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واعـد
راءات   ق  ج  ـلـــة   وا  مج 

ــي  ال
ـر ف  ش  الن   

 

 : قػػواعػػػػػػد النشػػػر:أولً 
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 .ٕ

كتطكير المعرفة القانكنية، عمى أف ال يزيد عدد  ،يا األمنية كاالجتماعيةيساىـ في معالجة القضا
 ( شاممة ىكامش كمراجع كمبلحؽ البحث.A4( صفحة مطبكعة )ٓ٘صفحات البحث عف )

يمتـز الباحث بأصكؿ البحث العممي، كقكاعده العامة، كاألمانة العممية، كمراعاة التكثيؽ العممي الدقيؽ  .ٖ
البحث، تتضمف المصادر  نيايةالمراجع في صفحات مستقمة بخصص قائمة لمراجع البحث، بحيث ي

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

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

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

 عمى أف تككف الخطكط المستخدمة في البحث ىي:
 غير بارز. (ٗٔ)بنط   Simplified Arabicالبحث بالخط  -
غير  (ٕٔ)المباحث نفس الخط حجـ  ،PT Bold Headingبارز نكعو  (ٕٔ)عناكيف الفصكؿ حجـ -

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

 .(ٓٔ) بنط Simplified Arabicكتابة اليكامش بالخط  -
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واعـد
راءات   ق  ج  ـلـــة   وا  مج 

ــي  ال
ـر ف  ش   الن 

 
 

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. .ٚ
تككف أكلكية النشر لؤلبحاث المقدمة مف أعضاء ىيئتي التدريس كالباحثيف بأكاديمية الشرطة، كالتي  .ٛ

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

 : إجراءات النشر:ثانياً 
 ترسؿ البحكث باسـ رئيس التحرير. .ٔ
 مف تاريخ التسميـ. يتـ إخطار الباحث بما يفيد تسمـ بحثو خبلؿ ثبلثيف يكمان  .ٕ
جازتو مف ىيئة إمف ذكم االختصاص في مجاؿ البحث بعد  اثنيف محكميف إلىيرسؿ البحث  .ٖ

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

 تسميـ البحث.
الباحث إلجراء التعديبلت البلزمة،  إلىمف المحكميف، ترسؿ المبلحظات  في حالة كركد مبلحظات .٘

 عمى أف تعاد خبلؿ مدة أقصاىا شير.
ال يحؽ لمباحث إعادة نشرىا في ك  ،تصبح البحكث كالدراسات المنشكرة ممكان لمركز بحكث الشرطة .ٙ

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

التقيد بقواعد أعضاء ىيئتي التدريس والباحثيف  وتطمب ىيئة تحرير المجمة مف    
جراءات النشر عند تقديـ   .تيـايـ ودراسثحابأوا 
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 جرميخ احلرة ضذ ادلًتهكبد احملًٍخ ثبتفبقٍخ 
     و  1949نسُخ  انثبٍَخجٍُف 

  صالح أنقــع يأ. د. مطهـر عل

 ٔآنٍبد األيــى ادلتحــذح انقبَــٌٕ انذٔيل نهجٍئــخ
 فـــً إرســبء قــٕاػــذِ

 السنودار  يعقود. د. عصام أحمد عل

 أركـــبٌ اجلـرميــخ اجلُـبئٍـخ
 ـٍ اخلـالف انفقٓـً ٔانرأي ادلقتـرحثٍ

 عقود. د. نبوـل محمد أحمد السماوي

 انـٓـجــرح غٍــر انشــرػـٍــــخ فـً انٍـًـٍ
 وآليات املواجهـة  ( ،والتداعيات ،) األسباب

 د األحرميـر محمـمقدم. د. سمو

 
()

 
 اإلستؼًبرٌخبع ـٔزٌبدح األطًاجلغرافٍب انسٍبسٍخ نهًٍٍ 

 يف انجحر األمحر ٔيضٍق ثبة ادلُذة
 يـح الشعبـد صالـمجاه د. 

 

 يهخصــبد انـرسبئـــم
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 أمري الدين احلوثي مـ/ عبدالكريبقلم اللـواء
  ةـى لألكادمييـرئيس اجمللس األعل -ة ـوزير الداخلي

 من جملة )منارات األمن(  السابعاحية العدد ـتـتـيف اف

 

 

 واهلل املوفق،،
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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جرميخ احلـرة ضذ ادلًتهكبد احملًٍخ 

 و1949نسُخ  انثبٍَخثبتفبقٍخ جٍُف 
 

 
 

 /دادــــإعــ

 مطوــــــر عمـــي صــالـــــح أنقـــــعد. أ. 

  أستاذ القانون اجلهائي 

 جامعة احلديدة –كمية الشريعة والقانون 
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 حــص البحــدـلـم

ـ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى كالغرقػى مػف ٜٜٗٔكضعت اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة 
، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اىتمػت االتفاقيػة األشخاصأفراد القكات المسمحة في البحار كغيرىـ مف 

 بحماية الممتمكات المخصصة لرعايتيـ.
ىػػػذا البحػػػث تحديػػػد ماىيػػػة الممتمكػػػات المحميػػػة بيػػػذه االتفاقيػػػة، كبيػػػاف الشػػػركط  كيسػػتيدؼ

الػػػبلـز تكافرىػػػا لتكتسػػػب الحمايػػػة، كبيػػػاف أىػػػـ كسػػػائؿ الحمايػػػة الدكليػػػة ليػػػذه الممتمكػػػات، كىػػػي 
 الحماية الجنائية الدكلية، باعتبار المشرع الدكلي االعتداء عمى ىذه الممتمكات "جريمة حرب".

كؿ ىػػػذه الجريمػػػة فػػػي مطمبػػػيف مسػػػبكقيف بفػػػرع تمييػػػدم لتحديػػػد ماىيػػػة كلػػػذلؾ، سػػػكؼ نتنػػػا
الممتمكات المحمية، ثػـ نتنػاكؿ فػي المطمػب األكؿ أحكػاـ التجػريـ، كنتنػاكؿ فػي المطمػب الثػاني 

التكصػػػػيات الكفيمػػػػة  إلػػػى كاإلشػػػػارةأحكػػػاـ المسػػػػؤكلية كالعقػػػاب، كنخػػػػتـ البحػػػث بعػػػػرض النتػػػائج 
 في الكاقع. بتحقيؽ فاعمية حماية ىذه الممتمكات

 

ABSTRACT 
 

The Second Geneva Convention of 1949 was established for the amelioration of 

the condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at 

Sea, and to achieve this goal, the convention focused on protecting the property 

designated for their care. 

This research aims to define what property are protected by this convention, and 

to clarify the conditions that must be met in order to obtain protection, then to 

explain the most important parts of international protection; which is international 

criminal protection; according to international law considering any attack on these 

properties as “a war crime”. 

Therefore, we will explain this crime in two chapters preceded by an 

introductory section to define the protected properties, then in the first chapter we 

will talk about the criminalization provisions, and in the second chapter we will talk 

about the provisions of liability & punishment, then we will conclude the research by 

presenting the results and indicating the recommendations that ensure the 

effectiveness of protecting these properties in reality. 
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 مكدمــ٘: 
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو الصادؽ األميف كعمى آلو كأصحابو 

 أما بعد: ،أجمعيف
لتحسيف حاؿ جرحى كمرضى ، كضعت (ٔ)ـٜٜٗٔالمعمـك أف اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة 

كما  –كغرقى القكات المسمحة في البحار، ككاف اعتمادىا عقب الحرب العالمية الثانية، لتحؿ 
 محؿ االتفاقيات السابقة ليا. - (ٕ)ٛ٘نصت المادة 

كتحسيف حاؿ جرحى كمرضى كغرقى القكات المسمحة في البحار، يعني في مفيـك ىذه 
 -لذلؾ  تبعان  -مرضى صاركا عاجزيف عف القتاؿ، كيستكجب االتفاقية: أف ىؤالء الجرحى كال

كمف ثـ، فيذه االتفاقية كضعت لمتقميؿ مف  ،حمايتيـ كالعناية بيـ لتحسيف حالتيـ الصحية
مخاطر الحرب عمى المتقاتميف، أم كضعت لحماية أشخاص محدديف، كحماية ممتمكات 

 خاصة برعايتيـ.
ي: الممتمكات الخاصة برعاية جرحى كمرضى كالممتمكات المحمية بيذه االتفاقية ى

كغرقى القكات المسمحة في البحار، إذ اعتبرىا المشرع الدكلي محؿ احتراـ كحماية اتفاقية 
مف  ٔ٘ـ، كاعتبر االعتداء عمييا "جريمة حرب، فقد نصت المادة ٜٜٗٔجنيؼ الثانية لسنة 

، ىي التي (ٖ)المادة السابقة اإلييىذه االتفاقية عمى أف: )المخالفات الجسيمة التي تشير 
ممتمكات محمية  أكيف اقترفت ضد أشخاص محمي إذاتتضمف أحد األفعاؿ التالية 

نطاؽ كاسع ال تبرره الضركرات  ىالممتمكات أك االستيبلء عمييا عم.. تدمير باالتفاقية:
 إلىالحربية، كبطريقة غير مشركعة، كتعسفية(. أم أف المشرع الدكلي جـر الفعؿ، كأككؿ 

 –أيضان –إليياتقرير العقاب الجنائي المناسب لو، كأككؿ  ٓ٘لممادة  كفقان الدكؿ المتعاقدة، 
عمى أنو: )يمتـز كؿ طرؼ متعاقد بمبلحقة  ٓ٘، فقد نصت المادة مبلحقة الجناة قضائيان 

باألمر باقترافيا، كبتقديميـ إلي محاكمة،  أكالمتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة 
ألحكاـ تشريعو، أف يسمميـ إلي طرؼ  ككفقان فضؿ ذلؾ،  إذا، أيضان كانت جنسيتيـ. كلو  ان أي

الطرؼ المذككر أدلة اتياـ كافيو ضد ىؤالء  لدلمتعاقد معني آخر لمحاكمتيـ مادامت تتكفر 

                                  
اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ مف قبؿ المؤتمر الدبمكماسي لكضع اتفاقيات دكلية لحماية ضحايا ( ٔ)

 ٚ٘لممادة  كفقان –ـ، كبدأ تنفيذىا ٜٜٗٔآب/أغسطس  ٕٔنيساف/أبريؿ إلي  ٕٔالحركب المعقكد في جنيؼ خبلؿ الفترة مف 
بعثة المجنة  إصدار، اإلنسانيراجع: مكسكعة القانكف الدكلي )  ـٜٓ٘ٔتشريف األكؿ/أكتكبر  ٕٔبتاريخ  -مف االتفاقية

 -www.icrc.org(. كما بعدىا ٘ٔٔ، صـٖٕٓٓالدكلية لمصميب األحمر بالقاىرة، طبعة 
محؿ اتفاقية الىام العاشرة، عمى أف: ) تحؿ ىذه االتفاقية في العبلقات بيف األطراؼ السامية المتعاقدة  ٛ٘( نصت المادة ٕ)

 الحرب البحرية(.  عمى ـٜٙٓٔ، بشأف تطبيؽ مبادئ اتفاقية جنيؼ لعاـ ـٜٚٓٔتشريف األكؿ/أكتكبر  ٛٔالمؤرخة في 
عمى أف: )تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تتخذ أم إجراء تشريعي يمـز لفرض عقكبات جزائية  ٓ٘( نصت المادة ٖ)

 يأمركف باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية، المبينة في المادة التالية(.  أكالذيف يقترفكف  األشخاص عمىفعالة 

http://www.icrc.org-/
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(. بيد أنو في العقد األخير مف القرف العشريف حدث تطكر كبير في القانكف األشخاص
لممحكمة الجنائية الدكلية الذم اعتمد مف  األساسيكذلؾ بكضع نظاـ ركما الجنائي الدكلي، 

قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة الدبمكماسي لممفكضيف المعنى بإنشاء محكمة جنائية دكلية بتاريخ 
ـ. كالكاقع أنو اكتمؿ بيذا النظاـ القانكف الجنائي الدكلي بشقيو: ٜٜٛٔتمكز/يكليك  ٚٔ

 .(ٔ)كاإلجرائيالمكضكعي، 
لممحكمة الجنائية  األساسي" مف نظاـ ركما ٗ)أ( " ٕ/ٛكفي شأف ىذه الجريمة، نصت المادة 

ـ عمى أنو: )تعنى "جرائـ الحرب": االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ ٜٜٛٔالدكلية لسنة 
، أم فعؿ مف األفعاؿ التالية ضد ... الممتمكات الذيف تحمييـ ـٜٜٗٔآب/أغسطس  ٕٔالمؤرخة 
فاقية جنيؼ ذات الصمة: إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييا دكف أف أحكاـ ات

 تككف ىنػاؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف كبطريقة عابثة(.
كمكضكع ىذا البحث ىك )جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية 

 و، بمنيج عممي خاص، كخطة مفصمة:ـ(، كقد تناكلتو ألىميتٜٜٗٔلسنة 
 أىمية الموضوع: -1

ليذا المكضكع أىمية عممية كعممية: فمف الناحية العممية، يعد إضافة في مجاؿ القانكف 
؛ كمف الناحية العممية: يسيـ في بياف ماىية الممتمكات (ٕ)لما سبقو الجنائي الدكلي، كمكمبلن 

 .اإلنسانيالمحمية، كيسيـ في تحقيؽ فاعمية القانكف الدكلي 
 منيج البحث: -2

نعتمد في ىذا البحث منيج التحميؿ القانكني بصفة رئيسية، مع األخذ بالمنيج التأصيمي. 
في اتفاقية جنيؼ الثانية،  المقرر اإلنسانيكفي الحالتيف نعتمد عمى نصكص القانكف الدكلي 

ـ، كمقيديف بالتفسير الذم يكشؼ ىدؼ المشرع الدكلي عند كضع ٜٜٛٔكنظاـ ركما لسنة 
 نصكص االتفاقية.

 خطة البحث: -3
اتفاقية جنيؼ الثانية تحمي الممتمكات المخصصة لرعاية جرحى كمرضى كغرقى القكات 

مطمبيف مسبكقيف بفرع تمييدم لبياف  إلىث كلذلؾ سكؼ نقسـ ىذا البح ،المسمحة في البحار
ماىية الممتمكات المحمية، كالمطمب األكؿ نخصصو ألحكاـ التجريـ، كالمطمب الثاني ألحكاـ 

 المسؤكلية كالعقاب.
  

                                  
صالح أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى، مجمة العمـك القانكنية  يعم( راجع: د. مطير ٔ)

 . ٘ـ، صٕٕٓٓ، الصادرة عف جامعة سبأ كأكاديمية الشرطة، صنعاء، العدد السادس، سنة كاإلنسانية
 ( كىما: الجريمة المقررة في اتفاقية جنيؼ األكلى، كالجريمة المقررة في االتفاقية الرابعة.    ٕ)
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 انتًٍٓذي انفرع
 ادلًتهكبد احملًٍخ ثبتفبقٍخ جٍُف انثبٍَخ

  
لرعاية الجرحى كالمرضى الممتمكات المحية باتفاقية جنيؼ الثانية: ىي تمؾ المخصصة 

كالغرقى بالقكات المسمحة في البحار مف أفراد القكات المسمحة ألطراؼ النزاع. يقتضي األمر 
 :تحديد ماىية ىذه الممتمكات، كقكاعد حمايتيا. كسكؼ نبيف الجانبيف تباعان 

 :حتدٓد املنتلهات احملنٔ٘: اجلاىب األّل
التابعة لمقكات المسمحة في الفصؿ الثالث كضع المشرع الدكلي الحماية لمممتمكات 

حيث خصص الفصؿ الثالث لمسفف  ،ـٜٜٗٔكالخامس مف اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة 
المستشفيات كقكارب النجاة الممحقة بيا، كخصص الفصؿ الخامس لكسائؿ النقؿ الطبي. 

نقاذالممتمكات المخصصة لرعاية  :أكالن كسكؼ نبيف  كبيف، ثـ نبيف  الجرحى كالمرضى كالمنك كا 
 كسائؿ النقؿ الطبي: :ثانيان 
 :: الممتمكات الخاصة برعاية الجرحى والمرضى والمنكوبيفأولً 

المرضى عمى البكارج، كالمنشآت  كأجنحةتتمثؿ ىذه الممتمكات في: السفف المستشفيات، 
 .اإلنقاذعمى السكاحؿ، كزكارؽ 

 السفف المستشفيات: -1
، لغرض كاحد ىك تجيز خصيصان  أكيقصد بالسفف المستشفيات: تمؾ السفف التي تنشأ، 

إغاثة الجرحى كالمرضى كالغرقى، كمعالجتيـ كنقميـ. كسكؼ نبيف أنكاعيا، كالشركط البلزمة 
 لمحماية:

 أنواع السفف المستشفيات:  -أ
ثانية. كىذه مف اتفاقية جنيؼ ال ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٕبينت السفف المستشفيات المكاد 

، اإلنسانية اإلغاثةخاصة بجمعيات  أكالسفف المستشفيات قد تككف تابعة لمقكات المسمحة، 
 األجنبية مف دكؿ المحايدة.  أكالكطنية،  سكاءن 
مف اتفاقية جنيؼ الثانية عمى أنو: )ال  ٕٕنصت المادة السفف المستشفيات العسكرية: ( ٔ)

أسر السفف المستشفيات العسكرية، أم السفف التي  أكيجكز في أم حاؿ مياجمة 
، كلغرض كاحد ىك إغاثة الجرحى كالمرضى (ٔ)جيزتيا خصيصان  أكأنشأتيا الدكؿ، 

كالغرقى، كمعالجتيـ كنقميـ، بؿ يجب احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات، شريطة أف 
 بعشرة أياـ(.  ميااتككف أسماؤىا كأكصافيا قد أبمغت إلي أطراؼ النزاع قبؿ استخد

                                  
غرض آخر طكاؿ مدة أنو: ال يجكز استخداـ السفف التجارية المحكلة إلي سفف مستشفيات في أم  ٖٖ( نصت المادة ٔ)

 العمميات الحربية.
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مف اتفاقية  ٕٗنصت المادة  الوطنية: اإلغاثةالسفف المستشفيات الخاصة بجمعيات ( ٕ)
جنيؼ الثانية عمى أنو: )تتمتع السفف المستشفيات التي تستعمميا الجمعيات الكطنية 

يستعمميا أفراد، بنفس  أك رسميان المعترؼ بيا  اإلغاثةجمعيات  أكلمصميب األحمر 
كاف  إذاالحماية التي تتمتع بيا السفف المستشفيات العسكرية، كتستثني مف األسر، كذلؾ 

 ٕٕطرؼ النزاع الذم تتبعو قد كمفيا بميمة رسمية، كما دامت تراعي أحكاـ المادة 
المتعمقة باإلخطار عنيا. كيجب أف تزكد ىذه السفف بكثيقة مف السمطة المختصة تفيد 

 أف ىذه السفف كانت تخضع إلشرافيا أثناء تجييزىا كعند إبحارىا(. ب
مف اتفاقية  ٕ٘نصت المادة  األجنبية: اإلغاثةالسفف المستشفيات الخاصة بجمعيات ( ٖ)

جنيؼ الثانية عمى أنو: )تتمتع السفف المستشفيات التي تستعمميا الجمعيات الكطنية 
 رسميان التي تعترؼ بيا ىذه البمداف  اإلغاثةجمعيات  أكلمصميب األحمر لبمداف محايدة 

يستعمميا أفراد منيا، بنفس الحماية التي تتمتع بيا السفف المستشفيات العسكرية،  أك
مف األسر، شريطة أف تككف قد كضعت نفسيا تحت إشراؼ أحد أطراؼ النزاع  ىكتستثن

امت تراعي بمكافقة سابقة مف حككمة بمدىا كتفكيض مف طرؼ النزاع المعني، كماد
 بشأف اإلخطار عنيا(.  ٕٕأحكاـ المادة 

 ٕٙنصت المادة  حمولت السفف المستشفيات وقوارب النجاة الخاصة بيا أينما كانت:( ٗ)
 ٕ٘، ٕٗ، ٕٕمف اتفاقية جنيؼ الثانية عمى أنو: )تنطبؽ الحماية المذككرة في المكاد 

ة الخاصة بيا أينما كاف قكارب النجا ىالسفف المستشفيات بجميع حمكالتيا كعم عمى
 . (ٔ)المكاف الذم تعمؿ فيو(

 شروط الحماية: -ب
أسر السفف  أكمياجمة،  - في أم حاؿ -مف االتفاقية أنو: ال يجكز  ٕٕالمادة  قررت

المستشفيات العسكرية، بؿ يجب احتراميا كحمايتيا في جميع األكقات، شريطة أف تككف 
 ٕٗت المادة قرر ميا بعشرة أياـ؛ ك اأسماؤىا كأكصافيا قد أبمغت إلي أطراؼ النزاع قبؿ استخد

جمعيات  أكأنو: تتمتع السفف المستشفيات التي تستعمميا الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر 
يستعمميا أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بيا السفف  أك رسميان المعترؼ بيا  اإلغاثة

أنو: تتمتع السفف المستشفيات  ٕ٘ت المادة قرر مف األسر؛ ك  ىالمستشفيات العسكرية، كتستثن
التي  اإلغاثةجمعيات  أكالتي تستعمميا الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر لبمداف محايدة 

يستعمميا أفراد منيا، بنفس الحماية التي تتمتع بيا السفف  أك رسميان تعترؼ بيا ىذه البمداف 

                                  
أال  عمىعمى أنو: ) لضماف الحد األقصى مف الراحة كاألمف، تعمؿ أطراؼ النزاع  ٕٙت الفقرة الثانية مف المادة قرر ( ٔ)

تستخدـ لنقؿ الجرحى كالمرضى كالغرقى لمسافات طكيمة كفي أعالي البحار إال السفف المستشفيات التي تزيد حمكلتيا 
 طف(.  ٕٓٓٓلية عف اإلجما
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مشركطة بأف تككف  -عمكمان -مف األسر. أم أف  الحماية  ىالمستشفيات العسكرية، كتستثن
الطرؼ األخر، كأف تستخدـ في الغرض  إلىالسفينة كالقكارب الممحقة بيا مميزة، كمبمغ بيا 

 لمحدد ليا، كأف ال تستخدـ شفرة خاصة:ا
  :الشرط األوؿ: التمييز

 كفقان التمييز يعني أف تكضع العبلمة المميزة المحددة عمى السفينة كالقكارب الممحقة بيا 
بكيفية  ٕٕت أف تميز السفف المنصكص عنيا في المادة قرر  ، حيثمف االتفاقية ٖٗلممادة 
عمى النحك اآلتي: )أ( تككف جميع األسطح الخارجية بيضاء المكف؛ )ب( يرسـ  (ٔ)خاصة
كؿ جانب  عمىأكثر بمكف أحمر قاتـ، كبأكبر حجـ ممكف  أك (ٕ)أحمر -ىبلؿ  أك –صميب 

األسطح األفقية بكيفية تتيح أفضؿ رؤية ليا مف الجك  عمىمف جكانب جسـ السفينة، ككذلؾ 
 مستشفيات أف تعمف عف ىكيتيا برفع عمميا الكطني.البحر. كعمي جميع السفف ال أك

 أف: تطمى  ٖٗت المادة قرر بالنسبة لقكارب النجاة التابعة لمسفف المستشفيات ك 
بمكف أحمر قاتـ ترل بكضكح،  -ىبلؿ أك –ىذه القكارب بمكف أبيض كترسـ عمييا صمباف 

ف السفف كتنطبؽ عمييا بصكرة عامة كسائؿ التمييز المنصكص عنيا أعبله بشأ
 . (ٖ)المستشفيات

 :الطرؼ اآلخر إبالغالشرط الثاني: 
أف يبمغ الطرؼ األخر بأسماء  –لمحماية–مف االتفاقية أنو: يشترط  ٕٕت المادة قرر 

الطرؼ اآلخر قبؿ استخداميا بعشرة أياـ؛ كنصت ىذه  إلىالسفف المستشفيات كأكصافيا 
المادة أف يتضمف الببلغ األكصاؼ التي يجب أف تبيف في اإلخطار الحمكلة اإلجمالية 

 المسجمة، كالطكؿ مف مقدمة السفينة إلي مؤخرىا، كعدد الصكارم كالمداخف. 
  :الشرط الثالث: استخداـ السفينة في الغرض المحدد

كالمساعدة  اإلغاثةالسفف المستشفيات أف تقدـ  عمىمف االتفاقية أف:  ٖٓت المادة قرر 
لمجرحى كالمرضى كالغرقى دكف تمييز لجنسيتيـ؛ كتتعيد األطراؼ بعدـ استخداميا في أم 
    ،أغراض حربية؛ كيجب أال تعكؽ ىذه السفف كالزكارؽ تحركات المقاتميف بأم طريقة

                                  
التكصؿ إلي اتفاقات بشأف  عمىأطراؼ النزاع أف تعمؿ  عمىأنو:  ٖٗت المادة قرر عف التمييز بالشارات،  ( فضبلن ٔ)

 في ىذه المادة. إلييااستخداـ أحدث الطرؽ لتسييؿ تمييز السفف كالزكارؽ المشار 
 أكاألسد  أكمف الصميب األحمر، اليبلؿ األحمر  بدالن أف االتفاقية تعترؼ لمبمداف التي تستخدـ،  ٔٗ( نصت المادة ٕ)

 عمىأنو تنطبؽ جميع األحكاـ المتعمقة بشارة الصميب األحمر بالمثؿ  ٖٗالشمس األحمريف كشارة مميزة ؛ كنصت المادة 
 .ٔٗالشارتيف األخرييف المذككرتيف في المادة 

كفي األكقات التي  في تأميف الحماية الكاجبة ليا ليبلن ... التي قد ترغب  السفف عمىأنو: يتعيف  ٖٗ( نصت المادة ٖ)
تنخفض فييا الرؤية، أف تتخذ، بمكافقة طرؼ النزاع الذم تخضع لسمطتو، التدابير البلزمة لجعؿ طبلئيا كشاراتيا المميزة 

 كاضحة بالقدر الكافي.
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 - ٖٔفي المادة  -ء االشتباؾ كبعده. كليذا قرر المشرع الدكلي كتعمؿ تحت مسؤكليتيا أثنا
 .(ٔ)ألطراؼ النزاع حؽ مراقبتيا كتفتيشيا

  :الشرط الرابع: عدـ استخداـ السفينة شفرة خاصة
مف االتفاقية أنو: ال يجكز لمسفف المستشفيات استعماؿ شفرة سرية  ٖٗت المادة قرر 

لغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ األخرل. أم أنو يجب عمى السفف  أكالتصاالتيا البلسمكية 
 .(ٕ)المستشفيات أف تستخدـ شفرة االتصاالت المعركفة عالميان 

 :اإلغاثةالشروط الخاصة بسفف جمعيات 
التي تستعمميا الجمعيات  اإلغاثةمسفف المستشفيات الخاصة بجمعيات ليشترط بالنسبة 

 كفقان  –يستعمميا أفراد  أك رسميان المعترؼ بيا  اإلغاثةجمعيات  أكالكطنية لمصميب األحمر 
أف يككف طرؼ النزاع الذم تتبعو قد كمفيا بميمة رسمية، كأف تزكد بكثيقة مف  - ٕٗلممادة 

 السمطة المختصة تفيد بأف ىذه السفف كانت تخضع إلشرافيا أثناء تجييزىا كعند إبحارىا.
تعمميا الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر مسفف المستشفيات التي تسلكيشترط بالنسبة 

يستعمميا أفراد منيا  أك رسميان التي تعترؼ بيا ىذه البمداف  اإلغاثةجمعيات  أكلبمداف محايدة 
أف تككف قد كضعت نفسيا تحت إشراؼ أحد أطراؼ النزاع، بمكافقة  - ٕ٘لممادة  كفقان  –

 كتفكيض مف طرؼ النزاع المعني.  ،مسبقة مف حككمة بمدىا
 

                                  
في المكاد  إليياش السفف كالزكارؽ المشار مف االتفاقية عمى أنو: ) يحؽ ألطراؼ النزاع مراقبة كتفتي ٖٔ( تنص المادة ٔ)

. كليا أف ترفض المعاكنة مف ىذه السفف كالزكارؽ، كأف تأمرىا باالبتعاد، كأف تفرض عمييا مسارا ٕٚك  ٕ٘ك  ٕٗك  ٕٕ
 ، كأف تنظـ استخداـ أجيزة البلسمكي كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ المكجكدة بيا، بؿ كتحجزىا لمدة أقصاىا معينان 

ظير السفينة بصفة  عمىليا  كيمكنيا أف تضع مندكبان  ،إذا كانت خطكرة الظركؼ تستدعي ذلؾاـ مف كقت تفتيشيا سبعة أي
مؤقتة تنحصر ميمتو في مراقبة تنفيذ األكامر التي تصدر بمقتضى أحكاـ الفقرة السابقة. كبقدر المستطاع، تدكف أطراؼ 

، مف  ،طييا لقائد السفينة بمغة يفيمياعالنزاع في يكمية السفينة المستشفى األكامر التي ت كيمكف ألطراؼ النزاع أف تقـك
ظير سفنيا لمتحقؽ مف دقة مراعاة أحكاـ ىذه  عمىبمقتضى اتفاقات خاصة، بتعييف مراقبيف محايديف  أكجانب كاحد 
 االتفاقية(.

األكؿ لسنة  اإلضافي( بالبركتكككؿ ٔ)مف الممحؽ رقـ  ٔ/ٚلممادة  كفقان  – ( تتككف اإلشارة البلسمكية المعركفة عالميان ٕ)
برقية السمكية تسبقيا إشارة األكلكية المميزة، كيقرىا مؤتمر إدارم عالمي  أكمف رسالة ىاتفية السمكية  -ـ ٜٚٚٔ

لممكاصبلت البلسمكية تابع لبلتحاد الدكلي لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية. كتبث اإلشارة ثبلث مرات قبؿ داللة النداء 
، ذبذبات محددة تباعان  أكسبة بذبذبة فترات منا عمىكتبث ىذه الرسالة بالمغة اإلنكميزية  ،الخاص بالنقؿ الطبي المعني

مف  ٖ/ٚلممادة  كفقان  –كيجكز  ،الكحدات الطبية ككسائط النقؿ الطبي دكف غيرىا عمىكيقصر استخداـ إشارة األكلكية 
  أكألحد أطراؼ النزاع أف تحدد كتعمف، متفقة  أكألطراؼ النزاع  أكلؤلطراؼ السامية المتعاقدة  -ممحؽ البركتكككؿ 

 لجدكؿ تكزيع مكجات  كفقان ا تختاره مف الذبذبات الكطنية الستخدامو مف قبميا في مثؿ ىذه االتصاالت منفردة م
كيجب أف يخطر االتحاد  ،الذبذبات ببلئحة المكاصبلت البلسمكية الممحقة باالتفاقية الدكلية لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية

 لئلجراءات التي يقرىا مؤتمر إدارم عالمي لممكاصبلت  كفقان ت الدكلي لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية بيذه الذبذبا
 البلسمكية.
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 أجنحة المرضى عمى البوارج أثناء الشتباؾ: -2
ظير بارجة حربية،  عمىمف االتفاقية عمى أنو: )في حالة كقكع اشتباؾ  ٕٛت المادة قرر 

يجب احتراـ أجنحة المرضى فييا كحمايتيا بقدر االستطاعة، كتبقي ىذه األجنحة كميماتيا 
خاضعة لقكانيف الحرب، كلكف ال يجكز تحكيميا عف الغرض المستخدمة فيو ما دامت 

 ضركرية لممرضي كالجرحى(. 
 :اإلنقاذزوارؽ  -3

و: يجب احتراـ كحماية الزكارؽ التي تستخدـ مف اتفاقية جنيؼ الثانية أن ٕٚت المادة قرر 
، ككذلؾ بالقدر رسميان المعترؼ بيا  اإلغاثةالساحمية بكاسطة جمعيات  اإلنقاذفي عمميات 

 .ٕٗ، ٕٕيا في المادتيف ميكبنفس الشركط المنصكص ع ،الذم تسمح بو مقتضيات العمميات
 –، كتستخدـ (ٔ)مميزة – ٖٗلممادة  كفقان  –كالحماية مشركطة باآلتي: أف تككف الزكارؽ

كالمساعدة لمجرحى كالمرضى  اإلغاثةفي: الغرض المخصص ليا في تقديـ  -ٖٓلممادة  كفقان 
كالغرقى دكف تمييز لجنسيتيـ، كأف ال تستخدـ في أم أغراض حربية، كأال تعيؽ تحركات 

 المقاتميف بأم طريقة. 
 المنشآت عمى السواحؿ: -4

مف  ٕٚ، ٖٕنظـ المشرع الدكلي حماية المنشآت الثابتة عمى السكاحؿ في المادتيف 
 اإلنقاذاتفاقية جنيؼ الثانية. كىذه المنشآت تتمثؿ في: المنشآت الطبية العسكرية، كمنشآت 

 الساحمية: 
مف االتفاقية عمى أنو: )ال يجكز اليجـك  ٖٕ: نصت المادة المنشآت الطبية العسكرية -أ

الساحؿ كالتي تكفؿ حمايتيا  عمىالمنشآت الكاقعة  عمىاء القنابؿ مف البحر إلق أك
بمقتضى اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف، 

. كيجب لتكفير الحماية ليذه المنشآت تكافر (ٕ)(ـٜٜٗٔآب/أغسطس  ٕٔالمؤرخة في 
 . (ٖ)ـٜٜٗٔجنيؼ األكلى لسنة الشركط المقررة ليذه المنشآت في اتفاقية 

                                  
يا أعبله بشأف ميتنطبؽ عمييا بصكرة عامة كسائؿ التمييز المنصكص ع مف االتفاقية عمى أنو: ) ٖٗ( نصت المادة ٔ)

تكاصؿ العمؿ مف قاعدة الساحمية التي  اإلنقاذأنو: ) يجكز الترخيص لزكارؽ  ٖٗالسفف المستشفيات(، كنصت المادة 
أحمر عندما تككف بعيدة  مكافقة دكلة االحتبلؿ، أف تكاصؿ رفع أعبلميا الكطنية بجانب عمـ يحمؿ صميبان  عمى بناءن محتمة، 

 إلي جميع أطراؼ النزاع المعنية(. مسبقان عف قاعدتيا، شريطة أف تبمغ ذلؾ 
السفف المستشفيات التي  عمىمف اتفاقية جنيؼ األكلى أنو: )ال يجكز اليجـك مف البر  ٕٓ( كبالمقابؿ نصت المادة ٕ)

 ٕٔتتكجب حمايتيا بمقتضى اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ جرحي كمرضي كغرقي القكات المسمحة في البحار، المؤرخة في 
 ـ(.ٜٜٗٔآب/أغسطس 

ـ، مرجع سابؽ، ٜٜٗٔرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى لسنة : د. مطير أنقع، جريمة الح( راجعٖ)
 . ٓٔص
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أنو: عمى اطراؼ النزاع، بقدر االستطاعة،  ٕٚت المادة قرر : الساحمية اإلنقاذمنشآت  -ب
، احتراـ ٕٕكبالقدر الذم تسمح بو مقتضيات العمميات كبنفس الشركط الكاردة في المادة 
. اإلنسانيةكحماية المنشآت الساحمية الثابتة التي تستخدميا الزكارؽ ألداء مياميا 

كاالحتراـ كالحماية الكاجبة ليذه المنشآت مشركط بأف: تككف مميزة، كأف تعمؿ في 
 الغرض المخصص ليا، كال تستخدـ لئلضرار بالعدك. 

  :: وسائؿ النقؿ الطبيثانياً 
البحرية  –نظـ المشرع الدكلي في اتفاقية جنيؼ الثانية الحماية لكسائؿ النقؿ الطبي 

 :ٓٗ -ٖٛؿ الخامس مف االتفاقية المكاد في الفص –كالجكية 
 سفف النقؿ الطبي:  -1

مف االتفاقية عمى أنو: )يرخص لمسفف المخصصة لغرض نقؿ  ٖٛنصت المادة 
لمكقاية مف  أكالميمات المخصصة كمية لمعالجة الجرحى كالمرضى مف القكات المسمحة، 

األمراض، شريطة أف تبمغ التفاصيؿ الخاصة برحمتيا إلي الدكلة الخصـ، كأف تكافؽ عمييا 
الميمات  عمىتستكلي  أكىذه الدكلة. كلمدكلة الخصـ حؽ تفتيشيا، كلكف ليس ليا أف تأسرىا، 

 المحمكلة عمييا(. 
دل الدكلة الخصـ، تككف تفاصيؿ رحمة السفينة معركفة ل :مشركطة بأف -ىنا –كالحماية 

، كأف تخضع لمتفتيش إف طمب (ٔ) كأف تكافؽ عمييا األخيرة، كيجب أف تككف السفينة مميزة
 . (ٕ)منيا ذلؾ

 طػائرات النقؿ الطبي:  -2
مف االتفاقية أنو: ال يجكز مياجمة الطائرات الطبية، أم الطائرات  ٜٖنصت المادة 

رقى، ككذلؾ في نقؿ أفراد الخدمات الطبية المستخدمة كمية في إجبلء الجرحى كالمرضى كالغ
ارتفاعات كفي  عمىكالميمات الطبية، إنما تحتـر مف جانب أطراؼ النزاع أثناء طيرانيا 

، كأف (ٖ)أكقات كمسارات محددة متفؽ عمييا. كىذه الحماية مشركطة: بأف تككف الطائرة مميزة

                                  
كانت السفينة  إذاإف أمكف  ٖٗبالكيفية المقررة في المادة  –( يتعيف لتكفر الحماية أف تكضع الشارة المميزة عمى السفينة ٔ)

اليبلؿ  أك –لحربية المختصة شارة الصميب أف تضع بإشراؼ السمطة ا - ٔٗلممادة  كفقان  -مخصصة لمنقؿ الطبي. كيجب 
 كعمى الميمات المتعمقة بالخدمات الطبية.  ،األحمر –
أنو يمكف باتفاؽ أطراؼ النزاع كضع مراقبيف محايديف بيذه السفف لمتحقؽ مف الميمات المحمكلة  ٖٛ( نصت المادة ٕ)

 . ان عمييا. كليذا الغرض، يتعيف أف يككف الكصكؿ إلي ىذه الميمات ميسكر 
كالعميا كالجانبية، بشكؿ كاضح، الشارة المميزة المنصكص عنيا في  ىعمى سطكحيا السفمأف تحمؿ  ٜٖ( أكجبت المادة ٖ)

كسائؿ تمييز أخرم يمكف االتفاؽ عمييا بيف أطراؼ النزاع.  أكإلي جانب أعبلميا الكطنية. كتزكد بأية عبلمات  ٔٗالمادة 
األعبلـ  عمىأرضية بيضاء  عمىسمطة الحربية المختصة شارة الصميب األحمر أف  تكضع بإشراؼ ال ٔٗكنصت المادة 

مف الصميب األحمر، اليبلؿ األحمر  جميع الميمات المتعمقة بالخدمات الطبية. كفي حالة البمداف التي تستخدـ، بدالن  كعمى
 ية.في مفيـك ىذه االتفاق أيضان الشمس األحمريف، يعترؼ بياتيف الشارتيف  أكاألسد  أك
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 أكالعدك  أراضيتطير فكؽ  كاالرتفاعات كالمسارات المحددة، كأف ال األكقاتتطير في 
 أك، كأف تمتثؿ لؤلمر باليبكط عمى البر (ٔ)مسبقان اتفؽ عمى ذلؾ  إذااألراضي التي يحتميا إال 

 . (ٕ)طمب منيا ذلؾ إذاسطح الماء لمتفتيش 
 :: السفف التجارية واليخوت والزوارؽ المحايدةثالثاً 

كضع المشرع الدكلي قكاعد حماية السفف التجارية كاليخكت كالزكارؽ المحايدة في المادة 
 مف اتفاقية جنيؼ الثانية، كتتمثؿ ىذه القكاعد في: (ٕٔ)
عمى أنو: )يجكز  ٕٔنصت الفقرة األكلى مف المادة ومروءة:  اعتبار المساعدة كرماً  -ٔ

الزكارؽ المحايدة،  أكاليخكت  أكألطراؼ النزاع أف تمتمس مركءة قادة السفف التجارية 
لكي يأخذكا معيـ الجرحى كالمرضى كالغرقى كيعتنكا بيـ، ككذلؾ لكي يجمعكا جثث 

 المكتى(. 
أف  ٕٔاف الثانية كالثالثة مف المادة : نصت الفقرتأسرىا أوحمايتيا مف اليجـو عمييا  -ٕ

تمنح حماية خاصة لمسفف التي تستجيب ليذا النداء بجميع أنكاعيا، ككذلؾ لمسفف التي 
تقـك مف تمقاء ذاتيا بجمع الجرحى كالمرضى كالغرقى، كتقدـ ليا تسييبلت لمقياـ 

اء نفسيا: ال مف تمق أكعمى طمب  بناءن قدمت المساعدة  سكاءن بالمساعدة. كفي الحالتيف، 
 أسرىا. أكيجكز مياجمتيا، 

 :٘ـد احلنآـقْاع: اجلاىب الجاىٕ
مف االتفاقية أنو ال تعتبر السفف كالزكارؽ المنصكص عمييا في  ٕٖت المادة قرر 
، فإف قكاعد كعمكمان  ،حربية فيما يتعمؽ بإقامتيا في ميناء محايد سفنان  ٕٚ، ٕٕالمادتيف 

تتمثؿ في البحار كالمنككبيف  كالغرقى الجرحى كالمرضى حماية الممتمكات المخصصة لرعاية
 :نبيف ذلؾ تباعان كؼ في: احتراـ ىذه الممتمكات، كأف الحماية دائمة. كس

 
 

                                  
 عمىلمطائرات الطبية التابعة ألطراؼ النزاع أف تطير فكؽ أراضي الدكؿ المحايدة، كتيبط  -ٓٗلممادة  كفقان  -( كيجكز ٔ)

طارت في  إذابذلؾ. كال تككف في مأمف مف اليجـك إال  مسبقان لمتكقؼ؛ كعمييا أف تبمغيا  أكمائيا عند الضركرة  أكأرضيا 
كيجكز لمدكؿ المحايدة  ،ارتفاعات كفي أكقات محددة متفؽ عمييا بيف أطراؼ النزاع كالدكؿ المحايدة المعنية كعمىمسارات 

خبلفو،  عمىجميع أطراؼ النزاع. كما لـ يتفؽ  عمىىبكطيا عمييا تطبؽ  أكمركرىا فكؽ أراضييا  عمى أف تضع قيكدان 
، حيثما يقتضي القانكف الدكلي ذلؾ، بحيث تـ إنزاليـ في أراضيياتحتجز الدكلة المحايدة الجرحى كالمرضى كالغرقى الذيف ي

الجرحى كالمرضى كالغرقى نفقات  إلييافي العمميات الحربية. كتتحمؿ الدكلة التي ينتمي  ال يستطيعكف االشتراؾ مجددان 
 عبلجيـ كاحتجازىـ. 

الماء، كيمكف لمطائرة  أكاألرض  عمىط باليبك  إليياأف تمتثؿ الطائرات الطبية ألم أمر يصدر  ٜٖ( نصت المادة ٕ)
إقميـ يحتمو، يعتبر الجرحى  أكإقميـ العدك  عمى كمستقمييا مكاصمة طيرانيا بعد التفتيش. كفي حالة اليبكط االضطرارم

 حرب. لكالمرضى كالغرقى كطاقـ الطائرة أسر 
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 :: حماية الممتمكات المخصصة لرعاية الجرحى والمرضى والمنكوبيفأولً 
في  قرر المشرع الدكلي أف الممتمكات المخصصة لرعاية الجرحى كالمرضى كالمنككبيف

 أكإلضعاؼ العدك  سكاءن فبل يجكز اليجـك عمييا،  ،البحار محؿ احتراـ كحماية القانكف
 االنتقاـ، كال يجكز أسرىا، كال يجكز االستيبلء عمييا: 

 عدـ جواز اليجوـ عمى الممتمكات المحمية: -1
مف اتفاقية  ٕ٘، ٕٗ، ٕٕ: نصت المكاد عدـ جواز اليجـو عمى السفف المستشفيات -أ

الخاصة  أكأنو: ال يجكز في أم حاؿ مياجمة السفف المستشفيات العسكرية،  جنيؼ
 األفراد. أك اإلنسانية اإلغاثةبجمعيات 

: عدـ جواز اليجـو عمى حمولت السفف المستشفيات وقوارب النجاة الخاصة بيا -ب
تشمؿ  ٕ٘، ٕٗ، ٕٕمف االتفاقية أف الحماية المذككرة في المكاد  ٕٙنصت المادة 

السفف المستشفيات بجميع حمكالتيا كقكارب النجاة الخاصة بيا أينما كاف المكاف الذم 
 تعمؿ فيو.

مف االتفاقية عدـ  ٕٚت المادة قرر : الساحمية اإلنقاذعدـ جواز اليجـو عمى زوارؽ  -جػ
 اإلنقاذعمى الزكارؽ التي تستخدـ في عمميات  – ٕٗ، ٕٕ تيفكالماد –جكاز اليجـك 

 الساحمية. 
أنو ال يجكز مياجمة الطائرات  ٜٖت المادة قرر : عدـ جواز اليجـو عمى وسائؿ النقؿ -د

في إجبلء الجرحى كالمرضى كالغرقى كنقؿ أفراد الخدمات  الطبية المستخدمة كميةن 
أف يرخص لسفف النقؿ الطبي، كىك ما  ٖٛالطبية كالميمات الطبية؛ كنصت المادة 

 يعني عدـ جكاز مياجمتيا . 
مف االتفاقية أنو يجب  ٕٛ: نصت المادة المرضى أجنحةـ جواز اليجـو عمى عد -ىػ

 احتراـ أجنحة المرضى فييا، كحمايتيا بقدر االستطاعة. أم ال يجكز مياجمتيا.
مف االتفاقية أنو:  ٖٕت المادة قرر : عدـ جواز اليجـو عمى المنشآت الطبية الساحمية -ك

الساحؿ  عمىالمنشآت الطبية الكاقعة  عمىإلقاء القنابؿ مف البحر  أكال يجكز اليجـك 
 .(ٔ)كالتي تكفؿ حمايتيا اتفاقية جنيؼ األكلى

 :اإلنقاذعدـ جواز اليجـو عمى المنشآت الساحمية الثابتة التي تستخدميا زوارؽ  -ز
نفسيا مف االتفاقية  ٕٕلممادة  كفقان  –مف االتفاقية عدـ جكاز اليجـك  ٕٚنصت المادة 

 . اإلنقاذعمى المنشآت الساحمية الثابتة التي تستخدميا زكارؽ  –
  

                                  
 .ٛ، ٚ األكلى، مرجع السابؽ، ص ( راجع : د. مطير أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼٔ)
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13   

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

 عدـ جواز أسر السفف المستشفيات ووسائؿ النقؿ: -2
 ٕٚ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٕفقد نصت المكاد  :اإلنقاذل يجوز أسر السفف المستشفيات وقوارب  -أ

 أكالعسكرية،  سكاءن مف اتفاقية جنيؼ الثانية عدـ جكاز أسر السفف المستشفيات، 
أجنبية؛ كما قرر المشرع  أك، كيستكم أف تككف األخيرة كطنية اإلغاثةالخاصة بجمعيات 

جمعيات  أكالمممككة لمدكلة  سكاءن الساحمية،  اإلنقاذالدكلي أنو ال يجكز أسر قكارب 
 . اإلغاثة

صـ مف االتفاقية أنو: لمدكلة الخ ٖٛنصت المادة  ل يجوز أسر سفف النقؿ الطبي: -ب
لمعالجة الجرحى  حؽ تفتيش السفف المخصصة لغرض نقؿ الميمات المخصصة كميةن 

 لمكقاية مف األمراض، كلكف ليس ليا أف تأسرىا. أككالمرضى مف القكات المسمحة 
مف االتفاقية أنو: عمى  ٜٖفقد نصت المادة  ل يجوز أسر طائرات النقؿ الطبي: -جػ

الماء. كفي  أكاألرض  عمىباليبكط  إلييادر الطائرات الطبية أف تمتثؿ ألم أمر يص
حالة اليبكط المفركض بيذه الكيفية، يمكف لمطائرة كمستقمييا مكاصمة طيرانيا بعد أم 
تفتيش قد يحدث. أم أنو يجكز لمدكلة الخصـ أف تفتش الطائرة، كلكف ال يجكز ليا 

 .(ٔ)أسرىا
: نصت الفقرة األخيرة مف المحايدةل يجوز أسر السفف التجارية واليخوت والزوارؽ  -د

 مف االتفاقية عمى أنو: )ال يجكز بأم حاؿ أسرىا بسبب ىذا النقؿ(. ٕٔالمادة 
 عدـ جواز الستيالء عمى الممتمكات المحمية: -3
مف االتفاقية  ٖٛت المادة قرر : عدـ جواز الستيالء عمى حمولت سفف النقؿ الطبي -أ

 عمىف النقؿ الطبي، كلكف ليس ليا أف تستكلي أنو: لمدكلة الخصـ حؽ تفتيش سف
 الميمات المحمكلة عمييا.

، ٕٗ، ٕٕيفيـ مف المكاد  عدـ جواز الستيالء عمى حمولت السفف المستشفيات: -ب
أف الحماية تشمؿ حمكالت السفف  كاف مقرران  إذامف اتفاقية جنيؼ الثانية أنو  ٕٙ، ٕ٘

أسر السفف المستشفيات، فإنو ال يجكز عدـ جكاز  المستشفيات، كاذا كاف مقرران 
 االستيبلء عمى حمكلتيا.

ت قرر  عدـ جواز تحويؿ أجنحة المرضى عمى البوارج عف الغرض المخصصة لو: -جػ
مف االتفاقية أنو ال يجكز تحكيؿ أجنحة المرضى عمى البكارج الحربية عف  ٕٛالمادة 

 الغرض المستخدمة فيو ما دامت ضركرية لممرضي كالجرحى. 

                                  
( ىذا في حالة اليبكط لمتفتيش، حيف تككف الرحمة معمكمة لمطرؼ اآلخر؛ أما في حالة اليبكط االضطرارم، فقد نصت الفقرة ٔ)

إقميـ يحتمو العدك،  أكالماء في إقميـ العدك  أكاألرض  عمىعمى أنو: ) في حالة اليبكط االضطرارم  ٜٖاألخيرة مف المادة 
 (.ٖٚك  ٖٙلممادتيف  كيعامؿ أفراد الخدمات الطبية طبقان  ،حرب لككذلؾ طاقـ الطائرة أسر  ،يعتبر الجرحى كالمرضى كالغرقى
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   :: الحماية لمممتمكات المحمية دائمةثانياً 
ـ دائمة في كؿ كقت، ٜٜٗٔاألصؿ أف الحماية المقررة في اتفاقية جنيؼ الثانية لسنة 

، إال أنو يكجد استثناءات عمى ىذه القاعدة. كسكؼ نبيف (ٔ)كأينما كجدت تمؾ الممتمكات
 القاعدة العامة، ثـ نكرد االستثناءات:

 القاعدة العامة: -1
قرر المشرع الدكلي أف السفف كالزكارؽ كأجنحة المرضى عمى البكارج المحددة في المكاد: 

مف االتفاقية محؿ حماية كاحتراـ اتفاقية جنيؼ الثانية في كؿ  ٜٖ، ٖٛ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕٕ
االستيبلء عمييا. كالحماية ليذه الممتمكات دائمة،  أكأسرىا،  أكاألكقات، فبل يجكز تدميرىا، 

 إال أف المشرع الدكلي قرر بعض االستثناءات عمى ىذه القاعدة العامة. 
 الستثناء مف القاعدة العامة: -2

قرر المشرع الدكلي في اتفاقية جنيؼ الثانية بعض االستثناءات عمى القاعدة العامة التي 
 ات في كؿ األكقات، كمف ىذه االستثناءات:تتمثؿ في احتراـ ىذه الممتمك

 وقؼ الحماية المقررة لمسفف المستشفيات: -أ
مف اتفاقية جنيؼ الثانية أنو: ال يجكز كقؼ الحماية  ٖٗت الفقرة الثانية مف المادة قرر 

لكاجباتيا  استخدمت، خبلفان  إذاالكاجبة لمسفف المستشفيات، كأجنحة المرضى في البكارج، إال 
الضارة بالعدك"  األعماؿ، في أعماؿ تضر بالعدك. كلـ تعرؼ اتفاقية جنيؼ الثانية "ةاإلنساني

 ىعمى أنو: )كعم ٖٗمف المادة  األخيرةبشكؿ عاـ، إال إنيا أكردت أخصيا، فقد نصت الفقرة 
لغيرىا  أكاألخص، ال يجكز لمسفف المستشفيات استعماؿ شفرة سرية التصاالتيا البلسمكية 

 قياسان  –اؿ األخرل(؛ كبالنسبة لبقية األعماؿ الضارة بالعدك، يمكف القكؿ مف كسائؿ االتص
المقاتميف القادريف عمى  إخفاءأف:  - (ٕ)مف اتفاقية جنيؼ األكلى ٕٔعمى التعميؽ عمى المادة 

نقؿ معدات  أكالعمؿ كنقطة مراقبة عسكرية،  أكتعمد عرقمة العمؿ العسكرم،  أكالقتاؿ، 
 كافية لفقداف الحماية. أسبابان  -كميا –عسكرييف؛ تعد  كأفراد

الضارة بالعدك سكل استعماؿ الشفرة  األعماؿكرغـ أف المشرع الدكلي لـ يحدد مف 
عف مقتضيات مياميا  لما يعد مخالفة، بحيث يعد العمؿ خركجان  السرية، إال إنو كضع معياران 

                                  
عمى أنو: )يصرح ألية سفينة مستشفى تككف في ميناء يسقط في قبضة العدك بمغادرة ذلؾ الميناء(،  ٜٕت المادة قرر ( ٔ)

حربية  سفنان  ٕٚك  ٕ٘ك  ٕٗك  ٕٕعمى أنو: )ال تعتبر السفف كالزكارؽ المنصكص عمييا في المكاد  ٕٖكنصت المادة 
 فيما يتعمؽ بإقامتيا في ميناء محايد(.

 ( راجع التعميؽ عمى اتفاقية جنيؼ األكلى في: ٕ)
ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., 2016. (note 64), Art. 21 

. كراجع: د. مطير أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ ٜٖٔنيمس ميمتسر، المرجع السابؽ، ص  د.
 . ٖٔـ، مرجع سابؽ، ص ٜٜٗٔاألكلى لسنة 
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قية جنيؼ الثانية أنو: ال تعتبر مف اتفا ٖ٘كتشكؿ خطر عمى العدك، فقد نصت المادة 
أجنحة المرضى بالبكارج مف الحماية:  أكالظركؼ التالية مبررة لحرماف السفف المستشفيات 

الدفاع  أكالنظاـ  عمىاألجنحة مسمحيف بقصد المحافظة  أكأف يككف مكظفك ىذه السفف  -ٔ
خصصة كمية ظير السفينة م عمىكجكد أجيزة  -ٕعف المرضى كالجرحى؛  أكعف أنفسيـ 

في  أكظير السفينة  عمىكجكد أسمحة صغيرة كذخيرة  -ٖاالتصاالت؛  أكلتسييؿ المبلحة 
أجنحة المرضى تككف قد أخذت مف الجرحى كالمرضى كالغرقى كلـ تسمـ بعد إلي اإلدارة 

 أكأجنحة المرضى بالبارجة  أكامتداد النشاط اإلنساني لمسفينة المستشفى  -ٗالمختصة؛ 
نقؿ ميمات كأفراد  -٘الغرقى مف المدنييف؛  أكالمرضى  أكمؿ العناية بالجرحى مكظفييا ليش
االحتياجات المعتادة لمسفينة المستشفى بغرض كحيد ىك أداء مياـ طبية (.  عمىبقدر يزيد 

الضارة، فقد نصت  األعماؿككقؼ الحماية ال يتـ بمجرد إتياف ىذه الممتمكات بعض مف تمؾ 
مف االتفاقية أنو: ال يجكز كقؼ الحماية عنيا إال بعد تكجيو إنذار  ٖٗالفقرة الثانية مف المادة 

 . إليوليا يحدد في جميع األحكاؿ المناسبة ميمة زمنية معقكلة دكف أف يمتفت 
 سر السفف التجارية واليخوت والزوارؽ المحايدة:أجواز  -ب

عمى أنو: )ال يجكز بأم حاؿ أسرىا بسبب ىذا  ٕٔالمادة نصت الفقرة األخيرة مف 
كانت قد اقترفت انتياكات لمحياد ما لـ تكف قد أعطيت  إذاالنقؿ، كلكنيا تككف عرضة لؤلسر 

الزكارؽ  أكاليخكت  أكيقضي بخبلؼ ذلؾ(. بمعنى أنو يجكز أسر السفف التجارية  كعدان 
مف اطراؼ النزاع بخبلؼ ذلؾ  كعدان  أعطيت إذاإذا اقترفت انتياكات لمحياد، كلكف المحايدة، 
 .(ٔ)أسرىافبل يجكز 

 المرضى عمى البوارج: أجنحةجواز تغيير استخداـ  -جػ
مف االتفاقية نصت أنو ال يجكز تحكيميا عف  ٕٛرغـ أف الفقرة األكلى مف المادة 

مف ىذه  الغرض المستخدمة فيو ما دامت ضركرية لممرضي كالجرحى؛ إال أف الفقرة األخيرة
لسمطتو أف يستخدميا في أغراض  -البارجة  –المادة نصت أنو: لمقائد الذم تخضع السفينة 

في حالة الضركرات الحربية العاجمة بعد التأميف المسبؽ لمعناية بالجرحى كالمرضى  لأخر 
 الذيف يعالجكف فييا.

 
 

  

                                  
ر أك ـ أنو: يجكز االستيبلء عمى المعدات، سكاءن في البٜٚٓٔمف الئحة اتفاقية الىام لسنة  ٖ٘( نصت الفقرة الثانية مف المادة ٔ)

، باستثناء الحاالت التي تخضع لمقانكف البحرم، كاألدكات األشخاص، أك نقؿ األخبارفي البحر أك في الجك، التي تستخدـ في بث 
كدفع التعكيضات  أصحابيا إلى إعادتياحتى لك كانت شخصية، كينبغي  ،كجميع أنكاع الذخيرة الحربية بشكؿ عاـ األسمحةكمخازف 

صالح أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة، مجمة منارات  ميكراجع: د. مطير ع، ) السمـ إقرارعند 
 .ٖٓص ـ،ٕٕٓٓ ،٘أكاديمية الشرطة، صنعاء، العددمركز بحكث الشرطة، األمف، 
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 األٔل ادلطهت
 أحكـبو جرميـخ االػتذاء ػهى ادلًتهكبد احملًٍـخ

 تمييد وتقسيـ:
لممحكمة  األساسي" مف نظاـ ركما ٗ)أ(" ٕ/ٛمف االتفاقية، كالمادة  ٔ٘مف تأمؿ المادة 
مف كثيقة أركاف الجرائـ التي نصت أف ’ ٗ‘( )أ(ٕ) ٛـ، كالمادة ٜٜٛٔالجنائية الدكلية لسنة 

أف يدمر مرتكب الجريمة -ٔأركاف جريمة ) تدمير الممتمكات كاالستيبلء عمييا ( تتمثؿ في:)
 أكأال تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر التدمير  -ٕيستكلي عمييا؛ أكممتمكات معيَّنة 

أف تككف ىذه  -ٗ؛ االستيبلء كاسع النطاؽ كتعسفيان  أكأف يككف التدمير  -ٖالستيبلء؛ا
أف  -٘؛ ـٜٜٗٔأكثر مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ  أكالممتمكات مشمكلة بالحماية بمكجب اتفاقية 

أف  -ٙيككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت ذلؾ الكضع المحمي؛ 
أف يككف مرتكب الجريمة  -ٚي سياؽ نزاع مسمح دكلي كيككف مقترنا بو؛ يصدر ىذا السمكؾ ف

أف ليذه الجريمة -جميعان –، يبيف منيا(ٔ)عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح(
 إلىسكؼ نقسـ ىذا المطمب  بؿ بياف أركانيا األساسية. كلذلؾمفترضات الزمة يتعيف تكافرىا ق

 لبياف مفترضات كشركط ىذه الجريمة، كنتناكؿ في ثانييما أركانيا. فرعيف: نخصص أكليما 
 الفرع األوؿ

 مفترضات الجريمة وشروطيا
يستمـز لقياـ جريمة االعتداء عمى الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية عدد مف 

 :ثانيان مفترضات ىذه الجريمة، ثـ نبيف  :أكالن  كسكؼ نبيف ،المفترضات كبعض شركط العقاب
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:شركطيا

  :: مفترضات الجريمةأولً 
، بحيث يترتب (ٕ)مفترضات الجريمة: ىي كؿ أمر يشترط القانكف تقدمو عمى أركانيا

 أك ،محؿ الجريمة أك ،المجني عميو أك ،عمى انعدامو العدـ. كىذه الشركط قد تتعمؽ بالجاني
 –. كفي شأف ىذه الجريمة التي نحف بصدد دراستيا يشترط لقياميا (ٖ)مكاف ارتكابيا أكزمف 

                                  
 (.(ICC-ASP/1/3 SUPP( راجع : كثيقة األمـ المتحدة ٔ)
؛ إال أننا نؤثر باعتبارىا أركانان  الجرائـ ال تفرؽ بيف مفترضات الجريمة كأركانيا ، فقد أكردتيا جمعيان  أركاف( رغـ أف كثيقة ٕ)

ىي ذات صفة تككينية، كليس لمشرط   إنماتعبير "مفترضات الجريمة" عمى تعبير "الركف المفترض"، ذلؾ ألف طبيعة الركف، 
 ة. في حقيقة الجريم تمؾ الطبيعة، حيث ال يككف داخبلن 

، ٖجامعة القاىرة، العدداف كمية الحقكؽ، عبيد، مفترضات الجريمة، مجمة القانكف كاالقتصاد،  إبراىيـ( راجع : د. حسنيف ٖ)
الشرفي، جريمة االلتحاؽ بالقكات المسمحة لدكلة  يعمكما بعدىا؛ كد.  ٗٗ٘، صٜٗـ، السنة ٜٜٚٔسبتمبر كديسمبر  ٗ

أنقع، صالح  عمي؛ كد. مطير ٘ٔـ، صٜٜٗٔ –ـ ٖٜٜٔطة، صنعاء، طبعة في حالة حرب مع اليمف، أكاديمية الشر 
 . ٕٙٔ، صٕٔٔـ، رقـٖٕٓٓجرائـ الخيانة العظمى، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، طبعة 



 و9191دزمي٘ احلزب ضد املنتلهات احملنٔ٘ باتفاقٔ٘ دئف الجاىٔ٘ لسي٘  
  

17   

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

حتى تكصؼ بأنيا "جريمة حرب" مفترضات تتمثؿ في: ككف الجاني مف  – أركانياعف  فضبلن 
المخاطبيف بأحكاـ االتفاقية، كككف محؿ الجريمة محمي بيذه االتفاقية، كأف يحدث السمكؾ 

 كب الجريمة في البحر:في زمف النزاع المسمح الدكلي، كأف ترت
 :)القوات المسمحة المتواجدة في البحر( صفة الجاني -1

يتعيف لكصؼ ىذه الجريمة بأنيا "جريمة حرب" أف يككف مرتكبيا مف المخاطبيف بأحكاـ 
منيا عمى أنو: )في حالة نشكب أعماؿ عدائية بيف  ٗاتفاقية جنيؼ الثانية التي نصت المادة 

القكات  عمىقكات برية كبحرية تابعة ألطراؼ النزاع، يقتصر تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية 
القكات فكر نزكليا إلي البر ألحكاـ اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى  المبحرة. كتخضع

ـ(. بمعنى أف ٜٜٗٔآب/أغسطس  ٕٔكالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف، المؤرخة في 
الجاني في ىذه الجريمة، ىك: أحد أفراد القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع، المتكاجدة في 

لمقكات البحرية، ذلؾ ألف المعيار في انطباؽ اتفاقية جنيؼ  البحر. كال يشترط أف يككف تابعان 
البر  إلىالثانية، ىك: كجكد الجاني في البحر، ألنو بمجرد نزكؿ القكات التي كانت في البحر 

 تخضع ألحكاـ اتفاقية جنيؼ األكلى. 
ي: مف اتفاقية جنيؼ الثانية، فإنو يتصكر أف يككف الجان ٖٔ، ٗ تيفلمماد ككفقان كمف ثـ، 

الكحدات التابعة ليا  أكمف أفراد القكات المسمحة التابعيف ألحد أطراؼ النزاع،  فردان  أك، قائدان 
المميشيات كالكحدات المتطكعة  أكمنيا؛  كالمميشيات كالكحدات المتطكعة التي تشكؿ جزءان 

خارج  أككيعممكف داخؿ  ،األخرل، كأعضاء حركات المقاكمة المنتمكف ألحد أطراؼ النزاع
أحد سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف  أك؛ ، كلك كاف محتبلن إليواإلقميـ الذم ينتمكف 

أم أف الجاني في ىذه  ،اقتراب العدك، لمقاكمتو في البحرعند  السبلح مف تمقاء أنفسيـ عمنان 
 . (ٔ)المقاتميف في البحر األفرادأحد  أكىك القائد،  – أساسان  –الجريمة 

مف االتفاقية عمى الفاعؿ: ىك ارتكابو الفعؿ أثناء كجكده في  ٔ٘فالعبرة بانطباؽ المادة 
 أكأنو: ال يجكز اليجـك  ٖٕالبحر، حتى كلك كاف محؿ الحماية في البر، فقد نصت المادة 

كالتي تكفؿ حمايتيا بمقتضى  ،ػالساحؿ عمىالمنشآت الكاقعة  عمىإلقاء القنابؿ مف البحر 
 ـ.ٜٜٗٔيؼ األكلى لسنة اتفاقية جن

 :)النظاـ الدولي( المصمحة المحمية -2
يعتبر أف الجريمة ال تعد اعتداء عمى  - دكليان  أككاف  كطنيان  –التشريع الجنائي الحديث 

نما اعتداء عمى النظاـ العاـ؛ كمف ثـ فإف ىذه الجريمة تعد اعتداء  شخص مف كقعت عميو، كا 
 لممجتمع الدكلي. عمى النظاـ الدكلي، كعقكبتيا صارت حقان 

                                  
ممرتزؽ ( كقد يككف مرتكب الجريمة أحد المرتزقة الذيف يستخدميـ أحد أطراؼ النزاع، ذلؾ ألف اختبلؼ الكضع القانكني لٔ)

 عف المقاتؿ في التمتع بالحماية الخاصة، ال ينفي عنو المسؤكلية.
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مف  ٜٖ، ٖٛ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔكىذه الجريمة تعد مخالفة لممكاد 
لنظاـ الحماية المقرر لمممتمكات الخاصة برعاية القكات المسمحة  م تعد انتياكان االتفاقية. أ

كالجريمة اعتداء عمى ىذه  ،، باعتبارىا مصمحة ذات اعتبار بنظر المشرع الدكلياإلبحارعند 
، فيـ يستحقكف التعكيض عف الضرر (ٔ)المصمحة، بغض النظر عف شخص المجني عمييـ

 .(ٕ)بسبب الجريمة أصابيـالذم 
 :)الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية( محؿ الحماية الجنائية -ٖ

يفترض لقياـ ىذه الجريمة أف يككف محميا مف الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية 
كانت تابعة لمقكات المسمحة،  كسكاءن ؛ ٜٖ، ٖٛ، ٕٛ، ٕٚ، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔالمكاد 

 تجارية: أكخاصة باألفراد،  أك، اإلغاثةخاصة بجمعيات  أك
: كتتمثؿ في السفف المستشفيات كحمكلتيا كقكارب النجاة الخاصة الممتمكات في البحر -أ

بيا، كسفف كطائرات النقؿ، كأجنحة المرضى عمى البكارج عند االشتباؾ، كاليخكت 
 .اإلنقاذزكارؽ ك 
كالتي تكفؿ حمايتيا  ،الساحؿ عمى: كتتمثؿ في المنشآت الطبية الممتمكات في البر -ب

اتفاقية جنيؼ األكلى لتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف؛ كما 
. فإذا كاف محؿ الجريمة ممتمكات اإلنقاذتتمثؿ في المنشآت الثابتة المخصصة لزكارؽ 

غير ما ذكر أعبله، فإف الجريمة ال تنيض، كقد تنيض جريمة أخرل مقررة في أم مف 
 تكافرت شركط تمؾ الجريمة كأركانيا. إذاالرابعة،  أكالثالثة  أكات جنيؼ األكلى اتفاقي

 أف تحدث الجريمة في زمف النزاع الدولي المسمح: -4
بو.  يشترط لقياـ الجريمة أف يصدر السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح دكلي، كأف يككف مقترنان 

غير  أك –تنيض جريمة دكلية فإذا حدثت الجريمة في غير زمف الحرب، فإنيا ال تنيض، ك 
 أخرل. كلذلؾ يشترط في ىذه الجريمة: –دكلية 

: أم في حالة الحرب بيف طرفيف دكلييف، أف يتـ السموؾ في سياؽ نزاع مسمح دولي -أ
غير معمنة، فيكفي أف تكجد حالة الحرب فعبل؛  أككيستكم أف تككف الحرب معمنة 

تككف بيف الدكلة  أكالمتحدة  األمـي كيستكم أف تككف الحرب بيف دكلتيف عضكتيف ف
 المحتمة كحركة المقاكمة ضد المحتؿ. 

                                  
الجرحى كالمرضى كالغرقى ممف يككنكف في البحر مف أفراد  -ٕٔلممادة  كفقان  –( المجني عمييـ في ىذه الجريمة، كىـ ٔ)

د بو الغرقى بأم أسباب، بما في . كتعبير "الغرقى": يقصٖٔالمشار إلييـ في المادة  األشخاصالقكات المسمحة كغيرىـ مف 
 السقكط في البحر. أكالماء  عمىذلؾ حاالت اليبكط االضطرارم لمطائرات 

 العقكبة المدنية.  - ثانيان  –( راجع ما سيأتي: المطمب الثاني، الفرع الثاني ٕ)
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: يتعيف أف يككف السمكؾ المجـر مقترنا بالنزاع المسمح الدولي أف يكوف السموؾ مقترناً  -ب
بالنزاع المسمح. أم ضمف خطة القتاؿ كاستراتيجية الحرب الدائرة بيف الطرفيف: فيتعيف 
أف يتـ االستيبلء عمى ىذه الممتمكات المحمية عندما تقع في قبضة العدك أثناء عمميات 

 لخطة استراتيجية.   تنفيذان القتاؿ، كأف يككف التدمير 
 اب الجريمة في البحر:ارتك -5

مف ’ ٗ‘( )أ( ٕ) ٛرغـ أف ىذا المفترض لـ يرد ضمف أركاف الجريمة الكاردة في المادة 
كثيقة أركاف الجرائـ، إال أف طبيعة الجريمة كمجاؿ انطباؽ اتفاقية جنيؼ الثانية، يقتضياف: 

ة في البر. كاف محؿ الجريم إذايصدر السمكؾ مف البحر،  أكأف ترتكب الجريمة في البحر، 
 -عمى األقؿ  –يتـ السمكؾ  أكبمعنى أنو يفترض أف يتـ السمكؾ كتحدث النتيجة في البحر، 

تـ السمكؾ مف البر، كلك حدثت  إذاكمف ثـ، فإنو:  ،مف البحر كلك حدثت النتيجة في البر
النتيجة في البحر، كلك كاف محؿ الجريمة مف الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية، فإف 

مف اتفاقية  ٓ٘، ٕٓىذه الجريمة ال تنيض، كتنيض الجريمة المنصكص عمييا في المادتيف 
 . (ٔ)ـٜٜٗٔجنيؼ األكلى لسنة 

  :: شروط العقابثانياً 
لحؽ مقرر  لعقاب: أال يككف الفعؿ محؿ المؤاخذة قد ارتكب استعماالن يقصد بشركط ا

كبغض النظر عف الجدؿ الفقيي بشأف طبيعة شركط  ،(ٕ)اإلنسانيبمقتضى القانكف الدكلي 
خاصة؟، كرغـ أف كثيقة أركاف الجرائـ أكردتيا تحت عنكاف  أـ شركطان  كىؿ تعد ركنان  ،العقاب
عدة شركط،  –عف مفترضاتيا  فضبلن  –الجريمة أف تتكفر ، فإنو يشترط لقياـ ىذه األركاف

 محظكران  -مف اتفاقية جنيؼ الثانية  ٔ٘لممادة  كفقان  -االستيبلء  أككىي: أف يككف التدمير 
نطاؽ كاسع، كال تبرره الضركرات الحربية، كأف يتـ السمكؾ بطريقة  عمىفي مكادىا، كأف يككف 

 غير مشركعة، كتعسفية:
  

                                  
ـ، مرجع سابؽ، ٜٜٗٔ( راجع : د. مطير أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى لسنة ٔ)

 .ٓٔص
، األساسيةأركاف الجريمة  إلىأف بعض الفقياء الفرنسييف يعتبركف شرط العقاب ركف رابع يضاؼ  إلى اإلشارة( مع ٕ)

تبرير السمكؾ" ) راجع : د. أحمد عبدالعزيز  إلىكيطمقكف عميو "ركف البغي"، كالذم مقتضاه: "تخمؼ كؿ سبب قانكني يؤدم 
(، غير أف ىذا الرأم ٜٓ، صٚٗـ، رقـ ٜٗٛٔ، طبعة ، بدكف دار كمكاف نشراأللفي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ

محؿ نقد، ألف عدـ مشركعية الفعؿ إنما يعني في ذات الكقت أنو قد ارتكب بغير حؽ. فثمة تبلـز كاضح بيف عدـ 
كانتفاء الحؽ في الممارسة ليذا الحؽ، إذ لك كاف ليذا األخير مف تبرير، لترتب عميو تجريد الفعؿ مف صفتو المشركعية 

 مف أركاف الفعؿ المرتكب ) راجع :  ال يعتبر ركنان  –كىك استعماؿ الحؽ  –اإلجرامية بكؿ ثقة. أم أف انتفاء سبب اإلباحة 
 (.ٕٓ، صٓٔـ، رقـ ٕٓٓٓطبعة   ،القاىرة ،العاـ، دار النيضة العربية القسـد. حسنيف عبيد، دركس في قانكف العقكبات، 
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 باتفاقية جنيؼ الثانية:  السموؾ محظوراً أف يكوف  -1
باتفاقية جنيؼ  االستيبلء عمى الممتمكات المحمية محظكران  أكيشترط أف يككف التدمير 

، ٕٙ، ٕ٘، ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔأكثر مف المكاد  أكالثانية. أم يعد السمكؾ مخالفة لمادة 
تـ لمجرد  إذا - أيضان  – منيا. كيككف السمكؾ محظكران  ٜٖ، ٖٛ، ٖٗ، ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ

مف االتفاقية التي تقرر أنو: تحظر تدابير االقتصاص مف  ٚٗاالقتصاص كمخالفة لممادة 
 . (ٔ)الميمات التي تحمييا االتفاقية أكالسفف 

 الستيالء عمى نطاؽ واسع:  أوأف يكوف التدمير  -2
" مف نظاـ ركما ٗ)أ( " ٕ/ٛمف اتفاقية جنيؼ الثانية، كالمادة  ٔ٘اشترطت المادة 

االستيبلء  أكمف كثيقة أركاف الجرائـ: أف يككف التدمير ’ ٗ‘( )أ( ٕ) ٛ، كالمادة األساسي
أف يككف السمكؾ ضمف  –كما أسمفنا  -عمى الممتمكات المحمية، كاسع النطاؽ؛ أم يشترط 

، كغير مقصكد، كمجرد حادث تيجية الحرب. فإذا كاف السمكؾ شاذان خطة القتاؿ، كاسترا
 عرضي، فإف الجريمة ال تنيض في ىذه الحالة بكصفيا "جريمة حرب".

 عدـ وجود ضرورة حربية تبرر السموؾ:  -3
التدمير لمممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية،  أكاالستيبلء  أكاألصؿ أف األسر 

، إال األحكاؿغير مشركع في كؿ  األفراد أك اإلغاثةجمعيات  أكت المسمحة التابعة لمقكا سكاءن 
في حاالت محددة قررىا المشرع  - استثناءن  -التدمير أكاالستيبلء  أكأنو يجكز ذلؾ األسر 
 الدكلي بشركط خاصة:

الزكارؽ  أكاليخكت  أكأسر السفف التجارية  –مف االتفاقية  ٕٔلممادة  كفقان -فيجكز -أ
يقضي  كانت قد اقترفت انتياكات لمحياد، ما لـ تكف قد أعطيت كعدان  إذاالمحايدة، 

 أكبخبلؼ ذلؾ. أم أنو يشترط لمعقكبة عمى ىذه الجريمة عدـ مخالفة السفف التجارية 
ثبت مخالفتيا قكاعد الحياد، كلـ يتفؽ  إذاالزكارؽ الخاصة قكاعد الحياد. أما  أكاليخكت 

 ؾ، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض، كال يستحؽ الجاني العقكبة. عمى خبلؼ ذل
كقؼ الحماية الكاجبة لمسفف المستشفيات كأجنحة  –مف االتفاقية  ٖٗلممادة  كفقان –كيجكز -ب

، ، في أعماؿ تضر بالعدكاإلنسانيةلكاجباتيا  استخدمت، خبلفان  إذاالمرضى في البكارج 
أم أنو يشترط لقياـ الجريمة كاستحقاؽ الجاني لمعقاب في عدـ مخالفة السفف المستشفيات 

مصدر ضرر لمعدك.  إلى، كأنيا لـ تتحكؿ اإلنسانيةكأجنحة المرضى في البكارج كاجباتيا 
كأضرت بالعدك، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض،  اإلنسانيةخالفت كاجباتيا  إذاأما 

 كب السمكؾ العقاب. كال يستحؽ مرت

                                  
التي  األعيافاالقتصاص الحربي ضد  أعماؿالعرفي أنو: تحظر  اإلنسانيمف قكاعد القانكف  ٚٗٔت القاعدة رقـ قرر ( ٔ)

 تحمييا االتفاقيات. 
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 -البارجة  –لمقائد الذم تخضع السفينة  - ٕٛلمفقرة األخيرة مف المادة  كفقان –كيجكز -جػ
لسمطتو أف يستخدميا في أغراض أخرم في حالة الضركرات الحربية العاجمة بعد 

 التأميف المسبؽ لمعناية بالجرحى كالمرضى الذيف يعالجكف فييا.
 الستيالء بطريقة غير مشروعة:  أوأف يتـ التدمير  -4

بحسب الظاىر  –يشترط لقياـ الجريمة كاستحقاؽ مرتكب السمكؾ العقاب، حتى لك تكفر 
االستيبلء قد تـ بطريقة  أكالتدمير  أكالمبرر لمقياـ بالسمكؾ المحظكر، أف يككف األسر  –

 غير مشركعة: 
في حالة الضركرة الحربية  –القائد قاـ  إذاكيككف االستيبلء قد تـ بطريقة غير مشركعة،  -أ

 كفقان  – مسبقان المرضى عمى البكارج، إال أنو لـ يقـ  أجنحةبتحكيؿ استخداـ  –العاجمة 
بالتأميف لمعناية بالمرضى كالجرحى الذيف يعالجكف فييا. أما  –مف االتفاقية  ٕٛلممادة 

، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض كال يستحؽ ٕٛلممادة  كفقان  اإلجراءاتاتخذت  إذا
 القائد العقاب. 

 –لـ يكجو العدك إذاقد تـ بطريقة غير مشركعة:  –ميما كاف نكعو  –كيككف السمكؾ  -ب
في حالة خركجيا عف  -لمممتمكات المحمية  إنذاران  - ٖٗلمفقرة الثانية مف المادة  كفقان 

يحدد فيو ميمة زمنية معقكلة ليا  -كصارت مضرة بو  يةاإلنسانمقتضيات كاجباتيا 
 - ٖٗلممادة  كفقان  - اإلجراءاتاتخذت  إذا. أما إليولتصحيح كضعيا، كلكنيا لـ تمتفت 

 فإف الجريمة ال تنيض، كال يستحؽ مرتكب السمكؾ العقاب.
 : أف يكوف السموؾ تعسفياً  -5

عسفية، كذلؾ في حالة أف يكجد يشترط لقياـ الجريمة أف يككف السمكؾ تـ بطريقة ت
االستيبلء، إال إنو تجاكز حدكده. كلذلؾ يككف السمكؾ المككف  أكاألسر  أكالمبرر لمتدمير 

 ليذه الجريمة تعسفيا في حالتيف:
، ٖٗتـ تدمير الممتمكات المحمية قبؿ انتياء الميمة المحددة بالمادة  إذا: الحالة األولى -أ

تـ بعد كصكلو، كبعد استجابتو لو،  أكالطرؼ اآلخر،  إلى اإلنذاركقبؿ كصكؿ 
ما يدحض  إيضاحتـ بعد  أكأم مف الممتمكات المحمية،  أككتصحيح كضع السفينة 

، فإف الجريمة في ىذه ٖٗانتيت شبية التعسؼ، كتـ مراعاة المادة  إذااالدعاءات. أما 
 الحالة ال تنيض، كال يستحؽ مرتكب السمكؾ العقاب. 

الزكارؽ المحايدة، رغـ كجكد  أكاليخكت  أكتـ أسر السفف التجارية  إذا: الثانية الحالة -ب
 يعطؿ سمطة الحؽ في القياـ باألسر. أكاتفاؽ خاص مسبؽ يخالؼ ما يكجب األسر، 

انتيت شبية التعسؼ، فإف الجريمة ال تنيض، كال يستحؽ مرتكب السمكؾ  إذاأما 
 العقاب. 
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22 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

 الفرع الثاني
 العامة لجريمة العتداء عمى الممتمكات المحمية ركافاأل 

تكافر أركانيا  –بعد تكافر مفترضاتيا كشركطيا  –يشترط لقياـ جريمة الحرب ىذه 
في: الركف الشرعي، كالركف المادم، كالركف  –كأم جريمة أخرل –، كالمتمثمة األساسية

 : (ٔ)المعنكم. كسنتناكؿ الركنيف المادم كالمعنكم كما يمي
 :: الركف الماديأولً 

الركف المادم ىك المظير الخارجي لمجريمة. كال يعرؼ القانكف جرائـ بغير ركف مادم، 
ألنو ال يعاقب عمى مجرد النية. كالركف المادم ينيض عمى عناصر ثبلثة: سمكؾ، كنتيجة، 

 كعبلقة سببية بينيما.
مادم أمر يتفؽ مع كالسمكؾ: ىك أكؿ عناصر الركف المادم لمجريمة. كتطمب السمكؾ ال

تيدد بالضرر المصالح  أكقصد المشرع مف التجريـ كالعقاب لؤلفعاؿ المادية التي تضر 
المحمية. كلذلؾ فإف الظكاىر النفسية المتكاجدة داخؿ النفس ال يتحقؽ بيا السمكؾ البلـز لقياـ 

  .(ٕ)الجريمة، طالما لـ تتجسد في شكؿ مادم
: اليجـك عمى ىي ليذه الجريمة ثبلث صكر المادم: يتخذ السمكؾ السمكؾ المادمصكر 
االستيبلء عمييا. كالسمكؾ األكؿ يتـ حيف ال تككف الممتمكات في  أكأسرىا،  أكالممتمكات، 

 قبضة الجاني، أما السمكؾ الثاني كالثالث فيتـ حيف تصبح في قبضتو:
 تدمير الممتمكات المحمية: -1

الخاصة  أكبية المحمية التابعة لمقكات المسمحة جـر المشرع الدكلي تدمير الممتمكات الط
ىذه الممتمكات  إىبلؾ. أم أنو جـر أم فعؿ مف شأنو األفراد أك اإلنسانية اإلغاثةبجمعيات 

 جعميا غير صالحة لبلستخداـ فيما خصصت لو.  أك

                                  
فممركف الشرعي جانباف: األكؿ، التجريـ،  ". كعمكمان تتـ في "النظرية العامة لمجريمة –بالتفصيؿ  –( دراسة الركف الشرعي ٔ)

بمكجب ىذا النظاـ  جنائيان ال يسأؿ الشخص  -ٔأنو : -تحت عنكاف ال جريمة إال بنص -مف نظاـ ركما  ٕٕنصت المادة 
كال  دقيقان  يؤكؿ تعريؼ الجريمة تأكيبلن  -ٕما لـ يشكؿ السمكؾ المعنى، كقت كقكعو، جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة؛ 

 أكالمقاضاة  أكيجكز تكسيع نطاقو عف طريؽ القياس. كفى حالة الغمكض، يفسر التعريؼ لصالح الشخص محؿ التحقيؽ 
ال تؤثر ىذه المادة عمى تكييؼ أم سمكؾ عمى أنو سمكؾ إجرامي بمكجب القانكف الدكلي خارج إطار ىذا النظاـ  -ٖاإلدانة. 
مف اتفاقية جنيؼ الثانية، ككذلؾ  ٓٗ -ٕٔكالمكاد المرتبطة بيا: ٔ٘لمادة ؛ كفي ىذا الجانب تقدـ كركد نص ااألساسي
" مف نظاـ ركما، كسنتقيد بمنيج التفسير الضيؽ لنص التجريـ. أما الجانب الثاني لمركف الشرعي، المتمثؿ ٗ)أ( " ٕ/ٛالمادة 

 كمكانع المسؤكلية، فسنتناكلو فيما يأتي في المطمب الثاني.  اإلباحةفي أسباب 
ـ، ٕٔٓٓالطبعة الثالثة سنة  ،القاىرة ،: د. مأمكف سبلمة، قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية( راجعٕ)

 . ٕٗٔص
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مف اتفاقية جنيؼ الثانية؛  ٔ٘" في المادة ركقد استخدـ المشرع الدكلي مصطمح "التدمي
، كاستخداـ في المادتيف  ٖٕكلكنو في المادة  مصطمح  ٜٖ، ٕٕاستخدـ مصطمح "اليجـك

 "مياجمة". 
النتيجة المجرمة، أم نتيجة السمكؾ  إلىكغني عف البياف أف "التدمير" مصطمح يشير 

؛ أما السمكؾ المجـر المؤدم  ، ""اليجـك أكثؿ في "المياجمة" تمؾ النتيجة، فيتم إلىالمجـر
بأم كسيمة  أكالصكاريخ،  أكالقنابؿ،  أكتـ بالرصاص،  كسكاءن الجك،  أكتـ مف البحر  سكاءن 

تمثمت النتيجة بإىبلؾ  سكاءن النتيجة المجرمة، المتمثمة في "التدمير،  إلىأخرل تؤدم 
ستخداـ بسبب ذلؾ جعميا غير صالحة لبل أكىدميا،  أكتخريبيا  أكالممتمكات المحمية، 

. " عمى أم نحك كبيف  اليجـك كيجب أف تتكافر العبلقة بيف السمكؾ المجـر المتمثؿ في "اليجـك
 النتيجة المجرمة المتمثمة في تدمير أم مف تمؾ الممتمكات المحمية. 

 أسر الممتمكات المحمية: -2
عدـ جكاز أسر السفف  ٕٚ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔقرر المشرع الدكلي في المكاد 

. كاألسر، كسمكؾ اإلنقاذالسفف التجارية كاليخكت كالزكارؽ المحايدة، كزكارؽ  أكالمستشفيات، 
عمى األقؿ حتى انتياء حالة الحرب.  أكإجرامي، يعني: احتجاز السفينة ألجؿ غير مسمى، 

لمدة أقصاىا سبعة أياـ مف  ٖٔف االحتجاز المقرر في المادة كىك بيذا المعنى يختمؼ ع
 كانت خطكرة الظركؼ تستدعيو. إذاتفتيش الكقت 
 الستيالء عمى الممتمكات المحمية: -3

جـر المشرع الدكلي االستيبلء عمى الممتمكات الطبية المحمية التابعة لمقكات المسمحة، أم 
بتحكيؿ منفعة تمؾ الممتمكات  سكاءن ف مف منافعيا، المحميي األشخاصكضع اليد عمييا كحرماف 

أم أف السمكؾ المجـر  ،في خدمة الجرحى كالمرضى اإلنسانيةكقؼ كظيفتيا  أكلصالح العدك، 
 المحمييف مف خدماتيا: األشخاصيتمثؿ في االستيبلء، كالنتيجة تتمثؿ في حرماف 

النتيجة المجرمة؛  إلىكىك الذم يؤدم  :فالسموؾ المجـر يتمثؿ في الستيالء المجـر -أ
كمف ثـ فإف الجريمة ال تنيض بمجرد كقكع الممتمكات في قبضة الطرؼ الخصـ أثناء 
العمميات العسكرية، فيذه نتيجة ظرؼ الحرب. كلذلؾ يتعيف ليككف السمكؾ غير مشركع 

د ذلؾ غنيمة حرب، يمنع بع أكأف يتـ كضع يد الطرؼ الخصـ عمييا باعتبارىا ممؾ لو 
 المحمييف مف االستفادة مف خدماتيا، كيتخذ ىذا السمكؾ الصكر التالية:   األشخاص

االستيبلء عمى حمكالت سفف النقؿ الطبي: نصت الفقرة الثانية مف  :الصورة األولى
مف االتفاقية أف لمدكلة الخصـ حؽ تفتيش السفف المخصصة لنقؿ الميمات  ٖٛالمادة 

لمكقاية مف األمراض،  أكالمخصصة كمية لمعالجة الجرحى كالمرضى مف القكات المسمحة 
 عمييا.  الميمات المحمكلة عمىكلكف ليس ليا أف تستكلي 
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مف  ٕٙاالستيبلء عمى حمكالت السفف المستشفيات: نصت المادة  :الصورة الثانية
تشمؿ حمكالت السفف المستشفيات، كاذا  ٕ٘، ٕٗ، ٕٕاالتفاقية أف الحماية المقررة في المكاد 

عدـ جكاز أسر السفف المستشفيات، فإنو ال يجكز االستيبلء عمى حمكلتيا. أم أف  كاف مقرران 
 السمكؾ المجـر يتمثؿ في االستيبلء عمى الميمات.

أنو: ال  ٕٛالمرضى عمى البكارج: نصت المادة  أجنحةاالستيبلء عمى  :الصورة الثالثة
خدمة فيو ما دامت يجكز تحكيؿ أجنحة المرضى عمى البكارج الحربية عف الغرض المست

 ضركرية لممرضي كالجرحى.  
المحمييف مف االستفادة مف ىذه  األشخاص: حرماف والنتيجة المجرمة تتمثؿ في -ب

الممتمكات المحمية، أم حرمانيـ مف الرعاية الطبية التي تقدـ ليـ مف خبلؿ ىذه 
ال عبرة الممتمكات. فالحرماف مف خدمات الممتمكات الطبية ىي النتيجة المجرمة، ك 

بالنتائج األخرل المتفاقمة المترتبة عمى قياـ ىذه الجريمة، فالجريمة تنيض حتى كلك لـ 
 أكترتبت نتائج أخرل، كالكفاة،  إذاتتفاقـ حالة المرضى كالجرحى كالمنككبيف؛ أما 

بضركرة بتر اطراؼ أجسادىـ  أجساميـتشكيو  أكالمحمييف،  األشخاصتدىكر صحة 
تنيض جرائـ أخرل مقررة في  –كأمثاليا  –نتيجة عدـ رعاية جراحيـ، ففي ىذه الحاالت 

 .(ٔ)الثالثةك اتفاقيتي جنيؼ األكلى  أكىذه االتفاقية 
كىي حرماف  :ويتعيف أف توجد عالقة السببية بيف الستيالء وبيف النتيجة المجرمة -جػ

المحمييف مف الرعاية الطبية. فإذا انتفت ىذه العبلقة، كذلؾ كأف يككف حرماف  األشخاص
مف قبؿ الطرؼ اآلخر في النزاع عمى  –عمى أم نحك –المحمييف نتيجة ىجـك  األشخاص

 . ٕ()ىذه الممتمكات بعد كقكعيا في قبضة العدك، فإف الجريمة في ىذه الحالة ال تنيض
 صور الركف المادي: -

لمسألتيف ىامتيف: األكلى،  اإلشارةلدراسة الركف المادم ليذه الجريمة، يتعيف  كاستكماالن ، كأخيران 
بكاسطة  أكمع غيره،  أكقاـ بالسمكؾ المجـر بنفسو  سكاءن عنيا،  مسؤكالن أف مرتكب الجريمة يككف 

 فاعبلن  أك، مباشران  فاعبلن أم أف مرتكب الجريمة، قد يككف  ،جنائيان ه كلك كاف غيره غير مسؤكؿ غير 
مع آخريف فييا عمى أم نحك. كالمسألة الثانية: أف  مساىمان  أكفي الجريمة،  شريكان  أكبالكاسطة، 

كانت ناقصة، فالمشرع الدكلي  أككانت الجريمة كاممة،  سكاءن عنيا،  مسؤكالن مرتكب الجريمة يككف 
 .ٖ()مرتكب الجريمة إرادةلـ تتحقؽ النتيجة ألسباب خارجة عف  إذايعاقب عمى الشركع، 

                                  
 .( أم أف الجرائـ قد تتعدد، كفي ىذه الحالة يككف الجاني مسؤكؿ عنيا جميعان ٔ)
المحمييف مف الرعاية الطبية، إذ يجب عمى الطرؼ الذيف كقعك في قبضتو  األشخاص( غير أف ذلؾ ال يسقط حؽ ٕ)

 . رعايتيـ صحيان 
 ( راجع: ما سيأتي. ٖ)
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 :: الركف المعنويثانياً 
عف ارتكاب  جنائيان مف نظاـ ركما عمى أنو: )ال يسأؿ الشخص  ٔ/ٖٓت المادة قرر 

 إذالمعقاب عمى ىذه الجريمة إال  ةن جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة، كال يككف عرض
في  –تحققت األركاف المادية مع تكافر القصد كالعمـ(. كالجريمة التي نحف بصدد دراستيا 

نما يتعيف أف (ٔ)عمدية –صكرىا الثبلث  ؛ بيد أنو ال يكفي فييا مجرد القصد الجنائي العاـ، كا 
 جكاره قصد جنائي خاص: إلىيتكافر 

 القصد الجنائي العاـ: -1
 :كاإلرادةعمى العمـ  –في صكرتييا  –يقـك القصد الجنائي العاـ في ىذه الجريمة 

 العمـ:  -أ
لفظة "العمـ" أف يككف الشخص  يمف نظاـ ركما عمى أنو: )تعن ٖ/ٖٓنصت المادة 

 أكستحدث نتائج في المسار العادم لؤلحداث، كتفسر لفظتا "يعمـ"  أكأنو تكجد ظركؼ  مدركان 
بأركانيا  بمعنى أنو يشترط أف يككف مرتكب ىذه الجريمة عمى عمـ ،لذلؾ( تبعان "عف عمـ" 

 أكاألسر  أكفي صكرة التدمير  سكاءن  –ف عمى عمـ بأف سمككو ك كظركفيا، فيتعيف أف يك
بمكجب اتفاقية جنيؼ الثانية، كأف يككف عمى  جنائيان غير مشركع كمعاقب عميو  –االستيبلء 

 أكالتابعة لمقكات المسمحة لمطرؼ اآلخر،  سكاءن  –عمـ بأف تمؾ الممتمكات محؿ الجريمة 
محمية باتفاقية جنيؼ الثانية، كأف يككف  -التجارية  أك، اإلنسانية اإلغاثةالخاصة بجمعيات 

محمي، كأف يككف عمى عمـ بالظركؼ عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت ذلؾ الكضع ال
الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح، كتثبت حدكثو في البحر، كأف يككف عمى عمـ بأف 

 يتكقعيا. األقؿعمى  أكالنتيجة المجرمة،  إلىسمككو الذم يقـك بو سيؤدم 
 : اإلرادة -ب

نما يتعيف أف ال يكفي لقياـ الركف المعنكم لمجريمة مجرد العمـ عمى النحك المتقدـ،  كا 
الفعؿ،  إرادةالمذنبة"، أم  اإلرادةتتكافر لدل مرتكب ىذه الجريمة التي نحف بصدد دراستيا "

رادة النتيجة المترتبة عميو، فإذا انتفت  لدل مرتكب الجريمة، فإف الجريمة في ىذه  اإلرادةكا 
مف نظاـ ركما عمى أنو: )يتكافر القصد  ٕ/ٖٓالحالة ال تنيض في حقو. فقد نصت المادة 

لدل الشخص عندما: )أ( يقصد ىذا الشخص، فيما يتعمؽ بسمككو، ارتكاب ىذا السمكؾ؛ )ب( 
يدرؾ أنيا ستحدث في  أك يقصد ىذا الشخص، فيما يتعمؽ بالنتيجة، التسبب في تمؾ النتيجة،

 إطار المسار العادم لؤلحداث(.

                                  
 ( جرائـ الحرب المقررة في اتفاقيات جنيؼ كبركتكككلييا التي تختص بنظرىا المحكمة الجنائية الدكلية، تككف دائمان ٔ)

كلي كؿ مخالفات اتفاقيات ناحية؛ كمف ناحية أخرل، لـ يجـر المشرع الدعمدية، كلـ يجـر المشرع الدكلي الخطأ، ىذا مف 
 نما جـر المخالفات الجسيمة.  ا  جنيؼ، ك 
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 القصد الجنائي الخاص: -2
مجرد تكافر القصد  –في صكرىا الثبلث  –ال يكفي لقياـ الركف المعنكم ليذه الجريمة 

نما يتعيف  كاإلرادةالجنائي العاـ، القائـ عمى العمـ  أف  –عف ذلؾ  فضبلن  –كما أسمفنا؛ كا 
 الجريمة قصد جنائي خاص. يتكافر لدل مرتكب 

كاشتراط المشرع الدكلي تكافر القصد الجنائي الخاص لدل الجاني في ىذه الجريمة، إنما 
لمتفرقة بيف الكقائع التي تتـ بمناسبة العمميات الحربية كمف ضركراتيا  احتياطيان  يعد شرطان 

القياـ بتدمير تمؾ  أكككقكع الممتمكات المحمية في قبضة العدك، كأثر لمعمميات القتالية، 
المادية التي تعد جريمة حرب كالمتمثمة  األفعاؿالممتمكات في حالة الدفاع الشرعي؛ كبيف 

كضع اليد عمى تمؾ الممتمكات باالستيبلء عمييا كحرماف  أكفي: أسر تمؾ الممتمكات، 
 تدمير تمؾ الممتمكات لمجرد االنتقاـ. أكالمحمييف مف خدماتيا،  األشخاص

 ٔ٘المشرع الدكلي عف اشتراط القصد الخاص لدل مرتكب الجريمة في المادة كقد عبر  
. كيتعيف أف يتكفر لدل (ٔ)مف االتفاقية بقكلو: أف تتـ الجريمة بطريقة غير مشركعة كتعسفية 

 قصد جنائي خاص: -في صكرىا  –مرتكب الجريمة 
: أف يككف بيدؼ ردع الخصـ،  -أ كيتمثؿ القصد الجنائي الخاص لمجريمة في صكرة اليجـك

 تعسفية. أكبطريقة غير مشركعة  أكاالنتقاـ،  أك
كيتمثؿ القصد الجنائي الخاص لمجريمة في صكرة االستيبلء: أف ييدؼ مرتكبيا، بعد -ب

مف خدماتيا، رغـ أف المحمييف  األشخاصكقكع الممتمكات المحمية في قبضتو، حرماف 
المخصصة عمى البكارج الحربية عف  األجنحةتقرر: أنو ال يجكز تحكيؿ  ٕٛالمادة 

 لرعاية الجرحى كالمرضى.  إليياالغرض الذم تستخدـ مف أجمو ما دامت ىناؾ حاجة 
كيتمثؿ القصد الخاص في صكرة األسر: أف ييدؼ مرتكب السمكؾ احتجاز السفينة 

 بعد التفتيش. أسبكعالحجز لمدة ألجؿ غير مسمى، كليس 
كتقـك مسؤكلية مرتكب ىذه الجريمة كيستحؽ العقاب عمييا متى تحقؽ الركف المعنكم 

عمى النحك المتقدـ، كال عبرة في الدافع الخاص لدل مرتكب  -العاـ، كالخاص  –بنكعيو 
 .(ٕ)الجريمة

 
 
                                  

حالة نفسية يستدؿ عميو مف خبلؿ الكقائع  –بصكرتيو: القصد العاـ، كالقصد الخاص  –( المعمـك أف الركف المعنكم ٔ)
؛ أما القصد الخاص، فيشترط النص عميورائـ العمدية، كال يستكجب كالظركؼ. كالمعمـك أف القصد العاـ مفترض في كؿ الج

الدالة عمى  األلفاظ(، )تعمد(، )بنية(، )بغرض(، كغيرىا مف أف يشترطو المشرع، كيتـ ذلؾ بما يدؿ عميو، كأف يقكؿ: )عمدان 
 غير مباشرة.  أكتطمب القصد الخاص بصكرة مباشرة 

 ) راجع: ما سيأتي(.  ( يككف لمدافع أثره في تشديد العقكبةٕ)
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 ادلطهت انثبًَ
 اجلُبئٍخ نالػتذاء ػهى ادلًتهكبد احملًٍخ ٔػقٕثتٓب ادلسؤٔنٍخ

 تمييد وتقسيـ:
كضع المشرع الدكلي أحكاـ المسؤكلية كالعقاب لجرائـ الحرب في نظاـ ركما، كتمؾ 

تنطبؽ عمى كؿ الجرائـ التي تختص بنظرىا المحكمة الجنائية الدكلية، كمنيا ىذه  األحكاـ
، في (ٔ)ذه الجريمة بما يتفؽ مع خصكصيتياالجريمة. كسكؼ نطبؽ تمؾ األحكاـ عمى ى

 جانبي المسؤكلية كالعقاب. 
فرعيف: نخصص أكليما لبياف أحكاـ المسؤكلية  إلىكلذلؾ سكؼ نقسـ ىذا المطمب 

 الجنائية، كثانييما لبياف األحكاـ الخاصة بعقاب ىذه الجريمة.
 الفرع األوؿ

 أحكاـ المسؤولية الجنائية
أحكاـ المسؤكلية الجنائية لمرتكب جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ 

خاصة المقررة في التشريع الجنائي الدكلي التي تنطبؽ عمى جرائـ الالثانية تتمثؿ في: المبادئ 
الحرب كغيرىا مف الجرائـ المقررة في التشريع الجنائي الدكلي؛ كفي األحكاـ العامة المقررة 

األىمية  :ثانيان مبادئ المسؤكلية الجنائية، كنبيف  :أكالن النظاـ الجنائي الحديث. كسكؼ نبيف في 
، كذلؾ عمى النحك اإلباحةأسباب  مكانع المسؤكلية، كنعرض أخيران  :ثالثان الجنائية، كنكضح 

 التالي:
 :: المبادئ الخاصة بالمسؤولية الجنائيةأولً 

مف نظاـ  ٜٕ، ٕٛ، ٕٚ، ٕ٘كضع المشرع الدكلي مبادئ المسؤكلية الجنائية في المكاد 
 أكركما، كتتمثؿ في أف المسؤكلية الجنائية فردية، كال يعتد بالحصانة، كال تسقط بالتقادـ 

 الرؤساء:القادة ك  ض مسؤكليةالعفك، كافترا
 المسؤولية الجنائية فردية:  -1

مف  ٕ٘لممادة  كفقان  –عنيا  مسؤكالن يككف  –رىا الثبلث في صك  –مرتكب ىذه الجريمة 
بصفتو الفردية كعرضة لمعقاب. فجرائـ الحرب يسأؿ عنيا مرتكبكىا بصفتيـ  -نظاـ ركما 

                                  
مع القاعدة العامة المقرة في كؿ النظـ  ( أم مراعاة األحكاـ الخاصة بيذه الجريمة، الكاردة في اتفاقية جنيؼ الثانية، اتفاقان ٔ)

لممحكمة  األساسيمع األحكاـ العامة المقررة في نظاـ ركما  القانكنية أف: )الخاص يقيد العاـ(؛ كال يعد ىذا المنيج متناقضان 
بأحكاـ األخيرة، لعدة أسباب، منيا: أف النظاـ  –بصكرة مطمقة  –ـ. فبل يصح القكؿ بالتقيد ٜٜٛٔالجنائية الدكلية لسنة 

ـ؛ ٜٜٗٔلمقانكف الجنائي الدكلي المكضكعي، كمف ضمنو اتفاقيات جنيؼ لسنة  لممحكمة الجنائية الدكلية مكمبلن  األساسي
أف المحكمة مقيدة عند نظر القضايا المعركضة عمييا باألحكاـ الخاصة  ٕٔي المادة يقرر ف األساسيكأف نظاـ ركما 

 المقررة في االتفاقيات الدكلية. 
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. كمبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية مستقر في القانكف الدكلي الجنائي قبؿ كضع نظاـ (ٔ)الفردية
 .  (ٕ)لممحكمة الجنائية الدكلية األساسيركما 
 عدـ العتداد بالحصانة: -2

يسأؿ مرتكب الجريمة عف ىذه الجريمة التي نحف بصدد دراستيا، كيعاقب عمييا، بغض  
مف أحد  أكيا، لممميش يسان ئر  أك، جنديان  أك، النظر عف صفتو الكظيفية، فيستكم أف يككف قائدان 

حصانة مكضكعية عف - األساسيمف نظاـ ركما  ٔ/ٕٚادة لمم كفقان  -أفرادىا، فبل تكجد
 . (ٖ)جرائـ الحرب

 المسؤولية المفترضة لمقادة العسكرييف، والرؤساء: - 3
االستيبلء عمييا تعد مف  أك -لمتحديد السالؼ  كفقان  –جريمة تدمير الممتمكات المحمية 

عمى أمر القادة الميدانييف، كمكافقة  بناءن جرائـ الميداف، حيث ترتكب ىذه الجريمة عادة 
عف  ؛ فإنو فضبلن األفرادارتكب ىذه الجريمة أحد  إذاالرؤساء األعمى درجة. كلذلؾ فإنو 

كالرئيس األعمى  - مميشاكيان  أكعسكريا كاف  -مسؤكلية ذلؾ الفرد، يككف القائد الميداني 
مسؤكلية جنائية مفترضة عف ىذه  - (ٗ)مف نظاـ ركما ٕٛلممادة  كفقان  –درجة، مسؤكليف 

 الجريمة. 
                                  

مف نظاـ ركما عمى أنو: )ال يؤثر أم  ٗ/ٕ٘( ال تحكؿ المسؤكلية الجنائية الفردية عف مسؤكلية الدكلة، فقد نصت المادة ٔ)
سؤكلية الجنائية الفردية في مسؤكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي(. كىذا المبدأ يتعمؽ بالم األساسيحكـ في ىذا النظاـ 

أف: الدكلة مسؤكلة عف انتياكات القانكف الدكلي  ٜٗٔالعرفي، فقد نصت القاعدة  اإلنسانيمستقر في القانكف الدكلي 
 أك أشخاصمف قبؿ  أكقكاتيا المسمحة؛ ، بما في ذلؾ أجيزتيا، التي تشمؿ: االنتياكات مف قبؿ إليياالمنسكبة  اإلنساني

 جماعات تقرىا.  أك أشخاصمف قبؿ  أكمكمفة،  أكجماعات مفكضة  أك أشخاصمف قبؿ  أككيانات مفكضة، 
عف جرائـ الحرب التي يرتكبكنيا(. كىذه القاعدة قديمة  عمى أف: )األفراد مسئكلكف جزائيان  ٔ٘ٔ( تنص القاعدة العرفية رقـ ٕ)

النص عمييا مف ذلؾ الحيف في كثير مف  كأعيدفي مدكنة ليبر كدليؿ اكسفكرد،  إقرارىاف الدكلي العرفي، تـ العيد في القانك 
المعاىدات، ككانت األساس لممحاكمات التي جرت أماـ محكمتي نكرمبرغ كطككيك، كالتي جرت أماـ محكمة يكغكسبلفيا 

العرفي، المجمد األكؿ، القكاعد، المجنة  اإلنسانيبؾ، القانكف الدكلي  – د. جكف مارم ىنكرتس، كلكيز دكزكالد  )راجع:
مف اتفاقية جنيؼ  ٓ٘(. كنصت ىذه القاعدة العرفية المادة ٔٛٗص، ـٕٚٓٓالدكلية لمصميب األحمر، جنيؼ، طبعة سنة 
اؼ إحدل المخالفات الجسيمة يأمركف باقتر  أكالذيف يقترفكف  األشخاص عمىالثانية باإللزاـ: بفرض عقكبات جزائية فعالة 

 باألمر باقترافيا، كبتقديميـ لممحاكمة. أكلبلتفاقية، كمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة 
بصكرة متساكية دكف  األشخاصعمى جميع  األساسيمف نظاـ ركما عمى أنو: ) يطبؽ ىذا النظاـ  ٔ/ٕٚ( نصت المادة ٖ)

 عضكان  أكحككمة  أكلدكلة  كاف رئيسان  سكاءن مية. كبكجو خاص، فإف الصفة الرسمية لمشخص، أم تمييز بسبب الصفة الرس
، ال تعفيو بأم حاؿ مف األحكاؿ مف المسئكلية الجنائية بمكجب ىذا حككميان  مكظفان  أك منتخبان  ممثبلن  أكبرلماف  أكفي حككمة 

 ؼ العقكبة(. لتخفي سببان ، كما أنيا ال تشكؿ، في حد ذاتيا، األساسيالنظاـ 
بأعماؿ القائد العسكرم  الشخص القائـ فعبلن  أكعمى أنو: ) يككف القائد العسكرم،  مف نظاـ ركما ٔ/ٕٛ( نصت المادة ٗ)

مسؤكلية جنائية عف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة كالمرتكبة مف جانب قكات تخضع إلمرتو كسيطرتو  مسؤكالن 
الشخص سيطرتو  أككسيطرتو الفعميتيف، حسب الحالة، نتيجة لعدـ ممارسة القائد العسكرم   لسمطتو تخضع أكالفعميتيف، 

يفترض أف يككف قد عمـ، بسبب  أكالشخص قد عمـ،  أككاف ذلؾ القائد العسكرم  إذاعمى ىذه القكات ممارسة سميمة: )أ( 
 =لـ يتخذ القائد إذاىذه الجرائـ؛ )ب( تككف عمى كشؾ ارتكاب  أكالظركؼ السائدة في ذلؾ الحيف، بأف القكات ترتكب 
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 عدـ سقوط الجريمة:  - 4
جريمة تدمير الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى مف جرائـ الحرب التي تتميز 

 بالتنازؿ: أكبالتقادـ،  سكاءن بعدـ السقكط، 
لجرائـ مف نظاـ ركما أنو: )ال تسقط ا ٜٕ: نصت المادة عدـ سقوط الجريمة بالتقادـ -أ

 كانت أحكامو(. التي تدخؿ في اختصاص المحكمة بالتقادـ أيان 
مف اتفاقية جنيؼ الثانية أنو: )ال يجكز  ٚ: نصت المادة عدـ سقوط الجريمة بالتنازؿ -ب

لمجرحى كالمرضى كالغرقى، ككذلؾ أفراد الخدمات الطبية كالدينية، التنازؿ في أم حاؿ 
 أكقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية، عف الح كميةن  أك مف األحكاؿ جزئيان 

 .(ٔ)في المادة السابقة، إف كجدت( إلييابمقتضى االتفاقات الخاصة المشار 
 :لممسؤولية الجنائية : أف يكوف الجاني أىالً ثانياً 

يشترط لقياـ مسؤكلية مرتكب الجريمة أف تتكافر لديو األىمية الجنائية. كيقصد بيا 
 إليومجمكعة العكامؿ العقمية كالنفسية البلـز تكافرىا في الشخص لكي يمكف نسبة الكاقعة 

". أم صبلحية الشخص لممسئكلية الجنائية عف أفعالو إرادةبكصفو فاعميا عف إدراؾ كاختيار "
بالخطاب القانكني، كمناط التكميؼ: "العقؿ" ك"التمييز"، ك "االختيار"؛  كنو مكمفان كتصرفاتو، بك

انعدمت مكنة  أكنقصت عف معدليا المعتاد  أكفإذا انعدمت القدرة عمى اإلدراؾ كالتمييز، 
لدل مرتكب الجريمة انعدمت المسئكلية. كالعكامؿ المؤثرة عمى اإلدراؾ كالتمييز "مكانع  اإلرادة

التأثير  أكالعيب العقمي الذم يصيب اإلنساف الراشد؛  أكالمسؤكلية" تتمثؿ في: صغر السف، 
 في القدرة عمى االختيار، كاإلكراه المعنكم، كحالة الضركرة:

 ٕٙ، فقد نصت المادة مرتكب الجريمة أف يككف بالغان : يشترط لقياـ مسؤكلية صغر السف -ٔ
عمى أنو: )ال يككف لممحكمة اختصاص عمى أم شخص يقؿ  األساسيمف نظاـ ركما 

ارتكب الجريمة  إذا(. كمف ثـ إليوكقت ارتكاب الجريمة المنسكبة  عامان  ٛٔعمره عف 

                                                                               
لعرض المسألة  أكقمع ارتكاب ىذه الجرائـ  أكالشخص جميع التدابير البلزمة كالمعقكلة في حدكد سمطتو لمنع  أكالعسكرم =

عمى أنو: ) فيما يتصؿ بعبلقة الرئيس كالمرؤكس غير  ٕ/ٕٛعمى السمطات المختصة لمتحقيؽ كالمقاضاة(. كنصت المادة 
عف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة كالمرتكبة مف جانب مرؤكسيف  جنائيان ، يسأؿ الرئيس ٔارد كصفيا في الفقرةالك 

كاف  إذايخضعكف لسمطتو كسيطرتو الفعميتيف، نتيجة لعدـ ممارسة سيطرتو عمى ىؤالء المرؤكسيف ممارسة سميمة: )أ( 
عمى كشؾ أف يرتكبكا ىذه الجرائـ؛  أكف بكضكح أف مرؤكسيو يرتكبكف تجاىؿ عف كعي أية معمكمات تبي أكالرئيس قد عمـ 

لـ يتخذ الرئيس جميع التدابير  إذاتعمقت الجرائـ بأنشطة تندرج في إطار المسؤكلية كالسيطرة الفعميتيف لمرئيس؛ )جػ(  إذا)ب( 
لة عمى السمطات المختصة لمتحقيؽ لعرض المسأ أكقمع ارتكاب ىذه الجرائـ  أكالبلزمة كالمعقكلة في حدكد سمطتو لمنع 

 كالمقاضاة(.
نما اعتداء عمى المجني عميو شخصيان  -كما في فمسفة النظـ العقابية الكطنية الحديثة  -( ذلؾ ألف الجريمة ال تعد ٔ) ، كا 

 . اإلنسافلحقكؽ  أضحت اعتداء عمى النظاـ العاـ الدكلي، كانتياكان 
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ة عميو، كيككف في المميشيا، فإنو ال مسؤكلي أكفي القكات المسمحة،  مجندان  طفبلن 
 . (ٔ)عف الجريمة مف قاـ بتجنيده جنائيان المسؤكؿ 

: يشترط لقياـ المسؤكلية الجنائية عف ىذه الجريمة العيب العقمي والسكر غير الختياري -ٕ
عمى ادراؾ عدـ  أم قادران  ،بقكاه العقمية متمتعان  -كقت ارتكابيا  –أف يككف مرتكبيا 

عمى التحكـ في سمككو. فإذا كجد مؤثر غير اختيارم عمى ىذه  مشركعية فعمو، كقادران 
. (ٖ)، فإف مسؤكليتو الجنائية ال تنيض(ٕ)القصكر العقمي الطارئ أكالقدرة: كالمرض، 

تخدير ضركرم بمناسبة  أككاذا ارتكب الجريمة شخص في حالة سكر غير اختيارم، 
 .  (ٗ)حالة ال تنيض، فإف مسؤكليتو الجنائية في ىذه العممية جراحية مثبلن 

" مف نظاـ ركما عمى أنو: )ال يسأؿ الشخص ٔ)د("ٔ/ٖٔ: نصت المادة المعنوي اإلكراه -ٖ
كاف السمكؾ المدعى أنو يشكؿ جريمة... قد  إذاكاف كقت ارتكابو السمكؾ:  إذا جنائيان 

بحدكث ضرر بدني جسيـ  أكحدث تحت تأثير إكراه ناتج عف تيديد بالمكت الكشيؾ 
 الزمان  شخص آخر، كتصرؼ الشخص تصرفان  أككشيؾ ضد ذلؾ الشخص  أكمستمر 
لتجنب ىذا التيديد، شريطة أال يقصد الشخص أف يتسبب في ضرر أكبر مف  كمعقكالن 

عف أشخاص آخريف(. فإذا كاف  صادران الضرر المراد تجنبو. كيككف ذلؾ التيديد: 
ء تحت تأثير إكراه ناتج عف االستيبل أكاألسر  أكمرتكب الجريمة قد قاـ بفعؿ التدمير 

يصيب شخص ييمو أمره، بقصد تجنب ذلؾ الخطر األكبر،  أكتيديده بضرر سيصيبو 
فإف مسؤكليتو الجنائية في ىذه الحالة ال تنيض، كتككف المسؤكلية الجنائية عمى 

 الذيف قامكا بإكراىو عمى الفعؿ. األشخاص

                                  
مف نظاـ ركما التي تقرر أنو:  ٔ/ٕ٘لنص المادة  كفقان " في ىذه الجريمة معنكيان  فاعبلن ( كيعتبر مف قاـ بتجنيد الطفؿ "ٔ)

كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قياـ ىذا الشخص  جنائيان يسأؿ الشخص 
 –كما يعد  ،ائيان جن مسؤكالن كاف ذلؾ الشخص اآلخر  إذابارتكاب ىذه الجريمة، عف طريؽ شخص آخر، بغض النظر عما 

 . عامان  ٛٔعف جريمة حرب تتمثؿ في تجنيد طفؿ لـ يبمغ عمره  مسؤكالن  – أيضان 
تـ  إذاالقصكر العقمي الدائـ، فبل يتصكر، ألف األصؿ أف يككف المجند سميـ ككامؿ العقؿ، أما  أك( أما المرض العقمي ٕ)

ليا  معنكيان  فاعبلن عف الجريمة باعتباره  جنائيان  مسؤكالن يد يككف ، فإف مف قاـ بعممية التجنقميةعالمراض األالمصابيف بتجنيد 
 كما أشرنا في اليامش السابؽ. 

