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الناشر
مركز حبوث شرطة الشارقة
يعد مركز حبوث شرطة الشارقة أحد مراكز البحوث األمنية اليت أنشئت يف دولئة اممئارا العربيئة اتححئد
بوصفه مركزاً يهحم بإعداد البحوث والدراسا العلميئئة حئئئول قضايا الشئئرطة واألمئ والعدالئئة اجلنائيئة
و باعحبئار مسسةئة علميئة حب يئة ئاد وطموحئة يفعحمئد يف دايئا ألئدافها علئ أفضئ األسئالي وأحئدث
اممكانيا .
ويفشم جماال عم مركئز حبئوث الشئرطة الدراسئا والبحئوث األمنيئة والشئرطية واتوضئوعا اتريفبطئة
بالعدالة اجلنائية حيث يهحم اتركز جبمع اتعلوما والبيانا وإعداد الدراسئا امحصئائية ودراسئة الاضئايا
والحطورا الةياسية واال حماعية واألمنية واجلنائية عل خمحلف الصعد احملليئة وامقليميئة والدوليئة الئيت
يفنعكس عل الوضع األمين يف دولة اممئارا العربيئة اتححئد كمئا يئول اتركئز الحمامئاً صاصئاً بالدراسئا
االسحشرافية اليت يفعحمد عل االطئع علئ الحئاريد ودراسئة معطيئا الواقئع مئ أ ئ رسئم الةئيناريولا
اتةحابلية ويفبين مبادرا متكننا م اسح مار الفرص وموا هة الححديا اتةحابلية.
ويهحم اتركز الحماماً صاصاً بإعداد الدراسا الحشغيلية اليت يفدعم محخذي الارار علئ مةئحوا امدار العليئا
كما ياوم اتركز بإ راء الدراسئا والبحئوث واتةئو اتيدانيئة كمئا يهئحم بإعئداد الكئوادر البح يئة ويفنمئيم
مسمترا وندوا وبرامج يفدريبية ويف ايفية ويفنويرية كما أنه يعكف عل زياد الوع األمئين داصئ جمحمئع
اممارا وإثراء اتكحبة األمنية م صعل نشر وإصدار اتسلفا العلمية ويهحم بعم البحئوث والدراسئا مئع
مسسةا

اجملحمع اتدن .

املراسـالت:

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مركز بحوث شرطة الشارقة ،ص.ب 29 .الشارقة
هاتف  ،+971 6 5945130فاكس +971 6 5382013
E-mail: alfikr.alshurti@shjpolice.gov.ae www.shjpolice.gov.ae

www.facebook.com/Alfikralshurti - http://twitter.com/#!/Alfikralshurti

مجيع حقوق الطبع والنشر الورقية واإللكرتونية حمفوظة لدورية الفكر الشرطي

دورية الفكر الشرطي
دورية الفكر الشرط

دورية ربع سنوية علمية حمكمة ومفهرسة يفعنئ بئالعلوم الشئرطية

ويفصدر ع مركئز حبئوث الشئرطة بالايئاد العامئة لشئرطة الشئارقة بئوزار الداصليئة بدولئة
اممئارا العربيئة اتححئد  .ويفابئ الدوريئة البحئوث للنشئر بئاللغحني العربيئة واملليزيئة
ويفعحمد مبدأ الوصول احلر للمعلومئا

 )CC By – NC- ND 3.0حيئث ككئ طباعئة أو

دمي احملحوا م موقع اجمللة املكرتون لعسحخدام الشخص العلم اخلئاص فائو و ئ
الحجاري شريطة عدم اتةاس جبميئع حائوا النشئر أو إشئعارا اتلكيئة الفكريئة وال وئوز
يفعدي أو نشر أو إعاد إنحاج أو نا أو يفرمجئة أو إنشئاء أعمئال مشئحاة مئ أصئرا أو بيئع أو
يفأ

أو يفرصيص ك أو أي زء م احملحويا اليت يحم احلصول عليها إلكرتونياً بأي وسيلة

كان باسح ناء ما لو مةمو به صراحة ضد قواعد الوصول احلر للبيانا  .ول جملئة دوليئة
يفهدف إىل يفأصي ويفطوير العلوم الشرطية بهدف مةاعد نمام العدالئة اجلنائيئة علئ دايئا
أم اجملحمع وسعمة أفراد ويفنشر الدوريئة اتةئالما األصئلية يف العديئد مئ الحخصصئا
العلمية يف جماال العلوم الشرطية أو العلوم اتحصلة بها.

اسرتاتيجية دورية الفكر الشرطي
2021-2017
الرؤية:

أن يفكون دورية الفكر الشرط م أفض الدوريا العربية العلمية احملكمة واتفهرسة اليت يفعن بالبحوث
األمنية.
الرسالة:

أن نعم بكفاء وفاعلية لحعزيز ود البحوث العلمية الشرطية اتنشور يف الدورية م صعل يفاديم البحوث
العلمية احملكمة الشرطية بشك دوري ربع سنوي يف دورية مفهرسة حملي ًا ودولياً.
القيم:
•

العم برو الفريا.

•

احليادية واألمانة العلمية.

•

اتةسولية اجملحمعية للمجحمع العلم .

•

الحميز واالبحكار.

األهداف االسرتاتيجية:
•

يفةليو الضوء بشك علم عل الاضايا األمنية اليت يفهم اجملحمئع ممئا يعئزز ال ائة تحخئذ الائرار
األمين.

•

امسهام دياً يف إثراء البحث العلم يف جماال العلوم الشرطية م صعل نشر البحوث األمنية.

•

إطعا طاقا امبدا والحنافس العلم وفحح اجملال أمام الرتق األكادك .

•

دعم اتكانة العلمية واألكادكية لئ "مركز حبوث شرطة الشارقة".

•

يفعزيز رضا اتحعاملني باخلدما اتادمة.

اجلمهور املستهدف:
•

منحةبو قو الشرطة واألم م الضباط وصف الضباط واألفراد واتدنيني وطلبة األكادكيئة والكليئا
واتعالد األمنية والشرطية واخلرباء والباح ني يف اجملال األمين.

•

محخذو الارار األمين ومراكز دعم اختاذ الارار.

•

اجلامعا ومراكز البحث العلم واهليتا واتنمما امقليمية والدولية ووسائ امععم واخلئرباء
واتحخصصون يف جماال الحمام الفكر الشرط .

سياسة جودة دورية الفكر الشرطي
2021-2017
تسعى وحدة الفكر الشرطي بإدارة مركز حبوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للعمل
بفعالية يف إصدار د ورية علمية ربع سنوية حمكمة ومفهرسة تعنى بالعلوم الشرطية والعلوم األخرى
ذات الصلة بها ،من خالل آلية معتمدة الستالم البحوث وتصنيفها وحتكيمها وطباعتها وإخراجها
وتسليمها للمطبعة بعد التدقيق اللغوي واإلخراج العلمي والفين وبعد ذلك نشرها وتوزيعها حملي ًا
ودولياً ،مبا يتوافق مع متطلبات املواصفة الدولية  ،ISO 9001:2015كما تهدف دورية
الفكر الشرطي إىل:
•

إثراء الفكر الشرطي األمين من خالل التنمية املستدمية للمعارف ذات الصلة بالعمل
الشرطي.

•

نشر الدراسات والبحوث الشرطية واألمنية واإلدارية والقانونية وأية دراسات أو حبوث
معرفية أخرى ذات الصلة باجملال الشرطي واألمين.

•

نشر الدراسات والبحوث الشرطية واألمنية والقانونية املرتمجة أو املعدة باللغة اإلجنليزية.

•

نشر تقارير املؤمترات والندوات ومراجعات الكتب ذات العالقة.

كما تلتزم وحدة دورية الفكر الشرطي بالقيام بعمل املراجعات الداخلية بصفة دورية مع اختاذ
اإلجراءات التصحيحية والوقائية املناسبة بهدف استمرارية التطوير والتحسني.
وحترص دورية الفكر الشرطي على أن تكون مرجعاً علمياً موثقاً يتسم باحلداثة واألصالة
واالعتمادية واالستجابة وأن تكون متاحة للباحثني واملهتمني والعاملني يف املؤسسات األمنية على
املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.
اللواء
سيف حممد الزري الشامسي
قائـــد عـــام شرطــة الشارقـــة
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قواعد النشر يف دورية الفكر الشرطي
تنشر البحوث بالدورية على مسؤولية أصحابها

وهي تعرب عن آرائهم وال تعرب بأي حال عن رأي دورية الفكر الشرطي

أوالً  -شروط النشر:

 -1تقبللل الدوريللة نشللر البحللوث العلميللة امليدانيللة األمربيقيللة أو البحللوث النوعيللة
التحليلية يف جمال العلوم الشرطية أو العلوم ذات الصلة باألمن مبفهومه الشامل.
 -2يراعى يف البحث قواعد وأصول البحث العلمي ملن حيلث األسللوا واالستقصلاء
واملنهج .وأن يكون البحث جادًا وأصيالً وموضوعياً ومل يسبق نشره.
 -3يف البحوث األمربيقية امليدانية جيب أن يشتمل البحث على مقدملة يوضلع بهلا
اإلطللار النيللري والدراسللات السللابقة ومشللكلة الدراسللة وأهللدافها وأس ل لتها أو
فرضيتها وأهمية الدراسة وحمددات الدراسة والتعريل واملصلطلحات وإجلراءات
الدراسة اليت تتضمن جمتمع الدراسة والعينة وأداة الدراسة وصلد وثبلات األداة
وجماالت الدراسة ومنهج الدراسة ثم عرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
 -4تدرج يف مجيع األحباث اهلوامش يف آخر الصفحة واملراجع يف نهاية الدراسة.
 -5جيب أن يكون البحث مطبوعاً بإحدى اللغلتني العربيلة أو اإلجنليزيلة عللى أال
يزيد حجم البحث على  30صفحة من القطع العادي .A4
 -6ختضع البحوث والدراسات للتحكيم وفقاً للضلواب العلميلة املتعلارف عليهلا ،ويقلوم
الباحث بإجراء تعديالت احملكمني عللى حبثله وفلق التقلارير املرسللة إليله وموافلاة
الدورية بنسخة معدلة.
 -7تعطى األولوية يف النشر للبحوث حسلب األسلبقية الزمنيلة لللورود إىل الدوريلة،
وذلك بعد إجازتها حتكيمياً ووفقاً لالعتبارات العلمية والفنيلة الليت تراهلا هي لة
التحرير.
 -8تنقل احلقو املتعلقة باألعمال املنشورة إىل الدورية على أن مينح الباحث نسلخة
واحدة من العدد املنشور فيه حبثه مع مخس عشرة مستلة منه.
 -9ال تعاد أصول املواد العلمية إىل أصحابها سواء نشرت أم مل تنشر.
 -10للدورية احلق يف نشر أو عدم نشر ويف احلذف أو اإلضافة على املادة املنشلورة إذا
كانت تتعارض مع السياسة العامة للنشر.

ثانياً – اتراسع :
-1

يرسل الباحث نسختني من البحث الذي يرغب يف نشلره ملع نسلخة إلكرتونيلة
على أن يتضمن البحث مستخلصاً باللغتني العربية واإلجنليزية يف صفحة واحلدة

-2

ويتكون من  250كلملة ،وموضلح ًا بله الكلملات الداللة عللى التخصلي اللدقيق
للبحث وبواقع  5مفردات.
ترسل البحوث على عنوان الدورية املدون بها مرفقاً بها ملخصلاً للسل ة الذاتيلة
للباحث يف  5أسطر مع الس ة الذاتية الكاملة مع صورة شخصية للباحث.

ثال اً – طرياة الحوثيا:
-1

-2

-3

-4

جيب أن يش الباحث إىل ما يقتبسه من اآلخرين سواء أكلان ذللك عللى شلكل
نصوص منقولة حرفياً أم أفكاراً لبلاحثني آخلرين ولكنهلا مصلوغة بلغلة الكاتلب
نفسه.
يدرج أي مرجع يشار إليه يف منت البحث يف نفس الصفحة على أن تصن كافلة
املراجع يف قائمة واحدة يف نهايلة البحلث عللى أن توضلع املراجلع العربيلة أو ًال
وتليها املراجع باللغة األجنبية.
يف املراجع اإللكرتونية يراعى أن يتم توثيق املرجع طبقاً لطريقة التوثيلق املعتملدة
" APAالنسخة اخلامسة" ويراعى أن يشار إىل اسلم وعنلوان املوقلع اإللكرتونلي
وتاريخ حتميل املادة العلمية واسم املؤل املالك حلقو النشر اإللكرتوني.
يراعى الرتتيب األجبدي عند كتابة املراجلع يف الصلفحة عللى أن يكتلب االسلم
األول للمؤل إذا كلان املرجلع عربيل ًا أو حسلب لقلب العائللة إذا كلان املرجلع
أجنبياً.

رابعاً – الححكيم:

ختضع البحوث للتحكيم من قبل حمكمني معتمدين لدى الدورية وتشمل عناصلر
التحكيم ما يلي:
 -2اجلدة واألصالة.
 -1القيمة العلمية للبحث.
 -4مناسبة منهج البحث.
 -3مناسبة اإلطار النيري.
 -6دقة عرض النتائج وتفس ها.
 -5مناسبة األدوات املستخدمة.
 -8أصالة املصادر والربامج وتنوعها.
 -7األمانة العلمية ودقة التوثيق.
 -9جودة األسلوا وسالمة اللغة
 -10توصيات البحلث وملدى أهميتهلا
عملياً.

صامةاً – اتكافآ اتالية:

تصللرف الدوريللة مكافللية ماليللة للبحللوث املنشللورة بهللا وألغللراض إمتللام إجللراءات
التحويالت البنكية يرسل الباحث س ة ذاتية خمتصرة موضح ًا بها امسه كلامالً كملا
هو مدون يف بطاقة إثبات الشخصية أو اهلوية أو جلواز السلفر ووسلائل االتصلال بله
وعنوانه بالتفصيل واسم البنك وعنوانه بالتفصيل ورقم احلساا البنكلي وكلود البنلك
املصريف.

هيئة التحرير
▪ اتشئئئئرف العئئئئئئام:
▪ رئيئئئس الححئئئئئرير:

اللئئئئئئواء سيئئف حممئد الئزري الشامة
قائئئئد عئئئام شئئئرطة الشارقئئئئة

العميد الدكحئئور صالئئئد محئد احلمادي
مدير مركز حبوث شرطة الشارقة

▪ امشئئئراف الحنفيئئذي:

العايئئد علئئئئئ سيئئئئئئئئف الذباحئئئئئئ

▪ مديئئئئئر الححريئئئئئئر:

اتائدم الدكحور سيفان عل صليفة ب سيفان

نائ مدير مركز حبوث شرطة الشارقة

رئيس قةم الحخطيو االسرتايفيج والحميز اتسسة
بأكادكية العلوم الشرطية بالشارقة

▪ امشئئئراف العلئئئئئم :

اتادم عبداللئئئئه حممئئئئد اتليئئئئئئئئئح

▪ امصئئدارا والنشئئئر:

اتةئئئاعد /أمحئئئئد أميئئئئئئئ الزرعئئون

رئيس قةم البحث العلم
مبركز حبوث شرطة الشارقة

الرقي أول /منئئئ حممئئئئد الئمئئئزروع
العريف /سيئئئئئد حممئئئئئئود صليئئئئئئئئ
امداري /سوريئئئئش بدمئئئئئئئنا مهيئئئئئئ
▪ الرتمجئئئئئئئئئئئئئئئة:

الرقي أول /الطيئئئ مبئئئئارك أمحئئئئئئد

▪ الحدقيئئئئا اللغئئئئوي:

الدكحور لئئئئدا عبداحلميئئئد أو يئئئدن
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أعضاء اهليئة العلمية
لدورية الفكر الشرطي
 -1العميد الدكحور .صالد محد احلمادي

 -2اتائدم الدكحور .سيفان عل ب سيفان

 -3اتادم الدكحور  .رقيئئة اسم اتازم
 -4اتادم الدكحور .أمحئئد عادل اتعمري
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يسعى مركز البحوث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة دائماا ماخ الااص اراتارا
المتتالياة االمتووةاة لتاريااة الالار الشاارطي ةةاى وياادة الااوةي المعر اي ااي
كا ة دراب المعر ة اا جاها ها الحاضرة االمستقبةية اذلك لةوهل موها مخ قبل
المتخصصيخ االباحثيخ االموتسبيخ ي مجالات العمل الشرطي المختةاة.
ايحااارر مركاااز البحاااوث كيالوياااة لتيااا ةةاااى قاااتي رااااو ا تياااتة ماااخ
الموضوةات البحثية التاي يات ااتيارهاا بلال ةواياة ادقاة لاارة مواكباة كا اة
القضايا االتحتيات بما يحقق الواا الملةاوب ماخ هشارها بالتارياة اماخ ها ا
المولةااق هقاات ااي ها ا العااتد مجموةااة متمياازة مااخ ال بحاااث العةميااة االتااي
تس بالتووع االتصتي لةقضايا ال موية االقاهوهية االا تماةية اغيرها الاا كاك
أن ذلك بات ا ساقا م ال هتاف الاساترا يجية لهاا ايتااق ما و ها هاا العةمياة
االمعر ية التي واكب احتيا ات ا لةعات متعامةيها ي كا ة مجالاات العمال
ال موي.
كمااا ساااه داريااة الالاار الشاارطي مااخ الاااص مااا قتم ا مااخ معااارف هساااهية
مختةاة ي ومية مهارات الإبتاع االابتلار لتى كا ة العامةيخ بالحقل ال موي الا
كك أن ذلك يؤدي لى التلوير االتحسيخ المستمر ي بيئات العمل المختةاة
اهااو مااا يااوعلي بالإيجاااب ةةااى قااترة المؤسسااات ال مويااة ااي حقيااق الومااو
المتسارع هحو همو أ ضل يحاظ لل مة رياد ها ايت بها لى المقتمة دائما ي
مسيرة التومية االوماء.
اهوااوأ أن داريااة الالاار الشاارطي ا ااي واال ائحااة كوراهااا كو ياات  )19سااوف
توس ي ارتارا ها الإللتراهية بالمقارهة م ارتارا ها الورقياة كار راء احتاراوي
املةب ي مثل ه أ الظراف.

هذا وهللا ولي التوفيق،،،

العميـد الدكتور خالـــد محــد احلمادي
مديـر مركـز حبـوث شرطـة الشارقة
رئيس حترير دورية الفكــر الشرطي
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مستخلـص
تعدّ عمليات التفتيش األمين أحد األساليب اليت تلجأ هلا األجهزة الشرطية للحد من اجلرمية ،لذا فإنّ اإلدارة الفعالة لتلك
العمليات تصبح أمرًا الزمًا وحتميًّ ا ال غنى عنه ،مبا يشمله من ختطيط وتنظيم بني القائمني بالتنفيذ ،ومجع
املعلومات السليمة والدقيقة ،وتوفري التجهيزات املادية ،ووسائل االتصال املناسبة ،كلّ ذلك ميثل عوامل جناح تلك
العمليات ،وما يستتبعه من حتقيق أغراضها يف إقرار األمن يف النهاية.
لذا هدف هذا البحث إىل التوصّل لدور اتباع املنظومة اإلدارية الناجحة يف فعالية عمليات التفتيش األمين.
ولقد اتّبعت جمموعة البحث منهجًا وصفيًا حتليليًّا بغرض دراسة آليات تطوير العمليات التفتيشية ،وحتليلها إللقاء
الضوء على املقومات اليت جيب توافرها خالل تلك املرحلة ضمانًا لنجاحها والوقوف على املشكالت اليت تعرتضها،
وكذلك التعرف على املشكالت اليت تصادف مرحلة اإلعداد والتجهيز على أساس من الواقع العملي ،يف حماولة للوصول
حللول ومقرتحات واقعية تكون قابلة للتنفيذ يف هذا الصدد.
وتوصّل البحث إىل أنّ هناك عدة مقومات جيب توافرها عند اإلعداد والتجهيز لعملية التفتيش ،وأنه رغم تتعدد
املشكالت اليت ميكن أن تصادف مرحلة اإلعداد يف عملية التفتيش ،إال أن هناك عدد من السبل اليت ميكن أن تساهم يف
التغلب على تلك املعوقات .وأخريا توصل البحث إىل أن اتباع املنظومة اإلدارية السليمة يسهم بشكل كبري يف فعالية
عمليات التفتيش األمين.
وأوصى البحث بضرورة تطوير املنظومة اإلدارية لعملية التفتيش األمين ،فيجب أن يكون إفراد العملية على مستوى
عالٍ من التدريب ،وإجراء تدريبات مشرتكة (حملية – ودو لية) مع جهات إنفاذ القانون الرائدة ،كما جيب االستعانة
بالوسائل العلمية الفنية التقنية املساعدة ،وأخريًا تسخري احلس والتوقع والتنبؤ األمين يف استشراف سيناريوهات
التحديات األمنية املستقبلية لعمليات التفتيش األمين.

مفردات البحث:

اإلدارة – املنظومة اإلدارية – التفتيش األمين – عمليات التفتيش – عمليات التفتيش األمين الفعال

 -1الدكتور سعيد الصريدي لديه العديد من املؤلفات واألحباث العلمية املنشورة ،وكانت له مساهمات فعالة
من خالل مساهمته يف املؤمترات احمللية والعاملية ،وتبوأ عددا من املناصب القيادية ،وفاز بكثري من اجلوائز
واألومسة وامليداليات.
 -2الدكتور إيهاب احلجاوي أستاذ زائر يف عدد من الكيانات العلمية ،حصل على درجيت دكتوراه (األوىل يف:
قانون محاية البيئة جامعة عني مشس ،الثانية يف :اإلدارة العامة -أكادميية السادات) ،اعتمد كمستشار
تدريب يف العديد من املؤسسات واجلهات الرمسية ونفد العديد من الربامج التدريبية ،نالت أحباثه ومؤلفاته
العلمية العديد من اجلوائز وشهادات التقدير احمللية والدولية.
 -3الدكتور إيهاب العماوي حماضر دولي معتمد يف العديد من الكليات واجلامعات األكادميية ،كما أن لديه من
العديد األعمال البحثية املنشورة.
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Abstract
Security inspection is among measures taken by police to prevent crime, therefore, its
effective management is essential. Security inspection management encompasses
coordination between those in charge of implementation; collection of accurate
information; providing material resources and appropriate communication means.
These are the factors for successful security inspection operations. This research is
intended to identify the role of successful management system in the effectiveness of
security inspection operations. Research adopted descriptive, analytical approach. The
aim was to identify the essential elements required for the success of security checks,
as well as impediments during preparation phase. Research found that a host of
essential elements were required in the preparation for an inspection operation, and
that many problems could be encountered during this phase, but however numerous
ways are there to overcome such impediments. Research summed up with the
importance of sound management system in the effectiveness of security inspection
operations, and that security inspection management system should be developed
through highly trained inspection teams and joint training with leading law
enforcement entities. Research also recommended the need to make use of technical
aids and of security prediction in the future foresight of relevant security challenges.
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مقدمة:
ازدادت وطأة التحديات التي تواجه األجهزة الشرطية في الفترة الحالية ،والناجمة عن

ازدياد في معدالت الجريمة وتطورها وحداثة وسائلها وبعد أهدافها ،كما ال يمكن إغفال التطور
التكنولوجي والطفرة العلمية الشديدة التي ظهرت في معظم نواحي الحياة ،وانعكاس ذلك على
انتشار ظواهر إج ارمية لم يخبرها المجتمع من قبل(.)1
إن ما سبق يضخم من المسؤولية الملقاة على عاتق األجهزة الشرطية ،ويدعوها إلى
وجوب مواكبة هذا التطور في مجال مكافحة الجريمة ،للحد منها وإمكانية السيطرة عليها.
وتعد عمليات التفتيش األمني أحد األساليب التي تلجأ لها األجهزة للحد من الجريمة،

وتأكيدا للتواجد النشط والفعال على الساحة األمنية ،وتصفية
أسلوبا لفرض السيطرة،
باعتبارها
ً
ً
البؤر اإلجرامية ،وضبط الخارجين على القانون ،وحتى المتالك زمام المبادرة في مواجهة
األزمات األمنية وإدارتها ،إلى غير ذلك من األهداف األمنية المتعددة.
الزما وحتميا ال غنى عنه ،بما يشمله
لذا فإن اإلدارة الفعالة لتلك العمليات يصبح ًا
أمر ً
من تخطيط وتنظيم بين القائمين بالتنفيذ ،وجمع المعلومات السليمة والدقيقة ،وتوفير التجهيزات
المادية ،ووسائل االتصال المناسبة ،كل ذلك يمثل عوامل نجاح تلك العمليات ،وما يستتبعه
من تحقيق أغراضها في إقرار األمن في النهاية.

إشكالية الدراسة:
تعد عمليات التفتيش األمني عصب العمل الشرطي وأحد أهم ركائزه التي تظهر قوة
كثير ما تذهب الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة سدى نتيجة
وحرفية األجهزة الشرطية ،لكن ًا
لعدم اإلدارة الجيدة لعمليات التفتيش األمني ،فقد تتضافر جهود العديد من الجهات الشرطية
للقيام بعمليات تفتيشية لتحقيق أغراض أمنية ،إال أن تلك الجهود تعجز عن تحقيق أغراضها،
 -1سعيد الصريدي ،وآخرون ،تحديات األمن الوطني ،مطبوعات كلية الشرطة ،أبوظبي2018 ،م ،ص.2
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نتيجة التعجل في التخطيط لعملية التفتيش ،أو عدم الدقة في التفتيش ،أو اإلسراع في عملية
التفتيش دون إنجاز األهداف ،أو التخلي عن استكمال بقية محتويات المكان عند ضبط بعض
األشياء ،أو القيام بالتفتيش في وقت غير مناسب ،أو إلى تسرب المعلومات إلى المأذون

بتفتيشهم ،أو إلى إهمال التحفظ على المتهم والمضبوطات ،أو إهمال االستعانة بالمساعدات
الفنية في التفتيش ،أو التفتيش دون إلمام المشاركين بكافة جوانب الواقعة ،أو عدم توفير
الصالحيات الالزمة للقيام بالتفتيش ،أو انشغال القائم بالتفتيش بأعمال تحر أخرى أثناء
التفتيش ،أو غير ذلك من األخطاء الشائعة لعمليات التفتيش ،والتي يمكن أن تعزى جميعها

إلى سوء إدارة تلك العمليات.

في حين أن اإلدارة الفعالة عمليات التفتيش األمني سيرفع من كفاءتها ،وسيضمن
سليما لتحديد األهداف ،ووضع
تقدير
ًا
بدءا من مرحلة تقدير الموقف
ً
تحقيق كافة أغراضهاً ،
مرور بمرحلة اإلعداد والتجهيز للعمليات التفتيشية ،إلى مرحلة إدارة كافة
ًا
خطة الوصول إليها،

اإلمكانيات البشرية والمادية والمعلوماتية بكفاءة بغية تحقيق النتائج المرجوة ،وانتهاء بالتطوير
المستمر لسبل مكافحة الجريمة.

تساؤالت الدراسة:
تتبلور إشكالية الدراسة في تساؤل رئيس ،هو :كيف يمكن إدارة عمليات التفتيش
األمني بفعالية؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية ،هي:

 -ما القواعد الواجب اتباعها عند القيام بالعمليات التفتيشية؟

 ما األخطاء والسلبيات التي يقع فيها رجال البحث الجنائي عند القيام بالعملياتالتفتيشية؟

 -ما المقومات التي تكفل نجاح مرحلة اإلعداد والتجهيز لعملية التفتيش؟

 ما مدى إمكانية توظيف االتجاهات التدريبية في االرتقاء بأداء العنصر البشري فيالعمليات التفتيشية؟

 ما مدى إمكانية توظيف التقنيات الحديثة في مرحلة اإلعداد والتجهيز لعمليةالتفتيش؟
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أهداف الدراسة:
يهد ف البحث إلى إلقاء الضوء على ماهية البحث الجنائي ودوره في العمليات

التفتيشية ،والتأكيد على ما يقوم به رجال البحث الجنائي من جمع التحريات واإلعداد والتجهيز
لعملية التفتيش ،والتأكيد على أهمية تلك المرحلة باعتبارها أحد مراحل إجراء عملية التفتيش،

وذلك بإجراء تحريات دقيقة تساعد على وضع الخطة المناسبة للعملية ،وضرورة أن تكون
الخطة متكاملة ومحكمة تهدف إلى تحقيق أغراضها ،مع الحفاظ على سالمة األفراد المشاركين

في العملية ،باإلضافة إلى ضرورة وجود العنصر البشري المؤهل والمدرب ،وأن يكون هناك
تنسيق فعال بين القوات والجهات المشاركة.

منهج الدراسة:
منهجا وصفيا تحليليا يهدف إلى دراسة آليات تطوير العمليات
اتبعت مجموعة البحث
ً
ضمانا
التفتيشية ،وتحليلها إللقاء الضوء على المقومات التي يجب توافرها خالل تلك المرحلة
ً

لنجاحها والوقوف على المشكالت التي تعترضها ،وكذلك التعرف على المشكالت التي
تصادف مرحلة اإلعداد والتجهيز على أساس من الواقع العملي ،في محاولة للوصول لحلول

ومقترحات واقعية تكون قابلة للتنفيذ في هذا الصدد.

أدوات الدراسة:
استعانت مجموعة البحث في إعدادها لهذه الدراسة بمجموعة من األدوات على النحو
اآلتي:
 -1األدوات الرئيسة :وتتمثل في المؤلفات والمراجع والرسائل واألبحاث والمقاالت
المتخصصة.

 -2األدوات الثانوية :محاضرات وندوات مع بعض قيادات الشرطة.

خطة الدراسة:
مقدمة:
المبحث األول :عمليات التفتيش األمني
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المطلب األول :ماهية عمليات التفتيش األمني
المطلب الثاني :اإلدارة الشرطية لعمليات التفتيش األمني

المبحث الثاني :إشكاليات إدارة عمليات التفتيش وآليات تفعيلها
المطلب األول :إشكاليات عمليات التفتيش األمني

المطلب الثاني :آليات تفعيل عمليات التفتيش األمني
الخاتمة

املبحث األول
عمليات التفتيش األمين
تعتبر عمليات التفتيش األمني من أنجح األساليب التي تقوم بها أجهزة األمن لمنع

ارتكاب الجريمة أو مكافحتها بعد ارتكابها ،وذلك بما تحققه من القضاء على الفرص المواتية
الرتكاب هذه الجرائم ،ومحاولة منع ارتكابها في مختلف صورها ،باإلضافة لما تعكسه من
إشاعة الثقة والطمأنينة في نفوس أف ارد المجتمع ،وردع العابثين باألمن ،وتوجيه هذه العمليات
لضبط الهاربين من وجه العدالة ،سواء كانوا محكومين عليهم أم متهمين هاربين من تنفيذ

األحكام(.)1

وعمليات التفتيش األمني هي في حقيقة أمرها صورة من صور عمليات الشرطة تتخذ
منظما متكامالً يهدف إلى إقرار األمن والطمأنينة في نفوس المواطنين في إطار
شكالً جماعيا
ً
من سيادة القانون.
وللتوصل لماهية العمليات فلقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين كاآلتي:
المطلب األول :ماهية عمليات التفتيش األمني
المطلب الثاني :متطلبات إدارة عمليات التفتيش األمني
 -1أمجد الشافعي ،مذكرات دورة البحث الجنائي التأسيسية ،معهد تدريب مصلحة األمن العام ،القاهرة2010 ،م،
ص .92

[]24

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املطلب األول -ماهية عمليات التفتيش األمين:
ال -تعريف عمليات التفتيش األمين:
أوّ ً

تعد عمليات التفتيش األمني من أهم عمليات الشرطة ووسائلها في مكافحة الجريمة

وكفالة األمن العام ،فهي "العمليات التي تقوم فيها الشرطة بدك حصون الجريمة بهدف القبض

على األشقياء ،وتجريدهم من أسلحتهم وضبط أدلة الجريمة حتى تجد عناصر اإلجرام نفسها

اما وقد غلبتها قوى األمن"(.)1
دو ً

أو هي "عملية من عمليات الشرطة الطارئة أو المؤقتة التي تهدف إلى توجيه جهود

مجموعة من أفراد الشرطة نحو إقرار األمن في إطار الشرعية وسيادة القانون من أجل بث
الطمأنينة في نفوس المواطنين"(.)2

ويمكن القول إن عمليات التفتيش األمني تحتوي على مفهوم موسع ومفهوم ضيق .أما

المفهوم العام والموسع فهو ترسيخ القواعد القانونية وتطبيق مبدأ سيادة القانون وبث الطمأنينة

في نفوس المواطنين .أما المفهوم الضيق فهو ضبط الخارجين على القانون واألشقياء وحائزي
األسلحة النارية بدون ترخيص وضبط الهاربين من تنفيذ األحكام.

وفي ضوء ما سبق ...نرى أن عمليات التفتيش األمني هي "عمليات شرطية استثنائية

سرية ،تتضافر فيها جهود األجهزة األمنية المختلفة ،من خالل التنسيق والتنظيم فيما بينهم،
في إطار من القواعد القانونية والشرعية ،للقيام بفحص األشخاص واألماكن في منطقة جغرافية
محددة ،تشير المعلومات األمنية الحتمالية كونها بؤرة إجرامية أو وكر إجرامي ،بغرض ضبط
الخارجين على القانون والمشتبه بهم والتحفظ على أية ممنوعات ،وبهدف الحد من الظواهر
اإلجرامية ،ولبث الطمأنينة والثقة في نفوس أفراد المجتمع"(.)3

 -1محمد درويش ،إدارة عمليات الشرطة ،مطبعة كلية الشرطة ،القاهرة1998 ،م ،ص .225
 -2محمد نجيب ،وآخرون ،الحمالت التفتيشية وأثرها في انخفاض معدالت الجريمة ،معهد تدريب ضباط
الشرطة ،القاهرة2006 ،م ،ص .18
 -3نقصد بالوكر اإلجرامي :مكان إقامة المجرمين وتجمعهم ،ونقصد بالبؤرة اإلجرامية :مكان مزاولة المجرمين
لنشاطهم غير المشروع.
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ثانيًا -عناصر عمليات التفتيش:

كاآلتي:

نستنتج من التعريف اإلجرائي السابق أن أهم األسس التي تقوم عليها عملية التفتيش

 -1التعاون والتنسيق ،وذلك بين أجهزة الشرطة المختلفة لتحقيق الغرض المرجو منها.

 -2إطار من الشرعية وسيادة القانون ،والتي ينبغي القيام بعمليات التفتيش في
حدودهما.

 -3االستثنائية ،فهي عمليات طارئة أو مؤقتة لمواجهتها ظروًفا أو أحواالً تحتدم بها
مظاهر اإلخالل باألمن.
 -4توافر معلومات أمنية ،تحمل صفة الجدية ،وتشير إلى وجود خطورة إجرامية.
 -5التخطيط التكتيكي ،من خالل قيادات ذات خبرة كافية في مجال العمل الشرطي
الميداني.

 -6السرية التامة ،لتحقيق عنصر المفاجأة للعناصر المراد ضبطها في العملية.
 -7االستغالل الفعال ،لكافة اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة.
 -8خطط تشغيلية ،توزع فيها المهام على المشاركين طبًقا لتخصصاتهم.
ثالثًا -أنواع عمليات التفتيش:

 -1عمليات التفتيش المحددة:

ويقصد بها تلك العمليات التي تقوم بها أجهزة شرطية إنفاذا لوظيفتها القانونية ،من

كثير ما يرتبط باستكمال إجراءات تحقيق حادث معين سبق ارتكابه
خالل تحقيق غرض معين ًا
رغبة في استجالء غموضه ،مثل القيام بعمليات تفتيش للقبض على أحد المجرمين المطلوبين
في التحقيق ،أو القيام بحملة تفتيشية مكبرة لتمكين المعمل الجنائي من فحص محل الحادث،
أو للبحث عن األدلة ،أو تنفيذ قرار النيابة ،أو تمكين النيابة العامة من تصوير الحادث.

 -2عمليات التفتيش الفردية:

يقوم بتلك العمليات مراكز الشرطة ،كل في نطاق اختصاصه الجغرافي ،باإلمكانيات

المتاحة له بعد تحديد الظواهر اإلجرامية المنتشرة في دائرة المركز ،ويكون اإلعداد لتلك
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العمليات بمعرفة ضباط المركز ،حيث يتم إجراء التحريات الالزمة وتعرض على مدير المركز
الذي يبدي رأيه بالموافقة ،ثم العرض على القيادة التابع لها المركز ألخذ الموافقة النهائية على
تلك العملية.
 -3عمليات التفتيش المكبرة:

وهي العمليات التي تتخذ شكالً شرطيا جماعيا منظ ًما ،وتستهدف البؤر اإلجرامية في
طابعا
نطاق أكثر من مركز شرطة ،وتكون الظواهر اإلجرامية بتلك المراكز متشابهة وتأخذ
ً

وغالبا ما تنضم لتلك العمليات قوات من المهام الخاصة ،ويقوم باإلعداد لتلك
احدا أو مقارًبا،
و ً
ً
العمليات مديريات التحريات باالشتراك مع ضباط مباحث المراكز المقام بها عمليات التفتيش

األمني ،وباالستعانة بأفراد الشرطة السريين والمصادر السرية األخرى ،لتحديد أغراض عملية
التفتيش وتحقيق أهدافها المرجوة.
 -4عمليات التفتيش المفتوحة:

هي حمالت تقوم بها جميع جهات الشرطة المختلفة كال حسب اختصاصه ،وبحجم

قواته المناسب على األوكار اإلجرامية ،فيقوم البحث الجنائي بحمالته الفردية ،وكذا المخدرات

والجريمة المنظمة ...إلخ ،فكل فرع شرطي يقوم بحمالته حسب رؤيته في ضبط األشقياء

والخارجين عن القانون ،وتكون تلك العمليات بغرض فحص كافة األشخاص المتواجدين في
منطقة جغرافية محددة يشتهر إيواؤها لبعض العناصر المخالفة(.)1
رابعًا -أهداف عمليات التفتيش:

تعتبر أهداف عمليات التفتيش األمني من النقاط المهمة التي توضع موضع االعتبار،
والنظر إليها عند بدء التخطيط لها .فأهداف عمليات التفتيش هي أولى خطوات التخطيط،

عالوة على الهدف العام للعمليات التفتيشية ،وهو بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمين

أرواحهم وممتلكاتهم ،وتنقسم أهداف عمليات التفتيش ألهداف مباشرة وأخرى غير مباشرة.

 -1إيهاب الحجاوي ،وآخرون ،أسس البحث الجنائي ،مطبوعات كلية الشرطة ،أبوظبي2013 ،م ،ص .64
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 -1األهداف المباشرة لعمليات التفتيش:
أ -تصفية البؤر اإلجرامية:
توجه عمليات التفتيش األمني إلى مناطق انتشار الجريمة ،والتي يكثر بها نشاط

العصابات المسلحة وعصابات تهريب وترويج المخدرات أو الخطف والسرقة والتهريب

والتزييف والمناطق المشهور عنها اإلتجار في األعراض والدعارة ،وكذلك المناطق التي يأوي

إليها الفارون من تنفيذ األحكام والهاربون من وجه العدالة ومن االتهامات الموجهة إليهم ،وكل

خطر على األمن العام.
ما من شأنه أن يشكل ًا
ب -فرض سيادة القانون:

توجه عمليات التفتيش إلى مناطق عدم االستقرار األمني ،والتي يقوم بها بعض

الخطرين بتنفيذ السيطرة اإلجرامية والسطوة اإلجرامية على مجموعة من البشر أو سكان منطقة
معينة ،أو قيام بعض اإلرهابيين بفرض سيطرتهم على منطقة معينة لنشر أفكارهم وعقائدهم

بالقوة الجبرية دون الخضوع ألي قواعد قانونية ضاربين بسيادة القانون عرض الحائط ،ودون
استحسان أو قبول من أهالي تلك المناطق(.)1

 -2األهداف غير المباشرة لعمليات التفتيش:
أ -الحد من فرص ارتكاب الجرائم:

تستهدف عمليات التفتيش األمني إلى أهداف أخرى غير مباشرة ،ومنها تفويت فرص

ارتكاب الجرائم على الخطرين ،بالقضاء على الظروف المهيئة الرتكابها ،وذلك بالقبض على

هؤالء المجرمين الخارجين على القانون ومعتادي ارتكاب الجرائم ،وضبط األدوات التي تستخدم
في ارتكابها .كما أن عمليات التفتيش األمني بصفة مستمرة على تلك المناطق يجعل من

مصدر لنشر الرعب والخوف داخل نفوس الخارجين على القانون ،مما
ًا
التواجد األمني
يضطرهم إلى عزوفهم عن ارتكاب جرائمهم أو التفكير في القيام بها.
 -1راشد النيادي ،إ دارة العمليات الشرطية وأثرها في رفع كفاءة العمل األمني ،رسالة ماجستير ،كلية الشرطة،
أبوظبي2015 ،م ،ص .32
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ب -تحقيق الردع العام:

فنتيجة ما تسفر عنه عمليات التفتيش المستمرة من ضبط الجناة ،وتقديمهم للمحاكمة

لنيل الجزاء .يتحقق الردع الخاص للمجرمين ،ويتحقق كذلك الردع العام لكل من تسول له

نفسه الخروج على القانون ،من خالل إدراكه قوة األجهزة الشرطية وقدرتها وتصميمها على
مالحقة المخالفين أينما وجدوا.
ج -تحسين الصورة الذهنية للشرطة:

إن من أهم نتائج عمليات التفتيش األمني هو إشعار أفراد المجتمع باألمن واألمان،

بعيدا عن الخوف والرعب الذي يسببه
وأنهم آمنون على أروحهم وممتلكاتهم ،وأنهم يعيشون ً
نظر للتواجد الشرطي الفعال والمستمر ،وهو ما ينعكس على ظهور
الخارجون على القانونً ،ا

رأي عام قوي مؤيد وداعم لألعمال الشرطية(.)1

خامسًا -عوامل حتقيق أهداف عمليات التفتيش:

 -1إجراء التحريات وجمع المعلومات:

عند إجراء التحريات وجمع المعلومات ال بد أن تشتمل على ثالثة عناصر ،وهي:
أ -األشخاص.
ب -الموقع.
ج -المضبوطات.

وسيتم تناول كل من هذه العناصر بشيء من التفصيل في المطلب اآلتي.
 -2حصر اإلمكانيات:

أ -ال بد من تجهيز اإلمكانيات التي تساعد على تحقيق هدف عملية التفتيش ونجاحها،
والتي تشمل العناصر البشرية المدربة واألسلحة المستخدمة.

 -1أحمد مصطفى ،تخطيط عمليات الشرطة ،مؤتمر تطوير العلوم األمنية ،مركز البحوث والدراسات ،أكاديمية
شرطة دبي ،دبي2001 ،م ،ص .17
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ب -وسائل االتصال واالنتقال جاهزة وكافية.
ت -تجهيز القوات بوسائل اإلعاشة الكافية.
ث -ضرورة تجهيز الخدمات المعاونة من طبيب ،سيارة إسعاف ،مهندس سيارات
لألعطال التي قد تحدث ،مهندس اتصاالت ،كشافات ليلية ،خزان وقود احتياطي(.)1

 -3توزيع المهام وتحديد األدوار:

أ -توزيع األدوار بحيث يظهر دور كل مجموعة مشتركة في العملية والمهمة المكلفة
بها.

ب -تقسيم المجموعات المشتركة إلى مجاميع اقتحام ،مجاميع للتفتيش ،مجاميع

للمحاصرة ،مجاميع ساترة ،مجاميع تمويه ،مجموعة لحراسة المعدات والسيارات،

مجاميع لتأمين وتغطية انسحاب القوات.

ت -يراعى أن يكون لكل مجموعة قائد برتبة مناسبة ،وأن يتم اختيار قائد كل مجموعة
حسب المهمة المكلف بها تلك المجموعة ،وتدريب هذا القائد وكفاءته.
 -4التنسيق والتنظيم:

يعتبر التنسيق والتنظيم من العوامل المهمة جدا في تحقيق أهداف العمليات التفتيشية،

ولذا وجب مراعاة التنسيق والتنظيم بين جميع الوحدات واألجهزة المختلفة التي تشترك في
التفتيش ،كما يجب أن يقوم قائد العملية بتنظيم التعاون بين األجهزة الشرطية المشاركة في

التنفيذ وبين أي أجهزة أخرى غير شرطية معاونة.
أ -تنفيذ عمليات التفتيش:

يتبع عدة بنود أساسية في تنفيذ العملية ،وهي:

• تحديد ساعة الصفر لبدء تلك العملية.
• تجميع القوات في نقطة المقابلة إلعطاء التعليمات النهائية ،والتأكد من استيعاب
كل مجموعة مشتركة في العملية للدور المكلفة به.
 -1محسن العبودي ،إدارة العمليات األمنية ،دار النشر غير مبينة ،القاهرة2011 ،م ،ص.149
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• التأكد من التجهيزات واألسلحة والمعدات.
• تحديد نقطة التجميع بعد انتهاء العملية والنقطة البديلة.
• تحديد مكان جيد لقائد العملية يستطيع من خالله اإلشراف الكامل على مسرح
العمليات ،والمتابعة الجيدة وتحقيق السيطرة الكاملة واالتصال الجيد.

• توجيهات عامة يرى إبالغ الضباط بها وفق األحوال.

• بعد االنتهاء يراعى إجراء التأمين الشامل على وفق الخطة السابق إعدادها.
• حصر نتائج العملية وتقييم السلبيات واإليجابيات(.)1
منوذج تطبيقي لعملية تفتيش أمين:

هذذذا النمذذوذج الفعلذذي حذذدث فذذي جمهوريذذة مصذذر العربيذذة فذذي نهايذذة عذذام 2013م ،فذذي
عموم ذذا ،وتت ذذاخم ح ذذدودها
محافظ ذذة القليوبي ذذة الت ذذي تع ذذد البواب ذذة الش ذذمالية للق ذذاهرة والوج ذذه القبل ذذي
ً
الجغرافية العديد من المحافظات األخرى (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشذرقية – الدقهليذة)..
وتضم مساحات شاسعة من المناطق الزراعية التي تكثر بها حدائق الفاكهة ..ومما ال شذك فيذه
أن تلذذك الظذذروف سذذاهمت بصذذورة مباشذرة وغيذذر مباشذرة فذذي تنذذامي الجريمذذة بأنواعهذذا ،وبخاصذذة

جرائم اإلتجذار بذالمواد المخذدرة وحمذل وحيذازة األسذلحة الناريذة بذدون تذرخيص ..كمذا أن الطبيعذة
آمنذذا لمزاولذذة نشذذاطهم
تعذذا ً
الجغرافيذذة لذذبعض القذذرى وانتشذذار حذذدائق الفاكهذذة حولهذذا جعذذل منهذذا مر ً
اإلجرامي اآلثم وأنواع العناصر اإلجرامية ،وال سيما عقب أحداث يناير 2011م في ظل هروب
العديذ ذذد مذ ذذن المسذ ذذجونين مذ ذذن السذ ذذجون العموميذ ذذة واإلف ذ ذراج عذ ذذن كافذ ذذة المعتقلذ ذذين ،فض ذ ذالً عذ ذذن

االضطرابات السياسية التي مرت بها البالد في تلك الفترة ،وصاحبها ترهل أمني نتيجذة الهجذوم

الذي حدث على العديد من أقسام ومراكز الشرطة والسذجون العامذة المركزيذة ،وحذرق آالف مذن

ا لمركبات الشرطية ..فقد أفرز العديد مذن البذؤر اإلجراميذة ..كذان أشذهرها علذى اإلطذالق منطقذة

(المثلث الذهبي) دائرة مركز شبين القنذاطر ..حيذث كانذت تلذك المنطقذة تضذم قذرى (الجعذافرة –

كوم السمن – السلمانية) ،ورغم صغر حجمها البنائي إال أنهذا محاطذة مذن كذل جوانبهذا بحذدائق

 -1محمد فاروق كامل ،القواعد الفنية للعمل الشرطي في مكافحة الجريمة ،دار الكتاب الجامعي ،اإلسكندرية،
2004م ،ص.152
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فاكهة كثيفة بدرجة تحجب الرؤية على مسافات قصيرة اتخذتها العناصر اإلجرامية مأوى لهذا؟؟

وإن تلذذك الحذذدائق ال توجذذد بهذذا طذذرق تسذع لسذذير سذذيارة أو مركبذذة شذذرطية ..وإن سذذكانها مهذذدوها
لذلك منذ عقود تحسًبا لذلك الغرض ..كل ذلك ساعد في أن تكذون المنطقذة بأكملهذا تشذكل بذؤرة
إجرامية خطرة قام عليها العديد من التشكيالت العصابية تخصصت في ارتكاب حوادث سرقات
السذذيارات بذذاإلكراه ..وأصذذبحت حيذذاتهم ونشذذاطهم وأرزاقهذذم المحرمذذة منصذذبة علذذى مزاولذذة ذلذذك
النشذذاط حتذذى أصذذبحت تلذذك البذذؤرة تمث ذل خطذذورة شذذديدة ..وأصذذبح كذذل عنصذذر إج ارمذذي يتذذزعم
تشذذكيالً عصذذابيا بقصذذد فذذرض سذذيطرته علذذى المكذذان ،ولذذم يقتصذذر األمذذر علذذى اإلتجذذار بذذالمواد
المخذذدرة فقذذط بذذل أصذذبح لكذذل مجموعذذة ترسذذانة مذذن األسذذلحة الناريذذة والذذذخائر ..السذذتخدامها فذذي

مقاومة السلطات وارتكاب حوادث لسرقات السيارات ومتعلقات المواطنين بذاإلكراه ،وكذذا ارتكذاب
وقائع الخطف واالستئجار على القتل والحصول على مبالغ مالية كبيرة نظير القيام بذلك ..مما
دعا بعض المواطنين إلى التوجه إليهم للتفاوض على استعادة شخص تذم اختطافذه أو سذيارة تذم
س ذرقتها ..األمذذر الذذذي أدى إلذذى اتخذذاذهم أسذذلوب مواجهذذة رجذذال وق ذوات الشذذرطة فذذي عمليذذات

التفتيش األمني التذي تذداهمهم بأوكذارهم أو بالمنذاطق التذي يريذدون بسذط نفذوذهم فيهذا ..وقذد نذتج

ذر ارتكذذابهم لذواقعتي استشذذهاد ضذذابط مباحذذث المركذذز وعذذدد  3شذذرطي سذذري ممذذن
عذذن ذلذذك أخيذ ًا

كذ ذذانوا بصذ ذذحبته وإصذ ذذابة ضذ ذذابط وعذ ذذدد  2شذ ذذرطي سذ ذذري فض ذ ذالً عذ ذذن مقتذ ذذل  2مذ ذذن م ذ ذواطني
المنطقة...

ممذذا حذذدا بذذو ازرة الداخليذذة المصذرية إلدارة عمليذذة تفتذذيش أمنذذي لتلذذك المنطقذذة ،مذذن خذذالل

وضع خطة أمنية بهدف القضاء على بؤرة المثلث الذهبي ،وتنظذيم تكليفذات األجهذزة المشذاركة،

وتحديد سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة فيها ،بالشكل اآلتي:
مديرية األمن:

ت ذذوفير كاف ذذة األجهذ ذزة المعاون ذذة والمس ذذاعدة وت ذذوفير كاف ذذة المتطلب ذذات وتكذ ذريس الجه ذذود..

للمسذذاعدة فذذي القضذذاء علذذى البذذؤر ..باإلضذذافة للتنسذذيق مذذع محذذافظ اإلقلذذيم فذذي إ ازلذذة الفذذيالت

والقصور المخالفة التي قام ببنائها العناصر اإلجرامية بالبؤرة ..كذا فذتح عذدد ( )6طذرق بذداخل
الحدائق لسهولة وتيسير وصول القوات لمداهمة تلك العناصر.
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تحريات البحث الجنائي:

وض ذذع خط ذذة للقض ذذاء عل ذذى الب ذذؤرة وإنهائه ذذا ومواجه ذذة العناص ذذر اإلجرامي ذذة المس ذذلحة..

والتنسيق بين الجهات المعنية لسذهولة القيذام بمأموريذات االسذتهداف والتمشذيط وضذبط المتهمذين
والعناصذذر اإلجراميذذة خاصذذة مرتكبذذي ال ذواقعتين المشذذار إليهمذذا ..وكذذذا تجهيذذز مجموعذذات عمذذل

بحثية على أعلى مستوى ،وتكليفهم بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة.
مكافحة المخدرات:

تقذذديم خبذرات ومعلومذذات تجذذاه تلذذك العناصذذر اإلجراميذذة فيمذذا يتعلذذق بتجذذارتهم اآلثمذذة فذذي

المواد المخدرة.
األمن المركزي:

تقذذديم كافذذة أوجذذه المسذذاعدات والتواجذذد الذذدائم لق ذوات العمليذذات الخاصذذة ورفذذع األمذذاكن

الم ذ ذراد اسذ ذذتهدافها أو تمشذ ذذيطها ،وبخاصذ ذذة أنهذ ذذم الذ ذذدرع األول فذ ذذي أغلذ ذذب المواجهذ ذذات خاصذ ذذة
المواجهات المسلحة وتمشيط الحدائق والزراعات.
أكاديمية الشرطة:

اإلمذذداد بق ذوات اإلدارة العامذذة لكذذالب األمذذن والح ارسذذة ،والتذذي تذذم اسذذتخدامها بنجذذاح فذذي

تحديد أماكن إخفاء المواد المخدرة واألسلحة النارية التي يحوزها العناصر اإلجرامية.
المعلومات واالتصاالت:

التعامل الفني مع أجهزة االتصاالت اإللكترونية (الحاسب اآللي – الهواتف المحمولة –

اإلنترنت) ،وتقديم المعلومات لمجموعات العمل واالستفادة منها في تعاقب المتهمين(.)1

 -1إيهاب العماوي ،آليات تطوير الحمالت التفتيشية لمأموري الضبط ،مجلة كلية التدريب والتنمية ،العدد ،31
القاهرة2014 ،م ،ص .114
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املطلب الثاني -اإلدارة الشرطية لعمليات التفتيش األمين:

إن اإلدارة الشرطية

()1

السليمة لعمليات التفتيش األمني تعتبر األساس الذي يقام عليه

جيدا لتلك العمليات وروعي فيها توافر مقومات نجاحها ،من
نجاحه أو فشله ،فإذا تم اإلعداد ً
توافر معلومات وتحريات صحيحة تساهم في تقدير الموقف بشكل سليم ،باإلضافة للقيام
بالوظائف اإلدارية المطلوبة من تخطيط وتنظيم وتنسيق ومتابعة ،مع التزام القائمين بالتفتيش
دائما وتحقق عملية التفتيش أهدافها
باإلجراءات القانونية الصحيحة ،فإن النجاح يصبح ً
حليفا ً
التي تسعى إلى تحقيقها ...ويمكن إجمال متطلبات إدارة عمليات التفتيش األمني فيما يأتي:
أوالً -مجع املعلومات والتحريات السليمة:

يعد جمع المعلومات والتحريات أول متطلب إلدارة عمليات التفتيش األمني ،فمن

خاللها يستطيع القادة المعنيون تكوين فكرة تفصيلية واضحة المعالم عن اإلجراءات المطلوب

تنفيذها ،وبالتالي عمل التقدير السليم للموقف؛ أي :أنه من خالل جمع البيانات والمعلومات
والتحريات تحديد مجال الق اررات والخطط التي ستحكم عملية التفتيش.
عددا من الشروط التي يجب توافرها في المعلومات والتحريات
وال شك أن هناك ً

الالزمة إلدارة عملية التفتيش بشكل سليم.

 -1الدقة ،فيجب أن تكون المعلومات الواردة من أجهزة المعلومات والبحث دقيقة،
ويالحظ هنا أن إجراء عمليات االستطالع الميداني ،وما تسفر عنه من دراسة
لمنطقة العمليات يمكن من خاللها توثيق المعلومات الواردة من أجهزة البحث

والمعلومات مقارنة بتلك التي أسفرت عنها عملية االستطالع.

كافيا
 -2الكفاية ،يجب أن تكون المعلومات والتحريات كافية لبلوغ قادة العملية ًا
قدر ً
من وضوح الرؤيا عن الخطط المطروحة للتنفيذ ،وفي هذا الصدد ينبغي اإلشارة
أنه ليس هناك ارتباط بين دقة المعلومات وكفايتها ،فقد تكون المعلومات
والتحريات التي تم الحصول عليها دقيقة ولكنها لم تكن كافية بالشكل الذي يجعل

 -1عماد حسين عبد هللا ،القيادة األمنية ،الطبعة الثالثة ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة1995 ،م ،ص .212
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سليما يمكنهم من تحقيق السيطرة األمنية
تقدير
ًا
القادة المعنيين يقدرون الموقف
ً
الكاملة على الموقف دون خسائر.

 -3الموضوعية ،يجب أن تكون البيانات والمعلومات محددة ،بشكل يعين على

وبعيدا عن االتجاهات واألهواء
التبصر بحقائق الموقف كاملة وبموضوعية،
ً
والميول الشخصية ،ويالحظ هنا أنه يجب على أجهزة جمع المعلومات والتحريات
عدم تهويل األمور بالشكل الذي يمكن أن يجعل القوات في حالة استنفار وانفعالية
والتصرف بعصبية وعنف ،وبالتالي اتخاذ ردود أفعال ال تتناسب مع الموقف ،أو

على العكس من تهوين للموقف األمني.

 -4الفورية ،ويقصد بها سرعة الحصول على البيانات والمعلومات المتصلة باإلعداد
لعملية التفتيش ،مع تحديث تلك البيانات بشكل دوري ،وكلما اقتضت الحاجة.
 -5المعالجة ،البيانات هي المادة الخام للمعلومات ،ومن غير معالجة البيانات
والمعلومات األولية ال يمكن أن تساهم في دعم القرار األمني الرشيد ،لذا يجب
تحليل البيانات والمعلومات ونتائج التحريات للخروج بعدد من العالقات والنتائج

التي تساعد على وضوح الرؤية وبيان حقيقة الموقف.
والمعلومات المطلوبة لنجاح إدارة عمليات التفتيش األمني يجب أن تغطي المتعلقة
العديد من النقاط بشكل دقيق وسليم ،بحيث تكفل إعداد خطة واقعية ليس بها تهويل أو تهوين
من قدر الموقف ،بغية تقليل عنصر الخطر والمفاجأة من جانب الخصم ،وما يترتب عليه من

وضع القوات المشاركة في وضع ال تحسد عليه إذا ما حدثت خسائر مادية أو بشرية أو فشل
العملية في تحقيق أهدافها(.)1
وتتنوع المعلومات التي يجب الحرص على استيفائها بالتحريات الالزمة ،ويمكن إجمال
تلك األنواع في:

 -1إيهاب الحجاوي ،مكافحة الجرائم اإلرهابية – االستراتيجيات والمهارات ،دار نور الهدى للنشر والتوزيع،
القاهرة2019 ،م ،ص .52
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 -1المعلومات المتعلقة باألشخاص:

تماما،
• يجب أن تكون التحريات عن األشخاص المطلوب ضبطهم محددة وواضحة ً

على أن تتضمن معرفة درجة خطورة هؤالء األشخاص ونشاطهم وظروفهم

االجتماعية ،وتسليحهم ،والتحري عن مدى ارتباط هؤالء األشخاص بآخرين أو

عصابات أخرى ،ومدى حجم التعاون المتوقع بينهم ،والتحري عن عدد األشخاص
الذين يتم التعامل معهم.

• تحديد العناصر الخطرة الموجودة بالمنطقة سواء العناصر السياسية أم اإلرهابية أم
العناصر اإلجرامية التي تمارس أعمال البلطجة وفرض السطوة والنفوذ أو غيرها
من األنشطة اإلجرامية.

• يجب أن تكون التحريات شاملة جميع األشخاص المستهدف ضبطهم من عملية
تحديدا دقيًقا ،والوقوف على طباعهم وشخصياتهم
التفتيش ،من حيث تحديدهم
ً
وظروفهم االجتماعية والبيئية ،ومدى خطورتهم وإمكانياتهم من حيث األسلحة التي
يحرزونها.

• يجب أن تكون التحريات شاملة عالقة األشخاص المطلوب ضبطهم وعالقاتهم
بباقي المقيمين في المنطقة ،وعن احتماالت معاونتهم أو اتخاذ مواقف إيجابية في

مساعدة القوات أو االكتفاء بالتواجد السلبي.
 -2المعلومات المتعلقة باألماكن:

• يجب أن تقوم نماذج من القوات المقرر مشاركتها في عملية التفتيش بعمل
استطالعات ميداني للمنطقة التي يراد إجراء عملية التفتيش بها ،حيث يجب تحديد
دقيقا ،ووصف أماكن تواجدهم (منازل
أماكن تواجد هؤالء األشخاص
تحديدا ً
ً
ومخازن) ،وتحديد طبيعة المكان وهل هو مكان صحراوي أو جبلي أو زراعي أو

أهل بالسكان ،دراسة مداخل ومخارج مكان تواجد هؤالء األشخاص ،تحديد األماكن

األخرى التي قد يلجأ إليها األشخاص المطلوب ضبطهم ،رسوم كروكي يخدم تنفيذ
العملية ألماكن تواجد هؤالء األشخاص.
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• تحديد الحدود الجغرافية لمنطقة العمليات من حيث االتجاهات األربعة ،وتحديد
النقاط اإلشارية الموجودة في المنطقة ،والتي يستعان بها عند وضع الخطة مثل

مسجد ،أعمدة إنارة ،مكتب صحة.

• تحديد المداخل والمخارج للمنطقة وطبيعتها ،وذلك لتحديد نقاط تجمع القوات
والطرق التي تسلكها من أجل الوصول للهدف ،وكذلك لتوزيع قوات الحصار

يعا دقيًقا يكفل الرقابة الكاملة وإحكام السيطرة على
والعزل واالرتكاز بالمحاور توز ً
منطقة العمليات ،وكذلك تحديد طريق انسحاب القوات بعد االنتهاء من تنفيذ
العملية.

• تحديد ودراسة األماكن المحيطة التي يمكن أن يلجأ إليها األشخاص المطلوب
ضبطهم إذا ما شعروا بالمواجهة ،وأرادوا الفرار إليها واالختباء أو االحتماء بها.

• تحديد ما قد يعترض خط سير العملية من عقبات أو موانع كالمناطق الوعرة أو
األراضي الزراعية أو الجبال أو غيرها ،وذلك لتدبير التجهيزات الالزمة لتخطي تلك

العقبات.

• تحديد أقرب مركز شرطة لمسرح العمليات إلمكان عمل غرفة عمليات ميدانية،
ممثالً بها كافة األجهزة المشاركة في العملية ،وذلك لعمل ربط اتصالي بين
العناصر المنفذة للعملية وبين غرفة العمليات الرئيسية.

 -3المعلومات المتعلقة بالمضبوطات:

• يجب أن تشمل التحريات معلومات عن األشياء المطلوب ضبطها ،وتحديد أماكن
المحتمل إخفاء تلك األشياء فيها ،تحديد نوعية تلك األشياء؛ هل هي مواد مخدرة
أم أسلحة نارية أو أدوات طباعة تستخدم في التزييف والتزوير.

• يجب أن تشمل التحريات معلومات بشأن كيفية الوصول بسهولة لألشياء المطلوب
ضبطها ،وفي ضوء هذه المعلومات يمكن التحليل واستخالص الحقائق التي يتم
وضعها في الحسبان عند وضع الخطة لضبط هذه األشياء واألدلة المادية التي قد

يحوزها المطلوب ضبطهم(.)1

 -1إيهاب الحجاوي ،المرجع السابق ذاته ،ص ص .84-72
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ثانيًا -القيام بالوظائف اإلدارية:

اإلدارة –في أبسط صورها -هي إنجاز األهداف( ،)1وبشكل أكثر إنجاز فهي تفصيل
األهداف من خالل القيام بالوظائف اإلدارية الخمسة األساسية ،ويعد إسقاط تلك الوظائف
متطلبا أساسيا إلدارة تلك العمليات بالشكل السليم ،وهو ما يمكن
على عمليات التفتيش األمني
ً
بيانه كاآلتي:
 -1التخطيط لعملية التفتيش:

فالتخطيط عملية فكرية تتعلق بالمستقبل بما تستلزمه من ذهن صاف يمكنه التنبؤ بهذا

المستقبل وكافة مخاطره ،وبالتالي إعداد العدة لمواجهة تلك المخاطر بأنسب الوسائل المتاحة

في وجود حلول بديلة( .)2وبتطبيق الخصائص العامة لعملية التخطيط على عملية التخطيط
إلجراء عمليات التفتيش األمني ،فإن الخطة يجب أن تقوم على أساس تحقيق هدف واضح

سلفا للقوات المشاركة في العملية ،فقد يكون إعادة
ومحدد ،بمعنى أن يكون الهدف
محددا ً
ً
االنضباط األمني في منطقة سكنية ،وقد يكون للسيطرة األمنية والقبض على بعض العناصر
المطلوبة ،وقد يكون لضبط األسلحة غير المرخصة التي يحوزها أشخاص خطرون على األمن

العام ،إلى غير ذلك من األهداف التي تبتغيها العمليات التفتيشية.
 -2تنظيم عملية التفتيش:

التنظيم هو الوظيفة اإلدارية التي تمزج الموارد البشرية المادية من خالل تصميم هيكل

أساسي للمهام والصالحيات( ،)3لذا يجب أن يعد هيكل مهام وصالحيات األجهزة المشاركة في
عملية التفتيش بشكل سلسل وغير معقد بهدف تحقيق التعاون والتنسيق بين القوات المشاركة

في العملية بشكل ميسر ،كما يجب أن يكون مرًنا وقابالً للمراجعة والتحديث كلما ظهرت

معلومات أو ظروف جديدة.

 -1حسن أحمد توفيق :اإلدارة العامة ،القاهرة ،دار النهضة1984 ،م ،ص .165
 -2أحمد مصطفى ،تخطيط عمليات الشرطة ،مرجع سابق ،ص .23
 -3سعيد الصريدي ،إدارة الجودة الشاملة في الشرطة باستخدام التقنيات الحديثة ،رسالة دكتو اره ،أكاديمية
الشرطة ،القاهرة2004 ،م.73 ،
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 -3اختيار المشاركين في عملية التفتيش:

فيجب اختيار وتوظيف وتدريب األشخاص المناسبين للقيام بعملية التفتيش ،وتوزيع

المهام عليهم طبًقا الختصاص كل منهم ،وطبًقا لصالحياته الوظيفية ،ومهاراته الشخصية،
بغرض تحقيق االستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة.
 -4توجيه المشاركين في عملية التفتيش:

من الضروري اختيار القيادات العليا التي ستشرف على عملية التفتيش ،والتي سيكون

من واجبها إرشاد القيادات التكتيكية ،وتوجيه القيادات التنفيذية ،وتحفيز كافة المشاركين في

التفتيش ،لذلك يجب أن تتحلى هذه القيادة بالكاريزما المطلوبة ،متوازن ،ومتزن ،ويتمتع بالثبات
االنفعالي ،وقادر على اتخاذ القرار األمني الرشيد(.)1

 -5تقييم عملية التفتيش:

إن مراقبة أداء المشاركين في عملية التفتيش يضمن الخروج بدروس مستفادة تساهم في

رفع األداء الشرطي في عمليات التفتيش المستقبلية ،فطالما ثبت نجاح إجراءات معينة في
فرض السيطرة األمنية وتحقيق أهداف عملية التفتيش بأقل تكاليف وخسائر ممكنة ،وأعيد تقييم
تلك الخطة للتأكيد على اإليجابيات والقضاء على المثالب والسلبيات ،فإن الواقع العملي يفرض
ضرورة اتباع تلك الخطة المتوازنة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحسين المستمر.
ثالثًا -حتديد التجهيزات املادية املناسبة:

عقب االنتهاء من جمع المعلومات والتحريات الصحيحة عن األشخاص المستهدف
ضبطهم ،وعن منطقة مسرح العمليات على النحو الذي تم سرده تفصيالً ،فإن القائمين على
عملية التفتيش يقومون بعمل دراسة وحصر لإلمكانات والتجهيزات المادية التي تتناسب

وطبيعة التعامل مع األشخاص المستهدف ضبطهم واألماكن التي يتواجدون بها ،ويجب أن
تشتمل التجهيزات المادية على:
 -1عماد حسين عبد هللا ،القيادة األمنية ،مرجع سبق ذكره ،ص .229
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 -1تحديد أعداد القوات المطلوبة ونوعيتها.
 -2تحديد نوع تسليح القوات المشاركة في العملية ،وفًقا لطبيعة المنطقة وهل هي
مناطق ضيقة تحتاج لنوع معين من األسلحة يتناسب وطبيعة التعامل في المدن،
أم هي مناطق مفتوحة يلزمها نوع من التسليح لمثل تلك المناطق.

 -3تحديد كميات وأنواع الذخيرة المطلوبة سواء من الغازات أم الرش أم اآللي ،وفًقا
نوعا وكما
لطبيعة المأمورية والتحريات المتوافرة عنها ،ويراعى أن تكون متفوقة ً
عما يحمله المطلوب ضبطهم.

 -4تدبير المركبات ووسائل نقل القوات التي تتناسب مع حجم المأمورية وطبيعتها،
وما إذا كان هناك احتياج لمركبات ذات تجهيز خاص ،مثل المدرعات أو القوارب
المائية إذا كانت طبيعة مسرح العمليات تتطلب ذلك.
 -5تدبير سيارة إسعاف مرافقة للقوات من خالل التنسيق مع الخدمات الطبية أو
المؤسسات الصحية القريبة من مسرح العمليات.

 -6تدبير سيارة إطفاء بالتنسيق مع الدفاع المدني.

 -7تحديد األجهزة الخاصة المطلوبة ،كأجهزة الرؤية الليلية أو كشافات اإلضاءة
ومولدات الكهرباء التي تتناسب والعمليات التي يتم إجراؤها أثناء الليل.
 -8تدبير بعض المعدات (كاألوناش واللوادر) التي يجب توافرها في بعض أنواع
عمليات التفتيش األمني التي يصاحبها نوع من إزالة بعض التعديات.

 -9توافر الدروع الواقية من الرصاص ،في حالة عمليات االقتحام للقبض على
العناصر اإلجرامية أو اإلرهابية الخطرة.
 -10تدبير وسائل االتصال المناسبة للمأمورية ،والتي تصلح لالستخدام في كافة
األجواء والظروف ،وتكفل عنصر السرية في أجواء عمليات االتصال وتبادل
المعلومات.

