان شرعية اإلنجاز

 مػػػف تتفػػػاكت أنيػػػا السياسػػػي، إال كالتنظػػػيـ السياسػػػية األنظمػػػة تػػػرتبط ظػػػاىرة الفسػػػاد بكجػػػكد
 األنظمػػػة أنػػػكاع بعػػػض ترافػػػؽ التػػػي البيئػػػة أف كآخػػػر، كمػػػا مجتمػػػع بػػػيف كالدرجػػػة الحجػػػـ حيػػػث

 مف أكثر كتغمغميا الفساد ظاىرة بركز عمى ، تشجعالديكتاتكرية االستبدادية كاألنظمة السياسية
 مػف أسػس عمػى تقػـك التيالديمقراطية،  األنظمة في الظاىرة ىذه تضعؼ آخر، بينما نظاـ أم

  .(ِ)القانكف كسيادة كالمساءلة الشفافية العامة، كعمى كحرياتو اإلنساف حقكؽ احتراـ
                                  

انًإرًش انخبيس ٔانؼششٍٚ  ئنٗانؼذانخ االجزًبػٛخ فٙ انٕطٍ انؼشثٙ، ٔسلخ ػًم يمذيخ  ( د. صٚبد دبفظ:1)
 و.2014َٕٕٚٛ 20نهًشكض انمٕيٙ انؼشثٙ، ثٛشٔد، 

رٕسٚخ، انًشكض انذًٚمشاطٙ ػهٗ انمٛى االَسبَٛخ فٙ األَظًخ انذٚكزب( ساجغ: يذًذ َجٛم انشًٛٗ: خطش انفسبد انسٛبسٙ 2)
 و.2013، انمبْشح، انؼشثٙ
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، إال أنػػػو لػػػـ يتفػػػؽ فقيػػػاء القػػػانكف كالكتػػػاب كالمنظمػػػات المعنيػػػة الفسػػػادكرغػػػـ قػػػدـ ظػػػاىرة 
كتتنػكع اثارىػا، فالفسػاد ظػاىرة معقػدة تتشػعب أسػبابيا  ،(ُ)بمكافحة الفساد عمى تعريؼ محدد لو

، كال شػؾ أف جميػع ىػذه ِ()كما تتعدد مظاىرىا لتشمؿ أنكاعان مختمفػة مػف انمػاط السػمكؾ الشػاذة
المظػػاىر متػػكافرة لػػدل جميػػع الػػنظـ العربيػػة، كلكػػف بنسػػب متفاكتػػة. فالنفقػػات عمػػى المؤسسػػات 

غيػػػر  % مػػػف المػػػكارد العامػػػة، كتمثػػػؿ النفقػػػاتَْالعسػػػكرية كاألمنيػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي تفػػػكؽ
المرئيػػة كخصكصػػا تمػػؾ التػػػي تنفػػؽ عمػػى االسػػتخبارات كمالحقػػػة المعارضػػيف نسػػبة كبيػػرة مػػػف 

 .ّ()% المتبقية مف المكارد العامةَٔالػػ
كتؤكػػػد التقػػػارير الدكليػػػة لممنظمػػػات كالييئػػػات غيػػػر الحككميػػػة عمػػػى مػػػدل انتشػػػار الفسػػػاد 

 مؤشػػػر“ بعنػػكاف تقريػػر فػػيالدكليػػػة  الشػػفافية منظمػػة كتغكلػػو فػػي الػػدكؿ العربيػػة، فقػػػد اكضػػحت
، (ْ)دكلػػة (ُٕ) االكسػػط شػػممت كالشػػرؽ افريقيػػا شػػماؿ فػػي ”الػػدفاع قطػػاع فػػي الفسػػاد مكافحػػة
 ”مخػػػاطر“ ذات( د) الفئػػػة فػػػي تػػػكنس حمػػػت :التػػػالي النحػػػك عمػػػى العربيػػػة الػػػدكؿ صػػػنفت حيػػػث
 ذات( إم) الفئػػػة فػػػي كالسػػػعكدية كايػػػراف كاالمػػػارات كلبنػػػاف األردف حمػػػت فيمػػػا ”العاليػػػة“ الفسػػػاد
 كسػػكريا كعمػػاف كالبحػػريف كليبيػػا كالعػػراؽ كالمغػػرب ، أمػػا الككيػػت”جػػدا العاليػػة“ الفسػػاد مخػػاطر
 .(ٓ)"الحرجة" المخاطر ذات( إؼ) الفئة فقد حمت في كاليمف كقطر كمصر كالجزائر

ففػػي الػػيمف يمكػػف الكقػػكؼ عمػػى مػػدل انتشػػار الفسػػاد كتفشػػيو، مػػف خػػالؿ تصػػفح التقػػارير 
، كالييئػة الكطنيػة (ٔ)كالحككمية مثؿ تقارير الجيػاز المركػزم لمرقابػة كالمحاسػبةالسنكية الرسمية 

                                  
. ّْٓ( لالطالع عمى التعاريؼ الخاصة بالفساد: راجع: د. حسيف تكفيؽ: مشكمة الشرعية، مرجع سابؽ، صػ ُ)

. ِٖ، ص، مرجع سابؽالقيسي: كيؼ كاجو االسالـ الفساد االدارم د. كامؿ صكر ،ككذلؾ د. سيؼ راشد الجابرم
 .َْبيركت، ص، مطابع تكنكبرس، ـََِٓ، ُككذلؾ: الجمعية المبنانية لتعزيز الشفافية: كتاب الفساد، ط

( اىميا: االختالس استغالؿ النفكذ ىدر الماؿ العاـ كتكظيفو لغير ما خصص لو، اضافو لبعض المظاىر ِ)
الكساطة؛ المزاجية في اصدار القرارات االدارية دكف التقيد بالقكانيف كاألنظمة؛ تسريب المعمكمات  مثؿ :االخرل

في الكظائؼ كالعقكد الحككمية؛ السرية عف الخطط التنمكية القادمة؛ تفضيؿ ذكم الصالت كالقربى في التعيينات 
 باألمكاؿ العامة. جسيمان  ىماؿ الجسيـ بما يمحؽ ضرران اإل
 .ٓٔايف يتجو الربيع العربي، مرجع سابؽ، صػ إلىيؼ العسمي: د. س( ّ)
ما تككف مظاىر ذلؾ الفساد السياسي ىي الخطكة األكلى لمنظمات المجتمع المدني كالنقابات كالحقكقييف  ( عادةن ْ)

 الرسمي. المتكفرة عمى الرابط ـََُِ-ـََِٓالدكلية،  في ذلؾ: تقارير منظمة الشفافية :لمتابعة المفسديف، راجع
 : التالي

http://www.transparency.org/ 
( راجع: أسماء حسف الخكلي: كاقع كآفاؽ اقتصادات دكؿ الثكرات العربية، مكقع السياسة الدكلية، مؤسسة ٓ)

 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3308.aspx  :التالي ، متاح عمى الرابطـَُِٔ/ِ/ُِاالىراـ 
( يصدر الجياز المركزم لمرقابة كالمحاسبة في اليمف تقارير سنكية عف اداء المؤسسات الحككمية، كيقدـ ٔ)

فعؿ لمتابعة الفساد كاالختالؿ المالي ال أف تمؾ التقارير ال تي امجمس النكاب كرئاسة الجميكرية،  إلىالتقارير 
 كاالدارم.

http://www.transparency.org/
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مػا تنالػو  إلػىسػنكم مػف اإلشػارة  أك، حيث ال يكػاد يخمػك تقريػر فصػمي (ُ)العميا لمكافحة الفساد
أيػػػادم الفسػػػاد كالمفسػػػديف مػػػف النيػػػب كاالخػػػتالس، بمعػػػزؿو عػػػف القضػػػاء، تبعػػػان لرغبػػػة السػػػمطة 

ف التقارير الدكلية كاالقميمية التػي رصػدت الفسػاد فػي الػيمف، كالتػي تصػدرىا السياسية ناىيؾ ع
، كغيرىػػا مثػػؿ البنػػؾ الػػدكلي، (ّ)، كالمنظمػػة العربيػػة لمكافحػػة الفسػػاد(ِ)منظمػػة الشػػفافية الدكليػػة

، حيػػث جػػاءت تقاريرىػػا الدكريػػة مؤكػػدة عمػػى تفشػػي (ْ)كاتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة الفسػػاد
، بشػكؿ مخيػؼ يكػاد يعصػؼ بالدكلػة، لتضػع الػيمف بػيف العشػر الػدكؿ األكثػر الفساد في اليمف

 .(ٓ)فسادان عمى مستكل العالـ في كؿ التصنيفات الدكلية عمى مستكل العالـ
الفساد كبير جدان، حيث يشػير  حجـ، بأف (ٔ)كفي مصر تفيد المؤشرات اإلحصائية الرقمية

كشػفت  حديثة أف دراسة إلىكاالقتصادية،  كالقانكنية السياسية لمدراسات المصرييف يشير مركز
 َٓ إلػػى المصػػرم تصػػؿ باالقتصػػاد خسػػائر إلحػػاؽ فػػي تسػػبب ينػػاير ثػػكرة قبػػؿ الفسػػاد تفػػاقـ أف

 ـَُُِ لعػاـ التنافسػية تقػارير الفسػاد، فػي بسػبب مصػر ترتيػب تراجػع سنكيان، كمػا جنيو مميار
 .(ٕ) كالكطنية األجنبية األمكاؿ رؤكس ىركب عف فضالن  ،ُٖلممركز

                                  
( ىي ىيئة حديثة كتعد أعمى ىيئة كطنية مستقمة في الجميكرية اليمنية ليا صالحيات قانكنية في مكافحة ُ)

بشأف مكافحة الفساد إثر مصادقة  ـََِٔلسنة  ّٗ، كقد أنشئت بمكجب القانكف رقـ مرتكبيوالفساد كتعقب 
بالشخصية االعتبارية ك ليا استقالؿ مالي  مجمس النكاب عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد. كتتمتع الييئة

دارم، كمقرىا الرئيس   العاصمة صنعاء.في  يكا 
ألمانيا كمؤسسة غير ربحية، كىي اآلف منظمة عالمية غير في  ـُّٗٗسست في عاـ أ( الشفافية الدكلية: تِ)

 ظـ دكؿ العالـ. حككمية تقكد الحرب ضد الفساد. كتصدر تقارير سنكية عف الفساد في مع
 /http://www.transparency.org :التالي عمى الرابط يتـ اإلطالعمف المعمكمات  لمزيد

 في العالـ العربي. الرشيدمؤسسة أىمية مستقمة تيدؼ إلى تعزيز الشفافية كالحكـ  :( المنظمة العربية لمكافحة الفسادّ)
، كىي تيعد االتفاقية األكثر ـََِٓديسمبر  ُْاألمـ المتحدة لمكافحة الفساد: دخمت حيز النفاذ في  ( إتفاقيةْ)

دكلة. تمـز  ُٓٔ، صادقت عمييا ـَُِّكحتى يناير  ،في مكافحة الفساد عمى نطاؽ عالمي األكثر شمكالن كقكةن 
الفساد التي تؤثر عمى قكانيف  االتفاقية الدكؿ األطراؼ فييا بتنفيذ مجمكعة كاسعة كمفصمة مف تدابير مكافحة

تمؾ الدكؿ. مؤتمر الدكؿ األطراؼ في  بيفالتعاكف الدكلي  ، كأيضان كممارسات إرتكاب الفساد كتشجيعو مؤسساتك 
 اتفاقية مكافحة الفساد لألمـ المتحدة ىك صؾ تنفيذ ىذه االتفاقية. متكفر عمى الرابط:

http://gopacnetwork.org/ar/programs. 

الشعكب العربية في كاد كالحككمات في كاد آخر!" ، عمى مكقع  :( راجع: كينستكني: المؤشرات الدكليةٓ)
ترليكف ريػاؿ خالؿ سبع  ِحجر: االرىاب كالفساد كبدا اليمف أحمدـ، راجع : د. ََِٗنكفمبر  ُُالسكيسرية، 

 . متاح عمى الرابط:ـَُِْ/ٓ/ُْسنكات، منشكر عمى مكقع ككالة خبر لألنباء اليمنية، بتاريخ 
http://www.swissinfo.ch/ara/ 

http://www.khabaragency.net/news12620.html 

مركز عف ، صادر ـََُِفي العالـ العربي، التقرير السنكم  اإلنساف( راجع: تقرير جذكر الثكرة : حقكؽ ٔ)
 .ـَُِِ-ـَُُِ. ككذا : التقرير االستراتيجي العربي، ُّْ، صػ ـََُِ، اإلنسافالقاىرة لدراسات حقكؽ 

( ساجغ: انزذذٚبد انذبنٛخ ٔانشؤٚخ انًسزمجهٛخ، رمشٚش االلزصبد انًصش٘، انًشكض انًصش٘ نهذساسبد االلزصبدٚخ، 2)
 و. 2011انمبْشح، االلزصبدٚخ، 

http://www.transparency.org/
http://www.swissinfo.ch/ara/
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أصػػبح شػػديدة اإلنتشػػار، إال أنػػو  عالميػػةكأخيػػران يمكػػف القػػكؿ: بػػأف الفسػػاد اليػػـك أضػػحى ظػػاىرة 
ككػػػػػاف مػػػػف  تداعياتػػػػػو المػػػػػدمرة  .ُ()العربيػػػػةدكؿ الػػػػػأداة مػػػػف أدكات الحكػػػػـػ كاإلدارة فػػػػي العديػػػػػد مػػػػف 

كمػا أنػو كػاف مػف ، زعزعة االستقرار السياسي كاالقتصادم، كعرقمة النمػك كزيػادة الفقػر، ِ()كالمتشعبة
تقػػكيض الديمقراطيػػة فػػي بمػػداف الربيػػع العربػػي، كالعجػػز عػػف مكافحتػػو  إلػػىأىػـػ األسػػباب التػػي أدت 

 كالتصدم لو ستككف نتائجو المستقبمية كارثية كمدمرة عمى العرب حكاـ كمحككميف.
  

                                  
العربية لمتنمية اإلدارية، )أعماؿ المؤتمرات(، ( د. عادؿ عبدالعزيز السف، مكافحة أعماؿ الرشكة، المنظمة ِ)

 .ْْٕـ، صػ ََِٗالقاىرة، 
 .ٖسابؽ، صػ رحيـ حسف، بحث عف الفساد، مرجع  .( القاضيِ)
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 دلبحج الثانيا
 واقع شرعية األنظوة العربية بعد أحداث الربيع العربي

رغـ كؿ األسباب التي ادت لقياـ الحراؾ الشعبي الثكرم في العديد مف الدكؿ العربية، كالتػي 
التخمص مف كؿ السمبيات المكجػكدة فػي أنظمػة الحكػـ فػي دكليػـ، إال أنػو  إلىسعى فييا الشباب 

لػػـ يكتػػب ليػػـ النجػػاح فػػي تحقيػػؽ غايػػاتيـ، فقػػد تػػـ االلتفػػاؼ عمػػى أىػػدافيـ النبيمػػة بكسػػائؿ كطػػرؽ 
 .  (ُ)تمفة في جميع األقطار العربية التي المسيا الحراؾ الثكرم المسمى بالربيع العربيمخ

ـ، قػد صػاحبو َُُِكمما تجدر اإلشارة إليو أف الحراؾ الشعبي العربي الػذم بػدأ مػع العػاـ 
فػي البدايػة فيمػا يخػص مكافحػة الفسػاد كمالحقػة المفسػديف، إال أف تمػؾ  اإليجابيػاتظيكر بعض 

االيجابيػػات قػػد تالشػػت سػػريعان بػػؿ كطغػػت السػػمبيات التػػي قضػػت عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك جميػػؿ كمحفػػز 
الحػد الػذم جعػؿ الػػبعض  إلػىلخػكض الكفػاح الشػعبي نحػك إيجػاد أنظمػة حكػػـ ديمقراطيػة عادلػة، 

 حتجاجات التي إستمرت ما يقارب العاميف.يعض أناممو ندمان أنو شارؾ في تمؾ اال
فقد تراجعت األحكاؿ االقتصادية كاألمنية بسقكط األنظمة الحاكمة كباتت معظـ تمؾ 
الدكؿ تعيش في أكضاع أمنية ينطبؽ عمييا كصؼ )الفكضى الخالقة( فال يكاد يمر عمييا 
يـك دكف أف يراؽ دماء أبنائيا ألسباب متعددة يعمف البعض منيا، كجميا يظؿ مجيكالن في 

مييف كالدكلييف، كما أف أكضاعيـ االقتصادية تدىكرت، حتى اصبح ككاليس السياسييف المح
الناس يحمدكف أكضاعيـ في ظؿ حكـ األنظمة الفاسدة التي كانت تحكميـ، كتبعان لذلؾ قسـ 

 مطمبيف كما يمي: إلىالباحث ىذا المبحث 
 المطمب االكؿ: محدكدية النتائج االيجابية لثكرات الربيع العربي.

 تخبط االنظمة العربية الناشئة بعد أحداث الربيع العربي.المطمب الثاني: 
 املطلب األول

 حمدودية اليتائخ االجيابية لثوزات السبيع العسبي
 حيػػث العربيػػة، السياسػػية الحيػػاة فػػي جديػػدان  كاقعػػان  العربػػي فرضػػت الربيػػع ال شػػؾ أف ثػػكرات

 قػيـ فييا ديمقراطية، تحتـر أكثر سياسية أنظمة كبناء ديمقراطي، تحكؿ معالـ فييا تظير بدأت
الػػػكعي  كمػػػا صػػػاحب ظيكرىػػا بعػػػض اإليجابيػػػات مثػػؿ تعزيػػػز الديمقراطيػػة، المكاطنػػة كالمبػػػادئ

 الفسػاد، كمػا جكانػب بعػض مػف التقميديػة، كالػتخمص القيػكد مػف المجتمػع، التحػرر في السياسي

                                  
كغير مباشر،  ان مباشر  ان أك دكلي ان قميميإ كاف تدخالن أ غمب تمؾ الكسائؿ الممتكية بدعـ خارجي سكاءن أ( جاءت ُ)

غير ما كاف إلى في سبيؿ الذىاب بنتائج الحراؾ الشعبي العربي  كاألمنيةكاستخدمت الكسائؿ االقتصادية كاالعالمية 
غمبية المشاركيف في اأك المتحزبة كىي الفئة التي تمثؿ  المؤدلجةالشباب كالمثقفكف كالنخب العربية غير  ييدؼ إليو

تكفيؽ إبراىيـ: الثكرات كاالنتفاضات كتحكالت الكاقع السياسي العربي، كراسات الحراؾ العربي. راجع: د. حسنيف 
 .ٗـ، صػَُُِ، السنة الحادية كالعشركف، ِِٓالعددالقاىرة، استراتيجية، مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية، 
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 بػػػيف األدكار ىندسػػة إعػػػادة أسػػاس عمػػػى القػػائـ المػػػدني المجتمػػع لحركػػػات الفاعػػؿ الػػػدكر ظيػػر
 التحػػػكؿ كتكػػػريس إرسػػػاء فػػػي المػػػدني المجتمػػػع دكر السػػػتعادة كذلػػػؾ المػػػدني، كالمجتمػػػع الدكلػػػة

رساء الديمقراطي،  العربي. الربيع دكؿ في التشاركية الديمقراطية معالـ كا 
فػي كػؿ مػا تػال قيػاـ الحػراؾ الثػكرم  األبػرزغير أف اآلثػار السػمبية تكػاد تكػكف ىػي السػمة 

ف تفاكتػت نسػب السػمبية فيمػا بينيػا، بػؿ  في كؿ الدكؿ العربيػة التػي نػاؿ منيػا الربيػع العربػي، كا 
الدكؿ االخرل المجاكرة ليا. كتبعػان لػذلؾ قسػـ الباحػث  إلىإف تمؾ السمبيات قد تجاكزتيا لتصؿ 

 فرعيف عمى النحك التالي: إلىىذا المطمب 
 ؿ: تفشي ظاىرة التعصبات المذىبية كالطائفية كالسياسية بعد أحداث الربيع العربي.الفرع االك 

 الفرع الثاني: تدىكر االكضاع االقتصادية كاألمنية بعد أحداث الربيع العربي.
 الفرع األول 

 والطائفية والسياسية بعد أحداث الربيع العربي المذىبية التعصبات ظاىرة تفشي
 لمػػػرأم المبتػػػذؿ التعصػػػب عمػػػى تػػػػبنى كانمػػػا الػػػرأم، فػػػي االخػػػتالؼ تبنػػى الطائفيػػػة عمػػػى ال
نمػػا العادلػػة المشػػاركة تقبػػؿ ال فيػػي تيميشػػو، إلػػى كتيػػدؼ اآلخػػر مػػع التعػػايش تػػرفض ككنيػػا  كا 
األكلػى، كرغػـ  بالدرجػة اجتماعيػة سياسػية قضػية كلػذا فيػي شػيء، كػؿ عمػى االسػتحكاذ تمارس

كجػػكد سػػمطة قكيػػة، تعمػػؿ كفػػؽ قكاعػػد ثابتػػة كىكيػػة قػػدـ ىػػذه الظػػاىرة، إال أنيػػا تختفػػي فػػي حػػاؿ 
 .(ُ)كاحدة مستقرة في كجداف الشعكب، كتثكر كتسطع مع انعداـ األمف كالسمطة

كالمالحػظ أف الحػراؾ الثػكرم الػذم أسػقط أنظمػة الحكػـ فػي دكؿ الربيػع العربػي، كانػت لػػو 
لمحمػة الكطنيػة، كبػرزت آثاران سمبية متعددة، خاصة في الجانب البنائي كالبنيكم، حيػث تػأثرت ا

أزمػػػة فػػػي اليكيػػػة الكطنيػػػة لػػػـ تكػػػف ظػػػاىرة عمػػػى المسػػػتكيات المختمفػػػة المذىبيػػػة كالحزبيػػػة، بػػػؿ 
 كاصبحت عمى مستكيات متعددة، داخؿ معظـ الدكؿ التي مر عمييا طيؼ الربيع العربي.