 كاف كقت ارتكابو السمكؾ: )أ( يعانى مرضان  إذا جنائيان مف نظاـ ركما عمى أنو: )ال يسأؿ الشخص  ٔ/ٖٔ( نصت المادة ٖ)
قدرتو عمى التحكـ في سمككو بما يتماشى مع  أكطبيعة سمككو،  أكيعدـ قدرتو عمى إدراؾ عدـ مشركعية  عقميان  قصكران  أك

 مقتضيات القانكف(.
كاف كقت ارتكابو السمكؾ: )ب( في حالة  إذا جنائيان مف نظاـ ركما عمى أنو: )ال يسأؿ الشخص  ٔ/ٖٔ( نصت المادة ٗ)

في سمككو بما يتمشى مع مقتضيات قدرتو عمى التحكـ  أكطبيعة سمككو  أكسكر مما يعدـ قدرتو عمى إدراؾ عدـ مشركعية 
القانكف، ما لـ يكف الشخص قد سكر باختياره في ظؿ ظركؼ كاف يعمـ فييا أنو يحتمؿ أف يصدر عنو نتيجة لمسكر سمكؾ 

 تجاىؿ فييا ىذا االحتماؿ(. أكيشكؿ جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة 
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 جنائيان " مف نظاـ ركما أنو: ال يسأؿ الشخص ٕ)د("ٔ/ٖٔت المادة قرر : حالة الضرورة -ٗ
كاف السمكؾ المدعى أنو يشكؿ جريمة ... قد حدث  إذاكاف كقت ارتكابو السمكؾ:  إذا

بحدكث ضرر بدني جسيـ مستمر  أكتحت تأثير إكراه ناتج عف تيديد بالمكت الكشيؾ 
 كمعقكالن  الزمان  رفان ، كتصرؼ الشخص تصرشخص آخ أككشيؾ ضد ذلؾ الشخص  أك

لتجنب ىذا التيديد، شريطة أال يقصد أف يتسبب في ضرر أكبر مف الضرر المراد 
فإذا تـ السمكؾ الجنائي،  ،تجنبو الذم تشكؿ بفعؿ ظركؼ أخرل خارجو عف إرادتو

كاالستيبلء عمى الممتمكات المحمية نتيجة ضركرة ممحة فإف المسؤكلية الجنائية في ىذه 
 يض. الحالة ال تن

 :اإلباحة: أسباب ثالثاً 
، كأف ال يتكافر لدل الجاني سبب يتعيف لقياـ المسؤكلية الجنائية، أف يككف السمكؾ آثمان 

 تنفيذ أمر رئيس كاجب الطاعة:  أك، كالدفاع الشرعي، إباحة
 الدفاع الشرعي:  -1

 إذا جنائيان )جػ( مف نظاـ ركما أنو: ال يسأؿ الشخص ٔ/ٖٔت الفقرة األكلى مف المادة قرر 
عف ممتمكات ال غنى عنيا  أكعف شخص آخر  أكتصرؼ عمى نحك معقكؿ لمدفاع عف نفسو 

عف ممتمكات ال غنى عنيا إلنجاز ميمة عسكرية ضد  أكشخص آخر  أكلبقاء الشخص 
استخداـ كشيؾ كغير مشركع لمقكة، كذلؾ بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذم ييدد ىذا 

الممتمكات المقصكد حمايتيا. كيشترط لقياـ حالة الدفاع الشرعي:  أكالشخص اآلخر  أكالشخص 
مف تمؾ الممتمكات المحمية  صادران أف يككف اليجـك في مكاجية استخداـ كشيؾ كغير مشركع لمقكة 

ضد ممتمكات القكات المسمحة، كأف يككف  أكاحد مف زمبلئو،  أكضد نفس مرتكب الجريمة 
، كأف يككف اليجـك ىك الكسيمة الممكنة، كال ٔ()الكشيؾ كفي حدكدهالتدمير في مكاجية االستخداـ 

مف اتفاقية جنيؼ الثانية، كأف  ٖٗالمقررة في المادة  اإلنذاريتكفر الكقت الكافي إلجراء عممية 
يككف اليجـك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر، كأف يككف التدمير قبؿ كقكع العدكاف، فإذا تـ بعد 

 غير مشركع.  في ىذه الحالة يككف غير مشركع، كيعد انتقامان  كقكعو، فإف السمكؾ
 أمر الرئيس:  -2

النظاـ العسكرم يقـك عمى أساس الطاعة لمقادة، كعدـ تنفيذ األمر يعد جريمة تستكجب 
ألمر قائده العسكرم،  تنفيذان قاـ الجاني بالجريمة  إذا. كالمشكمة في ىذه الجريمة (ٕ)العقاب

                                  
عمى أف: )اشتراؾ الشخص في عممية دفاعية  –عجػػزىا  في -)جػ( مف نظاـ ركما ٔ/ٖٔ( نصت الفقرة األكلى مف المادة ٔ)

 المتناع المسؤكلية الجنائية بمكجب ىذه الفقرة الفرعية(.  سببان تقـك بيا قكات ال يشكؿ في حد ذاتو 
أف يككف األمر  -ٕرئيس عسكرم كاجب الطاعة،  أكمف قائد  صادران أف يككف األمر  -ٔلمقكاعد العامة:  كفقان ( يشترط ٕ)

 .ان مشركع
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مف نظاـ ركما أنو:  ٔ/ٖٖفيؿ تنتفي مسؤكليتو؟. كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ، نصت المادة 
كاف ارتكابو ليا  إذافي حالة ارتكاب أم شخص لجريمة، فإنو ال يعفى مف المسؤكلية الجنائية 

 :(ٔ)ال في حالتيفإ، قانكنان ألمر رئيس كاجب الطاعة  قد تـ امتثاالن 
لممادة  كفقان  – لـ يكف الشخص عمى عمـ بأف األمر غير مشركع استنادان  إذا: الحالة األولى

، كأف يأمر الرئيس عدـ عممو بيا أصبلن  أكالغمط في الكقائع،  إلى – (ٕ)مف نظاـ ركما ٔ/ٕٖ
حداثيات قدميا لو، كيتضح فيما بعد أف ذلؾ اليدؼ محمي إعمى  بناءن بتدمير ىدؼ معيف  منفذان 

 باتفاقية جنيؼ الثانية، ففي ىذه الحالة تنتفي مسؤكلية المنفذ، النتفاء الركف المعنكم. 
مف  ٕ/ٕٖلممادة  كفقان  –لـ تكف عدـ مشركعية األمر ظاىرة استنادا  إذا: الحالة الثانية

 ٖٖالغمط في الكقائع، في الحالتيف الكاردة في المادة  أكالغمط في القانكف،  إلى –نظاـ ركما 
لـ يعمـ مرتكب  إذامف نظاـ ركما، بشأف االستثناءات الكاردة في اتفاقية جنيؼ الثانية: كذلؾ 

المرضى عمى البكارج  أجنحةالجريمة بعدـ مشركعية أمر رئيسو، كاألمر بتحكيؿ استخداـ 
لكف عدـ تأميف راحة المرضى؛ فيجكز الدفع كجكدىا، ك  أكدكف كجكد الحاجة الضركرية، 
عمى الغمط في الكقائع كالغمط في التقييـ القانكني. كيجكز  بناءن بانتفاء المسؤكلية ألمر الرئيس 

لـ يعمـ مرتكب الجريمة بعدـ مشركعية األمر باليجـك عمى ممتمكات محمية،  إذاالدفع كذلؾ، 
دـ خركج الممتمكات المحمية عف كاجباتيا ع أكدكف كجكد المبرر، كحالة الدفاع الشرعي، 

عطاء اإلنذارعدـ تكجيو  أكفي الكاقع،  اإلنسانية الميمة،  إعطاء أكميمة زمنية محددة،  كا 
بعد الرد مف الطرؼ اآلخر بأنو تـ تصحيح كضعيا  أككلكف تـ األمر باليجـك قبؿ انقضائيا، 

 القانكني، كلـ تعد مصدر خطر. 
 الفرع الثاني

 مة العتداء عمى الممتمكات المحميةعقوبة جري
مف نظاـ ركما أنو: ال عقكبة إال بنص. كال يقتصر عقاب الجريمة  ٖٕت المادة قرر 
نما يشمؿ جنائيان   :أكالن جبر أضرار المجني عمييـ. كلذلؾ سكؼ نبيف  - ٘ٚلممادة  كفقان  –، كا 

 النحك التالي:، كذلؾ عمى العقكبة المدنية :ثانيان العقكبة الجنائية، ثـ نبيف 

                                  
مف الكاضح  مف القكاعد العرفية تنص عمى أنو: )عمى كؿ مقاتؿ كاجب أال يطيع أمران  ٗ٘ٔأف القاعدة رقـ  إلى( نشير ٔ)

، كىي نتيجة منطقية مفادىا أف طاعة اإلنسانيأنو غير قانكني(، كتنبثؽ ىذه القاعدة مف كاجب احتراـ قكاعد القانكف الدكلي 
األكامر العميا ال تشكؿ دفاعا عف ارتكاب جرائـ الحرب طالما كاف باستطاعتو معرفة أنيا غير مشركعة. كتنص القاعدة 

عرؼ المرؤكس أف الفعؿ المأمكر بو كاف  إذاأكامر عميا  إطاعةعمى أنو: ) ال تعفي المرؤكس مف المسؤكلية الجزائية  ٘٘ٔ
كاف بكسعو أف يعرؼ ذلؾ بسبب الطبيعة غير القانكنية الكاضحة لمفعؿ المأمكر بو( )القانكف الدكلي  أكانكني، غير ق

 (.ٖٜٗ،ٕٜٗالعرفي، مرجع سابؽ، ص اإلنساني
و نجـ عن إذاالمتناع المسؤكلية الجنائية إال  سببان ال يشكؿ الغمط في الكقائع  عمى أنو: ) مف االتفاقية ٔ/ٕٖالمادة  ( تنصٕ)

 انتفاء الركف المعنكم المطمكب الرتكاب الجريمة (.
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  :: العقوبة الجنائيةأولً 
 كسكاءن ، شريكان  أك أصميان  فاعبلن كاف  سكاءن يستحؽ المداف بيذه الجريمة العقكبة الجنائية، 

كلذلؾ سكؼ نحدد مف يستحؽ العقكبة، كعقكبة الشركع،  ،ناقصة أككانت الجريمة كاممة 
 كأنكاع العقكبات الجنائية، كقكاعد تقرير العقكبة:

 :عقوبة المساىـ األصمي والتبعي -1
باالشتراؾ  أكارتكبيا لكحده  سكاءن مرتكب ىذه الجريمة يسأؿ عنيا مسؤكلية جنائية فردية، 

 في صكرة المشاركة: أكبالمساىمة مع آخريف،  أكمع غيره، 
 المساىمة األصمية:  -أ

 أك Principal in the first degreeالمساىمة األصمية قد تككف مف الدرجة األكلى 
 :  Principal in the second degreeمف الدرجة الثانية 

مف نظاـ ركما أنو: يسأؿ الشخص  ٖ/ٕ٘ت المادة قرر : الفاعؿ مف الدرجة األولى (ٔ)
كيككف عرضة لمعقاب عف الجريمة في حاؿ قيامو: )أ( ارتكاب ىذه الجريمة،  جنائيان 
عف طريؽ شخص آخر، بغض النظر  أكباالشتراؾ مع آخر،  أكبصفتو الفردية،  سكاءن 
 أكاإلغراء بارتكاب،  أك؛ )ب( األمر جنائيان  مسؤكالن كاف ذلؾ الشخص اآلخر  إذاعما 

شرع فييا. أم أف مرتكب ىذه الجريمة يككف  أكالحث عمى ارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ 
مع شخص غيره،  أكقاـ بالسمكؾ مباشرة بمفرده  سكاءن لمعقاب،  كمستحقان  جنائيان  مسؤكالن 

لصغر  جنائيان آخر غير مسؤكؿ  كمؼ شخصان  إذا"فاعؿ بالكاسطة"  معنكيان  فاعبلن كاف  أك
 اإلغراءمارس  أكأمر بارتكاب الجريمة  إذاكذلؾ:  فاعبلن ؛ كيككف (ٔ)حسف نيتو  أكسنو 
 في ارتكابيا.  مؤثران  الحث سببان  أك اإلغراء أكالحث عمى ارتكابيا، بحيث كاف األمر  أك

)د( مف نظاـ ركما أف يسأؿ  ٖ/ٕ٘ت المادة قرر  :(2)الفاعؿ مف الدرجة الثانية (ٕ)
كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة في حاؿ قيامو بالمساىمة بأية  جنائيان الشخص 

                                  
في تنفيذىا. كيفترض في ىذه الحالة  جنائيان غير مسئكؿ  "الفاعؿ المعنكم": ىك مف يسخر شخصان  أك( الفاعؿ بالكاسطة ٔ)

 An Innocentكجكد فاعميف: أحدىما فاعؿ مادم قاـ بالتنفيذ دكف أف تتكافر لديو المسئكلية الجنائية "الفاعؿ البرمء" 
Agent :راجع. 

Smith (J.C ) & Hogan (Brian) :“Criminal Law“ 5th ed, Butterworth,“ London “ 1986. p. 195. 
 .  ٕٚٙـ، صٖٜٙٔ ،القاىرةدار النيضة العربية، ه األساسية كنظرياتو العامة، ؤ كأيضا: د. محمد محيي الديف عكض، القانكف الجنائي، مباد

عنو، فبل تأخذ  أخذتدرجتيف، أما المشرع الفرنسي كالتشريعات التي  إلى( الشريعة العامة البريطانية تقسـ الفاعؿ األصمي ٕ)
بفكرة الفاعؿ  بفكرة الفاعؿ مف الدرجة الثانية إال إف القضاء في تمؾ البمداف يقرىا، فقد أخذت بو محكمة النقض الفرنسية تأثران 

عمى  بناءن مف يظير عمى مسرح الجريمة أثناء ارتكابيا  أصميان  فاعبلن مف الدرجة الثانية في التشريع البريطاني، حيث اعتبرتا 
اتفاؽ سابؽ، كيقدـ لمفاعميف اآلخريف مساعدة في األعماؿ التي قامت بيا الجريمة ) راجع : د. السعيد مصطفى السعيد، 

النقض كاإلبراـ في التفرقة بيف الفاعؿ كالشريؾ في الجريمة، مجمة القانكف كاالقتصاد، الصادرة عف  اتجاىات قضاء محكمة
 (.ٔ٘ـ، صٕٜٗٔيناير  -ىػ ٖٓٙٔالقاىرة العدد األكؿ، السنة الثانية عشرة، محـر  ،كمية الحقكؽ، جامعة فؤاد



 و9191دزمي٘ احلزب ضد املنتلهات احملنٔ٘ باتفاقٔ٘ دئف الجاىٔ٘ لسي٘  

34 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

يعممكف بقصد مشترؾ، بارتكاب ىذه  األشخاصطريقة أخرل في قياـ جماعة مف 
 الشركع في ارتكابيا، عمى أف تككف ىذه المساىمة متعمدة، كأف تقدـ:  أكالجريمة 

كاف ىذا  إذاالغرض اإلجرامي لمجماعة،  أكإما بيدؼ تعزيز النشاط اإلجرامي -ٔ
 عمى ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة؛  الغرض منطكيان  أكالنشاط 

 عة. تقدـ مع العمـ بنية ارتكاب الجريمة لدل ىذه الجما أك -ٕ
 التبعية:  ساىمةالم -ب

كيككف عرضة  جنائيان أنو: يسأؿ الشخص  عمى )جػ( مف نظاـ ركما ٖ/ٕ٘نصت المادة 
 أكلمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قيامو: بتقديـ العكف 

الشركع في  أكالمساعدة بأم شكؿ آخر لغرض تيسير ارتكاب ىذه الجريمة  أكالتحريض 
 ارتكابيا، بما في ذلؾ تكفير كسائؿ ارتكابيا.

 عقوبة الشروع: -2
الشركع في الجريمة: ىك بدء الفاعؿ في تنفيذىا غير أنو يحكؿ دكف كقكعيا تدخؿ عامؿ 

. كالتشريعات الكطنية تعاقب عمى الشركع بشكؿ عاـ باعتباره خطر عمى (ٔ)خارج عف إرادتو
كف الجنائي حيف يحمي المصالح االجتماعية ال يقصر دائرة المصالح المحمية، ألف القان

العدكاف الناقص عمى ىذه المصمحة المتمثؿ في  أيضان التجريـ عمى العدكاف الكامؿ، بؿ يشمؿ 
 ٖ/ٕ٘. كالقانكف الجنائي الدكلي يعاقب عمى الشركع بشكؿ عاـ، فقد نصت المادة (ٕ)الخطر

كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة ... في  جنائيان )ك( مف نظاـ ركما أنو: يسأؿ الشخص 
حاؿ قياـ ىذا الشخص بالشركع في ارتكابيا عف طريؽ اتخاذ إجراء يبدأ بو تنفيذىا بخطكة 

 مممكسة، كلكف لـ تقع الجريمة لظركؼ غير ذات صمة بنكاياه. 
يا، عن مسؤكالن كلذلؾ، فإف الشارع في ارتكاب الجريمة التي نحف بصدد دراستيا يككف 

 كاف عدـ تحقؽ نتيجة الجريمة راجعان  إذاكيككف عرضة لمعقاب، كلك لـ تتحقؽ النتيجة، 
 إلى كاف عدـ تحقؽ نتيجة الجريمة راجعان  إذامرتكب الجريمة؛ أما  إرادةألسباب خارجة عف 

 . (ٖ)مف قبمو، فإف مرتكب الجريمة ال يعاقب في ىذه الحالة إيجابينشاط 
                                  

، ألف كقكع الجريمة منو صار قاب ٔ) أدنى، كعدـ تماميا يرجع لعامؿ ال شأف  أكقكسيف ( الشارع في ارتكاب الجريمة مجـر
 ،ٖٛـ، رقـ ٜٗٚٔ، طبعة اإلسكندريةد. رمسيس بيناـ، الجريمة كالمجـر كالجزاء، منشأة المعارؼ، راجع: إلرادتو فيو ) 

 (.ٕٔٗص
 ،الطبعة السادسة، القاىرة ،القسـ العاـ، دار النيضة العربية( راجع : د. أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات، ٕ)

الطبعة ، القاىرة ،ة العربية؛ كد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضٜٕٚـ، صٜٜٙٔ
 .ٖٚٗص ،ٖٔٙـ، رقـ ٜٜٛٔالسادسة 

يحكؿ بكسيمة  أكك مف نظاـ ركما أف الشخص الذم يكؼ عف بذؿ أم جيد الرتكاب الجريمة  -ٖ/ٖ٘( نصت المادة ٖ)
ىك تخمى تماما  إذاعمى الشركع في ارتكاب الجريمة  األساسيكف إتماميا ال يككف عرضو لمعقاب بمكجب ىذا النظاـ أخرل د

 كبمحض إرادتو عف الغرض اإلجرامي.



 و9191دزمي٘ احلزب ضد املنتلهات احملنٔ٘ باتفاقٔ٘ دئف الجاىٔ٘ لسي٘  
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 الجنائية:أنواع العقوبات  -3
نكعاف:  -مف نظاـ ركما ٚٚلممادة  كفقان  -العقكبات التي تكقع عمى مرتكب الجريمة 

 أصمية، كتكميمية.
 العقوبة األصمية:  -أ

 أكمف نظاـ ركما، بأنيا السجف بنكعيو المؤقت،  ٔ/ٚٚالمادة  األصميةبينت العقكبة 
 المؤبد: 

 ٖٓالسنكات، لفترة مف الزمف أقصاىا : كىك السجف لعدد محدد مف السجف المؤقت (ٔ)
 سنة.

: كيحكـ بو، حيثما تككف ىذه العقكبة مبررة بالخطكرة البالغة لمجريمة، السجف المؤبد (ٕ)
 .(ٔ)كبالظركؼ الخاصة لمشخص المداف

 العقوبات التكميمية:  -ب
لعقكبة  إضافيةىي عقكبات  –مف نظاـ ركما  ٕ/ٚٚلممادة  كفقان  -العقكبات التكميمية 

 ، كتتمثؿ في: (ٕ)السجف . كىي جكازية لممحكمة، يتعيف تقريرىا في الحكـ 
 يحكز لممحكمة فرض غرامة بمكجب المعايير المنصكص عمييا في القكاعد الغرامة: (ٔ)

عدة معايير لتقرير ىذه العقكبة،  ٙٗٔاإلجرائية كقكاعد اإلثبات. كقد كضعت القاعدة 
عدـ  -المعايير في الحكـ، كتتمثؿ ىذه المعايير في: أككاجب المحكمة في بياف ىذه 

لى أم  إلىالدافع  -كفاية عقكبة السجف؛ ب الجريمة، كىك الكسب المالي الشخصي، كا 
 مدل كاف ارتكابيا بيذا الدافع.

يجكز لممحكمة مصادرة العائدات كالممتمكات كاألصكؿ المتأتية بصكرة  المصادرة: (ٕ)
 الجريمة، دكف المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية.غير مباشرة مف  أكمباشرة 

 ير العقوبة:دتقسمطة المحكمة في  -4
مف نظاـ ركما سمطة المحكمة الجنائية الدكلية في تفريد العقاب، كذلؾ  ٛٚبينت المادة 

 المخففة، كمراعاة فترة االحتجاز، كارتكاب الجاني أكثر مف جريمة: أكبمراعاة الظركؼ المشددة 
 أثر الظروؼ في مقدار العقوبة: -أ

لقكاعد  كفقان  -مف نظاـ ركما أف: تراعى المحكمة عند تقرير العقكبة  ٔ/ٛٚت المادة قرر 
 عكامؿ خطكرة الجريمة كالظركؼ الخاصة لمشخص المداف. - اإلثبات

                                  
أنو: يجكز إصدار حكـ بالسجف المؤبد حيثما تككف ىذه العقكبة مبررة  اإلثباتمف كثيقة قكاعد  ٖ/٘ٗٔ( نصت القاعدة ٔ)

 أكثر مف ظركؼ التشديد. أكلغة لمجـر كبالظركؼ الخاصة بالشخص المداف، بكجكد ظرؼ بالخطكرة البا
صالح أنقع، شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات، القسـ العاـ، الجزء الثاني، النظرية العامة لمعقكبة،  يعم( راجع: د. مطير ٕ)

 . ٖٗص ،ٕٛـ، رقـ ٕٚٓٓالطبعة األكلى  ،مركز الصادؽ، صنعاء



 و9191دزمي٘ احلزب ضد املنتلهات احملنٔ٘ باتفاقٔ٘ دئف الجاىٔ٘ لسي٘  
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 كفقان  -، فإنو يتعيف عمى المحكمة: أف تراعي اإلثباتكقكاعد  اإلجرائيةلمقكاعد  ككفقان  
ظركؼ تخفيؼ كتنظر  أكجميع العكامؿ، بما فييا أم ظركؼ تشديد  -)ب( ٔ/٘ٗٔلمقاعدة 

 -)جػ( ٔ/٘ٗٔلمقاعدة  كفقان  -في ظركؼ كؿ مف المحكـك عميو كالجريمة؛ كأف تنظر 
، في جممة أمكر منيا مدل الضرر ٛٚمف المادة  ٔ العكامؿ المذككرة في الفقرة إلىباإلضافة 

الحاصؿ، كال سيما األذل الذم أصاب الضحية كأسرتو، كطبيعة السمكؾ غير المشركع 
المرتكب كالكسائؿ التي استخدمت الرتكاب الجريمة، كمدل مشاركة الشخص المداف، كمدل 

المداف كحظو مف التعميـ  القصد، كالظركؼ المتعمقة بالطريقة كالزماف كالمكاف، كسف الشخص
 كحالتو االجتماعية كاالقتصادية. 

 كفقان  –عمى المحكمة أف تأخذ في االعتبار عند االقتضاء في تقدير العقكبة  :كأخيران 
 .(ٕ)، كبالظركؼ المشددة(ٔ)بالظركؼ المخففة - اإلثباتمف قكاعد  ٕ/٘ٗٔلمقاعدة 

 سمطة المحكمة في حالة تعدد الجرائـ وخصـ مدة الحجز: -ب 
مف نظاـ ركما عمى  ٖ/ٛٚنصت المادة : سمطة المحكمة في التقدير عند تعدد الجرائـ (ٔ)

أنو: )عندما يداف شخص بأكثر مف جريمة كاحدة، تصدر المحكمة حكما في كؿ 
يحدد مدة السجف اإلجمالية. كال تقؿ ىذه المدة عف مدة أقصى  مشتركان  جريمة، كحكمان 

لمفقرة  كفقان عقكبة السجف المؤبد  أكسنة  ٖٓكال تتجاكز السجف لفترة  ه،كؿ حكـ عمى حد
)أ( مف كثيقة ٔ/٘ٗٔلمقاعدة  كفقان  -(. كيجب عمى المحكمة ٚٚ)ب( مف المادة ٔ

سجف كغرامة تفرض حسب أف تأخذ في الحسباف أف مجمكع أم عقكبة  -القكاعد 
 مقتضى الحاؿ أف يتناسب كالجـر الذم ارتكبو المحكـك عميو.

نصت : سمطة المحكمة في خصـ مدة الحجز التي قضاىا المتيـ قبؿ صدور الحكـ (ٕ)
مف نظاـ ركما عمى أنو: )تخصـ المحكمة عند تكقيع عقكبة السجف أم  ٕ/ٛٚالمادة 

ألمر صادر مف المحكمة.  كفقان الحتجاز في ا كقت، إف كجد، يككف قد قضي سابقان 
في االحتجاز فيما يتصؿ بسمكؾ يكمف كراء  يكلممحكمة إف تخصـ أم كقت آخر قض

 الجريمة(.

                                  
الستبعاد المسؤكلية  كافيان  )أ( مف كثيقة القكاعد يعد مف الظركؼ المخففػة: تمؾ التي ال تشكؿ أساسان ٕ/٘ٗٔقاعدة لم كفقان ( ٔ)

، كتعكيض الضحية  أكالجنائية، كقصكر القدرة العقمية لممداف،  التعاكف  أكاإلكراه الذم كقع عميو، كسمككو بعد ارتكاب الجـر
 مع المحكمة.

أم إدانات جنائية سابقة بجرائـ مف  -ٔ)ب( مف كثيقة القكاعد أنو يعد مف الظركؼ المشددة: ٕ/٘ٗٔ( نصت القاعدة ٕ)
كاف الضحية مجردا  إذاارتكاب الجريمة  -ٖالصفة الرسمية؛  أكإساءة استعماؿ السمطة  -ٕتماثميا؛  أكاختصاص المحكمة 

ارتكاب  -٘تعدد الضحايا؛  أكارتكاب الجريمة بقسكة زائدة  -ٗعمى كجو الخصكص مف أم كسيمة لمدفاع عف النفس؛
أم ظركؼ لـ تذكر  -ٙ؛ ٕٔمف المادة  ٖفي الفقرة  إليياألم مف األسس المشار  كفقان الجريمة بدافع ينطكم عمى التمييز 

 كلكنيا تعد بحكـ طبيعتيا مماثمة لتمؾ المذككرة أعبله.
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  :: العقوبة المدنيةثانياً 
مف  ٘ٚلـ يغفؿ المشرع الدكلي جبر الضرر، فكضع أحكاـ العقكبات المدنية في المادة 

مف نظاـ ركما أف تضع المحكمة مبادئ فيما يتعمؽ  ٔ/٘ٚنظاـ ركما، فقد نصت المادة 
فيما يخصيـ بما في ذلؾ رد الحقكؽ كالتعكيض  أكبجبر األضرار التي تمحؽ بالمجني عمييـ 

لذلؾ ضمنت ىذه المبادئ في القسـ الثالث مف الفصؿ الرابع مف كثيقة  كرد االعتبار. كتنفيذان 
  .(ٔ)القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات

كيقتضي األمر أف نحدد ضحايا الجريمة الذيف يستحقكف التعكيض، كنبيف سمطة 
 المحكمة بشأف نظر التعكيض، ككيفية تقديره:

 ضحايا الجريمة: -1
مف  ٘ٛلمقاعدة  كفقان  –جميع "ضحايا" الجريمة، كىـ  -جبر الضرر -يشمؿ التعكيض 

"المحمييف" باتفاقية جنيؼ الثانية المتضرريف مباشرة مف  األشخاص - (ٕ)كثيقة القكاعد
، (ٙ)اإلنسانية اإلغاثةالمسمحة كجمعيات  -(٘)المنظمات أك - (ٗ)، ككذلؾ المؤسسة(ٖ)الجريمة

 كت كالزكارؽ المحايدة الذيف تعرضت ممتمكاتيـ المحمية لمضرر. كمبلؾ السفف كاليخ
 سمطة المحكمة بشأف تعويض المجني عمييـ: -2

مف نظاـ ركما عمى أنو: )يجكز لممحكمة أف تحدد في حكميا، عند  ٔ/٘ٚنصت المادة 
أذل  أكخسارة  أكبمبادرة منيا في الظركؼ االستثنائية، نطاؽ كمدل أم ضرر  أكالطمب 

فيما يخصيـ، كأف تبيف المبادئ التي تصرفت عمى أساسيا(.  أكيمحؽ بالمجني عمييـ 
 كيتضح أف سمطة المحكمة تقـك عمى األسس التالية:

                                  
لممحكمة  األساسيمف قبؿ جمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما  - اإلثباتاعد كقك  اإلجرائيةكثيقة القكاعد  -( اعتمدت ٔ)

ـ ) راجع: كثيقة ٕٕٓٓأيمكؿ/سبتمبر  ٓٔ إلى ٖالجنائية الدكلية، في دكرتيا األكلى المنعقدة في نيكيكرؾ خبلؿ الفترة مف 
 (.(ICC-ASP/1/3 SUPPاألمـ المتحدة 

كالقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات: )أ( يدؿ  األساسيأنو: )ألغراض النظاـ مف كثيقة القكاعد عمى  ٘ٛ( نصت القاعدة ٕ)
الطبيعييف المتضرريف بفعؿ ارتكاب أم جريمة تدخؿ في نطاؽ اختصاص المحكمة؛ )ب(  األشخاصعمى ”الضحايا “لفظ 

 أكتيا المكرسة لمديف المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أم مف ممتمكا أكالمنظمات ” الضحايا“يجكز أف يشمؿ لفظ 
األغراض الخيرية، كالمعالـ األثرية كالمستشفيات كغيرىا مف األماكف كاألشياء المخصصة  أكالعمـ  أكالفف  أكالتعميـ 

 ألغراض إنسانية(.
 لما تقدـ. كفقان ( كىـ المجني عمييـ في ىذه الجريمة، ٖ)
 في النزاع الدكلي المسمح.( المقصكد بالمؤسسة العسكرية: القكات المسمحة لدكلة طرؼ ٗ)
تتشكؿ  أكتحارب المستعمر،  تي( المقصكد بالمنظمة المسمحة: المميشيات العسكرية التي تشترؾ في النزاع المسمح، كال٘)

 لمكاجية غزك أجنبي. 
اليبلؿ  أك –جمعيات الصميب األحمر  سكاءن : تمؾ الجمعيات المعترؼ بيا في دكليا، اإلنسانية اإلغاثة( يقصد بجمعيات ٙ)

التي تقدـ المساعدة الطبية لجرحى كمرضى النزاع الدكلي المسمح،  اإلنسانيةغيرىا مف الجمعيات  أكالكطنية،  –األحمر 
 مف جنسية دكلة أخرل محايدة.  أككبغض النظر عف جنسيتيا، فيستكم أف تككف مف نفس جنسية الدكلة، 
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38 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

 تابعة لمدعوى الجزائية: الدعوى التعويض  -أ
ضد شخص  مباشران  مف نظاـ ركما أنو: لممحكمة أف تصدر أمران  ٕ/٘ٚت المادة قرر 

ني عمييـ، بما في ذلؾ: رد الحقكؽ، كالتعكيض، كرد جر أضرار الممداف تحدد فيو جب
االعتبار. أم أف سمطة المحكمة تنشأ عند دخكؿ الدعكل حكزتيا، كالسمطة مرىكنة بإدانة 

 الدعكل المدنية. بفبل تختص البراءة ، فإذا نصت (ٔ)المتيـ
 عمى طمب:  بناءً التعويض دعوى  -ب

أنو: يجكز لممحكمة أف تحدد في حكميا،  عمى مف نظاـ ركما ٔ/٘ٚنصت المادة 
 أكخسارة  أكبمبادرة منيا في الظركؼ االستثنائية، نطاؽ كمدل أم ضرر  أكعند الطمب 

أف ال تنظر المحكمة مسألة  األصؿفيما يخصيـ. أم أف  أكأذل يمحؽ بالمجني عمييـ 
 إلىعمى طمب المضركر مف الجريمة، كلكف يجكز استثناء أف تبادر  بناءن  إالالتعكيض 

ذلؾ، كلكف تقرير التعكيض يككف مرىكنا بالبيانات المقدمة مف طالبي التعكيض. فقد نصت 
مف نظاـ ركما أنو: قبؿ إصدار أمر بمكجب ىذه المادة، يجكز لممحكمة أف  ٖ/٘ٚالمادة 
مف سكاىـ مف  أكمف المجني عمييـ  أكمداف تقديـ بيانات حالة مف الشخص ال إلىتدعك 

ممف ينكب عنيـ، كتضع المحكمة ىذه البيانات  أكالدكلة المعنية  أكالمعنييف  األشخاص
 في اعتبارىا.

 تقدير التعويض: -جػ 
أسس تقدير  اإلثباتمف قكاعد  ٜٚ مادةال بينتمف نظاـ ركما،  ٘ٚلممادة  تنفيذان 

 التعكيض كما يمي:
أنو: لممحكمة أف تقدر  ٔ/ٜٚ: نصت القاعدة استحقاؽ التعويض لمضحاياتقدير  (ٔ)

إف ارتأت ذلؾ، آخذة في  بيما معان  أكجماعي،  أكجبر األضرار عمى أساس فردم، 
إصابة. كغني عف البياف أف ضحايا  أكخسارة  أكالحسباف نطاؽ كمدل أم ضرر 

قد يتعددكف: فيـ جرحى جريمة انتياؾ الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية 
 أكالمؤسسة العسكرية  سكاءن كمرضى القكات المسمحة، كمالككا الممتمكات المحمية، 

 .اإلغاثةجمعيات 
أنو: لممحكمة  ٕ/ٜٚت القاعدة قرر : والخسائر واإلصابات األضرارتحديد نطاؽ ومدى  (ٕ)

عمى طمب الشخص  بناءن  أكممثمييـ القانكنييف،  أكعمى طمب الضحايا  بناءن أف تعيف، 
 أكبمبادرة منيا، خبراء مؤىميف لممساعدة عمى تحديد نطاؽ كمدل أم ضرر  أكالمداف، 

                                  
أف: تحتـر المحكمة في جميع األحكاؿ حقكؽ الضحايا كالشخص  اإلثباتمف قكاعد  ٜٚمف القاعدة  ٖ( نصت الفقرة ٔ)

 المداف. كىك ما يعني أف سمطة المحكمة بشأف التعكيض مرىكنة باإلدانة.
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تعمقت بيـ، كعمى اقتراح مختمؼ الخيارات المتعمقة  أكإصابة لحقت بالضحايا  أكخسارة 
 .(ٔ)باألنكاع المناسبة لجبر الضرر كطرائؽ جبره

 الحكـ بالتعويض: -د
أنو بعد تقدير التعكيضات يصدر الحكـ  اإلثباتكاعد مف ق ٜٛأكضحت القاعدة 
 بصكرة جماعية: أكبالتعكيض بصكرة فردية، 

أنو تصدر األحكاـ الفردية  ٔ/ٜٛ: نصت القاعدة الحكـ المباشر بالتعويض الفردي (ٔ)
 بجبر الضرر في حؽ الشخص المداف مباشرة.

أنو يجكز لممحكمة  ٕ/ٜٛت القاعدة قرر : الحكـ بإيداع التعويض الصندوؽ الستئماني (ٕ)
أف تأمر بأف يكدع لدل الصندكؽ االستئماني مبمغ الجبر المحكـك بو ضد شخص 

يتعذر إصدار حكـ فردم بجبر الضرر مباشرة لفائدة كؿ  أكمداف، عندما يستحيؿ 
كيككف مبمغ جبر الضرر المحكـك بو المكدع لدل الصندكؽ االستئماني  ،ضحية
 كؿ ضحية بأسرع ما يمكف.  إلىكيقدـ  ،ارد الصندكؽ األخرلعف كؿ مك  منفصبلن 

لعدد  الضرر نظران  - ٖ/ٜٛكما أكضحت القاعدة  –كيتـ الحكـ بيذه الطريقة الجماعية 
 . (ٕ)الضحايا كنطاؽ جبر الضرر كأشكالو كطرائقو

  

                                  
ممثمييـ  أكأف: تدعك المحكمة، عند االقتضاء، الضحايا  -في عجزىا  – اإلثباتمف قكاعد  ٜٚمف القاعدة  ٕ( نصت الفقرة ٔ)

 كدكؿ لتقديـ مبلحظاتيـ بشأف تقارير الخبراء. أشخاصعف كؿ مف ييميـ األمر مف  الشخص المداف فضبلن  أكالقانكنييف، 
تعذر التنفيذ عمى  إذا  –باعتقادنا –استخداـ مكارد الصندكؽ لفائدة الضحايا. كيتـ ذلؾ  - ٘/ٜٛلمقاعدة  كفقان  –( فيجكز ٕ)

 المداف. 
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 اخلــبتـًـــخ
بعض  إلى اإلشارة، يتعيف بياف النتائج المستخمصة مف ىذا البحث، كمف المناسب ختامان 

 التكصيات بشأف مكضكعو:
 : النتائج: أولً 

عدد مف النتائج، يمكف تصنيفيا في فئتيف رئيسيتيف: الفئة األكلى،  إلىخمصت الدراسة 
 المبادئ العامة لمحماية؛ كالفئة الثانية، الحماية الجنائية لمممتمكات.

لؤلحكاـ العامة لمحماية: إف اتفاقية جنيؼ الثانية تنطبؽ في حالة أف تككف القكات  كبالنسبة-ٔ
 مبحرة. كفي ىذا النطاؽ المكاني، تبيف:

ف الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الثانية تتمثؿ في: السفف المستشفيات كحمكالتيا إ-أ
شتباؾ، ككسائؿ النقؿ كقكارب النجاة الخاصة بيا، كأجنحة المرضى عمى البكارج عند اال

المحايدة التي تقدـ المساعدة لمجرحى  اإلنقاذالطبي، كالسفف التجارية كاليخكت كزكارؽ 
في المنشآت الطبية الساحمية  – أيضان  –كالمرضى كالمنككبيف في البحار؛ كتتمثؿ 

 الساحمية.  اإلنقاذالمحمية باتفاقية جنيؼ األكلى، كمنشآت 
دائمة، كال تتكقؼ إال في حاالت استثنائية، كالضركرة كالدفاع ف حماية ىذه الممتمكات إ-ب

 الخركج عف كاجباتيا المحددة؛ كبشركط محددة. أك، يالشرع
أسر السفف المحمية،  أككبالنسبة لمحماية الجنائية، حظرت االتفاقية اليجـك عمى ىذه الممتمكات -ٕ

مف االتفاقية،  ٔ٘لممادة  كفقان االستيبلء عمى حمكالتيا. كمخالفة الحظر يعد "جريمة حرب"،  أك
مف اتفاقية جنيؼ األكلى تدمير  ٓ٘" مف نظاـ ركما. جرمت المادة ٗ)أ( " ٕ/ٛكالمادة 

العقكبة عمى مف نظاـ ركما  ٚٚاالستيبلء عمييا. كنصت المادة  أكالممتمكات المحمية 
كاف لو مقتضى. ككضع نظاـ  إذاجبر الضرر "التعكيض" عمى  ٘ٚالمادة  الجنائية، كنصت

ركما المبادئ العامة لمتجريـ كالعقاب، كتتمخص بالنسبة ليذه الجريمة في أف المسؤكلية الجنائية 
فردية، كأف المسؤكلية مفترضة لمقادة كالرؤساء، كال يجكز الدفع بالحصانة، كعدـ سقكط الجريمة 

كز التنازؿ عنيا، كأف لممحكمة الجنائية الدكلية سمطة بحث كتقرير أسباب بالتقادـ كال يج
 كمكانع المسؤكلية، كسمطة تقرير العقكبة المناسبة بحسب الظركؼ.       اإلباحة

 : التوصيات: ثانياً 
رغـ كجكد القكاعد النظرية، إال أف فاعمية التطبيؽ منعدمة خاصة في الشرؽ األكسط؛ كلذلؾ 

 : نكصي بػاآلتي
، في التشريعات الكطنية كقكاعد السمكؾ العسكرم اإلنسانيقكاعد القانكف الدكلي  تقنيفضركرة  -ٔ

 لمنع الجريمة قبؿ كقكعيا، كتحقيقا لمردع العاـ.  تدبيران 
عادةتفعيؿ دكر الدكؿ الحامية كالبحث في كسيمة دعـ دكر المنظمة البديمة،  -ٕ  النظر في شركط  كا 

 لجاف تقصي الحقائؽ كتحقيؽ االنتياكات، كتفعيؿ دكر القضاء الجنائي الكطني كالدكلي.
 لمردع الخاص. لمعدالة، كتفعيبلن  القضاء الجنائي عمى المستكييف الكطني كالدكلي، تحقيقان  تفعيؿ -ٖ
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 عـــاملزاد قائنــ٘
 : الكتب العامة:أولً 
 ـ.ٜٗٛٔ، طبعة بدكف دار كمكاف نشرد. أحمد عبدالعزيز األلفي، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ،  -ٔ
الطبعة  ،القاىرة، القسـ العاـ، دار النيضة العربيةد. أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات  -ٕ

 ـ.ٜٜٙٔالسادسة 
 ـ.ٕٓٓٓطبعة  ،القاىرة، النيضة العربيةالقسـ العاـ، دار د. حسنيف عبيد، دركس في قانكف العقكبات،  -ٖ
العرفي، المجمد األكؿ، القكاعد،  اإلنسانيبؾ، القانكف الدكلي  ،جكف مارم ىنكرتس، كلكيز دكزكالد د. -ٗ

 ـ.ٕٚٓٓالمجنة الدكلية لمصميب األحمر، جنيؼ، طبعة سنة 
 ـ.ٜٗٚٔ، طبعة اإلسكندريةد. رمسيس بيناـ، الجريمة كالمجـر كالجزاء، منشأة المعارؼ،  -٘
حسف الشرفي، جريمة االلتحاؽ بالقكات المسمحة لدكلة في حالة حرب مع اليمف، أكاديمية  يعمد.  -ٙ

 ـ.ٜٜٗٔ –ـ ٖٜٜٔالشرطة، صنعاء، طبعة 
  ،الطبعة الثالثة ،القاىرة، دار النيضة العربيةد. مأمكف محمد سبلمة، قانكف العقكبات، القسـ العاـ،  -ٚ

 ـ.ٕٔٓٓسنة 
طبعة ، ساسية كنظرياتو العامة، القاىرةكض، القانكف الجنائي، مبادؤه األد. محمد محيي الديف ع -ٛ

 ـ.ٖٜٙٔ
الطبعة  ،القاىرة، دار النيضة العربيةد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ،  -ٜ

 ـ.ٜٜٛٔ ،السادسة
صالح أنقع، جرائـ الخيانة العظمى، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،   يعمد. مطير  -ٓٔ

 ـ.ٖٕٓٓطبعة 
امة شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات، القسـ العاـ، الجزء األكؿ، النظرية الع، _______________ -ٔٔ

 ـ.ٕٚٓٓ ،، الطبعة األكلىلمجريمة، مركز الصادؽ، صنعاء
لجرائـ كالعقكبات، القسـ العاـ، الجزء الثاني، النظرية العامة ، شرح قانكف ا_______________ -ٕٔ

 ـ.ٕٚٓٓ ،الطبعة األكلى ،لمعقكبة، مركز الصادؽ، صنعاء
 ـ.ٕٙٔٓ، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، جنيؼ، طبعة اإلنسانيد. نيمس ميمتسر، القانكف الدكلي  -ٖٔ
 :األبحاث العممية: ثانياً 
اتجاىات قضاء محكمة النقض كاإلبراـ في التفرقة بيف الفاعؿ كالشريؾ في د. السعيد مصطفى السعيد،  -ٔ

العدد األكؿ، السنة  ،القاىرة ،الجريمة، مجمة القانكف كاالقتصاد، الصادرة عف كمية الحقكؽ، جامعة فؤاد
 ـ.ٕٜٗٔيناير  -ىػ  ٖٓٙٔالثانية عشرة، محـر 

صالح عبيد، مفترضات الجريمة، مجمة القانكف كاالقتصاد، الصادرة عف كمية  إبراىيـد. حسنيف  -ٕ
 .ٜٗـ، السنة ٜٜٚٔسبتمبر كديسمبر  ٗ، ٖالحقكؽ، جامعة القاىرة، العدداف 

صالح أنقع، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ األكلى، مجمة  يعمد. مطير  -ٖ
 ـ.ٕٕٓٓامعة سبأ كأكاديمية الشرطة، اليمف، العدد السادس، سنة الدراسات القانكنية كاالجتماعية، ج

، جريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة، مجمة _________________ -ٗ
 ـ.ٕٕٓٓ، سنة الخامس ، العددصنعاءأكاديمية الشرطة،  مركز بحكث الشرطة، منارات األمف،
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 :الدوليةالتفاقيات والوثائؽ : ثالثاً 
 ـ.ٜٚٓٔالئحة اتفاقية الىام لسنة  -ٔ
 ـ.ٜٜٗٔاتفاقية جنيؼ األكلى لسنة  -ٕ
 ـ.ٜٜٗٔاتفاقية جنيؼ الثانية لسنة  -ٖ
 ـ.ٜٚٚٔاألكؿ لسنة  اإلضافيالبركتكككؿ  -ٗ
 ـ.ٜٜٛٔلممحكمة الجنائية الدكلية لسنة  األساسيالنظاـ  -٘
 ـ .ٕٕٓٓالجرائـ الصادرة سنة  أركافكثيقة  -ٙ
 ـ.ٕٕٓٓلسنة  اإلثباتكقكاعد  اإلجراءاتكثيقة قكاعد  -ٚ
 ـ "مشركع اتفاؽ بشأف مناطؽ كمكاقع االستشفاء ".ٜٜٗٔالممحؽ األكؿ باتفاقية جنيؼ األكلى لسنة  -ٛ
 الدوريات والموسوعات:: رابعاً 
 .ية الحقكؽ، جامعة فؤاد )القاىرة(مجمة القانكف كاالقتصاد، كم -ٔ
 .صاد، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرةتمجمة القانكف كاالق -ٕ
 .صنعاءمجمة منارات األمف، مركز بحكث الشرطة، أكاديمية الشرطة،  -ٖ
 .صنعاءمجمة الدراسات القانكنية كاالجتماعية، جامعة سبأ كأكاديمية الشرطة،  -ٗ
 ـ.ٕٕٓٓبعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر بالقاىرة،  إصدار، اإلنسانيمكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي  -٘

 :المراجع األجنبية: خامساً 
1- Smith (J.C ) & Hogan (Brian) :“Criminal Law“ 5th ed, Butterworth,“ London “ 1986. 

 :المواقع اإللكترونية: سادساً 
1-www.icrc.org- 

http://www.icrc.org-/
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 الدراســــ٘ملـدــص 
يعد ىذا البحث بمثابة إطبللة عمى مكضكع ىاـ كحيكم، كذك أبعاد اقتصادية كصحية 

أىمية البيئة،  إلىكاجتماعية كسياسية كثقافية كغيرىا مف مجاالت الحياة، حيث يمفت النظر 
كالذم ىك دكف شؾ أحد مككنات حقكؽ اإلنساف األساسية، كمف شأف االنتياكات التي 
تصيبيا تيديد البشرية جمعاء، األمر الذم يستدعي تظافر الجيكد لحماية البيئة كالمحافظة 

 عمييا.
التي كقد ازداد االىتماـ الدكلي بالبيئة كشؤكنيا، كتجمى ذلؾ في المؤتمرات كاالتفاقات 

رعتيا األمـ المتحدة لفرض التزامات كتدابير لمحد مف التمكث البيئي، كما أنيا فتحت المجاؿ 
كيضطمع بميمة كضع قكاعد كأحكاـ  ،لبزكغ القانكف الدكلي لمبيئة كفرع جديد لمقانكف الدكلي

 التعرؼ عمى خصائص القانكف الدكلي لمبيئة، إلىالحفاظ عمى البيئة، لذا ييدؼ ىذا البحث 
 كالمبادئ التي يقـك عمييا لمحفاظ عمى البيئة.

 كفي الختاـ، قدـ البحث عددان مف النتائج كالتكصيات.
  الكممات المفتاحية:

 القانكف الدكلي لمبيئة، التنمية المستدامة، حقكؽ اإلنساف، التمكث البيئي، األمـ المتحدة.
International Environmental law and the United Nations Mechanisms in 

Establishing its Roles.  

ABSTRACT 

This research is considered as an overview of an important and vital topic, with 

economic, health, social, political, cultural dimensions and more of life aspects. It 

draws attention to the importance of the environment, which is undoubtedly a 

component of basic human rights, and the violations that threaten it which poses 

threats to humanity at large. This calls for concerted efforts to protect and preserve 

the environment. 

International interest in the environment and its affairs has increased, this was 

evident in the conferences and agreements sponsored by the United Nations to 

impose obligations and measures to reduce environmental pollution, as it opened the 

way for the emergence of international environmental law as a new branch of 

international law, The study reaches several conclusions including. 

Key words: International environmental law, sustainable development, human 

rights, environmental pollution, United Nation. 
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 ٘:ـــدمـكامل
عناؽ األجياؿ الحالية كالقادمة، ككانت أالبيئة إرث إنساني مشترؾ، كىي أمانة في 

النيضة الصناعية السبب األكؿ في تدىكر البيئة بشكؿ كبير كعمت آثارىا السمبية كافة 
أصقاع العالـ، فمخاطر التمكث البيئي ال تعرؼ الحدكد السياسية كأخطارىا ال تقؿ عف 

 أخطار الحركب كالصراعات.
كنظران لمحدكدية أثر التشريعات الكطنية في مجاؿ حماية البيئة كتنامي الكعي لدل المجتمع 

القانكف الدكلي، الذم تكلى  إلىع حماية البيئة ك الدكلي بأىمية البيئة كالحفاظ عمييا، انتقؿ مكض
كباتت ىذه  كضع قكاعد قانكنية دكلية تتناكؿ قضايا البيئة، كتحكـ سمككيات الدكؿ في ىذا المجاؿ.

القكاعد القانكنية تشكؿ في مجمكعيا فرعان جديدان مف فركع القانكف الدكلي العاـ صار يعرؼ بالقانكف 
الدكلي لمبيئة، ككاف لؤلمـ المتحدة الدكر الياـ في ىذا المضمار التي عقدت العديد مف المؤتمرات 

 طر المحدقة بالبيئة.الدكلية، لحشد جيكد المجتمع الدكلي لمعمؿ المشترؾ لمكاجية المخا
كمف ىنا جاء اىتمامنا بإجراء ىذه الدراسة عف القانكف الدكلي لمبيئة، كبياف خصائص 
كمبادئ ىذا القانكف، مع استعراض دكر األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ، لذلؾ نكضح في ىذه 

 : اآلتيةالمقدمة العناصر 
 أىمية موضوع البحث:

 جكانب عممية كعممية، أىميا:تبرز أىمية مكضكع البحث مف عدة 
يستمد ىذا البحث أىميتو مف أىمية المكضكع الذم يتناكلو، كىك البيئػة، فيػي قضػية ىامػة تيـػ  -ٔ

 كافة الشعكب كالدكؿ، السيما أنيا باتت مف أىـ قضايا المجتمع الدكلي في الكقت الراىف.
 بصكرة مباشرة كغير مباشرة.إيضاح القكاعد كاآلليات القانكنية الدكلية المعنية بحماية البيئة  -ٕ
 دراسة الممكثات التي تتعرض ليا البيئة، نتيجة التطكرات الصناعية كالتكنكلكجيا. -ٖ
إبػػػراز أىميػػػة الحفػػػاظ عمػػػى البيئػػػة فػػػي مجػػػاؿ أعمػػػاؿ التنميػػػة المسػػػتدامة، التػػػي يجػػػب أف  -ٗ

 تستكفي متطمبات حماية البيئة.
اإلنسػػاف، التػػي تػػرتبط بػػأىـ ىػػذه  إظيػػار االرتبػػاط الكثيػػؽ بػػيف مسػػائؿ حمايػػة البيئػػة كحقػػكؽ -٘

 الحقكؽ، أال كىك الحؽ في الحياة في بيئة نظيفة صحية.
 حداثة المكضكع؛ ككنو يعد مف المكضكعات الحديثة في القانكف الدكلي العاـ. -ٙ
قمة الدراسػات العمميػة التػي تناكلػت القػانكف الػدكلي لمبيئػة، كمػف ثػـ فػإف ىػذه الدراسػة تمثػؿ  -ٚ

 بة القانكنية.المكت إلىإضافة عممية 
 مشكمة البحث:

بأىميػة البيئػة كالحفػاظ عمييػا،  -عمى األقؿ مف الناحيػة النظريػة -رغـ االعتراؼ الدكلي 
ال أف االخػتبلؿ فػي إلكافة شعكب العالـ،  كاألساسيكبانيا أحد اىـ متطمبات العيش المشترؾ 
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ىػػذا الجانػػب فػػي  الحفػػاظ عمػػى البيئػػة يكمػػف فػػي الجانػػب العممػػي كالتطبيقػػي، كيتطمػػب اعمػػاؿ
التػػي كضػػعتيا األمػػـ  كاآلليػػاتالخاصػػة بالقػػانكف الػػدكلي لمبيئػػة،  األحكػػاـالمقػػاـ األكؿ معرفػػة 

 المتحدة إلرساء قكاعده. 
 تساؤلت البحث:

الخاصة بالقانكف الدكلي لمبيئة؟  األحكاـيطرح ىذا البحث تساؤؿ رئيس ىك، ماىي 
 يجب اإلجابة عنيا؛ كمف أىميا: كينبثؽ عنو مجمكعة مف التساؤالت الفرعية التي

 ما ىك التمكث البيئي؟ كماىي أنكاعو؟ -
 ماىي الخصائص كالمبادئ التي يقـك عمييا القانكف الدكلي لمبيئة؟ -
 ما الدكر الذم قامت بو ىيئة األمـ المتحدة في مجاؿ حماية البيئة؟-
 العبلقة بيف حماية البيئة كحقكؽ اإلنساف؟ كالتنمية المستدامة؟ أكجوما  -

 أىداؼ البحث:
إيضاح األحكاـ الخاصػة بالقػانكف الػدكلي لمبيئػة، كأنػو قػانكف مكتمػؿ األركػاف كالخصػائص  -ٔ

 القانكنية.
 تحديد المبادئ التي يقـك عمييا القانكف الدكلي لمبيئة. -ٕ
 لمبيئة كحقكؽ اإلنساف، كتحقيؽ التنمية المستدامة.بياف أكجو العبلقة بيف القانكف الدكلي  -ٖ

 منيجية البحث:
األىػداؼ  إلػىنظران لؤلىمية التي يكتسبيا مكضكع البيئة كالتغير المناخي، كبغيػة الكصػكؿ 

المتكخاة مف كراء ىذا البحث، فقد اعتمدت عمى جممة مف المنػاىج العمميػة التػي تتكامػؿ فيمػا 
المػػػنيج  إلػػػىتعراض مراحػػػؿ االىتمػػػاـ الػػػدكلي بالبيئػػػة، إضػػػافة بينيػػػا، كػػػالمنيج التػػػاريخي؛ السػػػ

الكصفي كالتحميمي لتكضيح بعض المفاىيـ الخاصة بالمكضكع؛ كتحميؿ قكاعد كأحكاـ القانكف 
الدكلي لمبيئة مف أجػؿ المعرفػة الشػاممة كالدقيقػة، كمػا تػـ االسػتعانة بػالمنيج المقػارف؛ لممقارنػة 

 بالبيئة لمعرفة أكجو الشبو كاالختبلؼ بينيما.بيف االتفاقات الدكلية المعنية 
 خطة البحث:
ثبلثػػة مباحػػػث،  إلػػػىألىػػػداؼ البحػػث، تػػػـ تقسػػيـ ىػػػذه الدراسػػة  لمػػا سػػػبؽ، كتحقيقػػان  اسػػتنادان 

 يسبقيا مطمب تمييدم كما يمي:
 : التطكر التاريخي لبلىتماـ الدكلي بالبيئة.المطمب التمييدي

 لمبيئة.: خصائص القانكف الدكلي المبحث األوؿ
 : مبادئ القانكف الدكلي لمبيئة.المبحث الثاني
 : آليات األمـ المتحدة في إرساء قكاعد القانكف الدكلي لمبيئة.المبحث الثالث

 : كتتضمف النتائج كالتكصيات.الخاتمة
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 التنَـــٔدٖ بـاملطل
 التـطْر التارخيـٕ لالٍتناو الدّلٕ بالبٔئــ٘

بداية الخميقة عمى ىذه األرض، ككانت جميع عاشت البيئة عصرىا الذىبي منذ 
عناصرىا كمككناتيا مف الجك كالبر كالبحر مصانة مف كافة أنكاع كأشكاؿ التمكث كاالعتداء، 
ككانت كافة المخمكقات عمى كجو ىذه البسيطة تنعـ ببيئة نظيفة كخالية تمامان مف التمكث، 

نساف كبدء تككف التجمعات حتى في العصكر التي خمت كجكد اإل ،كاستمر الكضع ىكذا
 كتككف الممالؾ كالحضارات البشرية. ،البشرية المنظمة

أدركت الحضارات القديمة أىمية المحافظة عمى البيئة، كمارس اإلنساف في تمؾ الحقبة 
نشاطاتو في الصيد كالزراعة، كتربية الحيكانات دكف المساس بالبيئة، كاالمتناع عف إتياف أم 

 ير سمبان عمى عناصر البيئة كمككناتيا، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ:عمؿ مف شأنو التأث
التي كاف ليا دكران ميمان كريادم في الحفاظ عمى البيئة،  :الحضارة السبئية في اليمف -ٔ

فكانت أكؿ مف شيد السدكد، كطكر أنظمة الرم، كأكجدت أنماطان جديدة خاصة لمزراعة 
 .ٔ() مة تخزيف الغبلؿ)المدرجات الزراعية( كتنظيـ المراعي، كأنظ

نجد الحاؿ ذاتو التي حرصت عمى المحافظة عمى نير النيؿ مف  :في مصر القديمة -ٕ
، كعمى ذات النيج سارت حضارة ٕ() التمكث كالمحافظة عمى التربة كالمحاصيؿ الزراعية

 .ٖ() ما بيف النيريف
بحماية البيئة كمككناتيا، إذ ألؼ الفيمسكؼ  واىتمت الحضارة اليونانية وفالسفتيا -ٖ

قراط( كتابان بعنكاف: "عبر األجكاء كالمياه كاألماكف"، كضح فيو تأثير ساليكناني )
، كما أضاؼ الفبلسفة (ٗ) المككنات الثبلث عمى حياة الكائنات الحية كخاصة اإلنساف

 كالعمماء اليكنانييف العديد مف المؤلفات في ىذا المجاؿ.
اىتمامان بالغان بالبيئة، ككاف ليا قصب السبؽ في التعريؼ  :الشريعة اإلسالمية وأولت -ٗ

سنة، كلـ يقتصر  ٓٓٗٔأكثر مف  بمشكبلت البيئة كالتبصير بأىمية المحافظة عمييا منذُ 

                                  
كمػػا بعػػدىا، كػػذلؾ محمػػد حسػػيف الفػػرح:  ٕٚ، صٕـ، طٕٔٓٓ، ، بيػػركتالفكػػر( تكفيػػؽ بػػرد: تػػاريخ العػػرب القػػديـ، دار ٔ)

ـ، ٕٗٓٓسػػػنة(، المجمػػػد األكؿ،  ٜٓٓالجديػػػد فػػػي تػػػاريخ دكلػػػة كحضػػػارة سػػػبأ كحميػػػر )معػػػالـ تػػػاريخ الػػػيمف الحضػػػارم عبػػػر 
 كما بعدىا. ٜٖإصدارات كزارة الثقافة كالسياحة، صنعاء، ص

ـْ فَػَذُركُه ِفػي ُسػْنُبِمِو ِإالَّ رآف الكػريـ: ( جاء عمى لساف يكسؼ عميو السػبلـ فػي القػٕ) قَػاَؿ َتْزَرُعػكَف َسػْبَع ِسػِنيَف َدْأَبػان َفَمػا َحَصػْدُت
 (.ٚٗ، سكرة يكسؼ، اآلية )َقِميبلن ِممَّا َتْأُكُمكفَ 

 ( غرامػة تقػدر بحػكاليٜ٘( تضمنت شريعة حمكرابي سبعة مكاد تحض عمى الحفاظ عمػى النخيػؿ، حيػث فرضػت المػادة )ٖ)
جػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػف الفضػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف يقطػػػػػػػػع شػػػػػػػػجرة كاحػػػػػػػػدة، لممزيػػػػػػػػد حػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػريعة حمػػػػػػػػكرابي انظػػػػػػػػر الػػػػػػػػرابط:  ٕٕٛ

http://eawe.evansville.edulanthology/hummurabi.htm  ٔتاريخ الزيارة/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 
(ٗ)http://eawe.evansville.edulanthology/hummurabi.htm  ٘تاريخ الزيارة/ٔٔ/ٕٕٓٓ. 

http://eawe.evansville.edulanthology/hummurabi.htm
http://eawe.evansville.edulanthology/hummurabi.htm
http://eawe.evansville.edulanthology/hummurabi.htm
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األمر عند ىذا الحد، بؿ إنيا جعمت مف المحافظة عمى البيئة جزء ال يتجزأ مف الديف، 
 .ٔ()كيؤثـ مف يقـك بأم عمؿ مف شأنو تمكيث البيئة حيث يثاب المحافظ عمييا،

تنطكم الشريعة اإلسبلمية عمى مقاصد كغايات معينة، كحفظ البيئة كرعايتيا تحقيؽ ك 
ىدارىا كتمكيث  ليذه المقاصد، فاالعتداء عمى البيئة كتمكيث مصادرىا كاستنزافيا كا 
شعاعات خطيرة تيدد حياة اإلنساف ككجكده،  مككناتيا، كما ينتج عنو مف مكاد سامة كا 

الدمار يتنافى مع مقاصد الشريعة، فالشريعة اإلسبلمية بما تحممو مف أسباب اليبلؾ ك 
تمؾ المتعمقة بحماية األرض،  سكاءن حريصة عمى الحفاظ عمى مككنات البيئة المختمفة، 

 .ٕ() أـ المياه، كالبحار كاألنيار، أـ المحيط الجكم
في  اإلنسانيةكىكذا تككف الشريعة اإلسبلمية قد تجاكزت كؿ األنظمة كالتشريعات 

ىتماـ بالبيئة، كجعمت حماية البيئة ىي مسؤكلية جماعية، كزخرت الشريعة بالعديد مف اال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        األحكاـ التي تحث عمى المحافظة عمى البيئة، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال                                                           

ِسِدينَ حانو كتعالى: الحصر قكلو سب ِض ُمفر ثَوا ِِف األَرر ِق اهللِ َوالَ َتعر ُبوا ِمنر ِرزر َ ُكُلوا َواْشر
()ٖ ،

الَِحَها َد إِصر ِض َبعر ِسُدوا ِِف األَرر َوالَ ُتفر
، كغيرىا مف اآليات كاألحاديث ككتابات فقياء ٗ()

 .٘() كعمماء المسمميف في ىذا المجاؿ
بالمفيـك السائد حاليان بدأت في النصؼ الثاني مف القرف  لمبيئةإف نشأة القانوف الدولي  -٘

العشريف، بعدما اتضح مقدار نتائج الدمار الذم أصاب البيئة، كأحد نتائج الثكرة 
الصناعية بما تخمفو مف نفايات كيميائية تسبب أضرار بالغة لمبيئة، عبلكة عمى الدمار 

                                  
قػػاؿ: )كيمػػيط األذل عػػف الطريػػؽ صػػدقة( ركاه البخػػارم  عػػف النبػػي  ( ركل أبػػك بكػػر بػػف أبػػي شػػيبو عػػف أبػػي ىريػػرة ٔ)

: )إف قامػت المخالفػة لمحػديث فػإف إلقػاء األذل فػي الطريػؽ يعػد سػيئة، كفػي ذات السػياؽ قػاؿ رسػكؿ اهلل  كمسمـ، كبمفيػـك
يػػزرع  أكالسػػاعة كفػػي يػػد أحػػدكـ فسػػيمة، فػػإف اسػػتطاع أال تقػػـك حتػػى يغرسػػيا فميغرسػػيا(، كقػػاؿ: )مػػا مػػف مسػػمـ يغػػرس غرسػػان 

 زرعان ... إال كاف لو صدقة(.
أحمػػد محمػػد المػػكني: حمايػػة مككنػػات البيئػػة فػػي اإلسػػبلـ، بحػػث منشػػكر فػػي كتػػاب أعمػػاؿ ( لممزيػػد حػػكؿ ذلػػؾ انظػػر: د. ٕ)

، كػػذلؾ د. صػػالح دركيػػش ٖٚ-ٕٚـ، صٕٚٔٓديسػػمبر  ٕٚ-ٕٙالمػػؤتمر الػػدكلي، آليػػات حمايػػة البيئػػة، طػػرابمس، لبنػػاف، 
، ٕ٘المرجػػع السػػابؽ، صالكاشػؼ: دكر الشػػريعة اإلسػػبلمية فػػي حمايػة البيئػػة، بحػػث منشػػكر كتػػاب أعمػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي، 

 كما بعدىا. ٖٕٓكذلؾ: أبك بكر عبداهلل الخرفاف: آلية تحقيؽ االستدامة البيئية في الشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص
 (.ٔٙ( سكرة البقرة، اآلية )ٖ)
 (.ٙ٘( سكرة األعراؼ، اآلية )ٗ)
( لممزيد حكؿ مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف البيئة انظر: د. يكسؼ القرضاكم: رعايػة البيئػة فػي الشػريعة اإلسػبلمية، دار ٘)

ـ ، )كيرل أف األفضؿ استخداـ مصطمح رعاية البيئة بدالن عف المحافظػة عمػى البيئػة(، انظػر ٕٔٓٓ، ٔالشركؽ، القاىرة، ط
صر البيئة غير الحية )الماء كاليكاء كاألرض( في الفقػو اإلسػبلمي، بػدكف دار كذلؾ أحمد عيد الحسيني الشكاؼ: حماية عنا

نشػػر، كػػذلؾ د. مػػاىر إسػػماعيؿ الجعفػػرم: نحػػك فمسػػفة إيمانيػػة لمتربيػػة البيئيػػة فػػي ضػػكء الرؤيػػة القرآنيػػة كالسػػنة الشػػريفة، دار 
ة الشػػريعة اإلسػبلمية لمبيئػة الطبيعيػػة، : د. ىنػاء فيمػي أحمػػد عيسػى: حمايػأيضػػان ـ، ٕٛٓٓالشػركؽ لمنشػر كالتكزيػع، األردف، 

 ـ.ٕٛٔٓدراسة فقيية مقارنة، بحث منشكر في مجمة جامعة المنصكرة، العدد الثالث كالثبلثكف، الجزء األكؿ، 
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نشطة الضارة لممكاد المشعة، كغيرىا مف اليائؿ الذم خمفتو الحركب، كتزايد مستكل األ
التزايد  إلىاألنشطة التي تمارس عمى المستكل الدكلي كالكطني الضار بالبيئة، إضافة 

التنبو لؤلخطار المحدقة بالبيئة، كالسعي  إلىاليائؿ في عدد السكاف، كؿ ىذا دفع العالـ 
نحك لجـ الكارثة البيئية التي طالت نتائجيا السمبية كافة أصقاع األرض، كباتت تيدد 

 حياة اإلنساف كالحيكاف كالنبات ككافة الكائنات الحية.
المخاطر  إلىتعكد البداية األكلى الحقيقية لؤلمـ المتحدة التي تنبيت منذ نشأتيا ك 
دة التي يتعرض ليا كككب األرض، كمف أجؿ ذلؾ عقدت األمـ المتحدة العديد مف المتزاي

المؤتمرات الدكلية، كانت غايتيا كضع قكاعد كأحكاـ قانكنية دكلية لمحفاظ عمى البيئة، 
 إلىكالعمؿ عمى الحد مف حدة التدىكر البيئي، كقد شكمت ىذه المؤتمرات باإلضافة 

 ، كمبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي لمبيئة.ٔ()اإلعبلنات كاالتفاقات الدكلية
االىتماـ العالمي بالبيئة كالحفاظ عمييا، كنشط الباحثكف  تزايد إلىمر الذم أدل األ

يقاؼ التمكث البيئي بكافة صكره كأشكالو،  ٕ()كالمفكركف الداعيف لكقؼ تدىكر البيئة كا 
كانتشرت مراكز األبحاث كالدراسات الخاصة بالبيئة، كالمحميات الطبيعية، كاشترؾ 

كالقانكنيكف كجمعيات البيئة كنشطاء البيئة مف مختمؼ دكؿ العالـ  ٖ()االقتصاديكف كالساسة
ة بأىمية الحفاظ عمى البيئة بإقامة الندكات كالكرش البيئية عمى المستكل الدكلي لمتكعي

كالتعاكف المشترؾ، كضركرة تظافر جيكد الجميع مف مختمؼ الدكؿ نحك السعي إليقاؼ 
صبلح ما يمكف إصبلحوكالح انتياكات البيئة،  .د مف التمكث كا 

 
  

                                  
ـ ٜٗ٘ٔ( ال يتسع المقاـ لسرد المعاىدات الدكلية المعنية بالبيئة، كلكف سنذكر نماذج ألىـ ىذه المعاىدات، اتفاقيػة لنػدف ٔ)

ـ بشػأف التػدخؿ فػي أعػالي ٜٜٙٔـ بشػأف التجػارب النككيػة، اتفاقيػة ٜٓٙٔبمنع تمكث البحار بالنفط، اتفاقية بػاريس  الخاصة
ـ بشػػػأف صػػػيد كحمايػػػة الطيػػػكر، اتفاقيػػػة بػػػاريس ٜٓٚٔالبحػػػار فػػػي حػػػاالت الكػػػكارث الناجمػػػة عػػػف التمػػػكث، اتفاقيػػػة برككسػػػيؿ 

ـ بشأف منع التمكث ٕٜٚٔلتراث الطبيعي كالثقافي، اتفاقية أكسمك ـ المبرمة في إطار منظمة اليكنيسكك بشأف حماية إٜٚٔ
ـ بشػأف حمايػة طبقػة األكزكف، اإلعػبلف الصػادر ٕٜٛٔالبحرم مف خبلؿ إلقاء النفايػات مػف الطػائرات كالسػفف، اتفاقيػة فيينػا 

االقتصػػػادية ـ الػػػذم يحػػػث الػػػدكؿ المتقدمػػػة عمػػػى الحػػػد مػػػف األنشػػػطة ٜٜٛٔـ، كبركتككػػػكؿ طككيػػػك ٕٜٜٔعػػػف قمػػػة األرض 
 الضارة.

مػايك  ٔٔاألمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة فػي  إلػىعالـ مف عمماء الطبيعة  ٕٕٓٓ( أبمغ تعبير عف ذلؾ الرسالة التي كجييا ٕ)
ضركرة التعاكف بيف بني البشر إلنقاذ البيئة مف الػدمار الػذم يمحقيػا، فيػذه الرسػالة تػدؽ أجػراس الخطػر  إلىـ، تدعك ٜٔٚٔ

فػػػراد مػػػف خطػػػكرة الػػػدمار الػػػذم تتعػػػرض لػػػو البيئػػػة، حػػػكؿ ىػػػذه الرسػػػالة انظػػػر: د. معمػػػر رتيػػػب محمػػػد كتحػػػذر الشػػػعكب كاأل
 .ٖٔـ، صٕٚٔٓ القاىرة، عبدالحافظ: القانكف الدكلي لمبيئة كظاىرة التمكث، دار النيضة العربية،

ايتيػا بػالقكؿ ""حمايػة البيئػة ( بيذا الخصكص عبر أكؿ كزير فرنسي لمبيئة السيد ركبيربكجاد عف أىمية البيئة كضركرة حمٖ)
 .ٖٓتعبر عف فكرة ىامة كرائدة... " نقبل عف د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، المرجع السابؽ، ص
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 ادلجحث األٔل
 خصـبئض انقــبٌَٕ انــذٔيل نهجٍئــخ

 تمييد وتقسيـ:
قراران بالحاجة الممحة لحماية البيئة مف قبؿ المجتمع  إدراكان لتأثير أخطار التمكث البيئي كا 
الدكلي، كاف ال مناص مف تطكير قكاعد القانكف الدكلي العاـ لتكاكب أحكامو تطكرات 
كمتطمبات المجتمع الدكلي في مجاؿ البيئة كالحفاظ عمييا، كقد تمثؿ ىذا التطكر في نشكء 

لدكلي لمبيئة كفرع جديد لمقانكف الدكلي يحقؽ مصمحة عامة لممجتمع الدكلي، كىي القانكف ا
حماية البيئة مف مختمؼ جكانبيا، ككنيا أحد األىداؼ األساسية لقكاعد القانكف الدكلي، 

القانكف  أشخاصكيقصد بالقانكف الدكلي لمبيئة مجمكعة القكاعد كالمبادئ التي تنظـ أنشطة 
مبيئة الناتجة عف األنشطة البشرية، كىنا يثار تساؤؿ حكؿ ل األضرارالدكلي في منع كتقميؿ 

خصائص القانكف الدكلي لمبيئة؟ كلذا نخصص ىذا المبحث لئلجابة عف ذلؾ مف خبلؿ 
 ثبلثة مطالب كما يمي:

 المطمب األكؿ: القانكف الدكلي لمبيئة فرع لمقانكف الدكلي العاـ.
 .اإلنسافالثاني: القانكف الدكلي لمبيئة أحد حقكؽ المطمب 

 المطمب الثالث: القانكف الدكلي لمبيئة يغمب عميو الطابع الفني كالعممي.
 املطلب األّل

 فزع للكاىٌْ العاوالكاىٌْ الدّلٕ للبٔئ٘ 
أثار استخداـ الكاليات المتحدة األمريكية لمسبلح النككم ضد الياباف في الحرب العالمية 

بشأف آثاره  أيضان ـ المخاكؼ الدكلية ليس فقط بشأف آثاره العسكرية، كلكف ٜ٘ٗٔالثانية عاـ 
المدمرة عمى البيئة، بسبب ما تسببو مف تمكث إشعاعي كاسع االنتشار كآثاره المدمرة عمى 

آخر،  إلىف كالحيكاف كالنبات، كما تسببو مف أمراض فتاكة ينتقؿ بعضيا مف جيؿ اإلنسا
لذلؾ تزايدت الدعكات الممحة المنادية بضركرة سرعة تحرؾ المجتمع الدكلي لمكاجية مخاطر 

نتائج التغير المناخي كارتفاع  إلى إضافةفي استخداميا أـ تخزينيا،  سكاءن المكاد النككية، 
درجة حرارة األرض، كالتأثيرات البيئية لمككارث كالنزاعات المسمحة، كحفظ المكاد الضارة 

 :اآلتية، كنكضح ذلؾ مف خبلؿ الفركع الثبلث (ٔ)بالبيئة كغيرىا مف المخاطر البيئية
  

                                  
 .ٕٛـ، صٕٗٔٓ، ٕ( د. عبدالناصر زياد ىياجنة: القانكف البيئي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، طٔ)
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 األوؿ الفرع
 تطػػور القػانوف الػدولي

أداتو الفعالة، كىي القانكف الدكلي الذم لـ يكف بمنأل عف  إلىلجأ المجتمع الدكلي 
في شتى مجاالت  الحديثةمشكبلت المجتمع الدكلي، فيك قانكف متطكر يكاكب التغيرات 

كضع أحكاـ لضبط العبلقات المتبادلة بيف أشخاصو، كلذا شيد  إلىالحياة الدكلية، كيسعى 
حدة زخمان كبيران كىامان في تطكير قكاعده كأحكامو القانكف الدكلي ال سيما بعد إنشاء األمـ المت

كالمجاالت التي بات ينظميا كتقع تحت اختصاصو، فمـ يعد قاصران عمى تنظيـ المسائؿ 
 .ٔ()التقميدية لممجتمع الدكلي

لذا شيد المجتمع الدكلي بزكغ فركع جديدة لمقانكف الدكلي العاـ، كالقانكف الدكلي 
التجارم، كالقانكف الدكلي اإلنساني، كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كالقانكف الدكلي 
االقتصادم، كغيرىا، ككاف أىميا القانكف الدكلي لمبيئة ليضطمع بميمة التعامؿ مع أعقد 

حماية البيئة  إلىساف كتيدد كجكده، مف خبلؿ كضع قكاعد كأحكاـ تسعى مشكمة تكاجو اإلن
 .(ٕ)ييدد أم مككف مف مككناتيا أككرعايتيا كالتصدم ألم نشاط يمس 

 الفرع الثاني
 جدوى وجود قانوف دولي لمبيئة

تساؤالن عف جدكل كجكد قانكف دكلي لمبيئة؟ إذ أف الحفاظ عمى البيئة  ٖ()يثير بعض الفقو
 يمكف تحقيقو باالكتفاء بالقكانيف الكطنية.

 ويمكف الرد عمى ىذا القوؿ مف خالؿ:
أف المشكمة البيئية ىي في األغمب مشكمة دكلية، فالتمكث البيئي ال يعترؼ بالحدكد  -ٔ

ال  أكأخرل دكف إرادة أم دكلة  إلىالسياسية كالجغرافية، بؿ إنو ينتقؿ مف إقميـ دكلة 
مكانيات عمى إعادة التمكث مف حيث أتى، ليذا  تستطيع دكلة ميما أكتيت مف قدرات كا 

لمحدكد، فكاف البد مف تظافر الجيكد الدكلية لمكاجية أخطار  تكصؼ بأنيا مشكمة عابرة
 الحد منيا، مف خبلؿ أحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي لمبيئة. أكتمكث البيئة 

                                  
 كما بعدىا. ٙٗـ، صٜٜٛٔ، ٕط ،الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة( د. صبلح الديف عامر: مقدمة لدراسة القانكف ٔ)
 .ٓٔ( د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، صٕ)
( د. أحمػػػد محمػػػد حشػػػيش: المفيػػػـك القػػػانكني لمبيئػػػة فػػػي ضػػػكء أسػػػممة القػػػانكف المعاصػػػر، دار النيضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة، ٖ)

 كما بعدىا. ٛٗـ، صٕٔٓٓ
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ىي تشريعات محمية في محتكاىا كفي نطاؽ تطبيقيا،  ٔ()إف التشريعات الكطنية ألم دكلة -ٕ
لسيادة، كبالتالي فإف أم تشريع لمبدأ ا كفقان فبل يمكف تطبيقيا عمى إقميـ دكلة أخرل 

كطني ميما كانت درجة الحماية التي يكفرىا لمبيئة ستظؿ عاجزة عف مكاجية كافة 
مشكبلت البيئة، كعف تقديـ الحمكؿ الناجعة كالفعالة لمشكبلت البيئة، التي ىي في المقاـ 

 األكؿ مشكمة دكلية.
سف قكانيف كطنية لحماية البيئة  مع مبلحظة أف القانكف الدكلي لمبيئة يترؾ لمدكؿ فرادل

عمى امتداد مساحة إقميميا الجغرافي، كىذا يمثؿ منظكمة متكاممة دكليان كداخميان لحماية 
البيئة، كما يمثؿ ىذا القانكف أداة لمتنسيؽ بيف التشريعات الكطنية كالمختمفة، كأداة لمتعاكف 

 الدكلي المشترؾ في ىذا المضمار.
 الفرع الثالث

 يقـو عمى مبدأ المساواة في اللتزاماتقانوف ل 
تساؤالت كثيرة حكؿ مضمكف القانكف الدكلي لمبيئة، كىؿ يمكف أف  ٕ()يثير بعض الفقو

 يختمؼ ىذا المضمكف بالنسبة لمدكؿ المتقدمة عف الدكؿ النامية؟
كيمكف القكؿ أف القاعدة العامة ىي كحدة القانكف الدكلي، فبل يمكف تجزئة أحكامو، 

بؽ عمى جميع المخاطبيف بو عمى قدـ المساكاة دكف تفرقة، كالقكؿ بغير ذلؾ سكؼ كىي تط
 إلىعجز ىذا القانكف عف تحقيؽ أىدافو في حماية البيئة، كما أنو سيؤدم  إلىيؤدم 

 اإلخبلؿ بمبدأ المساكاة بيف الدكؿ األعضاء، الذم ىك أحد أسس القانكف الدكلي العاـ.
مع ذلؾ يجب عمى القانكف الدكلي لمبيئة عندما يعالج مكضكعات حماية البيئة أف يراعي 
أكضاع الدكؿ مف خبلؿ كضع مستكيات متعددة لمحماية تتناسب مع إمكانيات كقدرات الدكؿ، 
كذلؾ أف القانكف الدكلي لمبيئة يكاجو كاقعان مختمفان في دكؿ العالـ المتقدـ عنو في دكؿ العالـ 

، كىذا الشؾ يفسح المجاؿ لكجكد االختبلؼ كالتفاكت في أحكاـ القانكف الدكلي لمبيئة بما النامي
 .(ٖ)المختمفة كبما يتناسب مع ظركؼ الدكؿ النامية كالظركؼيتكائـ مع األكضاع 

أف التفاكت في االلتزامات بالنسبة لمدكؿ النامية عف الدكؿ المتقدمة  إليوكمما يجب التنكيو 
محصكران عمى القانكف الدكلي لمبيئة، فمثبلن: القانكف الدكلي التجارم، المتمثؿ  أكليس مقصكران 

                                  
ـ، قػانكف ٕٜٛٔ( لسػنة ٚأمثمة القكانيف الكطنية المعنيػة بحمايػة البيئػة فػي الػكطف العربػي: قػانكف البيئػة الميبػي رقػـ )( مف ٔ)

( لسػنة ٗـ، قػانكف البيئػة المصػرم رقػـ )ٖٜٛٔ( لسػنة ٖـ، قانكف البيئة الجزائرم رقـ )ٖٜٛٔ( لسنة ٜٔالبيئة التكنسي رقـ )
( ٕٗأف حمايػػة البيئػػة اليمنػػي،  قػػانكف حمايػػة البيئػػة كتنميتيػػا اإلمػػاراتي رقػػـ )ـ بشػػٜٜ٘ٔ( لسػػنة ٕٙـ، القػػانكف رقػػـ )ٜٜٗٔ
 ـ.ٕٙٓٓ( لسنة ٕ٘ـ، قانكف حماية البيئة األردني رقـ )ٜٜٜٔلسنة 

 .ٕٚ( د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، صٕ)
الككيػػت، العػػدد جامعػػة مجمػػة الحقػػكؽ، ( د. بدريػػة العكاضػػي: دكر المنظمػػات الدكليػػة فػػي تطػػكير القػػانكف الػػدكلي لمبيئػػة، ٖ)

 .ٗٗـ، صٜ٘ٛٔالثاني، السنة التاسعة، يكليك 
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في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أقرت التزامات متفاكتة بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية 
فترات زمنية قبؿ أف تصبح أحكاميا ممزمة بالنسبة  إلىالتي منحت معاممة تفضيمية، باإلضافة 

كىك ما أيده المقرر الخاص لمجنة القانكف الدكلي عند مناقشة مكضكع المسؤكلية ، (ٔ)ه الدكؿليذ
الدكلية عف النتائج الضارة الناجمة عف أنشطة ال يحظرىا القانكف الدكلي عندما أكد ضركرة 

  .(ٕ)مراعاة الكضع الخاص لمدكؿ النامية طكاؿ مدة بحث ىذا المكضكع
لمبيئة ىذا التفاكت، حيث منح أكلية خاصة لمدكؿ النامية،  كقد اعتمد القانكف الدكلي

ـ "تمنح ٕٜٜٔحيث نص المبدأ السادس مف إعبلف ريك حكؿ البيئة كالتنمية الصادر في 
أكلية خاصة لحالة البمداف النامية كاحتياجاتيا الخاصة، السيما أقؿ البمداف نمكان كأضعفيا 

مصالح  أيضان ة في ميداف البيئة كالتنمية أف تتناكؿ المتخذ ةبيئيان، كينبغي لئلجراءات الدكلي
كاحتياجات جميع البمداف"، كسكؼ نتناكؿ ىنا المكضكع بتفصيؿ أكبر في مكضعو المناسب 

 مف ىذه الدراسة.
 املطلب الجاىٕ

 الكاىٌْ الدّلٕ للبٔئ٘ أحد حكْم اإلىساٌ
تمتاز حقكؽ اإلنساف أنيا كتمة كاحدة ال تتجزأ، فاإلنساف يتمتع بيا في كؿ مكاف كزماف 

 دينو كانتمائو السياسي في مكاجية الكافة. أكعرقو  أكبغض النظر عف جنسيتو 
كتتككف حقكؽ اإلنساف مف عدد مف المككنات الرئيسة، تمثؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية 

لحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية المككف الثاني، كتمثؿ المككف األكؿ، بينما تمثؿ ا
، كحقو في العيش اإلنسافكبيا تكتمؿ اضبلع مثمث حقكؽ  ،الحقكؽ البيئية المككف الثالث

في بيئة نظيفة، كحقو في التنمية كاالستفادة المتكازنة مف المكارد الطبيعية، بصكرة تضمف لو 
كر كالرفاه، فاإلنساف ىك محكر ىذه الحقكؽ، فالعيش في حياة كريمة تكفؿ لو تحقيؽ التط

ىك أحد أىـ حقكؽ اإلنساف، كليس مف المغاالة القكؿ أف تدىكر البيئة  ٖ()بيئة صحية
كاإلضرار بيا ينعكس سمبان عمى كؿ منظكمة حقكؽ اإلنساف، كيقكض مف ممارستيا، فحقكؽ 
اإلنساف كتمتعو بيا يتطمب في المقاـ األكؿ كجكد بيئة سميمة كنظيفة، كنكضح أكجو الترابط 

 اآلتية: ةلفركع األربعفي ا اإلنسافبيف البيئة كحقكؽ 

                                  
منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة عمػػػى السػػػيادة اإلقميميػػػة عمػػػى  إلػػػى( لممزيػػػد انظػػػر: د. عصػػػاـ أحمػػػد السػػػنيدار: أثػػػر االنضػػػماـ ٔ)

 ا بعدىا.كمٖٕٖـ، ص ٜٕٓٓجامعة عيف شمس، كمية الحقكؽ، الجميكرية اليمنية، رسالة دكتكراه، 
( إذ قػػاؿ "إف السػػنكات العشػػريف األخيػػرة شػػيدت ازدىػػار القػػانكف الػػدكلي لمبيئػػة ككضػػع كثيػػر مػػف القكاعػػد ألنشػػطة نكعيػػة، مثػػؿ: ٕ)

 .ٛ٘مف إعبلف ستككيكلـ"، أكرده د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، ص ٕٕالدكؿ في المبدأ  إلىالنداء المكجو 
مبػػػادئ إعػػبلف ريػػػك دم جػػانيرك حػػػكؿ البيئػػػة كالتنميػػة عمػػػى "يقػػع البشػػػر فػػي صػػػميـ االىتمامػػػات ( نػػص المبػػػدأ األكؿ مػػف ٖ)

 المطمقة بالتنمية المستدامة، كيحؽ ليـ أف يحيكا حياة صحية كمنتجة في كئاـ مع الطبيعة".
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 األوؿالفرع 
 طبيعة العالقة بيف حقوؽ اإلنساف والبيئة

أثارت العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة تساؤالت كمناقشات فكرية متعددة، السيما كأف 
، كلكف ىؿ يجب عمى المجتمع ٔ()المككف األكؿ كالثاني قد استقرت كنالت اعترافان عالميان بيا

 بكجكد حؽ جديد مف حقكؽ اإلنساف كىي الحقكؽ البيئية؟الدكلي االعتراؼ 
 تكجد ثبلث اتجاىات رئيسة تتبنى تكضيح طبيعة العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة، ىي:

القكؿ بأف الحقكؽ البيئية، كالعيش في بيئة نظيفة كسميمة، ىك  إلى: يذىب التجاه األوؿ -ٔ
تجاه حقيقة أف حياة اإلنساف ككرامتو، شرط مسبؽ لمتمتع بحقكؽ اإلنساف، كيبرز ىذا اال

ىما المركز المحكرم لحقكؽ اإلنساف، كال يمكف أف يصانا إال حيثما يستطيع اإلنساف 
العيش حياة صحية كمنتجة كفي كئاـ مع البيئة، فالتدىكر البيئي كالتمكث بكافة صكره 

في الحياة، يمكف أف تؤثر سمبان عمى التمتع بحقكؽ معينة مف حقكؽ اإلنساف، كالحؽ 
 كالحؽ في الغذاء، كالحؽ في الصحة.

: يرل إمكانية استخداـ حقكؽ اإلنساف مف أجؿ بمكغ مستكيات أكثر مبلئمة التجاه الثاني -ٕ
مف الحماية البيئية، كأف حقكؽ اإلنساف تمثؿ أداة لتناكؿ المسائؿ البيئية مف الناحيتيف 

عد الحؽ في الحصكؿ عمى ، فمف المنظكر اإلجرائي يٕ() اإلجرائية كالمكضكعية
العدالة كغيرىما حقكقان لضماف كجكد قكانيف كأنظمة  إلىالمعمكمات، كالحؽ في الكصكؿ 

تكجو صانع القرار باعتماد قرارات تدعـ حماية البيئة، كمف المنظكر المكضكعي تشدد 
حقكؽ اإلنساف عمى أىمية اتباع قكاعد حماية البيئة عند ممارسة األعماؿ كاألنشطة 

 حككمية كغير الحككمية.ال
: يطرح ضركرة إدماج حقكؽ اإلنساف في إطار مفيـك التنمية المستدامة، التجاه الثالث -ٖ

بمعنى أف ىذا االتجاه يركز عمى إدماج مسائؿ البيئة في األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية 
 .(ٖ)كالثقافية كالسياسية كغيرىا مف األىداؼ في إطار مفيـك التنمية المستدامة

                                  
(1) Karel Vask, Human Rights, A Thirty Year Struggle, the Sustained Efforts to give Force of 
Law to the Universal Declaration of Human Rights, in UNESCO Courier, 1977, P.30. 

حقػػكؽ مكضػػكعية: ىػػي الحػػؽ فػػػي البيئػػة الصػػحية، كالحػػؽ فػػي التنميػػة، كالحػػؽ فػػي المػػػكارد  إلػػى( تنقسػػـ الحقػػكؽ البيئيػػة ٕ)
الطبيعية، كحقكؽ بيئية إجرائية: ىي الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات، كالحؽ في المشػاركة فػي صػنع القػرار، كالحػؽ فػي 

 .ٕٓٔالحصكؿ عمى العدالة، د. عبد الناصر زياد ىياجنو، مرجع سابؽ، ص
الدراسػػة التحميميػػة بشػػاف العبلقػػة بػػيف حقػػكؽ اإلنسػػاف كالبيئػػة، كىػػي دراسػػة أعػػدتيا مفكضػػية األمػـػ المتحػػدة السػػامية لحقػػكؽ ( انظػػر: ٖ)

ـ كالمعنػػكف بػػػ: "حقػػكؽ ٕٔٔٓأبريػػؿ  ٕٔ( الصػػادر فػػي ٔٔ/ٜٔ، كػػاف مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف طمػػب بػػالقرار رقػـػ )٘-ٗاإلنسػػاف، ص
ؽ اإلنسػاف إجػراء دراسػة تحميميػة مفصػمة بشػأف بيػاف العبلقػة بػيف حقػكؽ اإلنسػاف كالبيئػة، اإلنساف كالبيئػة"، مػف المفكضػية السػامية لحقػك 

كذلػػؾ بالتشػػاكر مػػع الػػدكؿ األعضػػاء فػػي األمػـػ المتحػػدة كالمنظمػػات الدكليػػة ذات الصػػمة، بمػػا فػػي ذلػػؾ برنػػامج األمػـػ المتحػػدة لمبيئػػة، 
 ٙٔمجمػػػػس حقػػػكؽ اإلنسػػػػاف بتػػػػاريخ  إلػػػػىاسػػػة التحميميػػػػة كقدمتػػػو كاتفاقػػػات البيئػػػػة متعػػػددة األطػػػػراؼ، كقػػػػد أنجػػػزت المفكضػػػػية ىػػػػذه الدر 

 (.A/HRC/19/34( مف جدكؿ األعماؿ، بالكثيقة رقـ )ٖكٕـ في الدكرة التاسعة عشرة تحت البنداف )ٕٔٔٓديسمبر
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في عمميات كضع السياسات البيئية الكطنية،  إيجابيوكقد أثرت ىذه االتجاىات بصكره 
 كفي صنع القرارات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالبيئة عمى المستكل الدكلي.

 الفرع الثاني
 أىمية البيئة بالنسبة لحقوؽ اإلنساف

حقكؽ اإلنساف يثار تساؤؿ ىؿ ينبغي لممجتمع الدكلي أف يعترؼ بكجكد حؽ جديد مف 
 تسمى الحقكؽ البيئية؟

 معارض كمؤيد، نكضحيا في االتي: إلىانقسمت اآلراء حكؿ ذلؾ 
أنو ال ينبغي لممجتمع الدكلي أف يضيؼ حقان جديدان مف حقكؽ اإلنساف  إلىذىب البعض  -ٔ

يصعب تعريؼ مضمكنو تعريفان كاضحان، كاالكتفاء بالدساتير كالقكانيف الكطنية التي 
 معقكؿ لحؽ التمتع ببيئة صحية.كضعت مضمكف 

كيمكف الرد عمى ىذا القكؿ الذم قد يككف لو كجاىتو في ظؿ قكاعد القانكف الدكلي  
التقميدم الذم لـ يكف ييتـ بالبيئة، كلكف نتيجة لمتطكرات التي شيدىا المجتمع الدكلي في إطار 

ت ىذا المجتمع كالتحديات القانكف الدكلي المعاصر الذم يتميز بسرعة استجابة قكاعده لمتطمبا
التي تكاجيو، كالتي مف أبرزىا التمكث البيئي بما لو مف آثار سمبية كبيرة عمى كؿ منظكمة 
حقكؽ اإلنساف، فمف أحد نتائج التغير المناخي التي تيدد حقكؽ اإلنساف حؽ اإلنساف في 

 جزر الصغيرة.الحياة كالصحة كالغذاء كالماء كالسكف، كآثاره عمى استمرار بقاء سكاف ال
، كالذم نؤيده، أف القانكف الدكلي يعترؼ فعميان بكجكد حقكؽ ٔ()كيرل الفريؽ اآلخر -ٕ

 –اإلنساف، التي مف أىميا الحقكؽ البيئية، كالتي دفعت باتجاه بزكغ القانكف الدكلي لمبيئة 
عمى كتكجيو كامؿ اىتماـ ىذا الفرع الجديد لمقانكف الدكلي نحك الحفاظ  –كما بينا سابقان 

البيئة بكافة مككناتيا كجزء ىاـ كمكمؿ لمنظكمة حقكؽ اإلنساف، كحقكؽ البيئة كحقكؽ 
 اإلنساف يمثبلف حقان كاحدان ال يمكف الفصؿ بينيما.
 الفرع الثالث

 الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف المعنية بالبيئة
إلنساف، أكدت صككؾ حقكؽ اإلنساف عمى أىمية العبلقة المطردة بيف البيئة كحقكؽ ا

كما أكضحت الكيفية التي تسيـ بيا حماية البيئة في التمتع بحقكؽ اإلنساف كتعزيز فاعميتيا، 
قرارات المنظمات،  إليوكنستعرض بإيجاز نماذج مف تمؾ الصككؾ، كأىـ ما أشارت 

 كالمؤتمرات، كالمعاىدات الدكلية في ىذا الشأف:
نما  إلىشر ـ لـ يٜٛٗٔاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة  -ٔ البيئة إشارة صريحة، كا 

اعترؼ ضمنيان بالصمة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة، مف خبلؿ االعتراؼ باألبعاد البيئية التي 
                                  

 .ٚٙ( حكؿ ذلؾ انظر: د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، صٔ)
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تنطكم عمييا حقكؽ اإلنساف في الحياة كالغذاء كالصحة كالسكف كالتممؾ كالحياة الخاصة 
كغيرىا مف الحقكؽ السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية الكاردة  (ٔ)كالحياة األسرية

 في العيداف الدكلياف، كىي كثيقة الصمة بالمجاؿ البيئي كترتبط بيا ارتباطان مباشران.
كبيف البيئة،  اإلنسانيةـ الصمة بيف حقكؽ اإلنساف كالكرامة ٕٜٚٔأكد إعبلف ستككيكلـ  -ٕ

في ظركؼ الحياة المناسبة في بيئة نكعية تسمح  أساسيإذ نص عمى أف: "لئلنساف حؽ 
بالنسبة لرفاىيتو، كالتمتع  أساسي، كأضاؼ أف البيئة أمر ٕ()لو بالعيش بكرامة كرفاىية"

 .ٖ()بحقكؽ اإلنساف األساسية، بما في ذلؾ الحؽ في الحياة نفسو
الصمة بيف حقكؽ اإلنساف  إلىـ إشارات ضمنية ٕٜٜٔك دم جانيرك يأشار إعبلف ر  -ٖ

كالبيئة، إذ نص عمى: "يقع البشر في صميـ االىتمامات المتعمقة بالتنمية المستدامة، 
، كما نص عمى "السمـ ٗ()كيحؽ ليـ أف يحيكا حياة صحية كمنتجة في كئاـ مع الطبيعة

 ، كما أكد عمى أف لممرأة كالشباب٘()كالتنمية كحماية البيئة أمكر مرتبطة ال تتجزأ
 .(ٙ)كالشعكب كالجماعات األصمية دكر حيكم في إدارة كتنمية البيئة

نص الميثاؽ العالمي لمطبيعة عمى "لئلنساف حقان أساسيان في الحرية كالمساكاة في ظركؼ  -ٗ
معيشية مرضية، كفي بيئة محيطة تسمح لو بالحياة بكرامة كرفاىية، كعمى اإلنساف 

 .ٚ()لؤلجياؿ الحاضرة كالمستقبمية"كاجب مقدس في حماية كتحسيف البيئة 
ـ عمى ٜٙٛٔنص إعبلف الحؽ في التنمية الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  -٘

أف: "الحؽ في التنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف غير قابؿ لمتصرؼ، كبمكجبو يحؽ لكؿ 
أعماؿ كف فييا إنساف كلجميع الشعكب المشاركة كاإلسياـ في تحقيؽ التنمية...التي يم

، كما أكدت الجمعية العامة عمى (ٛ)كالحريات األساسية أعماالن تامان" جميع حقكؽ اإلنساف

                                  
لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف الصػػػػادر عػػػػف الجمعيػػػػة العامػػػػة لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة بتػػػػاريخ ( مػػػػف اإلعػػػػبلف العػػػػالمي ٔ/ٕ٘( تػػػػنص المػػػػادة )ٔ)

ـ عمى أف: "لكؿ شخص الحػؽ فػي مسػتكل مػف المعيشػة يكفػي لضػماف الصػحة كالرفػاه لػو كألسػرتو، كخاصػة ٜٛٗٔ/ٕٔ/ٓٔ
ف معيشػتو عمى صعيد المأكؿ كالممبس كالمسكف كالعناية الطبية كصعيد الخدمات االجتماعية الضركرية، كلػو الحػؽ فػي تػأمي

 في حاالت البطالة كالمرض كالعجز كالترمؿ كالشيخكخة كغير ذلؾ...".
 .ٖٕٙ( د. عبدالناصر زياد ىياجنو، مرجع سابؽ، صٕ)
 ـ.ٕٜٚٔ( انظر: المبدأ األكؿ مف إعبلف ستككيكلـ، لعاـٖ)
 ALCONF. 15/26/Rev.1ـ، منشػكرات األمػـ المتحػدة ٕٜٜٔ( المبػدأ األكؿ مػف إعػبلف ريػك بشػأف البيئػة كالتنميػة ٗ)

(Vol, I) 
 ـ.ٕٜٜٔمف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية،  ٕ٘( المبدأ ٘)
 ـ.ٕٜٜٔ( مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٖٕكٕٕكٕٔ( المبادئ الػ )ٙ)
 ـ.ٕٜٛٔ( المادة األكلى مف الميثاؽ العالمي لمطبيعة الصادر سنة ٚ)
الحػػؽ فػػي التنميػػة الػػذم اعتمدتػػو الجمعيػػة العامػػة فػػي قرارىػػا الصػػادر بػػرقـ ( مػػف إعػػبلف األمػػـ المتحػػدة بشػػأف ٔ( المػػادة )ٛ)
 ـ.ٜٙٛٔديسمبر  ٗ( بتاريخ ٕٛٔ/ٔٗ)
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ـ باإلجماع، كالذم جاء فيو: "أف مف حؽ األفراد ٜٜٓٔديسمبرٕٔذلؾ بقرارىا الصادر في
 .(ٔ)كافة الحياة في بيئة مبلئمة لصحتيـ كرفاىيتيـ"

مة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة، مف ذلؾ اعترفت المنظمات العالمية كاإلقميمية بالص -ٙ
الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، إذ نص عمى: "لكؿ شخص الحؽ في التمتع 

، كنص عمى أف: "لجميع الشعكب ٕ()بأعمى درجة ممكنة مف الصحة البدنية كالنفسية"
، كعمى ذات النيج سار ٖ()الحؽ في بيئة عامة مرضية كشاممة مبلئمة لتنميتيا"

البركتكككؿ اإلضافي التفاقية البمداف األمريكية بشأف حقكؽ اإلنساف في مجاؿ الحقكؽ 
 .ٗ()االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

مف الصككؾ الدكلية التي تعترؼ صراحة بأىمية البيئة بالنسبة لحقكؽ اإلنساف اتفاقية  -ٚ
ؿ لحؽ الطفؿ في اإلعماؿ الكام إلىحقكؽ الطفؿ التي تقضي أف عمى الدكؿ التي تسعى 

 .٘()التمتع بأعمى مستكل صحي أف تأخذ بعيف االعتبار أخطار تمكث البيئة كمخاطره
أظير المؤتمر العالمي األكؿ لمنظمة الصحة العالمية بشأف تمكث اليكاء كالصحة أىمية  -ٛ

البيئة بالنسبة لمصحة، إذ جعؿ المؤتمر التمكث البيئي مف أىـ أسباب الكفيات المبكرة في 
لـ ىدؼ المؤتمر، كأكد المؤتمر أف: "تمكث اليكاء في المساكف يشكؿ العامؿ الرئيس العا

لمكفاة في المنازؿ الريفية كالحضرية الفقيرة، كيتسبب تمكث اليكاء ما يقرب مف ثمث 
 .ٙ()الكفيات الناجمة عف السكتة الدماغية كسرطاف الرئة كأمراض القمب"

الصريح أـ الضمني  سكاءن أف الصككؾ آنفة الذكر تظير بجبلء الترابط،  :كصفكة القكؿ
بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة، كأف ىذا الترابط يمثؿ صماـ أماف لتمتع اإلنساف بحقكقو كاممة، 

مف الحقكؽ البيئية، كنكضح ذلؾ في  اإلنسافكذلؾ، فما مكقؼ مجمس حقكؽ  األمركاذا كاف 
 . اآلتيالفرع 

                                  
 ـ.ٜٜٓٔديسمبر ٕٔ( الصادر فيٕٗ-D( )ٕٕٗ٘( قرار الجمعية العامة رقـ )ٔ)
 ـ.ٕٜٛٔ( مف ميثاؽ حقكؽ اإلنساف كالشعكب األفريقي الصادر سنة ٙٔ( المادة )ٕ)
 ـ.ٕٜٛٔميثاؽ حقكؽ اإلنساف كالشعكب األفريقي الصادر سنة  ( مفٕٗ( المادة )ٖ)
( لكؿ ٔـ، الذم نص عمى: "ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٙٔ( مف بركتكككؿ ساف سمفادكر الذم دخؿ حيز النفاذ في ٔٔ( المادة )ٗ)

( تعمؿ الدكؿ األطراؼ عمى تشجيع ٕشخص الحؽ في العيش في بيئة صحية كالحصكؿ عمى الخدمات العامة األساسية، 
 حماية كالمحافظة كتحسيف البيئة".

( المػػػػػؤرخ فػػػػػي ٗٗ/ٕ٘/ج( مػػػػػف اتفاقيػػػػػة حقػػػػػكؽ الطفػػػػػؿ المعتمػػػػػدة بمكجػػػػب قػػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػػة رقػػػػػـ )ٕ/ٕٗ( المػػػػادة )٘)
 ـ.ٜٜٓٔ/ٜ/ٕـ، دخمت حيز النفاذ في ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٓ
 ـ،ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٔ-ٓٔ/ٖٓ( عقد المؤتمر في جنيؼ في سكيسرا في الفترة ٙ)

https://www.who.intlairpollationlevents/conference/en 
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 الفرع الرابع
 البيئة في قرارات مجمس حقوؽ اإلنساف

أكلى مجمس حقكؽ اإلنساف كلجنة حقكؽ اإلنساف التي سبقتو اىتمامان بالغان بحماية 
البيئة، إذ أجرل العديد مف الدراسات المتصمة بالعبلقة بيف البيئة كحقكؽ اإلنساف كبالكاجبات 

ماية البيئة دعمان لحقكؽ التي تقع عمى عاتؽ الدكلة بمقتضى القانكف الدكلي في مجاؿ ح
اإلنساف، كمف الصعب حصر جيكد المجمس في ىذا المضمار، كلذا نستعرض بإيجاز 

 مقتطفات مف تمؾ القرارات عمى النحك اآلتي:
التابعة لمجنة حقكؽ اإلنساف دراسة  ٔ()أعدت المجنة الفرعية لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف -ٔ

 إلىـ ٜٜٛٔعف التدىكر البيئي كعبلقتو بحقكؽ اإلنساف، كاستمر إعداد الدراسة مف عاـ 
أف الحقكؽ البيئية تشكؿ بالفعؿ جزءان مف معايير كمبادئ  إلىـ، كتكصمت ٜٜٗٔعاـ 

كالدكلية، حقكؽ اإلنساف، كأنيا حقكؽ معترؼ بيا عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية 
اآلثار  إلىكأرفقت بالدراسة مجمكعة مف المبادئ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، كنبيت المجنة 

لقاء المنتجات كالنفايات السمية كالخطرة بصكرة غير مشركعة عمى التمتع  الضارة لنقؿ كا 
لى اآلثار السمبية عمى البيئة كعمى رفاه األفراد كالمجتمعات.  بحقكؽ اإلنساف كا 

 (ٕـ)ٜٜٛٔلجنة حقكؽ اإلنساف عاـ  إلىكرقة عمؿ  –سالفة الذكر –جنة الفرعية مت المقد -ٕ
التأكيد عمى أف الحؽ في المياه  إلىبشأف حؽ الفرد في الحصكؿ عمى المياه، خمصت 

لحياة كؿ فرد، كأنو يرتبط ارتباطان كثيقان بكجكد حياة اإلنساف كحقكقو األساسية،  أساسي
كبحقكقو الثقافية كالجماعية، مثؿ: حقكؽ الشعكب في  مثؿ: الحؽ في الصحة كالمسكف،

 تقرير المصير كحقيا في امتبلؾ كاستخداـ مكاردىا الطبيعية.
أبدت لجنة حقكؽ اإلنساف اىتماميا األكؿ باستكشاؼ العبلقة بيف المحافظة عمى البيئة  -ٖ

(، مف خبلؿ بياف ما يترتب عمى ٜٜٓٔ/ٔٗكتعزيز حقكؽ اإلنساف في قرارىا رقـ )
لضرر البيئي مف آثار سمبية عمى التمتع ببعض حقكؽ اإلنساف، كتأثير التدىكر البيئي ا

عمى المجمكعات التي تتعرض لمتمييز بسبب أصكليا األثنية، كما أكصت المجنة الدكؿ 
( بأف تتخذ جميع التدابير البلزمة لحماية الممارسة المشركعة ٕ٘ٓٓ/ٓٙفي قرارىا )

 .ٖ()اية البيئة كالتنمية المستدامةلحقكؽ اإلنساف لدل تعزيز حم

                                  
 ( ككانت ىذه المجنة تعرؼ سابقان باسـ "المجنة الفرعية لمنع التمييز كحماية األقميات".ٔ)
الكثيقػػػػػػة رقػػػػػػـ  :ـ، حػػػػػػكؿ ذلػػػػػػؾ انظػػػػػػرٜٜٙٔ( كرد ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي عػػػػػػدة تقػػػػػػارير سػػػػػػنكية كػػػػػػاف أكليػػػػػػا التقريػػػػػػر الصػػػػػػادر عػػػػػػاـ ٕ)
(E/CN.4/1996/17.) 
 .ٕٔف العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة، مرجع سابؽ، ص( الدراسة التحميمية بشأٖ)
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عينت لجنة حقكؽ اإلنساف مقرران خاصان معنيان بحالة اإلنساف لمشعكب األصمية، كأكضح  -ٗ
المقرر الخاص بأف حقكؽ ىذه الشعكب تنطكم عمى قضايا رئيسة تتعمؽ باألراضي 

ى حقكؽ كاألقاليـ كالبيئة كاستغبلؿ المكارد الطبيعية، كمدل تأثير مشاريع التنمية عم
أكجو القصكر التي تشكب آليات تطبيؽ  إلى، كأشار كذلؾ ٔ()اإلنساف لمشعكب األصمية

 .ٕ()المعايير الكطنية كالدكلية لحقكؽ اإلنساف لدل تنفيذ أم مشركع إغاثي
أعرب مجمس حقكؽ اإلنساف في قرارات عدة عف قمقو إزاء التدىكر الكاسع النطاؽ لمحؽ  -٘

في غذاء كاؼ، كخاصة في البمداف النامية بسبب التدىكر البيئي كالتصحر كتغير المناخ 
العالمي كالككارث الطبيعية، كشدد المجمس عمى ضركرة منع حدكث المزيد مف التصحر 

الزراعة المستدامة بيئيان مف أجؿ مكافحة الفقر عمى نطاؽ  كتدىكر األراضي كالتكسع في
العالـ، كليذا الغرض كمؼ المجمس المقرر الخاص المعني بالحؽ في الغذاء بإجراء دراسة 

لتغير المناخ عمى الحؽ في الغذاء، كعف كسائؿ تعزيز استدامة النظـ  المحتممةلآلثار 
 .ٖ()الغذائية كقدراتيا عمى مقاكمة تغير المناخ

أجرل المقرر الخاص المعني بحقكؽ اإلنساف بالحصكؿ عمى مياه الشرب المأمكنة  -ٙ
كخدمات الصرؼ الصحي عددان مف الدراسات تبيف العبلقة بيف الحؽ في المياه كحماية 
البيئة، كأرفقيا مع مقترحات كحمكؿ لآلثار السمبية التي يخمفيا تغيير المناخ عمى استدامة 

 التخفيؼ مف حدتيا. أكعالـ المكارد المائية في ال
، كاعتبر أف ٜٔأىمية التضامف كالتعاكف الدكلي لفيركس ككفيد إلىنبو مجمس حقكؽ اإلنساف  -ٚ

احتراـ كامؿ حقكؽ اإلنساف بما فييا الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالحقكؽ المدنية 
كالسياسية أساسية لنجاح خطط التصدم ليذا الفيركس التي تعتمدىا أجيزة الصحة العامة، 

أف التدابير الطارئة التي تتخذىا  إلى (ٗ)(ٗٗدكرة )كأشار المجمس في القرار الذم اتخذه في ال
 الدكؿ في مكاجية الكباء يجب أف تتفؽ كالتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.

يتضح مما سبؽ، أف مجمس حقكؽ اإلنساف كىيئاتو قد أكلت قضايا كشؤكف البيئة اىتمامان 
اإلنساف كالبيئة، كبذؿ جيكد كبيرة في بالغان، كقد نظر بطرؽ شتى في العبلقة بيف حقكؽ 

تحديد العبلقة بيف ىذه الحقكؽ كالبيئة، كتقديـ اإلرشادات البلزمة لمدكؿ كالمنظمات الدكلية 
 لكضعيا في عيف االعتبار في سبيؿ المحافظة عمى البيئة.

                                  
 (.E/CN.4/2003/90( الكثيقة رقـ )ٔ)
 (.ٜٗ( الفقرة )E/CN/4/2006/78( الكثيقة رقـ )ٕ)
 (.ٕٚ/ٙٔ( ك )ٗ/ٖٔ( ك )ٕٔ/ٓٔ( ك )ٗٔ/ٚـ، القرارات )ٖٕٔٓ( الصادر في مارس A/HRC/22/C.16( القرار رقـ )ٖ)
 ـ في مقر المجنة في مدينة بانجكؿ في لبيبريا، لبلطبلع انظر:ٕٕٓٓيكليكٚٔ-يكنيكٖٓ( خبلؿ الفترة ٗٗ( عقدت الدكرة )ٗ)

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Regular/sessions/session44/Regarsession.aspx.    
51/55/0202 تاريخ انزيارج  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Regular/sessions/session44/Regarsession.aspx.
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إنشاء مركز تنسيؽ بشأف قضايا البيئة  إلىكلكي تؤتي ىذه الجيكد نتائجيا ندعك 
 أيضان كييتـ  اإلنسافالخاصة بحماية حقكؽ  اإلجراءاتنساف يعمؿ عمى تكضيح كحقكؽ اإل

 بالمحافظة عمى البيئة لجميع دكؿ العالـ، كبلن حسب مسؤكليتو.
 الفرع الخامس

 الييئات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف
الجانب، أكلت الييئات الدكلية كاإلقميمية المعنية بحقكؽ اإلنساف اىتماميا الكامؿ بيذا 

 كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
ركزت المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب عمى حقكؽ الشعكب األصمية المتأثرة مف  -ٔ

بعاد ىذه الشعكب قسران  جراء التدىكر البيئي الناجـ عف أنشطة الصناعات االستخراجية، كا 
صحية طبقان ألحكاـ  عف أراضييا التقميدية، كشددت عمى أىمية الحؽ في التمتع ببيئة

 .ٔ()الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
أسيمت المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف في تكضيح العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة،  -ٕ

كخصكصان في القضايا التي تنطكم عمى تمكث بيئي، كقضت المحكمة في مجمكعة مف 
البيئة، كبينت أف التمكث البيئي يؤثر عمى التمتع األحكاـ بمسؤكلية الدكؿ في التصدم لمخاطر 

 .ٕ()بعدة حقكؽ مشمكلة بالحماية خاصة الحؽ في الحياة، كالحؽ في الحياة الخاصة كاألسرية
كاعتمدت المحكمة األكركبية في تناكليا لمعبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة عمى المفاىيـ 

يـ السياسة البيئية أف تكازف بيف الحقكؽ الفردية الديمقراطية البيئية، كأف عمى الدكلة عند تصم
كالمصالح الجماعية لممجتمع، كأنيا تتمتع بيامش تقديرم كليس مطمؽ، بؿ إنو مقيد بعدـ 

 .ٖ()إحداث تأثير معيف عمى حقكؽ اإلنساف المشمكلة بالحماية
أرست محكمة البمداف األمريكية لحقكؽ اإلنساف معايير ىامة لحماية البيئة السيما المسائؿ  -ٖ

البيئية المتعمقة بحقكؽ الشعكب األصمية، كأكدت المحكمة عمى حقكؽ ىذه الشعكب في 
 إلىتممؾ األراضي كاألقاليـ التي اعتادت عمى العيش فييا، كاستندت المحكمة في ذلؾ 

لى العيداف الدكلياف الخاصاف بحقكؽ اتفاقية البمداف األ مريكية لحقكؽ اإلنساف كا 
( لعاـ ٜٓٔ، كالمعايير التي أرستيا اتفاقية منظمة العمؿ الدكلية في القرار رقـ )(ٔ)اإلنساف

                                  
(1) SERAC and CESRV: Nigeria, communication No. (55/96.27may2002) Center for Minority 
Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endrois welfare 
council v.Kenya communication, No.276/2003, 4 February 2010. 
(2) Fredin v. Sweden. Applications No.12033/86 (1991): Lapezost rav, Spain. App. No. 16798/90 
(1994): oner yildizv, Turkey App: No. 48939199 (2004), Fadeyeva. Russia, App. No. 55723100 (2005). 
(3) Maran go Poulos Foundation for Human Rights, V. Greece, collective complaint No. 30/2005, 5 
December 2006.   

( كىما العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ٔ)
 ـ.ٜٙٙٔديسمبرٙٔالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  أقرتيماكالثقافية، كىما اتفاقيتاف دكليتاف 
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، كأرست المحكمة كذلؾ نظاـ ضمانات يطبؽ حينما (ٔ)ـ بشأف الشعكب األصميةٜٜٛٔ
 تكطيد الصمة بيف حقكؽ اإلنساف كالبيئة. تنظر الدكلة في إقرار مشاريع إغاثية بيدؼ

إف الييئات الدكلية اإلقميمية قد أسيمت في تكضيح العبلقة بيف البيئة  :وخالصة القوؿ
كحقكؽ اإلنساف في الجانب التطبيقي، كما أنيا مف خبلؿ الفصؿ في الدعكل القضائية ذات 

كضع مجمكعة متزايدة مف مسؤكليات الدكلة تجاه حماية البيئة كدرء  إلىالصمة أدت 
 المخاطر التي تيددىا.

 املطلب الجالح
 الكاىٌْ الدّلٕ للبٔئ٘ ٓػلب علُٔ الطابع الفين ّالعلنٕ

أظيرت التجربة كالرصد كاالستقراء لمككنات كعناصر البيئة، كالقكاعد العممية الثابتة، 
لدكلي لمبيئة عف الخبرات الفنية كالعممية لممتخصصيف في العمـك استحالة استغناء القانكف ا

المتصمة بمككنات البيئة، كالفيزياء كالكيمياء كاليندسة كالطب كالصيدلة كاالتصاالت، كعمـك 
  الطاقة بمختمؼ أنكاعيا، كعمـك األرض كاألحياء الطبيعية كغيرىا مف العمـك التطبيقية كالفنية.

 إلىديد مستكيات المسمكح بيا لمتمكث اليكائي يتعيف الرجكع كعمى سبيؿ المثاؿ لتح
الخبراء كالفنييف مف أىؿ االختصاص لتقديـ الرأم العممي لتحديد مككنات اليكاء كنسبة 

بعضيا في اليكاء، كما  أكالغازات المختمفة، كالحدكد اآلمنة لزيادة نسبة أحد ىذه الغازات 
 .ٕ()مدل تأثير ذلؾ في إحداث التمكث اليكائي كالنظاـ البيئي بشكؿ عاـ

ـ الذم نص عمى: "يجب أف يطبؽ العمـ ٕٜٚٔكأكد عمى ذلؾ إعبلف ستككيكلـ لسنة 
كالتكنكلكجيا لتعييف كتجنب األخطار البيئية كالتحكـ فييا، كلحؿ المشكبلت البيئية، كلخدمة 

 .(ٖ)شتركة لمبشرية، كذلؾ كجزء مف إسياميا في التنمية االجتماعية كاالقتصادية"المصمحة الم
ليذا كاف مف أحد خصائص القانكف الدكلي لمبيئة أف قكاعده كأحكامو يجب أف تستكعب 
الحقائؽ العممية كالفنية، التي تتعمؽ بكؿ مككنات البيئة كما يحيط بيا، كال تظير أىمية ذلؾ 

كاجب االلتزاـ بو في التعامؿ مع عناصر البيئة كاألنظمة األيككلكجية في تحديد السمكؾ ال
فحسب، بؿ تظير ىذه األىمية كذلؾ في كضع قكاعد قانكنية دكلية ذات طابع عممي 
متخصص كمحدد كدقيؽ لؤلحكاـ التي ينبغي عمى الدكؿ االلتزاـ بيا في مجاؿ حماية البيئة 

 بيئة.التي تطمؽ عمييا مسمى القانكف الدكلي لم

                                  
(1) Moiwana Community V. Suriname, 15 June 2005: Claude reyes. Etal. V. chile. 19 
September 2006: Sawboyamaxa Indigenous Community V. Paraguay, 29 March 2006.  

ـ المعنيػػة بالتعامػػؿ مػػع الخسػػائر كاألضػػرار المرتبطػػة باآلثػػار ٕ٘ٔٓ( د. صػػبلح خيػػرم جػػابر: قكاعػػد اتفػػاؽ بػػاريس لسػػنة ٕ)
ـ، جامعػة طنطػا، ٕٛٔٓس تحػت عنػكاف القػانكف كالبيئػة، أبريػؿ المػؤتمر العممػي الخػام إلىالضارة لتغير المناخ، بحث مقدـ 

 كما بعدىا. ٚكمية الحقكؽ، ص
 ـ.ٕٜٚٔ( مف إعبلف ستككيكلـ لسنة ٛٔ( المبدأ )ٖ)
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كعمى ذلؾ يؤكد بعض عمماء الطبيعة بقكليـ إنو لكي تككف ىناؾ قكانيف لحماية البيئة 
فعالة كمؤثرة، فإنو يتحتـ أف تشمؿ تنظيمات كمكاد قانكنية متمشية مع الحقائؽ العممية 

 .ٔ() كاإلمكانيات التكنكلكجية، كمع االحتياجات كالخبرات التجارية كاالقتصادية
ـ عمى الدكؿ ٕٜٜٔالعممي كالفني في حماية البيئة فرض إعبلف ريك كألىمية الجانب 

التعاكف في تبادؿ المعارؼ العممية كالتكنكلكجيا في مجاؿ البيئة، إذ نص عمى: "ينبغي أف 
تتعاكف الدكؿ في ... تحسيف التفاىـ العممي عف طريؽ تبادؿ المعارؼ العممية كالتكنكلكجية، 

كييفيا كنشرىا كنقميا بما في ذلؾ التكنكلكجيات الجديدة كتعزيز تطكير التكنكلكجيات كت
 .ٕ() كاالبتكارية

كمف ثـ كانت التخصصات العممية كالفنية كالتكنكلكجيا الحديثة الركيزة األساسية لمقانكف 
الدكلي لمبيئة، كما كانت نبراسان كمرشدان لمعديد مف االتفاقات الدكلية العالمية كاإلقميمية في 

 البيئة البحرية كالبرية كالجكية. مجاالت حماية
كفي خطكة تبدك منفردة في نطاؽ أحكاـ القانكف الدكلي، نبلحظ أف القانكف الدكلي لمبيئة 

كضع بعض القيكد الفنية عمى األحكاـ القانكنية التي تقررىا فركع القانكف الدكلي  إلىيتجو 
مفتكحة لكؿ  ٖ()أعالي البحاراألخرل، كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ: قانكف البحار الذم يقر أف 

الدكؿ، كأف لكؿ دكلة الحؽ في أف تمارس فييا حرية المبلحة، كحرية البحث العممي، كحرية 
 صيد األسماؾ، كحرية كضع الكاببلت كخطكط االتصاالت كاألنابيب.

مع ذلؾ يأتي القانكف الدكلي لمبيئة كيضع قيكد عمى ممارسة الدكؿ لتمؾ الحرية تتمثؿ 
اـ بالحفاظ عمى البيئة البحرية ألعالي البحار كمنع إحداث تمكث فييا، كعمى الدكلة في االلتز 

 .ٗ() المتسببة في إحداث ىذا التمكث تحمؿ المسؤكلية الدكلية عف ىذا التمكث
كال نجافي الحقيقة أنو في حالة كجكد تعارض بيف أحد فركع القانكف الدكلي كالقانكف 

 ي التطبيؽ تككف لمقانكف الدكلي لمبيئة.الدكلي لمبيئة، فإف األكلكية ف

                                  
( د. محمد إبراىيـ رشدم كأحمد سيد مكسى: األبعاد العممية في التشريعات الكطنية لحماية البيئة البحرية، دراسة تحميميػة ٔ)

، تكنس، لمجكانب العممي  .ٔٚـ، صٜٓٛٔة في التشريعات اإلقميمية، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ التاسع مف إعبلف ريك دم جانيرك لسنة ٕ)
 ـ.ٕٜٛٔ( مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار لعاـ ٚٛ( المادة )ٖ)
راسػػة تأصػػيمية فػػي األنظمػػة الكطنيػػة كالثقافيػػة، مطػػابع جامعػػة الممػػؾ ( د. أحمػػد عبػػدالكريـ سػػبلمة: قػػانكف حمايػػة البيئػػة، دٗ)

 كما بعدىا. ٕ٘ـ، صٜٜٚٔسعكد، الرياض، 
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 ادلجحث انثبًَ
 خـذٔيل نهجٍئـٌٕ انـبدئ انقبَـيج

 تمييد وتقسيـ:
يتميز القانكف الدكلي لمبيئة بمجمكعة مف المبادئ التي تميزه عف غيره مف القكانيف كعف 

 إلييافركع القانكف الدكلي األخرل، كتشكؿ ىذه المبادئ مرتكزات لؤلحكاـ القانكنية التي يستند 
لقانكف القانكف الدكلي لمبيئة في القياـ بكظائفو في حماية البيئة كرعايتيا، كنتناكؿ أىـ مبادئ ا

الدكلي لمبيئة، كىي: مبدأ النيج الكقائي، مبدأ تحقيؽ التنمية المستدامة، مبدأ الممكث يتحمؿ 
 تكمفة التمكث، مبدأ االخطار كتبادؿ المعمكمات، كذلؾ في المطالب التالية:

 المطمب األكؿ: مبدأ النيج الكقائي.
 مبدأ تحقيؽ التنمية المستدامة.المطمب الثاني: 

 الثالث: مبدأ الممكث يتحمؿ تكمفة التمكث.المطمب 
 المطمب الرابع: مبدأ اإلخطار كتبادؿ المعمكمات.