ضمانا لعنصر المفاجأة.
 -11تدبير الزي المناسب لطبيعة المأمورية،
ً
 -12توافر بعض األجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن المفرقعات واألسلحة والذخائر
أو قد يلزم اشتراك مفتش مفرقعات لعدم وقوع القوات في الشراك الخداعية.
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 -13االستعانة

بسالح

البوليسية

الكالب
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في

الكشف

عن

المفرقعات

والمخدرات،وبخاصة أنه يالحظ أن االعتماد عليها قد زاد وثبتت فاعليته في
اآلونة األخيرة(.)1
رابعًا -االلتزام باإلجراءات القانونية الصحيحة:

إن عملية التفتيش األمني برمتها يجب أن تتم في غطاء من القانون والشرعية ،وإال
سلبا على الصورة الذهنية
فقدت أهدافها وتحولت إلى وسيلة قمعية وأتت بنتائج عكسية ،وأثرت ً
لرجال الشرطة لدى الرأي العام .لذا ...يجب توعية المشاركين في عملية التفتيش األمني
بااللتزام بالسلطات المخول لهم استخدامها حال ممارسة عملية التفتيش.

فإذا كان األصل أنه ال اختصاص لمأمور الضبط القضائي بالتحقيق االبتدائي ،إال أن
المشرع خرج عن هذا األصل بتخويل مأمور الضبط القضائي سلطة القيام ببعض أعمال
التحقيق على وجه االستثناء ،وهذا االستثناء ال يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ،وأهم هذه
األعمال هي:
 -1التلبــــس:

التلبس هو مشاهدة مأمور الضبط القضائي الجريمة حال ارتكابها أو مشاهدته آثارها

بعد ارتكابها ببرهة يسيرة ،ويمكن حصر حاالت التلبس فيما يأتي:
أ -مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

ب -مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ت -تتبع المتهم مع الصياح إثر وقوع الجريمة.
ث -مشاهدة أدلة الجريمة(.)2
 -1ممدوح عبد المطلب ،مساعدات التدريب وإدارة عمليات الشرطة المتخصصة ،دار النهضة ،القاهرة،
2009م ،ص ص .176-174
 -2نقض جلسة  19نوفمبر  ،1997مجموعة أحكام النقض .س  48رقم  195ص .1293
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 -2القبض:

ينال القبض من الحرية الشخصية للفرد وعلى وجه الخصوص حريته في التنقل،

فالقبض هو تقييد حركة الشخص وإعاقته عن المضي إلى حال سبيله وحرمانه من القدرة على

التنقل دون إرادته ،وقدر عرفته محكمة النقض على أنه "إمساك الشخص من جسمه وتقييد
حركته وحرمانه من حرية التجول"( ،)1وفي رأينا أن هذا التعريف محل نظر إذ إن القبض ال
يقتصر فقط على التقييد المادي لجسم الشخص ،ولكن من الممكن أن يتم بأمر يوجه إلى هذا

الشخص متى انصاع إليه.
وأجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في حالتين إذا توافرت
شروطهما:
األولى :هي القبض على المتهم في حالة من حاالت التلبس.

أمر بالقبض على المتهم.
والثانية :أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر ًا
 -3التفتيش:
احدا بل عدة أنواع( ،)2وفيما يأتي نتناول هذه األنواع
نوعا و ً
تفتيش األشخاص ليس ً
المختلفة:
أ -التفتيش كإجراء تحقيق:

يعني تفتيش الشخص للبحث عن أدلة في جسم المتهم أو مالبسه أو ما يحمله،

واألصل أن التفتيش من أعمال التحقيق الذي تباشره سلطة التحقيق االبتدائي ،غير أن الشارع
استثناء لمأمور الضبط القضائي باعتباره عمل تحقيق يختص به استثناء ،ولكنه ربطه
قد خوله
ً
بوقوع قبض صحيح.

 -1نقض جلسة  19فبراير  ،1991مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 42ص.372

 -2حسني الجندي ،اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق اإلنسان ،دار العلم للماليين،
بيروت2012 ،م ،ص .328
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ويعني ذلك أن تفتيش األشخاص له نفس مجال القبض عليهم ،فال يكون ذلك إال بأمر
من سلطات الحكم والتحقيق أو بناء على حالة التلبس ،فالقاعدة في هذا الشأن أنه متى جاز
القبض صح التفتيش.
والتفتيش كإجراء تحقيق يجب أن يقوم به مأمور الضبط القضائي ،وال يجوز لغيره
القيام به ،وذلك بخالف التفتيش كإجراء من إجراءات االستدالل إذ يجوز في بعض الصور أن

يقوم به شخص من غير مأموري الضبط القضائي.
ب -التفتيش كإجراء استدالل:

التفتيش كإجراء استدالل ال يهدف إلى جمع األدلة عن جريمة معينة ،وإنما هو إجراء

رضا .وبينما يهدف التفتيش كإجراء
إداري يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة فتظهر الجريمة ع ً
تحقيق التنقيب عن األدلة في جريمة وقعت بالفعل ،فإن التفتيش االستداللي يهدف إلى توقي

وقوع الجريمة ،وفي حين أن التفتيش التنقيبي يكون عقب وقوع قبض صحيح ،فإن التفتيش
كإجراء استداللي ال يشترط فيه أن يسبقه قبض .وفيما يأتي نبين صور هذا النوع من التفتيش:
• تفتيش الضرورة:

قد تقتضي حالة الضرورة تفتيش الشخص ألسباب ال صلة لها بالجريمة ،ومثال ذلك

التفتيش الذي يجريه رجل اإلسعاف في جيوب المصاب فاقد الوعي بحثًا عن أشياء محتملة
الضياع أو عما يثبت شخصيته ،وفي هذه الحالة إذا عاين جريمة في حالة تلبس فإن ضبطها

يكون
صحيحا.
ً

• التفتيش اإلداري:

تنص بعض التشريعات على تخويل موظف عام القيام بتفتيش بعض األشخاص

بموجب وظيفته لتحقيق اعتبارات معينة يهدف الشارع إليها ،ومن أمثلة هذا النوع من أنواع
التفتيش:
 -تفتيش الجمارك.

 التفتيش اإلداري في المطارات والموانئ.[]43
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 التفتيش اإلداري لألماكن العسكرية وما في حكمها. -تفتيش اإلداري للسجناء.

 التفتيش اإلداري المخول للرؤساء على مرؤوسيهم.ت -التفتيش التعاقدي:

قد يستند الرضاء بالتفتيش إلى وجود عالقة تعاقدية أو قانونية ينزل الشخص بمقتضاها

مقدما عن حقه في حماية حريته في التفتيش ،وفي هذه الحاالت فإن هذا التفتيش يقع
ً
مشروعا.
تفتيش
ال
وليد
الضبط
هذا
كان
يمة
ر
ج
يشكل
ضبط
عن
أسفر
فإن
ا،
صحيح
ً
ً
ث -التفتيش الرضائي:

القواعد اإلجرائية التي نص عليها الشارع قررت لحماية حصانة الشخص وحريته

الشخصية ،فإن نزل عن هذه الحماية ورضي بالتفتيش بناء على إرادة حرة ،فإن هذا التفتيش

يكون
صحيحا .وإذا أسفر هذا التفتيش في هذه الحالة عن ضبط جريمة كان التلبس بها
ً
يحا وغير مصحوب بعيب أو
صحيحا ،ويجب في هذه الحالة أن يكون الرضا بالتفتيش صر ً
ً
إكراه ،وال يلزم أن يكون الرضا بالتفتيش ثابتًا بالكتابة ،إذ يكفي إبداؤه شفاهه.

ج -التفتيش الوقائي:

التفتيش الوقائي هو إجراء تحفظي يسوغ ألي فرد من أفراد السلطة العامة القيام به درًءا

لما قد يحتمل أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا األذى
بغيره ممن يباشر القبض عليه ،ولكن يشترط لصحة التفتيش الوقائي أن يتوافر أوالً السبب
الصحيح للقبض ،وإال فال يجوز القيام بالتفتيش.

والغرض من التفتيش الوقائي تسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه وتجريده
من أي أسلحة أو أشياء قد تساعده على الهرب ،وهو مقيد بالغرض منه وليس لمأمور الضبط
القضائي أن يتجاوز هذا الغرض ،وإال كان التفتيش باطالً ويبطل معه كل دليل مستمد منه(.)1
 -1حسني الجندي ،المرجع السابق ذاته ،ص ص .336-329
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املبحث الثاني
إشكاليات إدارة عمليات التفتيش وآليات تفعيلها
يظهر التطبيق العملي لعمليات التفتيش األمني بعض أوجه القصور ،ومن واقع الخبرة
الميدانية فإنه يمكن حصر أسباب ذلك في بعض اإلشكاليات اإلجرائية والموضوعية ،والتي

تتبلور في عدم دقة التحريات ،والقصور في جمع المعلومات ،وعدم مراعاة ترتيب وقت نزول
القوات ،واستخدام القوة والعنف مع بعض األشخاص األبرياء ،وعدم تطوير آليات العمل ،وعدم

وضوح التعليمات الصادرة من القيادات الرئيسة أثناء التنفيذ.
إن جميع ما سبق هي عوامل تتضافر وتتآزر فيما بينها ،مما ينجم عنه ضعف
مؤشرات إنجاز النتائج المتوقعة من عمليات التفتيش األمني.
وبغرض التوصل لإلدارة الفعالة لعمليات التفتيش األمني ،كان ال بد من استعرض

أسباب أوجه القصور ،ثم وضع تصور لكيفية إدارة عمليات التفتيش األمني بفعالية ،لذا قمنا
بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كاآلتي:
المطلب األول :إشكاليات إدارة عمليات التفتيش األمني.

المطلب الثاني :آليات تفعيل عمليات التفتيش األمني.
املطلب األول -إشكاليات إدارة عمليات التفتيش:

هناك بعض اإلشكاليات اإلجرائية والموضوعية ،نذكر منها اآلتي:
ال -املشكالت املتعلقة بالتخطيط:
أوّ ً

تبدأ أولى خطوات التخطيط للعملية بتحديد أهدافها ،ثم جمع المعلومات والتحريات
الالزمة ،فإجراء عمليات االستطالع الميداني لمنطقة العمليات ،ثم وضع الخطة الالزمة للتنفيذ

وبدائلها .وهنا يمكن أن تثور عدة مشكالت أو معوقات تتعلق بمرحلة التخطيط للعملية ،مثل:
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 -1عدم وضوح أهداف العملية لجميع القوات المشاركة فيها:

يجب أن تعلم القوات المشاركة بطبيعة عملية التفتيش التي تنوي األجهزة الشرطية

القيام بها ،وأن تكون على إلمام باألهداف المباشرة وغير المباشرة للتفتيش.

ولكن عمالً قد يقتصر العلم بأهداف عملية التفتيش لبعض األجهزة المشاركة في

العملية كأجهزة المعلومات ،في حين أن بعض القوات األخرى المشاركة في العملية ال دراية
لها بتلك األهداف كالقوات القتالية ،وال يخفى ما يمكن أن يترتب على ذلك من عدم استعداد
تلك القوات بالشكل الذي يتناسب وطبيعة المأمورية ،وما يمكن أن يستتبعه ذلك من إهدار

للجهود المبذولة(.)1

 -2عدم دقة المعلومات والتحريات:

تأتي خطوة جمع المعلومات والتحريات بعد تحديد أهداف عملية التفتيش ،وهي تعد

بمثابة حجر الزاوية في عملية التخطيط وتقدير الموقف السليم إلتمام عملية تنفيذ العملية
بنجاح ،بمعنى أنه من خالل المعلومات والتحريات يمكن تحديد مجال الق اررات والخطط التي

ستحكم عملية التفتيش .وهناك عدة سلبيات أو مشكالت يمكن أن تصيب المعلومات باالفتقار
وعدم الدقة ،يترتب عليها سوء تقدير للموقف ،يؤدي –في النهاية -إلى فشل العملية في تحقيق
كل أو بعض أهدافها ،ومثال لذلك:
أ -عدم دقة المعلومات عن األشخاص:

في بعض األحيان تكون المعلومات والتحريات عن األشخاص المطلوب ضبطهم غير

دقيقا من حيث طبيعة النشاط اإلجرامي الذي يمارسونه ومدى خطورتهم
محددة
تحديدا ً
ً
وإمكانياتهم من حيث األسلحة التي بحوزتهم ،ومدى ارتباطهم بمعاونيهم ومدى مقاومة هؤالء
األشخاص للقوات أثناء محاولة ضبطهم .وال يخفى ما لهذه السلبية من آثار سيئة قد تؤدي –
نتيجة عدم التقدير السليم للموقف -إلى خسائر في القوات والمعدات نتيجة عنصر المفاجأة،
وبالتالي عدم إمكان تحقيق العملية ألهدافها في السيطرة على الموقف وتملك زمام األمور.

 -1محسن العبودي ،عمليات الشرطة بين النظرية والتطبيق ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة1992 ،م ،ص.130
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ب -عدم دقة المعلومات عن األماكن:

أسفرت بعض العمليات عن وجود سلبيات فيما يتعلق بورود معلومات وتحريات غير

دقيقة عن أماكن تخفي األشخاص المطلوب ضبطهم ،وتتوجه القوات إلى مهاجمة هؤالء
األشخاص باألماكن المحددة وفق التحريات ،إال أنها تجد نفسها في مواقف ال تحسد عليها
نتيجة عدم وجود األشخاص في تلك األماكن ،وتصبح في موقف ضعيف عند تعدي أولئك

األشخاص عليها من أماكن أخرى قريبة .وهنا يأتي دور أجهزة المعلومات وما يقتضيه عملها

من تحري الدقة الشديدة في المعلومات عن األماكن المطلوب مهاجمتها أو تفتيشها ،درًءا
لحدوث أي خسائر في القوات أو التجهيزات.

ج -عدم دقة المعلومات عن المضبوطات:

األشياء المطلوب ضبطها قد تكون مواد مخدرة أو متحصالت من جرائم سرقات أو

أسلحة نارية غير مرخصة أو أدلة على ارتكاب جرائم ،وعليه فلقد تكون التحريات بشأن هذه
األشياء سواء كمياتها أم وسائل إخفائها غير دقيقة ،بالشكل الذي ال يمكن القائمين على التنفيذ

من الوصول إليها أو أن تصبح عملية الضبط غير ذات فائدة ،الفتقارها للسند القانوني
الصحيح فيما يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش(.)1
 -3قلة المعلومات:

عدم اإلدالء بمعلومات كاملة بحجة ادعاء السرية من جانب األجهزة البحثية لباقي

الجهات أو القوات المشاركة في العملية ،وما يترتب على ذلك من غموض الهدف وعدم كفاية
المعلومات عن األشخاص المطلوب ضبطهم أو مهاجمتهم ومدى خطورتهم وتسليحهم.
 -4االستعجال:

إن العجلة في طلب إجراء عمليات تفتيشية من قبل الرئاسات بالشكل الذي ال يمكن

معه عمل دراسة مسبقة متأنية قائمة على التقدير السليم للموقف ،وما يترتب على ذلك من
 -1إيهاب الحجاوي ،مكافحة الجرائم اإلرهابية –االستراتيجيات والمهارات ،-مرجع سبق ذكره ،ص .84
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عدم إمكان جمع معلومات كافية عن مسرح العمليات من خالل عملية االستطالع الميداني،
بالشكل الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل العملية في تحقيق بعض أو كل أهدافها(.)1
 -5االستطالع:

صعوبة إجراء عملية االستطالع الميداني في بعض األماكن التي يستهدف إجراء

حمالت تفتيشية بها ،مثل عمليات التفتيش األمني للقضاء على زراعات المخدرات في األماكن
ذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة أو المفتوحة .وإن كان يمكن االستعاضة –في الحاالت–

بإجراء استطالع ميداني سريع قبول دخول القوات لمسرح العمليات.
 -6نقص الخبرات:

افتقار بعض القيادات إلى الخبرة الالزمة والكافية إلدارة عملية التفتيش بنجاح إما

ومرور بعدم القدرة على تنظيم وتنسيق جهود التابعين
ًا
الفتقارهم القدرة على إعداد خطة جيدة،
لهم في العمل األمني ،وانتهاء بعدم القدرة على السيطرة على مجريات األمور في العمل
الميداني بالصورة التي تحقق أهدافها ،فهناك الكثير من القيادات تتسم أعمالها باالنفعالية

واستعجال تحقيق النتائج دون تبصر بالخسائر التي يمكن أن تنجم عن التعجل في التنفيذ(.)2
 -7عدم وجود خطط بديلة:

تأتي مرحلة وضع خطة التنفيذ ،بعد تحديد أهداف العملية ،وصياغة الخطة العامة،

وجمع المعلومات والتحريات عن األشخاص واألماكن واألشياء ،وإجراء عملية االستطالع
الميداني لمسرح العمليات ،وتشمل الخطة التنفيذية أو التشغيلية على توزيع األدوار وتحديد
المسؤوليات لكل من الجهات والقوات المشاركة ،وموعد التنفيذ ،وتحديد نقطة اإلنزال إلى غير

ذلك من العناصر التي تشملها الخطة التنفيذية ،وفي بعض األحيان قد تكون الخطة جامدة وال

 -1سعد الدين البنا ،ترشيد إدارة الوقت في العمل األمني ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2005 ،م،
ص.217
 -2عماد حسين عبد هللا ،القيادة األمنية ،مرجع سبق ذكره ،ص .125
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تتسم بالمرونة الكافية إلمكان تعديلها وفق ما يستجد من ظروف وأحداث لم تكن في الحسبان
عند وضعها واإلعداد لها.
فمن أهم النقاط أن تكون هناك خطط بديلة للخطة األصلية لتستطيع مجابهة تلك

المستجدات في ساحة العمليات .يضاف إلى ذلك عدم االهتمام بخطة االنسحاب ،والرجوع وما
ينتج عنها من عشوائية في تنفيذ االنسحاب من مسرح العمليات ،وما يستتبعها من حدوث حالة
صيدا سهالً لإلرهابيين والخطرين أو أعوانهم أثناء االنسحاب(.)1
استرخاء أمني ،قد تجعلهم ً
ثانيًا -املشكالت املتعلقة بعملية التنسيق بني القوات املشاركة:

مرور بكافة المراحل الالزمة
ًا
تجدر اإلشارة إلى أنه أثناء اإلعداد للعمليات التفتيشية
إلعداد العملية ،يمكن القول إنه ال جدوى وال فائدة من عناصر عملية اإلعداد ما لم يكن هناك

تنسيق وتنظيم لعملية التعاون بين جميع المجموعات والوحدات واألجهزة المختلفة المشتركة،
ومفاد ذلك أن تحديد دور كل جهة وكل قوة من القوات المشتركة ال يعني استقالل كل جهة
وانفصالها عن الجهات األخرى المشاركة ،بل العبرة ستكون بالهدف النهائي الذي ستحققه تلك
الجهات مجتمعة وليست فرادى – وتلك مهمة أساسية من مهام القيادة التنفيذية للعملية لصهر

جميع جهود القوات المشاركة في بوتقة واحدة ،تكون قادرة على اإلمساك بزمام األمور،

وتحقيق السيطرة األمنية الكاملة ،إال أن ذلك األصل المتفق عليه قد ترد عليه بعض السلبيات
التي تعوق عملية التنسيق ،وتتمثل فيما يأتي:

 -1إجراء العمليات دون تنسيق مع الجهات المعاونة:

قد تتوافر معلومات لدى بعض الجهات البحثية معلومات يرى أنها من الخطورة بحال،

بحيث يجب اإلسراع في عمل حملة تفتيشية قد تكون بهدف القبض على أشخاص خطرين أو
إرهابيين ُعلم بتواجدهم في منطقة معنية ويراد مسحها لإلمساك بهم ،وعليه فقد يتم ذلك في
عجلة دون أن يتم التنسيق بين القوات نفسها من جهة وبين القوات والجهات األخرى المعاونة
 -1محسن العبودي ،عمليات الشرطة بين النظرية والتطبيق ،مرجع سبق ذكره ،ص .132
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من جهة أخرى ،مما يؤدي إلى إهدار الجهود ،نتيجة عدم تحديد األدوار واالختصاصات
والمسؤوليات بصورة واضحة.
 -2عدم تحديد األدوار واالختصاصات بشكل واضح ودقيق:

يفترض أن يتناول محضر تنسيق التعاون الذي يتم بين الجهات األمنية المشتركة في

عملية التفتيش جميع النقاط التفصيلية التي تشملها الخطة المبنية على المعلومات التي توافرت
سواء من أجهزة البحث ومن عملية االستطالع الميداني لمسرح العمليات وتحديد دور كل جهة
واختصاصاتها ومسؤولياتها وتحديد القيادة المسؤولية عنها ،وتشكيلها وإعدادها ،لذا فإن إغفال

تناول عملية التنسيق ألي من تلك النقاط أو عدم تلقين القيادة المسؤولة بجهة مشاركة لقواتها
بمهامها على وجه التحديد ،قد يؤدي إلى حدوث لبس أو غموض ينجم عنه تضارب
المسؤوليات واالختصاصات أو تجاوز جهة لحدود اختصاصها ،بحثًا عن مجد زائف قد يؤدي
إلى فشل العملية في تحقيق بعض أو كل أهدافها.
 -3عدم التنسيق إلحكام السيطرة على المنافذ:

قد تستهدف بعض عمليات التفتيش األمني إلقاء القبض على بعض األشخاص الذين

قد يتواجدون في المناطق المتاخمة لحدود مديريتي أمن متجاورتين .وعليه فإنه لضمان نجاح
تلك العمليات وتحقيق السيطرة األمنية في مالحقة األشخاص المستهدفين ،فإنه يجب أن يتم
إخطار مسبق وتنسيق مبدئي بين مديريات األمن المجاورة ،بغية إحكام القبضة على المنافذ.
 -4عدم توافر عنصر تأمين االتصاالت:

ربما كانت تلك من الثغرات التي شابت عمليات التفتيش األمني التي كانت تجري في

فترات سابقة ،وكانت هناك عدة طرق يمكن من خاللها لألشخاص المستهدفين من التقاط
الترددات والموجات التي تتم االتصاالت الالسلكية للقوات من خاللها ،مما يؤدي إلى اكتشاف
خطة العملية وتعرض القوات للهجوم نتيجة ذلك.
ورغم تعميم األجهزة الالسلكية المشفرة التي يصعب فك شفرتها من قبل الخارجين على

القانون ،وتلك ميزة مهمة تكفل سرية االتصاالت ،وبالتالي سرية عناصر الخطط الخاصة
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بإجراء العمليات التفتيشية ،إال أنه يجب تحديث وسائل االتصال باستمرار ،والعمل على وجود
عدة وسائل اتصال بديلة(.)1
ثالثًا -املشكالت املتعلقة بالتجهيزات املادية:

إن نجاح العمالت التفتيشية –كما هو مرهون باختيار العنصر البشري المنتقى– يعتمد
أيضا على ضرورة توافر اإلمكانات والتجهيزات المادية التي توفر الجهد وتيسر أداء القوات
ً
لمهامها ،في ظل توفير أكبر قدر من األمان لها أثناء العمليات .وهناك عدة سلبيات في هذا
الشأن يمكن أن تعوق القوات عن أداء المهمة بذلك الشكل الميسر – وتكبدها عناء ومشقة

أكبر ،منها:
 -1عدم مالءمة التجهيزات المادية لطبيعة العملية:

ويتمثل عنصر عدم المالءمة هنا في عدة صور على سبيل المثال منها:

أ -عدم مالءمة السيارات المتاحة لطبيعة األرض المستهدف إجراء عملية التفتيش بها،
ومثال ذلك استخدام سيارات عادية وليست ذات جر رباعي في األراضي الرملية ،أو
عدم مالءمتها لطبيعة الجو ،فعدم وجود جهاز تكييف داخل المدرعة محكمة الغلق
في األجواء الحارة يرهق طاقم المركبة ويعوقه عن أداء عمله بالصورة المرضية.
ب -عدم تناسب نوع السالح المستخدم مع طبيعة المكان ،ومثال ذلك استخدام البنادق
الطويلة في القتال في األماكن السكنية الضيقة.

ت -استخدام وسائل اتصال تفقد حساسيتها في بعض األماكن أو في بعض األحوال
الجوية ،وما يترتب على ذلك من احتماالت انقطاع االتصال بين القوات وغرفة
العمليات الرئيسية.

ث -أال تكون وسائل اإلعاشة أو التغذية للقوات كافية لمدة المأمورية ،وعدم تناسب الزي
المستخدم مع طبيعة األرض.

 -1إيهاب العماوي ،آليات تطوير الحمالت التفتيشية لمأموري الضبط ،مرجع سبق ذكره ،ص .121

[]51

اإلدارة الفعالة لعمليات التفتيش األمين ........د /سعيد الصريدي – د /إيهاب احلجاوي – د /إيهاب العماوي

 -2نقص األجهزة والمساعدات الفنية المستخدمة:

يؤدي نقص األجهزة والمساعدات الفنية المستخدمة في بعض األحيان إلى بذل القوات

لجهود أكبر كانت في غنى عنها إذا وفرت لها المساعدات الفنية المناسبة ،مثل الوسائل التي
تستخدم في الكشف عن المواد المخدرة أو المفرقعات ،أو األدوات التي تستخدم في عملية
كسر األبواب المغلقة وقطع السالسل وأجهزة تحديد االتجاهات األساسية في المأموريات

الجبلية.

وقد ال تتوافر –بجانب ذلك– تجهيزات للتنفيذ الميداني مثل الحاجة إلى االقتراب

بمدرعة لمكان يتواجد به إرهابيون لعمل الحماية والوقاية الالزمة للقوات .يضاف إلى ذلك عدم
وجود تجهيزات فنية لتدعيم مجموعات العزل والقطع خلف مجموعات الحصار(.)1
رابعًا -املشكالت املتعلقة بالدعامة البشرية:

يمثل العنصر البشري أهم الدعامات التي تقوم عليها عملية اإلعداد والتنفيذ للحمالت

التفتيشية ،سواء فيما يتعلق بإسناد قيادة العملية إلى ضباط أكفاء من ذوي الخبرة وحسن

التصرف والرتب المناسبة ،وأن يكونوا من ذوي القدرة على حل المشاكل المختلفة واتخاذ
الق اررات الرشيدة في المواقف المختلفة .إضافة إلى ذلك يجب أن تتم عملية اختيار العناصر
المنفذة من األفراد بعناية شديدة.
وتبرز هنا مشكلة إعداد واختيار العنصر البشري القادر على مواجهة األزمات

والمواقف الصعب التي يمكن أن تنجم عن عمليات المواجهة مع الخارجين على القانون،
وبالتالي فإنه توجد بعض السلبيات في هذا الشأن.
 -1القيادة غير الرشيدة لعملية التفتيش:

طا من الضباط له مواصفات وخصائص يستطيع بها التعامل
تتطلب القيادة للعملية نم ً

مع جميع المواقف ،ويجيد استخدام وتوظيف مهارات عديدة من أجل إنجاح العملية ،فأسلوب

 -1محمد حربة  ،المتطلبات الضرورية إلعداد رجل الشرطة ،ندوة مفهوم الشرطة المجتمعية ،القيادة العامة
لشرطة دبي ،دبي2005 ،م ،ص .247
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كبير بالطبيعة
تأثر ًا
التعامل الميداني وردود الفعل وطرق التعامل وأساليب التدخل ،تتأثر ًا
الفكرية والشخصية لقائد فريق المهمة ،ولهذا يعد حسن اختيار رئيس فريق المهمة أحد

كثير ما يكون فشل فريق المهمة مرده إلى
المقومات األساسية في نجاح مهمة الفريق ،بل إن ًا
وناجحا
صالحا
سوء اختيار قائده ،ومن ثم يتعين اختيار قائد يتمتع المواصفات التي تجعله
ً
ً
لقيادة فريق المهمة.

تأثير
فالقيادة أثناء عمليات التفتيش األمني تعتبر من أخطر عمليات اإلدارة ،وأكثرها ًا
في نجاح خطط المواجهة ،حيث يمكن من خاللها تعظيم دور كل فرد في أفراد القوة بشكل

يحثها على تقديم أعلى مستوى من األداء يمكن أن تصل إليه طاقته ،وتنظيم جهود القوات
ليتحقق بها أفضل النتائج المرجوة في أقل وقت ممكن(.)1

 -2عدم تناسب الخبرات التدريبية وطبيعة المأمورية:
سبق أن ذكرنا أن أولى خطوات اإلعداد لعملية التفتيش هو تحديد الهدف منها ،وبناء

عليه يتحدد نوع العملية وحجمها ،فقد تكون العملية للتعامل مع عناصر جنائية ،أو قد تكون

للقبض على عناصر إرهابية خطرة .وعليه يجب أن تتناسب الخبرات التدريبية للمشاركين

وقدراتهم وإمكانياتهم مع طبيعة المأموريات التي يكلفون بها.

ويدل الواقع العملي على كثير من المثالب في هذا الصدد فقد تكون عملية التفتيش

موجهة للقضاء على مجموعة إرهابية خطرة على مستوى عال من التدريب تختبأ في إحدى

عاليا من التدريب في ظروف
المغارات الجبلية ،ذلك يستتبع أن يكون أفراد القوة قد تلقوا ً
نوعا ً
مماثلة لتلك النوعية ،إال أنه قد يتم توجيه نوعية أخرى ليست على مستوى التدريب المطلوب،
فتحدث عواقب وخيمة(.)2
 -1هاني شعبان ،نظم المعاونة لترشيد القرار األمني ،رسالة دكتو اره ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2010 ،م،
ص.342
 -2حزام بن محمد الفهادي ،المهارات الشرطية في تفتيش األشخاص واألماكن في القضايا الجنائية ،رسالة
ماجستير ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض2013 ،م ،ص ص .87-80
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 -3االعتماد على الكم وليس الكيف:

تلك صورة أخرى تخل بأسس التدريب التخصصي الذي يجب أن يتلقاه األفراد في

مجاالت معينة ،بحيث تتكون في كل تخصص مجموعات تجيد وتحترف العمل بها.

فعندما تنوي األجهزة الشرطية القيام بعملية تفتيشية ،وبعد تحديد أهدافها على وجه
الدقة والوضوح لجميع األجهزة يتم –وفًقا لذلك– تحديد نوعية القوات التي ستشارك في العملية

من حيث نوعية تدريبها وتخصصها الذي يتناسب وطبيعة أهداف العملية ،دون طلب استدعاء
وعبئا
أعداد كبيرة من القوات غير المتخصصة في مجال العملية ،والتي قد تصبح عائًقا سلبيا ً
ثقيالً على إدارة العملية وقيادتها.
فضبط اإلرهابيين في أماكن اختفائهم يحتاج إلى نوعية خاصة من األفراد الذين تلقوا
متخصصا يتناسب مع ذلك الهدف ،مثل مجموعات مكافحة اإلرهاب الدولي أو
تدر ًيبا
ً
القناصة ،والتعامل مع عصابات تهريب مخدرات في األماكن الصحراوية والجبلية تحتاج إلى

مختلفا يتناسب وطبيعة تلك المأموريات(.)1
نوعية أخرى تلقت تدر ًيبا
ً
خامسًا -األخطاء الشائعة يف عمليات التفتيش:

نرى أن هناك بعض السلبيات واألخطاء المهمة للعمليات التفتيشية بصفة عامة ،ومنها

ما يأتي:

 -1االعتماد على بعض المصادر السرية والمرشدين غير األكفاء ،أو الذين يكنون في

داخلهم كرًها لرجال الشرطة ،مما يستتبع معه إعطاء معلومات غير صحيحة
ومضللة ،األمر الذي يؤدي إلى فشل ذريع للعمليات التفتيشية ،واألمثلة العملية
لتلك النقطة كثيرة ومتكررة.

 -2عدم مراعاة الظروف الجوية لوقت تنفيذ العملية قد يؤدي بالنتائج السلبية.

 -1حاكم عبد الرحمن ،المفهوم الحديث للعمل الشرطي ،ندوة العمل الشرطي بين الواقع والمستقبل ،القيادة العامة
لشرطة أبوظبي ،أبوظبي2007 ،م ،ص .415
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 -3عدم مراعاة ترتيب وقت نزول القوات المشتركة وفًقا للخطة الموضوعة ،مما يؤدي
إلى هروب األشخاص المطلوب ضبطهم.
 -4عدم السيطرة على القوات المشتركة مما ينتج عنه تجاوز بعض أفراد القوات.

 -5عدم تجهيز كافة المجاميع المشتركة بأجهزة االتصال المناسبة والمساعدات الفنية.

 -6تعسف وتجاوز القوات في التفتيش يؤدي إلى عدم احترام حقوق اإلنسان ،وقيامهم
باحتجاز بعض األشخاص األبرياء.
 -7استخدام القوة والعنف مع بعض األشخاص األبرياء الذين تم القبض عليهم أثناء
العملية يؤدي إلى أثر نفسي سيء في نفوس هؤالء األشخاص تجاه جهاز

الشرطة ،مما يدفعهم إلى محاربة رجال الشرطة ومساعدة المجرمين واإلرهابيين
الفارين ،وقد تبين ذلك بالفعل من خالل الحياة العملية لجهات الشرطة المختلفة.
 -8إفشاء سر العملية ،وذلك عن طريق قيام الضباط المشتركين في العملية بإخطار
أفراد الشرطة السريين أو المجندين أو أحد من ذويهم ،األمر الذي يستتبع معه

إفشاء العملية ،مما يؤدي إلى نتائج عكسية غير مرجوة.

 -9عدم إحكام الحصار الجيد حول المكان المراد تفتيشه والمكان المتواجد به
األشخاص المطلوب ضبطهم يؤدي إلى هروب تلك األشخاص.
 -10عدم الجدية في التفتيش عن األشياء المطلوب ضبطها يؤدي إلى عدم العثور
على تلك الممنوعات.

 -11حدوث قصور نتيجة عدم الرقابة للقوات المشتركة ،والتأكد من أن العمليات تتم
وفًقا للخطة الموضوعة.

فغالبا ما تتم عملية الضبط دون
 -12عدم االلتزام بالغطاء الشرعي لعملية التفتيش،
ً
إذن سابق من النيابة العامة ،أو التقيد باألسس القانونية والشرعية في عملية
الضبط.
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املطلب الثاني -آليات تفعيل عمليات التفتيش األمين:

إن التطور العلمي المذهل الذي حدث خالل العقود القليلة األخيرة من القرن العشرين

أفرز تقد ًما تقنيا هائالً ،أدى إلى تطور الجريمة بشكل غير مسبوق ،وتالحقت وتتابعت –بشكل
ملفت للنظر– فنون وأساليب ارتكاب الجرائم واختفاء فاعليها ،كل ذلك ألقى على عاتق األجهزة
عبئا ثقيالً ،وتحديات يومية تستوجب األخذ بالمنهج العلمي لمواجهة تلك التحديات
الشرطية ً
ومسايرة كل جديد في التقنيات الحديثة من وسائل اتصال وانتقال ومساعدات فنية وتسليح،
سعيا لتحقيق التفوق المنشود على كافة الصور اإلجرامية المستحدثة.
ً

كما يواجه المجتمع في المرحلة الراهنة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ذات

انعكاسات أمنية واضحة ،تتطلب مواجهة سريعة ،حيث تطورت الجريمة في شكل غير مسبوق

نتيجة التقدم التقني الهائل والمتغيرات المتالحقة في فنون ارتكاب الجرائم واختفاء فاعليها ،مما
يلقي على عاتق األجهزة الشرطية تحديات يومية تستوجب األخذ بالمنهج العلمي لموجهة تلك
سعيا لتحقيق التفوق المنشود على كافة الصور اإلجرامية المستحدثة ،واألخذ بمدى
التحدياتً ،
التصدي للظاهرة اإلجرامية.

لذا أصبح من الواضح أن مواجهة الشرطة للمواقف األمنية الحرجة ال يمكن أن تعتمد
على مهارة أو خبرة مسؤول أو أكثر ،فسرعة إيقاع األحداث إلى جانب تأثير العديد من
المتغيرات تجعل من المحتمل االستعانة باألساليب العلمية الحديثة في اإلعداد واإلدارة،

وخاصة الكمية منها ،والتي تعتد المعلومات والبيانات األساس الذي ترتكز عليه كافة هذه
األساليب(.)1
وسعيا إليجاد آلية تعمل على تحقيق المدخالت المستخدمة في عمليات التفتيش
ً
إطار مقترًحا
األمني تحقق أكبر قدر من األهداف التي تستهدف تلك العمليات ،يقدم البحث ًا

لضمان الوصول "لإلدارة الفعالة لعمليات التفتيش األمني" ،من خالل االلتزام بتطبيق اآلتي:

 -1سعيد الصريدي ،وآخرون ،تحديات األمن الوطني ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
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ال -تطوير املنظومة اإلدارية للعمليات التفتيشية:
أوّ ً

نقصد بالمنظومة اإلدارية في هذا الصدد سلسلة اإلجراءات األمنية المبنية على حقائق

ومعلومات سليمة تؤدي إلى إنجاز األهداف األمنية .مما يعني أن المنظومة اإلدارية للعمليات
التفتيشية تقوم على دعامتين أساسيتين ،هما :اإلجراءات األمنية ،والمعلومات األمنية.
وتبدأ تلك المنظومة من مرحلة ما قبل المواجهة أو التنفيذ ،والتي تشكل اإلجراءات
الوقائية لمنع وقوع الحدث أو تفاقم الخطر ،وهي مرحلة تبدأ بالتفكير الذي يسبق القيام بأي
عمل ،وتنتهي باتخاذ الق اررات بما يجب عمله وطريقة األداء وقت التنفيذ ،وهو يقوم بشكل كبير
على استشراف المستقبل واالستعداد له.
ولكي تضمن تلك المنظومة نجاح إجراءات المواجهة األمنية ،يجب أن يشترك في
وضعها جميع القيادات المختصة والمعنية إلجراء عمليات التفتيش األمني التي تشرف على

علما بأي تغيير في
تنفيذها ،وأن يكون على اقتناع تام بأهميتها وجدواها ،كما يجب أن يحاطوا ً
تفصيالت تلك اإلجراءات قبل تنفيذها ،حتى يمكن التقليل من احتماالت إخفاقها لعدم االقتناع

بها.
كما يجب أن تكون اإلجراءات قد وضعت على أساس االعتقاد الراسخ بإمكانية

تنفيذها ،وأنها سوف تحقق الغرض الذي وضعت من أجله ،وأال تترك بها ثغرات قد تؤدي إلى
إخفاقها.
كما أنه من الضروري أن تعمل المنظومة اإلدارية لعمليات التفتيش األمني بناء على

معلومات سليمة ،من خالل تحريات تجمع عن األشخاص المطلوبين ،وأماكن تواجدهم،
وطبيعة المضبوطات ،باإلضافة إلى الوسائل والتجهيزات المادية المناسبة ،وعدد القوات
الالزمة ونوعية تسليحها ،ودراسة الخطط المماثلة لعمليات المواجهة السابقة ،واالستفادة من
عناصر النجاح والخطأ فيها ،ووضع تنظيم كامل للقوات ،وتحديد دقيق لكل المهام والمشرف
عليها ومسؤولياته وسلطاته ،وتحديد نظام االتصال بين القوات وغرف العمليات الرئيسية،

والتنبؤ بظروف المنطقة وقت إجراء العملية واألحوال الجوية المتوقعة.
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وفي صدد تطوير المنظومة اإلدارية لعمليات التفتيش األمني يمكن مراعاة النقاط اآلتية:

 .1إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم األجهزة المعنية بالعمليات التفتيشية :فكما سبق
أن ذكرنا أن المعلومات والتحريات الصحيحة هي التي تمثل حجر الزاوية في
العمليات الشرطية ،إذ يتم على أساسها تقدير الموقف السليم ووضع الخطة الكفيلة
بتحقيق عمليات التفتيش األمني ألهدافها .وعليه يجب دعم كافة األجهزة البحثية

إلنشاء قاعدة البيانات – خاصة عن األشخاص الخطرين والمطلوبين التي تكفل
الحصول على كافة المعلومات المطلوبة بدقة وبسرعة ،وذلك من خالل استخدام
نظم المعلومات المرتبطة بالحاسبات اآللية والميكروفيلم لتوفير البيانات الالزمة

لتلك األجهزة البحثية وللجهات األخرى المتعاونة معها في تنفيذ العمليات
التفتيشية.

 .2مواكبة التقدم التكنولوجي في تقنيات االستشعار عن بعد فيما يتعلق بعمليات
التفتيش األمني التي تستهدف المناطق الجبلية والصحراوية الشاسعة ،وذلك
لصعوبة إجراء عمليات االستطالع الميدانية لمسرح العمليات وفق اإلمكانات
المتاحة حاليا لدى األجهزة األمنية.

 .3دعم الجهات األمنية المعنية بإجراء عمليات التفتيش األمني الكبرى في المناطق
الجبلية والصحراوية وذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة بطائرات هليكوبتر
الستخدامها في عمليات االستطالع الميداني ،وإنزال القوات في عمليات مكافحة
اإلرهاب ومطاردة األشخاص الخطرين ومكافحة المخدرات.

 .4دعم الدفاع المدني باألجهزة التقنية العالية الخاصة بالكشف عن الشراك الخداعية
التي تزرعها الجماعات اإلرهابية للقوات في األماكن المطلوب اقتحامها ،باإلضافة
إلى متابعة كل ما هو جديد من تكنولوجيا الكشف عن المواد المتفجرة.
 .5تزويد القوات المعنية بعمليات التفتيش األمني بأجهزة االتصاالت الالسلكية
الحديثة المشفرة ،والتي توفر عنصر التأمين لتلك االتصاالت ،وتصلح لألداء
األمثل في كافة العوامل والظروف الجوية المختلفة ،وفي مختلف األماكن سواء
أكانت صحراوية أم سكنية أم جبلية أم زراعية.
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 .6توفير وسائل االنتقال من مركبات ومعدات ثقيلة تصلح للعمل في المناطق الوعرة
والجبلية والصحراوية وبكفاءة عالية تكفل تحقيق السيطرة األمنية للقوات.
 .7استخدام كل ما هو جديد من تجهيزات مادية مع القوات المعنية بالعمليات
التفتيشية ،مثل أجهزة الرؤية الليلية ،واألجهزة الخاصة بتحديد االتجاهات للقوات،

وبخاصة في األماكن الجبلية الشاسعة التي تكفل الوصول لمسرح العمليات بأقل
جهد ،وعدم إصابة القوات باإلحباط نتيجة لفقدان القدرة على معرفة األبعاد
واالتجاهات(.)1
ثانيًا -استخدام األساليب العلمية يف إدارة عمليات التفتيش:

إن اتباع األساليب والمناهج اإلدارية الحديثة هو السبيل األمثل للوصول إلدارة فعالة
لعمليات التفتيش األمني ،مثل استخدام بحوث العمليات في التخطيط الشرطي.
فبحوث العمليات هي أحد العلوم الحديثة التي تعني استخدام األساليب الكمية التي

تتميز بطبيعتها العملية للمفاضلة بين البدائل المتاحة لحل مشكلة ما ،بهدف التزود بأساس
منطقي للوصول لحل أمثل ،في ظل اإلمكانيات المتاحة وفي إطار الظروف المحيطة(.)2
والمشاكل التي يمكن أن تستخدم أساليب بحوث العمليات في حلها عديدة ومتنوعة ،إال

أن هناك خصائص عامة ال بد أن تتسم هذه المشاكل بها حتى يمكن استخدام بحوث العمليات
في حلها ،أهم هذه الخصائص هي قابلية المشكلة ألن تصاغ في شكل كمي؛ أي :في صورة
معادالت رياضية.

 -1اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الخدمة والحماية – دليل لقوات الشرطة واألمن ،الصليب األحمر ،جنيف،
2014م ،ص ص .319-301

 -2فريدون نجيب ،تخطيط عنصر الوقت في العمليات األمنية الحرجة ،مركز البحوث والدراسات ،بشرطة دبي،
2008م ،ص .15
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لذلك فإن تطبيق بحوث العمليات في التخطيط لحل المشكالت الشرطية ليس باألمر
السهل ،ذلك أن الطبيعة الخدمية لغالبية األنشطة الشرطية تجعل من الصعوبة التعبير عن
المردود األمني في شكل كمي قابل للقياس.
ولذلك فإن إمكانية االستفادة من أساليب بحوث العمليات في المجال الشرطي ليست
أمر سهالً وال مستحيالً في الوقت ذاته .وبالتطبيق على عمليات التفتيش األمني نجد أن
ًا
استخدام بحوث العمليات يتالءم مع طبيعتها ،مما يعني أن إدارة عمليات التفتيش األمني

باستخدام بحوث العمليات سيرفع من مستوى فعالية تلك العمليات .وسنسرد في إيجاز أهم هذه
األساليب:
التحليل الشبكي:

وهو من أهم األساليب التخطيطية في بحوث العمليات ،وقد استخدمته الواليات المتحدة

األمريكية في التجهيز واإلعداد لحرب الخليج في عمليات درع الصحراء وعاصفة الصحراء،

ويتم من خالله وضع برنامج زمني وإجراءات وقواعد ومسارات محددة توزع على فريق المهمة،
توضح لكل فرد من أفراد الفريق الدور المتعين القيام به ،وتشرح لهم أهمية أن يتم تنفيذ مهمته

بدقة كاملة سواء في التوقيت المحدد أم في النتائج المطلوبة ،وعلى هذا فإن مستخدم هذا
األسلوب عليه أن يحدد ألعضاء الفريق ما يأتي:
 -متى سيقوم بالمهام المحددة؟

 متى يتعين القيام بها ،ومتى يتعين االنتهاء منها؟ ماذا ينبغي أن يتحقق عند انتهاء كل مهمة؟ -أين سيتم التعامل مع الخصم؟

تماما أمام فريق المهمة.
ومن ثم تتضح الصورة ً

شجرة القرارات:

يستخدم عندما يوجد أكثر من احتمال لتصرف الخصم ،ويوجد أكثر من قرار بديل

يمكن اتخاذه لمواجهة كل احتمال ،ونتيجة لتعدد االحتماالت وتعدد البدائل واختالف التقديرات،
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فإن هذا األسلوب يمكن القائد من اتخاذ أكثر من قرار بالنسبة للموقف الذي يواجهه ،وفي
تحديد المراحل المتتابعة لكل قرار ،في ضوء االحتماالت المختلفة والمتوقعة الحدوث ،في ظل
سيادة مناخ من عدم التأكد أمام القائد.
نظرية المباريات:

يستخدم هذا األسلوب عند عدم التأكد من تصرفات الخصم ،ووجود أكثر من احتمال،

جيدا للتقليل من مخاطر عدم
ويرسم حركة التعامل معه في إطار ،قواعد احتمالية محسوبة ً
التأكد.
أسلوب المحاكاة:

ويقوم هذا األسلوب على تصور مستقبلي للموقف ،وتصور أحداثه ،وتبعات هذه

األحداث ،ونوع التصرفات وحجمها التي ستحدث أثناء عملية المواجهة ،والتدريب على مواجهة
تلك المواقف(.)1
سالسل ماركوف:

ويمكن استخدامها في توقع ردود أفعال الجماعات المناوئة ،تجاه إجراءات أمنية معنية.

البرمجة الخطية:

ويمكن استخدامها في تخصيص الموارد الشرطية المتاحة ،وتشكيل القوات الشرطية.

صفوف االنتظار:

ويمكن استخدامها في تحديد االحتياجات الشرطية الالزمة للوصول لمكان البالغ خالل

زمن معين.

 -1محسن الخضيري ،إدارة األزمات ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،الطبعة الثانية1997 ،م ،ص 46وما بعدها.
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نظرية األشكال:

ويمكن استخدامها في توزيع القوات لتأمين التقاطعات في حاالت الطوارئ ،واختيار

المواقع المثلى لألمكنة األمنية.
نماذج اإلحالل:

ويمكن استخدامها في ضمان استمرار أداء التجهيزات األمنية الحرجة ،دون توقف

وتخطيط وإدارة المخزون االستراتيجي من المعدات األمنية الحرجة.
نماذج العقل:

ويمكن استخدامها في تخطيط عمليات الطوارئ واإلنقاذ ،وتمركز الدوريات الثابتة،

وتحديد مجال الدوريات المتحركة ونطاقها.
البرمجة الديناميكية:

ويمكن استخدامها في مواجهة المواقف األمنية سريعة التغير ،وتخصيص الموارد

الشرطية لمواجهة تلك المواقف(.)1
مما ال شك فيه أن استفادة مرفق األمن من اآلفاق العلمية التي توفرها األساليب الكمية
وبصفة خاصة أساليب بحوث العمليات ،خاصة في ظل التقدم التقني الهائل في مجال
ودعما ال يستهان به للقدرات
كبير
سندا ًا
االتصاالت والحاسبات ،وتجعل من هذه األساليب ً
ً
الشرطية ،في ظل تصاعد حدة التحديات وتعاظم اإلمكانات المتاحة للجماعات المناوئة لألمن.
وإنه يمكن توظيف هذا العلم في اإلدارة الفعالة لعمليات التفتيش األمني ،على اعتبار
أنها من أهم اإلجراءات التي تعتمد عليها الشرطة في إقرار األمن بين الناس.

 -1فريدون نجيب ،تخطيط عنصر الوقت في العمليات األمنية الحرجة ،مرجع سبق ذكره ،ص.22
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ثالثًا -اتّباع منظومة تدريبية متكاملة إلعداد العنصر البشري:

يعد التدريب من أهم األدوات الفعالة والقادرة على إحداث التغيير والتطوير للعنصر

البشري واالرتقاء بمستوى أداء رجل الشرطة( ،)1من خالل تنمية قدراته ومهارته إلى المستوى
دور أساسيا في تغيير السلوك اإلنساني وتشكيله ،من خالل تركيزه
المنشود ،بل يلعب التدريب ًا
على الجوانب النفسية والمسلكية للمتدرب ،وال شك أن هذا النشاط سوف يؤتي ثماره ويحقق
غاياته إذا ما أحسن اإلعداد له ،وتنفيذه على الوجه المطلوب(.)2
لذلك فإن التدريب لعمليات التفتيش األمني ،يعد في صدارة الواجبات والمسؤوليات التي

يجب أن تكرس لها أجهزة الشرطة المختلفة كل الجهود وتوفر لها كافة اإلمكانيات ،وتحرص
على استم ارره ليشمل كافة األجهزة الشرطية المشتركة في عمليات التفتيش ،وبجميع

تخصصاتهم ،ومستوياتهم ،حيث سيكون ذلك من أهم عوامل فعالية عمليات التفتيش األمني.
 -1أسس تطور تدريب الضباط:

اكا لقيمة النشاط التدريبي ودوره في تنمية الكوادر الشرطية في مختلف مراحل
إدر ً
تدرجها لممارسة العمل األمني باعتباره الوسيلة المثلى لالرتفاع بمستوى إنتاجية الضباط

غوبا فضالً عن دورة في إلمامهم بكل جديد
ًا
وتغيير اتجاهاتهم وعالقاتهم في العمل
تغيير مر ً
ومستحدث في مجال العمل األمني من ناحية ،وفي مجال عملهم المتخصص من ناحية
أخرى .يجب طرح تصور جديد لممارسة النشاط التدريبي – من خالل اتباع منهج علمي
متكامل وبمشاركة كافة األجهزة األمنية المتخصصة ليفي باالحتياجات التدريبية المختلفة.

ويجب أن يراعى في تطوير النشاط التدريبي للضباط عدد من األسس المحددة ،والتي يمكن

إجمالها في النقاط اآلتية:

 -1عمر حسن عدس ،المنظور المعاصر لتدريب ضباط الشرطة ،مكتبة مركز بحوث الشرطة ،أكاديمية
الشرطة ،القاهرة1994 ،م ،ص.9
 -2ممدوح عبد المطلب ،مساعدات التدريب وإدارة عمليات الشرطة المتخصصة ،مرجع سبق ذكره ،ص .14
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• البدء في عملية التأهيل لممارسة الوظيفة األمنية منذ إلحاق الطالب للدراسة بكلية
مبكر عن إمكاناته ومواهبه ،وتنمية قدراته على ممارسة
ًا
الشرطة بهدف الكشف
العمل األمني بإجادة وتميز.

• امتداد عائد النشاط التدريبي ليشمل القاعدة العريضة من الضباط وفق ضوابط ملزمة
للجميع لتحقيق مبدأ "حتمية التدريب" ،وعلى نحو يكفل إيجاد ضابط متكامل

المعارف والمهارات قادر على توجيه سلوكه في اتجاه تطوراته أساليب العمل األمني.

• إيجاد منهجية مناسبة تعمق تحقيق التوازن بين أصول العلم والمعارف الشرطية

ومتطلبات الواقع المعاصر ،بكل ما تموج به الساحة األمنية من متغيرات

ومستجدات ،وبالشكل الذي يضمن عدم انفصال التدريب عن الواقع.

• أن يتم التدريب في سياق مخطط ،يضع في مقدمة أولويات أهدافه ،خلق كوادر

قيادية شرطية على مستوى عال من الكفاءة في األداء ،قادر على االبتكار والتجديد
حتى يمكن من خالل هذه السياسة بناء الكوادر القيادية واألمنية.

• العمل على إيجاد بيئة تدريبية يتوافر فيها كافة المقومات األساسية التي تماثل إلى

حد بعيد البيئة والمناخ الذي يمارس فيه ضباط الشرطة عملهم ونشاطهم ،والسعي

إلى تالحم هذا المناخ مع البيئة الواقعية للعمل األمني.

• العمل على وضع معايير دقيقة الختيار الضباط المرشحين لتلقي دورات القيادات

العليا ،بهدف ضمان اختيار أفضل العناصر التي ستقود العمل األمني في كثير من

المواقع مستوى عال من الكفاءة والرشد.

• دراسة الجدوى االقتصادية من عقد الدورات التدريبية ،بما يحقق أعلى عائد تدريبي
منشود بأقل تكلفة ممكنة من ناحية ،وبأقل وقت متاح من ناحية أخرى.

• الوقوف على مشكالت التدريب الحالية ،سواء البشرية أم المادية ،والسعي لحلها،
وإيجاد صيغة مناسبة لتذليلها ،بشكل فوري أو بشكل مرحلي بحسب طبيعة كل منها،
وذلك لتحقيق المزيد من التعامل واالنسجام بين تدريب الضباط من جانب واألفراد

من جانب آخر.

• إيجاد نظام تطويري مستمر لمنظومة التدريب ،يضمن تحديث حلقاتها بصورة
مستمرة واالستعانة ،بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة المتقدمة ،والتي يتم من
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خاللها نقل خبرات اآلخرين وتجاربهم ،والسعي لالستفادة بما حققته الدول المتقدمة
في هذا المجال من إنجازات ونجاحات مختلفة.

 -2أسس تطوير تدريب األفراد:
أ) استحداث بعض البرامج التدريبية:

من خالل دارسة الحوادث األمنية وتحليلها والتعرف على الجهود المبذولة في

مكافحتها ،للوقوف على اإليجابيات والسلبيات في األداء األمني ،وترجمة ذلك إلى معطيات
تدريبية ،تؤهل قوات الشرطة للعمل في شتى المجاالت األمنية بصفة عامة ،وفي مجال

عمليات التفتيش بصفة خاصة.
ب) تطوير برامج الدورات التدريبية وتحديثها:

التركيز على التدريب العملي ،وزيادة عدد ساعاته ،ضمن برامج التدريب باعتباره يمثل

الترجمة الحقيقية للواقع الفعلي ،ويكفل معايشة المتدربين للظروف المماثلة لما يمكن أن يقابلهم
في الحياة العملية .مع زيادة جرعات التدريب على الرماية ومضاعفة مقررات األجهزة خالل
هذه الجرعات .ومع إضافة موضوعات جديدة يمكن من خاللها تغطية األحداث الجارية بما
يكفل توعية الدارسين سياسيا وقوميا وأمنيا وتعميق انتمائهم لجهاز الشرطة.
ج) عقد تدريبات مشتركة:

ما بين الضباط واألفراد ،وما بين الشرطة والشركاء االستراتيجيين كالقوات المسلحة،

وبخاصة في مجال التدريب على األعمال القتالية والمواجهة المسلحة ،وصوالً لتحقيق وحدة

الفكر التدريبي بين مجموعة العمل خالل العملية التدريبية ،وبما يكفل تفاعل المفاهيم الفكرية

وانسجام األداء الميداني للقوات أثناء تنفيذ العمليات.
د) تطوير أساليب التدريب التطبيقية:

إجراء بيانات تطبيقية ومشاريع واقعية من خالل تعميم وتنفيذ نماذج تدريبية مماثلة

للبيئة الحقيقية للعمليات لمواجهة مختلف المواقف االحتمالية المتوقع حدوثها والمستوحاة من
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واقع األحداث األمنية المعاصرة .وإجراء تمارين رماية تكتيكية تنمي مهارة الرماية في ظروف
مشابهة ألرض الواقع الميداني .ورفع مستوى اللياقة البدنية والمهارات الميدانية للمتدربين
وتنمية التوافق النفسي العضلي الذهني التي تتالءم مع تنمية سرعة رد الفعل والحس األمني

لديهم .وتدعيم وتحديث اإلمكانات التدريبية واالستفادة بكل ما هو جديد من أجهزة تدريبية.
هـ) التدريب على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة:

االستعانة بالوسائل العلمية الفنية التقنية المساعدة في عمليات التفتيش مثل استخدام:

أجهزة كشف المعادن ،أجهزة أبخرة المواد المتفجرة ،أجهزة أشعة أكس وجاما ،أجهزة األشعة

السينية ،األشعة دون الحمراء ،وأجهزة التصوير بالنيترونات النابضة ،وأجهزة الرنين ،أجهزة
كشف الصوت ،أجهزة توركس ،أجهزة الين إسكان ،أجهزة فيبرأنبوبي(.)1

اخلامتة
من خالل تناولنا لعمليات التفتيش األمني -كإحدى عمليات الشرطة المهمة التي

تشترك بها عدد من األجهزة الشرطية مختلفة االختصاص -من خالل استعراض مفهومها
وعناصرها وأهم مقوماتها ،وبيان المتطلبات األساسية إلدارة تلك الحمالت ،باإلضافة للكشف
عما أفرزه الواقع العملي من معوقات وإشكاليات تنحرف بهذه العمليات عن أهدافها الحقيقية،
أخير استعراض مجموعة اآلليات التي تمكنها من التطوير والتحديث ،وصوالً لإلدارة الفعالة
و ًا
لعمليات التفتيش األمني ،والتي ستمكننا من إنجاز أهداف تلك العمليات باعتبارها أحد الوسائل
المهمة في إقرار األمن والسكينة.

فلقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ،وخلصت لمجموعة من التوصيات يمكن
إجمالها فيما يأتي:
 -1حزام بن محمد الفهادي ،المهارات الشرطية في تفتيش األشخاص واألماكن في القضايا الجنائية ،مرجع سبق
ذكره ،ص ص .75-60
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النتائج
أوالا :تعتبر عمليات التفتيش األمني من أنجح الوسائل في مكافحة الجريمة ،إذ
تؤدي للقضاء على البؤر اإلجرامية التي تنتشر فيها الجريمة وإقامة األدلة المادية ضد
المتهمين ،والقضاء على المجرمين وضبط المطلوبين الهاربين في أوكارهم اإلجرامية،
وتحقيق األمن االقتصادي بالقضاء على اإلتجار بالمواد المخدرة وحماية المواطنين من
آثارها المدمرة بالصحة واالقتصاد القومي ،وكذلك تحقيق األمن االجتماعي بزيادة شعور

أيضا ترسيخ األسس القانونية في
المواطن باألمن واألمان على روحه وممتلكاته ،و ً
المجتمع ،وتحقيق عنصري المنع والردع في مجال مكافحة الجريمة ،مما يساهم في نشر

ثقافة سيادة القانون ،باإلضافة لزيادة الثقة بجهاز الشرطة وصناعة رأي عام داعم للعمل

األمني ،فعمليات التفتيش األمني ...عنصر فاعل في منظومة تحقيق األمن بمفهومه

الشامل.

ثانيا :إن مرحلة اإلعداد والتجهيز لعملية التفتيش من األهمية بحال في إنجاحها،
ا
وتهدف عملية اإلعداد والتجهيز إلى عمل دراسة واقعية للموقف والتقدير السليم له،

باإلضافة إلى توفير عنصر اإلدارة الجيدة إلنجاز األهداف ،وتقليل الخسائر في العنصر

البشري والتجهيزات المادية إلى أقل حد ممكن.

ثال اثا :هناك عدة مقومات يجب توافرها عند اإلعداد والتجهيز لعملية التفتيش

لضمان نجاح تلك المرحلة ،وتتمثل في جمع المعلومات والتحريات السليمة والتخطيط

جيدا ،ثم
الجيد ،وتوفير التجهيزات المادية المناسبة ،وتدريب العنصر البشري تدر ًيبا ً
أخير التنسيق
االلتزام بكافة اإلجراءات القانونية المتطلبة قبيل إجراء عملية التفتيش ،و ًا

والتعاون بين كافة األجهزة المشاركة في العملية.

ابعا :تتعدد المشكالت التي يمكن أن تصادف مرحلة اإلعداد في عملية التفتيش،
را
منها ما يتعلق بقصور التخطيط في تناول بعض النقاط المهمة ،ومنها ما يتعلق بعملية
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التنسيق بين القوات المشاركة في عملية التفتيش ،وما ينجم عليه من عدم وضوح األدوار
المسندة لكل جهة ،ومنها ما يتعلق بعدم توافر بعض التجهيزات المادية التي تناسب

ظروف العملية وطبيعتها ،ومنها ما يتعلق بعدم تأهيل العنصر البشري أو توافق إمكاناته
مع ظروف العملية وطبيعتها.

خامسا :تتعدد السبل التي يمكن أن تساهم في التغلب على مشكالت اإلعداد
ا
والتجهيز لعمليات التفتيش من خالل تطويع العلوم الحديثة في مرحلة التخطيط ،واالرتقاء

بإمكانات العنصر البشري وأدائه من خالل تطوير المنظومة التدريبية لجميع الفئات،
أخير مسايرة العصر التكنولوجي الحالي ،وما يفرزه من تقنيات حديثة في مجال
و ًا
التجهيزات المادية ووسائل االنتقال واالتصال.

التوصيات
 )1زيادة االعتمادية على المناهج واألساليب اإلدارية الحديثة في إدارة عمليات التفتيش
بدءا من التخطيط إلى التنظيم ،فاالختيار فالتوجيه والرقابة ،وصوالً
األمنيً ،
لتوظيف بحوث العمليات في التفتيش األمني ،وانتقاء ما يتناسب من تلك األساليب
اإلدارية مع المتطلبات واالحتياجات الواقعية لظروف التشغيل ،وتتوافق مع طبيعة

العمل الشرطي.
 )2تطوير المنظومة اإلدارية لعملية التفتيش األمني من خالل :إجراء تحريات دقيقة
عن األشخاص المراد تفتيشهم وتحديدهم ،والوقوف على نشاطهم اإلجرامي ومدى

خطورته وتسليحهم ،ودراسة األماكن التي يحتمل ضبط المجرمين والجريمة بها،
ودراسة المناطق المحيطة بها ومخارجها ومداخلها وطبيعة تلك األماكن ناحية
الطقس ،مع مراعاة إجراء االستطالع الجيد لمنطقة العمليات.
 )3ضرورة عقد لقاءات دورية للضباط القائمين بالعملية ،والتأكد من صحة المعلومات
المتوفرة لديهم ،واطالعهم على كافة المعلومات المتوفرة ،واألشياء المبتغى ضبطها،

وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة ،والتأكد من إدراكهم لألهداف المتوقعة من العملية.
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 )4يجب أن يكون إفراد العملية على مستوى عال من التدريب الذي يمكنهم من امتالك
المهارات والكفاءات للتعامل الميداني التي تفرضه عليهم عمليات التفتيش األمني،
وتزويد المعاهد التدريبية المسؤولة عن تدريب الضباط واألفراد بالمستجدات التدريبية

المختلفة والمستحدثات التقنية الحديثة ،والتي ستسهم في تنمية قدراتهم في هذا

المجال المتخصص فضالً عن اتباع األساليب التدريبية الحديثة التي تتناسب مع
الغرض من التدريب ،لضمان امتداد عائد النشاط التدريبي ليشمل القاعدة العريضة

من الضباط وفق ضوابط ملزمة للجميع ،تحقيًقا لمبدأ "حتمية التدريب".
 )5يوصى بإجراء تدريبات مشتركة (محلية – ودولية) مع جهات إنفاذ القانون الرائدة،
بهدف رفع كفاءة قواتنا المشاركة في عمليات التفتيش.
 )6يجب االستعانة بالوسائل العلمية الفنية التقنية المساعدة في عمليات التفتيش ،مع
متابعة حثيثة للمستجدات في هذا المجال.
 )7حتمية إسناد عمليات التفتيش األمني لقيادات واعية ،وعلى قدر عال من الكفاءة،
والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

 )8تسخير الحس والتوقع والتنبؤ األمني في استشراف سيناريوهات التحديات األمنية
المستقبلية لعمليات التفتيش األمني ،مع أهمية متابعة كل ما هو مستحدث وجديد
في هذا المجال ،مثل تطبيقات الذكاء االصطناعي في العمل الشرطي.
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 .12س ذذعيد الصذ ذريدي ،إدارة الج ذذودة الش ذذاملة ف ذذي الش ذذرطة باس ذذتخدام التقني ذذات الحديث ذذة ،رس ذذالة دكت ذذو اره ،أكاديمي ذذة
الشرطة ،القاهرة2004 ،م.
 .13سعيد الصريدي ،وآخرون ،تحديات األمن الوطني ،مطبوعات كلية الشرطة ،أبوظبي2018 ،م.
 .14عماد حسين عبد هللا ،القيادة األمنية ،الطبعة الثالثة ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة1995 ،م.
 .15عمر حسن عدس ،المنظور المعاصر لتدريب ضباط الشرطة ،مكتبة مركز بحوث الشرطة ،أكاديمية
الشرطة ،القاهرة1994 ،م.

 .16فريدون نجيب ،تخطيط عنصر الوقت في العمليات األمنية الحرجة ،مركز البحوث والدراسات ،بشرطة
دبي2008 ،م.
 .17محسن الخضيري ،إدارة األزمات ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،الطبعة الثانية1997 ،م.
 .18محسن العبودي ،إدارة العمليات األمنية ،دار النشر غير مبينة ،القاهرة2011 ،م.
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 .19محسن العبودي ،عمليات الشرطة بين النظرية والتطبيق ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة1992 ،م.
 .20محمذذد حرب ذة ،المتطلبذذات الضذذرورية إلعذذداد رجذذل الشذذرطة ،نذذدوة مفهذذوم الشذذرطة المجتمعيذذة ،القيذذادة العامذذة
لشرطة دبي ،دبي2005 ،م.
 .21محمد درويش ،إدارة عمليات الشرطة ،مطبعة كلية الشرطة ،القاهرة1998 ،م.

 .22محمد فذاروق كامذل ،القواعذد الفنيذة للعمذل الشذرطي فذي مكافحذة الجريمذة ،دار الكتذاب الجذامعي ،اإلسذكندرية،
2004م.
 .23محمد نجيب ،وآخرون ،الحمالت التفتيشية وأثرها في انخفاض معدالت الجريمة ،معهد تدريب ضباط
الشرطة ،القاهرة2006 ،م.
 .24ممذ ذذدوح عبذ ذذد المطلذ ذذب ،مسذ ذذاعدات التذ ذذدريب وإدارة عمليذ ذذات الشذ ذذرطة المتخصصذ ذذة ،دار النهضذ ذذة ،القذ ذذاهرة،
2009م.
 .25هاني شعبان ،نظم المعاونة لترشيد القرار األمني ،رسالة دكتو اره ،أكاديمية الشرطة ،القاهرة2010 ،م.
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الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري
()1

الدكتور .هشام عبد السيد الصايف

محاضر منتدب بكلية الحقوق  -جامعة حلوان  -مصر
DOI: 10.12816/0055776

مستخلـص
ارتبط ظهور مصطلح الشفافية اإلدارية بعدد من املفاهيم واملصطلحات القانونية األخرى اليت جرت الدراسات
واألحباث على حماوالت املزج بني موضوعاتها املختلفة منذ ظهور املصطلح يف مثانينات القرن املاضي ،فارتبط
مبصطلح النزاهة ،واحلكم الرشيد ،وحرية تداول املعلومات واإلفصاح ،واملساءلة ،والفساد اإلداري ،ومصطلح
الشفافية اإلدارية العنصر احلاكم هلذه املصطلحات يعين انفتاح احلكومات على شعوبها ،ممّا يرسخ ملبدأ الشرعية
القانونية.
وترجع أهمية البحث يف توضيح الدور الذي ميكن أن تلعبه الشفافية اإلدارية كآلية من آليات مكافحة الفساد ،ووسيلة
من وسائل عالجه.
ولقد اتّبعنا يف دراستنا هذه عدة مناهج علمية ،منها املنهج التارخيي للتأريخ للمفاهيم واملصطلحات القانونية اليت
تثريها الدراسة ،يف حماولة لتتبع تطوّ ر املفهوم ،والعالقة بني املفهوم واملفاهيم املرتبطة بالدراسة ،واتّبعنا
املنهج التحليلي لتحليل ماهية كل مصطلح والوقوف على خصائصه ،ثم املنهج املقارن لفهم العالقة بني
املصطلحات املختلفة اليت يثريها البحث .ثم املنهج التطبيقي من خالل دراسة أحكام القضاء اليت جاءت لتوضّح هذه
العالقات املتشابكة ،ونطاق العالقات اليت تربط بعض هذه العالقات ببعض.
وانتهينا يف دراستنا لتبين عدد من النتائج:
 .1ال بد من اإلسراع يف إصدار تشريع ينظم احلقّ يف احلصول على املعلومة وحرية تداول املعلومات يتوافق مع
املعايري العاملية.
 .2إعادة هيكلة التنظيم اإلداري داخل الدولة ،وتطبيق الالمركزية اإلدارية ،مبا يسمح بتدفّق املعلومات
اإلدارية بني خمتلف املستويات اإلدارية.
 .3تبين اجلهات اإلدارية احلكومية لفكر النشر االستباقي للمعلومات اخلاصة بعملها على املواطنني.
 .4تطبيق الدولة لفكرة احلكومة اإللكرتونية تطبيقًا عمليّا.
تعدّ الدراسة دراسة فريدة من نوعها لربطها بني الشفافية اإلدارية من ناحية والسر الوظيفي من ناحية أخرى،
والعالقة بني الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري.