ة السابقة عمى الربيع السياسي النظـ منيا تعان التي البنائية األزمةة حد تادازد قدك 
 عممية راراستمالعربي،  كبرزت خصائص سمبية جديدة اتضحت مف خالؿ عدة أمكر أىميا: 

 غيرؿ بشك األمني االنفالت حالة نطاؽ تساعا، كاكمؤسساتي الدكؿ أجيزة في المؤسسي التآكؿ
 كانت رائـالج مف أنكاع انتشار، ك (2)كاليمف مصرالدكؿ العربية خاصة في  تاريخ في مسبكؽ

                                  
ة بيف الييكدي تنشأ في المجتمعات السابقة، فمثالن العنصرية في حاالت عديدة  أكرفت الطائفية ( عي ُ)

الييكد مف دـ المسيح عميو السالـ؛ كما  أةاف بر الفاتيك أف أعمفإال بعد  ظاىريان  كالمسيحية لعدة قركف، كلـ تنتو
يرلندا أؿ الدماء في اأكركبا كالذم ما زاؿ قائمان كأس انت فيالدمكم بيف الكاثكليؾ كالبركتست ظيرت في الصراع

( ـ، كقد نجح الييكد كاعداء ُُِٗ-َُٗٔفية عمى العالـ العربي )ناىيؾ عف الحركب الصميبية الطائ… 
كقياـ المذاىب  ،الديف االسالمي عف طريؽ االجتيادات إلىنسخ ىذه الطائفية كالمذىبية  فيالمسمميف 

 المختمفة لتككف ركيزة الصراع بيف المسمميف في كؿ كقت.
 ـ. َُِْ/ُِ/ُّليمف، مكقع األمناء نت، نشر بتاريخ مكسـ االغتياالت في ا ـ،َُِْ( راجع: كماؿ البرتاني : ِ)
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 زايدتك  ،(2)كاالجتماعية االقتصادية األزمة حدة تفاقـ، ك (ُ)عربيةال اتالمجتمع في الحدكث نادرة
 إلى تحٌكلت فالمساجد ،أحداث الربيع العربي بعد ما فترة في خاصةن  لمديف، السياسي التكظيؼ
انقساـ طائفي كمذىبي  إلىمما أدل  ،السياسية المكاقؼ عف كالتعبير السياسيد لمحش منابر

سيككف السبب الرئيسي في ظيكر كثير مف المشكالت كالصراعات التي ستنسؼ ما تبقى مف 
 البالد في السياسية االنقسامات زايدتكقد ساىـ كؿ ذلؾ في األمف كاالستقرار في المنطقة، 

 كالقكل بحزااال معسكر :سياسييف معسكريف أك قسميف إلى فييا المجتمع انقسـ إذ ،العربية
 كتقدمية. قكميةك  راليةليب مف بالمدنية المكصكفة القكل معسكرك  ،اإلسالمية

كما أف ىناؾ انقسامات ظيرت جمية ككاضحة داخؿ التكػتالت السياسػية التػي تضػـ عػددان 
مف االحزاب المتباينة فيما بينيا أيدكلكجيان كفكريان، ككػذلؾ داخػؿ األحػزاب السياسػية، بػؿ كحتػى 

النقابػػػات كالجمعيػػػات  إلػػػىالمدنيػػػة الكطنيػػػة الممثمػػػة لمنظمػػػات دكليػػػة كصػػػكالن  داخػػػؿ المنظمػػػات
االجتماعية الخيرية، فكؿ تمؾ المككنػات االجتماعيػة انقسػمت عمػى نفسػيا بػيف مؤيػد كمعػارض 
لػػيس بػػيف سػػمطة كمعارضػػة فقػػط، بػػؿ كحتػػى عمػػى مسػػتكل كػػؿ مرحمػػة ثكريػػة، كبنػػاءن عمػػى كػػؿ 

 اعية حدثت في ىذه المرحمة.اجتم أكاقتصادية  أكمسألة سياسية 
 أكالعربيػػػة تنػػػذر بتفككيػػػا  المجتمعػػػاتكأخيػػران: بػػػرزت انقسػػػامات أخطػػػر كاشػػػد كطئػػة عمػػػى 

فبعػػػد أف كانػػػت  تقسػػػيميا عمػػػى أقػػػؿ تقػػػدير، أتػػػت معتمػػػدة عمػػػى الجانػػػب العقائػػػدم كالمػػػذىبي،
 إلػػػىاالختالفػػػات فػػػي ىػػػذا الجانػػػب تقػػػـك عمػػػى النػػػذر اليسػػػير مػػػف الجزئيػػػات البسػػػيطة، تحكلػػػت 

ظيكر عدائية مذىبية تتستر بالديف  إلىأساسيات الديف كاصكلو كشخصياتو، األمر الذم أدل 
لتنػػػاؿ مػػػف جميػػػع الػػػديانات األخػػػرل، كترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ تشػػػكيو الػػػديف االسػػػالمي، كلعػػػؿ الكاقػػػع 
اليمني كالميبي كالسكرم كالعراقي يقدـ صكرة حقيقيػة عػف مػدل االنقسػامات السياسػية كالمذىبيػة 

، قػػػد تػػػنعكس سػػػمبان فػػػي حػػػاؿ (ّ)حػػػركب أىميػػػة إلػػػىتائجيػػػا، حيػػػث ذىبػػػت تمػػػؾ الػػػدكؿ كبشػػػاعة ن
حػػرب طائفيػػػة كمذىبيػػة، كقػػػد  إلػػػىاسػػتمرار تغػػػذيتيا لتجػػر الػػػكطف العربػػي بالكامػػؿ  أكتجاىميػػا 

تككف الحرب التي شنت ضد اليمف مف قبػؿ التحػالؼ ىػي الدرجػة االكلػى لمكصػكؿ الييػا، كىػك 
  انقسامات اقميمية كدكلية. إلىداخمية ما تمبث اف تؤدم ما يؤكد عمى أف االنقسامات ال

                                  
( د. حسنيف تكفيؽ إبراىيـ: التحكؿ الديمقراطي مف منظكر عربي، مجمة الديمقراطية، االىراـ، القاىرة، ُ)

 . ُُـ، صػَُِّ، ُٗالعدد 
القاىرة، األىراـ، ( د. حسنيف تكفيؽ إبراىيـ: فجكة اإلنجاز كأزمة الشرعية السياسية، مجمة الديمقراطية، ِ)

 .ِٓ، صػـَُِّ، ِٗالعدد 
(3( Ammour, Laurence Aïda; La Libye en fragments.In: Op,cit, P,662. 
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 الفرع الثاني 
 واألمنية بعد أحداث الربيع العربي االقتصادية األوضاع تدىور

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف االكضػػػاع االقتصػػػادية فػػػي العػػػالـ العربػػػي كانػػػت ىػػػي السػػػبب االكؿ 
كازدادت  –كالرئيسػػي فػػي اشػػتعاؿ الحػػراؾ الشػػعبي فػػي الػػبالد العربيػػة، إال أنػػو ظػػؿ عمػػى حالػػو 

عمػػى االطاحػػة بالعديػػد مػػف األنظمػػة السياسػػية  سػػنكاترغػػـ مػػركر مػػا يقػػارب أربػػع  -حدتػػو سػػمبان 
في تػدىكر االكضػاع المعيشػية  -مف كجية نظر أحزاب المعارضة  –ان العربية التي كانت سبب

 لمكاطنييا.
ليس ذلؾ فحسب بؿ إف الكضػع أخػذ مزيػدان مػف السػكء كمزيػدان مػف المعانػاة فػي جميػع الػدكؿ 

ذلػؾ، حيػث رأت  إلػىالعربية الربيعية، فقػد أشػارت العديػد مػف التقػارير الدكليػة كاالقميميػة كالمحميػة 
فػػي  كزيػػادة عػػاـ إحبػػاط إلػػى كاالجتماعيػػة األخيػػرة قػػد أدت االقتصػػادية كالسياسػػية بػػأف التطػػكرات

أف ىػذه التقػػارير  إلػىكتجػدر اإلشػارة  المػكاطنيف، حيػػاة تحسػيف فػي الحككمػات فشػؿ بشػأف التخػبط
ارتكزت في تقييميا عمى الربط بيف الحالة السياسية كالحالة االقتصادية داخؿ المجتمع، فالتحسػف 

 .(ُ)عكس إيجابان عمى الثاني، كالعكس صحيح. كىذا األمر محؿ نظر عند الكثيريففي األكؿ ين
 االقتصادم التعاكف حسب تقرير منظمة دكالر مميار ْٗ العربية البكرصات كقد خسرت
 االقتصادية كالضغكط اليقيف عدـ مف حالةن  العربية الثكرات بداية منذي  المنطقة كالتنمية، كشيدت

 الدكؿ في تمؾ السياسية األكضاع تفاقـ كسيؤدم خارجية، أك محمية مصادر مف سكاءن  الكبيرة،
 تشيد لـ التي أـ ثكرات شيدت التي سكاءن  العربية البمداف قامت فقد الضغكط، ىذه زيادة إلى

 .كتطمعاتيا الشعكب احتياجات لتمبية إنفاقيا بزيادة
نسػب  إلػى العربيػة قػد كصػؿ الثػكرات تحػكالت بسػبب العربػي االقتصػاد كبالرغـ أف خسػائر

 يتضػاعؼ أف المتكقع إال أنو مف ـ،َُِْ عاـ دكالر، حتى نياية مميار َٖٖمرتفعة تجاكزت
 أثػػػر انعػػػداـ ام كاالحصػػػاءات البيانػػػات ، لقػػػد اثبتػػػت كافػػػة(ِ)االعػػػكاـ القادمػػػة خػػػالؿ الػػػرقـ ىػػػذا

 المؤشػػرات كػػؿ دلػػت العربيػػة فػػي الجانػػب االقتصػػادم، فقػػد الثػػكرات أفرزتػػو إيجػػابي، اقتصػػادم
 حػاد تػدىكر إلػى الحككميػة المصػادر أك الدكلية االقتصادية المنظمات مف المتكفرة االقتصادية

                                  
مصر، لمعاـ  ،كىيئة كير الدكلية ،عالـ العربي( راجع: التقرير الختامي لشبكة المساءلة االجتماعية في الُ)

 . ْْصػ ،ـَُِّ
ـ، المركز َُِْ( راجع : د. عادؿ عامر: حجـ الخسائر االقتصادية لثكرات الربيع العربي في نياية عاـ ِ)

 ـ. َُِٓيناير بيركت، الديمقراطي لمدراسات االستراتيجية، 
مميار دكالر خسائر دكؿ الربيع العربي"، بكابة  َُِد. محمد التكيجرم: مقالة بعنكاف" خطة إنقاذ عربية ك

 ـ.َُِِ/ِ/ُٖ، بتاريخ القاىرة، االىراـ
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، كالتػي (ُ)كليبيػا، كسػكريا كتػكنس، كالػيمف، فػي كػالن مػف مصػر، االقتصػادية القطاعػات كػؿ فػي
  انعكست بدكرىا عمى اقتصاد الكطف العربي ككؿ.

كػػػػػؿ تمػػػػػؾ اآلثػػػػػار االقتصػػػػػادية المتػػػػػدىكرة فػػػػػي كػػػػػؿ بمػػػػػداف الربيػػػػػع العربػػػػػي ذات الخريػػػػػؼ 
االقتصادم، لـ تأت مف فراغ فقد لعب الجانب األمنػي الػدكر األكبػر كاألبػرز فييػا، ففػي الػيمف 
تجرم حرب طاحنة، منذي قرابة العػاميف بػيف أطػراؼ داخميػة؛ كأطػراؼ خارجيػة داعمػة لمػبعض، 

 ابية كالقاعدة كداعش، كما جرل بعدىا مف تطكرات كارثية. كمف ضمنيا اطراؼ إرى
ككذلؾ الحاؿ في سػكريا، حيػث تجػرم حػرب طاحنػة منػذي قرابػة السػت سػنكات بػيف اطػراؼ 
محميػػة فػػي ظػػاىر الحػػاؿ، كلكنيػػا أيضػػاي مدعكمػػة خارجيػػا، كفػػي كػػال الحػػالتيف لقدعصػػفت بحػػؽ 

 يختمػػؼ الحػػاؿ فػػي ليبيػػا، حيػػث الشػػعبيف فػػي مػػنح شػػرعيتو لمػػف يرغػػب أف يحكػػـ فييمػػا. كمػػا ال
تجػػرم حػػرب مسػػتعرة برعايػػة أمميػػة خميجيػػة إال أف كسػػائؿ اإلعػػالـ تتكػػتـ عنيػػا لصػػالح اطػػراؼ 

 خارجية تطمع في ثركة البالد النفطية.
أمػا فػػي مصػر كتػػكنس فحػكادث االغتيػػاالت كالتفجيػػرات، ال يكػاد يمػػر عمييػا شػػير أحيانػػان  

ابييف ضػد جػيش كمؤسسػات الػدكلتيف، ككػؿ ىػذا التػدىكر بؿ كأسبكع أحيانان أخرل، مف قبؿ إرىػ
االمنػػي يػػنعكس مباشػػرةن عمػػى حيػػاة األفػػراد الػػذيف قتمػػكا كىجػػركا مػػف دكليػػـ، كمػػا سػػاىمت ىػػذه 
 االكضاع في السماح بتفشي العصبيات كبركز التطرؼ المذىبي كالحزبي ليزداد الكضع سكءن.

  

                                  
 ياتو اقتصادت( لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ البيانات كاالحصائيات التي تكضح التراجع المخيؼ الذم شيدُ)

بعنكاف" ىؿ يتحكؿ مقاؿ تمؾ الدكؿ كالخسائر الناجمة عف احداث الربيع العربي، راجع: د. جكاد البكرم: 
، بتاريخ ِّٕٓالعرب االقتصادية الدكلية، العدد  خريؼ اقتصادم؟"، جريدة إلىالربيع العربي 

ـ. ككذلؾ: د. أشرؼ محمد دكابو: أزمة الديف العاـ المصرم: رؤية تحميمية، المعيد المصرم َُُِ/ُِ/َّ
ذكر اهلل: أزمة االقتصاد المصرم:  أحمدـ.  د. َُِٔ/ٕ/ِٔ، ، القاىرةلمدراسات السياسية كاالستراتيجية

مايك  ُّ، ، القاىرةحمكؿ، المعيد المصرم لمدراسات السياسية كاالستراتيجيةال – األسباب-المؤشرات 
مانة العامة، كزارة المالية ـ. ككذا: سياسات الحككمة نحك برامج البعد االجتماعي، مجمة قطاع األَُِٔ

كطني ـ، المعيد الَُِٔالبطالة كالتشغيؿ في الثمث الرابع . ُِـ، صػَُِٔالمصرية، العدد الثالث، يكنيك 
ـ. َُِٔـ. ككذا: راجع: التقرير السنكم لمبنؾ المركزم التكنسي، فبراير َُِٕ/ِ/َِلإلحصاء التكنسي، 

ـ. امؿ َُِٕـ، المنظمة الميبية لمسياسات كاالستراتيجيات، بتاريخ يناير َُِٔمؤشرات ليبيا خالؿ ديسمبر 
ىيئة التنسيؽ الكطنية، بتاريخ ـ، َُُِنصر: العقكبات االقتصادية عمى سكريا المرتبطة بربيع عاـ 

مميار  َُُٕمف الحرب بمغت  اـ. د. عمار يكسؼ:  دراسة تكشؼ باألرقاـ خسائر سكرئَُِ/ٔ/ّ
ـ. التقرير الختامي لشبكة َُِٕ/ُ/ْدكالر)الجزء األكؿ(، اخبار االقتصاد السكرم، سنسيريا، بتاريخ 

 .ْٓ، ْْالعالـ العربي، مرجع سابؽ، صػ  في المساءلة االجتماعية
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 املطلب الثاىي 
 عد أحداث السبيع العسبيختبط األىظنة العسبية الياشئة ب

، بػػأف منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط عمػػى مشػػارؼ أحػػداث الربيػػع العربػػي قػػبثمػػة اعتقػػاد سػػاد ع
، التسػػمطية مرحمػػة جديػػدة أكثػػر مثاليػػة، كأف ىػػذه الثػػكرات سػػكؼ تؤسػػس لنمػػكذج مغػػاير لمدكلػػة

تعػرض ، فقػد تمامػان  كلكػف مػا حػدث فػي الكاقػع كػاف مختمفػان  ،يتجاكز إشكاليات كأزمات الماضي
 تنبػو إليػو، تشػاؤماأكثػر  ىاتىذا االعتقاد لمتقكيض التدريجي، كتمت االستعاضة عنو بسػيناريك 

خطػأ التصػكر الخطػي لمخػارج، كأكضػحكا  إلػىعدد مػف المثقفػيف فػي مرحمػة مبكػرة، حػيف نبيػكا 
الكراء ىي إمكانية كاردة، كال يمكف استبعادىا، ألف حركة الصراع ليسػت حتميػة  إلىأف العكدة 

 .(ُ)التجاه، كألف التاريخ ال يمضي في اتجاه كاحد، بؿ يحفؿ باالنقطاعات كاالرتداداتا
كػػاف  الناشػػئة العربيػػة األنظمػػة كتخػػبط الثػػكرات تمػػت التػػي األمػػؿ كالجػػدير بالػػذكر أف خيبػػة

 إزاء تشػػػاـؤ إلػػػى انقمػػػب مػػػا سػػػرعاف العربػػػي الربيػػػع عبػػػارة إسػػػتعماؿ فػػػي فالتفػػػاؤؿ مؤلمػػػان جػػػدان،
. كما يبدك كاضحان أف العالـ العربي دخؿ في حالة مف عدـ االستقرار كتنػازع العربي" الخريؼ“

 مػػف السياسػية شػػرعيتيا مرجعيػة تسػتمد حيػث ظمػت الثػػكرات ،(ِ)الشػرعيات، كغمػكض المسػػتقبؿ
 شػػرعية عمييػػا يضػػفي مػػا القػػيـ مػػف فييػػا تجػػد أيضػػان  السػػابقة األنظمػػة كانػػت التػػي نفسػػيا الثقافػػة
 الثػكرات ىػذه عمػى السياسػية الشػرعية إلضػفاء الثقافػة نفس قيـ إلى االحتكاـ أدل كقد، سياسية

  فييا. شاركت التي القكل بيف صراع إلى
ظير  ىنا كمف المبادئ، كىذه المفاىيـ ىذه تشرعف أف تستطيع ال كحدىا السياسية فالثكرة

 تتغيػػػػر لػػػػـ ثقافػػػػة فػػػػي كالمفػػػػاىيـ المبػػػػادئ ليػػػػذه حاضػػػػنة عػػػػف البحػػػػث مشػػػػكمة كجػػػػاءت التخػػػػبط
فػرعيف عمػى  إلػىكالرمزية، كبناءن عميو قسـ الباحػث ىػذا المطمػب  كالمفاىيمية القيمية منظكمتيا

 النحك التالي:
 الفرع األكؿ: صراع الشرعية بعد أحداث الربيع العربي.

 الفرع الثاني: استبداؿ الشرعية الشعبية بشرعية خارجية بعد أحداث الربيع العربي.
 الفرع األول 

 عمى الشرعـية بعد أحداث الربيع العربيالصراع 
يجب التأكيد أف ثكرات الربيع العربي قد اثارت نزاعػات كصػراعات عديػدة حػكؿ الشػرعية، 

شرعية سمطة الحكػـ برمتيػا، فمػف خػالؿ  أكسكاءن شرعية اإلجراءات كمكعدىا التي اتخذت فيو 

                                  
مستقبؿ النظاـ العربي بيف التطكرات الجديدة في ىيكمية النظاـ العالمي كتداعيات  د. محمد السعيد إدريس: ُ))

 .َْالثكرات العربية، مرجع سابؽ، ص
ر، القاىرة، الطبعة راجع: فخرم صالح: كتاب الثكرات العربية، المثقفكف كالسمطة كالشعكب، دار العيف لمنش ِ))
 .ُُص ـ، َُِّىػ، ُّْْكلى، ألا
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احث ذلؾ سابقان، كاف الصراع تتبع مراحؿ الثكرة المصرية كنمكذج لبقية الثكرات كما أكضح الب
فييا حكؿ شرعية اإلجراءات كصػالحية مػف قػامكا بيػا، كحػكؿ المكعػد المناسػب لحػدكثيا، كمػف 

 .(ُ)أمثمة ذلؾ المغط الذم دار حكؿ شرعية التعديالت الدستكرية أباف سقكط حكـ مبارؾ
 إلػػىكر غيػػر أف تفػػاقـ حػػدة الصػػراع حػػكؿ شػػرعية اإلجػػراءات التػػي تقػػـك بػػو السػػمطة قػػد يتطػػ

صػػراع اخػػر حػػكؿ شػػرعية السػػمطة برمتيػػا، كىػػذا مػػا حػػدث بالفعػػؿ فػػي أغمػػب دكؿ الربيػػع العربػػي، 
عندما ثارت الشػعكب مػف جديػد ضػد السػمطة فػي مصػر كفػي الػيمف، فيمػا ظػؿ الصػراع فػي بقيػة 
الػػدكؿ التػػػي لػػـ تسػػػتطع السػػػيطرة عمػػى السػػػمطة منػػػذي البدايػػة، يػػػدكر حػػػكؿ شػػرعية النظػػػاـ كشػػػرعية 

، كقد احتػدـ الصػراع فييػا نظػران ألعتػراؼ بعػض الػدكؿ الخارجيػة بشػرعية الثػكار المعارضة كالثكار
، كما ىك الحاؿ في سكريا.  كبأنيـ يمثمكف شعكبيـ بدالن عف النظـ التي الزالت تحكـ حتى اليـك

كنظػػران لتعػػدد اآلثػػار كتنػػكع الصػػراع حػػكؿ شػػرعية السػػمطة سػػكاءن بػػيف أنظمػػة الحكػػـ السػػابقة 
تسارع  إلىبيف االطراؼ الذيف شارككا في صنع الثكرات، باإلضافة  أككار كبيف المعارضة كالث

االحػداث، فػػإف الباحػػث سػػيكتفي ىنػػا بػػذكر آثػػار الصػػراع عمػػى الشػػرعية فػػي الػػيمف فػػي مراحميػػا 
المتعاقبػػة، كنمػػكذج يمكػػف القيػػاس عميػػو لمػػا أحدثػػو الربيػػع العربػػي مػػف صػػراع حػػكؿ الشػػرعية، 

 كذلؾ كما يمي:.
 لمبادرة الخميجية:أواُل: شرعية ا
 فأبػػػيعتقػػػد البعض فػػػ الكثيػػػر مػػػف الجػػػدؿ حػػػكؿ مػػػدل شػػػرعيتيا، المبػػػادرة الخميجيػػػةأثػػػارت 

 بنػاءن عمػى جػاءت كمػا أنيػاقػد عصػفت بكمييمػا، فدستكرم  أكسند قانكني أم ليس ليا  المبادرة
لييػػا الػػبعض إمشػػرعية، فيمػػا نظػػر لاالصػػيؿ  المصػػدررادة الشػػعب إخارجيػػة ال تعبػػر عػػف ة دار إ

 .(ِ)ىميةأحرب  إلىاالنزالؽ  اليمفجنب تي تمثؿ الالحؿ األ نياأب :خراآل
يمكػػف النظػػر لشػػرعية المبػػادرة الخميجيػػة بمنظػػكريف مختمفػػيف، األكؿ: دسػػتكرم كفػػي الكاقػػع 

قػػانكني، كاآلخػػػر: سياسػػػي، أمػػػا مػػف الناحيػػػة الدسػػػتكرية: فالدسػػػتكر اليمنػػي لػػػـ يػػػنظـ مػػػا يسػػػمى 
إلنتخابات رئاسية مبكرة، كال يعػرؼ مػا اطمػؽ عميػو رئيسػان تكافقيػان، بالدعكة  أكبالتكافؽ السياسي 

عجزه الدائـ، حيػث  أككلكف الدستكر عالج الحاالت التي يخمك فييا منصب رئيس الجميكرية، 
                                  