 املطلب األّل
 ٕــر الْقائــدأ اليَــمب

لـ تكف نشأة القانكف الدكلي لمبيئة نشأة استباقية الستشراؼ مشكبلت كميددات البيئة 
نما جاءت نشأتو كرد فعؿ مف قبؿ ا لمجتمع الدكلي لمكاجية الككارث كالعمؿ عمى تفادييا، كا 

البيئية، التي تسبب اإلذعاف في حدكثيا مف خبلؿ أنشطتو المختمفة الضارة بالبيئة، كنتيجة 
ما إلفراطو في استنزاؼ المكارد  إدراكولعدـ  بعكاقب أنشطتو كتجاىمو ألىمية البيئة، كا 

اختبلؿ التكازف  إلىا أدل الطبيعية، كزيادة استخداـ المكاد الكيميائية الضارة بالبيئة، مم
 الطبيعي لعناصر كمككنات البيئة.

كنتيجة لذلؾ، فإف مف أبرز مبادئ القانكف الدكلي لمبيئة التي تسيـ في كضع كصياغة 
الكثير مف قكاعد كأحكاـ ىذا القانكف ىك مبدأ النيج الكقائي، الذم يقـك عمى أساس التحكط 
كاالحتراز كاستشراؼ أكجو األخطار المحتممة بالبيئة لمنع كقكعيا كنتيجة لؤلنشطة البشرية، 

مكاجية األنشطة الضارة بغية المحافظة عمى مككنات كعناصر البيئة، ككضع  كالعمؿ عمى
 .ٔ()تمكثيا أكحد لتدىكرىا 

                                  
( يكسؼ الغزكزم: أم دكر لمبدأ الكقاية في تعزيز فرص االستدامة البيئية، مقاؿ منشكر عمى اإلنترنت عمى مكقع مركز ٔ)

 https:// caus.org.lb/arـ. ٕٕٔٓ/ٕ/ٔدراسات الكحدة العربية، تاريخ الزيارة 
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كىكذا يتضح كجاىة كنجاعة المبدأ الكقائي لمقانكف الدكلي لمبيئة، فيك أكثر فائدة 
كفعالية في ميداف المحافظة عمى البيئة قبؿ كقكع الضرر مقارنة بالنيج المعتمد عمى التحرؾ 

 بعد كقكع التمكث البيئي.
كطبقان لممبدأ الكقائي فإف عمى الدكؿ العمؿ عمى منع تدىكر البيئة كمكاجية األخطار 
المحتممة عمى البيئة دكف االنتظار حتى يتكفر الدليؿ العممي األكيد عمى اآلثار السمبية 

ريعات ألنشطة اإلنساف عمى البيئة، كيتحقؽ ىذا المبدأ مف خبلؿ الكضع المسبؽ لمتش
القانكنية اليادفة لمنع كقكع التمكث، كعدـ االنتظار لحيف كقكع التمكث، كمف ثـ التدخؿ 

زالة آثاره   .ٔ() عمى األقؿ التخفيؼ منو أكلمعالجتو كا 
أف التكمفة االقتصادية كالجيد كالكقت، المذاف سيبذالف  إلىكالباعث عمى ذلؾ يعكد 

لجة آثاره بعد كقكعو، ىذا فضبلن عف أف بعض لمكقاية مف التمكث ستككف أقؿ كمفة مف معا
األضرار البيئية ال يمكف معالجة كافة آثارىا كنتائجيا؛ ككف بعض األضرار غير قابمة 

القضاء  إلى، كنضرب مثاؿ التمكث البيئي الذم يؤدم Irreversible Damageلممعالجة 
 الحيكانات، كحاالت التمكث اإلشعاعي. أكعمى نكع مف النباتات 

كلذا فقد سمؾ القانكف الدكلي لمبيئة مسمؾ الكقاية مف األضرار قبؿ كقكعيا بما ينسجـ 
مع منطمؽ الحماية السميـ كاألمثؿ في تكفير الحماية لمبيئة، القائـ عمى منع الفعؿ، كليس 

 إلىاالستباقية كعدـ االنتظار حتى الكصكؿ  اإلجراءاتعمى أساس رد الفعؿ، باالتخاذ 
التي يمكنيا إزالة ىذا  اإلجراءاتمرحمة حدكث الكارثة البيئية، ثـ البدء في البحث عف 

 .ٕ()الضرر
آثار المبدأ الكقائي لمقانكف الدكلي لمبيئة مكجة مف الجدؿ بيف فريقيف، أحدىما مؤيد 

انتقاد الطابع  إلىكآخر معارض لو، إذ ذىب قطاع األعماؿ كالصناعة كبعض الساسة 
ذا القانكف، معمميف ذلؾ بأف ىذا المبدأ ما زاؿ يشكبو الغمكض؛ مما يتعذر معو الكقائي لي

أف تطبيقو سيضع عراقيؿ أماـ تطكر الصناعة كيقمؿ حكـ اإلنتاج  إلىإنفاذه تشريعيان، إضافة 
 .ٖ()كتنكعو، كما يترتب عميو مف اختبلالت في التجارة الدكلية

فيو كسيمة فعالة لمجابية تحديات كأخطار  في حيف أيد نشطاء البيئة ىذا المبدأ كرأكا
البيئة، كمف المعمـك أف التقدـ العممي اليائؿ فتح المجاؿ أماـ إنتاج سمع كتداكليا في أكقات 
قياسية، فكاف البد مف إخضاعيا لبلختبارات البلزمة لمتأكد مف سبلمتيا كعدـ إضرارىا 

                                  
( كػػرد أنػػكار مصػػطفى: حمايػػة البيئػػة، دراسػػة عمػػى ضػػكء الجيػػكد المؤسسػػة لممبػػادئ البيئيػػة، مقػػاؿ منشػػكر عمػػى اإلنترنػػت ٔ)

 ـ، مجمة إلكتركنية )آفاؽ البيئة كالتنمية( عف مركز العمؿ التنمكم.ٕٙٔٓ/٘/ٔبتاريخ 
https://www.maan.ctr.org/magazine/article/1084/ 
(2) Henk Vanden Belt: Debating the Precautionary Principle, "Guilty Until Proven Innocent" 
or "Innocent until Proven Guilty2, Plant Physiology, July 2003, Nol.132, PD-1/22-1/26.  
(3) United Nations Audiovisual Library of International Law (www.un.org/law/an1) 
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ر أساليب البحث العممي ليكاكب تطك  إلىبالبيئة، عبلكة عمى أف المبدأ الكقائي، يؤدم 
متطمبات التأكد مف سبلمة األنشطة كالمنتجات، كلك أف تطبيؽ ىذا المبدأ قد تـ في الماضي 

 .ٔ()مف آثارىاالتقميؿ ؿ قعمى األ أكلكاف مف الممكف تفادم الكثير مف المشكبلت البيئية 
ـ ىذا الجدؿ حيث نص عمى أف: "مف أجؿ حماية البيئة ٕٜٜٔكقد حسـ إعبلف ريك 

تأخذ الدكؿ عمى نطاؽ كاسع بالنيج الكقائي، حسب قدراتيا، كفي حاؿ ظيكر ضرر جسيـ، 
اليقيف العممي الكامؿ سببان لتأجيؿ  إلىعكس اتجاىو، ال يستخدـ االفتقار  إلىال سبيؿ  أك

 .ٕ()التكمفة لمنع تدىكر البيئة" اتخاذ تدابير فعالة مف حيث
 كطبقان ليذا النص، فإف عناصر مبدأ النيج الكقائي تتمثؿ في:

 التكسع فيو. أكاالستمرار فيو  أكأف يككف ىناؾ نشاط يراد مباشرتو  -ٔ
 تيدد المككنات الحية لمنظاـ البيئي. أكاحتماؿ كقكع أضرار بالبيئة قد تصيب اإلنساف  -ٕ
غير قابمة لممعالجة، كيمـز أف تككف ىذه  أكتممة خطرة أف تككف ىذه األضرار المح -ٖ

 عدـ قابميتيا لممعالجة. أكنطاقيا  أكاألضرار كبيرة مف حيث طبيعتيا 
النشاط عمى البيئة كافي التخاذ ما يمـز لمكقاية مف  أككجكد شؾ حياؿ سبلمة المنتج  -ٗ

ؿ حاسـ قانكنية أضراره عمى البيئة، فبل يشترط تكفير الدليؿ العممي الذم يثبت بشك
 المنتج. أكالنشاط 

المنتج المتخذ ضده اإلجراء الكقائي،  أكالبحث عف البدائؿ األخرل الممكنة لمنشاط  -٘
 عمى أف تككف التكمفة االقتصادية المعقكلة ليذه البدائؿ.

، مف ىي الجية المخكلة بتقييـ كجكد خطر بيئي مف والتساؤؿ الذي يطرح نفسو ىنا
 ليا اتخاذ اإلجراء الكقائي؟عدمو؟ كمف التي يحؽ 

ـ، إذ نص عمى: "يضطمع بتقييـ األثر البيئي كأداء ٕٜٜٔ أجاب عف ذلؾ إعالف ريو
كطنية لؤلنشطة المقترحة التي يحتمؿ أف تككف ليا آثار سمبية كبيرة عمى البيئة، كالتي تككف 

 .ٖ()مرىكنة بقرار إلحدل السمطات الكطنية المختصة"

                                  
 كما بعدىا. ٖٙ( د. عبدالناصر زياد ىياجنو، مرجع سابؽ، صٔ)
 ـ لمبيئة كالتنمية.ٕٜٜٔ( مف إعبلف ريك ٘ٔ( المبدأ )ٕ)
 ـ لمبيئة كالتنمية.ٕٜٜٔ( مف إعبلف ريك ٚٔ( المبدأ )ٖ)
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 املطلب الجاىٕ
 حتكٔل التينٔ٘ املستدام٘مبدأ 

 كنتناكؿ ىذا المبدأ مف خبلؿ دراسة المكضكعات اآلتية:
 األوؿالفرع 

 مفيوـ التنمية المستدامة
كاف في الدكؿ  سكاءن التنمية مف األلفاظ التي شاع استعماليا بكثرة في اآلكنة األخيرة، 

المتقدمة أـ النامية، كعمى الرغـ مف ىذا الشيكع كتمؾ األىمية فمازاؿ ىذا المفيـك يحاط 
التجاىات المفكريف  تبعان بالغمكض في االلتباس كتعدد كجيات النظر حكؿ ىذا المفيـك 

 كجنسياتيـ كانتماءاتيـ.
عمى المفيـك التقميدم لمتنمية، كظير  أيضان ككنتيجة لتطكر المجتمع الدكلي، طرأ تطكر 

المفيـك الحديث الذم يسعى إلعطاء معنى شامؿ كمتكامؿ لمتنمية، ال يقتصر عمى الجانب 
االقتصادم المعبر عنو بمعدالت النمك، بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ كؿ المظاىر االجتماعية كاألخبلقية 

 .ٔ()مجتمع نحك التنمية الشاممةكالمعرفية البلزمة لمسيطرة عمى الطبيعة كتحفيز طاقات ال
كبالتالي ىناؾ كجياف لمتنمية المستدامة، األكؿ: المكجو لمداخؿ، بحيث يككف مصدر 
التنمية داخؿ البمد المعني، أم تكجو التنمية داخؿ البمد، كيقترب ىذا المفيـك مف مفيـك االعتماد 

إحداث تغييرات في البناء االجتماعي  إلىعمى النفس، كالثاني: مفيـك التنمية العامة التي تيدؼ 
 .(ٕ)لئلنسانية بمجمميا لتشمؿ كافة القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبيئية

كقد حظي مفيـك التنمية المستدامة باىتماـ خبراء التنمية كعمماء البيئة، حيث عقدت 
مة، كتجمى ذلؾ في تشريعات لقاءات مكثفة بينيـ لدراسة أسس كمبادئ كأبعاد التنمية المستدا

ـ كجزء مف التقرير النيائي لمجنة العالمية لمبيئة ٜٚٛٔمستقبمنا المشترؾ الصادر في 
نسانية بقدر ما ىي  كالتنمية، كالذم أكضح المقصكد بيذا المفيـك بأنو: "قضية أخبلقية كا 

لذم قضية تنمكية كبيئية، كىي قضية مصيرية كمستقبمية بقدر ما ىي قضية الحاضر ا
 .ٖ()تطمب اىتماـ األفراد كالمؤسسات كالحككمات

 

                                  
العصػػرية، بيػػركت، ( فػػاركؽ محمػػد الطػػاىر: التنميػػة المسػػتدامة فػػي البمػػداف العربيػػة بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ، مكتبػػة حسػػف ٔ)

 .ٕٙـ، صٖٕٔٓ
: المػػردكد البيئػي لممشػػركعات الصػػناعية كأثرىػػا عمػػى البيئػة كالتنميػػة، رسػػالة ماجسػػتير، قسػػـ عمػػي( خالػد عبػػدالرزاؽ محمػػد ٕ)

 .٘ٛ، صٕٔٔٓ، جامعة عيف شمس، اإلنسانيةالعمـك 
حسػػيف حجػػاج، سمسػػمة  عمػػيرؼ، مراجعػػة: ( المجنػػة العالميػػة لمبيئػػة كالتنميػػة: مسػػتقبمنا المشػػترؾ، ترجمػػة: محمػػد كامػػؿ عػػاٖ)

 .ٕٗٔـ، ص ٜٜٛٔ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، ٕٗٔعالـ المعرفة، العدد 
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 الفرع الثاني
 عالقة البيئة بالتنمية

إف أىـ عكامؿ تدىكر البيئة تأتي مف عمميات التنمية السيما التنمية االقتصادية عبر 
زيادة  إلىاالستغبلؿ غير الرشيد كالمتكازف لممكارد الطبيعية، فالتنمية الصناعية تؤدم 

معدالت التمكث كتخمؼ نفايات كغازات ضارة بالبيئة، كالتكسع في مجاؿ التنمية الزراعية 
استغبلؿ كميات كبيرة مف المياه كالمبيدات الحشرية كالمخصبات، كميا ليا تأثير  إلىيؤدم 

سمبي عمى البيئة، كذلؾ زيادة حركة النقؿ كالمكاصبلت ليا تأثيرىا الضار عمى البيئة بما 
 مقو مف تمكث كضكضاء.تخ

كىذا يعني أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف البيئة كالتنمية، كتظير اآلثار الضارة لتدىكر 
البيئة، نتيجة أعماؿ التنمية أكثر كضكحان في الدكؿ النامية التي تحاكؿ تحقيؽ معدالت نمك 

التغذية  عالية، لتمحؽ بركب الدكؿ المتقدمة كالقضاء عمى األمراض، كالفقر كالجيؿ، كسكء
 .ٔ()كمشاكؿ اإلسكاف كالمياه الممكثة كغيرىا مف تحديات التنمية

ظيكر االعتقاد لدل البعض أف حماية البيئة بما تتطمبو مف تكمفة  إلىكأدل ىذا األمر 
يتعارض مع عمميات التنمية كتحقيؽ الرخاء، كأف ىناؾ تناقض بيف التنمية كالبيئة، كمما زاد 

أف صعكبات التنمية في الدكؿ النامية قد أبرزت التناقض الظاىر بينيما، كما  األمر سكءن 
الدكؿ النامية في العقكد األخيرة الستثمارىا في  إلىأدل انتقاؿ بعض رؤكس األمكاؿ 

اإلضرار  إلىالمشركعات االقتصادية بيدؼ تفادم تكاليؼ حماية البيئة في كطنيا األصمي 
ما قررت الدكلة النامية اتخاذ إجراءات قكية لحماية البيئة، فإف  بالبيئة في ىذه الدكؿ، فإذا

 .ٕ()الدكؿ التي ال تتخذ إجراءات حماية مماثمة إلىىذه االستثمارات سكؼ تتحكؿ مباشرة 
العبلقة الكثيقة التي تربط البيئة كعمميات التنمية، كأف ىذه العبلقة  كىكذا يبدك جميان 

لمفيـك التنمية  ككفقان ة البيئة كتحقيؽ التنمية، تستكجب عدـ حدكث تناقض بيف حماي
المستدامة الذم يمـز عمميات التنمية أف تراعي في ذات الكقت الحفاظ عمى البيئة كحمايتيا 
مف التمكث، كىذا ألف البيئة ىي المصدر األساس كالياـ لعمميات التنمية، كتعتمد عمييا 

فيي تأخذ منيا المكاد البلزمة لمصناعة، ككامؿ،  أساسيعمميات التنمية االقتصادية بشكؿ 
 كالحفاظ عمييا يضمف استمرار عمميات التنمية كالتقدـ الصناعي.

                                  
ـ، ٜٙٛٔ( د. عبػػدالعزيز مخيمػػر عبػػػداليادم: دكر المنظمػػات الدكليػػػة فػػي حمايػػػة البيئػػة، دار النيضػػػة العربيػػة، القػػػاىرة، ٔ)

 .ٖٛ-ٖٚص
ـ حادثػة تسػرب غػاز الييبثيػؿ إيػزد سػيانيت ٜٗٛٔكقػع فػي مصػنع )بيكبػاؿ( فػي الينػد فػي ديسػمبر  ( كعمى سبيؿ المثػاؿ:ٕ)

مف مصنع كيماكيات تابع لشركة )يكنيكف كارربيف( األمريكية التي لـ تتخذ في ذلؾ المصنع إجػراءات الحمايػة كاألمػاف التػي 
صابة نحػك مػائتي ألػؼ آخػريف،  ٖٓٓحكالي  كفاة إلىتطبقيا الشركة في مصانعيا في الكاليات المتحدة، مما أدل  شخص كا 
 (.ٔ، اليامش )ٜٖأكرده د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، ص
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يتضح مما سبؽ، أف مفيـك حماية البيئة أضحى مف أىـ المفاىيـ التي تـ تضمينيا 
مفيـك التنمية المستدامة التي بدأت تسيـ في صياغة السياسات كالتكجيات الدكلية كالكطنية 

اه حؿ مشاكؿ البيئة، كفي الكقت ذاتو تستجيب لحاجات كمتطمبات الحاضر التنمكية دكف تج
 الخطر. إلىتعريض قدرة األجياؿ المستقبمية في الحصكؿ عمى حاجاتيـ 

دمج متطمبات حماية البيئة مع االحتياجات التنمكية  إلىأم أف التنمية المستدامة تسعى 
ذلؾ استغبلؿ المكارد غير المتجددة لؤلرض عمى نحك كعمى كافة مستكيات اتخاذ القرار، كك

 .ٔ()يصكنيا مف النفاذ في المستقبؿ، كيكفؿ اشتراؾ البشرية في استغبلليا بشكؿ متكازف
 الفرع الثالث

 موقؼ القانوف الدولي لمبيئة مف التنمية المستدامة
ـ أثناء مناقشة كجكد ٕٜٚٔكردت التنمية المستدامة ألكؿ مرة في إعبلف ستككيكلـ 

إمكانية تحقيؽ تنمية اقتصادية مع المحافظة عمى البيئة، كجرل التكفيؽ بيف البيئة الصناعية 
كالبيئة الطبيعية، إذ كاف ىذا المكضكع مف أكثر المكضكعات حساسية التي كاجيت 

أف نجحت الدكؿ  إلىات األكلية التي كزعتيا الدكؿ الغربية، المؤتمريف، كفشمت الصياغ
النامية في إدراج مكضكع البيئة ضمف مكضكعات التنمية، كيتجمى ذلؾ في ديباجة اإلعبلف 
الذم نص عمى أف: " لمتنمية االقتصادية ك االجتماعية أىمية أساسية لضماف بيئة مكاتية 

يجاد ظركؼ عمى األ اإلنسافلعيش  رض ضركرية لتحسيف نكعية العيش"، كما كعممو، كا 
 .ٕ()كصؼ أحد مبادئ اإلعبلف التنمية االقتصادية كاالجتماعية بأنيا أمر ال غنى عنو

ـ تـ التأكيد عمى مفيـك التنمية المستدامة الذم مثؿ أحد ٕٜٜٔكفي إعبلف ريك 
تككف  المبادئ التي ارتكز عميو اإلعبلف، إذ نص عمى: "مف أجؿ تحقيؽ تنمية مستدامة

، كما نص ٖ()بمعزؿ عنيا" إليياحماية البيئة جزء ال يتجزأ مف عممية التنمية كال يمكف النظر 
عمى: "يقع البشر في صميـ االىتمامات المتعمقة بالتنمية المستدامة، كيحؽ ليـ أف يحيكا 

، كينص كذلؾ عمى: "يجب إعماؿ الحؽ في ٗ()حياة صحية كمنتجة في كئاـ مع الطبيعة"
التنمية عمى نحك يكفؿ الكفاء بشكؿ منصؼ باالحتياجات اإلنمائية كالبيئية لؤلجياؿ الحالية 

 ليذا النص فأف التنمية المستدامة تقـك عمى دمج أعماؿ التنمية مع البيئة. ككفقان ، ٘()كالمقبمة"

                                  
ـ، دراسػػة تحميميػػة، رسػػالة ٕ٘ٔٓ: قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي لحمايػػة البيئػػة فػػي ضػػكء اتفاقيػػة بػػاريس لممنػػاخ، يعمػػ( مػػكج فيػػد ٔ)

 .ٖٗـ، صٕٚٔٓ، ينايرعمَّاف ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط،
 ـ.ٕٜٚٔ( المبدأ الثامف مف إعبلف ستككيكلـ، ٕ)
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ الرابع مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٖ)
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ األكؿ مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٗ)
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ الثالث مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٘)



       األمه املتحدٗ يف إرساء قْاعدِلكاىٌْ الدّلٕ للبٔئ٘، ّآلٔات  ا

69 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

كظير الحؽ في التنمية المستدامة كذلؾ في العديد مف إعبلنات المبادئ التي تبناىا 
، إذ نص إعبلف الحؽ في التنمية ٔ()جتمع الدكلي في المؤتمرات الخاصة بالبيئة كالتنميةالم

الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى: "الحؽ في التنمية حؽ مف حقكؽ اإلنساف 
غير قابؿ لمتصرؼ، كبمكجبو يحؽ لكؿ إنساف كلجميع الشعكب المشاركة كاإلسياـ في 

كاجتماعية كثقافية كسياسية كالتمتع بيذه التنمية التي يمكف فييا تحقيؽ تنمية اقتصادية 
 .ٕ()إعماؿ جميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية إعماالن تامان"

حسب مفيـك  -لمنصكص السابقة، فإف مفيـك التنمية المستدامة ال يقتصر  ككفقان 
نما عمى تحقيؽ أعمى معدالت اإلنتاج باعتباره المقياس  -االقتصاديكف  الحقيقي لمتنمية، كا 

ر شمكالن لكافة الجكانب البيئية ثيشمؿ ىذا المفيـك كافة الجكانب، بحيث يككف ىذا المفيـك أك
كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية...إلخ، كذلؾ يمـز أف تحقؽ التنمية المستدامة العدالة بيف 

 األجياؿ الحالية كالمقبمة.
كاالرتقاء بنكعية الحياة لجميع الشعكب مراعاة كيتطمب تحقيؽ التنمية المستدامة 

 الجكانب اآلتية:
كضع متطمبات حماية البيئة في خطط كعند تنفيذ السياسات االقتصادية كالمالية  -ٔ

 كبرامج التنمية المتنكعة.
طرؽ اإلنتاج  أكالمكاد األكلية  أكالبحث المتكاصؿ عف بدائؿ صديقة لمبيئة لمطاقة  -ٕ

 .ٖ()كاالستيبلؾ
زالتيا كتشجيع السياسات المتكافقة  الحد مف -ٖ أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ غير المستدامة كا 

 مع حماية البيئة.
 .ٗ()لمتطمبات حماية البيئة كفقان إدارة النفايات كالتخمص اآلمف منيا  -ٗ
تداكؿ المعارؼ العممية كالتكنكلكجيا االبتكارية كالجديدة بيف الدكؿ لتطكير القدرات  -٘

 مستدامة.الذاتية لمتنمية ال
تعاكف جميع الدكؿ كالشعكب في استئصاؿ آفة الفقر كالحد مف أكجو التفاكت في  -ٙ

 .٘()مستكيات المعيشة كشرط ال غنى عنو لمتنمية المستدامة

                                  
تكافؽ اآلراء بشأف اإلعبلف إال أنيا عادت في بياف منفصؿ التأكيد عمى معارضتيا لطرح  إلىمت الكاليات المتحدة ( انضٔ)

 التنمية بكصفيا حقان مف الحقكؽ.
( ٕٛٔ/ٔٗ( المػػادة األكلػػى مػػف إعػػبلف األمػػـ المتحػػدة بشػػأف الحػػؽ فػػي التنميػػة الػػذم اعتمدتػػو الجمعيػػة العامػػة فػػي قرارىػػا )ٕ)

       www.un.org/decoments/galres/141/a4/r/28ht .ـٜٙٛٔ/ٕٔ/ٗبتاريخ 
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ التاسع مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٖ)
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ الثامف مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٗ)
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ الخامس مف إعبلف ريك بشأف البيئة كالتنمية، ٘)
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 املطلب الجالح
 مبدأ امللْخ ٓتحنل تهلف٘ التلْخ

 إلىىذا المبدأ عمى أنو أحد كأىـ مبادئ القانكف الدكلي لمبيئة ككنو ييدؼ  إلىينظر 
نقاذىا مف التدىكر، كيمثؿ تطبيؽ عممي لقكاعد القانكف الدكلي  رفع مستكل حماية البيئة كا 
لمبيئة السيما فيما يتعمؽ بقكاعد المسؤكلية الدكلية، كيتماشى مع التطكرات الحديثة التي 

 تشيدىا قكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي.
ئة فإنو يجب عمى مف أحدث ىذا كيقـك مفيـك ىذا المبدأ عمى أنو عند كقكع تمكث لمبي

إصبلح األضرار الناجمة عنو، كأف يعمؿ عمى إعادة  إلىالضرر البيئي أف يبادر  أكالتمكث 
ما كاف عميو قبؿ حدكث ىذا التمكث، عبلكة عمى أنو يككف ممزمان بتقديـ  إلىالكضع 

بيئي، ضحايا التمكث ال األشخاصالتعكيض المناسب لعناصر البيئة المتضررة، كتعكيض 
كنبيف (، ٔ)بمعنى أف ىذا المبدأ يقرر مسؤكلية محدث التمكث عف الضرر الناتج عف نشاطو

 ىذا المبدأ في الفرعيف التاليف. أحكاـ
 الفرع األوؿ

 إعالنات األمـ المتحدة
نضـ القانكف الدكلي لمبيئة أحكاـ ىذا المبدأ في عدة إعبلنات أصدرتيا األمـ المتحدة  

 نستعرضيا عمى النحك اآلتي:
 ـ:1972: إعالف ستوكيولـ أولً 

كاف مبدأ الممكث يتحمؿ تكمفة التمكث مف المبادئ كالتكصيات التي تضمنيا إعبلف 
ـ، إذ أكد عمى مسؤكلية الدكلة عف أية أضرار قد تصيب البيئة نتيجة ٕٜٚٔستككيكلـ 

 كفقان تحدث عمى إقميميا، فقد نص اإلعبلف عمى أف: "لمدكؿ  أكاألنشطة التي تقـك بيا الدكلة 
كمبادئ القانكف الدكلي حؽ سيادم في استثمار مكاردىا طبقان لسياستيا  لميثاؽ األمـ المتحدة

 أكالبيئية الخاصة، كىي تتحمؿ مسؤكلية ضماف أف األنشطة المضطمع بيا داخؿ حدكد كاليتيا 
 ".(ٕ)بيئة مناطؽ تقع خارج حدكد الكالية الكطنية أكتحت رقابتيا ال تضر ببيئة دكؿ أخرل 

أف ىذا النص قد عمؿ عمى التكفيؽ بيف مسألتيف ىامتيف،  إلى ٖ()كيذىب معظـ الفقياء
أكليما: حرية الدكلة في ممارسة ما تشاء مف أنشطة استثمارية لمكاردىا في حدكد سيادتيا 

 اإلقميمية، كثانييما: أال تسبب ىذه الحرية أية أضرار لمبيئة خارج حدكدىا اإلقميمية.

                                  
 .ٛٙزياد ىياجنة، مرجع سابؽ، ص ( د. عبدالناصرٔ)
 ـ.ٕٜٚٔ( مف إعبلف ستككيكلـ، ٕٔ( المبدأ )ٕ)

(3) Sohn (L.B): The Stockholm Declaration on the Human Environment Harvard I. J, vol 14, 
No 3, 1973. P.423. 
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مستكل الدكلي االعتراؼ بيذا المبدأ كتكريسو كبناءن عمى إعبلف ستككيكلـ تكاتر عمى ال
 .ٔ()حتى في نطاؽ التشريعات الكطنية لمدكؿ ،في اإلعبلنات كالمعاىدات الدكلية كاإلقميمية

 ـ:1992: إعالف ريو ثانياً 
تبنى إعبلف ريك في المبدأ الثاني ذات الصياغة التي أكردىا إعبلف ستككيكلـ في المبدأ 

يتعمؽ بإقرار مسؤكلية الدكلة عف ضماف أال تسبب أنشطتيا أضراران الحادم كالعشركف فيما 
لمبيئة خارج حدكد كاليتيا الكطنية، كتعد ىذه خطكة ىامة نحك حماية البيئة العالمية، كالحد مف 

 ككارث التمكث.
كضع قكانيف كطنية بشأف المسؤكلية عف التمكث  إلىكذلؾ دعا إعبلف ريك الدكؿ 

كطنيان بشأف  قانكنان لناجمة عنيا، إذ نص عمى: "تضع الدكؿ كالتعكيض عف األضرار ا
المسؤكلية كالتعكيض فيما يتعمؽ بضحايا التمكث كغيره مف األضرار البيئية، كتتعاكف الدكؿ 

، عمى كجو السرعة كبمزيد مف التصميـ في زيادة تطكير القانكف الدكلي بشأف أيضان 
ار البيئية التي تمحؽ بمناطؽ خارج كاليتيا مف المسؤكلية كالتعكيض عف اآلثار السمبية لؤلضر 

، كتطبيقان ليذا النص عمدت بعض الدكؿ ٕ()سيطرتيا" أكجراء أنشطة تدخؿ في نطاؽ كاليتيا 
 .ٖ()تضميف تشريعاتيا الكطنية نصكصان تثبت تحمؿ الممكث مسؤكلية كتكمفة التمكث إلى

كأعاد إعبلف ريك التأكيد عمى مسؤكلية الممكث كتحمؿ تكمفة التمكث، إذ نص عمى: 
تشجيع استيعاب التكاليؼ البيئية داخميان،  إلى"ينبغي عمى أف تسعى السمطات الكطنية 

كاستخداـ األدكات االقتصادية، آخذةن في الحسباف النيج القاضي بأف يككف المسؤكؿ عف 
 .ٗ()حيث المبدأ تكمفة التمكث..."التمكث ىك الذم يتحمؿ مف 

                                  
مػػؤتمر الحمايػػة القانكنيػػة لمبيئػػة،  إلػػى( د. إبػػراىيـ العنػػاني: البيئػػة كالتنميػػة: األبعػػاد القانكنيػػة الدكليػػة، بحػػث منشػػكر مقػػدـ ٔ)

، ٛـ، صٕٜٜٔفبرايػر  ٕٙ-ٕ٘الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي كالتشريع، المؤتمر العممػي األكؿ لمقػانكنييف، القػاىرة، 
 كذلؾ:

Rao (P.K): International Environmental Law and Economic, Black well, London, 2002, P.136. 

 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ الثالث عشر مف إعبلف ريك، ٕ)
ـ التػي نصػت عمػى: "كػؿ ٜٜ٘ٔ( لسػنة ٕٙ( مف قانكف حماية البيئػة اليمنػي رقػـ )ٗ/ٜ( كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر المادة )ٖ)

التكاليؼ الناجمة عف إزالة الضرر، فضبلن عف التعكيض عنػو"، كػذلؾ المػادة مف أحدث ضرران بالبيئة يتحمؿ مسؤكلية جميع 
إىمالػو  أكـ التي نصت عمى: "كؿ مػف تسػبب بفعمػو ٜٜٜٔ( لسنة ٕٗ( مف قانكف حماية البيئة كتنميتيا اإلماراتي رقـ )ٔٚ)

لػو يكػكف  تنفيػذان القػرارات الصػادرة  أكح المػكائ أكلمغيػر نتيجػة مخالفػة األحكػاـ الػكاردة بيػذا القػانكف  أكفي إحداث ضرر لمبيئة 
إزالة ىذه األضػرار، كمػا يمػـز بأيػة تعكيضػات قػد تترتػب عمييػا"، انظػر كػذلؾ  أكلمعالجة  عف جميع التكاليؼ البلزمة مسؤكالن 
/أ( مػػػف قػػػانكف حمايػػػة البيئػػػة ٖٔـ، كالمػػػادة )ٜٕٓٓ( لسػػػنة ٜ( مػػػف قػػػانكف البيئػػػة المصػػػرم رقػػػـ )ٜٛ، ٖٜ، ٜٔ، ٜٓالمػػػكاد )

 ـ.ٕٕٓٓ( لسنة ٗٗٗ( مف قانكف حماية البيئة المبناني رقـ )ٗـ، كالمادة )ٕٙٓٓ( لسنة ٕ٘ردني رقـ )األ
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ السادس عشر مف إعبلف ريك، ٗ)
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 الفرع الثاني
 العناصر المميزة لمبدأ المموث يتحمؿ تكمفة التموث

 يمكف استخبلص عدة عناصر مميزة ليذا المبدأ، نذكر منيا:
مبدأ ينسجـ مع قكاعد العدالة، ألنو يمـز محدث الضرر بتحمؿ نتائج أفعالو، بحيث  -ٔ

 .(ٔ)المسؤكلية كالتعكيض عنويتحمؿ المتسبب بإحداث الضرر البيئي 
يضمف التكزيع العادؿ لتكاليؼ حماية البيئة مف خبلؿ تحمؿ محدث الضرر مسؤكلية   -ٕ

إصبلح كمعالجة آثار أضرار التمكث الذم تسبب فيو نشاطو خاصة النشاط االقتصادم، 
كعدـ السماح بتحميؿ المستيمؾ النيائي تكاليؼ معالجة تمؾ األضرار، رغـ أف القطاعات 

زيادة التكاليؼ كالمخاطر،  إلىلصناعية تدعي أف تطبيؽ ىذا المبدأ مف شأنو أف يؤدم ا
 ارتفاع أسعار المنتجات. إلىمما يؤدم 

يمثؿ أداة فعالة لتكجيو السياسات البيئية عمى المستكييف الكطني كالدكلي، كما يسيـ في  -ٖ
 .(ٕ)تكحيد كتطكير قكاعد المسؤكلية عمى األضرار البيئية

ا المبدأ ىدفيف مزدكجيف يتمثبلف في إزالة الضرر البيئي، كالردع مف خبلؿ إلزاـ يحقؽ ىذ -ٗ
الممكث بدفع التعكيض المناسب لمعالجة األضرار البيئية، كردعو مستقببلن عف تكرار 
إحداث ضرر بيئي مماثؿ، كما يشجع اآلخريف عمى اتباع تقنيات صديقة لمبيئة خشية 

 دفع التعكيضات.
مالية،  أكإدارية  أكإذ يمكف إنفاذه بكسائؿ تشريعية متعددة قد تككف مدنية يتسـ بالمركنة،  -٘

كما يمكف فرض عقكبات جزائية عمى الممكث، كيمكف كضع قكاعد خاصة لممسؤكلية 
تتبلئـ مع الطبيعة الخاصة بالتمكث، كيمكف إنفاذه إداريان مف خبلؿ فرض إجراء دراسات 

 .(ٖ)ؤلنشطة االقتصادية المزمع القياـ بيامسبقة لتقييـ األثر البيئي المحتمؿ ل
 جج

  

                                  
( بشػػير جمعػػة الكبيسػػي: الضػػرر العػػابر لمحػػدكد عػػف أنشػػطة ال يحظرىػػا القػػانكف الػػدكلي، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة القػػانكف، ٔ)

 .ٛ٘ـ، صٕٔٓٓجامعة بغداد، 
(2) Margaret Rosso Gross Man, Agriculture and the Polluter Pays Principle, Electronic 
Journal of Comparative Law, vol 11. 3/12/2007, P.14. www.ejcl.org//13/article/113-115.PDF. 

 .ٖٗٔ( د. عبدالناصر زياد ىياجنة، القانكف البيئي، مرجع سابؽ، ص ٖ)
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 املطلب الزابع
 مبدأ اإلخطار ّتبادل املعلْمات

اعتمد القانكف الدكلي لمبيئة عمى أساس الحصكؿ عمى المعمكمات بيدؼ أخذ الحيطة كحماية 
البيئة، كىذا ال يتحقؽ إال مف خبلؿ إقرار حؽ الحصكؿ عمى المعمكمات كتبادليا، عف طريؽ 

 عمى النحك اآلتي:ىذا المبدأ اإلخطار كاإلعبلـ بحدكث ككارث بيئية، كسكؼ نتناكؿ 
 الفرع األوؿ

 اإلخطار واإلعالـ بحدوث كوارث بيئية
عبلـ الدكؿ األخرل السيما المجاكرة عمى الفكر بأية ككارث  يتعيف عمى الدكلة إخطار كا 
طبيعية كغيرىا مف الحكادث كحاالت الطكارئ التي تحدث عمى إقميميا، كيككف مف شأنيا 

ذات الصمة بشأف األنشطة إحداث أضرار لمبيئة، كما ينبغي عمى الدكلة تقديـ كافة المعمكمات 
التي يككف ليا آثار سمبية عمى البيئة، كيجب أف يتـ ىذا اإلخطار كاإلعبلـ لمدكؿ المحتمؿ أف 

البلزمة لمكاجية األخطار  اإلجراءاتحتى يتسنى ليا اتخاذ  ،تتأثر بذلؾ في مرحمة مبكرة
نبغي عمى الدكؿ بيئية ي أكالمحتممة في كقت مناسب، كفي حالة تحقؽ حدكث ككارث طبيعية 

 كافة العمؿ المشترؾ لممساعدة في مكاجية ذلؾ كتقديـ أكجو العكف كالمساعدة لمدكؿ المنككبة.
ـ عمى ىذا المضمكف، إذ نص عمى: "تقـك الدكؿ بإخطار الدكؿ ٕٜٜٔكأكد إعبلف ريك 

غيرىا مف حاالت الطكارئ التي يحتمؿ أف تسفر  أكاألخرل عمى الفكر بأم ككارث طبيعية 
عف آثار ضارة مفاجئة عمى بيئة تمؾ الدكؿ، كيبذؿ المجتمع الدكلي كؿ جيد ممكف لمساعدة 

كنظران لخطكرة التأثير السمبي الكبير لمتمكث العابر لمحدكد  .ٔ()الدكؿ المنككبة عمى ىذا النحك"
عمى  أكالبيئية المدمرة عمى دكلة المصدر  عمى الدكؿ األخرل، كالذم ال يقتصر في آثاره

، أعاد إعبلف ريك التأكيد عمى ضركرة قياـ الدكلة ٕ()دكلة بمفردىا، بؿ قد يشمؿ عدة دكؿ
                                  

 ـ.ٕٜٜٔالمبدأ الثامف عشر مف إعبلف ريك، ( ٔ)
( نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، كارثػة تشػير نكبػؿ التػي حاكلػت سػمطات االتحػاد السػكفيتي السػابؽ إخفاؤىػا، كىػي حادثػة نككيػة ٕ)

ـ فػػي شػػماؿ أككرانيػػا، ٜٙٛٔ/ٗ/ٕٙ( مػػف محطػػة تشػػير نكبػػؿ لمطاقػػة النككيػػة بتػػاريخ  ٗإشػػعاعية كقعػػت فػػي المفاعػػؿ رقػػـ )
مميػارات دكالر، باإلضػافة  ٖفي حدكث أكبر كارثة نككية شيدىا العالـ، كبمغت الخسائر المادية ما قيمتػو أكثػر مػف كتسببت 

لػػػكف أشػػػبو بػػػالمكف  إلػػػىالقتمػػػى كالمصػػػابيف خمػػػؼ الحػػػادث انفجػػػارات كحرائػػػؽ كتحػػػكؿ لػػػكف األشػػػجار كالغابػػػات المحيطػػػة  إلػػػى
ثػػبلث سػػحابات أخػػرل سػػاعد الريػػاح فػػي حمػػؿ  إلػػىاألحمػػر، كمػػا تسػػبب االنفجػػار فػػي تكػػكف سػػحابة مػػف اإلشػػعاعات تجػػزأت 

ركمانيػا كبمغاريػا كاليكنػاف كتركيػا،  إلػىألمانيػا، كالثالثػة  إلػىالتشػيؾ كمنيػا  إلػى، كالثانية اإلسكندنافيةبكلندا كالدكؿ  إلىأكالىف 
 ألؼ شخص بالسرطاف بسبب اإلشعاع النككم. ٙمف كأصيب ما يقارب 

ـ حرائػؽ غيػر مسػبكقة ممػا أثػار قمػؽ المجتمػع الػدكلي، ككانػت مػف ضػمف ٜٕٔٓكذلؾ شيدت غابات األمػازكف فػي سػبتمبر 
مميكف دكالر لمكاجية آثار ىذه الحرائؽ، كتمثؿ  ٕٓالمكضكعات التي ناقشتيا مجمكعة الدكؿ السبع الكبرل، كتعيدت بتقديـ 

% مف غػازات ثػاني أكسػيد الكربػكف )بالكعػات الكربػكف(، كتنػتج ٘ٔبات األمازكف رئة الكرة األرضية، إذ تقـك سنكيان بإزالة غا
التنػػػكع  إلػػػى% مػػػف أكسػػػجيف الغػػػبلؼ الجػػػكم، كتمػػػتص أكبػػػر كميػػػة مػػػف غػػػازات االحتبػػػاس الحػػػرارم، إضػػػافة ٕٓأكثػػػر مػػػف 
 ٕٕٔٓ/ٕ/ٔتاريخ الزيارة  .https://www.assahifa.comالبيكلكجي. 

https://www.assahifa.com/
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عبلـ الدكؿ األخرل باألنشطة التي تخمؼ آثاران بيئية سمبية عابرة لمحدكد، كذلؾ في  بإخطار كا 
كفي حينو كمعمكمات ذات  مسبقان خطاران مرحمة مبكرة كبحسف نية، إذ نص عمى: "تقدـ الدكؿ إ

الدكؿ التي يحتمؿ  إلىصمة بشأف األنشطة التي قد تخمؼ آثران بيئيان سمبيان كبيران عمى الحدكد 
 .ٔ()أف تتأثر بيذه األنشطة، كتتشاكر تمؾ الدكؿ في مرحمة مبكرة كبحسف نية"

 الفرع الثاني
 حؽ الحصوؿ عمى المعمومات

تتطمب عمميات المحافظة عمى البيئة تظافر كافة الجيكد بما في ذلؾ الجيكد الشعبية، 
لذا أقر القانكف الدكلي لمبيئة بأىمية مشاركة األفراد في صياغة القرارات البيئية، كعممية صنع 

يشارؾ فييا قدران مف المعرفة  أكالقرارات البيئية تتطمب في المقاـ األكؿ في مف يقـك بيا 
لماـ بالمكضكع محؿ القرار البيئي المراد اتخاذه، كىذا يتطمب حصكلو عمى المعمكمات كاإل

كعميو، حمؿ القانكف الدكلي لمبيئة الجيات الرسمية في الدكؿ التي  المطمكبة مف مصادرىا.
عمى طمب الميتميف، كتكفيرىا  بناءن تحتفظ بيذه المعمكمات كاجب إتاحة ىذه المعمكمات 

فراد كفؽ آليات معينة تتيح فرصة االطبلع عمى المعمكمات كتحميميا بيدؼ كذلؾ الطبلع األ
 االستفادة منيا كاستخداميا في عممية صنع القرار.

كتشمؿ المعمكمات التي ينبغي تكفيرىا لؤلفراد المعمكمات البيئية التي تتعمؽ بالكاقع البيئي 
األنشطة الخطرة كالمشاريع القائمة القائـ كالمحتمؿ، كطبيعة كحجـ المشكبلت البيئية كالمكاد ك 
المعمكمات المتعمقة باألنظمة  إلىالمراد إقامتيا كبياف مدل تأثيرىا عمى البيئة، إضافة 
 .ٕ()كاألنشطة اإلدارية المتعمقة بالبيئة كباإلجراءات القضائية

كبيذا الخصكص، نص إعبلف ريك عمى: "تعالج قضايا البيئة عمى أفضؿ كجو بمشاركة 
جميع المكاطنيف المعنييف، عمى المستكل المناسب، كتكفر لكؿ فرد فرصة مناسبة عمى 

ما في حكزة السمطات العامة مف معمكمات متعمقة بالبيئة، بما  إلىالصعيد الكطني لمكصكؿ 
بالمكاد كاألنشطة الخطرة في المجتمع، كما تتاح لكؿ فرد فرصة  في ذلؾ المعمكمات المتعمقة

المشاركة في عمميات صنع القرار، كتقـك الدكؿ بتيسير كتشجيع تكعية الجميكر كمشاركتو 
 اإلجراءات إلىعف طريؽ إتاحة المعمكمات عمى نطاؽ كاسع، كتكفؿ فرص الكصكؿ بفعالية 

 .ٖ()سبؿ اإلنصاؼ"القضائية كاإلدارية بما في ذلؾ التعكيض ك 

                                  
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ التاسع عشر مف إعبلف ريك، ٔ)
 .ٖٛ( د. عبدالناصر زياد ىياجنة، مرجع سابؽ، صٕ)
 ـ.ٕٜٜٔ( المبدأ العاشر مف إعبلف ريك، ٖ)
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 ادلجحث انثبنث
 آنٍبد األيى ادلتحذح يف إرسبء قٕاػذ انقبٌَٕ انذٔيل نهجٍئخ

 تمييد وتقسيـ:
لـ يرد نص في ميثاؽ األمـ المتحدة مباشر كصريح بشأف البيئة، إال أنو يستشؼ مف 

الدكلية مادة مقاصد األمـ المتحدة التي نصت عمى "تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ 
 إلى، كىذا يشير ضمنيان ٔ()ذات الطبيعة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية..."

تعاكف دكلي، إضافة  إلىاالعتراؼ بالبيئة عمى اعتبار أنيا مف المسائؿ الدكلية التي تحتاج 
كة عمى أف االرتباط الكثيؽ بيف البيئة كالمسائؿ االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية، عبل إلى

البيئة حؽ لمبشرية جمعاء، كلتحقيؽ ذلؾ عقدت األمـ المتحدة العديد مف المؤتمرات، 
اإلعبلنات، كرعت إبراـ المعاىدات الدكلية المتعمقة بالبيئة، كىك ما نمقي عميو  كأصدرت

 الضكء في المطمبيف اآلتييف:
 مؤتمرات األمـ المتحدة الخاصة بالبيئة.المطمب األكؿ: 

 الثاني: برنامج األمـ المتحدة لمبيئة.المطمب 
 املطلب األّل

 مؤمتزات األمه املتحدٗ اخلاص٘ بالبٔئ٘
مخاطر التمكث البيئي، كحشد  إلىحممت األمـ المتحدة عمى عاتقيا ميمة تنبيو العالـ 

الجيكد الدكلية الكتشاؼ الطرؽ الممكنة لمكاجية ىذه المخاطر، كليذا الغرض عقدت األمـ 
 أحكاـعديد مف المؤتمرات الدكلية بيدؼ مناقشة الكضع البيئي، كتشييد كبناء المتحدة ال

 القانكف الدكلي لمبيئة، نستعرضيا عمى النحك اآلتي:
 األوؿالفرع 

 .Stockholm Declarationإعالف ستوكيولـ 
 إلىـ اقتراحان ٜٛٙٔقدـ المجمس االقتصادم كاالجتماعي باألمـ المتحدة في يكنيك عاـ 

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بعقد مؤتمر دكلي لدراسة خطكرة المشكبلت التي تحيط بالبيئة، 
( ٜٖٕٛالقرار رقـ ) ٖٕـ في دكرتيا الػٜٓٚٔديسمبر  ٖكعميو أصدرت الجمعية العامة في 

 .ٕ()الداعي لعقد مؤتمر حكؿ الكسط اإلنساني

                                  
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.ٖ/ٔ( المادة )ٔ)
 .ٔٚٛص( د. صبلح الديف عامر، مرجع سابؽ، ٕ)
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ـ تحت ٜٔٚٔيكنيك  ٙٔ-٘عقد ىذا المؤتمر في مدينة ستككيكلـ في السكيد في الفترة 
 إلىدكلة، باإلضافة  ٖٔٔ، كحضر ممثمكف عف ٔ()(Only one earthشعار )أرض كاحدة 

ممثميف عف الككاالت التابعة لؤلمـ المتحدة كالمنظمات اإلقميمية المعنية بالبيئة، كتفرع عف 
ختصت المجنة األكلى باالحتياجات االجتماعية كالثقافية لحماية البيئة، المؤتمر ثبلث لجاف، ا

كاختصت المجنة الثانية بمكاضيع المحافظة عمى مصادر الثركة الطبيعية، أما المجنة الثالثة 
 .ٕ()فاىتمت باإلجراءات الدكلية التي يمكف أف تتخذ لمكافحة تدمير البيئة

حفظ  إلىادئ مشتركة إلرشاد شعكب العالـ رؤية كمب إلىكاستيدؼ المؤتمر الكصكؿ 
بحث سبؿ تشجيع الحككمات كالمنظمات الدكلية لمقياـ بما  إلىالبيئة كتنميتيا، باإلضافة 

قمنا أف ىذا المؤتمر يمثؿ حجر الزاكية في  إذا، كال نخالؼ قمب الحقيقة ٖ()يجب لحماية البيئة
 دكلي العاـ.نشأة القانكف الدكلي لمبيئة كفرع مستقؿ لمقانكف ال

أقرتو الكفكد المشاركة  اإلنسانيةكفي ختاـ أعماؿ المؤتمر صدر عنو إعبلنان حكؿ البيئة 
( بندان، كأكؿ كثيقة دكلية يعترؼ فييا المجتمع الدكلي بالمبادئ ٕٙما عدا الصيف، تضمف )

كضع خطة  إلى، إضافة ٗ()كالسمكؾ كالمسؤكلية التي تجب أف تحكـ عبلقاتيا بشأف البيئة
( تكصية لمحككمات كىيئات األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية األخرل ٜٓٔعمؿ تضمنت )

كغير الحككمية لمتعاكف في اتخاذ إجراءات محددة لمكاجية مشاكؿ البيئة، كذلؾ اقتراح 
 .٘()ترتيبات مؤسسية كمالية لتطبيؽ خطة العمؿ في إطار األمـ المتحدة

 إلىخض عنو ىذا المؤتمر مف مبادئ كتكصيات ال يرقى كالجدير بالمبلحظة أف ما تم
مرتبة القكاعد القانكنية الممزمة، بيد أف القيمة الحقيقية لو تظير كالتزاـ أدبي كأخبلقي، كفي 
أىمية التجاكب العالمي في الحد مف تدبير البيئة الذم بدأت نسبتو تتزايد بمعدالت سريعة، 

كلذا فيك أحد مصادر  ،العالمي األكؿ حكؿ البيئة كمع ذلؾ يظؿ إعبلف ستككيكلـ اإلعبلف
 القانكف الدكلي لمبيئة.

تمخض عف إعبلف ستككيكلـ أرساء عدة مبادئ أساسية احتمت مكانة ىامة في القانكف 
 الدكلي لمبيئة، مف أىميا:

                                  
(1) Hohmann (H): Modern International Environmental Law, Graham/ Trotman/ Martinis, 
Nijhoff, London/ Dordrecht/ Boston. 1994, P.34  
(2) Report on Nations Conference on the Human, Environment Stockholm, 5-16 June 1972, 
(United Nations Publication, sales No. E.73.11.A.14).  
(3) Shearer (I.A), International Law, Butter worths, London, Boston, Durban, Kuala Lumpur, 
Toronto, 1994, P.364. 

( إذ نص المبدأ األكؿ مف إعبلف ستككيكلـ عمى أف: "لئلنساف حقان أساسيان فػي الحريػة كالمسػاكاة كظػركؼ الحيػاة الكريمػة ٗ)
 نظيفة تتيح لو العيش بكرامة كرفاىية".في بيئة 

( د. عبدالكاحد محمد الفػار: االلتػزاـ الػدكلي بحمايػة البيئػة البحريػة كالحفػاظ عمييػا مػف أخطػار التمػكث، دراسػة قانكنيػة فػي ٘)
 .ٕٖٚـ، صٜ٘ٛٔ القاىرة،ػ ضكء اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، دار النيضة العربية،
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إقرار مبدأ أحقية الدكلة في استثمار مكاردىا، كلكف بشرط عدـ استخداـ أراضي الدكلة فيما 
، أم يمكف القكؿ أف مفيـك السيادة قد تـ تقييده (ٔ)بيئة دكلة أخرل أكبيئة ىذه الدكلة يضر 

لجنة القانكف الدكلي في قرارىا الصادر عاـ  إليوبشرط عدـ اإلضرار بالبيئة، كىذا ما ذىبت 
ـ بالقكؿ: "إف حؽ استخداـ الدكلة ألراضييا يسمح ليا بتطبيؽ جميع أنظمتيا القانكنية ٜٜٙٔ

خاضعة اللتزاـ  –أم الدكلة  –عمى إقميميا كالسيطرة عميو، لكف ىذا الحؽ غير مطمؽ، فيي 
 .(ٕ)كد كخاص بالبيئة"أم ضرر عابر لمحد أكعاـ يقضي بتقميؿ جميع المخاطر 

كما أطمؽ مؤتمر ستككيكلـ مفيـك جديد في القانكف الدكلي، ىك مفيـك التنمية 
المستدامة مف خبلؿ ربطو التنمية بالبيئة، فاعتبر المشكبلت البيئية في الدكؿ النامية ىي 

اعي نتيجة التخمؼ كالفقر، في حيف أف مشكبلت البيئة في الدكؿ المتقدمة نتيجة التقدـ الصن
مبدأ مسؤكلية الدكلة عف أية أضرار بيئية تحدثيا لمدكؿ األخرل  إلى، إضافة ٖ()كالتكنكلكجي

 خارج حدكدىا.
كيأتي في مقدمة اإلنجازات العامة لمؤتمر ستككيكلـ إنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 

(UNEP كييئة دكلية متخصصة بشؤكف البيئة، تتكلى ميمة كضع مبادئ ستككيكلـ )
مكضع التنفيذ كخاصة تمؾ المتعمقة بمبدأ مسؤكلية الدكلة عف األضرار البيئية، ككذلؾ حض 

 الدكؿ عمى الدخكؿ في معاىدات تستيدؼ حماية البيئة.
 الفرع الثاني

 Nairobi Declarationـ 1982إعالف نيروبي 
ـ، كاستعرض ٕٜٛٔمايك  ٛٔ-ٖٔعقد مؤتمر نيركبي في عاصمة كينيا في الفترة 

مر أكضاع البيئة كالتنمية كالزيادة المطردة في عدد سكاف العالـ، السيما في الدكؿ المؤت
النامية، كأشاد المؤتمر بالجيكد المبذكلة مف أجؿ مكافحة التمكث كالفقر كالنزاعات الدكلية، 

 .ٗ()تفاقـ التيديدات البيئية إلىفكميا تؤدم 
نيركبي، الذم يتككف مف عشرة كفي ختاـ أعماؿ المؤتمر اتفؽ المجتمعكف عمى إعبلف 

إلعبلف ستككيكلـ، كحذر المؤتمر مف  كفقان ، حدد فييا أىـ المسائؿ البيئية ككيفية معالجتيا ٘()بنكد
انتشار األخطار غير العسكرية التي تيدد األمف الدكلي، كمف التحديات التي تكاجو المجتمع 

 .ٙ()تسيـ في تدىكر البيئةالدكلي كالتخمؼ، كسكء اإلدارة، كتبديد المكارد، ككميا 
                                  

 ـ.ٕٜٚٔكالعشركف مف إعبلف ستككيكلـ ( المبدأ الكاحد ٔ)
(2) United Nations Conference on Environmental, Stockholm, U.N.Doc. A/42/427/Arabic/ 
New  York, 1972. 

 ـ.ٕٜٚٔ( ديباجة إعبلف ستككيكلـ، ٖ)
 ـ.ٕٜٛٔ( البند الثالث مف إعبلف نيركبي، ٗ)

(5) Shearer (I.A), op.ut, P.373.  

 ـ.ٕٜٛٔلثالث مف إعبلف نيركبي، ( البند اٙ)
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كمف أبرز ما تضمنو إعبلف نيركبي كذلؾ التأكيد عمى أىمية دكر القانكف الدكلي لمبيئة 
في إيجاد الحمكؿ لمشاكؿ البيئة التي تتجاكز الحدكد الكطنية لكؿ دكلة، إذ نص عمى: 

مناسبان أف يتـ "العديد مف المشاكؿ البيئية تتجاكز الحدكد القكمية، كينبغي حيث يككف ذلؾ 
حميا لصالح الجميع مف خبلؿ المشاكرات بيف الدكؿ كالعمؿ الدكلي المجدم، كبناءن عمى ذلؾ 
ينبغي لمدكؿ أف تشجع التطكر التدريجي لمقانكف البيئي بما في ذلؾ االتفاقيات، كأف تكسع 

 .ٔ()نطاؽ التعاكف في مجاؿ البحث العممي كاإلدارة البيئية"
ؿ كثيقة دكلية يرد فييا نص يعترؼ صراحة بكجكد القانكف الدكلي كيعد ىذا اإلعبلف أك 

لمبيئة، كىكذا يبدك جميان أف إعبلف نيركبي يمثؿ خطكة مميزة عمى طريؽ تطكر قكاعد القانكف 
تحمؿ مسؤكليتيا عمى نحك فردم  إلىالدكلي لمبيئة، كما أنو دعا كافة الشعكب كالدكؿ 

التأكيد  إلىجياؿ المقبمة بحياة صحية سميمة، إضافة كتمتع األ ،كجماعي لمحفاظ عمى البيئة
عمى أىمية سف التشريعات الكقائية التي ليا تأثير إيجابي عمى البيئة مع التخطيط السميـ 

 .ٕ() لذلؾ
 الفرع الثالث

 ـ1992إعالف ريو دي جانيرو 
 Rio Declaration on Environment and Development. 

( الذم UNCEDعقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية ) إلىدعت األمـ المتحدة 
(، كالذم عقد في عاصمة البرازيؿ القديمة ريك Earth Summitعرؼ باسـ )قمة األرض 

 ـ تحت مظمة األمـ المتحدة.ٕٜٜٔيكنيك  ٗٔ-ٖدم جانيرك في الفترة 
البيئية، مثؿ كرأت الدكؿ المتقدمة أف يككف المؤتمر قاصران عمى تناكؿ أبرز المشاكؿ 

تغيير المناخ كالمحافظة عمى الغابات كالتنكع البيكلكجي مف االندثار، بينما أصرت الدكؿ 
النامية عمى ضركرة ربط قضايا البيئة كقضايا التنمية، ككجكب تغيير عنكاف المؤتمر ليعكس 

كطمبت مف المجمس االقتصادم  ،ذلؾ إلىىذا المعنى، كاستجابت الجمعية العامة 
 ماعي بأف يعقد المؤتمر تحت اسـ مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية.كاالجت

ثبلثكف ألفان مف  ألكسع مف حيث المشاركة، حيث شارؾككانت قمة األرض األكبر كا
مف رؤساء الدكؿ كالحككمات، فضبلن  ٔٔٔدكلة، تكزعت بيف متقدمة كنامية، ك ٛٚٔممثمي 

 .ٖ()عف المنظمات الدكلية الحككمية كغير الحككمية العاممة في مجاؿ حماية البيئة

                                  
 ـ.ٕٜٛٔ( البند السادس مف إعبلف نيركبي، ٔ)
 ـ.ٕٜٛٔ( البند التاسع مف إعبلف نيركبي، ٕ)
 .ٙٚٛ( د. صبلح الديف عامر، مرجع سابؽ، صٖ)
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إيجاد الحمكؿ كالمعالجات مف أخطار البيئة التي تيدد األرض،  إلىكسعى المؤتمر 
، كالقضاء عمى الفقر مع المحافظة عمى اعممية لحفظ ىكاء األرض كمناخيككضع خطكات 

 ، كصياغة مفيـك التنمية المستدامة المرتبط بالحفاظ عمى البيئة.ٔ()البيئة
كتعددت المكضكعات التي تناكلتيا قمة األرض، ككاف مف أىميا: حماية الغبلؼ الجكم 

تنفاد طبقة األكزكف، كالنفايات الخطرة، )تغير المناخ( مف ارتفاع درجة حرارة األرض، كاس
كمكافحة إزالة الغابات، كمكافحة التصحر كالجفاؼ، كحماية مكارد المياه العذبة، كحفظ التنكع 

كتمخض عف قمة األرض مجمكعة مف الكثائؽ القانكنية التي مثمت خطة  .(ٕ)البيكلكجي
 فيما يأتي: (ٖ)متكاممة لمكاجية مشاكؿ التدىكر الصحي، نذكر نماذج منيا

إقرار إعبلف ريك: صدر ىذا اإلعبلف تحت ىذا المسمى، ككاف مف المفترض أف يصدر  -ٔ
مادة عبارة عف مجمكعة مف  ٕٚباسـ ميثاؽ األرض، كيتككف اإلعبلف عف ديباجة ك

 .ٗ()المبادئ، تناكلت األنشطة الحككمية كاإلنسانية المتعمقة بحماية البيئة
صفحة  ٓٓٛم كالعشريف: كىي كثيقة عمؿ مككنة مف اعتماد جدكؿ أعماؿ القرف الحاد -ٕ

تضمنت مبادئ التنمية المتكافقة مع متطمبات البيئة القابمة لبلستمرار في كؿ مياديف 
 .٘()مكافحة الفقر كمشكمة السكاف، كتنمية الكعي البيئي إلىالنشاط االقتصادم، إضافة 

خفض انبعاثات الغاز مف  إلىاالتفاقية اإلطارية بشأف تغير المناخ: تيدؼ ىذه االتفاقية  -ٖ
 ةكضع تكاريخ محدد أكالبيكت الزراعية الزجاجية، كذلؾ دكف تحديد معدالت الخفض 

 دكلة. ٕ٘ٔ، ككقع عمى ىذه االتفاقية ٙ()لبللتزاـ بيا
تأميف أقصى حد ممكف مف حماية الكائنات  إلىاتفاقية التنكع البيكلكجي: تيدؼ ىذه االتفاقية  -ٗ

الحية الحيكانية كالنباتية الميددة باالنقراض لصالح األجياؿ الحاضرة القادمة، مع تأميف 
 .(ٔ)الشركط االقتصادية كالقانكنية المبلئمة لنقؿ التكنكلكجيا الضركرية لتحقيؽ ىذا اليدؼ

                                  
ننػا فػي حاجػة ٔ) تحقيػؽ تػكازف  إلػى( جاء في البياف الختامي لقمة األرض أف" "كككب األرض كالجنس البشرم في خطر، كا 

 Shearer. (I.A), op, cit, P.374قابؿ لمبقاء، كيككف منصؼ بيف البيئة كالتنمية"، 
(2) Adobe (A.O), The Road to Rio, the development of negotiations International 
Environmental Law and Policy Series, Grahame and Trotman Martinus Nijihoff, London, 
Boston, Dordrecht, 1994, P.7. 
(3) United Nations Conference on Environment and Development, U.N.Doc. 
A/conf.151/26/rev.1(vol.1),  New  York, 1992, Rio Declaration, P.2. 

مقارنػة فػي إطػار الدسػاتير، : الضمانات الفعمية كالكاقعية لتمكيف اإلنساف مػف الحػؽ فػي البيئػة، دراسػة يعم( صبلب سيد ٗ)
 .ٚٔـ، صٕٚٔٓ(، أبريؿ ٗبحث في مجمة جيؿ الدراسات المقارنة، مركز جيؿ البحث العممي، لبناف، العدد )

 .ٔٗ، مرجع سابؽ، صعمى( مكج فيد ٘)
ـ، إال أف ٕٓٓٓـ بحمػػكؿ عػػاـ ٜٜٓٔمسػػتكل عػػاـ  إلػػى( قػػدـ مقتػػرح فػػي بدايػػة المػػؤتمر لتخفػػيض حجػػـ الغػػازات المنبعثػػة ٙ)
 عرقمة نمكىا االقتصادم. إلىلكاليات المتحدة عارضت ذلؾ بشدة كرأت أف ىذا سيؤدم ا
حتػى قبػػؿ بػػدء أعمػػاؿ قمػة األرض خشػػية منيػػا مػػف تحمػػؿ  ،( أعمنػت الكاليػػات المتحػػدة رفضػػيا التكقيػع عمػػى ىػػذه االتفاقيػػةٔ)

 .ٜٓصالتزامات مالية في المستقبؿ، انظر: د. معمر دتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، 
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ث ىذا اإلعبلف الدكؿ عمى : حٔ()إعبلف مبادئ حماية الغابات كالمساحات الخضراء -٘
مسؤكلية الدكؿ في  إلىالتكفيؽ بيف استغبلؿ الثركات الطبيعية كالتنمية المستدامة، كأشار 

 الحفاظ عمى الغابات مف التدمير، كضركرة التعاكف الدكلي كالمشاركة في األعباء المالية.
يئة، بيد أنيا لـ كأخيران، فإف أىـ إنجازات قمة األرض إرساء مبادئ القانكف الدكلي لمب -ٙ

كأخفقت في عبلج بعض القضايا، السيما المتعمقة  ،تحقؽ كافة التكقعات المرجكة
بمساعدات التنمية التي تقدميا الدكؿ الغنية لمدكؿ الفقيرة، كما أف معظـ نصكص اتفاقات 

 إعبلف ريك أتت غير مفصمة، كغير ممزمة إال في القميؿ منيا.
 الفرع الرابع

 Johannesburg Declaration 2002إعالف جوىانسبرج 
( عقد في جكىانسبرج في جنكب ٘٘/ٜٜٔلقرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ) تنفيذان 

ـ، كركز ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ-ٛ/ٕٙأفريقيا مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة خبلؿ الفترة 
كصفيا مجاالت المؤتمر عمى مسائؿ المياه كالطاقة كالصحة كالزراعة كالتنكع البيكلكجي ب

 .ٕ()رئيسة ذات أكلكية بالنسبة لمحفاظ عمى البيئة
كاختتـ المؤتمر بإصدار إعبلف جكىانسبرج لمتنمية المستدامة تضمف األىداؼ الشاممة 
كالمتطمبات األساسية لتحقيؽ التنمية المستدامة، التي تشمؿ القضاء عمى الفقر، كتغيير 

كحماية المكارد الطبيعية، كتحقيؽ التنمية  أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ غير المستداـ،
االقتصادية كاالجتماعية، كأكضح اإلعبلف أف التنمية المستدامة تتطمب منظكران طكيؿ األجؿ 

 .ٖ()كمشاركة كاسعة في كضع السياسات كاتخاذ القرارات كتنفيذىا عمى كافة المستكيات
د لمتنمية المستدامة لسكاف كحدد اإلعبلف تعيد الدكؿ بمكاجية الظركؼ التي تشكؿ تيدي

زمف كسكء التغذية، كالككارث الطبيعية، كالمخدرات كالفساد كاألمراض ماألرض، كالجكع ال
 .ٗ()المتكطنة كغيرىا

المخاطر التي مازالت تعاني منيا البيئة، مثؿ: التصحر كتناقص التنكع  إلىكنبو اإلعبلف 
، كىكذا (٘)البيكلكجي، كاستنفاد الرصيد السمكي، كأف الدكؿ النامية ما زالت األضعؼ حاالن 

أنو  إلىتظير أىمية المؤتمر في أنو المؤتمر البيئي األكؿ في القرف الحادم كالعشريف، إضافة 
 لمستدامة، كأحد أسس العمؿ البيئي عمى المستكييف الدكلي كالكطني.كرس مفيـك التنمية ا

                                  
( كانت الكاليات المتحدة تطالب بكضع اتفاقية لحماية الغابات، كلكف المعارضة التي أبدتيا بعػض الػدكؿ كالينػد كماليزيػا ٔ)

 .ٔٛٛاالكتفاء بإصدار ىذا اإلعبلف، د. صبلح الديف عامر، مرجع سابؽ، ص إلىأدت 
(2) https://digitellibrary.un.org.Alconf.1991/16/add.-1   المتحدة  األمـمكقع -ٕٕٔٓ/ٕ/ٔتاريخ الزياره 

 ( مف إعبلف جكىانسبرج.ٖٕ( المادة )ٖ)
 ( مف إعبلف جكىانسبرج.ٚٔ( المادة )ٗ)
 إعبلف جكىانسبرج.( مف ٖٔ( المادة )٘)

https://digitellibrary.un.org.alconf.1991/16/add.-1
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 املطلب الجاىٕ
 بزىامر األمه املتحدٗ للبٔئ٘

United Nations Environment Program (U.N.E.P) 
لعبت األمـ المتحدة الدكر األكبر كاألىـ في حماية البيئة، ليس فقط في مجاؿ كضع 

مكضع  كاألحكاـقكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي لمبيئة، بؿ كفي مجاؿ كضع ىذه القكاعد 
كعززت ذلؾ  –كما بيناه سابقان  –التنفيذ، مف خبلؿ تنظيـ المؤتمرات الدكلية حكؿ البيئة 

اية البيئة، ىك برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، يتكلى رفع مستكيات بإنشاء جياز خاص بحم
 التعاكف الدكلي قدمان في ىذا المجاؿ.
الييئة الدكلية األكلى في إطار األمـ المتحدة، التي  :يعد برنامج األمـ المتحدة لمبيئة

إثر  –ة كما سبقت اإلشار  –تتكلى متابعة الشؤكف البيئية حكؿ العالـ، كقد أنشئ البرنامج 
ـ، بيدؼ كضع مبادئ ستككيكلـ مكضع التنفيذ، كحث ٕٜٚٔانعقاد مؤتمر ستككيكلـ عاـ 

مع التأكيد عمى حؽ الشعكب في  ،الدكؿ عمى إبراـ معاىدات دكلية ىدفيا حماية البيئة
 تحسيف ظركؼ المعيشة، خاصة االقتصادية.

( لسنة ٜٜٕٚ) كلتحقيؽ ذلؾ أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التكصية رقـ
ـ بدأ نشاطو، كيتككف الييكؿ ٖٜٚٔعاـ  ـ بإنشاء برامج األمـ المتحدة لمبيئة، كمنذُ ٕٜٚٔ

 :ٔ()التنظيمي لمبرنامج عمى النحك اآلتي
 تقـك بميمة تنظيـ التعاكف بيف البرنامج كككاالت األمـ المتحدة األخرل. لجنة التنسيؽ اإلدارية: -ٔ
تجتمع كؿ عاـ الستعراض حالة البيئة في  لمبيئة:لجنة إدارة برنامج األمـ المتحدة  -ٕ

( عضكان تنتخبيـ ٛ٘العالـ، كتعزيز التعاكف الدكلي في أنشطة البرنامج، كيتككف مف )
 الجمعية العامة لمدة ثبلث سنكات.

مقرىا في نيركبي عاصمة كينيا، يرأسيا مدير تنفيذم لمبرنامج تنتخبو  أمانة دائمة: -ٖ
 سنكات، كليا مكاتب إقميمية في بعض دكؿ العالـ. الجمعية العامة لمدة أربع

يتمقى مساىمات طكعية مف الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة، كمقره  صندوؽ البيئة: -ٗ
 .ٕ() نيركبي

كتعتبر جميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة حكمان أعضاء في البرنامج، كتتمثؿ 
 األكلكيات األساسية لعمؿ البرنامج فيما يأتي:

 ع النشاط البيئي حكؿ العالـ كزيادة الكعي المجتمعي بالقضايا البيئية.تشجي -أ 
                                  

الككيػػت، العػػدد جامعػػة ( د. بدريػػة العكضػػي: دكر المنظمػػات الدكليػػة فػػي تطػػكير القػػانكف الػػدكلي البيئػػي، مجمػػة الحقػػكؽ، ٔ)
 .ٜ٘ـ، صٜ٘ٛٔالثاني، السنة التاسعة، يكليك 

 .٘ٓٔ( د. معمر رتيب محمد عبدالحافظ، مرجع سابؽ، صٕ)
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 الرصد كالتقييـ كاإلنذار المبكر في مجاؿ البيئة. -ب 
تاحتيا لمجميع. -ج   تبادؿ المعمكمات عف التقنيات السميمة بيئيان كا 
 .ٔ()تقديـ المشكرة القانكنية كالتقنية لمحككمات كالمنظمات اإلقميمية -د 

البرنامج اىتمامان خاصة لتطكير كتدكيف القانكف الدكلي لمبيئة، كبيذا الخصكص كما أكلى  -٘
 :ٕ()تبنت لجنة إدارة برنامج األمـ المتحدة تحقيؽ األىداؼ اآلتية

المساىمة في تطكير كتدكيف القانكف الدكلي لمبيئة، كبما يكاكب تطكر االىتماـ الدكلي  -أ
 الدكلية كالتعكيض لضحايا التمكث البيئي.بالبيئة، كتطكير قكاعد المسؤكلية 

المساىمة في تطكير أحكاـ القانكف البيئي عمى المستكل الكطني كالدكلي، مف خبلؿ -ب
إجراء دراسات قكانيف البيئة الكطنية كمعرفة مدل تكيفيا مع متطمبات القانكف الدكلي 

 .ٖ()ر تشريعاتيا البيئيةلمبيئة، كتقديـ المساعدة القانكنية كالفنية لمدكؿ النامية لتطكي
ككالة  إلىأف األصكات بدأت تتعالى مطالبة بضركرة تحكيؿ البرامج  :والجدير بالذكر -ٙ

، كالتي ال إلييانضـ صكتنا  :دكلية متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة، كنحف مف جانبنا
شؾ سكؼ تضطمع بدكر أكبر كأكثر فاعمية في مجاؿ العمؿ البيئي الدكلي، كحماية 

 البيئة.
  

                                  
 https://www.unep.org  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕتاريخ الدخكؿ ( المكقع الرسمي لبرنامج األمـ المتحدة، ٔ)
 ـ.ٜ٘ٚٔ( الدكرة الثالثة لمجمس إدارة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة المنعقد في ٕ)

(3) U.N.E.P, Environmental Law, in the United Nations, Environmental Program, N.N.E.P, 
Nairobi, 1985, P.225. 
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 خــــبمتــاخل
، ثـ نذكر بعض التكصيات التي إلييافي نياية البحث نطرح أىـ النتائج التي تكصمنا 

 يمكف األخذ بيا في ىذا المكضكع.
 : النتائػج:أولً 
يمثؿ الحفاظ عمى البيئة أحد صكر التضامف اإلنساني، كمصمحة دكلية مشتركة تحمؿ  -ٔ

تحقيقو كافة شعكب العالـ بما تكفره مف  إلىفي طياتيا معاف كقيـ عميا لمبشرية تصبك 
 خير لمبشرية جمعاء. 

الحفاظ عمى البيئة ىك تعزيز لمتنمية بكافة صكرىا البشرية كاالجتماعية كاالقتصادية  -ٕ
كالثقافية كغيرىا، كىذا يتطمب تكسعة نطاؽ التعاكف الدكلي بشأنيا، كمحاكلة جعميا 

 لي.مطمب إلزامي عمى كافة أشخاص القانكف الدك 
ضعؼ إمكانيات المؤسسات الحككمية كالبحثية في البمداف النامية، كتأخرىا عف مسايرة  -ٖ

 التقدـ العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ البيئة.
حماية البيئة في كافة مككناتيا  إلىييدؼ القانكف الدكلي لمبيئة بالدرجة األساس  -ٗ

كالمستقبمية ألخطار ضرر مف شأنو يعرض البيئة الحالية  أككعناصرىا مف أم تدىكر 
 جمة.

يعد القانكف الدكلي لمبيئة أحد المككنات األساسية كالضركرية لتحقيؽ التنمية المستدامة،  -٘
فحماية البيئة تمثؿ األساس بالنسبة لجسد العممية التنمكية، فالبيئة كالتنمية ال يمكف أف 

 ينفصماف.
بمعالجة مشاكؿ التمكث حماية البيئة ستظؿ مسؤكلية الدكؿ منفردة، كعمييا التزاـ  -ٙ

البيئي، كحسف استخداـ المكارد الطبيعية، فالدكلة ىي المسؤكؿ األكؿ الذم يقع عميو 
 كاجب حماية مككنات كعناصر البيئة.

إف القانكف الدكلي لمبيئة بما تضمنو مف مبادئ كأحكاـ متصمة بحماية البيئة مف  -ٚ
 إلىلبيئة، إال أنو لـ يصؿ بعد الممكثات ىي قائمة فعبلن، كتؤدم دكر كبير في حماية ا

 حد إيجاد ضمانة فعالة تمامان في حماية البيئة.
لعبت المؤتمرات كاالتفاقات الدكلية الخاصة بالبيئة التي رعتيا األمـ المتحدة الدكر  -ٛ

الفعاؿ، كالمؤثر في تطكير القكانيف الكطنية لمدكؿ العتماد أكجو حماية البيئة في 
 ة.القكانيف كاألنظمة الكطني
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 : التوصيػات:ثانياً 
ككالة دكلية متخصصة تابعة لؤلمـ  إلىتحكيؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة  إلى ةالدعك  -ٔ

المتحدة كي تستطيع االضطبلع بدكر أكبر كأكثر فاعمية في مجاؿ العمؿ البيئي 
 كحماية البيئة، كتطكير قكاعد القانكف الدكلي لمبيئة.

دكر األفراد كمسؤكليتيـ تجاه حماية البيئة،  رفع مستكل الكعي المجتمعي، كتعزيز -ٕ
كتزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة لفيـ الكاقع البيئي، كأىـ مشكبلتو، كأىمية المحافظة 

 عميو.
تشجيع إنشاء الجمعيات كالتنظيمات البيئية لممساىمة الفعالة في التثقيؼ البيئي  -ٖ

لمجتمع، كترشيد استغبلؿ كنشاطات المحافظة عمى البيئة، كنشر الثقافة البيئية في ا
 المكارد الطبيعية كبما يساىـ في خمؽ ضغط مجتمعي عمى صناعة القرارات البيئية.

العمؿ عمى إنشاء محميات بيئية طبيعية عمى مستكل العالـ، كالغابات كالجزر التي  -ٗ
عمى كشؾ االنقراض، بحيث تصبح ىذه المحميات  أكتحتكم عمى أنظمة بيئية نادرة، 

 ئية نظيفة تعمؿ كشفاطات لمتمكث.مستكدعات بي
إنشاء مركز مشترؾ بيف مجمس حقكؽ اإلنساف كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  إلىالدعكة  -٘

يتكلى التنسيؽ بشأف البيئة كحقكؽ اإلنساف، كتقديـ اإلرشادات كاإلجراءات البلزمة 
 لمحفاظ عمى البيئة، ككنيا أحد المككنات الرئيسة لحقكؽ اإلنساف.

إنشاء محكمة دائمة دكليو متخصصة في مجاؿ البيئة تتكلى تطبيؽ أحكاـ  لىإالدعكة  -ٙ
في حالة كجكد انتياؾ لقكاعد حماية  إليياالقانكف الدكلي لمبيئة، كتمتـز الدكؿ بالرجكع 

 البيئة، مع تنفيذ أحكاميا.
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 عـــاملزاد قائنــ٘
 :بػػالكت: أولً 
 البيئة غير الحية )الماء كاليكاء كاألرض( في الفقو اإلسبلمي، بدكف دار كتاريخ نشر.أحمد عيد الحسيني الشكاؼ: حماية عناصر  -ٔ
 ـ.ٕٔٓٓأحمد محمد حشيش: المفيـك القانكني لمبيئة في ضكء أسممة القانكف المعاصر، دار النيضة العربية، القاىرة،  -ٕ
 .ـٕٔٓٓ، ٕالمعاصر، بيركت، ط تكفيؽ برد: تاريخ العرب القديـ، دار الفكر -ٖ
ير إبراىيـ حاجـ الييتي: اآلليات القانكنية الدكلية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشكرات الحمبي شي -ٗ

 ـ.ٕٗٔٓ، ٔالحقكقية، بيركت، ط
 ـ.ٜٜٛٔ، ٕصبلح الديف عامر: مقدمة لدراسة القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، ط -٘
 ـ.ٜٙٛٔ، ، القاىرةالدكلية في حماية البيئة، دار النيضة العربية عبدالعزيز مخيمر عبداليادم: دكر المنظمات -ٙ
 ـ.ٜٜٚٔعبدالكريـ سبلمة: قانكف حماية البيئة، دراسة تأصيمية في األنظمة الكطنية كالثقافية، مطابع جامعة الممؾ سعكد،  -ٚ
 ـ.ٕٗٔٓ، ٕعبدالناصر زياد ىياجنة: القانكف البيئي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط -ٛ
عبدالكاحد محمد الفار: االلتزاـ الدكلي بحماية البيئة البحرية كالحفاظ عمييا مف أخطار التمكث، دراسة قانكنية في  -ٜ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ، القاىرةضكء اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار، دار النيضة العربية
 ـ.ٖٕٔٓرية كالتطبيؽ، مكتبة حسف العصرية، بيركت، فاركؽ محمد الطاىر: التنمية المستدامة في البمداف العربية بيف النظ -ٓٔ
ماىر إسماعيؿ الجعفرم: نحك فمسفة إيمانية لمتربية البيئية في ضكء الرؤية القرآنية كالسنة الشريفة، دار الشركؽ -ٔٔ

 .ـٕٛٓٓلمنشر كالتكزيع، األردف، 
حماية البيئة البحرية، دراسة تحميمية محمد إبراىيـ رشدم كأحمد سيد مكسى: األبعاد العممية في التشريعات الكطنية ل-ٕٔ

، تكنس،  ـ.ٜٓٛٔلمجكانب العممية في التشريعات اإلقميمية، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
سنة(،  ٜٓٓمحمد حسيف الفرح: الجديد في تاريخ دكلة كحضارة سبأ كحمير )معالـ تاريخ اليمف الحضارم عبر -ٖٔ

 .ـٕٗٓٓ، صنعاء المجمد األكؿ،، إصدارات كزارة الثقافة كالسياحة
 ـ.ٕٚٔٓ، ، القاىرةمعمر رتيب محمد عبدالحافظ: القانكف الدكلي لمبيئة كظاىرة التمكث، دار النيضة العربية-ٗٔ
 ـ.ٕٔٓٓ، ٔيكسؼ القرضاكم: رعاية البيئة في الشريعة اإلسبلمية، دار الشركؽ، القاىرة، طد. -٘ٔ

 ثانيًا: رسائؿ الدكتوراه والماجستير:
منظمة التجارة العالمية عمى السيادة اإلقميمية عمى الجميكرية اليمنية، رسػالة  إلىعصاـ أحمد السنيدار: أثر االنضماـ  -ٔ

 ـ.ٜٕٓٓدكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
 ـ.ٕٔٓٓ، جامعة بغداد، بشير جمعة الكبيسي: الضرر العابر لمحدكد عف أنشطة ال يحظرىا القانكف الدكلي، رسالة ماجستير، كمية القانكف -ٕ
: المػردكد البيئػي لممشػركعات الصػناعية كأثرىػا عمػى البيئػة كالتنميػة، رسػالة ماجسػتير، قسػـ عميمحمد  ؽخالد عبد الرزا -ٖ

 .ٕٔٔٓ، جامعة عيف شمس، اإلنسانيةالعمـك 
ـ، دراسػػة تحميميػػة، رسػػالة ٕ٘ٔٓ: قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي لحمايػػة البيئػػة فػػي ضػػكء اتفاقيػػة بػػاريس لممنػػاخ، يمػػكج فيػػد عمػػ -ٗ

 .ـٕٚٔٓ، يناير عمَّافماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط، 
 :المنشورة في الدوريات والمؤتمراتالبحوث : ثالثاً 
مؤتمر الحماية القانكنية لمبيئة، الجمعية  إلىإبراىيـ العناني: البيئة كالتنمية: األبعاد القانكنية الدكلية، بحث منشكر مقدـ  -ٔ

 ـ.ٕٜٜٔفبراير  ٕٙ-ٕ٘المصرية لبلقتصاد السياسي كالتشريع، المؤتمر العممي األكؿ لمقانكنييف، القاىرة، 
كتػػاب أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي الخػػامس عشػػر سػػتدامة البيئيػػة فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية، أبػػك بكػػر عبػػداهلل الخرفػػاف: آليػػة تحقيػػؽ اال -ٕ

 .ـٕٚٔٓديسمبر  ٕٚك ٕٙيكمي  ،لبناف ،لمركز جيؿ البحث العممي حكؿ أليات حماية البيئة، الذم نظـ في طرابمس
الػدكلي، آليػات حمايػة أحمد محمد المكني: حماية مككنات البيئة فػي اإلسػبلـ، بحػث منشػكر فػي كتػاب أعمػاؿ المػؤتمر  -ٖ

 ـ.ٕٚٔٓديسمبر  ٕٚ-ٕٙالبيئة، طرابمس، لبناف، 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، يكليك ٕالككيت، السنة التاسعة، العدد جامعة بدرية العكضي: دكر المنظمات الدكلية في تطكير القانكف الدكلي البيئي، مجمة الحقكؽ،  -ٗ
منشػػكر فػػي كتػػاب أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي، صػػالح دركيػػش الكاشػػؼ: دكر الشػػريعة اإلسػػبلمية فػػي حمايػػة البيئػػة، بحػػث  -٘

 .ٕٚٔٓديسمبر  ٕٚك ٕٙيكمي  ،لبناف ،الذم نظـ في طرابمسآليات حماية البيئة، 
: الضمانات الفعمية كالكاقعية لتمكيف اإلنساف مف الحػؽ فػي البيئػة، دراسػة مقارنػة فػي إطػار الدسػاتير، عمىصبلب سيد  -ٙ

 ـ.ٕٚٔٓ(، أبريؿ ٗمركز جيؿ البحث العممي، لبناف، العدد )بحث منشكر في مجمة جيؿ الدراسات المقارنة، 
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كرد أنكار مصطفى: حماية البيئة، دراسة عمى ضكء الجيكد المؤسسة لممبادئ البيئية، مقاؿ منشػكر عمػى اإلنترنػت فػي  -ٚ
 ـ.ٕٙٔٓمايكٔمجمة آفاؽ البيئة كالتنمية، )مجمة إلكتركنية(، تصدر عف مركز العمؿ التنمكم، بتاريخ 

حسػػيف حجػػاج، سمسػػمة  عمػػىالعالميػػة لمبيئػػة كالتنميػػة: مسػػتقبمنا المشػػترؾ، ترجمػػة؛ محمػػد كامػػؿ عػػارؼ، مراجعػػة:  المجنػػة -ٛ
 ـ.ٜٜٛٔ، ٕٗٔعالـ المعرفة، ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، العدد 

نة، بحث منشكر في مجمة جامعة ىناء فيمي أحمد عيسى: حماية الشريعة اإلسبلمية لمبيئة الطبيعية، دراسة فقيية مقار  -ٜ
 ـ.ٕٛٔٓ(، الجزء األكؿ، ٖٖالمنصكرة، العدد )

 :القػوانيػػف: خامساً 
 ـ.ٕٙٓٓ( لسنة ٕ٘قانكف حماية البيئة األردني رقـ ) -ٔ
 ـ.ٜٜٜٔ( لسنة ٕٗقانكف حماية البيئة كتنميتيا اإلماراتي رقـ ) -ٕ
 ـ.ٖٜٛٔ( لسنة ٜٔقانكف البيئة التكنسي رقـ ) -ٖ
 ـ.ٖٜٛٔ( لسنة ٖالجزائرم رقـ )قانكف البيئة  -ٗ
 ـ.ٕٜٛٔ( لسنة ٚقانكف البيئة الميبي رقـ ) -٘
 ـ.ٜٜٗٔ( لسنة ٗقانكف البيئة المصرم رقـ ) -ٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔ( لسنة ٕٙقانكف حماية البيئة اليمني رقـ ) -ٚ

 :ةػػ: المراجع األجنبيسادساً 
1- Adobe (A.O), The Road to Rio, the development of negotiations International Environmental Law and Policy Series, 

Grahame and Trotman Martinus Nijihoff, London, Boston, Dordrecht, 1994, P.7. 
2- Fredin v. Sweden. Applications No.12033/86 (1991): Lapezost rav, Spain. App. No. 16798/90 (1994): oner yildizv, Turkey 

App: No. 48939199 (2004), Fadeyeva. Russia, App. No. 55723100 (2005). 
3- Henk Vanden Belt: Debating the Precautionary Principle, "Guilty Until Proven Innocent" or "Innocent until Proven Guilty2, 

Plant Physiology, July 2003, Nol.132, PD-1/22-1/26.  
4- Hohmann (H): Modern International Environmental Law, Graham/ Trotman/ Martinis, Nijhoff, London/ Dordrecht/ Boston. 

1994. 
5- Karel Vask, Human Rights, A Thirty Year Struggle, the Sustained Efforts to give Force of Law to the Universal Declaration 

of Human Rights, in UNESCO Courier, 1977. 
6- Kyoto Protocol, Article (15/1).  
7- La, Jian, Gabriel. A. Vecchi, Thomas Reichter (2007), Expansien of the Hedley cellunder global warming, Geophyspcal 

Research Letters. 
8- Maran go Poulos Foundation for Human Rights, V. Greece, collective complaint No. 30/2005, 5 December 2006.   
9- Margaret Rosso Gross Man, Agriculture and the Polluter Pays Principle, Electronic Journal of Comparative Law, vol 11. 

3/12/2007. 
10- Moiwana Community V. Suriname, 15 June 2005: Claude reyes. Etal. V. chile. 19 September 2006: Sawboyamaxa 

Indigenous Community V. Paraguay, 29 March 2006. 
11- Rao (P.K): International Environmental Law and Economic, Black well, London, 2002. 
12- Report on Nations Conference on the Human, Environment Stockholm, 5-16 June 1972, (United Nations Publication, sales 

No. E.73.11.A.14).  
13- SERAC and CESRV: Nigeria, communication No. (55/96.27may2002) Center for Minority Rights Development (Kenya) 

and Minority Rights Group International on behalf of Endrois welfare council v.Kenya communication, No.276/2003, 4 
February 2010. 

14- Shearer (I.A), International Law, Butter worths, London, Boston, Durban, Kuala Lumpur, Toronto, 1994,. 
15- Sohn (L.B): The Stockholm Declaration on the Human Environment Harvard I. J, vol 14, No 3, 1973. 

 :النترنت(: الشبكة العنكبوتية)سابعاً 
1- http://eawe.evansville.edulanthology/hummurabi.htm 
2- https://www.maan.ctr.org/magazine/article/1084/ 
3- http://www.startime.com 
4- https://arabic.cnn.com/world/2017/06/01/trump-paris-climate-decision. 
5- https://digitellibrary.un.org.Alconf.1991/16/add.1  
6- https://www.alajazeera.net/News/politics/2019/9/23. 
7- https://www.albankaldawli.org/news/feature/2011/12/12/bank-sees-durban-conferebce-making-progress-on-di-ate-

agerda  
8- https://www.assahifa.com. 
9- https://www.diplimatic-gouv.fr/ar/politique-rthrang-ere-de-la- 
10- https://www.env-news.com/environmental-pollution 
11- https://www.greenclimatefund.  
12- https://www.Imssyahsimomo.canalblog.com.op.cit.  
13- https://www.imssyahsimomo.canalblog.com/archives/2007/04/23/4722866.html 
14- https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Regular/sessions/session44/Regarsession.aspx. 
15- https://www.unep.org 
16- https://www.who.intlairpollationlevents/conference/en 
17- www.ejcl.org//13/article/113-115.PDF. 
18- www.fdo.org/climate-change/international-finance/green-climate-fund. 
19- www.un.org/decoments/galres/141/a4/r/28ht       
20- www.unfccc.int/process/conference/the-big-picuter/milles/outcomes.of-the-warsaw-conference.  
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 أركــــــــــــــــــان اجلـــرميـــــــــــــة الـجنـــــــــــــائيــــــــــــــة 

 بيـــن اخلـالف الفقهـي والرأي املقتـرح

  

   

 

 /إعـــــــــــداد

 نبيـن حممد أمحد السماوي .دعقيـد. 

  املشاعداجلهائي القانون أستاذ 

 رئيص قشم العلوم األمهية بكلية الدراسات العليا

 ةـــأكادميية الشــرط
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 الدراســـ٘ص ـــدــلـم
ليس بخاٍؼ ما تشكمو المصطمحات القانكنية مف أىمية، كما ترمز لو مف معاني كدالالت 

نما جاءت نتيجة  ،محددة، كأف ىذه المصطمحات ليست كليدة اليـك كلـ تأت بيف ليمة كضحاىا، كا 
مخاض عسير مف التحميؿ كالعصؼ الذىني كالنقد كالحذؼ كالتعديؿ كاإلضافة مف لدف فقياء 

. كالذم ييمنا  القانكف في أصقاع األرض، حتى استقرت في أذىاف الناس عمى ماىي عميو اليـك
م الزاؿ الجدؿ دائران حكلو بيف فقياء " كالذ ،في ىذا الصدد مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية

 القانكف الجنائي، كلّما يستقر مفيكمو في األذىاف حتى يكمنا ىذا.
عرض أكجو الخبلؼ الفقيي الدائر حكؿ مصطمح"  إلىمف أجؿ ذلؾ، فقد ىدؼ ىذا البحث 

أركاف الجريمة الجنائية " مف جميع الجكانب، ككذا محاكلة كضع تصكر مقترح لحؿ ىذا الجدؿ 
الفقيي حكؿ ىذا المصطمح مف الناحية النظرية القانكنية، كمف الناحية التخيمية التصكيرية. 
بغرض كقؼ ىذا النزاع الفقيي القائـ حكؿ أركاف الجريمة الجنائية، كتكحيد الرؤل كالمفاىيـ حكؿ 

 .حقيقة ىذا المصطمح كدالالتو القانكنية
تمييدم، تـ تخصيص المطمب كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى مبحثيف يسبقيما مطمب 

 عرضل :كتـ تخصيص المبحث األكؿ أركاف الجريمة الجنائية،لمحديث عف ماىية  :التمييدم
 بيافل فقد تـ تخصيصو :المبحث الثانيأما ، الجدؿ الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية

 إلىكخمص ىذا البحث التصكر المقترح لحؿ الجدؿ الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية. 
 مجمكعة مف النتائج كالتكصيات.

ABSTRACT 
It is not hidden the importance of legal terms, and the specific meanings and 

connotations they symbolize, and that these terms are not born today and did not come 
overnight, but rather came as a result of difficult labor of analysis, brainstorming, 
criticism, deletion, modification and addition from the legal scholars in the Parts of the 
earth, until they settled in people's minds as they are today. What concerns us in this 
regard is the term "the elements of criminal crime," which is still debated among 
criminal law jurists, and its concept has not settled into our minds to this day. 

For this purpose, this research aims to present the jurisprudential disagreements 
surrounding the term "elements of the criminal offense" from all sides, as well as the 
attempt to develop a proposed conception to resolve this jurisprudential debate about 
this term from a legal theory, and from a pictorial standpoint imaginative. to stop this 
doctrinal dispute existing around the elements of criminal crime, and to unify visions 
and concepts about the truth of this term and its legal connotations. 

This research included two topics preceded by an introductory requirement, the 
preliminary requirement was devoted to talking about what the elements of criminal 
crime are, and the first topic was devoted to presenting the jurisprudential debate 
surrounding the pillars of criminal crime, and the second topic was devoted to 
clarifying the proposed vision for resolving the jurisprudential debate surrounding the 
elements of crime Criminal. 

This research concluded with a set of results and recommendations.  
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 املكدمـــ٘:
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كخاتـ المرسميف، كعمى آلو 

 يـك الديف...  أما بعد: إلىكمف تبعيـ بإحساف  ،الطيبيف الطاىريف كصحبو الغر المياميف
إف المتأمؿ في مصطمح البنياف القانكني لمجريمة يجد أنو في تطكر مستمر. فقديمان كاف 
النمكذج األكلي لمعقاب مبنيان عمى السمككيات المجردة مف دكف االعتماد عمى نصكص 
تجرمو كتبيف أكصافو، كذلؾ ُعّد البحث في النيات كالبنياف النفسي لمجريمة شيئان حديثان مف 

الجنائي المعاصر، كمع إسياـ النتاجات الفكرية التي تتكلى البحث في البنياف إبداعات الفكر 
القانكني لمجريمة أفرزت الدراسات الفقيية المتخصصة كاقعان عمميان تطرؽ ألدؽ تفاصيؿ 
الصياغات التشريعية في ىذا المجاؿ. كتأكد لدل كؿ ميتـ أف البحث في ىذا البنياف لف 

يـ العقمي كنظرتو لو، كتبيف لنا أف كثيران مف األلفاظ التشريعية ينتيي فيك متطكر بتطكر الف
ف ِقدـ بعض المصطمحات  كطريقة تفسير الفقو ليا ما زاؿ مثاران لمبحث كالدراسة كالنقد، كا 

؛ ألنيا ليست مصطمحات ربانية، (ٔ)إغناء اإليضاح فييا أكالجنائية ال يعني التسميـ بصحتيا 
نما ىي مصطمحات بشرية تحت مؿ الصكاب كتحتمؿ الخطأ. كمف ضمف ىذه المصطمحات كا 

 مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية ". -كال زاؿ دائران حتى اليـك -التي ثار الجدؿ الفقيي حكليا
سبر أغكار ىذا المصطمح كبياف نصيب  إلىكمف ىذا المنطمؽ، كسعيان مف الباحث 

اآلراء الفقيية حكلو مف الصكاب كالخطأ فقد جاء اختياره لمكضكع البحث" أركاف الجريمة 
الجنائية بيف الخبلؼ الفقيي كالرأم المقترح ". كفيما يمي بياف عناصر كأفكار اإلطار 

 المنيجي لمبحث:
 : مشكمػػة البحث:أولً 

كجكد تبايف كلغط كبير بيف فقياء القانكف  ف: األكؿ،تكمف مشكمة البحث في أمري
الجنائي حكؿ مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية "، كتدعيـ كجيات نظرىـ المتباينة في ىذا 

اتجاه برأيو، كتشبثو بو، بؿ كدفاعو  أكالشأف بحجج كأسانيد قانكنية قكية، كاعتداد كؿ فقيو 
تناكليا  أكات القانكنية كحساسية التعرض ليا عنو كنقده لما سكاه. كالثاني، دقة المصطمح

 بأم شكؿ كاف.   أكالتغيير  أكبالنقد 
 : أىميػػػة البحث:ثانياً 

 تتجمى أىمية ىذا البحث مف الكجيتيف العممية كالعممية مف خبلؿ اآلتي:
يحظى البحػث بأىميػة بالغػة مػف الكجيػة العمميػة ككنػو يعمػؿ عمػى إبػراز الجػدؿ الفقيػي   -ٔ

                                  
(، ٕ(، المجمد)ٕالسنة) ،مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ، كصاؼ الخاصة بالجرائـ مبكرة اإلتماـاأل آدـ سمّياف الغريرم،د.  (ٔ)

 .ٖ، صـٕٚٔٓكانكف األكؿ  -ىػٜٖٗٔ(، العراؽ، ربيع األكؿ ٕالعدد)
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مصػػػطمح " أركػػػاف الجريمػػػة الجنائيػػػة "، مػػػف خػػػبلؿ عػػػرض مضػػػاميف ىػػػذه الػػػدائر حػػػكؿ 
  اآلراء، كأكجو النقد التي كجيت ليا، كالردكد عمى تمؾ االنتقادات.

تنبػػع أىميػػة البحػػث مػػف الكجيػػة العمميػػة ككنػػو يعمػػؿ عمػػى تممػػس أسػػاس الخػػبلؼ الفقيػػي  -ٕ
د نقػاط االخػتبلؼ، حكؿ مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية "، كتعزيز نقاط االتفاؽ كتحيي

 -حػكؿ ىػذا المصػطمح-لكقػؼ ىػذا النػزاع القػائـ أككمف ثـ الخػركج بتصػكر مقتػرح لحػؿ 
 يستند عمى أسس عممية كقانكنية سميمة.

 : أىػػداؼ البحث:ثالثاً 
 تحقيؽ عدة أىداؼ، أىميا: إلىيتطمع الباحث مف خبلؿ دراستو 

 إيضاح ماىية أركاف الجريمة الجنائية. -ٔ
 . الفقيي الدائر حكؿ مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية " عرض أكجو الخبلؼ -ٕ
كضػػػػع تصػػػػكر مقتػػػػرح لحػػػػؿ الجػػػػدؿ الفقيػػػػي الػػػػدائر حػػػػكؿ مصػػػػطمح " أركػػػػاف الجريمػػػػة  -ٖ

 الجنائية".
 : أسباب اختيار موضوع البحث: رابعاً 

 ىناؾ العديد مف األسباب التي دفعت الباحث الختيار ىذا المكضكع، أبرزىا: 
حػػكؿ مصػػطمح " أركػػاف الجريمػػة الجنائيػػة " كاتسػػاع رقعتػػو يكمػػان احتػػداـ الخػػبلؼ الفقيػػي  -ٔ

.  بعد يـك
ندرة البحث في مجاؿ المعالجة القانكنية لمكضكع البحث، كتحديدان لمسألة كضع تصكر  -ٕ

حػػكؿ  -حتػػى يكمنػػا ىػػذا -الحػػد مػػف ىػػذا الجػػدؿ الفقيػػي الػػدائر أكمقتػػرح يسػػتيدؼ كقػػؼ 
 مصطمح " أركاف الجريمة الجنائية ".

 تساؤلت البحث: : خامساً 
 يسعى البحث لئلجابة عف العديد مف التساؤالت، أىميا:

 ما المقصكد بأركاف الجريمة الجنائية؟ كما أىميتيا مف كجية النظر القانكنية؟ -ٔ
مػػػا الحجػػػج القانكنيػػػة التػػػي اسػػػتند عمييػػػا فقيػػػاء القػػػانكف الجنػػػائي فػػػي تصػػػنيفيـ ألركػػػاف  -ٕ

 ت لكؿ طرؼ في ىذا الشأف؟الجريمة الجنائية؟ كما أكجو النقد التي كجي
األسػباب الكامنػػة كراء اخػتبلؼ الفقػػو الجنػائي حػػكؿ مصػطمح" أركػػاف  أكمػا ىػي األسػػس  -ٖ

 الجريمة الجنائية"؟
أيػػػف تكمػػػف نقػػػاط االتفػػػاؽ كنقػػػاط االخػػػتبلؼ بػػػيف الفقػػػو الجنػػػائي حػػػكؿ مصػػػطمح" أركػػػاف  -ٗ
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 الجريمة الجنائية "؟
أركاف الجريمة الجنائية، كضػبط  ىؿ باإلمكاف كضع حد ليذا الجدؿ الفقيي الدائر حكؿ -٘

 ىذا المصطمح، كتكحيد الرؤل الفقيية في ىذا الخصكص؟
 : منػيػج البحث:سادساً 

سيعتمد الباحػث فػي كتابػة ىػذا البحػث القػانكني عمػى المػنيج الكصػفي كالمػنيج التحميمػي، 
كذلؾ مف خبلؿ استخبلص األفكار المتعمقة بمكضكعو مف المؤلفات القانكنية العامة كالرسػائؿ 
كاألبحاث كالمقاالت كالدكريات المتخصصة. كمف خبلؿ تحميؿ مكضػكع البحػث بطريقػة نظريػة 

و بطريقة تخيمية تصػكيرية مبتكػرة كحديثػة، حيػث تػـ االستعاضػة عػف النصػكص تقميدية، كتحميم
القانكنيػة الجامػػدة بأشػكاؿ كرسػػـك تخيميػة تصػػكيرية؛ لممشػػاركة فػي تكضػػيح كجيػة نظػػر الباحػػث 

تطػػػكير   إلػػػىكتأييػػػدىا، كحػػػؿ الجػػػدؿ الفقيػػػي الػػػدائر حػػػكؿ أركػػػاف الجريمػػػة الجنائيػػػة، كصػػػكالن 
 لجنائي.كتحديث أساليب تدريس القانكف ا

 : خطػػػة البحث:سابعاً 
 مبحثيف يسبقيما مطمب تمييدم، كذلؾ عمى النحك اآلتي: إلىتـ تقسيـ خطة البحث  

 : ماىية أركاف الجريمة الجنائية.المطمب التمييدي
 : الجدؿ الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.المبحث األوؿ
 عمى ركنيف كنقدىـ.: آراء القائميف بقياـ الجريمة المطمب األوؿ
 : آراء القائميف بقياـ الجريمة عمى ثبلثة أركاف كنقدىـ.المطمب الثاني
 : آراء القائميف بقياـ الجريمة عمى أربعة أركاف كنقدىـ.المطمب الثالث
 : التصكر المقترح لحؿ الجدؿ الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.المبحث الثاني
 بلؼ الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.: أساس الخالمطمب األوؿ
 : التصكر النظرم المقترح لحؿ الجدؿ الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.المطمب الثاني
 : التصكر التخيمي المقترح لحؿ الجدؿ الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.المطمب الثالث

  : كتتضمف نتائج البحث كتكصياتو.الخاتمػػػة
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 تًٍٓذيان طهتادل
 يبٍْخ أركبٌ اجلرميخ اجلُبئٍخ

 تمييد وتقسيـ:
. قػاؿ تعػالى(ٔ)بدايػة كجػكده عمػى األرض الجريمة قديمػة قػدـ اإلنسػاف، كلقػد اقترفيػا منػذُ 

ينَ  َاِِسِ َبَح ِمَن اْلر ُسُه َقترَل َأِخوِه َفَقَتَلُه َفَيصر َعتر َلُه َىفر َفَطوَّ
(ٕ) . 

إشػباع رغباتػو كغرائػزه  إلػىكبطبيعة الحاؿ، فقد سعى اإلنسػاف مػف خػبلؿ اقترافػو لمجريمػة 
 -جنائيان محمية  أكجديرة بالحماية  -مجتمعو، فناؿ مف حقكؽ كمصالح  أكعمى حساب غيره 

. (ٖ)المصػػػالح خاصػػػة بػػػاألفراد أـ بالدكلػػػة أكأكانػػػت ىػػػذه الحقػػػكؽ  سػػػكاءن عّرضػػػيا لمخطػػػر،  أك
نمػػػػا يجػػػب أف تقػػػػـك عمػػػى أركانيػػػػا  كالجريمػػػة بمعناىػػػػا القػػػانكني ال تػػػػنيض مػػػف تمقػػػػاء نفسػػػيا كا 

 . (ٗ)مجتمعة، فإذا  تخمؼ كاحد مف ىذه األركاف فإف الجريمة ال تقـك
كلبياف ماىية أركاف الجريمة الجنائية سنتناكؿ ىذا المطمب بالدراسة في ثبلثة فركع، نبيف 

غيرىػػا، كنكضػػح فػػي الثػػاني تعريػػؼ الػػركف فػػي األكؿ تعريػػؼ الجريمػػة الجنائيػػة كتمييزىػػا عػػف 
 كتمييزه عف غيره، كنستعرض في الثالث تعريؼ أركاف الجريمة الجنائية كبياف أىميتيا.

 الفرع األوؿ
 تعريؼ الجريمة الجنائية وتمييزىا عف غيرىا

 : تعريؼ الجريمة الجنائية:أولً 
 تعريؼ الجريمة لغة: -ٔ

الػػذنب، كجمػع الكممػة إجػراـ كجػػرـك  أكاشػتقت الجريمػة فػي المغػة مػػف الجػـر كىػك التعػدم 
. كالمجػـر ىػك المػذنب المتعػدم، (٘)كىك الجريمة، كجـر يجػـر كاجتػـر كأجػـر فيػك مجػـر كجػريـ

نييػػػو، كىػػػذا يعنػػػي أف الجريمػػػة ىػػػي  أكفعػػػؿ خػػػبلؼ أمػػػر الشػػػارع  إذاكيكػػػكف الشػػػخص مػػػذنبان 
الخركج عمى مقتضيات أحكاـ الشرع عمى أم نحك كاف. كاألصؿ أف الشرع إنما حّرـ الخركج 

                                  
 ،دار الشػككاني لمطباعػة كالنشػر ،بالقػانكف الكضػعي دراسػة مقارنػةاألمػف الكقػائي فػي اإلسػبلـ،  أحمد األعػكش، عميد.  (ٔ)
 .ٕٖٕصدكف ذكر مكاف النشر كتاريخو، ب
 (.ٖٓسكرة المائدة، اآلية رقـ) (ٕ)
دار نشػر كمكانػو، الطبعػة ذكػر د. نبيؿ محمد السماكم، الجرائـ الخطرة عمى األمف العاـ، حقيقتيا كأىػـ صػكرىا، بػدكف  (ٖ)

 .ٖٖـ، صٕٕٔٓ-ٕٕٓٓاألكلى، 
مطبكعػػة الػػدركس لطمبػػة السػػنة الثانيػػة ليسػػانس، كميػػة الحقػػكؽ د. فريػػد ركابػػح، محاضػػرات فػػي القػػانكف الجنػػائي العػػاـ،  (ٗ)

 .ٜٕـ، صٜٕٔٓ-ٕٛٔٓكالعمـك السياسية، جامعة محمد لميف دباغيف، سطيؼ، 
، لسػػاف العػػرب، بيػػركت، بػػدكف ذكػػر سػػنة األنصػػارم جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر، أبػػك الفضػػؿ عمػػيمحمػػد بػػف مكػػـر بػػف   (٘)
، الطبعػػة األكلػػى. محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالقادر الػػرازم، مختػػار الصػػحاح، دار الغػػد الجديػػد، القػػاىرة، ٗٓٙنشػػر، صال

 .ٗٙـ، صٕٗٔٓىػ ػ ٖ٘ٗٔ
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 .(ٔ)عمى أحكامو كاعتبره جرمان حماية لمحقكؽ كالمصالح الخاصة كالعامة
" فعؿ أمر ال يستحسػف"، كأف المجػـر ىػك" الػذم يفعػؿ إلىكينتيي المعنى المغكم لمجريمة 

األمر المستيجف غير المستحسف كيصر عميو كيستمر فيو"؛ ذلؾ ألف تحقؽ الكصؼ يقتضي 
 .(ٕ)االستمرار

 تعريؼ الجريمة الجنائية اصطالحًا: -ٕ
عّرؼ بعض الفقو الجنائي الجريمة بككنيػا" فعػؿ غيػر مشػركع، صػادر عػف إرادة جنائيػة، 

 . (ٖ)تدبيران احترازيان " أكيقرر لو القانكف عقكبة 
فيما عرفيا آخر بككنيا" سمكؾ يقع اعتداء عمى مصمحة محمية يحددىا المشرع سمفان بنص 

عف إرادة كاعية، حرة، كآثمة، كيقرر لو  صادران  -أم السمكؾ -يعرضيا لمخطر، كيككف أكمكتكب 
 .ٗ()يستكفى باسـ المجتمع مف خبلؿ قنكات إجرائية جنائية يحددىا" جنائيان القانكف جزاءن 

 ريمة الجنائية شرعػػًا:تعريؼ الج -ٖ
عّرؼ بعض الفقو الشرعي الجرائـ بككنيا" محظػكرات شػرعية، زجػر اهلل تعػالى عنيػا بحػد 

 .(٘)تعزير" أك
 : تمييز الجريمة الجنائية عف غيرىا مف الجرائـ:ثانياً 

 إلػىمدنيػة مرجعيػا  أكأحكػاـ القػانكف الجنػائي،  إلػىالجرائـ إمػا أف تكػكف جنائيػة مرجعيػا 
. كفيمػػا يمػػي مقارنػػة (ٙ)أحكػػاـ القػػانكف اإلدارم إلػػىتأديبيػػة مرجعيػػا  أكأحكػػاـ القػػانكف المػػدني، 
 مكجزة بيف ىذه الجرائـ:

 الجريمة الجنائية والجريمة المدنية: -ٔ
ُيقصػد بالجريمػة المدنيػػة: كػؿ خطػػأ يسػبب ضػرران لمغيػػر كيمػـز مرتكبػػو بػالتعكيض. كىكػػذا، 

كضػػع فػػي ذات الظػػركؼ كسػػبب ضػػرران  إذافػػإف كػػؿ مسػػمؾ مػػا كػػاف ليأتيػػو الشػػخص العػػادم 
 .(ٚ)لمغير ُيعد خطأ تقصيريان كمصدران اللتزاـ محدث الضرر بالتعكيض

فػي المػدلكؿ العػاـ لمفػظ " الجريمػة " كذلػؾ  كتشترؾ الجريمػة الجنائيػة مػع الجريمػة المدنيػة
نييػػػو كيسػػػتحؽ فاعمػػػو  أكمػػػف حيػػػث كػػػكف كػػػؿ منيمػػػا ذنبػػػان يقػػػع خبلفػػػان لمقتضػػػى أمػػػر الشػػػارع 

                                  
، شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني، القسـ العاـ، الجزء األكؿ، النظرية العامة لمجريمة، مكتبة حسف الشرفي يعمد.  (ٔ)

 .ٕٓـ، صٕٗٔٓىػ ػ ٖ٘ٗٔكالتكزيع، صنعاء، الطبعة السابعة، الكسطية لمنشر 
 .ٕٛ، صمرجع سابؽد. فريد ركابح،  (ٕ)
 .ٓٗـ، صٜٜٛٔ، ٙطد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٖ)
 .ٓٔٔـ، صٜٕٓٓد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٗ)
 .ٜٔنشر، صالالماكردم، األحكاـ السمطانية، دار التراث العربي، القاىرة، بدكف ذكر سنة  أبك الحسفمحمد بف  عمي (٘)
 .ٕٓ، صسابؽالمرجع ال، عمي حسف الشرفيد.  (ٙ)
 .ٓٔٔ، صسابؽالمرجع الد. أحمد عكض ببلؿ،  (ٚ)
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المؤاخػػذة، كمػػف حيػػث ككنيمػػا سػػبيبلن لئلضػػرار بالمصػػالح التػػي يحػػرص المشػػرع عمػػى حمايتيػػا 
 . (ٔ)كينيى عف المساس بيا

ة المدنيػػػة، فػػػي كػػػكف الجريمػػػة الجنائيػػػة تقػػػع فيمػػػا تختمػػػؼ الجريمػػػة الجنائيػػػة عػػػف الجريمػػػ
بالمخالفػػػػة ألحكػػػػاـ قػػػػانكف العقكبػػػػات، بينمػػػػا تقػػػػع الجريمػػػػة المدنيػػػػة بالمخالفػػػػة ألحكػػػػاـ القػػػػانكف 

. كفي الكقت الػذم بػّيف فيػو القػانكف المػدني الجريمػة المدنيػة كاعتبرىػا قائمػة فػي كػؿ (ٕ)المدني
نمػا خطأ يسبب ضرران لمغير، فإف قانكف العقكبات ال يُ  عنى بيذا الضػرر فػي تحديػد الجػرائـ، كا 

االمتناع مف إخبلؿ بنظاـ المجتمع، كلػك لػـ يسػبب ضػرران ألحػد أم  أكبما ينطكم عميو الفعؿ 
، بؿ إنو ال يعاقب عمى بعػض األفعػاؿ كلػك سػببت ضػرران؛ ألنػو (ٖ)لمجرد ككنو ينذر بخطر ما

. كمػا فػي حالػة (ٗ)مػف الناحيػة المدنيػة ال يرل فييا ضرران اجتماعيان، بينما يككف الفاعؿ مسئكالن 
 تكافر مانع مف مكانع المسئكلية الجنائية.

كما تختمؼ الجرائـ الجنائية عف الجرائـ المدنية في أف الجرائـ الجنائية محصػكرة ال تقػـك 
، كذلػؾ عمػى العكػس مػف الجػرائـ المدنيػة التػي ال يمكػف مسبقان عمى نص معمـك محدد  بناءن إال 

حصػػرىا فػػي الحيػػاة العمميػػة؛ لككنيػػا تػػنيض كممػػا حػػدث ضػػرر لمغيػػر، كىػػذا يعنػػي أف القػػانكف 
لػـ يجػد القاضػي نصػان يحكػـ بػو  إذاالمدني ليس ىػك المصػدر الكحيػد لمجريمػة المدنيػة، بحيػث 

الحكػػػـ كػػػػالعرؼ كالمبػػػادئ العامػػػػة المصػػػادر األخػػػػرل التػػػي يجػػػػد فييػػػا  إلػػػىُحػػػؽ لػػػو أف يمجػػػػأ 
 . (٘)لمعدالة

كغنػػي عػػف البيػػاف، أف أغمػػب الجػػرائـ يرتػػب المسػػئكليتيف معػػان) الجنائيػػة كالمدنيػػة( كالقتػػؿ 
كالضرب كالسرقة كاإلتبلؼ كغيرىا. كعندئذ يككف لكحدة المصدر أثرىػا فػي االختصػاص كقػكة 

ر الػػدعكل المدنيػػة بطريػػؽ نظػػ إلػػىالشػػيء المقضػػي بػػو، فيمتػػد اختصػػاص المحكمػػة الجنائيػػة 
التبعيػػػة لمػػػدعكل العمكميػػػة، كيكػػػكف لمحكػػػـ الجنػػػائي قػػػكة الشػػػيء المحكػػػـك فيػػػو بالنسػػػبة لمنػػػزاع 

. كليسػػػت كػػػؿ الجػػػرائـ المدنيػػػة بالضػػػركرة جػػػرائـ جنائيػػػة: فطالمػػػا لػػػـ يسػػػتكؼ العمػػػؿ (ٙ)المػػػدني
لجػػػرائـ الضػػػار مقكمػػػات الجريمػػػة الجنائيػػػة، يظػػػؿ خطػػػأ ماديػػػان فحسػػػب. كبالمثػػػؿ، ليسػػػت كػػػؿ ا

ضػػرر مػػا، كحينئػػذ ال  إلػػىالجنائيػػة بالضػػركرة أخطػػاء مدنيػػة: فقػػد ال تفضػػي الجريمػػة الجنائيػػة 
 .(ٚ)يمكف إلزاـ مرتكبيا بالتعكيض، كتعريض مصمحة لمخطر

                                  
 .ٕٔ، صمرجع سابؽ، عمي حسف الشرفيد.  (ٔ)
 المرجع السابؽ، الصفحة ذاتيا. (ٕ)
 ي.تفاؽ الجنائكاال ض،: الشركع في ارتكاب الجريمة، كالتحريثاؿ ذلؾ( كمٖ)
 .ٖٙـ، صٖٜٛٔ، ٓٔطمصطفى، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، مطبعة جامعة القاىرة،  د. محمكد محمكد (ٗ)
 .ٕٕ، صسابؽالمرجع ال، عمي حسف الشرفيد.  (٘)
 .ٖٙ، صالمرجع السابؽد. محمكد محمكد مصطفى،  (ٙ)
 .ٔٔٔص مرجع سابؽ،د. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ،  (ٚ)
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 الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية: -ٕ
 أككظيفة  إلىتمثؿ الجريمة التأديبية انتياكان اللتزاـ يفرضو عمى عاتؽ الشخص انتماؤه 

معيد عممي معيف. كمف قبيؿ ذلؾ: ما يقع مف المحاميف مف مخالفات  أكتجمع  أكمينة 
خصمو كاإلىماؿ في رعاية  إلىاللتزامات يفرضيا عمييـ قانكف المحاماة، كإفشاء سر المككؿ 

مصالح المككؿ. كلكف أكثر تطبيقات الجرائـ التأديبية شيكعان ىي تمؾ التي تقع في إطار 
 .(ٔ)ة العامةالكظيف

كتتفؽ الجريمة الجنائية مع الجريمة التأديبية في ككف كؿ منيما يعتبر ذنبان أم مػف حيػث 
. فيمػػػا تختمػػػؼ الجريمػػػة الجنائيػػػة عػػػف الجريمػػػة (ٕ)ككنيمػػػا خركجػػػان عمػػػى مػػػا ينبغػػػي االلتػػػزاـ بػػػو

أمػف المجتمػع  أكالتأديبية في كػكف الجريمػة الجنائيػة أمػر يعتبػره القػانكف الجنػائي مخػبلن بنظػاـ 
فيحدده كيقرر لو عقكبة كيخاطب بيا الكافة دكف استثناء. أما الجريمة التأديبيػة فتمثػؿ إخػبلالن 

الفاعػؿ كيقػرر القػانكف اإلدارم لمرتكبيػا سمسػمة  إلييػاالكظيفػة التػي ينتسػب  أكبكاجبات المينة 
عمػػػى أف مػػػف  مػػػف الجػػػزاءات تختمػػػؼ عػػػف العقكبػػػات الجنائيػػػة، كػػػالتكبيخ كاإلنػػػذار كاإليقػػػاؼ.