 -1الدكتور هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين ،حاصل على الدكتوراه يف القانون العام كلية احلقوق
جامعة حلوان عام 2014م .يعمل حماضرًا يف عدد من الكليات واجلامعات ،منها :كلية احلقوق جامعة حلوان،

األكادميية اهلندسية التابعة لوزارة اإلنتاج احلربي ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .له عدد من الكتب
واألحباث القانونية املنشورة.
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Abstract
Since its advent in 1980s, the term ‘administrative transparency’ has been associated
with a host of other legal terms and concepts which researches attempted to combine
their various topics. Administrative transparency has been associated with the terms:
integrity, good governance, freedom of information and disclosure; accountability,
administrative corruption and administrative transparency, the element governing the
aforesaid terms, which indicates governments’ openness to their people to promote the
principle of legality. This research threw the spotlight on the role of administrative
transparency in the fight against corruption. Research adopted numerous scientific
approaches, including historical one which was used to chronicle legal terms and
concepts handled with a view to tracking their evolution as well as their correlations
with pertinent ones. Research also adopted analytical approach for the analysis of each
term and the examination of respective characteristics. Moreover, comparative, and
applied approaches were also used: the former was used to understand the relationship
between various terms, while the latter to study judicial rulings illustrating
interrelationships and their scope. Research summed up with the following findings:
1. The need for a speedy enactment of a legislation regulating the right to access
information and to freedom of information in conformity with international
standards.
2. Restructuring administrative regulation and adopting administrative
decentralization, thus allowing flow of information between various administrative
levels.
3. Governmental administrative entities’ proactive dissemination of information
specific to their work among people.
4. Practical application of E-Government.
This study is unique as it creates a link between administrative transparency and job
secrets, and explores the correlation between administrative transparency and the fight
against administrative corruption.

Keywords:

Administrative Transparency – Corruption – Public Office – Related Secret.
1-Biography: Dr. Hesham earned his doctoral degree in Public Law from College of
Law – Helwan University in 2014. Currently he is a lecture at numerous colleges
and universities including: College of Law – Helwan University; Engineering
Academy affiliated to Ministry of Military Production and The Arab Organization
for Administrative Development. He has published a host of legal books and
researches.
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مقدمة:
تهتم كافة دول العالم بمكافحة الفساد منذ عقدين تقريبا ،ونتيجة إلبرام العديد من
االتفاقيات الدولية وتأثر العديد من دول العالم بأض ارره التي تؤدي إلى تدهور المجتمعات من
النواحي اإلدارية واالقتصادية والسياسية ،لما يمثله الفساد من انتهاك للقانون والخروج على

القيم والقواعد األخالقية السليمة للمجتمع ،وينقسم الفساد في أي مجتمع إلى فساد الحاجة
 ،Corruption of Needوفساد الجشع  ،Corruption of Greedوتحت هاتين الصورين
تظهر أشكال عديدة للفساد ومتنوعة ،منها الرشوة والمحسوبية واالبتزاز واإلكراه واالختالس
والتواطؤ عالوة على المحاباة أو التمييز ،وما يتضمنه ذلك من تهاون في تطبيق معايير
الكفاءة واستبدال المعايير الموضوعية بمعايير شخصية؛ ولما كان الفساد ظاهرة متشعبة
ومعقدة ،وتختلف وسائله في الزحف داخل المجتمعات وإعادة إنتاج نفسه ،وإن سياسة مواجهته
ليست باليسيرة ،وفي هذا اإلطار تتعدد الحلول التي تبنتها الدول لمكافحة الفساد بكافة أشكاله،
فبعض الدول تبنت وضع استراتيجيات وطنية لمئات من المقاييس اإلدارية والقانونية لقياس
مستوى الفساد في مختلف أنشطة الدولة للوصول إلى سبل لحصاره ومكافحته ،ودول أخرى

تبنت سياسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وتعظيم المساءلة في النظام اإلداري للدولة؛

بينما نجد دول أخرى تبنت وضع خطط لتطوير البنية التشريعية ،ومواءمتها مع المعاهدات
واالتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

أهمية الدراسة:
يعتبر الفساد وغياب الشفافية والنزاهة اإلدارية ظاهرة متعددة األوجه ذات أبعاد
اقتصادية واجتماعية وسياسية ،ويتعارض ويصطدم الفساد بعدد من المفاهيم منها الشفافية
اإلدارية" :التي يقصد بها توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والق اررات
واللوائح لكافة المواطنين" ،باإلضافة إلى المساءلة ،والتي يقصد بها" :مسؤولية الموظفين عما

ونظر ألنه من مظاهر
ا
يقترفونه من أعمال بالمخالفة للقوانين واللوائح والق اررات اإلدارية"؛
التخلف اإلداري في الوطن العربي بشكل عام ما يتعلق بالشفافية في وجود نقص شديد في
اإلحصاءات والمعلومات حول النشاط اإلداري للدولة ،وحتى إن وجدت تلك اإلحصاءات تكون

قديمة وغير دقيقة ،مع اصطدام الشفافية اإلدارية بما يطلق عليه السر الوظيفي ،مما يحجم
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من فرص مكافحة الفساد ألنه ال مكافحة حقيقة للفساد دون وجود شفافية إدارية ،وبيانات دقيقة

متوافرة بشكل دوري وعصري ومواكب ،مما يتيح المساءلة القانونية والشعبية للمسؤولين
ويضعهم تحت رقابة مستمرة تتيح منع الفساد اإلداري أو على األقل تقليل خطورته والحد منها.

أهداف الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من خالل تعرضها للجوانب اآلتية:
 -1مفهوم الفساد اإلداري وأسبابه.
 -2مفهوم الشفافية اإلدارية.
 -3مفهوم االسرار اإلدارية.
 -4العالقة بين الشفافية اإلدارية واألسرار اإلدارية.

 -5التعرف على موقف االتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية من الشفافية اإلدارية.
 -6التعرف على دور القضاء الدولي والمصري في الترسيخ لفكر الشفافية اإلدارية.
 -7التعرف على المتطلبات الالزمة لتحقيق الشفافية اإلدارية.

إشكالية الدراسة:
تعاني كل دول العالم من ظاهرة الفساد اإلداري ،والتي تختلف درجته من دولة إلى دولة
حسب أسبابه وعوامله التي يصعب التمييز بينها ،والتي تختلف درجة شمولها من مجتمع
آلخر ،فمنها ما يرجع إلى تضخم األجهزة اإلدارية ،واإلهمال والالمباالة ،وغياب التنسيق بين
الموظفين العمومين ،وعدم المرونة والمحاباة والمحسوبية ،والمركزية اإلدارية الشديدة ،وقد شغل
دول العالم والمؤسسات الدولية مسألة مكافحة الفساد من خالل برامج النزاهة والشفافية اإلدارية

ومكافحة الفساد ،فنجد أن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،وصندوق النقد الدولي من شروط
منحهم للمساعدات الدولية وتمويلها ،وبالطبع دول العالم تسعى بقوة لتنبني هذه السياسات ليس
فقط للحصول على مساعدات الجهات الدولية ،بل لما يمثله استشراء الفساد من خطر على
األمن الوطني ،وبصفة خاصة األمن االجتماعي .فتأثير الفساد على اقتصاد الدولة وكونه

محف از لزيادة معدالت البطالة وتدني دخول المواطنين ،وانخفاض مستوى جودة الخدمة التي
تقدم للمواطنين ،كما يؤثر الفساد على نهب ثروات الدولة وإساءة استخدامها وإهدارها ،كل ذلك
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يسبب في زيادة معدل الجريمة ونشر الفوضى داخل الدولة ،كما يؤثر على األمن الوطني
الخارجي للدولة.

تساؤالت الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة على عدد من التساؤالت المهمة ،منها :محاولة التعرف على
مفهوم الشفافية اإلدارية وحرية تداول المعلومات ،وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به
الشفافية اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري؟! ،وما هو الحاجز الذي ستصدم به الشفافية

اإلدارية في النظم اإلدارية المعاصر من األسرار الوظيفية؟! ،وهل اهتمت المواثيق الدولية
والقضاء الدولي بالترسيخ للشفافية اإلدارية؟! ،وموقف مصر من الشفافية الدولية؟! ،وما هي
المتطلبات الالزمة لتفعيل الشفافية اإلدارية في أي دولة من دول العالم ترغب في تبنيها؟!.

منهج الدراسة:
نظر ألن المنهج –بوجه عام– هو الطريق الذي يسلكه العقل اإلنساني سعيا وراء
ا
ونظر لكثرة وتشعب المسائل التي
ا
الحقيقة؛ وانطالقا من خصوصية موضوع الدراسة وأهميته،
يثيرها موضوع الدراسة لجأنا الستخدام عدد من المناهج العلمية تتكامل فيما بينها بهدف إثراء
موضوع الدراسة واإللمام بكافة جوانبه وتفاصيله ،ومن أجل تحقيق هذه الغاية اتبعنا عدة

مناهج للبحث ،منها :المنهج التاريخي للتأريخ لبعض جوانب لبحث ،والمنهج التحليلي للوصول
للمتطلبات الالزمة لتحقيق الهدف من الدراسة ،والمنهج المقارن لتوضيح ما قررته دول العالم
في مجال موضوع البحث ،والمنهج التطبيقي باعتبار أن الهدف من الدراسة مناقشة موضوع
قابل للتطبيق.
خطة الدراسة :تناولت الدراسة موضوع البحث من خالل الخطة البحثية اآلتية:
المبحث األول :الشفافية اإلدارية والحفاظ على األسرار اإلدارية.
المطلب األول :ماهية الشفافية اإلدارية.

المطلب الثاني :ماهية السر الوظيفي.

المطلب الثالث :الموازنة بين الشفافية اإلدارية والحفاظ على األسرار اإلدارية.
المبحث الثاني :مكافحة الفساد في ضوء المواثيق الدولية والقضاء الدولي والمصري.
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المطلب األول :ماهية الفساد اإلداري.
المطلب الثاني :اإلطار الموضوعي والقانوني للشفافية اإلدارية في مكافحة الفساد
اإلداري.

املبحث األول
الشفافية اإلدارية واحلفاظ على األسرار اإلدارية
متهيد وتقسيم:

كلمة شفاف أو شفافية تسللت إلى مفردات المواطنين من خالل السياسيين وكتاب

السياسة ،كقيمة عامة يمكن للمجتمع أن يتبناها لمكافحة الفساد ،وكمرادف للحكم الرشيد

وانفتاح الحكومات على المواطنين واتخاذ ق ارراتها من خالل تفويض غير مباشر من
المواطنين؛ إال أن الشفافية دائما ما تصطدم بخصوصية العمل الحكومي ،وما يتم فيها بسرية
قد يؤدي نشرها لتعرض أمن الدول للخطر .وسنحاول توضيح هذه الفكرة وكيفية الموازنة بين
األسرار الحكومية والشفافية فيما يأتي:
المطلب األول :ماهية الشفافية اإلدارية.

المطلب الثاني :ماهية السر الوظيفي.

المطلب الثالث :الموازنة بين الشفافية اإلدارية والحفاظ على األسرار اإلدارية.
املطلب األول -ماهية الشفافية اإلدارية:

تعتبر الشفافية اإلدارية (الحق في المعرفة والحصول علي المعلومة) الوجه اآلخر
لحرية الرأي والتعبير ،فهو الماء الالزم لحرية الرأي والتعبير ،والذي إذا تأثر أو اختل تأثرت
هذه الحرية بالتبعية ،فحرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومة صنوان ال ينفصالن

ومرتبطان ارتباط لزوم ،فال معنى لتقرير حرية الرأي والتعبير دون تقرير الحق في الحصول

على المعلومات ،إذن ال يمكن تكوين العقيدة أو الفكر دون معلومات( ،)1وهو ما يحتوي

 -1مجدي محب حافظ :الحماية الجنائية ألسرار الدولة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1997 ،م ،ص519؛
يسري حسن القصاص :الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة،

اإلسكندرية2014 ،م ،ص.143
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ضمنيا على حق متلقي هذه األفكار واآلراء والمعلومات في وجود سبل ومنافذ تتدفق من
خاللها ،بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من األفراد ،فحرية التعبير ال تقتصر
فقط على حرية األفراد في التعبير عن آرائهم ،وإنما تشمل أيضا حق تلقي اآلخرين لهذه اآلراء

المعبر عنها في حرية( ،)1والمشكلة الحقيقية التي تواجه مكافحة الفساد هي أن أكثر المجاالت
ُ
التي يتم فرض قيود عليها هو مجال المعلومات الحكومية ،فال شك أن التوفيق بين حماية
أسرار الدولة وحرية المعلومات والشفافية اإلدارية كآلية لمكافحة الفساد مطلبان متناقضان
غالبا.
الفرع األول -مفهوم الشفافية اإلدارية:

يعد مفهوم الشفافية اإلدارية من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي ما يزال يكتنفها

الغموض ،ولم تتضح معالمها بعد رغم كثرة الحديث عنها في الوقت الحالي ،والكتابات التي
تناولت هذا المصطلح ربطت بينه بمفاهيم عديدة كالمصداقية أو النزاهة أو العدل أو الوضوح
أو المكاشفة أو الصراحة ،أو داللة عكس الفساد ،كما استعملته منظمة الشفافية العالمية،

وغير ذلك من المعاني واأللفاظ ،كما ارتبط بمفاهيم أخرى ،مثل :الديمقراطية ،والمساءلة،

والحاكمية والتمكين ،والحرية ،وحقوق اإلنسان؛ كما ارتبط بجميع العمليات اإلدارية ووظائفها،
فأصبح الحديث يدور حول شفافية التخطيط أو شفافية التنظيم أو شفافية التوجيه أو شفافية

 -1أحمد عزت وآخرين :حرية تداول المعلومات "دراسة مقارنة" مؤسسة حرية الرأي والتعبير  ،afteط،3.
2014م ،ص . 8والتقرير منشور على شبكة اإلنترنت على الموقع اإللكترونيhttps://afteegypt.org/ :؛
ولعل هذا ما دفع المجلس األوروبي في مؤتمره الذي عقد في  28سبتمبر 1977م لبحث السبل الكفيلة
لحماية األفراد تجاه اإلدارة ،والذي أقر عددا من الحلول كان أبرزها ضرورة إلزام الجهات اإلدارية في دول

الجماعة األوروبية بتسبيب ق ارراتها ،وجوب كفالة حرية الحصول على الوثائق اإلدارية باعتبارها أحد الحقوق

األساسية لإلنسان في الوقت الحالي ،راجع :محمد باهي أبو يونس :التنظيم القانوني لحرية الحصول على
الوثائق اإلدارية في التشريع الفرنسي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2002 ،م ،ص.10
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التقييم أو شفافية اتخاذ القرار؛ وورد كذلك في مسميات إدارية عديدة ،مثل :اإلدارة المفتوحة،
واإلدارة المكشوفة ،واإلدارة الحديثة ،واإلدارة بالرؤية المشتركة(.)1
أوالً -مفهوم الشفافية اإلدارية لغة واصطالحًا:

عرفت الشفافية اإلدارية لغويا بأنها جاءت شف عليه الثوب يشف بالكسر (شفيفا)؛ أي:

رق حتى يرى ما تحته وشفوفا أيضا ،وثوب (شف) بفتح السنين وكسرها؛ أي :رقيق،
و(االشتفاق) شرب كل ما في اإلناء ،وشفقه الهم؛ أي :هزله ،وهي ترجمة للمصطلح األجنبي

( )Transparenceالذي يعني الطريقة النزيهة في عمل األشياء التي تمكن الناس في معرفة
ما نقوم به بالضبط؛ أي :ما يمكن الرؤيا من خالله أو ما ال يمنع الرؤيا ،وما ال يحجب أو
يستر أو يمنع مثل الزجاج (.)2
 -1مشرف بن علي عبد هللا العمري :درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعيقاتها وطرق

تحسينها كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس فيها ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية،

1434ه2012-م ،ص.13
 -2انظر:
Ida Koivisto: The Anatomy of Transparency: The Concept and its Multifarious
Implications، EUI Working Paper MWP 2016/09، European University Institute،
at:

available

p،2

2016،

Italy،

in

Printed

=https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/41166/MWP_2016_09.pdf?sequence
1.
Transparency: An honest way of doing things that allows other people to know
exactly what you are doing. It also means allowing light to pass through. (Longman
Business English Dictionary، 2009، p. 559.

راجع أيضا :طارق ماهر هاشم عمار :الرقابة الداخلية وأثرها في تعزيز الشفافية اإلدارية في مؤسسات التعليم

العالي قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارة ،قسم إدارة األعمال ،جامعة األزهر ،فرع غزة،
فلسطين2015 ،م ،ص.78

سعودي بن شباب عبد العالي الشلوي :الشفافية ودورها في الحد من الفساد اإلداري دراسة تطبيقية على و ازرة
العمل في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
2016م ،ص .13
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ثانيًا -مفهوم الشفافية اإلدارية فقهًا:

يطلق على الشفافية اإلدارية عدد من المسميات منها اإلدارة المفتوحة ،واإلدارة على
المكشوف ،واإلدارة المرئية ،واإلدارة بالرؤية المشتركة ،واإلدارة التشاركية( ،)1وقد وضع الفقه
عددا من التعريفات للشفافية اإلدارية كل تعريف تناولها من منظور معين ،فمنهم من عرفها

فقهيا بأنها ":المبدأ الذي يتيح للمتأثرين بقرار إداري أو تجاري أو خيري معرفة ليس فقط
الحقائق األساسية ،ولكن معرفة آليات وإجراءات وأسباب اتخاذه"( ،)2وعرفها البعض اآلخر:
"أن تعمل اإلدارة العامة في بيت من زجاج كل ما به مكشوف للعاملين والجمهور ،وذلك بأن

تتضمن األنظمة التي تعمل من خاللها إدارة الوسائل الالزمة التي تكفل العلم والمعرفة للكافة
بحقيقة أنشطتها وأعمالها باإلفصاح والعالنية والوضوح ،وبالتالي القدرة على مساءلتها

ومحاسبتها"( ،)3وعرفها جانب آخر بأنها" :وضوح التشريعات وسهولة فهمها ،واستقرارها
وانسجامها مع بعضها ،وموضوعاتها ،ووضوح لغتها ،ومرونتها وتطورها وفقا للتغيرات
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية وبما يتناسب مع روح العصر ،إضافة إلى تبسيط
اإلجراءات ،ونشر المعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة

للجميع"( ،)4كما عرفها جانب آخر بأنها" :حرية تدفق المعلومات بحيث تكون العمليات
 -1فهيمة بن الكحل ،كهينة آيت عمرواي :الشفافية اإلدارية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية -الجزائر2016 ،م ،ص.7
 -2راجع:
Oliver. w. Richard: What is Transparency? Publisher: McGraw-Hill; 1 edition
(February 27، 2004).New York.p.5.
 -3فهيمة بن الكحل ،كهينة آيت عمرواي؛ مرجع سابق ،ص  ،12فارس بن علوش بادي السبيعي :دور
الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا،
قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية2010 ،م ،ص.15
 -4راجع:
Armstrong ،Elia: Integrity Transparency and Accountability in Public Administration:
emerging

and

Developments

International

and

Regional

Trends

Recent

Issues.Economic social affairs، edition 2005،op.cit، p17. Khaled Alserhan:
Administrative Transparency in Public Secondary Schools in Jordan، European
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والمعلومات في متناول المواطنين"( ،)1وعرفها جانب آخر بأنها" :أعلى قدر من إتاحة
المعلومات المصرح بنشرها سواء ذات الطابع اإليجابي أم السلبي بدقة فائقة ،وفي الوقت
المالئم ،وبوضوح شديد للرأي العام؛ لدعم جميع الق اررات العقالنية وردود األفعال المنطقية

تجاه المنظمة خالل خضوعها لعملية المحاسبة المجتمعية العامة ألعمالها ،وسياساتها

وق ارراتها"( ،)2وعرفها جانب آخر بأنها" :استجابة الحكومة لحقوق المواطنين وغيرهم في
االطالع على المعلومات المتعلقة بأداء الحكومة ،وكيفية اتخاذ الق اررات ،وخاصة تلك التي لها
عالقة بالشأن العام وتمس حياة المواطنين"( ،)3وعرفها البعض من خالل المجال المستخدم فيه

 Scientific Journal May 2016 edition vol.12، No.13 ISSN: 1857 – 7881 (Print) eISSN 1857- 7431،p.158. available at:
https://www.researchgate.net/publication/305810006_Administrative_Transparency_i
n_Public_Secondary_Schools_in_Jordan/citation/download.
 -1راجع:
Koppal، Tanuja: Demands for Transparency، Genomic and Phonemics، edition
2004 ،p6، available at: www.genpromag.com.
Mohammad Al-Mahayreh & Mohamohd A.، Abedel-qader: Identifying the Impact of
Administrative Transparency on the Administrative Corruption: A study on the
Employees of Grand Amman Municipality، Isra University، Amman، Jordan،Advances
in Management & Applied Economics، vol. 5، no.2، 2015،p.104. available at:
https://pdfs.semanticscholar.org/8399/80c25a111c6680c52fd820073b431ff50f38.pf
 -2راجع:
Rawlins ،Brad: Measuring the relationship between organization Transparency and
EmployeeTrust.PulicRelationsJournal.Vol.2،No.2،2008،p5،http://www.prsa.org/prjour
nal/Vol.2،No.2/Ra wlins.pdf.
 -3راجع:

فهد عبد الرحمن مسفر رمزي :اإلدارة بالشفافية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة من

وجهة نظر المديرين والمشرفين ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية،
2013م ،ص .18
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الشفافية بأنها" :بأنها حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها،؛أي :توفير المعلومات
والعمل بطريقة منفتحة تسمح ألصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ
على مصالحهم ،واتخاذ الق اررات المناسبة ،واكتشاف األخطاء؛ ومن الناحية السياسية تعني
الشفافية منظومة من اإلجراءات التي تمكن الناس من مالحظة تصرفات السياسيين؛ أما

محاسبيا فقد عرفت بأنها تلك الكشوف التي تستعمل وتستخرج المعلومات المطلوبة منها
بسهولة؛ ومن الناحية المالية فقد عرفت بأنها اطالع الجمهور على هيكل القطاع العام
ووظائفه ،والنيات التي تستند إليها السياسات المالية العامة وحسابات القطاع العام والتوقعات
الخاصة بالمالية العامة"(.)1

ومن هذه التعريفات يتضح أنها لم توضح متى يمكن الحكم على السلطات اإلدارية

بأنها شفافة؟! ،وهل توفر المعلومات للمواطنين دون طلب منهم أم أنه يجب للمواطنين السعي
للحصول على المعلومة؟! ،ولم توضح هل توجد معلومات مستثناة من الشفافية يمكن
للسلطات اإلدارية بالدولة حجبها أم أن كافة المعلومات يجب إتاحتها لجمهور المواطنين؟! كل
هذه التساؤالت وغيرها لم تحسمها تعريفات الفقه للشفافية اإلدارية(.)2
عبد هللا بن سعد الغامدي :دور النزاهة والشفافية في محاربة الفساد ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي المنعقد في
كلية العلوم االستراتيجية ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،خالل الفترة من 1435 /11/ 9- 7ه الموافق
2014/9/4-2م ،ص ،10متاح على شبكة اإلنترنت على موقع:
www.repository.nauss.edu.sa.
 -1علي الصاوي :ماهية المساءلة والشفافية ودورهما في تعزيز التنمية اإلنسانية "أفكار للمناقشة" ،بحث مقدم
إلى المؤتمر الثالث للجمعية الجمعية االقتصادية العمانية ،بالتعاون مع الجمعية االقتصادية الخليجية

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،حول :المساءلة والشفافية المنعقد في العاصمة العمانية مسقط خالل المدة

من  22-21مارس 2009م ،ص5؛ طارق ماهر هاشم عمار ،مرجع سابق ،ص .80 ،79
 -2انظر:

Anoeska Buijze: The Six Faces of Transparency، This article is published in a peerreviewed section of the Utrecht Law Review، 2013; this article is a summary of the
author’s dissertation، The Principle of Transparency in EU Law، Utrecht University،
2013، p.2. available at: http://www.utrechtlawreview.org/
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ويمكننا من التعريفات السابقة استخالص تعريف لمفهوم الشفافية اإلدارية يحاول تفادي
النقص الوارد في التعريفات السابقة بتعريفها بأنها" :التزام يقع على عاتق السلطات اإلدارية

بالدولة بإشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة التي تمارسها اإلدارة لصالح ولحساب
المواطنين ،من خالل التزام هذه السلطات باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير التي تضمن تزويد

المواطنين بالبيانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها

وموازنتها ومداوالتها ،وإعالن األسباب الواقعية والقانونية الدافعة لها؛ وإعالنها عن طرق

وإجراءات مساءلة المواطنين لممثلي اإلدارة عند حدوث تقصير منهم أوجه القصور أو

المخالفة؛ دون طلب من المواطنين مع تمكينهم من االطالع والوصول غير المكلف لمعلومات

ووثائق اإلدارة كأصل عام؛ مع اقتراح هذه السلطات اإلدارية ودعمها إلصدار تشريع يحدد
المعلومات المستثناة من مبدأ الشفافية".
الفرع الثاني -أنواع الشفافية اإلدارية:

يقسم الفقه الشفافية اإلدارية إلى عدة أنواع ،تدور حولها ،والتي يمكن إيضاحها في
اآلتي:
أول -الشفافية اإلدارية من جهة المحل:
ً

تنقسم الشفافية اإلدارية من حيث المكان الذي تتم فيه ،واألشخاص المخاطبين بها،

واألثر المترتب عليها إلى(:)1

 -1الشفافية اإلدارية الخارجية :وهي تتعلق بالبيئة الخارجية التي تعمل بها اإلدارة

الحكومية ،المحيط الذي تقدم فيه خدماتها ،وتلبي فيه احتياجات المجتمع ،وهذا
النوع من الشفافية يتعلق بتدفق المعلومات من اإلدارة الحكومية للمواطنين

والجماعات والمؤسسات داخل المجتمع؛ بحيث يتم تمكينهم من تحمل مسؤولياتهم
تجاه الدولة مع اإلدارة الحكومية ،والذي يتم من خالل توفير أكبر قدر من

المعلومات الصحيحة والدقيقة عن عملها ،والخدمات التي تقدمها ،وما تواجهه من
 -1انظر في تفاصيل ذلك :مشرف بن علي عبد هللا العمري ،مرجع سابق ،ص  ،29وما بعدها؛ فهيمة بن
الكحل ،كهينة آيت عمرواي ،مرجع سابق ،ص  ،15وما بعدها.
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صعوبات ،وعقبات في أداء عملها ،ونشرها باتباع وسائل اتصال متنوعة ،وهو ما
يطلق عليه انتهاج الحكومة للنهج الديمقراطي في التعامل مع القضايا والمشكالت
المجتمعية المختلفة ،مما يعزز الثقة المجتمعية في اإلدارة الحكومية ،ويساعد
اإلدارة الحكومية في تصحيح مسارها ،وتقديم الخدمات األفضل للمجتمع.

 -2الشفافية اإلدارية الداخلية :وهي تتعلق بالبيئة الداخلية لإلدارة الحكومية ،بيت
اإلدارة الحكومية من الداخل ،وهي تعني توفير المعلومات الضرورية الالزمة لعمل
كل مستوى وظيفي ،والتدفق الحر للمعلومات داخل أجهزة اإلدارة الحكومية ،مما
يعزز الثقة بين المسؤولين ،ومرؤوسيهم من الموظفين؛ من خالل إطالع
المسؤولين مرؤوسيهم على الصورة الكاملة الواضحة لما هو قائم ،وما هو مطلوب
إنجازه ،من خالل اجتماعات دورية متكررة بهم ،فينتقل دور الشفافية اإلدارية من

وقوف المرؤوسين على المعلومات للمشاركة في صنع ق اررات اإلدارة.
والشفافية اإلدارية الداخلية والخارجية يمثالن وجهان لعملة واحدة ،تعزز كل منهما

األخرى ،ففي الوقت الذي تعمل فيه الشفافية الداخلية على تهيئة البيئة المواتية للعمل ،وتوفير
التواصل الفعال بين أفراد الجهات اإلدارية بالدولة ،توفر الشفافية الخارجية التغذية المرتدة
لعمليات التقويم والتطوير ،فاطالع المواطنين على أعمال الجهات اإلدارية يساعدهم في أن

يكونوا شركاء لهذه الجهات في اتخاذ الق اررات والسياسات اإلدارية ،وتبني تنفيذها(.)1
ثانيا -الشفافية اإلدارية من جهة الفلسفة القائمة عليها:
ً
تنقسم الشفافية اإلدارية إلى عدة أنماط منها(:)2

 -1الشفافية اإلدارية المدبلجة :وهي تعني أن يتم نقل الشفافية اإلدارية واستنساخها
بتعسف ،ودون إجراء أي تعديل ،مما يجعلها ال تتناسب في بعض األحيان مع
ظروف العمل في الدولة أو القطاع الذي ستطبق فيه.
 -1محمود إبراهيم أحمد إبراهيم الرزيقي :الشفافية اإلدارية كسلوك وظيفي وأثرها على األداء اإلداري بالتطبيق
على األمانة العامة لديوان الزكاة السودان ،رسالة دكتوراه ،جامعة الخرطوم ،السودان2015 ،م ،ص.28
 -2محمود إبراهيم أحمد إبراهيم الرزيقي ،مرجع سابق ،ص.28 ،27
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 -2الشفافية اإلدارية المؤدلجة :وهي التي يتم تصميمها لتخدم مصالح وأيدولوجيات

الجهة التي أصدرتها ،لتحقيق هدف معين أو مواجهة ظروف معينة ،وتختفي في

األحوال العادية.
 -3الشفافية اإلدارية النتقائية :وهي التي تختص بانتقاء النتائج اإليجابية مهما
تواضعت ،ويتم إظهارها بشكل مبالغ فيه ،وغالبا ما تكون مصحوبة بحمالت
إعالمية عندما تكون األحداث واألرقام إيجابية؛ أو المبررات عندما تكون النتائج

سلبية.
 -4الشفافية اإلدارية المتناهية :وهي التي تعمل على توفير كافة المعلومات
المسموح بها كهدف وحل أمثل يسعى إليه المشرعون؛ إال أن توفير المعلومات
التي تحتفظ بها الجهات الحكومية ،قد يشكل من ناحية أخرى عائقا فعليا دون
الحصول على المعلومة؛ حيث يتطلب ذلك أن تكون المعلومات والبيانات محفوظة

في ملفات مرتبة ،ومزودة بقواعد سريعة لعملية االسترجاع والبحث.
 -5الشفافية المعدومة :وهي التي تختفي فيها الشفافية الوثائقية بشكل كلي أو جزئي،
ويكون ذلك استنادا إلى تشريع يتيح للجهة اإلدارية ذلك ،مثل :مؤسسة الجيش أو
الشرطة أو أي مؤسسات أو هيئات حكومية يتيح لها قانون إنشائها ذلك.

الفرع الثالث -أهمية الشفافية اإلدارية وسلبياتها:

تعتبر الشفافية اإلدارية الوسيلة األكثر نجاعة في زرع الثقة وتجنب الضبابية ،والقضاء
على الفساد ،ودرء الشخصنة في التعامل ،وإساءة استعمال السلطة؛ لذا فهي تعد حجر الزاوية
في بناء ثقافة مجتمعية تقوم على النزاهة والصدق وتقبل المساءلة؛ إال أن الكمال نزع كصفة

من األشياء ،فكما لها مميزات ال تعد وال تحصي ،لها من المثالب والعيوب التي يجب إلقاء
الضوء عليها لوزن الشفافية اإلدارية بمي ازن العدالة.

أول -أهمية الشفافية اإلدارية:
ً

أرجع البعض أهمية الشفافية اإلدارية إلى اآلتي(:)1

 -1انظر:
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 -1أضحت الشفافية في المفاهيم اإلدارية الحديثة والمتطورة مطلبا تسعى له كل
الحكومات والمنظمات ،وقضية وطنية تعمل الدول المتقدمة على إبرازها كوجه من
أوجه الديمقراطية.

 -2غياب الشفافية يؤدي إلى غموض التشريعات ،وبالتالي السماح للموظف بأن يأخذ
على عاتقه تفسيرها ووضع المعوقات اإلدارية.

 -3تعمل الشفافية على مشاركة المواطنين في اتخاذ الق اررات ،من خالل إطالعهم
على الخيارات المتاحة ،وصوال إلى ما يعرف بنظام اإلدارة المفتوح.
 -4تؤدي الشفافية إلى إزالة عوائق البيروقراطية اإلدارية كالتصديقات الكثيرة.
 -5تساعد الشفافية اإلدارية في نجاح خطط التطوير والتغيير التي تواجهها السلطات
اإلدارية.

 -6تعمل على تحقيق ترابط المنظمة على جميع المستويات اإلدارية والتنفيذية،
وإحداث التكامل بين أهدافها ،وإشاعة النظام واالنضباط والحرص والدقة واإلنجاز
والحسم ،مما يسهم في االرتقاء بمستوى األداء النوعي للمنظمة ،وجودة نتائجها
ورقيها.

 -7تدعو الشفافية اإلدارية إلى االنفتاح اإلداري بين المراكز اإلدارية المختلفة داخل
المنظمة ،والمكاشفة واإلفصاح ،مما يساعد الموظفين أيا كان موقعهم في التعبير
عن ذواتهم ،األمر الذي يرفع من درجة الرضا لديهم عن وظائفهم(.)1
Susan I. Liem: Constituents of Transparency in Public Administration with Reference
PhD thesis،Graduate School of Business

to Empirical Findings from Estonia،

Administration،Economics، Law and Social Sciences (HSG)، of the University of St.
Gallen، Germany، 2007،p.p 36. Available at:
https://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3350/$FILE/dis3350.pdf
وانظر :مشرف بن علي عبد هللا العمري ،مرجع سابق ،ص ،17وما بعدها؛ طاهر ماهر هاشم عمار ،مرجع
سابق ،ص.82 ،81

 -1وهو ما نجد لهه صهدى فهي أحكهام القضهاء اإلداري المصهري التهي تعطهي الحهق لهه فهي إبهداء أريهه الفنهي فقضهي
بأن" :ال مسؤولية علهى الموظهف الهذي يشهغل وظيفهة فنيهة إن قهام بعمهل أو أدلهى بهرأي فهي مسهألة خالفيهة علهى
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 -8تعزز الشفافية اإلدارية الرقابة الذاتية للموظفين ،لتمتعهم باستقاللية أكبر في
ممارسة عملهم ،ومراقبة عملهم من قبل الجمهور.

 -9تدفع الشفافية اإلدارة دفعا نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمالها،
ومواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي نتيجة لالستخدام األمثل للموارد المالية
المتاحة من جانب ،وتعزيز ثقة العاملين والجمهور بالمنظمة من جهة أخرى.

 -10تعتبر الشفافية أسلوب الحكم المناسب لتحقيق اآلمال والتغلب على المشكالت.

 -11تنمية الخصخصة؛ وذلك ألن الخصخصة تتطلب أعماال كثيرة وعقودا واتفاقيات
لتقدم الخدمات الفنية والمالية واالستشارات ،وكل ذلك وفقا لألنظمة والقوانين

والمعمول بها ،ونتيجة لكثرة هذه األعمال فإنه ال بد من توافر الشفافية فيها ،وفي
كل خطوة من خطواتها.

 -12الشفافية اإلدارية وسيلة للتعبير عن الذات ،إذ تدعو الشفافية اإلدارية لالنفتاح،
والمكاشفة ،والمصارحة واإلفصاح عن كل ما يدور في النفس البشرية من

تساؤالت ،وهي بهذا تستفيد من التنوع البشري في الرؤى واألفكار وطرق التفكير
والتعامل مع القضايا المختلفة ،وتساعد األفراد في التعبير عن ذواتهم ،األمر

الذي يعد مطلبا إنسانيا يكافح من أجله ،ويبذل في سبيله الغالي والرخيص.

ثانيا -سلبيات الشفافية اإلدارية:
ً
بعد استعرضنا أهمية الشفافية اإلدارية ،كان ال بد من التعرض لسلبياتها ،والتي ذكرتها

الكتابات التي تحدثت عنها ،وتنحصر سلبيات الشفافية اإلدارية في اآلتي(:)1

قهدر اجتهههاده ومها حصههله مهن علههم وخبهرة ،ولكهن يسههأل إذا كههان سهيء النيههة ،أو إذا صهدر أريههه عهن جهههل بههين

بالمبادئ المستقرة أو األصول العلمية المسهلم بهها ه إذا كهان نهص القهانون واضهحا ال لهبس فيهه فهال اجتههاد مهع

صهريح الههنص ه وإن إبههداء ال هرأي أو األخههذ بههه فههي مسههالة خالفيههة تمثههل أكثههر مههن وجهههة نظههر ال يعههد مخالفههة
تسهتوجب توقيهع الجهزاء عنهها" ،ارجهع حكمها المحكمهة اإلداريهة العليها فهي الطعنهان رقمها  115،6477لسهنة 42
ق .عليا جلسة  ،2000/11/25وحكمها في الطعن رقم  4815لسنة  46ق .عليا جلسة .2001/4/15
 -1انظر:
Susan I. Liem: Constituents of Transparency in Public Administration with Reference
PhD thesis،Graduate School of Business
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 -1الشفافية اإلدارية قد تؤدي إلى تأثير سلبي بانتهاك األمن القومي للدولة بنشر
المعلومات األمنية والمعلومات المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة واألسرار
الصناعية والتجارية.

 -2الشفافية اإلدارية قد تؤدي إلى تأثير سلبي بانتهاك األسرار الشخصية للمواطنين،
وانتهاك حقهم في الخصوصية.
 -3الشفافية اإلدارية تؤدي إلى تعطيل عمل اإلدارة ألن عرض المعلومات اإلدارية
والخطط على المواطنين ،ومناقشتهم فيها وأخذ رأيهم سيترتب عليه استغراق وقت

كبير ،ال ُيمكن اإلدارة من معالجة والتعامل مع األمور العاجلة.
 -4الشفافية اإلدارية تؤدي إلى زيادة البيروقراطية اإلدارية ،فاإلدارة المفتوحة ستؤدي
إلى عرقلة عمل اإلدارة .مما يجعل القرار اإلداري عند اتخاذه ال يتواكب مع
األحداث الجارية ،ويفقد العمل اإلداري لفاعليته.

 -5الشفافية اإلدارية قد تؤدي إلى منتج أفضل لكنها تقلل من حجم اإلنتاج ،ومن
الممكن أن تجعل اإلجراءات اإلدارية أكثر فعالية ولكنها أقل كفاءة.

املطلب الثاني -ماهية السر الوظيفي:

الحرص على سالمة كيان الدولة وحماية المواطنين يقتضي أحيانا الحفاظ على سرية

بعض األعمال واألنشطة ،وعدم الجهر بها أو الخوض في تفاصيلها ،وإال ضاع الهدف منها،

Administration،Economics، Law and Social Sciences (HSG)، of the University of St.
Gallen، Germany، 2007، op.cit،p.p 25.
Mazen J. Al Shobaki& Samy S. Abu Naser& Tarek M. Ammar: The Degree of
Administrative Transparency in the Palestinian، Department of Information
Technology،Faculty of Engineering and Information Technology، Al-Azhar University،
Gaza، Palestine،Higher Educational Institutions، International Journal of Engineering
and Information Systems (IJEAIS)، Vol. 1 Issue 2، April – 2017،p.p18. Available at:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01509031/document.
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نظر لما لها من طبيعة خاصة ،بل تعد السرية في هذه الحالة "مفروضة" أو
أو قلت قيمتها ا
واجبة يجب على اإلدارة صيانتها وعدم الكشف عنها وإال كانت مسؤولة عن فضحها(.)1
الفرع األول -مفهوم السر الوظيفي:

تقتضي أصول ومبادئ الشرف واالعتبار واألمانة االلتزام بعدم إفشاء األسرار ،ولذلك

كان يتعين عندنا الوقوف على معنى السر الوظيفي؛ والتعرض له طالما نتعرض للشفافية
اإلدارية ،لكونهما متعارضين ظاهريا ،ومن الممكن أن يتم التوفيق بينهما عمليا(.)2
اصطالحا:
أول -مفهوم السر الوظيفي ل ًغة و
ً
ً

جاء السر في اللغة من مادة "سرر" ،وهو ما أخفيت وكتمت ،وهو خالف اإلعالن،

ار؛ أي أخفيته ،وقال
ويستعمل في المعاني واألعيان ،والجمع أسرار ،قولك أسررت الحديث إسر ا
ِ
َخَفى"( ،)3وقال تعالىُ " :ث َّم
تعالىَ " :وإِن َت ْج َهْر ِباْلَق ْو ِل َفِإَّن ُه َي ْعَل ُم
السَّر َوأ ْ
()4
ِ
ض أ َْزَو ِ
النِب ُّي ِإَلى َب ْع ِ
َسَّر َّ
اج ِه َح ِدي ًثا
ِإني أ ْ
َعَلْن ُت َل ُه ْم َوأ ْ
َسَرْر ُت َل ُه ْم ِإ ْسَرًارا"  ،وقال تعالىَ " :وِإ ْذ أ َ
ض َفَل َّما َنَّبأ ِ
ِ
َفَل َّما َنَّبأ ِ ِ
َك
ض َع ْن َب ْع ٍ
َعَر َ
ْ
َها ِبه َقاَل ْت َم ْن أَْنَبأ َ
َ
ف َب ْع َض ُه َوأ ْ
َّللا َعَلْيه َعَّر َ
َت به َوأَ ْظ َهَرُه َّ ُ
ه َذا َقال َنَّبأَِني اْلعلِيم اْل َخِبير"( ،)5وقال تعالى" :وأ َِسُّروا َقوَل ُكم أ َِو اجهروا ِب ِه ۖ ِإَّنه علِيم ِب َذاتِ
َ
ْ َُ
َ
ُ
ُ َ ٌ
ْ ْ
َ
َ َ ُ
 -1ماجد راغب الحلو :السرية في أعمال السلطة التنفيذية ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة
اإلسكندرية ،مصر ،العدد األول ،عام 1975م ،ص 105وما بعدها ،محمد عبد الواحد الجميلي :من السرية
إلى الشفافية اإلدارية ،دار النهضة العربية ،مصر2000-1999 ،م ،ص.5

 -2كلمة سر  secretمشتقة من كلمة  ،sacredوالتي تعني مقدس ،حيث اقترن السر في بداية األمر بطبيعة
التقديس ،وقد بدأت المحافظة على السر الوظيفي كواجب ذو طبيعة أخالقية في البداية ،فكان يحكم كل

مهنة القانون األخالقي للمهنة ،ثم نظ ار ألن المهن كثيرة ومختلفة ،وكل مهنة يطلع صاحبها على أسرار
عديدة يؤدي إفشائها إلى خطر كبير قد يهدد كافة نواحي الحياة ،راجع :عبد الرحمن عبيد هللا عطا هللا
الوليدات :الحماية الجزائية لألسرار المهنية في القانون األردني دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،حقوق جامعة

الشرق األوسط ،عمان ،األردن2010 ،م ،ص  ،2وما بعدها.
 -3اآلية ( )7سورة طه.
 -4اآلية ( )9سورة نوح.
 -5اآلية ( )3سورة التحريم.
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الص ُد ِ
ور"( ،)1وقيل السر ما تتكلم به خفاء ،وأخفي منه ما ستفعله وال يخطر ببالك ،وقيل السر
ُّ

ما تتكلم به في خفاء وأخفي منه ما أضمرته في نفسك ولم تتكلم به ،قيل السر ما أخفيت

سر ،كالسر والجمع سرائر ،والسيرة عمل السر من
والجمع أسرار ،ورجل سري يضع األشياء ا

الخير أو الشر ،السر ما تكتمه وتخفيه ،وما يسره المرء في نفسه من األمور التي عزم عليها،
والسر شيء مخبأ وبالنعيم حماية تغطي هذا الشيء ،ويمكن أن ترتكز بالنسبة إلى من يعرف
الشيء على تحظير افشائه للغير أو بالنسبة إلى من ال يعرفه على منع اكتشاف السر(،)2

وجاء في معجم المصطلحات القانونية بأنه" :شيء مخبأ ،وبالتعميم حماية تغطي هذا الشيء،
ويمكن أن ترتكز بالنسبة إلى من يعرف الشيء على خطر إفشائه للغير أو بالنسبة إلى من ال
يعرفه على منع اكتشاف السر"(.)3
ثانيا -مفهوم السر الوظيفي في الفقه والتشريع:
ً
وخير فعل فوضع تعريفا
ا
لم تعرف التشريعات المختلفة السر الوظيفي أو تبين ماهيته،
للشيء في ثنايا القانون يصيب هذا التعريف بالجمود؛ وذلك على الرغم من وجود رأي فقهي

محل تقدير يرى أن القوانين التي حرمت على الموظف العام إفشاء السر الوظيفي لم تعتني
بتعريف ما هو السر الوظيفي لكي تضيق من نطاق حرية الموظف العام في التعبير ،وذلك
بأن تستخدم جهة اإلدارة هذا الحظر كسيف مسلط على الموظف بأن تضفي صفة السرية

 -1اآلية ( )13سورة الملك.

 -2راجع في التعريف اللغوي للسر بالتفصيل :صالح بن عبد العزيز بن علي الصقعبي :إفشاء الموظف العام
للسر الوظيفي وعقوبته في النظامين السعودي والمصري ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية2005 ،م ،ص26 ،25؛ عبد الرحمن عبيد هللا عطا هللا الوليدات ،مرجع سابق،
ص ،14وما بعدها؛ تميم طاهر أحمد الجادر :تجريم إفشاء األسرار الوظيفية ،مجلة الرافدين للحقوق،
العراق ،المجلد ( ،)18العدد ( ،)62السنة(2014 ،)20م ،ص.171
 -3انظر :آالء نصر حسين :جريمة إفشاء أسرار الدفاع ،مجلة كلية الحقوق ،جامعة بغداد ،العراق ،مجلد ()2
عدد خاص2017 ،م ،ص ،207أحمد مصبح الكتبي :المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء السر الوظيفي،
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،اإلمارات ،المجلد ( ،)16العدد( ،)2ديسمبر 2019م ،ص.305
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على أشياء ال تستحق السرية( ،)1وتعريف السر مسألة تختلف باختالف الظروف واألزمنة
سر في
سر بالنسبة لشخص آخر ،وما يعد ا
سر بالنسبة لشخص قد ال يعد ا
واألمكنة فما يعد ا
سر في غيرها( ،)2وقد تصدى الفقه لتعريف السر الوظيفي فعرفه
ظروف معينة قد ال يعد ا
جانب من الفقه بأنه" :كل ما يعرفه الموظف أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو بسببها

وكان في إفشائه ضرر"( ،)3وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه" :الواقعة التي يرى القانون
مصلحة في حصر العلم بها في شخص أو أشخاص محددين"( ،)4وعرفه جانب ثالث بأنه:

"واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدد من األشخاص إذا كانت ثمة مصلحة

محصور في هذا النطاق"( ،)5ومن جماع هذه
ا
يعتبر بها القانون في أن يظل العلم بها
التعريفات يتضح أن السر الوظيفي يمثل واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد

محدود من األشخاص ،إذا كان ثمة مصلحة يعترف بها القانون -لشخص أو أكثر في أن
محصور في ذلك النطاق ،ويرجع في تحديد معنى السر على العرف وظروف
ا
يظل العلم بها

كل حالة على حدة ،وال يشترط أن يكون السر قد أفضى به أي من اؤتمن عليه ،وال من ألقي
عليه على أنه سر وطلب كتمانه(.)6

ويمكننا تعريف السر الوظيفي بأنه" :التزام يقع على الموظف بحكم وظيفته ،وما تحمله
من واجبات تلزمه بكتمان أي أمر يطلع عليه يخص األفراد "األشخاص الطبيعية" أو هيئات
 -1السيد عبد الحميد محمد عبد القادر :ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون اإلداري والقانون الدولي،
رسالة دكتوراه ،حقوق أسيوط2002 ،م ،ص.582

 -2ياسر حسين بهنس :الحماية الجنائية للسرية في القانون الضريبي ،مركز الدراسات العربية ،ط2015 ،1.م،
ص.15
 -3راجع :محمد ماهر :إفشاء سر المهنة الطبية ،مجلة القضاة ،العدد التاسع ،سبتمبر 1975م ،ص.100 ،99

 -4راجع قريب من هذا المعنى :جاري شيراز :مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر2014 ،م ،ص.20

 -5محمود نجيب حسني :شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النهضة العربية1988 ،م ،ص ،753صالح
بن عبد العزيز بن علي الصقعبي ،مرجع سابق ،ص ،26تميم طاهر أحمد الجادر ،مرجع سابق ،ص.172
 -6أحمد مصبح الكتبي ،مرجع سابق ،ص.306

[]92

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدولة "األشخاص المعنوية" ،يكون إفشائه طبقا للقانون أو العرف مجرما لما يرتبه اإلفشاء من
أضرار".
الفرع الثاني -أنواع السر الوظيفي:

األسرار الوظيفية متنوعة تتعدد بتعدد األشخاص الملزمين بكتمانها والحفاظ عليها،
وبطبيعة السر وأهميته ،وبمن يرتبط به السر ويؤثر إفشاؤه عليه ،ويمكن تصنيف األسرار
الوظيفية وتقسيمها إلى ثالثة أنواع كاآلتي(:)1
أوًل -أسرار األفراد "األشخاص الطبيعية":

وهي األسرار التي تخص اإلنسان ويحرص على إخفائها عن غيره ،وتشمل عيوبه،

وأمراضه ،وأمواله ،ومسيرة حياته ،والتي تعرف بأنها" :خصوصية الفرد التي يحق له أن يحتفظ

بها لنفسه ،وتكون بعيدة عن أعين الناس وألسنتهم ،والتي ال تمس واجباته نحو المجتمع ،وليس
لها تأثير في الصالح العام وال يتحقق بنشر هذه األسرار سوى تشويه سمعته ،وزلزلة ثقة الناس
فيه؛ وهذه األسرار يطلع عليها الموظف العام بحكم عمله كممثل للدولة ،ويحرم القانون

والعرف والدين إفشاء هذه األسرار لعامة الناس(.)2
ثانيا -أسرار الهيئات اإلدارية "األشخاص المعنوية":
ً
وهي المعلومات والوثائق التي تخص جهات اإلدارة ،والتي يكون من المصلحة العامة
إال يعلم بها إال من يؤتمن عليها ،ويشمل السر اإلداري كل ما يتعلق بعمل اإلدارة السري
كخطة إعادة تنظيم المرفق العام ،أو خطة تخفيض العملة الوطنية وهكذا ،وااللتزام بحفظ هذه
األسرار يشمل كافة الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية في السلم الوظيفي .وتختلف الدول

في مدى إضفاء السرية على األعمال اإلدارية حسب التقدم الحضاري ،فنجد أن الدول

 -1أحمد مصبح الكتبي ،مرجع سابق ،ص.306

 -2فريد نبري :مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عبد الحميد باديس مستغانم ،الجزائر2019 ،م ،ص.22
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المتخل فة تسرف في إضفاء السرية على كثير من البيانات والمعلومات ،وتبلغ السرية ذروتها
في الدول ذات النظم الشمولية ،حيث تحجب الحقائق عن الشعب بحجة سرية المعلومات ،وقد

يكون ذلك بقصد تهيئة الرأي العام نحو تقبل نوع معين من السياسات بينما تقل درجة السرية
في الدول المتقدمة الحرة(.)1

ثال ًثا -أسرار الدفاع عن الدولة:

وهي تشمل كل األسرار المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ،وكل ما يخص سالمة الدولة،

وهي المعلومات التي يؤدي إفشاء مضمونها ألشخاص ال تقتضي طبيعة عملهم االطالع
عليها واالحتفاظ بها أو حيازتها إلى حدوث أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو من شأنها

خطر على الدولة ،وعرف البعض أسرار الدفاع بأنها" :إسباغ
ا
أن تشكل أو يحتمل أن تشكل
الدولة على واقعة أو شيء ما صفة السرية بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف

بحفظه أو استعماله ما لم يقرر اباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييز" ،كما عرف بأنه:

"صفة ينعت بها شيء متعلق بمقومات الدفاع عن البالد التي يناط قانونا إلى أشخاص عليهم
حفظها وكتمانها والحيلولة دون وصولها إلى سواهم" ،وعرفت أيضا بأنها" :كل ما يتعلق
بالمسائل الحربية دفاعية كانت أو هجومية وهى جزء من أسرار الدولة"()2؛ بالرغم من أن

البعض يرى أن التوسع في مفهوم أسرار الدفاع القومي من شأنه أن يمثل عائقا يئد حرية
التعبير وإبداء الرأي في مهدها بالنسبة للموظف العام سواء أكان في الخدمة أم خارجها؛ لما له
من أثر يجعله يدور في حلقة من السرية شديدة اإلحكام ،كلما أفلت من قيد تردي في شرك

آخر جديد ،مما يعيق الشفافية اإلدارية ومراقبة أجهزة الدولة المختلفة من قبل الشعب(.)3

 -1راجع :مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص.131
 -2انظر في تعريفات أسرار الدفاع :عبد الرحمن عبيد هللا عطا هللا الوليدات ،مرجع سابق ،ص ،95آالء نصر
حسين ،مرجع سابق ،ص.208 ،207
 -3راجع قريبا من هذا المعنى :محمد باهي أبو يونس محمد باهي أبو يونس ،مرجع سابق ،ص.14 ،13
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الفرع الثالث -النطاق القانوني والقضائي لتطبيق السر الوظيفي:

يرتبط النطاق القانوني والقضائي لتطبيق السر الوظيفي بالغاية من كتمانه ،وهي حماية
المصلحة العامة ومصلحة األفراد ،فاألسرار الوظيفية ليست ملكا للموظف العام حتى يتصرف
فيها كيفما يشاء ،وقد حدد الفقه والقضاء نطاق السر الوظيفي في اآلتي:
أوًل -النطاق القانوني لتطبيق السر الوظيفي:

هناك نطاق للسر الوظيفي حددته القوانين المختلفة.

 -1يمتد النطاق القانوني للسر الوظيفي ليشمل جميع التقارير والمحاضر والتحقيقات
وبوجه عام ،وكافة الوثائق التي تحت يد الموظف(.)1
 -2ال يجوز للموظف العام إفشاء السر الوظيفي سواء في معرض التدليل على موقف
سياسي معين أم من خالل مناصرته لحزب سياسي معين أم حتى إبداء رأيه في
موضوع عام مستخدما في ذلك المعلومات التي وصلت إلى علمه من خالل
وظيفته ،وهذا القيد واجب يالحق الموظف داخل مقر عمله وخارجه على حد
سواء ،وهذا االلتزام يجد أساسه في واجب التحفظ(.)2

 -1يرتبط نطاق السر الوظيفي بواجب الكتمان الوظيفي ،والكتمان لغة جاء من فعل كتمه وكتما وكتمانا وكتمه
إياه ،وكاتم السر وسر الكاتم ،ويقال :كتم الشيء بالغ في كتمانه ،وكاتمة العداوة :ساتره ،وتكاتم القوم األمر
كتمه بعضهم من بعض ،واستكتمه الخبر والسر ،سأله كتمه ،فالكتمان عند أهل اللغة يفيد الستر والخفاء،
ون" اآلية 110 :سورة األنبياء؛ وكتمان السر الوظيفي
َّه َي ْعَل ُم اْل َج ْه َر ِم َن اْلَق ْو ِل َوَي ْعَل ُم َما تَ ْكتُ ُم َ
فقال تعالىِ" :إن ُ
اصطالحا ال يختلف في معناه عن معناه لغويا ،فمعناها يشير إلى الستر والحفاظ على األسرار التي بحوزة
الموظف بحكم وظيفته من الذيوع واإلعالن ،وكذلك األسرار التي يطلع عليها بصورة عرضية بحكم صفته
التي تسهل عليه أن يكتسب العلم بتلك األسرار؛ ا نظر :تميم طاهر أحمد الجادر ،مرجع سابق ،ص172؛

إسماعيل صعصاع البديري :مفهوم واجب كتمان األسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1991المعدل "دراسة مقارنة" ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،
العراق ،العدد الثاني ،السنة التاسعة2017 ،م ،ص .48

 -2طههارق حسههنين الزيههات :حريههة ال هرأي لههدى الموظههف العههام ،د ارسههة مقارنههة مص هر وفرنسهها ،دار النهضههة العربيههة،
مصر1997 ،م ،ص ،288وما بعدها.
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 -3االلت ازم بكتمان السر الوظيفي يشمل حظر إفشاء األسرار اإلدارية للدولة من
المعلومات المسموح بنشرها متى تم إذاعتها قبل الموعد المحدد للنشر ألن اإلفشاء

السابق لألوان من شأنه أن يضر بصورة أو بأخرى بالمصلحة العامة(.)1

 -4إفشاء جزء من السر أو نموذج خاطئ أو ناقض منه يعد إفشاء للسر كله ،كما أن
إفشاء السر لمرة واحدة أو عدة مرات ال يزيل عنه صفة السرية ،ألن إفشاء السر

مرة ال يحول دون تبليغه مرة أخرى لغير من أفشي إليهم في المرات السابق ،حتى
لو فقد السر أهميته أو فائدته بعضها أو كلها ،فال يحول ذلك دون تحقق

سر من أسرار الدفاع عن
المسؤولية عن إفشائه مرة أخرى ،طالما هو باق ا
البالد(.)2
 -5االلتزام بكتمان السر الوظيفي يالحق الموظف العام أثناء الخدمة أو خارجها فهو
واجب مستمر ،ال يقتصر عن الفترة التي يمارس فيها الوظيفة العامة()3؛ ولعل هذا
ما دفع جانبا من الفقه بالتعبير عن هذا االلتزام بقوله إنه التزام بالصمت
المطلق(.)4

ثانيا -النطاق القضائي لتطبيق السر الوظيفي:
ً
تنقسم التطبيقات القضائية في مجال الوظيفة العامة اإلدارية؛ إلى تطبيقات عامة تشمل
مختلف األسرار اإلدارية ،وتطبيقات خاصة فقط باألسرار األمنية ألهميتها.
 -1التطبيقات القضائية العامة لنطاق السر الوظيفي :هناك عدد من التطبيقات
القضائية التي رسخت لنطاق السر الوظيفي.

أ -أكد القضاء اإلداري الفرنسي على أن" :االلتزام بالكتمان يشمل كافة الوقائع
والمعلومات التي يقف عليها الموظف بسبب أو أثناء ممارسة وظيفته فضال
 -1مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص.131
 -2آالء نصر حسين ،مرجع سابق ،ص.213 ،212
 -3مجدي مدحت النهري :الموظف العام ،دار النهضة العربية ،مصر1996 ،م ،ص ،99السيد عبد الحميد
محمد عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.578
 -4محمد باهي أبو يونس ،مرجع سابق ،ص.110
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عن جميع الوثائق التي تكون تحت يده باعتباره التزاما عاما مطلقا ،بل إن

عمومية الحظر تمتد من الناحية الشخصية لتستغرق جميع من يتصل بهم
الموظف ،إذا يحظر عليه اإلفشاء أو الكشف عن تلك الوثائق أو ما تنطوي
عليه من معلومات أو بيانات حتى ألحد زمالئه ولو كان يعمل معه في

مكتبه ذاته"(.)1
ب -يمتد نطاق االلتزام بالسر الوظيفي طبقا ألحكام القضاء الفرنسي االلتزام
بكتمان األسرار الوظيفية ليشمل ما يعهد إليه بنسخه وتصويره من مستندات

فقضي بأن" :يعد الموظف قد خالف واجب كتمان السر الوظيفي إذا أفشى

مضمون مستند سلم إليه لتصويره أو استنساخه"()2؛ وهو ما أكده حكم محكمة
العدل العليا األردنية في قرارها رقم  2009 /362الصادر في 2000/1/24
والذي جاء به أن" :اعتراف موظف جامعة البلقاء أمام جهة التحقيق أنه قام
بتصوير بعض الوثائق واألوراق التي تخص الجامعة ،وأنه سلمها إلى إحدى

المجالت وإص ارره على أن هناك فسادا ماليا وإداريا في الجامعة ،وأدى نشرها
إلى اإلساءة إلى سمعة الجامعة والعاملين فيها ،يجعل قرار رئيس الجامعة

باالستغناء عن خدمات المدعى متفقا مع أحكام القانون ،ألن الوظيفة العامة
مسؤولية وأمانة عامة ،وأن الخروج على أخالقيات الوظيفة العامة –وعدم
الحرص على التقييد بالتعليمات واألنظمة التي تفرض عليه عدم إفشاء أسرار

 -1راجع:
C.E.6mars1953.Faucheux.Rec.p.123.R.D،P،1954.concl.:Chardeau.p.1030.note.wal
line.
C.E.17nouvember 1953.J.C.P.1954.2.8119.NOTE:Chavanne.

وراجع في تفاصيل ذلك :محمد باهي أبو يونس ،مرجع سابق ،ص110 ،109؛ جاري شيراز ،مرجع سابق،
ص.25
 -2راجع ،p.174. ،Rec،Skorski،C.E.45.1983 :مشار إليه لدى :إسماعيل صعصاع البديري ،مرجع
سابق ،ص.50
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المرفق العام الذي يعمل به ،وبذلك يكون القرار الطعين قائم على سبب
يبرره"(.)1
ت -أك د القضاء الفرنسي على أن إذاعة السر ال تنفي عنه السرية ،وال يشترط أن
تكون كافة المعلومات المذاعة صحيحة حتى ال يقع مرتكبها في نطاق السر
الوظيفي ،قضى بأن" :إذاعة السر ال تنزع عنه صفة السرية طالما لم يكن
في مقدور من يهمه األمر الحصول أو االطالع عليه .إذ إن الضابط أو
المعيار في هذا الشأن هو مدى المساس بأمن الدولة ،فإذا كان من المتعذر
على من يهمه األمر الحصول عليه فإنه يظل متمتعا بصفة السرية برغم

سبق ذيوعه؛ وال يشترط أن تكون الوثائق أو المعلومات السرية كاملة أو

صحيحة أو أصلية ،فإن وجود نقص في بعض أجزائها ،أو خطأ أو تحريف،

أو كونها منقولة أو منسوخة أو مصورة أو ملخصة ال يؤدي إلى انتفاء وقوع

الجريمة ،وال يشترط أن يكون السر على قدر كبير من الخطورة واألهمية ،إذ

يستوي أن تكون األسرار رئيسية أو ثانوية ،كثيرة أو قليلة ،إذ إنه ال يوجد ثمة
معيار أو ضابط يحدد ذلك"(.)2

ث -استقر القضاء اإلداري المصري على عدم جواز تذرع الموظف العام بحرية
التعبير عن الرأي ،للتواصل مع وسائل اإلعالم بشأن أمور تخص وظيفته،

دون إذن من السلطة المختصة؛ حينما قضي بأن .." :كفل الدستور حرية
الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها في حدود القانون -نظم قانون

العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه اإلدالء

 -1ا نظر :صقر عيد فارس :حرية اآلراء المهنية الفردية للموظف العام دراسة مقارنة ،مجلة علوم الشريعة
والقانون ،الجامعة األردنية ،األردن ،المجلد ( ،)43ملحق(2016 ،)2م ،ص.876
 -2راجع:
1er، Cass،Trupin D.92.1.475.،1892،24 Sept.،Cass
P.181.،D.H.1935،1935.Haillier،Févr.
مشار إليهما لدى :مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص.183
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بتصريحات للصحافة إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص
-مخالفة هذا الحظر يرتب المسؤولية التأديبية -ال يحول دون قيام المخالفة

ما يدعيه الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسال للجريدة -مهمته

كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها ال تحول دون التزامه كموظف بما

فرضه عليه قانون العاملين الذي حظر أن يفضي الموظف بأخبار أو بيانات
عن أعمال وظيفته بطريق النشر في الصحف ما لم يكن مصرحا له بذلك من
الرئيس المختص"(.)1

ج -أجاز القضاء اإلداري المصري للموظف التواصل مع وسائل اإلعالم في
حاالت محددة دون تصريح من جهة عمله وبشروط محددة استثنائية فقضى
بأن :قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم وكفل
حرية الرأي والنقد رغبة في اإلصالح وتحقيقا للصالح العام -للموظف أن
يتظلم إلى السلطة الرئاسية ،وله أن يعبر من خالل الصحافة عن تظلمه مما

يعانيه أو بتصوره ظلما لحق به -يشترط أن يحقق الوقائع ،وأن ينتقد بصفة
موضوعية مقترحا بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب لإلصالح
ورفع مستوى الخدمات واإلنتاج شريطة أال يلجأ إلى أسلوب ينطوي على
امتهان أو تجريح للرؤساء"(.)2

ح -أجاز القضاء اإلداري المصري للموظف التخلي عن كتمان السر الوظيفي
وإفشائه في ضوء مكافحة الفساد عندما قضى بأن" :حق الشكوى مكفول
دستوريا ،وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى عمله –بل إن
هذا اإلبالغ واجب عليه– توخيا للمصلحة العامة –إال إنه يتعين عليه عند

قيامه بهذا اإلبالغ أال يخرج عما تقتضية واجبات الوظيفة العامة من توقير
 -1راجع حكما المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعنان رقما  3702 ،3681لسنة  33ق .عليا جلسة /17
.1990 /2
 -2راجع حكما المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعنان رقما  2872 ،2815لسنة  31ق .عليها جلسهة /18
.1989/3

[]99

الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري  ....................................الدكتور .هشام عبد السيد الصايف

الرؤساء واحترامهم ،وأن يكون قصده من هذا اإلبالغ الكشف عن المخالفات
توصال إلى ضبطها ال أن يلجأ إليه مدفوعا بشهوة األضرار بالزمالء أو
الرؤساء والكيد لهن والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع –يجب

أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل
صحته– إذا خرج العامل في شكواه في الحدود المتقدمة بأن يكون قد أخل

بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب"(.)1
 -2التطبيقات القضائية لنطاق السر الوظيفي الخاصة باألسرار األمنية :طبق
القضاء في الدول المختلفة المعايير المحددة للسر الوظيفي بشكل حرفي صارم

بالنسبة لألسرار األمنية خصوصا ما عرض عليه بخصوص تصرفات بعض كبار

مسؤولي الدول:

أ -القضاء الدولي ونطاق السر الوظيفي الخاص باألسرار األمنية :طبق
القضاء الدولي معايير نطاق السر الوظيفي على ما اتخذه مسؤولين كبار

كانوا يعملون بأجهزة أمنية ببعض الدول عندما نشروا مذكراتهم دون إذن أو
تصريح من السلطة المختصة بها والتابعين لها؛ ففي قضية شهيرة حدثت في
بريطانيا ،وهي قضية السيد /بيتر رايت  Peter Wrightضابط سابق بجهاز
المخابرات البريطانية بالفرقة ( M I (5والذي قام بنشر كتابه ذائع الصيت

عالميا تحت عنوان صائد الجواسيس ( ،)Spy Catcherعام 1988م الذي

اشتمل على مذاكراته خالل فترة عمله في جهاز المخابرات البريطانية ،وقد
أحدث هذا الكتاب زوبعة سياسية كبيرة في بريطانيا ألنه وألول مرة يقوم
موظف من كبار موظفي المخابرات بكشف خفايا بعض أهم عمليات

التجسس ومكافحتها خالل فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي ،وقد

ار بحظر نشر الكتاب في المملكة المتحدة،
أصدرت الحكومة البريطانية قر ا

وحاولت حظر نشره في بعض الدول األخرى من خالل إقامة مجموعة من
 -1راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  1284لسنة  40ق .عليا بجلسة /31
2001/3م.
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القضايا أمام محاكم تلك الدول مستندة إلى أن قانون المخابرات البريطانية
يحظر نشر الذكريات الشخصية لموظفي المخابرات البريطانية إال بعد
وفاتهم ،وحاولت كذلك منع دخول هذا الكتاب بفرض تفتيش دقيق للكتاب
القادمين عبر المطارات والموانئ وبصفة خاصة القادمين من أمريكا؛ إال أن

الحكومة البريطانية فشلت في مسعاه فقد خسرت كافة القضايا التي أقامتها
خارج وطنها ،وانتشر الكتاب بين أيدي البريطانيين وغيرهم؛ مما دفع المحكمة
العليا البريطانية للحكم بإقرار نشر الكتاب في 1988/10/13م تأسيسا على

أنه ال يضر باألمن القومي لبريطانيا لسبق نشره في أماكن أخرى حيث تم
نشره في  40دولة في العالم()1؛ كما تمت محاكمة إحدى رؤساء جهاز
االستخبارات البريطانية خالل الفترة من (1996 -1992م) ،وهي السيدة/

ستيال ريمنجتون لنشرها كتاب "حياة المفاجآت" ،والذي حكت فيه عن تجربتها
في عالم االستخبارات خالل أربعين سنة؛ وذكرت فيه بعض العمليات
االستخباراتية وعالقة المخابرات البريطانية بالموساد اإلسرائيلي ،وتحدث عن

تفجير السفارة اإلسرائيلية وبعض األهداف اليهودية في لندن عام 1994م،
وقصة اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي ،وقضية سليمان رشد وأبعادها
اإليرانية؛ كما رفضت المخابرات األمريكية

 C I Aالسماح

والتصريح

للسيد /لبوب باير الموظف السابق بها من أن ينشر جزءا من أعماله داخل
الوكالة التي استغرقت أربعة عشر عاما ،كجزء من كتاب ،وكان الرفض

بسبب أن المعلومات المطلوب نشرها معلومات سرية ال يجوز توزيعها خارج
الوكالة فمنها ما يتعلق بتفجير طائرة "الجامبو" التابعة لشركة "بان األمريكية"
التي فجرت فوق بلدة لوكربي اإلسكندنافية عام 1988م ،وانفجار الخبر في
السعودية عام 1997م()2؛ والذي يؤكد فكرة وجوب الحصول على إذن لنشر
 -1مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص211 ،210؛ عمر هارون خليفة :علم النفس والمخابرات ،ديبون
للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2010 ،م ،ص.16

 -2عمر هارون خليفة ،مرجع سابق ،ص .17 ،16

[]101

الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري  ....................................الدكتور .هشام عبد السيد الصايف

األسرار ما سمحت المخابرات األمريكية  C I Aلرئيس مكتب المخابرات
األمريكية في لندن السيد /مايلز كوبالند ) (Miles Copelandعام 1974
بنشر كتابه ( ،)The Real Spy Worldوالذي شرح فيه نظم العمليات في
المخاب ارت المركزية األمريكية ،بل تعرض لشرح أحدث األجهزة اإللكترونية
المستخدمة في مجال التجسس ليس فقط في أمريكا بل في إنجلت ار أيضا(.)1

ب -القضاء المصري ونطاق السر الوظيفي الخاص باألسرار األمنية :طبق
القضاء المصري المعايير السابق اإلشارة إليها لنطاق السر الوظيفي في
محاكمته لرئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق /سعد الدين
محمد الحسيني الشاذلي "رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خالل

الفترة من 1971/5/16م حتى 1973/12/13م"؛ والذي تم محاكمته وإدانته

لنشرة مجموعة من المقاالت في إحدى المجالت العربية بباريس حول أحداث
حرب السادس من أكتوبر دون إذن كتابي من السلطة الرسمية المصرية ،بل

نشره كتابه مذكرات حرب أكتوبر في الواليات المتحدة األمريكية –حيث ذهبت
المحكمة إلي أن رئيس األركان األسبق قد تناول أدق أسرار الدفاع عن

البالد ...بمحاولة إيهام نفسه– فحسب أن العدو على علم مسبق بما ينتهكه
من حرمة أسرار القوات المسلحة ،وقد حكم عليه بالسجن ثالثة سنوات مع
األشغال الشاقة ،ووضع أمالكه تحت الحراسة؛ وقد دافع الفريق الشاذلي عن
نفسه بأن ما نشره ليس بسر في ظل التقدم التقني الذي صور كل ما حدث

في المعركة ()2؛ وبالرغم ما ورد من الفريق سعد الدين محمد الحسيني
الشاذلي دفاعا عن وجهة نظره وأنه غير مدان؛ وما ورد في كتابات البعض
في محاولة لتبرير موقفه بل الثناء عليه بحجة أن الفريق هو أدرى الناس بما

يعد من األسرار العسكرية ،وما ال يعد كذلك ،وأنه هو المرجعية والحكم في
 -1مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص.211 ،210
 -2راجع :حكم المحكمة العسكرية العليا المصرية في  1983/7/16في القضية رقم ( )83/2أمن دولة عسكرية
عليا.
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ذلك الشأن لتاريخه العسكري الطويل والمشرف ،وأنه كان يجب تكريمه بدال
من محاكمته ،فالفريق بنشره المبكر لحقائق الحرب ،لم يترك الساحة لمذكرات
وروايات اإلسرائيليين عن الحرب ،ولو تأخر عن نشر تلك المذكرات لصارت

الروايات اإلسرائيلية عن الحرب هي المصدقة والمعتبرة؛ ولذلك كان يستحق
الثناء ال الهجوم والتقدير ال العقاب()1؛ إال أن المتصفح لمذكرات الفريق /سعد

الدين محمد الحسيني الشاذلي يرى بعين مجردة أنه روى فيها عن طريق
السرد تفاصيل ما تم أثناء فترة اإلعداد للحرب ،وتفاصيل ما كان يدور في

كواليس السياسة ،والتي اطلع عليها بحكم منصبه ،بل تفاصيل المعارك التي
دارت خالل حرب 1973م ،وما دار بشأن الثغرة ودفاع منه عن موقفه من
مرور
ا
الثغرة والق اررات التي اتخذت من القيادة السياسية أثناء الحرب وبعدها
باتفاقية السالم ،ورأيه السياسي فيها وموقفه من الرئيس محمد أنور
السادات( ،)2وكل ما ورد بها يعد -من وجهة نظر الباحث -ما هي إال
اسرار ما كان ليصل إليها الفريق وال ليعلمها إال نتيجة وظيفته ،وأن إعفائه

من عمله أثناء حرب 1973م ال يعفيه من التزامه بواجب كتمان ما اطلع
عليه من أسرار ،وتم اإلفصاح عنها ونشرها ردا على موقف الفريق السياسي
من الرئيس محمد أنور السادات؛ وهو ما يعد مخالفة صريحة لنطاق السر

الوظيفي ،سالف اإلشارة إليه ،والذي يمنعه من استخدام األسرار الوظيفية

للتبرير والتدليل على موقفه السياسي ،كما أن ما أبداه من أن المعلومات
الواردة في مذكراته ليست بسر لتصوير القمر الصناعي لها ،أيضا مردود
سر حتى لو تم إفشاؤها ،ألنه بترديدها أكد على صحتها،
عليها بأنها تظل ا

 -1انظر :أحمد المسلماني :الهندسة السياسية مصر ما كان وما يجب أن يكون ،الدار المصرية اللبنانية ،لبنان،
2019م ،ص ،97وما بعدها.