كحتى ، ـَُُِ|ُ|ِٓلمفترة مف  ،دراسة دستكرية كقانكنية كقضائية ،عماد الكقاد: ثكرة يناير المؤدةد.  ُ))
 .ِٗٓـ، صػَُِّـ، مكتبة كمطبعة المجمد العربي، القاىرة، َُِِ/ٔ/َّ
الثكرة كاالنتقاؿ  ،الثكرة اليمنية: بحكث كمناقشات الندكة الفكرية( د. محمد الظاىرم: االفاؽ الديمقراطية في ِ)

طريؽ ، مركز دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع المعيد السكيدم  خارطةالديمقراطي في الكطف العربي نحك 
 إلى. ككذا د. عبدالممؾ المخالفي: اليمف مف األزمة ِْٗص ،ـَُِِ، تمكز/ يكليك ُط ،باإلسكندرية، بيركت

(، بحكث كمناقشات الندكة ِالثكرة كانتقاؿ السمطة كاالنتقاؿ الديمقراطي) إلىطة الطريؽ مف االستبداد ار الثكرة، خ
، ُط، الفكرية التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية بالتعاكف مع المعيد السكيدم باإلسكندرية، بيركت

 .ٓـ، صػػػػَُِّمارس  ُٗلثالثاء ا ،(ِْٕ، صحيفة الشارع، تقارير، العدد )ْٖٓـ، صػػػَُِِ
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 عػف تزيػد ال لمػدة الػرئيس نائػب مؤقتػان  الرئاسػة ميػاـ أف يتػكلى منو عمى: (ُُٔ) مادةنصت ال
 ،(ُ)لمػػػرئيس جديػػػػدة انتخابػػػات إجػػػراء خالليػػػا يػػػتـ الػػػرئيس منصػػػب خمػػػك تػػػاريخ مػػػف يكمػػػان  سػػػتيف

قػػػد اتفػػػؽ عمػػػى تسػػػميـ السػػػمطة لنائػػػب كػػػاف ف التكجػػػو السياسػػػي، لمسػػػمطة كالمعارضػػػة، أكطالمػػػا 
كبيذا كانت السمطة انتقمت بكاسػطة ف ىذه المادة كانت كفيمة بتحقيؽ اليدؼ، أالرئيس، فنعتقد 

الشركط التي تـ اضافتيا، كالتي صادرت حقكؽ دستكرية  إلىالشرعية الدستكرية، دكف الحاجة 
 .(ِ)لمناخبيف، مثؿ حؽ الترشح كحؽ االختيار بيف عدة مرشحيف كفؽ برامجيـ السياسية

كمف الناحية القانكنية: كجدت المبػادرة الخميجيػة معيبػة بعػدة عيػكب قانكنيػة أىميػا: إنعػداـ 
صػػالحية  إلػى تسػػتند ال إلكػراه، كمػػا أنيػاعيػب عػػدـ االختصػاص؛ كعيػػب ا أكاالىميػة القانكنيػػة 

 .(ْ)، كما خالفت العديد مف القكانيف اليمنية(ّ)القانكف أك مف الدستكر
تنحػػي الػػرئيس عػػف  إلػػىكأمػػا مػػف الناحيػػة السياسػػية كالعسػػكرية: فػػرغـ أف المبػػادرة قػػد أدت 

 إلػػىالصػػكرية( إال أنيػػا دفعػػت بمشػركع تقسػػيـ الػػيمف  منصػبة، كلػػك بطريقػػة دسػتكرية)اإلنتخابات
كمػػا أنيػا أعطػػت أحػزاب المعارضػػة مبتغاىػا فػػي الحصػػكؿ أقػاليـ عبػػر مػؤتمر الحػػكار الػكطني، 

عمى الحكـ كلك بالمشاركة النسػبية مؤقتػان، كرمػت بالمطالػب الثكريػة كراء ظيرىػا، مبػررةن مكقفيػا 
                                  

عجػزه  أك))في حالة خمك منصب رئيس الجميكرية  مف الدستكر اليمني عمى اآلتي:( ُُٔ( نصت المادة )ُ)
الدائـ عف العمؿ يتكلى مياـ الرئاسة مؤقتان نائب الرئيس لمدة ال تزيد عف ستيف يكمان مف تاريخ خمك منصب 

جديػدة لمرئيس، كفي حالة خمك منصب رئيس الجميكرية كنائب الرئيس معان الرئيس يتـ خالليا إجراء انتخابات 
ذا كاف مجمس النكاب منحػالن حمت الحككمة محؿ رئاسة مجمس  يتكلى مياـ الرئاسة مؤقتان رئاسة مجمس النػكاب، كا 

يكمػان مف تاريػخ  النكاب لممارسة مياـ الرئاسة مؤقتػان، كيتـ انتخاب رئيس الجميكرية خالؿ مدة ال تتجػاكز ستيف
 كؿ اجتمػاع لمجػمس النػكاب الجديػػد((ا
، لـ تكف لتعطييا أم الخميجية ( حتى تمؾ الخطكة التي اتخذىا مجمس النكاب عبر مصادقتو عمى المبادرةِ)

( مف الدستكر تنص ُٖٓف المادة )أحتكت عمى مخالفة صريحة ككاضحة لمدستكر، حيث أنيا أشرعية، طالما 
تفتاء الشعب عمى تعديؿ بعض مكاد الدستكر كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ما يخص تغيير شكؿ كجكب اس :عمى

ف يتـ االستفتاء عمييا أ، ككاف االكلى الخميجية الدكلة، كمدة الرئاسة، كىي مف المكاد التي خكلفت حسب المبادرة
 مباشرة مف الشعب، لتكتسب الشرعية المطمكبة.

)عيب يتعمؽ بالغاية مف التشريع(، فيمكف تكجيو اتياـ مسيس أكتشريع ( فيما يخص عيب االنحراؼ عف الّ)
لطرفي المبادرة، حيث تركزت كاحتكت عمى مصالح خاصة لمطرفيف دكف غيرىما، فمنحت كمييما نصؼ عدد 

التشريع اليمني، راجع:  يقضي بوعمى غير ما  ةالمقاعد الكزارية بالتساكم، كمنحت بعض االطراؼ حصان
 .ُُّـ، مرجع سابؽ، صػ َُِِ ،صالحية، التقرير االستراتيجيالمبادرات اال

( مف قانكف االنتخابات العامة ٓٔخالفت المبادرة  قانكف االنتخابات اليمني، فالبند الرابع مف المادة ) ( مثالن ْ)
كر مف المرشحيف". كىكذا حرمت جمي ِكاالستفتاء تنص عمى:" ال يجكز إجراء االنتخابات الرئاسية بأقؿ مف 

الناخبيف مف حؽ االختيار الحر، ففرضت نائب الرئيس كمرشح تكافقي بيف  تترشح ، كحرمالناخبيف مف حؽ ال
تى خارج أمف الداعميف كالرعاة  كعمى رأسيـ السعكدية كاالمريكاف. ككؿ ىذا بإرادة خارجية االحزاب السياسية 

 لف يفيد اليمنييف في شيء.، كأدل إلى ما نحف فيو مف عدكاف كحصار كاقتتاؿ إطار الشرعية
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كعميػػو يمكػػف القػػكؿ أف المبػػادرة عصػػفت بالشػػرعية الدسػػتكرية ، (ُ)بحرصػػيا عمػػى دمػػاء اليمنيػػيف
كالقانكنيػػة بالكامػػؿ فػػي الػػيمف، كبالتػػالي كانػػت المخرجػػات خػػارج اطػػار الشػػرعية الدسػػتكرية كمػػا 

الثكريػػة أيضػػان، كانتيػػت باسػػتباحة دمػػاء اليمنيػػيف كتػػدمير الػػيمف  أكىػػي خػػارج الشػػرعية الشػػعبية 
 تحت غطاء دكلي كقرارات أممية.

 : شرعية مؤتمر الحوار:ثانياً 
مف أبرز مخرجات المبادرة الخميجية، عقػد مػؤتمر لمحػكار بػيف األطػراؼ السياسػية، كيؤكػد 
الباحث بعدـ شرعية ىذا المؤتمر الذم فرضػتو جيػة ىػي نفسػيا خػارج إطػار الشػرعية، كعػالكة 

نظمت عمى ذلؾ تضافرت عكامؿ أخرل أكدت عمى عدـ شرعيتو منيا ما يتعمؽ باآلليات التي 
 أعماؿ المؤتمر، كمنيا ما يتعمؽ بتشكيمو كاختيار المشاركيف فيو.

فبخصكص تنظيـ أعماؿ المؤتمر: تـ تشػكيؿ المػؤتمر بكػؿ مػا فيػو بػدءان مػف تشػكيؿ لجنػة 
االتصػػاؿ كالمجنػػػة الفنيػػة، التػػػي أعػػدت النظػػػاـ االساسػػي كاليػػػات العمػػؿ فيػػػو، كحػػددت مسػػػارات 

كعات النقػػػاش، عبػػػر لجنػػػة سػػػميت لجنػػػة التكفيػػػؽ، النقػػػاش، ككيفيػػػة حػػػؿ الخالفػػػات عمػػػى مكضػػػ
برئاسػػة رئػػيس المػػؤتمر الػػذم خكلػػت لػػو صػػالحيات كبيػػرة، ممػػا يخػػالؼ بصػػكرة جميػػة المبػػادرة 

 .(ِ)الخميجية، التي نصت باف قرارات الحكار تتخذ بالتكافؽ، كليس بإرادة منفردة مف الرئيس
ة التمثيػؿ فػي المػؤتمر كنسػبة عػدد أما بالنسبة لحؽ التمثيؿ كالمشاركة، فقد تػـ تحديػد كيفيػ

المشػػػػاركيف فػػػػي الحػػػػكار مػػػػف المككنػػػػات السياسػػػػية، كمػػػػف غيػػػػر المككنػػػػات السياسػػػػية، كنكعيػػػػة 
االشػػخاص المختػػاريف لممػػؤتمر؛ مػػف قبػػؿ منػػدكب االمػػـ المتحػػدة جمػػاؿ بػػف عمػػر، بعػػد اف تػػـ 

 .(ّ)هتفكيضو نيائيان لحسـ نسبة كؿ مككف سياسي، ككـ يعطى مف المقاعد حسب كجية نظر 
كما أف الحككمة لـ تستطع تػكفير أجػكاء مناسػبة لحػكار مجتمعػي آمػف، حيػث تخمػؿ المػؤتمر 

، ممػػا يػػكحي بػػأف الحػػكار تػػـ (ْ)العديػػد مػػف الحػػكادث الدمكيػػة كاإلغتيػػاالت، ضػػد بعػػض األعضػػاء

                                  
ندكة بعنكاف: المبادرة الخميجية قدمت  خي لمتدخالت اإلقميمية في اليمف"( راجع: د. عبدالسالـ المحطكرم: "المسار التاريُ)

 ـ.َُِِفبراير  ُٗجزئية لألزمة كلـ تحقؽ طمكحات الثكار، المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات، قطر،  حمكالن 
كصمو لمحكـ دكف أكؿ األنظمة كالمكائح  في مؤتمر الحكار لخدمة الجانب الذم يتبع الرئيس، كالذم  صيغت( لقد ِ)

انتخابات تنافسية. فقد كاف الرئيس ىك رئيس المؤتمر كفي نفس الكقت رئيس لجنو التكفيؽ، كمف ثـ شكؿ لجنة اخرل 
لسنة  َُـ الداخمي لممؤتمر، الصادر بقرار رقـ ( مف النظاُْقاليـ. راجع: المادة )برئاستو لمبت في مكضكع األ

 ـ.َُِّ
 .ٕٓـ، مرجع سابؽ، صػ َُِّ ،( راجع : التقرير االستراتيجي اليمنيّ)
عضك مؤتمر الحكار ـ، كما تـ اغتياؿ َُِّ/ُُ/ِِ( تـ اغتياؿ عضك مؤتمر الحكار الدكتكر عبدالكريـ جدباف، ْ)

ـ، كاخركف َُِّ/ُِ/ٕحاكلة اغتياؿ الدكتكر ياسيف سعيد نعماف، ـ، كتـ مَُِْ/ُ/ُِشرؼ الديف،  أحمد الدكتكر
مكرس ضدىـ اساليب التيديد كالضرب داخؿ قاعة المؤتمر. راجع: المكقع الرسمي لمحكار الكطني، ككذا: صحيفة االياـ، 

 ـ.َُِْ|ُ|ِِ، ُُِّّالعدد
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عبػػر ضػػغكط نفسػػية كاقتصػػادية كأمنيػػة مكرسػػت عمػػى بعػػض المككنػػات السياسػػية المشػػاركة فيػػو، 
بعضػيا، كالنتيجػة  أكبمعنى أف ىنػاؾ مػف فػرض إرادتػو المنفػردة عمػى كػؿ مخرجػات مؤتمرالحػكار 

كاحدة لكؿ المخرجات. كرغـ تمؾ المثالب التي تـ ذكرىا، إال أنو كاف يمكػف أف يمحقيػا شػيء مػف 
مػػا حظيػػت بقبػػكؿ فػػي اسػػتفتاء شػػعبي، كنتيجػػة لعػػدـ القيػػاـ بػػذلؾ اإلسػػتفتاء فػػال يمكػػف  إذاالشػػرعية 

مػػف حيػػث مخرجاتػػو، كنتيجػػة  أكالحػديث عػػف أم شػػرعية لمػػؤتمر الحػػكار سػػكاءن مػػف حيػػث تشػػكيمو 
ليػػػذه األحاديػػػة المبطنػػػة، كالدكتاتكريػػػة غيػػػر المعمنػػػة فقػػػد فشػػػؿ مػػػؤتمر الحػػػكار كفشػػػمت مخرجاتػػػو 

 حصار ال مثيؿ لو في التأريخ المعاصر.كانتياء بعدكاف ك 
 ثالثًا: شرعية مجمس النواب:

حيػػػث اسػػػتكمؿ مػػػدة السػػػت  ،ـَُُِنتيػػػت المػػػدة الدسػػػتكرية لمجمػػػس النػػػكاب فػػػي فبرايػػػر أ
، كمػػا اسػػػتكمؿ فتػػرة التمديػػػد التػػي شػػرعيا المجمػػػس لنفسػػو فػػػي (ُ)سػػنكات التػػي حػػػددىا الدسػػتكر

يػا لممػدة المنصػكص فت، لمخال(ِ)كالمشككؾ في شرعيتياـ، البالغة سنتيف كاممتيف ََِٗفبراير 
 أعكاـ. ةعمييا في الدستكر كالمحددة بست

فتػرة اليمنية كمجمس النكاب يقضي الشير األخيػر مػف  المظاىرات كاإلعتصاماتكاندلعت 
ـ لكاليػػة ََِّأف مجمػػس النػػكاب الحػػالي قػػد انتخػػب فػػي عػػاـ حيػػث  ،دسػػتكريةالتمديػػد الغيػػر 
، ككػػاف مػػف المفتػػرض أف تنتيػػي (ّ)كاـ كفػػؽ مػػا تقػػرره أحكػػاـ الدسػػتكر اليمنػػيأعػػ ةدسػػتكرية لسػػت

                                  
 ( مف دستكر الجميكرية اليمنية. ٓٔ( المادة )ُ)
خكا( حفية أجراىا مع ككالة انباء ) شيرئيس مرصد البرلماف اليمني في مقابمة ص( في ىذا الصدد قاؿ ِ)

أف مجمس النكاب الحالي غير شرعي، كأف كؿ التمديدات كالفترات االنتقالية لممجمس انتيت، كانعقاد  :"الصينية
لحؽ الشعب الذم  انتياكان لمدستكر اليمني، كانتياكان  تمثؿالمجمس في ظؿ عدـ شرعيتو كعدـ اكتماؿ النصاب 

القائـ في حككمة الكفاؽ الكطني قد ينعكس عمى مجمس  اإللتئاـصكت لمف يمثمو في البرلماف، ككاضح أف 
صالن أالمجمس، لكف ىذا االلتئاـ لف يعيد الشرعية  إلىالنكاب، مف خالؿ تسكيات سياسية، كعكدة المعارضة 

نما سيككف إجراء خارج الدستكر اليمني، كىي ف التسكية إعتبر أتسكية سياسية غير شرعية، ك  لممجمس، كا 
إلى أف السياسية القائمة عبر المبادرة الخميجية لـ تتضمف أم بنكد تتحدث عف كضع مجمس النكاب ، مشيران 

 ومجمس النكاب كمنح إلىليتيا التنفيذية بما يخص تقديـ الرئيس السابؽ استقالتو أالمبادرة متناقضة تمامان مع 
يع مف عممكا معو خالؿ فترة عممو، كىك ما يعد منافيان لمدستكر، كلكافة القكانيف، حيث ال يحؽ الحصانة مع جم

كأف المجمس غير شرعي كغير مخكؿ بمنح الحصانة في دماء الشعب  حد، خاصةن لممجمس أف يمنح حصانة أل
ا المجمس، كأف منظمات كد رئيس مرصد البرلماف اليمني بانيـ يرصدكف كؿ المخالفات التي يقكـ بيأحد، كما أل

كأف المجمس يعقد جمساتو حاليان في ظؿ غياب ىيئة  مدنية يمنية ليا تحركات قانكنية في ىذا الشأف خاصةن 
عدـ شرعيتو أصالن. انظر في ذلؾ: جدؿ كاسع يشؿ مف  إلىباإلضافة  ،الرئاسة كعدـ اكتماؿ النصاب القانكني

  ـ.َُِِ/ُِ/ُٓ ،مرصد اليمنيشرعية مجمس النكاب اليمني، تقرير اخبارم، ال
أف التعديؿ  :ـ، كيرل البعضَََِست سنكات كفؽ التعديالت الدستكرية لعاـ إلى( تـ تمديد فترة المجمس ّ)

محددة سمفان= إنابة العضك لمدة  إلىتجيت أ ـرادتيإف أل يفرادة الناخبإحتياؿ صريح كمشيف عمى إانطكل عمى 
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حػػػػػزاب السياسػػػػػية فػػػػػي السػػػػػمطة ـ، إال أف اتفاقػػػػػان بػػػػػيف األََِٗابريػػػػػؿ  فػػػػػي مدتػػػػػو الدسػػػػػتكرية
كالمعارضػػػة، فػػػتح البػػػاب أمػػػاـ المجمػػػس إلقػػػرار تعػػػديؿ دسػػػتكرم يقضػػػي بتمديػػػد عمػػػر المجمػػػس 

أبريػػػػؿ  إلػػػػىالسياسػػػػية عمػػػػى تأجيػػػػؿ االنتخابػػػػات  حػػػػزاب، حيػػػػث تكافقػػػػت األ(ُ)عػػػػاميف اضػػػػافييف
 إلػػىسػػتثمر فتػػرة التمديػػد لمتحػػاكر بػػيف أطػػراؼ العمػػؿ السياسػػي، كالكصػػكؿ عمػػى أف تـ، َُُِ

 تكافؽ حكؿ قانكف جديد لالنتخابات، تجرم االنتخابات النيابية المقبمة عمى أساسو.
فػػػي مشػػػركعية المجمػػػس، حيػػػث اسػػػتمد  خػػػتالؿإ إلػػػىفضػػػى ىػػػذا التعػػػديؿ أقػػػد رغػػػـ ذلػػػؾ فك 

نتخػاب أعضػاء مجمػس النػكاب ىػي مشركعيتو السابقة مف الدستكر الػذم يقػرر طريقػة كاحػدة إل
اتفػاؽ بػيف  إلػىطريقة االقتراع السرم العاـ كالحر، بينما مشػركعيتو لمسػنتيف االضػافيتيف ترجػع 

ىػذه الفتػرة بغيػر الطريػؽ فقػد اسػتمد المجمػس شػرعيتو خػالؿ  واالحزاب عمى ىذا التعديؿ، كعميػ
 بالمخالفة لمدستكر. إستمرارهالدستكرم، فيككف 

كأزداد الكضػػع سػػكءان بظيػػكر مػػا عػػرؼ بالمبػػادرة الخميجيػػة، التػػي جػػاءت عمػػى حسػػاب كػػؿ 
عػػاـ  إلػػىالشػػرعيات فػػي الػػيمف، فنصػػت عمػػى أف يمػػدد لممجمػػس عػػاميف اخػػريف، لتصػػبح مدتػػو 

ـ، حيػث دخمػت الػبالد فػي حػربو أىميػة، َُِٓ إلػىـ، كرغـ ذلؾ إستمر المجمس قائمان َُِْ
 مما حاؿ دكف الدعكة لالنتخابات.