األفعاؿ مػا يشػكؿ جريمػة جنائيػة كتأديبيػة فػي الكقػت ذاتػو، كالرشػكة كاخػتبلس المكظػؼ أمػكاالن 
جػػراء الطبيػػب عمميػػة إجيػػاض  أكفػػي عيدتػػو  ضػػركرة. كلكػػف ال ينبنػػي دكنمػػا تخػػص الدكلػػة، كا 

عمػػى كحػػدة المصػػدر أم اتصػػاؿ بػػيف الػػدعكييف الجنائيػػة كالتأديبيػػة، بػػؿ تسػػير كػػؿ منيمػػا فػػي 
، لمكصكؿ طريقي  . (ٖ)الغاية المنشكدة بالعقاب في كؿ مف الناحيتيف إلىا المرسـك

 ثانيال فرعال
 تعريؼ الركف وتمييزه عف غيره

 : تعريؼ الركف:أولً 
ُركف الشيء في المغة: جانبو األقكل. كالُركف: الناحية القكية، كما تقّكل بو مف ممؾ كجند 

نِهِ  كغيره، كبذلؾ فسر قكلو عز كجؿ:   َفتََوَّلَّ بُِركر
 اهُ ىَ ذر يَخ فَ  ، كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى: (ٗ)

هدِ ور نُ جُ وَ 
 . (ٙ)، أم أخذناه كُركنو الذم تكلى بو(٘)

َلور َأنَّ ِِل بُِكمر  . كفي التنزيؿ العزيز: (ٚ)عز كمنعة إلىُركف شديد، أم:  إلىكىك يأكم 

                                  
 .ٖٔٔص مرجع سابؽ، أحمد عكض ببلؿ،. د (ٔ)
 .ٕٗ، صمرجع سابؽ ،عمي حسف الشرفيد.  (ٕ)
 .ٖٙ، ٖ٘، صمرجع سابؽ د. محمكد محمكد مصطفى، (ٖ)
 (.ٜٖسكرة الذاريات، اآلية رقـ) (ٗ)
 (.ٓٗسكرة القصص، اآلية رقـ) (٘)
 .ٖ٘ٓص ،مرجع سابؽ، لساف العرب، األنصارم جماؿ الديف ابف منظكر، أبك الفضؿ عميمحمد بف مكـر بف  (ٙ)
 . ٕٗٔ، صمرجع سابؽمحمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم،  (ٚ)
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ًة  ٍن َشِديدٍ  إَّلآِوي  أوُقوَّ . كقيؿ أف الُركف ىنا يعني القكة. كيقاؿ لمرجؿ الكثير العدد: (ٔ) ُركر
ُركف شديد. كُركف الرُجؿ: قكمو كعدده كمادتو. كُركف اإلنساف: قكتو كشدتو،  إلىإنو ليأكم 

ككذلؾ ُركف الجبؿ كالقصر، كىك جانبو. كجمع ُركف أركاف كأركف. كأركاف كؿ شيء: جكانبو 
 . (ٖ)كأركاف الشيء أجزاء ماىيتو. (ٕ)كيقـك بيا إليياالتي يستند 

 : تمييز الركف عف غيره مف المصطمحات:ثانياً 
 الفرؽ بيف الركف والعنصر: -ٔ

أما ، المقكمات األساسية لمجريمةكعمادىا. كاألركاف ىي  (ٗ)الركف ىك صمب الجريمة
المتفرعة عف األركاف فتسمى" بالعناصر". فالجريمة إذف تتككف  أك لمجريمة المقكمات الفرعية

. (٘)ر، كال ينبغي الخمط بيف أركاف الجريمة كعناصرىامف أركاف، كاألركاف تتككف مف عناص
 فمكؿ مف المصطمحيف ذاتيتو كمكضعو الذم يميزه عف غيره. 

فعؿ اإلجرامي، كتطبيقان لذلؾ: يتككف الركف المادم لمجريمة مف ثبلثة عناصر ىي: ال
. فيما يتككف الركف المعنكم لمجريمة مف ثبلثة (ٙ)النتيجة، رابطة السببية بيف الفعؿ كالنتيجة

عناصر ىي: اإلرادة الكاعية) األىمية الجنائية(، اإلرادة الحرة) اإلسناد الجنائي(، اإلرادة 
 .(ٚ)اـ الركف المعنكماآلثمة) اإلثـ الجنائي(. كيشترط تكافر ىذه العناصر الثبلثة مجتمعة لقي

 الفرؽ بيف الركف والشرط: -ٕ
كانت أركاف الشيء في المغة تعني: أجزاء ماىيتو كما قدمنا، فإف الشركط في المغة  إذا

. كيتشارؾ الركف مع الشرط في أنو ال كجكد لمشيء (ٛ)تعني: ما تكقؼ صحة األركاف عمييا
منو، بينما الشرط خارج عف حقيقة إال بكجكدىما، مع أف الركف داخؿ في حقيقة الشيء كجزء 

  .(ٓٔ). كال ينبغي الخمط بيف أركاف الجريمة كشركطيا(ٜ)الشيء كليس جزءان منو

                                  
 (.ٓٛسكرة ىكد، اآلية رقـ) (ٔ)
 .ٖٙٓ، ٖ٘ٓص مرجع سابؽ، ،أبك الفضؿ عميمحمد بف مكـر بف  (ٕ)
المقػػرم الفيػكمي، المصػػباح المنيػػر فػي غريػػب الشػػرح الكبيػر لمرافعػػي، الجػػزئيف األكؿ كالثػػاني،  عمػػيأحمػد بػػف محمػػد بػف  (ٖ)

 .ٖٕٚص بدكف ذكر سنة النشر، المكتبة العممية، بيركت، لبناف،
 . ٓٗد. محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، ص (ٗ)
ـ، ٜٜٔٔ -ىػػػػػٔٔٗٔد. حسػػػني الجنػػػدم، شػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات اليمنػػػي، القسػػػـ العػػػاـ، بػػػدكف ذكػػػر دار نشػػػر كمكانػػػو،  (٘)

 .ٚٛٔص
 .ٕ٘ـ، صٜٚٛٔ، ٔطد. ىبللي عبدالبله أحمد، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٙ)
اإلثـ الجنائي، دراسة كلو  ،ٙٗ٘صرم، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، صد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات الم (ٚ)

 .ٛٚٔـ، صٜٛٛٔمقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 .ٖٕٚص سابؽ،المرجع ال المقرم الفيكمي، عميأحمد بف محمد بف  (ٛ)
 .ٕٗ٘ـ، صٜٜٙٔالقاىرة، الطبعة الثانية، د. محمد سبلـ مدككر، المدخؿ لمفقو اإلسبلمي، دار الكتاب الحديث،  (ٜ)
 .ٚٛٔ، صسابؽالمرجع الد. حسني الجندم،  (ٓٔ)
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لتككيف  مسبقان فقد يتطمب المشرع لتككيف الجريمة تكافر مراكز غير جنائية يمـز كجكدىا 
طمؽ عمييا جانب أركاف الجريمة، كي إلىليا، أم بكصفيا شرطان إضافيان  الجريمة كمعاصرةن 

" مراكز . كىذه الشركط كما عّرفيا بعض الفقو الجنائي ىي(ٔ)الفقو ب" الشركط المفترضة "
ىي" كؿ أمر  أك .(ٕ)" قانكنية تحمييا القاعدة القانكنية، كلكنيا ليست أجزاء مف الجريمة

. كىذه (ٖ)يشترط القانكف تقدمو عمى أركاف الجريمة، بحيث يترتب عمى انعدامو العدـ "
 .(ٗ)زمف ارتكابيا أكمحؿ الجريمة،  أكالمجني عميو،  أكالشركط قد تتعمؽ بالجاني، 

مؤدل ذلؾ، أف الشركط المفترضة يتعيف تكافرىا قبؿ قياـ الفعؿ المككف لمجريمة. فيي 
نما سابقة الكجكد عميي تـ  إذا، كال تقـك الجريمة إال اإذف ليست داخمة في بنياف الجريمة، كا 

جدكل  أكتخمؼ الشرط المفترض، فبل يككف ىناؾ محؿ  إذامف تكافرىا. أما  مسبقان التحقؽ 
لقياـ  مسبقان عناصرىا. كمف تطبيقات ذلؾ: يفترض المشرع  أكمف البحث في أركاف الجريمة 

الجاني بمكجب عقد مف عقكد األمانة؛ فالعقد في  إلىجريمة خيانة األمانة كجكد ماؿ مسمـ 
ياف الجريمة، كلكنو رغـ ذلؾ مفترض قانكني لكجكدىا، كال محؿ ذاتو عنصر خارج عف بن

لمبحث في العناصر المككنة ليا قبؿ التحقؽ مف تكافر ذلؾ الشرط، بينما تبديد الماؿ المسمـ 
كتكافر القصد الجنائي ىما العنصراف المككناف لمجريمة ذاتيا. كتسرم ذات المبلحظة عمى 

في  أكنكف لقياـ الجريمة تكافر صفة خاصة في الجاني كافة الحاالت التي يتطمب فييا القا
اختبلس  أكفي مكضكع الجريمة، كأف يككف الجاني مكظفان عامان في الرشكة  أكالمجني عميو 
أف تككف الجثة  أكأف يككف المجني عميو إنسانان حيان في جريمة القتؿ،  أكالماؿ العاـ، 

 . (٘)ثة القتيؿإلنساف مات ميتة غير طبيعية في جريمة إخفاء ج
الشاسع بيف مفيكمي الركف كالشرط كما قدمنا، إال أف ىناؾ مف الفرؽ كعمى الرغـ مف 

الفقو الجنائي مف يخمط بيف المفيكميف كيسمي الشركط المفترضة ب" األركاف المفترضة "، 
تكافر عقد مف عقكد األمانة  أككيمثؿ ليا بتكافر صفة المكظؼ العاـ لقياـ جريمة الرشكة، 

. كمف الفقو مف يخمط كذلؾ بيف المفيكميف كيسمي الشركط (ٙ)لقياـ جريمة خيانة األمانة

                                  
مجمة العمـك القانكنية كالسياسية، كمية القانكف ، دكر المراكز غير الجنائية في التجريـ كالعقاب، كاظـ عبداهلل الشمرمد.  (ٔ)

 .ٕٕٔص ـ،ٜٕٔٓ، (، العراؽٕالعدد) ،(ٛكالعمـك السياسية، جامعة ديالي، المجمد)
 .ٚٛٔ، صمرجع سابؽد. حسني الجندم،  (ٕ)
جػػرائـ إعانػػة العػػدك فػػي التشػػريع اليمنػػي، مجمػػة منػػارات األمػػف، مركػػز بحػػكث الشػػرطة،  ،الجػػكبي عمػػيمنيػػر محمػػد د.  (ٖ)

 .ٖٕٓص ـ،ٕٕٓٓيكنيك -(، صنعاء، ينايرٗأكاديمية الشرطة، العدد)
ـ، مجمػة منػارات ٜٜٗٔجريمة الحرب ضد الممتمكات المحمية باتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة  ،صالح أنقع عميمطير د.  (ٗ)

 .ٛٔص ـ،ٕٕٓٓديسمبر -(، صنعاء، يكليك٘األمف، مركز بحكث الشرطة، أكاديمية الشرطة، العدد)
 .ٛٔٔ، ٚٔٔد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (٘)
د. محمػػػػػػد زكػػػػػػػي أبػػػػػػػك عػػػػػػػامر، قػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػات، القسػػػػػػػـ العػػػػػػػاـ، دار المطبكعػػػػػػػات الجامعيػػػػػػػة، اإلسػػػػػػػكندرية، الطبعػػػػػػػة  (ٙ)

 .ٕٗـ،  صٜٙٛٔاألكلى،
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، كيمثؿ ليا بككف المرتشي مكظفان في جريمة (ٔ)المفترضة ب" األركاف الخاصة لمجريمة"
بككف الشيء المختمس ماالن منقكالن  أكبككف المجني عميو حيان في جريمة القتؿ،  أكالرشكة، 

 .(ٕ)مممككان لمغير في جريمة السرقة
كالذم يبدك لمباحث بأف الفقو السابؽ قد جانبو الصكاب؛ ألف ما يسميو باألركاف 

نما ىي"  -لمتحميؿ اآلنؼ الذكر كفقان  -األركاف الخاصة لمجريمة أكالمفترضة  ليست أركاف كا 
مف أركانيا، كتتكقؼ صحة  أكريمة كليست مف أجزائيا شركط مفترضة" تكجد قبؿ كجكد الج

 أك، الخمط بيف أركاف الجريمة كشركطيا المفترضة األركاف عمييا. كأف مف غير المقبكؿ
 إدخاؿ الشركط في األركاف.

فالشركط المفترضة تختمؼ عف أركاف الجريمة مف حيث أف طبيعة الركف إنما ىي ذات 
ض تمؾ الطبيعة، حيث ال يككف داخبلن في ماىية صفة تككينية، كليس لمشرط المفتر 

. ناىيؾ عف أف الركف ىك صمب الجريمة كىك أمر غير مشركع يحرمو القانكف، (ٖ)الجريمة
 أكبينما الشرط المفترض فيك عمى عكس الركف أمر خارج عف الجريمة كىك أمر مشركع 

. كفضبلن (ٗ)تداء يقع عميوبعبارة أخرل مركز قانكني يتكلى قانكف العقكبات حمايتو ضد أم اع
عنصر  أكعف ذلؾ، فإف لمتمييز بيف الشرط المفترض لمجريمة كما يدخؿ في بنيانيا كركف 

في تحديد مكاف ارتكاب  أكالن أىمية قانكنية بالغة تتضح في أكثر مف مكضع. فممتمييز أىميتو 
جزء منو(  أكالجريمة، فيذه األخيرة تعد كاقعة في المكاف الذم تحقؽ فيو الركف المادم) 

كليس في المكاف الذم تحقؽ فيو الشرط المفترض. كلمتمييز أىمية ثانية تتعمؽ بنطاؽ البدء 
ي التنفيذ عمى في التنفيذ ككاحد مف عناصر الشركع في الجريمة، حيث يتعيف أف يرد البدء ف

الفعؿ المككف لمجريمة، ال عمى الشرط المفترض فييا. كلمتمييز أىمية ثالثة في تحديد قكاعد 
لكسائؿ اإلثبات المقررة في  أكاإلثبات: فالشرط المفترض يخضع لقكاعد اإلثبات الخاصة بو، 

ات المدني؛ ، كما لك كاف عقدان مدنيان فيخضع لقكاعد اإلثبإليوالقانكف الذم ينتمي الشرط 

                                  
كمػػف الفقػػو مػػف رفػػض اعتبػػار" الشػػرط المفتػػرض" ركنػػان خاصػػان فػػي بعػػض الجػػرائـ مػػف ناحيػػة، إال أنػػو عػػاد كأدخػػؿ ىػػذا  (ٔ)

فػي نطػاؽ الػركف الشػرعي لمجريمػة مػػف ناحيػة أخػرل. مبػرران ذلػؾ بقكلػو: أف كػؿ مػا يتميػز بػػو  -كعّبػر عنػو بالعنصػر -الشػرط
فاعػؿ نشػاطو، كىػػذه األسػبقية مػػف حيػث الػػزمف غيػر ذات أىميػػة الشػرط المفتػرض ىػػك ككنػو سػػابقان فػي كجػػكده عمػى ارتكػػاب ال

كصػػفة المكظػػؼ المخػػتص فػػي الرشػػكة، ككػػكف المجنػػي  -ذلػػؾ فاألمثمػػة التػػي تسػػاؽ لمشػػرط المفتػػرض إلػػىقانكنيػػة، كباإلضػػافة 
شػرط لتصػكر ىي أمثمة يسيؿ إدخاليا في أحد األركاف العامة لمجريمة. فككف المرتشي مكظفػان مختصػان  -عميو حيان في القتؿ

االعتداء عمى نزاىة الكظيفة العامة، كىػذا االعتػداء ىػك عمػة إسػباغ الصػفة غيػر المشػركعة عمػى الرشػكة، أم ىػك عمػة تػكافر 
الػركف الشػرعي ليػذه الجريمػػة، كالمثػؿ نقكلػو بالنسػػبة الشػتراط كػكف المجنػي عميػػو حيػان فػي القتػػؿ، إذ ال يتحقػؽ االعتػداء الػػذم 

 (.ٛٗ، صمرجع سابؽد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، لشرط ) يجرمو القانكف إال بيذا ا
 .ٔٗ، صمرجع سابؽد. فريد ركابح،  (ٕ)
 .ٛٔ( صٕىامش رقـ) مرجع سابؽ، ،صالح أنقع عميمطير د.  (ٖ)
 .ٜٗ، صمرجع سابؽ. د. ىبللي عبدالبله أحمد، ٓٗد. محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، ص (ٗ)
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 . (ٔ)بينما ركف الجريمة يخضع لقكاعد اإلثبات الجنائي
فضبلن عف األركاف العامة  -كفي السياؽ ذاتو، قد يتطمب القانكف في بعض الجرائـ

شرطان الزمان لمعقاب عمييا كليس لقياـ بنياف الجريمة ذاتيا، كيترتب عمى ذلؾ أنو  -لمجريمة
العناصر  أكعقكبة بالجاني، كلك تكافرت كؿ األركاف تخمؼ ىذا الشرط استحاؿ إنزاؿ ال إذا

نما ىك كاقعة (ٕ)المككنة لمجريمة . ما يعني بأف شرط العقاب ليس مف أركاف الجريمة، كا 
خارجة عف كيانيا، إذ تستكمؿ الجريمة بدكنو أركانيا كتغدك فكرة قانكنية كاممة، ككؿ ما 

 . (ٖ)جريمة تكافرت جميع أركانيالشرط العقاب مف قيمة ىك أف تكقع العقكبة مف أجؿ 
 ثالثال فرعال

 تعريؼ أركاف الجريمة الجنائية وبياف أىميتيا
مف المعمـك بأف كؿ جريمة تتككف مف األركاف: األركاف العامة المشتركة بيف جميع 

. كأف (ٗ)الجرائـ، كاألركاف الخاصة المككنة لجريمة بذاتيا، كتميزىا عف غيرىا مف الجرائـ
األركاف العامة لمجريمة ىك القسـ العاـ مف قانكف العقكبات. بينما محؿ دراسة محؿ دراسة 

 . (٘)األركاف الخاصة لمجريمة ىك القسـ الخاص مف قانكف العقكبات
كبدكرنا سنقتصر في دراستنا ىذه عمى تعريؼ األركاف العامة لمجريمة الجنائية كبياف 

ال تعدك أف تككف  -نظر بعض الفقو مف كجية -أىميتيا؛ ككف األركاف الخاصة لمجريمة
 كبياف ذلؾ عمى النحك اآلتي: ،(ٙ)مجرد تطبيؽ لؤلركاف العامة عمى جريمة معينة

 :(7): تعريؼ أركاف الجريمة الجنائيةأولً 
تصدل بعض الفقو لتعريؼ أركاف الجريمة الجنائية )العامة كالخاصة( بأنيا" مجمؿ 

يحددىا المشرع في قانكف الجرائـ كالعقكبات كالتي ُيعد الخصائص المكضكعية كالذاتية التي 
تكافرىا ضركريان لقياـ الجريمة، ككذلؾ مف أجؿ تكييؼ الكاقعة كتحديد القاعدة القانكنية 

 . (ٔ)المبلئمة الكاجب تطبيقيا عمييا "
                                  

 .ٜٔٔ، ٛٔٔ، صمرجع سابؽد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم،  .ٓٗ، صرجع سابؽم، د. محمكد محمكد مصطفى (ٔ)
 .ٜٔٔسابؽ، صالمرجع الد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ،  (ٕ)
كمػف تطبيقػات شػرط العقػاب فػي القػانكف المصػرم  .ٛٗ، صسابؽمرجع د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ،  (ٖ)

) ٕٖٛشػرط التكقػػؼ عػف الػػدفع الػذم تتطمبػػو المػادة) ـ لتكقيػع عقكبػػة جريمػة اإلفػػبلس بالتػػدليس. ٖٜٚٔ( لسػػنة ٛ٘( مػػف قػانكف العقكبػػات رقـػ
( مػػف ذات القػانكف لتطبيػػؽ العقكبػػة عمػػى مػػف يمتنػع عػػف دفػػع النفقػػة المحكػػـك ٖٜٕالمػػادة) كمػف ذلػػؾ أيضػػان شػػرط التنبيػػو بالػدفع كالػػذم تتطمبػػو

 (.ٜٔٔ، صالمرجع السابؽد. أحمد عكض ببلؿ، بيا) 
الجػػرائـ المضػرة بالمصػػمحة العامػػة فػي ضػػكء أحكػػاـ . د. خالػػد عبػدالباقي الخطيػػب، ٚٗ، صالمرجػع السػػابؽد. محمػكد نجيػػب حسػػني،  (ٗ)

 .ٖٗ، صـٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ، ٔضاء، الرشكة كاالعتداء عمى الماؿ العاـ، مكتبة خالد بف الكليد، دار الكتب، صنعاء، طالتشريع كالفقو كالق
 .ٗٗ، صمرجع سابؽد. ىبللي عبدالبله أحمد،  (٘)
 .ٚٗ، صالمرجع السابؽد. محمكد نجيب حسني،  (ٙ)
 األركاف العامة لمجريمة دكف الخاصة. إلىأطمؽ مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية " فإنما ينصرؼ  إذامف المعمـك بأنو  (ٚ)
 .ٖ٘، صسابؽالمرجع الد. خالد عبدالباقي الخطيب،  (ٔ)



  أرنـــــاٌ اجلــزميــــ٘ اجليائٔــــــ٘  
 املكتــزحبني اخلالف الفكَٕ ّالزأٖ 

100 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

فيما تصدل آخر لتعريؼ األركاف العامة لمجريمة الجنائية بأنيا" مجمكعة العناصر التي 
تكافرىا في كؿ جريمة أيان ما كانت طبيعتيا، بحيث يترتب عمى انتفاء إحداىا انتفاء قياـ  يمـز

خير؛ ككنو مناط البحث، ف التعريفيف السابقيف التعريؼ األكالذم ييمنا م .(ٔ)الجريمة أصبلن "
كالتي تتككف مف عناصر كليس مف  ،كألنو أكثر ضبطان كانسجامان مع طبيعة األركاف

 خصائص كما قدمنا.
 : أىمية أركاف الجريمة الجنائية:ثانياً 

األساس الذم  أكككنيا تعد النمكذج  إلىتنبع أىمية أركاف الجريمة الجنائية باإلضافة 
في التكييؼ القانكني ألم كاقعة إجرامية، فإنيا في الكقت ذاتو تعد  إليويجب االستناد 

انكني لممسئكلية الجنائية؛ ذلؾ ألف أركاف الجريمة عبارة عف مجمكعة مف األساس الق
العناصر الضركرية المطمكب تكافرىا لقياـ الكاقعة اإلجرامية. كبالتالي فإف تكافر أركاف 
الجريمة ُيعد شرطان الزمان لقياـ أم جريمة، كما يعني تحمؿ مرتكبيا لممسئكلية الجنائية. كأف 

أحد ىذه األركاف يحكؿ دكف قياـ الجريمة كيستبعد قياـ المسئكلية عدـ تكافر  أكغياب 
الجنائية لمشخص، باعتبار أف األركاف التي يشتمؿ عمييا النص التشريعي تتسـ بالكحدة 
كالترابط كعدـ التجزئة. كما تشتمؿ أركاف الجريمة عمى أىمية أخرل تتصؿ بالصياغة 

دة؛ ذلؾ ألف سمات أركاف كؿ جريمة تختمؼ التشريعية لؤلركاف الخاصة بكؿ جريمة عمى ح
عف سمات غيرىا مف الجرائـ. بمعنى أف أركاف كؿ جريمة تقـك بميمة أساسية تنحصر في 
عزؿ كؿ جريمة عف األخرل، حيث تعزؿ أركاف جريمة الرشكة عف أركاف جريمة االختبلس 

 . (ٕ)كعف خيانة األمانة كعف القتؿ... ىذا مف ناحية
الجريمة الجنائية دكران بارزان في تصنيؼ الجرائـ عمى أساسيا مف ناحية كما تمعب أركاف 

كتتجمى أىمية أركاف الجريمة الجنائية في التمييز بيف الجريمة الجنائية كالجريمة المدنية . (ٖ)ثانية
 .(ٗ) كالجريمة التأديبية مف ناحية أخيرة

                                  
 .ٕٗص مرجع سابؽ،د. محمد زكي أبك عامر،  (ٔ)
 كما بعدىا. ٖٗ، صمرجع سابؽ ،د. خالد عبدالباقي الخطيب (ٕ)
عػػػدة تقسػػػيمات تعتمػػػد إمػػػا عمػػػى طبيعػػػة السػػػمكؾ  إلػػػىفعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ: تػػػـ تصػػػنيؼ الجػػػرائـ بحسػػػب الػػػركف المػػػادم  (ٖ)

بحسػب المراحػؿ التػي قطعيػا الجػاني فػي ارتكػاب السػمكؾ  أكاإلجرامي) إيجابية كسمبية، كقتية كمسػتمرة، بسػيطة كاعتياديػة(، 
بحسػػب الػػدكر الػػذم يؤديػػو الجػػاني فػػي ارتكػػاب ىػػذا السػػمكؾ عنػػد تعػػدد  أكاإلجرامػػي) جػػرائـ مركبػػة كجػػرائـ متتابعػػة األفعػػاؿ( 

مف حيث النتيجة اإلجرامية ) جرائـ ضرر كجرائـ خطر، كجرائـ تامة كجػرائـ ناقصػة(. كمػا تػـ تصػنيؼ الجػرائـ  أكالفاعميف، 
يػاف حػكؿ ىػذا التصػنيؼ جػرائـ عمديػة كجػرائـ غيػر عمديػة كجػرائـ متعديػة القصػد. كلممزيػد مػف الب إلىبحسب الركف المعنكم 

 كما بعدىا. ٖ٘، صمرجع سابؽد. فريد ركابح، راجع: 
  كما بعدىا. ٕٔ، صمرجع سابؽ، عمي حسف الشرفيراجع: د.  تمييزىذا ال حكؿمزيد مف التفصيؿ لم (ٗ)
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 ادلجحث األٔل
 اجلُبئٍخكبٌ اجلرميخ راجلذل انفقًٓ انذائر حٕل أ

 تمييد وتقسيـ:
كاف الفقو التقميدم مستقران في تحميمو لمجريمة الجنائية عمى أنيا تتككف مف ركنيف فقط 
ىما: الركف المادم، كالركف المعنكم. لكف بعض الفقو بعد ذلؾ قد أضاؼ في تحميمو ألركاف 

أال  قانكنان ريمة ىك الركف الشرعي. كألنو يمـز فكؽ ذلؾ لكي تقـك الج ثالثان الجريمة ركنان 
 –أركاف الجريمة الثبلثة  إلىيصاحب الفعؿ أحد أسباب اإلباحة فقد أضاؼ بعض الفقو 

 .(ٔ)العدكاف أكىك ركف البغي  رابعان ركنان  -السالفة الذكر
البنياف القانكني  حكؿالفقو الجنائي  كجكد تبايف في كجيات نظر إلىكىك ما يشير 

 إلىمف يرد أركاف الجريمة : فمنيـ ثبلثة آراء إلىلمجريمة، كتحديدان حكؿ أركاف الجريمة 
. كمف الفقياء مف يركف بأف الجريمة كالركف المعنكم ،: الركف المادمركنيف ال ثالث ليما ىما

كمنيـ مف  تقـك عمى ثبلثة أركاف ىي: الركف الشرعي، كالركف المادم، كالركف المعنكم.
: الركف ىي عمى أركاف أربعةىك أبعد مف ذلؾ كرأل بأف الجريمة تقـك  ما إلىذىب 
كبياف أكجو الخبلؼ تمؾ كتفنيدىا، كركف البغي.  ،كالركف المعنكم ،كالركف المادم ،الشرعي

 يقتضي منا تناكؿ ىذا المبحث بالدراسة في ثبلثة مطالب، كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 راء القائميف بقياـ الجريمة عمى ركنيف كنقدىـ.المطمب األكؿ: آ

 المطمب الثاني: آراء القائميف بقياـ الجريمة عمى ثبلثة أركاف كنقدىـ.
 المطمب الثالث: آراء القائميف بقياـ الجريمة عمى أربعة أركاف كنقدىػػـ.

 األّل طلبامل
 ّىكدٍه الكائلني بكٔاو اجلزمي٘ علٙ رنينيآراء 

 تقسيـ:
القائميف بقياـ الجريمة عمى ركنيف كأكجو النقد التي تعرضكا ليا، فإف األمر  لبياف آراء

في األكؿ مضمكف الرأم،  كضح، نفرعيفبالدراسة في  مطمبىذا ال يقتضي منا تناكؿ
 في الثاني النقد المكجو لمرأم.  ستعرضكن

  

                                  
 .ٔٗد. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص (ٔ)
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 األوؿ فرعال
 مضموف الرأي

الجريمة عمى ركنيف  القكؿ بقياـ إلىالجنائي التقميدم  يذىب أصحاب ىذا الرأم مف الفقو
كأف ىذيف الركنيف ىما الدعامتيف  .(ٔ)كالركف المعنكم ،ثالث ليما ىما: الركف المادم ال

. كأف تكافرىما ُيعد شرط (ٕ)الرئيسيتيف المتيف تقـك عمييما النظرية العامة لمجريمة الجنائية
، باعتبارىما القاسـ (ٖ)ا، فبل تقـك أم جريمة بدكنيمافي كؿ جريمة أيان كانت طبيعتي أساسي

المشترؾ بيف سائر الجرائـ الجنائية، كلذلؾ فإف مجاؿ دراستيما ىك القسـ العاـ مف قانكف 
 .(ٗ)العقكبات

كيقصد بالركف المادم: مجمكعة العناصر ذات الصفة المادية الكاقعية التي تتخذ مظيران 
مف الكجكه، إذ أف القكانيف ال تعاقب عمى األفكار كالنكايا خارجيان تممسو الحكاس عمى كجو 

. فالركف المادم (٘)جنائيان يتحقؽ بو االعتداء عمى المصالح المحمية  بؿ تتطمب فعبلن ماديان 
 .(ٙ)إذف ىك الذم يظير ماىية الجريمة كمكضكعيا

يجة كيتمثؿ الركف المادم لمجريمة في سمكؾ إجرامي يصدر عف الفاعؿ، تتحقؽ بو نت
معاقب عمييا، كيرتبط السمكؾ مع النتيجة برابطة سببية تككف أساسان لمساءلة ىذا الفاعؿ عف 
النتيجة التي كقعت. كىذه العناصر الثبلثة: السمكؾ اإلجرامي، كالنتيجة، كرابطة السببية 

 . (ٚ)بينيما، ىي عناصر الركف المادم لمجريمة
. (ٛ)مشركعان فييا أكة تامة أـ كانت ناقصة أكانت الجريم سكاءن كىذا الركف ينبغي تكفره 

فبل جريمة دكف ركف مادم، بؿ إف تكافر ىذا الركف ىك شرط البدء في البحث عف تكافر 
الجريمة مف عدمو. كىك أمر منطقي إذ دكف الركف المادم ال يجكز القكؿ بأف مجرد االعتقاد 

                                  
د. ىبللػػػي عبػػػدالبله  .ٖٛمصػػػطفى، مرجػػػع سػػػابؽ، ص نػػػذكر مػػػنيـ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال الحصػػػر: د. محمػػػكد محمػػػكد (ٔ)

د. محمػد عيػد الغريػب، د. عمػر الفػاركؽ الحسػيني، شػرح قػانكف العقكبػات، القسػـ العػاـ، بػدكف  .ٓ٘أحمد، مرجع سابؽ، ص
. د. أحمػد عػكض بػبلؿ، مبػادئ قػانكف العقكبػات المصػرم، القسػـ العػػاـ، ٕٛٔـ، صٕٓٓٓ-ٜٜٜٔذكػر دار نشػر كمكانػو، 

، شػرح قػػانكف العقكبػات، النظريػات العامػة، بػدكف ذكػر دار نشػر كمكانػػو، عمػي. د. يسػر أنػكر ٚٔٔ، ٙٔٔمرجػع سػابؽ، ص
بػدكف ذكػر دار  د. عكض محمد يعيش، الحمايػة الجنائيػة لممكظػؼ العػاـ بػالتطبيؽ عمػى رجػؿ الشػرطة، .ٖٕٙـ، صٜٜٛٔ
  .ٓ٘ـ، ىامش صٕٔٓٓ، صنعاء، الطبعة الثانية، نشر
 .ٓ٘سابؽ، صالمرجع الأحمد،  د. ىبللي عبدالبله (ٕ)
 .ٖٗد. خالد عبدالباقي الخطيب، مرجع سابؽ، ص (ٖ)
 .ٗٗد. ىبللي عبدالبله أحمد، المرجع السابؽ، ص (ٗ)
 . ٓ٘المرجع السابؽ، ص (٘)
د. مصػػطفى العػػكجي، القػػػانكف الجنػػائي العػػاـ، الجػػػزء األكؿ، النظريػػة العامػػػة لمجريمػػة، مؤسسػػة نكفػػػؿ، بيػػركت، لبنػػػاف،  (ٙ)

 .ٕٕٛـ، صٜٛٛٔالطبعة الثانية، 
 .ٕ٘د. ىبللي عبدالبله أحمد، المرجع السابؽ، ص (ٚ)
 .ٗٔٔد. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص (ٛ)
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، كال يجكز بالتالي القكؿ جنائيان الجرمي مف شأنو أف يتضمف عدكانان عمى المصالح المحمية 
تعرض لخطر. فاالعتقاد الجرمي ال ينجك منو بشر،  أكبأف المجتمع قد أصيب بضرر 

النكايا أمر بالغ الصعكبة  أككالنفس بطبيعتيا أّمارة بالسكء، ثـ إف الكشؼ عف دخائؿ النفكس 
هلل كحده ىك مف يتكلى كالتعقيد إف لـ يكف مستحيبلن فيما لك ظمت حبيسة الصدكر، لذلؾ فإف ا

السرائر. كمف ىنا فإف تخمؼ الركف المادم يشكؿ مانعان مف كجكد الجريمة كقياـ المسئكلية 
 . (ٔ)الجنائية

مرتكبيا  إلىكفي المقابؿ، فإف تكافر الركف المادم ال يكفي بحد ذاتو إلسناد الجريمة 
إظيار  إلىكاعية كحرة كآثمة  كاستحقاقو لمجزاء، بؿ يجب أف يككف ىذا الفاعؿ قد اتجو بإرادة

 . (ٕ)حيز الكجكد كبالكجو الذم حصمت فيو، ىذا ىك الركف المعنكم لمجريمة إلىالجريمة 
اتخذت صكرة القصد الجنائي،  سكاءن كالركف المعنكم ىك" اإلرادة التي يقترف بيا الفعؿ، 

ندئذ تكصؼ اتخذت صكرة الخطأ غير العمدم، كع أككحينئذ تكصؼ الجريمة بأنيا عمدية؛ 
 . (ٖ)الجريمة بأنيا غير عمدية "

النفسية كالذىنية ذات الصفة مجمكعة العناصر  :يقصد بالركف المعنكمكبعبارة أخرل، 
سيـ بيا الشخص في ارتكاب الجريمة، أم في مقارفة السمكؾ المحظكر شرعان. التي يُ 

مرتكبيا عمى نحك  إلىتسند  فالكاقعة غير المشركعة ال تكصؼ بأنيا جريمة جنائية كال
كجدت رابطة نفسية ذىنية تصؿ بينيا كبيف الفاعؿ ليا،  إذايستحؽ معو الجزاء الجنائي إال 

ىذه الرابطة ىي جكىر الركف المعنكم. كىذا يعني أنو ال بد أف تككف لمماديات التي تقكـ 
مقترفيا  ىإلأصكؿ نفسية كذىنية، تبرر نسبة الجريمة  -كىي الفعؿ كالنتيجة -عمييا الجريمة

ف لـ تنعدـ  جنائيان كتبرر مساءلتو  عنيا، فإذا انعدمت فقد انعدمت ىذه النسبة الجنائية كا 
حصر العناصر النفسية التي ينيض عمييا الركف المعنكم  تـكقد  .ةالنسبة الكاقعية المادي

ا كمة. بعض ماديات الجريم أككؿ  إلىلمجريمة في عنصريف ىما: العمـ كاإلرادة المنصرفاف 
أمكف تحديد مراتب الركف المعنكم فكاف أعبلىا كأشدىا أثران ىك العمد، الذم يعني القصد 
الجنائي، ككاف أدناىا كأخفيا ىك الخطأ، فإذا انعدـ العمد كانعدـ الخطأ فقد انعدمت 

  .(ٗ)لمجريمة المعنكم الركفالمسئكلية الجنائية تمامان النعداـ 
لمجرد ارتكاب الجاني  قانكنان فبل جريمة دكف ركف معنكم. بمعنى أف الجريمة ال تقـك 

مف  صادران لمفعؿ الجرمي الذم يقـك بو الركف المادم لمجريمة بؿ يمـز أف يككف ىذا الفعؿ 

                                  
 .ٖٔٔمرجع سابؽ، ص، د. محمد زكي أبك عامر (ٔ)
 .ٕٕٛسابؽ، صد. مصطفى العكجي، مرجع  (ٕ)
 .ٚٗد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (ٖ)
 .ٖٔٓ، مرجع سابؽ، صحسف الشرفي عميد.  (ٗ)
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إنساف بالغ عاقؿ مف ناحية، كأف يككف حران مختاران مف ناحية ثانية، كأف يتكفر لديو اإلثـ في 
مف الصكر مف ناحية أخيرة. بمعنى أف يككف متمتعان باألىمية الجنائية كأف ُيسند  أم صكرة

 كأف يتكافر في جانبو اإلثـ الجنائي. ،(ٔ)معنكيان ىذا الفعؿ  إليو
في النشاط الذم يرتكبو الجاني كالنتيجة كعبلقة قصارل القكؿ، أف الركف المادم يتمثؿ 

الركف المعنكم في اإلرادة التي يقترف  فيما يتمثؿ .ةالسببية التي تصؿ ما بيف النشاط كالنتيج
كيبلحظ  .كانت في صكرة القصد الجنائي، أـ في صكرة الخطأ غير العمدم سكاءن بيا الفعؿ 

. (ٕ)أف الركف المادم لو مظير مادم خارجي، أما الركف المعنكم فإف لو مظير نفسي داخمي
الجريمة كأشدىا كضكحان نظران لطبيعتو ذات كبيذا الكصؼ يككف الركف المادم أظير أركاف 

دراكو بالحكاس ، كذلؾ بخبلؼ الركف (ٖ)الكياف الكاقعي الحسي الذم يمكف مبلحظتو كا 
 .(ٗ)المعنكم كالذم يستدؿ عميو مف خبلؿ الكقائع كالظركؼ

 لفرع الثانيا
 نقد الموجو لمرأيال
 :قكلوكذلؾ ب الركف الشرعيالمؤيد لفكرة  بعض الفقوقبؿ تعرض الرأم المتقدـ لمنقد مف 

؛ ألف (٘)كالمعنكم ،المادم يف:ال صحة لمرأم الذم يحصر أركاف الجريمة في الركنبأف 
 إلى، كنكراف كجكد الركف الشرعي، يؤدم ىذيف الركنيف فحسب حصر أركاف الجريمة في

تحديد  كثانيتيما، استحالة؛ (ٙ)نتيجتيف: أكالىما، أف مف المتصكر قياـ الجريمة بفعؿ مشركع
مكضع أسباب اإلباحة في النظرية العامة لمجريمة، فيي ليست مف عناصر الركف المادم 
كليست مف عناصر الركف المعنكم لمجريمة، كمعنى ذلؾ أف الصمة بيف أسباب اإلباحة كبيف 

 . (ٚ)ة، كىك ما ال ينبغيأركاف الجريمة لـ تعد قائم

                                  
 .ٜٗٔد. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص (ٔ)
، مرجػػػػع سػػػػابؽ، يعمػػػػ. د. يسػػػػر أنػػػػكر ٕٕٕد. محمػػػػد عيػػػػد الغريػػػػب، د. عمػػػػر الفػػػػاركؽ الحسػػػػيني، مرجػػػػع سػػػػابؽ، ص (ٕ)

 .ٖٕٙص
 .ٕ٘ٔ، مرجع سابؽ، صعمي حسف الشرفيد.  (ٖ)
 .ٜٕ( صٔصالح أنقع، مرجع سابؽ، ىامش رقـ) عميد. مطير  (ٗ)
 .ٜٔٔد. حسني الجندم، مرجع سابؽ، ص (٘)
، ، كميػػة الحقػػكؽ، جامعػػة القػػاىرة، مجمػػة القػػانكف كاالقتصػػادعػػدـ المشػػركعية فػػي القػػانكف الجنػػائيد. فكزيػػة عبدالسػػتار،  (ٙ)
. كذلؾ خبلفان لؤلصؿ القاضي بأف الجريمة ال تقـك بفعؿ مشركع، بؿ بفعؿ غير ٔٙٗـ، صٜٔٚٔ(، ٗ، ٖ، العدديف)ٔٗس

كػاف ىنػاؾ نػص قػانكني يعطيػو  إذامشركع يكػكف مخػالؼ لقػانكف العقكبػات كالقػكانيف المكممػة لػو. فػبل يكػكف الفعػؿ جريمػة إال 
 أكحمايػػػة مصػػػمحة معينػػػة مػػػف أم فعػػػؿ يشػػػكؿ اعتػػػداءن عمييػػػا  إلػػػىـ كصػػػؼ الجريمػػػة، ييػػػدؼ المشػػػرع مػػػف كراء ذلػػػؾ التجػػػري

 (.ٜٕيعرضيا لخطر االعتداء ) د. فريد ركابح، مرجع سابؽ، ص
، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، العربية، معيد الدراسات العربية د. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات (ٚ)

 .ٙـ، صٕٜٙٔ
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 الجاىٕ طلبامل
 ّىكدٍه علٙ ثالث٘ أرناٌالكائلني بكٔاو اجلزمي٘ آراء 

 تقسيـ:
لبياف آراء القائميف بقياـ الجريمة عمى ثبلثة أركاف كأكجو النقد التي تعرضكا ليا، فإف 

في األكؿ مضمكف الرأم،  كضح، نفرعيفبالدراسة في  مطمبىذا ال األمر يتطمب منا تناكؿ
 في الثاني النقد المكجو لمرأم.  ستعرضكن

 لفرع األوؿا
 مضموف الرأي

بأف التحميؿ الدقيؽ لفكرة الجريمة القكؿ  إلى الجنائي يذىب أصحاب ىذا الرأم مف الفقو
نما يتعيف لقياميا تكافر  يثبت أنيا ال تقـك عمى ركنيف: ركف مادم كركف معنكم فحسب، كا 

 .(ٔ)ركف ثالث ىك الركف الشرعي
كعية "؛ ألنو كيقصد بالركف الشرعي: أف تتكفر لمفعؿ المشكؿ لمجريمة صفة "عدـ المشر 

، كيكتسب الفعؿ صفة عدـ (ٕ)كاف الفعؿ المشكؿ ليا مشركعان  إذاال جريمة بالبداىة 
: حدىما عف اآلخرأل ىعنصريف الغنتكافر لو  إذاالصفة غير المشركعة  أكالمشركعية 

كىك العنصر  كالثاني .ولنص يجرم فعؿكقكامو خضكع ال ،كىك العنصر اإليجابي األكؿ
عمى الصفة غير  تؤثركىي األسباب التي  ،لنص يبيحو فعؿعدـ خضكع الالسمبي، كقكامو 

  .(ٖ)كاإلباحةأصمو مف المشركعية  إلىكتعيد الفعؿ  المشركعة لمفعؿ كتستبعدىا
كىذا يعني أف انتفاء أسباب اإلباحة شرط ليظؿ الفعؿ محتفظان بالصفة غير المشركعة 

سمبي يقـك عميو الركف الشرعي لمجريمة. ، كىي كذلؾ عنصر (ٗ)التي أكسبيا لو نص التجريـ
، (٘)ثبت أنو ال يخضع لسبب إباحة إذاكيعني ذلؾ أف الفعؿ ال يكصؼ بأنو غير مشركع إال 

                                  
نػػذكر مػػنيـ عمػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر: د. محمػػػكد نجيػػب حسػػني، شػػػرح قػػانكف العقكبػػات، القسػػـػ العػػاـ، مرجػػع سػػػابؽ،  (ٔ)

. د. محمػد جمعػة عبػػدالقادر، جػرائـ أمػف الدكلػػة عممػان كقضػػاءان، بػدكف ذكػر دار نشػػر كمكانػو، الطبعػة األكلػػى، بػدكف ذكػػر ٙٗص
. د. عمػي ٜٔٔ. د. حسػني الجنػدم، مرجػع سػابؽ، صٕٕٛؽ، ص. د. مصطفى العػكجي، مرجػع سػاب٘ٙ، ٘٘سنة النشر، ص

. د. محفكظ عمر خميس، جرائـ القتؿ في اليمف أسبابيا كدكافعيا، مجمة البحكث القضػائية، ٘ٛحسف الشرفي، مرجع سابؽ، ص
ائـ . د. فػػػايز محمػػػد غػػػبلب، جػػػر ٙٔ،٘ٔـ، صٕٙٓٓ(، صػػػنعاء، يكنيػػػك ٗالصػػػادرة عػػػف المكتػػػب الفنػػػي لممحكمػػػة العميػػػا، العػػػدد)

القانكنيػة  االعتداء عمى الحياة الخاصة في مجاؿ المعمكماتية، دراسػة مقارنػة فػي التشػريع اليمنػي كالتشػريع الجزائػرم، مجمػة العمػـك
. د. فريػد ركابػح، مرجػع سػابؽ، ٓٚٔـ، صٜٕٔٓ(، صػنعاء، ٗكاالجتماعية، الصادرة عف جامعة سبأ كأكاديمية الشرطة، العػدد)

 .ٕٗرجع سابؽ، صأنقع، معمي . د. مطير ٔٗص
 .ٗٗد. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص (ٕ)
 .ٜٛٔسابؽ، صالمرجع الد. حسني الجندم،  (ٖ)
 .ٙٗسابؽ، صالمرجع الد. محمكد نجيب حسني،  (ٗ)
 .ٗٔد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (٘)
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  .(ٔ)إال بانتفاء أسباب اإلباحةكأف الركف الشرعي لمجريمة ال يكتمؿ كجكده 
كيتميز الركف الشرعي بطابعو المكضكعي باعتباره مجرد تكييؼ قانكني لمفعؿ يصفو 
بعدـ المشركعية، كثمرة عبلقة مباشرة بيف قكاعد القانكف كالفعؿ، كىذه عبلقة ال شأف 

كلكف ذلؾ ال يعني أف الطابع  ،إرادتو في تحديدىا أكلشخصية الجاني بيا، كال دكر لعممو 
بعناصر  -مف األصؿ -مطمؽ؛ ألف الشارع قد يعتد استثناءن  المكضكعي لمركف الشرعي

شخصية لتحديد نصيب الفعؿ مف المشركعية، أم يقيـ كزنان لنية الجاني كبكاعثو لتحديد ما 
غير مشركع. مثاؿ ذلؾ أف القانكف ال يبيح الضرب استعماالن لحؽ  أككاف فعمو مشركعان  إذا

االنتقاـ فبل إباحة  إلىالتيذيب، فإف اتجيت  إلىكانت نية الضارب متجية  إذاالتأديب إال 
 . (ٕ)كلك التـز الحدكد المكضكعية لحقو

 إلىكتبدك أىمية االعتراؼ لمركف الشرعي بطابعو المكضكعي ككف ذلؾ ىك السبيؿ 
لى  إلىالتحميؿ الدقيؽ لفكرة الجريمة، كتحديدان  التمييز بيف الركف الشرعي كالركف المعنكم، كا 

 . (ٖ)لذلؾ بيف أسباب اإلباحة كمكانع المسئكلية تبعان التمييز 
الجريمة،  بناءن كمف خبلؿ ما سبؽ، يتضح لنا مدل األىمية الكاضحة لمركف الشرعي في 

، فإف ركني الجريمة اآلخريف )المادم كالمعنكم(ميد لمبحث في يُ ىذا الركف تكافر إذ أف 
انتفى الركف الشرعي لمجريمة  إذاكف ليا؛ أما تحقؽ تكافرىا تعيف تكقيع العقاب الذم يقرره القان

تكقيع عقابيا؛ كمف ثـ كاف سبب اإلباحة  إلىسبيؿ  فبل محؿ لمبحث في سائر أركانيا كال
 .(ٗ)يانافيان لمجريمة كحائبلن دكف تكقيع العقاب عمى مرتكب

كالصمة كاضحة بيف الركف الشرعي كبيف الركنيف: المادم، كالمعنكم. فالركف الشرعي 
ُيحدد الماديات التي يسبغ الشارع عمييا الصفة غير المشركعة، إذ مف البدييي أف ُيحدد القانكف 
المكضكع الذم يتعمؽ بو التكييؼ القانكني قبؿ أف يقرر ذلؾ التكييؼ، كىذه الماديات ىي 
جكىر الركف المادم. أما الصمة بيف الركف الشرعي كالركف المعنكم، فتكمف في أف جكىر 

لـك القانكف. كأساس ديات الجريمة، كىذه العبلقة محؿ عبلقة بيف شخصية الجاني كمااألخير 
ىذا المـك أف ليذه الماديات صفة غير مشركعة، فكاف ينبغي أال تككف لشخصية الجاني عبلقة 
بيا، فإف تكافرت ىذه العبلقة كانت محبلن لمـك القانكف. كيعني ذلؾ أف التحقؽ مف تكافر الركف 

 .(٘)جريمة يسبؽ حتمان القكؿ بتكافر ركنيا المعنكمالشرعي لم

                                  
 .ٕٜٔسابؽ، صد. حسني الجندم، مرجع  (ٔ)
 كما بعدىا. ٙٙد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (ٕ)
 .ٚٙالمرجع السابؽ، ص (ٖ)
. د. حسني الجندم، المرجع ٗٔد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (ٗ)

 .ٕٓٔالسابؽ، ص
 .٘ٙسابؽ، صالمرجع الد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ،  (٘)
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 لفرع الثانيا
 نقد الموجو لمرأيال

عمى الرغـ مف أف فكرة الركف الشرعي كقياـ الجريمة عمى ثبلثة أركاف) شرعي كمادم 
 -في المقابؿ -كمعنكم( القت ركاجان كقبكالن لدل بعض الفقو الجنائي كما قدمنا، إال أنيا

 كبياف ذلؾ نكرده فيما يمي: ،االنتقادات لدل الجانب اآلخر مف الفقوأثارت مكجة مف 
 النقد األوؿ:  

يرل بعض الرافضيف لفكرة الركف الشرعي لمجريمة بأف ىناؾ جانبان مف الفقو الجنائي 
كأف مفيـك  ،القانكني أكالشرعي طمقكف عميو الركف في البنياف القانكني لمجريمة ما يُ  ُيدخؿ

طكر مف حيف آلخر: ففي صياغة قديمة كاف يقصد بو نص التجريـ ذاتو ىذا الركف قد ت
كقد أخذ ىذا التحميؿ في  ،(ٔ)ـ بو أال جريمة بغير نصالذم يخمؽ الجريمة؛ ألنو مف المسمّ 

، كلو كمصدر كجكدىا. كتكضيح ذلؾ أف النص ىك خالؽ الجريمة (ٕ)التراجع لما لقيو مف نقد
ال يتقبؿ أف يككف النص التجريمي أحد القانكني كجكد سابؽ عمى كقكعيا، لذا فإف المنطؽ 

إدماج القانكف في الجريمة،  مسألة إفكما  .(ٖ)ويدخؿ فيما خمق أركاف الجريمة؛ ألف الخالؽ ال
كاعتبار النص جزء مف النشاط اإلجرامي أمر غير متصكر؛ ذلؾ أف الجريمة عمؿ غير 

 .(ٗ)ال يمكف أف يككف النص جزء مف عمؿ غير مشركعمشركع، ك 
لمرد عمى النقد  لمجريمة لفكرة الركف الشرعي مؤيديفقد تصدل بعض الفي المقابؿ، فك 

عتمد عمييا ليست حاسمة؛ ذلؾ أنو قد فيـ الركف الشرعي اأف الحجة التي  قكلو:السابؽ ب
ؾ، فالركف الشرعي في مدلكلو بمعنى النص القانكني الذم خمؽ الجريمة، كالحقيقة غير ذل

ذا كاف مف  نما ىك الصفة غير المشركعة لمفعؿ؛ كا  الصحيح ليس ىك نص التجريـ ذاتو، كا 
 المستحيؿ في المنطؽ القانكني اعتبار نص التجريـ مجرد ركف لمجريمة باعتباره خالقيا

                                  
( كمف الفقو المؤيد لفكرة " أف الركف الشرعي إنما ىك نص التجريـ الكاجب التطبيؽ عمى الفعؿ فحسب" نذكر عمى سػبيؿ ٔ)

  .٘ٙ، ٘٘قادر، مرجع سابؽ، ص. د. محمد جمعة عبدالٗٗالمثاؿ ال الحصر: د. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص
. كعمى الرغـ مف ذلؾ، إال ٙٔٔد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (ٕ)

أف ىناؾ مف الفقو مف اليزاؿ متمسكان بيذا الرأم كىك ما يتضح مف خبلؿ قكلو: " بأنو مع التسميـ بأىمية كجكد نص شػرعي 
الفعػػؿ فػػي عػػداد المحظػػكرات إال أف جانبػػان كبيػػران مػػف الشػػراح ال يػػراه ركنػػان فػػي الجريمػػة لككنػػو سػػبب كجكدىػػا قػػانكني يجعػػؿ  أك

كلػيس عنصػران فييػػا، كالحقيقػة أف الػػنص الشػرعي أمػػر الـز لكجػكد الجريمػػة بحيػث ال تقػػـك بدكنػو، كمػػف ثػـ فػػإف انتفػاءه يجعػػؿ 
ثـ إف جعؿ النص ركنان مفترضان الزمان لقياـ الجريمة ييسػر دراسػة  البحث في العناصر األخرل لمجريمة أمران غير ذم جدكل،

أسػػباب اإلباحػػة باعتبارىػػا مػػف أىػػـ مكضػػكعات النظريػػة العامػػة لمجريمػػة، كمػػف ثػػـ فإننػػا نقبػػؿ كصػػؼ الػػنص الشػػرعي المحػػـر 
 (.ٗٛ، مرجع سابؽ، صعمي حسف الشرفيلمفعؿ بصفة الركف" ) د. 

. د. أحمػد عػكض ٖٕ٘، مرجع سػابؽ، صيعم. د. يسر أنكر ٖٛ، ٖٚمصطفى، مرجع سابؽ، ص د. محمكد محمكد (ٖ)
 .ٙٔٔسابؽ، صالمرجع الاـ، ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ الع

 .ٜٕٔد. محمد عيد الغريب، د. عمر الفاركؽ الحسيني، مرجع سابؽ، ص (ٗ)
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ركنان في ، فميس في ذلؾ المنطؽ ما يحكؿ دكف اعتبار الصفة غير المشركعة لمفعؿ كمنشئيا
ف كانت مستقاة منو كمنفصمة عنو الجريمة، فيي متميزة عف نص التجريـ كتفسير ذلؾ: . (ٔ)كا 

الركف الشرعي يفترض خضكع الفعؿ لنص التجريـ، كمنو يكتسب صفتو غير المشركعة، أف 
أف صفة عدـ المشركعية بمعنى . (ٕ) خضع الفعؿ لسبب إباحة إذابيد أنيا صفة قابمة لمزكاؿ 

خضكعو لنص  إلىثبت باإلضافة  إذاال تقـك بو الجريمة إال ك  تثبت لمفعؿ بشكؿ نيائيال 
التجريـ مف أنو قد انتفت بالنسبة لو جميع األسباب التي مف شأنيا أف تجرده مف ىذه 
الصفة. فاالعتداء عمى الحؽ في الحياة يخضع لنصكص التجريـ التي تعاقب عمى القتؿ 

ارتكب ىذا الفعؿ أداء لمكاجب كتنفيذ  إذادـ المشركعية، كلكف كيكتسب منيا ابتداءن صفة ع
دفاعان شرعيان، فقد انتفت عف ىذا الفعؿ صفة عدـ المشركعية  أكرجؿ الشرطة لحكـ اإلعداـ 

كصار فعبلن مباحان. كاالعتداء عمى الحؽ في السبلمة الجسدية يخضع لنصكص التجريـ التي 
ارتكب ىذا الفعؿ  إذاصفة عدـ المشركعية، كلكف  تعاقب عمى الضرب كالجرح كيستمد منيا

كالقبض عمى شخص كحبسو ىك  .استعماالن لمحؽ تجرد مف ىذه الصفة كصار فعبلن مباحان 
 إذافعؿ خاضع لنصكص التجريـ التي تعاقب عمى القبض كالحبس دكف كجو حؽ، كلكنو 

الفعؿ مف صفة صدر عف مأمكر ضبط قضائي استعماالن لسمطة يخكليا لو القانكف تجرد 
  .(ٖ)عدـ المشركعية كصار فعبلن مباحان 

 النقد الثاني:
 لفكرة الركف الشرعي رافضيفبعض ال تعرض الرد اآلنؼ الذكر لمنقد مف قبؿكبدكره فقد 

نما الصفة غير  إذا: أنو قكلوب لمجريمة كاف المقصكد بالركف الشرعي ليس النص في ذاتو كا 
تبيف أنو خاضع لنص  إذاكأف الفعؿ يكتسب تمؾ الصفة  ،ف لمجريمةالمشركعة لمفعؿ المككّ 

كغير خاضع لنص يبيحو. فإف ىذا التحميؿ أفضؿ مف سابقو ببل  كيعاقب عميو يجرمو
، كلكنو ال يزاؿ يصطدـ بعقبة منطقية: فالصفة غير المشركعة لمفعؿ تثبت لمجريمة (ٗ)جداؿ
بار الصفة التي تخمع عمى شيء بعد كتماؿ بنيانيا القانكني، كال يستساغ في المنطؽ اعتامع 

                                  
 .ٙات العربية، مرجع سابؽ، صد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريع (ٔ)
د. خمػػػكد سػػػامي آؿ معجػػػكف، النظريػػػة العامػػػة لئلباحػػػة، دراسػػػة مقارنػػػة، رسػػػالة دكتػػػكراه، كميػػػة الحقػػػكؽ، جامعػػػة القػػػاىرة،  (ٕ)

 .ٙٔـ، صٜٗٛٔ
 .ٗسابؽ، صالمرجع الد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية،  (ٖ)
ف سممناٗ) نما ىػك الصػفة  -جدالن  -( كيرل الباحث بأنو حتى كا  بأف الركف الشرعي لمجريمة ليس ىك النص التجريمي ذاتو كا 

تػػكافر لػػو عنصػػريف: األكؿ، خضػػكع الفعػػؿ لػػنص يجرمػػو كيعاقػػب  إذاغيػػر المشػػركعة لمفعػػؿ، كأف الفعػػؿ يكتسػػب ىػػذه الصػػفة 
بػػأف الػػنص التجريمػػي ال يػػزاؿ  -ليػػذا التحميػػؿ كفقػػان  -ف ذلػػؾ يعنػػيعميػػو، كالثػػاني، عػػدـ خضػػكع ىػػذا الفعػػؿ لػػنص يبيحػػو. فػػإ

أم مػف  -عنصران مف عناصر الركف الشرعي لمجريمة، كذلؾ عمى الرغـ مف أف النص التجريمي ىك خالؽ الجريمة كمنشػئيا
ف المنطػػػؽ القػػػانكني ال يتقبػػػؿ أف  -تكفػػػؿ بتحديػػػد أركػػػاف الجريمػػػة كعقكبتيػػػا يكػػػكف الػػػنص كلػػػو كجػػػكد سػػػابؽ عمػػػى كقكعيػػػا، كا 

 ركنان مف أركانيا؛ ألف الخالؽ ال يدخؿ فيما خمقو.  أكالتجريمي عنصران في أحد أركاف الجريمة 
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  .ىذا مف ناحية (ٔ)المككنة لو ركافتمامو كاحدان مف األ
ال تعدك أف تككف صفة لمفعؿ  غير المشركعة لمفعؿكمف ناحية أخرل، فإف الصفة 

فيقاؿ  التي تعطيو أىميتو في القانكف اإلجرامي، كليس مف السائغ الفصؿ بيف الفعؿ كصفتو
ركف آخر. كبالتالي فإف الصفة غير المشركعة ليست ركنان مف أركاف  أف الفعؿ ركف كصفتو

نما ىي ، ك (ٕ)الجريمة كالمعنكم، تمامان  ،المادم :تكييؼ قانكني لمجريمة بركنييا أكصفة ا 
إما أف تككف  اإلنسانيةكصفة اآلدمي بالنسبة لمجسد اإلنساني بكافة مككناتو. كأف الكقائع 

ما أف تككف مخالفة لو كبالتالي فيي غير مشركعة.  مطابقة لمقانكف كمف ثـ فيي مشركعة، كا 
كفي كمتا الحالتيف، فإف المشركعية كعدـ المشركعية ىما تكييؼ لمكاقعة مف حيث عبلقتيا 
 بالقانكف. كعدـ المشركعية الجنائية ىك كصؼ لمكاقعة يعبر عف مخالفتيا لقاعدة قانكنية
جنائية، فيك إذف جكىر الجريمة كطبيعتيا الداخمية، كالذم يشمؿ الجريمة ككحدة كيصؿ بيف 

ركنان في  . فميس عدـ المشركعية الجنائية"الجريمة كؿ كافة أركانيا، كبعبارة مكجزة ىك"
كالمعنكم، بؿ ىك أثر مف آثار عبلقة ىذيف الركنيف  ،المادم :ركنييا إلىالجريمة يضاؼ 

مف ركني الجريمة  جنائية كما ينشأ بينيما مف تعارض. كىك أثر يدمغ بكصفو كبلن بالقاعدة ال
كبالتالي الجريمة ذاتيا، فتعد عمبلن غير مشركع لتعارضيا مع مقتضيات الحماية التي 
تفرضيا القاعدة الجنائية. كبذا تتميز الجريمة عف الكقائع المشركعة التي ال تتنافى مع إرادة 

القاضي أف يتأكد مف عدـ مشركعية الكاقعة قبؿ أف يقرر مسئكلية  عمىيجب القانكف. ك 
  .(ٖ)الجاني، فإذا تخمفت األكلى امتنعت الثانية

فقد تصدل بعض المؤيديف لفكرة الركف الشرعي لمجريمة لمرد عمى  كفي المقابؿ،
أف الصفة غير المشركعة تعتبر صفة لمفعؿ كال ب يذه الفكرة، كتحديدان لمقائميفل الرافضيف
التحميؿ العممي الدقيؽ يممي ىذا الفصؿ، إذ  بقكلو: أف ،بيف الفعؿ كصفتو الفصؿيجكز 

يخضع كؿ منيما لقكاعد خاصة تتميز عف القكاعد التي يخضع ليا اآلخر مما يجعؿ الفصؿ 
كاف  إذاكبعبارة أخرل،  .(ٗ)بينيما )) ضركرة منيجية(( كي تككف معالـ دراستيما كاضحة

الفصؿ بيف الفعؿ كصفتو غير متحقؽ عمبلن نظران الندماج المكصكؼ مع صفتو، فإف ىذا 
الفصؿ ال بد منو في الدراسة النظرية كي يتـ عرض النظرية العامة لمجريمة في كضكح 

 . (٘)كيجد كؿ عنصر مف عناصرىا مكضعو المنطقي كالمناسب فييا
أف الصفة غير المشركعة تعتبر ب أم لمقائميف -ذات النقد فيما تصدل آخر لمرد عمى

                                  
 .ٚٔٔد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (ٔ)
 .ٕٛٚد. محمد عيد الغريب، د. عمر الفاركؽ الحسيني، مرجع سابؽ، ص (ٕ)
 .ٕٕ٘، ٕٕٗ، مرجع سابؽ، صعميأنكر د. يسر  (ٖ)
 .ٗٙد. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (ٗ)
 .ٗٙ( صٗد. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ىامش رقـ) (٘)
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ىك التعارض إنما بقكلو: أف الركف الشرعي  -بيف الفعؿ كصفتو التمييزصفة لمفعؿ كال يجكز 
 ، فإذا انتفى(ٔ)القائـ بيف الفعؿ كبيف المصمحة التي يستيدؼ المشرع حمايتيا بنص التجريـ

كبالتالي  ،عف الفعؿ، أم انتفى الركف الشرعيىذا التعارض انتفت صفة عدـ المشركعية 
. كيتحقؽ اإلجرامي تنتفي الجريمة حتى كلك كاف الفعؿ مف الناحية الشكمية مطابقان لمنمكذج

كقع في حالة الدفاع الشرعي عف النفس  إذا ؿ، مثاؿ ذلؾ: فعؿ القتإباحةكجد سبب  إذاذلؾ 
نتفاء صفة عدـ جريمة ال تبرعالماؿ، فيك يطابؽ نمكذج التجريـ، كمع ذلؾ ال ي أك

بحد تحقؽ الكاقعة المادية ال يكفي النتفاء عمة التجريـ. عمى اعتبار أف  أك، (ٕ)المشركعية
نما ينبغي أف ترتبط تمؾ الكاقعة بعمة التجريـ عف طريؽ  ذاتو لمكشؼ عف عمة التجريـ، كا 

تفاد مف قياـ عبلقة الخطرة بالمصالح محؿ الحماية، كىك ما يس أكالتحقؽ مف صفتيا الضارة 
الكاقعة المادية المرتكبة( كبيف المصمحة التي يستيدؼ المشرع حمايتيا  التعارض بيف الفعؿ)

فيذه األسباب  ،كال يكتمؿ لمركف الشرعي كجكده إال بانتفاء أسباب اإلباحة .ـبنص التجري
 .(ٖ)تعطؿ مف عممية التعارض كالتقييـ المكضكعي لمكاقعة كتستبعد الجريمة كمية

لفكرة الركف الشرعي  الفقو الرافضبعض  تعرض الرد اآلنؼ الذكر لمنقد مف قبؿكبدكره، فقد 
أف تطابؽ الكاقعة مع النمكذج اإلجرامي ىك مف مفترضات عدـ المشركعية الجنائية. كلذا  :قكلوب

القانكني المجرد.  أكال بد كأف تككف مطابقة لمنمط اإلجرامي  جنائيان فإف كؿ كاقعة غير مشركعة 
كالعكس ليس صحيح دائمان، بمعنى أف الكاقعة قد تككف مطابقة لمنمكذج اإلجرامي، كلكنيا مع 

تكافر  إذاذلؾ تككف مشركعة مف الكجية الجنائية أم ال تككف جريمة. كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ 
 .ٗ()كاجبلأداء  أكسبب مف أسباب اإلباحة كاستعماؿ حؽ مقرر بمقتضى القانكف 

 
                                  

الفعػؿ كالمصػمحة لػيس ىػك التعػارض بػيف  -( كفي ىذا السياؽ، يرل بعض الفقػو بػأف الػركف الشػرعي أك ركػف عػدـ المشػركعيةٔ)
نما ىك" التعارض بيف -المحمية بنص التجريـ الفعؿ كالمصػمحة الجػديرة بالحمايػة الجنائيػة "، سػكاءن أسػبع القػانكف عمييػا حمايتػو  كا 

اإلضػػرار أك خطػػر اإلضػػرار بيػػذه المصػػمحة؛ ألف كجػػكد  أـ أغفميػػا كأىمميػػا. كأف التعػػارض بػػيف الفعػػؿ كالمصػػمحة ال يختمػػؼ عػػف
المشػركعية بأنيػا  ؿ كالمصػمحة ىػك فػي ذاتػو إضػرار بيػا أك خطػر إضػرار بيػا. كأنػو ال ينبغػي أف تفيـػ فكػرة عػدـتعارض بيف الفع

عبلقػػة تعػػارض بػػيف الفعػػؿ كالمصػػالح المحميػػة بػػالنص القػػانكني، كأنػػو خػػارج نطػػاؽ تمػػؾ المصػػالح ال يمكػػف اعتبػػار الفعػػؿ غيػػر 
الجنائيػػة بالمنصػػكص عميػػو، فيػػو تضػػييؽ لػػدائرة المصػػالح الجػػديرة ىػػذا الفيػـػ يػػرد عميػػو أف تخصػػيص الحمايػػة  مشػػركع؛ ذلػػؾ، ألف

لمصػػالح أخػػرل ربمػػا تكػػكف مسػػاكية لتمػػؾ المصػػالح المنصػػكص عمييػػا، أك  بالحمايػػة الجنائيػػة، كتضػػييؽ دائػػرة المصػػالح فيػػو إىػػدار
ذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ، فػػإف األجػػدر بالمشػػرع و اإلسػػبلمي، كأف يأخػػذ بتمػػؾ الكضػػعي أف يقتفػػي أثػػر الفقػػ أنيػػا أجػػدر بالرعايػػة منيػػا، كا 

كالعقػؿ، كالنسػؿ، كالمػاؿ،  المعايير التي نادل بيا ىذا الفقو مف قبؿ عدة قركف، كحددىا في أنيػا: المحافظػة عمػى الػديف، كالػنفس،
عمػػي كأف كػػؿ مػػا يتضػػمف حفػػظ ىػػذه األصػػكؿ الخمسػػة فيػػك مصػػمحة، ككػػؿ مػػا يفػػكت حفظيػػا فيػػك مفسػػدة، كدفعػػو مصػػمحة ) د. 

نظرية العامة لمنتيجة اإلجرامية في قػانكف العقكبػات، دراسػة مقارنػة، بػدكف ذكػر دار نشػر كمكانػو، الطبعػة الثانيػة، يكسؼ حربة، ال
 (.ٜٜٗ، ٜٛٗـ، صٖٕٔٓىػ ػ ٖٗٗٔ

 .ٚٔ، ٙٔد. خمكد سامي آؿ معجكف، مرجع سابؽ، ص (ٕ)
 .ٕٜٔ، ٜٔٔد. حسني الجندم، مرجع سابؽ، ص (ٖ)
 .ٕٕٚص، مرجع سابؽ، عميد. يسر أنكر  (ٗ)
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 النقد الثالث: 
بأف األخذ بالتقسيـ الثبلثي ألركاف الجريمة  الرافضيف لفكرة الركف الشرعي يرل بعض

كالتسميـ بكجكد ركف شرعي لمجريمة يعني ضركرة عمـ الجاني بنص التجريـ حتى يمكف 
 ف الجيؿ بو نافيان لمقصد، كىذا ال يتماشى مع ماىكاالقكؿ بتكافر القصد الجنائي لديو، كك

 .(ٔ)ثابت مف أف الجيؿ بقانكف العقكبات ليس عذران كال ينفي ىذا القصد
ىذا لمرد عمى  لمجريمة لفكرة الركف الشرعي يفالمؤيدبعض قد تصدل في المقابؿ، فك 
مجرد تكييؼ قانكني  إنما ىك: أف تفسير الطابع المكضكعي لمركف الشرعي قكلوبالنقد 

ىذا التكييؼ ثمرة عبلقة مباشرة بيف قكاعد منصب عمى الفعؿ يصفو بعدـ المشركعية، ك 
م أنيا ال تعتمد عمى عناصر أالقانكف كالفعؿ، كىذه العبلقة ال شأف لشخصية الجاني بيا، 

إرادتو دكر في تحديدىا: فالفعؿ الذم ال تحظره  أكشخصية، كمف ثـ لـ يكف لعمـ الجاني، 
بأنو غير مشركع، كالفعؿ الذم قكاعد القانكف ىك فعؿ مشركع كلك اعتقد الجاني حيف أتاه 

ما  .(ٕ)تحظره قكاعد القانكف ىك فعؿ غير مشركع كلك حسنت نية مرتكبو فاعتقد أنو مشركع
كقع  أكأكثر،  أكجيؿ بكاقعة  أككقع الجاني في غمط  إذا يعني بأف العمـ المطمكب ينتفي

كاف ذلؾ الركف ىك الركف الشرعي فإنو ال يحكؿ  إذاذلؾ عمى ركف مف أركاف الجريمة، إال 
دكف قياـ حالة العمد؛ ذلؾ ألف العمـ بيذا الركف ىك أمر مفترض. فالجيؿ بالنص القانكني 

قياـ حالة حكؿ دكف كؿ ىذا ال ي ،المنشئ لمجريمة كالمبيف لعقكبتيا، ككذلؾ الغمط في تفسيره
  .(ٖ)ان لمعمـالعمد، فيككف الجيؿ كالغمط في ىذه الحالة مساكي

 النقد الرابع: 
بأف مما يؤخذ عمى القائميف بأف الرافضيف لفكرة الركف الشرعي لمجريمة يرل بعض 

أف ىذا الرأم ال يميز بيف الجريمة  ،الجريمة تقـك عمى ثبلثة أركاف أكالىا الركف الشرعي
األكلى  ة، بينماظاىرة فعمية في الحياة االجتماعي أككفكرة قانكنية مجردة كالجريمة ككاقعة 

  .(ٗ)فقط ىي المقصكدة في مجاؿ الدراسة التحميمية لنظرية الجريمة
كلـ يتسف لمباحث العثكر عمى رد ليذا النقد مف جانب القائميف بفكرة الركف الشرعي 

 لمجريمة.
 
 

                                  
. د. أحمد عكض ببلؿ، ٖٕ٘، مرجع سابؽ، صعمي. د. يسر أنكر ٖٛد. محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، ص (ٔ)

 .ٚٔٔمبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص
 .ٕٚد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (ٕ)
 .ٜٖٖ، مرجع سابؽ، صعمي حسف الشرفيد.  (ٖ)
 .ٖٕ٘سابؽ، صالمرجع ال، عميد. يسر أنكر  (ٗ)
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 الجالح طلبامل
 ّىكدٍه علٙ أربع٘ أرناٌ الكائلني بكٔاو اجلزمي٘آراء 

 تقسيـ:
لبياف آراء القائميف بقياـ الجريمة عمى أربعة أركاف كأكجو النقد التي تعرضكا ليا، 

في األكؿ مضمكف الرأم،  كضح، نفرعيفبالدراسة في  مطمبىذا ال يستدعي األمر منا تناكؿ
 في الثاني النقد المكجو لمرأم. ستعرضكن

  
 لفرع األوؿا
 رأيػػػػػػػػػػوف الػػػػمضم

 

القكؿ بأف الجريمة تقـك عمى أربعة أركاف ىي:  إلى الرأم مف الفقويذىب أصحاب ىذا 
 إلى. كبذلؾ يككنكا قد أضافكا (ٔ)الركف الشرعي كالركف المادم كالركف المعنكم كركف البغي

انعداـ المشركعية،  أكالعدكاف  أكالظمـ  أك (ٕ)كأطمقكا عميو ركف البغي رابعان الجريمة ركنان 
أداءن  أكيككف الفعؿ الجرمي المعاقب عميو قد ارتكب استعماالن لحؽ كقصدكا بيذا الركف أال 

 . (ٖ)لكاجب، بمعنى أال يصاحب الفعؿ أحد أسباب اإلباحة
لقياـ المسئكلية الجنائية أف يقع مف الفاعؿ الركف  -مف كجية نظرىـ -حيث ال يكفي

المادم المككف لمجريمة كما ىك مكصكؼ في نمكذجيا القانكني كأف يتكافر لدل الفاعؿ 
نما يمـز فكؽ ذلؾ أف تتكفر لمكاقعة صفة العدكاف التي تعطي  الركف المعنكم البلـز لقياميا، كا 

 امية. ليا صفتيا اإلجر 
تجردت الكاقعة مف معنى  إذافاستكماؿ العناصر القانكنية لمجريمة ال يقيـ مسئكلية 

البغي البلـز لتجريميا في حالة تكافر أحد  أكالبغي. كتفقد الكاقعة عنصر العدكاف  أكالعدكاف 
أسباب اإلباحة التي مف شأنيا أف تجرد الكاقعة مف صفتيا اإلجرامية بمجرد تكفر إحداىا 

 . (ٗ)ـ استكماؿ الكاقعة أصبلن لسائر العناصر القانكنية البلزمة لقياـ الجريمةبرغ
 
 

                                  
التػػػراث  إحيػػػاءنػػذكر مػػػنيـ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػػر: جنػػػدم عبػػػدالممؾ، المكسػػػكعة الجنائيػػة، المجمػػػد الثالػػػث، دار  (ٔ)

 .ٕٗ. د. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، صٖ٘العربي، بيركت، بدكف ذكر سنة النشر، ص
( يػػرل بعػػض الفقػػو الجنػػائي بػػأف السػػبب كراء تسػػمية ىػػذا الػػركف ب" ركػػف البغػػي" إنمػػا جػػاء ترجمػػة لبلصػػطبلح الفرنسػػي" ٕ)

élément injusteد. محمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، ص ( "ٖٚ.) 
 .ٖ٘سابؽ، صالمرجع الجندم عبدالممؾ،  (ٖ)
 .ٖٜٕسابؽ، صالمرجع الد. محمد زكي أبك عامر،  (ٗ)
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 لفرع الثانيا
 رأيػػو لمػػد الموجػنقال

عمى الرغـ مف أف فكرة ركف البغي القت قبكالن لدل نزر قميؿ مف الفقو الجنائي كما 
اآلخر مف الفقو، أثارت مكجة مف االنتقادات لدل الجانب  -في المقابؿ -قدمنا، إال أنيا

 نذكر أبرزىا فيما يمي:
 : وؿالنقد األ 

 الجنائي المؤيد لفكرة الركف الشرعي بعض الفقوقبؿ تعرض الرأم المتقدـ لمنقد مف 
القائميف  أف ما يعيب ىذا الرأم أف ركف البغي متجرد مف الكياف القانكني؛ ذلؾ أف قكلو:ب

 معنىلكاجب، كب أداءن  أكيقصدكف بو أال يككف الفعؿ قد ارتكب استعماالن لحؽ  بكجكده إنما
 إليوال تدعك الحاجة  -ىذا المعنى في -أدؽ يقصدكف بو انتفاء أسباب اإلباحة، كركف البغي

النظرية العامة لمجريمة، إذ أف انتفاء أسباب اإلباحة يعني استقرار الصفة غير  بناءن في 
كعو لنص التجريـ، فإذا كاف الركف الشرعي ضكتسبيا الفعؿ ابتداء بخاالمشركعة التي 

عمى انتفاء أسباب اإلباحة، فإف ركف البغي يفقد  ةلمجريمة ىك ىذه الصفة، ككانت متكقف
 . (ٔ)مجرد عنصر مف عناصر الركف الشرعي إلىبذلؾ استقبللو كيستحيؿ 

 : ثانيالنقد ال
الفقو المؤيد لفكرة قياـ الجريمة عمى ركنيف: مادم، كمعنكم، ال ثالث ليما  يرل بعض

العدكاف، إذ أف عدـ  أكالظمـ  أكبأف ما يقاؿ عف الركف الشرعي يصدؽ عمى ركف البغي 
 مشركعية الفعؿ يعني في ذات الكقت أف الفعؿ قد ارتكب بغير حؽ) أم ظممان كعدكانان(. 

شركعية كانتفاء الحؽ في الممارسة ليذا الحؽ، إذ لك كاف ليذا فثمة تبلـز كاضح بيف عدـ الم
األخير مف تبرير، لترتب عميو تجريد الفعؿ مف صفتو اإلجرامية بكؿ جدارة. لذا فإف مف غير 

عدـ تكافر سبب مف األسباب المبيحة لمفعؿ ُيعد ركنان مف  أكالمستساغ القكؿ بأف انتفاء 
 . (ٕ)أركاف ىذا الفعؿ

                                  
 .ٚ، ٙد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، مرجع سابؽ، ص (ٔ)
السبب الذم أكقع أنصار فكرة قياـ الجريمة عمى أربعة أركاف) شػرعي كمػادم كمعنػكم كبغػي( فػي ىػذا الخطػأ بأف الباحث  عتقدكي

التجػػريـ الكاجػػب التطبيػػؽ عمػػى الفعػػؿ" فحسػػب، أم يرجػػع إلػػى تصػػكرىـ بػػأف مفيػػـك الػػركف الشػػرعي إنمػػا ينصػػرؼ إلػػى" نػػص إنمػػا 
كالتػػي تػػرل بػػأف الػػركف الشػػرعي لمجريمػػة إنمػػا ىػػك"  ،العتنػػاقيـ لمصػػياغة القديمػػة ليػػذا الػػركف، كعػػدـ تبنػػييـ لمصػػياغة الحديثػػة لػػو

 رمػػػو: األكؿ ىػػػك خضػػكع الفعػػػؿ لػػػنص يجإذا تػػػكافر لػػو عنصػػػريفىػػذه الصػػػفة الفعػػػؿ يكتسػػػب الصػػفة غيػػػر المشػػػركعة لمفعػػؿ" كأف 
؛ كالثػاني ىػك عػدـ خضػكع ىػذا الفعػؿ لػنص يبيحػػو كمػا قػدمنا. كسػعيان مػنيـ إلػى تػدارؾ ىػذا الخطػأ كتبلفيػو كمحاكلػػة كيعاقػب عميػو

النظريػة العامػة لمجريمػة فقػد قػامكا بػاختبلؽ ركػف رابػع لمجريمػة كأطمقػكا عميػو ركػف  فػي نطػاؽتحديد مكضع دراسػة أسػباب اإلباحػة 
 أال يككف الفعؿ قد ارتكب استعماالن لحؽ أك أداءن لكاجب، أم انتفاء أسباب اإلباحة.  البغي أك العدكاف كقصدكا بو

د. حسػػنيف عبيػػد، دركس فػػي قػػانكف العقكبػػات، القسػػـ العػػاـ، دار  .ٖٛ، صمرجػػع سػػابؽد. محمػػكد محمػػكد مصػػطفى،  (ٕ)
 .                                ٕٓـ، صٕٓٓٓالنيضة العربية، القاىرة، طبعة 
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تقدـ، نستطيع مبلحظة أف الصراع الفقيي محتدـ بيف القائميف بفكرة قياـ  كمف جماع ما
الجريمة عمى ركنيف: مادم، كمعنكم ال ثالث ليما، كبيف القائميف بفكرة قياـ الجريمة عمى 
ثبلثة أركاف أكالىا الركف الشرعي؛ لقكة الحجج التي استندكا عمييا. أما بالنسبة لمقائميف بفكرة 

مى أربعة أركاف آخرىا ركف البغي فقد خرجكا مبكران مف ىذا النزاع؛ لركاكة قياـ الجريمة ع
الحجج التي استندكا عمييا مف ناحية، كلعدـ ردىـ عمى أكجو النقد التي كّجيت ليـ مف ناحية 

 أخرل. 
مف كجية نظر  -كطريقة فض ىذا النزاع المحتدـ حكؿ أركاف الجريمة الجنائية 

 بالدراسة كالبياف في المبحث القادـ.ىي ما سنتناكليا  -الباحث
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 ادلجحث انثبًَ
 انتصٕر ادلقرتح حلم اجلذل انفقًٓ انذائر حٕل أركبٌ اجلرميخ اجلُبئٍخ

 تمييد وتقسيـ:
إف المتأمؿ لآلراء الفقيية السالفة الذكر يدرؾ مدل حجـ التبايف الفقيي الحاصؿ حكؿ 

اتجاه برأيو كدفاعو عنو كنقده  أكمصطمح" أركاف الجريمة الجنائية "، كمدل اعتداد كؿ فقيو 
كلّما  -كيتسع يكمان بعد يكـ -لما عداه. كما يمحظ أف ىذا النزاع ال زاؿ دائران حتى اليـك

ما ال  إلىو بعد. كأف مف غير المبلءـ أف يترؾ ىكذا خبلؼ دكف الفصؿ فيو يفصؿ في
 عمى األقؿ المشاركة في كضع تصكر مقترح لحمو. أكنياية، 

كفي سبيؿ حسـ ىذا النزاع الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية، فقد كاف لزامان 
. ككذا السعي جاىديف لكضع عمينا تممس مكامف المشكمة كعقدتيا كأساس الخبلؼ مف ناحية

لحؿ ىذا الجدؿ الفقيي، دكف إخبلؿ بالبنياف القانكني  -نظرم كتخيمي -تصكر مقترح
 لمجريمة كتشكيو صكرتو مف ناحية أخرل.

 كذلؾ عمى النحك اآلتي:كلبياف ذلؾ، سنتناكؿ ىذا المبحث بالدراسة في ثبلثة مطالب، 
 ؿ أركاف الجريمة الجنائية.المطمب األكؿ: أساس الخبلؼ الفقيي الدائر حك 

 المطمب الثاني: التصكر النظرم المقترح لحؿ الجدؿ الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.
 المطمب الثالث: التصكر التخيمي المقترح لحؿ الجدؿ الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية.

 طلب األّلامل
 أساس اخلالف الفكَٕ الدائز حْل أرناٌ اجلزمي٘ اجليائٔ٘

 تمييد وتقسيـ:
أف  إلػػػىباسػػػتقراء أكجػػػو التبػػػايف الفقيػػػي حػػػكؿ أركػػػاف الجريمػػػة الجنائيػػػة يخمػػػص الباحػػػث      

مشػػػكمتيف: أكالىمػػػا إضػػػافة أركػػػاف  أكأسػػػباب ىػػػذا الخػػػبلؼ تتمحػػػكر حػػػكؿ مسػػػألتيف  أكأسػػػاس 
لمجريمػػػة غيػػػر أركانيػػػا الفعميػػػة، كثانيتيمػػػا تحديػػػد مكضػػػع دراسػػػة أسػػػباب اإلباحػػػة فػػػي النظريػػػة 

المشػػػكمتيف ىمػػػا مػػػا سػػػنتناكليما بالدراسػػػة كالبيػػػاف فػػػي  أكمػػػة لمجريمػػػة. كىػػػاتيف المسػػػألتيف العا
 الفرعيف القادميف.

 لفرع األوؿا
 الخالؼ حوؿ إضافة أركاف لمجريمة غير أركانيا الفعمية

مػػػػف خػػػػبلؿ تحميػػػػؿ اآلراء الفقييػػػػة المتعمقػػػػة بمكضػػػػكع البحػػػػث السػػػػالفة الػػػػذكر، نسػػػػتطيع      
عمػػى ركنػػي الجريمػػة  -بػػأخرل أكبصػػكرة  -يػػاء القػػانكف الجنػػائي مجمعػػيفمبلحظػػة أف كافػػة فق

مختمفػػيف حػػكؿ  -فػػي الكقػػت ذاتػػو -الفعميػػيف كىمػػا: الػػركف المػػادم، كالػػركف المعنػػكم، إال أنيػػـ
 العدكاف. أكىذيف الركنيف كالركف الشرعي، كركف البغي  إلىمسألة إضافة أركاف أخرل 
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ركني الجريمة  إلىأركاف جديدة  أكفمف يعارض ىذه المسألة يرل أف إضافة ركف 
يعني أنو ُيدخؿ في الجريمة ما ليس منيا كفي ذلؾ تشكيو لبنيانيا  -تحت أم مبرر -الفعمييف

 القانكني، كىك ما ال ينبغي. كما قدمنا.
لجريمة الفعمييف ركني ا إلىأركاف جديدة  أككمف يؤيد ىذه المسألة يرل أف إضافة ركف 

نما ىك ضركرة حتمية لتحديد مكضع دراسة  ليس فيو أم تشكيو لمبنياف القانكني لمجريمة، كا 
 أسباب اإلباحة في النظرية العامة لمجريمة كما سيأتي بيانو تباعان.

ليس ذلؾ فحسب، بؿ إف بعض الفقو المؤيد ليذه المسألة عمى الرغـ مف اعترافو 
 -ليس ركنان في الجريمة بالمعنى الدقيؽ، إال أنو عاد كفّضؿ الصريح بأف الركف الشرعي
إدخاؿ ىذا الركف في مجاؿ األركاف المككنة لمجريمة كركف  -العتبارات الكضكح العممي

نما اعترؼ مرة أخرل بأف تحميؿ أركاف الجريمة (ٔ)مفترض أربعة  إلى. كلـ يكتؼ بذلؾ، كا 
مف التجاكز العممي في التحميؿ، إال أنو  أركاف) شرعي كمادم كمعنكم كبغي( يحمؿ قدران 

عاد كبرر ذلؾ التجاكز بقكلو: أف ىذا التحميؿ يتسـ بميزة الكضكح التي تكفؿ تجميع 
برازىا في شكؿ كاضح كىك اعتبار يكفي العتماد ىذا التحميؿ  . (ٕ)العناصر العامة لمجريمة كا 

العممي ليست مبرران إال أف الباحث يرل خبلؼ ذلؾ؛ ألف مراعاة اعتبارات الكضكح 
البنياف القانكني  إلىال تمت  -غير ركنييا الفعمييف -أركاف جديدة لمجريمة أكإلضافة ركف 
 أكثبلثة  إلىحتى لك كانت ىذه األركاف مفترضة. كأف تحميؿ أركاف الجريمة  ،لمجريمة بصمة

نكعان مف التجاكز العممي في التحميؿ باعتراؼ أصحابو،  -في حقيقة األمر –أربعة أركاف ُيعد
بقدر ما يتسـ بميزة الغمكض، كليس  -كما يركج لو -فضبلن عف أنو ال يتسـ بميزة الكضكح

 أدؿ عمى ذلؾ مف كجكد ىذا التبايف الفقيي الكبير حكؿ ىذا التحميؿ. 
 الفرع الثاني

 باحة في النظرية العامة لمجريمةالخالؼ حوؿ موضع دراسة أسباب اإل
 أف مف قامكا باعتماد التقسيـ الثبلثي ألركاف الجريمة إلىيشير بعض الفقو الجنائي 

في  (ٖ))شرعي كمادم كمعنكم( إنما قصدكا مف كراء ذلؾ إيجاد محؿ لدراسة أسباب اإلباحة
النظرية العامة لمجريمة، كأف ىذا التقسيـ قد أفاد مف ىذه الناحية كجعؿ أسباب اإلباحة مف 

                                  
 .ٖٗد. محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص (ٔ)
 .ٕٗسابؽ، صالمرجع ال (ٕ)
مف المعمـك بأف أسباب اإلباحة إنمػا ىػي أسػباب مػف شػأنيا أف تجػرد الكاقعػة مػف صػفتيا اإلجراميػة بمجػرد تػكفر إحػداىا  (ٖ)

محمػػػػد زكػػػػي أبػػػػك عػػػػامر، المرجػػػػع السػػػػابؽ،  د. بػػػػرغـ اسػػػػتكماليا أصػػػػبلن لسػػػػائر العناصػػػػر القانكنيػػػػة البلزمػػػػة لقيػػػػاـ الجريمػػػػة )
(. أم أف أسػػباب اإلباحػػة تعنػػي مشػػركعية الفعػػؿ النتفػػاء عمػػة التجػػريـ، كيترتػػب عمػػى إباحػػة الفعػػؿ انتفػػاء المسػػئكلية ٖٜٕص

 سػػػكاءن بسػػػكاء، الجنائيػػػة كانتفػػػاء المسػػػئكلية المدنيػػػة، فيصػػػير الفعػػػؿ كسػػػائر األفعػػػاؿ المباحػػػة، أم كالمأكػػػؿ كالمشػػػرب المبػػػاح 
 (.ٕ٘ٔ، صمرجع سابؽحسف الشرفي،  يعم. د) 
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مكضكعات الركف الشرعي، عمى أساس أف قاعدة التجريـ ال تطبؽ عمى الفعؿ. كيشير كذلؾ 
أف مف قامكا باعتماد التقسيـ الرباعي ألركاف الجريمة إنما يركف أف أسباب اإلباحة تدعك  إلى
إضافة ركف رابع لمجريمة يطمؽ عميو " ركف البغي" مقتضاه أال يككف الفعؿ المعاقب  ىإل

 . (ٔ)أداء لكاجب أكعميو قد ارتكب استعماالن لحؽ 
جماالن، نستطيع القكؿ بأف آراء الفقو الجنائي متباينة حكؿ تحديد المكضع المناسب  كا 

فيناؾ مف يفضؿ دراستيا في مكضع لدراسة أسباب اإلباحة في النظرية العامة لمجريمة، 
خاص بيا باعتبارىا نظرية عامة مستقمة عف نظرية التجريـ، كىناؾ مف يدرسيا في نطاؽ 

. كبياف ذلؾ نكرده عمى النحك (ٕ)الركف الشرعي، كآخركف يدرسكنيا في نطاؽ ركف البغي
 اآلتي:
 مف موضع دراسة أسباب اإلباحة: (3): موقؼ القائميف بقياـ الجريمة عمى ركنيفأولً 

بأنو ال  -المؤيد لفكرة قياـ الجريمة عمى ركنيف ال ثالث ليما -يرل بعض الفقو الجنائي
االمتناع المككف ليا لنص تجريـ ساٍر مف  أكيكفي لقياـ الجريمة التحقؽ مف خضكع الفعؿ 

نما يمـز فكؽ ذلؾ تكافر الشؽ اآلخر مف اإلطار  حيث الزماف كالمكاف كاألشخاص، كا 
قاعدة مف قكاعد  أكاالمتناع لنص  أكالقانكني البلـز لقياميا كىك عدـ خضكع ذات الفعؿ 

اإلباحة، كىك ما يستمـز التعرض لمنظرية العامة لئلباحة في قانكف العقكبات باعتبارىا الكجو 
ث الكظيفة مف حي. نظران الختبلؼ قكاعد التجريـ عف قكاعد اإلباحة (ٗ)المقابؿ لنظرية التجريـ

فإف كظيفة  عميو، كالعقاب الفعؿ كالطبيعة، فبينما تككف كظيفة قاعدة التجريـ ىي تجريـ
اإلباحة ىي تبرير الفعؿ. كما أف قكاعد التجريـ تحمي بحسب األصؿ مصالح المعتدل  اعدةق

المعتدل عميو. لذلؾ  الحمصالح المعتدم قبؿ مصبخبلؼ قكاعد اإلباحة التي تحمي  عميو،
  .(٘)كليست جزءان مف قكاعد التجريـ ،كاعد اإلباحة مستقمةفإف ق

مؤدل ذلؾ، أف أنصار فكرة قياـ الجريمة عمى ركنيف ال ثالث ليما، يركف بأف أسباب 
اإلباحة ال تنتمي لمنظرية العامة لمجريمة، لذلؾ فيـ يفضمكف دراسة ىذه األسباب في مكضع 

نظرية التجريـ؛ نظران الختبلؼ النظرية العامة خاص بيا باعتبارىا نظرية عامة مستقمة عف 
 لئلباحة عف النظرية العامة لمجريمة.

  

                                  
 .ٖٚمحمكد محمكد مصطفى، مرجع سابؽ، صد.  (ٔ)
 .ٖٜٕص  محمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، د. (ٕ)
 مادم كمعنكم. (ٖ)
  .ٔ٘ٔ، صمرجع سابؽد. أحمد عكض ببلؿ، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ،  (ٗ)
 .ٜٕٙ، صمرجع سابؽراجع في ىذا المعنى: د. محمد عيد الغريب، د. عمر الفاركؽ الحسيني،  (٘)
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 مف موضع دراسة أسباب اإلباحة: (1): موقؼ القائميف بقياـ الجريمة عمى ثالثة أركافثانياً 
أف دراسة  -المؤيد لفكرة قياـ الجريمة عمى ثبلثة أركاف -يرل بعض الفقو الجنائي

أف انتفاء أسباب . ك (ٕ)تعتبر مف أىـ مكضكعات النظرية العامة لمجريمةأسباب اإلباحة 
عنصر في الركف الشرعي لمجريمة، كىي عمى كجو التحديد عنصره السمبي، إنما ىي اإلباحة 
يتحقؽ ليذا الركف كجكده. كتكضيح ذلؾ أف الركف الشرعي ىك  أكيكتمؿ نتفاؤىا كي اإذ يمـز 

ذه الصفة تفترض أمريف: األكؿ ىك خضكع الفعؿ لنص الصفة غير المشركعة لمفعؿ، كى
؛ كالثاني ىك عدـ خضكع ىذا الفعؿ لنص يبيحو. كعمى ىذا النحك تمثؿ كيعاقب عميو يجرمو

كال و. أسباب اإلباحة قيكدان ترد عمى نص التجريـ فتخرج مف نطاقو أفعاالن كانت خاضعة ل
الدراسات المخصصة  إلىتمي بذلؾ في أف أسباب اإلباحة تن -كفؽ ىذا التحديد -يثكر شؾ

 .(ٖ)لمركف الشرعي لمجريمة
ذا كانت تمؾ ىي كجية نظر الفقو المؤيد لفكرة الركف الشرعي، إال أف الغريب في  كا 

بدراسة أسباب اإلباحة في نطاؽ الركف المادم  (ٗ) األمر قياـ بعض الفقو المؤيد لنفس الفكرة
لمجريمة كليس في نطاؽ الركف الشرعي، مبرران مكقفو ذلؾ بقكلو: أف أسباب اإلباحة إنما ىي 
مجمكعة مف الظركؼ المكضكعية المصيقة بالركف المادم لمجريمة، تجرد الكاقعة مف صفتيا 

تو ىك الذم سمح بارتكاب ىذا الفعؿ في اإلجرامية كتجعؿ الفعؿ مباحان؛ كذلؾ ألف القانكف ذا
. (٘)ظؿ تكفر مثؿ ىذه الظركؼ، التي تجرد الفعؿ مف معنى العدكاف كتنفي عنو عمة التجريـ

 أكخرج عف األساس  أككبذلؾ يككف ىذا الفقيو قد تناقض مع نفسو مف ناحية، كما شذ 
ـ ألسباب اإلباحة في النيج الذم سار عميو أنصار فكرة الركف الشرعي كالمتمثؿ في دراستي

كليست مف عناصر الركف  ،نطاؽ الركف الشرعي؛ ككنيا ليست مف عناصر الركف المادم
 المعنكم مف ناحية أخرل. 

 مف موضع دراسة أسباب اإلباحة: (6): موقؼ القائميف بقياـ الجريمة عمى أربعة أركافثالثاً 
 أكبأف األسباب  -المؤيد لفكرة قياـ الجريمة عمى أربعة أركاف -يرل بعض الفقو الجنائي

البغي البلـز لتجريميا إنما ىي أسباب  أكالحاالت التي تفقد فييا الكاقعة عنصر العدكاف 
الصفة اإلجرامية  -بطريقة تمقائية كبدييية -حاالت المشركعية التي تنعدـ فييا أكاإلباحة 

                                  
 شرعي كمادم كمعنكم. (ٔ)
 .ٗٛمرجع سابؽ، ص حسف الشرفي، يعمد.  (ٕ)
، مرجع سػابؽ د. حسني الجندم، .ٚ، صمرجع سابؽ د. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، (ٖ)

 .ٕٓٔص
 .ٗٛ، ٜٙ، ٔٗد. فريد ركابح، مرجع سابؽ، ص (ٗ)
 .ٗٛد. فريد ركابح، المرجع السابؽ، ص (٘)
 شرعي كمادم كمعنكم كبغي. (ٙ)
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 .(ٔ)التي ليا في القانكف صفة الجريمةلمكاقعة 
مؤدل ذلؾ، أف أنصار فكرة قياـ الجريمة عمى أربعة أركاف يفضمكف دراسة أسباب 

العدكاف؛ العتقادىـ بأف مدلكؿ الركف الشرعي إنما ينصرؼ  أكاإلباحة في نطاؽ ركف البغي 
لمصياغة القديمة ليذا أم العتناقيـ " نص التجريـ الكاجب التطبيؽ عمى الفعؿ" فحسب، إلى

بأف الركف الشرعي لمجريمة إنما ىك"  فيدالركف، كعدـ تبنييـ لمصياغة الحديثة لو كالتي ت
األكؿ  تكافر لو عنصريف: إذاالفعؿ يكتسب ىذه الصفة الصفة غير المشركعة لمفعؿ" كأف 

 ا.كالثاني ىك عدـ خضكع ىذا الفعؿ لنص يبيحو كما قدمن ،ىك خضكع الفعؿ لنص يجرمو
ع ك ، كبعد استعراض الباحث لمكاقؼ الفقو الجنائي المتباينة حكؿ مكضوفي األخير

يرل صكاب رأم  دراسة أسباب اإلباحة في النظرية العامة لمجريمة السالفة الذكر، فإنو ال
القائميف بدراسة أسباب اإلباحة في نظرية خاصة بيا مستقمة عف نظرية التجريـ بحجة 

ف كانت اختبلؼ طبيعة قكاعد اإل باحة عف طبيعة قكاعد التجريـ؛ ذلؾ ألف قكاعد اإلباحة كا 
مستقمة عف قكاعد التجريـ إال أنيا قيكد ترد عمى النص التجريمي، فكاف مف الضركرة بمكاف 
دراستيا في نطاؽ قكاعد التجريـ باعتبارىا قيكد ترد عمييا، ناىيؾ عف ارتباط عمة اإلباحة 

 احية. الكثيؽ بعمة التجريـ ىذا مف ن
صكاب رأم القائميف بدراسة أسباب اإلباحة في  -مف ناحية ثانية -كما ال يرل الباحث

في نطاؽ ركف البغي؛ كذلؾ لرفض الباحث لفكرتي: الركف  أكنطاؽ الركف الشرعي لمجريمة، 
الشرعي، كركف البغي؛ عمى اعتبار أف أركاف الجريمة األساسية ال تخرج عف ككنيا ركنيف ال 

 ىما: الركف المادم، كالركف المعنكم.  ثالث ليما
أف المكاف الطبيعي لدراسة أسباب اإلباحة إنما  إلى -مف ناحية ثالثة -كخمص الباحث

 يكمف في األساس القانكني لمجريمة. كتفسير ذلؾ سنتناكلو تفصيبلن في المطمبيف القادميف.
 طلب الجاىٕامل

 أرناٌ اجلزمي٘ اجليائٔ٘التصْر اليظزٖ املكرتح حلل اجلدل الدائز حْل 
 تمييد وتقسيـ:

في سياؽ كضع تصكر نظرم لحؿ الجدؿ الفقيي الدائر حكؿ أركاف الجريمة الجنائية 
إضافة أركاف أخرل لمجريمة غير  إلىيرل سبلمة اآلراء الفقيية التي ذىبت  فإف الباحث ال

ركنييا الفعمييف) المادم كالمعنكم ( أيان كاف المبرر الذم ساقتو، إال أف ذلؾ ال يعني اعتناقو 
 -لرأم القائميف بقياـ الجريمة عمى ركنيف: مادم، كمعنكم، عمى إطبلقو؛ ذلؾ ألف الجريمة

نما تقـك  -حسب اعتقاد الباحث عمى أساس كأركاف. كتفسير ال تقـك عمى أركاف فحسب، كا 
عرضيا يقتضي منا تناكؿ ىذا المطمب بالدراسة في فرعيف، نميز في األكؿ  أكىذه الفكرة 

  ، كنستعرض في الثاني مراحؿ قياـ البنياف القانكني لمجريمة.الركفاألساس ك  يمدلكل بيف

                                  
 .ٖٜٕمحمد زكي أبك عامر، مرجع سابؽ، ص د. (ٔ)
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 لفرع األوؿا
 التمييز بيف مدلولي األساس والركف

. كفيما (ٔ)الركف كغيره مف المصطمحات كالعنصر كالشرط مّيزنا فيما مضى بيف مدلكؿ
 يمي سنميز بيف مدلكؿ األساس كمدلكؿ الركف مف الناحية المغكية:

 : تعريؼ األساس في المغة:أولً 
ىك أصؿ البناء كقاعدتو التي  أكاألس كاألساس في المغة ىك: أصؿ كؿ شيء كمبتدؤه. 

 . (ٕ)متككف في الرحـ. كأس البناء: مبتدؤهيقاـ عمييا. كأس اإلنساف: قمبو ألنو أكؿ 
َواٍن  قاؿ تعالى: . (ٖ)كيقاؿ: أسس البناء تأسيسان  َوى ِمَن اهللَِّ َوِرضر َس ُبنروَاَىُه َعَذ َتقر َأَفَمنر أَسَّ

َاَر بِِه ِِف َىاِر َجَهنََّم  َس ُبنروَاَىُه َعَذ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنر ٌ أَمر َمنر أَسَّ َم الظَّادِِيَ َخرر  .(ٗ) َواهللَُّ ال ََيرِدي الرَقور
َقَواِعِد  : . قاؿ تعالى(٘)كقكاعد البيت أساسو َقدر َمَكَر الَِّذيَن ِمنر َقبرلِِهمر َفَيَتى اهللَُّ ُبنروَاَْنُمر ِمَن الر

َعَذاُب ِمنر َحورُث ال  قِِهمر َوَأَتاُهُم الر ُف ِمنر َفور قر ُعُرونَ َفَخرَّ َعَلورِهُم السَّ بنيت  إذا. كأسست داران (ٙ) َيشر
بَورِت   : . قاؿ تعالى(ٚ)حدكدىا كرفعت قكاعدىا َقَواِعَد ِمَن الر َفُع إِبرَراِهوُم الر  .(ٛ)... َوإِذر َيرر

 : تعريؼ الركف في المغة:ثانياً 
قدمنا أف ُركف الشيء في المغة يعني: جانبو األقكل. كأركاف كؿ شيء: جكانبو التي 

 . (ٜ)كيقـك بيا. كأركاف الشيء أجزاء ماىيتو إلييايستند 
كبمقارنة مفيـك األساس مع مفيـك الركف عمى النحك المتقدـ نمحظ اختبلؼ كؿ مفيـك 

مرتكز البناء كقاعدتو كأصؿ  إلىعف اآلخر. ففي الكقت الذم ينصرؼ فيو مفيـك األساس 
 إليياالقكية التي يستند ككنو أحد الجكانب  إلىكؿ شيء كمبدأه، ينصرؼ مفيـك الركف 

  الشيء كيقـك بيا. كأف مف الخطأ الخمط بيف األساس كالركف ىذا مف ناحية.
لكي يتـ بنياف  مسّممة مفادىا: أف أم أكحقيقة  إلى -مف ناحية أخرل -كما نخمص
يرتكز عمييا  قكاعد طمب أف يككف لوأف يككف لو أساس، كىذا األساس يتتشييده ينبغي 

                                  
 راجع: المطمب التمييدم مف ىذا البحث.  (ٔ)
األنصارم، لساف العرب، المجمد السادس، مرجع سابؽ،  جماؿ الديف ابف منظكر، أبك الفضؿ عمىمحمد بف مكـر بف  (ٕ)

 .ٙص
 .ٜٔمحمد بف أبي بكر الرازم، مرجع سابؽ، ص (ٖ)
 (.ٜٓٔسكرة التكبة، اآلية رقـ) (ٗ)
 .ٖٕٛسابؽ، صالمرجع ال محمد بف أبي بكر الرازم، (٘)
 (.ٕٙسكرة النحؿ، اآلية رقـ) (ٙ)
 .ٙسابؽ، صالمرجع ال، أبك الفضؿ عمىمحمد بف مكـر بف  (ٚ)
 (.ٕٚٔ، اآلية رقـ)بقرةسكرة ال (ٛ)
 راجع: المطمب التمييدم مف ىذا البحث. (ٜ)
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 . التي مف شأنيا رفع سقؼ البناء كحممو عاليان  مى ىذه القكاعد تقاـ األركاف، كع(ٔ)البناء
باعتبار أف لكؿ  -عمى البنياف القانكني لمجريمةالمسّممة  أكحقيقة ىذه ال طبقناكفيما لك 

مف كذلؾ التضح لنا بأف ىذا البنياف يتككف  -جريمة بنياف قانكني يشكميا كيقيـ صرحيا
  عمى ىذه األركاف. نيضتقـك عمى ىذا األساس، كجريمة ت، كأركاف قانكني أساس

ال تقـك عمى أركاف فحسب كما ىك المتصكر  -ليذا التحميؿ كفقان  -ما يعني بأف الجريمة
نما تقـك عمى ذا كاف األساس أصؿ كؿ شيء  ،أساس كأركاف لدل الكثير مف الفقو، كا  كا 

كمبتدؤه، ككاف الركف شيء، فذلؾ يعني أف األساس يسبؽ الركف في الكجكد كاألىمية في 
 القانكني الذم يقاـ عميو. األساس غيابفبل كجكد لمركف في ظؿ  الجريمة. بناءن 

 لفرع الثانيا
 مراحؿ قياـ البنياف القانوني لمجريمة

أكجو  أكلتعدد مظاىر  كفقان كانت المعرفة العممية لحقيقة ما، ال بد أف تمر بمراحؿ  إذا 
 -لمتحميؿ السابؽ ككفقان مف كجية نظر الباحث  -البنياف القانكني لمجريمة ، فإف(ٕ)ىذه الحقيقة

يتطمب لقيامو كذلؾ المركر بمرحمتيف: األكلى، مرحمة تكافر األساس القانكني لمجريمة. 
مرحمة قياـ الجريمة عمى أركانيا. كعمى القاضي التثبت مف تكافر ىاتيف المرحمتيف  كالثانية،

لمقكؿ باستحقاؽ الجاني لمعقاب. فإذا لـ تتكافر المرحمة األكلى فبل داعي لمبحث عف تكافر 
 المرحمة الثانية. كبياف ىاتيف المرحمتيف عمى النحك اآلتي:

 نوني لمجريمة:المرحمة األولى: مرحمة توافر األساس القا
كنعني بيذه المرحمة مرحمة كجكد الجريمة مف الناحية القانكنية بتكافر أساسيا القانكني، 

كالـز لكجكد الجريمة بحيث ال تقـك بدكنو لكنو ليس ركنان  أساسيباعتبار أف القانكف شرط 
 أكجزءان مف ماىيتيا؛ لككنو خالقيا كمصدر كجكدىا. كىذا األساس القانكني لمجريمة  أكفييا 

إلحداىما عف األخرل:  ىغن ال ف تجريميتيفمف قاعدتياألساس التجريمي لمفعؿ يتككف 
سمبية  ، كثانيتيما(ٖ)لنص يجرمو كيعاقب عميو فعؿأكالىما إيجابية أصمية قكاميا خضكع ال

 . (ٔ)لنص يبيحو فعؿالىذا قكاميا عدـ خضكع  تبعية لمقاعدة األكلى
الجنائيتيف التجريميتيف يمكف القكؿ حينيا بتكافر األساس  ىاتيف القاعدتيف كبتكافر

                                  
 قكاعد البناء في المغة تعني أساسو. كما قدمنا. (ٔ)
 .ٖٕٔ، مرجع سابؽ، صعميد. يسر أنكر  (ٕ)
( مػف الدسػتكر اليمنػي ٚٗالمػادة)تكافر مبدأ المشركعية، كالمنصكص عميو في  ضمنيان  كىذه القاعدة التجريمية اإليجابية تعني (ٖ)

ككػذا فػي نػص المػػادة  "....عقكبػة إال بنػاءن عمػى نػص شػرعي أك قػانكني ال جريمػة كال... " ـ المعػدؿ كالتػي جػاء فييػأٜٜٔلسػنة 
 ... ال جريمة كال عقكبة إال بقانكف".  ـ كالتي جاء فييا"ٜٜٗٔ( لسنة ٕٔالثانية مف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني رقـ)

 كىذه القاعدة التجريمية السمبية تعني ضمنيان تكافر عمة التجريـ. (ٔ)
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ينعدـ  ىاتيف القاعدتيف. كبانعداـ (ٔ)مف الناحية القانكنيةالجريمة  كجكدالقانكني لمجريمة ك 
القاعدة األكلى كانتفاء كمف شأف تكافر القاعدة  .؛ النعداـ أساسيا القانكنيكجكد الجريمة

انتفاء األساس القانكني لمجريمة  إلى كذلؾ لسبب إباحة أف يؤدم فعؿالثانية لخضكع ال
فإذا لـ تكجد الجريمة مف الكجية القانكنية فبل مجاؿ . (ٕ)كاستبعاد كجكد الجريمة بالكمية

مف  تكافرت أركانيا أككجدت الجريمة  ، حتى لكعف مرحمة قياـ الجريمة عمى أركانيابحث لم
  .(ٖ)الكجية الفعمية

 الركف الشرعيبفكرة لمقائميف  تي كجيتالنقد الأكجو كبيذه الفكرة نككف قد تخمصنا مف 
كصياغة  -الصفة غير المشركعة لمفعؿ أك -كصياغة قديمة -أخرجنا النص التجريميك 

كاعتبرناه أساس قانكني لمجريمة منفصؿ بطبيعة  ،مف ككنو ركف مف أركاف الجريمة -حديثة
. كتخمصنا (ٗ)؛ نظران الختبلؼ مدلكؿ األساس عف مدلكؿ الركف كما قدمناالحاؿ عف أركانيا

العدكاف؛ باعتبار أف  أكفي الكقت ذاتو مف أكجو النقد التي كجيت لمقائميف بفكرة ركف البغي 
كتحديدان قاعدتو  ،ساس القانكني لمجريمةانتفاء أسباب اإلباحة إنما ىي إحدل قاعدتي األ

  ىذا مف ناحية.السمبية التبعية الثانية كالتي قكاميا عدـ خضكع الفعؿ لسبب يبيحو. 
فإننا لـ نغفؿ مكضع دراسة أسباب اإلباحة في البنياف القانكني كمف ناحية أخرل، 

نما حددناه في األساس القانكني لمجريمة؛ لككف أسباب اإلباحة ال تنتمي مف كجية  لمجريمة كا 
 البتة. كتفسير ذلؾ: أنو لّما كانت -(ٔ)المستحدثة أكالفعمية  -نظر الباحث ألركاف الجريمة

 كاردة ان قيكد ، باعتبارىا تمثؿالجريمة ابتداءن كجكد  أكنشأة أسباب اإلباحة تعمؿ عمى منع 

                                  
عمى اعتبار أف قياـ الجريمػة مػف الناحيػة القانكنيػة ال يتكقػؼ عمػى مجػرد خضػكع الفعػؿ لػنص تجػريـ، بػؿ يتطمػب كػذلؾ  (ٔ)

 (.ٗٙحسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، صد. محمكد نجيب )  عدـ خضكع الفعؿ لسبب إباحة
الكاقعة التي كاف يجب القكؿ باعتبارىػا عمػبلن غيػر مبػاح لتعارضػيا مػع قاعػدة جنائيػة تجػد مػا ُيبررىػا فػي قاعػدة جنائيػة ف (ٕ)

ادية جريمة. كال ُيعد الفعؿ فالشخص الذم يقع عميو اعتداء يمكنو أف يدفع االعتداء بفعؿ ُيعد في الظركؼ الع أخرل تبيحيا.
تبيح الدفاع الشرعي متى تػكافرت شػركطو. فػبل تعػارض إذف بػيف الكاقعػة كالمصػمحة أخرل قاعدة قانكنية  حينئذ جريمة لكجكد

المشػػرع، إذ ال ضػػرر يمحػػؽ بيػػذه المصػػمحة، كىػػك مػػا يعنػػي مشػػركعية الكاقعػػة شػػكبلن كمكضػػكعان فػػي  الحػػؽ الػػذم يحميػػو أك
 (. ٕٕٗ، ٕٔٗ، مرجع سابؽ، صعميد. يسر أنكر ة ) مكاجية الكاف

كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقتؿ دفاعػان شػرعيان عػف الػنفس ففػي ىػذه الحالػة تػكافرت أركػاف الجريمػة مػف الناحيػة الفعميػة، لكػف  (ٖ)
 يمة... كىكذا.الجريمة لـ تكجد مف الناحية القانكنية؛ النتفاء أساسيا القانكني بخضكع الفعؿ لسبب يبيحو، كبالتالي فبل جر 

ذا كاف  (ٗ) ال يتقبػؿ القػانكني المنطػؽ  ككػافىك خػالؽ الجريمػة كمنشػئيا، كلػو كجػكد سػابؽ عمػى كقكعيػا، التجريمي النص كا 
و كمػا قػدمنا، يػدخؿ فيمػا خمقػ ؛ ألف الخػالؽ الأحػد عناصػر ىػذا الػركف أكركف مػف أركػاف الجريمػة أف يككف النص التجريمي 

عمى اعتبار أف قاعدة التجريـ كالعقاب ىي مف تتكفؿ بتحديد أركاف الجريمة كعقكبتيا، كأف مف غير المتصكر أف تككف ىػذه 
عنصػػػران فػػػي أحػػػد األركػػػاف التػػػي تتكفػػػؿ ىػػػي بتحديػػػدىا. فػػػإف ذات المنطػػػؽ القػػػانكني يتقبػػػؿ أف يكػػػكف الػػػنص  أكالقاعػػػدة ركنػػػان 

فػػي األسػػاس التجريمػػي لمفعػػؿ؛ ألف ىػػذا األسػػاس لػػو كجػػكد سػػابؽ  أكألسػػاس القػػانكني لمجريمػػة التجريمػػي قاعػػدة إيجابيػػة فػػي ا
 عمى كقكع الجريمة، كمنفصؿ بطبيعة الحاؿ عف أركاف الجريمة.

 أم ال تنتمي ألركاف الجريمة الفعمية) المادم كالمعنكم(، كال تنتمي ألركاف الجريمة المستحدثة) الشرعي كالبغي(. (ٔ)
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أم قيكد عمى القاعدة التجريمية اإليجابية األكلى لؤلساس القانكني  -عمى النص التجريمي
سيرتيا األكلى مف  إلىفتحد مف سمطانو كتخرج مف نطاقو بعض األفعاؿ كتعيدىا  -لمجريمة

لذلؾ األساس  تبعان كينفي  ،أف ينفي عمة التجريـ اإلباحة، كمف شأف تكافر أسباب اإلباحة
. كلما كاف انتفاء أسباب (ٔ)كيستبعد كجكد الجريمة بالكمية مف ناحية ،القانكني لمجريمة

اإلباحة إنما ىي شرط ليظؿ الفعؿ محتفظان بالصفة التجريمية التي أكسبيا لو نص التجريـ، 
القانكني لمجريمة، كالذم ال يكتمؿ كجكده كىي كذلؾ قاعدة سمبية ثانية يقـك عمييا األساس 

إال بانتفاء أسباب اإلباحة مف ناحية ثانية. فكاف مف الطبيعي القكؿ بأف بحث أسباب 
يدخؿ في نطاؽ الدراسات المخصصة لؤلساس القانكني لمجريمة،  -كجكدان كعدمان  -اإلباحة

مف الخطأ دراسة مكضع آخر مف البنياف القانكني لمجريمة. كأف  أككليس في أم ركف 
ف كانت طبيعة قكاعد اإلباحة تختمؼ عف  ،أسباب اإلباحة بمعزؿ عف نظرية التجريـ حتى كا 

طبيعة قكاعد التجريـ؛ لما سبؽ مف مبررات، كالرتباط عمة اإلباحة الكثيؽ بعمة التجريـ مف 
 . (ٕ)ناحية أخيرة

  

                                  
تعريػػؼ أسػػباب اإلباحػػة بأنيػػا" قيػػكد تػػرد عمػػى الػػنص التجريمػػي فتحػػد مػػف سػػمطانو  إلػػىء ذلػػؾ، يخمػػص الباحػػث كفػي ضػػك  (ٔ)

عمة التجريـ كينفػي تبعػان  كمف شأف تكافرىا أف ينفيسيرتيا األكلى مف اإلباحة،  إلىكتخرج مف نطاقو بعض األفعاؿ كتعيدىا 
 ".لمجريمة كيستبعد كجكدىا كمية  األساس القانكني لذلؾ
المنطػؽ القػانكني بكجػكد عبلقػة كثيقػة بػيف عمػة التجػريـ كعمػة اإلباحػة بحيػث يمكػف اسػتخبلص ثانييمػا مػف حيث يقضي  (ٕ)

عمػة طالمػا ظمػت كتظػؿ ىػذه الصػفة باقيػة لمفعػؿ عمػى الفعػؿ، التجريميػة صػفة الأكليما؛ ألف تكافر عمة التجريـ يعني إضػفاء 
متكافرة. كبالتالي فإف سبب اإلباحة غير متصكر مػا لػـ يعػرض لعمػة التجػريـ مػا يػؤثر عمييػا فتفقػد قكتيػا؛ كبػذلؾ فػإف  التجريـ

ال تتكلد عنيا، فيككف كجكد سبب اإلباحة متصكران. كيمكف القػكؿ بػأف عمػة اإلباحػة كامنػة فػي التػأثير الصفة التجريمية لمفعؿ 
ف ثـ كاف بياف األكلى يتطمب بياف الثانيػة. فعمػة تجػريـ القتػؿ ىػي حمايػة الحػؽ فػي عمى عمة التجريـ عمى النحك السابؽ؛ كم

الحياة، كعمة تجريـ الضرب أك الجرح أك إعطاء مكاد ضارة ىي حماية الحؽ في السبلمة الجسدية، كعمة تجػريـ الخطػؼ أك 
أساس االرتباط بيف عمتي التجريـ كعمى ة ... كىكذا. القبض أك الحبس دكف كجو حؽ ىي حماية الحؽ في الحرية الشخصي

فػإف عمػة ة، كاإلباحة يمكف القكؿ بأنو إذا كانت عمة التجريـ ىي حماية حؽ أك مصمحة يراىا المشرع جديرة بالحماية القانكنيػ
ي اإلباحػة ىػي انتفػاء عمػػة التجػريـ، أم كػكف الفعػػؿ المبػاح ال ينػاؿ باالعتػداء حقػػان أك مصػمحة. كانتفػاء عمػػة التجػريـ يتحقػؽ فػػ

في ظركؼ  -حالتيف: األكلى حالة مباشرة إذا ثبت أف الفعؿ الذم كاف األصؿ فيو أف ُييدد باالعتداء حقان أك مصمحة لـ يعد
منتجان ليذا االعتداء؛ كمثاؿ ذلؾ يجـر الشارع أفعاؿ الجرح حماية لمحؽ في السبلمة الجسدية، كلكنو يقدر أف أعماؿ  -معينة

ف مست مادة  -الطب كالجراحة فيي ال تيدر مصمحتو في أف يسير سيران عاديػان، بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ تمامػان  -الجسـكا 
فيي تصكف لػو ىػذه المصػمحة، كمػف ثػـ ينتفػي االعتػداء عمػى الحػؽ كتػزكؿ عمػة التجػريـ كتتعػيف اإلباحػة. كالثانيػة حالػة غيػر 

ف  -أجػدر بالرعايػػة، كيعنػي ذلػػؾ أف الفعػػؿ مباشػرة إذا كػػاف الفعػؿ ال يػػزاؿ ينػتج االعتػػداء كلكنػو فػػي ذات الكقػػت يحمػي حقػػان  كا 
فيػػك ال ينػػتج اعتػػداء عمػػى حقػػكؽ المجتمػػع كاممػػة، كبػػذلؾ تنتفػػي عمػػة التجػػريـ كالحالػػة األكلػػى  -أنػػتج اعتػػداء عمػػى حػػؽ معػػيف

عػػان دفا -بشػػركط معينػػة -ؿتمامػػان. مثػػاؿ ذلػػؾ ُيجػػـر الشػػارع فعػػؿ القتػػؿ حمايػػة لحػػؽ المجنػػي عميػػو فػػي الحيػػاة، كلكنػػو ُيبػػيح القتػػ
 (.كما بعدىا ٙٔد. محمكد نجيب حسني، أسباب اإلباحة في التشريعات العربية، مرجع سابؽ، صان ) شرعي
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 المرحمة الثانية: مرحمة قياـ الجريمة عمى أركانيا:
، كالمرتبطيف (ٔ)بيذه المرحمة مرحمة تكافر الركنيف: المادم، كالمعنكم لمجريمةكنعني 

بالجاني أم بفعمو المادم كنيتو اإلجرامية. كىذيف الركنيف ال يختمؼ عمييما اثناف باعتبارىما 
مف األركاف الفعمية البلزمة لقياـ أم جريمة جنائية بعد تكافر أساسيا القانكني أم بعد ثبكت 

 .قانكنان كعية الفعؿ المككف ليا عدـ مشر 
كحجتنا في قياـ الجريمة عمى ىذيف الركنيف دكنان عف غيرىما أف المغكيكف قد عّرفكا 

كيقـك بيا، كالتي ىي  إليياالركف بأنو الجانب األقكل، كأركاف كؿ شيء جكانبو التي يستند 
لجريمة لكجدنا بأف ما جزء مف ماىيتو كما قدمنا. كفيما لك طبقنا ىذا التعريؼ عمى أركاف ا

 يصدؽ عميو مفيـك ركف الجريمة ىك ما يأتي:
سمبي أـ  -ارتكاب الجاني لمسمكؾ المادم المككف لمجريمة، أيان كانت صكرة ىذا السمكؾ -ٔ

قاـ بو الجاني بمفرده أـ شاركو مع غيره، كىذا ىك ما يطمؽ عميو الركف  كسكاءن  -إيجابي
 المادم لمجريمة. 