 -2راجع :سعد الدين الشاذلي :مذكرات حرب أكتوبر ،ط ،4.دار بحوث الشرق األوسط األمريكية ،سان
فرانسيسكو ،أمريكا2003 ،م.
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وحول الشك حولها إلى حقيقة()1؛ وفي النهاية يبقى القضاء الجهة المختصة
سر من أسرار الدفاع عن الدولة ،وما ال يعد كذلك في
في التفرقة بين ما يعد ا
ظل عدم وجود تصنيف خاص بهذه األسرار عند حدوث النزاع حول إفشائها،

مستعينا في ذلك بالجهات األمنية المختصة بهذا النوع من األسرار بما لها
من سلطة تقديرية للحكم في مثل هذه الحالة(.)2
املطلب الثالث -املوازنة بني الشفافية اإلدارية واحلفاظ على األسرار اإلدارية:

تسعى المجتمعات الحرة الديمقراطية بقدر اإلمكان إلنهاء مجتمع السرية وتحقيق مجتمع

الديمقراطية اإلدارية ،وذلك بإتاحة المعلومات للجميع وطرحها للحوار المجتمعي()3؛ فالشفافية

أصبحت اليوم مسألة ضرورية بوصفها أحد المقومات األساسية للحكم الرشيد ،واالتجاهات
الحديثة في اإلدارة تنظر إلى السرية في أعمال سلطات الدولة وخصوصا السلطة التنفيذية على
أنها استثناء محدود وموقوت ،وقابل لالنتقاص يوما بعد يوم لصالح الشفافية( ،)4وكأنما هناك
منافسة بين مبدأ سرية المعلومات الذي صاحب الدول على اختالف مراحلها ،ومبدأ الشفافية

اإلدارية الذي اتسع مجال تطبيقه بعد صدور اتفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الفساد من

الجمعية العامة لألمم المتحدة في 2003/10/31م ،وتسابق دول العالم على التصديق
عليها(.)5
 -1ويمكن من وجهة نظر الباحث أن تطبق على واقعة الفريق سعد الدين الشاذلي نص المادة الثانية مكرر من
القانون المصري  121لسنة  1975بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها،
وكذلك قرار رئيس الجمهورية المصري رقم  472لسنة .1979

 -2آالء نصر حسين ،مرجع سابق ،ص.205
 -3راجع:
Bruno Daugeron: La démocratie administrative dans la théorie du droit public: retour
d'administration

française

Dans Revue

concept

d'un

naissance

la

sur

publique 2011/1-2 (n° 137-138)، p. 21 à 3; Lemasurier J.Vers: une démocratie
administrative: Du refus d´informer au droit d´être informé، RDP، 1980، P.1255.
 -4إسماعيل صعصاع البديري ،مرجع سابق ،ص.53
 -5فهيمة بن لكحل ،كهينة آيت عمرواي ،مرجع سابق ،ص.20
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الفرع األول -األنظمة احلاكمة والعالقة بني الشفافية اإلدارية والسر الوظيفي:

المشكلة الحقيقية التي تواجه أي دولة أن أكثر المجاالت التي يتم فرض قيود عليها هو
مجال المعلومات ،فال شك أن التوفيق بين حماية أسرار الوظيفة وحرية تداول المعلومات
اإلدارية مطلبان متناقضان غالبا؛ إال أن الدول تختلف في مدى إضفاء السرية على األعمال

اإلدارية ومنع كشفها وإعالنها للعامة؛ على حسب التقدم الحضاري ،وتنقسم حكومات دول
العالم في درجة إخفائها أو إظهارها لحقيقة المعلومات المتعلقة بنشاطها وإعالنها للمواطنين
إلى ثالثة أقسام من الدول(:)1
أول -الحكومة المغلقة:
ً

وتمثل الغالبية الساحقة من حكومات الدول المتخلفة حيث يختفي الجانب األكبر من

المعلومات وراء جدران قائمة على الكتمان ،وما ينشر منها يظهر على هيئة بيانات خاوية من
أي حق ،وال يعرف الناس من المعلومات إال ما تريد لهم الحكومة أن يعرفوها ،وفي البالد
الشيوعية تبلغ السرية ذروتها فتحجب الحقائق عن عامة الشعب ،ويصل األمر إلى حد إعداد

نوعين من اإلحصائيات ،نوع مزور يجهز لالستهالك المحلي ،وينشر على المواطنين
لتوجيههم وجهة معينة قررتها الحكومة()2؛ ومن الجدير بالذكر أن منهج سرية نشاط اإلدارة أو

ما يسمى بالسر التقديري لإلدارة ،والذي تنتهجه هذه الدول ،والذي يقصد به إعطاء اإلدارة

حرية تقدير مطلقة في عدم الكشف عن المعلومات أو المستندات اإلدارية التي تعكس مجريات
نشاط اإلدارة ،بمعنى أنها ال تملك فقط االمتناع عن إفشاء تلك المعلومات أو الكشف عن تلك
المستندات ألسباب مشروعة فقط كحماية األمن القومي أو المحافظة على حرمة الحياة
الخاصة لألفراد أو ما إلى ذلك ،ولكنها تستطيع االستناد على ذلك لمجرد الوقاية من احتمال
النقد العام ودرء مسؤوليتها أمام المواطنين(.)3

 -1راجع قريبا من ذلك :ماجد راغب الحلو ،مرجع سابق ،ص ،55ما بعدها.
 -2راجع:
Roland Drago: Cours de science administrative : Rédigé d'après les notes، 19681969، p.43.
 -3إسماعيل صعصاع البديري ،مرجع سابق ،ص.53
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ثانيا -الحكومات شبه المفتوحة:
ً
هي الحكومات التي تقوم بإتاحة المعلومات بعد عرضها على الحكام وكبار المسؤولين
ليحددوا الق اررات المتعلقة بسرية موضوع البيانات التي يمكن تداولها ،ويمثله في ذلك االتجاه
األمريكي الذي يعمل على نشر المعلومات بطريقة تبعث على التفاؤل واألمل العريض بالنسبة
للمواطنين()1؛ إال أن هذه الدول تختلط فيها السرية المستخدمة لحماية األمن الوطني بالسرية
المستخدمة لتعزيز النفوذ السياسي والبيروقراطي ،مما يؤدي إلى نمو السرية على نحو يصبح

معه نظام حماية السرية بدافع األمن الوطني أكثر تعقيدا ،مما يسمح بفرصة تسريب
المعلومات السرية بصورة غير ظاهرة فتصبح المعلومات السرية فعال عرضة للتسريب بمعرفة
القيادات العليا ،بهدف تحقيق مصالحهم الشخصية ،وهذا األمر يشجع على عدم احترام نظام

تصنيف المعلومات السرية ،كما أنه يقوض مصداقية سياسة تصنيف المعلومات وغيرها من

 -1وهو ما يؤك ده التوجيه المنشور بتوقيع الرئيس باراك أوباما رئيس الواليات المتحدة األمريكية على موقع البيت
األبيض ،والذي جاء به اآلتي :مذكرة لرؤساء اإلدارات والوكاالت التنفيذية -الموضوع :الشفافية والحكومة

المنفتحة :تلتزم حكومتي بخلق مستوى غير مسبوق من االنفتاح الحكومي على الجمهور لضمان ثقته ،وذلك

يز لديمقراطيتنا ورفعا لكفاءة وفعالية حكومتنا.
من خالل الشفافية والمشاركة العامة ،والتعاون ،واالنفتاح تعز ا
ونظر ألن
ا
فشفافية الحكومة تعزز المساءلة وتوفر المعلومات للمواطنين حول ما تقوم به حكومتهم،
المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة االتحادية هي ثروة وطنية ،فحكومتي ملتزمة بأن تتخذ اإلجراءات

المناسبة ،بما يتفق مع القانون والسياسة ،في الكشف عن المعلومات -فمشاركة الجمهور للحكومة يعزز
فعالية الحكومة ويحسن نوعية ق ارراته ،كما تتوزع المعرفة على نطاق واسع في المجتمع ،فعلى اإلدارات
التنفيذية والوكاالت أن تقدم للمواطنين األميركيين فرص المشاركة في صنع السياسات والق اررات الحكومية
واالستفادة من هذه المشاركة ،وعليها أيضا البحث في سبل زيادة فرص المشاركة بين المواطنين والحكومة،
وكيفية تحسينها  -وأني ألزم المسؤول عن الميزانية والرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمسؤولين عن
اإلدارات المختلفة بضرورة تنفيذ تلك التوصية خالل  120يوم  -تنشر هذه المذكرة في السجل الفدرالي.
باراك أوباما .وكان نص التوجيه تحت عنوان:
Transparency and Open Government :Memorandum for the Heads of Executive
Departments and Agencies،SUBJECT: Transparency and Open Government
راجع في نص التوجيه باللغة اإلنجليزية موقع البيت األبيض على شبكة اإلنترنت:
https://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.

[]106

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيود المفروضة على الحق في الوصول إلى المعلومات ،وبالتالي عدم القدرة على التمييز بين
السرية المفروضة لحماية األمن الوطني والسرية غير الضرورية التي ليس لها مبرر()1؛ وهو

ما يتعارض مع ما أكدت عليه محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان عندما قضت بأن" :من
المهم بالنسبة للمواطن العادي أن يعرف آراء اآلخرين ،وأن يتمتع بالحق في إتاحة المعلومات

بشكل عام ،وخصوصا الحق في نقل آ ارئه لآلخرين -وقد انتهت المحكمة إلى أن المجتمع
حر"(.)2
المطِلع ليس مجتمعا ا
غير ُ
ثال ًثا -الحكومات المفتوحة:

وهي دول تسعى بقدر اإلمكان إلنهاء مجتمع السرية وتحقيق مجتمع الديمقراطية

اإلدارية ،وذلك بإتاحة المعلومات للجميع وطرحها للحوار المجتمعي( ،)3فالحكومة المفتوحة

تعرف بمدى إفصاحها ونشرها المعلومات وحجمها والوسائل ،والطريقة التي تنشر بها
المعلومات فيما إذا كانت إلكترونيا أو غير ذلك ،ومدى استجابة الحكومة لطلب المعلومات
غير المنشورة سواء من المواطنين أم وسائل اإلعالم وغيرها-ويقاس مدى التزام الدول
باإلفصاح ونشر المعلومات وتسهيل الوصول إليها بإصدار القوانين المتعلقة باإلفصاح ونشر

المعلومات– هذه العوامل تحدد مدى اهتمام الحكومة باالنفتاح على مواطنيها ومشاركتهم كافة
 -1راجع في ذلك تقرير لجنة الحماية والحد من السرية في أمريكا في تقريرها الصادر سنة 1997م:
Report of the Commission on Protecting and Reducing Government printing office،
Washington، 1997، p8، 9.available at: http://www.biblioteapleyades.net.
 -2راجع:
Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of
Journalism، Advisory OpinionOC-5/85، 13 November 1985، para. 30.
 -3راجع:
Lemasurier J.Vers :une démocratie administrative: Du refus d´informer au droit
d´être informé، RDP، 1980، op.cit،P.1255 ;Bruno Daugeron: La démocratie
administrative dans la théorie du droit public: retour sur la naissance d'un concept
Dans Revue française d'administration publique 2011/1-2 (n° 137-138)،op.cit، p.
21 à 3
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المعلومات التي تتعلق بشؤونهم وحياتهم لتبرهن الدولة أنها تعمل لمصلحة مواطنيها ،وتريد أن
تكسب ثقتهم ،فعليها أن تثبت ذلك من خالل نشرها كل ما يمكن نشره عن ق ارراتها ومشاريعها
وميزانياتها ومواردها ،ونتائج سياساتها وأعمالها وتوقعاتها المستقبلية – واألسباب التي بنت
عليها ق ارراتها ،وبالتالي تأثير وعواقب تلك الق اررات ،وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الحياتية

والمعيشية والتنموية للمواطنين ،وتعد أغلب حكومات دول االتجاه األوروبي من هذه الحكومات
حيث تقوم بنشر المعلومات بصراحة وموضوعية وشرف رغم ما قد تتضمنه من مصاعب أو
مشاكل أو أخبار غير سارة(.)1
الفرع الثاني -التشريع والعالقة بني الشفافية اإلدارية واحملافظة على السر الوظيفي:

الشفافية تعني أن كل شيء يكون متاحا ومرئيا للجميع؛ في حين أن السر يعني

الكتمان وعدم البوح ،وسيكون الموظف العام دائما بين اتجاهين متعارضين ،اتجاه يدعوه
كمواطن صالح في المجتمع لمكاشفة المجتمع بما تحت يديه من أسرار مؤتمن عليها تفضح

الفساد وتكشفه ،واتجاه آخر يخوفه من كشف تلك األسرار وإال تعرض للمساءلة التأديبية ،وفي

ظل هذا االتجاهان المتعارضان نجد أن تشريعات الدول لم تجر على وتيرة واحدة في تحديد ما
سر وظيفيا ،وما ال يعد كذلك فهناك ثالثة اتجاهات :التجاه األول :تتجه فيه هذه
يعد ا
سر وظيفيا وذلك باعتباره فكرة واسعة تتنوع إلي
التشريعات صوب عدم وضع تحديد لما يعد ا

صور كثيرة مما ال يجوز معه تقييده بتعريف ضيق؛ بينما التجاه الثاني :فيميل نحو تقسيم ما

سر وظيفيا إلي حقيقي وحكمي ثم يترك للسلطة التنفيذية بالدولة أمر إصدار مرسوم بعد
يعد ا
أخذ رأي الخبراء المختصين ،وهو بهذا الشكل يكون قابال للتعديل والتكملة وفقا لما تظهره

سر وظيفيا عن طريق
التجارب ،في حين أن التجاه الثالث :يميل لوضع تحديد شامل لما يعد ا

سرد كل ما يمكن أن يعتبر كذلك()2؛ ومن الدول التي تبنت مفهوم الشفافية اإلدارية قوال

سر ال يجوز االقتراب منه ،وما ال يعد كذلك ،فرنسا
وعمال ،وأصدرت تشريعات تحدد ما يعد ا
فمنذ قانون الوظيفة العامة رقم  1983 -634ترسخ لفكرة الشفافية اإلدارية ،وحق المواطن في

 -1عبد هللا بن سعد الغامدي ،مرجع سابق ،ص.17 ،16
 -2راجع قريب من ذلك :مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص ،163وما بعدها.
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الحصول على المعلومات ،فجعل من واجب الموظف تلبية طلبات الجمهور في الحصول على

المعلومات( ،)1ثم جاء القانون رقم  2000 -321الصادر في  ،2000 -4-12وهو القانون
المنظ م للعالقة بين المواطنين والسلطة ،والذي هدفه الرئيسي جعل اإلدارة في فرنسا أكثر

شفافية وقربا من المواطنين ،والذي أكد في مادته الثانية على" :حق كل شخص في الحصول
على المعلومات والوصول إليها طبقا لتنظيم بسيط تضعه السلطات اإلدارية بالدولة"(.)2
إال أنه في الدول التي ال يوجد بها مثل هذه التشريعات فإن البعض يرى أن إضفاء

السرية على واقعة معينة يعتمد على ما جرى عليه الناس عادة على اعتباره سرا ،وتظل للواقعة
أو المعلومة هذه الصفة حتى ولو أراد شخص في حالة معينة أن يعرفها الغير ،ويعد تحديد ما
سر من عدمه من المسائل الموضوعية التي يترك أمر تقديرها
إذا كانت الواقعة أو المعلومة ا
لمحكمة الموضوع في كل حالة على حدة(.)3

 -1إسماعيل صعصاع البديري ،مرجع سابق ،ص.55
 -2راجع نص قانون:
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.
وراجع :نص المادة ( )2من المرسوم سالف اإلشارة إليه:
Article) 2( :En savoir plus sur cet article..Le droit de toute personne à l'information
est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès
aux règles de droit applicables aux citoyens.
Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de
droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques
constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il
appartient aux autorités administratives de veiller.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.
 -3ياسر حسين بهنس ،مرجع سابق ،ص.18 ،17
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الفرع الثالث -الشفافية اإلدارية وحاالت سقوط االلتزام بالسر الوظيفي:

االلتزام بكتمان السر الوظيفي والمحافظة عليه هو التزام مطلق؛ إال أنه يمكن في بعض

الحاالت الترخيص استثناء بإفشائه ،وقد يكون في حاالت أخرى إفشائه واجب قانوني( ،)1وفي

جميع الحاالت ال بد أن نفرق بين الحاالت التي ألزم المشرع الموظف العام المؤتمن فيها
بالتبليغ وإفشاء السر الوظيفي ،والحاالت التي أجاز له فيها ذلك؛ ففي الحالة األولى :تكون

المقارنة بين االلتزام بالتبليغ وحفظ السر رغم أنهما في حالة واحدة إال أن المشرع رجح االلتزام
بالتبليغ علي االحتفاظ بالسر؛ بينما الحالة الثانية :فتكون المقارنة بين االلتزام بحفظ السر
الوظيفي ،والترخيص بإفشائه يكون فيها الترجيح لاللتزام بحفظ السر الوظيفي عن الرخصة

بإفشائه()2؛ كما أنه من المقرر في الفقه الحديث أن الشارع لم ينص على أسباب اإلباحة على
سبيل الحصر ،وإنما نص على أهمها وأكثرها شيوعا وتطبيقا في العمل ،وترك للفقه والقضاء
أن يستظهر العلة العامة لإلباحة( ،)3ومن أهم هذه الحالت:
أول :الحالة التي تعرف باسم "األسرار المشتركة" ،ويقصد بها األسرار المرتبطة
ً
بالملفات والموضوعات التي تقع تحت يد مجموعة من الموظفين ،وتصبح تلك
األسرار شائعة فيما بينهم ،فاختصاص أكثر من موظف أو أكثر من إدارة
بمعالجة مثل تلك الملفات يجعل المعلومات المتصلة بها مشتركة بين تلك

اإلدارات ،وال يعد اإلدالء بالبيانات المتصلة بها خروجا على االلتزام بالمحافظة
على تلك األسرار طالما أن إفشاء هذه البيانات قاصر على دائرة الموظفين
المختصين بمعالجة الملفات وتسويتها()4؛ إال أنه مهما تعدد األشخاص المنوط

 -1زليخة ملياني :السر المهني في أداء الوظيفة العمومية ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،تلمسان ،الجزائر2016 ،م ،ص.13
 -2ياسر حسن بهنس ،مرجع سابق ،ص.76 ،75
 -3محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.783

 -4نبيلة عبد الحليم كامل ،جابر جاد نصار :الوسيط في القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،مصر،
2004م ،ص.474
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سر لم يخرج إلى غير من
بهم حفظ السر ،فإنه ال يفقد طبيعته ما دام ال يزال ا
نيط به حفظه(.)1
ثانيا :حالة إذا ما صدر أمر من الرئيس المختص بإفشاء السر في الحدود المقررة
ً
()2
قانونا؛ أو إذا ألغي األمر الذي فرض السرية على الموضوع محل اإلفشاء .
ثال ًثا :حالة إذا صار الموضوع محل السرية معروفا للجميع ،فال إفشاء لواقعة معلنة
ومعروفة للكافة(.)3

ابعا :حالة إذا أذن صاحب السر (من تقررت الحماية القانونية لمصلحته) للموظف
رً
العام في إفشائه؛ فرضاء صاحب الشأن يحول دون مساءلة الموظف( ،)4ذلك
ألن األمين على السر ليس هو صاحب السر ،وصاحب السر هو الذي يملك
االستمرار في إضفاء السرية عليه أو التوقف عن ذلك ،فإذا صدر عنه هذا

اإلذن سقط عنه حرمته ،وطالما كان األمر كذلك فإن التزام األمين بالمحافظة
على السرية يسقط برضاء صاحب السر على إعالنه()5؛ وال ينتج الرضا أثره
كسبب من أسباب اإلباحة إال إذا صدر عن صاحب السر نفسه ،وال تقتصر
 -1مجدي محب حافظ ،مرجع سابق ،ص .183

 -2مجدي مدحت النهري ،مرجع سابق ،ص.101
 -3وذلك بالرغم من وجود أحكام للقضاء الفرنسي صدرت على سبيل االستثناء تؤكد على وقوع جريمة اإلفشاء
على الوقائع القابلة ألن تكون معروفة أو المعروفة سلفا من قبل الغير في حالة إذا حقق اإلفشاء التأكيد
والتثبيت لما كان مجرد إشاعة أو واقعة غير مؤكدة ،والتي كانت عرضة للخالف حولها أو المناقضة في

شأنها بتبديلها أو إضفاء تغيير عليها ي جعلها واقعة مؤكدة بإضفاء مزيد من البيان لها ،فتكون النتيجة تأكيد
الرواية لدى العامة وحمل المتشككين على تصديقها ،راجع:

Crim.7Mars.1989,bull.crim.No.109.crim.8Féve.1994.Gaz.pal.1994.Sommé.298,Not
e:Michel VERON,NO.11p.143.
مشار إليهما لدى :محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص ،759عبد الرحمن عبيد هللا عطا هللا الوليدات،
مرجع سابق ،ص.14
 -4نبيلة عبد الحليم كامل ،جابر جاد نصار ،مرجع سابق ،ص.474

 -5طارق سرور :شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم األشخاص واألموال ،دار النهضة العربية ،مصر،
2010م ،ص.643 ،642
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هذه القاعدة على حالة ما إذا كان صاحب السر هو الذي أودعه ،ولكنها تشمل
حالة ما إذا أودعه لديه شخص آخر ،كما تشمل حالة ما إذا كان صاحب

المهنة قد علم بالسر عن طريق خبرته الفنية ،وال يشترط أن يكون الرضا كتابيا،

كما ال يشترط أن يكون صريحا ،فيجوز أن يكون ضمنيا ،وفي حالة تعدد
أصحاب السر تعين أن يصدر الرضاء منهم جميعا ،ومن ثم ال عبرة برضاء
صدر عن أحدهم أو عن بعضهم ،وغني عن البيان أنه يتعين أن تتوافر للرضا

تعبير عن إرادة مميزة حرة ،ويكون سابقا على اإلفشاء أو
ا
شروط صحته ،فيمثل

معاصر له ،والرضا الذي يعقب اإلفشاء ال يعتد به كسبب لإلباحة ،كما يجوز
ا
الرجوع في الرضا ،وينتقل الحق في الحفاظ على السر إلى ورثة صاحب

السر()1؛ إال أننا نرى ما يراه البعض من أن إفشاء السر الوظيفي يعد من

المسائل المتعلقة بالنظام العام ،فالجريمة تقع على المجتمع ال على صاحب
السر وحده ،ومن ثم ال يملك هذا األخير أن يبيح إفشاءه بإعطاء إذن للموظف

بذلك ،كما أن أساس االلتزام بكتمان السر هو نص القانون ،وبالتالي فهو بذلك

قاعدة تنظيمية مقررة للصالح العام ،فليس للموظف أن يتذرع بأن صاحب السر
أحله من قيد الكتمان ،فاإلفشاء يضر بالشخص والمجتمع ،ورضا صاحب السر
إن كان يمحو الضرر الفردي إال أن الضرر االجتماعي يبقى مبر ار لتوقيع

العقاب ،وليس من حق صاحب السر أن يحل محل القانون ،فحتى إن صدر
منه تصريح باإلفشاء يجب على الموظف العام أن يظل ملتزما بالكتمان()2؛
وهو ما نراه في أري جانب من الفقه من جواز امتناع الموظف عن إفشاء السر
الوظيفي بالرغم من رضا صاحب السر في حالة إذا شك في صدور الرضا من
صاحب السر عن إرادة حرة ،أو قدر أن واجبه المهني يفرض عليه الكتمان(.)3

 -1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.779 ،778
 -2مريم الحاسي ،مرجع سابق ،ص.150
 -3محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.779 ،778
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خامسا :حالة يكون فيها اإلفشاء إلزاميا ،وهي حالة اإلبالغ عن الجرائم والجنح التي
ً
يعلم الموظف العام بها أثناء ممارسته للوظيفة ،وهو ما يعد تطبيقا لمبدأ
"رجحان المصلحة" ،فإذا كان تجريم اإلفشاء من أجل حماية مصلحة اجتماعية
معينة ،فإنه إذا ثبت –في ظروف معينة– أن اإلفشاء يحقق مصلحة اجتماعية
أكثر أهمية ،فإنه يتعين إباحته .ويعني ذلك أن استخالص سبب اإلباحة يقوم
على أساس المقارنة بين المصلحة في كتمان السر والمصلحة في إفشائه،

وترجيح الثانية(.)1
سادسا :حالة إفشاء السر الوظيفي بناء على حكم أو طلب القضاء ،فيجوز للموظف
ً
العام إفشاء السر الوظيفي عند طلب الشهادة أمام القضاء؛ وهو أمر بديهي
فعمل الجهاز القضائي يتعلق بتطبيق القانون وكشف الحقائق ،مما يتطلب

تمكين القائمين عليه من االطالع على جميع المعلومات والوثائق الضرورية

لحل النزاع والوصول إلى حكم عادل()2؛ وال يجوز في هذه الحالة إجبار
الموظف العام "الشاهد" على إفشاء سر من أسرار صناعته أو مهنته أو
وظيفته ،بشرط أن يطلع المحكمة على األسباب التي تدعوه إلى االمتناع عن
أداء الشهادة ،وللمحكمة القول الفصل في تقدير هذه األسباب وموجباتها،
وتقدير ما إذا كانت المعلومات التي تدور الشهادة حولها تعتبر أو ال تعتبر من

أسرار الوظيفة التي تخضع لحماية القانون()3؛ كما يمكن أن يكون اإلفشاء بناء
على حكم قضائي واجب النفاذ(.)4

سابعا :حالة إذا كان إفشاء السر الوظيفي لجهة تملك قانونا حق االطالع عليه ،مثل
ً
جهات الرقابة اإلدارية ،والنيابة اإلدارية ،والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة

 -1محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص.783
 -2مريم الحاسي ،مرجع سابق ،ص.172
 -3محمد ماهر ،مرجع سابق ،ص.119
 -4كمال طلبه المتولي سالمة :دور الدولة في حماية السرية واالستثناءات الواردة عليها ،مركز الدراسات
العربية ،مصر ،ط2015 ،1.م ،ص.135
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العامة( ،)1فقد أجمع الفقه على أنه إذا كانت هناك نصوص قانونية خاصة تلزم
الموظف العام بإبالغ معلومات معينة تعد من قبيل األسرار الوظيفية إلى
جهات محددة ،فالموظف في هذه الحالة يلتزم باإلبالغ وال عقاب عليه في هذه

الحالة(.)2

ثامًنا :حالة إذا نص القانون على إلزام جهة من الجهات بتقديم البيانات إلى الغير ،ففي
هذه الحالة ترتفع السرية عن المعلومات ،وال يشكل إفشاء الموظف لهذه
المعلومات ،خروجا على االلتزام بالسر الوظيفي ،ألن اإلفشاء يعد من

مقتضيات ومصلحة العمل اإلداري(.)3

 -1مجدي مدحت النهري ،مرجع سابق ،ص.101
 -2ياسر حسن بهنس ،مرجع سابق ،ص.69
 -3كمال طلبة المتولي سالمة ،مرجع سابق ،ص.121

ونجد تطبيقا واضحا لهذه الحالة في قانون الضرائب على الدخل رقم المصري  91لسنة  ،2005والذي نص
في المادة ( )101منه على أن " :وال يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل

المعلومات والبيانات بين الجهات اإلدارية التابعة للو ازرة ،"..وقد برر البعض مسلك المشرع في هذا القانون
ومن إق ارره النتهاك مبدأ سرية المعلومات الضريبية لألشخاص بأن اإليرادات الضريبية تتبع رئاسة واحدة،

وهي و ازرة المالية ،والغرض من اإلفشاء هو تسهيل مهمة موظفي هذه المصالح في تتبع البيانات والمعلومات
تقدير صحيحا؛ إال أنه يشترط لالستفادة من هذا النص
ا
الخاصة بالممولين وتقدير الضريبة المستحقة عليهم
كسبب من أسباب اإلباحة أن يقوم الموظف بإفشاء السرية في الحدود التي تحقق الغرض من الحصول على
البيان أو المعلومة؛ إضافة إلى أنه يمكن أن يقوم الموظف العام بإفشاء السر في حالة الدفاع عن مصالح
جهة عمله مستعمال حق الدفاع الشرعي أمام القضاء ،فربما ينتقص حق مالي أو تتحمل بحق مالي جهة

اإلدارة إذا لم تنبري للدفاع عن نفسها أمام القضاء عن طريق تقديم كل ما لديها من بيانات أو معلومات حتى
لو كانت سرية ،بشرط أن تكون تلك البيانات المفشى سريتها متعلقة بموضوع النزاع ،ياسر حسن بهنس،
مرجع سابق ،ص ،89وما بعدها.
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املبحث الثاني
مكافحة الفساد يف ضوء املواثيق الدولية والقضاء الدولي واملصري
متهيد:

انتشرت ظاهرة الفساد اإلداري في دول العالم ،والتي ظهرت نتائجها بوضوح للقاصي

والداني ،من عرقلة بناء المجتمع الذي تنمو فيه بل هدمه وهدم قيمه ،إضافة إلى تلطيخ ثوب
الوظيفة العامة ،وفقدان الثقة فيمن يشغلها من المواطنين ،ناهيك عن إهدار المال العام ،وهو
ما دفع الجميع للبحث في أعراض هذا الداء الخطير ،والتعرف عليه ،وعلى صوره ،ومسبباته،
وصوال للعالج الناجع له.
المطلب األول :ماهية الفساد اإلداري.

المطلب الثاني :اإلطار الموضوعي والقانوني للشفافية اإلدارية في مكافحة الفساد
اإلداري.

املطلب األول -ماهية الفساد اإلداري:

أصبح الفساد اإلداري ظاهرة تهدد أغلب دول العالم سواء كانت قضايا الفساد صغرى

أم كبرى فإنها تشترك جميعا في قاسم مشترك ،وهو الحصول على المال بأية وسيلة كانت
شرعية أو غير شرعية ،والفساد حالة معقدة متعددة األوجه واألسباب والتأثير ،وتأخذ أشكاال
وصور متعددة ضمن سياقات مختلفة.
ا
الفرع األول -مفهوم الفساد اإلداري:

يختلف مفهوم الفساد حسب الزاوية التي اتخذها من أقدم على تعريفه ،وفلسفته التي

تبناها في التعريف ،فالبعض يرى أن الفساد يتعلق بالبيئة والتقاليد والسياسات الحاكمة،
والبعض يرجعه لجودة التعليم وانتشار المحسوبية ،وغير ذلك من األسباب.
اصطالحا:
أول -مفهوم الفساد لغوية و
ً
ً

اشتق الفساد في اللغة من فسد الشيء بمعنى أنه لم يعد صالحا ،وغالبا ما يأتي فساد

الشيء من ذاته ،أما لفظ اإلفساد فتدل على تحقيقه بفعل خارجي ،واالستفساد خالف
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االستصالح ،والمفسدة خالف المصلحة ،وتعني الضرر ،والفساد أعم من الظلم ألن الظلم
النقص ،والفساد يقع على ذلك وعلى االبتداع واللهو واللعب ،ويطلق الفساد على أخذ المال
ظلما ،وقد يراد به إلحاق الضرر باآلخرين ،وهو مأخوذ من الفعل يفسد إذا ذهب صالح
الشيء وهو نقيض الصالح ،وخروج الشيء عن االعتدال قليال أو كثيرا ،وهو العدول على
االستقامة إلى ضدها أو هو التغيير عن المقدار الذي تدعو إليه الحكمة؛ والعتو هو كثرة
الفساد()1؛ أما في اللغة األجنبية  Corruptionاسم مشتق من الفعل Rumpere؛ أي :تحطم
أو انكسر بحيث أصبح غير صالح ألداء الوظيفة التي يؤديها أو يفترض أن يؤديها في

الوضع الطبيعي ،وهي كلمة مضادة للنزاهة ،وتعني غير نزيه أو غير أمين ،وتعني كذلك

األذى  ،Wickedأو السوء  ،Badوتذكر القواميس الفرنسية واألجنبية الفساد بمعان مختلفة
من ذلك :الخروج عن القيم الحميدة أو الصالحة ،الممارسات الالأخالقية ،االنحطاط
الالأخالقي ،فقدان األمانة والنزاهة ،البعد عن الفضائل أو الممارسات الفاسدة مثل الرشوة
والغش ،والتأثر بها؛ ويعني الفساد كذلك ،انحراف السلوك ،من ذلك القيام بالرشوة وأعمال
الغش في المواد الغذائية ،أو في المسابقات الوظيفية واالمتحانات الدراسية ،وكلمة الفساد في

اللغة اليونانية  Ccorrupteurتشير إلى الشخص دافع الرشوة .في حين تشير ،Corrumpu
إلى الشخص الذي يتلقى الرشوة ،وتعد الرشوة الصورة األكثر تكر ار للفساد اإلداري والمالي،

 -1انظر في التعريف اللغوي للفساد :خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل الشيخ :الفساد اإلداري :أنماطه وأسبابه
وسبل مكافحته "نحو بناء نموذج تنظيمي" دراسة تطبيقية على المداني ن بممارسة والمعنيين بمكافحته في
المملكة العربية السعودية ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعلوم

األمنية ،الرياض2007 ،م ،ص12؛ تغريد داود سليمان داود :الفساد اإلداري والمالي في العراق وأثره
االقتصادي واالجتماعي "أسبابه ،أنواعه ،مظاهره ،وسبل معالجته" ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق ،السنة الحادية عشر ،المجلد العاشر ،العدد الثالث والثالثون،

2015م ،ص99؛ محمد بن عزوز :الفساد اإلداري االقتصادي آثاره وآليات مكافحته – حالة الجزائر ،المجلة
الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية ،جامعة مستغانم ،العدد السابع2016 ،م ،ص201؛ خالد عطا هللا

الدرارجة :اتجاهات العامليين في البلديات نحو الفساد المالي واإلداري في إقليم الجنوب ،مجلة جامعة الحسين
بن طالل للبحوث ،األردن ،المجلد ( ،)5العدد (2019 ،)1م ،ص.200
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وهي من الكلمات الشائعة في الغرب تحت اصطالح )1(Bribery؛ وبالفرنسية تعني
 Vènalitèوله مرادفات ومعان عديدة ،فتأتي بمعنى سوء وتدهور األوضاع
 ،pourrissementوبمعنى الفسوق والفجور .)2(Imoralitè

فقها:
ثانيا -مفهوم الفساد اإلداري ً
ً
عرف البعض الفساد الوظيفي بأنه" :استغالل الموظف الحكومي لصالحياته للحصول
على فوائد شخصية أو استغالل الموارد العامة لتحقيق منافع شخصية"( ،)3عرفه البعض اآلخر

بأنه" :استغالل الوظيفة العامة ،والمصادر العامة لتحقيق منافع شخصية أو اجتماعية بشكل
مناف للشرع واألنظمة الرسمية سواء كان هذا االستغالل بدافع شخصي من الموظف ذاته ،أم
نتيجة للضغوط التي يمارسها عليه أفراد من خارج الجهاز الحكومي سواء كان هذا السلوك
فردي أم جماعي"( ،)4وعرفته منظمة الشفافية العالمية Transparency International
بأنه" :إساءة استعمال السلطة الوظيفية المؤتمن عليها لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية"(،)5
وعرفها البنك الدولي  World Bankبأنه" :إساءة استخدام السلطة لمكاسب شخصية"( ،)6وهو
التعريف ذاته الذي تبنته منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إال أنها أضافت "أن الفساد يمكن

 -1ربيع أنور فتح هللا :الفساد وحقوق اإلنسان ،الدار المحمدية للطباعة ،طوخ ،القليوبية ،مصر2017 ،م،
ص.10 ،9

 -2الطاهر بن ناعة :دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في المؤسسة الجزائرية دراسة بلدية عين
الحجل ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة2015 ،م ،ص.57
 -3عبد هللا بن سعد الغامدي ،مرجع سابق ،ص.7

 -4عدنان محمد قطيط :مكافحة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر بدال استراتيجية
مقترحة ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ( ،)ASEPالعدد التاسع والستون ،يناير 2016م،
ص.221
 -5انظر:
Transparency International, the Anti-Corruption Plain Language Guide, 2009,
p.14..available at: www. transparency.org.
 - 6انظر:
World Bank: Helping Countries Combat Corruption.available at: www.worldbank.org.
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تقسيمه إلى فساد كبير وفساد صغير وفق حجم الحالة والقطاع المتأثر"( ،)1وقد عرفه صندوق
النقد الدولي بأنه" :عالقة األيدي الطويلة المتعمدة والمستفيدة لشخص واحد أو لمجموعة
أشخاص" ،وهذا التعريف يميز بين حالتين من الفساد؛ الحالة األولى :مرتبطة بتقدم الرشوة عند
تقديم خدمة اعتيادية ومشروعة ومقررة ،الحالة الثانية :فتتمثل في تأمين خدمة غير مشروعة

وغير منصوص عليها ،ومخالفة للقانون مقابل تقاضي رشوة كإفشاء معلومات سرية أو إعطاء
تراخيص غير مبررة أو تقديم تسهيالت ضريبية وإتمام صفقات غير شرعية( ،)2عرفه البعض
بأنه " :المتاجرة بالوظيفة وامتيازاتها واستغالل النفوذ لغير األغراض القانونية الموجودة
ألجلها"( ،)3وعرف كذلك بأنه" :االستخدام المنتظم للمنصب الحكومي في تحقيق مكاسب
شخصية ينتج عنها تقليل جودة الخدمات العامة"( ،)4وعرف أيضا بأنه ":سلوك يخالف الواجبات
الرسمية للمنصب العام ،تطلعا إلى مكاسب خاصة مادية أو معنوية ،أو هو سلوك مناطه
انتهاك القواعد القانونية بممارسة أنواع معينة من التأثير تستهدف تحقيق منافع خاصة"(،)5

وعرف كذلك بأنه" :أي تنظيم إداري ال يقوم بأداء جزء من واجباته أو مهامه بالشكل المعتاد

أداؤه بصورة طبيعية أو أداؤه بصورة خاطئة تخالف الغرض األساسي من إنشائه"()6؛ وقد عرفه

بعض المتساهلين ،والذين يتبنون أن الفساد سببه الظروف االجتماعية واالقتصادية في
المجتمعات بأنه" :سلوك إداري غير رسمي بديل للسلوك اإلداري الرسمي تحتمه ظروف
التحول االجتماعي واالقتصادي الذي تتعرض له المجتمعات"( ،)7كما عرفه البعض بأنه:
 -1انظر:
OECD :Corruption-Glossary of international criminal standards,.available
at:www.oecd.org
 -2محمد بن عزوز مرجع سابق ،ص.201
 -3خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل الشيخ ،مرجع سابق ،ص22؛ تغريد داود سليمان داود ،مرجع سابق،
ص.99
 -4عدنان محمد قطيط ،مرجع سابق ،ص.221
 -5ربيع أنور فتح هللا ،مرجع سابق ،ص.9
 -6محمود إبراهيم أحمد إبراهيم الرزيقي ،مرجع سابق ،ص.34
 -7خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل الشيخ ،مرجع سابق ،ص.13 ،12
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"األعمال التي يمارسها األفراد من خارج الجهاز الحكومي ،وتعود بالفائدة على الموظف العام
إلغرائه للسماح لهم بالتهرب من القوانين أو إجراء تغيير فيها أو الحصول على مكاسب لهم

ولعائلتهم وأصدقائهم"()1؛ وقد قام البعض في ظل االختالف وتباعد مفاهيم الفساد اإلداري
بجمع هذه التعريفات وتصنيفها من خالل خمسة محاور هي(:)2

تدمير للمصلحة العامة".
ا
 -1محور المصلحة العامة" :يعد الفساد

 -2محور السوق" :مقترحا أن المعايير التي تحكم ممارسات المكاتب الحكومية
تحولت من نمط ثابت السعر إلى نمط متغير السعر".

 -3محور المكاتب الحكومية" :مؤكدا أن المكتب الحكومي قد أسيء استخدامه من
قبل الموظفين في سبيل تحقيق مصالحهم الذاتية".
"مركز على منطلقات وجهة النظر العامة أو جزء منها فيما
ا
 -4محور الرأي العام:
يتعلق بممارسات الحكومة ونزاهة المسؤولين".
 -5المحور القانوني" :وينظر إلى وجوب النظر إلى الفساد من خالل محددات
قانونية".

ومن التعريفات السابقة يمكننا أن نعرف الفساد اإلداري بأنه" :انحراف الموظف العام
عامد متعمدا عن اتباع السلوك القويم في ممارسة وظيفته مخالفا ما تفرضه عليه القوانين

واللوائح واألعراف والقواعد الدينية واألخالقية ،مبتغيا بذلك هادفا إلى تحقيق منافع شخصية له
أو للمحيطين به من عائلته ،جيرانه ،أصدقائه ،زمالئه ،معارفه".
الفرع الثاني -أسباب الفساد اإلداري:

تتعدد مسببات الفساد اإلداري فيرجع البعض أسبابه لألسباب االجتماعية ،والبعض

اآلخر يرجعها لألسباب التعليمية والثقافية ،وهناك من يرجعها لألسباب األخالقية والدينية،
وآخر يرجعها لألسباب االقتصادية والمالية ،كما أن البعض يرجعها لألسباب السياسية ،والفساد
 -1نواف سالم كنعان :الفساد اإلداري المالي "أسبابه ،آثاره ،وسائل مكافحته" ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة
اإلمارات ،العدد الثالث والثالثون ،يناير 2008م ،ص.84
 -2راجع في ذلك :خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل الشيخ ،مرجع سابق ،ص.23

[]119

الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري  ....................................الدكتور .هشام عبد السيد الصايف

اإلداري ليس له سبب واحد ،وال معيار واحد ،بل قد تجتمع كافة المسببات في دولة ما أو

قطاع إداري ما في دولة بنسب متفاوتة ،بل قد يكون الفساد اإلداري مبنيا على أسباب توافرت

دون أخرى ،وتنحصر أهم األسباب التي تعد البيئة الحاضنة للفساد في اآلتي(:)1
أول -أسباب اقتصادية:
ً

يعد من أهم أسباب انتشار الفساد في البلدان الفقيرة والنامية ،التفاوت الطبقي الكبير،

عدم تحديد الرواتب واالمتيازات الوظيفية بطريقة عملية ،وانخفاض هذه الرواتب ،وعدم وجود
نظم للحوافز والمكافآت ،والمزايا الوظيفية التي تساعد الموظفين على بذل المزيد من العطاء
والتمسك بأخالقيات الوظيفية ،وتخلق لديهم الوالء لمنظماتهم وتغنيهم عن مصادر الدخول
اإلضافية غير المشروعة ،لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية المرتفعة؛ تدفع بعضهم للتفكير

في استغالل منصبه كوسيلة للتربح ،إضافة إلى أن السياسات االقتصادية النقدية المرتجلة

للدولة ،واألزمات االقتصادية بسبب الحروب والكوارث أو سوء التخطيط ،قد تكون مدخال
يشجع الفساد بشتى أنواعه؛ كما أن عمليات التحول االقتصادي وما يصاحبها من عمليات
خصخصة أدت إلى زيادة عمليات الرشوة وغسل األموال ،والتهرب الضريبي؛ إضافة إلى

الفشل في تنويع مصادر الدخل القومي ،وغياب التنسيق والعشوائية في تنفيذ المشروعات

 -1راجع:
Kerman Branch: Administrative corruption: Ways of tackling the problem, European
Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; vol.2, No.3 (s), pp. 178187,available at: www.european-science.com.
انظر في تفاصيل ذلك :بشار محيسن حسن األمارة :دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة النهرين ،العراق2012 ،م ،ص ،31وما بعدها؛ مليكة بكوش :جريمة

االختالس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة وهران،

الجزائر2013 ،م ،ص14 ،13؛ تغريد داود سليمان داود ،مرجع سابق ،ص 100؛ الطاهر بن ناعة ،مرجع
سابق ،ص ،66وما بعدها؛ محمود إبراهيم أحمد إبراهيم الرزيقي ،مرجع سابق ،ص35؛ ربيع أنور فتح هللا،
مرجع سابق ،ص ،29وما بعدها؛ سعاد عبد السالم عريقيب؛ ربيعة عاشور أحمد المبسوط :البيئة الحاضنة
للفساد المالي في ليبيا وآثاره دراسة تحليلية للفترة من "2016 -2003م" ،مجلة آفاق علمية ،كلية الدراسات
العليا ،الجامعة األسمرية اإلسالمية ،العدد األول ،إبريل 2018م ،ص ،62وما بعدها.
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االستثمارية الضخمة ،مما يترتب عليه تحميل ميزانية الدولة بما ال تطيق ،ويؤدي للعجز
الواضح في الميزانية؛ كل ذلك مضافا إليه اتساع دائرة القطاع االقتصادي غير الرسمي

"اقتصاد الظل" يرسخ للفساد اإلداري في الدولة.

ثانيا -أسباب تشريعية:
ً
تعد كثرة إصدار القوانين واللوائح وتعارضها ،وعدم وضوح مضمونها ،وسرعة تغيرها،
مدخال من مداخل الفساد التي تتيح لكل مسؤول تفسيرها كيفما يشاء ليحقق مصالحه
الشخصية؛ كما أن غياب وجود تشريعات وأنظمة تكافح الفساد اإلداري وتفرض عقوبات على

م رتكبه يساعد في إطالق يد العناصر الفاسدة في استخدام األساليب المتنوعة للفساد لتحقيق
مصالحها الخاصة؛ إضافة لعدم تنفيذ القوانين وانتهاكها من طرف الجهاز القضائي بالدولة.
ثال ًثا -أسباب سياسية:

محدودية قنوات التأثير الرسمي على ق اررات األجهزة اإلدارية الحكومية ،وضعف

العالقة واالتصال بين األجهزة الحكومية والجمهور ،وتفضيل الوالءات الحزبية على الوالءات

الوطنية ،مما يؤدي إلى حماية الفاسدين والتساهل في محاسباتهم ،فالفساد سرعان ما يستشري
من القمة إلى المستويات الدنيا التي تحتمي وتتستر به ،وهو ما يزيد من حجم كارثة الفساد
اإلداري حيث تهيمن العناصر الفاسدة على الثروة والممتلكات العامة؛ إضافة إلى ضعف
األحزاب السياسية ،وغياب دور المواطن في المشاركة السياسية ،وغياب الحافز الذاتي

لمحاربة الفساد تحت وطأة التهديد والتهميش ،واإلقصاء الوظيفي ،وهشاشة دور منظمات
المجتمع المدني ،وضعف دور األجهزة الرقابية داخل الدولة ،وتعطلها ،مع غياب مبدأ الفصل
المتوازن بين السلطات؛ كما أن ضعف اإلدارة السياسية ،وترددها في اتخاذ اإلجراءات الوقائية

من الفساد ،كل ذلك من شأنه أن يساعد بل يؤسس للفساد ،يظهر أثر السبب السياسي للفساد
بشكل واضح وصارخ في المراحل االنتقالية للدول ،والفترات التي تشهد تحوالت سياسية
واقتصادية واجتماعية.
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ابعا -أسباب إدارية وتنظيمية:
رً
تعد اإلجراءات اإلدارية المعقدة (البيروقراطية) ،مركزية اإلدارة ،وغموض التشريعات،
وتعددها ،والتغاضي عنها وعدم العمل بها وتطبيقها ،مع ضعف المؤسسات اإلدارية بسبب
عدم االعتماد على الكفاءات في كافة الجوانب اإلدارية .مع انتشار البطالة المقنعة داخل
أجهزة الدولة الحكومية ،ووجود هياكل إدارية من الموظفين ال تتناسب مع قيم المواطنين

وطموحاتهم أحد العوامل المؤدية للفساد اإلداري؛ إضافة إلى أن استمرار واستيطان أصحاب
المناصب اإلدارية والحكومية في مناصبهم لفترات زمنية طويلة ،مع إغراقهم في حياة الرفاه من
خالل المزايا المالية والمعنوية الكبيرة الممنوحة لهم مثل السيارات الفارهة ،واإلقامة في الفنادق
الفاخرة؛ بل عمل عقود عمل لهم بعد نهاية خدمتهم الوظيفية باإلحالة للمعاش لبلوغ السن

القانوني للمعاش يرسخ للفساد اإلداري بالدولة.

خامسا -أسباب مالية:
ً
يعد عدم االلتزام بتطبيق القواعد واألحكام المنظمة لألمور المالية ،ومخالفة تعليمات
األجهزة الرقابية؛ والتي منها عدم إنجاز الحسابات الختامية لميزانيات الوحدات اإلدارية في
الدولة في مواعيدها ،وعدم االهتمام بمراجعة الميزانية وتدقيقها؛ مما يؤدي لعجز أو عرقلة
الجهات الرقابية عن القيام بمهامها ،مع تأخر اعتماد وإصدار الميزانية الخاصة بالدولة
ووحداتها اإلدارية ،واللجوء للصرف خارج إطار الميزانية لفترات طويلة؛ والمبالغة في قيمة

العقود اإلدارية مع انعدام المعايير التي أبرمت في ظلها ،يعد أحد العوامل المؤدية للفساد
اإلداري.
سادسا -أسباب اجتماعية:
ً
الفساد ما هو إال نتيجة للنظام القيمي ألفراد المجتمع ،والذي يتمثل بالقيم والتقاليد
والعادات االجتماعية الموروثة واستبدالها بأطر قيمية منحرفة أو هشة بعيدة عن القيم المعتمدة
في المجتمع ،مما يؤدي إلى تفسخ منظومة القيم االجتماعية في الدولة؛ ومن القيم االجتماعية
المستقرة في بعض المجتمعات ،والتي تساعد على قيام الفساد الواسطة والشفاعة ،والتي تعني

تسخير امتيازات السلطة العامة ،وخصائص القانون العام لغير أهداف الدولة ،فالتقاليد
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االجتماعية المكرسة لتحيز الموظف العام ومحاباته لمن يخصه من قراباته ،وتوظيف
االنتماءات الفئوية والعشائرية في العمل الرسمي لكسب مكاسب غير مشروعة.
املطلب الثاني -اإلطار املوضوعي والقانوني للشفافية اإلدارية يف مكافحة
الفساد اإلداري:

تعد مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة مفاهيم مترابطة يعزز كل منها اآلخر؛ ففي
غياب المساءلة ستغيب النزاهة والشفافية في أداء الوظائف اإلدارية ،وكل ذلك سيصب بالطبع

في صالح نمو الفساد اإلداري وتعاظمه(.)1

 -1سنحاول توضيح مفهوم النزاهة والمساءلة الستكمال المفاهيم الخاصة بهذه الدراسة ،فقد سبق أن تناولت
الدراسة تعريف الشفافية اإلدارية والفساد اإلداري في اآلتي:

 -1مفهوم النزاهة لغة واصطالحا :تعرف النزاهة لغويا بأنها" :البعد عن السوء ،وترك الشبهات ،ترفع النفس
وتباعدها عن كل قبيح ومعصية ،والنزيه البعيد عن اللوم ،وما قبح من األخالق ،والرديء من األفعال،
والبعد عن الشر ،والنزاهة ظاهرة تحكمها قوانين وقيم األفراد والجماعات عبر ألفاظ متعددة ،منها العفة
والقسط واألمن والصالح واالستقامة والتقوى؛ وتتحقق النزاهة من خالل منظومة من القيم للمحافظة
على الموارد والممتلكات ،واستئصال الفساد ،ومنها :الصدق واألمانة ،وعدم اإلضرار ،والقيم السامية
لتحقق النزاهة الحسية والمعنوية ومكافحة كل أنواع الفساد ،وعرفت بأنها" :منظومة القيم المتعلقة

بالصدق ،واألمانة ،واإلخالص في العمل" ،انظر في التعريف اللغوي واإلصالحي للنزاهة :ماجد بن
سالم حميد الغامدي :النزاهة قيم وسلوك ،شبكة اآللوكة2017 ،م ،ص ،22ما بعدها .وهي تعني

أيضا" :اكتساب المال من غير مهانة وال ظلم وإنفاقه في المصارف الحميدة"؛ وفي اللغة اإلنجليزية
 Integrityتعني أيضا :الصدق والشرف واالستقامة الشخصية في العمل ،ورفض الكذب أو السرقة أو
الخداع بأي شكل من األشكال ،وتعني الثقة وطهارة اليد؛ انظر في التعريف اللغوي واإلصالحي

للنزاهة :فهد بن عبد الرحمن الخريف :دور النظم االجتماعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد
دراسة اجتماعية تحليلية ،المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ،السعودية ،عدد خاص بمناسبة اليوم
الدولي لمكافحة الفساد2017 ،م ،ص.41 ،40
 -2مفهوم المساءلة لغة واصطالحا :يثير مفهوم المساءلة العديد من الصعوبات فهو يتداخل مع مفاهيم
أخرى كالمسؤولية والرقابة ،ويقصد بالمسؤولية هيكل أو آلية المساءلة أو المحاسبة عن األعمال
والتصرفات التي يمكن أن يتأثر بها أطراف التعامل ،وتعرف المساءلة بأنها" :من الفعل "ساءل"،
ومعاجم اللغة العربية ال تتناول هذا المفهوم بل تفسره من خالل كلمة المسؤولية ،وهو حال من يسأل
عن أمر تقع عليه تبعته ،ويطلق عليها المساءلة "  ،"Accountabilityوتعرف المساءلة" :بأنها واجب
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الفرع األول -اإلطار املوضوعي للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:

هناك دور كبير يمكن أن تلعبه الشفافية اإلدارية في مقاومة الفساد اإلداري سواء في

الوقاية منه أم في مرحلة حصاره وتقليل فرص ظهوره حتى يكون ظهوره في حاالت نادرة،
ويتمثل هذا الدور في اآلتي:

أول :تمكن الشفافية اإلدارية المواطنين من خالل توافر المعلومات لديهم حول
ً
سياسات الدولة وبرامجها التنموية ومشروعاتها التي تقوم بها ،وكافة القضايا

الموظفين العموميين سواء كانوا منتخبين أم معينين في تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ،وتفسيرهم
لق ارراتهم ،ومدى نجاحاتهم في تنفيذها حتى يتم التأكد من أن عملهم يتفق مع القيم الديمقراطية ،وأحكام

القانون وأصول وقواعد العمل السليم"؛ وتعرف بأنها" :الطلب من المسؤولين بتقديم التوضيحات الالزمة
ألصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم وتصريف واجباتهم واألخذ بهم ،وتلبية المتطلبات
المطلوبة منهم ،وقبولهم المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاية أو عن الخداع والغش" ،انظر في التعريف

اللغوي واالصطالحي للمساءلة :حنان جيالني :الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة المسيلة2014 ،م ،ص.28
كما تعرف بأنها" :وسيلة يمكن لألفراد والمنظمات من خاللها أن يتحملوا مسؤولية أدائهم ،مما يؤدي

إلى اطمئنان من يتعامل معهم بأن األمور تجري للصالح العام ،ووفق األهداف المرسومة"؛ وعرفها

البعض اآلخر بأنها" :تعبر عن التزام منظمات اإلدارة بتقديم حساب عن طبيعة ممارسات الواجبات
المنوط بها بهدف رفع الكفاءة والفعالية لهذه المنظومات ،وهي منظومة تضم آليات وعناصر لضمان

النزاهة والشفافية والقضاء على الفساد اإلداري وتحقيق الصالح العام"؛ وعرفها البعض بأنها" :مسؤولية

الفرد عن تحقيق نتائج محددة وفق معايير وأنظمة محددة ،وفي حالة وجود أي خلل في أي من هذه
العناصر فعلى الفرد االستعداد لإلجابة عن السؤال المتوقع "لماذا حدث ذلك؟"؛ انظر في تفاصيل
تعريف المسؤولية :رشا نايل حامد الطراونة ،علي محمد عمر العضالية :أثر تطبيق الشفافية على
مستوى المساءلة اإلدارية في الو ازرات اإلدارية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية،

األردن ،المجلد ( ،)6العدد (2010 ،)1م ،ص.68
وعرفت المساءلة كذلك بأنها" :عبارة عن آليات اإلبالغ عن استخدام الموارد الحكومية وعواقب الفشل
في تحقيق األهداف المحددة لألداء" ،انظر :قادم عبد الحميد :الحوكمة الجيدة وسيلة لتحقيق التنمية
بالجماعات المحلية في الجزائر دراسة حالة بلديات والية أم البواقي ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -الجزائر2015 ،م،
ص. 8
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التي تهم المواطنين من رقابة أداء األجهزة الحكومية المختلفة ،وتعتبر الرقابة

على أداء األجهزة الحكومية هي الخطوة األولي التي يقوم بها المواطنون في
حالة توافر المعرفة الالزمة لذلك من خالل الشفافية اإلدارية ،ثم تبدأ مساءلة

األجهزة الحكومية عن تقصيرها في عملها ،فتبادل المعلومة بين الحكومة
والمواطنين ،والعكس هي مسألة حيوية بالنسبة للمواطنة المسؤولة والحكومة
المتجاوبة ،وبدون إتاحة المعلومة في وقت مناسب وتقديمها بشكل يمكن فهمه،

فيكون من المستحيل على المواطنين أن يتخذوا مواقف فعالة في مراقبة أداء
األجهزة الحكومية(.)1

ثانيا :تؤدي الشفافية اإلدارية إلى كشف مواطن الخلل والفساد في األجهزة اإلدارية
ً
بالدولة؛ وكشف العالقات المشبوهة التي يمكن أن تربط متخذي القرار أو
منفذيه ،وبين أصحاب المصالح المشبوهة ،من خالل إعالن القطاعات
الحكومية عن أنشطتها التخطيطية والتنفيذية ،وبالتالي يؤدي إلى تفعيل أدوات

المساءلة المناهضة للفساد اإلداري من خالل سلطات الدولة الثالث ،ومن
خالل اإلعالم ،نهاية بالمواطن ،وبالتالي انعدام الشفافية يؤدي إلى تغلغل الفساد

اإلداري على حساب المصلحة العامة (.)2

ثال ًثا :العالقة بين الشفافية اإلدارية والفساد اإلداري هي عالقة عكسية ،فكلما قلت

الشفافية اإلدارية زاد الفساد اإلداري ،وكلما زادت معايير الشفافية في العمل

اإلداري قلت نسبة الفساد اإلداري ،كما أن هناك عالقة عضوية بين المحاسبة

"المساءلة" ،والشفافية اإلدارية ،فالشفافية اإلدارية ال يمكن أن تكون هدفا بحد

ذاته ،وإنما هي وسيلة من الوسائل التي تساعد في عملية المساءلة والمحاسبة،

 -1دينا محمد حسن وفا :دور المواطن في مراقبة الجهاز اإلداري في مصر تجارب في الخبرات الدولية ،دار
النهضة العربية ،مصر2010 ،م ،ص106 ،105؛ فهيمة بن لكحل ،كهنة آيت عمرواي ،مرجع سابق،
ص.25
 -2فارس بن علوش بادي السبيعي ،مرجع سابق ،ص4 ،3؛ محمود إبراهيم أحمد إبراهيم الرزيقي ،مرجع سابق،
ص.41
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كما أن المساءلة والمحاسبة ال يمكن أن تتم بصورة مناسبة وفاعلة دون ممارسة
الشفافية اإلدارية؛ فالشفافية تتضمن الوصول غير المقيد لمعلومات موثوقة وآنية
حول الق اررات المتخذة ،وبدونها يصبح من الصعب بمكان إخضاع هيئات
القطاع الحكومي للمساءلة ،كما أنه في غياب المساءلة تكون قيمة الشفافية

اإلدارية ضئيلة جدا؛ ولذا فإن وجود كليهما الشفافية اإلدارية ،والمساءلة مطلب
أساسي للوصول إلى إدارة حكومية كفء ،وفعالة ومنصفة( ،)1مما يجعل
مصالح المواطنين في مأمن من التلف والضياع ،كما تؤدي إلى تحقيق تنمية
إنسانية مستدامة من خالل حكم أفضل( ،)2ومن هنا تكون الشفافية اإلدارية

الوجه المكمل آلليات مكافحة الفساد اإلداري ،وذلك من خالل تفادي أخطار
السرية والجرائم التي قد ترتكب تحت غطاء السرية()3؛ وذلك بالرغم من أن

البعض يسوق سلبيات للمساءلة موضحا أن عدم وضوح مفهوم وأهداف
المساءلة واقتصارها على المفهوم التقليدي ،وعدم كفاءة القائمين على أجهزة

المساءلة ،مما يجعل الموظف العام يتقيد بحرفية القوانين واألنظمة والتعليمات،
ويتخلف عن أداء مهامه الوظيفية ،وخدمة المواطنين خشية ارتكاب أخطاء

معينة تعرضه للمساءلة ،مما يؤثر سلبا في مستوى أداء األجهزة الحكومية
والموظفين العاملين بها؛ أي :أن المساءلة في هذه الحالة التي تدعمها الشفافية

اإلدارية قد تفتح بابا من أبواب الفساد اإلداري من خالل تراخي أو امتناع
الموظفين العموميين عن أداء أعمالهم(.)4

 -1قادم عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص.8
 -2علي الصاوي ،مرجع سابق ،ص7 ،6؛ حنان جيالني ،مرجع سابق ،ص30 ،29؛ فهيمة بن لكحل ،كهنة
آيت عمرواي ،مرجع سابق ،ص.24 ،23
 -3مروة محمد العيسوي :مدة توافق اإلفصاح في الجهاز المصرفي مع مبدأ السرية ،المركز القومي لإلصدارات
القانونية ،مصر ،ط2016 ،1.م ،ص.18
 -4رشا نايل حامد الطراونة ،علي محمد عمر العضايلة ،مرجع سابق ،ص.64
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رابــــــ ًعا :تحقق الشفافية اإلدارية إلمام المواطنين بما يصدر من تشريعات وقوانين ولوائح
تتعلق بحياتهم وطبيعة عملهم ،ومعرفتهم لتفاصيل هذه القوانين ،يمنع تفسيرات
رجال اإلدارة لها ،والتي ال تخدم إال مصالحهم الخاصة في الغالب ،كما يمنع

عرقلة ألعمالهم وخدماتهم بحجج عدم استكمال ما نص عليه القانون أو
الالئحة ،وهو ما سيقضي على بعض أشكال الفساد اإلداري.
خامسا :تساعد الشفافية في المراجعة الدورية للقوانين واللوائح ،وتعمل على تنقيتها من
ً
التعارض ومن الغموض ،بل تساعد في تحديثها بما يتواكب مع ما يحدث في
العالم ،وال شك أن في ذلك غلق لباب واسع يدخل منه الفساد.

سادسا :تؤدي الشفافية داخل التنظيم اإلداري للهيئات والمؤسسات الحكومية ،لوجود
ً
نوع من اإلدارة الديمقراطية ،مع ثقة المرؤوسين في رؤسائهم ،وثقة الرؤساء في
مرؤوسيهم ،وسهولة إيصال المعلومات من القمة للقاعدة والتغذية العكسية؛ مما

يجعل الق اررات التنظيمية التي تتخذ لتنظيم العمل اإلداري ،تكون أكثر كفاءة

وفعالية وتصب في مصلحة المواطن ،كما أن المكاشفة بين الرؤساء
والمرؤوسين يعزز من روح الوالء واالنتماء للمؤسسة ،ويزيد من إنتاجية العاملين

بها ،والمحافظة عليها ،باعتبارهم جزءا منها ،فتوافر المعلومة لدى الموظفين

تجعلهم أكثر إيمانا بقدرتهم على التأثير في نتائج األعمال ،ويتحول اهتمامهم
من التركيز على تحقيق حاجات األمان والتقدير الذاتي إلى االهتمام باألداء
واإلنتاج؛ وهو ما يقضي على الفساد الوظيفي الذي يتمثل في عدم مراعاة

مواعيد العمل ،والتراخي واإلهمال في أداء العمل ،وإساءة التعامل مع
المواطنين؛ كذلك يقضي على الفساد المترتب على اتخاذ إجراءات إدارية سريعة

غير مدروسة ال تستند إلى المرجعية العلمية ،مما يترتب عليه إهدار للمال
العام ،ويعرقل عملية التنمية(.)1
 -1وهو ما يعد أحد تطبيقات مفهوم الحكم الرشيد الذي ظهر في القرن الثامن عشر ،وتم تداوله كمصطلح
قانوني في أواخر القرن التاسع عشر 1878م ،وكان استعماله في مجال التنمية من قبل البنك الدولي عام
1992م ،والذي عرفه بأنه " :الوسيلة التي يتم بها ممارسة السلطة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية
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سابعا :تساعد الشفافية اإلدارية في إعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية وتبسيط
ً
الهيكل التنظيمي لها ،والتوسع في الالمركزية اإلدارية؛ ومن خالل تطوير
وظائف الوحدات اإلدارية المتخصصة وتحولها إلى فرق عمل تقوم بأداء

وظائفها بشكل أكثر دقة وكفاءة؛ فالجهود المبذولة هي جهود مشتركة لكل أفراد
الوحدة اإلدارية؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد والتكاليف ،وتجنب

العشوائية والفوضى في تقديم األعمال ،األمر الذي سيترتب عليه جودة األداء

البشري والمؤسسي ،والمصداقية في العمل اإلداري داخل مؤسسات الدولة ،مما

يساعد في التخلص من بعض مسببات الفساد اإلداري المتمثلة في البطالة
المقنعة ،وسوء تقديم الخدمات الحكومية(.)1
ثامًنا :تساهم الشفافية اإلدارية في نجاح خطط التطوير والتغيير للمؤسسات والهيئات
اإلدارية؛ والتي يواجه القائمين عليها العديد من التحديات التي تقاوم مسعاهم في
إحداث التغيير المنشود ،ولضمان نجاح هذه الخطط ال بد من مشاركة العاملين

بالمؤسسات والهيئات اإلدارية فيها؛ وإقناعهم بمضامين التغيير ودواعيه ،ولهذا
فإن اإلدارة التي تتبنى مبدأ الشفافية اإلدارية ،وتعلن عن سياساتها وخططها

تكون بذلك قد قلصت من الطاقات السلبية التي يبذلها العاملون بها في مقاومة
التغيير وحولتها إلى نواتج إيجابية؛ وهو ما يعد جانبا من جوانب مقاومة الفساد

اإلداري.