كيعػػػػد التمديػػػػد لمجمػػػػس النػػػػكاب مظيػػػػران مػػػػف مظػػػػاىر الضػػػػعؼ كالخمػػػػؿ فػػػػي عمػػػػؿ النظػػػػاـ 
الدسػتكرية المحػددة  النصػكصكفػؽ  مجمػس النػكابنتخابػات إ، حيث أف عػدـ إجػراء (ِ)السياسي
دليػػؿ عمػػى ضػػعؼ أداء النظػػاـ السياسػػي كسػػبب فػػي افتقػػاده لمشػػرعية كالػػدعـ الشػػعبي  بالدسػػتكر
  .(ّ)المطمكب

  كما أف إختالؿ شرعية المجمس انعكس سمبان عمى شرعية كؿ شيء في اليمف.
                                                                               

مف الطرفيف إال أف  االنيابة عقد بيف الناخب كعضك البرلماف يستمـز الكفاء بيغير المدة المعدلة، كحيث أف =
حيث أف مجمس النكاب ىك الذم أقر  ،ف التمديد تـ بسعيو كفعموالعضك ىك المسؤكؿ عف عدـ الكفاء بالعقد أل

االنتخاب مف  جازتو مف الشعب باالستفتاء، فاالستفتاء غيرإف تـ ا  ، حتى ك ومبدأ التمديد كىك الذم كافؽ عمي
عمى الكادعي: المأزؽ الدستكرم في  أحمد ،حيث اإلجراء كالطبيعة كالنتيجة كاليدؼ. انظر في ذلؾ: المحامي

: د. جابر جاد إلى. كلالطالع عمى الفرؽ بيف االنتخاب كاالستفتاء يتـ الرجكع ُُّاليمف، مرجع سابؽ، صػ
جامعة القاىرة،  ،رسالة دكتكراه مقدمة لكمية الحقكؽ ،ة(جاد الحؽ نصار: نظاـ االستفتاء الشعبي، )دراسة مقارن

كما بعدىا، د. داكد الباز: النظـ السياسية، الدكلة كالحككمة في ضكء الشريعة اإلسالمية، دار ّٕـ، صػُِٗٗ
 . ُِّص، ـََِٔ، ، اإلسكندريةالفكر الجامعي

 .ِٓـ، صػََِٔ، ُستراتيجية، صنعاء، طـ، المركز اليمني لمدراسات االََِٓ( التقرير االستراتيجي اليمني ُ)
عاؽ أثرت التمديدات التي حصؿ عمييا اعضاء مجمس النكاب، خارج ارادة الناخبيف عمى شرعيتيـ، مما أ( ِ)

 ـ.َُِٕكحتى  ـ،ََِٗ المجمس عف القياـ بدكره االفتراضي كالمقبكؿ شعبيان، كشكؾ في شرعية مخرجاتو منذي 
األفندم: اليمف عشية إرىاصات الثكرة الشعبية السممية )أداء النظاـ السياسي(، المركز  أحمد( د. محمد ّ)

 .َّـ، صػََُِاليمني لمدراسات االستراتيجية، صنعاء، 
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 رابعًا: شرعية الرئيس ىادي:
بػػػيف السػػػيادة الكطنيػػػة كشػػػرعيتيا  كالتعػػػارضأظيػػػرت الحالػػػة فػػػي الػػػيمف نكعػػػان مػػػف الصػػػراع 

 دكف ىػادم الػرئيس شػخص فػي ، عنػدما اختزلػت ىػذه الشػرعية(ُ)الدستكرية كبيف الشرعية الدكليػة
 دكليػػة شػػرعية منحتيػػا الدكليػػة، المنظمػػة قبػػؿ مػػف بيػػا معتػػرؼ مبػػادرة عمػػى بنػػاءن  جػػاء ككنػػو غيػػره،
 .الدستكرية في اليمف الشرعية حساب عمى ىادم، شرعية عمى أنعكست. أممية بقرارات

بػيف بعػض  عمػى اتفػاؽ سياسػي بنػاءن  ـ،َُِِ/ِ/ُِفػي  تكلى ىػادم الحكػـ فػي الػيمفكقد 
كبمكجػػب المبػػادرة الخميجيػػة التػػي ألزمػػت الشػػعب كاألحػػزاب السياسػػية عمػػى:  ،(ِ)األحػػزاب اليمنيػػة
صػػكرية محسػػكمة سػػمفان كػػاف ىػػادم المرشػػح  رئيسػػا تكافقيػػان لمػػيمف، عبػػر إنتخابػػات تنصػػيب ىػػادم

بػنيج التجربنػة  عصػؼالكحيد فييا، مما جعؿ مف العممية االنتخابيػة محسػكمة سػمفان، األمػر الػذم 
كالقػانكف  دسػتكرالديمقراطيػة فػي الػيمف، حيػث نصػب ىػادم رئيسػان عمػى الػيمف بمخالفػة كاضػحة لم

 .(ّ)اليمني
الدستكر التػي تػنص عمػى أف " مػدة رئػيس ( مف ُُِككاف تنصيب ىادم مخالفان لممادة )

سػػػنتيف فقػػػط. ككػػػرر  لممبػػػادرةالجميكريػػػة سػػػبع سػػػنكات شمسػػػية .."، حيػػػث كػػػاف المػػػدل الزمنػػػي 
، فبعػد انتيػاء مدتػو التػي رشػح ليػا فػي (ْ)(ُُْ) ىادم المخالفة لمدستكر عندما تجاىػؿ المػادة

ـ، سػػعى إلضػػافة عػػاـ آخػػر لنفسػػو، عبػػر مػػؤتمر شػػكمو َُِْ/ِ/ُِـ بتػػاريخ َُِِ/ِ/ُِ
كيرأسػػو شخصػػيان، كبعيػػدان عػػف الشػػعب كشػػرعيتو، كقبمػػت ذلػػؾ القػػكل السياسػػية عمػػى مضػػض، 

                                  
 أكفكر معيف  أكيماف الشعب حكؿ مشركع ا  التفاؼ ك  :ف الشرعية السياسية تعنيأغمبية الفقياء عمى أ( يجمع ُ)

بطريؽ دستكرم انتخابي تنافسي حر كنزيو، فتسمى شرعية  ذه الشرعية عادةن حكؿ قيادة معينة، كتكتسب ى
بطريؽ ثكرم يمتؼ الشعب حكليا، كتسمى شرعية ثكرية. راجع: د. محمد عثماف محمكد: العدالة  أكدستكرية، 

، بيركت، بحاث كدراسة السياساتاالجتماعية الدستكرية في الفكر الميبرالي السياسي المعاصر، المركز العربي لأل
 . ُٓ. د. عبدالجكاد رفعت: الشرعية الثكرية، مرجع سابؽ، صػُُٓـ، صػَُِْمايك
د. يحي محسف المسكرم: مدل التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في النظاـ الدستكرم اليمني، رسالة  (ِ)

 .َْٗـ، صػَُِّ -ىػُّْْكمية الحقكؽ، جامعة اسيكط،  إلىدكتكراه مقدمة 
تنص عمى اف " يتـ انتخاب رئيس الجميكرية مف الشعب في انتخابات اليمني ( مف الدستكر َُٖالمادة )( فّ)

مف قانكف االنتخابات العامة كاالستفتاء تنص عمى:" ال يجكز إجراء  ٓٔتنافسية"، كما اف البند الرابع مف المادة 
 مف المرشحيف". ِاالنتخابات الرئاسية بأقؿ مف 

النتخابات رئيس لمجميكرية  اإلجراءاتقبؿ انتياء مدة رئيس الجميكرية بتسعيف يكمان تبدأ  ":( حيث تنص عمىْ)
جػديػد، كيجب أف يتـ انتخابو قبؿ انتياء المدة بأسبكع عمى األقؿ، فإذا انتيت المدة دكف أف يتـ انتخاب الرئيس 

مف مجمس النكاب لمدة ال تتجاكز  الجديد ألم سبب كاف استمر الرئيس السابؽ في مباشرة مياـ منصبو بتكميؼ
خرل يستحيؿ معيا إجػراء اأية حالة  أككارثة طبيعية  أكتسعيف يكمػان كال تزيد ىذه المدة إال في حالة حرب 

 االنتخابػات". 
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بػػػػػػػدعكل عػػػػػػػدـ إكتمػػػػػػػاؿ تنفيػػػػػػػذ المبػػػػػػػادرة الخميجيػػػػػػػة، كعمػػػػػػػى أف تنتيػػػػػػػي فترتػػػػػػػو الرئاسػػػػػػػية فػػػػػػػي 
 ـ، فأصبحت الشرعية تعمؿ خارج الشرعية.َُِٓ/ِ/ُِ

 الفرع الثاني 
 استبدال الشرعية الشعبية بشرعية خارجية بعد أحداث الربيع العربي

حكـ العالقػات الدكليػة فػي كافػة ب كتصرفان غير مقبكؿ قضية التدخؿ الخارجي كاقعان تشكؿ 
التػي تغيػرت مػع الكقػت، كذلػؾ العصكر، بيػد أف طبيعػة ىػذا التػدخؿ كاألدكات المسػتخدمة ىػي 

لعكامػػػػػؿ عػػػػػدة، فػػػػػي مقػػػػػدمتيا بنيػػػػػة النظػػػػػاـ الػػػػػدكلي، كطبيعػػػػػة تكازنػػػػػات القػػػػػكل، كأىػػػػػداؼ  كفقػػػػػان 
يػا، ككػذلؾ طبيعػة المؤسسػات فيفي الدكؿ التي يتـ التػدخؿ  مصالحياالمتدخمة، كطبيعة  القكل

بػػيف أشػػكاؿ عػػدة الدكليػػة القائمػػة، كدكرىػػا فػػي النظػػاـ الػػدكلي. كرغػػـ ذلػػؾ، فقػػد كػػاف ىنػػاؾ مػػزج 
 .(ُ)شأنو شأف معظـ المفاىيـ في العمـك االجتماعية كاستخداـ ألدكات متنكعة لمتدخؿ

كقػػد ازداد التػػدخؿ الخػػارجي حػػدةن بعػػد قيػػاـ ثػػكرات الربيػػع العربػػي، حتػػى بػػات األثػػر األبػػرز 
لمخرجات ىذه الثكرات، فكاف مف نتائجيا الحتميػة أف تعػاظـ الػدكر الخػارجي الػذم اسػتفاد مػف 
الصراعات بيف الفرقاء السياسييف داخؿ دكؿ الربيع العربي لجني المزيد مػف المصػالح الذاتيػة، 
حتى تمكف مف إحكاـ نفػكذه كسػيطرتو عمػى إدارة البمػداف العربيػة، ككيفيػة اختيػار مػف يحكميػا، 

 عبر الترىيب كاالغتياؿ. أكييبعد عبر الترغيب كاالغراء  أككمف يشارؾ 
مشػركع، حسػبما جػاء فػي نػص المػادة الثانيػة  غيػر عمػؿ أنو األجنبي التدخؿ في كاألصؿ

، غيػػر أف الميثػػاؽ قضػػى فػػي نصػػكص أخػػرل بجػػكاز التػػدخؿ فػػي (ِ)مػػف ميثػػاؽ االمػػـ المتحػػدة
حفظ االمف كالسمـ الدكلييف، كالتي نظميا في الفصؿ  إلىإطار ضكابط كمعايير محددة تيدؼ 

غيػػر أف تمػػؾ المعػػايير اتسػػمت بعػػدـ الكضػػكح كاالزدكاجيػػة، األمػػر الػػذم سػػاىـ فػػي  السػػابع منػػو
عمى النحك الذم يتكافؽ مع المصالح الخاصػة بالػدكؿ الكبػرل، كأضػفى شػرعية شػكمية  تفسيرىا

 . (ّ)ليذا التدخؿ
تمؾ الدكؿ صكران مختمفة لمتدخؿ، فجاءت معظـ التػدخالت الخارجيػة  كنتيجةن لذلؾ أتخذت

فػػي الشػػئكف الداخميػػة لمػػدكؿ الناميػػة كمنيػػا الػػكطف العربػػي فػػي ىػػذه الفتػػرة، تحػػت ذريعػػة التػػدخؿ 

                                  
لمطباعة كالنشر،  دارة الفكضى، المنيج المتكامؿ لمتعامؿ مع الفكضى، إيتراؾإالخضيرم: أحمد محسف   . د  (ُ) 

                                                                   .ُّٔـ، صػَُِْالقاىرة،
مف المسمـ بو في قكاعد القانكف الدكلي أف المنظمة مف حيث المبدأ ال يجكز ليا التدخؿ في الشؤكف   (ِ) 

المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة، حيث تنص عمى  الداخمية ألم دكلة، كىك ما أشارت إليو الفقرة السابعة مف
مف صميـ السمطاف الداخمي ىي ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ لألمـ المتحدة أف تتدخؿ في الشؤكف التي  :أنو

 لدكلة ما.
(3( Eleanor Prisco, An Assessment of the Transition of Arab Spring, Op, cit, P.6. 
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، كمسػػػػاعدتيا لألخػػػػذ بالنظػػػػاـ الػػػػديمقراطي ككسػػػػيمة (ُ)االنسػػػػاني كالػػػػدفاع عػػػػف حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف
 .(ِ)لتخمصيا مف فقرىا كمعاناة شعكبيا
سػيرتو االكلػى  إلػىليعيده  سبتمبر، أحداث الحادم عشر مف إال أف ىذا المنحى تغير بعد

 معركفة تكف لـ القائمة عمى العنؼ كاستخداـ القكة العسكرية االستعمارية تحت شعارات جديدة
قبؿ، كالحرب عمى اإلرىاب، كالمحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كالحفػاظ عمػى األمػف  مف

 ك"مبػدأ "السػيادة" القكمي، األمر الذم أخؿ بالمبادئ العامة الراسخة في القػانكف الػدكلي كمنيػا
 .(ّ)التدخؿ" عدـ

كلبياف مدل تعاظـ التدخؿ الخارجي كأثر مػف آثػار مكجػة الربيػع العربػي، سػيذكر الباحػث 
، لػػـ ينحصػر الػػدكر الخػػارجي فػػي تقػػديـ (ْ)ففػػي الحالػػة اليمنيػػةبعػض النمػػاذج فػػي ىػػذا السػياؽ، 

الدعـ الدبمكماسي، كتبني القرارات االممية المجحفة، بػؿ تفػاقـ ليضػع الػيمف تحػت البنػد السػابع 
مػػػف ميثػػػاؽ االمػػػـ المتحػػػدة؛ بحجػػػج كاىيػػػة رغػػػـ أنيػػػا لػػػـ تشػػػكؿ أم خطػػػر عمػػػى األمػػػف كالسػػػمـ 

حتى عمى ممػرات التجػارة  أك الدكلييف كلـ يتـ تسجيؿ أمو اعتداء عمى أم مف الدكؿ المجاكرة،
 الدكلية في البحار اليمنية، مما شكؿ سابقة كبادرة خطيرة عمى النظاـ الدكلي ذاتو.

                                  
في دار فكر،  اإلنسافدكلتيف تـ تحت ذريعة الحفاظ عمى حقكؽ  إلىف تقسيـ السكداف أ إلىشارة ( يكفي اإلُ)

كضاع االنسانية نو لـ يتـ تحقيؽ االىداؼ التي برر مف اجميا التدخؿ، كظمت األأكرغـ تقسيـ السكداف اال 
مف القكمي االمريكي ى األف غزك العراؽ كتدميره تـ تحت مبرر الحفاظ عمأحتى يكمنا ىذا، كما  ،عمى حاليا

كمكافحة اإلرىاب، كبعد اف حقؽ االمريكيكف ىدفيـ مف دخكؿ العراؽ، ظيرت تقارير صادرة مف االستخبارات 
سمحة أف العراؽ خالي مف أية غير دقيقة، ك اتستخبار إعمى معمكمات  ف الغزك قد تـ بناءن أ إلىتشير األمريكية 

بؤرة  إلىجماعات اإلرىابية، غير اف التدخؿ اسفر عف تحكؿ العراؽ الدمار الشامؿ، كليس فييا ما كصفكه بال
 ، كما ىك حاصؿ اليـك كاماـ العالـ.ىابية كالتمييز الطائفي كالمذىبير حقيقية لمجماعات اإل

عمى  ما تقدـ الدكؿ العظمى نفسيا كمنقذ كىي في الكقت ذاتو تساعد الديكتاتكريات كتدعميا حفاظان  ( كثيران ِ)
كسيمة لمضغط  اإلنسافكحقكؽ  الماؿكتستخدـ  ،خرأتبدك مستعدة لبيع الشعكب مقابؿ ىدؼ مصالحيا ك 

في المبررات ذات الطابع االنساني، صارت لو مبررات كصكر عديدة  كاالبتزاز. فبعد اف كاف التدخؿ محصكران 
مرجع ة لمتدخؿ. راجع: د. سمماف العكدة: اسئمة الثكرة، يالحقيق األسبابصباغ الشرعية عميو مخفية إ أجؿمف 

                                                                   .ُّٖالخضيرم: ادارة الفكضى، مرجع سابؽ، صػأحمد محسف   . . دُٕٗسابؽ، صػ
 (.ِالمادة ) ( راجع: نصكص ميثاؽ االمـ المتحدة كتحديدان ّ)
رئيسا لميمف لمدة  مف قبميـصب اليمف؛ كالشرعية، في شخص ىادم، الذم ني  الخارجي العدكاف ختزؿأ( لقد ْ)

ة، فيما اعمنت الحمؼ العسكرم بقيادة السعكدي إلىنضماميا إكثر مف ثمانية عشرة دكلة أعاميف، كاعمنت 
الحفاظ عمى  أجؿ ىداؼ العامة لمحرب مفعبر المساعدة المكجستية، كحددت األ تيامشارك امريكا كبريطانيا

عمي محسف االحمر كقيادات حزب االصالح،  والرياض، كقد سبق إلىالسمطة في اليمف. راجع: كصكؿ ىادم 
 .ـَُِٓ/ّ/ِٔقناة العربية؛ كالجزيرة، بتاريخ 
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االشتراؾ في عدكاف مسمح ضػد أبنػاء الػيمف كمقدراتػو كسػيادتو  إلىكاستمر التدخؿ ليصؿ 
سػػػفير  قػػػرار دكلػػػي، إذ أعمػػػف أككاسػػػتقاللو، كبػػػدأ العػػػدكاف عمػػػى الػػػيمف دكف أم مسػػػكغ قػػػانكني 

، عػالكةن عمػى أنػو تػـ تكصػيؼ الػيمفالسعكدية مف كاشػنطف عػف البػدء فػي حممػة عسػكرية ضػد 
 األحداث بأنيا حرب ضد أطراؼ خارجية تابعة لممذىب الشيعي.

أمػػا فػػي الحالػػة السػػكرية فقػػد أعتبػػر التػػدخؿ الخػػارجي الصػػراع بػػيف فصػػيميف، حيػػث تبنػػت 
الػػبعض اآلخػػر الكقػػكؼ بجانػػب السػػمطة، ممػػا بعػػض الػػدكؿ الكبػػرل دعػػـ المعارضػػة فيمػػا تبنػػى 

سػاىـ فػي زيػػادة حػدة الصػػراع كاسػتمراره، حتػػى يكمنػا ىػذا، كيتضػػح ذلػؾ مػػف خػالؿ تصػػريحات 
ممكؾ ككزراء خارجية دكؿ الخميج، كامريكا كاكركبا مػف جيػة كركسػيا كالصػيف كايػراف مػف جيػة 

نسػانان اخرل، كبالتالي ظير الصراع عمى أنو صراع دكلي عمى حسػاب سػكريا أ كػؿ ، (ُ)رضػان كا 
كعمػػى نفػػس  ،(ِ)تػػدمير سػػكريا بصػػكرة شػػبو كاممػػة، كتيجيػػر الماليػػيف مػػف أبنائيػػا إلػػىذلػػؾ أدل 

 .(ّ)المنكاؿ سارت االحداث في ليبيا
الباحػػث مػػف الحالػػة اليمنيػػة كالسػػكرية، كالتػػي بينػػت تعػػاظـ  كػػؿ تمػػؾ االمثمػػة التػػي أسػػتقاىا

 يعمف كاف بينما جدان  العميقة اليكة الدكر الخارجي في التحكـ بمسار األحداث فييما، ككضحت
كدكلية، كبيف الكاقع، األمر الذم يكجب إعادة النظػر فػي تمػؾ المبػادئ  قانكنية كقيـ مبادئ مف

المبػادئ الدكليػة أـ فػي مبػادئ حقػكؽ اإلنسػاف كحرياتػو، فكػؿ كالشعارات الزائفة سػكاءن أكػاف فػي 
تعػارض مػع مصػالح الػدكؿ الخمػس المسػيطرة عمػى مجمػس االمػف،  إذاذلؾ ليس لػو أم معنػى 

 حتى مصالح حمفائيا، كبالذات أمريكا كمف يدكر في فمكيا. أك
  

                                  
بحاث كالنشر، ترجمة : تكبي ماثيسف: الخميج الطائفي كالربيع العربي الذم لـ يحدث، الشبكة العربية لأل( راجعُ)

 .ُِٔصػ  ـ،َُِْ، ُاميف االيكبي، بيركت، ط
( صرحت الخارجية االمريكية اكثر مف مرة انيا تقكـ بتدريب كتسميح المقاكمة السكرية، بؿ كدفعت لالعتراؼ ِ)

بيا ممثؿ لمشعب السكرم، في تعدم كاضح كصريح عمى الشرعية الشعبية كالكطنية، كما قامت ركسيا باستحداث 
عبر قصؼ مكاقع الجماعات االرىابية  السكرم ي سكريا كباشرت تدخميا في دعـ النظاـقكاعد عسكرية جديدة ف

صفكؼ الثكار كالمعارضة. راجع : مكقع الخميج العربي: بعنكاف" كثائؽ كيكميكس عف سكريا  إلىالتي انضمت 
 عمى مكقع كيكيميكس. ـ،ََُِتقرير معمكمات"، تـ نشرىا في 

(3( Ammour, Laurence Aïda; La Libye en fragments.In : Annuaire français de 
relations internationals 2013 - vol. 14. Paris : Université de Paris II Panthéon-
Assas, 2013. P,659. 
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في ختاـ ىذه الدراسة التي تضمنت كاقع األنظمة السياسية العربية قبؿ أحداث الربيع العربي، 
كبياف ما آلت إليو األمكر إباف كبعد أحداث الربيع العربي كاألزمات السياسية المختمفة التي عانت 

التي اجتاحتيا مكجة الربيع العربي، كالتي لـ كشعكبيا كما زالت تعاني منيا األنظمة السياسية 
حد اآلف مف خمؽ مصادر شرعية جديدة تحقؽ رضاء كؿ االطراؼ السياسية، كتكرس  إلىتتمكف 

 أىـ النتائج كالتكصيات كما يمي: إلىسياسة اإلنجاز، كقد خمص الباحث 
 أواًل: النتائج:

مػػػف الشػػػركط تكػػػكف فػػػي ظػػػؿ كجػػػكد جممػػػة تتحقػػػؽ شػػػرعية السػػػمطة بينػػػت الدراسػػػة بػػػأف  -ُ
ى السػػػمطة بالتأييػػػد، ظػػػساسػػػية لبنػػػاء نظػػػاـ سياسػػػي شػػػرعي، لكػػػي تحبمثابػػػة المبنػػػة األ

تسػػػاميا بجممػػػة مػػػف زمػػػة فػػػي تمػػػؾ الشػػػرعية ألأنظمػػػة السياسػػػية العربيػػػة عانػػػت مػػػف كاأل
 .شرعيتياماـ تحقيؽ أالخصائص كانت بمثابة العائؽ 

ية كاف طبيعيػان نتيجػة الػنظـ نفجار الحاصؿ في المنطقة العربأكضحت الدراسة بأف اال -ِ
القمعيػػة السػػائدة، حيػػث كػػاف الػػرد انعكاسػػان طبيعيػػان كحتميػػان لتػػراكـ كبيػػر كىائػػؿ ألزمػػات 

 .خفاقات كثيرةا  بنيكية ك 
أظيػػػرت الدراسػػػة أف األنظمػػػة القائمػػػة لػػػـ تكػػػف قابمػػػة لمتػػػأقمـ مػػػع الكاقػػػع اليػػػكمي ليمػػػـك  -ّ

مرار فػػي إقامػة أنظمػػة سياسػػية االسػػتقرار كاالسػت ىعمػػ تعمػؿالمػكاطف العربػػي ككنيػا لػػـ 
كتحقيػؽ طمػكح الشػعكب فػي إقامػة شػراكة حقيقيػة  ،السػممي عمػى السػمطة لمتداكؿقابمة 

مػف سياسية فعمية لكافة الطكائؼ كالمككنػات  شراكةفي التكزيع العادؿ لمثركة، كتحقيؽ 
كنابع مف تطمعو فػي تكػريس يحكـ نفسو بنفسو، مجتمع مدني سميـ  إلىالكصكؿ  أجؿ

مؤسسػات دسػتكرية تمثػؿ إرادة الشػعب  إلػىتفضػي كالتػي ساسػية، الحقكؽ كالحريات األ
 .الحزبية التعدديةك عتباره الغاية كالكسيمة لمرتكزات الديمقراطية أب
ـ، كالذم سػمي َُُِف الحراؾ الشعبي العربي الذم بدأ مع العاـ أكضحت الدراسة إ -ْ

بثػػكرات الربيػػع العربػػي قػػد صػػاحبو ظيػػكر بعػػض االيجابيػػات فػػي البدايػػة فيمػػا يخػػص 
يجابيػػػات قػػػد تالشػػػت سػػػريعان بػػػؿ ف تمػػػؾ اإلأمكافحػػػة الفسػػػاد كمالحقػػػة المفسػػػديف، إال 