مقارفة ذلؾ السمكؾ اإلجرامي، كىذا ىك ما  إلىاتجاه إرادة الجاني الكاعية كالحرة كاآلثمة  -ٕ
 يطمؽ عميو الركف المعنكم لمجريمة. 

ىذاف الركناف كحدىما ىما المذاف يصدؽ عمييما تعريؼ المغكييف لمركف؛ ألنيما جزء مف 
المذيف ال يصدؽ عمييما كذلؾ عمى العكس مف الركف الشرعي كركف البغي ك  ،ماىية الجريمة

 ىذا التعريؼ لمركف؛ ألنيما ليسا جزءان مف ماىية الجريمة.
كبيذه الفكرة نككف قد أخرجنا مف البنياف القانكني لمجريمة ما ليس فيو أصالة) كالركف 
الشرعي كركف البغي(، كاستبقينا األركاف التي تدخؿ فيو أصالة) كالركف المادم كالركف 

كنككف قد حافظنا عمى صكرة ىذا البنياف مف التشكيو، كضمنا بقائو  المعنكم( مف ناحية.
 متجانسان دكف تعارض مف ناحية أخرل. 

ال تقـك بغير أساس قانكني. كأف ىذا  أف الجريمة -عمى النحك المتقدـ -إذا ثبتف
 ف تجريميتيفمف قاعدتيقياميا مف الناحية القانكنية، كيتككف  أكاألساس يعني كجكد الجريمة 

لنص يجرمو  فعؿإلحداىما عف األخرل: أكالىما إيجابية أصمية قكاميا خضكع ال ىغن ال
لنص  فعؿالىذا سمبية تبعية لمقاعدة األكلى قكاميا عدـ خضكع  و، كثانيتيماكيعاقب عمي

. كثبت كذلؾ، أف الجريمة ال تقـك إال عمى ركنيف فقط ىما: الركف المادم، كالركف يبيحو
الركف الشرعي كركف البغي ليسا مف أركاف  أفء مف ماىية الجريمة. ك المعنكم؛ ألنيما جز 

                                  
 بقياميما تكافر العناصر المككنة لكؿ منيما. أككنعني بتكافر ىذيف الركنيف  (ٔ)



  أرنـــــاٌ اجلــزميــــ٘ اجليائٔــــــ٘  
 بني اخلالف الفكَٕ ّالزأٖ املكتــزح

 

125 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

ذىف الباحث عدة تساؤالت  إلىينا يتبادر ف. (ٔ)الجريمة؛ ألنيما ليسا جزءان مف ماىيتيا
 كتعجبات مفادىا:

 أكىك أصؿ البناء كقاعدتو التي يرتكز  أك، األساس ىك أصؿ كؿ شيء كمبدأهكاف  إذا 
 يبنى عميو؟!  أكفيؿ مف المتصكر قياـ ركف بدكف أساس يستند  -كما قدمنا -يقاـ عمييا

ذا كاف الركف ىك صمب الجريمة كعمادىا كجانبيا األقكل فيؿ مف  -كما قدمنا -كا 
المتصكر أف يككف ىذا الركف مفترضان) أم ليس ركنان بالمعنى الدقيؽ( كما ىك الحاؿ بالنسبة 

ذا كاف الجكاب لمركف الشرعي؟! كىؿ  مف المتصكر أف تقـك الجريمة عمى ركف مفترض؟! كا 
 فما ىك األساس القانكني الذم قاـ عميو ىذا الركف المفترض؟! -جدالن  -بنعـ

 طلب الجالحامل
 التصْر التدٔلٕ املكرتح حلل اجلدل الدائز حْل أرناٌ اجلزمي٘ اجليائٔ٘

 تمييد وتقسيـ:
كاف بإمكاف الباحث االكتفاء بالتصكر النظرم المقترح لحؿ الجدؿ الدائر حكؿ أركاف 

تعزيز ذلؾ التصكر  إلىالجريمة الجنائية، إال أف الرغبة في المزيد مف تكضيح الفكرة دفعتو 
حتى يكتمؿ الفيـ لدل القارئ الكريـ كيظؿ  ،النظرم بتصكر آخر تخيمي تصكيرم مبسط

في ذاكرتو يستعصي عمى النسياف مف ناحية. ناىيؾ عف أمؿ  مكضكع البحث محفكران 
الباحث في أف يشكؿ بحثو ىذا سابقة في نقؿ الدراسات في مجاؿ القانكف الجنائي مف ككنيا 
دراسات نظرية تستعصي عمى الفيـ في بعض األحياف، كسريعة التفمت مف الذاكرة في 

بكسائؿ تخيمية  -في الكقت ذاتو -مةأف تصبح دراسات نظرية مدع إلىأحاييف أخرل كثيرة، 
تصكيرية مبسطة سيمة الفيـ تستعصي عمى النسياف في قادـ األياـ بإذنو تعالى مف ناحية 

 أخرل. 
كلبياف ىذا التصكر التخيمي لمكضكع البحث سنتناكؿ ىذا المطمب بالدراسة في فرعيف، 

مجريمة كانتفائيا، كنكضح نبيف في األكؿ التصكر التخيمي لمرحمة تكافر األساس القانكني ل
 في الثاني التصكر التخيمي لمرحمة قياـ الجريمة عمى أركانيا كامتناعيا.

  

                                  
إيجاد حؿ كسط يرضي  إلىالمقترح يككف الباحث قد حاكؿ اإلمساؾ بالعصا مف المنتصؼ سعيان منو  أككبيذا التصكر ( ٔ)

جميػػع األطػػراؼ، حيػػث أخػػذ مػػف القػػائميف بفكػػرة قيػػاـ الجريمػػة عمػػى ركنػػيف ال ثالػػث ليمػػا: مػػادم، كمعنػػكم، ىػػذه الفكػػرة، كتػػرؾ 
رأييـ المتعمؽ بدراسة أسباب اإلباحة في نظرية عامة مستقمة عف نظرية التجريـ مف ناحية. كمػا أخػذ مػف القػائميف بفكػرة قيػاـ 

ثبلثة أركاف أكالىا الركف الشرعي الغاية التي مػف أجميػا اختمقػكا ىػذا الػركف كالمتمثمػة فػي إيجػاد مكضػع لدراسػة الجريمة عمى 
أسػػباب اإلباحػػة فػػي النظريػػة العامػػة لمجريمػػة، كتػػرؾ رأييػػـ المتعمػػؽ بتسػػميتيـ لػػو بػػالركف الشػػرعي لمجريمػػة، كاسػػتعاض عنػػو 

. كأغفؿ تمامان فكرة القائميف بقياـ الجريمة عمى أربعة أركاف كمف ضػمنيا بمسمى" األساس القانكني لمجريمة " مف ناحية ثانية
 مف ناحية أخيرة. إليياركف البغي؛ لركاكة الحجج التي استندكا 
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 لفرع األوؿا
 التصور التخيمي لمرحمة توافر األساس القانوني لمجريمة وانتفائيا

ال غنى إلحداىما عف  قدمنا أف األساس القانكني لمجريمة يتككف مف قاعدتيف تجريميتيف
األخرل لمقكؿ بكجكد الجريمة مف الناحية القانكنية بتكافر أساسيا القانكني. كأف انتفاء إحدل 

انتفاء كجكد الجريمة بانتفاء أساسيا القانكني. كفي سبيؿ كضع  إلىىاتيف القاعدتيف يؤدم 
تصكر تخيمي لياتيف الحالتيف سنرمز لكؿ جزئية برمز تصكيرم يعبر عنيا كيميزىا عف 

 غيرىا. كذلؾ عمى النحك اآلتي:
 : التصور التخيمي لتوافر األساس القانوني لمجريمة:أولً 
نما ىي فعؿ شاذ كمستيجف كغير مستحسف كانت الجريمة مف الناحية الكاقعية إ إذا -ٔ

كمكدر لصفك المجتمع كأمنو كاستقراره، فسنرمز ليا مف الناحية التخيمية التصكيرية 
 ( أدناه:ٔبككنيا شكؿ أسكد المكف) مظمـ(، كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ)

 
 
 
 
 
 

كاف األساس القانكني لمجريمة يتككف مف قاعدتيف تجريميتيف ال غنى إلحداىما عف  إذا -ٕ
األخرل: أكالىما إيجابية أصمية قكاميا خضكع الفعؿ لنص يجرمو كيعاقب عميو، 
كثانيتيما سمبية تبعية قكاميا عدـ خضكع ىذا الفعؿ لنص يبيحو كما قدمنا، فسنرمز 

ية التصكيرية بقطبي مغناطيس أحدىما مكجب كاآلخر لياتيف القاعدتيف مف الناحية التخيم
 ( أدناه:ٖ، ٕسالب، كما ىك مكضح في الشكميف رقـ)

 
 
 
 
 
 

 
 

 
     خضوع الفعل لنص

  ويعاقب عليهيجرمه 

( ٌىضح انقبعذة انتجرًٌٍت 2شكم رقى)

 اإلٌجببٍت األصهٍت األونى

     
 الفعل عدم خضوع  

 لنص يبيحــــه

( ٌىضح انقبعذة انتجرًٌٍت 3شكم رقى)

 انسهبٍت انتبعٍت انثبٍَت

 ةػػػريمػػػػػالج

 يٍ انًُظىر انتخٍهً انجرًٌتصىرة ( ٌىضح 1شكم رقى)
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 ( ٌىضح اَتفبء األسبس انقبَىًَ نهجرًٌت5شكم رقى)

اإليجابية  -كاف كجكد الجريمة مف الناحية القانكنية إنما ىك حاصؿ تكافر القاعدتيف التجريميتيف إذا -ٖ
مكاف كجكد الجريمة مف  معان، أم تكافر األساس القانكني لمجريمة، فإف ذلؾ يعني أف -كالسمبية

الناحية التخيمية التصكيرية يقع بيف القطبيف المكجب كالسالب؛ لككف الجريمة إنما ىي حاصؿ تجاذب 
 ( المكضح أدناه:ٗىذيف القطبيف مع بعضيما البعض. كسنرمز لذلؾ بالشكؿ رقـ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التخيمي لنتفاء األساس القانوني لمجريمة:: التصور ثانياً 

 ينتفي األساس القانكني لمجريمة الجنائية في حالتيف ىما:
عدـ تكافر القاعدة التجريمية اإليجابية األصمية األكلى لؤلساس القانكني لمجريمة كالتي قكاميا خضكع  -ٔ

الحالة ال داعي لمبحث عف تكافر القاعدة التجريمية السمبية  هالفعؿ لنص يجرمو كيعاقب عميو. ففي ىذ
 التبعية الثانية؛ ألف كجكدىا مترتب عمى كجكد القاعدة التجريمية األكلى، كعمى عدـ كجكد سبب إباحة. 

كالتي رمزنا ليا بقطب  -اإليجابية األصمية األكلى لؤلساس القانكني لمجريمة تكافر القاعدة التجريمية -ٕ
كالتي  -كتكافر قاعدة اإلباحة اإليجابية المتمثمة في خضكع الفعؿ لنص يبيحو -مغناطيس إيجابي

تنافر القاعدتيف  إلىيؤدم مف الناحية التخيمية التصكيرية  -سنرمز ليا كذلؾ بقطب مغناطيس إيجابي
تنافر القطبيف المكجبيف كانتفاء كجكد الجريمة؛ النتفاء أساسيا القانكني. كسنرمز ليذه  أكبيتيف اإليجا

 ( المكضح أدناه:٘الحالة بالشكؿ رقـ)
 
 
 
 
1.  

 
 
 
 

 تىافر األسبس انقبَىًَ نهجرًٌت( ٌىضح 4شكم رقى)
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 ( ٌىضح قٍبو انركٍ انًبدي نهجرًٌت 6شكم رقى)

 لفرع الثانيا
 التصور التخيمي لمرحمة قياـ الجريمة عمى أركانيا وامتناعيا

قدمنا أف مرحمة قياـ الجريمة عمى أركانيا ىي مرحمة تمي مرحمة تكافر األساس القانكني 
كجكد الجريمة مف الناحية القانكنية. كأف الجريمة ال تقـك إال عمى ركنيف فقط  أكلمجريمة 

امتناع قياـ  إلىىما: الركف المادم، كالركف المعنكم. كأف تخمؼ أحد ىذيف الركنيف يؤدم 
مى أركانيا. حيث يشكؿ تخمؼ الركف المادم مانعان مف كجكد الجريمة كمف قياـ الجريمة ع

المسئكليتيف معان) الجنائية، كالمدنية (. فيما يشكؿ تخمؼ الركف المعنكم مانعان مف قياـ 
المسئكلية الجنائية فحسب. كفي سبيؿ كضع تصكر تخيمي لياتيف الحالتيف فسنرمز لكؿ 

يا كيميزىا عف غيرىا، كسيتـ ذكر ىذه الرمكز كاألشكاؿ جزئية برمز تصكيرم يعبر عن
الشكؿ الكامؿ المككف مف جميع األشكاؿ الجزئية. كذلؾ  إلىبصكرة متدرجة كمتعاقبة كصكالن 

 عمى النحك اآلتي:
 : التصور التخيمي لقياـ الجريمة عمى أركانيا:أولً 
ىك الركف  -بعد تكافر األساس القانكني لمجريمة -يتعيف البحث عف مدل تكافرهأكؿ ركف  -ٔ

المادم لمجريمة، كالذم يتككف مف ثبلثة عناصر ىي: السمكؾ، كالنتيجة، كرابطة السببية بيف 
( ٙالسمكؾ كالنتيجة. كسنرمز لقياـ ىذا الركف مف الناحية التخيمية التصكيرية بالشكؿ رقـ)

 المكضح أدناه:
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 ( ٌىضح قٍبو انركٍٍُ: انًبدي، وانًعُىي نهجرًٌت7شكم رقى) 

ىك الركف المعنكم  -بعد تكافر الركف المادم لمجريمة –ثاني ركف يتعيف البحث عف مدل تكافره  -ٕ
لمجريمة، كالذم يتككف مف ثبلثة عناصر ىي: اإلرادة الكاعية، كاإلرادة الحرة، كاإلرادة اآلثمة. 

 ( المكضح أدناه:ٚاـ ىذا الركف مف الناحية التخيمية التصكيرية بالشكؿ رقـ)كسنرمز لقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قياـ الركنيف: المادم، كالمعنكم لمجريمة، نستطيع حينيا القكؿ بقياـ الجريمة  أكبعد تكافر  -ٖ
 ( المكضح أدناه: ٛعمى أركانيا. كسنرمز لذلؾ مف الناحية التخيمية التصكيرية بالشكؿ رقـ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ٌىضح قٍبو انجرًٌت عهى أركبَهب 8شكم رقى)       
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( ٌىضح ايتُبع قٍبو انجرًٌت عهى أركبَهب؛ الَهٍبر ركُهب 9شكم رقى)

 انًبدي 

 : التصور التخيمي لمتناع قياـ الجريمة عمى أركانيا:ثانياً 
ذا  إلىانتفائو يؤدم  أكتخمؼ الركف المادم لمجريمة  -ٔ امتناع قياـ الجريمة عمى أركانيا. كا 

تخمؼ ىذا الركف فبل يككف ىناؾ ثمة داٍع لمبحث عف تكافر الركف المعنكم لمجريمة مف 
انيياره مف الناحية  إلىتؤدم  أكعدمو. كالعكارض التي تحكؿ دكف قياـ الركف المادم 

. كسنرمز ليذه (ٔ)دث الفجائيالقانكنية تتمثؿ في اآلتي: اإلكراه المادم، القكة القاىرة، الحا
 ( المكضح أدناه:ٜالعكارض مف الناحية التخيمية التصكيرية بالشكؿ رقـ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
أف الفقػو الجنػائي عمػى خػبلؼ حػكؿ عػكارض الػركف المػادم كتحديػدان حػكؿ" الحػادث الفجػائي"، فمػنيـ مػف  إلػىكىنا يتعيف عمينا اإلشارة  (ٔ)

النقطاع رابطة السببية بيف السػمكؾ كالنتيجػة المتحققػة،  ؛مف العكامؿ النافية لمركف المادمبأف الحادث الفجائي  -كمف ضمنيـ الباحث –يرل
كلػك تمثمػت  ،لػـ يكػف إلرادتػو دخػؿ فػي حػدكثيا إذاالفاعػؿ، إرادة . فالقكة المكرىو قد تككف خارجػة عػف م كالقكة القاىرةشأنو شأف اإلكراه الماد

تفاديو. فيي جميعان أسباب أجنبية متساكية مف حيث األثر كىك محك إرادة السػمكؾ  أكتكقعو أمر داخمي متصؿ بو، ما داـ يستحيؿ عميو في 
 (.ٖٛٙ، ٖٚٙ، صمرجع سابؽ ،يعمد. يسر أنكر لدل الفاعؿ، فينمحي الفعؿ كينتفي تبعان لذلؾ الركف المادم لمجريمة ) 

مرتكػب النشػاط كالنتيجػة  إلػىال ينعدـ في حالة الحػادث الفجػائي؛ ذلػؾ أف السػمكؾ ينسػب  لمجريمة بأف الركف المادمكمف الفقو مف يرل     
الػػركف  لفاعػػؿحػػادث الفجػػائي ينفػػي عػػف االمترتبػػة عميػػو، كعبلقػػة السػػببية قائمػػة بينيمػػا إذ لػػكال نشػػاط الفاعػػؿ لمػػا حػػدثت النتيجػػة، لػػذلؾ فػػإف ال

نمػا  ىػذه الحالػةمرتكب الفعؿ في  إلىكمف الكاضح أف عدـ إمكانية تكجيو المـك . المعنكم لمجريمة يعنػي لػيس فقػط انتفػاء القصػد الجنػائي، كا 
ف مػف غيػر الممكػف لمشػخص ككػا ؛ ألف الحادث كقع عمى سبيؿ الحػتـ كالمفاجػأة، ككػاف غيػر متكقػع حدكثػو،كذلؾ انتفاء الخطأ غير العمدم
بػػبلؿ،  عػػكض د. أحمػػد. ٙٛٙ، صمرجػػع سػػابؽد. محمػػد عيػػد الغريػػب، د. عمػػر الفػػاركؽ الحسػػيني، و.) المتكسػػط العنايػػة كالحػػرص تفاديػػ
 (.ٜٛٙ، صمرجع سابؽمبادئ قانكف العقكبات المصرم، 



  أرنـــــاٌ اجلــزميــــ٘ اجليائٔــــــ٘  
 بني اخلالف الفكَٕ ّالزأٖ املكتــزح

 

131 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

 ( ٌىضح ايتُبع قٍبو انجرًٌت عهى أركبَهب؛ الَهٍبر ركُهب انًعُىي10شكم رقى)

امتناع  إلىانتفائو يؤدم كذلؾ  أكقياـ الركف المادم لمجريمة كتخمؼ الركف المعنكم لمجريمة  -ٕ
 إلىتؤدم  أكقياـ الجريمة عمى أركانيا. كالعكارض التي تحكؿ دكف قياـ الركف المعنكم 

انيياره مف الناحية القانكنية تتمثؿ في اآلتي: عكارض اإلرادة الكاعية ) صغر السف، الجنكف 
اإلرادة الحرة ) اإلكراه التخدير غير االختيارم (، عكارض  أككعاىة العقؿ، غيبكبة السكر 

المعنكم، حالة الضركرة(، عكارض اإلرادة اآلثمة ) استحالة العمـ بالقانكف (. كسنرمز ليذه 
 ( المكضح أدناه:ٓٔالعكارض مف الناحية التخيمية التصكيرية بالشكؿ رقـ )
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 اخلــبتـًـــخ
ختاـ ىذا البحث بعكف مف اهلل كتكفيقو، فقد كاف لزامان عمينا ذكر  إلىكحيث نصؿ 

التكصيات أىـ ، ككذا إلييا خمصناالنتائج التي أىـ خبلصتو كباككرة نتاجو عف طريؽ عرض 
 اآلتي:، لتكتمؿ الفائدة المرجكة مف البحث، كذلؾ عمى النحك إليياالتي انتيينا 

 : النتائػػػج:أولً 
 العديد مف النتائج، أىميا: إلىخمص الباحث مف خبلؿ دراستو 

أف ىناؾ فرؽ شاسع بيف مصطمح" الركف" كغيره مف المصطمحات القانكنية كالشرط  -ٔ
كالعنصر كاألساس. كينبغي التعامؿ معو عمى ىذا النحك. كأف مف الخطأ الخمط بيف 

لكؿ مصطمح ذاتيتو كاستقبلليتو كمكضعو الذم  الركف كغيره مف المصطمحات؛ ألف
 يميزه عف غيره.

أف الخبلؼ الفقيي حكؿ مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية " لو جذكر كأسس قانكنية  -ٕ
حتى يكمنا  -يستند عمييا. كأف مف األمكر التي ساعدت عمى بقاء ىذا النزاع قائمان 

تدعيـ كجية نظره حكؿ ىذا  كاتساع رقعتو يكمان بعد يـك تركيز كؿ فقيو عمى -ىذا
 المصطمح باألسانيد كالحجج القانكنية التي تثبت صحة رأيو.

 -أف اختبلؼ كجيات النظر الفقيية حكؿ مصطمح" أركاف الجريمة الجنائية " أفضى -ٖ
تشكيو صكرة البنياف القانكني لمجريمة بإضافة أركاف أخرل  إلى -بآخر أكبشكؿ 

 جزء مف ماىيتيا، كالركف الشرعي كركف البغي.بصمة كليست  إلييالمجريمة ال تمت 
نما  -كما يعتقد بعض الفقو الجنائي -أف الجريمة الجنائية ال تقـك عمى أركاف فقط -ٗ كا 

األساس التجريمي  أكتقـك عمى أساس كأركاف. كأف ىذا األساس القانكني لمجريمة 
ال غنى إلحداىما عف األخرل: أكالىما إيجابية  لمفعؿ يتككف مف قاعدتيف تجريمتيف

أصمية قكاميا خضكع الفعؿ لنص يجرمو كيعاقب عميو، كثانيتيما سمبية تبعية قكاميا 
عدـ خضكع ىذا الفعؿ لنص يبيحو. كأف الجريمة ال تقـك إال عمى ركنيف ال ثالث ليما 

يمة، كيتعمقاف ىما: الركف المادم، كالركف المعنكم؛ ككنيما جزء مف ماىية الجر 
بالجاني أم بفعمو المادم كنيتو اإلجرامية. كأف المكاف الطبيعي لدراسة أسباب اإلباحة 
إنما يكمف في األساس القانكني لمجريمة؛ لككف أسباب اإلباحة ال تنتمي ألركاف 

 المستحدثة. أكالجريمة الفعمية 
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 : التوصيػػػات:ثانياً 
 ديد مف التكصيات، أىميا:الع إلىانتيى الباحث مف خبلؿ دراستو 

عمى فقياء القانكف التعامؿ مع المصطمحات القانكنية بحذر شديد لدقتيا كحساسية  -ٔ
التعرض ليا بأم شكؿ كاف؛ كِلما قد يترتب عمى إغفاؿ ىذا األمر مف تباينات فقيية 
مف شأنيا أف تؤثر عمى قدرة الدارسيف عمى الفيـ كاالستيعاب، كتحدث لدييـ نكعان مف 

ذاؾ. لذا، فإف مف الضركرة بمكاف أف تككف  أكاقض كالتشتت بيف اعتماد ىذا الرأم التن
ىذه المصطمحات القانكنية دقيقة المبنى كالمعنى؛ حتى ال تتداخؿ فيما بينيا كتختمط 

 مع غيرىا كيحدث المبس في فيـ معناىا كدالالتيا.
جريمة، ككذا المؤيديف لفكرة ندعك فقياء القانكف الجنائي المؤيديف لفكرة الركف الشرعي لم -ٕ

التخمي عف ىاتيف الفكرتيف، كتبني فكرة " األساس القانكني لمجريمة "  إلىركف البغي، 
بدالن عنيما؛ لسبلمة ىذه الفكرة، كاختبلؼ معنى األساس عف الركف مف الناحيتيف 

 المغكية كالقانكنية.
نحث أساتذة القانكف العامميف في حقؿ التدريس عمى التحرر مف طريقة التدريس  -ٖ

السرد الشفكم لنظريات القانكف المختمفة،  أكالتقميدية المعتمدة عمى مجرد اإللقاء 
مبسطة مف  -تخيمية تصكيرية -كمحاكلة تدعيـ ىذه الطريقة بكسائؿ شرح تكضيحية

لنكع مف الدراسات القانكنية النظرية كتخرجيا مف شأنيا أف تضفي نكعان مف الحياة ليذا ا
عمى فيـ ىذه النظريات كاستيعابيا  -في الكقت ذاتو -الجمكد، كتساعد الدارسيف

 كترسيخيا في أذىانيـ لمدد زمنية طكيمة... كما صنع الباحث في ىذا البحث.

 وآخر دعواىا أن احلمد هلل رب العادي.
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 عـــ٘ املزادــقائن
 المصادر:: أولً 
المقػػرم الفيػػكمي، المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر لمرافعػػي، الجػػزئيف  عمػػيأحمػػد بػػف محمػػد بػػف  -ٔ

 بدكف ذكر سنة النشر.األكؿ كالثاني، المكتبة العممية، بيركت، 
مختػػار الصػػحاح، دار الغػػد الجديػػد، القػػاىرة، الطبعػػة األكلػػى،  محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالقادر الػػرازم، -ٕ

 ـ.ٕٗٔٓػ ىػ ٖ٘ٗٔ
، لسػاف العػرب، الجػزء الخػامس، األنصارم جماؿ الديف ابف منظكر ،أبك الفضؿ يعممحمد بف مكـر بف  -ٖ

 بدكف ذكر سنة النشر.التراث العربي، بيركت،  إحياءدار 
_________________، لسػػػػاف العػػػػرب، المجمػػػػد السػػػػػادس، دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػػع،  -ٗ

 ـ.ٜٜٓٔىػ ػٓٔٗٔبيركت، الطبعة األكلى، 

 :الكتب القانونية المتخصصة والعامػػة: ثانياً 
، اإلثػػػـ الجنػػػائي، دراسػػػة مقارنػػػة، دار النيضػػػة العربيػػػة، القػػػاىرة، الطبعػػػة األكلػػػى، د. أحمػػػد عػػػكض بػػػبلؿ -ٔ

 ـ.ٜٛٛٔ
مبادئ قانكف العقكبات المصرم، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ط ، ____________ -ٕ

 ـ.ٜٕٓٓ -ٕٛٓٓ

التػراث العربػي، بيػركت، بػدكف ذكػر سػنة  إحياءجندم عبدالممؾ، المكسكعة الجنائية، المجمد الثالث، دار  -ٖ
 النشر.

 ػ ىػػٔٔٗٔد. حسني الجنػدم، شػرح قػانكف العقكبػات اليمنػي، القسػـ العػاـ، بػدكف ذكػر دار نشػر كمكانػو،  -ٗ
 ـ.ٜٜٔٔ

 ـ. ٕٓٓٓلنيضة العربية، القاىرة، طبعة د. حسنيف عبيد، دركس في قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار ا -٘
الجرائـ المضرة بالمصمحة العامػة، الرشػكة كاالعتػداء عمػى المػاؿ العػاـ فػي ضػكء أحكػاـ د. خالد عبدالباقي الخطيب،  -ٙ

 ـ.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ، ٔالتشريع كالفقو كالقضاء، مكتبة خالد بف الكليد، دار الكتب، صنعاء، ط
فػػي اإلسػػبلـ، دراسػػة مقارنػػة بالقػػانكف الكضػػعي، دار الشػػككاني أحمػػد األعػػكش، األمػػف الكقػػائي  يعمػػد.  -ٚ

 لمطباعة كالنشر، بدكف ذكر مكاف النشر كتاريخو.
حسف الشرفي، شرح قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمنػي، القسػـ العػاـ، الجػزء األكؿ، النظريػة العامػة  يعمد.  -ٛ

 ـ.ٕٗٔٓىػ ػ ٖ٘ٗٔ، لمجريمة، مكتبة الكسطية لمنشر كالتكزيع، صنعاء، الطبعة السابعة
يكسؼ حربة، النظريػة العامػة لمنتيجػة اإلجراميػة فػي قػانكف العقكبػات، دراسػة مقارنػة، بػدكف ذكػر  عميد.  -ٜ

 ـ.ٖٕٔٓ ػىػ ٖٗٗٔدار نشر كمكانو، الطبعة الثانية، 
بػدكف ذكػر دار  عكض محمد يعيش، الحماية الجنائية لممكظؼ العاـ بػالتطبيؽ عمػى رجػؿ الشػرطة، د. -ٓٔ

 ـ.ٕٔٓٓالطبعة الثانية،  ، صنعاء،نشر
د. فريد ركابػح، محاضػرات فػي القػانكف الجنػائي العػاـ، مطبكعػة الػدركس لطمبػة السػنة الثانيػة ليسػانس،  -ٔٔ

 ـ.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓكمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة محمد لميف دباغيف، سطيؼ، 
نشػػر كمكانػػو، الطبعػػة د. محمػػد جمعػػة عبػػدالقادر، جػػرائـ أمػػف الدكلػػة عممػػان كقضػػاءان، بػػدكف ذكػػر دار  -ٕٔ

 األكلى، بدكف ذكر سنة النشر.



  أرنـــــاٌ اجلــزميــــ٘ اجليائٔــــــ٘  
 بني اخلالف الفكَٕ ّالزأٖ املكتــزح

 

135 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

د. محمػػػد زكػػػي أبػػػك عػػػامر، قػػػانكف العقكبػػػات، القسػػػـ العػػػاـ، دار المطبكعػػػات الجامعيػػػة، اإلسػػػكندرية،  -ٖٔ
 ـ.ٜٙٛٔ الطبعة األكلى،

 ـ.ٜٜٙٔ، ٕطد. محمد سبلـ مدككر، المدخؿ لمفقو اإلسبلمي، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  -ٗٔ
ب، د. عمر الفاركؽ الحسيني، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، بدكف ذكػر دار د. محمد عيد الغري  -٘ٔ

 ـ.ٕٓٓٓ-ٜٜٜٔنشر كمكانو، 
د. محمػػػكد محمػػػكد مصػػػطفى، شػػػرح قػػػانكف العقكبػػػات، القسػػػـ العػػػاـ، مطبعػػػة جامعػػػة القػػػاىرة، الطبعػػػة  -ٙٔ

 ـ.    ٖٜٛٔالعاشرة، 
معيػػد الدراسػػات العربيػػة ، جامعػػة د. محمػػكد نجيػػب حسػػني، أسػػباب اإلباحػػة فػػي التشػػريعات العربيػػة،  -ٚٔ

 ـ.ٕٜٙٔالدكؿ العربية، القاىرة، 
، شرح قانكف العقكبات، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة _______________ -ٛٔ

 ـ.  ٜٜٛٔالسادسة، 
امػػة لمجريمػػة، مؤسسػػة نكفػػؿ، د. مصػػطفى العػػكجي، القػػانكف الجنػػائي العػػاـ، الجػػزء األكؿ، النظريػػة الع -ٜٔ

 ـ.              ٜٛٛٔ، الطبعة الثانية، بيركت
د. نبيؿ محمد السماكم، الجرائـ الخطرة عمى األمف العاـ، حقيقتيا كأىـ صػكرىا، بػدكف ذكػر دار نشػر  -ٕٓ

 ـ.ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓكمكانو، الطبعة األكلى، 
الطبعػػة د. ىبللػػي عبػػدالبله أحمػػد، شػػرح قػػانكف العقكبػػات، القسػػـ العػػاـ، دار النيضػػة العربيػػة، القػػاىرة،  -ٕٔ

 ـ.ٜٚٛٔاألكلى، 
 ـ.ٜٜٛٔ، شرح قانكف العقكبات، النظريات العامة، بدكف ذكر دار نشر كمكانو، عميد. يسر أنكر   -ٕٕ

 : الرسائؿ العممية:ثالثاً 
خمكد سامي آؿ معجكف، النظرية العامة لئلباحة، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة د.  -ٔ

 . ـٜٗٛٔالقاىرة، 

 :الدوريات واألبحػاث: رابعاً 
د. أسػػامة شػػكقي المميجػػي، تنفيػػذ أحكػػاـ التحكػػيـ األجنبيػػة، بحػػث منشػػكر بمجمػػة التحكػػيـ الصػػادرة عػػف  -ٔ

 .ـٕ٘ٓٓ(، ٛٙالعدد )صنعاء،  المركز اليمني لمتكفيؽ كالتحكيـ،
د. أكػثـ الخػػكلي، اتفػػاؽ التحكػيـ كبياناتػػو الجكىريػػة، بحػث منشػػكر بمجمػػة التحكػيـ الصػػادرة عػػف المركػػز  -ٕ

 .ـٕ٘ٓٓ(، مارس ٔٙالعدد )صنعاء، اليمني لمتكفيؽ كالتحكيـ، 
د. شػػاىر مجاىػػد الصػػبلحي، الرقابػػة القضػػائية عمػػى التحكػػيـ فػػي القػػانكف اليمنػػي، مقػػاؿ منشػػكر بمجمػػة  -ٖ

 ـ.ٕٙٓٓ(، ٜ) التحكيـ العربي، العدد
كالعػػػدؿ، بحػػػث منشػػػكر بمجمػػػة التحكػػػيـ  كاألنصػػػاؼد. عبدالحميػػػد االحػػػدب، التحكػػػيـ المطمػػػؽ بالصػػػمح  -ٗ

 ـ.ٕٕٔٓ، لمعاـ ٘ٔالعالمية، العدد
، ة الحقػكؽ الككيتيػةد. عزمي عبدالفتاح، سمطة المحكميف فػي تفسػير أحكػاميـ، بحػث منشػكر فػي مجمػ -٘

 ـ.ٜٜٗٔ(، ٗالعدد )
بحػث ، االتجاىات الحديثة كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية فػي القػانكف اليمنػي، د. غازم شايؼ األغبرم -ٙ

 ـ.ٕٕٓٓ (،ٖٖالعدد )صنعاء، مجمة التحكيـ الصادرة عف المركز اليمني لمتكفيؽ كالتحكيـ، منشكر ب
د. فتحػػي كالػػي، دكر القاضػػي فػػي مػػنح القػػكة التنفيذيػػة ألحكػػاـ التحكػػيـ، بحػػث منشػػكر بمجمػػة التحكػػيـ  -ٚ

 .ـٕٙٓٓ(، ٜمتحكيـ الدكلي(، العدد )ل)يصدرىا االتحاد العربي  العربي



  أرنـــــاٌ اجلــزميــــ٘ اجليائٔــــــ٘  
 املكتــزحبني اخلالف الفكَٕ ّالزأٖ 

136 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

د. محمػػػكد سػػػمير الشػػػرقاكم، القػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى مسػػػائؿ التحكػػػيـ، بحػػػث منشػػػكر بمجمػػػة  -ٛ
 .ـٜٕٓٓالثالث عشر، ديسمبر العدد  ،التحكيـ العربي

، كميػة القانكنيػة كاالقتصػاديةمػة العمػكـ د. محمكد ىاشـ، استنفاد كالية المحكمػيف، بحػث منشػكر فػي مج -ٜ
 ـ.ٜٜٓٔ(، ٗالحقكؽ، جامعة القاىرة، العدد )

د. كجػػػدم راغػػػب، ىػػػؿ التحكػػػيـ قضػػػاء، بحػػػث منشػػػكر بمجمػػػة الحقػػػكؽ الككيتيػػػة، كالمعنيػػػة بالدراسػػػات  -ٓٔ
 ـ.ٜٗٛٔ(، ٕ)لقانكنية كالشرعية، العدد ا

فػي التشػريع الكػكيتي، مقارنػػنا بمػا كرد فػي اتفاقيػات  د. يعقكب صرخكة، شػركط صػحة الحكػـ التحكيمػي -ٔٔ
 .ـٕٕٔٓ ،(ٛٔالتحكيـ، بحث منشكر بمجمة الحقكؽ الككيتية، العدد )

المجمػػة القضػػائية اليمنيػػة، كىػػي مجمػػة تصػػدر عػػف كزارة العػػدؿ، كتعنػػى بػػالبحكث كالدراسػػات القانكنيػػة  -ٕٔ
 ـ.ٕٕٔٓ ،كالتشريعية، العدد الثاني

 :قوانيفالالدساتير و  :خامساً 
 ـ كتعديبلتو.ٜٜٔٔة لسنة دستكر الجميكرية اليمني -ٔ
 ـ.ٜٜٗٔ( لسنة ٕٔقانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني رقـ) -ٕ
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 الدراســــ٘ ملدـــص

لعديد مف مضامينو، حيث انتقؿ مفيـك شيد ميداف الدراسات األمنية تكسعنا كبيرنا في ا
أمف المجتمعات؛ كذلؾ بسبب التحكؿ في طبيعة  إلىاألمف في الكقت الحالي مف أمف الدكلة 

التيديدات األمنية التي لـ تعد قاصرة عمى األخطار العسكرية التقميدية، بؿ تعدتيا لتشمؿ 
 رعية". أخطارنا جديدة غير عسكرية، كلعؿ مف أبرزىا: "اليجرة غير الش

بياف األسباب الرئيسية التي جعمت مف اليمف بمد عبكر  إلىكتيدؼ ىذه الدراسة 
لممياجريف اإلثيكبييف، كمقصدنا لبلجئيف الصكمالييف، كبياف أىـ التداعيات الناجمة عف ذلؾ، 

 كتقييـ السياسات المتبعة لمكاجية اليجرة غير الشرعية في اليمف.
دراسة عمى ثبلثة مباحث، خصصنا المبحث األكؿ: مف أجؿ ذلؾ، فقد اشتممت ىذه ال

لبياف ماىية اليجرة غير الشرعية، كقد كضحنا في المبحث الثاني: تداعيات اليجرة غير 
الشرعية عمى اليمف، كتناكلنا في المبحث الثالث: آليات مكاجية اليجرة غير الشرعية في 

 اليمف.
كقد اعتمدنا في كتابة ىذا البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج القانكني، كقد 

عدد مف النتائج كالتكصيات، بما يعزز العمؿ عمى معالجة أسباب  إلىتكصمنا في النياية 
 ىذه الظاىرة عمى المستكل المحمي، كسف تشريعات كطنية لمحد منيا.

 عية، المياجر، البلجئ، التداعيات، آليات المكاجية.الكممات المفتاحية: اليجرة غير الشر 
 

ABSTRACT 

The field of security witnessed a significant expansion in its contents, where the 
concept of security has moved at the present time from the security of the state to the 
security of societies, This is due to the shift in the nature of security threats, Which 
are no longer confined to traditional military threats, but rather include new, non-
military threats, perhaps the most prominent of which are: illegal immigration.   

This study aims to explain the main reasons that made Yemen a country of 
transit for Ethiopian immigrants and a destination for Somali refugees and to 
indicate the most important repercussions resulting from that and to evaluate the 
policies adopted to combat illegal immigration in Yemen. 

For that, this study included three sections. We devoted the first topic: to clarify 
the nature of illegal immigration, We have clarified in the second topic: the 
repercussions of illegal immigration, and we dealt with in the third topic: the 
mechanisms of combating illegal immigration in Yemen. 

In writing this research, we have relied on the descriptive, analytical and legal 
approach, and we have reached a number of results and recommendations in the end, 
in a way that enhances work to address the causes of this phenomenon at the local 
level and enact national legislation to reduce it. 
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 ٘:ـــاملكدم
، كقػد (ٔ)ـٜٜٔٔالػيمف مػع انييػار حككمػة الصػكماؿ عػاـ  إلػىبدأت اليجرة غير الشػرعية 

تسػػػبب ذلػػػؾ فػػػي نػػػزكح أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف الصػػػكمالييف خػػػارج الػػػببلد، حيػػػث عبػػػر الكثيػػػر مػػػنيـ 
 إلػػىالحػػدكد اليمنيػػة بالمخالفػػة لمقػػكانيف كالتشػػريعات المعمػػكؿ بيػػا فػػي تنظػػيـ دخػػكؿ األجانػػب 

، كتستضػػػػػيؼ الػػػػػيمف فػػػػػي الكقػػػػػت الػػػػػراىف عمػػػػػى أراضػػػػػييا حػػػػػكالي (ٕ)اإلقمػػػػػيـ السػػػػػيادم لمدكلػػػػػة
، كىػػػك مػػػا يعتبػػػر ثػػػاني أكبػػػر عػػػدد مػػػف البلجئػػػيف (ٖ)جئػػػيف الصػػػكمالييف( مػػػف البلٓٓٓ,ٕٗ٘)

 . (ٗ)الصكمالييف في العالـ
خػػػبلؿ  (٘)كقػػػد صػػػاحب المجػػػكء الصػػػكمالي؛ تػػػدفؽ أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف دكؿ القػػػرف اإلفريقػػػي

السنكات العشر األخيػرة، السػيما مػف إثيكبيػا؛ كذلػؾ بحثنػا عػف فػرص العمػؿ لػدل دكؿ الخمػيج، 
ـ، دخػػؿ ٕٕٓٓأنػػو خػػبلؿ شػػير ينػػاير  إلػػى (ٙ)ية لممنظمػػة الدكليػػة لميجػػرةكتشػػير آخػػر إحصػػائ

% مػػنيـ، كمػػا إف ٜ٘( ميػػاجرنا، حيػػث مثػػؿ اإلثيػػكبييف مػػا نسػػبتو ٔٓٔ,ٔٔالػػيمف حػػكالي ) إلػػى
ـ، عف طريؽ البحر مػف ٜٕٔٓ( شخص قد سافركا شيرينا عمى مدار العاـ ٓٓ٘,ٔٔحكالي )

ػػا فػػي الػػيمف، ممػػا يجعػػؿ ىػػذا  إلػػىالقػػرف اإلفريقػػي  الطريػػؽ البحػػرم أكثػػر طػػرؽ اليجػػرة ازدحامن
ـ؛ بينمػػا ٜٕٔٓالػػيمف فػػي عػػاـ  إلػػى( ألػػؼ إفريقػػي خمػػيج عػػدف ٖٛٔالعػػالـ، حيػػث عبػػر نحػػك )

 إلػى( ألػؼ ميػاجر عػف طريػؽ البحػر األبػيض المتكسػط ٓٔٔعبػر خػبلؿ نفػس الفتػرة حػكالي )
 .(ٚ)أكركبا

                                  
كرقػػة عمػؿ مقدمػػة فػػي الكرشػة التػػي أقاميػػا ( أ. جمػاؿ محمػػد الجعبػػي: المجػكء كاإلتجػػار فػػي البشػر )عمميػػة المجػػكء فػي الػػيمف(، ٔ)

 .ٛٗٔـ، ص ٕٗٔٓ مركز دراسات اليجرة كالبلجئيف، بعنكاف "اليجرة المختمطة كأثرىا عمى اإلتجار بالبشر"، جامعة صنعاء،

ناجي األعكج: ظاىرة اإلتجار بالبشر نظرينا كفي الكاقع اليمني، كرقة عمؿ مقدمة في الكرشة التي أقاميا مركز  عمى( د. ٕ)
 .ٛٔـ، ص ٕٗٔٓ دراسات اليجرة كالبلجئيف، بعنكاف "اليجرة المختمطة كأثرىا عمى اإلتجار بالبشر"، جامعة صنعاء،

ـ، كالمنشػػػكر فػػػي أبريػػػؿ ٜٕٔٓالػػػيمف،  –( أنظػػػر: التقريػػػر السػػػنكم لممفكضػػػية السػػػامية لؤلمػػػـ المتحػػػدة لشػػػئكف البلجئػػػيف ٖ)
 .ٖٖـ، ص ٕٕٓٓ

ـ، كالصػػػادرة عػػػف دائػػػرة التكجيػػػو ٕٛٓٓأغسػػػطس  ٕٔ( الصػػػادر بتػػػاريخ: ٜٓٗٔسػػػبتمبر، العػػػدد ) ٕٙ( أنظػػػر: صػػػحيفة ٗ)
 .ٛٔالمعنكم لمقكات المسمحة، صنعاء، ص 

طقة القرف اإلفريقي ىي المنطقة الكاقعة عمى رأس مضػيؽ بػاب المنػدب مػف السػاحؿ اإلفريقػي، كالتػي يحػدىا المحػيط ( من٘)
اليندم جنكبنا، كالبحر األحمر شماالن، كتتككف ىذه المنطقػة مػف الػدكؿ التاليػة: )اريتريػا، جيبػكتي، الصػكماؿ، إثيكبيػا(. لممزيػد 

 .  m.marefa.orgأنظر: 

ـ، كىػػػي تتمتػػػع بالشخصػػػية القانكنيػػػة، كيقػػػع مقرىػػػا الرئيسػػػي فػػػي جنيػػػؼ ٜٔ٘ٔة الدكليػػػة لميجػػػرة عػػػاـ ( تأسسػػػت المنظمػػػٙ)
دكلػػػة، كىػػػي تعمػػػؿ مػػػع شػػػركائيا مػػػف المجتمػػػع الػػػدكلي عمػػػى المسػػػاعدة فػػػي مكاجيػػػة  ٕٚٔبسكيسػػػرا، كتضػػػـ فػػػي عضػػػكيتيا 

تقرير األنشطة الخاص بالمنظمة الدكليػة التحديات الخاصة باليجرة، كتدعـ المعيشة السكية، كحقكؽ اإلنساف. لممزيد أنظر: 
 . ٔ، ص ٕٙٔٓاليمف،  –لميجرة 

ـ. ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٚ( أنظػػػػػػػػػر: المكقػػػػػػػػػع الرسػػػػػػػػػمي لممنظمػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة لميجػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػت، تػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػارة ٚ)
www.ye.one.orq. 



 اهلذــــزٗ غـــري الشزعٔـــــ٘ فــٕ الٔنــــً 
)األسباب، ّالتداعٔات، ّآلٔات املْادَ٘(

140 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

لمكقعيػػا  ان ر كتعتبػر الػػيمف إحػدل دكؿ االسػػتقباؿ، كالعبػػكر، بالنسػبة لمميػػاجريف األفارقػة؛ نظػػ
الخمػػيج  إلػػىككنيػػا بكابػػة دخػػكؿ  إلػػىالجغرافػػي القريػػب مػػف منطقػػة القػػرف اإلفريقػػي، باإلضػػافة 

العربػػػػي، حيػػػػث أصػػػػبحت سػػػػكاحميا الغربيػػػػة، كالجنكبيػػػػة قبمػػػػةن ألعػػػػداد ىائمػػػػة مػػػػف الميػػػػاجريف 
التالي ُيشكؿ ىؤالء خطكرة أمنية، كاقتصادية، كاجتماعية، كصحية عمػى الشػعب كالبلجئيف، كب

عمػػى الصػػعيد  سػػكاءن اليمنػػي؛ لػػذلؾ تبػػذؿ الػػيمف جيػػكدنا كبيػػرة لمكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، 
الػػدكلي عػػف طريػػؽ عقػػد اتفاقيػػات تعػػاكف ثنائيػػة كجماعيػػة أـ مػػف خػػبلؿ المعالجػػات التشػػريعية، 

كؿ أبعػػاده كدالالتػػو فػػي البنػػكد البلحقػػة مػػف ىػػذه الدراسػػة بعػػد اإلشػػارة كاألمنيػػة؛ كذلػػؾ مػػا سػػنتنا
 أىمية الخطكات اإلجرائية لمدراسة فيما يمي:  إلى
 : مشكمة الدراسة:أولً 

تكمػػف مشػػكمة ىػػذه الدراسػػة فػػي خطػػكرة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، كتشػػعب العناصػػر المككنػػة 
مسػألة أمنيػة؛ ألنيػا أصػبحت ُتشػكؿ تيديػدنا أمنينػا عمػى  إلػىليا، فيي ظاىرة اجتماعية تحكلت 

ػػػا بعػػػد آخػػػر، قػػػد جعػػػؿ مػػػف  ػػػا يكمن الػػػيمف، كمػػػا إف اتخػػػاذ ىػػػذه الظػػػاىرة شػػػكبلن مسػػػتمرنا كمتعاظمن
حجميػػا كتػػداعياتيا أمػػرنا يسػػتحؽ الكقػػكؼ عنػػده كثيػػرنا، كبالتػػالي يمكػػف صػػياغة اإلشػػكالية عمػػى 

مف القرف اإلفريقػي تششػكؿ خطػًرا ييػدد أمػف  ىؿ أصبحت اليجرة غير الشرعية النحك التالي:
 واستقرار اليمف؟

 كانطبلقنا مف ىذه اإلشكالية، تتفرع التساؤالت التالية:
مػػا حجػػـ أعػػداد الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف فػػي الػػيمف؟ كىػػؿ تكجػػد عبلقػػة بػػيف تػػردم  .ٔ

 األكضػاع االقتصػػادية كالسياسػية كاألمنيػػة فػي دكؿ القػػرف اإلفريقػي بزيػػادة اليجػرة غيػػر
 الشرعية؟

ما ىي تداعيات اليجرة غير الشػرعية عمػى الػيمف؟ كىػؿ أصػبحت تمثػؿ خطػكرة أمنيػة  .ٕ
 كاقتصادية كاجتماعية كصحية عمى المجتمع اليمني؟

كيػػؼ سػػاىمت السياسػػية التشػػػريعية لمػػيمف فػػي زيػػادة تػػػدفؽ الميػػاجريف كالبلجئػػيف مػػػف  .ٖ
يمنيػػػة فػػػي احتكائيػػػا القػػرف اإلفريقػػػي؟ كىػػػؿ اسػػتطاعت الجيػػػكد التػػػي تبػػػذليا الحككمػػة ال

 كالتصدم ليا؟  
 : فرضيات الدراسة:ثانياً 

أكثػر، منيػا متغيػرات  أكتعرؼ الفرضية عمى أنيا تفسيرات مقترحة لمعبلقة بيف متغيريف 
، كالبحث يسير في ىػذا االتجػاه، كىػك معرفػة مػدل التػرابط النسػبي بػيف (ٔ)سابقة، كأخرل تابعة

في اإلشػكالية؛ لػذلؾ يمكػف كضػع الفرضػية الرئيسػية التاليػة:  إلييابعض المتغيرات التي أشرنا 

                                  
ـ، ٕٜٜٔ، ٔة، القػػاىرة، طالمكتبػػة األكاديميػػ( د. محمػػد الصػػاكم محمػػد مبػػارؾ: البحػػث العممػػي )أسسػػو كطريقػػة كتابتػػو(، ٔ)

 .  ٙٔص 
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"تعتبر اليجرة غير الشرعية مف منطقػة القػرف اإلفريقػي سػبًبا لتيديػد األمػف والسػتقرار فػي 
 .اليمف"

 كتتفرع عف الفرضية الرئيسية، فرضيات ثانكية، كلعؿ أىميا:
كاألمنيػػػة لمنطقػػػة القػػػرف كممػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ تػػػردم فػػػي األكضػػػاع االقتصػػػادية كالسياسػػػية  .ٔ

 اإلفريقي، كمما ساىـ ذلؾ في زيادة تدفؽ المياجريف نحك اليمف.
الػػػيمف، كممػػػا زاد معيػػػا  إلػػػىكممػػػا ازدادت أعػػػداد الميػػػاجريف غيػػػر الشػػػرعييف الكافػػػديف  .ٕ

 التيديد األمني، كعدـ االستقرار االقتصادم كاالجتماعي كالصحي في المجتمع.  
ة كاآلليات التنفيذية المتبعة فػي الػيمف غيػر فعَّالػة، كممػا كمما كانت السياسات التشريعي .ٖ

 ساىـ ذلؾ بشكؿ مباشر في عدـ احتكاء اليجرة غير الشرعية كخركجيا عف السيطرة.
 : أىمية الدراسة:ثالثاً 
األىميػػػة العمميػػػة: تنبثػػػؽ أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف حيكيػػػة المكضػػػكع الػػػذم تتناكلػػػو، حيػػػث  .ٔ

الفتػػػرة األخيػػػرة تحظػػػى باىتمػػػاـ العديػػػد مػػػف الميػػػاديف أصػػػبحت اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية فػػػي 
البحثية كاألكاديمية، السيما الميتمة بالعبلقات الدكلية، كالدراسات األمنيػة، كىػك مػا يثػرم 
المكتبة القانكنية، كاألمنية، بمكضكع جديد يرتبط بكاقػع األحػداث التػي تشػيدىا الػيمف فػي 

 الكقت الراىف.
ة ىػذه الدراسػة فػػي معرفػة كيفيػة تػأثير اليجػرة غيػر الشػػرعية تتمثػؿ أىميػ األىميػة العمميػة: .ٕ

عمػػػػى الػػػػيمف فػػػػي مختمػػػػؼ المسػػػػتكيات األمنيػػػػة، كاالقتصػػػػادية، كاالجتماعيػػػػة، كالصػػػػحية، 
السػػػيما مػػػع تزايػػػد تػػػدفؽ الميػػػاجريف كالبلجئػػػيف مػػػف منطقػػػة القػػػرف اإلفريقػػػي خػػػبلؿ الفتػػػرة 

لنتػػائج كالتكصػػيات التػػي سػػكؼ األخيػػرة، كمػػا تتجمػػى األىميػػة العمميػػة ليػػذه الدراسػػة فػػي ا
تسػػفر عنيػػا، كالتػػي قػػد تسػػاعد عمػػى تقيػػيـ أسػػباب ىػػذه الظػػاىرة، ككضػػع الحمػػكؿ المناسػػبة 

 لمحد منيا.
 : أىداؼ الدراسة:رابعاً 

 تحقيؽ األىداؼ اآلتية: إلىتسعى ىذه الدراسة 
 األراضي اليمنية. إلىتحديد أىـ األسباب التي تساىـ في تدفؽ المياجريف األفارقة  .ٔ
تكضػػيح أبػػرز التػػداعيات األمنيػػة الناجمػػة عػػف اليجػػرة غيػػر الشػػرعية التػػي تػػؤثر عمػػى  .ٕ

 األمف كاالستقرار في اليمف.
تقيػػػيـ سياسػػػات الػػػيمف فػػػي مكاجيػػػة اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية عمػػػى المسػػػتكييف التشػػػريعي  .ٖ

 كالتنفيذم.
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 : مبررات الدراسة:خامساً 
 عدَّة أسباب، كلعؿ أىميا ما يمي: إلىترجع مبررات اختيار مكضكع الدراسة 

إف دراسػػة ىػػذا المكضػػكع نػػابع مػػف اىتمػػامي الشخصػػي بػػاليجرة غيػػر  األسػػباب الذاتيػػة: .ٔ
الشرعية، كالذم دفعني أكثر لمعالجتو ىك ارتباطيا ارتباطنػا كثيقنػا بػاألمف القػكمي؛ نظػرنا 

 لككنيا تعد مف أىـ التيديدات األمنية التي تكاجييا اليمف.
مكضػػكعية: يعتبػػر المكضػػكع مػػف الدراسػػات األمنيػػة التػػي ُتسػػاير التطػػػكرات األسػػباب ال .ٕ

المكجكدة حالينا عمى الساحة الكطنية؛ فقد كشفت كزارة الداخمية في صنعاء بداية ينػاير 
، السيما اإلمارات في تجنيػد اآلالؼ مػف الميػاجريف (ٔ)ـ عف تكرط دكؿ العدكافٕٕٓٓ

مجاف الشػعبية فػي مقابػؿ الحصػكؿ عمػى المػاؿ، اإلثيكبييف؛ لمقتاؿ ضد قكات الجيش كال
. كنظػػػػرنا لمػػػػا يمثمػػػػو ىػػػػؤالء الميػػػػاجركف مػػػػف خطػػػػكرة أمنيػػػػة عمػػػػى المجتمػػػػع (ٕ)كالجنسػػػػية

اليمني؛ فقد كجو كزير الداخمية المكاء. عبد الكريـ أمير الديف الحكثي بتشكيؿ لجنة مف 
مػػف النقػػاط  مختمػػؼ الجيػػات األمنيػػة؛ لكضػػع خطػػة يػػتـ بمكجبيػػا منػػع تػػدفؽ الميػػاجريف

؛ لػذلؾ (ٖ)بمػدانيـ إلػىاألمنية، كضبط كتجميع المتكاجديف فػي الػداخؿ تمييػدنا إلعػادتيـ 
فيػػػذه الدراسػػػة تحػػػاكؿ تكضػػػيح حجػػػـ اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية فػػػي الػػػيمف، كتحديػػػد أىػػػـ 
أسبابيا، كالتعرؼ عمى التداعيات الناجمة عنيا، كتقييـ الكسائؿ التي اتخػذتيا الحككمػة 

 يا، ككضع الحمكؿ المناسبة ليا.اليمنية لمكافحت
 : منيجية الدراسة:سادساً 

النتيجة التي  إلىكاف إعداد البحث بصفة عامة يعني اختيار منيج معيف لمكصكؿ  إذا
 الباحث، فقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المناىج التالية: إليياييدؼ 
حيث يصؼ ىذا المػنيج ظػاىرة اليجػرة غيػر الشػرعية كمػا ىػي فػي  المنيج الوصفي: .ٔ

الكاقػػػع، ككمػػػا تػػػدؿ عمييػػػا البيانػػػات كالمعمكمػػػات كاإلحصػػػائيات فػػػي تقػػػارير المنظمػػػات 
 الدكلية.

كىػك تحميػؿ البيانػػات كالمعمكمػات كاإلحصػائيات مػػف أجػؿ اكتشػػاؼ  المػنيج التحميمػػي: .ٕ
الػيمف، كبيػاف أىػـ  إلػىمية، كالػدخكؿ أسباب مغادرة المياجريف كالبلجئيف بمدانيـ األص

 التداعيات الناجمة عنيا، كالعمؿ عمى اقتراح الحمكؿ المناسبة ليا.

                                  
ـ حربنا عدكانيو تشنيا دكؿ التحالؼ بقيادة المممكة العربية السعكدية، تحت ذريعة إعػادة ٕ٘ٔٓمارس  ( تكاجيو اليمف منذُ ٔ)

 اليمف. إلىالشرعية 

 .ٗـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓفبراير  ٖٕ( الصادر يـك األحد بتاريخ: ٖٕٗٔٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٕ)

 .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٖ)
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 سػكاءن كىك التعرض لمنصكص القانكنية التػي تعػالج ىػذا المكضػكع،  المنيج القانوني: .ٖ
ف بعضػػػيا قػػػد جػػػاءت غامضػػػة أحياننػػػا،  عمػػػى المسػػػتكل الػػػكطني أـ الػػػدكلي، السػػػيما كا 

أخرل، كبالتالي كشؼ ىذا الغمكض، كتحديػد مضػمكف ىػذه النصػكص؛ كعامة أحياننا 
 أفضؿ الحمكؿ المناسبة لمعالجة اليجرة غير الشرعية.   إلىكذلؾ لمكصكؿ 

 : خطة الدراسة:سابعاً 
 إلػػىفػػي محاكلػػو لئلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت التػػي طرحتيػػا إشػػكالية ىػػذه الدراسػػة باإلضػػافة 

ثبلثػة  إلػىتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا، كجد الباحث مف المناسب تقسيـ خطة ىذه الدراسة 
 مباحث تتبعيما خاتمة، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 المبحث األوؿ: ماىيػػػة اليجػػػػػػرة غير الشػػػػػرعيػػػػػػة.
 المطمب األكؿ: مفيػػـك اليجػػػرة غير الشرعيػػػة. -
 اليمف. إلىتدفؽ اليجرة غير الشرعية المطمب الثاني: أسباب  -

 المبحث الثاني: تداعيات اليجرة غير الشرعية عمى اليػػمف.
 المطمب األكؿ: التداعيػات األمنية لميجػرة غير الشرعيػة عمى اليمف. -
 المطمب الثاني: التداعيات غير األمنية لميجرة غير الشرعية عمى اليمف. -

 غير الشرعية في اليمف. المبحث الثالث: آليات مواجية اليجرة
 المطمب األكؿ: اآلليات التشريعية لمكاجية اليجرة غير الشرعية في اليمف. -
 المطمب الثاني: اآلليات التنفيذية لمكاجية اليجرة غير الشرعية في اليمف. -
 : النتػػػػائػػػػػػػػػج كالتػػػػػػػػػػػكصيػػػػػػػػػػػات.الخاتمة
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 ادلجحث األٔل
 يبٍْـــخ اذلجـــرح غري انشرػٍــــخ

 تًهٍذ وتقسٍى:
نحاكؿ مف خبلؿ ىذا المبحث بياف مفيـك اليجرة غير الشرعية، يميو بعد ذلؾ تحديد أىـ 

الػػػيمف، كىػػػك مػػػا سػػػيتـ دراسػػػتو فػػػي  إلػػػىأسػػػباب تػػػدفؽ الميػػػاجريف غيػػػر الشػػػرعييف كالبلجئػػػيف 
 المطمبيف التالييف:

 ػػػػػػػػرة غير الشرعيػػػػػػة.مفيػػػػػػػػـك اليج المطمب األكؿ:
 اليمف. إلىأسباب تدفؽ اليجرة غير الشرعية  المطمب الثاني:

 املطلب األّل
 مفَـــْو اهلذـــزٗ غري الشزعٔــــ٘ 

تحديػػد مفيػػـك اليجػػرة غيػػر الشػػرعية البحػػث فػػي تعريفيػػا، ثػػـ الكقػػكؼ عمػػى تحديػػد يقتضػػي 
أىـ أشكاليا، يميو بعد ذلؾ بياف حجميا في اليمف، ككذلؾ طرؽ مغادرتيا مف القرف اإلفريقي، 

 سيتـ دراستو مف خبلؿ الفركع اآلتية:اليمف، ك  إلىكأماكف كصكليا 
 الفرع األوؿ
 الشرعيػػػةتعريػػػؼ اليجػػػرة غير 

: المفػػظ األكؿ (ٔ)مصػػطمح مركػػب مػف لفظػػيف –فػػي حقيقػػة األمػر  –اليجػرة غيػػر الشػرعية 
مجمكعػػة مػػف الميػػاجريف مكػػاف  أك"اليجػػرة " كىػػك مػػا يػػدؿ فػػي معنػػاه عمػػى أف يتػػرؾ الميػػاجر 
؛ فػي حػيف يػدؿ المفػظ اآلخػر "غيػر (ٕ)إقامتيـ لينتقمكا لمعيش في مكاف آخػر مػع نيػة البقػاء فيػو

عمى مخالفة القكانيف كالتشريعات المعمكؿ بيا في تنظيـ دخكؿ المػكاطنيف كاألجانػب  الشرعية"
 .(ٖ)اإلقميـ السيادم لمدكلة إلى

تعقيػػػدنا، حيػػػث يتميػػػز مفيكميػػػا  اإلنسػػػانيةكتعػػػد اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية مػػػف أكثػػػر الظػػػكاىر 
ات التػي عمػى المسػتكل الػكطني أـ الػدكلي، كمػا يؤكػد ذلػؾ تعػدد االصػطبلح سػكاءن بالغمكض، 

اليجػػرة  أكاليجػػرة غيػر القانكنيػػة،  أكتطمػؽ عمػػى نفػس الظػػاىرة، مثػؿ: اليجػػرة غيػػر المشػركعة 
ا فػػي دكؿ  أكاليجػػرة غيػػر المرخصػػة  أكغيػػر النظاميػػة  الحرقػػة، كىػػك المصػػطمح األكثػػر شػػيكعن

اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية، ككميػػػا مصػػػطمحات تػػػدؿ عمػػػى  أكاليجػػػرة السػػػرية  أكالمغػػػرب العربػػػي، 
 .(ٗ)ظاىرة كاحدة استفحمت في جميع دكؿ العالـ، ميدده بذلؾ أمنيا كاستقرارىا

                                  
( د. سااا خ رهاابِ اثااذ اناابمًٍا هبيًااح انلشاابج فهااب انوااباهح ئاا، انماااَاٌ انشزالاابو، انًشهااح ان بتهااح نه هاااو  َوااب 5)

 .520، ص 0252األتحاث، انًبكز انماي، نهثحاث، فزج، انًشهذ انثاَ،، 
( د. أمًذ اثذ ان زيز األصفبا انلشبج فهب انوباهح )االَتوار  األشكال  األسانهة انًتث ح(، يشهح األيٍ  انحهاج، ان ذد 0)
 .9و، ص 0250(، هاي ح َايف ان بتهح نه هاو األيُهح، انبياض،713)
ئحح انلشبج فهب انوباهح، يشهاح ( انهااء. د. ازخ مًذ انوهوهُ،ا انً اهذاخ  انصكان  انًااثهك انذ نهح ئ، يشال يكا7)

 .37و، ص 0250(، هاي ح َايف ان بتهح نه هاو األيُهح، انبياض، 713األيٍ  انحهاج، ان ذد )
(، 713( انهااء. د. يحًذ ئتح، اهذا انتشارب انذ نهح ئ، يكائحح انلشبج فهاب انًواب اح، يشهاح األياٍ  انحهااج، ان اذد )4)

 .12و، ص 0250، انبياض، هاي ح َايف ان بتهح نه هاو األيُهح
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كيعتبر المصطمح األخير "اليجرة غير الشرعية" ىك ما نفضؿ استخدامو في ىذا البحث؛ 
، إلييػػػالدكلػػػة الُميػػػاجر نظػػػرنا لداللتػػػو عمػػػى مخالفػػػة اليجػػػرة لمقػػػكانيف كالتشػػػريعات النافػػػذة فػػػي ا

كػػاف محػػؿ اجتيػػاد مػػف قبػػؿ  –بغػػض النظػػر عػػف تعػػدد اصػػطبلحاتيا  –كبالتػػالي فػػإف تعريفيػػا 
 فقياء القانكف، كالمنظمات الدكلية، كاالتفاقات الدكلية، كذلؾ عمى النحك التالي:

 : تعريؼ اليجرة غير الشرعية عند الفقو القانوني:أولً 
 أكية بأنيػػػا: "الشػػػخص الػػػذم يبحػػػث عػػػف الػػػدخكؿ اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرع (ٔ)عػػػرؼ الػػػبعض

بأنيػا:  (ٕ)اإلقامة في بمد عػف طريػؽ خػرؽ القكاعػد الكطنيػة المنظمػة لميجػرة"، كمػا عرفيػا آخػر
عػف طريػؽ دكلػة العبػكر، كذلػؾ  أكدكلة المقصد مباشرة  إلىجماعات  أك"انتقاؿ البشر فرادل 

جػػػػكنا، بالمخالفػػػػة  أكبحػػػػرنا  أكبفعػػػػؿ دكاٍع سياسػػػػية كاقتصػػػػادية كأمنيػػػػة كاجتماعيػػػػة كغيرىػػػػا، بػػػػرنا 
قػػامتيـ كعمميػػـ"، كيػػرل آخػػر بأنيػػا: "خػػركج  (ٖ)لمقػػكانيف كاألنظمػػة المتعمقػػة بػػدخكؿ األجانػػب كا 

عي باسػتخداـ كثػائؽ مػزكرة مػف منفػذ شػر  أكالمياجر مف إقميـ دكلتو مف غير المنافػذ الشػرعية 
 الدكلة المستقبمة بصكرة غير شرعية". إلىبقصد الدخكؿ 

 : تعريؼ اليجرة غير الشرعية في المنظمات الدولية:ثانياً 
عرفت منظمة األمـ المتحدة اليجرة غير الشرعية بأنيا: "دخكؿ غير مقنف لفرد مػف دكلػة 

مػػػؿ ىػػػذا الػػػدخكؿ أم شػػػكؿ مػػػف البحػػػر دكف أف يح أكالجػػػك  أكأخػػػرل عػػػف طريػػػؽ البػػػر  إلػػػى
 .(ٗ)لعبكر حدكد الدكلة" ةالمؤقتة كعدـ احتراـ المتطمبات الضركري أكتصاريح اإلقامة الدائمة 

 أكأما المفكضية األكربية؛ فتعتبر اليجرة غير الشرعية ىي: "كؿ دخػكؿ عػف طريػؽ البػر 
كػػاف  سػكاءن نكنيػة، إقمػػيـ دكلػة عضػك فػػي االتحػاد األكركبػي بطريقػة غيػػر قا إلػىالبحػر  أكالجػك 

 إلػػىمػػف خػػبلؿ الػػدخكؿ  أكبمسػػاعدة شػػبكات الجريمػػة المنظمػػة  أكذلػػؾ بكاسػػطة كثػػائؽ مػػزكرة 
االتحػاد األكركبػي بطريقػة قانكنيػة مػف خػػبلؿ مكافقػة السػمطات بالحصػكؿ عمػى تأشػيرة، كالبقػػاء 

فػي حػيف عرفتيػا منظمػة اليجػرة الدكليػة ؛ (ٔ)بعد انقضاء الفترة المحػددة دكف مكافقػة السػمطات"
 اإلقامة بطريقة مخالفة لقانكف اليجرة". أكلمحدكد الدكلية  لتنقؿ العابرابأنيا: " 

                                  
اليكسفي: اليجرة غير الشرعية في ليبيا )اإلشكاليات كاآلثار كالخيػارات(، كتػاب المػؤتمر الػدكلي )ظػاىرة  عمي( د. حميدة ٔ)

 .ٜٙـ، ص ٜٕٔٓألمانيا،  –اليجرة كأزمة عالمية بيف الكاقع كالتحديات(، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات، برليف 

ػػػا(، المجمػػػة العربيػػػة ٕ) ( د. رقيػػػة سػػػميماف عكاشػػػرية: نحػػػك رؤيػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع ظػػػاىرة اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية )الجزائػػػر نمكذجن
 .٘ٗٔـ، ص ٕٛٔٓ(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ٔٚ(، العدد)ٖٖلمدراسات األمنية، المجمد)

قتيػا باإلتجػار بالبشػر مػف الناحيػة القانكنيػة، كرقػة عمػؿ مقدمػة ( العقيد. محمد أحمد الصبارم: اليجرة غيػر الشػرعية كعبلٖ)
الكرشػػة التػػي أقاميػػا مركػػز دراسػػات اليجػػرة كالبلجئػػيف، بعنػػكاف "اليجػػرة المختمطػػة كأثرىػػا عمػػى اإلتجػػار بالبشػػر"، جامعػػة  إلػػى

 . ٗٛ، صٕٗٔٓصنعاء، 

اءات المصػػرية لمكافحػػة ظػػاىرة اليجػػرة غيػػر ( أنظػػر فػػي ذلػػؾ التعريػػؼ: د. مسػػاعد عبػػد العػػاطي شػػتيكم: التػػدابير كاإلجػػر ٗ)
بعػػاد ، األالشػػرعية، بحػػث مقػػدـ فػػي نػػدكة عمميػػة أقامتيػػا جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػـك األمنيػػة، بعنػػكاف "اليجػػرة غيػػر الشػػرعية

 .ٚـ، ص ٕٗٔٓاألمنية كاإلنسانية"، الرياض، 

 .ٖٓٔ( أنظر في ذلؾ التعريؼ: د. ساكس خيره عبد الرحمف: مرجع سابؽ، ص ٔ)
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 : تعريؼ اليجرة غير الشرعية في التفاقيات الدولية:ثالثاً 
عرفػػت االتفاقيػػة الدكليػػة لحمايػػة حقػػكؽ العمػػاؿ الميػػاجريف "الميػػاجر" بأنػػو: "يعتبػػر غيػػر 

 كفقػػان لػػـ يػػرخص لػػو بالػػدخكؿ كاإلقامػػة كالعمػػؿ فػػي الدكلػػة التػػي يمػػارس فييػػا العمػػؿ  اإذشػػرعي 
 .(ٔ)لمنظاـ المعمكؿ بو في تمؾ الدكلة، كبما ال يتعارض مع االتفاقيات الدكلية التي تمتـز بيا"

كمػػا يقصػػد بتعبيػػر "الػػدخكؿ غيػػر المشػػركع" فػػي برتككػػكؿ مكافحػػة تيريػػب الميػػاجريف عػػف 
كالجك المكمؿ التفاقية األمػـ المتحػدة لمكافحػة الجريمػة عبػر الكطنيػة بأنػو: طريؽ البر كالبحر 

 .(ٕ)الدكلة المستقبمة" إلى"عبكر الحدكد دكف تقيد بالشركط البلزمة لمدخكؿ المشركع 
 : تعريؼ الباحث لميجرة غير الشرعية:رابعاً 

ممػػا سػػبؽ، كبعػػد اسػػتعراض التعػػاريؼ التػػي أكردىػػا رجػػاؿ الفقػػو القػػانكني، كأكردتيػػا بعػػض 
االتفاقيات كالمنظمات الدكلية؛ فإف اليجرة غيػر الشػرعية مػف كجيػة نظػر الباحػث، ىػي: "قيػاـ 

مػػف غيػػر المػػرخص ليػػـ باإلقامػػة  أكمجمكعػػة أشػػخاص ال يحممػػكف جنسػػية الدكلػػة  أكشػػخص 
 أكبأنفسػػػػيـ  سػػػػكاءن الجكيػػػػة،  أكالبحريػػػػة  أكا عبػػػػر حػػػػدكدىا البريػػػػة أراضػػػػيي إلػػػػىفييػػػػا بالتسػػػػمؿ 

الدكلػػػة مػػػف المنافػػػذ الرسػػػمية بطريقػػػة قانكنيػػػة لمػػػدة مؤقتػػػة  إلػػػىالػػػدخكؿ  أكبمسػػػاعدة ميػػػربيف 
 بمكافقتيا، ثـ يرفضكف المغادرة بعد انتياء مدة إقامتيـ".
 الفرع الثاني

 أشػػػكاؿ اليجػػػرة غير الشرعيػػػة في اليػػػمف
غيػػرىـ مػػف أجػػؿ  أكلميجػػرة غيػػر الشػػرعية أشػػكاؿ متعػػددة يسػػتخدميا الميػػاجركف األفارقػػة 

 :(ٖ)أىـ ىذه األشكاؿ فيما يمي إلىاليمف، كسكؼ نتطرؽ  إلىالدخكؿ 
الػػيمف بشػػكؿ غيػػر قػػانكني عػػف طريػػؽ تزكيػػر جػػكازات سػػفر  إلػػىالميػػاجركف الػػذم يػػدخمكف  .ٔ

 أكالبحريػػة  أكالبريػػة  سػػكاءن ة الرسػػمية، كبطػػائؽ اليكيػػة، كيػػتـ دخػػكليـ مػػف المعػػابر الحدكديػػ
 الجكية.

اإلقامػة فػي الػيمف، كىػـ الػذيف يػدخمكف بطريقػة  أكالمياجركف الذيف ينتيككف قكاعد الزيارة  .ٕ
 قانكنية تتمثؿ في عدة أساليب، منيا:

  اليمف بغػرض الدراسػة، كلكػف عنػدما تنتيػي المػدة المقػررة لػذلؾ ال يقػـك ىػؤالء  إلىالدخكؿ
 اإلقامة، كيبقكف بصفة غير شرعية. بتجديد رخصة

                                  
تيـ التػػي أقرتيػػا الجمعيػػة /أ/ب( مػػف االتفاقيػػة الدكليػػة الخاصػػة بحمايػػة حقػػكؽ العمػػاؿ الميػػاجريف كأفػػراد عػػائبل٘( المػػادة )ٔ)

 ـ، كىذه االتفاقية لـ تصادؽ عمييا اليمف.ٜٜٓٔيكنيك  ٛٔالعامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

لبػر كالبحػر كالجػك، المكمػؿ التفاقيػة األمػـ المتحػدة /ب( مف بركتكككؿ مكافحة تيريػب الميػاجريف عػف طريػؽ اٖ( المادة )ٕ)
 ٘ٔلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في الدكرة الخامسة كالخمسكف بتاريخ: 

 ـ، كىذا البركتكككؿ لـ تصادؽ عميو اليمف.ٕٓٓٓنكفمبر 

 .ٓ٘ء. د. محمد فتحي عيد: مرجع سابؽ، صا( المك ٖ)
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  الػػػيمف بغػػرض زيػػػارة األقػػػارب لمػػدة محػػػددة زمنينػػػا فػػي تأشػػػيرة الػػػدخكؿ، كعنػػػد  إلػػػىالػػدخكؿ
 انتياء مدة الزيارة ال يغادركف األراضي اليمنية، كيبقكف فييا.

اليمف مػف غيػر المنافػذ الرسػمية، كغالبنػا مػا يػتـ ذلػؾ ضػمف  إلىالمياجركف الذيف يدخمكف  .ٖ
السػػفف الصػػغيرة،  أكمنظمػػة لمتيريػػب عػػف طريػػؽ البحػػر باسػػتعماؿ قػػكارب الصػػيد شػػبكات 

 فئتيف:   إلىكىؤالء ينقسمكف 
 الميػػاجركف الػػذيف يقكمػػكف بتسػػجيؿ كضػػعيـ كطػػالبي لجػػكء لػػدل السػػمطات  األولػػى: الفئػػة

بعمػؿ مقػاببلت  (ٔ)اليمنية، فيػؤالء تقػـك المفكضػية السػامية لؤلمػـ المتحػدة لشػئكف البلجئػيف
معيػػػـ؛ فمػػػف تنطبػػػؽ عميػػػو شػػػركط المجػػػكء المنصػػػكص عمييػػػا فػػػي االتفاقيػػػة الدكليػػػة، يػػػتـ 

حتػى تكػكف لػو الحريػة فػي التنقػؿ، كالكصػكؿ  ،، كمنحو الحماية القانكنية(ٕ)تسجيمو كبلجئ
 .(ٖ)منع اإلعادة القسرية كأيضان الخدمات العامة،  إلى

 تسػجيؿ  إلػىال يسػعكف  أكؽ عمييـ شػركط المجػكء المياجركف الذيف ال تنطب :الفئة الثانية
دكؿ  إلػىأنفسيـ كطالبي لجػكء لػدل السػمطات اليمنيػة، كيكتفػكف بػالعبكر مػف خػبلؿ الػيمف 

 الخميج العربي.

كعميػػو، يختمػػؼ البلجػػئ عػػف الميػػاجر غيػػر الشػػرعي رغػػـ أنيػػـ غالبنػػا مػػا يعبػػركف الحػػدكد  
كف مكرىنػػػا عمػػػى مغػػػادرة بمػػػده األصػػػؿ، كال ، إال أف البلجػػػئ يكػػػ(ٗ)اليمنيػػػة بطريقػػػة غيػػػر شػػػرعية

الػديف  أك؛ نتيجػة خكفػو مػف التعػرض لبلضػطياد فييػا، بسػبب العنصػر إلييػايرغب في العكدة 
، كبالتػالي يكػػكف لػػو الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ (٘)طائفػػة اجتماعيػػة معينػػة إلػػىاالنتمػػاء  أكالقكميػة  أك

ا الميػاجر غيػر الشػرعي فيػك يغػادر عمى الحماية القانكنية التي تمنحيا االتفاقيات الدكليػة؛ أمػ
بمػػػده طكاعيػػػة، كدكف الخػػػكؼ مػػػف التعػػػرض لبلضػػػطياد؛ كذلػػػؾ رغبػػػة فػػػي تحسػػػيف أكضػػػاعو 

 .    (ٕ)، كبالتالي ال يحظى بالحماية الدكلية(ٔ)االقتصادية، كالتماس حياة أفضؿ ماديان 
                                  

ـ، كذلػؾ بعػد التكقيػع عمػى االتفػاؽ ٜٚٛٔ( فتح مكتب المفكضػية السػامية لؤلمػـ المتحػدة لشػئكف البلجئػيف فػي الػيمف عػاـ ٔ)
 بيف الحككمة اليمنية كالمفكضية في نيكيكرؾ.

( يتـ تسجيؿ البلجئيف في أربع مراكػز تسػجيؿ حككميػة، كىػي: صػنعاء كعػدف كالمكػبل كخػرز بمحافظػة لحػج، كمػف خػبلؿ ٕ)
 ىذه المراكز تصدر الحككمة اليمنية بطاقات ىكية لبلجئيف صالحة لمدة سنتيف. 

ـ، كالمنشػػػكر فػػػي أبريػػػؿ ٜٕٔٓالػػػيمف،  –( أنظػػػر: التقريػػػر السػػػنكم لممفكضػػػية السػػػامية لؤلمػػػـ المتحػػػدة لشػػػئكف البلجئػػػيف ٖ)
 .ٖـ، ص ٕٕٓٓ

 ( كيطمؽ عمى ىذه التدفقات التي تضـ الجئيف كمياجريف بػ "اليجرة المختمطة".ٗ)

 ـ الخاصة بالبلجئيف.  ٜٔ٘ٔ( مف اتفاقية جنيؼ لعاـ ٕ/أ/ٔ( المادة )٘)

"دراسػة مقارنػة"، كتػاب منشػكر عمػى ( د. أحمد أبك الكفاء: حؽ المجػكء بػيف الشػريعة اإلسػبلمية كالقػانكف الػدكلي لبلجئػيف، ٔ)
 .ٕٔـ، ص ٜٕٓٓمكقع المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشئكف البلجئيف، 

ـ بأنػػو ٕٙٓٓ( كفػػي ىػػذا الخصػػكص نػػص اإلعػػبلف العربػػي ليجػػرة العمػػؿ الدكليػػة الػػذم تبنتػػو جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة عػػاـ ٕ)
يػػػاجريف كالبلجئػػػيف الػػػذم ليػػػـ حقػػػكؽ كحاجػػػات مميػػػزة "يجػػػب عمػػػى الحككمػػػات المعنيػػػة أف تعتػػػرؼ بػػػالفرؽ الجػػػكىرم بػػػيف الم

 كمختمفة". 
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 الفرع الثالث
 حجػػػـ اليجػػرة غير الشرعيػػة في اليػػمف

الػػيمف،  إلػػىيعتبػػر معظػػـ الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف القػػادميف مػػف منطقػػة القػػرف اإلفريقػػي 
 مػػف الجنسػػػيات اإلثيكبيػػػة، كالصػػػكمالية، حيػػػث تقػػػـك الحككمػػػة اليمنيػػػة بمػػػنح صػػػفة المجػػػكء منػػػذُ 
الكىمػػػة األكلػػػى لمميػػػػاجريف الصػػػكمالييف الفػػػاريف مػػػػف النزاعػػػات المسػػػمحة فػػػػي ببلدىػػػـ؛ كذلػػػػؾ 

ية السػػػامية لؤلمػػػـ المتحػػػدة لشػػػئكف البلجئػػػيف؛ فػػػي حػػػيف أف اإلثيػػػكبييف بالتعػػػاكف مػػػع المفكضػػػ
 دكؿ الخميج العربي.  إلىيستخدمكف اليمف كبمد عبكر لمكاصمة رحمتيـ 

 الكاصػػميف الميػػاجريف عػػدد تزايػػد ـ،ٜٕٔٓ – ٜٕٓٓ عػػاـ بػػيف مػػا الفتػػرة شػػيدت كقػػد ىػػذا
 (.  ٔ،ٔ) رقـ الجدكؿ يكضحو كما اليمنية، السيما مف الجنسية اإلثيكبية، السكاحؿ إلى

 و.2019 – 2009انًٍٍ خالل األعىاو يٍ  إنى(: ٌىضح حجى انهجرة غٍر انشرعٍت 1,1جذول رقى )

 انًصذر: تقبرٌر سُىٌت يختهفت نهًفىضٍت انسبيٍت نأليى انًتحذة نشئىٌ انالجئٍٍ، ونهًُظًت انذونٍت نههجرة. 

الػيمف خػبلؿ العشػر  إلػىأف مجمكع مػا كصػؿ  إلى( ٔ,ٔكيتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
( ميػػػاجرنا، كىػػػك عػػػدد ٚٙٗ,ٜٛٔسػػػنكات الماضػػػية مػػػف الجنسػػػية الصػػػكمالية قػػػد بمػػػغ حػػػكلي )

، كفػػي (ٔ)الػػيمف فػػي الماضػػي إلػػىينا بالمقارنػػة باألعػػداد اليائمػػة التػػي كانػػت تصػػؿ مػػنخفض نسػػب
اسػػتقرار الكضػػع االقتصػػادم  كأيضػػان تقػػدير الباحػػث أف تحسػػف الحالػػة األمنيػػة فػػي الصػػكماؿ، 

تراجػع كبيػر فػي عػدد الميػاجريف كالبلجئػيف خػبلؿ تمػؾ السػنكات؛ فػي حػيف  إلػىىنػاؾ قػد أدل 
( ميػاجرنا، كىػك عػدد ٖ٘ٔ,ٙٚٛالػيمف حػكالي ) إلػىبمغ عػدد الكاصػميف مػف الجنسػية اإلثيكبيػة 

                                  
( الجػئ صػكمالي يعيشػكف عمػى ٓٓٓ,ٕٓٓ,ٔ( تكجد تصريحات رسمية لكزارة الخارجية فػي الػيمف تؤكػد كجػكد أكثػر مػف )ٔ)

، ـٖٕٔٓديسػػػػمبر  ٖٕ( الصػػػػادر يػػػػـك االثنػػػػيف بتػػػػاريخ: ٖٜٚٚٔاألراضػػػػي اليمنيػػػػة، لممزيػػػػد أنظػػػػر: صػػػػحيفة الثػػػػكرة، العػػػػدد )
 .ٚصنعاء، ص 

 اتــــــٔاجليس ْاتـــــالسي
 اجملنْع إثْٔبٔا الصْمال

9001 ٖٕ,ٖٕٓ ٘ٗ,ٗٓٓ 867762 
9090 ٔٛ,ٛ٘٘ ٖٗ,ٕٗٗ 537297 
9099 ٕٚ,ٖ٘ٓ ٚ٘,ٙ٘ٔ 1637661 
9099 ٕٖ,ٓٛٙ ٛٗ,ٖٚٙ 1677462 
9092 ٔٔ,ٓٗ٘ ٘ٗ,ٕٖٔ 657258 
9099 ٜٔ,ٙٗٓ ٚٔ,ٜٓٚ 917547 
9092 ٔٓ,ٕٔٙ ٕٛ,ٕٙٛ 927436 
9092 ٛ,ٖٕ٘ ٜٕ,ٓٓٓ 1667325 
9092 ٔ٘,ٚٗٛ ٙٓ,ٜٛٙ 767644 
9092 ٕٔ,ٜ٘ٗ ٖٔٛ,ٓٓٓ 1567954 
9091 010111 0000111 000,111 

 176657626 8767153 1897467 ٕــاإلمجال
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ـ، كفػػي ٜٕٓٓالػػيمف قبػػؿ عػػاـ  إلػػىكبيػػر جػػدنا مقارنػػة باألعػػداد المنخفضػػة التػػي كانػػت تصػػؿ 
لنيضػة فػي إثيكبيػا، ربمػا قػد تتحسػف الحالػة االقتصػادية فييػا، سَّػد ا بنػاءن تقدير الباحث أنو بعد 

 كبالتالي نشيد تراجعنا كبيرنا في أعداد المياجريف غير الشرعييف خبلؿ السنكات القادمة.
 الفرع الرابع

 اليػػمف إلىطػػرؽ اليجػػرة مف القػػرف اإلفريقػػي 
 : طرؽ المغادرة:أولً 

، مف (ٕ)مدينة )أكبكؾ( في جيبكتي كأيضان ، (ٔ)ؿتعتبر مدينة )بكساسك( في أرض الصكما
اإلثيػػػكبييف، كفػػػي  أكبالنسػػػبة لمميػػػاجريف الصػػػكمالييف  سػػػكاءن الػػػيمف،  إلػػػىأىػػػـ نقػػػاط االنطبلقػػػة 

الغالب يقـك المياجركف بدفع المػاؿ لمميػربيف فػي عػدَّة مكاقػع أثنػاء الرحمػة بعػد االتفػاؽ معيػـ، 
ثيكبيا، كتنتيي بالقكارب في البحر.   حيث تبدأ ىذه الرحمة برنا مف الصكماؿ كا 

لػكف كبالرغـ مف الحرب الدائرة في اليمف مف قبػؿ تحػالؼ العػدكاف، إال أف الميػربيف ال يزا
يمارسكف نشاطيـ في التيريب، حيث يعمػؿ ىػؤالء عمػى تضػميؿ الميػاجريف بمعمكمػات خاطئػة 
حكؿ الصراع في اليمف حتى يتـ ابتزازىـ مزيػدنا مػف التكػاليؼ فػي مراحػؿ مختمفػة مػف الرحمػة، 
كيشير تقرير لممفكضية السامية لشئكف البلجئيف بأف تكمفة الرحمػة اإلجماليػة بدايػة مػف منطقػة 

دكؿ الخمػػػيج، قػػػد تكمػػػؼ الميػػػاجر نحػػػك  إلػػػىاإلفريقػػػي، مػػػركرنا بػػػاليمف، حتػػػى الكصػػػكؿ القػػػرف 
 .(ٖ)( دكالر أمريكيٓٓٓٔ)

 : أماكف الوصوؿ:ثانياً 
تعتبػػػػر الػػػػيمف مػػػػف أكثػػػػر الػػػػدكؿ اإلقميميػػػػة فػػػػي شػػػػبة الجزيػػػػرة العربيػػػػة عرضػػػػة السػػػػتقباؿ 

السػػكاحؿ اليمنيػػة، كأكضػػح  إلػػىالميػػاجريف كالبلجئػػيف األفارقػػة الكاصػػميف عػػف طريػػؽ التيريػػب 
العميد. سمطاف زابف، مدير البحث الجنائي بكزارة الداخمية في صنعاء، بػأف معظػـ الميػاجريف 

سػػػػكاحؿ محافظػػػػات أبػػػػيف، كشػػػػبكه، كحضػػػػرمكت المطمػػػػة عمػػػػى البحػػػػر  إلػػػػىاألفارقػػػػة يصػػػػمكف 

                                  
دكلػة أرض الصػكماؿ، حيػث يمتقػكف  إلػى( يدخؿ أغمب المياجريف اإلثيكبييف الذيف ينحدر معظميػـ مػف محافظػة أكركميػا ٔ)

الػػيمف؛ أمػػا  إلػػىمدينػػة بكساسػػك السػػاحمية تمييػػدنا لػػنقميـ بػػالقكارب  إلػػىىنػػاؾ بالسماسػػرة الػػذيف يعممػػكف عمػػى تسػػييؿ تحػػركيـ 
مدنية مقديشك، كبنادير، حيث يمتقػكف بػالميربيف فػي مدينػة بكساسػك مػف أجػؿ االتفػاؽ معيػـ  الصكمالييف، فمعظميـ يأتي مف

الػػيمف، كيشػػير تقريػػر لممفكضػػية السػػامية لشػػئكف البلجئػػيف بػػأف تكمفػػت السػػفر مػػف نقطػػة المغػػادرة فػػي مدينػػة  إلػػىعمػػى نقميػػـ 
 ( دكالر.    ٕٓ٘ – ٓ٘ٔاليمف تتراكح ما بيف ) إلىبكساسك الصكمالية 

مدينػػة أكبػػكؾ فػػي  إلػػىيػػدخؿ عػػدد قميػػؿ مػػف اإلثيػػكبييف الػػذيف يسػػمككف الطريػػؽ عمػػى طػػكؿ الحػػدكد الجنكبيػػة مػػف إثيكبيػػا ( ٕ)
اليمف عبر جيبكتي؛ ألف الرحمة مف ىناؾ تككف أطكؿ، كأكثػر  إلىمف الصكمالييف يصمكف  أيضان جيبكتي، كما أف عدد قميؿ 

 ( دكالر، كما أف الرحمة قد تستغرؽ عدة شيكر.   ٖٓ٘لي )كمفة، حيث تكمؼ ىذه الرحمة المياجر الصكمالي حكا

( أنظػػر: تحػػػديث حػػػكؿ المكاضػػػيع الرئيسػػػية لػػدل المفكضػػػية السػػػامية لؤلمػػػـ المتحػػػدة لشػػئكف البلجئػػػيف فػػػي الػػػيمف، اليجػػػرة ٖ)
 . ٕ، ص ـٕٙٔٓالمختمطة، 
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المنػػاطؽ التاليػػة: ميفعػػة حجػػر، الُشػػجيرات، الحمػػراء، الُرجيمػػة، بئػػر  إلػػى، كتحديػػدنا (ٔ)العربػػي
، كمػػف ثػػـ يسػػمككف خػػط سػػير رئيسػػي عبػػر تمػػؾ (ٕ)، جمعػػة، عرقػػة الخبػػر، حػػكرة السػػاحؿعمػػى

مدينة ضحياف بمحافظة صعدة القريبة مف  إلىمحافظة مأرب؛ حتى يصمكف  إلىالمحافظات 
مطمػة عمػى البحػر األحمػر؛ فيػتـ إنػزاؿ الميػاجريف ، أمػا بالنسػبة لممنػاطؽ ال(ٖ)الحدكد السعكدية

األفارقة بسكاحؿ محافظة تعز، كتحديدنا في ساحؿ مدينة ذباب، كباب المندب، كالجديد، كمػف 
 إلػػىثػػـ يسػػمككف؛ إمػػا خػػط السػػير مػػف محافظػػة تعػػز، كعبػػر محافظػػة الحديػػدة؛ حتػػى يصػػمكف 

حافظػػػة تعػػػز، كعبػػػر يسػػػمككف خػػػط السػػػير مػػػف م أكمديريػػػة حػػػرض الحدكديػػػة بمحافظػػػة حجػػػة 
مديريػة رداع بمحافظػػة البيضػاء، حيػث يتجمعػكف فييػا، كمػػف  إلػىمحافظػة إب؛ حتػى يصػمكف 

مدينة ضحياف الحدكدية بمحافظة  إلىثـ يكاصمكف سيرىـ عبر محافظة مأرب؛ حتى يصمكف 
 (.ٔ,ٕصعدة، كىك ما تكضحو الخريطة رقـ )

 نشرعٍت َحى انًٍٍ.(: تىضح أهى طرق انعبىر نههجرة غٍر ا2,1خرٌطت رقى )

  

                                  
( الصػادر يػـك الخمػيس مػع مػدير ٕٕٕٓٓ)( لممزيد مف التفاصيؿ أنظػر: المقابمػة التػي أجرتيػا صػحيفة الثػكرة  فػي العػدد ٔ)

 ـ.ٕٕٓٓمارس  ٕٔعاـ البحث الجنائي، العميد. سمطاف زابف؛ كذلؾ بتاريخ 
الػيمف كأثرىػا عمػى المنطقػة، كرقػة عمػؿ مقدمػة  إلػىاليجرة غير الشرعية مػف القػرف اإلفريقػي  :أحمد راصع ( العميد. عميٕ)

 .ٗـ، ص ٕٗٔٓء، في ندكة الفرص كالتحديات في اليجرة الدكلية، صنعا
يكمينػػا مػػا بػػيف  إلييػػا( تعتبػػر محافظػػة صػػعدة مػػف أكثػػر المحافظػػات اليمنيػػة تضػػررنا مػػف الميػػاجريف األفارقػػة، حيػػث يصػػؿ ٖ)
( مياجر بحسب ما أكده عدد مف المشاركيف في عمميات التيريب، حيث تنشط في تمػؾ المنطقػة عصػابات ٓٓٓٔ – ٓٓٙ)

 إلػػى( ميػػاجر، يػتـ تيػريبيـ ٓٓٙفػػرزة سػفياف، أف الفػرزة تسػتقبؿ يكمينػػا أكثػر مػف ) منظمػة لمتيريػب، كيؤكػد أحػػد الميػربيف فػي
صػػػحيفة الثػػػكرة، العػػػدد داخػػػؿ السػػػعكدية عبػػػر الحػػػدكد. لممزيػػػد أنظػػػر:  إلػػػىمديريػػػة ضػػػحياف فػػػي صػػػعدة، كمػػػف ثػػػـ تيػػػريبيـ 

  .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓ)
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 املطلب الجاىٕ
 الٔـــنً  إىلأسبــاب تدفــل اهلذــزٗ غري الشزعٔــ٘ 
ثبلثػة أنػكاع: دكؿ المنبػػع،  إلػىإف الػدكؿ مػف منظػكر انتشػػار اليجػرة غيػر الشػرعية تنقسػػـ 

 سػكاءن كلعؿ مف أىميا دكؿ إفريقيا، مثؿ: إثيكبيا كالصػكماؿ، حيػث تعػاني العديػد مػف المشػاكؿ 
مكاطنييػا يفكػركف بالبحػث عػف دكؿ أخػرل  االجتماعية، ممػا جعػؿ أكاالقتصادية  أكالسياسية 

تػػؤمف ليػػػـ نكعػػػان مػػف األمػػػاف كاالسػػػتقرار؛ أمػػا عػػػف دكؿ المقصػػػد، فيػػي الػػػدكؿ األكثػػػر جاذبيػػػة 
، مثػؿ: دكؿ الخمػيج العربػي؛ بينمػا دكؿ ةكتطكر، حيث يتمتع مكاطنييا بمسػتكيات دخػؿ مرتفعػ

دكؿ أخػػرل، مثػػؿ: الػػيمف، حيػػث يتخػػذىا  إلػػىلػػدكؿ التػػي يعبػػر منيػػا الميػػاجريف العبػػكر، كىػػي ا
؛ لذلؾ يمكف تحديد أسباب تدفؽ اليجػرة (ٔ)دكؿ الخميج إلىالمياجركف األفارقة كمنطقة عبكر 

الػػػيمف مػػػف خػػػبلؿ بيػػػاف األسػػػباب المرتبطػػػة بػػػدكؿ المنبػػػع، كدكؿ المقصػػػد،  إلػػػىغيػػػر الشػػػرعية 
 راستو مف خبلؿ الفركع اآلتية:كدكلة العبكر، كىك ما سيتـ د

 الفرع األوؿ
 األسباب الطاردة لميجرة غير الشرعية المرتبػػػطة بدوؿ المنبػػػع

 إلػىىي عبارة عػف مجمكعػة مػف األسػباب التػي سػاىمت فػي مغػادرة األفػراد مػف أكطػانيـ 
 بمداف أخرل، كتتمثؿ أىـ ىذه األسباب فيما يمي:

اإلفريقػػػي، السػػػيما فػػػي الصػػػكماؿ، حيػػػث بػػػدء  الصػػػراعات الداخميػػػة فػػػي بعػػػض دكؿ القػػػرف .ٔ
مسػتمر حتػى الكقػت الػراىف، ممػا شػكؿ  ؿـ، كال يػزأٜٜٔالصراع عمػى السػمطة فػي عػاـ 

 .(ٕ)البحث عف األماف دافعنا لميجرة كالمجكء
 كأيضػػػػان انتشػػػػار الفكضػػػػى، كتفشػػػػي الفسػػػػاد، كسػػػػيطرة األنظمػػػػة الديكتاتكريػػػػة عمػػػػى الحكػػػػـ،  .ٕ

كؿ القػػػرف اإلفريقػػػي، دفعػػػت الكثيػػػر مػػػف األفػػػراد لميجػػػرة االنقبلبػػػات العسػػػكرية فػػػي بعػػػض د
 .(ٖ)كترؾ بمدانيـ

                                  
 . حجػػػػػػاج مميكػػػػػػو: أسػػػػػػباب اليجػػػػػػرة غيػػػػػػر الشػػػػػػرعية كأثارىػػػػػػا، مجمػػػػػػة األسػػػػػػتاذ الباحػػػػػػث لمدراسػػػػػػات ( د. بػػػػػػكرزؽ أحمػػػػػػد، دٔ)

ـ، ٕٛٔٓالقانكنية كالسياسية، المجمد األكؿ، العدد التاسع، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد بكضياؼ، الجزائػر، 
 .ٕٔٛص

خػػارج  إلػىرفػع أعػداد النػػازحيف كالبلجئػيف  إلػى( أدل الصػراع المسػمح فػي الصػػكماؿ بػيف المتمػرديف كالحككمػة الصػػكمالية ٕ)
ـ، حيث يتكاجػد الػبعض مػنيـ ٕٔٔٓالببلد لحكالي ربع السكاف، بحسب تقديرات المفكضية السامية لشئكف البلجئيف في عاـ 

% مػف إجمػالي أعػداد البلجئػيف فييػا. أنظػر فػي ذلػؾ: ٜ٘ىػـ يشػكمكف نسػبة في كينيا؛ بينما معظميػـ يتكاجػدكف فػي الػيمف، ك 
حماية السػكاف المتضػرريف مػف النػزكح )البلجئػيف، كالنػازحيف، كالميػاجريف(: القطػاع االجتمػاعي العاشػر بػيف األمػـ المتحػدة، 

 .ٗكجامعة الدكؿ العربية، ص 

مجمػػة رة غيػػر المشػػركعة كجريمػػة تيريػػب البشػػر كاإلتجػػار بيػػـ، العبلقػػة بػػيف اليجػػ :( العقيػػد. د. عبػػد اهلل مسػػعكد السػػرانيٖ)
 .ٜ٘ـ، صٕٕٔٓ، (، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياضٖٚ٘األمف كالحياة، العدد )
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الفقر المتفشي في معظـ دكؿ القرف اإلفريقي، دفع الكثيريف مف سكاف ىذه الدكؿ، السػيما  .ٖ
ثيكبيػػا؛ لميجػػرة ىربنػػا مػػف المجاعػػات  رغبػػة فػػي تحسػػيف األكضػػاع المعيشػػية  أكالصػػكماؿ كا 

 .(ٔ)األسر أكلؤلفراد 
األكضػػػاع االجتماعيػػػة، كضػػػعؼ الػػػركابط كالتفكػػػؾ األسػػػرم فػػػي بعػػػض دكؿ القػػػرف تػػػردم  .ٗ

 .(ٕ)اإلفريقي، كانت سببنا لميجرة غير الشرعية
 الفرع الثاني

 األسباب الجاذبة لميجرة غير الشرعية المرتبػػػطة بدوؿ المقصد
ىي عبارة عف مجمكعة مف األسباب التي ساىمت في جذب العديػد مػف الميػاجريف غيػر 

بمداف المقصد، كتعد دكؿ الخميج العربي مف أىـ الدكؿ التي يزحؼ  إلىالشرعييف مف بمدانيـ 
 سيؿ المياجريف، كتتمثؿ أىـ ىذه األسباب فيما يمي:  إلييا
ية الناتج عػف قػكانيف صػارمة تػردع كػؿ الدكؿ الخميج إلىالتشدد في منح تأشيرات الدخكؿ  .ٔ

تمػؾ الػدكؿ  إلػى، كبالتػالي فػإف رفػض اآلالؼ مػف الطمبػات القانكنيػة لمػدخكؿ إلييػاالكافديف 
، بمػا (ٖ)الغنية تجبر كؿ مف يرغػب فػي اليجػرة عمػى اعتنػاؽ جميػع الكسػائؿ غيػر القانكنيػة

ة اليجػػرة الدكليػػة ، ممػػا دفػػع منظمػػ(ٗ)تمػػؾ الػػدكؿ إلػػىفييػػا قػػكارب المػػكت مػػف أجػػؿ الػػدخكؿ 
القكؿ: إف أكثػر آليػات الحمايػة فعاليػة بالنسػبة لمميػاجريف ىػي إنشػاء مسػارات قانكنيػة  إلى

ـ، كالمبػػـر بػػيف المممكػػة العربيػػة السػػعكدية كحككمػػة ٜٕٔٓلميجػػرة، حيػػث مثػػؿ اتفػػاؽ عػػاـ 
إثيكبيػػػػػا بشػػػػػأف نظػػػػػاـ تكظيػػػػػؼ عػػػػػامبلت المنػػػػػازؿ، خطػػػػػكة مشػػػػػجعة نحػػػػػك تسػػػػػخير الفكائػػػػػد 

( ألػػؼ شػػخص مػػػف ٓٓٔلميجػػرة؛ فقػػػد أتػػاح ىػػذا االتفػػػاؽ اليجػػرة الرسػػمية لػػػػ )االقتصػػادية 
 .  (٘)السعكدية إلىإثيكبيا 

كفػػرَّت الكظػػائؼ فػػي القطاعػػات الخاصػػة، كفػػارؽ األجػػكر بػػيف بمػػداف الميػػاجريف األصػػمية،  .ٕ
 كبمداف الخميج العربي، مما شكؿ حافزنا عمى اليجرة بأم كسيمة كبشتى الطرؽ.

                                  
 .٘ٔ( د. مساعد عبد العاطي شتيكم: مرجع سابؽ، ص ٔ)

 .ٕ٘( المكاء. د. محمد فتحي عيد: مرجع سابؽ، ص ٕ)

( أخبر رجؿ أثيكبي في الثانية كالثبلثيف مف العمر مكظفي منظمة اليجػرة الدكليػة فػي عػدف بػاليمف عػف رحمتػو، قػائبلن: إف ٖ)
الػػيمف، مؤكػػدنا أف بعػػض ىػػؤالء قػػد انتحػػركا بإلقػػاء  إلػػى( شػػخص تػػـ حشػػرىـ فػػي قػػارب كاحػػد مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ ٕٓٛحػػكالي )

 ب.أنفسيـ في البحر؛ نتيجة نقص األككسجيف في القار 

( د. محمد محمكد السرياني: ىجرة قكارب المكت عبر البحر المتكسط بيف الجنكب كالشماؿ، مجمة األمػف كالحيػاة، العػدد ٗ)
 .٘ٙـ، ص ٕٕٔٓ(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،ٖٚ٘)
 .www.news.un.orgـ. ٕٕٓٓ/ٜ/ٔ( أنظر: مكقع أخبار األمـ المتحدة عمى شبكة اإلنترنت، تاريخ الزيارة ٘)
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ت ككسػائؿ اإلعػبلـ بمختمػؼ أشػكاليا، كػاف لػو دكر كبيػر فػي إطػبلع تطكر نظػـ االتصػاال .ٖ
الشباب في الدكؿ اإلفريقية عمى أنماط العيش في المجتمعات الخميجية، كمقارنتيا بما في 

 . (ٔ)بمدانيـ، مما كلد لدييـ دافع لميجرة
سعي الكثير مف الشباب لتحقيؽ أحبلميـ في الثراء، كالخػبلص مػف الفقػر، كالجػكع، حيػث  .ٗ

دكؿ الخمػػػيج العربػػػي، سػػػتمبي كافػػػة  إلػػػىيتصػػػكر لمػػػبعض مػػػنيـ بػػػأف اليجػػػرة مػػػف بمػػػدانيـ 
 .(ٕ)احتياجاتيـ

 الفرع الثالث
 أسبػػػاب اليجػػػرة غير الشرعيػػػة المرتبػػػطة بدولة العبػػػور

عػة مػف األسػباب التػي دفعػت العديػد مػف الميػاجريف غيػر الشػػرعييف ىػي عبػارة عػف مجمك 
 إلػىالعبػكر منيػا  أكالػيمف  إلػىمف منطقة القرف اإلفريقي عمى ترؾ بمدانيـ األصمية، كالمجػكء 

 دكؿ أخرل، كتتمثؿ أىـ ىذه األسباب فيما يمي:
ى البحػريف الحدكد البحرية المكاجية لدكؿ القػرف اإلفريقػي مػف نػاحيتي الجنػكب كالغػرب عمػ .ٔ

كػـ، كمػا سػاعدت طبيعػة الحػدكد  ٕٓٓ٘األحمر كالعربي كخميج عدف، كالتي تبمػغ حػكالي 
البحريػػة، كقػػرب المسػػافة مػػع سػػكاحؿ دكؿ القػػرف اإلفريقػػي عمػػى إغػػراء الميػػاجريف لمتسػػمؿ 

العبكر لدكؿ الخميج، حيث تسػتقبؿ  أكداخؿ اليمف، بغرض االستقرار كبلجئيف  إلىعبرىا 
 إلىبيرة مف المياجريف كالبلجئيف التي تقذؼ بيـ السفف كالقكارب الشراعية اليمف أعدادان ك

أنػػو خػػبلؿ شػػير  إلػػى، كتشػػير أخػػر إحصػػائية لممنظمػػة الدكليػػة لميجػػرة (ٖ)الشػػكاطئ اليمنيػػة
 .           (ٗ)(  مياجرأٓٔ,ٔٔاليمف حكالي ) إلىـ، دخؿ ٕٕٓٓيناير 

سػػػػمطنة عمػػػػاف، حيػػػػث تشػػػػجع طبيعػػػػة  الحػػػػدكد البريػػػػة شػػػػماالن مػػػػع السػػػػعكدية، كشػػػػرقان مػػػػع .ٕ
التضاريس الجبمية، كتعدد اليضاب المرتفعػة الميػاجريف غيػر الشػرعييف عمػى المػركر بيػا 

 .(٘)بعيدان عف النقاط األمنية

                                  
منػػارات األمػػف، أحمػػد الشػػارفي: أثػػر اليجػػرة غيػػر الشػػرعية عمػػى الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة، مجمػػة  عمػػي( د. عمػػكم ٔ)

 .ٛٚـ، ص ٕٕٓٓ،  مركز بحكث الشرطة، أكاديمية الشرطة، صنعاء، (٘العدد )

إحصػػػائيات الميػػػاجريف، مركػػػز التنميػػػة العالميػػػة، ( أنظػػػر: تقريػػػر لجنػػػة بيانػػػات اليجػػػرة الدكليػػػة حػػػكؿ سياسػػػات التنميػػػة، ٕ)
 .ٔـ، ص ٜٕٓٓكاشنطف، 

 إلػى( أنظر: مصمحة اليجرة كالجكازات كالجنسية، ظاىرة اليجرة غيػر الشػرعية فػي الجميكريػة اليمنيػة، كرقػة عمػؿ مقدمػة ٖ)
 .ٙٔـ، ص ٕٚٓٓاألمانة العامة لمجمس كزراء الداخمية العرب، تكنس، 

% منيـ يريدكف المركر عبػر الػيمف ٜٗ%، ككاف ٘%، بينما يمثؿ الصكمالييف حكالي ٜ٘ف حكالي ( حيث يمثؿ األثيكبييٗ)
%، ٘ٚ% مػػنيـ يريػػدكف البقػػاء فػػي الػػيمف، كيعػػد غالبيػػة الميػػاجريف مػػف الػػذككر، حيػػث يشػػكمكف ٙالسػػعكدية، فػػي حػػيف  إلػػى

مف المسػافريف. أنظػر: مكقػع المنظمػة % مػف الػذيف كػانكا مػف ضػٕ%، كاألطفػاؿ البنػات ٛ%، كاألطفاؿ الػذككر ٘ٔكالنساء 
 www.ye.one.orq ـ.ٕٕٓٓ/ٜ/ٔالدكلية لميجرة عمى شبكة اإلنترنت، تاريخ الزيارة: 

 .www.unhcr.orqـ. ٕٕٓٓ/ ٜ/٘ٔعمى شبكة اإلنترنت، تاريخ الزيارة:  UNHCR( أنظر: المكقع اإلعبلمي لػ ٘)

http://www.ye.one.orq/
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األزمػػػػات السياسػػػػية، كالصػػػػراع عمػػػػى السػػػػمطة، كالعػػػػدكاف الغاشػػػػـ مػػػػف قبػػػػؿ دكؿ التحػػػػالؼ  .ٖ
تحػػػػػت مبػػػػػرر إعػػػػػادة الشػػػػػرعية، شػػػػػجع الميػػػػػاجريف غيػػػػػر الشػػػػػرعييف  يالسػػػػػعكدم اإلمػػػػػارات

الػيمف، كقػد أكػدت  إلػىكعصابات التيريب المنظمة عمى استغبلؿ الكضع األمني لمدخكؿ 
المنظمػػة الدكليػػة لميجػػرة عمػػى أف أغمػػب الميػػاجريف مػػف القػػرف اإلفريقػػي ال يػػدرككف حقيقػػة 

بسػبب  سػكاءن تتعمػؽ بسػبلمتيـ  األكضاع األمنية في اليمف، حيث يكاجيكف مخاكؼ خطيػرة
ما يكاجيكنو مف انتياكات عمى أيدم الميربيف، مثؿ: االختطػاؼ  أكالمعارؾ الدائرة ىناؾ 

 . (ٔ)، كاالحتجاز لممطالبة بفديةكاإلتجاركالتعذيب، 
ـ الخاصػػة بػػالبلجئيف، كالبرتككػػكؿ ٜٔ٘ٔالتػػزاـ الػػيمف كتكقيعيػػا عمػػى اتفاقيػػة جنيػػؼ لسػػنة  .ٗ

عػػػدـ السػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى البلجئػػػيف داخػػػؿ  إلػػػىـ باإلضػػػافة ٜٚٙٔالممحػػػؽ بيػػػا لعػػػاـ 
 إلػػىمعسػػكرات اإليػػكاء، ممػػا يػػكفر ليػػـ ظػػركؼ اسػػتقباؿ مبلئمػػة، كيشػػجعيـ عمػػى اإلقبػػاؿ 

عبػكر الحػدكد  أكتمػؼ المحافظػات تمييػدنا لبلسػتقرار فييػا اليمف، كمف ثـ االنتشار بػيف مخ
 دكؿ الجكار. إلى

البطالػػة المتفشػػية فػػي أكسػػاط اليمنيػػيف، السػػيما بعػػد انقطػػاع المرتبػػات؛ بسػػبب نقػػؿ البنػػؾ  .٘
محافظة عدف المحتمة مف قبؿ أدكات العدكاف، مما دفع البعض مف ضعاؼ  إلىالمركزم 

 أشكالو كصكره. النفكس لمعمؿ في مجاؿ التيريب بكافة

التنسػػيؽ كالتعػػاكف بػػيف عصػػابات تيريػػب الميػػاجريف المنظمػػة، كالتػػي غالبنػػا مػػا تتكػػكف مػػف  .ٙ
أفارقػػة، كيمنيػػيف، كخميجيػػيف، كػػؿ مػػنيـ فيمػػا يخػػص نطاقػػو الجغرافػػي، ممػػا يجعػػؿ السػػيطرة 

 عمى التيريب أمرنا في غاية الصعكبة.

ضػعؼ التنسػيؽ داخمينػا كخارجينػا،  عدـ السيطرة األمنية عمى الحػدكد البحريػة، كالبريػة، مػع .ٚ
 دكؿ الجكار. إلىشجع المياجريف غير الشرعييف عمى العبكر مف خبلؿ اليمف 

 الفساد المستشرم في معظـ مفاصؿ الدكلة اليمنية. .ٛ
 

 
 
 
 

                                  
الػػيمف، كقػػد  إلػػى( يقػػكؿ أحػػد الميػػاجريف اإلثيػػكبييف أف الميػػربيف احتجػػزكىـ فػػي أحػػد األحػػكاش لمػػدة شػػير عنػػد كصػػكليـ ٔ)

( دكالر أمريكػػي ٜٓٓتعرضػػكا لمضػػرب كالتعػػذيب كسػػكء المعاممػػة كالتيديػػد إف لػػـ يػػدفعكا فديػػة، كبالفعػػؿ أرسػػمت أسػػرتو مبمػػغ )
 ـ.ٕٕٓٓ/ٜ/ٔأخبػػار األمػػـ المتحػػدة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، تػػاريخ الزيػػارة إلنقػػاذ حياتػػو، لػػذا تػػـ اإلفػػراج عنػػو. أنظػػر: مكقػػع 

www.news.un.org. 
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 ادلجحث انثبًَ
 تذاػٍــبد اذلجــرح غري انشرػٍــخ ػهى انٍــًٍ 

 تًهٍذ وتقسٍى:
غير الشرعية ىك أمرنا ضارنا بسيادة الدكؿ، كما ييدد  مما ال شؾ فيو بأف تداعيات اليجرة

( ألػؼ ميػاجر إثيػكبي سػنكيان منػذ ٓٓٔكجكدىا؛ فعند الحػديث عػف اسػتقباؿ الػيمف ألكثػر مػف )
ف أكثر مػف )(ٔ)ـٕٕٓٓـ؛ حتى العاـ الحالي ٜٕٓٓعاـ  ( الجػئ صػكمالي ٓٓٓ,ٕٓٓ,ٔ، كا 

عمػػػػى األراضػػػػي  –رسػػػػمية ال تكمػػػػا تشػػػػير بعػػػػض اإلحصػػػػائيا –يعيشػػػػكف فػػػػي الكقػػػػت الػػػػراىف 
كصػػػػػؿ عػػػػدد الميػػػػػاجريف  إذا، فػػػػإف ىػػػػػذا ييػػػػدد بانييػػػػار الدكلػػػػػة كاختفائيػػػػا، السػػػػيما (ٕ)اليمنيػػػػة

، كبالتػػػػالي فػػػػإف أحػػػػد (ٖ)أكثػػػػر أكنصػػػػؼ سػػػػكاف الػػػػيمف  إلػػػػىكالبلجئػػػػيف فػػػػي المسػػػػتقبؿ القريػػػػب 
السػػيناريكىات األمنيػػة الخطيػػرة ليػػذه القضػػية الشػػائكة، ىػػك إمكانيػػة قيػػاـ ىػػؤالء باسػػتعماؿ القػػكة 

 ـبالدكلة اليمنيػة، كىػك مػا ظيػر جميػان فػي قيػاـ دكؿ تحػالؼ العػدكاف باسػتقداالمسمحة لئلضرار 
حمييف ضػد قػكات الجػيش المياجريف كالبلجئيف األفارقة الستخداميـ في القتاؿ مع المرتزقة الم

كالمجاف الشعبية في محافظػة الجػكؼ؛ لػذلؾ سػيتـ دراسػة تػداعيات اليجػرة غيػر الشػرعية عمػى 
 اليمف مف خبلؿ المطالب اآلتية:

 التداعيػػػات األمنيػػة لميجػػرة غير الشرعيػػة عمى اليمف. المطمب األكؿ:
 عمى اليمف. التداعيات غير األمنية لميجرة غير الشرعية المطمب الثاني:

 
  

                                  
ـ بػػدأت أعػػداد الميػػاجريف األثيػػكبييف تتكافػػد بشػػكؿ أكبػػر مػػف أعػػداد الميػػاجريف القػػادميف مػػف الصػػكماؿ، ٜٕٓٓعػػاـ  ( منػػذُ ٔ)

قػػد بمػػغ حػػكالي  ـٜٕٓٓالػػيمف عػػاـ  إلػػىفػػديف كتشػػير إحصػػائية صػػادرة عػػف المفكضػػية السػػامية لشػػئكف البلجئػػيف بػػأف عػػدد الكا
% ٕٕ% مػػف اإلجمػالي، بينمػا بمغػت نسػػبة القػادميف مػف الصػػكماؿ  ٛٚ نسػبتو( ميػاجرنا، كقػد شػكؿ األثيػػكبييف مػا ٕٓٛ,ٚٚ)

 مف اإلجمالي.