من أجل تحقيق التنمية" ،وعرفه البعض بأنه" :الحكم الذي يرتكز على المشاركة والتفاعل بين عدة متداخلين،
فهو منهجية جديدة إلعادة تنظيم العالقة بين الدولة وباقي الفاعلين وإعادة توزيع األدوار داخل المجتمع"؛

وعرفه البعض بأن" :ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة

المستويات ،وتت ضمن اآلليات واإلجراءات التي تمكن المواطنين من التعبير عن مصالحهم ،وممارسة
حقوقهم ،وأداء واجباتهم" ،انظر في ت فاصيل ذلك :فهيمة بن لكحل ،كهنة آيت عمرواي ،مرجع سابق،
ص.30 ،29
 -1وهو ما يطلق عليه مصطلح "الهندرة اإلدارية"؛ مشرف بن علي عبد هللا العمري ،مرجع سابق ،ص  ،15وما
بعدها.
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تاسعا :تساعد الشفافية اإلدارية هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة في تكوين قاعدة
ً
بيانات ومعلومات ،تكون بمثابة ذاكرة ومرجع لها يتضمن خالصة تجاربها
السابقة ،تستطيع من خالل الرجوع إليها والوصول إلى أفضل الحلول لما يمكن
أن تواجه من مواقف ،مما يحقق لها أهدافها بسهولة ويسر وفاعلية ،األمر الذي
سينعكس باإليجاب برفع كفاءة الجهاز الحكومي في الدولة.
عاشرا :تعزز الشفافية اإلدارية الرقابة الذاتية والنزاهة لدى العاملين بمؤسسات وهيئات
ً
الدولة ،فوضوح طبيعة عملهم لهم وصالحياتهم الوظيفية ،والقواعد المنظمة لها،
يجعلهم أكثر استقاللية في القيام بواجباتهم الوظيفية ،ويعزز من الرقابة الذاتية

لهم بدال من الرقابة الرئاسية المستمرة ،وبالتالي تتغير الثقافة التنظيمية السائدة

فيتكون لدى العاملين اتجاهات إيجابية يترتب عليها تقديم خدمات ذات جودة

عالية للمواطنين خالية من التعقيد والروتين؛ وهو ما يعد جانبا من جوانب

مقاومة البيروقراطية اإلدارية أحد أوجه الفساد اإلداري.

الحادي عشر :تساعد الشفافية اإلدارية على اختيار القيادات اإلدارية التي تتصف
بالكفاءة والموضوعية والنزاهة واالنتماء والوالء لمؤسسات الدولة والصالح

العام؛ وهو ما يساعد في القضاء على المحسوبية في تولي الوظائف
العامة ،والترقية فيها ،كما يقضي على ظاهرة شراء الوظيفة العامة ،وهو

مما ال شك فيه يعد بابا من أبواب تأجيج الفساد في المجتمع(.)1
الثاني عشر :تدفع الشفافية اإلدارية هيئات ومؤسسات الدولة لعمل تقييم ذاتي ألعمالها
وق ارراتها بصفة مستمرة حتى ال تتعرض للنقد؛ (أي :لتفادي النقد)

والمساءلة ،وبالتالي زيادة الكفاءة اإلدارية لهذه الهيئات والمؤسسات ،وهو

ما ال يخفى على أحد أهميته في منع الفساد اإلداري(.)2

 -1راجع في ذلك :نعيمة محمد حرب :واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2011 ،م ،ص ،14 ،13فهد عبد
الرحمن مسفر رمزي ،مرجع سابق ،ص ،31فارس بن علوش بادي السبيعي ،مرجع سابق ،ص.19
 -2انظر:
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الثالث عشر :تعد الشفافية اإلدارية الضمانة الوحيدة الفعالة التي تمكن الموظفين
العموميين بالجهاز اإلداري بالدولة ،وبصفة خاصة كبار الموظفين من

تحقيق دفاعهم ،وتفنيد أدلة االتهام التي تحيط بهم ،ودفع الريبة عنهم،

فيما يقومون به من أعمال وتصرفات ،وهو ما يسهل مهمتهم أمام
القضاء حال مساءلتهم ،وهو ما يرسخ لقيم المساءلة والنزاهة داخل

المجتمع(.)1

الرابع عشر :تساعد الشفافية اإلدارية في جذب االستثمارات األجنبية والمحلية الجادة
وتشجعها ،التي تعد األداة الرئيسية في تحقيق التنمية؛ فالمستثمر الجاد
يرغب في العمل في بيئة واضحة ،تستند لقوانين وتشريعات ثابتة
ومستقرة ،فشفافية التشريعات وعدم قابليتها للتأويل يساعد في منع
االنحراف ،ويحد من إمكانية اختراقها ،إضافة إلى أن شفافية التشريعات
يساعد في إزالة المعوقات ،وتبسيط اإلجراءات ،األمر الذي ِ
يمكن من
زيادة الكفاية والفعالية .فكلما زادت الشفافية ،قضى ذلك على الفساد
اإلداري الذي يختفي وراء اإلجراءات والقوانين غير الواضحة ،والذي
يساعد على جذب االستثمارات غير الجادة ،ومن يرغب في غسل

أمواله ،والذي له أعظم األثر على االستثمارات(.)2

Robert G. Vaughn :Transparency in the Administration of Laws: The Relationship
of

Views

Differing

and

Transparency

for

Justifications

Differing

Between

Administrative Law، American University Washington College of Law، Article 3،
Volume 26، Issue 4، 2011،p.p، 970-978.

وراجع :عمرو محمد سالمة العليوي ،مرجع سابق ،ص ،329فارس بن علوش بادي السبيعي ،مرجع سابق،
ص ،17وما بعدها.
 -1محمد باهي أبو يونس ،مرجع سابق ،ص.11

 -2محمد الصيرفي :اإلصالح والتطوير اإلداري كمدخل للحكومة اإللكترونية ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية،
2006م ،ص.64
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الخامس عشر :تعمل الشفافية على ترسيخ الفكر الديمقراطي وممارساته داخل
المجتمع ،ومشاركة المواطنين الحكومة في اتخاذ الق اررات اإلدارية

المهمة والمصيرية من خالل اطالعهم على الخيارات المتاحة ،باعتبارهم
أصحاب حق؛ أي :تقوية مفهوم السلطة العامة على أساس من االقتناع
والتفاهم المشترك بينها وبين األفراد ،الشفافية والثقة مترابطتان دائما

فبدون الشفافية الشعب ال يصدق ما يقوله قادته ،فالكثير من الشعب
اعتاد على الشعور بأن الحكومة تخفي أشياء عنهم مما يولد لديهم
الشعور بعدم الثقة تجاه حكومتهم()1؛ كما أن الشفافية اإلدارية تؤدي إلى
تفعيل المساءلة والعمل على نجاحها ،وهو ما يؤدي لزيادة االنتماء

والوالء للدولة ،وتنمية الثقة بين كافة فئات المجتمع ،وهو ما يحد

ويحاصر فرص ظهور الفساد ،وبصفة الخاصة السياسي منه ،والمتمثل
في فساد كبار مسؤولي الدولة؛ واالجتماعي بانهيار القيم الحاكمة
للمجتمع(.)2
الفرع الثاني -اإلطار القانوني للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:

يؤدي الفساد إلى تقويض ثقة الشعب في الحكومة ،وفي شرعية كل من مؤسسات
القطاعين العام والخاص ،وهو ما يجعل من محاربته هدفا لدى العديد من حكومات الدول،
فبعضها يحاول محاربته من خالل إصدار بيانات شفهية عن عملها ،والبعض اآلخر يقوم

بإنشاء مؤسسات للنزاهة والشفافية ،والبعض اآلخر يتعايش مع الفساد ويعتبره من حقائق الحياة
اليومية.

 -1فارس بن علوش بادي السبيعي ،مرجع سابق ،ص.20
 -2أحمد فتحي عبد الكريم أبو كريم :مفهوم الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته
بفاعلية االتصال اإلداري ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن2005 ،م،
ص  ،48سعودي بن شباب عبد العالي الشلوي ،مرجع سابق ،ص.16
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أول -التطور التاريخي للجهود الدولية المكرسة للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:
ً

إذا كانت الشفافية اإلدارية من المصطلحات الحديثة على مؤسسات الدول العربية

بصفة عامة ،إال أن هذا المصطلح من المفاهيم األساسية والراسخة في النظم الغربية ،فقد
وجدت مع ظهور مطالب في دول العالم لفتح الباب أمام تدفق المعلومات في مجالي السياسة
واالقتصاد ،وقد تصدت السويد مبكرة لهذا الموضوع فأصدرت في عام 1774م قانونا خاصا
بالشفافية المعلوماتية؛ إال أن األمر استغرق بالنسبة لباقي دول العالم ما يقرب من قرنين من

الزمان قبل أن تبدأ بلدان أخرى في أن تحذو حذوها ،خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية

والتوسع في البيروقراطية الحكومية في كثير من بلدان العالم ،وظهور الشركات الكبرى
المتعددة الجنسيات ،والمنظمات الحكومية الدولية ،التي لهما من القوة ما يكفي لحجب

المعلومات عن مواطني الدول؛ وفي الوقت ذاته فإن الحرب الباردة التي سادت العالم أدت إلى
ارتفاع درجة السرية في مجال األمن الوطني؛ حتى جاء أبرز انتصار للشفافية اإلدارية في
القرن الماضي في صورة قانون حرية المعلومات في الواليات المتحدة األمريكية الذي صدر

في عام 1966م ،ثم من بداية عام 1980م ظهر دور منظمات المجتمع المدني في الدفع
إلصدار تشريعات تخص الشفافية اإلدارية وحرية تداول المعلومات حيث قامت بنشاطات

وحمالت طالبت فيها بالحصول على معلومات من المنظمات الحكومية الدولية ،وفي أواخر
الثمانينيات بدأت مناقشة ظاهرة الفساد من خالل عرض آثاره الضارة في عدة بلدان مثل:
الفلبين ،وبنجالديش ،والصين ،الب ارزيل ،وفنزويال ،وكيفية مكافحته ،والتي ظهر أن أهم وسائل
مكافحتها الشفافية؛ إال أن اإللحاح الحقيقي للشفافية كمطلب عالمي جاء في عام 1990م،

بعد نهاية الحرب الباردة ،وانتشار معايير الديمقراطية ،وزيادة قوة منظمات المجتمع المدني،
واالرتفاع المتزايد ألعداد وسائل اإلعالم المستقلة؛ كل ذلك أدى إلى تكثيف الضغوط على
الحكومات للكشف عن المعلومات لمواطنيها ،وفي عام 1993م تم إنشاء منظمة الشفافية

العالمية ( ،)Transparency Internationalوهي منظمة غير حكومية تهدف إلى محاربة

الفساد بكل أشكاله من خالل تعزيز الشفافية اإلدارية ،ونتيجة لإليمان بأن الفساد ينتهك حقوق
اإلنسان ،ويهدد جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية()1؛ وأن عالجه الناجع في الشفافية
 -1راجع:
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Florini Ann : The End of Secrecy، Foreign Policy، 57228،Summer 98، Issue 111،
2004،p.p 1-2، available at: www. Foreign policy. com ;Armstrong Elia: Integrity،
Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends Regional
and International Developments and emerging Issues.Economic social.affairs، edition
2005،p3. CAROLYN BALL: What Is Transparency?، University of Southern Maine، P
U B L I C I N T E G R I T Y FALL 2009، September 2009، p.295.

منظمة الشفافية الدولية :هي منظمة عالمية غير حكومية تكرس جهودها في مكافحة الفساد اإلداري ولها ما

يقرب من ( )90فرعا وطنيا في جميع أنحاء العالم ،وأمانتها العامة في برلين ألمانيا ،واكتسبت المنظمة
شهرتها من خالل إ نتاج مؤشرات لقياس الفساد حيث تقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الخاصة

بالفساد ،لزيادة الوعي حيال أثره ،وتدار المنظمة من خالل مجلس ينتخب سنويا مكون من ( )12عضوا

يمثلون دوال ومناطق مختلفة؛ إضافة إلى االستعانة بهيئة استشارية تضم الشخصيات العالمية المرموقة،
يقدمون النصح واإلرشاد ويساهمون في تنمية البرامج ،باإلضافة إلى سكرتارية المنظمة ،والتي تقوم بالربط

بين فروع المنظمة؛ أما المفصل الحيوي والرئيسي في المنظمة فهو مركز األبحاث ،والذي يقوم عليه عدد من
األكاديميين والممارسين لمكافحة الفساد ،ويتولى المركز إعداد أبحاث على درجات النزاهة لدى الحكومات
ومؤشرات الفساد المالي واإلداري ،ومتابعة ردود الحكومات وتصرفاتهم تجاه مشروعات المواثيق التي تقدمها
المنظمة لمواجهة الفساد ،وتعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على التبرعات واإلعانات التي يقدمها عدد ال
بأس به من مختلف الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات االقتصادية كالبنك الدولي،
واألمم المتحدة ،وهدف المنظمة كما أعلنت هو الحد من الفساد عن طريق تفعيل اتجاه عالمي لتحسين وتقوية
نظم النزاهة المحلية والعالمية ،وتعمل المنظمة منذ إنشائها في عام 1993م على التشجيع على صياغة
اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد ،وغيرها من األدوات الدولية والتصديق عليها وتنفيذها مع مراقبة التنفيذ؛ وذلك
من خالل ووضع أطر عالمية لمكافحة الفساد بجميع أنواعه ،وبالفعل نجحت المنظمة في الدفع إلصدار
االتفاقيات الرئيسية لمكافحة الفساد في المنطقة ،وهي اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر
ير كل
الحدود الوطنية عام 2000م ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003م؛ وتعد المنظمة تقر ا
خمس سنوات تحت مسمى "الرقم ال قياسي للشفافية الدولية" ،والذي يساعد المستثمرين األجانب في الوقوف
على مدى تفشي ظاهرة الفساد في دول العالم المختلفة ،ويمنح خبراء المنظمة كل دولة درجة تتراوح بين (-1
 )10درجات ،فالدولة التي تحصل على تقدير العشر درجات ،تعد دولة نظيفة تماما من عمليات الفساد ،أما
الدول التي تحصل على تقدير أقل من خمس درجات ،فهذا يعني أن هذه الدول كل األعمال التي تم بها
والصفقات ال تخلو من وجود صورة من صور الفساد؛ انظر في تأسيسها وأهدافها وطريقة عملها :غزوان
رفيق عويد :دراسة تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية مع اإلشارة إلى حالة العراق ،مجلة النزاهة
والشفافية للبحوث والدراسات ،هيئة النزاهة االتحادية ،العراق ،العدد التاسع2016 ،م ،ص ،171وما بعدها؛

[]133

الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري  ....................................الدكتور .هشام عبد السيد الصايف

اإلدارية تتسابق دول العالم اآلن في إصدار قوانين تنظيم تدفق المعلومات ،فقد أصدرت حتى

اآلن ما ال يقل عن ستة وثمانون دولة من دول العالم قوانين تنظم حرية تداول المعلومات

وتدفقها؛ ولعل ذلك يعود إلى ثالثة أسباب :السبب األول :ارتفاع المطالب بالديمقراطية

التشاركية حيث إن الشعوب لم تعد تكتفي بتقبل الق اررات الصادرة من أعلى قمة السلطة أو من

السلطة األعلى دون طرحها في حوار مجتمعي ،السبب الثاني :التكنولوجيا التي جعلت
المعلومات أقرب بكثير من مواطني الدول مقارنة بحالها في الماضي ،فإن لم تنشرها

الحكومات والهيئات سينشرها الغير ،وقد يكون ما ينشره الغير غير صحيح أو غير كامل؛

السبب الثالث :العولمة التي تزيد باستمرار من وعي األشخاص بأوضاع غيرهم ممن يعيشون
في مناطق أخرى من العالم ،مما يجعلهم يسعون ألن يتمتعوا بما يتمتعون به من حقوق(.)1

ثانيا -التفاقيات الدولية المكرسة للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:
ً
بدأت تظهر فكرة الشفافية اإلدارية والحق في الحصول على المعلومة في مواجهة
السلطات اإلدارية في الدولة ،بداية من الدورة األولى لألمم المتحدة عام 1946م عندما صدر

القرار رقم ( )1/59لينص على أنه" :لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق اآل ارء دون مضايقة .وفي التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها

إلى اآلخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" ،ثم جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الصادر عام 1948م لينص في المادة ( )19منه على أن" :لكل شخص الحق في حرية الرأي
والتعبير ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقصاء األنباء واألفكار

وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية" ،وقد ورد النص على الحق
ذاته في المادة ( )19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة

1966م ،والذي صادق عليه ما يزيد عن  150دولة من بينهم غالبية دول الشرق األوسط

وشمال أفريقيا على أن –1" :لكل شخص الحق في اعتناق اآلراء دون مضايقة –2 .لكل
حورية بن عودة ،مرجع سابق ،ص ،233وما بعدها؛ سعاد عبد السالم عريقيب؛ ربيعة عاشور أحمد
المبسوط ،مرجع سابق ،ص.61

 -1يحي شقير :قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في األردن دراسة مقارنة مع المعايير الدولية ،رسالة
ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن2012 ،م ،ص.42
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إنسان الحق في حرية التعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع

أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" ،كما أنه يفهم من المادة ( )9 ،8من اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد حث الدول على تدعيم منظومتها الوطنية للنزاهة والشفافية

ومحاربة الفساد وفقا للمبادئ األساسية لنظام الدول القانوني(.)1

 -1اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  25الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في .2000 /11/ 15
والتي نصت في المادة ( )8على أن -1:تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى

لتجريم األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا :أ -وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها
عليه أو منحه إ ياها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو
هيئة أخرى ،لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه
الرسمية؛ ب -التماس موظف عمومي أو قبوله ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،مزية غير مستحقة ،سواء
لصالح الموظف نفسه أم لصالح شخص آخر أم هيئة أخرى ،لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن
القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

 -2تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في
الفقرة  1من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي .وبالمثل ،تنظر
كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد األخرى جنائيا.

 -3تعتمد أيضا كل دولة طرفا ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرم
بمقتضى هذه المادة.
 -4ألغراض الفقرة  1من هذه المادة والمادة  9من هذه االتفاقية ،يقصد بتعبير "الموظف العمومي" أي موظف
عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية ،حسب تعريفها في القانون الداخلي ،وحسبما تطبق في القانون

الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها" .وتنص المادة ( )9من االتفاقية
على أن -1" :باإلضافة إلى التدابير المبينة في المادة  8من هذه االتفاقية ،تعتمد كل دولة طرف ،بالقدر

الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه ،تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة
الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.

 -2تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين
وكشفه والمعاقبة عليه ،بما في ذلك منح تلك السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على
تصرفاتها".
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وبالرغم من أن فكرة حرية تداول المعلومات ،كما هي مفهومة في الوقت الراهن ،لم يكن
قد تم االعتراف بها في وقت إقرار اإلعالن العالمي والعهد الدولي؛ إال أن التطورات الالحقة
أدذت إلى االعتراف بهذا الحق باعتباره متضمنا صياغة الضمانات الدولية للحق في حرية

التعبير ،وعلى وجه التحديد الحق في "استقاء" و"تلقي" المعلومات واألفكار ،وقد أبرز مقرر
األمم المتحدة الخاص لحرية الرأي والتعبير توضيح نطاق الحق في حرية التعبير بموجب

القانون الدولي .ففي تقريره السنوي لعام 1998م ،ذكر المقرر الخاص" :إن الحق في استقاء
المعلومات وتلقيها ونقلها يفرض التزاما إيجابيا على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات،

وبخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتفظ بها الحكومة بجميع أنواع التخزين ونظم
االسترجاع" ،فالحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة هو حق

أساسي من حقوق اإلنسان ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني من خالل
التشريع الشامل (على سبيل المثال قوانين حرية اإلعالم) ،وعلى أساس مبدأ الكشف ألقصى

درجة مما يؤسس ويرسخ إلى افتراض أن جميع المعلومات يمكن الحصول عليها ما عدا
نطاق ضيق من االستثناءات(.)1

وقد وافقت اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان على إعالن البلدان األمريكية لمبادئ حرية
التعبير ،وهي الوثيقة الرسمية األشمل حتى اآلن في مجال حرية التعبير في منطقة البلدان
األمريكية ،والتي تعترف صراحة بحرية تداول المعلومات ،فنصت في الفقرة الرابعة منها على
أن" :يشكل الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة حقا أساسيا لكل فرد ،وتلتزم الدولة
بضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ،ويسمح هذا المبدأ فقط بقيود استثنائية يجب أن يحددها
القانون مسبقا ،في حالة وجود خطر حقيقي وشيك يهدد األمن القومي في المجتمعات

الديمقراطية"(.)2
 - 1راجع:
Report of the Special Rapporteur، Promotion and protection of the right to freedom
of opinion and.expression، UN Doc. E/CN.4/1998/40، 28 January 1998، para. 14.
 -2راجع تقرير اللجنة عن الدورة المعتادة الثامنة بعد المائة2000/10/19 ،م متاح على شبكة اإلنترنت الموقع
اإللكتروني:
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ثال ًثا -أحكام القضاء الدولي المكرسة الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:

جاء االعتراف الرسمي بحرية تداول المعلومات من قبل المحاكم الدولية بعد ذلك بقليل،

في مواجهة السلطات اإلدارية بالدولة ،وكانت أولى هذه المحاكم هي محكمة الدول األمريكية

لحقوق اإلنسان ،في قضية كلود رييس وآخرين ضد شيلي عام 2006م ،ففي القضية قضت

المحكمة صراحة أن الحق في حرية التعبير ،المنصوص عليه في المادة ( )13من االتفاقية

األمريكية لحقوق اإلنسان يضمن الحصول على المعلومات ،وفي نطاق وضعها لهذا الحق

وطبيعته وذكرت المحكمة" :فيما يتعلق بوقائع القضية الحالية ترى المحكمة أن المادة  13من
االتفاقية ،التي تكفل صراحة حقي "استقاء" و"تلقي" "المعلومات" ،تحمي حق كل شخص في
طلب الحصول على المعلومات الواقعة تحت سيطرة الدولة ،مع األخذ باالستثناءات المعترف

بها في ظل نظام من القيود المفروضة في االتفاقية ،وبالتالي فإن المادة المذكورة تشمل حق

األفراد في الحصول على المعلومات المعنية والتزام الدولة اإليجابي بتوفيرها ،بطريقة تمكن
الشخص من الوصول من أجل معرفة المعلومات أو الحصول على إجابة تستند إلى حجج
سليمة حينما يجوز للدولة الحد من الوصول إليها في حالة معينة لسبب معترف به في

االتفاقية ،وينبغي توفير هذه المعلومات من دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشرة أو صلة
شخصية من أجل الحصول عليها ،إال في الحاالت التي ُيطبق فيها التقييد المشروع"(.)1

http:// www. Iachr. org /htm.declaration.
وراجع في دور أجهزة األمم المتحدة في توسيع مفهوم حرية التعبير ليشمل الحق في الحصول على المعلومة:
يحي شقير ،مرجع سابق ،ص ،49وما بعدها.
 -1راجع الحكم:
Case No.12،08 Marcel. Claude Reyen and Others v. Chile.March،2006،Cloud
Reyes and Others v.Chil،19 September،2006،Serice.C.No.151(inter.American.court
of human right).available at :http://www.i.umn.edu/humanrits/cases/60-30.html.And
General

Committeés

Rights

Human

UN

the

comment،NO.34،12،September،2011،CCPR/C/GC/34،Para.18.
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في حين نجد أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان كانت أكثر تحفظا من المحكمة

األمريكية لحقوق اإلنسان عندما فسرت المادة ( )10من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

بأنها ال تحتوي صراحة على حق الحصول على المعلومة ،ففي قضية ليندر ضد السويد

وجاسكين ضد المملكة المتحدة ،جوير وآخرين ضد إيطاليا فقضت بأنه" :ال يوجد التزام إيجابي

على الدولة في جمع المعلومات وبثها إلى الجمهور ،وبالتالي ال ترى المحكمة أن هناك انتهاكا

وقع ضد المدعيين في حرمانهم من حق الحصول على المعلومة"؛ إال أن المحكمة لم تغلق

الباب فصرحت بأن رأيها هذا يمكن أن يتغير في قضايا أخرى مستقبال باستخدامها عبارة في

ظروف القضية الحالية" )1("In Circumstances of The Present Case؛ كما أن
المحكمة األوروبية تبنت وجهة نظر جديدة في قضية خاصة بالحق في الحصول على
المعلومات الصحية ،وهي القضية المسماةDublin well ،Open Door Counseling :
 women Center and Other v.Irelandعندما طعن أصحاب القضية ضد قرار
المحكمة اإليرلندية بتأكيد قرار الحكومة برفضها تزويدهم بمعلومات عن أين يتم السماح

باإلجهاض القانوني خارج إيرلندا ،فوازنت المحكمة األوروبية في هذه القضية بين طلب

المعلومات ومصلحة الدولة في حماية الشعور الديني ،وحق الجنين في الحياة وقضت بإلغاء

قرار المحكمة اإليرلندية ألن المنع جاء مطلقا دون استثناءات كضرورة المعرفة المسبقة عن
سن التي ترغب في اإلجهاض ،والسبب الدافع لها لإلجهاض ،وهكذا من المعلومات الضرورية

التي تختلف من حالة إلى أخرى(.)2

كما قررت المحكمة العليا في الهند عام 1982م االتجاه ذاته في حكمها بأن:

"الوصول إلى المعلومة الحكومية هو جزء جوهري من الحق األساسي لحرية التعبير وإبداء
الرأي ،وأن الحكومة المفتوحة هي بمثابة انبثاق من الحق في المعرفة ،والذي يبدو مفهوما

ضمنيا من حق حرية التعبير والرأي ،وبالتالي فإن الكشف عن المعلومات المتعلقة بأداء
 -1راجع:
p.314.،(2001)،p: European Media Law Collection Publishing Belgium،Vgorhoof
 -2راجع:
Right to Know، article.19، university of Pennsylvania a press، 1995.p.49.

[]138

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكومة يجب أن يسود ،وأن التكتم هو االستثناء ال مبرر له إال عندما تستدعي أقصى

متطلبات المصلحة العامة ذلك ،ويجب أن تكون منهجية المحكمة تقليل مجال السرية بقدر
اإلمكان بما يتوافق ومتطلبات المصلحة العامة؛ مع األخذ في االعتبار دائما أن الكشف عن

المعلومات يخدم جانبا مهما من المصلحة العامة"؛ بل إن المحكمة العليا اإلسبانية عام
1986م ألغت حكما قد سبق وأن أدان صحفيا نشر بيانا لمنظمة "آيتا" مؤكدة أن الحكم الرأي
الداعم لإلرهاب ،وبين نشر المعلومة التي تصل إلى الجريدة ،وأن ما نشره الصحفي حق له
ألنه مرتبط بطبيعة عمله ،وال يجب لذلك أن يوقع عليه أي جزاء ،وأن هذا الجزاء من شأنه أن

يرهبه ويرهب غيره فيقوم بعمل رقابة ذاتية مبالغ فيها عما ينشره؛ مما يحرم الجمهور من تلقي
المعلومة كاملة الدقيقة(.)1

ابعا -أحكام القضاء المصري المكرسة للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:
رً
الموكل إليه تطبيق أحكام القانون
القضاء دائما أبدا هو المالذ اآلمن لكل مواطن ،و ُ

والدستور على كل من الحاكم والمحكوم ،وتطبيق االتفاقيات الدولية المصدق عليها ،والمبادئ

القانونية العامة ،واعتبارات العدالة.

 -1أحكام القضاء الدستوري المكرسة للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:

رسخ القضاء الدستوري المصري بأحكام بليغة الحق في حرية تلقي المعلومات

وتداولها ،والتي تعد أحد مظاهر الشفافية اإلدارية ،التي لها أبلغ األثر على حرية تكوين الرأي

والتعبير عنه؛ بالرغم من أن األحكام جاءت بشكل غير مباشر إال أنه يفهم من مضمونها أنها
ترسخ للشفافية اإلدارية؛ فمنذ أكثر من عقدين من الزمان قضت المحكمة الدستورية المصرية

في أحد أحكامها بأن " :الدستور ال يرمي من وراء ضمان حرية التعبير ،أن تكون مدخال إلى

توافق عام ،بل بصونها أن يكون كافال لتعدد اآلراء  plurality of opinionsوإرسائها على
منار لكل
قاعدة من حيدة المعلومات  ، neutrality of informationليكون ضوء الحقيقة ا

عمل ،ومحددا لكل اتجاه  -ذلك أن حرية التعبير التي تؤمنها المادة ( )47من الدستور ،أبلغ

 -1راجع في ذلك الحكم :يحي شقير ،مرجع سابق ،ص ،32وما بعدها.
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أثر في مجال اتصالها بالشؤون العامة"()1؛ في حكم آخر لها خاص بالطعن على
ما تكون ًا
بعض نصوص قانون الجمارك( ،)2قضت في طياته بعدم دستورية المواد المطعون عليها لعدم
التزامها بالشفافية الالزمة ،مع تأكيدها في حكمها على ضرورة االلتزام بإقرار مبدأ الشفافية عند

وضع القانون عندما قضت بأن" :كان النص الطعين قد خول مصلحة الجمارك الحق في
مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة ،دون أن يلزمها بالتقيد

بالبيانات التي تضمنتها هذه المستندات ،أو يلزمها باإلفصاح عن مبرراتها في االلتفات عنها،
أو الوسائل التي اتبعتها في التوصل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة ،بما يجعل
ار صريحا إن أفصحت عن ذلك استقالال ،أو ضمنيا بقرارها بتقدير
طرحها هذه المستندات قر ا
ا ا
قيمة البضائع المبني على هذا االطراح ،وهي نتيجة تناقض ما تقتضيه ضرورة اللتزام

بالشفافية في التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة ،ومن ثم مقدارها ،للتحقق من توافر
الشروط الموضوعية التي تنأى بالضريبة عن التمييز ،وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية

القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا"(.)3
ار لدور المحكمة الدستورية في التأسيس والترسيخ للشفافية وحرية تداول
واستمر ا
المعلومات وصوال للمساءلة من قبل المنظمات غير الحكومية ،موضحة دورها المنوط بها في

مكافحة الفساد اإلداري داخل المجتمع ،عندما قضت بأن" :منظمات المجتمع المدني ،هي
واسطة العقد بين الفرد والدولة ،إذ هي األمينة باالرتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة

األساسية في بناء المجتمع ،عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة ،ومن ثم تربية
المواطنين على ثقافة الديمقراطية والتوافق في إطار من حوار حر بناء ،وتعبئة الجهود الفردية
 -1راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  6لسنة  15ق .دستورية -
جلسة.1995/4/15

 -2قانون الجمارك المصري رقم  66لسنة  1963وتعديالته بالقوانين أرقام  88لسنة  75 ،1976لسنة ،1980
 158لسنة  161 ،1997لسنة  175 ،1998لسنة  160 ،1998لسنة  13 ،2000لسنة 14 ،2001
لسنة  95 ،2004لسنة .2005
 -3راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 159لسنة  20ق .دستورية -
جلسة.2002/10/13
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والجماعية إلحداث مزيد من التنمية االجتماعية واالقتصادية معا ،والعمل بكل الوسائل
المشروعة على ضمان الشفافية ،وترسيخ قيمة حرمة المال العام ،والتأثير في السياسات
العامة ،وتعميق مفهوم التضامن االجتماعي ،ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة،

والمشروعات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة ،والحث على حسن توزيع الموارد
وتوجيهها ،وعلى ترشيد اإلنفاق العام ،وإبراز دور القدوة ،وبكل أولئك ،تذيع المصداقية ،وتتحدد

المسؤولية بكل صورها فال تشيع وال تمتنع ،ويتحقق العدل والنصفة ،وتتناغم قوى المجتمع
الفاعلة فتتالحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم"(.)1

 -2أحكام القضاء اإلداري المكرسة للشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري:

رسخ القضاء اإلداري المصري للشفافية اإلدارية في مصر في بعض أحكامه بالرغم

من كونها أيضا لم تأت بصورة مباشرة إال أنها تعبر عن مفهوم الشفافية ومضمونها ،ودورها

في مكافحة الفساد اإلداري فقضى بأن" :وإذ عدل وزير االقتصاد بق ارره المطعون فيه موعد

إعداد هذه المستندات والتقارير فأوجب أن يتم ذلك خالل شهرين على األكثر من انتهاء السنة

المالية للشركة وهو ما يتفق مع نصوص القانون ،ومع الموعد المضروب في هذه النصوص

دون تجاوز ،ولما كان تحديد هذا الميعاد من المالءمات المتروكة لجهة اإلدارة ممثلة في وزير
االقتصاد ما دام يهدف إلى المصلحة العامة التي أفصحت عنه األوراق بأن ذلك تم لمواكبة
التطور في التعامل في سوق المال ،وبخاصة فيما يتعلق بتوافر عنصر الشفافية الالزم
إلجراء المعامالت في بورصة األوراق المالية ،حيث أصبح توافر المعلومات عن الشركات

أمر حتميا والزما لجمهور المتعاملين حتى
التي تطرح أوراقها للتداول في الوقت المناسب ا
يكونوا على بينة كاملة بأوضاع الشركة التي يتم التعامل على أوراقها ،فضال عن أن الواقع

العملي لسوق رأس المال أثبت أن الوقت عنصر أساسي لسوق رأس المال وأداة مهمة من

تمكينا
أدوات هذه السوق ،وأنه كان من الضروري النظر في تعديل المدة المشار إليها
ً

 -1راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضيتين رقمي 35لسنة  21قضائية دستورية -جلسة /1
 153 ،2000 /1لسنة  21ق .دستورية – جلسة .2000/6/3
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لمراقبي الحسابات من أداء مهمتهم في وقت مناسب ،ومن ثم يكون الق ارر المطعون فيه متفقا

وصحيح حكم القانون"(.)1

وفي حكم آخر رسخ القضاء اإلداري لمبدأ الشفافية في مجال مزادات بيع أراضي

الدولة باعتبار أن الشفافية في هذه التعاقدات تعد من أفضل وسائل مكافحة الفساد في مجال
من المجاالت التي ينمو فيه الفساد ويرتع ،وهو مجال التعاقدات الحكومية فقضى بأن" :أما

في الحاالت األخرى فقد جرى اإلعالن داخل مصر وخارجها ،بل جرت حملة إعالنية ضخمة
لإلخبار عن مزادات بيع تلك األراضي ومواعيدها ،حيث وصل اإلعالن عن ذلك إلى ذروته
قصدا إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والعالنية وتكافؤ الفرص ،فبدأ األمر
وغايته ،وذلك ً
وعربا–
طا جوانبه معلومة شرائطه للجميع فيتنافس فيه المتنافسون -مصريين
مبسو ً
ً
وحصلت الدولة من ذلك على أفضل األسعار وفق أيسر وأنسب الشروط ،كما بدأ البون شاسعا
بين مقابل البيع في الحالة األولى ،وسعر البيع في الحاالت الالحقة؛ رغم أن البيع اشتمل في

بعض األحيان على أراضي في منطقة القاهرة الجديدة ذاته الكائن بها موقع مشروع "مدينتي"،
وأن هذه البيوع تمت بفاصل زمني في بعضها ال يزيد على بضعه أشهر"( ،)2وهو ما أكدت
عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري حينما انتهت إلى أن:

"تحقيق مبدأي الشفافية والعالنية في العالقة بين كافة المتقدمين للتعاقد مع الجهات اإلدارية،

وتحقيق مبدأ المساواة بينهم على النحو الذي ال يتمتع معه أي منهم بميزات أفضلية ال تستند
إلى أسس موضوعية ،وفقا للشروط والمواصفات المقررة للتعاقد وإزاء ذلك استن المشرع أصال

عاما لترسيه المناقصات بالفقرة األولى من المادة ( )16من قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات المشار إليه مناطه الترسية على صاحب العطاء األفضل شروطا واألقل سعرا،
وذلك في ظل توحيد اسس المقارنة بين جميع العطاءات من النواحي الفنية والمالية"(.)3
 -1راجع حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعن رقم  5585لسنة  46ق .عليا -جلسة .2005/2/5
 -2راجع حكما المحكمة اإلدارية العليا المصرية في الطعنين رقمي  31314 ،30952لسنة  56ق .عليا-
جلسة .2010 /9 /14

 -3راجع فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري رقم  372بتاريخ  2000 /6 /29ملف
رقم .366 /1 /54
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وفي حكم بليغ حديث للقضاء اإلداري تحدث عن الشفافية في نشر القوانين واللوائح

شرطا لاللتزام بها ،وقضى بإلزام الدولة ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون
المطابع األميرية بنشر أعداد الجريدة الرسمية ،التي تنشر بها القوانين واللوائح وأحكام المحاكم
الدستورية على الموقع اإللكتروني للجريدة -حتى تحقيق الغاية من نشر القوانين واللوائح

شديدا
قصور
ًا
والق اررات واجبة النشر ،وهو إتاحة العلم بها وتيسيره للمخاطبين بأحكامها ،وأن
ً
يشوب عملية نشر التشريعات في مصر على وجه يعجز المخاطبين بأحكام التشريعات عن

العمل بها ،فالغاية من نشر التشريعات واللوائح والق اررات في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

هو إتاحة العلم بها ،وهو الذي ال يتحقق لمجرد النشر  -والنشر ل يتحقق بالمعنى المقصود

في الدستور أو في القوانين إل بإتاحة وسيلة النشر للكافة ،وعدم حجبها عنه وتيسير

حصولهم عليها واالطالع – وانتهى الحكم إلى إلغاء قرار هيئة المطابع األميرية فيما يتضمنه
من قصر الطالع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع اإللكتروني

للهيئة على شبكة المعلومات الدولية "اإل نترنت" على المشتركين بمقابل نقدي ،مع ما يترتب

على ذلك من آثار ،وأخصها إتاحة الطالع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين
ولوائح وقرارات وغيرها مجاًنا دون تحصيل أي مقابل"(.)1

وفى حكم آخر بليغ للقضاء اإلداري يرسخ لمبدأ الشفافية اإلدارية ألزم الحكومة بأن

تفصح باإلفصاح عن التسويات التي ُتجرى على عقود الدولة المتعلقة بالمال العام قضى
أمر بالغ األهمية ،وأن تنظيم
بأن" :الحق في المعرفة هو حق من حقوق اإلنسان التي تمثل ا
حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ،والبيانات المتعلقة بالتسويات التي تُجرى على
المال العام ،من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية ،ويضمن طرقا أفضل إلتمام هذه التسويات على
أحسن وجه ،ويقضي على الفساد ،ويؤدي إلى اتخاذ ق اررات مدروسة من القائمين على أمر

مباشر
ا
تأثير
ا
هذه التسويات ،ويجعل المواطنين ُمشاركين فيها ،باعتبار أن هذه التسويات تؤثر
في حياتهم وأوضاعهم االقتصادية ،ويضع قادتهم أمام المساءلة ،ومن ثم يتعين على الدولة أن

تنشئ األطر القانونية القوية التي تحمي حق األفراد في الوصول إلى هذه المعلومات –وبما
 -1راجع حكم محكمة القضاء اإلداري في الطعن رقم  63089لسنة  66ق جلسة .2014 /6 /24
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يضمن الحفاظ على سريتها -وبالتالي يؤدي إلى خلق مجتمع مدني نشط قادر على تحقيق
رقابة شعبية حقيقية ،وفعالة على تصرفات الحكومة في أموال الدولة"(.)1
وفي حكم آخر رسخت فيه لشفافية اإلجراءات أمام القضاء بطالن قرار حظر النشر في

قضية تزوير النتخابات الرئاسية ،وقد أقيمت هذه الدعوى إللغاء قرار النائب العام الصادر

بتاريخ  2014/10/14بحظر إذاعة أو نشر أخبار عن التحقيق الذي يجري في شأن وقائع
تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في عام 2012م؛ وقد أشارت المحكمة أن
المدعى بصفته مواطنا في الدولة له مصلحة في معرفة حقيقة ما أُثير عن تزوير انتخابات
رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012م ،وبوصفه مواطنا تثبت له مصلحة في عدم حجب
المعلومات الصحيحة عنه ،ومنع وسائل اإلعالم من النشر يحرمه من حقه في الحصول على

المعلومات الدقيقة  -وقرر الحكم أن األصل في أعمال الدولة العالنية والسرية استثناء ،ألن
المبدأ العام الحاكم في أعمال هذه السلطات هو خضوعها للعالنية ،وأن االستثناء إخضاع
بعضها للسرية ،وأوضحت ذلك بقضائها أن" :الدستور لم يقصر مبدأ إتاحة المعلومات على

السلطة التنفيذية ،فهو مبدأ عام تخضع له كل سلطات الدولة ،وجعل الدستور العالنية هي
األصل في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية من أجل إشراك المواطنين أصحاب السيادة
في الشأن العام"()2؛ ومن األحكام القضائية السابقة نجد أن القضاء في ظل وجود نص

دستوري رسخ ألن من حق المواطنين الوصول إلى المعلومات ،وهو المظهر الرئيسي لوجود

الشفافية ،فال حاجة لتطبيق هذا الحق الدستوري وتفعيله أن يظل معلقا على إصدار قانون
ينظم بعض جوانب هذا الحق.

 -1راجع حكم محكمة القضاء اإلداري ،في الطعن رقم  59439لسنة  67ق جلسة .2015 /12 /20
 -2راجع حكم محكمة القضاء اإلداري في الطعن رقم  2402لسنة  69ق جلسة .2016/1/19
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اخلامتة
تناولنا في دراستنا دور الشفافية اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري ،من خالل الكشف
عن مواطن الخلل ،ووجود مراقبة مجتمعية للقائمين على العمل الحكومي؛ مما يعمق من تطبيق
مفهوم المساءلة ،ويعزز وينمي فكرة الرقابة الذاتية داخل المجتمع ،ويعزز مفهوم وقيم النزاهة،
ويرسخ لنمو الديمقراطية بكافة صورها داخل المجتمع ،ويحقق مشاركة المواطن الفاعلة في إدارة

شؤون العامة ،واتخاذ الق اررات اإلدارية ،ووضع الخطط التنموية ،مما يضع المواطن مع
الحكومة في موضع المسؤولية ،ويرسخ للثقة بين المواطن والحكومة ،ويرسخ لمفهوم االنتماء
للوطن ،فالعالقة طردية بين الشفافية اإلدارية ،وتطبيق قيم النزاهة والمساءلة داخل المجتمع،

وتحقيق ديمقراطية اإلدارة؛ وعالقة عكسية بين الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري،
وخلصنا في دراستنا إلى النتائج اآلتية:

 -1تتسابق دول العالم اآلن على استصدار تشريعات تتعلق بحرية تداول المعلومات
نظر ألهميتها ،الداخلية في مكافحة الفساد
ا
واإلفصاح ،والحق في المعلومة،
اإلداري وتحقيق المساءلة ،وأهميتها الخارجية في إعطاء الثقة في سياسات هذه

الدول خارجيا ،مما يوفر لها الدعم الدولي في المحافل الدولية.

 -2أضحى تبني أسلوب السرية في العمل اإلداري مجرد استثناء يطبق بشكل محدود
في دول العالم اآلن ،فأغلب دول العالم تتبنى أسلوب اإلدارة بالشفافية فتصبح
أجهزة الدولة المختلفة تعمل داخل بيت من زجاج يسمح بمراقبة كل من فيه ،مما

يؤسس لمكافحة الفساد اإلداري في جل صوره.

 -3ظهر من الدراسة أن العالقة بين الفساد والشفافية اإلدارية هي عالقة عكسية،

فكلما زاد الفساد قلت الشفافية ،وكلما زادت معايير الشفافية في العمل اإلداري قلت

نسبة الفساد؛ كما أن هناك عالقة عضوية بين المساءلة والمحاسبة والشفافية
اإلدارية ،فالشفافية ال يمكن أن تكون هدفا بحد ذاته ،وإنما هي وسيلة من الوسائل

التي تساعد في عملية المساءلة والمحاسبة ،كما أن المساءلة والمحاسبة ال يمكن

أن تتم بصورة مناسبة وفاعلة دون ممارسة الشفافية اإلدارية.
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 -4تأتي اإلدارة بالشفافية اإلدارية كأحد أهم أركان مقومات ومحاور نجاح التنمية
المستدامة وجذب االستثمارات ،فالكل يعمل في بيئة واضحة وشفافة.
 -5تساعد الشفافية اإلدارية في تحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة اإلنتاجية
داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية ،وتعميق فكر االنتماء للمؤسسة لدى

الموظفين العموميين ،من خالل إتاحة المعلومات المطلوبة لممارستهم مهام
وظيفتهم ،مع إشراكهم في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ووضع خطط العمل ،مما ينمي
لديهم المراقبة الذاتية ،وتحمل المسؤولية.

 -6تساعد الشفافية اإلدارية الجهات الحكومية في تكوين قاعدة بيانات ومعلومات
تكون بمثابة ذاكرة ،ومرجع لها يضمن خالصة تجارب سابقة ،تستطيع من خالل

الرجوع إليها للوصول إلى أفضل الحلول لما يواجهها من مواقف ،وصعوبات،
ومشكالت ،مما يحقق لإلدارة أهدافها بسهولة ويسر وفاعلية.
 -7تساعد الشفافية اإلدارية الجهات الحكومية في عمل تقييم ذاتي ألعمالها وق ارراتها

بصفة مستمرة حتى ال تتعرض للنقد ،كما ستحقق رقابة الموظفين العموميين

ألنفسهم رقابة ذاتية.
 -8تساعد الشفافية اإلدارية المسؤولين بالجهات الحكومية في الدولة في الدفاع عن
أنفسهم ضد أي اتهامات توجه إليهم؛ تتعلق بعملهم ،كما تحقق الثقة بين المواطن

والقيادات اإلدارية.

 -9تساعد الشفافية اإلدارية األجهزة الرقابية في الدولة من "داخلية وخارجية" ،في
القيام بعملها في مكافحة الفساد؛ ووضع الخطط واالستراتيجيات الالزمة لمنع
الفساد ومكافحته.

 -10ال يوجد تعارض بين الشفافية اإلدارية واالحتفاظ باألسرار الوظيفية؛ فيمكن
التوفيق بينهما بما يحقق مصلحة المواطن ،في الحصول على المعلومة ،وحماية
الحياة الخاصة له ،والوطن في االحتفاظ بما قد يضر بأمنه من أسرار؛ وكل
الدول التي صدرت بها قوانين لحرية تداول المعلومات ،وجد بها استثناء لبعض
المعلومات تخضع للسرية وعدم اإلفصاح ،ويلتزم فيها الموظف العام بواجب
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يطلق عليه واجب الكتمان؛ وهو ما نجد له تطبيقات عديدة في القضاء الدولي
والوطني رسخت له في أحكام بليغة.

 -11يعد الحق في الشفافية اإلدارية والحصول على المعلومات من الحقوق المقررة
للمواطنين بموجب االتفاقيات الدولية ،التي أكدت على حق المواطن في الحصول

على المعلومة باعتباره حقا مكمال للحق في تكوين حرية الرأي والتعبير؛ وهو ما
أيده القضاء الدولي في عدد من أحكامه وألزم الدول بتحقيقه ،موضحا أهميته.

 -12مهد القضاء المصري للشفافية اإلدارية في عدد من أحكامه بشكل مباشر أو
بشكل غير مباشر ،منها ما تعرض للحق في الحصول على المعلومة باعتباره

مكمال للحق في حرية التعبير وإبداء الرأي ،وحق المواطن في استقاء المعلومة
من أكثر من مصدر دون تأثير عليه ،ومنها ما تحدث عن الشفافية اإلدارية في
مجال التعاقدات الحكومية ،وأثره في تحقيق المنافسة ،ومنها ما ألزم الجهات
الحكومية بالدولة باإلفصاح عن التسويات المالية التي تقوم بها في تعاقداتها،

ومنها ما تحدث عن وجوب النشر اإللكتروني المجاني للجريدة الرسمية على

موقع هيئة المطابع األميرية حتى يتسنى علم المواطنين بالقانون وإلزامهم به.
وانتهينا إلى التوصيات اآلتية:

 -1لتحقيق الشفافية اإلدارية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد ال بد من اإلسراع في
إصدار تشريع ينظم الحق في الحصول على المعلومة ،وحرية تداول المعلومات

يتوافق مع المعايير العالمية وتجارب الدول السابقة في ذلك .على أن يتيح ذلك

التشريع تدفق المعلومات والحق في الحصول عليها دون طلب ،وبكافة الطرق

والوسائل واألساليب الممكنة ،وأن تكون المعلومات المستثناة من الحق في
الحصول عليها به محددة تحديدا دقيقا ،على أن يكون الحظر في أضيق الحدود،

وبما يحقق األمن القومي وحماية خصوصية األفراد داخل المجتمع؛ كما يجب أن

يسمح هذا التشريع بحصول المواطن على بعض المعلومة التي تخص عمل الدولة
وأجهزتها بناء على طلب يقدم للجهات الرسمية التي تمتلكها ،بإجراءات إدارية
مبسطة ،وبالمجان أو برسوم إدارية بسيطة ،حتى ال تقف اإلجراءات أو الرسوم
[]147

الشفافية اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري  ....................................الدكتور .هشام عبد السيد الصايف

عقبة في طريق الحق في الحصول على المعلومة؛ على أن القانون له بالتظلم

واللجوء إلى القضاء اإلداري المستعجل حال رفض طلبه ،كما يجب أن ينص

المشرع على آلية إلكترونية تساعد المواطنين من العجائز ،وذوي االحتياجات

الخاصة ،في الحصول على حقهم في المعلومات دون تكبد مشقة وعناء الذهاب
للجهات اإلدارية ،واإلجراءات اإلدارية ،ودفع الرسوم اإلدارية.
 -2قيام البرلمان بمراجعة كافة القوانين واللوائح المتعلقة ،والتي تمس الشفافية اإلدارية

من قريب أو بعيد ،مع تعديل النصوص التي تتعارض فيها مع الترسيخ للشفافية

اإلدارية ،والمساءلة كما يجب على البرلمان سرعة إزالة أي لبس أو غموض في
النصوص القانونية ،لغلق الباب أمام اجتهاد الموظف المطبق للقانون ،وهو أحد

أبواب الفساد اإلداري.

 -3إعادة هيكلة التنظيم اإلداري داخل الدولة ،وتطبيق الالمركزية اإلدارية ،بما يسمح
بتدفق المعلومات اإلدارية بين مختلف المستويات اإلدارية ،ومشاركة الجميع في

صنع الق اررات والسياسات اإلدارية ،باعتبارهم جزءا من المنظومة اإلدارية ،ونشر
الوعي لدى الموظفين والمواطنين ،وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ،وتبسيط
اإلجراءات اإلدارية واختصارها ،بما يساعد في القضاء على البيروقراطية اإلدارية،
ويحقق الرقابة الذاتية ،ويدعم المساءلة والمحاسبة ،وبما يساعد في الوصول إلى

تقييم صحيح لعمل الموظفين ،ويساعد في اختيار القيادات الكفؤة.

 -4إنشاء هيئات مستقلة فنيا ،وماليا وإداريا عن الجهاز اإلداري بالدولة ،للرقابة
ومكافحة الفساد اإلداري ،تقوم هذه الهيئات بعمل التقارير الجادة الشفافة عن عمل
األجهزة الحكومية ،ومدى التزامها بتحقيق ما هو مخطط لها ،واإلجراءات المالية،

وما يتعلق بالنفقات الحكومية ،ونشر هذه التقارير على المواطنين للوقوف على
حقيقة عمل هذه المؤسسات ،تحقيق الرقابة المجتمعية لعملها.
 -5تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية اإلدارية بين
المواطنين ،وأهميتها بالنسبة لهم ،ودورها في مكافحة الفساد الذي تجرمه األديان
والقوانين.
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 -6تبني الجهات اإلدارية الحكومية لفكر النشر االستباقي للمعلومات الخاصة بعملها
على المواطنين ،دون حاجة إلى طلب منهم.

 -7تطبيق الدولة لفكرة الحكومة اإللكترونية تطبيقا عمليا بربط كافة األجهزة والجهات
اإلدارية بالدولة ببعضها البعض ،مع إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بها وبعملها،
على مواقعها اإللكترونية ،التي يجب أن تصمم بشكل يتيح المعلومات بطريقة
سهلة ،ومبسطة ،ومصنفة.
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 .7طارق سرور :شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم األشخاص واألموال ،دار النهضة العربية ،مصر،
2010م.

 .8عمر هارون خليفة :علم النفس والمخابرات ،ديبون للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2010 ،م.

 .9كمال طلبة المتولي سالمة :دور الدولة في حماية السرية واالستثناءات الواردة عليها ،مركز الدراسات
العربية ،مصر ،ط2015 ،1.م.

 .10مجدي مدحت النهري :الموظف العام ،دار النهضة العربية ،مصر1996 ،م.
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 .11محمد باهي أبو يونس :التنظيم القانوني لحرية الحصول على الوثائق اإلدارية في التشريع الفرنسي ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2002 ،م.
 .12محمد عبد الواحد الجميلي :من السرية إلى الشفافية اإلدارية ،دار النهضة العربية ،مصر2000 ،م.
 .13محمود نجيب حسني :شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،مصر1988 ،م.

 .14مروة محمد العيسوي :مدة توافق اإلفصاح في الجهاز المصرفي مع مبدأ السرية ،المركز القومي
لإلصدارات القانونية ،مصر ،ط2016 ،1.م.

 .15نبيلة عبد الحليم كامل ،جابر جاد نصار :الوسيط في القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،مصر،
2004م.

 .16ياسر حسين بهنس :الحماية الجنائية للسرية في القانون الضريبي ،مركز الدراسات العربية ،ط،1.
2015م.

 .17يسري حسن القصاص :الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية2014 ،م.

ثانيا  -الرسائل العلمية:
ً

 -1أحمد فتحي عبد الكريم أبو كريم :مفهوم الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية وعالقته
بفاعلية االتصال اإلداري ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن2005 ،م.

 -2الطاهر بن ناعة :دور القيادة اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري في المؤسسة الجزائرية دراسة بلدية عين
الحجل ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة2015 ،م.

 -3بشار محيسن حسن األمارة :دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي ،رسالة ماجستير ،كلية
الحقوق ،جامعة النهرين ،العراق2012 ،م.

 -4جاري شيراز :مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر2014 ،م.

 -5حنان جيالني :الحكم الراشد كآلية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،
جامعة المسيلة2014 ،م.

 -6خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل الشيخ :الفساد اإلداري :أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته "نحو بناء نموذج
تنظيمي" دراسة تطبيقية على المدانين بممارسة والمعنيين بمكافحته في المملكة العربية السعودية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض2007 ،م.
 -7زليخة ملياني :السر المهني في أداء الوظيفة العمومية ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،تلمسان ،الجزائر2016 ،م.

 -8السيد عبد الحميد محمد عبد القادر :ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون اإلداري والقانون
الدولي ،رسالة دكتوراه ،حقوق أسيوط2002 ،م.
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 -9سعودي بن شباب عبد العالي الشلوي :الشفافية ودورها في الحد من الفساد اإلداري دراسة تطبيقية على
و ازرة العمل في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية2016 ،م.
 -10صالح بن عبد العزيز بن علي الصقعبي :إفشاء الموظف العام للسر الوظيفي وعقوبته في النظامين
السعودي والمصري ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية2005 ،م.

 -11طارق ماهر هاشم عمار :الرقابة الداخلية وأثرها في تعزيز الشفافية اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي
قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارة ،قسم إدارة األعمال ،جامعة األزهر ،فرع غزة،

فلسطين2015 ،م.

 -12عبد الرحمن عبيد هللا عطا هللا الوليدات :الحماية الجزائية لألسرار المهنية في القانون األردني دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير ،حقوق جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن2010 ،م.

 -13فارس بن علوش بادي السبيعي :دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات
الحكومية ،رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات ا لعليا ،قسم العلوم اإلدارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض،
السعودية2010 ،م.

 -14فريد نبري :مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عبد الحميد باديس مستغانم ،الجزائر2019 ،م.

 -15فهد عبد الرحمن مسفر رمزي :اإلدارة بالشفافية لدي مديري مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة من
وجهة نظر المديرين والمشرفين ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القري ،المملكة العربية السعودية،

2013م.

 -16فهيمة بن الكحل ،كهينة آيت عمرواي :الشفافية اإلدارية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية  -الجزائر2016 ،م.

 -17قادم عبد الحميد :الحوكمة الجيدة وسيلة لتحقيق التنمية بالجماعات المحلية في الجزائر دراسة حالة بلديات
والية أم البواقي ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة العربي بن

مهيدي – أم البواقي -الجزائر2015 ،م.

 -18محمود إبراهيم أحمد إبراهيم الرزيقي :الشفافية اإلدارية كسلوك وظيفي وأثرها على األداء اإلداري بالتطبيق
على األمانة العامة لديوان الزكاة السودان ،رسالة دكتوراه ،جامعة الخرطوم ،السودان2015 ،م.

 -19مشرف بن علي عبد هللا العمري :درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعيقاتها وطرق

تحسي نها كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس فيها ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية،
1434ه2012-م.

 -20مليكة بكوش :جريمة االختالس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،
جامعة وهران ،الجزائر2013 ،م.
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 -21نعيمة محمد حرب :واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2011 ،م.

 -22يحي شقير :قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في األردن دراسة مقارنة مع المعايير الدولية،
رسالة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن2012 ،م.

ثال ًثا -الدوريات العلمية:

 .1إسماعيل صعصاع البديري :مفهوم واجب كتمان األسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة

والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1991المعدل "دراسة مقارنة" ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،
العراق ،العدد الثاني ،السنة التاسعة2017 ،م.

 .2آلء نصر حسين :جريمة إفشاء أسرار الدفاع ،مجلة كلية الحقوق ،جامعة بغداد ،العراق ،مجلد ( )2عدد
خاص2017 ،م.

 .3أحمد مصبح الكتبي :المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء السر الوظيفي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم
القانونية ،اإلمارات ،المجلد ( ،)16العدد( ،)2ديسمبر 2019م.

 .4تغريد داود سليمان داود :الفساد اإلداري والمالي في العراق وأثره االقتصادي واالجتماعي "أسبابه ،أنواعه،
مظاهره ،وسبل معالجته" ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة،

العراق ،السنة الحادية عشر ،المجلد العاشر ،العدد الثالث والثالثون2015 ،م.
 .5تميم طاهر أحمد الجادر :تجريم إفشاء األسرار الوظيفية ،مجلة الرافدين للحقوق ،العراق ،المجلد (،)18
العدد ( ،)62السنة(2014 ،)20م.

 .6خالد عطا هللا الدرارجة :اتجاهات العاملين في البلديات نحو الفساد المالي واإلداري في إقليم الجنوب ،مجلة
جامعة الحسين بن طالل للبحوث ،األردن ،المجلد ( ،)5العدد (2019 ،)1م.

 .7رشا نايل حامد الطراونة ،علي محمد عمر العضالية :أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة اإلدارية في
الو ازرات اإلد ارية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،األردن ،المجلد ( ،)6العدد (،)1
2010م.
 .8سعاد عبد السالم عريقيب؛ ربيعة عاشور أحمد المبسوط :البيئة الحاضنة للفساد المالي في ليبيا وآثاره:

دراسة تحليلية للفترة من "2016 -2003م" ،مجلة آفاق علمية ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األسمرية

اإلسالمية ،العدد األول ،إبريل 2018م.
 .9صقر عيد فارس :حرية اآلراء المهنية الفردية للموظف العام دراسة مقارنة ،مجلة علوم الشريعة والقانون،
الجامعة األردنية ،األردن ،المجلد ( ،)43ملحق(2016 ،)2م.

 .10عدنان محمد قطيط :مكافحة الفساد اإلداري بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر بدائل استراتيجية
مقترحة ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ( ،)ASEPالعدد التاسع والستون ،يناير 2016م.
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 .11غزوان رفيق عويد :دراسة تحليلية لمؤشرات منظمة الشفافية الدولية مع اإلشارة إلى حالة العراق ،مجلة
النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات ،هيئة النزاهة االتحادية ،العراق ،العدد التاسع2016 ،م.
 .12فهد بن عبد الرحمن الخريف :دور النظم االجتماعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد دراسة

اجتماعية تحليلية ،المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ،السعودية ،عدد خاص بمناسبة اليوم الدولي

لمكافحة الفساد2017 ،م.

 .13ماجد راغب الحلو :السرية في أعمال السلطة التنفيذية ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،جامعة
اإلسكندرية ،مصر ،العدد األول ،عام 1975م.

 .14محمد بن عزوز :الفساد اإلداري االقتصادي آثاره وآليات مكافحته – حالة الجزائر ،المجلة الجزائرية
للعولمة والسياسات االقتصادية ،جامعة مستغانم ،العدد السابع2016 ،م.

 .15محمد ماهر :إفشاء سر المهنة الطبية ،مجلة القضاة ،مصر ،العدد التاسع ،سبتمبر 1975م.

 .16نواف سالم كنعان :الفساد اإلداري المالي "أسبابه ،آثاره ،وسائل مكافحته" ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة
اإلمارات ،العدد الثالث والثالثون ،يناير 2008م.

ابعا -المؤتمرات العلمية:
رً

 .1عبد هللا بن سعد الغامدي :دور النزاهة والشفافية في محاربة الفساد ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي المنعقد في
كلية العلوم االستراتيجية ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية ،خالل الفترة من 1435 /11/9 -7ه الموافق

2014/9/4-2م ،متاح على شبكة اإلنترنت على موقعwww.repository.nauss.edu.sa.:

 .2علي الصاوي :ماهية المساءلة والشفافية ودورهما في تعزيز التنمية اإلنسانية "أفكار للمناقشة" ،بحث مقدم
إلى المؤتمر الثالث للجمعية الجمعية االقتصادية العمانية ،بالتعاون مع الجمعية االقتصادية الخليجية

وبرنامج األمم المتحدة االنمائي ،حول :المساءلة والشفافية المنعقد في العاصمة العمانية مسقط خالل المدة
من  22-21مارس 2009م.

خامسا -أبحاث منشورة على شبكة اإل نترنت:
ً

 .1ماجد بن سالم حميد الغامدي :النزاهة قيم وسلوك ،شبكة اآللوكة2017 ،م .متاح على شبكة اإلنترنت على
موقعhttps://www.alukah.net/culture/0/132741/ :

قائمة املراجع األجنبية:

أولً -مراجع باللغة اإلنجليزية:

1- Anoeska Buijze: The Six Faces of Transparency، This article is published in a

peer-reviewed section of the Utrecht Law Review، 2013; this article is a
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summary of the author’s dissertation، The Principle of Transparency in EU Law،
Utrecht University، 2013، p.2. available at: http://www.utrechtlawreview.org/
2. Armstrong

Elia:

Integrity،

Transparency

and

Accountability

in

Public

Administration: Recent Trends Regional and International Developments and
emerging Issues.Economic social.affairs، edition 2005.

3. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of
Journalism، Advisory OpinionOC-5/85، 13 November 1985، para. 30.
4. Florini Ann : The End of Secrecy، Foreign Policy، 57228،Summer 98، Issue
111، 2004.

5. Ida Koivisto: The Anatomy of Transparency: The Concept and its Multifarious

Implications، EUI Working Paper MWP 2016/09، European University Institute،
Printed

in

Italy،

2016،

available

at:

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/41166/MWP_2016_09.pdf?sequen
ce=1.
6. Kerman Branch: Administrative Corruption: Ways of tackling the problem,
European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; vol.2, No.3 (s),
,available at: www.european-science.com.
7. Khaled Alserhan: Administrative Transparency in Public Secondary Schools in

Jordan، European Scientific Journal May 2016 edition vol.12، No.13 ISSN: 1857
– 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. available at:

8. https://www.researchgate.net/publication/305810006_Administrative_Transparen
cy_in_Public_Secondary_Schools_in_Jordan/citation/download.
9. Koppal، Tanuja: Demands for Transparency، Genomic and Phonemics، edition
2004.

10. Mazen J. Al Shobaki& Samy S. Abu Naser& Tarek M. Ammar: The Degree
of Administrative Transparency in the Palestinian، Department of Information

Technology،Faculty of Engineering and Information Technology، Al-Azhar
University، Gaza، Palestine،Higher Educational Institutions، International Journal
of Engineering and Information Systems (IJEAIS)، Vol. 1 Issue 2، April.
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املكافحة الدولية حليازة شبكات اجلرمية املنظمة
تكنولوجيا اإلرهاب النووي
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مدرس القانون بالمعهد الفني التجاري  -الكلية التكنولوجية بوسط الوادي
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مستخلـص
املقدمة واهلدف الرئيس للدراسة :تعاجل هذه الدراسة موضوعًا غاية يف اخلطورة واألهمية؛ نظرًا للتحديات
والتهديدات النووية اإلرهابية اليت تواجه اجملتمع الدولي يف الظروف الراهنة واملستقبلية ،وتأثريها على االستقرار
والسالم الدوليني ،وتهدف الدراسة باألساس إىل وضع تصوّر مستقبلي يف حال وصول بعض أو جزء من املواد أو األسلحة
النووية يف أيدي شبكات اإلرهاب النووي املنظم ،األمر الذي يستوجب إىل احملافظة على اعتبارات األمن النووي،
والقدرة على التحكّم يف املواد النووية واملشعّة ،واملعدات واملنشآت النووية ،ومحايتها من أعمال اإلرهاب النووي.
املنهج املستخدم يف الدراسة :ملعاجلة هذا املوضوع واإلجابة على إشكالياته املطروحة ،مت اتباع املنهج الوصفي؛
باعتباره منهجًا مناسبًا ،فضال عن املنهج التحليلي الذي يالئم بسط النصوص القانونية واستقراءها ،واستخالص
النتائج منها ،وتوضيح املالبسات اخلاصة باملكافحة الدولية حليازة شبكات اجلرمية املنظمة تكنولوجيا اإلرهاب
النووي من حيث املضمون وحتليله.
نتائج الدراسة :أفرزت الدراسة التوصّل إىل بعض النتائج املهمة اليت تساعد أيّ دارس أو باحث على استجالء وفهم
املخاطر اليت حتيق بنا من امتالك الشبكات واملنظمات واجلماعات اإلرهابية للمواد النووية واإلشعاعية ،ومنها:
املبادرات الدولية اليت تسهم يف تقليص ومنع انتشار املواد واألسلحة النووية .وقد بذلت األمم املتحدة والعديد من
املنظمات الدولية املتخصصة يف جمال الطاقة النووية جهودًا حثيثة من أجل منع ومكافحة اإلرهاب النووي ،ومتّ
التوصّل إىل إقرار معاهدة دولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي بهدف جمابهته بشكل فعّال ،ومنعه ،وإزالة آثاره لعام
2005م.
مساهمات الدراسة :أسهمت الدراسة يف إمكانية وضع تصوّ ر شامل يساعد على فهم إشكالية صون األمن الدولي من
املخاطر والتحديات اليت تواجه األمن النووي ،وذلك من خالل مواجهة أشكال التهديدات اجلديدة املعاصرة لإلرهاب
النووي العاملي.

مفردات البحث:
املكافحة -الدولية -احليازة -الشبكات -اجلرمية -املنظمة -التكنولوجيا -اإلرهاب -النووي-األمن

 -1حصل الدكتور مجال عبده عبد العزيز على درجة الدكتوراه يف احلقوق من جامعة أسيوط عام 2012م ،وهو
حاليًّا مدرس قانون باملعهد الفين التجاري التابع للكية التكنولوجية بوسط الوادي بوزارة التعليم العالي
املصرية.
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International Combat against Organized Crime Networks' Acquisition of
Nuclear Terrorism Technology
Dr. Jamal Abdou Sayyid (1)
Teacher of Law at Technical Commercial Institute – Middle Valley Technical College
Ministry of Higher Education – Egypt
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Abstract
This study throws the spotlight on a crucial topic given the present and future nuclear
terrorism threats facing the international community and their adverse impact on
international peace and stability. The key objective of this study is to envisage the
future in case organized nuclear terrorist networks have access to nuclear weapons a
matter which necessitates maintaining nuclear security and the capacity to control
radioactive nuclear materials as well as equipment and nuclear facilities, and
protecting them against acts of nuclear terrorism. The study adopted descriptive and
analytical approaches as appropriate ones to handle the topic. The analytical approach
is appropriate for examining, drawing conclusions from legal provisions and for
explaining particular circumstances of the international combat against organized
crime networks' acquisition of nuclear terrorism technology. The study summed up
with significant findings which help researchers understand risks posed by terrorist
groups' acquisition of radioactive nuclear materials. Findings included the
international initiatives which reduce and prevent the proliferation of nuclear weapons
and materials. UN, along with nuclear energy international organizations made
vigorous efforts to prevent and combat nuclear terrorism: an international convention
on effective suppression and prevention of acts of nuclear terrorism was adopted in
2005. The study contributed to develop a comprehensive concept which could
advance the understanding of protecting international security against threats and
challenges facing nuclear security by means of addressing new forms of global
nuclear terrorism threats.

Keywords:
Combat – International – Acquisition – Networks – Crime – Organization – Terrorism
– Nuclear- Security.