كفػاح الشػعبي عمى كػؿ مػا ىػك جميػؿ كمحفػز لخػكض ال طغتالسمبيات التي  كظيرت
 أصػابعوالحد الذم جعؿ البعض يعض  إلىنحك إيجاد أنظمة حكـ ديمقراطية عادلة، 

 في تمؾ االحتجاجات.عمى مشاركتو ندمان 
مػف الخبػراء كالمحممػيف كالمشػاركيف كالػداعميف فػي تكقعػاتيـ  كثير اءأخطبينت الدراسة  -ٓ

بيػػػع العربػػػي كػػػاف ف الر إغمػػػب المؤشػػػرات دلػػػت عمػػػى أمكجػػػة الثػػػكرات العربيػػػة، ف لنجػػػاح
لتغييػػػر كاحػػػد ربيعػػػان مختمفػػػان مػػػف حيػػػث مدتػػػو كنتائجػػػو، فالعػػػالـ العربػػػي ال يكفيػػػو ربيػػػع 

 األكصػػاؼ كربيعػػات عديػػدة كمتالحقػػة لنجاحػػو،طكفػػاف كامػػؿ  إلػػىنمػػا يحتػػاج إ ،حكالػػوأ
كأزىػػاره ككركده لمتغمػػب عمييػػا كمحػػك فمػػا تػػراكـ مػػف تشػػكىات ال تكفػػي قطػػرات الربيػػع 

 غسميا.مطرة كاحدة ل أك ةحتى كابم ،أك ةطم أكآثارىا 
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منطقة الشرؽ األكسط عمػى بأف  الذم ساد عند الغالبيةظيرت الدراسة خطأ االعتقاد أ -ٔ
كثػػػر مثاليػػة، كأف ىػػػذه الثػػكرات سػػػكؼ تؤسػػس لنمػػػكذج مغػػػاير ا جديػػدةن  مشػػارؼ مرحمػػػةن 

كلكػف مػا حػدث فػي  ،، يتجػاكز إشػكاليات كأزمػات الماضػيالتسمطية الدكتاتكريػة لمدكلة
لكاقػع كػػاف مختمفػػان، فقػػد تعػػرض ىػذا االعتقػػاد لمتقػػكيض التػػدريجي، كتمػػت االستعاضػػة ا

بالخريؼ  كثر تشاؤمان، عبر عنو عدد مف المثقفيف في مرحمة مبكرةا ىاتعنو بسيناريك 
الػػػكراء ىػػػػي إمكانيػػػػة كاردة، كال يمكػػػػف اسػػػػتبعادىا،  إلػػػػىكضػػػػحكا أف العػػػػكدة ا، ك العربػػػي

كبالرغـ مف أف سيناريك فشؿ الثكرات استحكذ عمى مساحة ىائمة في الكتابػات الغربيػة 
مػػع ىػػػذه  يآخػػر مػػف الكتابػػات تعػػاط التػػي تناكلػػت الثػػكرات العربيػػة، فػػإف ىنػػاؾ نمطػػػان 

كرات العربيػة، الثكرات مف منظكر حذر، يتجنب إطالؽ األحكاـ النيائية بخصكص الث
 عقػػػكد إلحػػػداث تغييػػػرات جكىريػػػة إلػػػىعمػػػى أسػػػاس أف الثػػػكرات ظػػػكاىر ممتػػػدة تحتػػػاج 

 تطمح إلييا الشعكب.
أنظمػة  قيػاـ نحػك األكلى الخطكة تككف قد الحالية العربية الثكرات أكضحت الدراسة أف -ٕ

 المحػػيط مػػف العػػرب راكد الػػذم الحمػػـ تحقيػػؽ نحػػك كربمػػا ،اقتصػػادية كتنميػػة ديمقراطيػػة
 الخميج في الحرية كالكحدة كالسيادة كاإلستقالؿ كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف. إلى

 مشػركع ضػمف الدكليػة األجنػدة عمػى مكضػكعة بينت الدراسػة أف ثػكرات الربيػع العربػي -ٖ
 مشػػركع حسػػاب عمػػى تأكيػػد بكػػؿ سػػيككف الػػذم الجديػػد األكسػػط عػػالمي يسػػمى الشػػرؽ

 ال المقابػػؿ فػػي .العربػػي الػػداخؿ عميػػو مػػف متغيػػرات لػػـ تطػػرأ إذا الكبيػػر العربػػي الػػكطف
رايػػػػس كزيػػػػرة الخارجيػػػػة  كػػػػكنزكليزا أطمقتيػػػػا التػػػػي الخالقػػػػة الفكضػػػػى إنكػػػػار أف يمكػػػػف

 منسػػجمة األكسػػط جػػاءت لمشػػرؽ جديػػدةن  خريطػػةن  لرسػػـ كمقدمػػة ـََِٔاألمريكيػػة فػػي 
 .الربيع العربي ىذا مع كبير حد إلى كمتكافقة

 أف يؤكػػػد األرض عمػػػى األحػػػداث كفشػػػميا بفعػػػؿ أظيػػػرت الدراسػػػة أف سػػػقكط النظريػػػات -ٗ
نمػػا غربيػػة، عكاصػػـ مػػف متخػػذة سياسػػية قػػرارات عػػف ناجمػػة تكػػف لػػـ الثػػكرات العربيػػة  كا 

 بػديناميكيتيا، التنبػؤ الصعب مف كاف محمٌية كاجتماعية اقتصادية كسياسية عكامؿ مف
مخططييػا  كتكجيييا عكػس إرادة الثكرات ىذه إحتكاء الخارجي في الدكر ينفي ال كىذا

 .األمريكية المتحدة الكاليات دكر كخصكصان  كطمكحات شعكبيا،
أظيرت الدراسة إف تأجيؿ اإلستحقاقات الدستكرية اإلنتخابية لمجمس النكاب في الػيمف  -َُ

 كمف ثـ التمديد خارج إطار الدستكر كانا بداية غير حميدة لإلتجاه نحك المجيكؿ.
بينػػت الدراسػػة إف القبػػكؿ بالمبػػادرة الخميجيػػة مػػف قبػػؿ األحػػزاب السياسػػية اليمنيػػة كػػاف  -ُُ

العػدكاف كالحصػار عمػى  إلػىغير شرعي كغير دستكرم، مما أدل فػي نيايػة المطػاؼ 
 شعب الحكمة كاإليماف.

كضػػػػحت الدراسػػػػػة إف قبػػػػكؿ األحػػػػػزاب السياسػػػػػية فػػػػي الػػػػػيمف باإلنتقػػػػاؿ مػػػػػف الشػػػػػرعية  -ُِ
كيض قػػت إلػػىالشػػرعية التكافقيػػة حسػب زعميػػـ أدت  إلػىة التنافسػػية الدسػتكرية اإلنتخابيػػ

 مؤسسات الدكلة، كتركيز السمطة بيد الرئيس التكافقي.
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 ثانيًا: التوصيات:
يػػػرل الباحػػػث ضػػػركرة تأسػػػيس شػػػرعية حقيقيػػػة فػػػي بمػػػداف الربيػػػع العربػػػي تقػػػكـ عمػػػى  -ُ

تقػديـ الخػدمات اساس ابتعاث الكالء الكطني كالدفاع عف الكطف، كاحتراـ المكاطنة ك 
الحقيقية لممكاطف، كالحرص عمى انطػالؽ التغييػر لمصػمحة الػكطف كالمػكاطف، كبمػا 
يخدميـ كيحقؽ طمكحاتيـ، كاالسػتفادة مػف الخػارج لمصػمحة الػداخؿ كلػيس العكػس، 
عػػػالكة عمػػػى ضػػػركرة كجػػػكد مشػػػركع كطنػػػي يزيػػػؿ الظمػػػـ كيرفػػػع المعانػػػاة عػػػف كاىػػػؿ 

 ية، كالكرامة، كالديمقراطية، كالعيش الكريـ.المكاطنيف، كيمبي متطمباتيـ في الحر 
يؤكػد الباحػػث عمػى ضػػركرة قيػاـ النخػػب السياسػية فػػي بمػداف الربيػػع العربػي بمعالجػػة  -ِ

االحتقانات كاالختالالت، كايجاد الحمكؿ المناسبة لممظالـ السابقة بالعدالػة كالمسػاكاة 
 كتطبيؽ عممي يثبت نية االصالح الحقيقي.

تجاكز الفكر الشػمكلي االحػادم الػذم صػاحب الربيػع العربػي يكصي الباحث بضركرة  -ّ
 بتأسيس نظاـ سياسي يقكـ عمى المكاطنة المتساكية تشترؾ فيو جميع االطياؼ.

يرل الباحػث بػاف التعامػؿ مػع الكاقػع مػف قبػؿ االحػزاب السياسػية البػد اف يقػكـ عمػى  -ْ
حاليػان كمسػتقبالن، ر انتخابػات حػرة كنزييػة كمتكافئػة بػمبدأ التػداكؿ السػممي لمسػمطة ع

االسػػػتفادة مػػػف االخطػػػاء السػػػابقة المتمثمػػػة فػػػي االسػػػتحكاذ كاالنفػػػراد،  إلػػػىباإلضػػػافة 
 قكننة السمطة كتأقيتيا مستقبالن. إلىكاالنتقاؿ 

يقترح الباحث اسػتبداؿ ثقافػة الحػكار كالشػراكة، بػدالن عػف العنػؼ كاإلقصػاء، حتػى ال  -ٓ
 تتكرر دكرات العنؼ كاإلقصاء مستقبالن.

الباحث عمى اىمية ايقاؼ الحصار كالعدكاف عمى الشعب اليمني، كاحتراـ  يحرص -ٔ
المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية، خاصة المتعمقة بحقكؽ االنساف كالكرامة االنسانية، كاالقتناع 

 العدكف كالحصار.أمد باف الحكار كالحؿ السياسي ىك الحؿ النيائي ميما طاؿ 
، الكاقع كبيف كدكلية، قانكنية كقيـ مبادئ مفعنو  يعمف بينما جدان  العميقة اليكة لتضييؽ -ٕ

 في سكاءن  الزائفة كالشعارات المبادئ تمؾ في النظر اعادة يؤكد الباحث عمى كجكب
التشدؽ بيا كاستخداميا فقط  كعدـ كحرياتو، االنساف حقكؽ مبادئ في أك الدكلية المبادئ

 .عمى حساب معاناة الشعكب كتطمعاتيا المشركعة لتحقيؽ مصالح الدكؿ الكبرل
يكصػي الباحػػث بضػركرة اجػػراء حػكار سياسػػي بػيف االطػػراؼ المتصػارعة كالمتحاربػػة  -ٖ

)مػف تشكيؿ مجمس رئاسي انتقالي كحككمة كحدة كطنيػة لمػدة  إلىفي اليمف يفضي 
، عمػػى اف يػتـ اختيػػار االعضػاء مػػف المػؤىميف كأصػػحاب إلػى خمػػس سػنكات( سػنتيف

الكفػػػػاءات، مػػػػع مراعػػػػاة اف يمػػػػنح المجمػػػػس كالحككمػػػػة صػػػػالحيات حقيقيػػػػة، كميػػػػاـ 
كاضػػػحة، كالتركيػػػز عمػػػى دمػػػج مؤسسػػػات الدكلػػػة، كاعػػػادة االعمػػػار، كمعالجػػػة آثػػػار 

ت الشرعية الدستكرية الشعبية عبر انتخابا إلىالعدكاف كالحرب عمى اليمف، كالعكدة 
 حرة كنزيية يشارؾ فييا الجميع، كعمى قدـ المساكاة.   
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 قائنة املصادز واملساجــع
 اواًل: : المعاجــم:

  م.1911، مكتبة لبنان، بيروت، (فرنسي، عربي ،انءليزيمعءم م طلحات العلوم االءتماعية) زكي بدوي: أحمد -1

 ثانيًا: الكتب والمؤلفات العامة والمتخصصة:
 م. ٕٚٓٓ، ٔعمى الوادعي: المأزق الدستوري في اليمن، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء، ط أحمد -ٔ
 م. ٜٜٚٔ بدون مكان نشر، إسماعيل البدوي: القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية، الطبعة الثانية،د.  -ٕ
العـالم الثالــث، البسـيوني عبـداهلل جـاد البسـيوني: التمــوث القـانوني والشـرعية االجتماعيـة لــنظم الحكـم فـي د.  -ٖ

 م.ٕٕٔٓ، القاىرة، مصريةحكم في مصر نموذجا، مكتبة االنجمو النظام 
 .تاريخ ، بدون، القاىرةيوليو، اصول العمل الثوري في مصر، دار النيضة العربية ٖٕبكر القباني: ثورة د.  -ٗ
والنشر، ترجمة امين  توبي ماثيسن: الخميج الطائفي والربيع العربي الذي لم يحدث، الشبكة العربية لالبحاث -٘

 .مٕٗٔٓ، ٔااليوبي، بيروت، ط
  .مٕ٘ٓٓ، ، القاىرةثروت بدوي: النظم السياسية، دار النيضة العربيةد.  -ٙ
، ، القاىرةصول الفكر السياسي والنظريات والمذاىب السياسية الكبرى، دار النيضة العربية_________: أ -ٚ

 .تاريخ بدون
 م.ٜٗٙٔ، ، القاىرةالثوري في مصر، دار النيضة العربية يوليو وتطور الفكرٖٕثورة : _________ -ٛ
جابر جاد جاد الحق نصار: األداء التشريعي لمجمس الشعب والرقابة عمى دستورية القوانين، دار د.  -ٜ

 م.ٜٜٜٔالنيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولى، 
 .مٕٔٔٓ، ٔالمصرية، القاىرة، طيناير بوادر االصالح، مكتبة النيضة  ٕ٘خالد السيد غانم: ثورة د.  -ٓٔ
داود الباز: النظم السياسية، الدولة والحكومة في ضوء الشريعة اإلسالمية، دار الفكر الجامعي، د.  -ٔٔ

 م. ٕٙٓٓاإلسكندرية، 
 .مٕٓٔٓرافت فودة: عناصر وجود القرار االداري، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، د.  -ٕٔ
تظاىر وانعكاس طبيعتيا عمى التنظيم القانوني في جميورية مصر العربية، مع رفعت عيد سيد: حرية الد.  -ٖٔ

 م.ٕٔٔٓ القاىرة، بعض الدول العربية، دراسة تحميمية نقدية، دار الكتب المصرية، إلىاالشارة 
 .مكان وتاريخ نشر زىير االعرجي: العدالة االجتماعية وضوابط توزيع الثروة في االسالم، بدوند.  -ٗٔ
 م.ٕٚٓٓ، ، القاىرةالشرقاوي: النظم السياسية المعاصرة، دار النيضة العربيةسعاد د.  -٘ٔ
 .مٖٜٙٔمايو بدون دار نشر،  ،ٖط ،سالمة موسى: كتاب الثورات، بيروتد.  -ٙٔ
القــاىرة، بــين ثــورات العــالم، دار الفكــر العربــي،  مٕٜ٘ٔســنة  يوليــوٖٕســميمان محمــد الطمــاوي: ثــورة د.  -ٚٔ

 .مٜ٘ٙٔالطبعة األولى، 
 اين يتجو الربيع العربي، )فوضى...ديكتاتورية ام ديمقراطية(، مطابع سكرين ستار،  إلىف العسمي: سيد.  -ٛٔ

 .مكان وتاريخ نشر بدونصنعاء، 
 ٕ٘ثارىا عمى النظام المصري، دراسة ألحداث ثورة آالسيد جودة: الشرعية الثورية و  أحمدصالح د.  -ٜٔ

 م. ٕٔٔٓ، دار النيضة العربية، القاىرة، مٕٔٔٓيناير
 القاىرة، صالح الدين فوزي: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النيضة العربية،د.  -ٕٓ

 م.ٕٓٓٓم، ٜٜٜٔ
يوليـو ومبـادئ النظـام السياسـي فـي الجميوريـة العربيـة المتحـدة، مكتبـة القـاىرة ٖٕطعيمة الجرف: ثورة د.  -ٕٔ

  م.ٜٙٙٔ،ة، القاىر الحديثة
، ، القـاىرة، دار النيضـة العربيـةلمقـانونمبدأ المشـروعية وضـوابط خضـوع اإلدارة العامـة ___________:  -ٕٕ

 . مٜٙٚٔ، ٖط
ــر:د.  -ٖٕ ــاح ســاير داي ــد الفت ــاب  عب ــة العامــة لممشــكمة الدســتورية، مطــابع دار الكت ــانون الدســتوري، النظري الق

 .مٕٗٓٓ، ٗطالقاىرة، العربي، 
القانون الدستوري واألنظمة السياسـية مـع المقارنـة بالمبـادئ الدسـتورية فـي الشـريعة  عبدالحميد متولي:د.  -ٕٗ

 م. ٕٚٓٓاالسكندرية،  ،اإلسالمية، منشأة المعارف
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نظـــرات فـــي أنظمـــة الحكـــم فـــي الـــدول الناميـــة وبوجـــو خـــاص فـــي مصـــر مـــع المقارنـــة  عبدالحميـــد متـــولي: -ٕ٘
 م.ٜ٘ٛٔ، بالديمقراطيات الغربية، منشأة المعارف، االسكندرية

عبـــدالوىاب عمـــر البطـــراوي: الثـــورات الشـــعبية بـــين المطرقـــة والســـندان، دار النيضـــة العربيـــة، القـــاىرة، د.  -ٕٙ
 م.ٖٕٔٓ

وحتـى م، ٕٔٔٓ/ٔ/ٕ٘دراسـة دسـتورية وقانونيـة وقضـائية لمفتـرة مـن  ،دةوؤ عماد الوقاد: ثورة يناير المد.  -ٕٚ
 .مٖٕٔٓم، مكتبة ومطبعة المجمد العربي، القاىرة، ٕٕٔٓ/ٙ/ٖٓ

 م. ٜٜٔٔ بدون مكان نشر، ،ٕعمر حممي فيمي: االنتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية، طد.  -ٕٛ
فاتن محمد كمال: العالقة بين السمطة التشريعية والتنفيذية في البحرين، في ضوء دستورىا الصادر عام د.  -ٜٕ

 م.  ٕٕٔٓ بدون مكان نشر، ،ٔوتعديالتو، دراسة مقارنة، ط مٕٜٚٔ
فخــري صــالح: كتــاب الثــورات العربيــة، المثقفــون والســمطة والشــعوب، دار العــين لمنشــر، القــاىرة، الطبعــة  د. -ٖٓ

 م.ٖٕٔٓ، ـىٖٗٗٔاالولى، 
ماجد راغب الحمو: القانون الدستوري، ) المبادئ الدستورية، الدساتير المصرية، األحزاب السياسية، د.  -ٖٔ

 م. ٕٛٓٓالتمثيل النيابي، النظام االنتخابي، السمطات العامة(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،
 م.ٕٚٓٓ اإلسكندرية، النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة،_____________:  -ٕٖ
دارة الفوضى، المنيج المتكامل لمتعامل مع الفوضى، إيتراك لمطباعة والنشر، إالخضيري:  أحمدمحسن . د -ٖٖ

 م. ٕٗٔٓالقاىرة،
األفنــدي: الــيمن عشــية إرىاصــات الثــورة الشــعبية الســممية )أداء النظــام السياســي(، المركــز  أحمــدمحمــد د.  -ٖٗ

 م.ٕٓٔٓاليمني لمدراسات االستراتيجية، صنعاء، 
محمد عثمان محمود: العدالة االجتماعية الدستورية في الفكر الميبرالي السياسي المعاصر، المركز د.  -ٖ٘

 م.ٕٗٔٓالعربي لالبحاث ودراسة السياسات، بيروت، مايو 
مصطفى عثمان اسماعيل: الربيع العربي ثورات لم تكتمل، عالقات العرب عبر العصور ومستقبميا بعد د.  -ٖٙ

 م.ٖٕٔٓ، ٔتبة مدبولي، القاىرة، طثورات الربيع العربي، مك
 م. ٜٜٛٔ، ، القاىرةنعيم عطية: الفمسفة الدستورية لمحريات الفردية، دار النيضة العربيةد.  -ٖٚ
 .مٜ٘ٙٔالنظرية العامة لمحريات الفردية، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، _________:  -ٖٛ
 م.ٖٜٚٔنوفمبرالقاىرة، المطبعة العصرية، وحيد رأفت، د. وايت إبراىيم: القانون الدستوري، د.  -ٜٖ

 ثالثًا: رسائل الدكتـوراه:
كمية  إلىد. جابر جاد جاد الحق نصار: نظام االستفتاء الشعبي، )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه مقدمة  -ٔ

 م.ٕٜٜٔالحقوق، جامعة القاىرة، 
عفيفي كامل عفيفي: االنتخابات النيابية وضماناتيا الدستورية والقانونية في القانون المصري والمقارن، د.  -ٕ

 م. ٕٓٓٓ ،جامعة اسيوط ،الحقوق كمية إلىرسالة دكتوراه مقدمة 
: مدى التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري اليمني، يحي محسن المسوريد.  -ٖ

 م.ٖٕٔٓ -ىـٖٗٗٔكمية الحقوق، جامعة اسيوط،  إلىرسالة دكتوراه مقدمة 
 رابعًا: البحوث والدوريات والتقارير:

ري لمدراسات الحمول، المعيد المص –ذكر اهلل: أزمة االقتصاد المصري : المؤشرات ،األسباب  أحمدد.  -ٔ
 م.ٕٙٔٓمايو  ٖٔ القاىرة، السياسية واالستراتيجية،

سياسات الحكومة نحو برامج البعد االجتماعي، مجمة قطاع االمانة العامة، وزارة : ____________ -ٕ
 م. ٕٙٔٓالعدد الثالث، يونيو القاىرة، المالية المصرية، 

، المعيد الوطني لإلحصاء التونسي، ٕٙٔٓالبطالة والتشغيل في الثمث الرابع  ___________: -ٖ
 م. ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٓ

عبدالحفيظ: متاىة ثورة ومأساة دستور، ازمة مشروعية الجمعية التأسيسية، كراسات استراتيجية،  أحمدد.  -ٗ
 .مٕٕٔٓ، السنة الثانية والعشرون، ٕٖٕمركز الدراسات والسياسات االستراتيجية، القاىرة، العدد
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عرب االقتصادية خريف اقتصادي؟"، جريدة ال إلىد. جواد البكري: مقال بعنوان" ىل يتحول الربيع العربي  -٘
 م. ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٖٓ، بتاريخ ٕٖ٘ٚالدولية، القاىرة، العدد 

، االىرام، ٜٔقراطية، العددد. حسنين توفيق إبراىيم: التحول الديمقراطي من منظور عربي، مجمة الديم -ٙ
 . مٖٕٔٓالقاىرة، 

استراتيجية، الثورات واالنتفاضات وتحوالت الواقع السياسي العربي، كراسات : _________________ -ٚ
 م.ٕٔٔٓ، السنة الحادية والعشرون، ٕٕ٘مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، العدد
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 ملـخص رسالة دكتىراه
 احلًــاد الىظًفــٌ لرجــال الشرطـــة )دراسة مقارنة(

 أكاديمية الشرطة المصرية -مقدمة لكمية الدراسات العميا
مشػػػػكمة فػػػػي غايػػػػة الصػػػػعكبة كاألىميػػػػة فػػػػي ذات الكقػػػػت بسػػػػبب ارتباطيػػػػا تناكلػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة، 

بالكظيفػػة العامػػة ككظيفػػة رجػػاؿ الشػػرطة عمػػى كجػػو الخصػػكص، حيػػث ظمتػػا ىػػاتيف الػػكظيفتيف ترتبطػػاف 
بيػػة التػػي يػػؤمف بيػػا الحػػاكـ بالحػاكـ كتػػدكراف معػػو كجػػكدان كعػػدمان، بػػؿ كتصػػتبغاف بالصػبغة السياسػػية كالحز 

، كرجػػؿ الشػػرطة، جميكريػػان، ممػػا جعػػؿ المكظػػؼ العػػاـ أكحزبػػان نظامػػان ممكيػػان  أككيعتنقيػػا سػػكاءن كػػاف فػػردان 
 غيرىـ مف المسميات السمطكية. أكالحزب  أكأداة بطش كتنكيؿ لمشعكب لصالح الحاكـ الفرد 

فعػػػانى فػػػي ظػػػؿ ىكػػػذا أنظمػػػة المكظػػػؼ العػػػاـ، كرجػػػاؿ الشػػػرطة عمػػػى حػػػدو سػػػكاء مػػػف التسػػػييس 
كالتمييػػز كالتحػػزب فػػي التعيينػػات كالترقيػػات، كالتأديػػب، كالتقاعػػد كغيرىػػا، ممػػا جعػػؿ الكظيفػػة العامػػة، 

شػػركط تػػذكر سػػكل  أككبالػػذات الشػػرطية منيػػا تمػػنح لألقػػارب كاألصػػيار كاألنصػػار دكف أم معػػايير 
حزبػػػان ففسػػػدت الكظيفػػػة العامػػػة كالمكظػػػؼ العػػػاـ  أكالمطمػػػؽ كاإلخػػػالص لمحػػػاكـ أيػػػان كػػػاف فػػػردان الػػػكالء 

كعانػػت شػػعكب العػػالـ القيػػر كاإلذالؿ كالظمػـػ عمػػى يػػد مثػػؿ ىكػػذا مػػكظفيف كرجػػاؿ شػػرطة، كأصػػبحت 
 حقكقيـ كحرياتيـ محؿ انتياؾ كاعتداء مف خداميـ كحماتيـ.