صػائية مديرة مركز دراسػات اليجػرة كالبلجئػيف فػي جامعػة صػنعاء سػابقان، عمػى أىميػة كجػكد إح :( أكدت د. سارة العراسيٕ)
مكحدة ألعداد البلجئيف، كالمياجريف غير الشرعييف في اليمف، مع العمـ أف أعداد المسجميف لػدل المفكضػية السػامية لشػئكف 

أف ىناؾ أعدادان كبيرة، غير أف عػدـ  إلىالبلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة ىي أعداد محددة، كقالت: إف األرقاـ الرسمية تشير 
ب دخػكليـ بطػػرؽ غيػر شػػرعية مػف المنافػػذ البحريػة؛ نظػػرنا لطػكؿ الشػػريط السػاحمي لمػػيمف الممتػػد كجػكد إحصػػائية مكحػدة، بسػػب

كـ، مما يجعؿ مف الصعب إحصائيـ بشكؿ دقيؽ، كما أضافت: أف ىناؾ بعض التصريحات لكزارة الخارجية ٕٓٓ٘لمسافة 
ثمػػى كمعمنػػة عػػف أعػػداد البلجئػػيف ( الجػػئ؛ لػػذا يجػػب أف يكػػكف ىنػػاؾ طريقػػة مٓٓٓ,ٕٓٓ,ٔاليمنيػػة تؤكػػد كجػػكد أكثػػر مػػف )

ـ، ٖٕٔٓديسػػمبر  ٖٕ( الصػػادر يػػـك االثنػػيف بتػػاريخ: ٖٜٔٚٔكالميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف. أنظػػر: صػػحيفة الثػػكرة، العػػدد )
 .ٚصنعاء، ص

( ألػؼ ميػاجر، ٘ٙ) إلػى( مثاؿ عمى ذلؾ: مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حيث كصػؿ أعػداد الميػاجريف اإلثيػكبييف فييػا ٖ)
( ألػؼ مػكاطف يمنػي، األمػر الػذم جعػؿ أغمػب السػكاف فييػا يضػطركف لمغػادرة ٖ٘غ عدد السػكاف المحميػيف لممديريػة )فيما بم

 .٘ـ، صنعاء، صٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓالمدينة. لممزيد أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )
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 املطلب األّل
 التداعٔـات األمئـ٘ للَذـزٗ غري الشزعٔـ٘ علٙ الٔنً

شيدت اليمف في السنكات األخيرة تصاعد ظاىرة اليجرة غير الشرعية، السيما مف منطقة 
اليمف؛ إما باعتبارىا دكلة  إلىالقرف اإلفريقي، حيث ازدادت نسبة المياجريف مف إثيكبيا كالصكماؿ 

، كفي ىذا الخصكص قاؿ مدير عاـ البحث الجنائي بكزارة الداخمية إليياكمقصد لمجكء  أكعبكر، 
اليمف باتت ظاىرة تقمؽ األمف القكمي  إلىفي صنعاء أف ظاىرة تدفؽ المياجريف كالبلجئيف 

السعكدية؛ كذلؾ عبر شبكات تيريب محمية  إلى، حيث إف البعض منيـ ىدفو الكصكؿ ٔ()اليمني
مياجريف  أكطالبي لجكء  أككبلجئيف  سكاءن ار، كالبعض اآلخر يضطركف لمبقاء، كاسعة االنتش

غير شرعييف، كمف ثـ القياـ بأعماؿ قد تضر باألمف في اليمف، كمف ذلؾ: زعزعة االستقرار 
استقطابيـ لمقتاؿ مع دكؿ  أكبالمخدرات  اإلتجار أكتشكيؿ عصابات منظمة لمتيريب  أكالداخمي 

 لؾ سيتـ دراسة أىـ ىذه التداعيات مف خبلؿ الفركع اآلتية:تحالؼ العدكاف؛ لذ
 الفرع األوؿ

 زعزعػػة الستػػػقرار الداخػػػمي لميمف
اليمف،  إلىيعتبر مف بيف أىـ التيديدات األمنية المرتبطة بتكاجد كتدفؽ المياجريف كالبلجئيف 

قد يككف مف ضمنيـ مجرميف  ،ف قدـك أشخاص عابركف لمحدكد بطريقة غير شرعيةىك أ
في إدخاؿ كسائؿ كيساىـ  ،كؿ ذلؾ يمثؿ تحديان لمبمدف ؛ف مف تنفيذ أحكاـ جنائيةيىارب أك محترفيف

 ،ما يعممكف في أنشطةحيث إف ىؤالء عادة ، إجرامية غير معركفة في المجتمع اليمني
محاكلة الكسب  ،كدكافعيـ مف كراء ذلؾ ،محرمة أكممنكعة  أكتككف مجيكلة  ، قدكمجاالت
 ،كعدـ كجكد بيانات شخصية ليـ لدل األجيزة األمنية ،مستغميف كجكدىـ غير الشرعي ،السريع
كتيديد امف كاستقرار  ،ا ال تكجد لدييـ كثائؽ أصبلن، مما يساىـ في ازدياد معدؿ الجريمةكأحيانن 

ة اليجرة غير كقد كشؼ العقيد. محمد أحمد الصبارم، الخبير الكطني في مكافح، ٕ()المجتمع
، حيث قاؿ: أنو تـ ٖٕٔٓالشرعية، عف عدد الجرائـ التي ارتكبيا المياجركف األفارقة خبلؿ عاـ 

( ٕٖ( جرائـ قتؿ عمد، ك)٘( الجئنا كمتسمبلن في جرائـ ارتكبكىا في اليمف، منيا )ٓ٘ٗضبط )
ـ سرقات، ( جرائٕٔٛ( جريمة تركيج كبيع خمكر، ك)ٔٙشركع في القتؿ كاالعتداء الجسيـ، ك)

( ٕٓ( مف ىؤالء األفارقة مصرعيـ، كأصيب )ٚ( جريمة جسيمة، فيما لقي )٘ٚ) إلىإضافة 
 . ٖ()( منيـ في حكادث سير كحكادث غير جنائيةٕٛآخركف في جرائـ جنائية، كما أصيب )

                                  
( الصػػادر يػػـك الخمػػيس مػػع مػػدير ٕٕٕٓٓالثػكرة فػػي العػػدد ) ( لممزيػد مػػف التفاصػػيؿ أنظػػر: المقابمػػة التػػي أجرتيػػا صػػحيفةٔ)

 ـ .ٕٕٓٓمارس  ٕٔعاـ البحث الجنائي، العميد. سمطاف زابف؛ كذلؾ بتاريخ 
 .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٕ)
 .ٚـ، صنعاء، ص ٖٕٔٓديسمبر  ٖٕـ االثنيف بتاريخ: ( الصادر يك ٖٜٔٚٔ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٖ)
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 الفرع الثاني
 الجمػػػاعػػػات اإلرىابيػػػػة

يعيشيا المياجريف غير الشرعييف، فتعمؿ تستغؿ الجماعات اإلرىابية األكضاع الصعبة التي 
عمى إغرائيـ باألمكاؿ، مقابؿ تجنيدىـ في صفكفيا، كبالتالي زرع عمبلء لتمؾ الجماعات في 

ـ، تصاعد ٜٕٓٓأكاخر عاـ  ، كمنذُ ٔ()أكساط المياجريف كالبلجئيف، كنشر أفكار متطرفة بينيـ
ا ازدادت المخاطر األمنية الصادرة مف اليمف، كم إلىتدفؽ المياجريف غير الشرعييف مف إثيكبيا 

مبلذ آمف لجماعة القاعدة بعد التشديد عمييا في باكستاف  إلى، السيما بعد أف تحكلت ٕ()الصكماؿ
 إلىتحديدنا كمف الصكماؿ  ،فإف تسمؿ اإلرىابييف مف القرف اإلفريقيكأفغانستاف كالعراؽ، كبالتالي 

ف الحككمة اليمنية تمنح حؽ المجكء ا  ك  سيماالمكضكع كارد الحدكث دكف جداؿ،  ،ٖ()اليمف
األراضي اليمنية دكف أف يقكمكا  إلىف يدخمكف ييمصكمالييف آليان، كىك ما يعني أف الصكمالل

بما فييا األجيزة األمنية التي مف المفترض أف يككف  ،بتسجيؿ أنفسيـ لدل السمطات الحككمية
 .كالتأكد مف شخصياتيـ ،األراضي اليمنية إلىلدييا قاعدة بيانات متكاممة لكؿ القادميف 

زاء تمؾ التيديدات، عقدت الجميكرية اليمنية العديد مف االتفاقيات األمنية مع عدد مف  كا 
(  ٕ/ٔ، حيث نصت المادة )ٗ()الدكؿ، كلعؿ أىميا: اتفاقية التعاكف األمني مع جميكرية إثيكبيا

تنفيذ الجرائـ  أكتنظيـ  أكلتخطيط  يما مسرحان مف ىذه االتفاقية عمى: "الحيمكلة دكف اتخاذ أراضي
التعاكف في تمؾ األعماؿ  أكاإلسياـ  أكاألنشطة التخريبية بما فييا األعماؿ اإلرىابية  أكالمنظمة 

بأم شكؿ مف األشكاؿ"، ككذلؾ اتفاقية التعاكف الثنائي مع جميكرية جيبكتي، حيث نصت المادة 
ذ تدابير فعالة كحازمة لمنع األعماؿ اإلرىابية كالمعادية... األكلى مف ىذه االتفاقية عمى: "اتخا

                                  
اليجرة غير الشرعية كالجريمة، مركز الدراسات كالبحكث،  :( د. عثماف الحسف محمد نكر، د. ياسر عكض الكريـ مبارؾٔ)

 .ٔٛـ، ص ٕٛٓٓجامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 

 ( كتتمثؿ ىذه المخاطر، فيما يمي:ٕ)
 /فػػرع تنظػػيـ القاعػػدة فػػي الصػػكماؿ  –مختػػار ركبػػك )أبػػك منصػػكر( القيػػادم فػػي حركػػة الشػػباب المجاىػػديف  إعػػبلف الشػػيخ– 

الػيمف، كىػك مػا حػدث جزئيػان، حيػث أعمنػت السػفارة الصػكمالية فػي  إلػى( ألؼ مقاتؿ صكمالي ٓٙاستعداد الحركة إرساؿ )
أنصػػار الشػػريعة، كىػػك فػػرع تنظػػيـ  إلػػى ـالػػيمف لبلنضػػما إلػػىالػػيمف، بػػأف عناصػػر مػػف تنظػػيـ الشػػباب المجاىػػديف كصػػمكا 

( مقاتػػؿ مػػف حركػػة الشػػباب المجاىػػديف ٓٓ٘القاعػػدة فػػي الػػيمف، حيػػث قػػاؿ القنصػػؿ الصػػكمالي فػػي الػػيمف أف مػػا ينػػاىز )
جانب مقاتمي القاعدة في جزيرة العرب، كىك ما عزز مف مخاكؼ المجتمع الدكلي  إلىشكاطئ اليمف لممحاربة  إلىكصمكا 

 ي زيادة التنسيؽ كالتعاكف بيف المنتسبيف لتنظيـ القاعدة بالمنطقة.ف

  صػػكمالييف فػي حركػة الشػػباب المجاىػديف، كمػزاعـ بػػأف المػكاطف النيجيػػرم لكجػكد أدلػة جديػػدة تتحػدث عػف تجنيػػد أمػريكييف
 تدرب في اليمف.  ـٜٕٓٓالذم اعتقؿ في محاكلة تفجير طائرة أمريكية في يـك عيد الميبلد عاـ 

مشػػركع  إلػىالدكلػة(، كرقػة مػػكجزة مقدمػة  بنػػاءن الػيمف كالصػكماؿ )اإلرىػػاب كشػبكات الظػؿ كحػدكد  :( سػالي ىيمػي، كجينػي ىيػػؿٖ)
 .ٗـ، ص ٕٓٔٓمنتدل اليمف التابع لبرنامج الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا، المعيد الممكي البريطاني لمشئكف الدكلية، لندف، 

أكتػػكبر  ٖٕس أبابػػا بتػػاريخ: بػػيف الجميكريػػة اليمنيػػة كجميكريػػة إثيكبيػػا، المكقعػػة فػػي أديػػ( أنظػػر: اتفاقيػػة التعػػاكف األمنػػي ٗ)
 .ـٜٜٜٔ
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تنفيذ تمؾ األعماؿ، بما في  أكتنظيـ  أككالحيمكلة دكف اتخاذ أراضي أم منيما مسرحان لتخطيط 
اإلقامة داخؿ أراضي الدكلة  أكاإلجرامية  أكالمعادية  أكذلؾ منع تسمؿ العناصر اإلرىابية 

 .ٔ()عسكرية" أكبدنية  تمقييـ تدريبات أكالطرؼ... 
 الفرع الثالث

 بالمخػػػدرات ارػػػػػػػاإلتج
نظرنا لمكقع اليمف االستراتيجي، كطكؿ شكاطئيا، كتضاريسيا الجغرافية المتنكعة، كاشتراكيا   

في الحدكد مع السعكدية التي تعتبر سكقان استيبلكية نشطو لممكاد المخدرة؛ بسبب كجكد عدد كبير 
المخدرات عمالة أجنبية، مما جعؿ تجار  إلىحاجتيـ الدائمة  كأيضان مف األجانب كالكافديف فييا، 

اليمف باعتبارىا منطقة عبكر، كىمزة كصؿ لممتاجرة بالمخدرات مف شرؽ آسيا،  إلىينظركف 
فريقيا مع مياجريف غير شرعييف، كمنيا   مختمؼ دكؿ الجزيرة العربية، بؿ كالمنطقة بأسرىا. إلىكا 

زاء ذلؾ، عقدت الجميكرية اليمنية مع المممكػة العربيػة السػعكدية اتفاقيػة لمكافحػة المخػدرات؛  كا 
كذلؾ بإقامة تعاكف ثنائي، كتبادؿ لممعمكمػات كاالتصػاالت فػي إطػار القػكانيف كاألنظمػة السػارية فػي 

/أ( مػػػف اتفاقيػػة التعػػػاكف األمنػػػي ٔ/ ٕالبمػػديف، ككػػػذلؾ مػػػع جميكريػػة إثيكبيػػػا، حيػػػث نصػػت المػػػادة )
المػػػػؤثرات عمػػػػى مكافحػػػػة تيريػػػػب المخػػػػدرات، كالمػػػػركر، كاالسػػػػتخداـ غيػػػػر المشػػػػركع لممخػػػػدرات، ك 

. ىػػذا كقػػد تػػأثرت الػػيمف كثيػػرنا بتجػػارة المخػػدرات، حيػػث ظيػػرت جماعػػات مػػف الميػػاجريف ٕ()العقميػػة
غير الشرعييف تعمؿ في تػركيج كبيػع المخػدرات، مسػتيدفة بػذلؾ فئػة الشػباب، مػف أجػؿ خمػؽ جيػؿ 

 متعاطي، كعاجز عف العمؿ، حتى يسيؿ استخداميـ في أعماليـ اإلجرامية. 
ـ حػػػكالي: ٖٕٓٓة ىػػػذه التجػػػارة؛ ضػػػبطت األجيػػػزة األمنيػػػة فػػػي عػػػاـ كفػػػي أطػػػار مكافحػػػ

ـ تػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػبط كتحريػػػػػػػػز حػػػػػػػػكالي: ٕٗٓٓ( كجػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف المخػػػػػػػػدرات، كفػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ ٕ٘ٔ,ٕٙ)
كالتعػػػػػاطي  اإلتجػػػػػار( مػػػػػف الميػػػػػاجريف بتيمػػػػػة ٓٙ( قػػػػػرص مخػػػػػدر، كضػػػػػبط )ٓٓٓ,ٓٓٛ,ٔ)

( ميػػاجرنا بتيمػػة ٕٕـ تػػـ القػػبض عمػػى )ٕٓٔٓ، كفػػي عػػاـ (ٖ)لممخػػدرات، كتػػـ إحػػالتيـ لمقضػػاء
( مػػػف ٕٔـ قبضػػػت األجيػػػزة األمنيػػػة عمػػػى )ٕٕٔٓ، ككػػػذلؾ فػػػي عػػػاـ (ٗ)بالمخػػػدرات اإلتجػػػار

 . (٘)بالمخدرات داخؿ الحدكد الجغرافية لميمف اإلتجارالمياجريف بتيمة 
                                  

 ـ.ٜٜٙٔمايك  ٖٓ( أنظر: اتفاقية التعاكف الثنائي بيف الجميكرية اليمنية كجميكرية جيبكتي، المكقعة في صنعاء بتاريخ: ٔ)

رات العقميػة كتيريبيػا بػيف الجميكريػة اليمنيػة كالمممكػة العربيػة ( أنظر: اتفاقية التعاكف في مجاؿ مكافحػة المخػدرات كالمػؤثٕ)
 ـ.ٜٜٙٔيكليك  ٕٚالسعكدية، المكقعة في جدة بتاريخ: 

الصػرابي: المشػركعية القانكنيػة كاألبعػاد األمنيػػة لميجػرة الكافػدة "دراسػة تطبيقيػة عمػى الجميكريػة اليمنيػػة"،  ( د. يحيػى عمػيٖ)
 .ٖٔٔـ، ص ٜٕٓٓطبعة األكلى، دار النيضة العربية، القاىرة، ال

، ـٕٓٔٓ( أنظر: التقرير اإلحصائي األمني السنكم عف الجريمة كالحكادث األخرل كالحكادث كالمخالفػات المركريػة لعػاـ ٗ)
 .٘المؤتمر العشريف لقادة كزارة الداخمية اليمنية، صنعاء، ص 

، ـٕٕٔٓألخرل كالحكادث كالمخالفػات المركريػة لعػاـ ( أنظر: التقرير اإلحصائي األمني السنكم عف الجريمة كالحكادث ا٘)
 .ٖاإلدارة العامة لمتخطيط، كزارة الداخمية اليمنية، صنعاء، ص 



 اهلذــــزٗ غـــري الشزعٔـــــ٘ فــٕ الٔنــــً 
 ّآلٔات املْادَ٘()األسباب، ّالتداعٔات، 

159 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

لتحػػػالؼ ـ، كنظػػػرنا لمحػػػرب العدكانيػػػة ٕٕٓٓ إلػػػىـ ٕ٘ٔٓكفػػػي الفتػػػرة األخيػػػرة مػػػف عػػػاـ: 
العػػدكاف عمػػى الػػيمف، كالمسػػتمرة حتػػى الكقػػت الػػراىف؛ نشػػطت العصػػابات المنظمػػة فػػي تيريػػب 
المخدرات، كالمياجريف غير الشرعييف، كاتخذت مف اليمف مركزنا لتخزيف المخػدرات؛ مػف أجػؿ 

 انخراط العديد مف الشباب اليمني في ىذه التجارة. إلىتكزيعيا عمى دكؿ الجكار، مما أدل 
 الرابعالفرع 

 التجنيػػػد في صفػػػوؼ العػػػػدواف
ـ، بػػػأف تحػػػالؼ العػػػدكاف أسػػػيـ بشػػػكؿ ٕٕٓٓأكػػػدت كزارة الداخميػػػة فػػػي صػػػنعاء بدايػػػة ينػػػاير

الػػيمف؛ كذلػػؾ بالسػػماح ليػػـ  إلػػىمباشػػر فػػي تػػدفؽ مئػػات اآلالؼ مػػف الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف 
، ككشػفت الػكزارة (ٔ)يسيطر عمييػا األراضي اليمنية عبر المنافذ البحرية كالبرية التي إلىبالدخكؿ 

عػػػف تػػػكرط دكؿ تحػػػالؼ العػػػدكاف، السػػػيما اإلمػػػارات فػػػي تجنيػػػد اآلالؼ مػػػف األفارقػػػة اإلثيػػػكبييف؛ 
 ةلمقتػػاؿ ضػػد قػػكات الجػػيش كالمجػػاف الشػػعبية فػػي مقابػػؿ الحصػػكؿ عمػػى المػػاؿ كالجنسػػية اإلماراتيػػ

في اليمف في أحدث تقاريرىػا بػالقكؿ  ف، كىك ما أكدت عميو المفكضية السامية لشئكف البلجئي(ٕ)
الصػػػكمالييف يعتمػػػدكف عمػػػى الػػػدعـ الخػػػارجي، كفػػػي حالػػػة عػػػدـ كجػػػكده،  فأف عػػػدد مػػػف البلجئػػػي

 .(ٖ)التجنيد في صفكؼ الجماعات المسمحة أكيضطركف لمبحث عف بدائؿ منيا: التسكؿ 
 الفرع الخامس

 عػصػػػابػػػات القرصنػػػػػة
ي انتشػػرت مػػع زيػػادة تػػدفؽ الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف تعػػد مػػف أىػػـ المسػػائؿ األمنيػػة التػػ

فػػػي المنػػػاطؽ  أكفػػػي الميػػػاه اإلقميميػػػة اليمنيػػػة  سػػػكاءن الػػػيمف، ظػػػاىرة القرصػػػنة  إلػػػىكالبلجئػػػيف 
تنسيؽ بيف عصابات القرصنة في البحر كالبر، ال؛ كذلؾ عمى ما يبدك أنو يتـ ب(ٗ)المحاذية ليا

طالب المجػكء؛  أك ئاليمف صفة البلج إلىحيث ينتحؿ أحد أفراد ىذه العصابات عند الدخكؿ 
حتى يتمكف مف البقاء فييا بصكرة قانكنية، كبالتالي إببلغ باقي أفراد العصابة فػي البحػر عػف 

لئلبحػػػػار، حيػػػػث يقػػػػـك ىػػػػؤالء بكضػػػػع السػػػػفف المتكاجػػػػدة فػػػػي المػػػػكانئ اليمنيػػػػة، كالتػػػػي تتجيػػػػز 
 الترتيبات البلزمة الختطاؼ السفينة المنشكدة. 

( مػػػف قبػػػؿ قراصػػػنة ٕكمػػػف األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ، اختطػػػاؼ السػػػفينة اليمنيػػػة )سػػػي برنسػػػيس
ميناء نشطكف بمحافظة الميرة، كمػا تػـ اختطػاؼ  إلىصكمالييف أثناء إبحارىا مف ميناء عدف 

فينة صيد أخرل تدعى )الفمكجة( أثناء كجكدىما في منطقة سفينة صيد تسمى )القناعة( مع س
                                  

 .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٔ)

 .ٗـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓفبراير  ٖٕبتاريخ: ( الصادر يـك األحد ٖٕٗٔٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٕ)

 .ٚٔـ، صٕٕٓٓـ، كالمنشكر في أبريؿ ٜٕٔٓاليمف،  ( أنظر: التقرير السنكم لممفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشئكف البلجئيف،ٖ)

: القرصػػػنة البحريػػة فػػػي بحػػر العػػػرب كخمػػيج عػػػدف كمتطمبػػات مكاجيتيػػػا فػػي الجميكريػػػة ( مقػػدـ. محسػػػف حسػػف قاسػػـػ الردفػػانيٗ)
 .ٖٔـ، ص ٕٓٔٓكمية القيادة كاألركاف، األكاديمية العسكرية العميا، صنعاء،  إلىاليمنية بالتعاكف إقميميان كدكلينا، بحث مقدـ 
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ذلػػػؾ قػػػاـ ثمانيػػػة قراصػػػنة صػػػكمالييف  إلػػػى، إضػػػافة (ٔ))مػػػيط( بػػػالقرب مػػػف السػػػاحؿ الصػػػكمالي
ـ فػػػػي ٕٛٓٓنػػػػكفمبر عػػػػاـ  ٘ٔباختطػػػػاؼ ناقمػػػػة الػػػػنفط السػػػػعكدية )سػػػػيريكس سػػػػتار( بتػػػػاريخ: 
( مميػكف ٓٓٔاـ يقػدر قيمتػو بػػ )المحيط اليندم، كقد كانت تحمؿ مميػكف برميػؿ مػف الػنفط الخػ

 إلػػىدكالر، كىػػك مػػا شػػرعف لمعديػػد مػػف الػػدكؿ، السػػيما الػػدكؿ الكبػػرل، إلرسػػاؿ قطعيػػا البحريػػة 
 .   (ٕ)المنطقة؛ بحجة محاربة القرصنة، كحماية المبلحة البحرية الدكلية

أف ىنػػػاؾ أدلػػػة عمػػػى كجػػػكد عبلقػػػة قكيػػػة بػػػيف عصػػػابات القرصػػػنة  إلػػػىكتجػػػدر اإلشػػػارة 
أف ىػػؤالء يتبػػادلكف  إلػػى، حيػػث تشػػير تقػػارير لؤلمػػـ المتحػػدة (ٖ)الػػيمف إلػػىالميػػاجريف كميربػػي 

يشػػػارككف فػػػي عمميػػػات  –فػػػي بعػػػض األحيػػػاف  –المعمكمػػػات فيمػػػا بيػػػنيـ، كمػػػا أف الميػػػربيف 
 السكاحؿ اليمنية. إلىالقرصنة؛ كذلؾ بعد عكدتيـ مف نقؿ المياجريف 

 املطلب الجاىٕ
 للَذــزٗ غري الشزعٔـــ٘ علٙ الٔنًالتداعٔــات غري األمئــ٘ 

الػيمف، حيػث أثػرت عمػى جميػع منػاحي  إلػىتتعاظـ مشكمة اليجرة كالمجكء مػف القػرف اإلفريقػي 
االجتماعية، ممػا جعػؿ الكثيػر مػف البلجئػيف يرفضػكا  أكالصحية  أكاالقتصادية  سكاءن الحياة العامة 

لمػػػػدف الكبيػػػػرة، مثػػػػؿ: صػػػػنعاء، العػػػػيش فػػػػي المخيمػػػػات الخاصػػػػة بػػػػالمجكء، كيسػػػػعكف لمعػػػػيش فػػػػي ا
المنػاطؽ الحدكديػة مػع  إلػى، ناىيػؾ عػف تػدفؽ أعػداد كبيػرة مػف الميػاجريف غيػر الشػرعييف ٗ()كعدف

، كبالتػػػالي فػػػإف ليػػػذا االنتشػػػار الكبيػػػر فػػػي جميػػػع أنحػػػاء الػػػيمف إلييػػػاالسػػػعكدية؛ رغبػػػة فػػػي التسػػػمؿ 
 ؿ الفركع اآلتية:تداعيات غير أمنية؛ لذلؾ سيتـ دراسة أىـ ىذه التداعيات مف خبل

 الفرع األوؿ
 التػػػداعيػػػات القتػػػصاديػػػػة  

 تتمثؿ أىـ التداعيات االقتصادية التي تنعكس عمى اليمف مف اليجرة غير الشرعية فيما يمي:
  : خمؽ أعباء مالية:أولً 

غيػر الشػرعية؛  تنفؽ الحككمة اليمنية مبالغ مالية طائمة سنكيان في سػبيؿ الحػد مػف اليجػرة
( مياجرنا ٘ٔٓ,ٜٖ( لاير في مقابؿ ترحيؿ )ٕٗ٘,ٕٓٚ,ٚٛ٘فقد أنفقت الحككمة مبمغ يقدر بػ )

                                  
كرشػة  إلػىاليمف، كرقة عمػؿ مقدمػة  إلىدفؽ البلجئيف بف ناجي األعكج: الجكانب األمنية كالقانكنية المرتبطة بت عمي( د. ٔ)

 .ٗ، ص ـٖٕٔٓالبلجئيف، كزارة حقكؽ اإلنساف، صنعاء، 

( د. إبراىيـ خميؿ إبراىيـ الجبكرم: القرصنة البحرية في الساحؿ الصكمالي كباب المندب، دار الكتػب القانكنيػة، القػاىرة، ٕ)
 .ٛٙٔ، صـٕٔٔٓ

يج عػػدف كبحػػر العػػرب، مركػػز اإلمػػارات لمدراسػػات كالبحػػكث اإلسػػتراتيجية، أبػػك ظبػػي، ( فيجػػام سػػاككجا: القرصػػنة فػػي خمػػٖ)
 .ٙ، ص ـٕٗٔٓ، ٔط

( حيث يتركز المجكء في تجمعات سػكنية بعينيػا، مثػؿ: حػي البسػاتيف فػي مدينػة عػدف، ككػذلؾ أحيػاء الصػافية، كالحصػبة ٗ)
 بأمانة العاصمة صنعاء.
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تػـ  إذا، كىك مبمغ ال يمكف االسػتيانة بػو، السػيما (ٔ)ـٕٓٔٓـ حتى ٜٜٛٔخبلؿ األعكاـ مف 
العممة تسخيره في مجاؿ التنمية، كما أف تكاليؼ الترحيؿ تزداد سنكينا، خاصة مع تراجع قيمة 

ثيكبيػا،  ا بأف عدـ كجكد خػط مبلحػي بحػرم بػيف الػيمف كا  المحمية مقابؿ العمبلت األخرل، عممن
ككنيػا دكلػة ال تطػؿ عمػى البحػر مطمقنػا، قػد جعػؿ كػؿ إجػراءات الترحيػؿ تػتـ عػف طريػؽ النقػؿ 

حتػػى  ،، كلػػـ تقػػـ المنظمػػات الدكليػػة بػػأم دكٍر يػذكر فػػي ترحيػػؿ الميػػاجريف اإلثيػػكبييف(ٕ)الجػكم
أف البلجػػئ  إلػػى، كفػػي ىػػذا اإلطػػار يشػػير بعػػض الخبػػراء االقتصػػادييف (ٖ)ـٕٓٔٓايػػة عػػاـ بد

( دكالر أمريكػػي؛ كذلػػؾ مقابػػؿ إقامتػػو، ٖٕٓٓالكاحػػد يكمػػؼ الػػيمف سػػنكينا مبمػػغ يقػػدر بحػػكالي )
أف كجػػػػكد مميػػػػكف الجػػػػئ  :لػػػػخ، بمعنػػػػىإكمعيشػػػػتو، كعبلجػػػػو، كتعميمػػػػو، كسػػػػكنو، كتنقبلتػػػػو... 

سػػيكمؼ الدكلػػة مػػا  –حسػػب بعػػض اإلحصػػائيات الرسػػمية  –صػػكمالي عمػػى األراضػػي اليمنيػػة 
ف أغمب ىؤالء البلجئيف ال يقكمكف بتسػجيؿ (ٗ)( مميار دكالر سنكيناٙ,ٗ) إلىيصؿ  ، السيما كا 

لػدكلي، حتػى يشػمميـ الػدعـ ا ،أسمائيـ لدل المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشئكف البلجئػيف
( الجػػػػئ عمػػػػى  ٕٓٓ,ٕٓٛحيػػػػث تعتػػػػرؼ ىػػػػذه المفكضػػػػية حسػػػػب آخػػػػر تقريػػػػر ليػػػػا بكجػػػػكد )

، كىك ما يعنػى أف تتحمػؿ الػيمف تكػاليؼ مئػات اآلالؼ مػف البلجئػيف غيػر (٘)األراضي اليمنية
 المسجميف في المخيمات الرسمية التي تشرؼ عمييا منظمات دكلية.    

  : المساىمة في زيادة البطالة:ثانياً 
كيسػػاىـ فػػػي  ،يزيػػد مػػػف تفػػاقـ المشػػاكؿ االقتصػػػادية الميػػاجريف غيػػػر الشػػرعييفف كجػػكد إ

االسػتغناء عػف  إلػىمما يػؤدم  ،أقؿ األجكر، كلك بعمؿألم  بسبب قبكؿ ىؤالء ؛زيادة البطالة
 بماؿلمعمؿ  المياجريففعادة ما يتـ استغبلؿ  ؛التي تحصؿ عمى أجر أعمىك  ،العمالة الكطنية

 .تكفير المكاف المناسب ليـ ليعيشكا بعيدان عف السمطات األمنيةمقابؿ زىيد في 

 
                                  

ـ حتػػػى ٜٜٛٔة، قسػػػـ الترحيػػػؿ، إحصػػػائيات بػػػالمرحميف خػػػبلؿ الفتػػػرة مػػػف ( أنظػػػر: مصػػػمحة اليجػػػرة كالجػػػكازات كالجنسػػػئ)
 ـ.ٕٓٔٓـ حتى ٜٜٛٔـ، ككذلؾ نفقات الترحيؿ خبلؿ الفترة مف ٕٓٔٓ

 إلػػى( د. حمػػكد ناصػػر القػػدمي: القػػادمكف مػػف القػػرف األفريقػػي، )أسػػباب المشػػكمة كآثارىػػا عمػػى الػػيمف(، كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة ٕ)
 .ٚٔ، ص ـٖٕٔٓكرشة البلجئيف، كزارة حقكؽ اإلنساف، صنعاء، 

$(  ٗٗ٘,ٜٜٔ,ٕ)مبمػغ ـ،ٕٔٔٓمايك  إلىـ ٕٓٔٓعاـ  ( أنفقت المنظمة الدكلية لميجرة تحت شعار "العكدة الطكعية" منذُ ٖ)
لنفقػات، إال أف ( ميػاجرنا، كال شػؾ بػأف ىػذا اإلنفػاؽ قػد خفػؼ عمػى الحككمػة بعػض اٖٚٛ,ٗدكالر أمريكي في مقابؿ ترحيؿ )

ىذه المنظمة لـ تحؿ محؿ الدكلة في ىذا الشأف؛ فما زالت الحككمة اليمنية تتكلى ترحيؿ المياجريف غير الشرعييف الػذيف ال 
نتيجػػة عػػدـ تػػكفر التمػػكيبلت  أكالطكيمػػة كالمعقػػدة التػػي تنتيجيػػا المنظمػػة  اإلجػػراءاتبسػػبب  سػػكاءن تسػػتطيع المنظمػػة تػػرحيميـ 

يد أنظر: المنظمة الدكلية لميجرة، صنعاء، إحصائيات بعدد المرحميف عمى نفقة المنظمة خبلؿ الفتػرة مػف البلزمة لذلؾ. لممز 
 ـ.ٕٔٔٓـ حتى مايك ٕٓٔٓ

 .ٛبف ناجي األعكج: الجكانب األمنية كالقانكنية...، مرجع سابؽ، ص  عمى( د. ٗ)

ـ، كالمنشػػػكر فػػػي أبريػػػؿ ٜٕٔٓالػػػيمف،  –جئػػػيف ( أنظػػػر: التقريػػػر السػػػنكم لممفكضػػػية السػػػامية لؤلمػػػـ المتحػػػدة لشػػػئكف البل٘)
 .ٖٖـ، ص ٕٕٓٓ
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  : عمالة غير ماىرة:ثالثاً 
كيفتقػػدكف  ،أنيػػـ غيػػر ُمػػدربكف الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييفدائمػػان مػػا تكػػكف أىػػـ خصػػائص 

، (ٔ)كالفقػر ،كأنيـ قػادمكف مػف بمػداف تسػكدىا األميػة السيما ،أبسط الميارات العممية إلى أيضان 
سػػػعييـ لمعمػػػؿ فػػػي المجػػػاالت  إلػػػىلي سػػػيككنكف عبئػػػان عمػػػى االقتصػػػاد الػػػكطني، إضػػػافة كبالتػػػا

كقػػد ربمػػا اليدامػػة كمػػا سػػبؽ ذكػػره، كبالتػػالي فيػػؤالء لػػيس ليػػـ عائػػد تنمػػكم إنتػػاجي  ،الخدميػػة
 لدخؿ القكمي.ايساىـ في زيادة 

 الفرع الثاني
 التػػػػداعيػػػػات الجتػػػػماعيػػػػة

ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التػػػداعيات ذات الطػػػابع االجتمػػػاعي التػػػي تتعػػػرض ليػػػا الػػػيمف؛ بسػػػبب 
تككينػػػات  إلػػىاألعػػداد اليائمػػػة لمميػػاجريف غيػػػر الشػػرعييف كالبلجئػػػيف، كالتػػي قػػػد تصػػؿ أحياننػػػا 

اسػػتيطانية فػػي بعػػض جكانػػب المػػدف كالمػػديريات، ممػػا ييػػدد باختفػػاء معػػالـ السػػكاف المحميػػيف 
 .(ٕ)فييا

ا سػػبؽ، أف محافظػػة البيضػػاء بحكػػـ مكقعيػػا الجغرافػػي الػػذم يتكسػػط ثمػػاف كممػػا يؤكػػد مػػ
محافظػات، تعػػد مػف أكثػػر المحافظػات تضػػررنا مػػف الميػاجريف غيػػر الشػرعييف، السػػيما مديريػػة 

( ميػػػػاجر، حيػػػػث يقػػػػدر عػػػػدد ٓٓٓٔ إلػػػػى ٓٓٛيكمينػػػػا مػػػػا بػػػػيف: ) إلييػػػػارداع، كالتػػػػي يػػػػدخؿ 
( ألػػػؼ ٖ٘عػػػدد السػػػكاف المحميػػػيف لممديريػػػة )( ألػػػؼ، فيمػػػا يبمػػػغ ٘ٙالميػػػاجريف فييػػػا بحػػػكالي )

مكاطف يمنػي، األمػر الػذم جعػؿ أغمػب السػكاف فييػا يضػطركف لمغػادرة المدينػة؛ نظػرنا لتفشػي 
بالمخػػدرات، كغيرىػػا،  كاإلتجػػاراألكبئػػة، كظيػػكر الفسػػاد األخبلقػػي، كانتشػػار جػػرائـ السػػرقات، 
سػػكنية كبيػػرة داخػػؿ مدينػػة رداع كفػػي الكقػػت ذاتػػو، قػػاـ أحػػد الميػػاجريف األفارقػػة بشػػراء عمػػارة 

؛ بغػػرض تسػػكيف عػػدد كبيػػر مػػف ىػػؤالء ؿ ريػا( مميػػكف ٓٛٔتطػؿ عمػػى السػػكؽ المركػػزم بمبمػػغ )
، كقػػػد كشػػفت كزارة الداخميػػػة فػػي صػػنعاء بػػػأف دكلػػة اإلمػػػارات تقػػدـ مبليػػػيف (ٖ)الميػػاجريف فييػػا

مف أجؿ شراء عقارات داخؿ مدينة رداع؛ بيدؼ االستيطاف  المياجريف األفارقة إلىالدكالرات 
فييا، كبالتالي تمزيؽ النسيج االجتماعي لميمف، كلعؿ أكبر دليؿ عمى ذلؾ، القضػية المشػيكرة 
فػػػي محافظػػػة إب، حيػػػث قامػػػت بعػػػض دكؿ العػػػػدكاف بمحاكلػػػة شػػػراء أراضػػػي فػػػي المحافظػػػػة 

نية؛ لتػكطيف كتسػكيف الميػاجريف غيػر مػدف سػك بنػاءن بكاسطة المنظمة الدكلية لميجرة مػف أجػؿ 
 الشرعييف فييا.

                                  
( المكاء. د. حمدم شعباف: اليجرة غير المشركعة )الضركرة كالحاجة(، مركػز اإلعػبلـ األمنػي، جميكريػة مصػر العربيػة، ٔ)

 .ٜالقاىرة، بدكف تاريخ نشر، ص 

 .ٗسابؽ، ص عمي بف ناجي األعكج: مرجع ( د. ٕ)

 .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓالثكرة، العدد )( أنظر: صحيفة ٖ)
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 الفرع الثالث
 التػػػػداعيػػػػات الصحيػػػػػة

، حيث أكد (ٔ)يعتبر المياجريف غير الشرعييف مصدرنا مف مصادر نقؿ األمراض كاألكبئة
الػػدكتكر. عبػػد اهلل المؤيػػد، مػػدير عػػاـ مكافحػػة األمػػراض كالترصػػد الكبػػائي بػػكزارة الصػػحة فػػي 

، عمى كجكد عبلقة بيف األكبئة كالمياجريف غير الشرعييف؛ ألف ىؤالء غالبنا مػا يػأتكف صنعاء
مػػػف بمػػػداف تنتشػػػر فييػػػا العديػػػد مػػػف األمػػػراض غيػػػر المكجػػػكدة فػػػي الػػػيمف، كىػػػك مػػػا دفػػػع كزارة 

محاكلػػة عمػػؿ محػػاجر صػػحية فػػي أمػػاكف معنيػػة، حيػػث يػػتـ اسػػتقباؿ الميػػاجريف  إلػػىالصػػحة 
 . (ٕ)اجرغير الشرعييف في تمؾ المح

كنظرنا لؤلعداد اليائمة ليؤالء المياجريف؛ فإف الكزارة لـ تستطع حصرىـ في مكػاف معػيف، 
مما أثار لدييا المخاكؼ مف ظيكر أكبئة خطيرة كاف قد تـ استئصاليا مف معظـ دكؿ العالـ، 

الضػػػػنؾ، الكػػػػكليرا، كالػػػػدفتريا، كالسػػػػؿ، كااليبػػػػكال، كالمبلريػػػػا، كاإلسػػػػياؿ المػػػػائي، كحمػػػػى  مثػػػػؿ:
 ، مما يشكؿ عبئنا إضافينا عمى القطاع الصحي في اليمف.       (ٖ)كالتياب الكبد البائي، كاإليدز

 
 
 

  

                                  
 .ٖٛ( د. عثماف الحسف محمد نكر، د. ياسر عكض الكريـ المبارؾ: مرجع سابؽ، ص ٔ)

 .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٕ)

 .ٚـ، ص ٕٙٔٓاليمف،  –المنظمة الدكلية لميجرة ( أنظر: تقرير ٖ)
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 ادلجحث انثبنث
 آنٍـــبد يٕاجٓخ اذلجـرح غري انشرػٍـخ يف انٍـًٍ

 تًهٍذ وتقسٍى:
الجماعػػات؛  أكاألفػػراد  إلييػػاظػػاىرة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية ىػػي إحػػدل الطػػرؽ التػػي يمجػػأ 

بمػػداف أخػػرل؛ مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػى مميػػزات اقتصػػادية  إلػػىلميػػركب مػػف بمػػدانيـ األصػػمية 
أفضؿ بكثير مف تمؾ المكجكدة في بمدانيـ، كقد زادت ىذه الظاىرة في أكاخر القرف العشريف، 

 .(ٔ)كال تزاؿ تداعياتيا حتى الكقت الراىف
ى الحككمػػػػػة اليمنيػػػػػة كضػػػػػع كلمعالجػػػػػة آثػػػػػار ظػػػػػاىرة اليجػػػػػرة غيػػػػػر الشػػػػػرعية يجػػػػػب عمػػػػػ

اسػػػػتراتيجيات تشػػػػريعية، كتنفيذيػػػػة، تنطمػػػػؽ مػػػػف تقيػػػػيـ أسػػػػباب ىػػػػذه الظػػػػاىرة، ككضػػػػع آليػػػػات 
المياجر  إلىلممكاجية؛ باعتبارىا إحدل أىـ المشاكؿ التي تكاجو العديد مف الدكؿ التي تنظر 

الجريمػػة غيػػر الشػػرعي بكصػػفة مصػػدرنا لكػػؿ المخػػاطر، كاألزمػػات، كسػػببنا مباشػػرنا فػػي انتشػػار 
، مما يترتب عمييا المزيد مف االنفبلت األمنػي، كعػدـ االسػتقرار فػي (ٕ)المنظمة العابرة لمحدكد

المجتمع؛ لذلؾ سيتـ دراسة آليات مكافحة اليجرة غير الشرعية في اليمف مف خػبلؿ المطالػب 
 اآلتية:

 المطمب األكؿ: اآلليات التشريعية لمكاجية اليجرة غير الشرعية في اليمف.
 لمطمب الثاني: اآلليات التنفيذية لمكاجية اليجرة غير الشػرعية في اليمف.ا

 املطلب األّل
 اآللٔــات التشزٓعٔـــ٘ ملْادَ٘ اهلذــزٗ غري الشزعٔـــ٘ يف الٔنً

؛ رغػػـ أنيػػـ (ٖ)كجػػكد فػػارؽ بػػيف الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف كالبلجئػػيف إلػػىأف أشػػرنا سػػبؽ 
غالبنػػػا مػػػا يعبػػػركف الحػػػدكد اليمنيػػػة بطريقػػػة غيػػػر شػػػرعية، إال أف البلجئػػػيف يتمتعػػػكف بالحمايػػػة 
القانكنيػػة بمكجػػب القػػانكف الػػدكلي؛ أمػػا الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف؛ فػػبل تشػػمميـ تمػػؾ الحمايػػة، 

داعيات كمع ذلؾ، فإف التداعيات السمبية الناجمة عف البلجئيف في اليمف ال تقؿ سػكءن عػف التػ
، السػيما مػع تسػرب أكثػر مػف (ٗ)سػابقنا إلييػاالتي يحدثيا المياجريف غير الشرعييف كمػا أشػرنا 

المحافظػػات الرئيسػػية،  إلػػى% مػػف البلجئػػيف المتكاجػػديف فػػي المخيمػػات الخاصػػة بػػالمجكء ٓٚ
 إلػػػىمثػػػؿ: صػػػنعاء، كعػػػدف، ناىيػػػؾ عػػػف تػػػدفؽ أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف الميػػػاجريف غيػػػر الشػػػرعييف 

 . إليياكدية مع السعكدية؛ رغبة في التسمؿ المناطؽ الحد
                                  

 .ٜٓأحمد الشارفي: مرجع سابؽ، ص  عمي( د. عمكم ٔ)

(، مركػز ٕ(، العػدد )ٔ( عميد. د. أحمد محمد حربة: اإلرىاب كعبلقتو بالجريمة المنظمة، مجمة منارات األمف، المجمػد )ٕ)
 .ٕٚـ، ص ٜٕٔٓأكاديمية الشرطة، صنعاء،  –بحكث الشرطة 

 .ٖٓٔبحثنا ىذا، ص  :راجع( ٖ)

 .ٛٔٔ - ٓٔٔبحثنا ىذا، ص  :( راجعٗ)
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كىنا يثار التساؤؿ حػكؿ اإلطػار القػانكني لمكاجيػة اليجػرة غيػر الشػرعية فػي الػيمف؟ فيػؿ 
ذا لـ يكجػد قػانكف خػاص؟ فمػا ىػك القػانكف  يكجد قانكف كطني خاص بمكافحة ىذه الظاىرة؟ كا 

القانكني لمجكء فػي الػيمف؟ فيػؿ  حكؿ اإلطار أيضان الذم يقـك بتمؾ الميمة؟ كما يثار التساؤؿ 
الػػػػيمف أـ أف تنظيمػػػػو يقتصػػػػر فحسػػػػب عمػػػػى  إلػػػػىيكجػػػػد قػػػػانكف كطنػػػػي يػػػػنظـ عمميػػػػة المجػػػػكء 

 االتفاقيات الدكلية؟
لئلجابة عمى ىذه التساؤالت يتعيف عمى الباحث بدايةن دراسػة اإلطػار القػانكني لمكاجيػة ىػذه 

 في اليمف؛ كذلؾ مف خبلؿ الفركع اآلتية:الظاىرة في اليمف، يميو بياف اإلطار القانكني لمجكء 
 الفرع األوؿ

 اإلطػػػػار القانونػػػػي لمواجيػػػة اليجرة غير الشرعيػػػػة في اليػػػػمف
أصػػبحت ظػػاىرة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية مػػف أخطػػر الظػػكاىر االجتماعيػػة؛ فمػػـ تعػػد مجػػرد 

 سػػػكاءن ظػػػاىرة مرتبطػػػة بدكلػػػة معينػػػة، بػػػؿ أضػػػحت ظػػػاىرة عالميػػػة تعػػػاني منيػػػا جميػػػع الػػػدكؿ، 
نمػا (ٔ)النامية أكالمتقدمة  ؛ لذلؾ فإف مكافحتيا ال تقتصر عمى سف القكانيف الداخميػة لمػدكؿ، كا 

كىك ما سيتـ  تفاقيات الخاصة بمكافحتيا عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي،يجب عمييا إبراـ اال
 بيانو عمى النحك التالي:

 : التنظيـ القانوني لمواجية اليجرة غير الشرعية في التفاقيات الدولية واإلقميمية:أولً 
لقػػػد تضػػػافرت جيػػػكد المجتمػػػع الػػػدكلي لمكاجيػػػة اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية مػػػف خػػػبلؿ إبػػػراـ 

ات الدكليػػة التػػي تصػػدرىا األمػػـ المتحػػدة، كلعػػؿ أىميػػا: اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة لمكافحػػة االتفاقيػػ
، (ٖ)ـٕٚٓٓيكليػػك  ٕٗ، كقػػد صػػادقت عمييػػا الػػيمف بتػػاريخ: (ٕ)الجريمػػة المنظمػػة عبػػر الكطنيػػة

كبركتكككليػػػا الممحػػػؽ الخػػػاص بمكافحػػػة جريمػػػة تيريػػػب الميػػػاجريف عػػػف طريػػػؽ البػػػر كالبحػػػر 
بػيف دكؿ  كأيضػان التفاقيػات إقميميػة ثنائيػة بػيف دكؿ العبػكر كاالسػتقباؿ،  ، كىػك مػا ميػد(ٗ)كالجك

 .(٘)المنبع كالعبكر؛ بيدؼ ترسيخ التعاكف الدكلي لمقضاء عمى ظاىرة اليجرة غير الشرعية
كفي إطار التعاكف اإلقميمي لمكاجية اليجرة غير الشرعية، كقعت اليمف عمػى العديػد مػف 

 الدكؿ اإلقميمية، كلعؿ أىميا:االتفاقيات الثنائية مع بعض 

                                  
( أ. مصطفى محمد راضي: اليجرة غير الشرعية لمعراقييف )األعداد، كاألسباب، كالحمكؿ(، دائرة البحكث، مجمس النػكاب ٔ)

 .ٖـ، ص ٕٛٔٓالعراقي، بغداد، 

 ـ.ٕٓٓٓنكفمبر  ٘ٔ( في ٘٘( في الدكرة )ٕ٘المتحدة رقـ )( اعتمدت ىذه االتفاقية بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ ٕ)

 ـ بشأف المكافقة عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية.ٕٚٓٓلسنة  ٚٔ( صدر القرار الجميكرم رقـ ٖ)

 ( كىذا البركتكككؿ لـ تصادؽ عميو اليمف.ٗ)

نظمػػة القضػػائية فػػي مكاجيػػة اليجػػرة غيػػر النظاميػػة، دكريػػة مركػػز دعػػـ ( أ. سػػندس بشػػناكم: التشػػريع التكنسػػي كحػػدكد األ٘)
 .ٜٕـ، ص ٕٛٔٓالتحكؿ الديمقراطي كحقكؽ اإلنساف، العدد الرابع، تكنس، 
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اتفاقيػػة التعػػاكف األمنػػي بػػيف الجميكريػػة اليمنيػػة كالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية، حيػػث نصػػت  .ٔ
المادة الثانية مف ىذه االتفاقية عمى أنو:" تبػذؿ كػؿ مػف الػدكلتيف الجيػكد البلزمػة لمكافحػة 

مػػػػى:" تبػػػػػادؿ التسػػػػمؿ كالتيريػػػػب عبػػػػػر المنافػػػػذ كالحػػػػدكد"، كمػػػػػا نصػػػػت المػػػػادة الخامسػػػػػة ع
جػراءات المراقبػة عبػر الحػدكد فػي البمػديف كالتعػاكف  المعمكمات حػكؿ نظػـ ككثػائؽ السػفر كا 

اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية كالتنسػػػيؽ فػػػي ترحيػػػؿ المخػػػالفيف  أكفػػػي مجػػػاالت مكافحػػػة العبػػػكر 
 .(ٔ)"اإلنسانيةلمقكانيف الكطنية مع األخذ في االعتبار الجكانب 

اتفاقية التعاكف األمني بيف الجميكرية اليمنية كجميكرية إثيكبيا، حيث نصت المادة الثالثػة  .ٕ
مف ىذه االتفاقية عمػى أنػو: "يتعيػد الطرفػاف بالتعػاكف عمػى مكافحػة العبػكر غيػر المشػركع 

 . (ٕ)كبل البمديف" إلىلمحدكد كاليجرة غير الشرعية 
ى أرض الكاقػع بأنػػو يغمػب عمييػػا الطػػابع كيبلحػظ الباحػػث عنػد تطبيػػؽ ىػذه االتفاقيػػات عمػػ

فػػي اإلبعػػاد كالترحيػػؿ القسػػرم،  أكفيمػػا يتعمػػؽ بػػإجراءات االحتجػػاز فػػي الحػػدكد  سػػكاءن األمنػػي 
 الحقكؽ األساسية لئلنساف. بذلؾ الجانب الكقائي ليذه الظاىرة، كمتجاكزةن  ةمتجاىم
 يعات الوطنية:: التنظيـ القانوني لمواجية اليجرة غير الشرعية في التشر ثانياً 

أم مكػاف  إلػىحرية السفر  أككفؿ الدستكر اليمني لممكاطنيف الحرية في الذىاب كاإلياب 
؛ أمػا األجنبػي فيػك مػف ال يحمػؿ الجنسػية (ٖ)خارجيػا مػع حريػة العػكدة لمػكطف أكداخػؿ الدكلػة 

الخػػركج مػػف  أكالبقػػاء  أكاليمنيػػة، كبالتػػالي يخضػػع لمنظػػاـ القػػانكني الخػػاص بعمميػػات الػػدخكؿ 
اليمف. كنظرنا لتراجع فرص اليجرة القانكنية، فإف ىذا األمر يفػتح فرصػان لميجػرة غيػر القانكنيػة 

أراضي الدكلة دكف االلتزاـ بالشركط القانكنية المعمػكؿ بيػا  إلىمف خبلؿ التسمؿ عبر الحدكد 
 في مجاؿ حركة األفراد كتنقبلتيـ.

زاء تنامي ظاىرة اليجرة غير الشرعية؛  كاف البػد لممشػرع اليمنػي أف يتػدخؿ لمكافحتيػا؛ كا 
قامػة األجانػب ـٜٜٔٔلسنة  ٓٗفأصدر بذلؾ القانكف رقـ  ، حيػث (ٗ)الخاص بتنظػيـ دخػكؿ كا 

كاف حاصبلن  إذانصت المادة الثالثة عمى أنو: "ال يجكز ألجنبي دخكؿ أراضي الجميكرية إال 
ببمػػده، كيجػػب التأشػػير عمػػى مػػف السػػمطة المختصػػة  صػػادران عمػػى جػػكاز سػػفر سػػارم المفعػػكؿ 

الكثيقة باإلذف بالدخكؿ كتصدر تأشيرة الدخكؿ عمى الجكازات مف رئاسػة المصػمحة  أكالجكاز 
أية ىيئة تخكليا حككمة الجميكرية ليذا الغرض"، كما نصت المادة السادسة عمى أنو: "ال  أك

تػي يحػددىا كزيػر الخػركج منيػا إال مػف األمػاكف ال أكيجػكز ألجنبػي دخػكؿ أراضػي الجميكريػة 

                                  
 ـ.ٜٜٙٔيكليك  ٕٚ( أنظر: اتفاقية التعاكف األمني بيف الجميكرية اليمنية كالمممكة العربية السعكدية، المكقعة في جدة بتاريخ: ٔ)

 ـ .ٜٜٜٔأكتكبر  ٖٕ: اتفاقية التعاكف األمني بيف الجميكرية اليمنية كجميكرية إثيكبيا، المكقعة في أديس أبابا بتاريخ: ( أنظرٕ)

 ( مف الدستكر اليمني.ٚ٘( المادة )ٖ)

قامة األجانب بالقرار الجميكرم رقـ )ٗ)  ـ.ٜٜٔٔ( لسنة ٚ/ٚـ، الجريدة الرسمية، العدد )ٜٜٔٔ( لسنة ٚٗ( صدر قانكف دخكؿ كا 
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الكثيقػػة  أكالداخميػة بقػرار يصػػدر منػو، كيجػب أف يؤشػػر الضػابط المخػتص عمػػى جػكاز السػفر 
 خركجو حسب األحكاؿ". أكالتي تقـك مقامة بما يفيد دخكلو 

كيبلحػػػظ الباحػػػث مػػػف النصػػػكص السػػػابقة أف المشػػػرع اليمنػػػي قػػػد حػػػدد المعػػػايير الخاصػػػة 
اضػػي اليمنيػػة، كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الحصػػكؿ عمػػى األر  إلػػىباألشػػخاص المسػػمكح ليػػـ بالػػدخكؿ 

بمػػده، كأف يػػتـ التأشػػير  إلػػىكثيقػػة تخػػكؿ صػػاحبيا حػػؽ العػػكدة  أكجػػكاز سػػفر سػػارم المفعػػكؿ 
أمػػاكف  أيضػػان عمييػػا بمػػا يفيػػد السػػماح بالػػدخكؿ مػػف قبػػؿ مصػػمحة اليجػػرة كالجػػكازات، كمػػا حػػدد 

 الدخكؿ الرسمية التي ُيحددىا كزير الداخمية.
يعػػد دخػػكالن  إلييػػااألراضػػي اليمنيػػة بالمخالفػػة لمنصػػكص المشػػار  إلػػىخكؿ كعميػػو، فػػإف الػػد

غيػػر شػػرعي، كبالتػػالي ُيشػػكؿ جريمػػة ضػػد الدكلػػة، كىنػػا يثػػار التسػػاؤؿ حػػكؿ مسػػئكلية الميػػاجر 
؟ كىػػؿ ىنػػاؾ نػػص صػػريح فػػي القػػكانيف اليمنيػػة الجنائيػػة؟ فيػػؿ يصػػبح كػػؿ مػػف يرتكبيػػا مجرمػػان 

 ؾ الذم يقـك بو ىؤالء المياجريف؟يمكف أف ُيفسر عمى أنو ُيجـر السمك 
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ يتعيف عمى الباحث بدايةن بياف مسئكلية المياجر الجنائية في إطار 
القانكف الدكلي، حيث نصت المادة الخامسة مف البركتكككؿ الخاص بمكافحة جريمة تيريب 
المياجريف عف طريؽ البر كالبحر كالجك بأنو ال يصبح المياجركف عرضة لممبلحقة الجنائية؛ 

نيـ اليدؼ مف ارتكاب جريمة تيريب المياجريف، كبالتالي ال تترتب أية مسئكلية جنائية نظرنا لكك 
 .ٔ()برضاء المسئكؿ عنو أكمدنية عمى المياجر الميرَّب، كما ال ُيعتد برضائو  أك

نصػػكص  أك ان نكف الجػػرائـ كالعقكبػات عمػػى أحكامػأمػا فػػي القػكانيف الكطنيػػة؛ فػبل يحتػػكل قػا
 إلييػػػا، كىػػػك مػػػا يعنػػػى بػػػأف المشػػػرع اليمنػػػي لػػػـ ينظػػػر (ٕ)ر الشػػػرعيةتعػػػالج ظػػػاىرة اليجػػػرة غيػػػ

مخالفػة، حتػػى تسػػتحؽ العقكبػة، كمػػا أنػػو ال  أكجنحػػو  أككانػت جنايػػة  سػػكاءن باعتبارىػا جريمػػة، 
لعػدـ مصػادقتيا  ان ؛ نظػر (ٖ)يكجد في اليمف تشريع مستقؿ يختص بمكافحة اليجرة غير الشػرعية
 عمى البركتكككؿ الخاص بتيريب المياجريف عبر البر كالبحر كالجك.

                                  
( عقيد. د. محمد عبد اهلل العاقؿ: مكاجية جرائـ اإلتجار بالبشر )دراسة تحميمية( في ضكء القانكف اليمني كاالتفاقيػات الدكليػة، ٔ)

 .ٛٙـ، ص ٜٕٔٓأكاديمية الشرطة، صنعاء،  –(، مركز بحكث الشرطة ٕ(، العدد )ٔمجمة منارات األمف، المجمد )

 .٘(، طٕٕـ، العدد )ٕ٘ٓٓـ، الجريدة الرسمية لسنة ٜٜٗٔ( لسنة ٕٔكالعقكبات اليمني رقـ )( أنظر: قانكف الجرائـ ٕ)

 ٕٛ( كذلؾ عمى خبلؼ بعض الدكؿ التػي تعػاني مػف ظػاىرة اليجػرة غيػر الشػرعية؛ ففػي مصػر مػثبلن، صػدر القػانكف رقػـ ٖ)
 ٚمكػػرر )أ( فػػي  ٗٗالعػػدد  –رسػػمية الخػػاص بمكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية كتيريػػب الميػػاجريف، الجريػػدة ال ـٕٙٔٓلسػػنة 

اللتػػزاـ مصػػر بمكجػػب مصػػادقتيا عمػػى البركتككػػكؿ الخػػاص بتيريػػب الميػػاجريف السػػابؽ ذكػػره،  تنفيػػذان ـ؛ كذلػػؾ ٕٙٔٓنػػكفمبر 
ػػا فػػي ليبيػػا، فقػػد صػػدر القػػانكف رقػػـ  الخػػاص بمكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، كػػأكؿ عمػػؿ تشػػػريعي  ـٕٓٔٓلسػػنة  ٜٔكأيضن

قامػة األجانػب  ـٜٚٛٔلسػنة  ٙليذه الظاىرة الخطيرة، كيعتبر القانكف رقـ مستقؿ يختص بالتصدم  الخػاص بتنظػيـ دخػكؿ كا 
امييػػدم  فػي ليبيػا كخػركجيـ منيػا مكمػبلن ليػػذا القػانكف فػي حالػة عػدـ كجػكد تعػػارض بينيمػا. لممزيػد مػف التفاصػيؿ، أنظػر: د.

دكرية مركز دعـ التحكؿ الديمقراطي ليجرة غير النظامية، محمد امييدم: التشريع الميبي كحدكد األنظمة القضائية لمكافحة ا
 .ٗٗـ، ص ٕٛٔٓكحقكؽ اإلنساف، العدد الرابع، تكنس، 
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كمع ذلؾ، نجد أف المشرع اليمني قد أقر بالمسئكلية الجنائية لممياجر غير الشرعي في 
قامة األجانب، حيث أفرد لو في المادة )ٜٜٔٔلسنة  ٓٗالقانكف رقـ  ( مف ٙٗـ الخاص بدخكؿ كا 

 عقكبة الحبس لمدة ال تزيد عف سنة فضبلن عف إخراجو مف األراضي اليمنية.القانكف المذككر 
كبالرغـ مف ىذا البناء القانكني، بما فييا تحديد العقكبة عمى المياجريف غيػر الشػرعييف، إال 

الػػيمف  إلػػىثمػػاره، كال أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف اسػػتمرار تػػدفؽ الميػػاجريف األفارقػػة، كبقػػكة  يػػؤتِ أنػػو لػػـ 
ـ، كىػك مػا تؤكػده إحصػائيات ٜٜٔٔىف، مع أف ىػذا القػانكف قػد صػدر فػي عػاـ حتى الكقت الرا

( ٔٓٔ,ٔٔأف: ) إلػػىمنظمػة اليجػػرة الدكليػػة التابعػػة لؤلمػػـ المتحػدة، إذ تشػػير أخػػر إحصػػائية ليػػا 
ـ، ممػا يقتضػي معػو البحػث ٕٕٓٓالػيمف خػبلؿ شػير ينػاير فقػط مػف عػاـ  إلػىمياجرنا قد دخمكا 

 ة تقـك عمى منطؽ متكامؿ لمتعامؿ مع ىذه الظاىرة الخطيرة.  عف إستراتيجية تشريعية جديد
كفي تقدير الباحث أنو يجػب عمػى الػيمف إعػادة النظػر فػي القػكانيف الكطنيػة السػارية، بمػا 
يسمح بمكائمتيا مع المعايير الدكليػة ذات الصػمة، كىػك مػا يتطمػب فػي بػادئ األمػر المصػادقة 

ريػب الميػاجريف عػف طريػؽ البػر كالبحػر كالجػك، عمى البركتككػكؿ الخػاص بمكافحػة جريمػة تي
كاإلسراع في إصدار قػانكف كطنػي لمكافحػة اليجػرة غيػر الشػرعية كتيريػب الميػاجريف، بحيػث 
ف اليمف قػد صػادقت عمػى اتفاقيػة مكافحػة  يككف متناغمنا مع أحكاـ ىذا البركتكككؿ، السيما كا 

 الجريمة المنظمة عبر الكطنية.
 الفرع الثاني

 ر القانونػػػػي لمجػػػػوء في اليػػػػػمفاإلطػػػػػا
أصػػبحت الػػيمف تعػػاني مػػف مشػػكمة تػػدفؽ البلجئػػيف األفارقػػة، كبأعػػداد كبيػػرة؛ كذلػػؾ عػػف  

التسػػمؿ، بسػػبب األكضػػاع المترديػػة فػػي بمػػدانيـ، ممػػا ترتػػب عمػػى ذلػػؾ عػػدـ  أكطريػػؽ التيريػػب 
 سػػكاءن القػدرة عمػػى اسػػتيعاب ىػػؤالء البلجئػيف، كبالتػػالي أصػػبحت ىػػذه المشػكمة ُتمثػػؿ قمقنػػا لمػػيمف 

الشػػػعبي، السػػػيما فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ كفػػػاء المجتمػػػع الػػػدكلي بالتزاماتػػػو  أكعمػػػى المسػػػتكل الرسػػػمي 
لػة الكحيػدة فػي شػبة الجزيػرة العربيػة المكقعػة عمػى أىػـ اتفاقيػة تجاىيا؛ رغـ أف اليمف ىي الدك 

خاصة بالبلجئيف؛ لذا سيتـ التطرؽ ألىـ االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية المصػادقة عمييػا الػيمف، 
الخاصػػػة بػػػالبلجئيف، ككػػػذا بيػػػاف أىػػػـ التشػػػريعات الكطنيػػػة ذات العبلقػػػة بػػػالمجكء، كذلػػػؾ عمػػػى 

 النحك التالي: 
 القانوني لمجوء في المواثيؽ الدولية: : التنظيـأولً  

تكجػػد العديػػد مػػف االتفاقيػػات كالمكاثيػػؽ الدكليػػة الخاصػػة بػػالمجكء كالبلجئػػيف، كقػػد صػػادقت 
الػػيمف عمػػى بعضػػيا؛ فػػي حػػيف ال زالػػت ىنػػاؾ اتفاقيػػات كمكاثيػػؽ دكليػػة قيػػد الدراسػػة السػػتكماؿ 

كاثيػػػؽ الدكليػػػة ذات العبلقػػػة إجػػػراءات المصػػػادقة عمييػػػا، لػػػذا سػػػيتـ دراسػػػة أىػػػـ االتفاقيػػػات كالم
 بالمجكء، كالتي صادقت عمييا اليمف، كذلؾ عمى النحك التالي:
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 اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف:-1
 أىػػػـ ـ مػػػفٜٛٗٔ ديسػػػمبر ٓٔ فػػػي الصػػػادر العػػػالمي لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف اإلعػػػبلف يعتبػػػر
 تعػػػػرض إذا أخػػػػرل دكلػػػػة إلػػػػى يمجػػػػأ أف فػػػػي فػػػػرد كػػػػؿ بحػػػػؽ اعترفػػػػت التػػػػي الدكليػػػػة المكاثيػػػػؽ

 شػخص لكػؿ"  أف: عمػى اإلعبلف ىذا مف( ٔ/ٗٔ) المادة نصت حيث دكلتو، في لبلضطياد
 ".االضطياد مف خبلصان  بو كالتمتع ،أخرل بمداف في الممجأ التماس حؽ

 شخص لكؿ أعطى حيث عامة، بصيغة جاء قد أنو السابؽ النص مف كيبلحظ الباحث
 في المجكء أف يعني ما كىك أخرل، بمداف إلى المجكء في الحؽ ديانتو أك جنسيتو كانت أيان 

 أخرل، دكلة أراضي إلى كالدخكؿ دكلتو حدكد البلجئ عبكر عف عبارة اإلعبلف ىذا مفيـك
 ليس كىك االضطياد، مف اليرب في المجكء حؽ أسباب حصر ذاتو، الكقت في أنو غير

 .أخرل دكلة إلى لمجكء اإلنساف يضطر أف يمكف الذم الكحيد السبب
بتػاريخ  اإلنسػاف لحقػكؽ العػالمي اإلعػبلف عمػى صػادقت قػد الػيمف أف إلػى اإلشارة كتجدر

 الدكلة تؤكد"  أنو: اليمني عمى الدستكر مف حيث نصت المادة السادسة ـ،ٕٔٓٓفبراير  ٕٓ
 العربيػة جامعػة الػدكؿ كميثػاؽ اإلنسػاف لحقػكؽ العػالمي كاإلعػبلف المتحػدة األمػـ بميثػاؽ العمؿ
 ".عامة بصكرة بيا المعترؼ الدكلي القانكف كقكاعد

 ـ:1967ـ، والبروتوكوؿ الممحؽ بيا لعاـ 1951اتفاقية جنيؼ لعاـ -2
تمثؿ ىذه االتفاقية كالبركتكككؿ الممحؽ بيا اإلطار القػانكني األكثػر تفصػيبلن لحػؽ المجػكء 

المػػادة  فػػي العػػالـ، كىػػي تتكػػكف مػػف ديباجػػة كسػػت كأربعػػكف مػػادة، كقػػد عرفػػت فػػي فكالبلجئػػي
، إليػو( المقصكد بالبلجئ بأنو: " شخص يكجػد خػارج بمػده األصػؿ كال يسػتطيع العػكدة ٕ/أ/ٔ)

 أكالقكميػػة  أكالػػديف  أكبسػػبب خػػكؼ لػػو مػػا يبػػرره مػػف التعػػرض لبلضػػطياد، بسػػبب العنصػػر 
 أكرأم سياسػي، كال يسػتطيع بسػبب ذلػؾ الخػكؼ  إلػى أكطائفػة اجتماعيػة معينػة  إلػىاالنتماء 

خشػػية التعػػرض لبلضػػطياد"، كمػػا بينػػت  إليػػوالعػػكدة  أكال يريػػد أف يسػػتظؿ بحمايػػة ذلػػؾ البمػػد 
، كحقػػػكؽ كالتزامػػػات دكؿ الممجػػػأ، كقػػػد كمػػػؿ أحكاميػػػا (ٔ)بعػػػد ذلػػػؾ حقػػػكؽ ككاجبػػػات البلجئػػػيف

 البركتكككؿ الممحؽ بيا. 
قعػة عمػى اتفاقيػة أف اليمف ىي الدكلة الكحيدة فػي شػبة الجزيػرة العربيػة المك  إلىكتجدر اإلشارة 

 ٛٔـ، ككانػت قػد انضػمت إلييمػا بتػاريخ ٜٚٙٔـ، كالبرتكككؿ الممحؽ بيػا لعػاـ ٜٔ٘ٔجنيؼ لعاـ 
ف انضػػػػػماميا كػػػػػاف بػػػػػدكف تحفػػػػػظ، ممػػػػػا حمػػػػػؿ الدكلػػػػػة الكثيػػػػػر مػػػػػف األعبػػػػػاء ٔ()ـٜٓٛٔينػػػػػاير  ، كا 

                                  
البلجػػئ كحقكقػو، سمسػمة إصػػدارات مركػز دراسػػات بػف نػػاجي األعػكج،  عمػيحػكؿ حقػػكؽ البلجئػيف. أنظػػر: د.  ؿ( لمتفاصػئ)

 .ٛٔص  ـ،ٕٓٔٓاليجرة كالبلجئيف، جامعة صنعاء، الطبعة الثانية، 

 ،( أنظػػر: مجمكعػػة االتفاقيػػات العربيػػة كالدكليػػة، الكتػػاب الخػػامس، الجػػزء الثػػاني، االتفاقيػػات الدكليػػة، مكتػػب النائػػب العػػاـٔ)
 .٘ٙٚصنعاء، بدكف سنة نشر، ص 
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ضػػػييا ليػػػان عمػػػى أرا، كتستضػػػيؼ الػػػيمف حأ()كااللتزامػػػات الناجمػػػة عػػػف االسػػػتقباؿ الكبيػػػر لبلجئػػػيف
( مػػف البلجئػػيف كطػالبي المجػػكء، السػػيما مػف الجنسػػيتيف: اإلثيكبيػػة كالصػػكمالية، ٕٓٓ,ٕٓٛحػكالي )

% مػػػف المجمػػػكع  ٙ,ٖ( الجئػػػان، كبنسػػػبة ٕٓٓ,ٕٚحيػػػث سػػػجؿ عػػػدد البلجئػػػيف اإلثيػػػكبييف حػػػكالي )
% مػػف ٗ,ٜٙ( الجئػػان، كبنسػػبة ٓٓٓ,ٕٗ٘الكمػػي، بينمػػا سػػجؿ عػػدد البلجئػػيف الصػػكمالييف حػػكالي )

 ، كىك ما يعتبر ثاني أكبر عدد مف البلجئيف الصكمالييف في العالـ.ٕ()كع الكميالمجم
 : التنظيـ القانوني لمجوء في التشريعات الوطنية:ثانياً 

أنػػو ال يكجػػد قػػانكف كطنػي يػػنظـ عمميػػة المجػكء فػػي الػػيمف؛ لػػذلؾ  إلػىتجػػدر اإلشػػارة  بدايػةن 
يجػػب البحػػث فػػي نصػػكص الدسػػتكر اليمنػػي، ككػػذلؾ فػػي القػػكانيف اليمنيػػة العاديػػة عػػف أسػػاس 

 قانكني لمجكء، كذلؾ عمى النحك التالي:
 دستور الجميورية اليمنية:-1

 اليمنيػػة الجميكريػػة دسػػتكر فػػي إلييػػا االسػػتناد يمكػػف قانكنيػػة قاعػػدة البحػػث عػػف خػػبلؿ مػػف
 :كىما نصيف، في إال لمجكء يتطرؽ لـ الدستكر أف نجد اليمف، إلى المجكء حؽ تكفؿ

 المػػكاطنيف ككاجبػػات حقػػكؽ عػػرض سػػياؽ فػػي كذلػػؾ الثػػاني؛ البػػاب مػػف( ٙٗ) المػػادة نػػص .أ 
 ".محظكر السياسييف البلجئيف تسميـ" أف: عمى تنص كالتي األساسية،

 رئػيس اختصاصػات عػرض سػياؽ فػي كذلػؾ الثالػث؛ البػاب مػف( ٙٔ/ٜٔٔ) المادة نص  .ب 
 ". السياسي المجكء حؽ منح" اختصاصاتو: مف أف عمى تنص كالتي الجميكرية،
 تمثؿ أساسان  قانكنية قاعدة لكضع تمامان  مغاير سياؽ في جاء قد النصيف كبل كيبلحظ إف

 مفيـك مع تتفؽ ال النصكص ىذه في الكاردة المفاىيـ ألف اليمف؛ إلى المجكء لحؽ قانكنيان 
 كما بيا، الممحؽ كالبركتكككؿ البلجئيف، بحماية الخاصة ـٜٔ٘ٔ لعاـ جنيؼ اتفاقية في المجكء
 تكجد كلكف السياسييف، البلجئيف أك السياسي بالمجكء يسمى ما الدكلي القانكف في يكجد ال أنو

 كما أمنية، أك اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية ألسباب المجكء: منيا لمجكء، متعددة أسباب
 الحقكؽ في االختبلؼ – القانكنية الناحية مف – عمييا يترتب ال المجكء أسباب اختبلؼ أف

 المجكء أساس بأف القكؿ يمكف ال كبالتالي كاحد، مصدرىا ألف بالبلجئيف؛ الخاصة كالكاجبات
 الفمسفة ليعكسا جاءا قد األمر حقيقة في ألنيما السابقيف؛ النصيف ىك أحد اليمني الدستكر في

 .الدستكر ىذا فييا صيغ التي المرحمة في كالسياسية التشريعية
 القػانكف، ثنائية منيج تتبع التي الدساتير نكع مف ىك اليمني الدستكر أف إلى اإلشارة كتجدر

ف الػبعض، بعضيما عف مستقبلف الكطني كالقانكف الدكلي القانكف أف ترل التي المدرسة كىي  كا 

                                  
 .٘( أنظر: أكضاع البلجئيف في اليمف، كزارة حقكؽ اإلنساف، صنعاء، بدكف تاريخ نشر، ص ٔ)

ـ، كالمنشػػػػكر فػػػػي أبريػػػػؿ ٜٕٔٓالػػػػيمف،  المتحػػػػدة لشػػػػئكف البلجئػػػػيف، لممفكضػػػػية السػػػػامية لؤلمػػػػـ ( أنظػػػػر: التقريػػػػر السػػػػنكمٕ)
 .ٖٖـ، ص ٕٕٓٓ
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 أك التنفيذيػػة سػػكاءن اليمنيػػة  لػػف تػػتمكف السػػمطات كبالتػػالي تطبيقػػو، كمجػػاؿ أشخاصػػو، منيمػػا لكػػؿ
 المحمػػػي دكف القيػػػاـ المسػػػتكل مباشػػػرة عمػػػى االتفاقيػػػة الخاصػػػة بػػػالبلجئيف تطبيػػػؽ مػػػف القضػػػائية
، ممػا يػؤدم (ٔ)القػانكف الػدكلي مػع الكطنيػة التشػريعات بمكائمػة المعركفة الداخمي النفاذ بإجراءات

 حقػػػكؽ عمػػػى سػػػمبنا يػػػنعكس مػػػا الػػػيمف، كىػػػك إلػػػىتعػػػدد المشػػػاكؿ القانكنيػػػة المتعمقػػػة بػػػالمجكء  إلػػػى
 .أخرل ناحية مف الكاسع بمعناه القكمي األمف عمى أيضان  سمبنا كيؤثر ناحية، مف البلجئيف

كفػػي تقػػدير الباحػػث أف معالجػػة ىػػذه المشػػكمة فػػي الدسػػتكر اليمنػػي تسػػتكجب تعديمػػو عػػف 
بػػأف القػػانكف الػػدكلي ىػػك جػػزء مػػف القػػانكف المحمػػي، كيحػػدد أييمػػا طريػػؽ إضػػافة نػػص يقضػػي 

أسػػػمى فػػػػي حػػػػاؿ حػػػػدكث تعػػػػارض بينيمػػػػا، كبالتػػػػالي تطبػػػػؽ االتفاقيػػػػات الدكليػػػػة مباشػػػػرة عمػػػػى 
 .(ٕ)مكائمة التشريعات الكطنية مع القانكف الدكلي إلىالمستكل المحمي دكف الحاجة 

 القوانيف اليمنية السارية:-2
 بػػالمجكء الصػػمة ذات اليمنيػػة القػػكانيف أف نجػػد السػػارية، الكطنيػػة التشػػريعات إلػػىبػػالنظر  

قامػة دخػكؿ قػانكف: )مثػؿ كاليجػرة،  كقػػانكف الطفػؿ، حقػكؽ كقػانكف العمػؿ، كقػانكف األجانػب، كا 
 المجػكء عمميػة تػنظـ التػي النصكص مف خالية جاءت قد ،(الجكازات كقانكف المغتربيف، رعاية
 تػػػنعكس أف يفتػػػرض التػػػي الدكليػػػة االتفاقيػػػات مػػػف العديػػػد عمػػػى المصػػػادقة رغػػػـ الػػػيمف؛ إلػػػى

 .  الدكلية اللتزامات اليمف تنفيذان  الكطنية، القكانيف في أحكاميا
 مف( ٕٚ) المادة نص كىك الجئيف، لفظ فيو كرد نص كحيد فيناؾ سبؽ، مما كاستثناءن 

قامة دخكؿ قانكف  كأكضاع أشكاؿ منو بقرار الكزير يحدد"أنو:  عمى تنص األجانب، كالتي كا 
جراءات كشركط كالبلجئيف األجانب فئات لبعض تعطى التي السفر كثائؽ  ...".منحيا كا 

                                  
ـ، كالتػػي ٜٜٙٔ( مػػف اتفاقيػػة فينػػا لقػػانكف المعاىػػدات لعػػاـ ٕٚ( االلتػػزاـ بالمكائمػػة يجػػد أساسػػو القػػانكني فػػي نػػص المػػادة )ٔ)

كنيػا الػداخمي كسػبب لعػدـ تنفيػذ ىػذه المعاىػدة"، كىػك مػا يعنػي قضت بأنو: "ال يجكز لدكلة طرؼ في معاىػدة أف تتمسػؾ بقان
أف أم دكلة طرؼ في أم معاىدة دكليػة أيػان كػاف مكضػكعيا يكػكف عمييػا التػزاـ قػانكني دكلػي بمكائمػة تشػريعاتيا الكطنيػة مػع 

الدكليػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي  التزاماتيػػا الدكليػػة، كال يمكػػف ألم دكلػػة التػػذرع بأحكػػاـ قكانينيػػا الكطنيػػة لعػػدـ تنفيػػذ التزاماتيػػا
مػػف خػػبلؿ إدخػػاؿ التعػػديبلت عمػػى القػػكانيف  سػػكاءن المعاىػػدات التػػي ىػػي طػػرؼ فييػػا، كبالتػػالي فػػإف عػػدـ إحػػداث ىػػذه المكائمػػة 

 سف قكانيف كطنية جديدة تحقؽ ىذه الغاية، فإف الدكلة تصبح عرضة لتحمؿ تبعات المسئكلية الدكلية.  أكالسارية 

( مكػػرر، الصػػادرة ٜٗٙ٘ـ، الجريػػدة الرسػػمية، عػػدد )ٕٔٔٓالدسػػتكر المغربػػي الصػػادر فػػي عػػاـ  ( فػػي المغػػرب، اعتػػرؼٕ)
ـ، بػػػأف جميػػػع االتفاقيػػػات الدكليػػػة التػػػي صػػػادقت عمييػػػا المغػػػرب تسػػػمك عمػػػى التشػػػريعات الكطنيػػػة، ٕٔٔٓيكليػػػك  ٖٓبتػػػاريخ: 

ػػػا فػػػي ليبيػػػا، حيػػػث أكػػػدت مكائمػػػة التشػػػريعات الكطنيػػػة مػػػع االلتزامػػػ إلػػػىكبالتػػػالي يػػػتـ تطبيقيػػػا دكف الحاجػػػة  ات الدكليػػػة، كأيضن
ـ، ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٖٕؽ( بجمسػتيا المنعقػدة بتػاريخ:  ٔ/ٚ٘المحكمة الدستكرية العميا بمناسبة حكميا في الطعف الدسػتكرم رقػـ )

دقة عمييػا بمجػرد إتمػاـ إجػراءات المصػا أنو مف المقرر أف االتفاقيات الدكلية التي ترتبط بيا الدكلة الميبية تككف نافذة مباشػرةن 
حدث تعارض بيف أحكاميا  إذامف السمطة التشريعية في الدكلة، كتككف ليا أسبقية التطبيؽ عمى التشريعات الداخمية، بحيث 

تعػديؿ أم تشػريعات داخميػة قػد  إلػىكأحكاـ التشػريعات الداخميػة، فػإف أحكػاـ االتفاقيػات ىػي األكلػى بػالتطبيؽ، كدكف الحاجػة 
 تككف متعارضة معيا.
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كما يبلحظ، فإف لفظ الجئيف في ىذا النص قد جاء بصكرة عرضية في سياؽ 
اختصاصات كزير الداخمية عند تحديد أشكاؿ كأكضاع كثائؽ السفر التي ُتعطى لبعض فئات 

ـ البلجئكف، كبالتالي ال يمكف اعتبار ىذا النص أساسنا قانكنينا لمجكء في اليمف، األجانب، كمني
ف كاف مف الممكف اعتباره إقرارنا قانكنينا بكجكد أصحاب ىذه الصفة فييا، كما أف البلئحة  كا 

 "الجئيف". أكقد جاءت خالية تمامنا مف ذكر مصطمح "الجئ"  (ٔ)التنفيذية ليذا القانكف
 السػػارية الكطنيػػة القػػكانيف يعتػػرل معيبػػان  ان تشػػريعي ان الباحػػث أف ذلػػؾ ُيعػػد قصػػكر ي تقػػدير كفػػ
كالبلجئػيف  بػالمجكء، تعنػى دكليتػيف كثيقتيف أىـ عمى مصادؽ فاليمف المستكيات؛ مختمؼ عمى

 يتكافػؽ بمػا الكطنيػة تشػريعاتيا بمكائمػة تقػـ السػمطات المعنيػة فيػو ألكثر مف أربعيف عامان، كلػـ
 تعػػديبلت إدخػاؿ األقػؿ عمػى أككطنػي  قػانكف إصػػدار طريػؽ عػف سػكاءن  الدكليػة، التزاماتيػا مػع
 فػي سػكاءن  ظاىرةن  تشكؿ أنيا عمى المجكء مسألة مع تتعاطى بحيث العبلقة، ذات القكانيف عمى

 .المجتمع عمى المتباينة آثارىا أك أبعادىا أك مفيكميا
فأنػػو ال يكجػػد قػػانكف كطنػػي يػػنظـ  إلػػى نخمػػص سػػبؽ مػػا مجمػػؿ مػف  المجػػكء فػػي الػػيمف، كا 
ػػا عمػى تحتػػكم السػارية ذات العبلقػػة بػالمجكء ال اليمنيػػة القػكانيف  نصػػكص يمكػف أف تمثػػؿ أساسن
 ظػػاىرة تصػػاعد مباشػػر فػػي بشػػكؿ كبالتػػالي فػػإف ىػػذا الفػػراغ التشػػريعي قػػد سػػاىـ لمجػػكء، قانكنينػػا

الػيمف؛  إلػىيقػي اإلفر  القرف منطقة المجكء، كبصكرة شبو يكميو؛ لممياجريف غير الشرعييف مف
 المنصػكص الػدكلي األسػاس فػي مصػدره ينحصػر الػيمف فػي لمجػكء القػانكني لذلؾ فإف التنظيـ

 .الدكلية كالمكاثيؽ اإلعبلنات في عميو
عمػػى األقػػؿ  أكالػػيمف  إلػػىكفػػي تقػػدير الباحػػث أف سػػف قػػانكف كطنػػي يػػنظـ عمميػػة المجػػكء 

القيػػاـ بػػإجراء التعػػديبلت البلزمػػة عمػػى القػػكانيف ذات الصػػمة، بمػػا يتكافػػؽ مػػع التزامػػات الػػيمف 
بمكجب القانكف الدكلي، قد أصبح ضركرة كطنية ممحة، السيما بعد اتخػاذ ىػذه الظػاىرة شػكبلن 

ا بعد آخر، مما جعؿ مف حجميا كتداعياتيا أمرنا يثير الم  سػكاءن خاكؼ مستمرنا، كمتعاظمنا، يكمن
تمػػؾ التعػػديبلت  أكالشػػعبي، كبالتػػالي يجػػب أف يكػػكف ىػػذا القػػانكف  أكعمػػى المسػػتكل الرسػػمي 

 ـ.ٜٚٙٔـ، كالبركتكككؿ الممحؽ بيا لعاـ ٜٔ٘ٔمتناغمة مع اتفاقية جنيؼ لعاـ 
 املطلب الجاىٕ

 ملْادَ٘ اهلذـزٗ غري الشزعٔـ٘ يف الٔـنً ٘اآللٔــات التيفٔذٓــ
تعتبػػر الػػيمف إحػػدل دكؿ االسػػتقباؿ، كالعبػػكر، بالنسػػبة لمميػػاجريف األفارقػػة؛ نظػػرنا لمكقعيػػا 

الخمػػػيج  إلػػػىالجغرافػػػي القريػػػب مػػػف منطقػػػة القػػػرف اإلفريقػػػي باإلضػػػافة لككنيػػػا بكابػػػة الػػػدخكؿ 
العربػػي، حيػػث أضػػحت سػػكاحميا الغربيػػة، كالجنكبيػػة، قبمػػة ليػػؤالء الميػػاجريف، كبالتػػالي باتػػت 

 الشرعية، كما ينتج عنيا مف تداعيات، تمثؿ تحدينا أمنينا بالنسبة لميمف.اليجرة غير 
                                  

قامة األجانب بالقرار الجميكرم رقـ )( صٔ)  ـ.ٜٜٗٔ( لسنة ٗدرت البلئحة التنفيذية لقانكف دخكؿ كا 



 اهلذــــزٗ غـــري الشزعٔـــــ٘ فــٕ الٔنــــً 
 ّآلٔات املْادَ٘()األسباب، ّالتداعٔات، 

173 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

كفي إطار مكاجية اليجرة غير الشرعية؛ قامت اليمف بكضع العديد مف اآلليػات التنفيذيػة 
عمى األقؿ الحد منيا، كتتمثؿ ىذه اآلليات فيما تقـك بو الحككمة اليمنيػة  أكلضماف مكافحتيا 

 ذات العبلقػػػة المباشػػػرةالجيػػػة التنفيذيػػػة بػػػو كزارة الداخميػػػة باعتبارىػػػا بصػػػفة عامػػػة، كمػػػا تقػػػـك 
، كالميػػػػاجريف غيػػػػر الشػػػػرعييف بصػػػػفة خاصػػػػة؛ لػػػػذلؾ سػػػػيتـ بيػػػػاف القػػػػرارات بقضػػػػايا البلجئػػػػيف

كاألنشػػطة كالبػػرامج التػػي قامػػت بيػػا الحككمػػة اليمنيػػة لمكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، كمػػف ثػػـ 
 حتيا؛ كىك ما سيتـ دراستو مف خبلؿ الفركع اآلتية:بياف جيكد كزارة الداخمية في مكاف

 الفرع األوؿ
 القػػػرارات واألنشػػػطة والبرامػػػج الحكوميػػػػة

اىتمػػػت الػػػيمف بقضػػػايا الميػػػاجريف كالبلجئػػػيف مػػػف القػػػرف اإلفريقػػػي، كفػػػي سػػػبيؿ مكافحػػػة 
اليجرة غير الشرعية؛ قامت الحككمة اليمنية بإصدار العديد مف القرارات الكطنيػة، كمػا قامػت 
ببعض األنشطة كالبرامج لمتعريػؼ بػاليجرة كمكافحتيػا بالتعػاكف مػع المنظمػات الدكليػة العاممػة 

 ذلؾ عمى النحك التالي: في ببلدنا، ك 
 : القرارات الحكومية المتعمقة بمواجية اليجرة غير الشرعية:أولً 

 تتمثؿ أىـ قرارات الحككمة اليمنية فيما يتعمؽ بالبلجئيف كالمياجريف فيما يمي:
 ـ.ٜٚٛٔفتح مكتب لممفكضية السامية لشئكف البلجئيف في اليمف عاـ  .ٔ
ة كالدكليػػػػػة بالعمػػػػػؿ عمػػػػػى مسػػػػػاعدة كحمايػػػػػة السػػػػػماح لممنظمػػػػػات غيػػػػػر الحككميػػػػػة المحميػػػػػ .ٕ

 البلجئيف.
 .(ٔ)تشكيؿ المجنة الكطنية العميا لشئكف البلجئيف .ٖ
لػى الػيمف .ٗ ، (ٕ)تشكيؿ فريؽ عمؿ لتقديـ المقترحات البلزمػة لتطػكير تشػريعات اليجػرة مػف كا 

 حيث يتكلى الفريؽ القياـ بتنفيذ كتحقيؽ األىداؼ كالمياـ اآلتية:
زمػػػة عمػػػى التشػػػريعات اليمنيػػػة المتعمقػػػة بػػػاليجرة بمػػػا يتكافػػػؽ مػػػع اقتػػػراح التعػػػديبلت البل -أ 

التزامات اليمف بمكجب القػانكف الػدكلي عمػى أف يػتـ عكػس ذلػؾ فػي أكلكيػات السياسػة 
 العامة لمحككمة اليمنية.

 تنفيذ األكلكيات التالية: -ب 
 .قامة األجانب بما يتكافؽ مع القانكف الدكلي  مراجعة كتطكير قانكف دخكؿ كا 
  كأعداد مقترح بمشركع تنظيـ اليجرة تمييدان لكضع مشركع قانكف إدارة الحدكد.دراسة 

                                  
ـ، برئاسة كزير الخارجيػة، كعضػكية، ككػبلء العديػد ٕٓٓٓ( لسنة ٗٙ( تشكمت ىذه المجنة بمكجب القرار الجميكرم رقـ )ٔ)

 مف الجيات الحككمية الخدمية، كاألمنية المعنية بالبلجئيف.

ـ، بشػػأف تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ يتػػكلى ٕٔٔٓ( لسػػنة ٕـ، قػػرار رئػػيس مجمػػس الػػكزراء رقػػـ )ٕٔٔٓ/  ٔ/ ٔبتػػاريخ:  ( صػػدرٕ)
لى اليمف.  تطكير كتحديث تشريعات اليجرة مف كا 
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 .مراجعة تطكير قانكف العمؿ بما يتكاءـ كاالتفاقيات الدكلية 
  إعداد قانكف خاص لبلجئيف كطالبي المجكء بالتعاكف مع المفكضية السامية لؤلمـ

 .(ٔ)المتحدة لشئكف البلجئيف
 ـ.ٕٕٔٓحقكؽ اإلنساف عاـ فتح مكتب المفكضية السامية ل .٘
 ـ.ٖٕٔٓبالبشر بكزارة حقكؽ اإلنساف عاـ  اإلتجارإنشاء كحدة خاصة باليجرة كمكافحة  .ٙ

 : األنشطة والبرامج الخاصة بمواجية اليجرة غير الشرعية:ثانياً 
كتتمثػػؿ أىػػـ األنشػػطة كالبػػرامج التػػي قامػػت بيػػا الحككمػػة لمتعريػػؼ بػػاليجرة غيػػر الشػػرعية 

 بالتعاكف مع المنظمات العاممة في ببلدنا فيما يمي:كمكافحتيا 
المػػػؤتمر اإلقميمػػػي حػػػكؿ حمايػػػة البلجئػػػيف كاليجػػػرة الدكليػػػة فػػػي خمػػػيج عػػػدف، المنعقػػػد فػػػي  .ٔ

ـ، ككاف ىدفو الرئيسػي ىػك المسػاىمة فػي إنشػاء ٕٛٓٓمايك عاـ  ٕٓ – ٜٔصنعاء مف 
يػر الشػرعييف فػي خمػيج بيئة إقميمية، كخطة طكيمػة األجػؿ لحمايػة البلجئػيف كالميػاجريف غ

عػػػدف، كتقػػػديـ تكصػػػيات بشػػػأف أفضػػػؿ السػػػبؿ لمكاجيػػػة ىػػػذه التحػػػديات، كتحسػػػيف مسػػػتكل 
 التعاكف اإلقميمي.

ـ بصػػػػػنعاء، المػػػػػؤتمر اإلقميمػػػػػي لمكاجيػػػػػة ٖٕٔٓنػػػػػكفمبر  ٖٔ – ٔٔنظمػػػػػت الػػػػػيمف مػػػػػف  .ٕ
تحديات تدفقات اليجرة المختمطة، كالبلجئيف مف القرف اإلفريقي، كقد ضػـ مجمكعػة كبيػرة 
مػػػػػػف المشػػػػػػاركيف مػػػػػػف دكؿ القػػػػػػرف اإلفريقػػػػػػي، كدكؿ الخمػػػػػػيج العربػػػػػػي، كالػػػػػػدكؿ المانحػػػػػػة، 

تطكير خطة عمؿ إقميمية إلدارة قضػية اليجػرة المختمطػة  إلىكالمنظمات الدكلية، كييدؼ 
بػػيف القػػرف اإلفريقػػي، كشػػبو الجزيػػرة العربيػػة، ككػػاف مػػف أبػػرز نتائجػػو "بيػػاف صػػنعاء حػػكؿ 

 . (ٕ)المجكء كاليجرة"
 الثانيالفرع 

 جيػػود وزارة الداخميػػة في مواجيػػػة اليجػػرة غير الشرعيػػػة
تتػػكلى كزارة الداخميػػة فػػي الػػيمف ميػػاـ مكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، حيػػث تقػػـك بضػػبط 
حالػػة المقبػػكض  الميػػاجريف المخػػالفيف، كالميػػربيف، ككسػػائؿ النقػػؿ المسػػتخدمة فػػي التيريػػب، كا 

                                  
( كػػؿ مػػػا صػػػدر عػػػف ىػػػذا الفريػػػؽ، ىػػػك مجػػػرد تكصػػػيات إلجػػػراء تعػػػديبلت قانكنيػػػة عمػػػى بعػػػض مػػػكاد التشػػػريعات الخاصػػػة ٔ)

قامػة األجانػب، كقػانكف رعايػة المغتػربيف، كقػانكف العمػؿ(، غيػر إف ىػذه التكصػيات باليجرة، كلعؿ أىميا: )قػا  –نكف دخػكؿ كا 
ىػذا الفريػؽ لػـ  ال زالت منظكرة أماـ مجمس النكاب اليمني لمراجعتيا، كلـ يتـ اعتمادىا حتى اآلف، كمػا أف –لؤلسؼ الشديد 

 مجكء في اليمف.يذكر بخصكص أعداد قانكف كطني ينظـ عممية ال يقـ بعمؿ أم شيء

الجزيػرة العربيػة، كالقػرف  وـ مف قبؿ الحككمة اليمنية، كعشر دكؿ مف شبٖٕٔٓ( يدعك إعبلف صنعاء المكقع في نكفمبر ٕ)
تعزيز الجيكد الحككمية في المنطقة؛ لمحد مف اليجرة غيػر الشػرعية، بمػا فػي ذلػؾ التيريػب كاإلتجػار بالبشػر،  إلىاإلفريقي، 

ية لميجرة المختمطة، كتعزيز نظـ حماية البلجئيف في المنطقة، كاالستثمار في كسائؿ جمػع البيانػات كمعالجة األسباب الجذر 
أف الجيػكد المبذكلػة لتنفيػذ إعػبلف صػنعاء قػد تكقفػت؛  إليػوبرنامج العكدة الطكعية، كمما تجػدر اإلشػارة  إلىكتحميميا، إضافة 

 ـ.ٕ٘ٔٓ مارس عمى اليمف منذُ  ينتيجة لمعدكاف السعكدم اإلمارات
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ذلػػػؾ، تقػػػـك بتسػػػجيؿ البلجئػػػيف، كمراقبػػػة المنافػػػذ،  إلػػػىفة الجيػػػات القضػػػائية، إضػػػا إلػػػىعمػػييـ 
كالحػػدكد البريػػة، كالبحريػػة، كالػػكزارة تقػػـك بتمػػؾ الميػػاـ مػػف خػػبلؿ بعػػض المصػػالح التابعػػة ليػػا، 
كلعؿ أىميا: مصمحة اليجرة كالجكازات كالجنسػية، كمصػمحة خفػر السػكاحؿ، لػذلؾ سػيتـ بيػاف 

 مياميما عمى النحك التالي: 
 اليجرة والجوازات والجنسية:: مصمحة أولً 

مصمحة اليجرة كالجكازات كالجنسية ىي إحدل المصالح الخدمية في كزارة الداخميػة، كقػد 
ـ؛ كذلػؾ عنػدما ٜٜٓٔارتبط قرار إنشائيا في ثكبيا الجديد بقياـ دكلة الكحػدة اليمنيػة فػي عػاـ 

ليجػػػػرة ـ الخػػػػاص بتعيػػػػيف رئػػػػيس لمصػػػػمحة آٜٜٔلسػػػػنة  ٖٓصػػػػدر القػػػػرار الجميػػػػكرم رقػػػػـ 
كالجكازات كالجنسية، حيث اعتبر ىذا القرار بمثابة قػرار إنشػاء لممصػمحة؛ نظػرنا لككنيػا كاحػدة 
مف المؤسسات المركزيػة الحديثػة لدكلػة الكحػدة، كبالتػالي أدمجػت فييػا اإلدارات العامػة لميجػرة 

 .(ٔ)كالجكازات في كؿ مف: صنعاء، كعدف
صػػنعاء، كليػػا فػػركع فػػي جميػػع المحافظػػات كيكجػػد مقػػر المصػػمحة الرئيسػػي فػػي العاصػػمة 

اليمنية، كعمى الرغـ مف ككنيا تتبػع كزارة الداخميػة، كتخضػع مباشػرة إلشػراؼ الػكزير، إال أنيػا 
 .(ٕ)تتمتع بالشخصية االعتبارية، كالذمة المالية المستقمة

أىميػا: ىذا كتتبع المصمحة عدة إدارات ليا عبلقة مباشرة بالمياجريف، كالبلجئػيف، كلعػؿ 
اإلدارة العامػػػة لشػػػئكف البلجئػػػيف، كالتػػػي تتمثػػػؿ ميمتيػػػا األساسػػػية فػػػي تقػػػديـ المجػػػكء، كالحمايػػػة 
القانكنية لبلجئيف بالتعاكف مع المفكضػية السػامية لؤلمػـ المتحػدة لشػئكف البلجئػيف، حيػث تقػـك 
ىػػػػذه اإلدارة بتسػػػػجيؿ البلجئػػػػيف الصػػػػكمالييف، كطػػػػالبي المجػػػػكء مػػػػف اإلثيػػػػكبييف كغيػػػػرىـ مػػػػف 

عطػػائيـ الكثػػائؽ الخاصػػة بػػالمجكء حتػػى يتمكنػػكا مػػف البقػػاء فػػي الػػيمف  ،الجنسػػيات األخػػرل، كا 
بطريقػػة قانكنيػػة، كبالتػػالي الحصػػكؿ عمػػى الخػػدمات الصػػحية، كالتعميميػػة، كالتنقػػؿ بحريػػة بػػيف 
المحافظات، ككذلؾ اإلدارة العامة لمجكازات ككثائؽ السفر، حيث تقـك بمراقبة الجكازات داخػؿ 

المطػػارات، كمػػا تقػػػـك  أكالمػػكانئ البحريػػة  أكفػػي الحػػػدكد البريػػة  سػػكاءن الرسػػمية لمػػيمف  المنافػػذ
باإلشػػػراؼ عمػػػى إدارات الجػػػكازات فػػػي جميػػػع فػػػركع المصػػػمحة، كالرقابػػػة عمػػػى مػػػدل تطبيقيػػػا 

صدار الجكازات ككثائؽ السفر األخرل.    لمقكانيف كالقرارات الخاصة بطباعة كا 
                                  

/ ٛ/ٖٔالمكقع في  إلى( أنظر: المكقع الرسمي لمصمحة اليجرة كالجكازات كالجنسية عمى شبكة اإلنترنت، تاريخ الزيارة ٔ)
 .www.ipna.gov.yeـ. ٕٕٓٓ

 ( تختص بالمياـ اآلتية:ٕ)
 عمييا في جميع فركعيا في المحافظات المختمفة.إصدار جكازات السفر لممكاطنيف، كتنظيـ الحصكؿ  .ٔ
 إصدار المكافقة بمنح تأشيرات الدخكؿ كاإلقامة لمعرب كاألجانب الراغبيف في زيارة اليمف بحسب األنظمة كالقكانيف النافذة. .ٕ
 اليمف كالخركج منيا عبر المنافذ المعتمدة. إلىضبط حركة الدخكؿ  .ٖ
قامة األجانب رقـ ترحيؿ األجانب المخالفيف لقانكف دخكؿ  .ٗ  ـ.ٜٜٔٔلسنة  ٚٗكا 
 التنسيؽ مع الجيات المختصة، كالمنظمات الدكلية العاممة في الجميكرية اليمنية بشأف البلجئيف.  .٘

http://www.ipna.gov.ye/
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لقانكف فيما يتعمػؽ بمكافحػة اليجػرة غيػر تعد جية إنفاذ اأف المصمحة  إلىكتجدر اإلشارة 
تمتمؾ اإلمكانيات المادية، كالكادر البشرم مف  (ٔ)الشرعية، إال أنو ال تكجد فييا إدارة مختصة

الضػػباط كاألفػػراد المػػدربيف عمػػى القيػػاـ  بأعمػػاؿ البحػػث، كالتحػػرم، كضػػبط المخػػالفيف لمقػػكانيف 
 مة داخؿ األراضي اليمنية. المنظمة لمدخكؿ، كالخركج، كاإلقا

كفي تقدير الباحث أف عمى المصمحة إنشاء إدارة عامة بالتعاكف مع المنظمات الدكلية العاممة 
"اإلدارة العامة  أكفي ببلدنا، تحت مسمى "اإلدارة العامة لمباحث اليجرة كالجكازات كالجنسية" 

لشئكف البلجئيف التابعة لممصمحة،  لشئكف اليجرة غير الشرعية"؛ كذلؾ عمى غرار اإلدارة العامة
 بحيث يتـ رفدىا باإلمكانيات المادية، كالبشرية المؤىمة لمقياـ بعمميا عمى الكجو المطمكب.

 : مصمحة خفر السواحؿ:ثانياً 
مصػػمحة خفػػر السػػكاحؿ ىػػي إحػػدل المؤسسػػات األمنيػػة التابعػػة لػػكزارة الداخميػػة، حيػػث يقػػع 

ـ؛ بيػدؼ الحفػػاظ ٕٕٓٓكقػػد تأسسػت فػي منتصػؼ العػاـ مقرىػا الرئيسػي فػي العاصػمة صػنعاء، 
، كلعؿ مػف بػيف الميػاـ كاالختصاصػات المنصػكص عمييػا (ٔ)عمى أمف المكانئ كالسكاحؿ اليمنية

 .(ٕ)األراضي اليمنية إلىفي قرار إنشائيا، ىك مكافحة التيريب كالتسمؿ كاليجرة غير القانكنية 
في مكافحة اليجرة غير الشرعية، السيما في كفي ىذا المجاؿ تقـك المصمحة بدكٍر فعَّاؿ 

الشريط الساحمي الغربي لميناء عدف، كالممتػد حتػى منطقػة رأس العػاره، فقػد تػـ الحػد مػف ىػذه 
الظاىرة في تمؾ المنطقة بشكؿ كبيػر؛ نظػرنا لتكاجػد قػكات خفػر السػكاحؿ فييػا بصػكرة مسػتمرة؛ 

كعمػى الجانػب اآلخػر، فػإف عػدـ تكاجػد  رغـ عدـ اكتماؿ متطمبات البنية التحتية ليػذه القػكات.
ىػػذه القػػكات عمػػى امتػػداد السػػاحؿ الشػػرقي مػػف مينػػاء عػػدف، كحتػػى مينػػاء المكػػبل، يجعػػؿ منيػػا 

                                  
 اإلدارات العامة التالية:مف لممصمحة يتككف الييكؿ التنظيمي ( ٔ)

 اإلدارة العامة لمجكازات ككثائؽ السفر. .ٔ
 لقانكنية.اإلدارة العامة لمجنسية كالشئكف ا .ٕ

 اإلدارة العامة لمشئكف العربية كاألجنبية. .ٖ

 اإلدارة العامة لئلحصاء كالتخطيط كالمعمكمات. .ٗ

 اإلدارة العامة لمشئكف اإلدارية. .٘

 اإلدارة العامة لمشئكف المالية كالتجييزات. .ٙ

 اإلدارة العامة لمرقابة كالتفتيش كالتحقيقات. .ٚ

 اإلدارة العامة لشئكف البلجئيف. .ٛ

 إدارة التزييؼ كالتزكير.  .ٜ

 إدارة العبلقات العامة كالتكجيو المعنكم.  .ٓٔ

 إدارة التأىيؿ كالتدريب.  .ٔٔ

 ـ الخاص بإنشاء مصمحة خفر السكاحؿ، كتحديد اختصاصاتيا.ٕٕٓٓ( لسنة ٔ( أنظر: القرار الجميكرم رقـ )ٔ)

 ( مف قرار إنشاء مصمحة خفر السكاحؿ.ٕ/ٖ( المادة )ٕ)
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مبلذنا أمننا لمميربيف في إنزاؿ المياجريف كالبلجئيف القادميف مف القرف اإلفريقػي، كبالتػالي فػإف 
 المناطؽ الساحمية.معظـ عمميات اإلنزاؿ ليؤالء تحدث، كبشكؿ كبير في تمؾ 

السػػػػػكاحؿ اليمنيػػػػػة،  إلػػػػػىىػػػػذا كتقػػػػػكـ قػػػػػكات خفػػػػػر السػػػػػكاحؿ بتػػػػػأميف كصػػػػػكؿ القػػػػػادميف 
كالمسػػػاعدة فػػػي عمميػػػة البحػػػث، كاإلنقػػػاذ البحػػػرم، السػػػيما عنػػػد تعػػػرض القػػػكارب التػػػي تقػػػؿ 

القػػػدرات،  بنػػػاءن الميػػػاجريف لؤلعطػػػاؿ، كالحػػػكادث الكارثيػػػة، كمػػػا تػػػـ تنفيػػػذ عػػػدد مػػػف بػػػرامج 
در العاممػة فػي خفػػر السػكاحؿ، ممػا حقػؽ نتػػائج إيجابيػة تمثمػت فػي انخفػػاض كالتػدريب لمكػكا

الغرقى، كالمنككبيف في عػرض البحػر، كانخفػاض عػدد ضػحايا العنػؼ الػذم يمػارس نحػكىـ 
 مف قبؿ الميربيف.

أنػو قػد  إلػىأحمد راصع، رئيس مصمحة خفر السكاحؿ األسبؽ،  عمىكقد أكضح العميد. 
( ميػػاجرنا ٔٚتػػـ القػػبض عمػػى عػػدد مػػف الميػػربيف، كحجػػز أربعػػة قػػكارب بعػػد إنزاليػػا حػػكالي: )

مػػف  يجابيػػان إ بمحافظػػة شػػبكة، ككػػاف ليػػذه العمميػػة أثػػران  عمػػىسػػكاحؿ النشػػيمة، كبئػػر  إلػػىإفريقينػػا 
كجيػػة نظػػره، حيػػث تكقفػػت حركػػة تيريػػب الميػػاجريف لبضػػعة أسػػابيع فػػي تمػػؾ المنطقػػة؛ بسػػبب 

الميػػػػاجريف األفارقػػػػة عػػػػف قيػػػػاـ قػػػػكات خفػػػػر السػػػػكاحؿ اليمنيػػػػة بحمػػػػبلت  إلػػػػىخبػػػػار كصػػػػكؿ أ
 .      (ٔ)اعتراضية لقكارب الميربيف أماـ السكاحؿ الشرقية لميمف

أف العديد مف مباني مصمحة خفر السكاحؿ كبناىا التحتية قد تعرضت  إلىكتجدر اإلشارة 
ـ، مما أثر عمى أداء ٕ٘ٔٓف في مارس عاـ بداية العدكا لمتدمير؛ نتيجة قصفيا بالطيراف منذُ 

، كما أف النقص الحاصؿ في (ٕ)قكات خفر السكاحؿ في العديد مف المناطؽ الساحمية لميمف
استيداؼ مف يقـك منيا بدكرية  إلىالمتكسطة، إضافة  أكالكبيرة  سكاءن عدد الزكارؽ البحرية، 

مف قبؿ طيراف تحالؼ العدكاف، قد تسبب في تقميص عدد الدكريات البحرية التي تقـك بيا قكات 
، ناىيؾ عف احتبلؿ قكل (ٔ)خفر السكاحؿ، مما ساعد في ارتكاب جرائـ التيريب بكافة أشكاليا

كل في تدمير اليمف، فقد عممت العدكاف لمعديد مف المكانئ كالجزر اليمنية؛ كرغبة مف ىذه الق
األراضي اليمنية، كفي تقديرم أنو ال  إلىعمى تسييؿ دخكؿ ىؤالء المياجريف، كبصكرة كبيرة 

يمكف لمصمحة خفر السكاحؿ القياـ بكاجبيا في مكافحة اليجرة غير الشرعية طالما أف العدكاف 
 عمى اليمف ال يزاؿ مستمرنا.   

 
 

                                  
 .ٗأحمد راصع: مرجع سابؽ، ص  عمي( العميد. ٔ)

 ـ.ٕٕٓٓ( أنظر: التقارير اإلحصائية الشيرية الصادرة عف مصمحة خفر السكاحؿ خبلؿ الربع األكؿ لمعاـ ٕ)

( رائػد. د. سػمير محمػد يحيػى األحرمػي: تقيػيـ الكضػع الحػالي لمصػمحة خفػر السػكاحؿ كسػبؿ تحسػيف األداء فييػا، دراسػة ٔ)
 .ٗـ، ص ٕٕٓٓصنعاء،  كز بحكث الشرطة، أكاديمية الشرطة،راسات األمنية بمر غير منشكرة صادرة عف قسـ الد



 اهلذــــزٗ غـــري الشزعٔـــــ٘ فــٕ الٔنــــً 
)األسباب، ّالتداعٔات، ّآلٔات املْادَ٘(

178 

 

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد

رة الداخميػػة تعمػػؿ عمػى مكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية مػف مجمػػؿ مػػا سػػبؽ يتضػح بػػأف كزا
مػػػف خػػػبلؿ مصػػػمحة اليجػػػرة كالجػػػكازات كالجنسػػػية، ككػػػذلؾ مصػػػمحة خفػػػر السػػػكاحؿ، غيػػػر أف 
الحقيقػػة التػػي ال مفػػر منيػػا، ىػػي أف تػػدفؽ الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف، كالبلجئػػيف مػػف منطقػػة 

 . (ٔ)، كبأعداد كبيرةاليمف ال يزاؿ مستمرنا، كبصكرة متكاصمة إلىالقرف اإلفريقي 
كزيػر الداخميػة المػكاء. عبػد الكػريـ أميػر الػديف  ان ـ ىذه المشكمة الخطيرة؛ كجػو مػؤخر كأما

الحػػػػكثي، بتشػػػػكيؿ لجنػػػػة مػػػػف مختمػػػػؼ الجيػػػػات األمنيػػػػة تتػػػػكلى رئاسػػػػتيا مصػػػػمحة اليجػػػػرة 
بمػػػدانيـ  إلػػػىكالجػػػكازات كالجنسػػػية، تقػػػكـ بكضػػػع خطػػػة إلعػػػادة الميػػػاجريف غيػػػر الشػػػرعييف 

األصػػمية مػػع األخػػذ بمبػػدأ العػػكدة اآلمنػػة، كمػػا شػػدد عمػػى منػػع تػػدفؽ ىػػؤالء الميػػاجريف مػػف 
داخؿ المناطؽ الكاقعة تحت سيطرت المجمػس السياسػي األعمػى، تمييػدنا  إلىالنقاط األمنية 

، كبالفعؿ قامت مصػمحة (ٕ)بمدانيـ إلىلضبط المتكاجديف فييا، كحصرىـ مف أجؿ إعادتيـ 
( ميػاجرنا مػف القػرف ٙٗٔٔـ، بإعػادة )ٕٕٓٓلجػكازات كالجنسػية خػبلؿ شػير يكليػكاليجرة كا

الػػػيمف بطريقػػػة غيػػػر شػػػرعية، كأكضػػػحت قيػػػادة المصػػػمحة أف  إلػػػى اقػػػد دخمػػػك  ااإلفريقػػػي كػػػانك 
عمميػػػات اإليػػػكاء، كاإلعػػػادة، لمميػػػاجريف مسػػػتمرة، السػػػيما فػػػي ظػػػؿ تنصػػػؿ منظمػػػة اليجػػػرة 

 .     (ٖ)انبالدكلية عف القياـ بمياميا في ىذا الج
 : مقترح الباحث الخاص بإنشاء إدارة عامة لمكافحة اليجرة غير الشرعية:ثالثاً 

إنشػػاء إدارة عامػػة تسػػمى: "اإلدارة العامػػة لمكافحػػة اليجػػرة  إلػػىإف كزارة الداخميػػة بحاجػػة 
، بحيػػث يكػػكف مقرىػػا الرئيسػػي فػػي العاصػػمة صػػنعاء، كيػػتـ إنشػػاء عػػدة فػػركع (ٔ)غيػػر الشػػرعية"

 جميع محافظات الجميكرية، كتختص بما يمي:ليا في 
دراسة ككضع الخطط اإلستراتيجية التي مػف شػأنيا الحػد مػف ظػاىرة اليجػرة غيػر الشػرعية  -ٔ

 في اليمف.
ضبط المياجريف غير الشرعييف في اليمف ككضعيـ بمراكز اإليكاء، كمتابعتيـ، كاستكماؿ  -ٕ

 بمدانيـ األصمية. إلىالخاصة بترحيميـ  اإلجراءات

                                  
أف حػػػػكالي  إلػػػىـ ٕٕٓٓفبرايػػػػر  ٘ٔ( ذكػػػرت المنظمػػػة الدكليػػػػة لميجػػػرة فػػػػي تقريػػػر نشػػػػرتو عمػػػى مكقعيػػػا الرسػػػػمي بتػػػاريخ ٔ)
الػيمف، ممػا يجعػؿ  إلػىـ، عف طريؽ البحر مف القرف األفريقي ٜٕٔٓ( شخص قد سافركا شيرينا عمى مدار العاـ ٓٓ٘,ٔٔ)

ػا فػي العػالـ، حيػث عبػر نحػك ) الػيمف فػي  إلػى( ألػؼ إفريقػي خمػيج عػدف ٖٛٔىذا الطريؽ البحرم أكثػر طػرؽ اليجػرة ازدحامن
أكركبػػا.  إلػػى( ألػػؼ ميػػاجر عػػف طريػػؽ البحػػر األبػػيض المتكسػػط ٓٔٔـ؛ بينمػػا عبػػر خػػبلؿ نفػػس الفتػػرة حػػكالي )ٜٕٔٓعػػاـ 

                          www.ye.one.orq .ـٕٕٓٓ/ٜ/ٕكلية لميجرة، تاريخ الزيارة في أنظر: المكقع الرسمي لممنظمة الد

 .٘ـ، صنعاء، ص ٕٕٓٓمارس  ٕٔ( الصادر يـك الخميس بتاريخ: ٕٕٕٓٓ( أنظر: صحيفة الثكرة، العدد )ٕ)

 .M.facebook.com/story.php?story الرسمي عمى الفيسبكؾ. ( أنظر: مكقع مصمحة اليجرة كالجكازات كالجنسيةٖ)

( ذلؾ عمى غرار اإلدارة العامػة لمكافحػة المخػدرات، كاإلدارة العامػة لمكافحػة اإلرىػاب كغيرىػا؛ ألف مكضػكع اليجػرة غيػر ٔ)
 الشرعية ال يقؿ خطكرة عمى األمف القكمي اليمني مف المخدرات، كاإلرىاب.

http://www.ye.one.orq/
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كالتسػػػمؿ عبػػػر البحػػػر كالمنػػػاطؽ الحدكديػػػة  األشػػػخاصالقيػػػاـ بأعمػػػاؿ التحػػػرم عػػػف تيريػػػب  -ٖ
 القانكنية حياليا. اإلجراءاتكاتخاذ كافة 

 اإلشراؼ المباشر عمى مراكز مكافحة التسمؿ كالتيريب كنقاط التمركز الحدكدم. -ٗ

، كالػػذيف يػػتـ تكثيػػؽ القيػػكد كالبيانػػات الخاصػػة بالمتسػػمميف، كالميػػربيف، كمػػف انتيػػت إقػػامتيـ -٘
قامتيـ داخؿ الببلد بطريقة مخالفة لمقانكف.  ضبط تكاجدىـ كا 

عمػػؿ اسػػتمارات كنمػػاذج مػػف كاقػػع معمكمػػات االسػػتبياف لمميػػربيف، كالميػػاجريف الػػذيف يػػػتـ  -ٙ
بالبشػػر، كالجريمػػة المنظمػػة،  كاإلتجػػارضػػبط تكاجػػدىـ فػػي قضػػايا اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، 

 عند الحاجة. يياإلكتفريغيا، كمف ثـ تحميميا لمرجكع 

 إعداد خطة تدريب سنكية لتدريب العناصر التابعيف لئلدارة محمينا، كدكلينا. -ٚ

 التنسيؽ مع األجيزة األمنية، المحمية، كاإلقميمية، كالدكلية لمكافحة الجريمة المنظمة. -ٛ
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 ـخــبمتـــاخل
عػدد مػف النتػائج  إلػىالػيمف، انتيػت الدراسػة  إلػىمف خبلؿ دراستنا لميجػرة غيػر الشػرعية 

 كالتكصيات، نكجزىا فيما يمي:
 ج:ػػـ النتائػػ: أىأولً 
 عف كجكد ثبلثة أصناؼ مف المياجريف غير الشرعييف في اليمف. :كشفت الدراسة -ٔ
بػػػأف حجػػـ الميػػػاجريف غيػػر الشػػػرعييف فػػي الػػػيمف قػػد بمػػػغ خػػبلؿ العشػػػر  :الدراسػػة بينػػت -ٕ

 ( شخص.ٕٓٙ,٘ٙٓ,ٔيكبية حكالي )السنكات األخيرة مف الجنسيتيف: الصكمالية، كاإلث
بأف أسباب اليجرة غير الشرعية المرتبطة بدكؿ االستقباؿ، كالعبػكر،  :الدراسة أكضحت -ٖ

أف تػػػػردم األكضػػػػاع  إلػػػػىتتمثػػػػؿ فػػػػي أسػػػػباب طبيعيػػػػة، كاقتصػػػػادية، كأمنيػػػػة، كتكصػػػػمت 
االقتصادية، كالسياسية، كاألمنية في دكؿ القرف اإلفريقي، قػد سػاىمت فػي زيػادة اليجػرة 

 غير الشرعية.

كجػػكد ارتبػػاط بػػيف اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، كالعديػػد مػػف الظػػكاىر  إلػػى :تكصػػمت الدراسػػة -ٗ
كاالستقرار تيديد األمف،  إلىاإلجرامية العابرة لمحدكد، كاإلرىاب كالمخدرات، مما يؤدل 

 في اليمف.
عف كجكد فراغ تشريعي فػي الػيمف، تمثػؿ فػي عػدـ كجػكد قػانكف كطنػي  :كشفت الدراسة -٘

أف التنظػػيـ القػػانكني لمجػػكء فػػي  إلػػىيخػػتص بمكافحػػة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية، كتكصػػمت 
الػيمف ينحصػػر مصػػدره فػػي األسػػاس الػػدكلي المنصػػكص عميػػو فػػي اإلعبلنػػات كالمكاثيػػؽ 

 شكؿ مباشر في تصاعد ىذه الظاىرة، كاستمرارىا.الدكلية، مما ساىـ ب

 عػػػف كجػػػكد فػػػراغ إدارم فػػػي الػػػيمف، تمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ كجػػػكد إدارة تتبػػػع  :الدراسػػػة بينػػػت -ٙ
 ميمػػػة مكافحػػػة اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية؛ رغػػػـ  إلييػػػاكزارة الداخميػػػة فػػػي صػػػنعاء ُتككػػػؿ 

ىػػػػا، أنيػػػػا ال تقػػػػؿ خطػػػػرنا عمػػػػى األمػػػػف القػػػػكمي اليمنػػػػي مػػػػف اإلرىػػػػاب كالمخػػػػدرات كغير 
 أف مصػػػػػػمحة خفػػػػػػر السػػػػػػكاحؿ رغػػػػػػـ أىميتيػػػػػػا فػػػػػػي مكافحػػػػػػة اليجػػػػػػرة  إلػػػػػػىكتكصػػػػػػمت 

غيػػػر الشػػػرعية، إال أنيػػػا ال تسػػػتطيع القيػػػاـ بكاجبيػػػا الػػػكطني طالمػػػا أف العػػػدكاف عمػػػى 
 .اليمف ال يزاؿ مستمران 
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 ات:ػػ: أىـ التوصيثانياً 
إنشػػػاء مركػػز إحصػػػائي بالتعػػاكف مػػػع المنظمػػات الدكليػػػة العاممػػة فػػػي يكصػػي الباحػػث: ب -ٔ

الػػػػيمف، يقػػػػكـ بكضػػػػع إحصػػػػائيات مكحػػػػدة لعػػػػدد البلجئػػػػيف كالميػػػػاجريف غيػػػػر الشػػػػرعييف 
الكافػػػديف الجػػػػدد مػػػػف أجػػػػؿ معرفػػػػة الحجػػػػـ  كأيضػػػػان المتكاجػػػديف عمػػػػى األراضػػػػي اليمنيػػػػة، 

 الحقيقي ليؤالء؛ حتى يسيؿ التعامؿ معيـ.