1-Biography: Dr. Jamal earned his doctoral degree in law from Assiut University in
2012. Currently, he is a teacher of law at Technical Commercial Institute – Middle
Valley Technical College – Ministry of Higher Education – Egypt.
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مقدمة:
الطاقة النووية ترتبط ارتباطا عضويا بقضية حظر االنتشار النووي هذا النظام يتكون

من شقين :قانوني دولي ووطني يرتكز في األساس على معاهدة حظر االنتشار النووي ،والتي
وقعت عليها كافة دول العالم ما عدا الهند وباكستان وإسرائيل ،وهي معاهدة مبادئ وليست

معاهدة إجراءات ،وأهم بندين في هذه المعاهدة ،هما :منع انتشار األسلحة النووية والنزع
التدريجي للسالح النووي من جهة ،والتأكيد على الحق غير القابل للتصرف لكل الدول

األطراف في امتالك تكنولوجيا نووية سلمية من جهة أخرى ،إن هذه المفاهيم تعتمد على

النصوص الكاملة للمعاهدة النوويه في كل منطقة ،وتتوسع هذه المفاهيم لتشمل البعد القانوني
بأشكاله المعهودة لتشمل القانون الدولي ،وخاصة في مضمار معاهدة حظر االنتشار
النووي( ،)1واتفاقية الضمانات والبروتوكول اإلضافي هي العناصر الرئيسة لمنظومة حظر
االنتشار الدولية ،وينضم إلى هذه العناصر جملة من االتفاقيات الدولية األخرى ذات العالقة،
وأهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ،واتفاقية األمن النووي ومعاهدة منع اإلرهاب

النووي( .)2وعلى ذلك فإن أخطر شيء تتناوله الدراسة هو :إلى أي مدى يمكن امتالك أو
حيازة اإلرهابيين أو شبكات الجريمة المنظمة للمواد النووية ،ولذلك قامت الدول بوضع األطر
التشريعية والرقابية ،وأمن المصادر المشعة والمنشآت النووية نظ ار للتهديد المستمر والمتطور

الذي يمثله اإلرهاب النووي على األمن الدولي والوطني بحكم االنتشار المتزايد للمواد النووية،

والمعرفة في مجال تصنيع القنابل النووية غير المشروعة ،وقد اتجهت معظم الدول ال سيما

تلك التي صادقت على اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2005م بتضمين تشريعاتها
الوطنية نصوصا عقابية تجرم أعمال اإلرهاب النووي ،واعتبارها من الجرائم الخطيرة الماسة
بحياة اإلنسان والبيئة التي يمكن أن تكون وسيلتها مواد نووية أو معدات أو أجهزة نووية أو

مشعة ،أو أن تقع األفعال على منشآت أو مرافق نووية ،وهذا إما في نصوص قانون العقوبات
أو في قوانين خاصة(.)3

 -1انظر :د .منى غبولي ،رسالة ماجستير "اإلرهاب في قانون النزاعات المسلحة الدولية" ،كلية الحقوق جامعة
الحاج لخضر بانتة الجزائر2009 ،م ،ص.1

 -2انظر :د .مرفت محمد البارودي ،اإلرهاب النووي ومجابهته ،دار النهضة العربية2007 ،م ،ص.3

 -3من بين الدول التي أدرجت تجريم اإلرهاب النووي في قانونها الجنائي :جورجيا في المواد  230و 232من
القانون الجنائي ،كولومبيا في المواد  350إلى  367من القانون الجنائي رقم  2000/599المعدل بالقانون
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ثانيًا -أهمية الدراسة:
لقد كانت مسألة اإلرهاب النووي

()1

تمثل دائما سيناريو أسوأ حالة متصورة بالنسبة

لعمليات القاعدة اإلرهابية في الفترة التالية لهجمات عام 2001م ضد األراضى األمريكية،

استنادا على المؤشرات الخاصة بسعي التنظيم إلى القيام بذلك فعليا .وقد ظهرت تحليالت
تفصيلية حول األشكال المحتملة لتلك العمليات ،والتأثيرات التدميرية االفتراضية لها في ظل
كل سيناريو متصور ،ولم يقتصر األمر على ذلك ،فقد اعتمدت اإلدارة األمريكية برامج ذات
تمويل هائل إلحصاء وتأمين كميات المواد النووية الموجودة في كل المرافق النووية الموجودة

في العالم تقريبا ،إضافة إلى تتبع كل معلومة تشير إلى نشاط نووي غير رسمي ،يمكن أن

يؤدي إلى وقوع مواد خطرة في األيدي الخطأ ،وبدا أحيانا أن اإلرهاب النووي قد تحول إلى
"فوبيا" ،قبل أن تبدأ جهات التقدير الخاصة به في إعادة التفكير في كثير من اإلشكاليات

رقم ،2004/890 ،آيسلندا في المادة /169أ من قانون العقوبات ،النمسا في المواد 172و173و 175من

القانون الجنائي ،هولندا في الباب  161من قانون العقوبات ،ألبانيا في المادة  234من القانون الجنائي ،أما
الدول التي أدرجت جرائم اإلرهاب النووي في قوانين خاصة ،نذكر منها :رواندا في المادة  23الفصل 2

الباب الرابع من قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  2009بشأن استخدام األسلحة النووية ،رومانيا في المادة 47

من قانون الممارسة المأمونة لألنشطة النووية رقم  10/111أكتوبر  ،1996سويس ار في المادة  7الفصل

الثاني من القانون االتحادي السويسري بشأن المواد الحربية المؤرخ في  ،1996/12/13اإلمارات العربية

المتحدة في القانون االتحادي رقم  1بشأن لسنة  2009مكافحة اإلرهاب والقانون االتحادي رقم  4بشأن
تجريم غسل األموال ،العراق في القانون رقم  48لسنة  2012المتعلق بهيئة الرقابة الوطنية لمنع األسلحة

النووية والكميائية والبيولوجية ،وفي مصر صدر القانون رقم  94لسنة  2015في شأن مكافحة اإلرهاب،

وكذلك القانون رقم  8لسنة  2015في شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين .انظر :اللجنة
التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" ) (CTBTOتحديث لتدابير التنفيذ الوطنية
التشريعات واالمتيازات والحصانات واتفاقات المرافق" ،مذكرة من األمين التنفيذي ،ص ص  ،10-5الوثيقة
CTBT/PTS/INF.9331
1 -Matthew Bunn and others, preventing Nuclear Terrorism: continuous improvement
or dangerous decline? (Cambridge: Belfer Center for Science and International
Affairs, Harvard Kennedy School, March 2016. pp 13-15.
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المتعلقة به

()1
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وبالتأكيد ،تأتي أهمية دراسة قضية "اإلرهاب النووي" المطروحة في تلك المرحلة

ألسباب مختلفة ،أهمها:
أ -لم يكن هناك اقتناع بأن تنظيما إرهابيا -مطاردا في العادة -يمكن أن يمتلك القدرة

على حيازة أسلحة نووية ،في الوقت الذي كانت فيه دول متوسطة الحجم لديها

مرافق وبرامج وعلماء وقدرات مالية ،غير قادرة على حيازة تلك األسلحة ،فلم تكن
المعارف والتكنولوجيات النووية قد شاعت ،وكان تداول المواد والمعدات النووية في
السوق النووية السوداء محدودا.

ب -لم يكن هناك تصور لدى التيار الرئيسي في دراسات األمن حول طبيعة تلك
االستراتيجية التي يمكن أن توظف التنظيمات اإلرهابية (شبكات الجريمة المنظمة)
تلك األسلحة النووية المفترضة في إطارها ،وبخاصة أن األمر يتعلق بقنبلة نووية

واحدة ،أو قنبلتين على األكثر ،تصلحان لمهام محدودة كاالبتزاز النووي ،الذي لم
يصدق أحد أيضا إمكانية حدوثه ،وليس شن حرب.

ج -لم تكن هناك مؤشرات ذات أهمية حول سعي تنظيمات عنيفة المتالك تلك
األسلحة ،فقد كان المتعاملون في السوق السوداء لتجارة المواد والمعدات النووية

يقتصرون على شبكات الجريمة المنظمة ،أو شخصيات مدنية أو عسكرية مغامرة،
أو أجهزة استخبارات الدول الساعية إلقامة برامج نووية سرية ،أو اكتشاف اتجاه

التعامالت في تلك السوق .لذا كانت مسألة اإلرهاب النووي مستبعدة.

ثالثًا -أهداف الدراسة:
تهدف وتحاول هذه الدراسة ،رصد التحوالت الرئيسية التي شهدتها مشكلة اإلرهاب

النووي في الفترة الماضية والحالية ،ودالالتها بالنسبة الحتماالت وأشكال حدوث وقائع من تلك
النوعية في المستقبل ،وتكمن أهداف دراسة موضوع "المكافحة الدولية لحيازة شبكات الجريمة
المنظمة تكنولوجيا اإلرهاب النووي" في التقرير الصادر عن مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية

1- By Samuel Kane Preventing Nuclear Terrorism: Nuclear Security, the
Nonproliferation Regime, and the Threat of Terrorist Nukes, Global Solutions Org,
2012, P7.
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المعنون" :منع اإلرهاب النووي :التحسن المستمر أو
التابع لكلية كينيدي بجامعة هارفارد ،و ُ

التراجع الخطير" ،وأعد التقرير مجموعة من الباحثين في كلية كينيدي .ويعرض التقرير

مخاطر اإلرهاب النووي ،وتقييم ما تم إنجازه من جهود لتحسين األمن النووي في العالم(،)1
ويطرح التقرير سيناريوين فيما يتعلق بمستقبل األمن النووي عام 2030م ،أحدهما إيجابي

(سيناريو اإلجراءات األمنية المشددة) ،واآلخر سلبي (اإلجراءات األمنية المحدودة) ،وذلك على
النحو اآلتي:
 -1سيناريو اإلجراءات األمنية المشددة :يتضمن هذا السيناريو اتخاذ مجموعة من
اإلجراءات لتحقيق األمن النووي ،منها :ضمان الحماية لألسلحة النووية بشكل
يجعلها بعيدة عن تهديدات اإلرهابيين ،وتقليل عدد المخازن التي تحتوي على
المواد النووية ،وإضعاف قدرات الجماعات اإلرهابية أو شبكات الجريمة المنظمة،

بما ُيصعب من عملية التنسيق بين أنصارها لتهريب المواد النووية ،وبناء ثقافة
الفعال بين الدول المختلفة التخاذ المزيد من
لألمن النووي ،واستمرار الحوار َّ
الخطوات لتحقيق تقدم في مكافحة اإلرهاب النووي.

 -2سيناريو اإلجراءات األمنية المحدودة :على النقيض تماما من السيناريو السابق،
ففي حال حدوثه ستوجد العديد من المخازن التي تحتوي على أسلحة نووية

عرضة للخطر ،مع ضعف اإلجراءات التي سيتم اتخاذها للتقليل من عدد هذه
ُم َّ
المخازن ،فضال عن أن الدول المختلفة ستتعامل مع معلومات األمن النووي
باعتبارها سرية ،وقليل منها ستتداوله فيما بينها ،باإلضافة إلى أن المناقشات
الدولية التالية لقمم األمن النووي "مثل قمة األمن النووي في الصين عام

سيسيطر عليها الخالفات السياسية والعقبات البيروقراطية ،بما ُيشير
2017م" ُ
إلى تعثر أي محاوالت للتقدم في هذا المجال ،ومن ثم تزايد مخاطر اإلرهاب
النووي .وهكذا ،يؤكد التقرير أنه مع وجود فرص حقيقية لتحقيق أهداف سيناريو
اإلجراءات األمنية المشددة ،إال أن هناك أيضا مخاطر حقيقية تهدد بانزالق
العالم إلى سيناريو اإلجراءات األمنية المحدودة ،بما ُيحتم على الدول مواصلة
 -1انظر :الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.http://wwwiaea.org :
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العمل معا من أجل التطوير المستمر لألمن النووي(.)1

رابعًا -إشكاليات الدراسة:
قفزت التقديرات االستراتيجية مباشرة إلى سيناريوهات أسوأ حالة بالنسبة لما يمكن أن
تستخدمه شبكات الجريمة المنظمة والتنظيمات اإلرهابية ،لتسيطر على األذهان الحتماالت

إرهاب نووي تركز على إمكانية حدوثه بأشكال أقرب إلى سيناريوهات الحرب النووية ،التي

تستخدم فيها "أسلحة نووية" ) )Nuclear Weaponsضد هدف ما ،فلهذا تأتي إشكالية
الدراسة لتطرح على بساط البحث:

 -1هل تتمكن أية منظمة إرهابية من الحصول على "سالح نووي"؟ :تبعا لتيار من
كثير من شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل في العالم ،قد
ا
التحليالت ،فإن

تضخمت إلى درجة جعلت منها دوال صغيرة ،لديها من القدرات المالية واالتصالية
ما يتيح لها التحرك في هذا االتجاه ،كما لم تعد التشكيالت والشبكات اإلرهابية
تتألف من جماعات من المتعصبين الهواة ،وإنما من منظمات ذات تمويل ضخم
واتصاالت خارجية تستند على عناصر ذات قدرات وخبرات رفيعة تصل لحد

"قيادة الطائرات" ،كتنظيم داعش اإلرهابي.

 -2هل تتمكن أية شبكة أو منظمة إرهابية من تصنيع سالح نووي؟ :لكن المشكلة

تظل على ما هي عليه ،فال أحد يعرف بدقة ما قامت به أو لم تقم به شبكات
قادر على استبعاد أي شيء،
ا
الجريمة المنظمة في هذا االتجاه( ،)2ولم يعد أحد
فهذا االحتمال سيظل قائما -حتى إذا لم تكن هناك دالئل إثبات -إلى أن يثبت
العكس ،خاصة مع وجود أوضاع توحي أحيانا بأن بعض عناصر مثل تلك

1 -Matthew Bunn and others, Preventing Nuclear Terrorism: continuous improvement
or dangerous decline? (Cambridge: Belfer Center for Science and International
Affairs, Harvard Kennedy School, March 2016. pp 10-12.
the

Security,

Nuclear
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Preventing

Kane

Samuel

2-By

Nonproliferation Regime, and the Threat of Terrorist Nukes, Global Solutions Org,
2012, p9.
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االحتماالت تبدو ممكنة ،ففي بداية عام 2008م ،كان هناك سيناريو يتم التحذير
منه بجدية ،من أن عناصر شبكة أو تنظيم إرهابي قد يتمكن من االستيالء على
رؤوس نووية أو مواد نووية ،إذا انهارت األوضاع األمنية في بعض دول العالم

في وقت بدا فيه أحيانا أنها يمكن أن تنهار.

 -3ما هي التقديرات الحديثة بشأن احتماالت اإلرهاب النووي؟ :أ -تيار يؤكد أن
احتماالت وقوع تلك األعمال ال تزال قوية ،وأن هناك مشكالت من نوعية حالة

عدم االستقرار الداخلي في غالبية دول العالم ،أو انتشار البرامج النووية المدنية،
تدفع في اتجاه تفاقم الموقف ،وزيادة احتماالت حدوث مفاجآت سيئة .ب -تيار
آخر يقرر أن المشكلة أقل خطورة مما تبدو عليه ،أو تطرح به ،وأنه يجب –حسب

تعبير سائد– "االحتفاظ بالهدوء" في التعامل معها ،ورصد التحوالت التي تشهدها

في الفترة األخيرة ،وأهمها اتجاه شبكات الجريمة المنظمة أو المنظمات اإلرهابية
إلى استخدام أساليب تدمير شامل أخرى ،غير نووية.

املبحث التمهيدى
ماهية اإلرهاب النووي
ال يمكن ألحد أن يختلف مع الطرح القائل بأن واحدا من أكبر المخاطر التي يمكن أن

يواجهها العالم هي وقوع سالح نووي في أيدي شبكة إرهابية أو منظمة إجرامية ،وهو الموضوع
الرئيس الذي ركز عليه مؤتمر األمن النووي في ضيافة الرئيس األميركي باراك أوباما .ولقد
خطر استراتيجيا
ا
مؤخر نتيجة لتصاعد األعمال اإلرهابية أنها أصبحت
ا
أدرك المجتمع الدولي

يهدد جميع الدول ،بما فيها تلك التي كانت تعتقد أنها بمنأى عن العمليات اإلرهابية( .)1وذاق
ذلك العالم الذي ظن أنه في منأى عن العمليات اإلرهابية في  11سبتمبر 2001م ،طعم
اإلرهاب ،وظهر عالم أكثر غموضا وخطورة من العالم الذي كنا نعرفه قبل ذلك ،وأصبح

األبرياء في مختلف دول العالم أهدافا لنوع جديد من الحرب ،ويحاول اإلرهابيون الحصول على
 -1انظر د .عبد هللا األشعل ،القانون الدولي لمكافحة اإلرهاب ،مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر،
القاهرة2003 ،م ،ص.122
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أسلحة الدمار الشامل ) ،-(WMDوكان اإلرهابيون قد أثبتوا استعدادهم الستخدام هذه األسلحة
الفتاكة قبل  11سبتمبر باستخدام الغاز السام في مترو األنفاق بطوكيو ،وأصبحت هذه

األسلحة هي أسلحة اإلرهابيين المفضلة ألنهم يريدون على وجه التحديد تدمير حياة األبرياء
على نطاق شامل وأعظم خطر يهدد العالم اليوم هو الربط بين اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار

الشامل ،من هنا فإن وضع وتنفيذ سياسات لمنع وصول مواد نووية مثل اليورانيوم أو
أمر مطلوبا
البلوتونيوم إلى أيدي الجماعات اإلرهابية أو شبكات الجريمة المنظمة ،يعتبر ا
وملحا.
وها هو األمين العام لألمم المتحدة السابق كوفي عنان في خطابه أمام قمة مدريد في
مارس عام 2000م يؤكد على العمليات اإلرهابية النووية بقوله" :ال يزال في كثير من األحيان

معاملة اإلرهاب النووي من الخيال العلمي ،وهذا ما كنت أتمنى أن يكون ،ولكن لألسف نحن
نعيش في عالم من المواد الخطرة الزائدة وارتفاع الدراية التكنولوجية ،والتي يعلمها اإلرهابيون

بشكل وأضح ."...ومما يؤكد على أن استخدام اإلرهابيين للسالح النووي ليس ضربا من
ضروب الخيال العلمي ،ويصرح الوزير األلماني يوشكا فيشر "استخدام األسلحة النووية من
قبل اإلرهابيين لن يؤدي إلى مأساة لإلنسانية فقط ولكن من المرجح أن تعيد البشرية لبداياتها
األولى(.)1
املطلب األول -تعريف جرمية اإلرهاب:

على الرغم من أن التاريخ يذخر بأمثلة على استخدام اإلرهاب كأداة لتحقيق أهداف
سياسية ،إال أن الجهود الدولية لتعريف اإلرهاب وقمعه تعود إلى الماضي القريب ،وحين

نتطرق إلى ظاهرة اإلرهاب تظهر مشكلتان :األولى تتمثل في الفشل إلى التوصل لتعريف
ظاهر لإلرهاب ،يمكن استعماله ،والثانية تجلى في وجود خالفات عميقة بشأن الطرق المناسبة
للتعامل مع خطر حصول هجمات إرهابية ،وتعمل هاتان المشكلتان إلى إعاقة الجهود الدولية
والقومية الهادفة إلى التخلص من اإلرهاب؛ ومن المرجح أن تظل جزءا من النقاشات
والمناظرات الجارية حول هذه الظاهرة لفترة طويلة مقبلة .وسعى المجتمع الدولي إلى بذل

 -1مجلة و ازرة الخارجية األمريكية ،ص.2
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جهود كبيرة للتوصل إلى مفهوم مشترك لإلرهاب ،فاإلرهاب عمل ال إنساني وال أخالقي ال تقره

الشرائع السماوية ،وال القوانين الوضعية ،ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان وقيمة( .)1ويقول
اللواء حسين المحمدي بوادي" :إن من أصعب جوانب دراسة اإلرهاب هو محاولة الوصول إلى

تعريف محدد له ،فعلى الرغم من تنامي خطورة هذه الظاهرة التي ال يختلف في شأنها اثنان
فإن وضع تعريف دقيق لها ،واجهته عدة صعوبات تحكمها الخلفيات األيدولوجية
والمصلحية"( .)2ورغم ما يشكله اإلرهاب من أهمية وخطورة كبيرة على الدول والمجتمعات إال
أن الدول والمنظمات الدولية غير قادرة على وضع تعريف محدد لإلرهاب ،وذلك الختالف

أسباب اإلرهاب وكيفية تعامل الدول مع التجارب اإلرهابية .حيث إن التشريعات القانونية

لمعظم الدول غير متفقة مع كون اإلرهاب جريمة مستقلة لها أركانها الخاصة أو أنه مجرد

ظرف مشدد أو وسيلة لتنفيذ جرائم أخرى ،فتسمى أحيانا ب ـ ـ ـ (الجريمة اإلرهابية) وأحيانا أخرى
تسمى بالجرائم اإلرهابية ،فيما تحجم بعض التشريعات أو االتفاقيات الدولية عن إطالق صفة
الجريمة عليه وتشير إليه باألعمال اإلرهابية( .)3ونظ ار ألهمية تعريف اإلرهاب كأساس لتحديد

معالمها ،غير أن المجتمع الدولي لم يتوصل إلى يومنا هذا إلى اتفاقية دولية يعرف بموجبها
مفهوم اإلرهاب( .)4وعلى مستوى االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام 1998م عرفته بأنه
"كل فعل من أفعال العنف والتهديد أيا كانت بواعثه وأغراضه ،يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي
أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو
1- Christidis Helene Styianou, Les droits de 1 home et la lute contre le terrorisme,
Memoire de recherche pour 1 obtention du diplôma d université de 3eme cycle
"Droits fondamentaux" université de Nantes 2003,pp 30,55.

 -2انظر :اللواء د .بوادي حسنين المحمدي ،حقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرهاب وسندان الغرب ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية2004 ،م ،ص.54
 -3انظر :د .جالل عز الدين ،أ حمد ،اإلرهاب والعنف السياسي ،دار الحرية للطباعة والنشر ،القاهرة1986 ،م
ص .10
4- Reynald Ottenhof: Approche criminologiqua et victimoiogique du terrotismte. In,
Terrorisma, Victimes, et responsabilités pénale international SOS attentats,
Doucet Ghislaine(S/D) Calmann - Levy, Paris, 2003, P487.
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أمنهم للخطر ،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بإحدى المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة ،أو
احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد المواد الوطنية للخطر"(.)1
املطلب الثاني -مفهوم اإلرهاب النووي:

بعد سقوط االتحاد السوفيتي والضعف الذي رافق مفاصل السلطة في روسيا أصبحت
الكثير من المؤسسات العسكرية لالتحاد المنهار بما تحتويه من أسرار نووية خطيرة مكشوفة،
وعاش العلماء الروس تلك الفترة عاطلين عن العمل ،مما دفع الدول الطامعة وراء التكنولوجيا
النووية للعرض عليهم العمل لديها ،والخوف الذي سيطر على العالم في تلك الفترة من حصول

شبكات الجريمة المنظمة أو الجماعات اإلرهابية القوية جهودها من أجل الحصول على
التكنولوجيا الالزمة إلنتاج قنابل نووية صغيرة( .)2وعلى الرغم من عدم وجود أسلحة دمار
شامل في هجمات  11من سبتمبر 2001م كانت الواليات المتحدة تتوقع هجوما إرهابيا نوويا،

إال أن القلق من حدوث أي عملية إرهابية نووية ما زال قائما( .)3اإلرهاب النووي يطلق على

توقع هجوم انتحاري لمجموعة إرهابية على منشأة نووية ،فالتهديد بحدوث ذلك يعني مأساة
إنسانية بكل المقاييس( ،)4ويمكننا القول بأن اإلرهاب النووي يشمل كل هذه الجرائم إذا ما تم

فيها استخدام مواد نووية أو مشعة أو كانت موجهة ضد المرافق النووية بما فيها تلك العمليات

المتعلقة بنقل وتداول هذه المواد بطرق غير مشروعة وغير مصرح بها قانونيا(.)5

وعرف أيضا بأنه أعمال العنف والتدمير التي تقوم بها الجماعات غير الحكومية
 -1األمانة العامة لمجلسي وزراء الداخلية العرب ،االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب 1998م ،ص.207

 -2انظر :أشتون ب٠كارثر .و د .ويليام٠ج بيري وزي ر الدفاع األمريكي األسبق .الدفاع الوقائي استراتيجية
أمريكية جديدة لألمن ،ترجمة أسعد حليم ،ط 2001 ،1م ،مؤسسة األهرام ص.138
 -3انظر :تشارلز تاونزند ،ترجمة محمد سعد طنطاوي ،مراجعة هبة نجيب مغربي ،اإلرهاب مقدمة قصيرة جدا،
ط ،1مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة2014 ،م ،ص.40

 -4انظر :د .إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي  ،اإلرهاب ومحاربته في العالم المعاصر ،كتب عربية2006 ،م،
ص.118
 -5انظر :د .عبد الرحمن بن سعيد الغامدي ،مخاطر اإلرهاب النووي ،الملتقى العلمي حول استراتيجية عربية
لألمن النووي ،الرياض2013/6/5-3 ،م .ص .26-24

[]167

املكافحة الدولية حليازة شبكات اجلرمية املنظمة ..............................الدكتور مجال عبده عبد العزيز

بواسطة المتفجرات النووية أو التهديد باستخدامها ،وذلك بهدف إلحاق الدمار ،وخلق الرعب
والخوف والحصول على االهتمام ،وابتزاز للدولة المستخدم ضدها(.)1

املبحث األول
حيازة شبكات اجلرمية املنظمة لتكنولوجيا اإلرهاب النووي
ظل اإلرهاب لسنوات طويلة يعتمد على األسلحة القديمة المتعارف عليها من متفجرات
وبنادق ..إلخ ،وأصبح من السهولة مع التقدم التكنولوجي حصول التنظيمات والشبكات
اإلرهابية على مختلف األسلحة كالصواريخ والقاذفات الدقيقة ،واستعانت بالعلم الحديث من

مخترعات حديثة لتحقيق أهدافها .وتتعدد صور حيازة شبكات الجريمة المنظمة لتكنولوجيا
اإلرهاب النووي ،وهي:

املطلب األول -جرمية اإلرهاب الكيماوي والبيولوجى:

المقصود به تلك العمليات اإلرهابية التي تستخدم فيها األسلحة الكيميائية ما قامت به
المنظمة اليابانية (أوم شيرنيكيو) عام 1996م في أنفاق طوكيو باستخدام وسائل كيمياوية
خانقة( ،)2وهذا اإلرهاب يمكن أن تقوم به الشبكات والتنظيمات الجماعات اإلرهابية واألفراد،
كما يمكن أن يمارس من قبل الدول( ،)3وتشمل المواد الكيميائية غازات األعصاب والغازات
الكاوية والخانقة وغازات الدم ،وغيرها من الغازات السامة ،وقد تتمكن العناصر اإلرهابية من
الحصول على هذه األسلحة واستخدامها بواسطة الرش ،حيث يمكن نقلها بسهولة إلى األماكن

1- Reshmi Kazi, Nuclear Terrorism The New Terror of The 21st Century, Institute for
Defence Studies and Analyses, Idsa Monograph Series No New Delhi.27
December 2013,P14.

 -2انظر د .يوسف كوران ،جريمة اإلرهاب والمسؤولية المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي ،مرجع
سابق ،ص.3
3-http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/chemicaldamascussubur
bs#.VWTIMIIUVLM
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المراد استخدامها فيها( .)1ومن ناحية أخرى ،يمكن لتكنولوجيا النشر البسيطة ،وببساطة وضع
جرثومة ممرضة على أطعمة في مطاعم ،أو ثقب أكياس بالستيكية مملوءة بغاز أعصاب أو
إطالق مواد سامة من خزانات إلى نهر( .)2واإلرهاب البيولوجي "هو الميكروبات المسببة

لألمراض؛ وتشمل الجرائم بشكل رئيسي والفيروسات ،والسموم التي يتم تسخيرها لغرض

تعجيزي لقتل البشر ،وكل ما هو حي ،ومن األمثلة على ذلك البكتيريا التي تسبب الجمرة
الخبيثة والطاعون ،والفيروسات مثل (الكورونا كوفيد  ،19والذي أعلت منظمة األمم المتحدة

أنه وباء عالمي يجتاح الكرة األرضية في2020م) والجدري وااليبوال( .)3وتأتي األسلحة
البيولوجية على رأس أسلحة التدمير الشامل التي قد تلجأ إليها التنظيمات والشبكات اإلرهابية،

نظر لسهولة تصنيعها وقلة تكلفتها ،إذ ال تحتاج تقنية
حيث يطلق عليها قنبلة الفقراء النووية ا

ودمار ،وهي ال تحتاج إلى طرق مكلفة
ا
متقدمة أو معقدة ،كما تعد أشد األسلحة فتكا
لتوصيلها ،إذ يمكن استخدام وسائل الرش على هيئة رذاذ ،أو من خالل نقل العدوى إلى

نظر ألنها
حيوان أو حشرة يتم نشرها في األماكن المستهدفة باإلضافة إلى صعوبة اكتشافها ،ا

عديمة اللون والطعم والرائحة ،وهو ما يمكن الفاعل من الهرب واالختفاء.

()4

ولقد انتشر هذا

النوع من اإلرهاب في العصور الحديثة نتيجة التقدم العلمي في المجاالت المتعددة ،ولعل ما
حدث في والية أوريجونا بالواليات المتحدة في سبتمبر 1984م ،حيث استخدمت شبكات
إرهابية صغيرة ميكروب السالمونيال المسبب للنزالت المعوية والتيفويد لتلويث بوفيه السلطات
 -1انظر :د .عبد الحفيظ بن عبد هللا المالكي ،اإلرهاب جريمة العصر ،مطابع الحميضي ،ط األولى1431 ،هـ-
2010م ،ص ص.145-144

 -2انظر :د .جان باسكال ازندروز ،أسلحة التمزيق الشامل ،كتاب نزع السالح واألمن الدولي ،بدون تاريخ نشر،
ص.1046
)3- Bob Graham, Chaiiman, Jim Talent, Vice-Chairman, Graham Allison. Robi, Steve
Rademaker. Tim Roemer Cleveland, Wendy Sherman. Henry Sokolski, Rich
Verma, The Report of the Commission on the Prevention of WMD Proliferation
and Terrorism, A36Division of Random House, Inc New York, December 2008,
p36.
 -4انظر :د .عبد الحفيظ بن عبد هللا المالكي ،مرجع سابق ،ص.144
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المفتوح في عشرة مطاعم بمدينة داليس ،وتسبب في إصابة ٧٥١حالة بنزلة معوية حادة ،وذلك
العمل اإلرهابي قامت به جماعة راجنيشيز الدينية ذات األصول الهندية ،ويمكن في هذا
الصدد اإلشارة إلى موجة الذعر والهلع التي اجتاحت أمريكا عقب  11سبتمبر 2001م ،حيث

استخدم إرهابيون مجهولون طرودا بريدية ملوثة بجرثومة األنتراكس القاتل( .)1هذا ولم يعد من
المستبعد ،استخدام الشبكات والتنظيمات اإلرهابية لألسلحة البيولوجية ضد الدول المناهضة لها
بغرض إحداث أكبر خسائر في القوة البشرية ومصادر الثروة الحيوانية والنباتية ،والتأثير على
معنويات الشعوب واقتصادياتها( ،)2وإذا أراد إرهابي اللجوء إلي جرثومة ممرضه ومعدية للغاية
لكنها ال تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان ،كالحمى القالعية فإن أدوات نشر بسيطة ستكون

مالئمة إلحداث ضرر أو فوضى اقتصادية واسعة في تلك الدول( .)3وتعتمد شبكات اإلرهاب

المنظم على عدة طرق للحصول على هذه األسلحة ،مثل االعتماد على جماعات وسيطة أو
السرقة من المنشآت أو بالشراء المباشر من مراكز البحوث(.)4
املطلب الثاني -اإلرهاب بالقنابل النووية:

اإلرهاب النووي لم يكن يمثل تحديا حقيقيا عاجال ،واآلن يدرك العالم أنه خطر حقيقي

ال يمكن تنحيته جانبا ،إذ إنه أصبح في المواجهة تماما ،والسبب أن حوادث 11

سبتمبر2001م قد أظهرت استعداد بعض الناس للتضحية بحياتهم ،وهي نقطة جوهرية وإن
اخترع الصواريخ البالسيتية في الخمسينات هو الذي جعل القنبلة الذرية سالحا مطلقا مرعبا؛
ا
فإن اقتران أعمال اإلرهاب بانتحار جماعي للعناصر اإلرهابية ،قد جعل استخدام أساليب

 -1انظر :د .أسامة الباز ،د .عبد الهادي مصباح ،األسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات
واإلرهاب ،مرجع سابق ،ص .98
 -2انظر د .عبد الرحمن رشدي الهواري ،التعريف باإلرهاب وأشكاله ،بحث علمي قدم في ندوة اإلرهاب والعولمة
منشور ضمن اوراق عمل الندوة .الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية2018 ،م ،ص.16
 -3انظر :د .جان باسكال زندروز ،أ سلحة التمزيق الشامل ،كتاب نزع السالح واألمن الدولي ،مرجع سابق،
ص.1046
 -4انظر :د .عبد الرحمن رشدي الهواري ،التعريف باإلرهاب وأشكاله ،بحث علمي قدم في ندوة اإلرهاب والعولمة
منشور ضمن أوراق عمل الندوة .الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ص .16
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التدمير الشامل من جانب مثل هذه العناصر غير مستبعدة"( .)1وتبعا لما يذكر العديد من

الخبراء األمريكيين أنفسهم ،فإن هناك العديد من الحواجز العلمية والتقنية التي يجب عبورها

لتحويل القنابل المشت ارة أو المواد النووية إلى أسلحة حقيقية( .)2ولكن االحتمال األكبر من

جانب المنظمات والشبكات اإلرهابية قد يتم في إطار االحتماالت اآلتية:

أ -قد تتحقق األهداف اإلرهابية من خالل استخدام القنبلة النووية "انفجارها يمكن أن
يؤدي إلى التلوث اإلشعاعي ولمسافات تتخطى عشرات الكيلومترات المربعة من
مدينة وسوف يتطلب إخالؤها وتطهيرها  100من الماليين من الجنيهات ويستغرق
أسابيع أو عدة شهور على األقل"( ،)3وهي سالح نووي ولكنه ليس متقدما ،مشحونا

بالمواد المشعة ،علما بأن مثل هذه المواد تستخدم بصورة واسعة في المجاالت
الطبية والصناعية ،كما أن الحصول عليها أكثر سهولة من الحصول على
البلوتونيوم واليورانيوم الالزمين لصنع قنبلة نووية بسيطة(.)4

ب -احتماالت استهداف المفاعالت النووية ،وفقا لما أطلقت عليه العديد من الكتابات
"الحرب اإلشعاعية" ) ،)Radiological Warالتي يعد شن هجمات تقليدية ضد

كثير عن التسريبات
ا
المنشآت النووية أهم أساليبها ،وهو ما ينتج آثار تختلف

اإلشعاعية على غرار حادثة "تري مايلز ايالند" بالواليات المتحدة( ،)5وعلى غرار

انفجار مفاعل تشرنوبل عام 1986م في أوكرانيا باالتحاد السوفيتي السابق.

 -1انظر :د .محمد عبد السالم ،اإلرهاب النووي داخل دائرة الممكن ،األهرام ،القاهرة ٢١نوفمبر 2016م ،ص.7
 -2انظر :د .محمد عبد السالم ،اإلرهاب النووي ،مرجع سابق ص8ه.
3- Dr. Frank Barnaby, Dirty Bombs and Primitive Nuclear Weapons, Oxford
Research Grou, June 200, P2.
 -4هانز بليكس ،أسلحة الرعب :إخالء العالم من األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ،ترجمة مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت2007 ،م ،ص.40
 -5آيالند مايل  )TMI-2( 2مفاعل قرب ميدلتاون ،بنسلفانيا ،ذاب جزئيا بانخفاض في  28مارس 1979م.
وكان هذا الحادث األكثر خطورة في الواليات المتحدة ،كان هذا الحادث هو األكثر أهمية في تاريخ صناعة
توليد الطاقة النووية التجارية للواليات المتحدة األمريكية ،حيث أسفر الحادث عن تسرب حوالي  481بيتا-

بيكريل ( 13مليون كوري) من الغازات المشعة ،وأقل من  740غيغا بيكريل (20كوري) متاح على الرابط
اآلتي:

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html
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املبحث الثاني
جرائم اإلرهاب النووي املنظم
يرتبط اإلرهاب النووي في الغالب بالتنظيمات اإلرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي
تمارس اإلرهاب العام المتعارف عليه دوليا ،وقد تتخذ الشبكات اإلرهابية المنظمة على اختالف

تنوعها وتباين أهدافها من اإلرهاب النووي برنامجا لها لتحقيق مكاسب خاصة ،وهو ما يسمى

بـ )اإلرهاب النووي المنظم) ،ويتسم اإلرهاب النووي المنظم بالعالمية( ،)1باإلضافة إلى طابعه
الشمولي وتقنيته المتطورة ،لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى شبكات اإلرهاب النووي المنظم

(المطلب األول( ،ثم نماذج عن حوادث لشبكات ومنظمات اإلرهاب النووي المنظم (المطلب
الثاني).
املطلب األول -شبكات اإلرهاب النووي املنظم:

في العقود األخيرة تعاضمت نزعات اإلرهاب والتطرف في العالم من خالل سلوك
التنظيمات اإلرهابية اآلخذة في االتساع رأسيا وأفقيا ،مستخدمة وسائل مبتكرة وغير تقليدية
الرتكاب أفعال عدائية وإرهابية ضخمة باستعمال مواد نووية أو إشعاعية ،ولعل أبرز وجود
هذه التنظيمات اإلرهابية واتساعها يعود إلى اختالفات عقائدية وإيديولوجية ،ومصالح مادية

ومعنوية ،باإلضافة إلى تسابق الدول في مجال التسلح النووي ،واالستخدام السلمي للطاقة
النووية خاصة في مجال توليد الكهرباء والطب اإلشعاعي ،ورغبة بعض الدول تخفيض حجم

مخزونها النووي بالبيع( ،)2وضعف وسائل الحماية واألمن لدى بعض الدول على منشآتها
النووية ،ووجود حاالت كانت فيها المواد النووية عرضة للسرقة والخروج عن نظام السيطرة

والتحكم ،أو التداول غير المشروع فيها ،أو استغالل عمليات دفن النفايات النووية في تسريبها
بغطاء غير مشروع من دول ومراكز يحركها المال ،وتديرها منظمات اإلرهاب وجماعات

 -1مرفت محمد البارودي ،اإلرهاب النووي ومجابهته ،مرجع سابق ،ص.43

 -2مهداوي عبد القادر ،االستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي،
رسالة دكتوراه ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان2014 -2013 ،م ،ص.322
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وشبكات الجريمة المنظمة لذلك؛ ينبغي التعريف بشبكات اإلرهاب المنظم (الفرع األول) ،ثم

تصنيف شبكات اإلرهاب النووي المنظم (الفرع الثاني).
الفرع األول -تعريف شبكات اإلرهاب املنظم:

يطلق وصف منظمة أو شبكة إرهابية على كيان أو حركة أكثر خطورة ،تمارس العنف

مما يمكن أن يكون عليه فرد وحيد العتمادها على موارد مشتركة ،وقيامها بأعمال مشتركة،
حيث تتخذ شبكة من المحرضين والممولين والمجندين والمدربين وموفري الدعم اللوجيستيكي،

الذين يجعلون أفعال العنف ممكنة من جهودهم المشتركة ،وينطبق هذا المفهوم على
التنظيمات اإلرهابية ذات البنية الهرمية والتنظيمات األفقية التي تعمل باستقاللية كبيرة مثل

خاليا تنظيم القاعدة .فالمنظمة اإلرهابية تفترض قيام مجموعة من العناصر حتى ينطبق
عليها هذا الوصف وهي:
أ -وجود عدد من األشخاص المرتبطين بعالقات تسلسل هرمي وتبعي.
ب -يتطلب االنخراط كعضو في المنظمة ،القبول بأغراض الجماعة وبنتائج أعمالها.

ج -أن تكون المشاركة في أعمال المنظمة دائمة وغير متقطعة.

وتتسم جماعات وشبكات الجريمة المنظمة بخصائص مشتركة مع المنظمات اإلرهابية

) (Organized Crimeلكن مع وجود فارق كبير في الدافع اإليديولوجي للجماعة اإلرهابية،

ومع ذلك هناك عالقات متشابكة بين عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات اإلرهابية ،من
حيث حاجة هذه األخيرة لألموال التي تحصل عليها لتمويل عملياتها اإلرهابية( ،)1بل األخطر
نظر
من ذلك هو إمكانية حصول اإلرهابيين على قنبلة نووية تامة الصنع من خالل ش ارئها ،ا
لما تمتلكه منظمات اإلرهاب المنظم من أموال توفرها لها شبكات الجريمة المنظمة مقابل أن

تتولى حمايتها .كما تختلف قدرات الجماعة اإلرهابية بحسب الجهات التي تدعمها ،حيث قد

يكون للجماعة التي تلقي دعما من دولة ما قدرات متميزة وشكل واضح بالنسبة لبعض أنواع

 -1انظر :د .محمد عبد السالم ،اإلرهاب النووي داخل دائرة الممكن ،األهرام ،القاهرة  21نوفمبر 2016م،
ص. 7
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نظر إلمكانية ما يتاح ألفراد الجماعة من دعم مالي ومأوى آمن
وأشكال اإلرهاب النووي( ،)1ا

ومعسكرات تدريب ،وفي هذا السياق تشير تقديرات خبراء األمن النووي أن المنظمات اإلرهابية
التي تمتلك القدرات الكافية وتتمتع بالتنظيم الجيد ،تستطيع صنع قنبلة نووية بسيطة دون

الحصول على مساعدة من أية دولة ،بشرط أن تتمكن من تأمين ما يكفيها من المواد

االنشطارية التي يمكن شرؤاها بكميات صغيرة ،مما يزيد من صعوبة الكشف عنها ،وتقل هذه
الصعوبة إذا ما قدمت دولة أو جهة ما قنبلة كاملة لتلك الجماعة .ومن أشهر شبكات اإلرهاب
المنظم التي عرفها التاريخ المعاصر يمكن ذكر :جماعة الكتائب الحمراء اإليطالية في

السبعينات والثمنينات ،ونظيرتها الفرنسية واأللمانية "العمل المباشر" و"فصيل الجيش األحمر"،
ومنظمة إيتا اإلسبانية أو "وطن الباسك والحرية" ،والجماعة االنفصالية السريالنكية العنيفة،
وجبهة نمور تحرير التاميل ،وبعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001م نالت الجماعات
والشبكات اإلرهابية المنظمة اهتماما استثنائيا في وسائل اإلعالم العالمية وبتغطيات كبيرة
ألخبار وأحداث هذه التنظيمات ،خصوصا تلك التي تنسب إلى العالم اإلسالمي كتنظيم
"القاعدة" الذي يعد من أكثر الشبكات والمنظمات اإلرهابية المنظمة شهرة ،بما في ذلك
الجماعات التي تنتسب إليها "كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب" ،و"تنظيم القاعدة في بالد
الرافدين" ،و"تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي "وغيرها(.)2
الفرع الثاني -تصنيف شبكات اإلرهاب النووي املنظم:

تصنف جماعات اإلرهاب النووي المنظم عموما إلى صنفين رئيسيين ،وهما:

 -1شبكات إرهابية منظمة ذات برنامج عام :حيث تقوم هذه الجماعات بممارسة

اإلرهاب بوجه عام ،وقد يكون اإلرهاب النووي أحد مكوناتها ،فتسعى لتحقيق

أهدافها من خالل التهديد بتخريب المنشآت والمرافق النووية أو التهديد باالستيالء
على المواد النووية والمشعة.

 -1مرفت محمد البارودي ،التنظيم القانوني لمجابهة الحوادث النوويية واإلشعاعية والتعويض عن أضرارها ،دار
النهضة العربية ،القاهرة2012 ،م ،ص.23

 -2بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،رسالة دكتوراه ،جامعة عبد
الحميد باديس – مستغانم ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر2019/2018 ،م ،ص ص .399-397
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 -2شبكات إرهابية منظمة ذات برنامج خاص :هذا النوع من شبكات الجريمة

المنظمة تتخذ برنامجا خاصا لممارسة أعمال اإلرهاب النووي يتضمن جرائم ذات
خطورة معينة على المفاعالت النووية ،أو الشركات أو المصانع التي تنشئ

المفاعالت ،أو االعتداء على العلماء النوويين ،وال شك أن هذه الجماعات هي

األكثر خطورة ،ألنها تصوب أهدافها بكل ما يتصل بتهديد األمن النووي ،ويمكن

تقسيمها إلى ثالثة أنواع:

أ -النوع األول :يتمثل في إنشاء شبكة إرهابية منظمة متخصصة في تنفيذ جرائم
ذات طابع خاص تجعل االعتداء على الطاقة النووية أحد الوسائل اإلرهابية

لتنفيذ أهدافها ،كالقيام بتدمير منشأة نووية بهدف إطالق مواد مشعة ،أو الهجوم
على موقع به أسلحة نووية ينتج عنه إحداث إنذار عام ،أو الهجوم على وسيلة

نقل سالح نووي أو محطة نووية.

ب -النوع الثاني :يتمثل في إنشاء شبكة إرهابية تهدف إلى تحقيق الربح من خالل
األفعال العدائية التي تقع على الطاقة النووية كسرقة المواد النووية أو

اإلشعاعية ،واإلتجار غير المشروع بها للحصول على أرباح كبيرة ،أو سرقة

معدات أو أشياء نووية لما لها من مخاطر مدمرة بقصد االبتزاز ،والقيام

باختطاف العلماء النوويين أو العاملين في المحطات النووية واحتجازهم كرهائن
مقابل الحصول على فدية.

ج -النوع الثالث :الجماعات أو الشبكات اإلرهابية المناهضة للتكنولوجيا النووية
التي تقف ضدها بدعوى حماية البيئة ،وهذا من خالل األفعال العمدية الخاصة

بتخريب المنشآت النووية قيد اإلنشاء ،وقتل العلماء النوويين واختطافهم ،وتدمير
المصانع التي يتم فيها تصنيع أجهزة خاصة بالمنشآت النووية ،أو سرقة الوقود

النووي لتعطيل عمليات تشغيل المفاعالت النووية(. (1

 -1مرفت محمد البارودي ،التنظيم القانوني لمجابهة الحوادث النوويية واإلشعاعية والتعويض عن أضرارها ،مرجع
سابق ،ص.31
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املطلب الثاني -مناذج عن حوادث لشبكات ومنظمات اإلرهاب النووي املنظم:

تعتبر محطات الطاقة النووية ومفاعالت البحوث المدنية ،بما في ذلك محطات

تخصيب اليو ارنيوم ومحطات تصنيع الوقود أهدافا للهجمات اإلرهابية ،وقد سجل التاريخ عدة

حوادث لإلرهاب النووي قامت به العديد من شبكات الجريمة المنظمة والجماعات اإلرهابية

بدوافع مختلفة ،كما أن أحداث  11سبتمبر 2001م أكدت احتماالت ومخاوف االستخدام
الفعلي لألسلحة النووية في هجمات إرهابية( ،)1فإذا امتلك اإلرهابيون قدرات نووية ،فإن ذلك

يفتح لهم الطريق الستخدامها طبقا لفكرتهم القائلة( :افعلها بمجرد الحصول عليها(( ،)2لذلك

نستعرض في هذا المطلب بعض النماذج عن حوادث اإلرهاب النووي المنظم التي وقعت في
عدة مناطق من العالم )الفرع األول) ،ثم نماذج عن شبكات اإلرهاب النووي المنظم في الوقت

الحاضر (الفرع الثاني).

الفرع األول -مناذج عن حوادث لشبكات ومنظمات اإلرهاب النووي املنظم على املستوى
الدولي:

وقعت العديد من حوادث اإلرهاب النووي المنظم نفذتها شبكات إرهابية في مناطق

مختلفة من دول العالم ،ويمكن إلقاء نظرة عامة على هذه الحوادث كما يأتي:

 -1حوادث اإلرهاب النووي في إسبانيا :تشكلت في إسبانيا منظمة مسلحة تدعى
ختصار "إيتآ" عام 1959م
ا
"منظمة وطن الباسك و باسم" الحرية" ،أو ما تعرف ا
في منطقة الباسك الواقعة على الحدود بين إسبانيا وفرنسا التي تهدف إلى فصل
إقليم الباسك واستقالله عن إسبانيا ،وقد قامت هذه المنظمة بسلسلة من الهجمات
واالعتداءات اإلرهابية استمرت طيلة فترة الستينات وحتى منتصف الثمانينات،

ومن أهمها:

أ -في يناير 1974م قامت المنظمة بوضع قنبلة في حجرة لمفاعل ليمونيز النووي
في مدينة بلباو تسببت في قتل عامل ،وحدوث تخريب متوسط الحجم في محيط
 - 1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق ،ص.400

خطر ماثال الواليات المتحدة لم تعد
ا
 -2محمد عبد السالم" ،دراسة جديدة :اإلرهاب النووي للقاعدة ال يزال
المستهدف الرئيسي ،مصر 2013م ،ص.7
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المفاعل بعدما تسلل أعضاء الجماعة أو الشبكة إلى الموقع رغم اإلجراءات
األمنية المشددة.
ب -في ديسمبر 1977م قامت المنظمة بشن هجوم على موقع إنشاء محطة
الطاقة النووية المكونة من مفاعلين بمدينة ليمونيز بالقرب من بلباو.

ج -في نوفمبر 1979م قام خمسة أعضاء من منظمة "إيتآ" بشن هجوم على
مصنع ماليانو للمعدات واآلالت النووية بالقرب من مطار سانتانور ،ودمروا

كبير منه باستعمال المسدسات والقنابل والرشاشات ،حيث كان المصنع
ا
جزءا
يتولى إصالح المفاعل الخاص بمحطة ليمونيز الذي وقع تدميره في مارس

1978م.
د -في فبراير 1980م قامت المنظمة أيضا بتخريب وتدمير عدد كبير من
البطاريات الكهربائية المخصصة للمحطة النووية ليمونيز عقب هجوم على أحد
المصانع في منطقة فيتوريا شمال إسبانيا ،وقدرت الخسائر بـ  30مليون بزيتا،

إضافة إلى  7مليون بزيتا خسائر ناتجة عن تأخير إنشاء المحطة النووية.

هـ -وفي إطار حملة التصعيد المنظم لجماعة "إيتآ" ضد إنشاء المحطات النووية،

قام أعضاؤها في مارس 1978م بتهديد رئيس شركة إيبرديوويرو بالتصفية
الجسدية ما لم يوقف العمل في المفاعالت التي يتم بناؤها في منطقة ليمونيز،

وبالفعل نفذت المنظمة في يناير 1981م فعل االختطاف والتهديد بقتل رئيس

الشركة الذي عثر البوليس على جثته مصابة بطلقات نارية في  6فبراير ،مما
أدى إلى وقف إنشاء المحطة النووية ،وقبل ذلك قامت المنظمة في يوليو
1980م بتفجير ثالث محوالت كهربائية لبناء محطات للطاقة النووية في كل

من مقاطعة فيزكايا وجيوزكويا حيث تسببوا في خسائر تقدر بـ  70ألف
دوالر(.)1

 -2حوادث اإلرهاب النووي في أمريكا :شهدت الواليات المتحدة األمريكية عددا من
حوادث اإلرهاب النووي المنظم ،من بينها:

 -1مرفت محمد البارودي ،مرجع سابق ،ص .36
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أ -في مايو 1976م انفجرت قنبلتان بمقر الشركة المركزية للطاقة في ماين

( (Maineبمدينة أوغستا ،ووجدت رسالة خطية تفيد بمواصلة عمليات التفجير
إلى أن يتم التوقف عن التوسع في إنشاء المحطات النووية ،وقد كانت الرسالة

موقعة من منظمة تدعى "وحدة فريد هامبتون للقوات الشعبية".

ب -في أكتوبر 1977م تم تفجير قنبلة بالقرب من مركز للزائرين في محطة
ترويان النووية التابعة لشركة جنرال إلكتريك في مدينة بورتالند والية أوريجون،

وقد تبنت وحدة االعتداءات البيئية التابعة لجبهة التحرير الدولية الجديدة هذا
التفجير.
ج -وفي أكتوبر 1979م تم إرسال مجموعة من اإلنذارات عن وجود قنبلة في

المجمع النووي بأنديان بوينت ،ثم تبين أن هذه اإلنذارات كاذبة بعد انتهاء
المهلة التي حددها المهددون دون حدوث أي انفجار ،كما قام عضو من

جماعة فالن االنفصالية التي تسعى إلى استقالل بورتوريكو بمكالمة هاتفية
مفادها إخفاء قنبلتين في إحدى المفاعالت الثالثة الموجودة في موقع أنديان
بوينت ،وطلب بأن يوضع في مكان ما مبلغ خمسمائة ألف دوالر في موعد
محدد.

د -في  11أكتوبر 2001م قام مدير وكالة االستخبارات األمريكية (جورج تينيت)
بإطالع الرئيس بوش على تقرير يفيد بقيام تنظيم القاعدة بوضع قنبلة نووية في

مدينة نيويورك ،وقد تم نشر فريق دعم لمواجهة حالة الطوارئ النووية ،غير أن
إنذار كاذبا(.)1
ا
المعلومات الواردة في التقرير كانت تمثل

 -3حوادث اإلرهاب النووي في روسيا :في عام 1995م قام أعضاء المنظمة

اإلرهابية الشيشانية بزرع "قنبلة نووية" في حديقة موسكو العامة ،وهددوا بتحويل

موسكو إلى صحراء ملوثة بالنفايات المشعة كالسيزيوم –  137بعد أن كانت

السلطات الروسية قد وجدت بالفعل عبوة مشحونة بتلك المادة في قلب العاصمة

 -1مرفت محمد البارودي ،مرجع سابق ،ص .40 -38

[]178

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسكو قبل عامين من ذلك التهديد ،وقد قام أعضاء الجماعة بإخبار إحدى
المحطات التلفزيونية بوجود القنبلة وأحجموا عن تفجيرها.

 -4حوادث اإلرهاب النووي في جنوب أفريقيا :في يناير 1982م هاجمت قوات
منظمة أومكونتو وي سيزوي الجناح المسلح لحزب المؤتمر الوطني األفريقي المفاعل

النووي األول بمحطة كويبيرغ في جنوب إفريقيا بجوهانسبورغ الذي تم شحنها بالمواد

النووية ،ولحسن الحظ لم يكن قيد التشغيل ،وتسبب هذا الهجوم في تدمير المفاعل
وإحداث خسائر مادية قدرت بأربعة ماليين دوالر.

 -5حوادث اإلرهاب النووي في إسرائيل :في أكتوبر 2001م نشرت تقارير تفيد أن
إسرائيل ألقت القبض على رجل يرتبط بتنظيم القاعدة كان يحاول دخول مدينة رام

هللا في الضفة الغربية ،وهو يحمل معه قنبلة إشعاعية داخل حقيبته.
الفرع الثاني -مناذج عن حوادث لشبكات ومنظمات اإلرهاب النووي املنظم يف الوقت
احلاضر:

إن التقديرات التي أحاطت منذ البداية باحتماالت اإلرهاب النووي ال تزال تمثل أهمية
خاصة ،الرتباطها بمؤشرات ملموسة حول محاولة بعض التنظيمات اإلرهابية المعاصرة من
امتالك برامج لألسلحة النووية ،حيث أوردت اإلحصائيات الصادرة عن مركز بلفر للعلوم

والشؤون الدولية بجامعة هارفارد كنيدي لسنة 2010م أن عدد التنظيمات اإلرهابية التي تحاول
امتالك السالح النووي واستخدامه ضد الدول تصاعد في السنوات األخيرة

()1

لذلك ،سنقتصر

على تنظيمين إرهابيين معاصرين حاوال امتالك السالح النووي ،وهما :التنظيم اإلرهابي الدولي

"القاعدة" ،وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا "داعش" ،بوصفهما نموذجين لجماعات
أو شبكات اإلرهاب النووي المنظم.

 -1من الشبكات اإلرهابية ذات التنظيم اإلجرامى نذكر منها ...أ -عدد الجماعات اإلرهابية التي أبدت اهتماما

بالحصول على سالح نووي هي :تنظيم القاعدة ،االنفصاليين الشيشان ،جماعة لشكر طيبة (باكستان) ،أم
شينريكيو (اليابان) .ب -عدد الجماعات اإلرهابية التي قد تكون قادرة على حيازة األسلحة النووية واستخدامها

هي القاعدة ،االنفصاليين في شـ ـ ـ ـمال القوقـ ـ ـاز ،جماعة لشكر طيبة ،أوم شيزيكيو ،طالب ـ ـ ـان (أفغانست ـ ـ ـان).
ج -عدد الجماعات المعروفة التي حاوت ش ارء مواد نووية من السوق السوداء هي أوم شينريكيو ،القاعدة.
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 -1التنظيم اإلرهابي الدولي "القاعدة" :يعد تنظيم القاعدة أكبر وأخطر التنظيمات
اإلرهابية الدولية العابرة للحدود الرتباطه بتنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر

2001م( ،)1مؤسس هذا التنظيم "أسامة بن الدن" الذي قتل على يد قوات أمريكية
خاصة عام 2011م ،وتولى قيادة التنظيم خلفا له "أيمن الظواهري" ،كما تشير
التقارير ذاتها إلى صفقة كادت أن تتم بين زعيم التنظيم وعسكريين من آسيا
الوسطى من أجل حصوله على قنبلة نووية .أعلن التنظيم في عام 2001م عن

هدفه المتمثل في "قتل أربعة ماليين أمريكي" ،كما تم العثور على رسوم أولية
لقنابل نووية بدائية في معسكرات التدريب التابعة لمعاقل التنظيم بأفغانستان،
وألمح بعض قادته عن تمكنه من الحصول على أسلحة نووية ،وقد أكدت

التحقيقات التي جرت مع "رمزي بن الشيبة" أحد أهم مخططي عمليات القاعدة في
تفجيرات برجي التجارة العالمية  11سببتمبر 2001م أن المفاعالت النووية
األمريكية كانت ضمن قائمة أهدافه ،وساد تحليل يرتبط باألحداث مفاده أن الطائرة
الرابعة التي اختطفت في اليوم ذاته وتحطمت في بنسلفانيا ،كانت متجهة إلى

مركز نووي يرجح أنه محطة "ثري مايلز آيالند" ،وقد أشارت أحد التقديرات التي
نشرت في العام 2007م؛ أن تنظيم القاعدة سوف يواصل سعيه للحصول على
أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية الستخدامها في المستقبل ،كما أنه مهتم بتجنيد
منفذي عمليات جدد في الدول األوروبية والدخول بسهولة إلى الواليات المتحدة

األمريكية ،ووفقا لخبراء األمن النووي فإن السيناريو األرجح الذي يمكن أن يقوم به
تنظيم القاعدة وباقي التنظيمات الفرعية المرتبطة به من أجل شن هجوم يسفر عن

إصابات واسعة ،هو تفجير جهاز تلويث إشعاعي (قنبلة نووية) في مكان من
شأنه استقطاب تغطية إعالمية واسعة كوسط مدينة ،أو مدرج رياضي ،أو مسرح
أو أماكن عامة مشابهة ،علما أن استخدام جهاز التلويث اإلشعاعي أسهل على
 -1تم إدراج "تنظيم القاعدة" على الئحة المنظمات اإلرهابية لدى كل من مجلس األمن الدولي وحلف شمال
األطلسي(الناتو) واالتحاد األوروبي ومصر وأستراليا والهند وكندا وإسرائيل واليابان وغيرها من الحكومات
والمنظمات .متاح على الرابط اآلتي:

https://www.marefa.org
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غيره من أشكال الهجوم الكيميائي أو البيولوجي أو حتى األشكال األخرى لإلرهاب

النووي(.)1

 -2تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق "داعش" :برز تنظيم الدولة اإلسالمية
في الشام والعراق "داعش "في سنة 2013م ،حيث ابتكر هذا التنظيم اإلرهابي

أشكال غير معهودة من التجنيد والدعاية والتنفيذ ،ما جعله يتجاوز تنظيم القاعدة،
ويتبوأ مكانه كالعب أساس في بنية اإلرهاب الدولي في منطقة حساسة من العالم

منطقة الشرق األوسط وخارجها .وقد ذكر التقرير الصادر عن مركز بالفر للعلوم
والشؤون الدولية في مارس 2016م عن جامعة هارفارد المعنون (منع اإلرهاب
النووي) التحسين المستمر أو التراجع الخطير :أنه ال توجد أدلة قاطعة بالنسبة
لتنظيم "داعش" تفيد بوجود مساعي لديه المتالك أسلحة نووية على غرار

"القاعدة" ،إال أن قيام داعش بعمليات إرهابية ضخمة يحتاج فيها إلى تعبئة كثير

من الموارد بما فيها المتعلقة بالسالح النووي ،األمر الذي ينذر بتصاعد اإلرهاب
النووي لهذا التنظيم ،واعترف مسؤولون أمريكيون عن سعي مقاتلي تنظيم داعش
لشن هجوم على محطة الطاقة النووية في بلجيكا ،وذكرت وسائل اإلعالم

البلجيكية من جهتها أن اثنين من االنتحاريين الذين نفذوا هجمات بروكسل في

مارس 2016م قاما بتصوير ومراقبة التحركات اليومية لرئيس برنامج األبحاث

والتطوير النووي في بلجيكا ،وفك ار في تنفيذ الهجوم على منشأة نووية في البالد،

كما أثار هروب اثنين من العمال البلجيكيين تابعين إلحدى المحطات النووية

وااللتحاق بتنظيم داعش اإلرهابي في سوريا ،مخاوف جديدة من استهداف التنظيم
محطات الطاقة النووية في بلجيكا ،ما أدى إلى استنفار أمني في كامل أنحاء

البالد ،وبخاصة أن الشرطة البلجيكية أعربت عن قلقها من حجم معرفة العاملين
الهاربين بموقع وأسرار المحطة النووية الجديدة المحتمل استهدافها .وفي عام

2014م استطاع تنظيم داعش بعد االستيالء على مدينة الموصل العراقية
للحصول على مخبأين من (كوبالت 60 -بغرفة التخزين في جامعة الموصل،
 -1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق ،ص .407
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وتتميز هذه المادة بمستويات قاتلة من اإلشعاع تستخدم لمعالجة الخاليا
السرطانية ،وهي المكون األساس للقنبلة النووية ،وقال مسؤولون حكوميون وخبراء

نوويون :إن أعضاء داعش فشلوا في استغاللها ،ألنهم لم يعرفوا كيف يستخدمون
الكوبالت  60-دون تعريض أنفسهم لإلشعاع المميت )1(.وفي السياق نفسه حذر

الباحث "ماثيو بون" من جامعة هارفارد أن تنظيم "داعش" كان بالفعل على مقربة
من تصنيع أسلحة نووية واستخدامها ضد أهداف غربية ،وقال( :إن الهجمات
المحتملة تشمل تفجير عبوة ناسفة ،أو تخريب منشأة نووية ،أو استخدام قنابل

لنشر المواد المشعة( .من خالل ما تقدم يمكن القول بأنه على الرغم من

تصريحات الرئيس األمريكي األسبق أوباما في آخر قمة لألمن النووي في عهده
2016م التي قال فيها( :إن خطر حصول داعش أو القاعدة أو غيرهما من
الجماعات المتطرفة

()2

على األسلحة النووية يبقى واحدا من أكبر التهديدات على

األمن العالمي) ،وبالرغم من أنه لم يعرف حتى اآلن أي جماعة أو شبكة إرهابية

منظمة حصلت بالفعل على أسلحة نووية ،إال أن ذلك ال يعني عدم استبعاد أي

هجوم إرهابي نووي رغم العديد من العقبات التي تحول دون امتالك التنظيمات
والشبكات اإلرهابية المنظمة برامج ألسلحة نووية(.)3

 -1شبكة رؤية اإلخبارية" ،مؤسسة راندا هل تهديد اإلرهاب النووي يشتت االنتباه تهديدات أكثر واقعية؟ أخرى"،
ترجمة :آية سيد 28 ،يوليو2018 ،م متاح على الرابط اآلتي:
www.roayahnews.com/translalions/2018/07/28/548/7
 -2يصنف تنظيم "داعش" من أخطر التنظيمات اإلرهابية المدرجة على قوائم المنظمات اإلرهابية الدولية بحسب
بيان صادر عن و ازرة الخارجية األمريكية لعام 2014م ،ينظر :مرصد الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اإلعالمي" ،أشهر المنظمات على قائمة الواليات المتحدة لإلرهاب " 2018/7/21متاح على الرابط اآلتي:
https://mena-monitor.org/research/7964/

 -3عالء البشبيشي" ،رؤى عربية :الجهادون وسلحة الدمار الشامل" ،مجلة دراسات سياسية ،المعهد المصري
للدراسات 13 ،ديسمبر 2017م ،ص ص .31-29
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املبحث الثالث
وسائل شبكات اجلرمية املنظمة يف حيازة تكنولوجيا اإلرهاب النووي
ن()1

يقول غافن كاميرو

إن سرقة اإلرهابيين سالحا نوويا تكتيكيا أو شراءهم موادا نووية

صالحة لصنع األسلحة من كوابيس القرن الحادي والعشرين التي قد تتحول إلى حقيقة

واقعة( .)2إننا نواجه احتماالت مخيفة لإلرهاب النووي أو اإلشعاعي من إمكانية سرقة أسلحة
أو مواد نووية ،إن هناك آالف األطنان من المواد النووية المالئمة لالستخدام في صنع أسلحة

-مثل اليورانيوم والبلوتونيوم -موجودة في مخازن عسكرية ومدنية ،وهناك أيضا كميات كبيرة

من المواد المشعة ،يستخدم معظمها لألغراض اإلنسانية ،وتختلف خطورتها تبعا لتكوينها

يسير.
ا
أمر
وقوتها ،ولكن وفرتها تجعل الحصول عليها ا
املطلب األول -جرمية سرقة السالح النووي:

في الرسالة المؤرخة في  17أبريل 2002م الموجهة من األمين العام كوفي عنان إلى

رئيس مجلس األمن( ،)3قال فيها" :قد تكون سرقة سالح نووي أم ار بعيد االحتمال ،ولكنها تظل
إمكانية ال يمكن استبعادها تماما ،وتمثل هذه السرقة أخطر تهديد من حيث عواقبه التخريبية
الممكنة ،ويشير التقرير إلى أن األمانة العامة لألمم المتحدة لم تتلق أي طلبات مساعدة من
الدول المالكة للسالح النووي"( .)4ويوجد حوالي  30ألف سالح في مختلف أنحاء العالم في
الوقت الحالي ،ومن بينها عدة مئات معرضة للسرقة من قبل إرهابيين أو مجرمين قد يبيعونها
لشبكات أو منظمات إرهابية ،ومن المستبعد تماما أن تقوم دولة بتوفير ذلك السالح الخطير
 -1د .غافين كاميرون :أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة كالغاري بكندا ،وهو مؤلف كتاب "اإلرهاب

النووي :تقييم تهديد للقرن الحادي والعشرين" (2001م) ،وكتب عدة مقاالت حول التهديدات التي يشكلها
استخدام اإلرهابيين ألسلحة الدمار الشامل.