حػػػزاب، كأصػػبحت الشػػعكب ىػػي منبػػع السػػػمطة كعنػػدما ظيػػر النظػػاـ الػػديمقراطي، كنظػػاـ األ
كمصدرىا، ظمت األحزاب لفتػرة مػف الػزمف تتبػادؿ السػمطة السياسػية كالكظيفػة العامػة معػان، السػيما 

األحزاب التي خسرت االنتخابات لصػالح  إلىكظيفة الشرطة، فكاف يتـ إقصاء كاستبعاد المنتمييف 
أصحاب الخبرة، ففسدت  الكظيفة العامػة، كفسػد  األحزاب الفائزة، كتكلية قميمي الخبرة عمى حساب

كقػػد سػػمي ىػػذا النظػػاـ بنظػػاـ األسػػالب كالغنػػائـ، حيػػث كانػػت مكظفييػػا، كلػػـ تتطػػكر كتخػػدـ شػػعكبيا، 
ير، معػػػػاي أكالكظيفػػػػة العامػػػػة تسػػػػمب مػػػػف فئػػػػة لتصػػػػبح غنيمػػػػة لفئػػػػة أخػػػػرل جديػػػػدة دكف أم شػػػػركط 

عمميػػا المينػػي كصػػفتيا العامػػة كديمكمتيػػا لكرثػػة ممػػا أفقػػدىا فأصػػبحت كالتركػػة الخاصػػة تػػكزع عمػػى ا
 كثباتيا، حيث أصبحت عبارة عف فيد كفائدة.

ثـ ظيرت الحركات المنادية بضركرة إصالح نظاـ الكظيفة العامة فظير ما سمي بنظاـ الخدمة 
المدنية الذم اعتبر نظاـ الكظيفة العامة عبارة عف خدمة كمينة تمارس نشاطيا كمياميا لتحقيؽ 

لعامة كخدمة الشعب كفقان لمقانكف، كيتـ شغميا كالترقي فييا بناءن عمى نظاـ الكفاءة كالجدارة المصمحة ا
كحؽ أصيؿ كمكفكؿ مف حقكؽ المكاطنة بعيدان عف التمييز كالمحاباة كالمحسكبية، كضركرة أف يحكميا 
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ف عالقة المكظؼ العا ،قانكف بعيدان عف الكالءات كاالنتماءات السياسية كالحزبية ـ بالدكلة ىي عبارة كا 
 .حزبية أكسياسية  عالقة تبعية أكعف عالقة قانكنية تحكميا القكانيف كالمكائح، كليست عالقة تعاقدية 

مشكمة تمػس اإلنسػاف فػي أقػدس حقكقػو، كتتمثػؿ فػي حػؽ المشػاركة  الدراسةلقد عالجت ىذه 
فػػػي الحكػػػـ دكف االسػػػتبعاد مػػػف الكظيفػػػة العامػػػة ، كبالػػػذات الشػػػرطية منيػػػا، بعيػػػدان عػػػف التسػػػييس 

 التيميش، كما ينتج عنيما مف مظالـ ال مبرر ليا.ك 
كالتمييػز كالتيمػيش الحزبػي كالسياسػي  لقد عانت اليمف قبؿ الكحدة المباركة مف ىذا التسييس

ف كػاف بػدرجات متفاكتػة، نظػاـ يحػـر الحزبيػة فػي الشػماؿ، كالمنػاطقي كالقبمػي  فػي شػطرم الػيمف كا 
كنظػػػاـ الحػػػزب الكاحػػػد فػػػي الجنػػػكب، كبعػػػد تحقيػػػؽ الكحػػػدة المباركػػػة تػػػـ إعػػػالف التعدديػػػة الحزبيػػػة، 

لػػػذات الشػػػرطية منيػػػا، كتحػػػريـ إنتمػػػاء كالػػػنص بالدسػػػتكر كالقػػػانكف عمػػػى حيػػػاد الكظيفػػػة العامػػػة، كبا
 منتسبي الشرطة لألحزاب السياسية.

لقد انطمقت ىذه الدراسة مف المادة الخامسػة مػف دسػتكر الجميكريػة اليمنيػة التػي تػنص عمػى 
أف: "يقـك النظاـ السياسي لمجميكرية عمى التعددية السياسية كالحزبيػة كذلػؾ بيػدؼ تبػادؿ السػمطة 

تنظػيـ سياسػي  أكالمػاؿ العػاـ لمصػمحة خاصػة بحػزب  أكر الكظيفة العامة سمميان، كال يجكز تسخي
 .(ُ)معيف" 

كىػػذا الػػنص المتقػػدـ كالمنصػػؼ يبعػػد الكظيفػػة العامػػة كالمكظػػؼ العػػاـ، كبالػػذات رجػػاؿ الشػػرطة 
عف الصراع السياسي بيف األحزاب، حتى يسػتمركا فػي تقػديـ خػدماتيـ لمشػعب بمينيػة كحياديػة تامػة، 

ضػػطراد، كالمسػػاكاة باإلنتفػػاع بخػػدمات المرافػػؽ العامػػة، ا: سػػير المر كفقػػان لقاعػػدتي فػػؽ العامػػة بانتظػػاـ كا 
سػػتمرار المػػكظفيف كرجػػاؿ الشػػرطة  تقػػديـ خػػدماتيـ لممػػكاطنيف ميمػػا تغيػػر الحػػزب الحػػاكـ، كميمػػا بكا 

 في الحكـ، فيـ مكظفي دكلة كليسكا مكظفي أحزاب. توكانت أيدلكجي
ركػائز  إلػىكقد استندت ىذه الدراسة اثناء تناكليا ليػذه المشػكمة كاقتػراح الحمػكؿ المالئمػة ليػا 

يسػػتند إلييػػا الحيػػاد الػػكظيفي لرجػػاؿ الشػػرطة، كضػػكابط كضػػمانات تضػػبط عمميػػة الحيػػاد الػػكظيفي 
لرجػػػاؿ الشػػػرطة، كتضػػػمف عػػػدـ خػػػركجيـ عػػػف النظػػػاـ السياسػػػي القػػػائـ، حيػػػث قسػػػـ الباحػػػث ىػػػذه 

قسػػماف يسػػبقيما بػػاب تمييػػدم، تنػػاكؿ فػػي البػػاب التمييػػدم: مفيػػـك الحيػػاد الػػكظيفي  ىإلػػالدراسػػة 
كالتنظيـ الحزبي كجماعات الضغط كمدل تأثيرىـ عمى حيػاد المكظػؼ العػاـ، كقسػـ الباحػث القسػـ 

تنػػاكؿ فػػي البػػاب األكؿ: أسػػانيد الحيػػاد الػػكظيفي لرجػػاؿ الشػػرطة المسػػتمدة مػػف  ،بػػابيف إلػػىاألكؿ 
لمشػػركعية كسػػيادة القػػانكف، كتنػػاكؿ فػػي البػػاب الثػػاني: أسػػانيد الحيػػاد الػػكظيفي لرجػػاؿ تطبيػػؽ مبػػدأ ا

الشػػرطة المسػػتمدة مػػف تطبيػػؽ مبػػدأ المسػػاكاة كتكػػافؤ الفػػرص. كتنػػاكؿ فػػي القسػػـ الثػػاني: ضػػكابط 

                                  
 و.2001و ٔرؼذٚالرّ نؼبو 1881( ساجغ: انًبدح انخبيسخ يٍ دسزٕس انجًٕٓسٚخ انًُٛٛخ انصبدس ػبو 1)
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بػػابيف، حيػث تنػػاكؿ فػػي  إلػػىىػػذا القسػـ الباحػػث كضػمانات الحيػػاد الػكظيفي لرجػػاؿ الشػػرطة، كقسػـ 
ضػػكابط الحيػػاد الػػكظيفي لرجػػاؿ الشػػرطة، كتتمثػػؿ فػػي: طاعػػة الرؤسػػاء كحيػػاد رجػػاؿ البػػاب األكؿ: 

الشػػػرطة، كالػػػػكالء الػػػػكظيفي كحيػػػػاد رجػػػػاؿ الشػػػػرطة، ككاجػػػب الػػػػتحفظ )سػػػػر المينػػػػة( كحيػػػػاد رجػػػػاؿ 
الشرطة. كتناكؿ في الباب الثاني: ضػمانات الحيػاد الػكظيفي لرجػاؿ الشػرطة، كتتمثػؿ فػي: الرقابػة 

مانة لحياد رجػاؿ الشػرطة، كالضػمانات التأديبيػة فػي مرحمػة التحقيػؽ ضػمانة اإلدارية كالسياسية ض
 لحياد رجاؿ الشرطة، كالضمانات التأديبية في مرحمة المحاكمة ضمانة لحياد رجاؿ الشرطة.

كقػد عالجػت ىػػذه الدراسػة مكضػكع فػػي غايػة األىميػػة، كيتمثػؿ فػي مشػػكمة التعصػب كالتمييػػز 
مػػف إقصػػاء كتيمػػيش كاسػػتبعاد لمكفػػاءات كالمػػؤىميف فػػي ىيئػػة  السياسػػي كالحزبػػي كمػػا ينػػتج عنيمػػا

الشرطة أثناء التعيػيف كالترقيػة كالتأديػب، ككػذلؾ التسػييس لمقػانكف أثنػاء التطبيػؽ مػف قبػؿ األحػزاب 
مػػف ينتقػػدكف تصػػرفاتيـ  أكالحاكمػػة عمػػى رجػػاؿ الشػػرطة كالمػػكاطنيف معػػان المعارضػػيف ليػػـ سياسػػيان 

نكا مػػف نفػػس أحػػزابيـ، بحيػػث يصػػبح القػػانكف أداة تمييػػز كظمػػـ أثنػػاء المخالفػػة لمقػػانكف، حتػػى لػػك كػػا
تطبيقو عمى المكاطنيف كرجاؿ الشرطة عمػى حػدو سػكل، فػالمكظؼ العػاـ كرجػاؿ الشػرطة يسػتمدكف 
حيػػػادىـ مػػػف حيػػػاد السياسػػػييف المكجػػػكديف فػػػي السػػػمطة، باعتبػػػارىـ رجػػػاؿ دكلػػػة يحكمػػػكف بمكجػػػب 

 .القانكف، كيحاسبكف غيرىـ عمى مخالفتو
 النتائج كالتكصيات كما يمي: بخاتمة تضمنت أىـكاختتـ الباحث ىذه الدراسة 

 أواًل: النتائج:
بينت الدراسة بأف مفيـك الحياد الكظيفي لممكظؼ العاـ ال زاؿ غير مطبؽ فػي مصػر كالػيمف،  -ُ

 حيث ال تزاؿ النظرة إليو كصاحب سمطة، كليس باعتباره خادـ لألمة.
السياسػػية فػػي مصػػر كالػػيمف ال زالػػت تحػػث اتباعيػػا كمؤيػػػدييا  أكضػػحت الدراسػػة اف األحػػزاب -ِ

عمػػػى التعصػػػب كالتحيػػػز، كعػػػدـ احتػػػراـ الػػػرأم اآلخػػػر، خالفػػػان لمدسػػػتكر كالقػػػانكف، ممػػػا يجعػػػؿ 
ما اإلقصاء منيـ.  المكظؼ العاـ المحايد كالمعارض محط أطماعيـ، إما الكالء ليـ، كا 

كـ بشػكؿ كبيػر فػي الحيػاة السياسػية، بينت الدراسة أف جماعات الضغط في مصر كاليمف تػتح -ّ
كتػػؤثر عمػػى حيػػاد المكظػػؼ العػػاـ بمػػا يتناسػػب مػػع مصػػالحيا عمػػى حسػػاب المصػػمحة العامػػة 

 مضايقاتيـ خارج القانكف. أكعرضة إلغراءاتيـ  المحايدلمشعب، مما يجعؿ المكظؼ العاـ 
دسػػػتكر أكضػػػحت الدراسػػػة اف الحيػػػاد الػػػكظيفي لييئػػػة الشػػػرطة كرجاليػػػا منصػػػكص عميػػػو فػػػي ال -ْ

فنقمػت صػراعاتيا  ىيئة الشػرطة، إلىتغمغؿ األحزاب  إلىاليمني كغير مطبؽ عمميان، مما أدل 
 كخالفاتيا إلييا، كأصبح التعييف كالترقية كالتأديب يتـ كفقان لبكاعث سياسية كحزبية.

 رتبة عقيد فقط. إلىبينت الدراسة بأف ترقية الضباط في مصر كاليمف باألقدمية تصؿ  -ٓ
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 راسة أف ترقية الضباط الشرفييف في اليمف تتكقؼ عند رتبة الرائد.أكضحت الد -ٔ
بينػػػػت الدراسػػػػة أف قػػػػانكف ىيئػػػػة الشػػػػرطة اليمنػػػػي لػػػػـ يتضػػػػمف ترقيػػػػة ضػػػػباط الصػػػػؼ كالجنػػػػكد  -ٕ

 رتبة ضابط. إلىالحاصميف عمى المؤىؿ الجامعي 
لصػػالت رمزىػػا كا أككعػػدـ احتػػراـ شػػعار الدكلػػة  ،االنفصػػالية مكشػػفت الدراسػػة اف تأييػػد الػػدعاك  -ٖ

شػرطة، كيعتبػر خيانػة كجريمػة غير المشركعة مع العدك يتعارض مع الحياد الكظيفي لرجاؿ ال
 كطنية عظمى، يجب محاسبة مرتكبييا كفقان لمقانكف.

أكضػػػحت الدراسػػػة أف القسػػػـ المػػػؤدل مػػػف قبػػػؿ رجػػػاؿ الشػػػرطة فػػػي الػػػيمف عقػػػب تخػػػرجيـ مػػػف  -ٗ
بعضػػو الػػبعض ممػػا يفقػػده أىميتػػو،  الكميػػات كالمػػدارس كالمعاىػػد األمنيػػة طكيػػؿ جػػدان كينػػاقض

 كيقمؿ مف قدسيتو كمكانتو كرمزيتو.
كشػػػػفت الدراسػػػػة اف الحيػػػػاد الػػػػكظيفي لرجػػػػاؿ الشػػػػرطة يسػػػػاعد عمػػػػى تحقيػػػػؽ دكلػػػػة المكاطنػػػػة  -َُ

عػػالء سػػيادة القػػانكف، ممػػا يحقػػؽ العدالػػة كالمسػػاكاة لرجػػاؿ الشػػرطة كالمػػكاطنيف  المتسػػاكية، كا 
 معان.

 ثانيًا: التوصيات:
بضػػركرة التكعيػػة السياسػػية كالثقافيػػة كالقانكنيػػة كاإلعالميػػة لممػػكظفيف كعمػػـك  :يكصػػي الباحػػث -ُ

نمػا خػػادـ لألمػػة، كأنػػو  الشػعب فػػي مصػػر كالػيمف، بػػأف المكظػػؼ العػػاـ لػيس صػػاحب سػػمطة، كا 
 مكظؼ عاـ لجميع أبناء الشعب، يجب أف يعامميـ كيتعامؿ معيـ كفقان لمقانكف.

عمػػػى األحػػػزاب السياسػػػية فػػػي مصػػػر كالػػػيمف أف تعػػػد اتباعيػػػا كمؤيػػػدييا عمػػػى  :يقتػػػرح الباحػػػث -ِ
الكسػػػطية كاالعتػػػداؿ، كاحتػػػراـ الػػػرأم اآلخػػػر كمعتنقيػػػو، كعػػػدـ التعصػػػب سػػػكل لمثكابػػػت الدينيػػػة 

 ككحدتو كسيادتو كاستقاللو. العميا كالكطنية كمصمحة الكطف
تكر كالقػانكف، كأف بضػركرة خضػكع جماعػات الضػغط فػي مصػر كالػيمف لمدسػ :يكصي الباحث -ّ

 ال تككف بديالن غير شرعي لألحزاب السياسية كمؤسسات الدكلة.
بضػػػركرة االلتػػػزاـ بالنصػػػكص الدسػػػتكرية كالقانكنيػػػة فػػػي الػػػيمف، كتفعيميػػػا بمػػػا  :يقتػػػرح الباحػػػث -ْ

يخػػص حيػػاد المكظػػؼ العػػاـ، كرجػػاؿ الشػػرطة أثنػػاء التطبيػػؽ العممػػي، حتػػى ال يػػتـ تسييسػػيا، 
 ، بدالن عف المساكاة كالعدالة.فتصبح أداة تمييز كظمـ

رتبػػة عميػػد لمػػف لػػـ يحػػالفيـ  إلػػىأف تكػػكف الترقيػػة باألقدميػػة فػػي مصػػر كالػػيمف  :يػػرل الباحػػث -ٓ
رتبػػة عقيػػد، تكريمػػان كتشػػجيعان  إلػػىسػػنكات عمػػى الترقيػػة  ٖالحػػظ بالترقيػػة باإلختيػػار بعػػد مضػػي 

 ليـ، كاعترافان بجميميـ، كحتى ال تتراكـ الرتب عند رتبة العقيد.
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رتبػة  إلػىبضركرة فتح باب الترقيػة لممتميػزيف كاألكفػاء مػف الضػباط الشػرفييف  :يكصي الباحث -ٔ
، كبصكرة استثنائية بعد أخذ دكرات في التأىيؿ كالتػدريب، كنجػاحيـ فييػا، الرائدعميد بدالن عف 

 رتبة العميد. إلىلكي تثبت تميزىـ كجدارتيـ كأحقيتيـ بالترقية 
فتح قانكف ىيئػة الشػرطة اليمنػي الترقيػة لضػباط الصػؼ كالجنػكد بضركرة اف ي :يكصي الباحث -ٕ

رتبة الضابط بعد مضي عشػر سػنكات خدمػة فعميػة فػي  إلىالحاصميف عمى الشيادة الجامعية 
 ، كاحترامان لتميزىـ في الجمع بيف الخدمة كالعمـ.ليـىيئة الشرطة، تكريمان لخدماتيـ كتشجيعان 

الشػػرطة فػػي مصػػر كالػػيمف بػػالكالء تجػػاه الػػكطف، كعػػدـ بضػػركرة التػػزاـ رجػػاؿ  :يكصػػي الباحػػث -ٖ
تأييدىـ لمدعاكم االنفصالية، كاحتراـ شعار الدكلة كرمكزىا، كعدـ إقامة ام صالت مع أعػداء 
ف مخالفػػة ذلػػؾ يعتبػػر خيانػػة تضػػعيـ تحػػت طائمػػة  الػػكطف، ككاجػػب دينػػي ككطنػػي ككظيفػػي، كا 

 القانكف.
تخػرج مػف الكميػات كالمعاىػد كالمػدارس األمنيػة اف يكػكف القسػـ المػؤدل عقػب ال :يقترح الباحث -ٗ

مختصػػػران كمعبػػػران عػػػف االلتػػػزاـ الصػػػاـر بالدسػػػتكر كالقػػػانكف، كممارسػػػة العمػػػؿ بحياديػػػة كمينيػػػة 
كالقسػػـ المقتػػرح يتمثػػؿ فػػي اآلتػػي:  ،بييبتػػو كقدسػػيتو كعمكميتػػو ىػػذا القسػػـ عاليػػة، حتػػى يحػػتفظ

، كأف التـز بالدستكر كالقػانكف كال أخفاليمػا أقسـ باهلل العظيـ أف أتمسؾ بكتاب اهلل كسنة رسكلو
د، ككتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكلو، كالدسػػتكر كالقػػانكف يشػػمالف كػػؿ مػػا قػػط، كاهلل عمػػى مػػا أقػػكؿ شػػيي

 .يجب اإللتزاـ بو، فال داعي لمتكرار
بضركرة اف يصبح الحياد الػكظيفي لرجػاؿ الشػرطة فػي مصػر كالػيمف كاقعػان  :يكصي الباحث -َُ

اسػػػػتجابة لدكلػػػػة القػػػػانكف كالمكاطنػػػػة المتسػػػػاكية، كتمبيػػػػةن لمعدالػػػػة -بالن حاضػػػػران كمسػػػػتق-معاشػػػػان 
 كالمساكاة، في ظؿ سيادة حكـ القانكف عمى الجميع.