 عالجة أسباب اليجرة غير الشرعية عمى المستكل الداخمي لميمف.ميقترح الباحث: ب -ٕ
المصػػػػػػادقة عمػػػػػػى البركتككػػػػػػكؿ الخػػػػػػاص بمكافحػػػػػػة جريمػػػػػػة تيريػػػػػػب يكصػػػػػػي الباحػػػػػػث: ب -ٖ

ا مػع  المياجريف، كسف قانكف كطني لمكافحة اليجػرة غيػر الشػرعية بحيػث يكػكف متناغمنػ
 أحكاـ ىذا البركتكككؿ. 

 عمػػػػى األقػػػػؿ  أكالػػػػيمف  إلػػػػىسػػػػف قػػػػانكف كطنػػػػي يػػػػنظـ عمميػػػػة المجػػػػكء يقتػػػػرح الباحػػػػث: ب -ٗ
تطػػػكير البنيػػػة التشػػػريعية السػػػارية، بمػػػا يتػػػكاءـ مػػػع التزامػػػات الػػػيمف باالتفاقيػػػات الدكليػػػة 

 المعنية بالمجكء.
سػػػرعة إنشػػػاء إدارة تتبػػػع كزارة الداخميػػػة فػػػي صػػػنعاء تكػػػكف مختصػػػة يكصػػػي الباحػػػث: ب -٘

 ث يكػػػكف ليػػػا مػػػا لػػػئلدارات العامػػػة مػػػف إمكانيػػػات بحيػػػ ،بمكافحػػػة اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية
 مادية كبشرية.
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 قائنـ٘ املــزادع
 : الكتب:أولً 
"دراسػة مقارنػة"، كتػاب منشػكر عمػى  ،د. أحمد أبك الكفاء: حؽ المجكء بػيف الشػريعة اإلسػبلمية كالقػانكف الػدكلي لبلجئػيف -ٔ

 ـ.ٜٕٓٓمكقع المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشئكف البلجئيف، 
 ـ.ٕٜٜٔ، ٔد. محمد الصاكم محمد مبارؾ: البحث العممي )أسسو كطريقة كتابتو(، المكتبة األكاديمية، القاىرة، ط -ٕ
الصرابي: المشركعية القانكنية كاألبعاد األمنيػة لميجػرة الكافػدة، "دراسػة تطبيقيػة عمػى الجميكريػة اليمنيػة"،  يد. يحيى عم -ٖ

 ـ.ٜٕٓٓلى، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األك 
د. إبراىيـ خميؿ إبراىيـ الجبكرم: القرصنة البحرية في الساحؿ الصكمالي، كباب المندب، دار الكتب القانكنية، القاىرة،  -ٗ

 ـ.ٕٔٔٓ

 : الدراسات والبحوث العممية المتخصصة:ثانياً 
، مجمة األمف كالحياة، العدد د. أحمد عبد العزيز األصفر: اليجرة غير الشرعية )االنتشار كاألشكاؿ كاألساليب المتبعة( -ٔ

 ـ.ٕٕٔٓ(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض،ٖٚ٘)
(، مركػز ٕ(، العػدد )ٔعميد. د. أحمد محمد حربة: اإلرىاب كعبلقتو بالجريمة المنظمػة، مجمػة منػارات األمػف، المجمػد) -ٕ

 ـ.ٜٕٔٓأكاديمية الشرطة، صنعاء،  بحكث الشرطة،
التشريع الميبػي كحػدكد األنظمػة القضػائية لمكافحػة اليجػرة غيػر النظاميػة، دكريػة مركػز دعػـ د. امييدم محمد امييدم:  -ٖ

 ـ.ٕٛٔٓالتحكؿ الديمقراطي كحقكؽ اإلنساف، العدد الرابع، تكنس، 
د. بػػػكرزؽ أحمػػػد، د. حجػػػاج مميكػػػو: أسػػػباب اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية كأثارىػػػا، مجمػػػة األسػػػتاذ الباحػػػث لمدراسػػػات القانكنيػػػة  -ٗ

 ـ.ٕٛٔٓالمجمد األكؿ، العدد التاسع، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد بكضياؼ، الجزائر، كالسياسية، 
في البشر )عممية المجكء فػي الػيمف(، كرقػة عمػؿ مقدمػة فػي الكرشػة التػي أقاميػا  كاإلتجارجماؿ محمد الجعبي: المجكء  -٘

 ـ.ٕٗٔٓبالبشر"، جامعة صنعاء،  اإلتجارىا عمى مركز دراسات اليجرة كالبلجئيف، بعنكاف "اليجرة المختمطة كأثر 
المكاء. د. حمدم شعباف: اليجرة غير المشركعة )الضركرة كالحاجة(، مركز اإلعػبلـ األمنػي، جميكريػة مصػر العربيػة،  -ٙ

 القاىرة، بدكف تاريخ نشر.

 إلػػىكرقػػة عمػػؿ مقدمػػة د. حمػػكد ناصػػر القػػدمي: القػػادمكف مػػف القػػرف اإلفريقػػي )أسػػباب المشػػكمة كآثارىػػا عمػػى الػػيمف(،  -ٚ
 ـ.ٖٕٔٓكرشة البلجئيف، كزارة حقكؽ اإلنساف، صنعاء، 

اليكسفي: اليجرة غير الشرعية في ليبيا )اإلشكاليات كاآلثار كالخيارات(، كتػاب المػؤتمر الػدكلي )ظػاىرة  عميد. حميدة  -ٛ
 ـ.ٜٕٔٓألمانيا،  –اليجرة كأزمة عالمية بيف الكاقع كالتحديات(، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات، برليف 

ػػػا(، المجمػػػة العربيػػػة د. رقيػػػة سػػػميماف عكاشػػػرية: نحػػػك رؤيػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع ظػػػاىرة اليجػػػرة  -ٜ غيػػػر الشػػػرعية )الجزائػػػر نمكذجن
 ـ.ٕٛٔٓ(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ٔٚ(، العدد )ٖٖلمدراسات األمنية، المجمد )

 إلػػىالدكلػػة(، كرقػػة مػػكجزة مقدمػػة  بنػػاءن سػػالي ىيمػػي، كجينػػي ىيػػؿ: الػػيمف كالصػػكماؿ )اإلرىػػاب كشػػبكات الظػػؿ كحػػدكد  -ٓٔ
التابع لبرنامج الشرؽ األكسػط كشػماؿ إفريقيػا، المعيػد الممكػي البريطػاني لمشػئكف الدكليػة، لنػدف،  مشركع منتدل اليمف

 ـ.ٕٓٔٓ
د. سػػػاكس خيػػػره عبػػػد الػػػرحمف: جريمػػػة اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية فػػػي القػػػانكف الجزائػػػرم، المجمػػػة العربيػػػة لمعمػػػـك كنشػػػر  -ٔٔ

 ـ.ٕٛٔٓاألبحاث، المجمد الثاني، المركز القكمي لمبحكث، غزة، 
د. د. سمير محمد يحيى األحرمي: تقييـ الكضع الحالي لمصمحة خفر السكاحؿ كسبؿ تحسيف األداء فييا، دراسػة رائ -ٕٔ

 ـ.ٕٕٓٓصنعاء،  –غير منشكرة صادرة عف قسـ الدراسات األمنية بمركز بحكث الشرطة، أكاديمية الشرطة 
رة غيػػر النظاميػػة، دكريػػة مركػػز دعػػـ سػػندس بشػػناكم: التشػػريع التكنسػػي كحػػدكد األنظمػػة القضػػائية فػػي مكاجيػػة اليجػػ -ٖٔ

 ـ.ٕٛٔٓالتحكؿ الديمقراطي كحقكؽ اإلنساف، العدد الرابع، تكنس، 
بيػـ، مجمػة  كاإلتجػارالعقيد. د. عبد اهلل مسػعكد السػراني: العبلقػة بػيف اليجػرة غيػر المشػركعة كجريمػة تيريػب البشػر  -ٗٔ

 ـ.ٕٕٔٓية، الرياض،(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنٖٚ٘األمف كالحياة، العدد )
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د. عثمػػػاف الحسػػػف محمػػػد نػػػكر، د. ياسػػػر عػػػكض الكػػػريـ مبػػػارؾ: اليجػػػرة غيػػػر الشػػػرعية كالجريمػػػة، مركػػػز الدراسػػػات  -٘ٔ
 ـ.ٕٛٓٓكالبحكث، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، 

ة غيػػر الشػػرعية، المػػكاء. د. عػػزت حمػػد الشيشػػيني: المعاىػػدات كالصػػككؾ كالمكاثيػػؽ الدكليػػة فػػي مجػػاؿ مكافحػػة اليجػػر  -ٙٔ
 ـ.ٕٕٔٓ(، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ٖٚ٘مجمة األمف كالحياة، العدد )

مجمػة منػارات األمػف، أحمد الشارفي: أثر اليجرة غيػر الشػرعية عمػى الجريمػة المنظمػة عبػر الكطنيػة،  يعمد. عمكم  -ٚٔ
 .ـٕٕٓٓ(، مركز بحكث الشرطة، أكاديمية الشرطة، صنعاء ، ٘العدد )

اليمف كأثرىا عمى المنطقة، كرقة عمؿ مقدمة  إلىأحمد راصع: اليجرة غير الشرعية مف القرف اإلفريقي  يالعميد. عم -ٛٔ
 ـ.ٕٗٔٓفي ندكة الفرص كالتحديات في اليجرة الدكلية، صنعاء، 

بالبشػر نظرينػا كفػي الكاقػع اليمنػي، كرقػة عمػؿ مقدمػة فػي الكرشػة التػي أقاميػا  اإلتجػارناجي األعػكج: ظػاىرة  يعمد.  -ٜٔ
 ـ.ٕٗٔٓبالبشر"، جامعة صنعاء،  اإلتجارمركز دراسات اليجرة كالبلجئيف، بعنكاف "اليجرة المختمطة كأثرىا عمى 

كرشػػػة  إلػػػىالػػػيمف، كرقػػة عمػػػؿ مقدمػػػة  إلػػػىػ: الجكانػػػب األمنيػػػة كالقانكنيػػػة المرتبطػػة بتػػػدفؽ البلجئػػػيف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٓ
 ـ.ٖٕٔٓالبلجئيف، كزارة حقكؽ اإلنساف، الجميكرية اليمنية، 

دراسػػػات اليجػػػرة كالبلجئػػػيف، جامعػػػة صػػػنعاء، الطبعػػػة  : البلجػػػئ كحقكقػػػو، سمسػػػمة إصػػػدارات مركػػػزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٔ
 ـ.ٕٓٔٓالثانية، 

فيجام ساككجا: القرصػنة فػي خمػيج عػدف كبحػر العػرب، مركػز اإلمػارات لمدراسػات كالبحػكث اإلسػتراتيجية، أبػكظبي،  -ٕٕ
 ـ.ٕٗٔٓ، ٔط

يا في الجميكرية مقدـ. محسف حسف قاسـ الردفاني: القرصنة البحرية في بحر العرب كخميج عدف كمتطمبات مكاجيت -ٖٕ
 ـ.ٕٓٔٓكمية القيادة كاألركاف، األكاديمية العسكرية العميا، صنعاء،  إلىاليمنية بالتعاكف إقميميان كدكلينا، بحث مقدـ 

د. مساعد عبد العاطي شتيكم: التدابير كاإلجراءات المصرية لمكافحػة ظػاىرة اليجػرة غيػر الشػرعية، بحػث مقػدـ فػي  -ٕٗ
اإلبعاد األمنية كاإلنسانية"،  نية، بعنكاف "اليجرة غير الشرعية،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمندكة عممية أقامتيا إلى 

 ـ.ٕٗٔٓالرياض، 
 إلػػىمصػػمحة اليجػػرة كالجػػكازات كالجنسػػية: ظػػاىرة اليجػػرة غيػػر الشػػرعية فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة، كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة  -ٕ٘

 ـ.ٕٚٓٓاألمانة العامة لمجمس كزراء الداخمية العرب، تكنس، 
بالبشر مف الناحية القانكنية، كرقة عمؿ مقدمة  باإلتجارالعقيد. محمد أحمد الصبارم: اليجرة غير الشرعية كعبلقتيا  -ٕٙ

بالبشػػر"،  اإلتجػػارفػػي الكرشػػة التػػي أقاميػػا مركػػز دراسػػات اليجػػرة كالبلجئػػيف، بعنػػكاف "اليجػػرة المختمطػػة كأثرىػػا عمػػى 
 ـ.ٕٗٔٓجامعة صنعاء، 

ليجرة غير الشرعية لمعراقييف )األعداد، كاألسباب، كالحمكؿ(، دائرة البحكث، مجمس النكاب مصطفى محمد راضي: ا -ٕٚ
 ـ.ٕٛٔٓالعراقي، 

بالبشر، )دراسة تحميمية( في ضكء القانكف اليمني كاالتفاقيات  اإلتجارعقيد. د. محمد عبد اهلل العاقؿ: مكاجية جرائـ  -ٕٛ
 ـ.ٜٕٔٓأكاديمية الشرطة، صنعاء،  (، مركز بحكث الشرطة،ٕ)(، العدد ٔالدكلية، مجمة منارات األمف، المجمد )
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 ص الدراســ٘ــــملد
تمعب الجغرافيا السياسية لمدكلة دكران كبيران في تحديد عبلقاتيا بالدكؿ األخرل، كاليمف بحكـ  

في  كمخاطر األطماع اإلستعمارية ،مكقعيا الجغرافي الميـ كجدت نفسيا بيف تحديات ىذا المكقع
تحميؿ دكر الجغرافيا السياسية  إلىالبحر األحمر قديمان كحديثان، كانطبلقان مف ذلؾ فيذه الدراسة تيدؼ 

في تحديد عبلقات اليمف مع محيطيا اإلقميمي كالدكلي، ككشؼ حجـ المخاطر كالتحديات التي 
كمحاكلة السيطرة  في البحر األحمر، اإلستعماريةفرضيا عمييا ىذا المكقع مف خبلؿ تناكؿ األطماع 

باعتباره المدخؿ  ،عمى مضيؽ باب المندب مف قبؿ العديد مف الدكؿ العظمى كالفاعميف الدكلييف
الجنكبي لمبحر األحمر كنافذتو عمى العالـ اآلخر، كبالتالي فالمشكمة البحثية تتمثؿ في" أف مكقع 

المجاؿ لمكثير مف األطماع  اليمف الجغرافي عمى البحر األحمر سبب ليا الكثير مف المشاكؿ كفتح
التي شنتو قكات التحالؼ  العدكافنتيجة لما تمر بو اليمف مف أزمة جراء  إحيائياالتي تـ  اإلستعمارية

 .كحتى يكمنا ىذا" ـٕ٘ٔٓبقيادة المممكة العربية السعكدية عمييا منذ العاـ 
اسة عمى تسميط الضكء عمى مكقع اليمف االستراتيجي ر كسيعمؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الد

شرافو عمى  كأحد أىـ المضايؽ المائية مضيؽ باب المندب عمى البحريف األحمر كالعربي كا 
كعبلقة العدكاف عمى  ،في السيطرة عمى ىذا المضيؽ ، كمطامع الدكؿ اإلستعماريةفي العالـ

 اسة بأىـ النتائج كالتكصيات.اليمف بالسيطرة عمى مضيؽ باب المندب، كسيختـ الدر 
ABSTRACT 

The political geography of the state plays a major role in determining its relations 

with other countries, and Yemen, by virtue of its important geographical location, found 

itself between the challenges of this site, and the dangers of colonial ambitions in the Red 

Sea, ancient and modern, and based on that, this study aims to analyze the role of 

political geography in determining Yemen’s relations with its surroundings. Regional 

and international, and revealed the magnitude of the risks and challenges imposed by this 

site by addressing the colonial ambitions in the Red Sea, and the attempt to control the 

Bab Al-Mandab Strait by many great countries and international actors, as it is the 

southern entrance to the Red Sea and its window to the other world, Therefore, the 

research problem is represented in “Yemen’s geographical location on the Red Sea has 

caused it a lot of problems and opened the way for many colonial ambitions that have 

been revived as a result of the crisis Yemen is going through as a result of the aggression 

launched by the coalition forces led by the Kingdom of Saudi Arabia against it since 

2015 until the present day.  

Through this study, the researcher will work to shed light on Yemen's strategic 

location on the Red and Arab Bahrain and its supervision of the Bab Al-Mandab Strait as 

one of the most important water straits in the world, the ambitions of colonial countries 

to control this strait, and the relationship of aggression against Yemen to controlling the 

Bab-Al-Mandab Strait, and the study will be concluded the most important results and 

recommendations.  
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 ٘:ــمكدمــ
مف المتعارؼ عميو أف الجغرافيا السياسية ألم دكلة تمثؿ أحد محددات عبلقاتيا الدكلية 
مع بقية الدكؿ، كاليمف بمكقعيا الجغرافي الميـ عمى البحر األحمر كسيطرتيا عمى مضيؽ 
باب المندب الذم يعتبر مف أىـ الممرات المائية الدكلية، قد حصدت القدر الكبير مف 

كانت مف قكل  سكاءن  ،اإلستعماريةية كأساؿ مكقعيا لعاب بعض القكل اإلشكاليات السياس
السياسية الجديد، مما جعميا تقع بيف مطرقة الجغرافيا  اإلستعمارالقديـ أـ مف قكل  اإلستعمار

 .سكاءن القديمة كالحديثة عمى حٍد  ليا، كسنداف األطماع اإلستعمارية
أمسكنا بعركة المشكمة التي تؤرؽ صانع القرار كلعمنا بقكلنا ىذا لـ نجانب الصكاب بؿ 

قياـ ثكرتي سبتمبر كأكتكبر، فالمكقع الجغرافي لميمف أصبح يمثؿ  السياسي في اليمف منذُ 
ما عممنا أف الكثير مف دكؿ العالـ ممف تصنؼ  إذا إشكالية سياسية لصانع القرار، خاصةن 
كالسيطرة عمى المبلحة الدكلية مياه البحر األحمر  إلىبدكؿ عظمى تسعى حثيثة لمكصكؿ 

كضمانات أمنية ليا كلمصالحيا في  ،فيو، لما سيمثمو ذلؾ مف مكاسب سياسية كاقتصادية
 مختمؼ بقاع األرض.

كبالتالي فيذه الدراسة انطمقت مف المشكمة البحثية التي ستتركز في" أف مكقع اليمف 
كفتح المجاؿ لمكثير مف األطماع  ،الجغرافي عمى البحر األحمر سبب ليا الكثير مف المشاكؿ

التي شنتو قكات  العدكافنتيجة لما تمر بو اليمف مف أزمة جراء  إحيائياالتي تـ  اإلستعمارية
 .كحتى يكمنا ىذا" ـٕ٘ٔٓالعاـ  التحالؼ بقيادة المممكة العربية السعكدية عمييا منذُ 

رافيا السياسية لميمف كستنطمؽ ىذه الدراسة مف التساؤؿ البحثي التالي" ىؿ لعبت الجغ
 .حمر مف جديد؟لمدكؿ الغربية في البحر األ اإلستعماريةدكران في إحياء األطماع 

التساؤؿ البحثي الرئيسي تـ صياغة الفرض البحثي" ىناؾ  عمىلئلجابة  ةكفي محاكل
 اإلستعماريةكزيادة األطماع  ،عبلقة طردية بيف مكقع اليمف االستراتيجي عمى البحر األحمر

 سيطرة عمى مياه البحر األحمر"لم
 : الدراسةأىمية : أولً 
أنيا تناكلت مكضكعان غاية في األىمية، متمثبلن في تكضيح كتحميؿ ما تمعبو الجغرافيا  -ٔ

في البحر األحمر كمضيؽ باب المندب  اإلستعماريةالسياسية لميمف في زيادة األطماع 
 عمى كجو التحديد.

قامت بدراسة كتحميؿ جميع الرؤل كاالستراتيجيات الغربية لمدكؿ الطامحة لمسيطرة عمى  -ٕ
البحر األحمر كمضيؽ باب المندب مستغمة بذلؾ ما تمر بو اليمف مف أزمة كما 

 .عدكافتتعرض لو مف 
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 :الدراسة أىداؼ: ثانياً 
 تمثمت أىداؼ الدراسة باآلتي:

دراسة كتحميؿ دكر الجغرافيا السياسية لميمف كما سببتو ليا مف مكاجية لؤلطماع  -ٔ
 لتاريخ.ا عمى مر اإلستعمارية

ستعمارية إمقارنة مكضكعية بيف الرؤل السياسية كاالستراتيجية لمدكؿ التي لدييا نزعة  -ٕ
 التقميدم. اإلستعمارستعمارية في مرحمة إكانت دكالن  أك

كمستقبؿ  ،التيديدات التي تتعرض ليا اليمف جراء مكقعيا الجغرافيدراسة كتحميؿ  -ٖ
 البحر األحمر كمضيؽ باب المندب.

 منيج الدراسة:: ثالثاً 
المنيجيف خميط مف التكامؿ المنيجي بيف  كالتي اتبعتو ىذه الدراسة في أما عف المنيج
 البحثييف التالييف:

ستستشيد بالكقائع التاريخية المتمثمة في : عمى اعتبار أف الدراسة المنيج التاريخي -ٔ
حمر بشكؿ خاص كاليمف بشكؿ عاـ في العبلقات مجمميا في البعد التاريخي لمبحر األ

لبحر الحمر في أجندات افي معرفة المكقع الرئيسي لميمف ك الدكلية، كىك ما سيساعدنا 
ر األحمر مف الغربية، التي تسعى إلعادة السيطرة عمى البح اإلستعماريةبعض الدكؿ 

 ُشفالذم  العدكافخبلؿ اختراؽ الدكلة اليمنية كاستثمار األزمة التي تعيشيا اليمف جراء 
 عمييا مف قبؿ قكات التحالؼ بقيادة المممكة العربية السعكدية.

: كىك مف المناىج العممية الحديثة لدراسة العبلقات الدكلية، منيج الجغرافيا السياسية -ٕ
أبعاد كتأثيرات الجغرافيا السياسية لميمف في زيادة أطماع  كالذم سنستخدمو لمعرفة

كسعييا الحثيث بشتى الطرؽ لمكصكؿ كالسيطرة عمى مياه البحر  اإلستعماريةالدكؿ 
 .الخصكصاألحمر عمكمان كباب المندب عمى كجو 

 خطة الدراسة:: رابعاً 
 :عمى النحك اآلتي مطالبأربعة  إلىقسمت الدراسة  

 .عميو: األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر كالتحديات التي تؤثر األوؿ المطمب
 : الجغرافيا السياسية لميمف: الفرص كالتحديات.الثاني المطمب
 في مياه البحر األحمر. اإلستعمارية: األطماع الثالث المطمب
 : مستقبؿ البحر األحمر: التيديدات كسيناريكىات المستقبؿ.الرابع المطمب
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 األٔل ادلطهت
   ػهٍّاألًٍْخ االسرتاتٍجٍخ نهجحر األمحر ٔانتحذٌبد انتً تؤثر 

البحر األحمر عبارة عف مسطح مائي يقع بيف السكاحؿ الغربية لشبو الجزيرة العربية كأفريقيا. 
 األردنيةتطؿ عميو كؿ مف اليمف، كالمممكة العربية السعكدية، كمصر، كالسكداف، كالمممكة 

ريتريا، كجيبكتي، كُيعد ذا مكقع استراتيجي لحركة النقؿ البحرية، إذ يتصؿ مف الجنكب  الياشمية، كا 
بالمحيط اليندم عف طريؽ مضيؽ باب المندب، كيمتد شماالن حتى يصؿ إلي شبو جزيرة سيناء، 

قناة السكيس كيبمغ طكؿ ىذا  إلىخميج العقبة كخميج السكيس الذم يؤدم  إلىكىناؾ يتفرع 
في جنكب  الصراعات كـ، كتمثؿ ٖٓٓفي بعض المناطؽ إلىكيصؿ عرضو  ،كـٜٓٓٔالبحر

البحر األحمر تيديدان لؤلمف كاالستقرار كاالقتصاد كالمصالح االستراتيجية لكافة الدكؿ المطمة عميو، 
المتحكمة في منفذه الجنكبي عبر خميج عدف كباب المندب،  كىما اليمف كالصكماؿ، أكمف قبؿ  أك

في حالة عدـ استقرار  –المتحكمة في المدخؿ الشمالي عبر قناة السكيس، كيمتد تيديده  مصر
ليطاؿ أمف دكؿ الخميج بشكؿ مباشر، كىي المستفيد الرئيسي مف الممر المائي  –األكضاع فيو 

الشماؿ كالعكس، كما أف التيديد يشمؿ أمف العالـ أجمع  إلىلتسييؿ مركر نفطيا كتجارتيا 
ستقراره، فبل يقتصر البحر األحمر عمى ككنو القمب االستراتيجي لمعالـ، كلكنو سيبقى كتجارتو كا

كما أنو يمعب دكران محكريان فيما يتعمؽ في إدارة  العصكر القديمة، مفتاح األمف، كما كاف منذُ 
العبلقات الدكلية، حيث يمثؿ أداة ككسيمة لتكثيؽ  العبلقات العربية كتكامميا بيف األقطار العربية 

أنو عامؿ مف العكامؿ الرئيسة في إقامة جيكد اقتصادية كعسكرية  إلىالمطمة عميو، باإلضافة 
عمى األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر  ـٖٜٚٔطقة. كقد دلت حرب أكتكبر مشتركة في المن

لمسفف  -اليمنية عمى كجو التحديد –بالنسبة لمعرب، عندما ُقدمت التسييبلت البحرية العربية 
الحربية المصرية، مما أتاح لمصر بالتنسيؽ مع اليمف أف تغمؽ مضيؽ باب المندب أماـ الدعـ 

 ييكني.األمريكي لمعدك الص
ف أىمية البحر األحمر قديمة جدان؛ حيث بدأت بتدخبلت القكل السياسية العالمية إ

عيد الفراعنة كاألشكرييف كالركماف  كاألجنبية كأثرىا عمى أمف شعكب البحر األحمر منذُ 
كالفرس كالبطالمة. أما حديثان فقد بدأت بظيكر القكة البرتغالية في البحر األحمر التي أحكمت 

ـ ٓٗ٘ٔفي العاـ أما  ا عمى ساحؿ البحر األحمر عف طريؽ استخداـ القكة كالقير.قبضتي
فقد استعاف ممؾ الحبشة باألسطكؿ البرتغالي ضد األمراء المسمميف في السكاحؿ اإلريترية؛ 

كتكلى حماية الحبشة مف  ،حيث سيطر ممؾ البرتغاؿ )عمانكيؿ( عمى سكاحؿ البحر األحمر
ارب األىالي القكة البرتغالية كرفضكا التعاكف معيا حتى تـ طردىا أم اعتداء خارجي، كقد ح
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ككؿ ببلد الساحؿ كعّيف  ،ـٚ٘٘ٔبكاسطة القكة العثمانية؛ حيف احتؿ األتراؾ مصكع عاـ 
 .(ٔ)األتراؾ الزعماء المحمييف حكامان عمى ببلدىـ نيابة عف السمطاف العثماني

يشكؿ البحر األحمر أىمية اقتصادية حيكية مف خبلؿ إسيامو بشكؿ كبير في دعـ  
اقتصاديات الدكؿ المشاطئة لو، كما لعب دكران ىامان في حركة التجارة العالمية كخاصة النفط 
كالغاز، كتزداد ىذه األىمية مع ظيكر مفيـك االقتصاد األزرؽ الذم يمكف تعريفو عمى أنو " 

تداـ لممكارد المائية كحماية البحار كالمحيطات كالنمك االقتصادم كتحسيف االستخداـ المس
سبؿ المعيشة كالكظائؼ كصحة النظاـ البيئي". كما يعد البحر األحمر مف الناحية 

الكاليات المتحدة في اتجاه  أكاالستراتيجية ممران ميمان ألم تحركات عسكرية قادمة مف أكركبا 
 .(ٕ)منطقة الخميج العربي

سيتـ تناكؿ العديد مف المحاكر في ىذا المبحث، التي مف شأنيا تكضيح أىمية ك 
كاستراتيجية كمحكرية البحر األحمر في العبلقات الدكلية بشكؿ عاـ، كفي عبلقات الجميكرية 

 لما يأتي: كفقان اليمنية بشكؿ خاص، 
 :: األىمية الستراتيجية لمبحر األحمرأولً 

 ،بياف أكجو تمؾ األىمية إلىإف الحديث عف األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر يقكدنا 
 :يميكالتي يأتي في مقدمتيا ما 

 :األىمية السياسية -1
أّما مف الناحية السياسية، فقد لعب البحر األحمر دكران محكريان في السياسات الدكلية 

شيد البحر األحمر تنافسان بيف اليمف كببلد  لمدكؿ الكبرل، كالدكؿ المطمة عميو، كقديمان 
لدكؿ المنطقة  اإلستعماريةأف جاءت الفترة  إلىالحجاز كببلد الحبشة بيدؼ السيطرة عميو، 
عمى  كاإليطاليةالفرنسية كالبريطانية  اإلستعماريةالتي شيدت صراعان مف نكع أخر بيف القكل 

الدكؿ الكبرل عقب انتياء الحقبة كجو التحديد، كما شيد البحر األحمر صراعان بيف 
الغربي المباشر، كتمثؿ ذلؾ  اإلستعماركتحرر دكؿ المنطقة مف جميع أشكاؿ  اإلستعمارية

في الصراع بيف الكاليات المتحدة األمريكية مف جية كاالتحاد السكفيتي سابقان)ركسيا 
ا كبريطانيا سنلدكؿ األخرل كالصيف كالياباف كفر االتحادية اآلف( مف جية أخرل، كبعض ا

سرائيؿ  ، حيث اتسـ الصراع بيف تمؾ الدكؿ بضركرة السيطرة عمى البحر األحمر، أيضان كا 
إرساؿ  أكالذم طغت عميو األىمية السياسية في أعمب األحياف، كالتمكيح بالقكة العسكرم 

 مياه ىذا لبحر.  إلىفرقاطات  بحرية  أكبكارج  أكقكات 

                                  
 التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحر األحمر كأثره عمى أمف الدكؿ المشاطئة: عمى الرابط: (ٔ)

http://www.acrseg.org/41448 
 المرجع السابؽ. (ٕ)

http://www.acrseg.org/41448
http://www.acrseg.org/41448
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، في أف ىناؾ سبع دكؿ عربية تطؿ -أيضان  –ألحمر كتكمف األىمية السياسية لمبحر ا
كما سبؽ كأف  –عميو ىي )اليمف، السعكدية، األردف، مصر، السكداف، الصكماؿ، جيبكتي( 

% مف سكاحمو، كىك ما يمثؿ أىمية قكمية ٜٓ، حيث تمتد تمؾ الدكؿ بما نسبتو -أشرنا
ىمية بمكاف فيما يتعمؽ بالنسبة ألمنيا كاستقرارىا بكؿ تأكيد، كىك ما يجعميا مف األ

أف الدكلتيف غير العربيتيف المطمتيف  إلىبالسياسات الدكلية لمدكؿ األخرل، كال يفكتنا اإلشارة 
سرائيؿ المحتمة ألرض ـٖٜٜٔعمى البحر األحمر )أرتيريا التي استقمت عف أثيكبيا عاـ  ، كا 

األحمر، فاألكلى ليا فمسطيف( ىما الدكلتاف األكثر تسببان لممشاكؿ فيما يتعمؽ بالبحر 
ارتباطاتيا بدكؿ كإسرائيؿ كالكاليات المتحدة كغيرىا مف الدكؿ الطامحة لمسيطرة عمى البحر 
سرائيؿ التي تسعى بخطى حثيثة مف أجؿ السيطرة الكاممة  األحمر كتكطيد أقداميا فيو، كا 

بلؽ ، عندما تـ إغـٖٜٚٔعمى مياه البحر األحمر، مستفيدة مما حدث ليا أثناء حرب 
مضيؽ باب المندب أماـ الدعـ األمريكي إلسرائيؿ أثناء تمؾ الحرب، كىك ما شكؿ قاصمة 

 الظير بالنسبة إلسرائيؿ في تمؾ الحرب.
 :األىمية العسكرية -2

الدكؿ المطمة عميو،  إلىبالنسبة عسكرية تشّكؿ جزر البحر األحمر قيمة استراتيجية 
كلعؿ أىميتيا تكمف في انتشارىا كمكقع بعضيا االستراتيجي المسيطر عمى مداخمو، حيث 

قكاعد انطبلؽ  أكيمكف استخداـ معظميا لؤلغراض العسكرية، باعتبارىا نقاطنان تكتيكية 
التحّكـ  لمسيطرة عمى المبلحة فيو. كتتمّيز جزيرة بريـ بمينائيا الصغير كبمكقعيا الذم يتيح

، كمف جزره كأرتيريابالبحر األحمر مف جية الجنكب، بينما يقع أرخبيؿ حنيش بيف اليمف 
المأىكلة حنيش الكبرل، أما جزيرة زقر فتتميز بقيمة استراتيجية كبرل بفضؿ ارتفاعيا الذم 

 البحرية التي تجرم في المياه المحيطة بيا كرصدىا. األنشطةيتيح ليا إمكانية مراقبة 
اؾ عكامؿ أخرل سيمت عمى الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر عمميات السيطرة كىن

كالدفاع عف سكاحميا، فقد أفادت مف مميزات البحر األحمر الجغرافية في تقييد التحركات 
العمؽ  إلىالعسكرية كتحديد حرية المناكرة فيو مثؿ عرضو المحدكد فضبلن عف افتقاره 

السكاحؿ اليشة كالمنحدرات العميقة، كالتبلؿ المخفية تحت المبلحي، كتقّمب الرياح فيو، ك 
 (ٔ)المرافئ العميقة. إلىاألعماؽ، كالشعاب المرجانية، كحرارة الطقس كجفافو، ثـ االفتقار 

فالبحر األحمر يقع في أخطر مناطؽ الصراع الدكلي في الشرؽ األكسط كالقرف 
حمقة الكصؿ بيف تمؾ المناطؽ األفريقي، كالخميج العربي عمى التكالي، حيث يعتبر 

االستراتيجية الثبلث، فيك يمثؿ بؤرة اىتماـ الدكؿ الكبرل بيدؼ الحفاظ عمى مصالحيا 

                                  
 ، عمى الرابط:ـٜٓٛٔمحمد صبحي الحجار؛ الصراع عمى البحر األحمر: حقبة ما قبؿ  .د (ٔ)

http://www.saadahpress.net/news/news-42014.htm 

http://www.saadahpress.net/news/news-42014.htm
http://www.saadahpress.net/news/news-42014.htm
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. كما تكمف أىمية البحر األحمر في أنو سكاءن االقتصادية كالعسكرية كاالستراتيجية عمى حٍد 
يمثؿ حمقة الكصؿ بيف األساطيؿ البحرية لمدكؿ الكبرل في البحر األبيض المتكسط كالمحيط 
اليندم، كالطريؽ األمثؿ كاألقرب الذم تستخدمو تمؾ الدكؿ لدعـ قكاعدىا العسكرية المتعددة 

مناطؽ الصراع بأقؿ  إلىيا حكؿ العالـ كالقرف األفريقي عمى كجو الخصكص، كسرعة نقم
 تكمفة كأقؿ كقت ممكف.

 :األىمية القتصادية -3
أردنا معرفة األىمية االقتصادية لمبحر األحمر، فعمينا معرفة بعض ما يقدمو مف  إذا

% مف ٗٔيمرُّ عبره خدمات عبكر كانتقاؿ لمسفف التجارية بيف مختمؼ دكؿ العالـ، حيث 
  -مضيؽ باب المندب جنكبان كقناة السكيس شماالن  -حجـ التجارة العالمية مف كبل االتجاىيف 

 ألؼ قطعة بحرية سنكيان. كبارتباط البحر األحمر بالبحر األبيض المتكسط  ٖٕإذ تعبره 
ية، فإّف كالقرف األفريقي كخميج عدف، كممرات بحرية رئيسة كشراييف ميمة لمتجارة العالم

الصراعات ىي القاعدة السائدة في المنطقة في حيف أفَّ األمف كاالستقرار ىما االستثناء، مما 
يدؿُّ عمى أف الحركب كاألزمات متأّصمة في البنية السياسية ليذه المنطقة كمتجّذرة في خمفيتيا 

ماضي كالمنطقة نشأة ىذا النظاـ اإلقميمي في خمسينيات كستينيات القرف ال التاريخية. فمنذُ 
تشيد تنكعان دمكيان ما بيف الحركب كالصدامات المسمحة كالصراعات السياسية المتنكعة 

مر بأىميتو االستراتيجية المسمـ بيا بكؿ حلتي يشترؾ فييا جميعان البحر األاألسباب، كا
 .(ٔ)تأكيد

تجارة ألؼ سفينة كؿ عاـ تمثؿ حكالي ثمث  ٖٕكيستقبؿ مضيؽ باب المندب أكثر مف 
مف اليمف كالصكماؿ تعتبر  كبلن  الحاكيات العالمية، كمف ثـ فإف المياه الدكلية التي تطؿ عمييا

إحدل أىـ الممرات التي تسمكيا السفف التجارية، حيث يربط الطريؽ المبلحي في بحر العرب 
كلو أىمية كبيرة لمغاية بالنسبة  ،بيف اليمف كالصكماؿ آسيا بأكركبا مف خبلؿ قناة السكيس

 (ٕ)مف الخميج العربي. القادمة لشحنات النفط
 ٛ,ٗكلممضيؽ أىمية اقتصادية ال يمكف تجاىميا؛ حيث تمر بو شحنات تبمغ نحك 

أكركبا كالكاليات المتحدة.  إلىمميكف برميؿ يكميا مف النفط الخاـ كالمنتجات البتركلية المكررة 
كلكف بسبب معركة  ،رة بالمقارنة بمضيؽ ىرمز في الخميج العربيىذه األرقاـ تعتبر صغي

النفكذ الحالية عمى ىرمز تكد الدكؿ المجاكرة لو مثؿ إيراف كالسعكدية كاإلمارات بسط نفكذىا 

                                  
 منى عبدالفتاح؛ مجمس الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر.. دالالت التكقيت، عمى الرابط: (ٔ)

https://www.independentarabia.com 
 سياـ عز الديف جبريؿ؛ ميددات أمف البحر األحمر كتداعياتيا عمى األمف القكمي العربي عمى الرابط: (ٕ)

https://newssparrow.blogspot.com/2014/10/blog-post_280.html 

https://www.independentarabia.com/
https://www.independentarabia.com/
https://newssparrow.blogspot.com/2014/10/blog-post_280.html
https://newssparrow.blogspot.com/2014/10/blog-post_280.html
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نفكذ في باب المندب بالتنسيؽ  أيضان عمى باب المندب كبديؿ. كما أف إسرائيؿ لدييا 
 (ٔ).جيبكتي كأثيكبيا مع

شيد القرف العشريف منذ بداياتو تحكالت اقتصادية غاية في األىمية، زادت مف أىمية 
الدكؿ المستفيدة مما  أكالبحر األحمر باعتباره شريانان اقتصاديان لعدد مف الدكؿ المطمة عميو 

يقدمو مف خدمات كتسييبلت فيما يتعمؽ بنقؿ النفط العربي عمكمان كالخميجي عمى كجو 
العالـ  إلىأف أصبح البحر األحمر الكسيمة األنسب كاألكثر جدكل لنقؿ منتجاتيا  إلىالتحديد، 

الخارجي، كاالستفادة مف عائداتو التي مثمت عصب الحياة في تمؾ الدكؿ، كما كاف لتكسيع قناة 
السكيس في حقبة السبعينيات دكران ميمان في تمكنيا مف استقباؿ ناقبلت النفط العمبلقة كالسفف 

العالـ، كتجمب  إلىالكبيرة التي كانت تحمؿ منتجات الدكؿ النفطية مف النفط الخاـ  التجارية
تمؾ الدكؿ مف الدكؿ األكركبية كاآلسيكية المصنعة. كؿ  إلىجميع متطمبات كمستمزمات الحياة 

زيادة الصراع كالتنافس الدكلي عمى البحر األحمر باعتباره شرياف الحياة بالنسبة  إلىذلؾ أدل 
العربية المشاطئة لو كدكؿ الغرب المستفيدة مف النفط كالمصنعة لعدد كبير مف السمع  لمدكؿ

 الدكؿ العربية كاألفريقية عبر ىذا البحر. إلىكالمنتجات التي كانت تصدرىا 
 :: التحديات التي فرضتيا الطبيعة الجيوسياسية لمبحر األحمرثانياً 

 إلىىناؾ العديد مف التحديات التي فرضتيا الطبيعة الجيكسياسية لمبحر األحمر، أدت 
زيادة التنافس بيف الدكؿ الكبرل التي ترتبط مصالحيا السياسية كاالقتصادية كاالستراتيجية 
بتأميف البحر األحمر باعتباره ممران مائيان ميمان بالنسبة ليا، كبيف الدكؿ المطمة عميو، التي 

بر ُعرضة لمكثير مف الضغكط السياسية كاألمنية كاالقتصادية كالعسكرية في مكاجية ذلؾ تعت
التنافس المحمـك كاألطماع المعمنة كغير المعمنة فيو، كلعؿ مف أىـ التحديات التي فرضتيا 

 (ٕ)الطبيعة الجيكسياسية لمبحر األحمر ما يأتي:
دكؿ المطمة عمى البحر األحمر، الذم يتعمَّؽ بالنظاـ السياسي لم التحدي السياسي: -ٔ

االستقرار، كالجزء  إلى -بطبيعة الحاؿ  –كالمشاركة السياسية في تمؾ الدكؿ كالتي تؤدم 
الذم يتعمَّؽ بالسياسة الخارجية لمدكلة كتعاطييا في المقابؿ مع سياسات الدكؿ عمى 

في االستقرار  سمبان. كيكمف تأثير ىذا التحدم أكالدكلي إيجابان  أكالمستكل اإلقميمي 
السياسي لمدكلة نفسيا، فدكؿ المنطقة ُعرضة لبلنقبلبات السياسية كالتحالفات النابعة عف 

 أطماٍع خارجية.

                                  
 كفيؽ إبراىيـ؛ صراع عمى مضيؽ باب المندب بيف الفرقاء اإلقميمييف ييدد التجارة الدكلية عمى الرابط: (ٔ)

https://www.france24.com 

 منى عبدالفتاح؛ مرجع سابؽ ذكره. (ٕ)

https://www.france24.com/
https://www.france24.com/


  اجلػزافٔا السٔاسٔ٘ للٔنً ّسٓادٗ األطناع اإلستعنارٓ٘   
 دبـل باب امليـز ّمضٔـــيف البحز األمح                   

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد 194

 

الذم يشّكؿ أحد مرتكزات األمف القكمي لمدكؿ المطمة عمى البحر  التحدي القتصادي: -ٕ
استقرار  ىإلاألحمر، إذ ال يمكف تحقيؽ األمف إاّل في ظّؿ اقتصاد قكم كمتيف يؤدم 

ف التبعية. كيتعّدل البعد االقتصادم عالتنمية، كاستقبلؿ خارجي بعيدان داخمي مف خبلؿ 
حدكد الدكلة، فيرتبط بالتعامؿ مع النظاـ االقتصادم الدكلي المعاصر، كتحقيؽ األمف 

الككني، باعتباره عامبلن أساسيان  أكالبيئي المتعّمؽ بالحفاظ عمى المحيط الحيكم المحمي 
كمنيا المحيط البيئي الحيكم لمبحر األحمر حمايةن  اإلنسانيةتتكقؼ عميو كؿ األنشطة 

 لثركاتو.
كىك أىـ التحديات التي تكاجو استقرار البحر األحمر، إذ ظؿَّ األمف  التحدي األمني: -ٖ

البحرم قضية متشّعبة تشغؿ باؿ الدكؿ التي ترتبط مصالحيا بو في حاؿ تعّرضيا 
لؤلزمات. كترتبط تحّكالت مفيكـ األمف كالمشيد األمني بتحكالت القكة. كمع تزايد حركة 

سياحة البحرية، تتزايد ميددات األمف في البحر المبلحة البحرية نتيجة النقؿ كالصيد كال
األحمر، مف قرصنة، كفساد، كجريمة منظمة، كحدكد غير آمنة، كتيريب، كىجرة غير 

نتاج أسمحة دمار شامؿ كنقص المكارد الطبيعية  ،شرعية، كصراعات عرقية كدينية كا 
 كاإلرىاب.

ديات عمى اإلطبلؽ، التح ؾيأتي التحدم العسكرم ليمثؿ أخطر تم التحدي العسكري: -ٗ
في تحقيؽ األمف القكمي.  أساسيحيث أخذت مفاىيـ األمف القكمي البعد العسكرم كبعٍد 

قكة عسكرية قادرة عمى تمبية حاجات التكازف  بناءن كتتحقؽ مطالب األمف مف خبلؿ 
االستراتيجي العسكرم كالردع الدفاعي عمى المستكل اإلقميمي لحماية الدكلة مف العدكاف 

جي، عبر االحتفاظ بيذه القكة في حالة استعداد قتالي دائـ ككفاءة قتالية عالية الخار 
 لمدفاع عف حدكد الدكلة كعمقيا.
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 انثبًَ ادلطهت
 اجلغرافٍب انسٍبسٍخ نهًٍٍ: انفرص ٔانتحذٌبد   

مما ال شؾ فيو أف المكقع الجغرافي لميمف فرض عمييا ضركرات كحتميات في تعامميا 
كسياستيا الخارجية، كمسارات عبلقاتيا الدكلية، كمف ثـ كضعيا أماـ سيناريك حتمي لمتعامؿ مع 
اآلخريف في إطار سعييا الستثمار الفرص المتاحة أماميا، كمكاجية التحديات التي فرضيا 

لمبحر األحمر المتمثؿ في باب  الجنكبيالجيكسياسي، كدكلة متحكمة في المنفذ عمييا مكقعيا 
كدكلة مطمة عمى  –المندب، كىك ما يكضح ضركرة الربط بيف مكقعيا االستراتيجي المائي 

كأمنيا القكمي، كما  -عمى باب المندب أرتيريا كجيبكتيجكار  إلىالبحر األحمر كمسيطرة 
قرار اليمني عمى حقكقيا السيادية كاممة، دكف انتقاص مف أحد، يترتب عميو مف حرص صانع ال

دكلي في  أككأحقيتيا القانكنية في إدارة مياىيا اإلقميمية عمى البحر األحمر، دكف تدخؿ إقميمي 
غير عربي في ىذه المياه،  أكتمؾ اإلدارة، مما يعني بكؿ كضكح عدـ السماح ألم نفكذ أجنبي 

في تحديد عبلقات اليمف الدكلية مع الفاعميف اإلقميمييف كالدكلييف كىك ما يمثؿ حجر الزاكية 
الذيف يطمحكف ألف يككف ليـ مكطئ قدـ في مياه البحر األحمر، خاصة في الجزء الخاص 
باليمف، مقمميف بذلؾ مف فرص حركتيا السياسية، كفرض تحديات حتميا عمييا مكقعيا 

 لما يأتي: كفقان  ،ذا المبحثالجيكسياسي في البحر األحمر، كسيتـ تناكؿ ى
 :اإلستعمارية: الجغرافيا السياسية لميمف واألطماع أولً 
لمحديث عف الجغرافيا السياسية لميمف كاألطماع الغربية كالصييكنية عمى كجو التحديد،  -ٔ

ستينيات القرف الماضي احتدـ التنافس اإلقميمي كالدكلي  كالدكلية بكجو عاـ، سنجد أنو كمنذُ 
التكاجد فيو تحت مبررات كذرائع عديدة  إلىفي البحر األحمر، كسعت كؿ الدكؿ الفاعمة 

في اليمف عمكمان كالبحر األحمر عمى كجو  اإلستعماريةتصب في خانة تعزيز األطماع 
الخصكص، ككقعت اليمف ضحية تمؾ المطامع لمسيطرة عمى أىـّ المكانئ البحرية، كالممرات 
المائية التي تربط شرؽ آسيا بالقرف األفريقي، كالشرؽ اآلسيكم بالغرب األكركبي كاألمريكي 

طماعو في البحر األحمر ضمف كممة سر أساسية ىي أمف الكياف الصييكني، كارتباط أ
 (ٔ)الغربية.  اإلستعماريةباألىداؼ 

نشأتو عمى نظرية أمنو القكمي عمى البحر األحمر،  كقد ركز الكياف الصييكني جيكده منذُ  -ٕ
كيمك متر(، كذلؾ بالسيطرة عمى  ٕ.ٔٔبالرغـ مف قصر ساحمو عميو كالذم يبمغ طكلو )

النيؿ،  إلىجميع منافذه إلقامة ما يسّمى )إسرائيؿ الكبرل( الممتدة بحسب زعميـ مف الفرات 

                                  
 د/ صالح محركس محمد؛ ماىي األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر؟ عمى الرابط: (ٔ)

https://www.almayadeen.net 

https://www.almayadeen.net/
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لمكياف الصييكني، كأبرز قادتو بقكلو  كقد عّبر عف ذلؾ "ديفيد بف غكريكف" أكؿ رئيس كزراء
 .ـ: "إنني أحمـ بأساطيؿ داككد تمخر عباب البحر األحمرٜٜٗٔعاـ 
كفي إطار ىذه الرؤية الصييكنية قاؿ كانستمكف قائد البحرية الصييكنية في خمسينيات     

ه القرف الماضي: " نحف نممؾ أسطكالن بحريان يعمؿ في جميع مكانئ العالـ، كسيرتفع عدد
ـ، كليذا فعمينا أف نعدَّ بالقكة العدة لمستقبؿ تستطيع فيو أساطيمنا البحرية ٜٙ٘ٔعاـ 

كالحربية أف تحطـ الحصار المفركض عمينا، كأف نفرض الحصار بدكرنا عمى بعض الدكؿ 
العربية بشكؿ أقكل مما فرضكه عمينا، أّم باختصار مطمكب منا أف تككف لدينا خطة 

 (ٔ)بحيرة ييكدية بالتدريج. إلىحّكؿ البحر األحمر نستطيع عف طريقيا أف ن
سرائيميان في جزر يمنية غير مأىكلة إسبعينيات القرف الماضي تكاجدان  كسجمت أحداث -ٖ

بقياـ كتيبة استطبلعية إسرائيمية مف  -الذم لـ يدـ طكيبلن  -بالسكاف، كتمثؿ ىذا التكاجد 
  .(ٕ)ـٖٜٚٔكذلؾ قبؿ حرب  ،أرخبيؿ حنيشدخكؿ جزر مثؿ جزر جبؿ الطير كأخرل مف 

مف ىنا كانت السيطرة عمى البحر األحمر ىدفان لبلستراتيجية الصييكنية، كما تشيده     
الدكؿ العربية في شماؿ أفريقيا مف حركب كفتف كأزمات كانقسامات يندرج ضمف تمؾ 

لنيب ثركاتيا كاستيداؼ أمنيا القكمي، كاإلمعاف في التطبيع  أساسياالستراتيجية، كبشكؿ 
مع كياف العدك الصييكني لمسيطرة عمى قرارىا السيادم كخاصة مصر كالسكداف، لمحيمكلة 

 .المشركع القكمي العربي بناءن محكر حمؼ المقاكمة نحك  إلىدكف انضماميا 
ـ كخبلؿ فترة ٕٜٓٔكقت مبكر، ففي عاـ  بدأ االىتماـ الصييكني بأفريقيا كخاصة ارتيريا منذُ  -ٗ

كبرأس ماؿ ييكدم مشركعان SIA اإليطالي أقامت شركة زراعية صييكنية تدعى اإلستعمار
ـ بكاسطة القاعدة ٜٓٚٔغرب اريتريا في منطقة القاش، ثـ اخترقت الثكرة االريترية عاـ 

ي( لمحيمكلة دكف األمريكية )كانيكا ستيشف( في اسمرا عف طريؽ شخص يدعى)اسياسي أفكرق
انتصار الثكرة االريترية ذات التكجو اإلسبلمي كالمدعكمة مف بعض الدكؿ العربية، كذلؾ خكفان 
مف أف يصبح البحر األحمر بحيرة عربية، كلضماف السماح لمكياف الصييكني ببناء القكاعد 

بعاد اريتريا عف االنضماـ  الكياف الصييكني جامعة الدكؿ العربية. كما احتّؿ  إلىالعسكرية، كا 
عاـ )مرفأ إيبلت( ـ قرية "أـ الرشراش المصرية"ٜٛٗٔبعد إعبلف دكلتو المزعكمة عاـ 

خميج العقبة كالبحر األحمر إلقامة العبلقات مع الدكؿ األفريقية  إلىـ لتككف مدخمو ٜٜٗٔ
ى كنجح في استثمار عبلقتو مع إثيكبيا قبؿ انفصاؿ إريتريا عنيا، بالحصكؿ عم .كاآلسيكية

ـ ليقيـ أكؿ قاعدة عسكرية فييا، كتبل ذلؾ ٜ٘ٚٔجزيرة "دىمؾ" في البحر األحمر عاـ 
 .ٖ()الب كفاطمة" ثـ"سنشياف كدميرا"استئجار جزيرتي"ح

                                  
 يهادج إتباههى رز ق؛ أطًاع إسبالهم ئ، انثحب األمًب  انحبب اهى انهًٍ، اهى انباتطا .د (5)

http://althawrah.ye/archives/631508 
 .www.hpp//motabaat.comلااذج اسكبيح *  إنىزيبج يهاٌ تتحال هانشزر انهًُهح ئ، يخططاخ ان ذ اٌ،ا  (0)

22/11/2016 
 يهادج إتباههى رز ق؛ َفس انًبهع.  .د (7)

http://althawrah.ye/archives/631508
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كلـ تتكقؼ األطماع الصييكنية عند ىذا الحّد، بؿ كانت عينيا عمى اليمف لمكقعيا  -٘
كالجغرافي المتمّيز الستكماؿ تأميف الكياف الصييكني جيكسياسيان كاقتصاديان  الجيكسياسي

كعسكريان كأمنيان، كتمدده كىيمنتو إقميميان، كاختراقو لمنظكمة األمف القكمي العربي، فتـّ 
التشكيؾ  إلىخبلؿ حرب الخميج األكلى زراعة ألغاـ بحرية في الممّر الدكلي تيدؼ 

ناقبلت النفط العابرة مف مضيؽ باب المندب، بيدؼ إيجاد ذريعة بقدرات اليمف في حماية 
كتقديـ  ،إلبقاء التكاجد العسكرم األجنبي في الجزر اليمنية بذريعة حماية السفف المارة

ـ كبإمبلء كدعـ مف الكياف الصييكني ٜٜ٘ٔكفي عاـ  .كتسييؿ مركرىا اإلنقاذخدمات 
قامت إريتريا باحتبلؿ جزيرة حنيش اليمنية، لتشيد بعدىا منطقة جنكب البحر األحمر 

، مع اتصاالت سرية كني كالكاليات المتحدة األمريكيةنشاطان عسكريان مكثفان لمكياف الصيي
اقبة السمكية فييا، بيدؼ صييكنية ارتيرية حكؿ جزيرة حنيش بيدؼ إنشاء محطة مر 

مراقبة السفف في ىذا الممّر، كتكطيد عبلقتيا بإريتريا لما تممكو مف مكقع استراتيجي 
 .يضمف اتصاالت بحرية كجكية بأفريقيا كالشرؽ األقصى

ـ، عززت الكاليات المتحدة األمريكية ثقميا في ٕٔٓٓكبعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر  -ٙ
مبرر حماية طرؽ المبلحة الدكلية في إطار حممتيا عمى ما منطقة البحر األحمر تحت 

سّمي )الحرب ضّد اإلرىاب(، كلـ يكف الكياف الصييكني بعيدان عف ىذا المخطط بؿ في 
جانب التمركز األمريكي في أرض  إلىقمب تفاصيمو، فأصبح ىناؾ تمركز صييكني 

الصييكني في مكمباسا في  الصكماؿ كجيبكتي، كخصكصان بعد تفجير الفندؽ المممكؾ لمكياف
كينيا، مما أعطاه ذريعة البقاء في البحر األحمر كالقرف األفريقي لتكظيؼ كّؿ التجييزات 
المستحدثة بذريعة مكاجية اإلرىاب، كما الخط الساحمي الذم نفذ في اليمف بعيدان عف المدف 

مسرحا لمعركة  كالقرل الساحمية إال ليسيؿ انتشار أم قكل غازية مف البحر، كالذم كاف
ـ لكسر إرادة الشعب اليمني كتجكيعو ٕٚٔٓعاـ « معركة كسر العظـ»الساحؿ الغربي 

 .كحصاره كجعمو تحت سمطة الكياف الصييكني كاألمريكي كالسعكدم كاإلماراتي
( عاـ كيكتمؿ سيناريك حمـ "بف غكريكف" كرؤية "كانستمكف -ٚ " بعدكاف التحالؼ )عاصفة الحـز

ـ عمى اليمف بقيادة السعكدية كاإلمارات بإمبلءات كدعـ عسكرم استخباراتي صييكني ٕ٘ٔٓ
بريطاني أمريكي لمسيطرة عمى مضيؽ باب المندب كالسكاحؿ كالجزر اليمنية، كبمسارعة 

قامة القكاع د العسكرية في الجزر اليمنية الكاليات المتحدة األمريكية كقبميا اإلمارات لمتكاجد كا 
بعد جزيرة سقطرل كأبرزىا أرخبيؿ حنيش كميكف المشرفة عمى ممرات المبلحة الدكلية، كفي ما 
كأفريقيا، كبالتالي لمسيطرة عسكريان كناريان عمى الممر الدكلي لممبلحة البحرية بيف شرؽ آسيا 

ي )مضيؽ ىرمز، كمضيؽ باب السيطرة عمى أربعة مف أىـّ المضائؽ المائية في العالـ، كى
المندب، كقناة السكيس، كمضيؽ ممقا بيف إندكنيسيا كماليزيا(، كليس ببعيد عف ذلؾ انتقاؿ 
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طبلؽ رؤية مشركع نيـك كربطو بمدينة  إلىجزيرتي تيراف كصنافير مف مصر  السعكدية، كا 
الكياف "شـر الشيخ" المصرية ضمف أجندة صييكنية بتعاكف إقميمي عسكرم اقتصادم يرغب 
  ٔ().الصييكني بتعزيزه مع دكؿ أنظمة الرجعية العربية بعد إتماـ السيطرة كالييمنة عمى اليمف

كمع غياب اليمف كالدكؿ العربية، التي تمتمؾ مصالَح في البحر األحمر، عف دائرة التأثير  -ٛ
فيما يحدث في الصكماؿ، فقد استثمرت أمريكا كالدكؿ األكركبية الكضَع إلعادة ترتيب 

 (ٕ)منطقة القرف األفريقي، كما يحمك ليا. 
معيا مف دكؿ تحالفت معيا عمى ما تقدـ نستطيع القكؿ أف الكاليات المتحدة كمف  بناءن  -ٜ

البحر األحمر تحت ذرائع كاىية، في ظاىرىا القضاء عمى القرصنة  إلىبيدؼ الدخكؿ 
كتأميف المبلحة البحرية الدكلية في البحر األحمر، كفي باطنيا أطماع كمشاريع استعمارية 

القديـ، لتنسج خيكطان  اإلستعمارتسعى إلحيائيا كاستعادة ما فقدتو في فترات التحرر مف 
جديدة الستعمار حديث قائـ عمى مبررات مكافحة اإلرىاب، كالقضاء عمى القرصنة البحرية 
في البحر األحمر، كغيرىا مف المبررات التي ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، في محاكلة منيا 

سيطرتيا لكي تحكـ  -التي أكجدتيا الكاليات المتحدة نفسيا  –استغبلؿ مكضكع القرصنة 
عمى مضيؽ باب المندب، تحت تمؾ الذريعة، كالحد مف العمميات اإلرىابية التي يتـ تنفيذىا 

بعص الجماعات اإلرىابية في منطقة الشرؽ األكسط، كما تحاكؿ  أكمف قبؿ القراصنة 
ليا حتى تضمف بقاءىا في  ،بالشكؿ المناسب العدكاف عمى اليمفجاىدة المساىمة في حؿ 

الحماية مف أم خطر قادـ كتشاركيا في ذلؾ كبلن مف بريطانيا كفرنسا  المنطقة بحجة
كاسرائيؿ، عبر تحريؾ كتفعيؿ تحالفاتيا في المنطقة بما يخدـ مصالحيا، كليككف لدييا 

   (ٖ)لمسيطرة عمى الممرات المائية التي يأتي في مقدمتيا باب المندب. المبرر
 :ومحاولة تدويمو : األىمية الستراتيجية لباب المندبثانياً 

 ة عمى الممر المائي )باب المندب(لميمف، بحكـ مكقعو الجغرافي، أفضمية استراتيجية في السيطر  -ٔ
 جزيرة بريـ، بيد أنو خسر بعضان مف نفكذه في المضيؽ بسبب الحرب األىمية المستعرة المتبلكو

. كما ]ـ2615بداية العاـ  شنتو السعودية عمى اليمف منذش  العدواف الذيقبؿ [في اليمف لفترة مف الزمف 
عمى إقامة قكاعد عسكرية قربو كحكلو، كذلؾ ألىميتو العالمية  أيضان أف القكل الكبرل عممت 

لتنظيـ مكضكع الممرات المائية  ـٕٜٛٔ األمـ المتحدة في العاـ كسعتفي التجارة كالنقؿ، 
حيز التنفيذ في شير نكفمبر/تشريف  "باتفاقية جامايكا" كدخمت اتفاقيتيا المعركفة ،الدكلية

                                  
 ميادة إبراىيـ رزكؽ؛ مرجع سابؽ. .د (ٔ)
عمر يكسؼ بشير؛ مستقبؿ اليمف بيف التيديدات الداخمية كالخارجية كأثرىا عمى استقرار البحر األحمر، رسالة  (ٕ)

 .ٗٗٔص  ـ(،ٕٓٔٓماجستير)غزة: جامعة األزىر، مارس 
 .ٔ٘ٔص  ،السابؽ عمر يكسؼ بشير؛ المرجع (ٖ)

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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التي تحدد حقكؽ كمسؤكليات الدكؿ في استخداميا لمحيطات العالـ،  ،ـٜٜٗٔ الثاني مف عاـ
دارةككضع مبادئ تكجييية لؤل   .المكارد الطبيعية البحرية عماؿ التجارية كالبيئة كا 

كاف باب المندب قد خضع لمحاكالت التدكيؿ في عدة مناسبات، حيث فشمت بريطانيا قبيؿ  -ٕ
انسحابيا مف محمية عدف أف تضع جزيرة بريـ التي تقفؿ البحر األحمر تحت الحماية 

ـ، ٜٔٚٔـ، كما فشمت محاكلة مماثمة لتدكيؿ بريـ جرت في العاـ ٜٚٙٔالدكلية في العاـ 
ميناء إيبلت اإلسرائيمي، ككانت بريـ تحت  إلىاقمة نفط متجية بعد ىجـك فمسطينييف عمى ن

ـ. إال أف فكرة ٜٚٙٔسيادة جميكرية اليمف الديمقراطية)سابقان( بعد أف نالت استقبلليا العاـ 
 إغبلؽتدكيؿ باب المندب طرحت مجددان بعد نجاح مصر كجميكرية اليمف الديمقراطية في 

مرفأ إيبلت كالعائدة  إلىضد السفف المتجية  ـ،ٖٜٚٔعاـ  أكتكبريؽ خبلؿ حرب المض
منو. كبعد فشؿ خطط تدكيؿ باب المندب، طرحت الدكؿ العربية مسألة )السيطرة اإلقميمية( 

ـ فقد سعت مصر كالسعكدية كالسكداف بمباركة ٜٚٚٔعمى البحر األحمر. أما في العاـ 
يبدك أف ىذا الحمؼ قاـ إقامة حمؼ يسيطر عمى المبلحة فيو. ك  إلىمف الجامعة العربية 

ان أف يضـ أثيكبيا ر تأسيسو ككبا بمباركة سكفياتية كاف مقر  إلىمقابؿ اتحاد فدرالي سعت 
 (ٔ)كالصكماؿ كجميكرية اليمف الديمقراطية كجيبكتي ألجؿ اليدؼ عينو.

 :: الرؤى األجنبية ألىمية البحر األحمرثالثاً 
لممصالح التي  كفقان تأتي أىمية البحر األحمر مف كجكد عدد مف الرؤل المتضاربة، 

تمثميا تمؾ الرؤل التي تتبناىا الدكائر األفريقية كاألكركبية كاألمريكية في تعامميا مع تمؾ 
  (ٕ)األىمية، كالتي تتجمى فيما يأتي:

 الرؤية اإلفريقية: -1
دار نقاش جاد في أركقة االتحاد اإلفريقي حكؿ تطكير سياسة كاضحة مف أجؿ تحقيؽ 
السبلـ كاألمف في "الفضاء المشترؾ" في البحر األحمر كخميج عدف، بما في ذلؾ إقامة شراكة 

ـ، عقد اجتماع في الخرطـك ٕٚٔٓسياسية كأمنية مع مجمس التعاكف الخميجي. ففي أكتكبر 
إلفريقي، ضـ ممثمي دكؿ شماؿ شرؽ إفريقيا كالشركاء الدكلييف )االتحاد تحت رعاية االتحاد ا

تكسيع جدكؿ أعماؿ السبلـ كاألمف الخاص  إلىاألكركبي بشكؿ رئيسي( لتطكير أجندة تيدؼ 
بيا في القرف اإلفريقي ليشمؿ البحر األحمر. كبالفعؿ قامت الييئة الحككمية الدكلية المعنّية 

ـ، بتأسيس فرقة عمؿ معنية بالبحر األحمر كخميج عدف ٜٕٔٓأبريؿ بالتنمية )اإليجاد( في 
خبلؿ اجتماع لجنة سفراء اإليجاد. كيتسؽ ذلؾ مع قرار الدكرة االعتيادية السادسة كاألربعيف 

                                  
 ، مرجع سابؽ.ـٜٓٛٔمحمد صبحي الحجار؛ الصراع عمى البحر األحمر: حقبة ما قبؿ  .د (ٔ)
" األفرابيا"، عبر الرابط:  .د (ٕ) حياء مفيـك  https://futureuae.comحمدم عبدالرحمف؛ تحالؼ البحر األحمر كا 

 .ـٕٕٓٓيناير،  ٕٔاألحد، 

https://futureuae.com/
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ـ، التي كاف ٜٕٔٓفبراير  ٕٚلمجمس كزراء خارجية دكؿ اإليجاد التي عقدت في جيبكتي في 
مشتركة لمكاجية التحديات كاستغبلؿ الفرص في منطقة  مف مياميا تبني مكقؼ كاستراتيجية

 البحر األحمر كخميج عدف.
 الرؤية األوروبية: -2
ُتركز الرؤية األكركبية عمى األىمية االستراتيجية لباب المندب بالنسبة لمتجارة األكركبية، كليذا -أ

اإلفريقي السبب طرح االتحاد األكركبي فكرة عقد منتدل لمبحر األحمر يضـ دكؿ القرف 
كالكاليات المتحدة كدكؿ الخميج كأصحاب المصمحة الدكلييف اآلخريف. بيد أف طبيعة الجغرافيا 
السياسية المعقدة في المنطقة أثارت تساؤالت حكؿ فعالية مثؿ ىذا المنتدل المتعدد األطراؼ في 

مناقشات مع  إدارة الكثير مف المصالح المتنافسة. إذ لدل األلماف مصمحة في القيادة، كىناؾ
النركيجييف حكؿ تحالؼ البحر األحمر، لكف يظؿ السؤاؿ المطركح أكركبيِّا ىك: مف الذم لديو 

  سمطة الدعكة لبلجتماع؟ كما ىي معايير العضكية في ىذا المنتدل؟
كمف الناحية الكاقعية، يشارؾ االتحاد األكركبي بقكة في القرف اإلفريقي، مف خبلؿ الحكار -ب

السياسي، كميمات السياسة األمنية كالدفاعية المشتركة، مثؿ: البعثة األكركبية لبناء القدرات 
البحرية في دكؿ منطقة القرف اإلفريقي كالمحيط اليندم، كبناء القدرات البحرية كالقضائية 
لمكافحة القرصنة، كالتعاكف اإلنمائي. كمف المعركؼ أف لدل االتحاد األكركبي ممثبلن 
خاصان في القرف اإلفريقي ىك "ألكساندر ركندكس"، حيث تتمثؿ ميمتو في المساىمة في 
الجيكد اإلقميمية كالدكلية لتحقيؽ سبلـ كأمف كتنمية دائميف في المنطقة، كتعزيز مصالح 

  ركبي فييا.كنفكذ االتحاد األك 
ـ، ناقش مجمس االتحاد األكركبي كاعتمد خطة جديدة بشأف القرف ٕٛٔٓيكنيك  ٕ٘في -ج

اإلفريقي كالبحر األحمر. لقد أثارت التطكرات في المنطقة منافسة جيكسياسية متجددة عمى 
جانب عدـ كجكد نظاـ مناسب لمتعاكف كآليات منع النزاعات  إلىضفتي البحر األحمر. 

دارتيا،  كال شؾ أف ىذه التطكرات، مف المنظكر األكركبي، ليا تأثير سمبي عمى أمف البحر كا 
األحمر كحكلو، كىك ما يمكف أف يعرض مصالح االتحاد األكركبي لمخطر مف خبلؿ التأثير 

 عمى حرية المبلحة كزعزعة استقرار القرف اإلفريقي.
 الرؤية األمريكية: -3
ة لمبحر األحمر فقد ظير جيد ميـ مف جانب معيد الكاليات نظرنا لؤلىمية االستراتيجية المتزايد-أ

المتحدة لمسبلـ لمتركيز عمى المنطقة، بما في ذلؾ الدعكة لتعييف مبعكث خاص لمكاليات 
  (ٔ)أطمؽ المعيد مبادرة البحر األحمر بيدؼ:  كلتحقيؽ ىذه الغاية، ،المتحدة لمبحر األحمر

 بيف الشرؽ األكسط كالقرف اإلفريقي.سد الفجكة في تحميؿ طبيعة العبلقات ( ٔ)
                                  

 .ابؽحمدم عبدالرحمف؛ مرجع س .د (ٔ)
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التعاكف مع صانعي السياسات في الكاليات المتحدة كأكركبا كآسيا لمتغمب عمى العقبات ( ٕ)
  المؤسسية التي تعرقؿ التعاكف المشترؾ.

  استكشاؼ الفرص المتاحة لتحقيؽ التعاكف المشترؾ، كتسكية النزاعات في منطقة البحر األحمر.( ٖ)
ليذه المبادرة، القرف اإلفريقي كالخميج كمصر. ككجزء مف  كفقان كيشمؿ تعريؼ البحر األحمر، -ب

ىذه المبادرة، يقـك معيد السبلـ بنشر سمسمة مف المقاالت التحميمية الستكشاؼ التحديات 
عمى السبلـ كاألمف الدكلييف، كاآلثار  -عمى المدل الطكيؿ-كالمشكبلت المعقدة، كتأثيرىا 

ليذه المبادرة ال يمكف لمكاليات المتحدة أف ترل  ككفقان بة عمى المصالح األمريكية. المترت
مصالحيا في البحر األحمر تتقكض بسبب التمسؾ بالتمييز الذم عفا عميو الزمف بيف القرف 
اإلفريقي كالشرؽ األكسط. بدالن مف ذلؾ، يجب عمييا االستفادة مف رصيدىا الكبير لتحقيؽ 

كازف بيف األدكار اإلقميمية المتنافسة. كتنفؽ الكاليات المتحدة الكثير مف األمكاؿ االستقرار كالت
قكتيا العسكرية في البحر األحمر مثؿ عمميات مكافحة اإلرىاب  إلىفي ىذا الصدد، إضافة 

في الصكماؿ، كدعـ التحالؼ الذم تقكده السعكدية في اليمف، حيث يقدر أجمالي ما أنفقتو 
مميارات دكالر سنكيِّا، مكزعة بيف المساعدات  ٘ة في ىذا األمر ما يقرب مف الكاليات المتحد

الكاليات المتحدة ىك  إليوكاألمنية كالتنمكية في القرف اإلفريقي. لكف ما تفتقر  اإلنسانية
  ٔ()كدكؿ المنطقةاستراتيجية سياسية إقميمية متكاممة لمتعامؿ مع البحر األحمر 

 :: الرؤية العربيةثالثاً 
تتمثؿ الرؤية العربية ألىمية البحر األحمر، مف خبلؿ ما أعمنتو مؤخران الدكؿ العربية المطمة -أ

عمى البحر األحمر مف مبادرة بمكرت مف خبلليا رؤيتيا لمبحر األحمر كأىميتو كالعمؿ عمى 
بمكرتيا في فكرة قياـ تحالؼ  إلىالحد مف التيديدات الدكلية التي تكاجييا فيو، كالتي سعت 

التي ال نستبعد أنيا قامت بذلؾ بإيعاز أمريكي ألىداؼ  -لتمؾ الدكؿ بقيادة السعكدية
استراتيجية قد تظير الحقان، كلعؿ مف أىـ تمؾ األىداؼ ىك الحد مف حركة اليمف فيما يتعمؽ 

العاصمة السعكدية  كقد تـ اإلعبلف عف ىذا التحالؼ في بحماية شكاطئيا عمى البحر األحمر،
ـ، كتكتؿ إقميمي جديد يتبنى رؤية شاممة لمتعاكف بيف ٕٕٓٓالرياض في السادس مف يناير 

ضماف أمف البحر األحمر كخميج عدف، كيحظى بدعـ عديد مف القكل  إلىأعضائو كييدؼ 
 الدكلية.

الثمانية كعمى الرغـ مف أف ىذا التحالؼ الجديد يتيح فرصان عديدة لمتعاكف بيف أعضائو -ب
كعديد مف القكل الدكلية، التي مف مصمحتيا كجكد مثؿ ىذا التجمع اإلقميمي الذم يستيدؼ 
ضماف أمف المبلحة في البحر األحمر كخميج عدف باعتبارىما مف أىـ الممرات المائية 
الدكلية؛ إال أنو في المقابؿ قد يكاجو تحديات مستقبمية، تتمثؿ في تطمعات بعض القكل 

                                  
 .سابؽ حمدم عبدالرحمف؛ مرجع .د (ٔ)
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العدكاف عمى التي تمتمؾ تصكرات مغايرة ألمف البحر األحمر كخميج عدف؛ كاستمرار  اإلقميمية
، كما يرتبط بيا مف مخاكؼ تتعمؽ بحدكث تيديدات لحركة المبلحة في البحر األحمر، اليمف

كتكظيؼ ذلؾ ككرقة لمضغط كالمساكمة في أية مفاكضات سياسية محتممة بيف اليمنييف إلنياء 
اليمف، فضبلن عف اختبلؼ رؤل القكل الكبرل حكؿ كيفية تحقيؽ  ر عمىالعدكاف كفؾ الحصا

أمف البحر األحمر، كما قد يتبع ذلؾ مف محاكالت إلقامة تحالفات جديدة تعزز نفكذىا 
كتضمف مصالحيا في ىذه الممرات المائية. كما أف استمرار التكتر بيف كاشنطف كطيراف، في 

تيديد بعرقمة حركة المبلحة في البحر األحمر كخميج عدف ال إلىالكقت ذاتو، قد يدفع األخيرة 
في إطار استراتيجية الردع المتبادؿ، كإلعطاء االنطباع بأنيا ما تزاؿ تمتمؾ القدرة عمى تيديد 

 المصالح الحيكية التي ترتبط باألمف كاالقتصاد الدكلييف.
قّمب في منطقة الشرؽ أننا نعيش في ظؿ سياؽ إقميمي شديد التغيُّر كالتكيرل الباحث: -ج

األكسط؛ يظؿ مستقبؿ المنظكمة اإلقميمية الجديدة في البحر األحمر محفكفنا بالمخاطر في 
 ضكء بعض التحديات القائمة التي يمكف أف تيدد كيانو. 

 مشكمة العضوية في ىذا المجمس:كمف أبرز تمؾ التحديات يبرز التحدم األىـ المتمثؿ في -د
ط الدكؿ الساحمية الُمِطمَّة عمى البحر األحمر دكف غيرىا، بالرغـ مف فالمجمس الجديد يضـ فق

أف ىناؾ العديد مف القكل الدكلية كاإلقميمية المنخرطة ىناؾ، يحكميا منطؽ المصالح 
األحمر الذم يتسع  مبحرتدشيف المفيـك الجيكسياسي ل إلىاالستراتيجية، كىك ما دفع البعض 
ؽ في ضكء تعدُّد المصالح كتصاعد التكالب الدكلي كاإلقميمي كيتجاكز المفيـك الجغرافي الضيّ 

عمى المنطقة. األمر الذم يمكف معو التنّبؤ في المدل المتكسط عمى األقؿ ببعض مف المركنة 
مف جانب الدكؿ الُمَؤسِّسة بخصكص القبكؿ بعضكية متعدِّدة المستكيات، التي مف شأنيا 

؛ مما يعني تعديؿ شكمو بإمكانية التحاؽ دائرة ثانية تضـ الكياف الناشئ إلىانضماـ قكنل جديدة 
دكؿ الجكار المباشرة المؤثرة في المنطقة التي ليا مصالح استراتيجية في البحر األحمر، كفي 

سرائيؿمقدمتيا كؿ مف إيراف  انضماـ دائرة ثالثة تضـ القكل الدكلية كاإلقميمية  إلىإضافة  ،كا 
المؤثرة مف خارج المنطقة كالكاليات المتحدة األمريكية كفرنسا كبريطانيان كركسيا إف استدعى 

 األمر. 
أما عمى صعيد التكقيت فأتصكر أف ذلؾ التجمع يجيء كسط عدد مف التحكالت اإلقميمية -ىػ

 الميمة، كأحددىا في ثبلثة مؤشرات:
كالذم تعكسو القكاعد  ،العالمي في منطقة القرف اإلفريقي عمكمان -: الصراع اإلقميمياألوؿ 

العسكرية لعدد مف األطراؼ اإلقميمية كالدكلية بما يعنيو ذلؾ مف عسكرة تمؾ المنطقة التي تعد 
 امتدادان جيكاستراتيجيان ألمف الخميج العربي.
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: عمى الرغـ مف أىمية األىداؼ التي أعمنت كالتي يسعى ىذا التجمع لتحقيقيا فإف الثاني
جميا برأيي يتمحكر حكؿ أمف المبلحة البحرية في البحر األحمر كمضيؽ باب المندب في ظؿ 
عدـ كجكد اتفاقية ممزمة لكافة الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر بشأف مسألة الحقكؽ البحرية لتمؾ 

 المناطؽ االقتصادية الخالصة. أكالمياه اإلقميمية  سكاءن الدكؿ 
التحالؼ  سكاءن : مع أىمية اآلليات الدكلية لضماف أمف المبلحة في الخميج العربي الثالث

 أكالعسكرم البحرم لضماف أمف المبلحة في الخميج العربي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية 
البعثة األكركبية لمراقبة المبلحة في الخميج العربي فإف كجكد آلية إقميمية مف شأنيا التكامؿ مع 

 (ٔ)ىاتيف اآلليتيف كفؽ منظكر مؤسسي مستداـ
 :يمف كدولة مطمة عمى البحر األحمر: الفرص والتحديات التي تواجو الرابعاً 

الكضع األمني في منطقة البحر األحمر ال يصح معو أف يترؾ برمتو لمقكل الدكلية الساعية 
السككت عف الدكؿ اإلقميمية التي تطمع في نشر نفكذىا بالمنطقة، كبالتالي  أكلتأميف مصالحيا 

 فيناؾ حاجة ماَسة لمسعي إليجاد رابطة تجمع بيف الدكؿ المشاطئة لمبحر األحمر لدكاعي التنسيؽ
كتبادؿ المعمكمات كالتعاكف بشتى أشكالو، بحيث يككف ىناؾ تكجو استباقي جماعي ليذه الدكؿ 
حياؿ أم مخاطر تتعرض ليا منطقة البحر األحمر في المستقبؿ، كمف ثـن مصالح ىذه الدكؿ، 
كىك ما يمثؿ الفرص المتاحة لمدكؿ العربية كاألفريقية المطمة عمى البحر األحمر عمكمان كاليمف 

مى كجو الخصكص، كالعمؿ عمى تطكير العمؿ الجماعي ليا كالتعاكف البيني مف أجؿ الحفاظ ع
عمى أمف البحر األحمر كضمانان لكجكدىا الحتمي فيو كدكؿ مشاطئة لو كتتحكـ فيو بشكؿ كبير، 

 لما يأتي: كفقان كذلؾ  ،مف ىنا يمكننا الحديث عف الفرص كالتحديات التي قد تكاجييا اليمف
  :المتاحة لمدوؿ العربية واألفريقية المطمة عمى البحر األحمرالفرص  -1

لعؿ مف بيف أىـ الفرص  المتاحة أماـ الدكؿ العربية كاألفريقية المطمة عمى البحر 
األحمر، كفي مقدمتيا اليمف لمقاكمة األطماع االستعارية لمقكل األجنبية في البحر األحمر 

 ديد، كالحد منيا، ما يأتي:عمكمان كمضيؽ باب المندب عمى كجو التح
التكجو العالمي لتككيف تحالفات كتكتبلت دكلية بيف عدة دكؿ كفاعميف دكلييف تجمعيـ  -أ 

مجمس  إنشاءمصالح مشتركة مف شأنيا أف تعزز مف قكة كفاعمية تمؾ الدكؿ، كلعؿ مبادرة 
الدكؿ العربية كاألفريقية المطمة عمى البحر األحمر كخميج عدف تمثؿ إحدل ىذه الفرص لك 
دارتيا بشكؿ استراتيجي في إطار تغميب مصالح الدكؿ المككنة ليذا  تـ استثمارىا كا 

كاختراقو كالمشاركة فيو بدءان  إليوالمجمس بعيدان عف األطماع الغربية التي تسعى لمنفاذ 

                                  
مجمس الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر كخميج عدف .. آلية جديدة لمكاجية تيديدات األمف اإلقميمي، عمى الرابط:  (ٔ)

https://www.derasat.org 

https://www.derasat.org/
https://www.derasat.org/
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بقية الدكؿ الكبرل كاإلقميمية التي ليا مصالح في  إلىكالكاليات المتحدة كصكالن  بإسرائيؿ
 البحر األحمر بشكؿ دائـ. 

 إلىالعمؿ عمى تحكيؿ التحديات التي تفرضيا الطبيعة الجيكسياسية لمبحر األحمر،  -ب 
فرص يمكف استثمارىا لتعزيز مصالح الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر كالسيطرة عميو 

 يعزز مف مصالحيا ككجكدىا في ىذه المنطقة. بما
التي كانت تقؼ خمفيا دكؿ أجنبية  –قمة أعماؿ القرصنة البحرية  أكاستثمار حالة تكقؼ  -ج 

كالعمؿ عمى تعزيز مصالح الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر، كخمؽ سبؿ  –عديدة 
 تمؾ الدكؿ.تعاكف مثمر بينيا لما فيو تعزيز كتقكية المجمس الذم تـ انشاؤه بيف 

الضغط عمى الدكؿ كالقكل التي بدأت التكاجد في مياه البحر األحمر تحت مبررات  -د 
الحد مف القرصنة البحرية، لتكؼ أيدييا  أكمكافحة اإلرىاب،  أكحماية المبلحة الدكلية 

لتأميف كتقمؿ مف تكاجدىا في البحر األحمر، تمييدان الستعادة سيطرة الدكؿ المطمة عميو 
 يو كتأمينو مف قبميا بشكؿ كامؿ.ف المبلحة

الحرب عمى اليمف، تمييدان إلحبلؿ األمف المائي في البحر األحمر،  إنياءالعمؿ عمى  -ق 
كسد الذرائع التي كانت الدكؿ كالقكل التي اقتحمت البحر األحمر تطمقيا، تحت ذريعة 
الحفاظ عمى أمف المبلحة البحرية كالدكلية فيو، كتأميف السفف التجارية كغيرىا التي 

لى م  نطقة الشرؽ األكسط.تستخدـ البحر األحمر لمعبكر مف كا 
سرعة تفعيؿ مجمس الدكؿ العربية كاألفريقية المطمة عمى البحر األحمر كخميج عدف، بما  -ك 

حمر، كعدـ السماح لمقكل الفاعمة في يعزز مصالحيا كأمنيا كاستقرارىا، كأمف البحر األ
 كتحديد مساره السياسي كاالستراتيجي بما يخدـ مصالحيا. ،التأثير عميو

 ألنياعدـ السماح لبعض الدكؿ األخرل )أرتيريا، إسرائيؿ( الدخكؿ في ىذا التحالؼ،  -ز 
 بؿ كمدمرة ليذا التحالؼ. ،ستككف كعادتيا محبطة

  :التحديات التي تواجو اليمف -2
مجمس الدكؿ العربية كاألفريقية المطمة  –ال شؾ أف اإلعبلف عف تأسيس المجمس الجديد 

جاء في تكقيت بالغ الدقة كاألىمية، نظران لما تشيده  -عمى البحر األحمر كخميج عدف 
المنطقة مف تطكرات متسارعة تثير عددان مف التحديات، كخاصة بالنسبة ألمف المبلحة في 

 (ٔ)كلعؿ مف أبرز ىذه التحديات ما يأتي: البحر األحمر كخميج عدف،
سميماني قائد فيمؽ الذم تصاعدت حدتو بعد اغتياؿ قاسـ  األمريكي: -التكتر اإليراني-أ

بكاسطة قصؼ صاركخي أمريكي  ـٕٕٓٓمف يناير  ٖالقدس التابع لمحرس الثكرم في 
بالقرب مف مطار بغداد، كما ترتب عمى ىذه العممية مف مخاكؼ بانتقاؿ الصراع بيف 

                                  
 https://trendsresearch.org/arأشرؼ العيسكم، عمى الرابط  .د  (ٔ)

https://trendsresearch.org/ar
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"نقطة البلعكدة"، في ظؿ تيديد طيراف برد قاٍس عمى ىذه العممية التي طالت  إلىالدكلتيف 
أىـ القيادات األكثر نفكذان في النظاـ اإليراني، كالتي جاء ردىا عمييا رمزيان إذ لـ  كاحدان مف

تسفر الصكاريخ التي أطمقتيا عمى قاعدتيف عسكريتيف أمريكيتيف في العراؽ في التاسع مف 
مادية ممحكظة، إال أف المخاكؼ تظؿ قائمة مف  أكعف خسائر بشرية  ـٕٕٓٓيناير 

لحركة  غير مباشر بحسب إعبلف أمريكا أكبشكؿ مباشر،  سكاءن  إمكانية استيداؼ إيراف
قدرتيا  إلىأف ثمة سكابؽ عديدة تشير  المبلحة في البحر األحمر كخميج عدف، خاصةن 

 إلىتقرير أمريكي  يتيـىذه النكعية مف األعماؿ خبلؿ اآلكنة األخيرة. كما  عمى الرد بمثؿ
، كسبؽ أف حمفائيا إلىفي إرساؿ األسمحة أف إيراف استخدمت البحر األحمر لكقت طكيؿ 

 ىددت بإغبلؽ ممرات العبكر الضيقة المرتبطة بالبحر األحمر.
لى  إلىكعدـ القدرة عمى التكصؿ  ،عمى اليمف كالعدكافاستمرار األزمة اليمنية -ب السبلـ كا 

حؿ ينيي ىذه األزمة، كيكقؼ معاناة الشعب اليمني، كىك ما يثير المخاكؼ مف إمكانية 
استيداؼ أمف المبلحة في الممرات المائية المرتبطة بالبحر األحمر كخميج عدف 
مستقببلن، باعتباره أحد أكراؽ الضغط التي يمكف مف خبلليا مساكمة المجتمع الدكلي 

 مفركضة عمى اليمف. لتخفيؼ الضغكط ال
: كخاصة إيراف تعزيز نفكذىا في منطقة البحر األحمر إلىتطمعات بعض القكل اإلقميمية -ج

سرائيؿ التي تمتمؾ  تصكرات ألمف البحر األحمر تشكؿ تيديدان  -جميعيا –كتركيا كا 
البحر  إلىلممصالح الخميجية كالعربية عمكمان، كاليمف عمى كجو التحديد، فإيراف تنظر 

ألحمر باعتباره يشكؿ أحد أدكات تنفيذ أجندتيا التكسعية في المنطقة، كالسيطرة عمى ا
كمكاجية  مضيؽ باب المندب، كبما يميد ليا االلتفاؼ عمى العمؽ الجيكسياسي العربي

. أما إسرائيؿ فتسعى بكؿ ما أكتيت مف كسائؿ كأدكات في قكل االستكبار كاإلستعمار
حمر بشكؿ عمني بما يحافظ عمى أمنيا القكمي، محاكلة لمدخكؿ في البحر األ

، في عمى حساب المصالح كالحقكؽ العربية كمصالحيا االستراتيجية في المنطقة برمتيا
حيف سنجد تركيا تسعى الستعادة مجدىا الذم اندثر عقب انييار اإلمبراطكرية العثمانية، 

ربية، مف بينيا منطقة في محاكلتيا الحثيثة الستعادتو مف خبلؿ تكاجدىا في مناطؽ ع
 البحر األحمر كمضيؽ باب المندب. 

: كخاصة مف جانب الكاليات التنافس بيف القكل الكبرل عمى تعزيز النفكذ في البحر األحمر-د
المتحدة األمريكية كالصيف كفرنسا كاالتحاد األكركبي الذم قد يمثؿ تحديان أماـ المجمس 

ىذه الدكؿ ألمف البحر األحمر كؿ حسب الجديد، خاصة في ظؿ تبايف رؤل كتصكرات 
 أجنداتيا كمصالحيا االستراتيجية غير المعمنة، بؿ كتعارضيا أحيانان فيما بينيا.
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 انثبنثادلطهت 
 يف يٍبِ انجحر األمحر   اإلستؼًبرٌخاألطًبع  
األىمية الكبرل لمبحر األحمر خبلؿ القرف السادس عشر كما  اإلستعماريةأدركت القكل 

تطكير أساطيميا البحرية  إلىكحتى مطمع القرف العشريف، مما أدل بتمؾ القكل  ،بعده
كالعسكرية كالتجارية كاالستيبلء عمى المكانئ كالمدف الساحمية السيما ذات األىمية 

كعمى  ،االستراتيجية، كالزالت تمؾ المنطقة تشيد صراعات كتنافس بغرض السيطرة عمييا
ية االستراتيجية لمبحر األحمر بعد افتتاح قناة السكيس في عاـ مكاردىا خاصة بعد زيادة األىم

  (ٔ)كاكتشاؼ البتركؿ في منطقة الخميج العربي. ،ـٔٙٛٔ
  لما يأتي: كفقان كسيتـ تناكؿ تمؾ األطماع 

 :لمسيطرة عمى البحر األحمر اإلستعمارية: الخمفية التاريخية لألطماع أولً 
ـ ٖٔ٘ٔ. ففي العاـ اإلستعماريةيشغؿ البحر األحمر حّيزنا ميمنا مف تطمعات الدكؿ 

البحر األحمر، لكنيـ  إلىحاكؿ البرتغاليكف االستيبلء عمى مدينة عدف اليمنية لتككف مدخميـ 
فشمكا. كبعد ذلؾ سعت بريطانيا ألف يككف ليا مكطئ قدـ في عدف، ك" جّربت شركة اليند 

  (ٕ) رة بريـ، كفشمت بسبب قمة المياه"محطة ليا في جزي بناءن يزية التجارية اإلنكم
ـ لكي تبقى ٜٛٚٔعاـ مصر لكما نشط اإلنكميز في ىذه المنطقة عقب احتبلؿ نابميكف 

باشا، )حميؼ فرنسا  عمىطريؽ اليند أماميـ مفتكحة، فقد خافت بريطانيا مف تكّسع محمد 
ـ، ٜٖٛٔ ـ، فاحتمت عدف العاـٖٖٛٔاليمف الشمالي في العاـ  إلىالسياسي آنذاؾ(، 

  (ٖ)كأصبحت قاعدة عسكرية ليا
يطاليا  منذُ ك  نياية القرف التاسع عشر سعت القكل اإلمبريالية الغربية فرنسا، بريطانيا كا 
ـ التي ضاعفت األىمية ٜٙٛٔتثبيت أقداميا في المنطقة بعد فتح قناة السكيس في  إلى

االستراتيجية لمبحر األحمر كتضاعفت بالتالي اىتمامات دكؿ الصراع في السيطرة عميو 
كحرصيا عمى أف تككف قريبة مف باب المندب، ككانت مكانئ البحر األحمر مكضكع 

تعمار منطقة البحر األحمر كما حكليا. كما استخدمت اىتمامات كنقطة التحكؿ في عممية اس
بريطانيا قاعدة عدف كنقطة انطبلؽ لتكسعيا االستراتيجي اليادؼ لمسيطرة عمى البحر األحمر 

ـ، كمف ثـ تكجيت لمجنكب ٕٛٛٔكمنع أم قكة أخرل مف االقتراب منو فاحتمت مصر عاـ 
صكماؿ كذلؾ الستخداميا في العمميات الشرقي في نفس العاـ لتحتؿ مينائي زلع كبربرة في ال

                                  
 التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحر األحمر كأثره عمى أمف الدكؿ المتشاطئة، مرجع سابؽ.  (ٔ)
،  ـٕٗٓٓ ،ٕٓ، الجزء ، الشركة العالمية لممكسكعات ش.ـ.ـ، بيركت«المكسكعة التاريخية الجغرافية»مسعكد،  الخكند (ٕ)

 .ٛ٘ٗص
 ، عمى الرابط:ـٜٓٛٔمحمد صبحي الحجار؛ الصراع عمى البحر األحمر: حقبة ما قبؿ  .د (ٖ)

https://www.lebarmy.gov 

https://www.lebarmy.gov/
https://www.lebarmy.gov/
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ـ بحجة أف تمؾ األراضي كانت ٜٜٛٔالعسكرية ضد دكؿ المحكر ثـ احتمت السكداف عاـ 
 (ٔ)ـ.ٚٚٛٔكىي ال تدخؿ ضمف إطار اتفاقية  ،تحت السيطرة العثمانية

كتجسدت األطماع البريطانية فيما قامت بو مف تكميؼ دكريات لسفف حربية بريطانية 
لمقكات التركية المتكاجدة في الجزر اليمنية، "  ـإمدادات الطعا أكتيريب أسمحة لمتأكد مف عدـ 
" امبرس أكؼ رشا" في القياـ بالدكرية بيف "جده" ك"عدف"، بينما بدأت  ةكقد أخذت السفين

فيمكميؿ" القياـ بالدكرية بيف " المخا" ك"ذباب" ك" خكر عميرة" لكقؼ الزكارؽ الشراعية السفينة " 
الشيخ سعيد، حيث تكجد حامية تركية تكاجو جزيرة "بريـ"، كقد  إلىالتي تحمؿ البضائع الميربة 

اعتبر مجمس الكزراء البريطاني أمف البحر األحمر اليدؼ الرئيس لمدكريات البحرية التي كاف 
" أال تسمح لدكلة معادية بالحصكؿ عمى قاعدة بحرية عمى الشاطئ  أيضان مسئكليتيا  مف

 (ٕ)في جزر شبو الجزيرة العربية" أكالعربي 
أما الكاليات المتحدة األمريكية فقد ترجمت استراتيجياتيا في البحر األحمر باعتماد 

ريتريا العاـ سياسات داعمة إلسرائيؿ، كتأييد االتحاد الفيدرالي بيف أثيكبيا  ، كتشييد ٕٜ٘ٔكا 
، كاستخداـ مكانئ إريتريا عمى البحر ـٖٜ٘ٔمحطة اتصاالت في أسمرة في أريتريا العاـ 

األحمر، كالحصكؿ عمى قاعدة الظيراف في السعكدية، كاالعتماد عمى المنظكمة المحافظة في 
قات طيبة مع الدكؿ إقامة عبل إلىالبحر األحمر لحماية مصالحيا. كما سعت الكاليات المتحدة 

  (ٖ)كالسكداف الحقان. ،مصر كأيضان العربية المشاطئة لمبحر األحمر مثؿ السعكدية كاألردف 
 اإلستعماريةكقد برز الدكر اإلسرائيمي في اليمف في محطة أخرل مف محطات المحاكالت "

عبر عدة مداخؿ كاف مف أىميا، ما صرحت بو صحيفة  إليوالدخكؿ  أكلمسيطرة عمى اليمف 
ـ عف طياريف إسرائيمييف شارككا في مساعدة القكات ٕٛٓٓسبلح الجك اإلسرائيمي، في مايك 

اليمف لدعـ الثكرة في  إلىالبدر أثناء تصدييا لمجيش المصرم الذم أرسؿ  اإلماـالمكالية لنظاـ 
الطيراف اإلسرائيمي نفذ عددان مف الطمعات الجكية  لمصحيفة فإف ككفقان ستينيات القرف الماضي، 

فكؽ اليمف أسقط أثناءىا السبلح كالعتاد لمقكات المكالية لئلماـ البدر في عممية أعطيت اسـ" 
ئلماـ البدر، لككشفت الصحيفة كثائؽ سرية عف ذلؾ كصكران لبعض مف أسمتيـ مكاليف  ،صمصة"

دتو تصريحات رئيس المكساد اإلسرائيمي "شابتام كبحكزتيـ السبلح اإلسرائيمي،.. كىك ما أك
ـ بقكلو" إف التدخؿ في الحرب ٕٓٓٓ/ٕ/ٕٔشافيت" الذم نشرتو صحيفة ىارتس اإلسرائيمية في 

إثارة  إلىاألىمية اليمنية كاف جزءان مف نظرية استراتيجية شاممة لجياز المكساد الذم سعى 

                                  
 مرجع سابؽ. كأثره عمى أمف الدكؿ المشاطئة، التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحر األحمر (ٔ)
سيد  .د :ـ، ترجمة كتقديـٜٜٔٔ-ٜٗٔٔجكف بكلدرم؛ العمميات البحرية البريطانية ضد اليمف إباف الحكـ التركي ( ٕ)

 .ٕ٘ـ، ص ٕٜٛٔالقاىرة، دار األميف لمنشر كالتكزيع، ، مصطفى  سالـ
 .مرجع سابؽ، ـٜٓٛٔمحمد صبحي الحجار؛ الصراع عمى البحر األحمر: حقبة ما قبؿ  .د (ٖ)
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لبحث عف حمفاء لو في المنطقة كما اف التدخؿ االنقسامات كالنزاعات في صفكؼ العالـ العربي كا
اإلسرائيمي في تمؾ الحرب مكف المكساد مف دس عمبلء لو ليحصمكا عمى معمكمات حكؿ قدرة 

 (ٔ)ـ".ٜٚٙٔالجيش المصرم في تمؾ الفترة الحساسة التي سبقت حرب يكنيك عاـ 
ممر  إلى، تحّكلو الكبرل اإلستعماريةكلعؿ أىـ ما يجعؿ البحر األحمر محط أنظار الدكؿ 

مائي تجتازه أىـ سمعة استراتيجية )النفط(، بالمقابؿ تمر فيو المنتجات الصناعية الغربية التي تـ 
في آسيا كأفريقيا بأرخص التكاليؼ كأقصر  تبادليا مقابؿ المكاد األكلية اآلتية مف العالـ الثالث 

  ٕ()األكقات" 
إعادة إحياء رغبتيا في السيطرة عمى البحر األحمر  إلىالغربية  اإلستعماريةلقد سعت الدكؿ 

كعادتيا عمى أف ال تظير تدخميا تحت مسميات قد تكشؼ  –بشتى الطرؽ؛ حيث حرصت 
لمقانكف  كفقان حد ما  إلى،  مغمفة تمؾ األطماع بعناكيف كمبررات تعتبر مقبكلة اإلستعماريةأطماعيا 

أميف المبلحة البحرية الدكلية كالتجارة العالمية، الدكلي، مثؿ الحفاظ عمى مياه البحر األحمر كت
كغيرىا مف العناكيف البراقة، التي مثمت مؤشران خطيران لمساعي القكل الكبرل لتدكيؿ مياه البحر 
األحمر كالسعي إلنشاء قكة بحرية دكلية لمسيطرة عمى ىذه المنطقة تحت مبرر القضاء عمى 

 (ٖ)و.اإلرىاب كالقرصنة البحرية التي تحدث في
مف الظركؼ الدكلية  قد ظير مف خبلؿ استفادتوفأما االىتماـ السكفييتي بالبحر األحمر 

البحر  إلىلمتغمغؿ في منطقة الشرؽ األكسط كبسط نفكذه خمسينيات القرف العشريف  السائدة منذُ 
األحمر، فاستخدـ الصراع العربي اإلسرائيمي لتكطيد مركزه في ىذه المنطقة كاتبع سياسة تقديـ 
معكنات عسكرية كاقتصادية لبعض الدكؿ العربية، كما كّفرت حركات التحرير الكطنية فرصة لو 

ر منتصؼ الخمسينيات، استفاد السكفيت مف انتصا لنشر نفكذه عمى ضفتي ىذا البحر. كمنذُ 
الثكرة المصرية كدخمكا مصر، كمنيا بدأ تمدَّد نفكذىـ باتجاه البحر األحمر كالقرف اإلفريقي. كفي 

ـ أغدؽ ٕٜٙٔـ أبـر االتحاد السكفياتي معاىدة صداقة مع اليمف الشمالي، كفي العاـ ٜ٘٘ٔالعاـ 
ـ الممكي فيو، معكناتو الصناعية كالزراعية كالعسكرية عميو بعد نجاح ثكرة الجميكرييف عمى الحك

نشاء مطارات فيو. لكف السكفيت تحّكلكا عف اليمف الشمالي  كَعَرَض تكسيع ميناء الحديدة كا 
النظاـ االشتراكي بليساندكا اليمف الجنكبي الذم أصبح جميكرية اليمف الديمكقراطية الممتزمة 

  ٗ()المكالي ليـ.

                                  
 )إعداد مركز الجزيرة العربية لمدراسات كالبحكث ـٕٓٔٓ( يكنيك ٕالتدخؿ األجنبي في اليمف: حقيقتو كأبعاده: تقارير العدد ) (ٔ)
، مجمة دراسات استراتيجية، تصدر عف مركز اإلمارات لمدراسات «حكؿ أمف عربي لمبحر األحمر»قدكرة عماد،  (ٕ)

 .ٗٔ، صـٜٜٛٔ، ٔ، طٕٕاإلستراتيجية، العدد 
 سياـ عز الديف جبريؿ؛ ميددات أمف البحر األحمر كتداعياتيا عمى األمف القكمي العربي عمى الرابط: (ٖ)

https://newssparrow.blogspot.com/2014/10/blog-post_280.html 

 . سابؽ، مرجع ـٜٓٛٔمحمد صبحي الحجار؛ الصراع عمى البحر األحمر: حقبة ما قبؿ  .د (ٗ)

https://newssparrow.blogspot.com/2014/10/blog-post_280.html
https://newssparrow.blogspot.com/2014/10/blog-post_280.html
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البحر األبيض  إلىالكصكؿ  كما يكفر البحر األحمر لمقكل اإلقميمية كالدكلية إمكانات
المتكسط كالمحيطات المفتكحة، كىك ما أعطاه أىميتو كأكلكيتو في الفكر االستراتيجي العالمي، فقد 

مباشران لمقكل الدكلية كاإلقميمية  محاكلة استثماره سياسيان كعسكريان  مطمعان أصبح البحر األحمر 
فف تمؾ القكل مما أسمتو القرصنة البحرية، كاقتصاديان، خاصة عبر إقامة قكاعد عسكرية لحماية س

مراقبة بؤر  أكالستخداميا في الحرب عمى اإلرىاب،  أككحماية التجارة الدكلية كناقبلت النفط، 
التكتر بافريقيا كالشرؽ الكسط، كبالتالي فإف أم ارتباؾ في المبلحة الدكلية في خميج عدف سيؤثر 

الدكؿ، ال سيما دكؿ الخميج التي يمر جزء كبير سمبان كبشكؿ كاضح كمباشر عمى مصالح تمؾ 
  مر.حأكركبا عبر البحر األ إلىمف صادراتيا البتركلية 

أكلكيات أجندات عدد  إلىكفي الكقت الحالي سنجد أف قضية أمف البحر األحمر تعكد كبقكة 
مف القكل الدكلية كاإلقميمية. ففي المرحمة الراىنة تشيد المنطقة العديد مف التحديات مف اتجاه  

بتغيير شكؿ العبلقات بيف دكؿ القرف  أكاليمف،  كالعدكاف عمىالمدخؿ الجنكبي، كاستمرار الصراع 
ؾ، فإف منطقة شماؿ البحر األحمر اإلفريقي، خاصةن مع التكجو الجديد الذم تتبعو إثيكبيا. كذل

ليست أقؿ ارتباكنا، فما زاؿ الصراع في سكريا يشيد تطكرات حادة كتغيران في خريطة التحالفات 
اإلسرائيمية مف تطكرات؛ تؤكد جميعيا أف ىناؾ تحكالت  -داخميا، كما تشيده العبلقات الفمسطينية 

ديدة إلعادة ترتيب التكازنات كخريطة القكل ميمة في المنطقة، كفي أبسط التقديرات استراتيجية ج
 (ٔ).في ىذه المنطقة اإلقميمية الميمة

كمما يجدر ذكره أف  مف أىـ األحداث التي سكؼ تنعكس عمى أكضاع البحر األحمر 
  ٕ()كاستقرار دكلو ىي:

تسكية كمحاكلة  إلىـ كعدـ الكصكؿ ٕ٘ٔٓمارس  منذُ  ذم بدأعمى اليمف ال العدكافاستمرار  -ٔ
 كافة األطراؼ المؤثرة كالبلعبيف فرض أكضاع جديدة عمى األرض. 

عف جزيرتي تيراف كصنافير لممممكة العربية  استمرار إجراءات ممؼ تنازؿ مصر -ٕ
كالتي عمى ضكء ذلؾ تصبح السعكدية ترتبط  ،كعدـ اكتماؿ إجراءات الترسيـ السعكدية،

ما يعرؼ  أكإجراءات تسكية القضية الفمسطينية  إلىبحدكد مع دكلة إسرائيؿ باإلضافة 
 بػ)صفقة القرف(.

 ،مشركع الصيف كتكسعيا عبر طريؽ الحرير سينعكس عمى تكاجدىا كنشاطيا في المنطقة -ٖ
 كانعكاس ذلؾ عمى الكجكد األمريكي كالحرب التجارية األمريكية الصينية في أفريقيا.

 كصمح بعد حرب طكيمة كتكتر منذُ  ـفاؽ سبلانتياء الحرب بيف أثيكبيا كأريتريا كتكقيع ات -ٗ
ـ، ٕٛٔٓـ، ككذلؾ عقد اتفاؽ تعاكف يجمع أثيكبيا كأريتريا كالصكماؿ في نكفمبر ٜٜٛٔ

                                  
 /https://www.ecsstudies.com/2706دالؿ محمكد؛ اقترابات أمف البحر األحمر، عمى الرابط:  .د (ٔ)
 التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحػر األحمػر كأثره عمى أمف الدكؿ المتشاطئة، مرجع سبؽ ذكره.  (ٕ)

https://www.ecsstudies.com/2706/
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كتكقيع اتفاؽ سبلـ في جنكب السكداف كاعتماد أثيكبيا عمى جيبكتي في صادراتيا ككارداتيا 
عمى ميناء بكرتسكداف في  ـ، كسيقؿ اعتمادىأٜٕٓيكنيك في حديد البعد افتتاح خط السكة 

 السكداف، كجميعيا سينعكس عمى إعادة رسـ تكازنات المنطقة كخارطة التحالفات فييا.
أزمة  ككذلؾزيادة حدة األزمة بيف أثيكبيا كالسكداف كالحرب الدائرة في إقميـ تيغرام االثيكبي،  -٘

لخمؽ تحالفات أثيكبية سد النيضة بيف مصر كالسكداف كأثيكبيا، كالتي قد تفتح المجاؿ كاسعان 
سرائيؿ.  مع عدد مف الفاعميف كالحمفاء اإلقميمييف كالدكلييف أمثاؿ تركيا كا 

سعي كاستمرار العديد مف الدكؿ التكسع كالتحكـ في المكانئ كالمناطؽ الحاكمة مف خبلؿ  -ٙ
إيجار المكانئ كالقكاعد المطمة عمى البحر األحمر كالمحيط اليندم بيدؼ التحكـ في 

ذلؾ مف أجؿ دعـ كمساندة ، جارة العالمية كتأميف قكاعد كخطكط المبلحة لقكاتياطرؽ الت
 إلىاقتضت الحاجة لذلؾ باإلضافة  إذاأم خطط مستقبمية لتكسيع نطاؽ العمؿ العسكرم 

قميمية مثؿ دعكة  كجكد أسباب كمبررات مف قبؿ دكؿ المنطقة لدعكة أطراؼ دكلية كا 
باعتبار أف ذلؾ  ،السكداف لركسيا مف خبلؿ تقديـ تسييبلت ليا في منطقة البحر األحمر

يكفر حماية كتأميف لدكؿ المنطقة في مكاجية أطراؼ أخرل كبالتالي أصبحت منطقة 
 .محؿ نزاع كتجاذب البحر األحمر

االستثمارات االقتصادية كفتح األسكاؽ األفريقية أماـ منتجات ىذه الدكؿ كتأميف مصادر  -ٚ
كالبحث عف المكاد الخاـ )النفط كالغاز( كالمنافسة االقتصادية  ،الطاقة كالمشاريع المستقبمية

 كسعي بعض الدكؿ لمنع كصكؿ الدكؿ التي تنافسيا عمى مناطؽ نفكذىا كاستثماراتيا.
المنطقة كتكتر عبلقات إيراف مع الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ الخميجية  إلىدخكؿ ركسيا  -ٛ

 بعد إلغاء االتفاؽ النككم.
قياـ تجمع دكؿ البحر األحمر، الذم مف شأنو أف يغير المعادلة في البحر األحمر، في اتجاه  -ٜ

كبما  ،مصالح الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر، لك تـ استثمار ذلؾ التجمع بالشكؿ األمثؿ
يراف  إلىيقمص مف خيارات كاحتماالت دخكؿ أعضاء جدد  ىذا التجمع، مثؿ إسرائيؿ كا 
السيطرة كالتحكـ  إلىىذا التجمع  إلىكتركيا، كغيرىا مف الدكؿ التي قد يؤدم انضماميا 

عادة تدكيمو كما كاف مخطط لو مف قبؿ. ،األجنبي عمى البحر األحمر  كا 
في جانبييا األمني كالعسكرم في كجكد عدد مف القكاعد  اإلستعماريةكما تتمثؿ األطماع 

العسكرية في عدد مف الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر مما يعكس حجـ التكالب كاألطماع 
في المنطقة بشكؿ عاـ كفي البحر الحمر عمى كجو التحديد، حيث تمثؿ تمؾ القكاعد  اإلستعمارية

حر األحمر كالدكؿ المطمة عميو، حيث تتمثؿ تمؾ المخاطر بال تيددأىـ المخاطر كالتحديات التي 
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 كفقان في تزايد عدد القكاعد العسكرية الثابتة كالمتحركة بشكؿ مضطرد في منطقة البحر األحمر، 
  ٔ()لما يأتي:

 القواعد التي توجد فييا الدولة ـ
المتحدة، قكاعد عسكرية لكٍؿ مف فرنسا، كاالتحاد األكركبي، كالكاليات  جيبكتي -ٔ

يطاليا.  كالصيف، كالمممكة العربية السعكدية، كمؤخران الياباف كا 
قاعدة عسكرية لتركيا بالعاصمة الصكمالية مقديشيك، كقاعدة عسكرية  الصكماؿ -ٕ

لدكلة اإلمارات في إقميـ صكمالي الند، كيتردد أف ىناؾ قاعدة أخرل 
 لئلمارات باإلقميـ.

قاعدة عسكرية لدكلة اإلمارات، كيتردد بأف في إريتريا قاعدة عسكرية  إريتريا -ٖ
 إلسرائيؿ رغـ النفي اإلريترم.

ىناؾ تكجو نحك إقامة قاعدة عسكرية لتركيا في جزيرة سكاكف  السكداف -ٗ
بالسكداف، ككاف قد تردد إثارة الرئيس السكداني إباف زيارتو لركسيا في 

 ية ركسية في السكداف.إقامة قاعدة عسكر  ـٕٚٔٓنكفمبر 
 ىناؾ تكجو نحك إقامة قاعدة عسكرية لتركيا في مصراتو بميبيا. ليبيا -٘

 .المصدر: مف إعداد الباحث
سنجد  ،ما ذكرناه مف قكاعد عسكرية منتشرة في عدد مف الدكؿ األفريقية إلىباإلضافة 

 ،أف ىناؾ بعض المتغيرات العسكرية كاألمنية التي تحدث في نطاؽ االىتماـ بالبحر األحمر
 كمف بيف أىميا ما يأتي:

تنتشر بالبحر األحمر كقكاعد عسكرية  أكتعدد األساطيؿ البحرية العسكرية التي تتكاجد  -ٔ
رم اإلثيكبي، متحركة، لعؿ مف أبرزىا األسطكؿ البحرم المصرم الجنكبي كاألسطكؿ البح

رغـ أف إثيكبيا دكلة حبيسة. كمف المعمـك أف قكل إقميمية كدكلية تستخدـ البحر األحمر 
 في المركر باعتباره مياىان دكلية. أكفي التكاجد 

 ٓٓٓ.ٕٕتكاجد قكات إثيكبية ضمف قكات حفظ السبلـ في مقديشيك )أميصـك أكثر مف  -ٕ
مدكؿ غير المشاطئة لمبحر لاصة التابعة فردان(. ككاقع األمر أف القكاعد العسكرية، خ

أنيا قد ُتستخَدـ في  إلىاألحمر تدفع في اتجاه زيادة حالة التكتر كعدـ االستقرار، بالنظر 
 غير األغراض الُمخصَّصة ليا.

تنامي ظاىرة اإلرىاب كانتشارىا في دكؿ عربية كأفريقية، مع تعدد المنظمات التي تمارس  -ٖ
غير مباشر بالمنظمتيف األـ لئلرىاب، كىما القاعدة،  أكمباشر اإلرىاب في ارتباٍط كثيؽ 

                                  
القرف األفريقي، كرقة عمؿ  يضكء الكاقع الجديد ف يصبلح حميمة ؛ نحك إدارة رشيدة لممصالح العربية األفريقية ف .د (ٔ)

 https://ecfa-egypt.orgالتطكرات في منطقة القرف اإلفريقي كأمف البحر األحمر، عمى الرابط: ” مقدمة لندكة 

https://ecfa-egypt.org/
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 مستيِدفةك كتنظيـ الدكلة، مقترنة بتدخبلت خارجية مف قكل كدكؿ إقميمية كدكلية داعمة، 
قامة كيانات ُمستحَدثة  تفتيت كتقسيـ دكؿ عمى أساس عرقي، ديني، مذىبي، جيكم، كا 

إسرائيؿ نحك  يغير عربية في المنطقة مف شأنيا طمس اليكية العربية، كبما يعزز مساع
 االعتراؼ بيا كدكلة ييكدية في المنطقة.