 -2مجلة و ازرة الخارجية األمريكية مارس سنة 2005م ،ص .18
 -3كانت الرسالة موجهة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي رفعها بدوره إلى رئيس مجلس األمن "الوقاية
من اإلرهاب النووي''.
4- http://papersmart.unmeetings.org/media/1105378/AR11.NPTCONF.2015PC.IIWP
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لمجموعة أو شبكات إرهابية عن قصد ،فالخوف من العقاب من الدولة التي سوف تهاجمها
تلك الشبكات اإلرهابية ومن المجتمع الدولي ،ومن فقدان السيطرة المحتملة على المجموعة

اإلرهابية المسلحة بسالح نووي باإلضافة إلى التردد من تسليم أسلحة نووية لطرف آخر بسبب
الصعوبة الفعلية في الحصول عليها ،كلها أمور تقلل من احتمال وقوع مثل هذه الدعاية من

قبل أي دولة ،ومع ذلك نجد أن إعالن كوريا الشمالية في شهر فبراير 2005م أنها تمتلك
أسلحة نووية ،وأنها في صدد صنع المزيد منها ،يؤكد وجود بواعث قلق ،وخاصة إذا وضعنا
باالعتبار ماضي كوريا في بيع تكنولوجيا الصواريخ لدول أخرى .وتبدو الصعوبة األكبر التي

تقف أمام رغبة اإلرهابيين الراغبين في تطوير وامتالك أسلحة نووية في الحصول على مواد

انشطارية تمكنهم من تصنيع السالح النووي ،وكذلك في تصميم وتطوير أجهزة تقنية مطلوبة
إلنتاج اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم الالزمين لهذا التصنيع ،لذا قد يلجؤون إلى سرقة

األسلحة النووية من أماكن تخزينها أو خالل عملية نقلها(.)1
املطلب الثاني -جرمية اهلجوم على املفاعالت النووية واملرافق النووية ونشر
اإلشعاعات اخلطرة:

المفاعالت وغيرها من مرافق أجزاء دورة الوقود النووي كمرافق التخصيب والتخزين

وإعادة معالجة الوقود المستهلك معرضة للهجوم من قبل شبكات اإلرهاب المنظم ،وتوفر
إمكانية إحداث تلوث إشعاعي ضخم في المناطق المحيطة به ،وقد تعرضت المرافق النووية
لتهديد مجموعات إرهابية ذات دوافع مختلفة وأساليب االعتداء على المفاعالت النووية أو
االعتداء على مواد نووية .وأي إصابة لمفاعالت نووية يؤدي إلى كوارث ال حصر لها ،فها
هو حادث مفاعل "تشيرنوبيل" ،وإن كان الخلل تم خارج إطار اإلرهاب ولكن نتائجه المخيفة

تصور لما قد يحدث لو تم استهداف محطات نووية أو مفاعالت .فقد انفجر مفاعل
ا
تضع
تشيرنوبيل النووي في مدينة أوكرانيا ،وأدى إلى حدوث أكبر كارثة نووية في تاريخ البشرية،

وأدى ذلك إلى انبعاث حوالي  7أطنان من المواد المشعة إلى مساحات شاسعة جدا تعدت

المدن الروسية لتصل إلى أوروبا ومناطق أخرى من العالم ،زاد التلوث اإلشعاعي الذي انتشر

آنذاك بحوالي ( )400ضعف عن التلوث الذي نجم عن تفجير قنبلة هيروشيما ،فالمئات لقوا
 -1انظر :د .غافين كاميرون ،اإلرهاب النووي :أسلحة للبيع أم للسرقة ،مرجع سابق ،ص.19-18
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حتفهم جراء تعرضهم لإلشعاع النووي ،وحتى األطفال كان لهم نصيب كبير من ذلك التسرب
النووي حيث تفشى سرطان الغدة الدرقية لدى حوالي  1800طفل خالل فترة قصيرة بسبب

تلوث غذائهم باليود المشع ،ودمرت البيئة المحيطة بالكامل على مساحة  10كم حول
المفاعل ،وتم إجالء سكان المناطق المجاورة على مساحة  30كم حول المفاعل ليخلو المكان

بعدها من أي أثر للحياة ،وبعد فترة من الزمن ،ظهرت بعض النباتات والحيوانات غريبة الشكل
مما دفع بالبعض إلى تسمية المكان بـ"غابة العجائب"( ،)1لذلك يتعين على الدول أن تركز
أساسا على منع المنظمات وشبكات اإلرهاب المنظم من محاولة الوصول للمفاعالت أو المواد

النووية الخطيرة بسبب اآلثار الكارثية الناجمة عن وقوع انفجار ،إن الحماية الفعلية أو السيطرة

ووضع الكشوفات ضرورية ،وليس ذلك فقط لجميع األسلحة وإنما أيضا للمواد النووية منخفضة

المستوى ،وإن تأمين المخزون الدولي من المواد اإلشعاعية يشكل أولية كبيرة بالنسبة للكثير

من الدول ،ومن الضروري الحد من نمو وصول األسلحة والمواد النووية الجديدة إلى
السوق(.)2

املبحث الرابع
اجلهود الدولية ملواجهة التهديد العاملي لتكنولوجيا اإلرهاب النووي
إن تزايد االهتمام بالطاقة النووية والتوسع في تطبيقاتها يعني زيادة في عدد من
المفاعالت النووية وغيرها من المرافق والمنشآت ،وكذلك في نقل المواد النووية والمشعة في

جميع أنحاء العالم ،وبالتالي زيادة في كمية المواد النووية المتاحة .وأنه من األهمية بمكان أن

تضع الدول تدابير أمنية مستدامة لمنع إمكانية وقوع أعمال إرهابية أو تخريبية تنطوي على
مواد نووية أو مشعة من أجل حماية المجتمع من اإلرهاب النووي .ولتحقيق هذا الهدف ،فمن
الضروري أن تكون الموارد البشرية المؤهلة في مجال األمن النووي متوفرة في جميع
المستويات وفي جميع المؤسسات والمرافق ذات الصلة.
 -1انظر :د .رانية طاهر ،دراسات استراتيجية ،سياسات االنتشار النووي دراسة في المحددات السياسية واإلطار
القانونية ،قطر 1 ،يناير 2015م ،ص .22
2 -Charles D.Ferguson and William C.Potter and else. The Four Faces...."op.cit.p
:62
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املطلب األول -االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2005م:

عرضت تلك االتفاقية من قبل روسيا والذي استخدم كأساس لعمل اللجنة ،وعندما
عرض الوفد الروسي مشروع االتفاقية ألقى الضوء على التهديدات التي تنجم عن اإلرهاب

النووي ،والحاجة إلى اتخاذ كافة التدابير المضادة الفعالة ضد مثل هذه التهديدات بما فيه
الكفاية ،سواء من حيث النطاق أم من حيث التدابير التي توفرها للتصدي لتلك التهديدات(.)1

وتم التوصل إلى إقرار المعاهدة الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي ،وفتحت للتوقيع عليها في

 14سبتمبر 2005م -ودخلت حيز التنفيذ في  7يوليو 2007م ،وتحتوي االتفاقية على ثمان
وعشرين مادة وديباجة( - .)2تشمل مجموعة كبيرة من األفعال واألهداف الممكنة ،بما في ذلك
منشآت الطاقة النووية ،والمفاعالت النووية

()3

 -تشمل التهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة

ارتكابها واالشتراك فيها - .تنص على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم - .تشجع الدول
على التعاون في منع الهجمات اإلرهابية بتبادل المعلومات والتعاون في سياق التحقيقات
الجنائية وإجراءات تسليم المطلوبين - .أي شخص مرتكب للجريمة بالمعنى المقصود في هذه
االتفاقية إذا كان هذا الشخص تعمد فعل :حيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز بقصد،

يستخدم بأي شكل من األشكال مواد مشعة أو جهاز أو يستخدم أو يضر منشأة نووية وأشارت
المادة الثالثة من االتفاقية عن نطاق تطبيقها ،حيث أوضحت أن االتفاقية ال تطبق إذا ارتكبت
الجريمة داخل دولة واحدة وكان المدعي ارتكابه للجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة ،وإذا
عثر على المدعى ارتكابه للجرم في إقليم تلك الدولة .وجاء في الفقرة الرابعة أن "أحكام

االتفاقية ال تسري على أنشطة القوات المسلحة خالل النزاعات المسلحة" ،وقد ألزمت االتفاقية
في المادة الخامسة كل الدول األطراف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير التي تجعل الجرائم

 -1انظر :د .مرفت محمد البارودي ،مرجع سابق ص ،83وانظر :االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النووي
2005م :متاح على الرابط اآلتي:
http://www.un.org/arabic/commonfiles/nuclear_terror_conv.

 -2انظر :لونيس علي ،آليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية
االنفرادية ،مرجع سابق ص .151

 -3انظر :لونيس علي ،آليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية
االنفرادية ،مرجع سابق ص .151
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المنصوص عليها في المادة الثانية جرائم جنائية وفق قوانينها الوطنية ،وأن تضع العقوبات
المناسبة التي يراعى فيها خطورة تلك الجرائم من طابع خطير ،وأشارت في المادة السادسة إلى
اتخاذ الدول األطراف في المعاهدة التدابير الالزمة لحظر قيام الجماعات والمنظمات التي تقوم
بأنشطة غير مشروعة أو التشجيع على ارتكاب تلك الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو

تنظمها أو ترعاها ،وتقدم لمنفذيها يد العون ولمنع ارتكاب الجرائم تبذل الدول األطراف الجهد
التخاذ التدابير المناسبة لحماية المواد المشعة مع اتباع التوصيات والتعليمات الصادرة من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية( :)1وألزمت االتفاقية باتخاذ الخطوات لجعل المواد المشعة أو

الجهاز المشع أو المرفق النووي عديم الضرر عند سيطرة الدولة عليه عقب ارتكاب إحدى
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية .وتقوم الدولة باالحتفاظ بالمواد النووية وفقا لما
ينطبق عليها من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وأن تراعي التوصيات المتعلقة
بالحماية المادية ومعايير الصحة والسالمة الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية .إذا كان

القانون الوطني أو الدولي يحظر على الدولة الطرف إعادة أو قبول تلك المواد المشعة أو ذلك
الجهاز المشع أو المرفق النووي أو إذا وافقت الدول األطراف المعنية على ذلك تقوم الدولة
الحائزة للمواد أو األجهزة المشعة أو المرافق النووية ،فعلى هذه الدولة أن ال تستخدم تلك المواد

أو األجهزة المشعة أو المرفق النووي إال في األغراض السلمية .وعلى الدول األطراف القائمة

بالتصرف في المادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي ،أو االحتفاظ بها أن تخطر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه المعلومات وإلى الدول األطراف األخرى.

املطلب الثاني -جهود جملس األمن الدولي ملكافحة جرائم تكنولوجيا اإلرهاب
النووي:

في خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في  23سبتمبر 2003م حث الرئيس

األمريكي (جورج دبليو بوش) مجلس األمن على إقرار جديد ضد االنتشار النووي من شأنه أن

يدعو جميع أعضاء األمم المتحدة إلى تحريك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووضع قوانين

للتصدير تكون أكثر حزما وتتماشى مع مقاييس دولية .وفي  28أبريل 2004م صدر قرار
مجلس األمن رقم  1540الذي يطالب جميع الدول باتخاذ إجراءات منع الجهات غير
 -1انظر :نص المادة  18من اتفاقية قمع االرهاب النووي2005 ،م.
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الحكومية من الحصول على أسلحة بيولوجية وكيميائية .ومن ثم صدق مجلس األمن الدولي
باإلجماع في  20إبريل وبموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على القرار 1540
لسنة 2004م الخاص بأسلحة الدمار الشامل ،حيث أعرب مجلس األمن في هذا القرار عن
قلقه البالغ نتيجة اإلتجار غير المشروع باألسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ،وحيازة

األشخاص والكيانات وشبكات الجريمة المنظمة الضالعين في ارتكاب األعمال اإلرهابية لمثل
مستمر للسلم واألمن الدوليين ،وقد اعتمد مجلس
ا
هذه النوعية من األسلحة ،مما يشكل تهديدا
األمن هذا القرار كذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق.

()1

وهو القرار الذي يؤكد أن انتشار

األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين،
ويلزم القرار الدول بجملة أمور ،منها االمتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى
الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها ،أو
حيازة هذه األسلحة والنظم أو صنعها أو امتالكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها( .)2ولهذا

يدعو القرار الدول إلى:

 -1فرض التزامات على جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انشار األسلحة النووية
والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها ،ووضع ضوابط محلية مالئمة على ما
يتصل بذلك من مواد لمنع اإلتجار بها بصورة غير مشروعة.
 -2يؤك د القرار تأييده للمعاهدات المتعددة األطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع
انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل؛
ويؤكد من جديد أنه ال ينبغي أن يتعارض وتقوم هذه اللجنة بالرقابة الدورية في

مجال منع تداول أسلحة الدمار الشامل في السوق السوداء ،وحصول شبكات
اإلرهاب المنظم والتنظيمات اإلرهابية عليها.

 -3ويتعين على اللجنة تقديم برنامج عمل سنوي إلى المجلس حتى نهاية مايو من كل
سنة" .ويتضمن القرار عالوة على ذلك ،دعوة الدول األعضاء في هيئة األمم
 -1اللجنة  1540لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار  1540لسنة 2004م .متاح على الرابط اآلتي:
http://www.un.org/ar/sc/1540l
2- http://www.un.org/ar/sc/1540/
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المتحدة التي لم تقدم بعد تقاريرها حول سير تنفيذ القرار  ،1540بالقيام بهذا فو ار
دون تأخير(.)1

املطلب الثالث  -جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملكافحة جرائم
تكنولوجيا اإلرهاب النووي:

فور
أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك إشكالية وعلى العالم التحرك ا

لمواجهة الخطر الحقيقي لإلرهاب النووي وللحيلولة دون وقوع هجمات مشابهة لهجمات 11

سبتمبر 2001م ،وفي افتتاح مؤتمر حول منع انتشار األسلحة النووية في منطقة آسيا
والمحيط الهادي أنه يجب مراجعة الفرضيات السابقة حول كيفية السيطرة على انتشار المواد

ير إلى أن الوكالة الدولية لم تفكر قبل هجمات  11أيلول أن اإلرهابيين وشبكات
النووية ،مش ا

اإلرهاب المنظم قد يتعمدون استخدام أسلحة نووية أو إشعاعية أو أنهم سيكونون مستعدين

لخسارة أرواحهم .وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث أي وضع طارئ نووي أو
مشير إلى أنه يجب عدم انتظار وقوع أحداث مشابهة لـ  11سبتمبر 2001م(.)2
ا
إشعاعي،

وأوضح أنه من بين األفكار الرئيسة التي ستناقش في المؤتمر هي منع سرقة مواد نووية،
والتأكد من أن مثل هذه المواد تستخدم ألغراض سلمية .إن التهديدات النووية هي في ازدياد

(مستمر) ،كما أن اإلرهاب النووي هو من بين أكبر التحديات التي تواجه العالم في عصر
العولمة .وتحاول شبكات إرهابية شراء أسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق أهداف عالمية،

وبالنسبة لإلرهابيين ،فإن من شأن امتالك سالح نووي واحد أن يضعهم في قمة السلطة،

بعلمهم أن تفجير قنبلة في أي مدينة يتيح لهم الفرصة لتغيير التاريخ؛ وعلى الرغم أنه لن
يكون من السهل القيام بمثل هذا الهجوم من قبل أي دولة أو منظمة أو شبكة إرهابية ،لذلك
فإذا سنحت الفرصة ولو للحظة من الزمن يستطيع خاللها اإلرهابيون القيام بمثل هذا العمل،

 -1معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي ،التسلح ونزع السالح واألمن الدولي2005 .م ،ترجمة مركز دراسات
الوحدة العربية ،الطبعة األولي ،بيروت ،ص .680
 -2انظر :معهد واشنطن ،مراجع سابق ،متاح على الرابط اآلتي:
preventing-nuclear-

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/
terroism hak'ka-global -intelligence-imperative
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نظر ألن مفهوم الحرب الباردة المتمثل بتدمير
وسيؤدي ذلك إلى تغيير المعادلة بشكل كبير ،ا
متبادل ومؤكد لم يعد قابال للتطبيق( .)1وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود كبيرة لمنع
اإلرهابيين من الوصول إلى المواد النووية( ،)2وذلك من خالل:

 -1إجراءات المنع لمساعدة الدول على إقامة البنى األساسية الالزمة لمنع اإلرهابيين
وشبكات اإلرهاب المنظم من السيطرة على مواد نووية ،وإنشاء نظام وطني

للمحاسبات والرقابة.

 -2مساعدة الدول في إيقاف اإلتجار غير المشروع بالمواد النووية.

 -3تقديم المساعدات للدول في حالة فشلها في منع شبكات اإلرهاب والمنظمات
اإلرهابية من السيطرة على مواد نووية .ومع ارتفاع وتيرة القلق العالمي من التهديد
الموجه للمرافق النووية من اإلرهاب ،ولتالفي األخطار المحتملة الناجمة عن

اإلتجار غير المشروع بالمواد النووية واالستيالء على المواد النووية ،واستعمالها

بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية ،وإذ تالحظ أن
الحماية المادية من هذه األعمال أصبحت مبعث قلق وطني وعالمي متزايد ،فقد

مؤتمر دبلوماسيا لتعديل االتفاقية وتعزيز أحكامها
ا
عقد في يوليو من عام 2005م

لتشمل المرافق النووية ،ولكي يدخل التعديل حيز التنفيذ ،يتعين التصديق عليه أو

قبوله وإق ارره من جانب ثلثي الدول األطراف ،وفي مايو 2010م كان  35طرفا

متعاقدا قد صدق على هذا التعديل ،وفي  7فبراير من العام 2013م صدق 46
دولة على التعديل أو قبلته أو أقرته ،ويشتمل التعديل ويستعاض عن عنوان اتفاقية

الحماية المواد النووية ،المعتمد في  26أكتوبر من عام 1979م إلى اتفاقية
الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية 2005م(.)3

 -1انظر :معهد واشنطن ،مراجع سابق ،متاح على الرابط اآلتي:
preventing-nuclear-

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/
terroism hak'ka-global -intelligence-imperative

 -2انظر :د .مرفت محمد البارودي ،اإلرهاب النووي ومجابهته ،مرجع سابق ،ص ص.73-72

 -3انظر :اللجنة التحضيرية لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام
2015م ،الدورة الثانية جنيف  22أبريل 3 -مايو 2013م.
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ومن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة اإلرهاب النووي المنظم من خالل:
أوالا -المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا16 :ـ/9/ 20
2019م):
بدعوة م ن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية

في المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بحث في العديد من

القضايا المتعلقة بتنمية االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقويتها ،ومن أهم القضايا التي

تناولها المؤتمر هي:

 -1إجراءات لتعزيز التعاون الدولي في األمان النووي واإلشعاعي.

 -2المساهمة في صندوق دعم التعاون الفني لسنة 2020م وتعزيز أنشطته.
 -4تعزيز إجراءات األمن النووي والضمانات.

 -5تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتهما.

 -6تنفيذ اتفاق منع االنتشار والضمانات الموقع بين الوكالة وجمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية.

 -7الضمانات في الشرق األوسط واإلمكانات النووية "اإلسرائيلية" .ونوه مدير عام
الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية

والهيئة الذي تمثل في دعم الوكالة للعديد من أنشطة الهيئة في مجال االستخدام
السلمي للطاقة الذرية .وفي هذا السياق شكر الوكالة على موافقتها على دعم

مشروع "الشبكة العربية للرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر" الذي تقدمت به
الهيئة نيابة عن  12دولة عربية ضمن برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للتعاون الفني للدورة  2020ـ 2021م .ويتناول هذا المشروع الذي يهدف إلى

تطوير شبكات للرصد اإلشعاعي البيئي واإلنذار المبكر في الدول العربية لمواجهة

أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة وتعريض المواطنين ألخطار
اإلشعاعات المؤينة سواء كانت هذه الحوادث من مصادر خارجية أم داخلية،

وتعزيز البنى التحتية الوطنية لهذه الشبكات ،مما يعزز االستعداد للطوارئ
اإلشعاعية والنووية واالستجابة لها(.)1

 -1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق ،ص.435
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ثانيا -مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا ،النمسا)  14-10فبراير2020م:
ا
اعتمد وزراء الدول وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى من أكثر من  140دولة
إعالنا جديدا لتعزيز األمن النووي العالمي لمواجهة تهديد اإلرهاب النووي .وحضر أكثر من
ير و 2000خبير في هذا المجال المؤتمر الدولي لألمن النووي الذي تستضيفه الوكالة
 50وز ا
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدةن ولهذا فإن األمن النووي يمثل مصدر قلق دولي

متزايد ،إما من خالل هجوم إلكتروني محتمل على محطة للطاقة النووية أو اإلتجار غير

المشروع بالمواد المشعة .ورغم تكثيف الجهود لتعزيز األمن النووي في السنوات األخيرة ،إال

أن الوكالة الدولية والدول األعضاء فيها اتفقوا على الحاجة إلى القيام بالمزيد من العمل .وفي
افتتاح المؤتمر ،وقد ذكر المدير العام للوكالة (رافايل ماريانو غروسي) "إن المواد النووية

واإلشعاعية هي نقطة جذب لشبكات الجريمة المنظمة ذات النوايا الخبيثة التي ترى في هذه
المادة إمكانية إلثارة الذعر وإحباط المجتمعات والتسبب باأللم لها" .وتساعد التكنولوجيا والعلوم
النووية على تحسين حياة الماليين حول العالم في مجاالت عديدة ،منها :الطاقة النظيفة
وعالج السرطان واألمن الغذائي ومكافحة الحشرات .وتؤكد الوكالة على ضرورة تأمين وحماية
المواد النووية واإلشعاعية المستخدمة إلنتاج هذه الفوائد في جميع األوقات لمنعها من الوقوع
في ٍ
أياد غير آمنة .وذلك يتضمن المنع والفحص واالستجابة ألي أعمال ضارة تنطوي على
استخدام مواد نووية أو مشعة.
 -1أجندة مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فبراير 2020م :وقد تناول المؤتمر
قضايا مثل كيفية حماية المواد النووية من السرقة أو التخريب أثناء النقل حتى ال

تقع في أيدي شبكات الجريمة المنظمة الستخدامها في عمليات اإلرهاب النووي،
وكذلك التحليل النووي للمساعدة في التحقيقات الجنائية والتأهب واالستجابة في

حالة الطوارئ األمنية النووية .ويأتي هذا المؤتمر عقب لقاءات ُعقدت في
2013م و2016م .ومنذ المؤتمر األخير ،تشمل أنشطة الوكالة لتعزيز األمن

النووي تدريب نحو  13ألف خبير ،والتبرع بمعدات الكشف عن اإلشعاع لـ 33

دولة ،وتقديم الدعم لـ  17فعالية عالمية.
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 -2اإلعالن الوزاري لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فبراير 2020م :شددت
الوكالة مجددا على األهداف المشتركة المتمثلة في منع االنتشار النووي ونزع

السالح النووي واالستخدامات السلمية للطاقة النووية ،وأقرت بأن األمن النووي

يسهم في السالم واألمن الدوليين .وذكر اإلعالن الوزاري أنه "ال" يزال هناك شعور
بالقلق إزاء تهديدات األمن النووي الحالية والناشئة ،وهناك التزام بمعالجة هذه
التهديدات .وحث الدول األعضاء على تنفيذ تدابير لتخفيف التهديد والحد من

المخاطر التي تسهم في تحسين األمن النووي ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،ضمان حماية المواد والمرافق النووية وغيرها من المواد المشعة(.)1

املبحث اخلامس
دور اهليئة العربية للطاقة الذرية يف تعزيز ودعم األمن النووي
تصاعد االهتمام العربي باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية في السنوات األخيرة

تصاعدا ملحوظا؛ مما جعل المختصين يجمعون على أنها سنوات" النهضة النووية العربية"،
األمر الذي أدى بالهيئة العربية للطاقة الذرية إلى بذل ومضاعفة جهودها ،وإبراز دورها

كمؤسسة إقليمية متخصصة للقيام بمجال دعم وتعزيز األمان واألمن النوويين في المنطقة

العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة كالوكالة الدولية للطاقة الذرية،

المعهد الكوري لألمان النووي ،االتحاد األوروبي للطاقة الذرية ،هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية

األمريكية ،اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع وهيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية

وغيرها .لقد تجلى دور وعمل الهيئة في فهم أفضل المظاهر الرئيسية الالزمة لتخطيط قدرة
نووية عربية

()2

تشمل تقييم شامل لالستخدام اآلمن والمأمون لبرامج التقنيات والقوى النووية(،)3

والتأكيد على تأسيس عناصر البنية التحتية الوطنية لألمن النووي من خالل تقديم العون
 -1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق ،ص.455

 -2ضو سعد مصباح" ،الهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية" ،مرجع
سابق ،ص .2

 -3الموقع الرسمي للهيئة العربية للطاقة الذرية https://www.aaea.org:
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والمساعدة للدول العربية عبر وضعها ،وتنفيذ االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية
للطاقة الذرية للعام2020م ،وأنشطتها المتعددة وإنجازاتها المحققة ذات العالقة باألمان واألمن
النوويين(.)1
املطلب األول -وضع وتنفيذ االسرتاتيجية العربية لالستخدامات السلمية
للطاقة الذرية حتى 2020م:

أقر مجلس الجامعة العربية خالل مؤتمر القمة المنعقد بالدوحة في  30مارس
2009م اعتماد "االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2020م"
بموجب ق اررين مهمين األول رقم  471والثاني رقم  ،472وتم في هذين الق اررين الطلب من
الجهات المختصة في الدول العربية وضع خطط وبرامج تفصيلية لما ورد في هذه االستراتيجية

بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية .وعقب اعتماد الق اررات المذكورة عقدت
الهيئة اجتماعات مع كبار المسؤولين عن الطاقة الذرية والخبراء في الدول العربية لوضع
الخطط التنفيذية التفصيلية لمشاريع االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية،
وتمت صياغة مشاريع مشتركة ممكنة التنفيذ تعكس االحتياجات الفعلية للدول العربية حسب
األولوية ،وكان محور األمان واألمن النوويين أحد المحاور الرئيسية المهمة والضرورية في

تنفيذ هذه المشاريع ،والذي يشمل المجاالت اآلتية:
 -1تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة النووية واإلشعاعية في الدول العربية.

 -2تعزيز القدرات الوطنية والعربية لالستعداد واالستجابة للطوارئ النووية واإلشعاعية.
 -3إنشاء شبكات الرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر.

 -4تعزيز القدرات الوطنية والعربية إلدارة النفايات المشعة.
 -5إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية( .)2وقد شرعت الهيئة في تنفيذ هذه
االستراتيجية منذ بداية 2010م محدثة بذلك حركة ملموسة لالستخدام المتعدد
للطاقة الذرية في ميادين التنمية المختلفة انعكس على تعزيز ودعم البنى التحتية

 -1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق .410

 -2ضو سعد مصباح" ،الهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية" ،مرجع
سابق ،ص ص .9-2
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للبرامج النووية للدول العربية ال سيما في مجال االستعداد واالستجابة للحوادث،
وإدارة النفايات المشعة(.)1
املطلب الثاني -أنشطة وإجنازات اهليئة العربية للطاقة الذرية يف جمال مكافحة
اإلرهاب النووي:

تطور واضحا في نشاط الهيئة وإنجازاتها في
ا
شهدت الفترة من 2010م إلى 2016م

مجال حماية األمن النووي ،وقد قامت الهيئة بالعديد من األمور والنقاط لمكافحة جرائم
شبكات اإلرهاب النووي المنظم ،وهي كاآلتي:

أ -قيام الهيئة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية والزيارات ،واإلقامات العلمية
واجتماعات الخبراء من خالل تنظيم الدورات ،وورشات العمل والحلقات الدراسية،
والمؤتمرات العلمية من أجل تطوير الموارد البشرية ،وجعلها قادرة على استيعاب
التقنيات الحديثة في مجال االستخدام اآلمن والسليم للطاقة النووية ،فعلى سبيل
المثال شاركت الهيئة مع عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية كجامعة الدول

العربية واالتحاد األوروبي ولجنة األمم المتحدة المعنية بتنفيذ قرار مجلس األمن
 1540بما في ذلك أربعة عشرة دولة عربية وأفريقية في ورشة العمل اإلقليمية
التي أشرفت على تنظيمها هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية بالتعاون مع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول دعم الخطط المتكاملة لألمن النووي في الدول

العربية بالقاهرة في الفترة من  16إلى  19أبريل 2015م ،وكانت المحاور
الرئيسية التي تناولتها الورشة تتعلق بالتعريف بماهية الخطط المتكاملة لدعم األمن

النووي ،وتعزيز التعاون بين الدول العربية ،والتحديات التي تواجه منظومة األمن

النووي على المستوى اإلقليمي ،ومناقشة آليات مواجهة تلك التحديات ،وأبرزت

دورها في تعزيز منظومات األمن النووي الوطنية في الدول العربية من أجل

تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتدعيم المنظومة اإلقليمية لألمن النووي .كما نظمت
الهيئة دورة تدريبية محلية في مجال الرقابة الحدودية بالتعاون مع المركز الوطني

 -1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق ص ص -228
.229
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للحماية من اإلشعاع واألمن والسالمة النوويين في نواكشوط (موريتانيا) خالل
الفترة من  5إلى  10أبريل 2015م ،وشارك في هذه الدورة  22متدربا من
مختلف االختصاصات ،وقد تناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب النظرية
والخبرة العربية في مجال المراقبة الحدودية ،باإلضافة إلى التدريب حول التعامل
مع المصدر المشع من خالل اإلشعاعات المؤينة وتأثيرها على اإلنسان والبيئة،
وأساسيات الوقاية اإلشعاعية والتعامل معها والمعدات الالزمة للرصد اإلشعاعي،
واإلتجار غير المشروع بالمواد المشعة ،أسس النقل اآلمن للمواد المشعة،

التشريعات النووية الدولية والوطنية ،وكذلك كل ما يؤدي إلى مكافحة اإلرهاب

النووي( ،)1كما شاركت الهيئة في الندوة العلمية حول األمن النووي التي نظمتها
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وو ازرة الداخلية القطرية خالل الفترة من  1إلى

 2مايو 2015م بمدينة الدوحة (قطر) ،وركزت الندوة على إبراز الجهود العربية
والدولية في مجال األمن النووي من خالل المواضيع اآلتية :واقع األمن النووي في

المنطقة العربية وتحدياته ،الحماية المادية للمواد والمرافق النووية ،مكافحة اإلتجار

غير المشروع بالمواد النووية ،تقييم التهديدات النووية واإلشعاعية ،اآلثار البيئية
والصحية واالجتماعية للحوادث النووية ،التجارب العربية والدولية في تعزيز

منظومة األمن النووي(.)2

ب -مساهمة الهيئة في توحيد التشريعات النووية من خالل العمل والتنسيق بين الدول
العربية في مجال الصكوك والمعاهدات الدولية عن طريق عقد عدة اجتماعات
تتضمن نظم الضمانات النووية وأسلوب تطبيقها ،معاهدة الحد من انتشار األسلحة
النووية ،اتفاقية الحماية المادية للمواد والمرافق النووية ،كما تقوم بمساعدة الدول

العربية على تطوير التشريعات الوطنية لتنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية بما

 -1ضو سعد مصباح" ،الهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية" ،مرجع
سابق ،ص ص .4-3
 -2نشرة الذرة والتنمية ،المجلد الثامن والعشرون ،العدد الثاني ،منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية ،تونس،
2016م ،ص ص .53-52
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يتناسب مع خطة كل دولة في حرية إصدارها تشريع متكامل أو عدد من

التشريعات المنفصلة ،كما وضعت الهيئة "قانون الوقاية من األشعة وأمان

المصادر المشعة" كقانون نموذجي موحد(.)1

ج -قامت الهيئة بوضع نموذج خطة موحدة للطوارئ في حاالت الحوادث الخطيرة من
أجل االستجابة والتقليل من التأثيرات اإلشعاعية ،وإلمكانية تأثر األنشطة النووية

بأحداث األمن النووي المرتبطة بنقل أو تخريب ،أو فقدان أو سرقة مصادر
مشعة ،أو حدوث تلوث إشعاعي بفعل إجرامى ،وقد تم توزيعها على الدول
األعضاء ،مع استعراض خطط الطوارئ الوطنية ،وشبكات الرصد اإلشعاعي

واإلنذار المبكر في الدول العربية لمواءمتها مع الخطة النموذجية ،وتقديم المساعدة

والعون من أجل التدريب على تنفيذها.

د -قامت الهيئة بإنشاء الشبكة العربية للهيئات الرقابية ( (ANNCSالنور" في
2010م بهدف تعزيز البنية التحتية لألطر الرقابية والمؤسساتية للدول العربية في

مجال الرقابة النووية واإلشعاعية ،حيث تعمل هذه الشبكة كمنتدى لتبادل الخبرات
والتجارب والمشاركة في أفضل الممارسات والدروس المستفادة ،وبذل التعاون
والتنسيق بينها وبين الشبكات الرقابية العربية واإلقليمية والدولية من أجل ضمان
التآزر وتجنب التداخل والتكرار في الجهود ،وقد تم االعتراف بها دوليا ،ولقد ثمنت

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشبكات الرقابية المماثلة تأسيسها باعتبارها رافدا
مساهما من روافد النظام العالمي لألمان واألمن النوويين ،وما سوف تقدمه
لمواجهة تهديدات تكنولوجيا اإلرهاب النووي.

هـ -تساهم الهيئة في تعزيز الجهود الحثيثة في نشر الوعي والمعرفة في المجال

النووي ،ونشر العلوم والتقانات النووية ،وإعداد الدراسات الخاصة في عدة مجاالت
تتعلق باالستخدامات السلمية للطاقة النووية ،وقيامها بترجمة وثائق الوكالة الدولية
للطاقة الذرية المتعلقة باألمان واألمن النوويين ،كما تقوم الهيئة بتنظيم "المؤتمر

 -1ضو سعد مصباح" ،الهيئة العربية للطاقة الذرية ودورها في تعزيز األمن النووي في الدول العربية" ،مرجع
سابق ،ص ص .6-5
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العربي لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية" ،كل عام يتناول عدة محاور من بينها
محور األمان واألمن النوويان( .)1مما تقدم يتبين الدور المهم الذي تقوم به الهيئة
العربية للطاقة الذرية في مجال دعم األمن النووي الذي استحدثت له قسما خاصا

يعمل على تطوير وتنسيق التعاون بين الدول األعضاء بشأن تقنيات الحماية
المادية وممارستها ،وتفعيل جهات االتصال والتشاور والتبادل في المعلومات مع
نظيراتها من الهيئات والوكاالت اإلقليمية والدولية بشأن المسائل ذات الصلة

مركز مؤسسيا قويا وفعاال على الصعيد اإلقليمي ،مع
ا
باألمن النووي ،بما يبوؤها
العمل على االلتزام بتطبيق وتنفيذ االتفاقيات الدولية ،كاتفاقية الحماية المادية

للمواد والمرافق النووية ،واتفاقية التبليغ المبكر ،واتفاقية المساعدة في حاالت

الطوارئ النووية.

املبحث السادس
املبادرات والقمم العاملية ملواجهة تكنولوجيا اإلرهاب النووي
إن إنشاء إطار طوعي فعال للتعاون الدولي ،هو عنصر أساسي للتصدي للتهديدات

تكتسي أهمية عالمية
المحتملة لإلرهاب النووي ،ذلك أن مخاطر اإلرهاب النووي أضحت
ِ

خطر جسيما على األمن
ا
العتمادها على العديد من العوامل والسنياريوهات المحتملة التي تمثل
تبني مقاربات أحادية خارج نظام األمن الجماعي
والسلم العالميين ،لذلك رأت الدول البحث عن ِ

ترتكز على اتفاقات طوعية ،بما في ذلك مبادرات متعددة األطراف تعتمد على التنسيق

والتعاون ،وتبادل الخبرات ،وتقاسم أفضل الدروس لمقاومة خطر اإلرهاب النووي ،والذي من
المتوقع أن يحدث من شبكات الجريمة المنظمة ،قد تجلى ذلك في تأسيس المبادرة العالمية

لمكافحة اإلرهاب النووي )المطلب األول) ،ثم عقد قمم عالمية لألمن النووي ،وهو ما سنتناوله

في (المطلب الثاني).

 -1الجدير بالذكر أنه سوف ينعقد "المؤتمر العربى الخامس عشر لالستخدمات السلمية للطاقة الذرية ،والذي
تنظمة الهية العربية للطاقة الذرية باالشتراك مع هية الطاقة الذرية المصرية في القاهرة بجمهورية مصر
العربية في الفرة من  /24-20ديسمبر 2020م( ،وذلك لوضع (االستراتيجية العربية لالستخدمات السلمية
للطاقة الذرية) 2030 – 2021م).
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املطلب األول -املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي ):(GICNT

من ضمن التحركات الرامية لمنع اإلرهاب النووي ،اتخذ المجلس الدائم لمنظمة األمن

ار "حول التصدي لتهديد
والتعاون األوروبي في أوائل تموز يوليو من العام 2005م قر ا
المصادر المشعة" ،أعدته وبادرت إلى طرحه كل من روسيا والواليات المتحدة .فلقد استضافت

الهند في 2017/2/8م مؤتمر مكافحة اإلرهاب النووي ،وذلك بمشاركة مندوبيين عن 150

دولة ،والذي خرج بنتائج مهمة من ضمنها التأكيد على حماية األمن واألمان النووي ،كمبادرة
دولية لمكافحة تكنولوجيا اإلرهاب النووي وذلك لمواجهة شبكات اإلرهاب النووي المنظم

والمنظمات اإلرهابية( .)1والجدير بالذكر فقد وافق مجلس المحافظين على خطة جديدة لألمن
النووي تغطي الفترة 2017 -2013م ،وتقر بأن التعليم والتدريب أمر بالغ األهمية بالنسبة

للدول من أجل أن تكون قادرة على تطبيق األمن النووي .من أجل دعم الدول على إجراء تقييم
ذاتي الحتياجاتهم التدريبية في مجال األمن النووي ،وتعكف الوكالة حاليا على وضع وثيقة

تقدم التوجيه المناسب بشأن تطبيق منهجية التقييم الذاتي الحتياجات التدريب في األمن
النووي .هذه المنهجية تسمح للدول أن تقيم ذاتيا احتياجاتها في التدريب على األمن النووي،
ووضع برنامج خاص لذلك .وسيضمن هذا أن الدول تصبح 'مالكة' للكفاءات المطلوبة لألمن

النووي وداعمة للجهود المبذولة للوفاء بااللتزامات بموجب اإلطار القانوني لألمن النووي

العالمي .إن كافة دول العالم متهمة بتعزيز المنظومة العالمية لألمن النووي ،والتي تعتبر
معاهدة الحماية المادية للمواد النووية (تم تبنيها في العام 1979م) أحد أركانها .ومن أجل أن
تستفيد الدول من حقها السيادي في تطوير واستخدام الطاقة الذرية لألغراض السلمية ،وفقا
لمعاهدة منع انتشار األسلحة النووية( ،)2وميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فإن من

الضروري صياغة آلية مضمونة لدرء مخاطر االستيالء غير القانوني على المواد النووية،
واستخدامها ألغراض إجرامية .ولذا على المجتمع الدولي وضع استراتيجية عالمية لمواجهة

1 -https://www.iaea.or NPT/CONF.2015/PC.II/WP.11
2- Samuel Kane Preventing Nuclear Terrorism: Nuclear Security, the Nonproliferation
Regime, and the Threat of Terrorist Nukes, Global Solutions Org, 2012 -p11.

[]199

املكافحة الدولية حليازة شبكات اجلرمية املنظمة ..............................الدكتور مجال عبده عبد العزيز

إشكالية مكافحة اإلرهاب النووي ،وذلك في ضوء الحفاظ على األمن النووي من خالل النقاط
اآلتية:

 -1االلتزام بمبادئ األمن النووي :رغم إحراز تقدم كبير في هذا األمر ،لكن تظل
هناك ثغرات .فعلى سبيل المثال ،في قمة األمن النووي عام 2014م انضمت 35
دولة إلى مبادرة تعزيز األمن النووي ،إال أن كبار حائزي األسلحة النووية مثل
روسيا والصين وباكستان والهند ال يزالون غير مشاركين في المبادرة.

الفعال إلجراءات األمن النووي :يؤكد التقرير على أن الدول التي يتواجد
 -2التنفيذ َّ
بها يورانيوم عالي التخصيب ،تبنت سياسات لألمن النووي أكثر صرامة في
السنوات التي تلت هجمات  11سبتمبر 2001م ،بحيث تتضمن الفحص الدوري
للمواقع النووية .وقد ساعد على ذلك الضغط السياسي الناتج عن اجتماعات األمن

النووي ،والذي دفع نحو اتباع مزيد من هذه اإلجراءات.

 -3تعزيز ثقافة األمن النووي :بينما زادت أعداد البرامج التي ترعاها الدول
والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة األمن النووي ،فال يزال ثمة عدد من المسؤولين

في بعض البلدان يتعاملون باستهانة مع خطر اإلرهاب النووي ،كما أن معظم

المنظمات التي تتعامل مع األسلحة النووية ليس لديها برامج تُركز على تعزيز
ثقافة األمن النووي(.)1

 -4تداول المعلومات عن األمن النووي :ثمة قبول متزايد من جانب الدول المختلفة
لتقديم بعض المعلومات عن إجراءات األمن النووي ،ومع ذلك فإن بعض الدول
تتعامل مع هذه المعلومات من منطلق أنها سرية.

 -5استم ارر التواصل بين الدول بعد انتهاء اجتماعات األمن النووي :إذ إن أهم ما

ُيميز هذه القمم أنها دفعت بقضايا األمن النووي إلى مستوى سياسي رفيع،
وساهمت في زيادة الوعي بخطر اإلرهاب النووي ،إال أن هناك الكثير من الشكوك

1- Matthew Bunn and others, preventing nuclear terrorism: continuous improvement
or dangerous decline? (Cambridge: Belfer Center for Science and International
Affairs, Harvard Kennedy School, March 2016.
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التي تُثار حول مدى فعالية الحوار بعد انتهاء مثل هذه االجتماعات الدولية.
أمر ضروريا لضمان أنظمة أمن
 -6تمويل برامج األمن النووي :يعد توفير التمويل ا

عنصر
ا
فعالة .وعلى مدار السنوات الماضية ،أصبح دعم الواليات المتحدة
نووي َّ
حاسما في مساعدة العديد من البلدان لتحسين األمن النووي ،والحد من مخاطر
الهجمات اإلرهابية النووية .وقد تبنى مجلس األمن الدولي في العام 2004م القرار

 1540الذي يهدف إلى منع وقوع أسلحة الدمار الشامل ومكوناتها في ِ
أيدي
الجهات غير الحكومية .وفي نيسان أبريل من العام 2005م أكملت اللجنة
الخاصة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة صياغة مشروع المعاهدة الدولية

لمكافحة أعمال اإلرهاب النووي ،بعد نقاشات دامت ثماني سنوات .وتهدف هذه
المعاهدة إلى إرساء القاعدة القانونية لمكافحة أعمال اإلرهاب النووي بشكل فعال،

بما في ذلك منعها وإزالة آثارها( .)1ومن المؤمل أن تضمن المعاهدة حماية
المنشآت النووية ،سواء المستخدمة لألغراض السلمية أم العسكرية ،من الهجمات
اإلرهابية .وتدعو المبادرة المشاركين فيها إلى القيام بسلسلة من الخطوات المعززة

لألمن النووي ،مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور المراقب( ،)2وتعد المبادرة
العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي خطوة مهمة في تحديد مسار األمن الدولي من

تهديدات محتملة لإلرهاب النووي ،إذ تكمن أهميتها على الصعيد العالمي في
كونها تطالب بخطط عمل على خمسة مستويات ،وهي :المنع ،والكشف،

والتعطيل ،وتخفيف عواقب ما بعد الهجوم اإلرهابي ،وتعزز التشريعات الوطنية
وضوابط التصدير( ،)3لذلك سنتطرق إلى تأسيسها ،وبيان مبادئها ،وأهدافها،

 -1د .محمود بركات ،دور عمليات اإلتجار غير المشروع في المواد النووية واإلشعاعية في ت ازيد الخطر النووي
دوليا وإقليميا ووسائل مواجهتها ،الملتقى العلمي حول استراتيجية عربية لألمن النووي ،الرياض ،بدون تاريخ،

ص .32
2- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Educational Programme in
Nuclear Security, IAEA Nuclear Security Series No. 12, Vienna (2010).p34.

 -3غراهام أليسون" ،إحراز تقدم في مكافحة اإلرهاب النووي" ،مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العدد ،48/1
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ،أيلول /سبتمبر2006 ،م ،ص.35
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وأنشطتها حول مكافحة اإلرهاب النووي(:)1
 -1تأسيس المبادرة :تأسست المبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي بسعي من
الواليات المتحدة األمريكية وروسيا في اجتماع ثنائي بسانت بطرس بورغ في 15

يوليو 2006م ،لتتحول إلى شراكة عالمية طوعية متعددة األطراف ،تضم 86
دولة ،وخمس منظمات دولية بصفة مراقب رسمي ،من بينها الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،الذين التزاموا بتعزيز القدرات الوطنية والدولية للوقاية والرصد ،ومكافحة

اإلرهاب النووي ،ومنع حصول شبكات اإلرهاب النووي المنظم والمنظمات
اإلرهابية على المواد النووية واإلشعاعية ،ويأتي تأسيسها في سياق التعاون الدولي

الذي يعزز مجهودا جماعيا ضمن إطار عمل دولي قوي لمنع انتشار المواد
والمعدات النووية ،والتأكد من تأمينها ،وحمايتها وحفظها بعيدا عن متناول
اإلرهابيين( .)2وتعمل الواليات المتحدة األمريكية وروسيا كرئيسين مشاركين في
المبادرة ،في حين تقود فنلندا مجموعة التنفيذ والتقييم ،وهي مفتوحة أمام كافة
الدول التي تتبنى مبادئها ،وتشارك أهدافها ،وتلتزم بشكل نشط في مكافحة اإلرهاب

النووي على أساس حازم ومنظم(.)3

 -2أهداف المبادرة ومبادؤها :تهدف المبادرة إلى إقامة شبكة متنامية من الدول

الشريكة الملتزمة باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة ،إلقامة دفاع في العمق متعدد

الطبقات ،يمكنه التكيف باستمرار مع طبيعة التهديدات المتغيرة ،وتحث المشاركين
1- Jack Boureston and James A. Russell, Calhoun, Illicit Nuclear Procurement
Networks and Nuclear Proliferation: Challenges for Intelligence, Detection, and
Interdiction, institution of the naval postgraduate school Monterey, California, 14-2009.

 -2محمد نصار" ،أبوظبي تستظيف مؤتم ار دوليا لمكافحة اإلرهاب النووي جريدة الشرق األوسط ،االثنين 21
يونيو 2010م العدد  11528متاح على الرابط اآلتي:
www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11528&article=574843.

3-Voir: Global Initiative to Combat_initiative_to_combat-Nuclear-Terrorism, consulté

le:10-9-3018.
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فيها القيام بسلسلة من الخطوات المعززة لألمن النووي( ،)1من أجل تطوير الشراكة

لمكافحة اإلرهاب النووي المنظم ،بما يتماشى مع االلتزامات القانونية الوطنية،
وكذلك األطر القانونية الدولية ذات الصلة ،كاتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي

2005م ،واتفاقية الحماية المادية للمواد والمرافق النووية ،وقراري مجلس األمن
 1373و ،1540وتدعو المبادرة كافة الدول بشكل طوعي بتنفيذ المبادئ
اآلتية:

أ -تطوير وتحسين أنظمة المحاسبة والمراقبة ،والحماية المادية للمواد النووية
واإلشعاعية ،بما في ذلك المعدات واألجهزة.

ب -تعزيز أمن المنشآت النووية المدنية.

ج -تحسين القدرات على كشف المواد النووية والمواد المشعة األخرى ،وغيرها من
المعدات والعناصر من أجل منع اإلتجار غير المشروع بهذه المواد ،بما في

ذلك التعاون في مجال البحث والتطوير في قدرات الكشف الوطنية ،والتي من

شأنها أن تكون قابلة للتشعيل المتبادل.

د -تحسين إمكانات المشاركين في البحث عن المواد النووية ومصادرتها ،أو
األجهزة أو غيرها من المواد المشعة التي يتم استخدامها واقتناؤها بصورة غير
مشروعة ،وإقامة مراقبة أمنية عليها .و -منع توفير المالذ اآلمن ،والموارد
المالية أو االقتصادية لشبكات اإلرهاب النووي المنظم والمنظمات والجماعات

اإلرهابية الذين يسعون للحصول على أو استخدام المواد ،أو األجهزة النووية

والمواد المشعة األخرى.

هـ -ضمان توفير األطر الوطنية القانونية والتنظيمية لدى المشاركين في المبادرة،
لكي يتسنى مقاضاة اإلرهابيين ،ومتابعتهم جنائيا في حال القبض عليهم ،وإذا
كان ذلك ممكنا تحميل اإلرهابيين وغيرهم من داعمي اإلرهاب النووي

 -1ضياء ليلوة ،الجمعية العامة للمبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي تختم قمتها التاسعة في العاصمة
الفلندية "هلسنكي" صحيفة أري اليوم 19 ،يناير 2015م ،متاح على الرابط اآلتي :الجمعية -العامة-

للمبادرة-العالمية-لمكافحة-اإلرهاب-النووي https://www.raialyoum.com/index.php
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المسؤولية المدنية .ن -تحسين قدرات المشاركين على االستجابة ،والتخفيف،

والتحقيق في حاالت الهجمات اإلرهابية التي تنطوي على استخدام مواد

ومعدات نووية ،ومواد مشعة أخرى ،بما في ذلك تطوير الوسائل التقنية
للتعرف على هذه المواد والمعدات التي قد تكون ضالعة في هذا الحادث.

ك -تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بقمع أعمال اإلرهاب النووي المنظم بين

الدول المعنية وتيسيرها ،واتخاذ التدابير المناسبة بما يتفق مع قوانينها

الوطنية(.)1

 -3أنشطة المبادرة حول مكافحة اإلرهاب النووي :تعد الجمعية العامة للمبادرة العالمية

لمكافحة اإلرهاب النووي أعلى هيئة تضطلع بمهامها في رسم السياسات التي
تحدد أولويات العمل ،وصنع الق اررات المهمة ،ويعمل أعضاء المبادرة على تبادل

أفضل الممارسات ،والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية

لمقاومة تهديدات اإلرهاب النووي المنظم من خالل القيام بنشاطات تتضمن كافة
العمليات التي تتيح للدول الشريكة االجتماع سويا ،مثل :استضافة المؤتمرات،

وإجراء الحوارات السياسية رفيعة المستوى ،وعقد اجتماعات الخبراء ،وورشات

 -1ومنها :التشريعات الوطنية واإلقليمية ،أوال :إصدار تشريعات وطنية لتجريم أعمال اإلرهاب النووي-تجريم
اإلرهاب النووي في القانون الجنائي الفرنسي الصادر في -1992تجريم اإلرهاب النووي في التشريع

البريطاني لسنة الصادر في  2000والمعدل في -2001تجريم اإلرهاب النووي في التشريع األمريكى

الصادر في -1983تجريم اإلرهاب النووي في القانون التونسي الصادر -2015تجريم اإلرهاب النووي في
التشريع العقابي الجزائري  ،2014ومن التشريعات الدولية والقطاعية ،ثانيا :تعزيز المنظومة التشريعية

العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل الصادر في-1997
برتوكول اتفاقية األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية لعام -2005برتوكول عام
 2005الملحق ببرت وكول مع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في

الجرف القاري -2010اتفاقية مع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية بيكين
لعام -2010اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديالتها لعام -2005االتفاقية الدولية لقمع أعمال
اإلرهاب النووي لعام  :2005انظر :بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن

الدوليين ،مرجع سابق ص ص .446-445
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العمل ،والقيام بالتمارين والتدريبات المتعددة األطراف لمواجهة مختلف أشكال

اإلرهاب النووي واإلشعاعي ،وتشهد هذه الفعاليات عموما حضور أجهزة حكومية،

ووكاالت عاملة في قطاعات ومجاالت مختلفة كأجهزة إنفاذ القانون ،الطاقة،
الجمارك ،الدفاع ،االستخبارات .ومنذ تأسيسها نفذت الدول األعضاء المشاركة في
المبادرة أكثر من  80نشاطا متعدد األطراف ،وعقدت خمسة اجتماعات رفيعة

المستوى ،من بينها اجتماع القمة التاسعة للجمعية العامة في العاصمة الفنلندية
هلسنكي لعام 2015م التي شارك فيها رؤساء الوفود رفيعي المستوى من قادة،

وكبار المسؤولين األعضاء لـ  86دولة ،بما فيها القوى الدولية العظمى ،وأربع
دول عربية من أصل ثمان ،وهي :العراق والمغرب والجزائر بتخلف األردن،
ومشاركة ما يقارب  200خبير في مجاالت مختلفة ،وخمس منظمات دولية بدور
مراقب رسمي لعمل الجمعية العامة ،وهي :االتحاد األوروبي ،الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (األنتربول) ،مكتب األمم المتحدة

المعني بالمخدرات والجريمة ،معهد األمم المتحدة اإلقليمي ألبحاث الجريمة

والعدالة ،وقد أكد المشاركون في البيان الختامي للقمة على ثالثة أهداف رئيسية،
وهي :المنع والكشف ،والتصدي لعمليات اإلرهاب النووي ،وتعزيز قدرات الدول
لمواجهة خطر اإلرهاب النووي ،وتناولت القمة جدول أعمال تضمن عدة

موضوعات ،من بينها :وقف إنتاج المواد االنشطارية ،الشراكة الدولية لنزع السالح
النووي ،المصادقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد والمرافق النووية ،دعم
صندوق طوعي لألمن النووي كسبل أساسية لمكافحة اإلرهاب النووي المنظم،

التزام الدول بالمبادئ الثمانية األساسية للمبادرة ،تجديد االلتزام السياسي لتعزيز

إطار
ا
األمن النووي على المستوى الدول( .)1مما تقدم ،يتبين أن المبادرة بوصفها

قادر على جمع السياسي والتقني والخبراء الميدانيين ،قد عزرت تعميق
ا
طوعيا
العالقات ،وتحسين مستوى الشفافية في المجتمع الدولي ،بما في ذلك التعاون

والتنسيق بين الحكومات المشاركة بهدف تحسين قدراتهم على مواجهة الصعوبات،
 -1ضياء ليلوة ،مرجع سابق ،ص ص .84-81
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والتحديات الجديدة في مواجهة تهديدات شبكات اإلرهاب النووي المنظم(.)1
املطلب الثاني  -القمم العاملية لألمن النووي ):)GNWDG

تعد قمم العالمية لألمن النووي ) (DRRعبارة عن مبادرات سياسية رفيعة المستوى،

تجمع قادة ورؤساء الدول حول قضايا وشؤون األمن النووي ،تعقد مرة كل عامين ،وتنتهي كل
قمة بإصدار بيان يعكس التزام الدول المشاركة في تحقيق الهدف العام المتمثل في تعزيز

وضع األمن النووي وتحسينه في كافة أنحاء العالم ،وأهم ما يميز هذه القمم هو مشاركة جهات
فاعلة تضم هيئات حكومية تسهم في تحقيق السالمة واألمن النووي على المستوى الدولي،

منها على سبيل الذكر ال الحصر :األمم المتحدة ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (األنتربول) ،المبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي ((GICNT

للجنة رقم  ،1540الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل ) )GCمبادرة
مراكز التميز للحد من مخاطر المواد الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية التابعة

لالتحاد األوروبي ،الشبكة الدولية لمراكز دعم األمن النووي والتدريب عليها(DRRWR) ،

الدولية للتوعية باألمن النووي) . (NDREDوفي السنوات األخيرة الممتدة من

والشبكة

2010م إلى 2016م تم عقد أربع قمم عالمية لألمن النووي ،عكست وعيا دوليا في فهم
الخطوات الالزمة لمنع اإلرهاب النووي المنظم:

 -1قمة واشنطن لألمن النووي لعام 2010م :انعقدت هذه القمة بواشنطن يومي 12

و 13أبريل 2010م التي دعا إليها الرئيس األمريكي األسبق "باراك أوباما" خالل

مؤتمر براغ2009 ،م وشهدت مشاركة  74دولة وثالث منظمات دولية (األمم
المتحدة ،االتحاد األوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية) ،وتركز النقاش حول

بحث سبل منع وصول السالح النووي إلى ِ
أيدي شبكات اإلرهاب النووي المنظم

والمنظمات اإلرهابية ،وتمخض عنها إصدار بيان ختامي تبنى استرتيجية تشمل
تأمين كل المواد النووية المعرضة لألخطار خالل فترة أربع سنوات ،مع التأكيد

 -1بن صابر بلقاسم ،األمن النووي ومدى تأثيره في حفظ السلم واألمن الدوليين ،مرجع سابق ص ص-447
.450
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على تأسيس أطر تشريعية وطنية قوية لألمن النووي( ،)1وقد حدد البيان جملة من

اال لتزامات العامة التي تعهدت الدول من خاللها تشديد الحماية على المواد

والمرافق النووية الخاضعة لسيطرتها ،وتشجيع الدول على تحويل المفاعالت
النووية من استخدام وقود عالي التخصيب إلى وقود منخفض التخصيب ،مع دعم

أهداف االتفاقيات الدولية لألمن النووي ،بما فيها اتفاقية الحماية المادية للمواد
النووية وما لحقها من تعديالت ،ومعاهدة قمع أعمال اإلرهاب النووي باعتبارهما

ين ضرور ِ
عنصر ِ
يين لهيكلية األمن النووي العالمية ،واالعتراف بالحاجة للتعاون

بين الدول بغرض المنع الفعال ،والتصدي لحاالت التجارة غير المشروعة بالمواد
النووية ،ووضع قوانين وإجراءات وطنية لمكافحة مهربي المواد النووية ،واالعتراف

بالدور األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،في تعزيز اإلطار الدولي لألمن
النووي(.)2

 -2قمة سيول لألمن النووي لعام 2012م :انعقدت هذه القمة في عاصمة كوريا
الجنوبية سيول يومي  26و 27مارس 2012م بمشاركة  85من قادة الدول

والحكومات ،ورؤساء الوفود ،إلى جانب أربع منظمات دولية على رأسهم األمين

العام لألمم المتحدة ،والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ورئيس المفوضية

األوروبية ،والشرطة الجنائية الدولية (األنتربول)( ،)3وقد ناقش المشاركون في القمة

مجموعة من الرؤى والسبل لمكافحة اإلرهاب النووي ،حيث قدمت أكثر من 100
ورقة عمل تتعلق بالمسائل األساسية في مجال مكافحة التهديد الذي يفرضه

اإلرهاب النووي ،وحماية المواد والمنشآت النووية ،ومنع اإلتجار غير المشروع في
المواد النووية( ،)4ويتسم بيان سيول ببعض الخصائص الرئيسية منها:

 -1مهداوي عبد القادر ،االستخدام السلمي للطاقة النووية بين الشعوب في التنمية ومتطلبات األمن الدولي ،مرجع
سابق ،ص.327

 -2الفقرة السادسة من بيان قمة األمن النووي في واشطن لعام 2010م ،ص.2

 -3جيسيكا سويونج تشوي" ،قمة األمن النووي تتبنى إعالن سيول الختامي"2012/3/27 ،م متاح على الرابط
اآلتي www: : arabic.korea.net/NewsFocus/Policies/view?articleId=99706&pageInd

 -4مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية "،انطالق فعاليات قمة األمن النووي سيول 2012م ،نشرة
أخبار الساعة ،العدد  4810السنة التاسعة عشر ،مارس 2012م ص.16
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أ -التوصل إلى اتفاق على تحديد المواعيد النهائية إلحراز تقدم في األمن النووي،

لتنفيذ اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعدلة ،والهادفة لمنع األعمال

اإلرهابية على المنشآت والمرافق النووية.

ب -عكس البيان ضرورة الترابط بين األمن النووي والسالمة النووية ،وأكد على
ضرورة تعزيز إدارة الوقود النووي المستنفذ ،ونفايات المواد اإلشعاعية.

ج -عرض البيان تدابير ملموسة ألزمة مكافحة اإلرهاب النووي التي تطرقت إليها
قمة واشنطن بشكل عام(.)1

 -3قمة الهاي لألمن النووي لعام 2014م :انعقدت قمة األمن النووي الثالثة بالهاي

في  24و 25مارس 2014م بحضور زعماء وقادة أكثر من  54دولة ،وأربعة

منظمات دولية بهدف منع اإلرهاب النووي ،وتعزيز التعاون العالمي في مجال
األمن النووي( .)2وقد ناقش القادة المجتمعون في القمة سيناريوهات وهمية ،لكنها

واقعية حول ما يجب فعله إذا كان هناك خطر فعلي ناجم عن وقوع المواد النووية

ِ
األيدي الخطأ وهم (شبكات الجريمة المنظمة) ،فما هو العمل؟ وهل تتصرف
في
الدول بمفردها ،أم تحاول حل المشكل ِة على مستوى دولي؟ وكيف يتم منع مثل
هذه األحداث؟ وانتهت القمة ببيان ختامي تدعو فيه عن طريق منع اإلرهاب

النووي إلى جعل العالم أكثر أمنا عن طريق منع اإلرهاب النووي بالحد من كمية
المواد النووية الخطرة في العالم ،واستبدالها بمواد أقل خطورة للحيلولة دون حصول

اإلرهابيين على فرصة لتصنيع قنابل نووية أو قنابل قذرة ،وقد تعهدت أكثر من

 30دولة بتحويل اإلرشادات والتوصيات الدولية حول األمن النووي إلى قوانين
وطنية في خطوة لقيت إشادة من قبل الخبراء ،باعتبارها اإلنجاز األهم في هذه
القمة ،كما طرحت كل من هولندا والواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية
مبادرة ،وقعتها  35دولة تلزم الدول بفتح تدابيرها األمنية أمام تقييم مستقل
ألوضاع منشآتها النووية وإجراءات مراقبتها ،وهي خطوة أخرى نحو إيجاد إطار

 -1جيسيكا سويونج تشوي ،مرجع سابق.
 -2جيسيكا سويونج تشوي ،مرجع سابق.
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قانوني دولي شامل يهدف إلى منع شبكات الجريمة المنظمة من اإلرهابيين من
الوصول إلى المواد النووية(.)1

 -4قمة واشنطن لألمن النووي لعام 2016م :تم عقد القمة الرابعة لألمن النووي
بواشنطن يومي  31مارس حتى األول من أبريل 2016م بمشاركة نحو  52دولة،
باإلضافة عن ممثلين للمنظمات الدولية األربعة :األمم المتحدة ،الوكالة الدولية

للطاقة الذرية ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (األنتربول) واالتحاد األوروبي،
وقد تزامن انعقادها بعد سلسلة من الهجمات اإلرهابية التي استهدفت الكثير من
دول العالم ،أبرزها العاصمة الفرنسية باريس وتفجيرات مطار مترو العاصمة
البلجيكية بروكسل( ،)2األمر الذي وضع قادة دول العالم أمام تحديات كبيرة من

أجل استكمال الجهود الدولية لمجابهة ومكافحة اإلرهاب النووي.

()3

وكان الهدف

من هذه القمة ،هو مواصلة المناقشات بشأن التهديدات النووية ،والخطوات الواجب
اتخاذها للتقليل من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب ،وتأمين المواد المعرضة

للخطر ،ومكافحة التهريب النووي ،وردع محاوالت اللجوء إلى اإلرهاب النووي،
ورصدها وإحباطها ،كما ناقشت القمة األهداف المشتركة التي توافقت عليها الدول

المشاركة ،ومن بينها التأكيد على الحق األصيل للدول في االنتفاع من
االستخدامات السلمية للطاقة النووية ،وأهمية دعم المفهوم الشامل لألمن النووي،

 -1سكاي نيوز عربية" ،قمة لهاي تتعهد بتعزيز األمن النووي "2014/3/25م متاح على الرابط اآلتي:
https://www.skynewsarabia.com/world/606052
 -2في  22مارس 2016م هزت العاصمة "بروكسل" سلسلة تفجيرات وقعت في مطار بروكسل الدولي وميترو
األنفاق ،وقد أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي (داعش) في بيان أصدره مسؤوليته عن هذه التفجيرات
التي أدت إلى مصرع  21وإصابة العشرات من األشخاص ،كما أدت هذه التفجيرات إلى مصرع حارس
منشأة نووية بلجيكية وفقدان هويته :انظر :التقرير األسبوعي لمراكز األبحاث والدراسات األمريكية :قمة

األمن النووي :العدد  2046في 2018/12/31م متاح على الرابط اآلتي:

http://www.al-binaa.com/archives/article/107257

 -3وكالة أنباء اإلمارات ،تقرير :قمة األمن النووي العالمية 2016م التي تستضيفها واشنطن" 2016/3/29م،
متاح على الرابط اآلتيhttps://www.wam.ae/ar/news/general/1395293496651.html :
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خطر حقيقيا يهدد األمن والسلم
ا
بحيث يشمل األسلحة النووية باعتبارها تشكل
الدوليين ،باإلضافة إلى مسؤوليات الدول في تنفيذ تدابير األمن ،والحفاظ عليه في
جميع األوقات بالنسبة لجميع المواد النووية وغيرها من المواد المشعة ،بما في ذلك

المواد المستخدمة في األسلحة النووية ،مشددين على أهمية تبادل المعلومات،

والتعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب النووي واإلشعاعي ،وفي ختام القمة أصدر
المشاركون بيانا جددوا فيه التزامهم بنزع السالح النووي ،وعدم االنتشار النووي،

وحذروا من أن تهديد اإلرهاب النووي واإلشعاعي ال يزال واحدا من أكبر التحديات
التي تواجه األمن الدولي ،وأن هذا التهديد في تطور مستمر مجددين التزامهم

بتعزيز بيئة دولية سلمية ومستقرة بالحد من خطر اإلرهاب النووي ،وذلك لمنع
الجهات الفاعلة من شبكات اإلرهاب النووي المنظم من حصولها على المواد

النووية واإلشعاعية ،والتي يمكن استخدامها في أغراض خبيثة إرهابية( .)1مما

سبق يمكن القول؛ إن قمم األمن النووي العالمية باعتبارها محفال رفيع المستوى

خارج نطاق األطر واآلليات الملزمة قانونيا ودوليا ،قدمت دعما قويا ساهم في
زيادة اهتمام الدول بقضية اإلرهاب النووي ،كما ال يمكن إنكار حقيقة أن هذه
القمم رغم التوقف عن عقدها منذ قمة واشنطن األخيرة عام 2016م عملت على
تحفيز التقدم الملحوظ تجاه المواد النووية في العالم ،وأسفرت عن مجموعة من

المساعي منها تعزيز جهود المبادرة العالمية لمكافحة جرائم شبكات اإلرهاب

النووي المنظم ،واتخاذ إجراءات فعالة لحماية البشر من الخطر الداهم ،وتعزيز
األنظمة الدولية التي تحمي المواد النووية لمنع وقوعها في ِ
أيدي شبكات الجريمة
المنظمة والجماعات والمنظمات اإلرهابية.

 -1محمد العجرودي" ،قمة واشنطن لألمن ..بين االستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخطر األسلحة النووية"،
األهرام اليومي 4 ،أبريل 2016م متاح على الرابط اآلتيwww.ahram.org.eg/News :
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اخلامتة
كاستنتاج عام بما جاء في هذا البحث ،يمكن القول :إن اإلرهاب النووي يشكل تهديدا

عالميا ،والتصدي له ال بد أن يكون هو اآلخر عالميا في طبيعته ،ألن فعالية تدابير مكافحته

تتحدد عند الحلقة األضعف من سلسلة األمن النووي ،كما أن المواجهة القانونية من ق اررات
األمم المتحدة ال سيما قرار مجلس األمن  1540لسنة 2004م ،واالتفاقية الدولية لقمع أعمال

اإلرهاب النووي لسنة 2005م لم تحقق كل األهداف المرجوة منها ،حيث ما زال خطر
اإلرهاب ،وإمكانية استخدام مواد وأسلحة نووية في تنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة ،أو
مجموعة من الدول أمر محتمل الوقوع ،لذلك فإن الجزء األكبر من مسؤولية التصدي له يقع

على عاتق الدول التي يتعين عليها االلتزام بمبادئ صارمة لألمن النووي ،وتفعيل برامجه،

وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتحليل الحوادث األمنية ،والدروس المستفادة منها ،األمر الذي

جعل المجموعة الدولية تعيد مراجعة هذا التهديد الخطير وتقييمه ،ولمنع حدوثه؛ فإن األمر

جدي ،يتطلب أساليب وأبعاد جديدة تحمل طابع التحدي لحماية األمن النووي على كافة
المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ،لقد أفرزت هذه الدراسة التوصل إلى بعض النتائج

المهمة التي تساعد أي دارس أو باحث على استجالء وفهم المخاطر التي تحيق بنا من

امتالك الشبكات والمنظمات والجماعات اإلرهابية للمواد النووية واإلشعاعية ،وبما يؤثر على

البيئة األمنية النووية الدولية ،باإلضافة إلى صياغة بعض التوصيات والمقترحات لمكافحة

اإلرهاب النووي ،والتي نراها جديرة باالهتمام علميا وعمليا.
ال -نتائج الدراسة:
أوّ ً

تتلخص أهم نتائج البحث فيما يأتي:

 -1إن مخاطر االنتشار النووي المدني وتوسع نطاقه الجغرافي في عدة مناطق من
العالم ،ساعد على ظهور مخاوف جديدة تهدد األمن النووي للدول ،ذلك أن

مشاكل انتشار األسلحة النووية ،ومشكلة األمن النووي تتطلب المزيد من العمل

والتدابير األمنية ،وإيجاد أنظمة وحلول عالمية وإقليمية ووطنية التخاذ إجراءات
أمن أكثر صرامة.
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 -2إن التحول من األساليب الفردية لمعالجة التهديدات الدولية واإلقليمية الناشئة عن
مخاطر االنتشار إلى النهج واألساليب الجماعية في شكل مبادرات متعددة
األطراف ،سوف يسهم في تقليص ومنع انتشار المواد واألسلحة النووية ،والحد من
فرص شبكات اإلرهاب المنظم و المنظمات اإلرهابية للحصول عليها ،بما في ذلك

خفض القدرات النووية المنتشرة عبر العالم.
 -3أظهرت تحليالت اإلتجار غير المشروع ،واألنشطة المتضمنة لحيازة غير مشروعة
للمواد النووية وغيرها من المواد اإلشعاعية إلى هشاشة األجهزة التشريعية والرقابية

والمحاسبية ،وإن ذلك يقتضي تبني نهج شامل لمواجهة تهديد شبكات اإلرهاب
النووي.

 -4أدت التطورات الخاصة باحتماالت امتالك واستخدام مواد نووية من طرف
الشبكات اإلرهابية إلى بلورة مشكلة جادة ،لكنها ال تزال تمر بمرحلة انتقالية ،ولن

تتخذ أبعادا متكاملة إال إذ وقعت بالفعل أعمال إرهاب نووي ،وفي هذه الحالة

سوف يتحول هاجس خطر اإلرهاب النووي إلى مصدر تهديد رئيس وحقيقي

يزعزع السلم واالستق ارر الدوليين ،ويهدد الحياة البشرية للشعوب.

 -5تشير السيناريوهات المطروحة من قبل خبراء األمن النووي إلى احتمال اكتساب
أشكال أكثر بساطة في رغبة شبكات اإلرهاب المنظم والمنظمات اإلرهابية
الحصول على السالح النووي عن طريق ما يسمى "بالقنبلة اإلشعاعية القذرة"

التي يؤدي انتشارها إلى نشر التلوث اإلشعاعي على نطاق واسع ،وخلق حالة من

الذعر الشامل ،وإحداث أضرار بشرية ومادية جسيمة.

 -6اتجهت منظمة األمم المتحدة إلى بذل جهود حثيثة من أجل منع ومكافحة اإلرهاب
الدولي بوجه عام ،واإلرهاب النووي بوجه خاص ،وفي هذا السياق سعى كل من
مجلس األمن والجمعية العامة إلى مواجهة خطر اإلرهاب النووي ،ودراسة الطرق

واآلليات لدرئه من خالل بلورة التزامات متكاملة وشاملة تأخذها الدول على
عاتقها ،وذلك من خالل التوصل إلى إقرار معاهدة دولية لقمع أعمال اإلرهاب
النووي بهدف مجابهته بشكل فعال ،ومنعه ،وإزالة آثاره.
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معيار
ا
تشكل االتفاقية الدولية لمكافحة أعمال اإلرهاب النووي لسنة 2005م
ُ -7
مرجعيا مشتركا أدنى لألطر القانونية المتعلقة باألمن النووي ،بحيث تتصدى
االتفاقية لتهديدات مهمة ال تتناولها اتفاقية الحماية المادية للمواد والمرافق النووية

وتعديلها ،بما في ذلك أعمال اإلرهاب المنطوية على مواد مشعة ،وهذا ما يوجد

تآزر بين االتفاقيتين ،وتكمل كل منهما األخرى ،إذ إن أيا منهما ال تكفي وحدها
ا
من أجل التحسين الفعال لقدرات الدول على التصدي للتهديد الذي يشكله اإلرهاب
النووي.

 -8لقد برهنت الدول عن التزام دولي قوي لمواجهة اإلرهاب النووي من خالل تحقيق
االنضمام العالمي لالتفاقية المتعلقة باإلرهاب النووي ،واتفاقية الحماية المادية

للمواد والمرافق النووية اللتان تيسر التعاون الدولي ،وتبادل المعلومات عن

تهديدات األمن النووي ،ومالحقة أو تسليم األشخاص الضالعين في ارتكابهم جرائم

اإلرهاب النووي ،وانخراطها في المبادرات الدولية كالشراكة العالمية لمكافحة

انتشار األسلحة النووية ومواد الدمار الشامل ،والمبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب
النووي ،بما في ذلك دعم متزايد لق اررات ونتائج القمم العالمية لألمن النووي.