بػػأف يػػتـ تقيػػيـ رجػػاؿ الشػػرطة بمكجػػب عمميػػـ كانتػػاجيـ ألف العمػػؿ كاإلنتػػاج  :يكصػي الباحػػث -ُُ
ممكان لمشعب، كبػو كمػف خاللػو تػنيض األمػـ كتتقػدـ الشػعكب ، كلػيس كفقػان آلرائيػـ كانتمػائيـ 

السياسي، ألف الرأم كاالنتمػاء يخصػيـ، كفائدتػو كضػرره يعػكد عمػييـ فقػط، بينمػا  أكالحزبي 
 ، كفائدتو كضرره يعكد عمى الشعب كامالن.عمميـ الكظيفي يخص شعكبيـ

يكصػي الباحػػث: بضػػركرة الفصػػؿ بػيف حػػؽ الػػرأم كالتعبيػػر كحػؽ التكظػػؼ كحقػػيف دسػػتكرييف  -ُِ
 مستقميف مف حقكؽ المكاطنة.
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 ملخــص  رسالــة دكتىراه
 التعــاون األمين الدولـٌ فـٌ مىاجهة القرصنة البحريـة

كالذم دراسة بالتعاكف األمني الدكلي في مكاجية القرصنة البحرية، مكضكع ىذه ال يتعمؽ
أف لو أىميتو الخاصة في الظركؼ يعد مف أىـ مكاضيع الساعة في عصرنا الحالي، كما 

كمف  كالمنطقة العربية كاألفريقية بصفة خاصة،بصفة عامة،  الحالية التي يمر بيا العالـ
يمة في كجكدىا، بؿ ارتبطت باستخداـ اإلنساف لمسفينة المعمـك باف ظاىرة القرصنة البحرية قد

تمثؿ ظاىرة القرصنة البحرية ة لمتكاصؿ ككسب الرزؽ في البحار كالمحيطات، كلذلؾ اكإد
تيدد حريةى المالحة كحركة التجارة الدكلية عبر البحار كالمحيطات، إحدل الجرائـ الدكلية التي 

الجرائـ التي يرتكبيا  الدكلية بأسرىا، كما تعد مفكينعكس ذلؾ سمبان عمى مصمحة الجماعة 
اإلنساف في حؽ أخيو اإلنساف، كقد يترتب عمييا العديد مف االثار المادية كالمعنكية كالبيئية 

االختطاؼ كالقتؿ كاالغتصاب،  ارتكاب جرائـ إلىالقرصنة جريمة كاألمنية، حيث قد تؤدم 
، األمر الذم يجعؿ بو بقكة السالح كالتيديدمف األشخاص كاألمكاؿ ييا لسفف كماعماكنيب 

لذلؾ القرصنة البحرية مف الجرائـ الخطيرة عمى أمف كأستقرار المالحة كتيديد لمتجارة الدكلية، 
فترة ليست بالقصيرة عمى اعتبار القراصنة أعداء الجنس  فقد استقر العرؼ الدكلي منذي 
أف جاءت اتفاقية  إلىمالحقة القراصنة  العرؼ الدكلي في إلىالبشرم، كقد ظمت الدكؿ تستند 
ـ، كمف بعدىا اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار ُٖٓٗجنيؼ ألعالي البحار عاـ 

 تطبيؽ مبدأ االختصاص القضائي العالمي. اكأقرت ـ،ُِٖٗلعاـ
العصر الحالي أف في الدراسة، تتمثؿ كاجييا الباحث في ىذه كبالتالي فإف المشكمة التي 

ارتكاب العديد مف جرائـ القرصنة البحرية، كخاصة قبالة السكاحؿ شيد كيشيد زيادة في 
كالتي ترتب عمييا العديد مف اآلثار  الصكمالية بمنطقة خميج عدف كالمحيط اليندم،

كالمخاطر، مف أىميا أنيا تشكؿ تيديد لخطكط التجارة البحرية، الذم بدكره يمثؿ تيديدان 
كخاصة الدكؿ العربية المطمة عمى البحر األحمر ، اد العالمي كمصالح جميع الدكؿلالقتص

األضرار التي لحقت باألمف القكمي ليذه الدكؿ، كتيعد اليمف  إلىباإلضافة كخميج عدف، 
إحدل الدكؿ التي تضررت جراء ىذه األنشطة اإلجرامية، التي تتعارض مع القانكف الدكلي 
 كمبادئ السيادة الكطنية، كمما زاد مف حجـ ىذه األضرار دخكؿ العبيف جدد في الساحة

القانكف، فضالن عف تكظيؼ مشكمة ف الخارجة ع ، مثؿ الجماعات اإلرىابية كالجماعاتالدكلية
ـ الصادرة ََِٖالقرصنة البحرية في إطار الصراع الدكلي، حيث تشير التقارير السنكية لعاـ 

زيادة عدد اليجمات التي  إلى( ICCمف المكتب البحرم الدكلي التابع لغرفة التجارة الدكلية )
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كالمطمكب  ات في مختمؼ مناطؽ العالـ،ما يزيد عف ثمث اليجم إلىكصمت في ىذه المنطقة 
 إيجاد اليات مشتركة لمتعاكف الدكلي في مكاجيتيا.

تكتسبي أىميتيا مف  ر الباحثكبناءن عمى ما سبؽ ذكره فإف ىذه الدراسة مف كجيت نظ
 خالؿ العديد مف االعتبارات أىميا ما يمي: 

تعتبر ىذه الدراسة تطكران مممكسان في اتجاه البحث العممي، كذلؾ مف خالؿ إظيار مدل  :أوالً 
أىمية التعاكف األمني الدكلي في مكاجية القرصنة البحرية في اليمف كدكؿ المنطقة 

الضكء  تسميطالمطمة عمى سكاحؿ البحر األحمر كالمحيط اليندم، األمر الذم يستدعي 
كتكضيح طبيعتيا، كمعرفة مكقؼ الشريعة اإلسالمية  ،الجرائـعمى ىذا النكع مف 

 القرصنة البحرية.  جرائـكالقكانيف الكضعية اإلقميمية كالدكلية مف 
األىمية مف الناحية العممية في تحديد الصمة بيف القرصنة البحرية كبيف ىذه تظير : ثانياً 

نة البحرية كبيف تحديد الصمة بيف القرص إلىاإلرىاب كالجريمة المنظمة، باإلضافة 
جريمة الحرابة، كىذا أمر ميـ  بمقتضاه يمكف تحديد أسمكب التعامؿ مع ىذه األعماؿ 
مف خالؿ كضع األحكاـ المناسبة لمقرصنة البحرية، بؿ كتحديد العقكبات الشرعية 

 . ليا كالقانكنية
ة كاإلقميمية تظير أىمية الدراسة في بياف مدل تضافر كتنظيـ الجيكد األمنية الكطني :ثالثاً 

 ،كالدكلية لمكاجية جرائـ القرصنة البحرية، كمعرفة األجيزة األمنية المختصة بذلؾ
، كتحديد اإلجراءات الالزمة لمكاجية ىذه الجرائـ كمدل قدرتيا كتقنيتيا الحديثة

التعرؼ كلك بشكؿ تقريبي عمى الكضع المستقبمي، مف خالؿ اتباع  أجؿلمعالجتيا مف 
االستفادة  إلىمدركسة في مجاؿ مكاجية جرائـ القرصنة، باإلضافة إجراءات كتدابير 

مف تقنيات األجيزة األمنية كاإلقميمية كالدكلية في الدكؿ المتقدمة، كمقارنتيا باألكضاع 
 فشميا.  أكالمحمية كتقدير نجاحيا 

التعاكف اإلقميمي كالدكلي يحيا ألىمية الدراسة في تكضىذه تظير أىمية  :كأخيرا: اً رابع
القانكني كاألمني بشقيو الكقائي كالضبطي، مف خالؿ التجربة كالخبرة في مكاجية 

تكثيقان ليذه تحكز جرائـ القرصنة البحرية التي كقعت في الماضي، األمر الذم يجعميا 
الخبرات كالتجارب السابقة، بحيث يمكف تطكيرىا في المستقبؿ في إطار التعاكف 

مي لدكؿ المنطقة كمظاىره المختمفة، كبياف أثر ىذا التعاكف في مكاجية الجريمة اإلقمي
 التي تؤثر عمى األمف القكمي اليمني كالعربي كالدكلي. 

بابيف رئيسييف يسبقيما فصؿ  إلىالدراسة  ىذهالباحث كبناءن عمى ما سبؽ فقد قسـ  
دراسة ماىية القرصنة البحرية، مف خالؿ بياف مفيـك  :تمييدم، تـ في الفصؿ التمييدم

بياف طبيعتيا كتميزىا عف الجرائـ  إلىالقرصنة البحرية ككذا بياف أسبابيا كأثارىا، باإلضافة 
 المشابية.
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عمى بياف تنظيـ التعاكف األمني الدكلي كآلياتو في مكاجية  :كقد أحتكل الباب األكؿ
األساس القانكني لمتعاكف األمني  :تضمف الفصؿ األكؿ القرصنة البحرية، مف خالؿ فصميف؛

 :الدكلي كاإلقميمي في إطار القكانيف كاالتفاقيات الدكلية كالعربية، كما تضمف الفصؿ الثاني
بياف  إلىآليات التعاكف األمني الدكلي كاإلقميمي في مكاجية القرصنة البحرية، باإلضافة 

طني، مف خالؿ بياف دكر شرطة مصمحة خفر آليات التعاكف األمني عمى المستكل الك 
فقد تناكؿ صكر التعاكف  :السكاحؿ اليمنية في مكاجية القرصنة البحرية؛ كأما الباب الثاني

في الباحث األمني الدكلي في مكاجية القرصنة البحرية، مف خالؿ فصميف؛ حيث تناكؿ 
رصنة البحرية، كما تناكلنا صكر التعاكف األمني الدكلي لمكقاية مف جرائـ الق :الفصؿ األكؿ

التعاكف األمني الدكلي في مجاؿ التعاكف القضائي في ضبط جرائـ  :في الفصؿ الثاني
بكضع خاتمة تحتكم عمى أىـ النتائج الباحث القرصنة البحرية، كفي نياية الدراسة قاـ 

ر مكاجية أعماؿ القرصنة البحرية مستقبالن في منطقة البح إلىكالتكصيات التي تيدؼ 
 كمف أىميا ما يمي:األحمر كخميج عدف؛ 
 أواًل: نتائج الدراسة:

القرصنة البحرية في اتجاىيف: األكؿ  التي عرفتاالتفاقيات الدكلية الدراسة تناكلت  -ُ
( مف اتفاقية جنيؼ ُٓاالتجاه التقميدم الذم تشابو تعريفيما لمقرصنة في نص المادة)

( َُُـ، بشأف تعريؼ القرصنة البحرية كنص المادة)ُٖٓٗالدكلية ألعالي البحار لعاـ
االتفاقيتيف بتعريؼ ـ، كبالتالي لـ تأت كمتا ُِٖٗمف االتفاقية الدكلية لقانكف البحار لعاـ

محدد لمقرصنة البحرية، مكتفية كؿ منيما بسرد األعماؿ التي تيعد مف قبيؿ القرصنة 
، كما كىك ما أخذ بو بعض فقياء القانكف الكضعي في تعريفيـ لمقرصنة البحريةالبحرية، 

أف االتفاقيتيف قصرتا كصؼ أعماؿ القرصنة البحرية، عمى تمؾ األعماؿ غير المشركعة 
األماكف التي ال تخضع لسيادة أم دكلة، كبالتالي فقد  أكي ترتكب في أعالي البحار، الت

استبعدت كمتا االتفاقيتيف أعماؿ القرصنة التي ترتكب ضد السفف المكجكدة في المياه 
اإلقميمية لمدكلة، عمى الرغـ مف أف معظـ أعماؿ القرصنة ترتكب في ىذه المياة 

عريؼ القرصنة كمفيكميا مقيدان لمغاية بناءن عمى ما كرد في اإلقميمية، كبالتالي يعتبر ت
(، كبالتالي ال يتفؽ مع التطكرات الحديثة ألعماؿ القرصنة،  َُُ، ُٓنص المادتيف )

 .كامؿكىك ما تالفاه االتجاه الحديث في تعريفو لمقرصنة البحرية كلكف ليس بشكؿ 
يا القانكنية، بؿ كتشبو في صفاتيا القرصنة البحرية مف الجرائـ الدكلية في طبيعتتيعد  -ِ

العديد مف األعماؿ كالجرائـ غير المشركعة كاإلرىاب كالجرائـ المنظمة كغيرىا، كلكنيا ال 
 حدل صكرىا نظران لمتشابو في صفاتيا.قد تأخذ إكلكف  ،تعد مف تمؾ الجرائـ في طبيعتيا

العديد مف األسباب االقتصادية كاالجتماعية  إلىترجع القرصنة البحرية في ممارستيا  -ّ
 كالسياسية، كالقانكنية كاألمنية.
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الدراسة أف لمقرصنة البحرية العديد مف اآلثار كالمخاطر تمثؿ في مجمكعيا  أظيرت -ْ
نكعيف مف المخاطر: منيا ما يتعمؽ بالجانب الدكلي، كتيديد السمـ كاألمف الدكلييف 

آثار أمنية تمثمت في خطؼ  إلى كتؤدمبحرية الدكلية، كتيديد طرؽ المالحة كالتجارة ال
كاحتجاز العديد مف السفف التجارية كطكاقميا كركابيا التابعة لمعديد مف الدكؿ، باإلضافة 

آثار اقتصادية تمثمت في الخسائر كاألضرار المادية المتعمقة برفع أسعار تشغيؿ  إلى
لفدية ألطالؽ سراح السفف المحتجزة، السفف كأسعار التأميف كالشحف، ككذا دفع مبالغ ا

تيديد سفف الدكؿ الكبرل كمصالحيا، التي اتخذت مف القرصنة ذريعة  إلىباإلضافة 
 بغرض السيطرةرغـ قدرتيا عمى القضاء عمييا  ،الحربية متعددة الجنسيات بسفنيالمتدخؿ 

اره كسيادتو، عمى المنطقة. كمنيا ما يتعمؽ بالجانب اإلقميمي التي تستيدؼ أمنو كاستقر 
خالؿ فرض النفكذ الدكلي ككجكده المستمر بقكاتو البحرية متعددة الجنسيات عمى  مف

دكؿ منطقة البحر األحمر بحجة مكافحة القرصنة البحرية، ىذا الكجكد األجنبي 
عمى المنطقة العربية كمنطقة البحر األحمر مر بعدة مراحؿ آخرىا ما عرؼ  المفركض

عمى القرصنة البحرية، كىك مصطمح في حقيقتو بداء بسيطان بمصطمح الحرب الدكلية 
خارجيان تحت مبررات كأسباب مفتعمة ككىمية كتطكيره الباحث  كعفكيان تـ دعمو في نظر

التدخؿ في شئكف الدكؿ العربية، كخاصة المطمة عمى البحر األحمر كتيديد  يدؼب
البحر األحمر كمدخمو الجنكبي، سيادتيا اإلقميمية كأمنيا القكمي، مف خالؿ تدكيؿ منطقة 

كفرض النفكذ األجنبي عمى دكؿ المنطقة كالييمنة عمى مقدراتيا التي تعاني مف الضعؼ 
الذم يصدره التآمر الصييكأمريكي كالغربي إلييا،  االقتصادم كاالنقساـ كاالنييار األمني
ما  إلىإلضافة ـ، باَُُِثكرات الربيع العربي عاـ أككالتي كاف آخرىا الفكضى الخالقة 

الدكلة اإلسالمية في  أكداعش بأسـ يعرؼ حاليان باإلرىاب العقائدم الذم ظير مؤخرا 
 ـ.َُِْالعراؽ كالشاـ في أكاخر عاـ

 ثانيًا: توصيات الدراسة:
بضركرة  –عمى المستكل اإلقميمي كالدكليك  -في اليمفالجيات المختصة  يكصي الباحث -ُ

تتضمف معالجة كافة  إبراـ اتفاقية جديدة لقانكف البحار إلىدعكة دكؿ المجتمع الدكلي 
البحار، فيما يتعمؽ أعالي الصعكبات كالقيكد التي خمفتيا نصكص اتفاقيات قانكف 

القرصنة  جرائـبتعريؼ القرصنة البحرية كتنظيـ أسس التعاكف األمني الدكلي في تجريـ 
ي ضبط كمالحقة مرتكبي أعماؿ كتنظيـ احكاميا كخصكصان فيما يتعمؽ بتنظيـ التعاكف ف

شى مع قكاعد القانكف امع كضع تنظيـ إلجراءات مكافحتيا يتم القرصنة البحرية قضائيان،
 كسالمتيا اإلقميمية.البحرية الدكلي، خصكصان مبدأ احتراـ سيادة الدكؿ 

الجيات التشريعية بضركرة إفراد جريمة -عمى المستكل اإلقميمي كالكطني-يقترح الباحث -ِ
القرصنة البحرية بتنظيـ قانكني خاص بيا في إطار التشريعات الكطنية لمدكؿ، يشمؿ 
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تكحيد أسس التعاكف  إلىالقرصنة كتنظيـ أحكاميا، باإلضافة  في تجريـتزاـ بالتعاكف لاإل
جمس األمف الدكلي في ضبط كمعاقبة مرتكبي أعماؿ القرصنة البحرية، كىك ما حث عميو م

كؿ الدكؿ عمى تجريـ القرصنة البحرية في تشريعاتيا الكطنية في إطار التعاكف األمني 
 ـ.َُُِ( لعاـ َُِٓالقرصنة الصكمالية في قراره رقـ )جرائـ الدكلي لمكاجية 

فيما يتعمؽ بمشكمة القرصنة كأعماؿ السطك المسمح ضد السفف قبالة  يكصي الباحث -ّ
ة، بضركرة معالجة السبب الحقيقي الكامف كراء انتشار ىذه الظاىرة، السكاحؿ الصكمالي

ـ، ُُٗٗعاـ  كىك الكضع السياسي كاألمني كاالقتصادم المتأـز في الصكماؿ منذي 
عدـ كجكد حككمة مركزية، قادرة عمى حماية شكاطئ الصكماؿ كمياىو  إلىكالذم أدل 

ممشكمة الداخمية كالكضع السياسي المتأـز في لحؿ  إلىاإلقميمية، حيث إف التكصؿ 
تسكية سممية، كتحقيؽ السالـ كاألمف في منطقة القرف األفريقي  إلىالصكماؿ، كالتكصؿ 
في إزالة كاحد مف أىـ أسباب تفشي كاستفحاؿ ظاىرة  -بالشؾ  -بشكؿ عاـ، سيسيـ 

كيحد مف أثارىا  ،فكخميج عد القرف األفريقيالقرصنة قبالة السكاحؿ الصكمالية بمنطقة 
 كمخاطرىا عمى الصكماؿ كدكؿ المنطقة.

كأعماؿ  البحرية القرصنةبضركرة التعاكف بيف كؿ الدكؿ ذات الصمة بمشكمة يقترح الباحث  -ْ
السطك المسمح، كدكلة العمـ، كدكلة الميناء، كالدكلة الساحمية، كدكلة الجنسية، كغيرىا مف 
جراء  الدكؿ التي يككف ليا كالية بنظر ىذه الجرائـ، كذلؾ فيما يتعمؽ بإثبات الكالية كا 

حالة المشتبو بيـ  معاقبة ىؤالء األشخاص  أجؿالمحاكمة، كذلؾ مف  إلىالتحقيقات، كا 
إفالتيـ مف العقاب، باعتبار ذلؾ كاحدنا مف التدابير الميمة في إطار مكافحة ىذه  كعدـ

 الظاىرة.
بضركرة األخذ في االعتبار أف إجراءات مكافحة القرصنة كأعماؿ السطك  الباحثكصي ي -ٓ

كضع استراتيجية  إلىالمسمح ضد السفف قبالة السكاحؿ الصكمالية، ىي عممية تحتاج 
مجاالت السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالدبمكماسية كالقضائية، متكاممة، تشمؿ كؿ ال

كيجب بذؿ جيكد مخمصة عمى مختمؼ ىذه المسارات، بغية تحقيؽ نتائج مممكسة في ىذا 
الشأف عمى المستكل االقميمي، كأما عمى المستكل الدكلي فإف االقتصار عمى الجانب 

نما يؤدم حؿ نيائي كدائـ ليذ إلىلف يؤدم  العسكرم كحده -عمى العكس -ه المشكمة، كا 
في ظؿ عدـ الكفاء بااللتزامات كالكعكد التي كعدت  تزايد المشكمة كاستفحاليا، خاصةن  إلى

بيا المنظمات كالدكؿ الكبرل بمساعدة الصكماؿ كدكؿ المنطقة المتضررة مف أعماؿ 
 كقضائيان.كاقتصاديان  قانكنيان كأمنيان عسكريان كفنيان ك القرصنة في الجانب الفني كالمكجستي 
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 ملخــص رسالـة دكتىراه
  ةـال الشرطـال رجـن أعنـة عــمسئىلًة الدول

تبرز كالتي بمسئكلية الدكلة عف فئة كظيفية محددة ىـ رجاؿ الشرطة؛  الرسالة تعمؽت
مسئكلية عف أعماؿ أىـ فئة كظيفية تؤدم الكظيفة الضبطية لمدكلة، تيا ككنيا تتناكؿ الأىمي

أثناء أداء الشرطة لكظيفة الضبط  كالتي ليا عالقة مباشرة بحقكؽ األفراد كحرياتيـ، سكاءن 
الدكلة التي قد تمارسيا أعماؿ  أىـالقضائي، كىذه العالقة تجعؿ أعماؿ الكظيفتيف  أكاإلدارم 

تعكيض تمؾ فتصبح الدكلة ممزمة ب، المكاطنيف حقكؽ كحرياتبيترتب عمى ممارستيا أضرار 
 حيثحماية تمؾ الحقكؽ،  إلىالبحث يعد مف أىـ الضمانات التي تيدؼ ىذا ر، إف األضرا

ؿ الشرطة، حتى ارجدل يترتب عميو رفع المستكل العممي كالعممي عف أحكاـ ىذه المسئكلية ل
ا  كايككن اتيـ، كبما يحقؽ العدالة في لكاجب ـالكقكع في الخطأ أثناء أدائيعمى عدـ أكثر حرصن

 لة مف حيث المسئكلية عف أعماليـ.عالقتيـ مع الدك 
 منيًج المقارف بيف التشريًع اليمنيالعمى الباحث قد اعتمد ف كلتحقيؽ ىذه األىداؼ

الدراسًة ، كقد قسـ الباحث ىذه في بمدم اليمف ذلؾ لغرًض االستفادًة مفكالتشريع المقارف، 
حديد مفيـك مسئكلية ت ، تضمف الفصؿ التمييدمسبقىيما فصؿه تمييدمه يبابيًف رئيسييًف  إلى

الدكؿ محؿ  أكفي اليمف  سكاءن ، الدكلة عف أعماؿ مكظفييا، كتطكرىا التاريخي بكجو عاـ
نجمترا الذم تضمف الباب األكؿ ب ذلؾ ثـ أعقب ،الدراسة المقارنة كىي: فرنسا، كمصر، كا 

اليمني  لمسئكلية الدكلة عف أعماؿ رجاؿ الشرطة في القانكفالحاكـ تطكر النظاـ القانكني 
بدءنا بما تقتضيو دراسة ىذا التطكر مف معرفة  كذلؾ مف خالؿ ثالثة فصكؿ  كالمقارف،