 :األطماع األمريكية في البحر األحمر: ثانياً 
ألمريكية االستراتيجية في البحر األحمر، أىميا: منع نفكذ أية قكة ىناؾ عدد مف المصالح ا

إقميمية في البحر األحمر، كضماف أمف إسرائيؿ، كضماف تدفؽ النفط عبر البحر  أكدكلية 
الحمفاء في أكركبا بعيدنا عف اعتمادىـ عمى الغاز  إلىاألحمر، كيرتبط بذلؾ تأميف إمدادات الطاقة 

الركسي. كبعد الفراغ النسبي الناتج عف اختفاء النظاـ األمني األمريكي المستقر في المنطقة، تردد 
في تصكرىا ” ترامب“)كطرحتيا إدارة ” أكباما“نيايات فترة إدارة  داخؿ مراكز الفكر األمريكية منذُ 

لشرؽ األكسط تعيد لمكاليات المتحدة النفكذ األكبر في الشرؽ األكسط( الستراتيجية متماسكة في ا
عمى غرار حمؼ شماؿ األطمنطي، يضـ عددنا ” لتحالؼ الخميج كالبحر األحمر“فكرة إقامة منظمة 

 ٔ()مف الدكؿ، عمى رأسيا مصر كاألردف، كالككيت كالسعكدية كالبحريف، بجانب الكاليات المتحدة
ؿ دكر غير مباشر في ىذا الحمؼ لعدـ إثارة الرأم العاـ العربي، لكف ليا أف يككف إلسرائي ىمع

في ىذا التصكر األمريكي بتعاكنيا االستخباراتي كربما التكنكلكجي مع الدكؿ العربية  أساسيدكر 
عف فرض نظاـ أمني لممنطقة )الخميج  ؼ مف ىذا الحمؼ الذم سيصبح مسئكالن لتحقيؽ اليد

 ٕ().كضماف استمراره ،كالبحر األحمر(
كما أف البحر األحمر يشكؿ محكران ميمان ألم عمؿ عسكرم محتمؿ ييدد المصالح 

تتعيد بو الكاليات المتحدة  كية في المنطقة كما حكليا، ككذلؾ ضماف أمف إسرائيؿ التيياألمر 
كقد ظؿ البحر  .كخاصة مضائقو الميمة ،كية، لمنع سيطرة قكل معادية عمى البحر األحمرير األم

ـ، ٜٜٙٔنيكسكف عاـ  عيداألحمر مكضع اىتماـ اإلدارة األميركية عمى اختبلؼ عيكدىا مف 
 ٖ()ـٜٜٓٔعاـ األب بكش عيد ـ، حتى ٕٜٛٔـ ريغاف عاعيد ـ، ك ٜٙٚٔكارتر عاـ  كعيد

أف إسرائيؿ ليست غائبة عف ىذا التصكر األمريكي، بؿ ليا دكر ميـ  إلىكتجدر اإلشارة 
فيو، باعتبارىا ليست بعيدة عف التيديدات األمنية التي تتعرض ليا المنطقة. كتعتبر الكاليات 
المتحدة أف المصالح المشتركة بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية األساسية في ىذا الطرح )مصر 

ف القضايا الخبلفية، فالتيديد الذم تمثمو التنظيمات اإلرىابية قد ينتقؿ كاألردف كالسعكدية( أكبر م
ما يدفعيا لمتعاكف االستخباراتي معيـ. كذلؾ ىناؾ مصالح مإلسرائيؿ مف دكؿ الجكار المباشر 

                                  
 دالؿ محمكد؛ مرجع سابؽ. .د (ٔ)
 صالح محركس محمد؛ ماىي األىمية االستراتيجية لمبحر األحمر؟ عمى الرابط: .د (ٕ)

https://www.almayadeen.net 

 سابؽ. المرجع الدالؿ محمكد؛  .د (ٖ)

https://www.almayadeen.net/
https://www.almayadeen.net/
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تجمعيا بالدكؿ السنية في المنطقة لمقاكمة التكاجد اإليراني في كؿ مف العراؽ كسكريا كلبناف 
صرارىاما تقـك بو السعكدية مف تصعيد في مياه البحر األحمر كلعؿ  ،كاليمف عمى كجكد قكات   كا 

أمريكية في مياىو عمى كجو الخصكص، كىك ما يؤكد حجـ المؤامرة التي تحيكيا السعكدية عمى 
الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر، كخاصة اليمف، باعتبارىا عمقان استراتيجيان بالنسبة ليا ال يستياف 

في اليمف تيديدان لمصالحيا االستراتيجية، كعائقان في  حككمة غير تابعة لياالتي  تعتبر كجكد بو، ك 
جيمس دكرسي" مف معيد "إس العالـ الخارجي، كىك ما أكضحو " إلىكجو تصدير نفطيا 

راجارتناـ" لمدراسات الدكلية، بقكلو: " بأف السعكديكف يحاكلكف خمؽ كضع تكثؼ فيو الكاليات 
حد كبير في مياه البحر األحمر تحت ذريعة حماية المبلحة  إلىآخر دعميا  أكبشكؿ المتحدة 

 ، كلف تستمر.ٔ()التكسعية بكؿ تأكيد" اإلستعمارية الدكلية، كىي مبررات ليا مغزاىا كأىدافيا
كألىمية المنطقة لمكاليات المتحدة األمريكية كلحماية مصالحيا كنشاطيا العسكرم تكصمت في 

اتفاؽ مع كؿ مف كينيا كالصكماؿ لمحصكؿ عمى تسييبلت في كبل الدكلتيف،  إلىـ، ٜٛٚٔعاـ 
الحرب العالمية الثانية تخكض الكاليات المتحدة األمريكية حربان سرية في منطقة جنكب  فمنذُ 
س ضد االحتكارات البريطانية المسيطرة في ذلؾ الكقت، كمف ىنا جاءت عبلقاتيا مع السكي

أثيكبيا؛ حيث حصمت عمى قاعدة كاجينك ستيشف في إريتريا قبؿ استقبلليا، التي تكفر ليا منطمقان 
 داخؿ البحر األحمر. إلىاستراتيجيان فيما بعد قناة السكيس 

األمريكية عمى "تكيتر" األربعاء فيديك لسفينة البحرية  نشرت الصفحة الرسمية لمقيادة المركزية
 اإلقميميةكىي تبحر في خميج عدف عمى مقربة مف المياه  ،USS Bataan (LHD-5)األمريكية 

كقالت القيادة المركزية األمريكية إف السفينة ميمتيا "دعـ عمميات األمف البحرم التي ، اليمنية
 األمريكيةتبحر سفينة البحرية  الحر لمتجارة في المنطقة".تحافظ عمى حرية المبلحة كالتدفؽ 

(USSBataan (LHD 5)   في خميج عدف لدعـ عمميات األمف البحرم التي تحافظ عمى حرية
  ، مما ينتقص مف سيادة اليمف عمى إقميميا البحرم.ٕ() المبلحة كالتدفؽ الحر لمتجارة في المنطقة

 سكاءن  –القكؿ بأف الدكؿ العربية المطمة عمى البحر األحمر استشعرت مؤخران  اإلنصاؼكمف 
أيا كاف الدافع إال  –ركسي  أكإسرائيمي  أكبإيعاز أمريكي  أككاف ذلؾ نتيجة قناعات كطنية منيا 

ـ اجتمع كزراء خارجيتيا)اليمف، السعكدية، مصر، ٕٛٔٓأنيا كفي الحادم عشر مف ديسمبر 
، الصكماؿ، جيبكتي إلعداد مسكدة ميثاؽ إنشاء مجمس الدكؿ المطمة عمى السكداف، األردف

الدكؿ المطمة عمى البحر تعزيز األمف كالتنمية في ىذه  إلىالبحر األحمر كخميج عدف، ييدؼ 
، كلف ينجح ما لـ ينطمؽ مف تكجو عربي حقيقي لخدمة األمف القكمي العربي بعيدان عف األحمر

 ا.الييمنة األمريكية كغيرى
                                  

 ، عمى الرابط:ٕٗكفيؽ إبراىيـ، صراع عمى مضيؽ باب المندب بيف الفرقاء اإلقميمييف ييدد التجارة الدكلية، فرنسا  (ٔ)
https://www.france24.com 

(0) http://www.saadahpress.net/news/news-42014.htm 

https://www.france24.com/
https://www.france24.com/
http://www.saadahpress.net/news/news-42014.htm
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 :: األطماع اإلسرائيمية في البحر األحمرثالثاً 
في البحر األحمر، التكاجد ستينيات القرف الماضي احتدـ التنافس اإلقميمي كالدكلي حكؿ  منذُ 

ككقعت اليمف ضحية تمؾ المطامع لمسيطرة عمى أىـّ المكانئ البحرية، كالممرات المائية التي تربط 
شرؽ آسيا بالقرف األفريقي، كالشرؽ اآلسيكم بالغرب األكركبي كاألمريكي ضمف كممة سر أساسية 

الغربية،  اإلستعمارية ىي أمف الكياف الصييكني، كارتباط أطماعو في البحر األحمر باألىداؼ
األياـ األكلى إلنشاء الكياف الصييكني في قمب الكطف العربي، كاستمرار دعمو  إلىكالتي تعكد 

 .لعرقمة نيكض العرب كالحيمكلة دكف تقّدميـ ككحدتيـ
ركز الكياف الصييكني جيكده منذ نشأتو في نظرية أمنو القكمي عمى البحر األحمر كقد 

(، كذلؾ بالسيطرة عمى فقط كيمك متر ٕ.ٔٔكالذم يبمغ طكلو ) ،عميوبالرغـ مف قصر ساحمو 
النيؿ، كقد  إلىجميع منافذه إلقامة ما يسّمى )إسرائيؿ الكبرل( الممتدة بحسب زعميـ مف الفرات 

عّبر عف ذلؾ ديفيد بف غكريكف أكؿ رئيس كزراء لمكياف الصييكني، كأبرز قادتو بقكلو عاـ 
 .ؿ داككد تمخر عباب البحر األحمر"ـ: "إنني أحمـ بأساطيٜٜٗٔ

كفي إطار ىذه الرؤية الصييكنية قاؿ كانستمكف قائد البحرية الصييكنية في خمسينيات القرف 
ـ، ٜٙ٘ٔالماضي: "نحف نممؾ أسطكالن بحريان يعمؿ في جميع مكانئ العالـ، كسيرتفع عدده عاـ 

ساطيمنا البحرية كالحربية أف تحطـ الحصار كليذا فعمينا أف نعدَّ بالقكة العدة لمستقبؿ تستطيع فيو أ
المفركض عمينا، كأف نفرض الحصار بدكرنا عمى بعض الدكؿ العربية بشكؿ أقكل مما فرضكه 
عمينا، أّم باختصار مطمكب منا أف تككف لدينا خطة نستطيع عف طريقيا أف نحّكؿ البحر 

البحر األحمر ىدفان لبلستراتيجية  بحيرة ييكدية بالتدريج، مف ىنا كانت السيطرة عمى إلىاألحمر 
الصييكنية، كما تشيده الدكؿ العربية في شماؿ أفريقيا مف حركب كفتف كأزمات كانقسامات يندرج 

لنيب ثركاتيا كاستيداؼ أمنيا القكمي كاإلمعاف في  أساسيضمف تمؾ االستراتيجية، كبشكؿ 
كخاصة مصر كالسكداف  ،دمالتطبيع مع كياف العدك الصييكني لمسيطرة عمى قرارىا السيا

 .ٔ()المستقؿ المشركع القكمي العربي بناءن محكر حمؼ المقاكمة نحك  إلىلمحيمكلة دكف انضماميا 
ـ، ٕٜٓٔكقت مبكر، ففي عاـ  كخاصة ارتيريا منذُ  ،بدأ االىتماـ الصييكني بأفريقياكقد 

كبرأس ماؿ ييكدم SIA اإليطالي أقامت شركة زراعية صييكنية تدعى اإلستعماركخبلؿ فترة 
ـ، بكاسطة القاعدة ٜٓٚٔمشركعان غرب اريتريا في منطقة القاش، ثـ اخترقت الثكرة االريترية عاـ 

األمريكية )كانيكا ستيشف( في اسمرا عف طريؽ الرئيس الحالي ألرتيريا )اسياسي أفكرقي( لمحيمكلة 
بعض الدكؿ العربية، كذلؾ دكف انتصار الثكرة االريترية ذات التكجو اإلسبلمي كالمدعكمة مف 

خكفان مف أف يصبح البحر األحمر بحيرة عربية، كلضماف السماح لمكياف الصييكني ببناء القكاعد 
بعاد اريتريا عف االنضماـ   .جامعة الدكؿ العربية إلىالعسكرية، كا 

                                  
 .سابؽمحمد صبحي الحجار؛ مرجع  .د (ٔ)
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ـ، قرية أـ الرشراش ٜٛٗٔكما احتّؿ الكياف الصييكني بعد إعبلف دكلتو المزعكمة عاـ 
خميج العقبة كالبحر األحمر إلقامة  إلىـ، لتككف مدخمو ٜٜٗٔية )مرفأ إيبلت( عاـ المصر 

كنجح في استثمار عبلقتو مع إثيكبيا قبؿ انفصاؿ إريتريا  .العبلقات مع الدكؿ األفريقية كاآلسيكية
ـ، ليقيـ أكؿ قاعدة عسكرية، كتبل ٜ٘ٚٔفي البحر األحمر عاـ  عنيا، بالحصكؿ عمى جزيرة دىمؾ

كلـ تتكقؼ األطماع الصييكنية عند ىذا  .ذلؾ استئجار جزيرتي )حالب كفاطمة(، ثـ سنشياف كدميرا
الحّد بؿ كانت العيف عمى اليمف لمكقعيا الجيكسياسي كالجغرافي المتمّيز الستكماؿ تأميف الكياف 

اقتصاديان كعسكريان كأمنيان، كتمدده كىيمنتو إقميميان، كاختراقو لمنظكمة األمف الصييكني جيكسياسيان ك 
ـ، زراعة ألغاـ بحرية في الممّر الدكلي ٜٜٓٔالقكمي العربي، فتـّ خبلؿ حرب الخميج األكلى عاـ 

التشكيؾ بقدرات اليمف في حماية ناقبلت النفط العابرة مف مضيؽ باب المندب، بيدؼ  إلىتيدؼ 
حماية السفف المارة كتقديـ  تحت مبررمتكاجد العسكرم األجنبي في الجزر اليمنية لذريعة إيجاد 

ـ، كبإمبلء كدعـ مف الكياف الصييكني قامت ٜٜ٘ٔكفي عاـ  .كتسييؿ مركرىا اإلنقاذخدمات 
إريتريا باحتبلؿ جزيرة حنيش اليمنية، لتشيد بعدىا منطقة جنكب البحر األحمر نشاطان عسكريان 

الصييكني كالكاليات المتحدة األمريكية مع اتصاالت سرية صييكنية ارتيرية حكؿ جزيرة  لمكياف
تكطيد عبلقتيا  ككذلؾ حنيش بيدؼ إنشاء محطة مراقبة السمكية فييا لمراقبة السفف في الممرّ 

 .بإريتريا لما تممكو مف مكقع استراتيجي يضمف اتصاالت بحرية كجكية بأفريقيا كالشرؽ األقصى
 تكاجدىاـ، عززت الكاليات المتحدة األمريكية ٕٔٓٓأحداث الحادم عشر مف سبتمبر كبعد 

في منطقة البحر األحمر بحجة حماية طرؽ المبلحة الدكلية في إطار حممتيا عمى ما سّمي 
)الحرب ضّد اإلرىاب(، كلـ يكف الكياف الصييكني بعيدان عف ىذا المخطط بؿ في قمب تفاصيمو، 

جانب التمركز األمريكي في أرض الصكماؿ كجيبكتي،  إلىصييكني فأصبح ىناؾ تمركز 
كخصكصان بعد تفجير الفندؽ المممكؾ لمكياف الصييكني في مكمباسا في كينيا، مما أعطاىا ذريعة 
 لمبقاء في البحر األحمر كالقرف األفريقي لتكظيؼ كّؿ التجييزات المستحدثة بحجة مكاجية اإلرىاب.

( عاـ  كيكتمؿ سيناريك حمـ بف غكريكف كرؤية كانستمكف بعدكاف التحالؼ )عاصفة الحـز
ـ، عمى اليمف بقيادة السعكدية كاإلمارات بإمبلءات كدعـ عسكرم استخباراتي صييكني ٕ٘ٔٓ

بريطاني أمريكي لمسيطرة عمى مضيؽ باب المندب كالسكاحؿ كالجزر اليمنية، كبمسارعة الكاليات 
قامة القكاعد العسكرية في الجزر اليمنية كأبرزىا المتحدة األمريكية كقبميا اإلمارات ية لمتكاجد كا 

، كفي ما بعد كمضيؽ باب المندب أرخبيؿ حنيش كميكف المشرفة عمى ممرات المبلحة الدكلية
لمسيطرة عسكريان كناريان عمى الممر الدكلي لممبلحة البحرية بيف شرؽ آسيا كأفريقيا،  جزيرة سقطرل

كبالتالي السيطرة عمى أربعة مف أىـّ المضائؽ المائية في العالـ، كىي مضيؽ ىرمز كمضيؽ 
باب المندب كقناة السكيس كمضيؽ ممقا بيف إندكنيسيا كماليزيا، كليس ببعيد عف ذلؾ انتقاؿ 

طبلؽ رؤية مشركع نيـك كربطو بمدينة شـر  إلىراف كصنافير مف مصر جزيرتي تي السعكدية، كا 
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الشيخ المصرية ضمف أجندة صييكنية بتعاكف إقميمي عسكرم اقتصادم يرغب الكياف الصييكني 
 (ٔ)أنظمة الرجعية العربية بعد إتماـ السيطرة كالييمنة عمى اليمفك بتعزيزه مع دكؿ 

تدكيؿ قضية تأميف البحر األحمر بككنو ممرِّا مائيِّا دكليِّا ينبغي أف يظؿ  إلىكتيدؼ إسرائيؿ 
ا لسفف كافة الدكؿ بما فييا إسرائيؿ، كالتأكيد عمى أنو ليس لمعرب حؽ السيطرة عميو  تقييد  أكمفتكحن

حرية مبلحة أية دكلة فيو. كيرتبط بذلؾ التركيج لفكرة تشكيؿ قكات دكلية مف الدكؿ المشاطئة 
حتى ال تنفرد الدكؿ العربية صاحبة السكاحؿ األطكؿ عمى  ،حر األحمر تتكلى تأمينولمب

 .ليذا اليدؼ إليياالبحر)شرؽ البحر كغربو(بيذه الميمة، كما تبع ذلؾ مف سياسات سبقت اإلشارة 
مف أف االحتشاد العسكرم الدكلي ” قراصنة الصكماؿ“كيحّذر مجدم كامؿ، في كتاب 

الحربية قبالة سكاحؿ الصكماؿ، لـ يكف سكل مقدمة لتدكيؿ البحر األحمر. كىك كتقاطر السفف 
كيقكؿ الخبراء إنو لك كاف  .مشركع سبؽ طرحو مف قبؿ إسرائيؿ، لكف تـ مكاجيتو برفض عربي تاـ

، أفضؿ، لكاف بإمكانو أف يفتح مجالو الجكم كالبحرم أماـ قكات  الكضع األمني في الصكماؿ اليـك
كأف يسمح ليا بقكاعد عسكرية في المناطؽ الساحمية االستراتيجية  ،ربي في اليمفالتحالؼ الع

 (ٕ)كمدينتي بربرة كزيمع القريبتيف مف مدينة عدف اليمينة، كمدينة بكساسك القريبة لمدينة المكبل.
 :: التواجد الصيني في البحر األحمررابعاً 

ـ، كشفت الحككمة السكدانية أف الصيف كافقت عمى الدخكؿ في ٕ٘ٔٓفي خريؼ العاـ 
مشركعات استكشافية جديدة في مجاؿ النفط ككلكج مجاؿ إنتاج الغاز في حقكؿ بالبحر األحمر 
كسنار كغرب كردفاف. كتعتبر الصيف أكبر مستثمر أجنبي في السكداف، كتعد استثماراتيا بالببلد 

يد أفريقيا، كقد كّقع الرئيساف السكداني عمر البشير كالصيني شي جيف بينغ، األكبر عمى صع
اتفاقية شراكة استراتيجية بيف الجانبيف، شممت اتفاقية لبدء إنتاج الغاز الطبيعي مف حقؿ بكالية 

” ٗ“بكالية البحر األحمر، كمربع ” ٘ٔ“كستدخؿ الصيف في مجاؿ إنتاج الغاز في مربع  .سنار
بمنطقة ” ٛ“عف مربع  شماؿ ىجميج بكالية غرب كردفاف، فضبلن ” ٙ“ؿ بميمة كمربع المعركؼ بحق

ـ، بدء إنتاج الغاز مف بئر ٜٕٓٓالسككي شرقي كالية سنار. ككاف السكداف قد أعمف في العاـ 
مبلييف قدـ مكعبة في اليـك مف الغاز  ٚ.ٖبإنتاج ” ٛ“في كالية سنار ضمف مربع ” تككؿ“

 (ٖ)مميار قدـ مكعبة ٕ٘احتياطي كمي بالمربع يبمغ  إلى المكثؼ، مشيران 
اىتماـ الصيف بالبحر األحمر يرتبط بالدرجة األكلى باىتماميا كاستراتيجيتيا  كيتضح مف

أكركبا؛ حيث أف  إلىلمسػيطرة عبػر شػركاتيا عػمى مكانئ البحر األبيض المتكسط لتأميف تجارتيا 
%( مف الصادرات ٓٛىناؾ شركات صينية تقـك بعممية إدارة مينائي )أسدكد كحيفا(؛ حيث تمر )

                                  
 ميادة إبراىيـ رزكؽ؛ مرجع سابؽ. .د (ٔ)
 أمف البحر األحمر الممؼ الشائؾ الذم تتسابؽ عميو األمـ، عمى الرابط:إبراىيـ الجبيف؛  (ٕ)

https://rawabetcenter.com/archives/24017 

 سابؽ.المرجع الإبراىيـ الجبيف؛  (ٖ)

https://rawabetcenter.com/archives/24017
https://rawabetcenter.com/archives/24017
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الصينية بالبحر األحمر ، ثـ مكانئ البحر األبيض المتكسط بدءان مف بكرسعيد كانتياءن بجزيرة 
كات النقؿ ئيا )شر %( مف أسيـ إدارة مراف٘ٙبيركس اليكنانية التي تتحكـ الشركات الصينية بػ )

 (ٔ)البحرية الصينية(
كقد عززت الصيف استراتيجية حضكرىا الفاعؿ في سمسمة مكانئ البحر األحمر ثـ البحر 

يحقؽ مصالح كتطمعات سياسية بما األبيض المتكسط عبر شركات تابعة ليا في تمؾ المكانئ 
. الكجكد الصيني في المنطقةمية مف كأمنية استراتيجية لحككمة الصيف لذلؾ ظيرت مخاكؼ إسرائي

كما عممت عمى تطكير استراتيجيتيا في التحكـ كالسيطرة في المكانئ مف ميناء غكادر الباكستاني 
مكانئ دكؿ الخميج كاليمف، جيبكتي، السكداف، بكرسعيد،  كأيضان  ،كميناء تشاباىر في إيراف

األكركبية في  اإلستعماريةدكؿ اإلسكندرية بما يشبو طريؽ تجارة التكابؿ مف الشرؽ التي سعت ال
 ٕ()أكاسط القرف التاسع عشر لمسيطرة عمييا لضماف تجارتيا كمصالحيا في شرؽ آسيا

 :: األطماع الروسية في البحر األحمرخامساً 
ـ، ٜٙ٘ٔمصر بعد العاـ  إلىد جسكر التعاكف د مفق –السابؽ  –أما االتحاد السكفييتي 

خصائص مصر الجغرافية/ السياسية بإطبللتيا عمى البحر  إلىلضماف مرتكز استراتيجي يستند 
األحمر كالبحر األبيض المتكسط، أما عمى صعيد جنكب البحر األحمر فقد ركز السكفيت عمى 

ـ، ثـ اليمف الجنكبي ٜ٘٘ٔكسب صداقة اليمف؛ حيث كّقعكا معيا معاىدة صداقة في نكفمبر 
ىدة صداقة كتعاكف بيف البمديف كلمدة ربع قرف الحقان؛ حيث تـ تتكيج ىذه العبلقات بتكقيع معا

ـ؛ حيث قدمت ٕٜٙٔـ، كقبميا كّثؽ السكفيت عبلقتيـ مع الصكماؿ عاـ ٜٜٚٔ/ٓٔ/ٕ٘بتاريخ 
كمركز اتصاالت عسكرم في ديسمبر  ،الصكماؿ لمسكفيت تسييبلت بحرية في ميناء بربرة

           (ٖ)ـ.ٜٗٚٔـ، ثـ الحقان تـ تكقيع اتفاقية صداقة بينيما في يكليك ٕٜٚٔ
اىتماـ ركسيا بالبحر األحمر ليس بالجديد. فخبلؿ الحرب الباردة، كانت كؿ مف فإف كمف ثـ 

مكسكك ككاشنطف كلندف كباريس تتنافس عمى السيطرة عمى الشرؽ األكسط فكاف االتحاد 
اإلفريقي، ليتمكف السكفياتي يسعى لتأميف حضكره العسكرم الدائـ في شبو الجزيرة العربية كالقرف 

مف تزكيد عممياتو البحرية في المنطقة بالعتاد كالجيكش. لكف ذلؾ األمر كاف يشترط اإلقامة في 
منطقة ال يحظى فييا االتحاد السكفياتي ال بالنفكذ كال بحمفاء تقميدييف. كما أف ىذا اليدؼ 

ي، كىي عدـ كجكد ماض مع إحدل أىـ ميزات االتحاد السكفيت كاف متعارضان  االستراتيجي
التجذر في مف مكسكك  تمكففي الشرؽ األكسط. كؿ ىذه الصعكبات حالت دكف  استعمارم لو

ريتريا كذلؾ، التي  أكمتحالؼ معيا، مثؿ أثيكبيا لالمنطقة، إال بقبكؿ دكلة صديقة  جنكب اليمف، كا 
                                  

 التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحػر األحمػر كأثره عمى أمف الدكؿ المتشاطئة عمى الرابط: (ٔ)
http://www.acrseg.org/41448 

 .سابؽالمرجع الالتنافس اإلقميمي كالدكلي في البحػر األحمػر كأثره عمى أمف الدكؿ المتشاطئة،  (ٕ)
 .السابؽ نفس المرجع (ٖ)

http://www.acrseg.org/41448
http://www.acrseg.org/41448
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شيدت عبلقتيا باالتحاد السكفييتي تغيير آنذاؾ بشأف الحضكر العسكرم الركسي طكيؿ المدل. 
كمف أشد  ،ـ، أصبحت إريتريا مف أكثر البمداف انغبلقان في العالـٜٜٔٔفبعد استقبلليا سنة 

ت السبلـ مع إثيكبيا في يكنيك/حزيراف األنظمة دكتاتكرية في إفريقيا. كلكف بعد إمضائيا اتفاقيا
ـ، باتت تبحث عف ٕٛٔٓـ، كرفع عقكبات األمـ المتحدة عنيا في نكفمبر/تشريف الثاني ٕٛٔٓ

 .إلييافرص لمخركج مف عزلتيا كجمب االستثمارات األجنبية 
 منذُ  -الكريث لتركة االتحاد السكفييتي  –كفي ىذا السياؽ، يتزايد تعامؿ أسمرا مع ركسيا 

 رسميان ـ، ففي أغسطس/آب مف تمؾ السنة، أعمف كزير الخارجية الركسي سيرغي الفركؼ ٕٛٔٓ
تمت ىذا  .عمى السكاحؿ اإلريترية” لكجستية“أف إريتريا كركسيا تتفاكضاف حكؿ إرساء قاعدة 

اإلعبلف تغييرات أخرل. فاستعدادا لرفع العقكبات األممية عف ارتيريا، التقى ممثمكف عف ركسيا 
ريتريا في أكتكبر/تشريف األكؿ  ـ، لمنقاش حكؿ مستقبؿ العبلقات الثنائية بيف البمديف. كما ٕٛٔٓكا 

  ٔ()رفعت مكسكك عقكباتيا ضد أسمرا التي كانت سارية المفعكؿ مف قرابة عشر سنكات
 :: األطماع الفرنسية في البحر األحمرسادساً 

أما فرنسا فقامت بترسيخ أقداميا عمى ساحؿ البحر األحمر كخميج عدف كبالقرب مف باب 
المندب مف خبلؿ معاىدة مع رؤساء قبائؿ عيسى احتمت بمكجبيا أكبكؾ كتاجكرا في األعكاـ 

ـ، كاستخدـ الفرنسيكف أكبكؾ كقاعدة لعممياتيـ ٛٛٛٔـ كميناء جيبكتي عاـ ٘ٛٛٔ –ـ ٗٛٛٔ
حيث قامت  ،قة. في حيف ركزت إيطاليا اىتماماتيا في إيجاد منفذ غربيالعسكرية في المنط

ـ، بيدؼ كضع مكطئ قدـ لكجكدىا ىناؾ؛ كقامت في ٓٛٛٔبتعييف مفكض مدني في عصب 
ـ، كفي ٘ٛٛٔ/ٕ/ٕٕمستعمرة كأنزلت قكة عسكرية في  إلىـ، بتحكيؿ عصب ٕٛٛٔالعاـ 

ـ، ككقعت ٕٜ٘ٔبلؿ الصكماؿ عاـ نفس العاـ قامت باحتبلؿ مصكع، كقامت إيطاليا باحت
معاىدة مع بريطانيا تحدد مناطؽ النفكذ اإليطالي كالبريطاني. كقد شيدت تمؾ الفترة تراجعان 

 إلىممحكظان في الحضكر البريطاني كالفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية كتحكؿ البحر األحمر 
 (ٕ)ميداف تنافس أمريكي ركسي )سكفيتي(.

 :البريطانية في البحر األحمر: األطماع سابعاً 
بركات في كتابو السياسة البريطانية في جنكب البحر األحمر كالدكتكر"  عمىيقكؿ الدكتكر 

سنمار " كاألستاذ رجب حراز، أف " التكسع اإليطالي في شرؽ أفريقيا" جاء نتيجةن لمتيافت 
مف أف يككف نعمة لدكلو،  االستعمارم عمى مصر كالبحر األحمر بعد افتتاح قناة السكيس، كبدالن 

كاف مصدر إزعاج كجمب لممشاكؿ لتمؾ الدكؿ، كمف المعركؼ أف تدخؿ الدكؿ األكربية، كخاصةن 

                                  
 ،لة، معيد سكيت لمدراسات السياسيةإيفاف أكليسس كنتركس كميش، عكدة ركسيا لمبحر األحمر ليست بيذه السيك  (ٔ)

 جامعة تارتك بإستكنيا،.
 التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحر األحمر كأثره عمى أمف الدكؿ المشاطئة، مرجع سبؽ ذكره.  (ٕ)
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بريطانيا كفرنسا في شؤكف مصر قد تزايد بكضكح أثناء العقد الثامف مف القرف التاسع عشر، كقد 
عزؿ  إلىي نياية األمر نتج عنو نكع مف الكصاية الدكلية عمى مصر .. كقد أدل ىذا التدخؿ ف

الخديكم إسماعيؿ، ككضع تكفيؽ خمفان لو، حيث لـ يحز قبكؿ الرأم العاـ المصرم بصفة عامة، 
قياـ ثكرة عرابي، كالتي ترتب عمييا احتبلؿ  إلىكرجاؿ الجيش المصرم بصفة خاصة مما أدل 

ألمر الذم اعتبرتو ـ، كاحتبلؿ فرنسا لتكنس، كىك أٛٛٔمصر الكنانة مف قبؿ بريطانيا في عاـ 
المتكسط، كمنح فرنسا نفكذان متفكقان عمى النفكذ  األبيضبريطانيا إخبلالن بالتكازف األكربي في البحر 

حالتو الطبيعية إال باحتبلؿ البريطانييف لمصر، ككانت  إلىالبريطاني كأف ىذا التكازف لف يعكد 
ا في احتبلؿ مصر معارضة بريطانيا عمى يقيف بأف الدكؿ األكربية الكبرل لف تعارضي

نمك النفكذ البريطاني في كادم النيؿ  إلىفيما عدا فرنسا التي لـ تكف تنظر بعيف الرضا   كبيرة..
لى امتداده   .ٔ()منطقة البحر األحمر إلىكا 

السابقة جميعيان تستند إلى تكينات كمبررات غير كاقعية  كالخبلصة: أف األطماع اإلستعمارية
بسبب امتبلؾ عكامؿ القكة كتكسيع النفكذ اإلستعمارم، لخدمة المصالح الصييكنية عمى حساب 

 األمف القكمي العربي كالمصالح المشركعة لمعرب.
ؽ باب كيرل الباحث: بأف حقائؽ التاريخ ككاقع الجغرافيا يقكالف بأف البحر األحمر كمضي

المندب عربياف قبؿ ظيكر ىذه الدكؿ جميعيا كبعد زكاليا، كبأف العرب كباألخص اليمف أكثر 
حرصان عمى مصالح العالـ كحرية التجارة عبر ىذا المضيؽ ماٍض كحاضر كمستقبؿ، في إطار 

 سيادة اليمف عميو.
 

                                  
 ، عمى الرابط:اإلستعماريةحميد فاضؿ؛ الساحؿ الغربي ممتقى األطماع  (ٔ)

http://www.26sep.net/index.php/newspaper/26opinion/3621-49 

http://www.26sep.net/index.php/newspaper/26opinion/3621-49
http://www.26sep.net/index.php/newspaper/26opinion/3621-49
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 انراثغ ادلطهت
 يستقجم انجحر األمحر: انتٓذٌذاد ٔسٍُبرٌْٕبد ادلستقجم   

كماىية األطماع  ،مف األىمية بمكاف الكقكؼ عمى كاقع كحقيقة الكضع بالنسبة لمبحر األحمر
التي تسعى الدكؿ العظمى لتنفيذىا تحقيقان لمصالحيا االستراتيجية، كالسياسية  اإلستعمارية

 أككاف ذلؾ بعمـ  سكاءن تحقيقيا،  إلىكالعسكرية كاالقتصادية كاألمنية، التي تسعى بخطى حثيثة 
مكافقة الدكؿ المطمة عمى البحر الحمر. كاليمف باعتبارىا مف الدكؿ المطمة عمى  أكدكف عمـ 
حدل الدكؿ المتحكمة عمى مضيؽ باب المندب البحر األ تكاجو  -جانب جيبكتي إلى –حمر كا 

كما سبؽ  –الكثير مف التحديات كالمخاطر كالتيديدات التي فرضيا عمييا مكقعيا الجيكسياسي 
كالذم كاف في أكقات عديدة نقمة عمى اليمف بدالن مف أف يككف نعمة ليا، فاليمف  -كأف عرفنا 

مف خبلؿ فرض رسـك  –ـ تستطع استثمار باب المندب كما يجب، ال اقتصاديان عمى مر التاريخ ل
لمضغط عمى  –كال سياسيان  -أم ممر مائي أخر أكبقناة السكيس،  عمى السفف العابرة لمممر أسكةن 

الدكؿ الكبرل التي تسعى لمسيطرة عمى البحر األحمر كمضيؽ باب المندب كالنيؿ مف سيادة 
مف خبلؿ تعزيز قدراتيا العسكرية ككجكدىا  –كثر مف مناسبة، كال عسكريان الدكلة اليمنية في أ

كبالتالي حماية المبلحة الدكلية بدالن مف أف  ،حمرالعسكرم باعتبارىا مف الدكؿ الحامية لمبحر األ
 أكتمؾ مف الدكؿ  العربية  أكإنشاء قكاعد عسكرية في ىذه الدكلة  أكقكات عسكرية  إحضاريتـ 

 المطمة عمى البحر األحمر تحت مبرر حماية ىذه المبلحة . األفريقية 
ذلؾ المستقبؿ، التي  تكقبؿ الخكض في الحديث عف مستقبؿ البحر األحمر كسيناريكىا

كعمى  ،مف المفترض أف تصب في خانة تعزيز قكة كقدرة الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر
رأسيا اليمف لمسيطرة عمى البحر األحمر كأمنو، البد مف الحديث عف أىـ التحديات 
كالتيديدات التي تكاجو اليمف فيما لك أراد صانعكا القرار السياسي فييا في قادـ األياـ أف يككف 

ا دكلية مف شأني أكليـ كممتيـ المسمكعة كسيطرتيـ الفعمية المستقمة عف أية أجندات إقميمية 
التيديدات جعؿ اليمف تابعة لتؾ األجندات كمف يقؼ كرائيا. كمف بيف أىـ تمؾ التحديات ك 

  (ٔ)الدكلية كاإلقميمية ما يأتي:
 :التيديدات الدولية: أولً 

لممدل الذم ستؤثر فيو تمؾ التحديات  كفقان ، ضمف ثبلثة نطاقاتكالتي سيتـ تناكليا 
 كالتيديدات، كالتي جاءت كما يأتي:

  
                                  

التطكرات في منطقة القرف اإلفريقي ”  كرقة عمؿ مقدمة لندكة سمير محمد أحمد بدكم؛ تحديات عكلمة البحر األحمر، (ٔ)
 https://ecfa-egypt.org ر، عمى الرابط:كأمف البحر األحم

 

https://ecfa-egypt.org/
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 التيديدات عمى المدي القريب: -1
 كالتي مف أىميا ما يأتي:

تزايد مساحة التنافس بيف القكل الدكلية لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف المكاسب كعكامؿ  - أ
خمؽ محاكر كتحالفات بيف بعض أطرافيا  إلىالسيطرة كالييمنة بالمنطقة، كبشكٍؿ يؤدم 

لتحقيؽ مصالح كأىداؼ تمؾ القكل، بشكٍؿ قد يتعارض مع مصالح كأىداؼ باقي األطراؼ 
 اإلقميمية بمنطقة البحر األحمر.

فرض صيغ أمنية جديدة بكاسطة القكل الدكلية تمشيان مع مصالحيا كأىدافيا بالمنطقة عمى  - ب
مة عمى البحر األحمر، بشكٍؿ ييمش مف فاعمية ىذه العربية المط الدكؿحساب دكر كثقؿ 

 الدكؿ، كيتيح المزيد مف السيطرة لؤلطراؼ غير العربية.
باعتباره أحد األدكات األساسية  ،دعـ كتعزيز الدكر اإلسرائيمي في منطقة البحر األحمر - ج

المنفذة لبلستراتيجية األمريكية، كفي إطار كجكد مصالح مشتركة بينيما لتعزيز دكر 
 إسرائيؿ، الحارس األمني لممصالح األمريكية.

لتكفير حالة مف عدـ  أكتغذية التيارات المتطرفة بالمنطقة لتصعيد الخبلفات بيف دكليا،  - د
 االستقرار الداخمي كأحد مجاالت المكاجية غير المباشرة مع الكاليات المتحدة.

  التيديدات عمى المدى المتوسط: -0

 ا ما يأتي:يكالتي مف أىم
الكاليات المتحدة األمريكية عمى مزيد مف نقاط االرتكاز العسكرية في دكؿ المنطقة حصكؿ  - أ

كالقرف األفريقي، بشكٍؿ يتيح ليا الييمنة عمى األكضاع في المنطقة، كالتي غالبان ما تككف 
 لصالحيا كلصالح حمفائيا عمى حساب باقي دكؿ البحر األحمر.

كل العسكرية لغير صالح القكل العربية المطمة عمى زيادة فجكة االختبلؿ في معادلة تكازف الق - ب
 إسرائيؿ. إليياالبحر األحمر، في حاؿ نجاح إقامة محاكر غير عربية تنضـ 

تاحة  - ج زيادة فرص الدعاكل اإلسرائيمية لتدكيؿ )باب المندب( كالجزر العربية المسيطرة عميو، كا 
البحر األحمر غير العربية في إطار الفرصة لمزيد مف التكاجد العسكرم اإلسرائيمي مع دكؿ 

 الرؤية األمريكية لتأمينو.
دعـ كتعزيز القدرات العسكرية الذاتية إلسرائيؿ في البحر األحمر لتكريس سياستيا األمنية في  - د

المنطقة مف خبلؿ الحصكؿ عمى قكاعد انطبلؽ تتيح ليا زيادة نطاؽ اإلنذار كاالستطبلع، 
جكية كالبحرية، كزيادة األعباء الدفاعية كاألمنية العربية لمكاجية كزيادة مجاالت العمؿ لقكاتيا ال

 التيديدات المحتممة في منطقة البحر األحمر.
التيديدات األمريكية اإلسرائيمية ضد إيراف كمحك المقاكمة إحدل عكامؿ التيديد لطرؽ تظؿ -ىػ

 ما يزيد مف مساحة التكتر كعدـ االستقرار.المبلحة البحرية، كىك 
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 التيديدات عمى المدي البعيد:  -3
 كفي مقدمتيا ما يأتي:

عمى  -اإلسرائيمية كاألمريكية عمى كجو التحديد  –استكماؿ السيطرة كالييمنة العسكرية الدكلية  - أ
البحر األحمر مف خبلؿ تنفيذ الترتيبات األمنية األمريكية في المنطقة، بشكٍؿ يتيح انفراد 

اسية الكاليات المتحدة األمريكية بالييمنة عمى ىذا المجرل المبلحي، بعد ترتيب األكضاع السي
بيا، كتكلي نظـ حاكمة مكالية لمكاليات المتحدة لمسيطرة عمى دكؿ البحر األحمر، كبالشكؿ 

 سيطرة عربية فعمية عمى ىذا المجرل المبلحي الياـ.  أكالذم يبعد أم ىيمنة 
لعدد مف الدكؿ األكركبية: كفرنسا كبريطانيا  اإلستعماريةإعادة إحياء األطماع كالمشاريع -ب

كسعيو الحثيث في الحصكؿ عمى  ،لدكؿ، ككذلؾ الطمكح الركسي في المنطقةكغيرىا مف ا
 امتيازات في عدد مف الدكؿ المشاطئة لمبحر األحمر العربية كاالفريقية.

الطمكح الصيني في المنطقة، خاصةن بعد الصعكد االقتصادم اليائؿ لمصيف، كبعد استكماؿ -ج
ى بالحزاـ كالطريؽ، كالذم كضع عدد مف الدكؿ المشركع االقتصادم الصيني العمبلؽ، الُمسمَّ 

العربية كاألفريقية كمحطات في ىذا المشركع االستراتيجي الضخـ، كعمى رأسيا الدكؿ العربية 
كاليمف كالدكؿ اإلفريقية كأثيكبيا كغيرىا مف الدكؿ التي تربط الصيف بيا عبلقات اقتصادية 

 قكية..
 : التيديدات اإلقميمية:ثانياً 

مف خبلؿ تحميؿ حقائؽ المكقؼ الراىف بدكؿ البحر األحمر، ككذا طبيعة العبلقات التي 
جانب تأثير  إلىتربط بينيا، فإنو يمكف استخبلص أف تمؾ الظركؼ التي تعيشيا تمؾ الدكؿ، 

طبيعة التكجيات الدكلية عمى مسارات حركة دكؿ اإلقميـ، ال تتيح إمكانية إقامة تعاكف إقميمي 
ظؿ بيئة أمنية مناسبة داخؿ اإلقميـ، كيمكف بمكرة أىـ التحديات اإلقميمية التي تكاجو فاعؿ، في 

 أمف البحر األحمر في اآلتي:
 التيديدات السياسية: -1

 كالتي يأتي في مقدمتيا ما يأتي: 
التبايف في استراتيجيات كتكجيات الدكؿ المطمة عمى الضفة الغربية لمبحر األحمر، فتكجيات  - أ

استراتيجيتيا عمى استمرار االعتماد عمى قكة أجنبية لتأمينيا، كما تتعارض  جيبكتي تتركز
 تكجيات إريتريا مع المصالح العربية.

، إسرائيؿالدكؿ الكاقعة شماؿ خميج العقبة كالساحؿ الشرقي لمبحر األحمر أحد أطرافيا  - ب
استعادة حت مبرر العدكاف عمى اليمف تالمعركفة بتكجياتيا، كىناؾ السعكدية كاليمف كاستمرار 

 .خبلفان لمكاقعالشرعية 
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استمرار مشاكؿ الحدكد بيف معظـ الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر، كيمثؿ ذلؾ أحد  - ج
 التحديات األساسية التي ال تتيح إمكانية التعاكف المشترؾ.

مكانية تأثير ذلؾ عمى المبلحة في مضيؽ باب المندب  - د تردم الكضع في اليمف كتفككو كا 
عطاء الفرصة   كقناة السكيس. ،طرؽ المبلحة في البحر األحمرإلسرائيؿ لمتحكـ عمى كا 

 التيديدات القتصادية:  -2
 كالتي تتمثؿ فيما يأتي: 

ادم الذم تقدميا لتمؾ الدكؿ استغبلؿ القكل الكبرل حاجة معظـ دكؿ اإلقميـ لمدعـ االقتص - أ
 كالضغط عمييا، كتكجيو اىتماماتيا بما يخدـ أىدافيا كمصالحيا.

 أكمحدكدية حجـ التعاكف االقتصادم بيف دكؿ اإلقميـ، فيما يتعمؽ باستغبلؿ الثركة السمكية  - ب
 لصالح السياحة. أكالجزر في مجاؿ إقامة بعض الصناعات 

نيما باضطرابات المبلحة في البحر األحمر كخميج عدف، ألتأثر المبلحة في قناة السكيس  - ج
كبالتالي يتأثر دخؿ مصر مف قناة السكيس بما يحدث في أمف  ليا، يعتبراف امتدادان جغرافيان 

 إلىالبحر األحمر، السيَّما بعدما كثر الحديث عف احتماؿ انتقاؿ بعض الخطكط المبلحية 
استخداـ طريؽ رأس الرجاء الصالح، خاصة في ظؿ استمرار حالة عدـ االستقرار التي 

 تشيدىا دكؿ المنطقة كفي مقدمتيا اليمف كدكؿ القرف األفريقي(.
 التيديدات الجتماعية:  -3

 كمف أىميا ما يأتي: 
 تردم الظركؼ االقتصادية التي تعاني منيا الدكؿ المطمة عمى البحر األحمر. - أ
 لة عدـ االستقرار التي يمر بيا المكقؼ الداخمي ببعض دكؿ اإلقميـ.تأثير حا - ب
ضعؼ البنية السكانية، كبركز قدر كبير مف التخمؼ، كمحدكدية اإلمكانيات العممية   - ج

 عمى العامؿ االقتصادم. أساسيكالتكنكلكجية المتقدمة، التي تعتمد بشكؿ 
 الصكماؿ كاليمف. تنامي ظاىرة التطرؼ في عدد مف دكؿ اإلقميـ، خاصة فى - د
 التيديدات العسكرية واألمنية:  -4

 كالتي تتمثؿ فيما يأتي: 
 إلىتأثير الظركؼ االقتصادية عمى عدـ إمكانية زيادة القدرات العسكرية لمعظـ دكؿ اإلقميـ،  - أ

 جانب استنزاؼ تمؾ القدرات في صراعات كمكاجيات داخمية.
يراف(، باإلضافة  - ب تركيا التي  إلىتكاجد بحرم قكم لبعض األطراؼ اإلقميمية )مثؿ إسرائيؿ كا 

 تتعارض أىدافيا مع مصالح دكؿ اإلقميـ.
 محدكدية كجكد قدرات عسكرية مناسبة لدل بعض الدكؿ المشاطئة لتأميف البحر األحمر. - ج
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ذلؾ التيديدات التي تأتي مف عمميات القرصنة في البحر األحمر، حيث دفعت  إلىأضؼ 
تعزيز التكاجد العسكرم  إلى ـٜٕٓٓك ٕٛٓٓعمميات القرصنة البحرية التي برزت خبلؿ عاَمي 

منظكمة  إلىالدكلي في البحر األحمر، حيث فقد العرب كزنيـ األبرز فيو، كتحكؿ البحر األحمر 
ركة التجارة العالمية مف جية، كالمصالح االستراتيجية لمدكؿ الكبرل، حيث شبو عسكرية لحماية ح

جانب انتشار  إلىتتكاجد قكاعد عسكرية مف دكؿ تتقاطع مصالحيا مثؿ الكاليات المتحدة كالصيف، 
كحماية الممر المائي مف  ،كاضح ألساطيؿ الدكؿ العظمى كاإلقميمية، كذلؾ لمراقبة خميج عدف

فضبلن عف تطكرات الحرب في اليمف. كلعؿ القاعد العسكرية الفرنسية ىي عمميات القرصنة، 
نب الغربي مف مضيؽ باب األكبر في القارة األفريقية، كتتمركز في جيبكتي التي تقع عمى الجا

فردان بشكٍؿ دائـ في جيبكتي، بينما يقـك  ٙٚ٘ٔعسكريان، يتمركز منيـ  ٖٕ٘ٚتضـ المندب، ك 
 (ٔ)األجؿ في المنطقةآخركف بمياـ قصيرة  ٜ٘ٔٔ

ـ، كىي ٕٚٓٓفي جيبكتي، التي ُأنِشَئت عاـ ” ليمكنير“ثـ تأتي القاعدة العسكرية األمريكية 
 ٗمسئكلة عف العمميات كالعبلقات العسكرية مع الدكؿ األفريقية، كبمغ تعداد قكاتيا ما يقرب مف 

في المنطقة، كميمتيا مراقبة المجاؿ الجكم كالبحرم  "أفريكـك"آالؼ جندم، كأصبحت مقران لقكات 
ريتريا كالصكماؿ كجيبكتي ككينيا كاليمف. ىذا  جانب كجكد قكاعد يابانية  إلىكالبرم لمسكداف كا 

 إلىإلنشاء الجيش الصيني مؤخران في بكيف  ٜٗكصينية، حيث تشير كقائع االحتفاؿ بالذكرل الػ 
  ٕ()تكجو صيني بعسكرة دكره حكؿ العالـ.

 :: سيناريوىات حماية البحر األحمرثالثاً 
يرل البعض أف عمى الدكؿ العربية كاألفريقية المطمة عمى البحر األحمر كضع عدد مف 
السيناريكىات التي تمكنيا مف التعامؿ مع البحر األحمر كأمف المبلحة الدكلية فيو، دكف أية 
تدخبلت أجنبية قد تؤثر سمبان عمى تمؾ الدكؿ، كعمى أمنيا كاستقرارىا المرتبط بكؿ تأكيد بأمف 

رار البحر األحمر، كىنا سنقـك بطرح عدد مف السيناريكىات المستقبمية التي يمكف مف خبلليا كاستق
استراتيجية عربية أفريقية لمتعامؿ مع األحداث كالمكاقؼ التي تتداخؿ في قضية أمف البحر  بناءن 

 األحمر، كالتي تأتي كفؽ التسمسؿ اآلتي: 
فريقية لتحقيؽ األمف الجماعي لمنطقة البحر إنشاء استراتيجية عربية أ السيناريو األوؿ:-1

  ٖ()األحمر، كالتي مف أىـ متطمباتيا ما يأتي:

                                  
 https://ecfa-egypt.orgعمى الرابط:  أماني الطكيؿ؛ مخاطر عدـ االستقرار عمى أمف البحر األحمر، .د (ٔ)
 .المرجع السابؽأماني الطكيؿ؛  .د (ٕ)
التطكرات في منطقة ”  كرقة عمؿ مقدمة لندكةمصطفى كامؿ السيد؛ السيناريكىات المستقبمية ألمف البحر األحمر؛  (ٖ)

 https://ecfa-egypt.orgالقرف اإلفريقي كأمف البحر األحمر ، عمى الرابط: 

https://ecfa-egypt.org/
https://ecfa-egypt.org/
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لمدكؿ المشاركة في ىذه االستراتيجية كضركرة استراتيجية ” اإلرادات السياسية“ضركرة التقاء -أ
مصالح متبادلة ليا صفة الدكاـ كمرحمة  بناءن  إلىممحة كمرحمة أكلى؛ فالتقاء اإلرادات يقكد 

تكحد األىداؼ كمرحمة ثالثة، كتكحد األىداؼ يقكد  إلىثانية، كبناء المصالح الدائمة تؤدم 
تحقيؽ التنسيؽ كالتعاكف كالتكامؿ كمرحمة أخيرة، إذ ترسخ المراحؿ الثبلث األكلى البعديف  إلى

 ترسخ المرحمة األخيرة البعد القيمي ليا.البنياني كالسمككي لبلستراتيجية المقترحة، بينما 
ضركرة االستفادة الكاممة مف التكصيؼ الدقيؽ لمعطيات كخصائص الجغرافيا السياسية -ب

القرف األفريقي، كالخميج “لمنطقة البحر األحمر كالمناطؽ المصيقة المتاخمة، أم منطقتي 
، ثـ التحميؿ المنطقي لجميع عناصرىا، ثـ استنباط أىميتيا الجيكستراتيجية، لتأسيس ”العربي

 ادلة التي ليا صفة الدكاـ.المصالح المتب
االستفادة الكاممة مف دراسة كتحميؿ المخاطر الراىنة كالمحتممة التي قد تنشأ عف تفاعبلت -ج

عف تفاعبلت التكجيات الجيكسياسية الجائرة لمقكل المختمفة،  أكالمتغيرات مختمفة المستكيات، 
االستراتيجية لمنطقة البحر  إذ ينبغي الكضع في االعتبار، عند تقدير مكقؼ البيئة األمنية

األحمر، مدل تأثير انعكاسات ىذه كتمؾ عمى المعادالت االستراتيجية الثبلث الدكلية 
 كاإلقميمية كالمحمية.

تحديد مقدرات الكحدات السياسية التي ستشارؾ في تأسيس كبناء االستراتيجية المقترحة، بكؿ -د
ىك ضماف إحداث االستقرار األمني دقة، بما يتسؽ مع اليدؼ االستراتيجي المعمف، ك 

 كالسياسي، كتحديد أدكات تحقيقو، كمتى ككيؼ يمكف أف يتحقؽ.
س كعبر الماضي، كتتطابؽ ك ر ىذه االستراتيجية المنشكدة مف د كأخيران، كىك األىـ، أف تنبثؽ-ىػ

، بما يضمف حماية كصيانة المصالح المستقبؿحقائؽ الحاضر، كتتسؽ مع متطمبات مع 
 كالمتبادلة بيف الدكؿ المشاركة في تأسيسيا.الدائمة 

أف تنجح الدكؿ العربية في إيجاد ىذا الكياف التنظيمي كالتعاكف األمني السيناريو الثاني: -2
كالتنمكم بينيا مف خبلؿ ىذا الكياف، خاصة أنو يحقؽ العديد مف المكتسبات؛ إذ مف شأنو أف 

منية المنتظرة في ىذه المنطقة االستراتيجية، يمنع دخكؿ الدكؿ غير العربية في الترتيبات األ
في  لتنظيـ القاعدة كضـ خميج عدف في االتفاؽ لتأميف المبلحة البحرية مف تيديدات محتممة

اكتممت التسكية السياسية لمصراع اليمني. فاالتفاؽ األخير يمثؿ خطكة  إذااليمف، ال سيما 
طقة يضـ دكؿ الخميج الست كمصر استباقية لمشركع تأسيس تحالؼ استراتيجي في المن

كىذا السيناريك ال شؾ يمثؿ السيناريك ”. ناتك عربي“كاألردف كالكاليات المتحدة فيما عرؼ باسـ 
سرائيؿ.ٔ()أمنيان كسياسيان ألغمب الدكؿ المشاطئة لمبحر األحمر األسكأ  ، ألنو يخدـ أمريكا كا 

                                  
 ة ألمف البحر األحمر؛ مرجع سابؽ.مصطفى كامؿ السيد؛ السيناريكىات المستقبمي (ٔ)
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ألسباب  أكاإلفريقي، ألسباب خارجية -فشؿ مشركع إنشاء الكياف العربيالسيناريو الثالث: -3
تتعمؽ بدكؿ المنطقة. في ىذه الحالة يمكف التعامؿ مع الكضع في منطقة البحر األحمر مف 
خبلؿ إحدل استراتيجيتيف. األكلى: التجاكب مع الترتيبات األمنية التي يتـ تقديميا مف القكل 

كالتمسؾ بضركرة االتفاؽ عمى أطر عامة لمتعاكف، مع مناقشة حالة  ،الكبرل األكثر تأثيرنا 
بحالة مف قضايا المنطقة أمنيِّا منعنا لمتكرط في أية التزامات خارجية غير ضركرية. الثانية: 
االستمرار في المناكرات السياسية مع القكل الدكلية كاإلقميمية المتدخمة في المنطقة المعنية 

لكف يعيب ىذا السيناريك أنو ال بد مف الكصكؿ لمحظة اختيار  لمصيرية،احفاظنا عمى المصالح 
 مكسب البعض كخسارة البعض اآلخر. كتحديد األكلكيات كتعريؼ الحمفاء، كمف ثـ

إنشاء قكة عربية إفريقية مف دكؿ المنطقة، عمى غرار القكة اإلقميمية لبلتحاد السيناريو الرابع: -4
لدكؿ الساحؿ األفريقي )كالتى تضـ كبلن مف مكريتانيا، النيجر، مالي،  G5قكة الػ أكاألفريقي، 

تشاد، بكركينا فاسك(بدعـ فرنسي )أكركبي(. كيمكف أف تككف كحدات مف الرباعية العربية نكاة 
لتمؾ القكة مع ضـ كحدات مف دكٍؿ بالمنطقة، كبتمكيؿ مف دكؿ الخميج، بعيدان عف أم دكر 

إجياض فكرة التحالؼ  أككصايا دكلية بمكجب ذلؾ يتـ التخمص مف لدكٍؿ مف خارج المنطقة. ك 
 الشرؽ أكسطي االستراتيجي.

كىك السيناريك االقتصادم: كيتمثؿ في إقامة تجمع اقتصادم عربي إفريقي السيناريو الخامس: -5
يضـ دكؿ المنطقة، كيتخذ مف االقتصاد األزرؽ أساسان كمنطمقان، في نطاؽ برنامج األمـ 

ـ، لمتنمية المستدامة، حيث ٖٕٙٓـ، كبرنامج االتحاد األفريقي ٖٕٓٓلمتنمية المستدامة  المتحدة
تمتمؾ المنطقة ثركات ىائمة بما لدييا مف بحار كمحيطات كبحيرات كأنيار. كتتعزز فرص 

، مف حيث إليياإقامة مثؿ ىذا التجمع، بما تشيده المنطقة مف تطكرات إيجابية سبقت اإلشارة 
حقيؽ األمف كاالستقرار، كبالتالي المناخ المناسب لعممية التنمية المستدامة. تنامي فرص ت

كيمكف استكماؿ ىذا التجمع كتكسيع نطاؽ نشاطو بالنظر في إقامة مشركعات تكاممية مشتركة 
بيف دكؿ المنطقة، بما تستكجبو مف إنشاء كتعزيز البنية التحتية عمى النحك الذم يمكف أف 

 .ٔ()يج بدكر محكرمتضطمع معو دكؿ الخم
  

                                  
  ؛ نحك إدارة رشيدة لممصالح العربية األفريقية في ضكء الكاقع الجديد في القرف األفريقي، مرجع سابؽ.حميمةصبلح  .د  (ٔ)
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 خـــًـبتـاخل
الجغرافيا السياسية لميمف وزيادة األطماع  :في ختاـ ىذه الدراسة العممية التي جاءت بعنكاف

، كالتي سعينا مف خبلليا لدراسة أثر في البحر األحمر، ومضيؽ باب المندب اإلستعمارية
كتمتمؾ  ،كدكلة مطمة عمى البحر األحمر مف كمكقعيا الجيكاستراتيجييالجغرافيا السياسية لم

الحقكؽ القانكنية كالدكلية لئلشراؼ كاإلدارة لمضيؽ باب المندب الذم يمثؿ أىمية استراتيجية 
كمضيؽ باب  ،عالمية، دعت العديد مف الدكؿ لمعمؿ عمى السيطرة عمى البحر األحمر عمكمان 

دراسة في" أف مكقع اليمف ، حيث ُحددت المشكمة البحثية لمالخصكصالمندب عمى كجو 
كفتح المجاؿ لمكثير مف األطماع  ،الجغرافي عمى البحر األحمر سبب ليا الكثير مف المشاكؿ

شنتو قكات العدكاف الذم نتيجة لما تمر بو اليمف مف أزمة جراء  إحيائياالتي تـ  اإلستعمارية
لدراسة  محاكلةيكمنا ىذا كفي  كحتى ـ،ٕ٘ٔٓالعاـ  التحالؼ بقيادة المممكة العربية السعكدية منذُ 

كتحميؿ المشكمة البحثية، تـ صياغة التساؤؿ البحثي: التالي" ىؿ لعبت الجغرافيا السياسية لميمف 
 ةحمر مف جديد؟ كفي محاكللمدكؿ الغربية في البحر األ اإلستعماريةدكران في إحياء األطماع 

لي:" ىناؾ عبلقة طردية بيف مكقع لئلجابة عف التساؤؿ البحثي تـ صياغة الفرض البحثي التا
لمسيطرة عمى مياه البحر  اإلستعماريةكزيادة األطماع  ،اليمف االستراتيجي عمى البحر األحمر

األحمر"، كمف خبلؿ دراسة ىذا الفرض كالكقكؼ عمى حجـ التحديات كالتيديدات الدكلية 
ادية كاالجتماعية أثبتت الدراسة كاإلقميمية بجميع أنكاعيا: السياسية كالعسكرية كاألمنية كاالقتص

، عميوصحة الفرض البحثي، كمف ثـ اإلجابة عف التساؤؿ البحثي الذم سعت الدراسة لئلجابة 
 لما يأتي: كفقان  ،كمف ثـ خرجت الدراسة بعدد مف النتائج كالتكصيات التي يمكف الحديث عنيا

 :: النتائجأولً 
 يأتي:خرجت الدراسة بعدد مف النتائج أىميا ما 

ف الجغرافيا االستراتيجية لميمف كانت كستظؿ تشكؿ تحٍد كبير لمدكلة اليمنية عمى مر العصكر، إ -ٔ
تغيرت بعض  أككىك ما سيضع صانع القرار السياسي اليمني أماـ تمؾ التحديات كمما حدثت 

احتدـ الخبلؼ بيف الفاعميف الدكلييف كاإلقميمييف ممف  أكالمكاقؼ السياسية الدكلية كاإلقميمية، 
 ليـ مصالح استراتيجية في البحر األحمر عمكمان كفي اليمف عمى كجو التحديد.

 العدكاف الذمتزايد حدة التحديات كالتيديدات التي تكاجييا اليمف جراء مكقعيا الجغرافي أثناء  -ٕ
استغبلؿ ما تمر بيدؼ  كحتى يكمنا ىذا ،ـٕ٘ٔٓالعاـ  دكؿ التحالؼ عمى اليمف منذُ  شنتو

بو اليمف مف صراع داخمي بيف المككنات السياسية التي يرتبط بعضيا بفاعميف دكلييف 
قميمييف مف مصمحتيـ استمرار ىذه الحرب العدكانية المدمرة لميمف.  كا 

غير أكجدت الدكؿ التي ليا مصالح استراتيجية في البحر األحمر كاليمف عددان مف المبررات  -ٖ
البحر األحمر تحت غطاء محاربة  إلىالقانكنية كغير المنطقية لكي تدخؿ مف خبلليا 
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القرصنة البحرية تارة، كالجماعات اإلرىابية تارة أخرل، كالحفاظ عمى أمف المبلحة البحرية في 
البحر األحمر، كغيرىا مف المبررات التي تسكغيا تمؾ الدكؿ في محاكلة لمسيطرة عمى البحر 

ر، كتشكيؿ ضغط دكلي عمى اليمف، كزعزعة أمنو كاستقراره كمحاكلة النيؿ مف سيادتو، األحم
 كتخفيؼ سيطرتو عمى الممر المائي األىـ دكليان المتمثؿ في باب المندب.

في اليمف، كفي البحر األحمر كالدكؿ األفريقية المشاطئة لو، مف  اإلستعماريةتزايد األطماع  -ٗ
العظمى إنشاء قكاعد عسكرية ليا في الدكؿ األفريقية  عماريةاإلستخبلؿ مساعي تمؾ الدكؿ 

األحمر كجيبكتي، كارتيريا، كالسعكدية، كمصر، كغيرىا مف الدكؿ غير  البحرالمطمة عمى 
المطمة عمى البحر األحمر كأثيكبيا عمى سبيؿ المثاؿ، بيدؼ تأميف مصالحيا االستراتيجية 

مداد تمؾ القكاعد  بالمتطمبات العسكرية كالمكجستية في حاؿ تعرضت كمركر تجارتيا كا 
 مصالحيا لمخطر في أم كقت كاف.

عبر عدة مداخؿ غاية في الخطكرة، كعمى رأسيا ما يتـ اآلف  اإلستعماريةاستمرار المحاكالت  -٘
مف خطكات التطبيع المتعددة مع العدك الصييكني، التي مف بيف أىميا إقامة مجمس لمدكؿ 

 إلىالمشاطئة لمبحر األحمر كعدف، كسعي الكياف الصييكني الحثيث العربية كاألفريقية 
في قادـ األياـ، كىك ما يمثؿ خطران مستقبميان لمدكؿ  إليوالتحالؼ، كاالنضماـ  اؽ ىذاخترا

 المطمة عمى البحر األحمر.
رغبة الكاليات المتحدة الجامحة في استمرار الحرب عمى اليمف، ككنيا تمثؿ فرصة لمد نفكذىا  -ٙ

سيطرتيا عمى البحر  أحكاـي البحر األحمر تحت مبررات كمسكغات غير قانكنية، بيدؼ ف
 األحمر كتيديد الدكؿ العربية كاألفريقية المطمة عميو، كفي مقدمتيا اليمف.

في البحر األحمر، مف خبلؿ بركز أدكار كبيرة كمؤثرة لعدد  اإلستعماريةتكسع رقعة األطماع  -ٚ
كتأتي في مقدمة  ،البحر األحمر ضمف استراتيجياتيا السابقةمف الدكؿ التي لـ تكف تضع 

المنطقة العربية  إلىتسعياف بخطى حثيثة لمدخكؿ  المتافتمؾ الدكؿ ركسيا االتحادية كالصيف 
كالبحر األحمر بأم شكؿ كاف، لتحظى ببعض االمتيازات التي يقدميا ليا ىذا التكاجد في 

 مياه البحر األحمر.
اليمني مع ممؼ البحر األحمر كدكؿ القرف األفريقي المطمة عمى البحر ضعؼ التعامؿ  -ٛ

األحمر، كافتقار ىذا الدكر ألية رؤية استراتيجية لطبيعة العبلقات اليمنية مع تمؾ الدكؿ، 
باعتبار القرف األفريقي يمثؿ العمؽ االستراتيجي األكثر أىمية كاألكثر خطكرة بالنسبة لميمف، 

األفريقي تتجاذبيا الصراعات كالحركب األىمية كالعرقية، التي تسعى  كأف دكؿ القرف خاصةن 
شعاؿالدكؿ الكبرل الستغبلؿ تمؾ الحركب كالصراعات بؿ  جذكتيا ككنيا تمثؿ منفذان ليا  كا 

 أكمياه البحر األحمر، دكف معارضة  إلىلمسيطرة عمى قرار تمؾ الدكؿ كالدخكؿ بيسر 
 ممانعة مف أحد.
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اليمنية ألىمية دكؿ  ةجية اليمنية تجاه البحر األحمر كعدـ كضكح الرؤيأدل غياب االستراتي -ٜ
الفرصة أماـ الطامعكف الجدد أمثاؿ إسرائيؿ كتركيا كايراف لمدخكؿ  إتاحة إلىالقرف األفريقي 

في المنطقة كبناء تحالفات كاتفاقيات أمنية كعسكرية كسياسية كاقتصادية تعظـ مف مصالحيا 
 كالسيطرة عمى البحر األحمر. كتتيح ليا فرص الدخكؿ

 :: التوصياتثانياً 
تطرح الدراسة عددان مف التكصيات التي نتمنى مف صانع القرار اليمني تحديدان كالعربي كاألفريقي 

مف مصالح كطنية كعربية كأفريقية فيما يتعمؽ  الة تحقيؽ بعضيا لما فييك كمحا إليياعمكمان االلتفات 
 بالحفاظ عمى أمف البحر األحمر كالدكؿ المشاطئة لو، كمف بيف أىـ تمؾ التكصيات ما يأتي:

تحالفات عربية أفريقية  أكضركرة تعزيز العمؿ العربي األفريقي كفؽ منظكمة اتفاقيات  -ٔ
حالفات كاالتفاقيات، بما مف شانو خالصة، كعدـ السماح ألم دكؿ أجنبية الدخكؿ في تمؾ الت

 كأمف البحر األحمر كالمبلجة الدكلية فيو. ،الحفاظ عمى أمف كاستقرار تمؾ الدكؿ
تشكيؿ قكة عربية أفريقية يككف ليا الحؽ في التكاجد في مياه البحر األحمر كالحفاظ عمى  -ٕ

أنو تنمية القدرات أمنو كالمبلحة الدكلية فيو، كحماية جميع السفف التي تمر فيو، بما مف ش
 األمنية كالعسكرية، كتعزيز سبؿ التعاكف المشترؾ فيما بينيما. كاإلفريقيةالعربية 

تشكيؿ جماعة ضغط عربية أفريقية لمعمؿ عمى إنياء الحرب عمى اليمف، كتغميب االعتبارات  -ٖ
عمى غيرىا مف المصالح السياسية كاألمنية كالعسكرية لؤلطراؼ اإلقميمية كالدكلية،  اإلنسانية

يقاؼ المعاناة   سنكات متتالية. سبععمى مدار  يالتي يعيشيا أبناء الشعب اليمن اإلنسانيةكا 
كأمريكية لمنيؿ مف أمف كاستقرار الدكؿ العربية كاألفريقية  إسرائيميةالحذر مف أية محاكالت  -ٗ

 أككؿ العربية في تحالفات دذرائع مف شانيا إقحاـ ال أكأسيا اليمف، تحت أية مبررات كعمى ر 
 اتفاقيات مجحفة في حقيا كفي حؽ شعكبيا.

عربي العربي، كالعربي األفريقي بما مف شأنو خمؽ جبية ممانعة كمقاكمة لتعزيز التعاكف ا -٘
امف كاستقرار الدكؿ العربية  حمر، كالتي مف شانيا تيديدفي البحر األ اإلستعماريةلؤلطماع 

 حمر.كاألفريقية المطمة عمى البحر األ
إعداد استراتيجية يمنية في إطارىا الخاص كضمف استراتيجية عربية أفريقية لكيفية تعظيـ  -ٙ

اىتماـ الدكؿ المشاطئة لمبحر األحمر، كالعمؿ عمى تعظيـ الفرص كتعزيز عناصر القكة في 
قميص التحديات كالتيديدات التي تكاجييا تمؾ الدكؿ، كفؽ رؤية العبلقات العرية األفريقية، كت

 استراتيجية عربية أفريقية شاممة.
تشكيؿ جماعة ضغط عريية افريقية لمضغط عمى الفاعميف الدكلييف مف دكؿ عظمى  -ٚ

حمر، كمنظمات دكلية، لتغيير نمط تعامبلتيا مع الدكؿ العربية كاألفريقية المشاطئة لمبحر األ
 مف مصالح تمؾ الدكؿ كالحفاظ عمى سيادتيا كامنيا كاستقرارىا. بما  يعزز



  اجلػزافٔا السٔاسٔ٘ للٔنً ّسٓادٗ األطناع اإلستعنارٓ٘   
 دبـل باب امليـز ّمضٔـــيف البحز األمح                   

 و2021 دٌسًبر -ٌىنٍى( 7) انعـذد 230

 

 عـــاملزاد قائنــ٘
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 ، ٕٓالجزءالشركة العالمية لممكسكعات ش.ـ.ـ، )، المكسكعة التاريخية الجغرافية الخكند مسعكد، -ٔ

 ـ(.ٕٗٓٓبيركت، 
ـ، ترجمة ٜٜٔٔ- ٜٗٔٔالتركي جكف بكلدرم؛ العمميات البحرية البريطانية ضد اليمف إباف الحكـ  -ٕ

 ـ(.ٕٜٛٔ، القاىرة، دار األميف لمنشر كالتكزيع، سيد مصطفى  سالـ .كتقديـ د

 : العممية رسائؿال: ثانياً 
عمر يكسؼ بشير؛ مستقبؿ اليمف بيف التيديدات الداخمية كالخارجية كأثرىا عمى استقرار البحر األحمر،  -ٔ

 ـ(.ٕٓٔٓ، غزة)جامعة األزىر، ، رسالة ماجستير

 ثالثًا: البحوث المنشورة في الدوريات:
مجمة دراسات استراتيجية، تصدر عف مركز اإلمارات  ،حكؿ أمف عربي لمبحر األحمر قدكرة عماد، -ٔ

 .ـٜٜٛٔ، ٔ، طٕٕستراتيجية، العدد لمدراسات كالبحكث اال

 : المواقع اإللكترونية:رابعاً  
 الشائؾ الذم تتسابؽ عميو األمـ، عمى الرابط:إبراىيـ الجبيف؛ أمف البحر األحمر الممؼ  -ٔ

https://rawabetcenter.com/archives/24017 
 أحمد عسكر؛ البحر األحمر كىيكمة نظاـ إقميمي جديد، عمى الرابط: -ٕ

https://www.qiraatafrican.com. 
 .https://trendsresearch.org/arد/ أشرؼ العيسكم، عمى الرابط  -ٖ
 د/ أماني الطكيؿ؛ مخاطر عدـ االستقرار عمى أمف البحر األحمر، عمى الرابط: -ٗ

https://ecfa-egypt.org. 
 التنافس اإلقميمي كالدكلي في البحر األحمر كأثره عمى أمف الدكؿ المتشاطئة: عمى الرابط:  -٘

http://www.acrseg.org/41448. 
، عكدة ركسيا لمبحر األحمر ليست بيذه السيكلة، معيد سكيت لمدراسات إيفاف أكليسس كنتركس كميش -ٙ

 <جامعة تارتك بإستكنيا، –السياسية 
" األفرابيا"، عبر الرابط: -ٚ حياء مفيـك  د/ حمدم عبدالرحمف؛ تحالؼ البحر األحمر كا 

https://futureuae.com  ،ٕٕٓٓيناير،  ٕٔاألحد. 
 ، عمى الرابط:اإلستعماريةحميد فاضؿ؛ الساحؿ الغربي ممتقى األطماع  -ٛ
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 سياـ عز الديف جبريؿ؛ ميددات أمف البحر األحمر كتداعياتيا عمى األمف القكمي العربي عمى الرابط: -ٓٔ
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 ، عمى الرابط:ٕٗصراع عمى مضيؽ باب المندب بيف الفرقاء اإلقميمييف ييدد التجارة الدكلية، فرنسا  -ٖٔ
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https://www.independentarabia.com. 
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 ص رسالة دكتوراهـملخ

نإلدارح انؼبيخ اإلنكرتٍَٔخانُظبو انقبًََٕ 
 م0000 العام ،قسم القانون، يوطجامعة أس ،كلية احلقوق إىلرسالة مقدمة 

 مصطفى عبدالرمحن عبده الفاتلي/ الباحث
 :موضوع الدراسػة /أولً 

لػـػ يعػػد التكسػػع فػػي نشػػاط الدكلػػة الحديثػػة أمػػران اختياريػػان ليػػا، بػػؿ أصػػبح محتكمػػان عمييػػا أف تكػػكف دكلػػة 
كمعرفيػػػة، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المسػػػتمزمات التػػػي أصػػػبحت فػػػي غايػػػة  كاقتصػػػادية كاجتماعيػػػةسياسػػػية كسػػػمككية 

كمػػات كاالتصػػاالت الحديثػػة لممعم األىميػػة لئلنسػػاف، كالتػػي تطػػكرت بسػػرعة فائقػػة، فقػػد صػػاحب ظيػػكر التقنيػػة
عمػػى مسػػتكل تطمعػػات األفػػراد كرغبػػاتيـ فػػي الحصػػكؿ عمػػى  سػػكاءن إحػػداث تطػػكرات ىائمػػة فػػي الحيػػاة العامػػة، 

عمػػى مسػػتكل المؤسسػػات كالييئػػات القائمػػة عمػػى تقػػديـ تمػػؾ الخػػدمات، لػػذلؾ فػػػإف  أكخػػدمات أكثػػر تطػػكران، 
الحككمػػػات فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر تسػػػعى بكافػػػة الكسػػػائؿ المتاحػػػة لػػػدييا لتقػػػديـ خػػػدمات أفضػػػؿ لمكاطنييػػػا، 
مسػػػتخدمة كافػػػة الكسػػػائؿ التقنيػػػة الحديثػػػة مكاكبػػػة كافػػػة التطػػػكرات المعاصػػػرة، كخصكصػػػان مػػػا يتعمػػػؽ بمجػػػاؿ 

كبيػػذه الكسػػائؿ اإللكتركنيػػة يعػػيش العػػالـ اآلف ثػػكرة صػػناعية ثالثػػة ىػػي  المعمكمػػات كاالتصػػاالت. تكنكلكجيػػا
حب ىذه الثكرة تغمغؿ متصػؿ كمسػتمر لمحاسػب اآللػي فػي كػؿ جكانػب الحيػاة بمػا ا، كقد صالمعمكماتيةالثكرة 

بعػػد  ؛لسػنكات القادمػةعػػف االسػتمرار كاالنتشػار فػػي ا طػكرفػي ذلػؾ الجانػب القػػانكني منيػا، كلػف يكػػؼ ىػذا الت
 بحيػث يصػبح الحاسػب ،أف يشيع استخداـ الجيػؿ الخػامس مػف الحاسػبات )القػائـ عمػى الػذكاء االصػطناعي(

قػادران عمػى أف يفكػر، كيضػع حمػكالن لمشػكبلت معقػدة، كفػؽ بػرامج معينػة، شػأنو فػي ذلػؾ شػأف اإلنسػاف  اآللي
الحديثة ىك زيػادة كفاءتيػا، فتصػبح مسػمحة بيػذه إف اليدؼ مف استخداـ اإلدارة لكسائؿ االتصاؿ  .كالركبكت

تكلييػػا بصػػفة أساسػػية ميمػػة  إلػػىاألدكات أكثػػر قػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع المعمكمػػات التػػي تمتمكيػػا، باإلضػػافة 
تقػػديـ المعمكمػػات كالخػػدمات التػػي يحتاجيػػا المكاطنػػكف كمؤسسػػات األعمػػاؿ، كمػػا أف قػػدرة اإلدارة العميػػا عمػػى 

أكبػر، كمػا أنيػا تعمػؿ عمػى تحسػيف عبلقػة اإلدارة بالمتعػامميف معيػا، األمػر الػذم  متابعة سػير اإلدارة تصػبح
خمػػؽ تصػػكران إلمكانيػػة تقػػديـ الخػػدمات عمػػى مػػدار السػػاعة يكميػػان، كفػػي كػػؿ أيػػاـ األسػػبكع، دكف حاجػػة طالػػب 

تقػػػديـ التنقػػؿ بػػيف الكحػػدات اإلداريػػة الحككميػػة إلنجػػاز تمػػؾ المعػػامبلت. فتسػػمح ىػػذه األدكات ب إلػػىالخدمػػة 
أثبتػت التجربػة أف حاجػة القطػاع الخدمة بشكؿ أسرع كأقؿ تكمفة، كتحقؽ شفافية أعمى فػي عمػؿ اإلدارة، فقػد 

، فمػػدل القطػػاع العػػاـ مػػف المشػػكبلت اإلداريػػة مػػا إلييػػاالتقنيػػة ال تقػػؿ عػػف حاجػػة القطػػاع الخػػاص  إلػػىالعػػاـ 
 البحػث عػف حمػكؿ، كلػيس أنسػب مػف تغييػر نمػط إدارتػو مػف األسػمكب التقميػدم البيركقراطػي إلى يدفعو دائمان 

 أف الكثيػػر مػػف إلػػىاألسػػمكب اإللكتركنػػي المػػرف، لمخػػركج مػػف األزمػػات اإلداريػػة كالماليػػة، إضػػافة  إلػػىالجامػػد 
 أكمػػػزارع  كأاإلدارات الحككميػػػة ليسػػػت إدارات خدميػػػة، فينػػػاؾ إدارات حككميػػػة تػػػدير مكاقػػػع إنتػػػاج مصػػػانع 

 مػػفإدارات القطػاع الخػاص  إليػػومػا تحتػاج  إلػػىالمنافسػة كتحتػاج  إلػػىمشػركعات تابعػة لمدكلػػة، كىػذه تسػعى 
كتحريرىػا مػف مسػاكئ ، يا داخػؿ األسػكاؽ باقتػدارسياإللكتركنية كقدراتيا كمزاياىا لخكض مناف ةإمكانات اإلدار 

 زيز الثقة بينيا كبيف المكاطنيف.تطكير العمؿ اإلدارم كتع إلىمنيا  البيركقراطية، سعيان 
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 وبالتالي فإف استخداـ اإلدارة لمتكنولوجيا الحديثة يتـ في اتجاىيف:
مف خبلؿ رفع مستكل كفاءة عمؿ اإلدارة داخميان -: تنظيـ عمؿ اإلدارة داخميان التجاه األوؿ
، إما مف خبلؿ استخداـ إمكانات التكنكلكجيا -، كرقابة، كتكجيو، كقيادة، ...[]تخطيط، كتنظيـ

 مف خبلؿ استخداميا كبرامج دعـ القرار. أكإلدخاؿ البيانات كتصنيفيا لتسييؿ التعامؿ معيا، 
: ىك الذم تسػتخدـ فيػو كسػائؿ التكنكلكجيػا الحديثػة، كبالػذات كسػائؿ االتصػاؿ فػي التجاه الثاني

بينيػػػػا كاإلدارات  أكتطػػػػكير العبلقػػػػة بػػػػيف اإلدارة كالجميػػػػكر المتعامػػػػؿ معيػػػػا ]بػػػػيف اإلدارة كالجميػػػػكر، 
األخرل[، كفي ىػذا اإلطػار تمعػب كسػائؿ االتصػاؿ أكبػر دكر فمػف الممكػف أف تسػتخدـ ككسػيمة إعػبلـ 

حتػػى تقػػديـ النمػػاذج  أكر، مػػف خبلليػػا تنقػػؿ اإلدارة لمجميػػكر أىػػدافيا كتكضػػح أسػػمكب عمميػػا، لمجميػػك 
اإلداريػػة الػػبلـز اسػػتيفاؤىا مػػف قبػػؿ الجميػػكر، مػػع تحديػػد أسػػمكب التعامػػؿ مػػع ىػػذه النمػػاذج، كيمكػػف أف 

]اإلدارة  تسػتخدـ ىػذه التكنكلكجيػػا ألداء كظيفػة أكثػػر تقػدمان مػف خػػبلؿ االسػتخداـ المتبػػادؿ فػي اتجػػاىيف
اتجاه الجميكر، كالجميكر اتجاه اإلدارة[، كفي ىذه الحالة يمكف أف تقـك اإلدارة بأداء الخدمات مباشرةن 

عػػادة بعػػث فكػػرة اإلصػػػبلح اإلدارم جزئيػػان،  أكلمجميػػكر عػػف طريػػؽ كسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة كميػػان  كا 
 .اإللكتركنية العامة نييا نظاـ اإلدارةبتبلمقطاع العاـ، 
اإللكتركنيػػػػة تحػػػػكالن شػػػػامبلن فػػػػي المفػػػػاىيـ كالنظريػػػػات  العامػػػػة تطمػػػػب تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ اإلدارةيلػػػػذلؾ 

 كأكلػػى ىػػذه المتطمبػػات، كاألسػاليب كاإلجػػراءات كاليياكػػؿ كالتشػػريعات التػػي تقػػـك عمييػػا اإلدارة التقميديػػة
عتيا كجػػكد عػػدد مػػف الحكاسػػيب اآلليػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا كأحجاميػػا كسػػ تتمثػػؿ فػػي، الماديػػة كالعضػػكية
لػػى جانبػػو البػػد مػػف تػػكفر شػػبكات تالتخزينيػػة، حيػػث  عػػد العمػػكد الفقػػرم لمعمػػؿ اإلدارم اإللكتركنػػي، كا 

اليػاتؼ المحمػكؿ لػدكرىا الكبيػر فػي تحقيػؽ التكاصػؿ كنقػؿ  أكتمثمت في شبكة اإلنترنػت  سكاءن اتصاؿ 
اإلدارة مف ممارسة  اك مكظفتمكف كي يل ،كتبادؿ المعمكمات كالبيانات فيما بيف اإلدارة كالمتعامميف معيا

ر كافػػة اإلمكانػػات البشػػرية كالفنيػػة لػػدل اإلدارات العامػػة كػػي يتػػكف إلػػىالميػػاـ المككمػػة إلػػييـ، باإلضػػافة 
ف يمػػكظف إلػػىنجػػد أف اإلدارة تحتػػاج  فمػػف جانػػب أوؿيمكػػف ليػػا االلتحػػاؽ بركػػب اإلدارة اإللكتركنيػػة، 

ة بمػػا يتػػكفر لػػدييـ مػػف خبػػرات كافيػػة لمتعامػػؿ مػػع فنيػػيف يتكلػػكف ميمػػة تطبيػػؽ نظػػاـ اإلدارة اإللكتركنيػػ
الحاسػػكب كشػػبكات اإلنترنػػت كاليػػاتؼ المحمػػكؿ، باإلضػػافة لمبػػرامج المعػػدة إلصػػدار القػػرارات اإلداريػػة 

دارة المرافؽ العامة، كغير ذلؾ مف كسائؿ النشاط اإلدارم. براـ العقكد اإلدارية كا   كا 
االسػػتفادة مػػف نظػػاـ اإلدارة اإللكتركنيػػة بأفضػػؿ تعزيػػز  إلػػىيػػؤدم  المػػكظفيف كمػػا أف كجػػكد ىػػؤالء

صكرة ممكنة، مف خبلؿ تكفيرىـ لكافة الكسائؿ اإللكتركنية المكجكدة، كالتي يمكف اسػتغبلليا فػي كافػة 
أف كجػػكدىـ يضػػمف اسػػتمرار عمػػؿ األجيػػزة كالشػػبكات، حيػػث  إلػػىجكانػػب النشػػاط اإلدارم، باإلضػػافة 

ذا ما طرأ مثؿ ىذا الخمؿ فإنيـ يقكمكف عمى إزالتو فػكران، يتكلكف مراقبتيا كمنع حدكث أم خمؿ فن ي، كا 
، طيؿ المعامبلت اإللكتركنية كفقػداف التكاصػؿ اإللكتركنػي بػيف اإلدارة كالمتعػامميف معيػاعحتى ال يتـ ت

البحث عف اإلطار القانكني ليؤالء المكظفيف، كىؿ تنطبؽ عمييـ القكاعد الباحث  كىذا ما استدعى مف
 مكظؼ العاـ، أـ يقتضي ذلؾ تطكير تمؾ القكاعد بما يتبلءـ مع تطكر كضعيـ؟. المنظمة لم

ؿ عممية التحكؿ بتسييؿ كتقيعمؿ عمى كجكد تأطير قانكني فإنو ال بد مف  : ومف جانب آخر
، العامة المرافؽ إدارةالمسؤكليف القائميف عمى  أكمكظفيف  أك كانكا أفرادان  سكاءن مف قبؿ المجتمع 

عممية التحكؿ مما يجعميا أكثر  فالمسؤكلة ع ألنيا ؛لؾذالفئة األخيرة القائمة عمى تطبيؽ  كخاصةن 
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ليذا الخكؼ كاف سعينا لمبحث عف مدل إمكانية استيعاب القكاعد القانكنية  متخكفة؛ كتبديدان  ئةف
دكف حاجة لنص  الخاصة بالمرافؽ العامة ليذه التقنيات التكنكلكجية أم تأكيد مشركعية تطبيقيا فعميان 

قانكني ينظـ عممية استعماؿ التقنيات التكنكلكجية التي تعتمد عمييا اإلدارة اإللكتركنية، مما يمنح 
 تكجييات سياسية عميا. إلىالمركنة لممسؤكليف في عممية تبني ذلؾ دكف حاجة 

اسػػػؽ ليػػػات مؤسسػػػاتية كقانكنيػػػة إلتمػػػاـ العمميػػػة بشػػػكؿ متنآتتطمػػػب عمميػػػة التحػػػكؿ اإللكتركنػػػي ك 
كمتػػزامف مػػع كػػؿ التكنكلكجيػػات المعمكماتيػػة التػػي تظيػػر باسػػتمرار كتتطػػكر دكف تكقػػؼ، ممػػا يسػػتدعي 

بتػػكفير مؤسسػػات التكثيػػؽ اإللكتركنػػي  سػػكاءن لمتطػػكر التكنكلػػكجي  كفقػػان يف احتياجػػات اإلدارة العامػػة سػػتح
المتطمبات البلزمة لػذلؾ،  كتأميف قانكنان مف لعممية التحكؿ اإللكتركني، كذلؾ بتنظيميا متحقؽ اآللكآلية 

 ككذا آليات قانكنية ضركرية لتكفير كضماف المصداقية كتعزيز الثقة بيف اإلدارة كالمكاطنيف.
براـ العقكد اإلدارية لف تككف بمنػأل عػف ىػذا التطػكر كفكائػده، إ أكإصدار القرارات كما أف عممية 

 أكإصػػدار قراراتيػػا اإلداريػػة ) اإلجػػراءاتخػػذ بيػػذا النظػػاـ يمكػػف لػػئلدارة أف تباشػػر جميػػع ففػػي ظػػؿ األ
التفػػػاكض كالتعاقػػػد كالتنفيػػػذ( عبػػػر الكاقػػػع اإللكتركنػػػي كمػػػف خػػػبلؿ إجػػػراءات إلكتركنيػػػة متتابعػػػة كدقيقػػػة 

عمػى  سػكاءن كببل شؾ فإف الكاقع اإللكتركني يكفر لئلدارة إمكانية البحػث عػف أفضػؿ المتعاقػديف  ،أيضان 
كافػػة المعمكمػػات المتعمقػػة بيػػـ، كبقػػدراتيـ  إلػػىمكانيػػة كصػػكليا الخػػارجي، نظػػران إل أكالمسػػتكل المحمػػي 

حتػى يسػتطيع المتعاقػد مػع اإلدارة تنفيػذ العقػد اإلدارم  ،المادية كالفنية التي تعتبر كاجبة في ىذا المقاـ
كىػػذا مػػا ، عمػػى أفضػػؿ كجػػو ممكػػف، كبمػػا يحقػػؽ المصػػمحة العامػػة المنشػػكدة مػػف كراء إبػػراـ ىػػذا العقػػد

تركيز عمى أثر التغييرات التي تفرضيا ىذه الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة عمى خصػائص ال إلىيدعكنا 
لمتطػػػكر كمػػػدل اتسػػػاع أحكامػػػو لتشػػػمؿ كػػػؿ ىػػػذه المػػػدخبلت  توكمسػػػاير  تػػػوالقػػػانكف اإلدارم، مػػػف مركن

 التقنية، التي قد تغير مف الشكؿ التقميدم لمكسائؿ القانكنية التي تعتمد عمييا اإلدارة العامة.
ذا كاف التحكؿ  العامة اإللكتركنية معناه ىجر الكرؽ كالدعائـ المادية كاالنطػبلؽ فػي  اإلدارة إلىكا 

رسػػاليات تقنيػػة كشػػبكات اتصػػاؿ مفتكحػػة كمتاحػػة لمكافػػة، فػػي كػػؿ  بيئػػة تقنيػػة معنكيػػة، قكاميػػا أجيػػزة كا 
دم، الػذم ىػك اليػدؼ زماف كمف أم مكاف، فإف ىذا األمر ال زاؿ يثير تخكفان كبيػران لػدل المػكاطف العػا

األكؿ لمخدمات الحككمية اإللكتركنية، كىذا التخكؼ يظير حػيف يػدرؾ ىػذا المػكاطف أنػو سػيتعامؿ مػع 
، عبػػر ىػػذه أيضػػان الحككمػػة مػػف خػػبلؿ رسػػائؿ بيانػػات متاحػػة عمػػى الشػػبكة، كأنػػو سػػيدفع مبػػالغ ماليػػة 

بمػػا تػػـ  أكإنجػػاز معاممتػػو، كصػػكؿ رسػػالة معنكيػػة تخبػػره ب أكالشػػبكة التقنيػػة، كأف ينتظػػر خػػركج كرقػػة 
تسديده لبللتزامات المالية المترتبة عميو، كؿ ذلؾ يتـ في بيئة افتراضية تسكد فييا أنماط مستحدثة مف 
الجرائـ المعمكماتية، ىذه الجرائـ استخدـ كال يزاؿ يستخدـ في ارتكابيا الحاسػب اآللػي، كتسػتيدؼ فييػا 

بيانػػات المعالجػػة إلكتركنيػػان كسػػرقتيا، كتػػدمير البيانػػات البيانػػات كالمعمكمػػات، كذلػػؾ بالتجسػػس عمػػى ال
كالبػرامج، كاالحتيػػاؿ عمييػػا، كنسػػخيا، كتػػداكليا بػػدكف إذف منتجييػػا، كدس الفيركسػػات المعمكماتيػػة التػػي 
تصػػيب األنظمػػة محدثػػةن أنػػكاع كدرجػػات متفاكتػػة مػػف األضػػرار، حتػػى أصػػبحت الجػػرائـ المرتكبػػة بيػػذا 

لسػػائر المنظمػػات الحككميػػة كالخاصػػة التػػي تعتمػػد فػػي تسػػيير أعماليػػا  الخصػػكص تشػػكؿ تيديػػدان بالغػػان 
كالػػػتمعف فػػػي كػػػؿ  ،ممػػػا يسػػػتدعي منػػػا كبػػػاحثيف التكقػػػؼ أمػػػاـ ىػػػذه التحػػػكالتعمػػػى الػػػنظـ اإللكتركنيػػػة، 

 .المستحدثات كما مدل استيعاب التشريعات ليا؟
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اإلدارة العامػػة لمفيػػـك ومػػف ىنػػا بػػرزت مشػػكمة ميمػػة ىػػي مػػدى السػػتيعاب العممػػي والقػػانوني 
لػى أم مػػدل  اإللكتركنيػة مػف قبػؿ العػامميف فػػي ىػذه المرافػؽ العامػة، كجاىزيػة المرافػػؽ العامػة ذاتيػا، كا 

شكمت اإلدارة العامة اإللكتركنية آلية محكرية في ترشيد الخدمة العامة في المرافؽ العامة، كتحت ىذه 
 المشكمة ثارت ىناؾ العديد مف التساؤالت اليامة مثؿ:

عمػػى المرافػػؽ العامػػة مػػف خػػبلؿ المبػػادئ  اإللكتركنيػػةالعامػػة  اإلدارةىػػك األثػػر الػػذم أضػػافتو مػػا  -ٔ
 لخدمة المرافؽ العامة؟ اإلدارة هتي تحكـ عمميا، ككيؼ تـ تطكيع ىذالرئيسية ال

 تطكير البيئة التشريعية البلزمة التي تتفؽ مع مفيـك اإلدارة العامة اإللكتركنية؟ أكىؿ تـ تكفير  -ٕ
 ؟أدائيـتطكر مكظفي المرافؽ العامة، كرفع كفاءة  إلىاإلدارة العامة اإللكتركنية  ىؿ أدت -ٖ
العامػػػة ألعماليػػػا،  اإلدارةمػػػا ىػػػك األثػػػر الػػػذم أضػػػافتو اإلدارة العامػػػة اإللكتركنيػػػة عمػػػى كسػػػائؿ تنفيػػػذ  -ٗ

 المكظفيف، القرارات اإلدارية، كالعقكد اإلدارية، ككيؼ تـ تطكيع ىذه التكنكلكجيا لخدمة ىذه األعماؿ؟
 أىمية الدراسة:/ثانياً 
و بالدراسػػة كالتحميػػؿ )النظػػاـ القػػانكني تػػىميػػة المكضػػكع الػػذم تناكلأمػػف  اىميتيػػأ ه الدراسػػةسػػتمد ىػػذت -ٔ

لػػػذا فيػػػك يتسػػـػ بالجػػػدة  ،حػػػديثان  تباعتبػػػاره مػػػف المكاضػػػيع التػػػي ظيػػػر  ،اإللكتركنيػػػة(العامػػػة لػػػئلدارة 
القػانكف  كمفكػر  كخاصةن  ،كساط الخبراء االقتصادييف كالقانكنييفأالمتزايد لدل  ىتماـلبل العممية نظران 

اؿ فػي تعزيػز قػيـ الشػفافية اإللكتركنيػة مػف دكر فّعػالعامػة كذلؾ لما لئلدارة  ،دارة العامةدارم كاإلاإل
 اإلدارم.كالفساد  اإلداريةدالة كسيادة القانكف التي بدكرىا تسيـ في الحد مف البيركقراطية كالع

تقبػػؿ  فػػي ذات الكقػػت عػف تحػػكؿ مممػػكس فػي سػػمكؾ اإلدارة قػػائـ باألسػاس نحػػك يكشػؼ ىػػذا األمػر -ٕ
مشػركعيتو كمػدل انسػجامو  إثػارة إلػىنتائج الثػكرة اإللكتركنيػة فيمػا يتصػؿ بنشػاطيا، كىػك مػا يػؤدم 

 لػيس فػي مجتمعنػا -فالمعطيػات الحاليػة تكشػؼ بجػبلء عػف أف اإلدارة ، مع قكاعد القػانكف اإلدارم
الخػدمات التػي يكفرىػا  اسػتثمار إلػىلػف تتػردد فػي المجػكء  -فحسب، بؿ فػي الػدكؿ األخػرل  يمنيال

فػي عبلقتيػا بػاألفراد، كخمػؽ صػكرة جديػدة  الكاقع اإللكتركني مف خبلؿ كسائمو المتعددة فػي تطػكير
لتقػػاء المػػادم بػػيف مكظفييػػا كجميػػكر سػػتغناء عػػف االعمػػى اال نظػػاـ التكاصػػؿ بينيػػا كبيػػنيـ، قائمػػة

حبلؿ  زماف معيف. أكفكرة التكاصؿ اإللكتركني بينيـ دكف التقيد بمكاف  المكاطنيف، كا 
كتحديػػد كصػػفيا القػػانكني  اإلداريػػةكالقػػرارات  اإلجػػراءاتبػػراز التطػػكرات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ تبسػػيط إ -ٖ

العامػػة كػػالقرارات  اإلدارةالقػػانكني لمتطػػكرات اإللكتركنيػػة الحديثػػة التػػي طػػرأت عمػػى كسػػائؿ  اإلطػػارك 
 اإلدارية.كالعقكد  اإلدارية

 فنية كتقرير مدل فاعميتيا. أككانت قانكنية  سكاءن اإللكتركنية العامة  اإلدارةتحديد كسائؿ حماية  -ٗ
ارؾ الحككميػػػة كاألكاديميػػػة مػػػف أجػػػؿ معالجػػػة كتػػػدتقػػػديـ التكصػػػيات لمسػػػمطة التشػػػريعية كالجيػػػات  -٘

 خبلؿ الدراسة. إلييا العقبات القانكنية التي تكصؿ الباحث
 / خطة الدراسة:ثالثاً 

 إلػىتقسػيميا  إلػىعمى ما تقدـ، كمػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ ىػذه الدراسػة فقػد اقتضػت الحاجػة  بناءن 
يػا، مشػركعية تطبيق، ك اإلدارة العامة اإللكتركنيةماىية بينت فيو؛  ،فصؿ تمييدييسبقيما  ثالثة أبواب

اإلدارة اإللكتركنيػػػة؛ يفتػػػرض تػػػكفر العديػػػد مػػػف المقكمػػػات  إلػػػىأف االنتقػػػاؿ مػػػف اإلدارة التقميديػػػة ا كبمػػػ
الماديػػة ]الحاسػػبات اآلليػػة، كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت[، كالعضػػكية ]المكظػػؼ العػػاـ، كالمرفػػؽ 
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كمات المعنكية ]البيانات كالمعمكمات، كاألنظمة كالبػرامج[ التػي يػتـ االسػتفادة المق إلىالعاـ[، باإلضافة 
: فقػد خصصػتو لبيػاف أما الباب الثاني .في الباب األوؿفقد تـ تكضػيحيا منيا لمعالجة تمؾ البيانات، 

د فػػػي ]القػػػرارات كالعقػػػك كالتػػػي تتمثػػػؿ  ،التصػػػرفات القانكنيػػػة لػػػئلدارة العامػػػة اإللكتركنيػػػةمػػػدل مشػػػركعية 
فػػػي  مػػػدل مشػػػركعية القػػػرار اإلدارم فػػػي ظػػػؿ اإلدارة اإللكتركنيػػػةحيػػػث تناكلػػػت  اإلداريػػة اإللكتركنيػػػة[،

، مدل مشركعية القرار اإلدارم في ظؿ اإلدارة اإللكتركنيػةالفصؿ األكؿ، كفي الفصؿ الثاني كضحت 
تقميػؿ أخطائيػا، كتجعميػا كأف القرارات كالعقكد اإلدارية تسػتفيد مػف التكنكلكجيػا الحديثػة لتطػكير أدائيػا ك 

الحمايػػػة القانكنيػػػة كاألمنيػػػة لػػػئلدارة العامػػػة : لبيػػػاف الثالػػػثالبػػػاب كقػػػد خصصػػػت  أكثػػػر دقػػػة كمركنػػػة.
الحمايػػة الجنائيػػة )المكضػػكعية كاإلجرائيػػة( لػػئلدارة العامػػة تناكلػػت فػػي الفصػػؿ األكؿ كمػػا ، اإللكتركنيػػة
 .اإلدارية كالفنية لئلدارة العامة اإللكتركنيةالحماية فقد بينت فيو  الفصؿ الثاني، أما اإللكتركنية

 مجمكعة مف النتائج كالتكصيات أكرد أىميا عمى النحك اآلتي: إلىكمف خبلؿ ىذه الدراسة تكصمت 
 النتائج: /أولً 
اإلدارة اإللكتركنية؛ يفترض  إلىاتضح لمباحث مف خبلؿ الدراسة أف االنتقاؿ مف اإلدارة التقميدية  -ٔ

، [الحاسبات اآللية، كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت]تكافر العديد مف المقكمات المادية 
البيانات كالمعمكمات، كاألنظمة كالبرامج  إلى، باإلضافة [المكظؼ العاـ، كالمرفؽ العاـ]كالعضكية 

 اإلجراءاتعمؿ عمى تبسيط كاختزاؿ التي يتـ االستفادة منيا لمعالجة تمؾ البيانات، حيث ت
المعيقة لمحصكؿ عمى إجراءات أكثر مركنة كأقؿ كمفة نظران لممميزات التي تتحمى بيا، كما أف 

كالتي  ،االعتماد عمى تمؾ المقكمات يزيد مف كمية المعمكمات المكجكدة في الفضاء االفتراضي
عؿ المشرع ممزمان بكضع قكاعد قانكنية تنظـ تعتمد عمييا أساسان اإلدارة العامة اإللكتركنية، مما يج

عممية التبادؿ لمبيانات كالمعمكمات، كتحديد عممية جمعيا، كمعالجتيا كأرشفتيا إلعادة استعماليا 
 مف جديد، دكف أف يككف ىناؾ مساس بالحرية الفردية كال بالمعمكمات الشخصية.

، [القرارات كالعقكد اإلدارية اإللكتركنية]ي تتمثؿ التصرفات القانكنية لئلدارة العامة اإللكتركنية ف -ٕ
نما التأثير يككف عمى مستكل الشكؿ كاإلجراءات، كما أف  حيث أنيا ال تتأثر في مضمكنيا، كا 
نما تمنح مجاالن  عممية التكيؼ ليست صعبة كال تؤثر عمى غايات كأىداؼ تمؾ التصرفات، كا 

اإلدارية عمى اإلدارة كاألفراد  تسيؿ األعماؿلتطكير الكفاءات كتدعيـ اإلدارات كاألفراد بكسائؿ 
، كأف القرارات كالعقكد اإلدارية تستفيد مف التكنكلكجيا الحديثة لتطكير أدائيا كتقميؿ سكاءن  حدٍ عمى 

أخطائيا، كتجعميا أكثر دقة كمركنة، مما يخفؼ العبء عمى الجيات القضائية لمبحث عف مدل 
 مدل إضرارىا باألفراد. أكمشركعيتيا، 

 التقدـ كأفّ  سيما مف المخاطر، لمعديد معرضة الحككمية اإللكتركنية المعامبلت أفّ  جميان  يظير -ٖ
 ككثائؽ في مستندات تتعامؿ لمدكلة اإلدارم الجياز كحدات كأفّ  مستمر، تطكر في المعمكماتي

 ثقة يفقد البيانات قد ىذه استخداـ إساءة كأفّ  معان، لمكاطنيفكا لمدكلة بالغة أىّمية ذات حيكية
 كالحككمة، األمر المكاطنيف بيف القائمة النفسية الفجكة كيزيد اإللكتركنية باإلدارة العامة الجميكر

كمنيا  العالـ دكؿ بمختمؼ اإللكتركنية اإلدارة العامة كمشاريع مخططات أماـ عقبة يشكؿ الذم
 اإللكتركنية اإلدارة العامة مشركع تطبيؽ نحك األكلى اليمف كمصر المتاف بدأتا تخطكاف الخطكة

 تكفير في اإللكتركنية كاالتصاالت المعمكمات تقنيات استخداـ إلى خبللو يتـ السعي مف كالذم
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ذا .لمجميكر متاحة كجعميا ،لممكاطنيف حككمية معمكمات كخدمات كتقديـ  ىي الدكلة كانت كا 
 كىي ،المعمكمات األكبر ليذه المزكد ألنيا الشبكة؛ عمى كالبيانات المعمكمات بأمف األكؿ المعني
 قكاعد كفرض يتكّلى تحديد مف ىي ذلؾ مقابؿ في األعماؿ، كلقطاعات لممكاطنيف الخدمة مقدـ

 .الحماية نظـ تفعيؿ إلى باإلضافة بالشبكة، التقني التعامؿ

 / التوصيات:ثانياً 
 كذلؾ عمى النحك اآلتي: ،في الدراسة إلييااستطاع الباحث أف يكجز أىـ التكصيات التي تكصؿ 

ألف اإلطار المؤسسي  ،ضركرة تحقيؽ التكامؿ التاـ بيف كافة مؤسسات الدكلةيدعك الباحث: إلى  -ٔ
فبل بد مف كجكد ىيكؿ  ،يمثؿ الكعاء الذم تصب فيو التشريعات كالسياسات كيجعميا قابمة لمتنفيذ

عمؿ شامؿ لتحقيؽ التكامؿ بيف المؤسسات الحككمية كتشجيع الكزارات عمى التعاكف في العمؿ 
مع بعضيا البعض كعمى تحقيؽ الربط كاالتصاؿ مع مستكيات الحككمة األخرل عبر شبكة 

 كاحدة.

يث يعبر اسمو عف إصدار تشريع خاص بالمعامبلت اإللكتركنية بحبالمشرع اليمني  :الباحث كصيي -ٕ
في  ميمان  مضمكنو لمكاكبة التطكر الحاصؿ في التقنيات اإللكتركنية، كالتي أصبحت تشكؿ أساسان 

ألف االقتصار  ؛بشكؿ خاص التعامبلت اإلدارية اإللكتركنيةبشكؿ عاـ، كفي  مكاطنيفالتعامؿ بيف ال
نية الناشئة عف التطكر عمى إجراء التعديبلت لمنصكص التقميدية لف يسمح بحؿ المشاكؿ القانك 

نما يجب سف قكانيف حديثة تستطيع أف تستكعب كؿ  المتسارع في المعامبلت اإللكتركنية، كا 
المتغيرات، كحتى ال يكصؼ نظامنا القانكني بالقصكر عف المحاؽ بركب التقدـ كالتطكر، كىك ما 

عطائ  يا القيمة القانكنية المناسبة.يستدعي اإلسراع بشرعنة ىذه الكسائؿ التقنية كاالعتراؼ بحجيتيا، كا 

نشػاء إدارة عامػة المشػرع اليمنػي  :الباحػث يقترح -ٖ إصػدار قػانكف مكافحػة جػرائـ تقنيػة المعمكمػات، كا 
مختصة بمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات )تتبع كزارة الداخمية(، ذات اختصاص نكعي عػاـ، يكػكف 

أعضػاؤىا مختصػيف مػف كزارة االتصػاالت مف اختصاصيا مكافحة الجػرائـ المعمكماتيػة كأف يكػكف 
 القكمي.   كاألمفالسياسي  األمفككذلؾ مف  ،كتقنية المعمكمات ككزارة الداخمية

سرعة إصدار البلئحة التنفيذية لقانكف أنظمة الدفع كالعمميات المالية بالمشرع اليمني  :الباحث دعكي -ٗ
نشاء،  اعتماد جيات مختصة بالتصديؽ عمى المعامبلت اإللكتركنية  أككالمصرفية اإللكتركنية، كا 
 ،قسـ خاص بالمعامبلت اإللكتركنية العادية]، بحيث يتبعيا قسماف المنصكص عمييا في القانكف ذاتو

، يككف ليا فركع في مختمؼ الكزارات تختص بمنح [كقسـ خاص بالمعامبلت اإللكتركنية الحككمية
مع إيراد  كد اإلدارية اإللكتركنية،قع، كتكقيع الف عف إصدار القراراتالتكقيع اإللكتركني لممسؤكلي

مف  يأمؿ الباحثنصكص قانكنية تعالج مكضكع مسئكلية جيات التصديؽ كحاالت اإلعفاء منيا، كما 
لبلعتراؼ بشيادات التكثيؽ األجنبية، أال كىك شرط المعاممة  شرطان  أك، ان دالمشرع اليمنى أف يضع قي

معاممة شيادة التكثيؽ الصادرة عف جيات يمنية معاممة لمتشريعات األجنبية  يعد دافعان بالمثؿ لكي 
 .إليوكالتزامات جية التكثيؽ، كصاحب التكقيع المرسؿ  ةكليؤ د مسيبالمثؿ، مع تحد

اإللكتركنية يضمف لؤلفراد كالدكلة معان االطمئناف  دارة العامةنظاـ آمف لئليكصي الباحث: بكضع  -5
فالسياسة المكثقة  ،عمى خصكصية حياتيـ كتأميف معمكمات األمف القكمي كتجعميـ أكثر أمنان 

 .إنجاح أمف المعمكمات إلىألمف المعمكمات جكىرية كضركرية خاصة أنيا تيدؼ 
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 ص رسالة دكتوراهـملخ

اجلبيؼبد انًٍٍُخانُظبو انتأدٌجً نهخبضؼني نقبٌَٕ 
 م.0000العام  ،جامعة أسيوط ،كلية احلقوق إىلرسالة دكتوراه مقدمة 

 أبو حسني يعل يعلالباحث/ حممد 
عمى عاتقيـ تحمؿ كاجبات أف طبيعة عمؿ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات تفرض  مما الشؾ فيو

الكاجبات المقررة بالنسبة لباقي المكظفيف العمكمييف، ىذا مف  إلى إضافةطبيعة خاصة  ذاتكظيفية 
ناحية كمف ناحية أخرم فإنيـ ببل شؾ ليسكا بمنأل عف المسئكلية عف األخطاء كالمخالفات الكظيفية التي 

، خارج مجاؿ عمميـ باعتبارىـ قدكة في المجتمع أكيمكف أف تقع منيـ أثناء القياـ بكاجباتيـ الكظيفية، 
طبيعة الحاؿ ليس ىناؾ ما يمنع أف تككف الجامعة تنظيمان اجتماعيان بالدرجة األساسية، كفي ىذا ألنو ب

، كسط اجتماعي بيف الفينة كاألخرل اإلطار فإنو مف الطبيعي أف تناؿ منيا النزاعات التي تحدث في أم
قات االجتماعية كاألكاديمية كفي ىذا المقاـ يأتي دكر المؤسسات العقابية كالقكانيف كالمكائح الناظمة لمعبل

كتصبح مرتعان لمخصكمات  ،حتى ال تنحرؼ الجامعة عف رسالتيا الكبرل ،داخؿ الكسط األكاديمي
لذلؾ تقررت أحكاـ خاصة لمسئكلية أعضاء ىيئة التدريس    كالجدؿ غير المجدم عمميان كأخبلقيان.

مف حيث طبيعة  سكاءن ، فيف العمكمييفلة التأديبية لممكظتختمؼ عف القكاعد كالمبادئ العامة لممساء
مف حيث إجراءات التحقيؽ كالمحاكمة كنكعية العقكبات التأديبية التي يمكف تكقيعيا  أكالكاجبات الكظيفية 

كلما كاف عضك ىيئة التدريس يجمع بيف ثبلث صفات أساسية . في حالة ثبكت المخالفة في حؽ احدىـ
و الكظيفية ىذه الصفات تتمثؿ في ككنو مكظؼ عاـ كعضك أدائو لكاجبات عمىيجب أف تنعكس جميعيا 

تكجد مجمكعة مف المبادئ األساسية التي تحكـ  كفي ىذا اإلطارىيئة التدريس كىك في النياية مكاطف. 
 أداء عضك ىيئة التدريس بالجامعات كمف في حكمو أىميا:

نما  -ٔ عضك ىيئة التدريس شأنو شأف أم مكظؼ عاـ ال يمثؿ نفسو أثناء القياـ بكاجبات كظيفتو كا 
 .لمثقة كاألمانة كحسف الخمؽ ذلؾ أف يككف أىبلن  عمىيمثؿ الدكلة مما يترتب 

كمدل تكافقو مع  ،معرفة حقيقة ذلؾ السمكؾلعضك ىيئة التدريس أف يراجع سمككو مف حيف ألخر  عمى -ٕ
 .مف خصكصيةكظيفتو كاجبات كأخبلقيات الكظيفة التي يشغميا مع األخذ في االعتبار ما تنفرد بو 

 شخصيان  امتيازان  أكالصبلحيات كالسمطات التي يممكيا عضك ىيئة التدريس ليست ميزة خاصة بو  -ٖ
نما ىي في الحقيقة كسائؿ  ،لو تزداد أىمية إدراؾ ىذه مياـ الكظيفة التي يتكالىا ك  إلنجازكا 

إداريان، فيذه الصبلحيات كالسمطات إنما ىي  كاف عضك ىيئة التدريس يشغؿ منصبان  إذاالحقيقة 
كمف ثـ يتعيف أف يتـ استخداميا  ،كليست لشخص عضك ىيئة التدريس ،مقررة لصالح الكظيفة

مف أجؿ خدمة  أم مف أجؿ تحقيؽ الصالح العاـ كتحديدان  أجميالتحقيؽ الغايات التي تقررت مف 
 إلىالعممية التعميمية كالبحثية داخؿ الجامعة كخدمة المجتمع المحيط بيا كاالرتقاء بمستكل أدائيا 

 أعمى درجة ممكنة مف الجكدة كالكفاءة.
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كقد يشكؿ جريمة جنائية مما يترتب  ،إخبلؿ عضك ىيئة التدريس بكاجباتو الكظيفية يشكؿ مخالفة تأديبية -ٗ
كتأديبيان عف ذات الفعؿ الكاحد الذم ارتكبو. كىذا التعدد في المسئكلية نتج عنو  جنائيان   مسألتوذلؾ  عمى

عضك  المتبعة أثناء مساءلة  اإلجراءاتتمثمت في أصكؿ  سكاءن مشاكؿ عديدة كجكىرية كغاية في الدقة 
  .إليوفيما ىك منسكب عضك ىيئة التدريس  ئتبر  أكالتي تديف أـ في الكممة الفصؿ ىيئة التدريس 

 تنظيـ قانكف مع بالمقارنة ، كتعديبلتو الجامعات اليمنية لقانكف كفقان  الدراسة ىذه تناكلتكقد 
 الخدمة قانكف مع بالمقارنة كتعديبلتو، اليمني الخدمة المدنية كقانكف كتعديبلتو، المصرية الجامعات
 األكؿ، المقاـ في عامان  مكظفان  ُيعد التدريس ىيئة عضك كمف ىذا المنطمؽ  فإف المصرم، المدنية
 طبػيعة ألف العامة، لمكظيفة العاـ النظاـ عف قميؿ أك كثير في تخرج ال عامة كظيفة البحثية كالكظيفة

باإلضافة  ،خاصة طبيعة ذاتتحمؿ كاجبات كظيفية  ـتفرض عمى عاتقيِ  ،عمؿ أعضاء ىيئة التدريس
كمف ناحية أخرم فإنيـ ببل شؾ ليسكا  ،مف ناحية اىذ ػيف،المقررة بالنسبة لباقي المكظف الكاجباتِ  إلى

أثناء القياـ  يـالتي يمكف أف تقع من كظيفيةكالمخالفات ال األخطاءتمؾ  عفبمنأل عف المسئكلية 
 الكظيفية. ـبكاجباتيِ 

 :أىمية الدراسة: أولً 
آلية إرساء مبدأ االنضباط الكظيفي كمكاجية المخالفات تتناكؿ الدراسة لككنيا ىذه ترجع أىمية  

 اأكانك  سكاءن التأديبية كاالنحراؼ السمككي التي يرتكبيا البعض مف الخاضعيف لقانكف الجامعات اليمنية 
مف المكظفيف مف غير أعضاء ىيئة التدريس، كما  أكأعضاء ىيئة التدريس أـ مف الييئة المساعدة 

كما يصاحبو مف زيادة في  ،لتزايد عدد الجامعات في الجميكرية اليمنية خاصة نظران  مثؿ أىميةت اأني
 كالييئة المساعدة . أعداد منسكبييا مف أعضاء ىيئة التدريس 

 ال تكجد دراسة متخصصة في الجميكرية اليمنية في ىذا المكضكع؛ ألف معظـ كبطبيعة الحاؿ 
ف كجد ذلؾ فبصكرة مختصرة  ال ترق ،التأديب في الكظيفة العامة بكجو عاـ المؤلفات تناكلت  ى إلىكا 

مكتبة اليمنية بالمراجع لدعـ  ال فإف الحاجة تبدك ممحة لدراسة ىذا المكضكع،المستكل المطمكب لذلؾ، 
 .المتخصصة

 : أسباب اختيار الموضوع:ثانياً 
 إلىفي المكتبة اليمنية كجدتيا تفتقر  مف خبلؿ االطبلع عمى بعض المؤلفات في ىذا المقاـ

ريس بشكؿ خاص شركح كمؤلفات في النظاـ التأديبي بشكؿ عاـ كفي مجاؿ تأديب أعضاء ىيئة التد
 الختيار المكضكع . فكاف ذلؾ دافعان لي

 : الدراسة مف اليدؼ: ثالثاً 
 الحصكؿ إلى تيدؼ كما اليمنية، الجامعات لقانكف الخاضعيف تحديد إلى الدراسةىذه  تيدؼ

 ككضع األىداؼ، بيف تعارض دكف التأديبي كالقضاء اإلدارة بيف تجمع متكاممة منظكمة عمى
 حمكؿ إلى التكصؿ ثـ كمف العامة، المرافؽ سير كُحسف التدريس ىيئة عضك ِلحماية الكفيمة الضمانات

 مجالس إرشاد إلى تيدؼ كما. كقضائي تأديبي نظاـ إيجاد في ُتسيـ أف يمكف كمقترحات كنتائج
 التأديبية اإلجراءات في الخمؿ مكاضع لمعرفة اليمف في التدريس ىيئة ألعضاء كالصبلحية التأديب
 .كاآلخر الحيف بيف فييا تقع التي
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 :الباحث واجيت التي الصعوبات: رابعاً 
 المصادر قمة عف الناجمة كالمعكقات الصعكبات مف كثير البحث عممية خبلؿ الباحث اعترضت

 قضايا عمى الحصكؿ لمباحث يتسف لـ -كأيضان  ،اليمني اإلدارم القانكف في المتخصصة كالمؤلفات
 دكر غياب جانب إلى العامة الكظيفة في التأديب في المتخصصة المصادر انعداـ ككذا ، إدارية
 كالفقو التشريع في دراسات مف كجد ما عمى اعتمدتُ  فقد كلذلؾ ،المجاؿ ىذا في اليمني القضاء
 عمى الحصكؿ كصعكبة اإلدارية، لممحكمة الحديثة األحكاـ عمى الحصكؿ صعكبة كأيضان  ، كالقضاء
 ال كظيفية أسرار بمثابة ذلؾ اعتبر حيث ،بالجامعات التدريس ىيئة أعضاء تأديب مجالس قرارات
 العديد بيف كتناثرىا التأديبية باإلجراءات الخاصة التشريعات كقمة ،إلييا التطرؽ أك بيا المساس يجكز
 .بيا كاالىتداء إلييا كالرجكع القكانيف ىذه جمع اقتضى مما األخرل القكانيف مف

 :الدراسػػة منيج: خامساً 
 إلى بحث مف تتبايف البحث مناىج فإف ثـ كمف غيرىا عف تميزىا التي الذاتية طبيعتيا دراسة لكؿ

 .التاريخية بالحقائؽ مستعينان  التاريخي المنيج الباحث انتيج حيث آخر،
 كالفتاكل األحكاـ كمجمكعة المتنكعة كالمراجع القانكنية الكتب عمى الدراسة ىذه في اعتمد كقد
 .اإلنترنت كشبكة يةمالعم كالرسائؿ كالدكريات كالقكانيف
 :الدراسة إشكالية: سادساً 
 تأديب في التأديبي النظاـ نجاعة مدل ما في تتمثؿ المكضكع حكؿ فاإلشكالية المنظكر ىذا مف
 التكازف بتحقيؽ كفيبلن  التدريس ىيئة عضك لصالح فعاالن  سبلحان  ُيعد الذم التدريس ىيئة عضك

 تأديبية مساءلة لو تؤمف أف في التدريس ىيئة عضك مصمحة متناقضتيف مصمحتيف بيف المطمكب
 .أخرل جية مف كاطراد بانتظاـ مرافقيا سير ُحسف عمى المحافظة في الجامعة كمصمحة ،عادلة
 :الدراسة خطة: سابعاً 

، كالتكصيات جشممت عمى النتائ وخاتمة أبواب وثالثة ،تمييدياً  فصالً مقدمة و  الدراسة تضمنت
المقصكد بأعضاء ىيئة التدريس، كالشركط الكاجب تكافرىا فيمف يعيف لبياف  تطرؽ الفصؿ التمييدي

كما  الكاجبات الكظيفية العامة كالخاصة. فقد تطرؽ لبياف الباب األوؿأما  .بييئة التدريس. عضكان 
وفي كعبلقتيا بالجريمة الجنائية   لبياف المخالفة التأديبية مف حيث تعريفيا كأركانيا، أيضان تطرؽ 

تعريؼ التحقيؽ كضركرتو كأىدافو كبياف السمطة المختصة بإحالة عضك ، تعرض لبياف  الباب الثاني
السمطة المختصة بمباشرة التحقيؽ مع  لبياف أيضان كتطرؽ  ،العاـ لمتحقيؽىيئة التدريس كالمكظؼ 

 أكلبياف آثار إحالة عضك ىيئة التدريس  أيضان عضك ىيئة التدريس كالمكظؼ العاـ ، كما تطرؽ 
لبياف  تطرؽ الباب الثالثو  المكظؼ العاـ لمتحقيؽ،  كبياف الضمانات الشكمية كالمكضكعية لمتحقيؽ.

كتشكيؿ مجالس تأديب أعضاء ىيئة  ،إجراءات المحاكمة التأديبية، كالسمطة المختصة بالمحاكمة
، كاتصاؿ مجمس التأديب بالدعكل التأديبية كاختصاصو، كسمطاتو، كطبيعة قراراتو، االتدريس كأنكاعي

 كانقضاء الدعكل التأديبية .
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 :الخاتمة: ثامناً 
 عدة نتائج كتكصيات مف أىميا: إلى كفي آخر الدراسة تكصؿ الباحث

  : أىـ النتائج:أولً 
النظاـ التأديبي ألعضاء ىيئة التدريس مقرر في قكانيف األنظمة المعاصرة كمنيا قانكني  -ٔ 

 مقتضياتيا. أكالجامعات اليمنية، كالمصرية، كذلؾ عند إخبلليـ بكاجبات كظيفتيـ التدريسية 
التحقيؽ اإلدارم مع المكظفيف كالتصرؼ فيو في اليمف مف اختصاص السمطة الرئاسية .أما في  -ٕ

 النيابة اإلدارية.  أكمصر فيتـ عف طريؽ السمطة الرئاسية 
( بشأف البلئحة التنفيذية لقانكف الجامعات اليمنية أسندت ٙٛ، ٗٛ)رقـمف خبلؿ أحكاـ المكاد   -ٖ

 . كالمخالفات " الئحة الجزاءات إلىالتفصيمية  اإلجراءات
العنصر اإلدارم في تشكيؿ مجمس تأديب أعضاء ىيئة التدريس ممثبلن في نائب رئيس الجامعة،  -ٗ

 .مف بيف أساتذة كمية الحقكؽ  ان كعضك 
 :التوصيات: أىـ ثانياً 

خراج الئحة الجزاءات في المشرع اليمنيالباحث: كصي ي -ٔ ، كالمخالفات الجامعية اإلسراع في إصدار كا 
صدار  .بالجامعات أعضاء ىيئة التدريس قرار بإشراؾ رئيس ىيئة مكافحة الفساد كعضك بمجمس تأديب كا 

( مف قانكف الخدمة المدنية بأف يحتفظ ٚٔٔ)المادة تعديؿ ليمني المشرع ا يقترح الباحث: عمى -ٕ 
ة اكالمساك  راتبو،المكظؼ المكقكؼ عف العمؿ احتياطيان بمرتبو كامبلن بدالن مف أف يصرؼ نصؼ 

( مف البلئحة التنفيذية لقانكف الجامعات اليمنية فيما تضمنتو مف عبارة ٙٛ) رقـبينيا كبيف المادة 
 .اإليقاؼريس عف عممو حرمانو مف مرتبو مدة ... كال يترتب عمى إيقاؼ عضك ىيئة التد

كيترتب  كالمتضمنة..." الخدمة المدنية  ( مف قانكفٖٙ)تعديؿ المادة المشرع المصرم  كما أتمنى مف
 ٙٓٔة بينيا كبيف المادة رقـ اكقؼ المكظؼ عف عممو كقؼ صرؼ نصؼ أجره " كالمساك  عمى

كقؼ عضك ىيئة  ىعبارة " يترتب عم تضمنتو مففيما  المصرم، مف قانكف تنظيـ الجامعات
 .التدريس عف العمؿ كقؼ صرؼ ربع راتبو 

عقكبة الخصـ مف المرتب بفترة زمنية كيحددىا بمدة شير  يدحدبتالمشرع اليمني الباحث: كصي ي -ٖ
 .غرار ما سار عميو المشرع المصرم ىشيريف عم أك

أف يجرم تحقيؽ مكتكب قبؿ تكقيع أم  ىالنص عم فيالمشرع اليمني  يقترح الباحث: عمى -ٗ
لغاء االستثناء الكارد في المادة)  .( بأف تكقع عقكبة اإلنذار كالتنبيو بدكف تحقيؽٜٙٔعقكبة، كا 

( مف ٜ٘) المشرع المصرم إلي إلغاء االستثناء الكارد في الفقرة الثانية مف المادةالباحث دعك يكما  
كاف  إذاجاز المشرع فيو  لمجية اإلدارية إجراء التحقيؽ شفييان أقانكف الخدمة المدنية كالذم 

 ثة أياـ.الخصـ مف األجر لمدة ال تجاكز ثبل أكالمكظؼ باإلنذار  ىالجزاء المكقع عم
بضركرة عقد دكرات تدريبية لرؤساء األقساـ كالعمداء كالمختصيف باإلدارة  يكصي الباحث: -٘

ككذا  ،أعضاء ىيئة التدريس عمىالكاجبات كالمحظكرات  عمىالقانكنية في الجامعات لمتعرؼ 
التحقيؽ كاإلجراءات السميمة في رفع  إلىأساليب التحرم عف التيـ المنسكبة إلييـ قبؿ اإلحالة 

جراءات التأديب  كحقكؽ المتيـ مف أعضاء ىيئة التدريس . ،الدعكل كا 
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