أعماليـ مف خالؿ تحديد المفيـك العضكم  الدكلة عف المقصكد برجاؿ الشرطة الذيف تػسأؿ
مف عدـ تالـز تطكر النظاـ القانكني لممسئكلية عف ذلؾ كالكظيفي لمشرطة، كما ترتب عمى 

في حالة المسئكلية عف أعماؿ الشرطة النظاـ القانكني  تطكرك  ،رطة اإلداريةلشاأعماؿ 
حسب التدرج التاريخي إلقرار المسئكلية؛ ، ك تناكؿ الباحث كؿ تطكر عمى حدة  لذاالقضائية، 

لمسئكلية الدكلة عف أعماؿ  الحاكـ تطكر النظاـ القانكنيفقد خصص الفصؿ الثاني لدراسة: 
في إقرار ىذه المسئكلية حيث بيف فيو كيفية لقانكف اليمني كالمقارف، الشرطة اإلدارية في ا

ليذه المكضكعية الحاكمة الشكمية ك تطكر قكاعد االختصاص التشريع اليمني كالمقارف، ككذلؾ 
 .القكاعد الحاكمة ليذه المسئكلية، ك لمسئكليةا
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عػف أعمػاؿ الدكلػة مسػئكلية ل النظػاـ القػانكني الحػاكـ تطػكر :دراسػةكفي الفصؿ الثالث تـ 
الباحػث نطػاؽ ككيفيػة إقػرار ىػذه سػتعرض الشرطة القضائية في القانكف اليمني كالمقارف، كقد ا

المسػػػػػئكلية عنػػػػػد تنػػػػػاكؿ ىػػػػػذا التطػػػػػكر، حيػػػػػث تػػػػػـ التعػػػػػرض لمرحمػػػػػة خضػػػػػكع ىػػػػػذه المسػػػػػئكلية 
المسػػػئكلية لمقكاعػػػد العامػػػة الحاكمػػػة  ىػػػذه مرحمػػػة خضػػػكعلثػػػـ التطػػػرؽ  ،لالسػػػتثناءات التشػػػريعية

 اليمني كالمقارف.لمسئكلية الدكلة في القانكف 
 تكضػػػػػػػيحكنظػػػػػػرنا الخػػػػػػتالؼ صػػػػػػكر االختصػػػػػػاص القضػػػػػػائي فػػػػػػي المػػػػػػرحمتيف فقػػػػػػد تػػػػػػـ  

الحاكمػػة ليػػذه المسػػئكلية فػػي حالػػة االسػػتثناءات التشػػريعية، كفػػي حالػػة تطبيػػؽ  اتاالختصاصػػ
فػي ظػؿ نظػاـ القضػاء  أكالمػزدكج الفرنسػي كالمصػرم،  مػف قبػؿ القضػاء القكاعد العامة، سػكاءن 

 المكحد اإلنجميزم كاليمني.
مػف خػالؿ ثالثػة فصػكؿ، تنػاكؿ الباحػث  تـ دراسة: حاالت مسئكلية الدكلة في الباب الثانيك 

المسػئكلية الخطئيػة لمدكلػة عػف أعمػاؿ رجػاؿ الشػرطة فػي القػانكف اليمنػي  في الفصؿ األكؿ منيػا:
نػكع الخطػأ المنشػئ لممسػئكلية كطبيعتيػا القانكنيػة؛ في تقسيميا عمػى د الباحث معتإ كقدكالمقارف، 
المسػػئكلية الخطئيػػة الذاتيػػة كالتػػي تقػػـك عمػػى أسػػاس الخطػػأ  : حالػػةثػػالث حػػاالت ىػػي إلػػىليقسػميا 
فػػي حالػػة لمدكلػػة، كالتػػي تقػػـك  لمسػػئكلية الخطئيػػة التبعيػػةأمػػا الحالػػة الثانيػػة: فيػػي حالػػة ا المرفقػػي،
خطػػػأ تػػػابع كفقػػػا لمقكاعػػػد  أكخطػػػأ شخصػػػي كفقػػػا لمقكاعػػػد اإلداريػػػة، أ رجػػػؿ الشػػػرطة خطػػػ اعتبػػػار
أما الحالة الثالثة لممسئكلية الخطئية لمدكلة، فيي التي تقـك عمى أساس الخطػأ المفتػرض  المدنية،

بالتقصػػير فػػي حراسػػة األشػػياء، حيػػث يقػػيـ القضػػاء المصػػرم كاليمنػػي مسػػئكلية الدكلػػة عمػػى ىػػذا 
 األضرار الناجمة عف األشياء التي تتكلى حراستيا الشرطة. األساس في حالة

الباحػث  أعتمػد كالتػيمسئكلية الدكلة بدكف خطػأ،  ةحال كفي الفصؿ الثاني: تناكؿ الباحث
كىػػي: حالػػػة  ثػػالث حػػاالت، إلػػى، كقسػػميا المبػػرر القػػانكني المباشػػػرعمػػى فػػي تقسػػيـ حاالتيػػا 

أمػا الحالػة  المسئكلية بػدكف خطػأ التػي تقػـك عمػى أسػاس مخػاطر األعمػاؿ المشػركعة لمشػرطة،
حالػػػة المسػػػئكلية بػػػدكف خطػػػأ الشػػػرطة كالتػػػي تقػػػـك عمػػػى أسػػػاس اإلخػػػالؿ بمبػػػدأ  الثانيػػػة فيػػػي،

ـك أما الحالة الثالثة لمسئكلية الدكلة بدكف خطأ الشػرطة فتقػ المساكاة في تحمؿ األعباء العامة،
 .عمى أساس مبدأ التضامف القكمي

عمػػى اعتبػػار أف اليػػدؼ مػػف ىػػذا التكسػػع فػػي حػػاالت مسػػئكلية الدكلػػة ىػػك تػػكفر ضػػماف أكبػػر 
 ، لكػػػف ذلػػػؾ يتطمػػػب تػػػكفر األحكػػػاـعمػػػى التعػػػكيض لحصػػػكؿ المضػػػركر مػػػف أعمػػػاؿ رجػػػاؿ الشػػػرطة

سػتيا فػي الفصػؿ الثالػث، تنػاكؿ الباحػث دراالتي يترتب عمييا انعقاد مسئكلية الدكلة، كالتػي  اإلجرائية
شػػركط تحقػػؽ قيػػاـ ىػػذه المسػػئكلية، كىػػي تحقػػؽ الخطػػأ كالضػػرر، بدراسػػة تطػػرؽ إلييػػا مػػف خػػالؿ ال

جانػػب ذلػػؾ تعػػرض الباحػػث إلجػػراءات حصػػكؿ  إلػػى. كالعالقػػة السػػببية، كعػػدـ انتفػػاء مسػػئكلية الدكلػػة
مػدل كالمرتبطػة ب غيػر القضػائية، ؽكذلػؾ فػي حالػة المطالبػة بػذلؾ بػالطر  ،المضركر عمى التعكيض
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كفػي النيايػػة  ،فػي القػانكف اليمنػي كالمقػارف، قبػكؿ دعػكل مسػئكلية الدكلػة لمتحكػيـ كالصػمح كالتكفيػؽ 
بالطريقػػػة القضػػػائية، كالتػػػي تنػػػاكؿ الباحػػػث فييػػػا  المضػػػركر لمتعػػػكيضحالػػػة مطالبػػػة تطػػػرؽ الباحػػػث ل

ره، كسػػمطة القاضػػي ماىيػػة دعػػكل التعػػكيض كتقادميػػا، ثػـػ ماىيػػة التعػػكيض كجػػزاء لممسػػئكلية كصػػك 
كاختػتـ الباحػث ىػذه الدراسػة  في تقديره كتكزيعو بيف الدكلة كرجؿ الشرطة، كتقرير الحؽ فػي الرجػكع.

 بخاتمة تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث كما يمي:
 :نتائجأواًل: ال

فػػي القضػػائية ك  اإلداريػػة الشػػرطة أعمػػاؿ فػػي حػػالتيإف عػػدـ تػػالـز إقػػرار مسػػئكلية الدكلػػة  -ُ
قػد انتيػى تطػكر النظػاـ ك  اخػتالؼ طبيعػة أعمػاؿ كتبعيػة كػؿ كظيفػة، إلىيرجع كقت كاحد 
لمسػػئكلية الدكلػػة عػػف أعمػػاؿ رجػػاؿ الشػػرطة فػػي القػػانكف اليمنػػي كالمقػػارف  الحػػاكـ القػػانكني

 في الحالتيف. كجكد أكجو تقارب كفركؽ بيف حكمو لممسئكلية  إلى
ة لمدكلػػػة عػػػف أعمػػػاؿ رجػػػاؿ الشػػػرطة فػػػي القػػػانكف الفرنسػػػي ئيػػػكلية الخطالمسػػػئ حالػػػة تقػػػـك -ِ

كالمصػػرم عمػػى أسػػاس التفرقػػة بػػيف خطئػػو المرفقػػي كالشخصػػي، كمقتضػػى ذلػػؾ أف الدكلػػة 
ذاتية في حالة الخطأ المرفقي، بينما تػيسأؿ مسئكلية تبعية فػي حالػة  خطئيةتػيسأؿ مسئكلية 

يػػذه التفرقػػة إال فػػي حالػػة خطػػأ رجػػؿ الشػػرطة الخطػػأ الشخصػػي، كال يأخػػذ القػػانكف اليمنػػي ب
الكاقػػػع أثنػػػػاء ممارسػػػػتو لألعمػػػاؿ اإلداريػػػػة، أمػػػػا حالػػػػة خطئػػػو الكاقػػػػع أثنػػػػاء أداءه لألعمػػػػاؿ 

الشػرطة اإلداريػة التػي ال يتػكفر فييػا صػفة المنازعػة اإلداريػة، فػإف  اتمنازع أكالقضائية، 
انكف المػػدني، كىػػك ذات المػػذىب الخطػػأ يػػتـ تقػػديره كفقػػػنا لقكاعػػد تقػػدير خطػػأ التػػابع فػػي القػػ

بسػػػػبب أداء  أكفػػػي حالػػػة الخطػػػأ الكاقػػػع أثنػػػاء  الػػػذم يأخػػػذ بػػػو القػػػانكف اإلنجميػػػزم، سػػػكاءن 
القضػػػائية لمشػػػرطة اإلنجميزيػػػة، كعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس تعتبػػػر مسػػػئكلية  أكاألعمػػػاؿ اإلداريػػػة 

ف اختمفػت طبيعتيػػا كأساسػػيا فػػي القػػانكف  اإلنجميػػزم الدكلػة مسػػئكلية تبعيػػة فػػي الحػػالتيف، كا 
 الفرنسي كالمصرم.القانكف كاليمني عف 

تػيسأؿ الدكلة في القانكف اليمني كالمقارف بدكف خطأ الشرطة في حالة األضرار الناجمة عػف  -ّ
مبػػػدأ المسػػػاكاة أمػػػاـ األعبػػػاء  أكاألعمػػػاؿ المشػػػركعة لمشػػػرطة كأسػػػاس ذلػػػؾ ىػػػك المخػػػاطر، 

، المخػػاطر كأسػػاس لممسػػئكلية غيػػر الخطئيػػةفػػي حالػػة مبػػدأ التضػػامف القػػكمي، ك  أكالعامػػة، 
القػػػانكف الفرنسػػػي كاإلنجميػػػزم يأخػػػذ بيػػػا كنظريػػػة عامػػػة تقػػػـك كفػػػؽ مبػػػدأ عػػػاـ مػػػؤداه أف  فػػػإف

بطريقػة اسػتخدامو يمػـز  أكأكاف خطػر بذاتػو  الضرر الناجـ عف مخاطر عمؿ مشركع، سكاءن 
كنظريػة عامػة، حيػث كلػـ يأخػذ القػانكف المصػرم كاليمنػي بيػذه الحالػة  مستخدمو بػالتعكيض،

اكتفى المشرع باألخذ ببعض الحاالت التطبيقية، منيا ما يتعمؽ بتعكيض رجاؿ الشػرطة عػف 
 إصابات العمؿ، كتعكيض الغير عف بعض مخاطر أعماؿ الشرطة.

بمبػػػدأ المسػػػاكاة فػػػي تحمػػػؿ  المباشػػػر بػػػدكف خطػػػأ عمػػػى أسػػػاس اإلخػػػالؿ تسػػػأؿ الدكلػػػة كمػػػا
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خطػر النشػاط غيػر الالفرنسػي فػي حالػة الضػرر النػاجـ عػف  القضػاء ىاأقر  كقداألعباء العامة، 
 أكأكانػػػت عاديػػػة  بذاتػػػو، فشػػػمؿ ذلػػػؾ األضػػػرار الناجمػػػة عػػػف قػػػرارات الشػػػرطة اإلداريػػػة، سػػػكاءن 

 ،ف تنفيػػذ األحكػػاـ القضػػائيةعػػسػػيادية، ككػػذلؾ األضػػرار الناجمػػة عػػف امتنػػاع الشػػرطة المشػػركع 
بعض ىػػذه بػػكتعػػكيض المضػػركر عػػف الحػػبس االحتيػػاطي، كقػػد أخػػذ القػػانكف المصػػرم كاليمنػػي 

 .الحاالت التطبيقية
لػػى جانػػب   بػػدكف خطػػأ الشػػرطة عمػػى أسػػاس مبػػدأ التضػػامف القػػكمي، ذلػػؾ تسػػأؿ الدكلػػة كا 

كتتسـ ىذه الحالة بعدـ كجكد العالقة السببية المباشرة بيف نشاط الشػرطة كالضػرر، كمػا تتحػدد 
ضػحايا الجػرائـ العاديػة  كتتمثػؿ فػي تعػكيض ،عمى سػبيؿ الحصػر في القانكف الفرنسيالتيا حا

 كاإلرىابيػػػة، ككػػػذلؾ حالػػػة تعػػػكيض المحكػػػـك ببراءتػػػو نتيجػػػة التمػػػاس إعػػػادة النظر،أمػػػا القػػػانكف
فقد أخذ بحالة تعكيض ضحايا الجػرائـ، ككػاف القػانكف المصػرم ال يأخػذ بػأم حالػة  االنجميزم 

 المصػػػػػرم متعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر القػػػػػرر األخػػػػػذ بػػػػػذلؾ فػػػػػي تالمسػػػػػئكلية ، حتػػػػػى  مػػػػػف حػػػػػالتي ىػػػػػذه
كقد أخذ المشرع اليمني بيذه الحاالت مع تميز حالة تعكيض ضحايا الجرائـ في ، ـَُِْعاـ

القػػػػانكف اليمنػػػػي بأنيػػػػا تعػػػػد مػػػػف الحػػػػاالت التطبيقيػػػػة ألحكػػػػاـ القسػػػػامة كالعاقمػػػػة فػػػػي الشػػػػريعة 
 .اإلسالمية

تحقيػػػؽ  إلػػػىىػػػدؼ عػػػف أعمػػػاؿ رجػػػاؿ الشػػػرطة قػػػد سػػػئكلية الدكلػػػة إف التكسػػػع فػػػي حػػػاالت م -ْ
ضماف أكبر لحصكؿ المضػركر مػف أعمػاؿ رجػاؿ الشػرطة عمػى التعػكيض، كال يتحقػؽ ذلػؾ 
إال بانعقػػاد مسػػئكلية الدكلػػة عػػف ذلػػؾ التعػػكيض، كىػػذا يتطمػػب تحقػػؽ شػػركط ىػػذه المسػػئكلية، 

مػػػف خػػػالؿ  فػػػإذا مػػػا تحقػػػؽ ذلػػػؾ فػػػإف المضػػػركر يسػػػتطيع الحصػػػكؿ عمػػػى التعػػػكيض، سػػػكاءن 
الصػمح،  أكغير القضائية، كالتي تتـ عف طريػؽ التحكػيـ،  أكة المطالبة بو بالطريقة القضائي

 المقارف. أكفي القانكف اليمني  التكفيؽ ككف دعكل مسئكلية الدكلة تقبؿ ذلؾ سكاءن  أك
 ثانيًا: أىم التوصيات:

لقد تـ دراسة مسئكلية الدكلة عف أعماؿ رجاؿ الشرطة في إطار منظكمة قانكنية متعػددة، 
خػػػالؿ أكجػػػو المقارنػػػة بينيػػػا كجػػػكد أكجػػػو تميػػػز فػػػي مجػػػاؿ األخػػػذ بيػػػذه أكضػػػحت بجػػػالء مػػػف 

فػػإف أىػػـ التكصػػيات التػػي  لػػذا المسػػئكلية يمكػػف االسػػتفادة منيػػا، كأكجػػو قصػػكر يمكػػف تفادييػػا؛
 تكصؿ إلييا الباحث تتمثؿ في اآلتي:

ما استقر عميو النظاـ القانكني لممسئكلية عف أعماؿ رجاؿ الشرطة في القانكف المصػرم أف  –ُ
كالفرنسػػػػي مػػػػف قيػػػػاـ المسػػػػئكلية الخطئيػػػػة لمدكلػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس التفرقػػػػة بػػػػيف الخطػػػػأ المرفقػػػػي 

عػد األخػذ بيػا القضائية، يعتبػر مػف أكجػو التميػز التػي يي  أككالشخصي لرجؿ الشرطة اإلدارية 
 .جزئينا أكبيا كمينا  أكلى مف عدـ األخذ

حيػػث  ،التجربػػة اليمنيػػة فػػي مجػػاؿ القضػػاء اإلدارميكصػػي الباحػػث باالسػػتمرار فػػي تطػػكير  -ِ



  الشسطــة زجال أعنال عً الدولة مطئولية
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   .تعتبر مف األكجو المالئمة لمكاقع القانكني كاالقتصادم اليمني
عػػد أحكػػاـ تعػػكيض ضػػحايا الجػػرائـ كالتعػػكيض عػػف المعسػػريف فػػي القػػانكف اليمنػػي، كالتػػي تي  -ّ

األخػذ بيػا فػي  إلػىف الفقو اإلسالمي، مف أكجو التميز التي يكصي الباحث أخذىا المشرع م
الشػػريعة اإلسػػالمية، كفػػي إطػػار التأكيػػد عمػػى  إلػػىقػػكانيف البمػػداف التػػي تسػػتند فػػي تشػػريعاتيا 

استمرار ىذا التميز يكصي الباحث الجيات اإلداريػة كالقضػائية اليمنيػة التػي تتػكلى اإلشػراؼ 
ير ذلػػؾ، مػف خػالؿ االسػػتفادة مػف التجربػة الفرنسػػية فػي المجػػاؿ عمػى ذلػؾ بالعمػػؿ عمػى تطػك 

 التنظيمػػػػي كالتنفيػػػػذم ليػػػػذا التعػػػػكيض، بإنشػػػػاء صػػػػندكؽ خػػػػاص بتعػػػػكيض ضػػػػحايا الجػػػػرائـ
   .المعسريفك 
بالرغـ مف تأكيد الباحث عمى اعتبار قبكؿ دعكل مسئكلية الدكلة لمتحكيـ كالصمح مف أكجػو  -ْ

لمػػا يحققػػو لممضػػركر مػػف سػػرعة حصػػكلو عمػػى التعػػكيض، التميػػز فػػي حالػػة ىػػذه المسػػئكلية، 
مػػػف ضػػػياع ذلػػػؾ فػػػي متابعػػػة  كتػػػكفر الجيػػػد كالكقػػػت لمجيػػػات اإلداريػػػة ألداء كاجباتيػػػا، بػػػدالن 

القضػػايا أمػػاـ المحػػاكـ، إال إف الباحػػث يكصػػي قيػػادات كزارة الداخميػػة اليمنيػػة كاإلدارة العامػػة 
المحكمػيف  أككيض بالصػمح مػف قبػؿ المحكػـ لمشئكف القانكنيػة بعػدـ المجػكء لمتحكػيـ، مػع التفػ

مبػادئ العدالػة كاإلنصػاؼ فػي الحكػـ، كىػك نػكع مػف التحكػيـ نصػت عميػو المػادة  إلػىاستنادنا 
األعػػراؼ  إلػػى( مػػف قػػانكف التحكػػيـ اليمنػػي، لمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف اسػػتناد المحكػػـ ٖ/ِ)

تعكيضػػات المدنيػػة كىػػذا ييعػػد ، ككػػذلؾ الكاألركشالقبميػػة اليمنيػػة التػػي تبػػالغ فػػي تقػػدير الػػديات 
حتػػػى يػػػتـ  ،الصػػػمح التػػػكافقي أكمرىقػػػػنا لخزينػػػة الدكلػػػة؛ لػػػذا يفضػػػؿ المجػػػكء لمتحكػػػيـ القػػػانكني، 

تجنب تمؾ المبالغة مف ناحية، كمف ناحية أخرل يتيح ىػذا التحكػيـ لمػكزارة الطعػف فػي الحكػـ 
المػػكاطف بػػؿ حقػػػنا باالسػػتئناؼ فػػي حالػػة عػػدـ القناعػػة بػػالحكـ، كىػػذا ال ييعػػد تزلػػؼ فػػي حػػؽ 

لمكزارة كطرؼ في النػزاع فػي اختيػار طريقػة التحكػيـ التػي تحقػؽ المصػمحة العامػة، كالمتمثمػة 
في الحرص عمى عدـ إىدار المػاؿ العػاـ، كحػؽ تابعييػا مػف رجػاؿ الشػرطة فػي الحالػة التػي 

 ترجع فييا عمييـ فيما دفعتو.
 



    
 

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 231

 



  

 
   

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 232

 

 

 

1   Terrorism and the Strategy Confrontation. 

Dr.  Alawi Al – Sharfi  
 

Harmonization of  Security Performance and Human Rights 

Guarantee (Analytical Study) in Light of National Legislation 

and International Conventions. 

 Dr. Saleh Zaid Gusalah                           35 

79 Constitutional Guarantees of Freedoms and Public 

Rights in the Face of Administrative Control Authorities in 

Yemen.  

                                                  Dr. Mohammed Muqbel Al-Bokhaiti 

Vision for the Establishment of a Security Crisis Management 

Center at the Yemeni Ministry of Interior. 

Dr. Mohammed Mohammed Al-Aosta'a        107 

173  The Reality of Arab Regimes During the Events  

of the Arab Spring.  

                                 D.  Abdoalbased Mohammed Al-Salmi 

  

Issue (3) July – decemper 2019 



    
 

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 233

 

 

 

 

 

  

Issue (3) July – decemper 2019 



  

 
   

 م2019ديسوبز  -( يىليى3) العـذد 234

 

 

 

 

 

 

 

Reflect material published on the opinion of the author and do not necessarily reflect 
those of the magazine 

 

All Correspondence to the Editor at the Following Address: 
Email: manaratalamen@yahoo.com 

Center Side: 
http://Prc-yemen.com 

Center Facebook page: 
http://Facebook.com/prc.yemen 

What's App: (+96773337707) 
Telephone: (01-570012) (01-512600). Tel.Fax: (01-570012) P.Box (12046) 

Mobile: (774734827) (777666180) (777405705) 
Or visit us at the following address:  

Sana'a –Al-Safih neighborhood in the front of Kuwait School 

 

Issue (3) July – decemper 2019 