 -9إن االتجاهات الراهنة في مجال تجريم اإلرهاب النووي على مستوى التشريعات
الجنائية للدول يندرج في إطار مواكبة الدول لمكافحة أشكال اإلرهاب الجديد ،غير

أن صياغة القوانين الوطنية ذات الصلة جاءت غير دقيقة ،وغير متوافقة مع ما

جرمته االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2005م ،األمر الذي
يقتضي من المشرعين الوطنيين سن نصوص صريحة وواضحة تجرم كافة
األعمال التي تشكل جرائم اإلرهاب النووي.
ثانيًا -توصيات الدراسة:

على ضوء هذه الدراسة؛ يمكن أن نتوصل إلى صياغة بعض التوصيات والمقترحات

التي نراها ضرورية ومالئمة لتحقيق استدامة منظومة عالمية لألمن النووي من أجل مكافحة

اإلرهاب النووي المنظم ،والتي من شأنها أن تسهم في صون السلم واألمن الدوليين ،وتتلخص

فيما يأتي:
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 -1من أجل معالجة سليمة للثغرات وأوجه القصور التي يتسم بها نظام األمن النووي
العالمي ،ينبغي على المجتمع الدولي وضع معايير ملزمة لحوكمة األمن النووي
تحت السيادة الوطنية للدول ،وفي سبيل تحقيق ذلك؛ نقترح ضرورة تشكيل لجنة
دائمة إلقامة مؤتمر عالمي جامع لكافة الدول تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة

الذرية ،واألمم المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى المتخصصة لسد الفجوات

والثغرات في النظام الدولي لألمن النووي ،ومراجعة مدى فعاليته في مواجهة
المخاطر والتهديدات الناشئة ،واقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة الحتوائها.

 -2ال تتضمن معاهدة عدم االنتشار نصوصا تمنع التجارة النووية بالتحديد ،وكذلك
نقل التكنولوجيا والمعدات النووية المتقدمة والحساسة من وجهة نظر االنتشار
النووي ،لذلك نقترح أن تتبنى الدول األطراف في معاهدة عدم االنتشار النووي

إجراءات وتدابير إضافية لمنع نقل التكنولوجيا المواد الحساسة المتقدمة (اليورانيوم

شديد اإلثراء) بينها وبين الدول األخرى منعا قطعيا.

 -3ندعو السلطات الوطنية للدول أن تعمل بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
على تكثيف المساعدة الفنية الالزمة في مجال تدريب مسؤولي العدالة الجنائية
الوطنيين ،لتحقيق االستخدام األمثل ألحكام الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة

باإلرهاب الدولي واإلرهاب النووي بوجه خاص ،ال سيما االتفاقية الدولية لقمع

أعمال اإلرهاب النووي ،مع تفعيل آليات التنسيق والتعاون الدولي والمستمر
للتعامل مع المسائل واألحداث المستجدة.

 -4إن حقيقة التهديد النووي اإلرهابي قد يعود إلى وجود جهات حكومية تعمل مع
تجار المواد النووية والشبكات اإلرهابية ،لذلك نقترح أن يعمل المجتمع الدولي على
إنشاء آلية قضائية تتمثل في محكمة دولية خاصة لمكافحة اإلرهاب النووي
تختص بمقاضاة الدول التي تمكن اإلرهابيين فيها من الوصول إلى المواد النووية،
أو تقدم الدعم أو التمويل لمنظمات إرهابية بمواد نووية أو إشعاعية ،أو تلك التي

تنتهك بطريقة أو أخرى اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام 2005م.
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 -5نقترح إنشاء صندوق طوعي لمكافحة اإلرهاب النووي تحت إشراف مجلس األمن
الدولي تساهم فيه كل الدول األطراف في اتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي لعام
2005م على غرار صندوق األمن النووي الطوعي التابع للوكالة الدولية للطاقة
الذرية.

 -6نوصي برفع مستوى الترويج لثقافة األمن النووي ،والحرص على المعلومات
الحساسة عن األمن النووي من خالل تأسيس مراكز تدريب وطنية لألمن النووي،

وتأهيل القوى والكوادر البشرية ،وتعزيز المساعي لمنع تسرب المعلومات التي
يمكن استخدامها في التخطيط والتنفيذ في أعمال اإلرهاب النووي ،مع الحرص
على حماية المعلومات النووية عبر اإلنترنت لمنع الهجمات النووية السيبرانية.

 -7نقترح بضرورة تأسيس مكتب عربي لشؤون األمن النووي تحت وصاية جامعة
الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية ،يتولى إدارة وتنسيق جهود تنفيذ

االستراتيجية العربية لألمن النووي ،والمسائل الفنية واألمنية المرتبطة بها ،ليكون

نقطة تواصل دائم بين السلطات المختصة في الدول العربية والمنظمة العربية
للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وتقديم المساعدة وتعزيز العمل العربي

المشترك في مجال األمن النووي لمجابة اإلرهاب النووي المنظم ومكافحته.

وإذ تبقى في النهاية مواجهة إشكالية مكافحة اإلرهاب النووي قائمة ومستمرة في ظل
وجود السيناريوهات الواقعية من إرهاب وإرهابيين وشبكات وتنظيمات وجماعات إرهابية قائمة
تباشر وتمارس نشاطها اإلرهابي على الساحة الدولية حتى كتابة هذة السطور ،وعلى المجتمع
الدولى وضع "استراتيجية واقعية دولية لمكافحة وقمع شبكات الجريمة المنظمة لحيازة تكنولوجيا

اإلرهاب النووي".
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دور اإلجراءات العقابية يف احلد من املمارسات السلوكية
املؤدية إىل احلوادث املرورية

دراسة ميدانية مطبقة مبدينة الرياض
()1

الدكتور .إبراهيم بن هالل العنزي

أستاذ مشارك في علم االجتماع – كلية الملك فهد األمنية  -السعودية
DOI: 10.12816/0055778

مستخلـص
هدفت الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسي وهو التعرف على مدى فاعلية اإلجراءات العقابية يف احلد من املمارسات
السلوكية اخلاطئة اليت ميارسها األفراد وتؤدي إىل احلوادث املرورية ،وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة من
السائقني مبدينة الرياض ،واعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي من خالل العينة ،وذلك من خالل عينة
عشوائية من السائقني ،وعلى االستبيان كأداة جلمع البيانات ،ومت تطبيق الدراسة على عينة قوامها  500مفردة
جاءت ممثلة ملختلف اخلصائص الدميوغرافية جملتمع الدراسة ،ولقد توصّلت الدراسة إىل العديد من النتائج املهمة،
واليت من أهمها أن هناك درجة عالية من الوعي بالقوانني املرورية لدى عينة الدراسة مبختلف فئاتها ،كما توصّلت
الدراسة إىل نتيجة مه ّمة تؤكّد على أن اإلجراءات العقابية ،واملتمثلة يف جمموعة القوانني واإلجراءات العقابية وإن
كانت قد عملت على احلد من عدد املخالفات املرورية إال أنها كانت حمدودة التأثري يف تغيري سلوكيات وممارسات
األفراد املتسببة يف احلوادث املرورية ،فقد كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يلتزمون بإجراءات
السالمة املرورية عند وجود نقاط التفتيش أو كامريات املراقبة أو أي من اجلهات املعنية بتطبيق اإلجراءات
القانونية بينما ال يلتزمون بذلك حني يكونون يف مأمن من تطبيق اإلجراءات العقابية ،كما أوصت الدراسة بضرورة
العمل على نشر ثقافة االلتزام لدى األفراد من خالل العمل الدؤوب والتعاون من قبل مجيع مؤسسات اجملتمع.

مفردات البحث:
اإلجراءات العقابية  -املمارسات السلوكية  -احلوادث  -املرورية  -اآلثار االجتماعية  -اآلثار االقتصادية  -اآلثار الصحية.

 -1حصل الدكتور إبراهيم العنزي على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع مسار (االحنراف والضبط االجتماعي)،
وحصل على ماجستري يف علم االجتماع من كلية اآلداب جامعة امللك سعود عام 1422هـ ،ولديه دبلوم
تربوي من كلية املعلمني بالرياض عام 1417هـ ،وحاصل على درجة البكالوريوس يف علم االجتماع من كلية
جامعة امللك سعود عام 1416هـ ،كما شارك يف العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات.
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The Role of Punitive Measures in Curtailing Behaviors Causing Traffic Accidents
A field study applied in Riyadh City
Dr. Ibrahim Bin Hilal Al Anazi (1)
Associate Professor of Sociology – King Fahd Security College – KSA
DOI: 10.12816/0055778

Abstract
The key aim of this study is to identify how effective are punitive measures in
reducing behaviors conducive of road accidents. With this end in view, a survey was
administered to a random sample of 500 motorists in Riyadh City to collect required
information. The sample represented the various demographic characteristics of study
population, and a host of significant findings were reached, major among them were
the following: survey respondents were fully aware of traffic rules, and that punitive
measures had a limited impact on changing behaviors giving rise to road accidents
although such measures caused traffic violations to decline. Findings have also shown
that most of survey respondents stick to traffic safety measures only at checkpoints;
on roads monitored by surveillance cameras or in the presence of a law enforcement
entity. Study recommended that all community institutions team up to disseminate a
culture of law- abidance among community members.

Keywords:
Punitive Measures – Behavioral Practices – Traffic Accidents – Social Impacts –
Economic Impacts – Health Impacts.

1-Biography: Dr. Ibrahim Al Anazi earned his doctoral degree in sociology
(delinquency and social control), and also a master's degree in sociology from King
Saud University – College of Arts in 1422 AH. He also obtained a diploma of
Education from Teachers College – Riyadh in 1417 AH and a bachelor's degree in
sociology from King Saud University in 1416 AH. He has taken part in numerous
training courses, workshops and symposia.
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مقدمة:
وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن مليونا ومئتين وخمسين ألف شخص تقريبا

يموتون نتيجة لحوادث المرور سنويا ،ويتعرض ما بين  20إلى  50مليون شخصا إلصابات
غير مميتة ،ويصاب العديد منهم بالعجز ،كما تتسبب الحوادث المرورية في خسائر اقتصادية
كبيرة لألفراد وأسرهم وكذلك للدول بأسرها ،كما تشير البيانات إلى أن نسبة  %48من الوفيات
الناجمة عن الحوادث المرورية في العالم من األشخاص البالغين من العمر من  15إلى 44

عاما؛ أي :من هم في قوة العمل مما يشكل خسارة كبيرة للطاقة البشرية العاملة للدول ،وهم

أيضا غالبا ما يكونون العائلين ألسرهم مما يخلق مشكلة اجتماعية كبيرة.

لعل البيانات واإلحصائيات السابقة توضح مدى خطورة الحوادث المرورية على األفراد

والمجتمعات ،وعلى الرغم من التكلفة الباهظة التي تنفق من قبل الدول على تمهيد الطرق
وتطوير السيارات وتهيئة مختلف إجراءات السالمة المرورية إال أن معدالت الحوادث ما تزال
كبيرة جدا وترهق المجتمعات ،وبرغم تعدد أسباب الحوادث المرورية إال أن الدراسات تشير إلى

أن العنصر البشري هو المتسبب األول فيها ،وأن الغالبية العظمى من تلك الحوادث كان

السبب فيها هو العنصر البشري.
وعلى الرغم من أن الحوادث المرورية ظاهرة عامة في جميع بلدان العالم إال أن
معدالتها تختلف من دولة ألخرى ،وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي يرتفع
فيها معدل الحوادث المرورية رغم التقدم الكبير في النظام األمني ،والتقدم الكبير في تمهيد
الطرق على أعلى المستويات وتوفير مستويات عالية من األمان في المركبات المستخدمة ،كما

أن المملكة تعد من أكثر الدول اعتمادا على الضبط اآللي في تطبيق القوانين واإلجراءات
العقابية ،ورغم ذلك تظل معدالت الحوادث المرورية مرتفعة إلى حد كبير.

وعلى الرغم من سن القوانين واإلجراءات العقابية وتغليظ العقوبات على المخالفين حتى
يتم فرض أكبر قدر من االنضباط إال أن معدالت الحوادث المرورية ما تزال مرتفعة إلى حد
كبير ،من هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية ،والتي تحاول البحث عن مدى فاعلية اإلجراءات
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العقابية في الحد من الممارسات السلوكية المتسببة في الحوادث المرورية ،وهل تلك اإلجراءات
العقابية كافية لضبط سلوك السائقين أم أنها تبقى قاصرة على القيام بدورها؟ وكيف يتصرف

األفراد بعيدا عن تلك أماكن تطبيق القانون؟ وهل االلتزام بالقوانين وإجراءات السالمة المرورية
سلوك ينبع من ذات األفراد أم أنه من فعل اإلجراءات العقابية وال يكون موجودا بعيدا عنها؟

كل هذه التساؤالت قد تكون هي المحدد ألهمية موضوع الدراسة الحالية.

مشكلة الدراسة:
إن الحوادث المرورية مشكلة اجتماعية على درجة كبيرة من الخطورة في مختلف بلدان
مركز متقدما في عدد الحوادث المرورية ،فوفقا لتقرير
ا
العالم ،وتحتل المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة لإلحصاء لعام 1438هـ2017 /م فإن عدد الحوادث المرورية قد بلغ 460488

حادثا على مستوى المملكة؛ أي :ما يفوق النصف مليون حادث في ذلك العام( ،)1ووفقا لذلك
التقرير فقد بلغت أعداد الوفيات  7489حالة وفاة ،وبلغت أعداد المصابين  33199حالة ،ولنا

أن نتخيل كم الخسائر الناتجة من هذا الكم الهائل من الحوادث على مستوى األفراد واألسر
واألضرار االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية المترتبة على ذلك.
يمكن القول إن عدد الوفيات على مستوى العالم جراء الحوادث المرورية أعلى عن
ركز متقدما في ذلك
معدالتها ألي من األسباب األخرى ،وتحتل المملكة العربية السعودية م ا
األمر الذي شكل مشكلة اجتماعية على قدر كبير من الخطورة بما تسببه من خسائر بشرية
ضرر حقيقيا على المجتمع برمته.
ا
وأضرار مادية ونفسية مما يمثل
وعلى الرغم أن المملكة العربية السعودية ال تدخر جهدا في الحد من الحوادث المرورية
من خالل سن القوانين الرادعة للمخالفات مما كان له أثر كبير في السيطرة النسبية على حجم
المشكلة ،ومع توافر القوانين المنظمة وتغليظ العقوبات على المخالفين إال أن المشكلة ما زالت
كبير لألفراد ومشكلة اجتماعية حقيقية ال تخفى على النظرة السوسيولوجية
قائمة ،وتمثل تهديدا ا
 -1الهيئة العامة لإلحصاء ،تقرير الحوادث المرورية لعام 2017م2020/3/20 ،م.
https://www.stats.gov.sa/ar/6006
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الفاحصة ،مما فرض تساؤال مهما عن سبب ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في المجتمع رغم
تلك اإلجراءات العقابية الرادعة التي أقرتها األنظمة المرورية ،وهل اإلجراءات العقابية بمفردها
قادرة على الحد من الممارسات السلوكية المتسببة في تلك الحوادث المرورية أم أن األمر

يحتاج إلى تدخالت أخرى بجانب األنظمة واإلجراءات؟ وكيف يتصرف األفراد بعيدا عن
أماكن تطبيق هذه اإلجراءات ،وهل االلتزام سلوك ذاتي ينبع من األفراد؟ أم أنه نتيجة تطبيق
هذه اإلجراءات العقابية ،ويقل ذلك االلتزام بعيدا عن أماكن تواجد األجهزة المعنية بتطبيق
اإلجراءات العقابية؟ تعد هذه التساؤالت في ذهن الباحث محركا أساسيا لتناول هذا الموضوع

المهم ،وتمثل تلك التساؤالت المهمة اإلشكالية األساسية للدراسة ،والتي تتضح من خالل عدد
من التساؤالت التي تحاول الدراسة اإلجابة عليها.

تساؤالت الدراسة:
من خالل عرض مشكلة الدراسة على النحو السابق فإن الدراسة تحاول اإلجابة على

تساؤل رئيسي تمثل في" :ما مدى تأثير اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات السلوكية
المؤدية للحوادث المرورية؟" ولتحقيق اإلجابة على هذا التساؤل فإن الدراسة تستهدف اإلجابة
على تساؤلين رئيسيين ،وهما:
 ما مدى وعي السائقين بقوانين السالمة المرورية وإجراءاتها؟ ما مدى تأثير اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات السلوكية المؤديةللحوادث المرورية؟

أهداف الدراسة:
من خالل العرض السابق لمشكلة الد ارسة وتساؤالتها فإنه يمكن القول إن الدراسة الحالية
تهدف إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في "التعرف على دور اإلجراءات العقابية في الحد من
الممارسات السلوكية المؤدية إلى الحوادث المرورية" ،وينبثق من هذا الهدف الرئيسي العديد

من األهداف الفرعية ،وهي:
 التعرف على مدى وعي السائقين بالقوانين المرورية.[]223
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 التعرف على مدى تأثير اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات السلوكيةالمؤدية للحوادث المرورية.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين من األهمية ،وهما:

 األهمية النظرية :يمكن أن تسهم هذه الدراسة في إثراء المحتوى العلمي في علم االجتماعفيما يتعلق بقضية الحوادث المرورية ،وأيضا مساعدة الباحثين بما تقدمه الدراسة من
نتائج ،وفتح السبل أمامهم لتناول قضية الدراسة بطرق وبأساليب جديدة للتناول.

 األهمية التطبيقية :يمكن أن تسهم الدراسة في مساعدة القائمين على وضع التعليماتالمرورية في استكشاف مدى وعي مستخدمي المركبات بإجراءات السالمة المرورية،

وم دى فاعلية اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات السلوكية الخاطئة ،والتي تكون
سببا في وقوع الحوادث المرورية ،ومن ثم يمكنهم التعامل مع قضية الحوادث المرورية

وفقا لما تقتضيه طبيعة ثقافة المجتمع.

حدود الدراسة:
 –1الحدود المكانية :تمثلت الحدود المكانية للدراسة في مدينة الرياض.

 –2الحدود الزمانية :تمثلت الحدود الزمانية للدراسة في الفترة الزمانية التي تم تطبيق
الدراسة خاللها؛ وذلك خالل عام 1440هـ ،وتم تطبيق الدراسة الميدانية خالل شهور:

شوال ،ذو القعدة وذو الحجة من عام 1440هـ.
 –3الحدود البشرية :تمثلت الحدود البشرية للدراسة في عينة مكونة من  500مفردة
اشتملت على مختلف الخصائص الديموغرافية الممثلة للمجتمع.

 –4الحدود الموضوعية :تمثلت الحدود الموضوعية للدراسة في اقتصار موضوع الدراسة
على محاولة معرفة دور اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات السلوكية المؤدية

إلى الحوادث المرورية.

[]224

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاهيم الدراسة:
 -1احلوادث املرورية:

تشير كلمة الحادث في اللغة إلى معنى الوقوع ،فيقال" :حدث" أمر؛ أي :وقع ،وحدثان
الدهر وحوادثه نوائبه وما حدث منه ،والحوادث مفردها حادث ،وأحداث مفردها حدث ،الحدث
من أحداث الدهر ،شبه النازلة(.)1
أما مفهوم الحادث المروري اصطالحا فقد عرف "البوني" الحادث على أنه كل حادث

من حوادث الطريق نتيجة خلل ما يكون سببه إما اإلنسان قائد المركبة ،أو المركبة نفسها أو
ظرف يتعلق بالطريق أو بحالة الطقس أو اإلخالل بالتأدية العادية لوظيفة أي عنصر يمكن

أن يؤدي إلى حوادث الطرق ،وهي غير متوقعة ومأساوية تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية"(.)2

ويعرف الحادث المروري بأنه الواقعة غير المتعمدة وبدون قصد سابق التي ينجم عنها

وفاة أو إصابة أو خسارة للممتلكات بسبب المركبات أو حمولتها أثناء حركتها على الطريق
العام( .)3كما تعرف الحوادث المرورية أيضا على أنها "الفعل الخاطئ الذي يصدر عن السائق
دون قصد سابق أو عمد ،وينجم عنه ضرر كان وفاة أو إصابة أو خسارة للممتلكات العامة أو
الخاصة بسبب استخدام المركبة أثناء سيرها في الطريق"(.)4
ومن التعريفات السابقة يتضح أن التعريفات اتفقت على عدة عناصر أساسية تتوافر في

الحادث المروري ،وهي:

 -1جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،بيروت للنشر والطباعة1965 ،م ،ص14
 -2محمد ضوعلي  ،حوادث المرور وآثارها النفسية في الوطن العربي ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة المنصورة،
العدد التاسع واألربعون ،أغسطس 2011م ،ص15
 -3حمود بن هزاع بن عبد هللا الشريف ،المشكلة المنسية ،اآلثار النفسية لحوادث المرور ،المجلة التربوية الدولية
المتخصصة ،م ج  ،4ع  ،2األردن2015 ،م ،ص .15
 -4حارتي حسين وبلعلياء بالل ،السلوكيات االنحرافية لدى السائقين الشباب وعالقتها بارتكاب حوادث المرور،
رسالة ماجستير ،جامعة الجياللي بونعامة ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية2018 –2017 ،م،
ص.22
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أ– عنصر الخطأ :وهو الفعل الصادر من الشخص بدون قصد ،ويتحقق هذا الفعل
بسبب اإلهمال ،أو عدم االحتياط ،أو الرعونة ،أو عدم مراعاة القوانين واللوائح

واألنظمة.

ب– عنصر المركبة :أن يكون هذا الفعل الخاطئ الذي ينجم عنه الضرر واقعا بسبب
استخدام المركبة كالسيارات والدراجات النارية والمقطورات وغيرها.

ج– الطريق العام :ونعني به أن يكون هذا الفعل الخاطئ الذي نجم عنه الضرر قد
وقع بسبب استخدام المركبة للطريق العام.

د– حدوث خسائر في األرواح ،أو الممتلكات ،أو كليهما :ويعبر هذا عن الخسائر
االقتصادية والبشرية والصحية الناتجة عن الحوادث المرورية(.)1

وعلى الرغم من أن المفاهيم السابقة قد أكدت على عدم مقصودية الفعل المتسبب في

الحادث المروري إال أن الباحث يرى أن أي إهمال متعمد أو عدم التزام بتعليمات المرور رغم

العلم بها ال يعد فعال بدون قصد ،ولكنه يدرج تحت مسمى اإلهمال وعدم االلتزام ،وهنا يكون
السائق هو المسؤول والمتسبب في الحادث المروري.

وبذلك يمكن القول إن التعريف اإلجرائي الذي تتبناه الدراسة لمفهوم الحوادث المرورية
هو "الفعل الخاطئ الذي يصدر من قبل السائقين ،نتيجة سلوكيات خاطئة أو اهتمال أو عدم
التزام بتعليمات المرور ،وينجم عنه أض ارر بشرية ومادية ونفسية للسائقين أنفسهم أو للغير".
 -2املمارسات السلوكية:

السلوك في اللغة وفقا لما جاء في لسان العرب البن منظور هو مصدر للفعل َسَل َك،

ويقال :سلك طريقا؛ أي :مشى فيه ،أما تعريف السلوك اصطالحا فهو سيرة الفرد واتجاهاته
ومذهبه ،وكذلك طبيعة أخالقه ،فيقال في تعريف الشخص إنه حسن السلوك أو سيء السلوك،
لذا فهو عبارة عن أي نشاط يومي سواء كان بدنيا ،أم ذهنيا ،أم اجتماعيا أم انفعاليا يصدر
 -1راضي عبد المعطي السيد ،اآلثار االقتصادية لحوادث المرور ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز
الدراسات والبحوث ،ط ،1الرياض2008 ،م ،ص.19
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من اإلنسان نتيجة تفاعالته عبر عالقة دينامية تجمعه ببيئته المحيطة به ،كما أنه يمثل
وينظر إلى السلوك أيضا على أنه كل ما يفعله
االستجابة أو ردة الفعل للمثيرات الخارجيةُ ،
ظاهر كان أم غير ظاهر .وينظر إلى البيئة على أنها كل ما يؤثر في السلوك،
ا
اإلنسان
فالسلوك إذن هو عبارة عن مجموعة من االستجابات ،وإلى البيئة على أنها مجموعة من

المثيرات.
ويشير معنى الممارسة إلى االستمرار في فعل الشيء والمواظبة عليه ،وإذن فالحديث

عن الممارسات السلوكية يقصد به السلوكيات التي يداوم األفراد على فعلها أو يقومون بها
بصورة تلقائية ومتكررة.

وبذلك فإن التعريف اإلجرائي للممارسات السلوكية المتسببة في الحوادث المرورية الذي
تتبناه الدراسة يشير إلى أنها "األفعال التي يقوم بها األفراد بصورة متكررة ومستمرة ،والتي من

الممكن أن تكون مخالفة لقواعد السالمة المرورية والقوانين ،والتي قد يتسبب فعلها إلى حدوث
الحوادث المرورية".

 –3اإلجراءات العقابية:

يقصد باإلجراءات العقابية القوانين والعقوبات التي وضعت من أجل معاقبة المخالفين
لقواعد السالمة المرورية ،والتي يتم تطبيقها من قبل المؤسسات الشرطية ،والتي تهدف
باألساس إلى الحد من السلوكيات التي من شأنها إلحاق الضرر بالنفس والغير أثناء قيادة
المركبات.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أسباب احلوادث املرورية:

تشير الدراسات إلى أن مراعاة سائقي المركبات ألنظمة المرور وتعليمات السير في
الدول العربية متدن جدا ،وربما يعطي انطباعا بأن هناك خلال ما ،إما في السائقين أنفسهم ،أو
بالتعليمات واإلرشادات والعالمات المرورية ،أو أن هذه األنظمة والقوانين ال تخضع لتقييم
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مستمر عن طريق إجراء دراسات قبلية وبعدية ،أو لعدم وجود آلية لتطبيق القانون الصارم
الذي يجعل اآلخرين يحترمون هذه التعليمات المرورية بالذات(.)1

والحوادث المرورية ال تحدث مصادفة ،فهناك عناصر أساسية قد تكون مسببات

للحوادث المرورية ،والتي اتفقت أغلب الدراسات على أنها تتمثل في العامل البشري والمركبات

والطرق واألحوال المناخية.
 –1العامل البشري:

ويشمل العامل البشري على طرفين :أولهما السائق ،ثم المشأة:

أ– السائق :إن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية تقع مسؤولية حدوثها على السائق
لكونه العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق ،كما أن
جهل الكثيرين بقواعد السالمة المرورية وإهمالهم ،وأيضا عدم االلتزام بها في حالة
العلم بها وعدم اتباع قواعد المرور ،كل ذلك يرجع إلى مسؤوليته على السائق،

وهناك عدة صور تبين مدى تسبب السائق في الحوادث ،منها مخالفة أنظمة

المرور مثل السرعة الزائدة أو الدوران غير النظامي أو التجاوز الخاطئ أو عدم

التقيد باإلشارات الضوئية أو التوقف غير النظامي وغيرها ،هذا إلى جانب أن حالة
السائق التي يكون عليها أثناء القيادة تؤثر على قيادته ،كتعرضه لظروف صحية
طارئة أو نفسية غير مالئمة أو أنه قد يقود المركبة تحت تأثير المسكرات أو

المخدرات أو األدوية المنومة ،إن عدم تقيد السائق بقواعد القيادة السليمة وتدني

نسبة الوعي المروري لدى السائقين تعد من أسباب حوادث المرور ،ولقد أكدت
الدراسات وعملية المتابعة أن العامل البشري يعتبر المتسبب األول في حوادث

السير ألن في المتوسط حوالي  %37من المعدل العام للحوادث يتسبب فيه

السائقون خاصة من الشباب(.)2

 -1عايد علي الحميدان ،اآلثار االجتماعية للحوادث المرورية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز
الدراسات والبحوث ،الرياض2006 ،م ،ص.6
 -2عمر تركي بوشليق نبيل ،أهمية القطاع العام في تحسين السالمة المرورية :دراسة حالة مدينة المسيلة ،رسالة
ماجستير ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة2018 ،م ،ص.9
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ب– المشأة :والمشأة أكثر فئات المجتمع تضر ار من وقوع الحوادث المرورية ،ذلك أن

سوء استخدامهم للطريق من شأنه أن يعرض سالمتهم للخطر ،وهناك عدة صور

تبين مدى تسببهم في وقوع الحوادث مثل عدم التقيد بممرات المشأة ،والتجمع حول
مواقع حوادث المرور ،وكذلك لهو األطفال على الطرقات نتيجة إهمال ذويهم لهم،
وتعدي أصحاب المحالت أو الباعة المتجولين على األرصفة وإشغالها بالبضائع،
األمر الذي يلجئ المشأة الستخدام الطريق بدال من الرصيف( ،)1زيادة على

المجازفة في عبور الطرق بدال من استخدام الجسور المخصصة لذلك مما يعرض

حياتهم للخطر ،وبذلك يكون بعض المشأة سببا في الحوادث المرورية ،بسبب عدم
إدراكهم لقواعد المرور أو عدم االلتزام بها.
 –2املركبات:

تعتبر المركبة عنصر من العناصر األساسية المكونة للحوادث المرورية ،فقد يعزي

وقوع الحادث المروري إلى وجود عيب أو خلل في المركبة ،كما أن للمركبة دور في خطورة
الحادث المروري المتمثلة في نوع اإلصابات ودرجة خطورتها ،فتجهيزات السالمة بالمركبة يعد
من العناصر األساسية والمهمة لضمان السالمة المرورية من حيث الصالحية وإجراء
الفحوصات الدورية ،وتفقد التجهيزات الفنية من األنوار والمكابح (الفرامل) ومقود القيادة ،وحزام
األمان ومسند الرأس ،كذلك التقيد باألحمال المسموح بها وزنا وحجما(.)2
وتعتبر المركبة العامل الوسيط في سلسلة العوامل المسببة للحوادث المرورية ،وال يمكن
الفصل بين السيارة وبين شخصية السائق ،ويؤدي اإلهمال بالسيارة وعدم توفر مواصفات
 -1مقرن سعود مطني الرشيدي ،انعكاسات تعديالت أنظمة المرور على الحوادث من وجهة نظر العاملين في
المرور والسائقين ،دراسة ميدانية على منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،جامعة
مؤتة ،األردن2010 ،م ،ص.11
 -2حارتي حسين وبلعلياء بالل ،السلوكيات االنحرافية لدى السائقين الشباب وعالقتها بارتكاب حوادث المرور،
رسالة ماجستير ،قسم العلوم االجتماعية ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة الجياللي
بونعامة ،الجزائر2018 ،م ،ص.12
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السالمة والصيانة إلى تدهور عوامل السالمة ،كما أن حجم السيارة له دور بارز في تحديد

خطورة الحادث المروري(.)1
 –3الطريق:

قد يكون الطريق سببا في الحوادث المرورية من خالل عدة عوامل ،ومنها هندسة
الطريق وتشمل المنحنيات وسطح الطريق ومالءمته للسرعات المسموح بها ،وكذلك التخطيط

الخاطئ والحفريات التي تسببها أعمال الصيانة واإلضاءة من حيث كفايتها ومالءمتها للطريق
وتأثير الرؤية ،وكذلك عدم وجود اللوحات اإلرشادية المرورية ،وكذلك إهمال الحيوانات السائبة
على الطريق ،واإلهمال في صيانة الطرق ،والمنعطفات الحادة.
 –4األحوال املناخية:

يتعرض سائقو السيارات خالل قيادتهم على الطرقات لظروف مناخية طارئة تتسبب في
انخفاض مدى الرؤية ،مع احتمال حدوث انزالقات ،وأعطال تصيب بعض المركبات ،األمر
الذي يؤدي غالبا إلى حدوث عرقلة للسير ،وال يستبعد وقوع حوادث مرورية ،وهذا كله يفرض
على السائقين ضرورة التعامل بحذر مع تلك الظروف ،ولعل أهمها الرياح والعواصف الرملية،

والضباب ،والثلوج ،واألمطار الغزيرة( ،)2وتعتبر درجة الح اررة من العوامل المساعدة على
انخفاض معامل االحتكاك ،مما يجعل الطريق زلقا أكثر خالل النهار في فصل الصيف(.)3

اآلثار الناجتة عن احلوادث املرورية:
تتعدد أوجه اآلثار الناتجة عن الحوادث المرورية ،فالحوادث المرورية ال تتسبب فقط

في خسائر بالمركبات أو تسبب إصابات لألفراد بقدر ما تعد مشكلة اجتماعية متعددة الجوانب
 -1مقرن سعود مطني الرشيدي ،انعكاسات تعديالت أنظمة المرور على الحوادث من وجهة نظر العاملين في
المرور والسائقين ،دراسة ميدانية على منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص.13-12
 -2عمر تركي بوشليق نبيل ،أهمية القطاع العام في تحسين السالمة المرورية ،مرجع سابق ،ص.12
 -3بن عباس فتيحة  ،دور اإلعالم في التوعية والوقاية من حوادث المرور في الجزائر ،رسالة ماجستير ،جامعة
الجزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،الجزائر2012 ،م ،ص .99
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ومتعددة اآلثار على المجتمع فلها آثار اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية ،وفيما يأتي
عرض ألهم آثار الحوادث المرورية على المجتمع.
 -1اآلثار االجتماعية:

لقد بات واضحا أن الخسائر التي تسببها الحوادث المرورية تفوق غيرها من الخسائر

الناجمة عن مختلف أنواع الجرائم ،فأصبح عد الضحايا من وفيات وجرحى ومعوقين الناجمة
عن الحوادث المرورية في العالم ،تتجاوز عدد الذين يقتلون أو يتأثرون سنويا بمختلف أشكال

الصراعات والمنازعات على المستوى الدولي ،ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن في كل
عام تزهق أرواح  1.25مليون شخص تقريبا نتيجة لحوادث المرور .ويتعرض ما بين 20

مليون و 50مليون شخص آخر إلصابات غير مميتة ،ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة
لذلك(.)1
وتتمثل اآلثار االجتماعية للحوادث المرورية في خسارة أسرة الفرد وذويه وأصدقاء له،

وأيضا خسارة المجتمع له عندما يكون هذا الفرد منتجا وفعاال ،فعندما يكون هذا الفرد هو عائل

ألسرته فإن الخسارة على تلك األسرة ستكون فادحة من جراء فقدان معيلها ،كما تؤدي الحوادث
المرورية إلى األلم والحزن ،وتلك المشاعر واألحاسيس اإلنسانية ال يمكن التعبير عنها ماديا،

كما أن لها انعكاسات سلبية على سلوكيات ذوي المفقود(.)2

وتتلخص اآلثار االجتماعية التي تسببها الحوادث المرورية في ضعف القدرة على أداء

العمل للذين يصابون في الحوادث المرورية نتيجة اإلعاقة بمرض العجز الدائم ،وانحراف
األبناء وتهربهم من الدراسة ،وضعف تربيتهم بسبب غياب رب األسرة أو الوالدين كليهما،
فتغيب بغيابهما الرقابة والرادع للطفل ،وقد أظهرت بعض الدراسات مدى أهمية تواجد األب في
 -1الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية2019/10/8/م
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

 -2مقرن سعود مطني الرشيدي ،انعكاسات تعديالت أنظمة المرور على الحوادث من وجهة نظر العاملين في
المرور والسائقين ،دراسة ميدانية على منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص.14
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تربية األبناء ،إذ أوضحت أن األسر التي تكون األم أو الجدة هي المسؤول الرئيسي فيها تكون

أقل تماسكا في جميع جوانب التماسك األسري عن تلك األسر التي يكون األب أو أحد اإلخوة
المسؤول الرئيسي بها(.)1
ويمكن القول إن تلك الخسائر االجتماعية التي تتسبب بها الحوادث المرورية من خالل
فقدان األشخاص أو اإلصابات تؤثر على قوة العمل بالمجتمع ،وتؤثر على األسر واستقرارها

وتنشئة أفرادها ،مما ينعكس على مستوى التنمية في المجتمع وعلى الناتج القومي بما تحدثه
من تلفيات وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
 -2اآلثار االقتصادية:

هناك آثار اقتصادية تتركها حوادث المرور ،وهذه اآلثار قد تلحق بالمال الخاص
والعام ،فمن ضياع المال الخاص مثال في حالة الحوادث المرورية تهشم السيارات وتلفها
وصيانتها ،كما ال يستهان أيضا بالنفقات الباهظة للعالج من اإلصابات سواء ما تنفقه الدولة
في المستشفيات العامة أم ما ينفقه األفراد في المستشفيات الخاصة ،ويترتب على الحوادث

أيضا آثار أخرى كبيرة تتمثل في هدر المال العام فتعرض حواجز الطرق وأعمدة الكهرباء
وإشارات المرور واألرصفة للتكسير يكلف المال العام الكثير ،وعلى الصعيد الفردي قد تؤدي
الحوادث إلى فقر المصاب بسبب العجز عن الكسب والعمل ،وبدال من أن يكون هذا العضو

فاعال ومنتجا قد يصبح عالة على غيره في مجتمعه(.)2
وتقدر التكلفة االقتصادية للحوادث المرورية على الطرق واإلصابات الناجمة عنها في

العالم بما قيمته ( 518مليار دوالر) سنويا ،ومن أصل هذا المبلغ تبلغ خسائر البلدان
المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ( 65مليار دوالر) .كما أن اإلصابات الناجمة عن

حوادث الطرق تفرض أعباء ثقيلة ،ليس فقط على االقتصاد العالمي واالقتصادات الوطنية،
 -1مدونة السالمة المرورية 2019/10/15/م
http://trafficsafty1.blogspot.com/p/blog-page_9699.html
 -2عمر تركي بوشليق نبيل ،أهمية القطاع العام في تحسين السالمة المرورية ،مرجع سابق ،ص.12
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وإنما أيضا على الموارد المالية لألسر المصابة ،حيث تقع أسر كثيرة في براثن الفقر الشديد
من جراء فقدان من يعولها ،باإلضافة إلى عبء رعاية األفراد المصابين بالعجز بسبب

إصابتهم في حوادث الطرق.

وفي الدول العربية فإن تكلفة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر يعادل نحو

( )%1من الدخل القومي ،فعلى سبيل المثال فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تفقد بسبب حوادث المرور نحو ألف مليون دوالر سنويا ،وهو ما يعادل من ( 1إلى )%2.5
من الدخل القومي لهذه الدول(.)1
وتتسبب اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية كبيرة لألفراد
وأسرهم وللدول بأسرها .وتنشأ هذه الخسائر عن تكلفة العالج وفقدان إنتاجية األشخاص الذين

يتوفون أو ُيصابون بالعجز بسبب إصاباتهم ،وأفراد األسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن
العمل أو المدرسة لرعاية المصابين .وتتكلف حوادث المرور في معظم البلدان  %3من الناتج

المحلي اإلجمالي(.)2
 -3اآلثار الصحية:

مرور
ا
تشمل اإلصابات الجسدية التي يخلفها الحادث المروري كالجروح والخدوش،
بالجروح العميقة والكسور المركبة ،وانتهاء بالوفاة ،ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإنه:
• يلقى نحو  1.25مليون شخص سنويا حتفهم نتيجة لحوادث المرور.

• تشهد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل  %90من الوفيات الناجمة عن حوادث

المرور في العالم ،على الرغم من أنها ال تحظى إال بنحو  %45من المركبات

الموجودة في العالم.
 -1مدونة السالمة المرورية 2019/10/15/م
http://trafficsafty1.blogspot.com/p/blog-page_9699.html
 -2الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية العالمية2019/10/8 /م
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
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• تمثل اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب األول لوفاة األشخاص البالغين
من العمر من  15إلى  29سنة(.)1
 -4اآلثار النفسية:

ال تسبب الحوادث المرورية فقط إعاقات جسدية ،بل إنها تسبب آثار نفسية أيضا ،وإن
كثرة المخالفات والحوادث المرورية تزيد من التوترات النفسية الناجمة عن عدم إحساس الفرد
بانتظام األحداث في بيئته ،وهذا قد يترتب عليه ظهور الكثير من المشكالت النفسية ،وتعد

الضغوط الحادة المصاحبة للصدمات النفسية ،ومنها حوادث السيارات التي تتسبب في حدوث

خلل في التركيب الكيماوي في مخ اإلنسان ،وما ينتج عنها من أعراض جسيمة فسيولوجية

تعرف بما يسمى باالضطرابات الناتجة ،والضغوط الصدمية وهي ال تقتصر على مرتكب
الحادث بل تمتد إلى مرافقيه وأسرهم جميعا وحتى من يشاهد الحادث(.)2

الرؤية النظرية املفسّرة للدراسة:
نظرية الضبط االجتماعي:

لقد أدرك ابن خلدون أهمية الضبط االجتماعي كضرورة اجتماعية للعمران والمجتمع

اإلنساني ،وإن العمران البشري ال بد له من سياسة ينظم بها أمره ،كما أن العمران ال يتحقق

بشكل طبيعي إذا لم تكن هناك ضوابط اجتماعية تنظم سلوك البشر وتصرفاتهم( ،)3حيث يقول

ابن خلدون في مقدمته "إن االجتماع البشري ضروري ،وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه،

وإنه ال بد أن يكون في االجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه"(.)4

 -1المرجع السابق.
 -2فالح العنزي ،علم النفس االجتماعي ،مطابع التقنية ،ط ،1الرياض2003 ،م ،ص.23
 -3مساعد بن سعيد آل بخات ،دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها في ضوء
الخبرات العالمية  :تصور مقترح ،رسالة دكتوراه ،قسم السياسات التربوية ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة
الملك سعود2017 ،م ،ص.22
 -4عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،المكتبة التجارية ،القاهرة ،ط ،1ب ت ،ص.302
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ويعتقد تالكون بارسونز  T.Parsonsبأن الذات األساسية هي أول ميكانيزمات الضبط
االجتماعي ،وترجع أهمية هذا الميكانيزم إلى القلق ورد الفعل؛ أي :الشعور بالذنب من تجاه
الفرد ذاته ،والذي من خاللها يمارس المجتمع ضبطه على سلوك األفراد(.)1
وتعد نظرية هرشي  Travis Hirschiفي الضبط االجتماعي من أوسع نظريات
انتشار ،التي أوردها في كتابه "أسباب جنوح األحداث" عام 1969م ،فقد
ا
الضبط االجتماعي

نظر إلى الضبط االجتماعي على أنه امتثال األفراد للمعايير المتشكلة من القانون ،وذلك
باالبتعاد عن السلوكيات اإلجرامية والمنحرفة ،كسرقة األموال ،والسيارات ،والتخريب المتعمد
للممتلكات ،وأعمال االعتداء والشغب ،وهذا االفتراض الذي تقوم عليه نظريته يتمثل في أن

االنحراف أمر طبيعي وسوي ،وباآلتي فإن االمتثال هو محور التساؤل الذي يستحق
التفسير(.)2
ولقد استبدلت نظرية هيرشي السؤال المتعلق بدراسة الجريمة واالنحراف ،والذي يقول:
"لماذا ال يطيع الناس قوانين المجتمع؟" سؤال آخر أكثر أهمية :هو اعتبار أن السلوك
المنحرف أمر متوقع ،وهو" :لماذا يطيع الناس قوانين المجتمع؟"
أجاب هيرشي عن التساؤل الذي شكل المحور الرئيسي لهذه النظرية ،باعتقاده أن قوة
ارتباط الفرد بالمجتمع ونظامه المتعارف عليه ،هي التي تدفع األفراد إلى االمتثال ،وتمنعهم
من مخالفة القوانين من خالل العوامل األساسية لربط الفرد بالمجتمع ،والتي تؤدي إلى فهم
ظاهرة االمتثال ،والتي تتمثل فيما أطلق عليه :العناصر الرابطة Elements of The Bond
وهي:
 -1واحدة حمه ويس نصر هللا ،الجريمة في ظل العولمة :دراسة ميدانية لنزالء إصالحية الرجال والنساء في
معسكر السالم في مدينة السليمانية ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية ،قسم علم االجتماع ،جامعة
السليمانية2013 ،م ،ص.41
 -2مساعد بن سعيد آل بخات ،دور المدرسة الثانوية في تعزيز الضبط االجتماعي لدى طالبها في ضوء
الخبرات العالمية ،مرجع سابق ،ص .28-27
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 –1االرتباط  :Attachmentيعد االرتباط أهم عامل في ربط الفرد بالمجتمع ،فقوة

االرتباط التي تربط الفرد باآلخرين مثل الوالدين واألصدقاء ،أو بالمؤسسات
كالمدارس واألندية االجتماعية والرياضية ،من أهم العوامل التي تدفع باألفراد إلى

االمتثال للقوانين؛ ذلك أن االرتباط باألشخاص –خاصة المهمين -هو أهم دافع
لالمتثال ومانع من االنحراف.

 –2االلتزام  :Commitmentويتمثل في التزام الفرد باستثمار وقته وجهده بنفسه
بنشاط معين ،حيث يسعى إلى تلقي قدر من التعليم أو العمل أو التجارة أو

اكتساب الشهرة في األعمال الخيرية ،وباآلتي فإنه عندما يفكر في السلوك
المنحرف فإنه يضع اعتباره ما قد يعود عليه من هذا السلوك المنحرف ،والمخاطر

المترتبة على ذلك ،والمتعلقة باحتمال فقدانه ما قد يحصل عليه من فائدة أو عائد

دور مهما في تحقيق
من ممارسة السلوك السوي ،ولهذا فإن الطموح يلعب ا
االمتثال للقانون.

 –3االندماج  :Involvementويعني الوقت الذي يقضيه الفرد في األنشطة
المتعارف عليها ،واالنغماس فيها ،فكلما قضى الفرد وقتا أكثر في ممارسة

األنشطة الترفيهية على سبيل المثال ،فمن غير المحتمل أن يكون لديه الوقت أو
الفرصة الرتكاب السلوك المنحرف ،بالمقارنة بالفرد الذي لديه وقت فراغ.

 –4االعتقاد  :Beliefويتمثل في نظرة الشخص لعدالة قوانين المجتمع ،مما يحتم
عليه أن يحترم ويؤمن بتلك القوانين ،ويشعر بالتزام أخالقي نحو االمتثال لها.

وبذلك فإن هيرشي ينظر إلى الضبط االجتماعي باعتباره االمتثال للمعايير المتشكلة

في القانون ،وقد فسر الضبط االجتماعي من خالل االلتزام الطوعي بناء على ارتباط األفراد
بالنظام األخالقي في المجتمع(.)1
وبذلك يمكن القول إن نظرية الضبط االجتماعي لهيشري تقوم باألساس على رؤية دمج

األفراد في المجتمع ومؤسساته وإكسابهم ثقافته وقيمه وجعلهم عناصر فاعلين في إطاره ،مما
 -1ريما آل عيدان وآخرون ،أثر مواقع التواصل االجتماعي على عملية الضبط االجتماعي ،مركز رؤية
للدراسات االجتماعية ،ط2014 ،1م ،ص .55- 45
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يجعلهم أكثر انصياعا لقوانينه ،ومن ثم يتحقق الضبط االجتماعي في المجتمع ،ويؤدي إلى
الت ازم األفراد بالقوانين االجتماعية سواء أكانت تحكمها العادات والتقاليد أم كانت قوانين
وضعية تشريعية ،ولعل هذه الرؤية من وجهة نظر الباحث تعد األنسب لتفسير الموضوع محل
الدراسة حيث إن االلتزام بالسلوكيات التي تضمن السالمة المرورية ال تقوم فقط على فرض

العقوبات بقدر ما تقوم باألساس على تحمل المسؤولية من قبل األفراد من خالل عملية الضبط
الذاتي ،وهو ما يتطلب العمل على غرس قيم المسؤولية وثقافة االلتزام لدى األفراد ،وأيضا
جعلهم عناصر فاعلين في مختلف قطاعات المجتمع ،ووفقا للنظرية فإن ذلك يجعلهم ملتزمين

بالسلوكيات السليمة حتى إن كانوا بعيدين عن أيدي القانون.

الدراسات السابقة:
نظر ألنه من أكثر األمور التي
تتعدد الدراسات التي تتناول موضوع الحوادث المرورية ا
تهدد حياة اإلنسان ذاتها ،مما يجعله محط أنظار واهتمامات الباحثين والهيئات ،وما يهم
الدراسة الحالية هو تناول الدراسات التي تمس موضوعها ،حيث سيتم تناول عدد من الدراسات
التي تناولت الموضوع بطريقة تفيد الدراسة الحالية حتى يمكن االستفادة من تلك الدراسات.

ال -الدراسات العربية:
أوّ ً

لقد كان من المهم تناول عدد من الدراسات التي تم إج ارؤها بالدول العربية وخاصة

نظر ألن ثقافة المجتمع أحيانا يكون لها دور مؤثر في أي ظاهرة
المملكة العربية السعودية ا
اجتماعية ،لذلك كان من المهم تناول عدد من الدراسات المرتبطة بمجتمع الدراسة.
 دراسة علي حسن الزهراني (2018م) ،بعنوان "عالقة استخدام الهاتف النقال بحوادثالمرور لدى السائقين بالطائف"(.)1

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير االنشغال بالهاتف على الحوادث المرورية،

وكذلك التعرف على أبرز أسباب الحوادث ،والمساعدة في وضع حلول ومقترحات للتقليل من
 -1علي حسن الزهراني ،عالقة استخدام الهاتف النقال بحوادث المرور لدى السائقين بالطائف ،مجلة العلوم
التربوية والنفسية ،المركز القومي للبحوث ،غزة ،أبريل 2018م ،مج  ،2ع.108
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هذه المشكلة مستقبال ،وتتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكان االستبيان هو إدارة
الدراسة ،وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من  114من السائقين ،وقد أسفرت نتائج
الدراسة أن االنشغال بالهاتف له عالقة كبيرة بالحوادث المرورية ،ولعله يكون من أكبر

أسبابها ،ويمكن أن يتضاعف احتمالية الحادث ذلك أن أخطار التعرض للحوادث بنوعيها
تتضاعف تسع مرات إذا انشغل السائقون عن القيادة بالتقاط شيء من السيارة ،في حين
تتضاعف األخطار ثالث مرات إذا انشغلوا عن القيادة بأجهزة الهاتف النقال ،وأثبتت الدراسة
أن الهاتف يفقد تركيز السائق بشكل كبير عن القيادة ،وقد يسبب حادثا مروريا فيتأثر السائق

ومن معه بسبب الهاتف النقال ،وكذلك نسبة كبيرة من العينة يعرفون ويدركون أخطاره وآثاره
السلبية ،ونجد معظمهم ينشغل بهاتفه وهو يقود السيارة ،وقد وضعت الدراسة توصيات بوضع
أجهزة لرصد من يستخدم الهاتف أثناء القيادة ومخالفته ،ويبدو أن العقوبات الحالية غير كافية
لردع هذه الظاهرة ،وأوصت الدراسة برفع قيمة المخالفة على استخدام الجوال أثناء القيادة.

 دراسة :محمد الغامدي وسعيد الغامدي ،بعنوان "الثقافة المرورية وعالقتها بحوادث السيردراسة استطالعية بمحافظة جدة"(.)1

هدفت الدراسة إلى معرفة معنى الثقافة المرورية وأهميتها في دعم نظام المرور

وعالقتها بحوادث المرور ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،معتمدة على مجموعة من
األدوات في جمع المادة العلمية ومن أهمها االستبانة ،وقد بلغ حجم العينة  900سائق تم

اختيارهم وفق أسلوب العينة العمدية ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أهمها :أن

السائقين ال يقومون بفحص المركبة بشكل منتظم ،كما أن نسبة عالية يشغلون أنفسهم بأشياء
مختلفة أثناء القيادة كالتدخين أو استخدام الهاتف النقال وغيره ،كما وجدت الدراسة أن من ال
أخير نجد أن هناك نسبا متفاوتة
يستخدم حزام األمان أثناء القيادة يمثل شريحة ليست قليلة ،و ا
بين أفراد العينة ال يدركون معرفة إشارات المرور المنظمة لحركة السير ،كل هذه العوامل
الثقافية وغيرها والمؤثرة في حوادث المرور وجدت أنها مرتبطة بعمر السائق ومستوى تعليمه.

 -1محمد بن سعيد الغامدي وسعيد بن فالح الغامدي ،بعنوان "الثقافة المرورية وعالقتها بحوادث السير دراسة
استطالعية بمحافظة جدة" ،دت.
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 دراسة فيصل المنيع (2013م) ،بعنوان "دور نظام الضبط اآللي للمخالفات المرورية فيالحد من الحوادث المرورية من وجهة نظر طالب جامعة الملك سعود"

()1

هدفت الدراسة إلى معرفة وجهة نظر طالب الجامعة في نظام الضبط اآللي ودوره في

تحقيق السالمة المرورية .وتمثل مجتمع وعينة الدراسة في طالب السنة التحضيرية لجامعة
الملك سعود ،واشتملت عينة الدراسة على ( )512مبحوث .واعتمد الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،وقد اعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة .وتمثلت أهم نتائج
الدراسة في أن أفراد العينة يوافقون بدرجة عالية جدا بأن نظام الضبط قلل الحوادث والسرعة

وتجاوز اإلشارة الضوئية ،وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد
الدراسة نحو تسبب نظام الضبط اآللي للمخالفات في زيادة المصروفات المالية لهم ،وأن هناك
فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة لنظام الضبط اآللي
للمخالفات باختالف متغير الشخص الذي يقوم بتسديد المخالفة المرورية.
 دراسة أحمد العجالن (2016م) بعنوان" :الضبط األسري والحوادث المرورية في المملكةالعربية السعودية"

()2

هدفت الدراسة إلى التعرف على الضبط األسري الذي تقوم به األسرة في الحد من

الحوادث المرورية ،وكذلك مدى فاعلية قيم التنشئة االجتماعية في األسرة .واعتمدت الدراسة
على منهج المسح االجتماعي حيث تم استخدامه بطريقة العينة غير االحتمالية بقصد تحليل
البيانات كميا من عينة الدراسة ،واعتمد الباحث على أداة االستبيان لجمع البيانات من
المبحوثين .وأظهرت النتائج أن بعض العبارات حصلت على تأييد أكثر مثل عبارة "إدخال
مادة السالمة المرورية في مناهج التعليم" ،وذلك بأعلى متوسط حسابي ،كما حصلت عبارة
"مدى سماح الوالدين لألبناء بتجاوز السرعة المحددة" أدنى قبول من عينة البحث ،كما حصلت
 -1فيصل بن سعد المنيع ،دور نظام الضبط اآللي للمخالفات المرورية في الحد من الحوادث المرورية من وجهة
نظر طالب جامعة الملك سعود ،أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية الدراسات
العليا ،قسم العلوم االجتماعية والنفسية2013 ،م.

 -2أحمد بن عبد هللا بن محمد العجالن ،الضبط األسري والحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية ،مجلة
الفكر الشرطي ،م ج  ،25ع  ،96يناير 2016م.
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عبارة "مدى دور األسرة في الحد من الحوادث المرورية" على نسبة موافقة مرتفعة ،وخلصت
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها وضع برامج توعية تشارك فيها جميع الفئات ،وإلزام
مرتكبي المخالفات المرورية والحوادث المرورية بحضور دورات تدريبية لتزويدهم بمبادئ الثقافة

المرورية.

 دراسة أحمد الربعاني وآخرون (2014م) ،بعنوان :أسباب الحوادث المرورية وآثارها علىاألسرة العمانية (اجتماعيا واقتصاديا) من وجهة نظر المتسببين

()1

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب الحوادث المرورية بسلطنة عمان وآثارها على

األسرة العمانية (اجتماعيا واقتصاديا) من وجهة نظر المتسببين ،واعتمدت الدراسة على منهج
المسح االجتماعي من خالل العينة ،وكانت أداة جمع البيانات هي االستبيان المكون من 50
فقرة موزعة على تسعة مجاالت ،وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من  595فردا من

مختلف محافظات سلطنة عمان ،وأظهرت النتائج أن من أهم أسباب الحوادث المرورية سوء
تصميم الشارع واالنشغال داخل السيارة باألحاديث والهاتف ،وتجاوز السرعة المحددة ،وعدم
ترك مسافة أمان ،كما توصلت الدراسة إلى إدراك عينة الدراسة لآلثار االجتماعية والنفسية
واالقتصادية للحوادث ،واهتمامهم بدرجة مرتفعة بالحد من الحوادث المرورية .وقد أشارت

النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع ،بينما كانت هناك فروق

عمر.
تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة األصغر ا

 دراسة مقرن الرشيدي (2010م) بعنوان :انعكاسات تعديالت أنظمة المرور علىالحوادث من وجهة نظر العاملين في المرور والسائقين ،دراسة ميدانية على منطقة حائل

بالمملكة العربية السعودية(.)2

 -1أحمد حمد بن حمدان الربعاني ،أسباب الحوادث المرورية وآثارها على األسرة العمانية (اجتماعيا واقتصاديا)
من وجهة نظر المتسببين ،و ازرة التنمية االجتماعية ،المديرية العامة للتخطيط والدراسات ،إشراف دائرة
الدراسات والمؤشرات االجتماعية ،سلطنة عمان2014 ،م.

 -2مقرن سعود مطني الرشيدي ،انعكاسات تعديالت أنظمة المرور على الحوادث من وجهة نظر العاملين في
المرور والسائقين ،دراسة ميدانية على منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية ،مرجع سابق.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على التعديالت على نظام المرور في المملكة العربية
السعودية وانعكاساتها على حوادث المرور ،واعتمدت الدراسة على االستبيان من خالل إجراء
الدراسة على عينة من  394مبحوثا ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،والتي من

أهمها:

 أن أكثر أسباب الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية هي السرعة الزائدةوالتجاوزات في المنحنيات ،وقطع اإلشارة الحمراء والتجاوز من اليمين ،واالنطالق

بمجرد غلق اإلشارة المعاكسة دون انتظار ،والطرق الضيقة والجمال السائبة واإلسراع
المفاجئ بعبور اإلشارة قبل غلقها ،والتسابق مع سيارة أخرى.

 أن أكثر المخالفات المرورية حدوثا :السرعة الزائدة وقطع إشارات المرور والتفحيط فيالشوارع العامة ،وعدم االلتزام بالمسار وعدم وضع حزام األمان.
 أن التعديالت على نظام المرور المعمول به حاليا قد عملت على تقليل حوادثالمرور.
ثانيًا -مناذج من دراسات أجنبية حول احلوادث املرورية:

بعد العرض السابق لعدد من الدراسات العربية التي تناولت موضوع الحوادث المرورية،
فإنه كان من المهم إلقاء نظرة على عدد من الدراسات التي تناولت موضوع الحوادث المرورية
في عدد من دول العالم حتى يتسنى لنا االطالع على واقع موضوع الدراسة الحالية في

مجتمعات مختلفة في ثقافتها وتشريعاتها عن ثقافة مجتمعنا ،وذلك من خالل مناقشة لعدد من
الدراسات محل االهتمام.
ففي دراسة حالة عن الفساد في شرطة المرور في روسيا وتأثيره على ارتكاب الحوادث
المرورية تؤكد دراسة ( )2016،Anton Oleinik.أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية قد يرفع

من نسبة فساد شرطة المرور ودرجة تعاطيهم للرشوة في البالد ذات الدخل المنخفض خاصة
مع عدم وجود حوافز مادية لمكافحة الفساد في تلك البلدان(.)1
1- Anton Oleinik.. Corruption on the road: A case study of Russian traffic police.
IATSS research, 40(1), (2016). p 19-25.
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وعن تأثير وسائل اإلعالم في توعية الجمهور بقوانين المرور الجديدة في كولومبيا
تناولت دراسة ( )2015 ،Jeffrey R. Brubacherمدى وعي الجمهور بقوانين المرور
الجديدة التي تهدف إلى ردع المخالفين ،وتأثير ذلك على الحد من الحوادث المرورية ،وذلك

من خالل تحليل مضمون للمقاالت والصحف ووسائل اإلعالم التي عملت على توعية األفراد
بالقوانين المرورية ،واستنتجت الدراسة أن وسائل اإلعالم ساعدت على إعالم الجمهور في
كولومبيا بالقوانين الجديدة ،وعزز من تأثيرها الرادع(.)1
وقد ناقشت دراسة ()2002 ،Desapriya, E. B., Iwase, N., & TAYE, B. N
العالقة بين نسبة الكحول في الدم والتعرض للحوادث المرورية ،حيث أثبتت الدراسة أن خطر

االصطدام يزداد بنسبة كبيرة عند السائقين الذين لديهم حالة سكر ،ويزيد من خطر حوادث
المرور لدى الفرد ،كما أثبتت الدارسة أن تناول الكحوليات يزيد من تدهور المهارات الحركية
والنفسية لدى السائقين ،وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من نتائج الدراسات العلمية والوبائية
وتقديمها للمسؤولين لسن التشريعات والعقوبات الرادعة حيث إنها من وجهة نظر الدراسة غير
رادعة لمعظم السائقين(.)2
وقد تناولت دراسة ( )2016 ،Razvodovsky YEالعوامل التي جعلت روسيا الدولة

األولى في العالم زيادة نسبة في الوفيات بسبب حوادث الطرق ،حيث يموت  30000روسي

كل عام بسبب حوادث الطرق ،وأثبتت الد ارسة أن هناك عالقة بين جرعة استهالك الكحول
وبين الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ،حيث وجد أن لدى هذه الوفيات معدالت من

1- Brubacher, J. R., Desapriya, E., Chan, H., Ranatunga, Y., Harjee, R., Erdelyi,
S.,... & Pike, I. (2015). Media reporting of traffic legislation changes in British
Columbia (2010). Accident Analysis & Prevention, 82, 227-233.
2- Desapriya, E. B., Iwase, N., & TAYE, B. N. (2002). Alcohol related traffic safety
legislation: Where do we stand today?. IATSS research, 26(2), 76-84.
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الكحول أعلى من الحد القانوني ،وأن هذا االرتفاع الكبير في عدد الوفيات يعزى إلى استهالك
الكحول.

()1

تناولت دراسة ( )2()2015،Urquhart, Simonتقييم الطب الشرعي للحوادث المرورية

من خالل تحديد حجم األضرار الناتجة عن التصادم وإعادة بناء مشهد الحادث بما يساعد
جهات التحقيق في تحديد كافة المعلومات المتعلقة بالحادث من حيث السرعة ومسار المركبة
والضرر الناجم عن االصطدام وتحديد الجاني والمجني عليه ،وذلك من خالل قياسات دقيقة
قامت الدراسة بتصميمها من خالل النماذج التي تقوم على المحاكاة مع الوضع في االعتبار
متغيرات الطقس والطريق وإطارات السيارات ،وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على المركبات
األخرى بالدراسة مثل الدراجات النارية والشاحنات الثقيلة ،كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير

برامج المحاكاة من قبل المبرمجين بالتزامن مع مطوري عوامل األمان في المركبات.

من جهة أخرى أكدت دراسة ( )2016 ،Takashi Oguchiأن اليابان أصبحت من
أكثر الدول التي أصبحت تتمتع بدرجة عالية من درجات السالمة المرورية بعد أن كانت نسبة
الضحايا مخيفة خالل العقود الماضية ،وتناولت الدراسة تأثير عوامل أخرى تشكل عوامل

السالمة المرورية من أهمها الطرق ومرافقها ،وإنفاذ القانون والوعي والتعليم ومعايير سالمة
المركبات والرعاية الطبية الطارئة ،وهذه العوامل السابقة جميعها قد ساهمت بشكل كبير في
ارتفاع نسبة السالمة المرورية في اليابان(.)3

1- Razvodovsky YE. What accounts for the fluctuations in fatal traffic accidents in
Russia?. Journal of socialomics, 5(02), (2016). e159-e159.
2- Urquhart, Simon J. The Forensic Reconstruction of Road Traffic Accidents.
ProQuest Dissertations and Theses, 2015.
3- Takashi Oguchi. Achieving safe road traffic—the experience in Japan. IATSS
research, 39(2), (2016). p110-116.
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وقد قارنت دراسة ( )2004 ،Pa Ian W.H. Parryالسياسات البديلة للحد من
حوادث المرور ،ومن هذه السياسات إمكانات فرض ضريبة الستهالك الوقود الذي بدوره يؤثر
على االستجابات السلوكية لقادة المركبات ،ويقلل الحوادث ويحسن بالتوازي االقتصاد ،وتقترح

الدراسة أيضا أن تكون الضريبة على العمر وعدد األميال المقطوعة وليس على نوع المركبة،

وأن يخصص جزء مقطوع من حاصالت هذه الضريبة للرعاية االجتماعية ،كما أظهرت

الدراسة دور االزدحام المروري في زيادة نسبة الحوادث المرورية ،واقترحت الدراسة فرض رسوم
إضافية على األميال المقطوعة باإلضافة للوقت وموقع قيادة المركبة ،ورأت الدراسة أن هذه
السياسات من الممكن أن تحد من نسبة الحوادث المرورية(.)1

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 -نوع الدراسة:

يعد األسلوب الوصفي هو األنسب للدراسة حيث يعتمد على دراسة المجتمع أو عينة
منه بهدف التعرف على الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها من خالل
االعتماد على جمع البيانات حول الظاهرة المدروسة وتحليلها للوصول إلى النتائج من خالل
الوصف الكمي والكيفي ،لذلك تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية.
 -منهج الدراسة:

نظر التساع مجتمع الدراسة إذ يشتمل على جميع قائدي السيارات بالمملكة العربية
ا
السعودية ،فإن الباحث قد عمد إلى استخدام منهج المسح االجتماعي من خالل العينة ،وذلك
من خالل االعتماد على مدينة الرياض ممثلة للمجتمع السعودي ،وذلك ألنها عاصمة المملكة
مما يجعلها محط اهتمام منفذي القوانين ،كما تتميز بارتفاع عدد سكانها وثقافتها الحضرية،
وذلك من خالل عينة عشوائية ممثلة لمختلف فئات المجتمع.

1- Pa Ian W.H. Parry ,Comparing alternative policies to reduce traffic accidents.
Journal of Urban Economics, 56(2), (2004). p346-368.
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 -أداة الدراسة:

لقد اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وذلك من خالل
تصميم استبيان إلكتروني من خالل  ،)*(google driveوتم نشره على مختلف مواقع التواصل
االجتماعي حتى يمكن وصوله إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ،وحتى يكون اختيار

العينة عشوائيا بين مختلف المناطق السكنية وحتى يضمن تمثيال عشوائيا وواقعيا لمختلف
الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة ،واشتملت استمارة االستبيان على  18سؤاال من

نوعية األسئلة المغلقة متعددة االستجابات.
 -أسلوب التحليل والتفسري:

اعتمدت الدراسة في تحليل البيانات على استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة
باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Statistical Package for Social

اختصار بالرمز  SPSSوتم االعتماد على معامل اإلحصاء
ا
 Sciencesالتي يرمز لها
نظر ألن أسئلة االستبيان كان من النوعية متعددة
ا
الخاص بالتك اررات والنسب المئوية،
االستجابات ،وتم التحليل وفقا للتك اررات والنسب المئوية مع إجراء اختبار كاChi-square 2

 Testمن أجل

ربط االستجابات بالخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة ،وهي :السن

ومستوى التعليم والنوع ونوعية رخصة القيادة ،على أن تكون جداول التك اررات والنسب المئوية
هي األساسية في العرض ،ويضاف إليها جداول اختبار  Chi-squareفي حالة وجود عالقة
إحصائية بين أي من المتغيرات واستجابات المبحوثين.
 -صدق أداة الدراسة:

قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين :تمثلت الطريقة األولى في إجراء
تجربة استطالعية لالستبيان ،حيث قام الباحث بتطبيق  30استبانة كعينة استطالعية بهدف
التأكد من فقراتهما وأسئلتهما ومدى مناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة ،ولقد تم تعديل االستبانة

بعد اكتشاف العديد من أوجه التطوير.
https://forms.gle/fMUtJ8bdySH5MNih6
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أما الطريقة الثانية فقد قام الباحث بالتأكد من صدق أدوات الدراسة من خالل
إخضاعها للتحكيم من قبل  6محكمين من المتخصصين في علم االجتماع ،وقد تم األخذ
بمقترحاتهم في أداة الدراسة قبل اعتمادها بالصورة النهائية.

-

جمتمع وعينة الدراسة:

ألن الدراسة تهدف باألساس إلى الكشف عن دور اإلجراءات العقابية في الحد من

الممارسات السلوكية المؤدية للحوادث المرورية فإن مجتمع الدراسة يشتمل على جميع
المستخدمين لوسائل التنقل من خالل قيادة السيارات سواء أكانت سيارات خاصة بهم أم

يعملون عليها كسائقين ،وألن مجتمع الدراسة بهذا الشكل أوسع من أن تحتويه الدراسة فإن

أسلوب المسح االجتماعي من خالل العينة كان هو األسلوب األمثل للدراسة ،وتم االستعانة به

من خالل أخذ عينة من مدينة الرياض ،واشتملت عينة الدراسة على  500مفردة مثلت بين
طياتها مختلف الخصائص الديموغرافية لمجتمع الد ارسة ،وفيما يأتي عرض لخصائص العينة.
 -خصائص عينة الدراسة:

لقد اشتملت عينة الدراسة على مختلف الخصائص الديموغرافية للمجتمع وفيما يأتي

عرض لخصائص العينة وفقا للنوع والسن ومستوى التعليم والجنسية ونوع رخصة القيادة.
 –1النوع:

الجدول رقم ()1

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع
النوع

العدد

النسبة المئوية

ذكور

483

96.6

إناث

17

3.4

المجموع

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذكور بالعينة بلغت  %96.6بينما كانت نسبة
اإلناث  %3.4من إجمالي العينة ،وتعد هذه النسبة منطقية مع نسبة التمثيل النسبي الحقيقي
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في المجتمع خاصة أن عينة الدراسة اقتصرت على من يملكون رخصة قيادة ويمارسون قيادة
ونظر لحداثة القوانين التي تسمح بقيادة المرأة للسيارة بالمملكة فإن النسبة
ا
السيارة فعليا،
الحقيقية لعدد النساء الالتي يمتلكن رخصة قيادة ويمارسن القيادة فعليا ما زالت في بداياتها

األولى وال ت رتقي نسبة التواجد الحقيقي إلى مثيلتها من الذكور ،وإن كانت النسبة الواقعية في
المجتمع أعلى من نسبة تمثيل العينة فإن ذلك يرجع أيضا إلى ضعف المشاركة في اإلجابة
على االستبيان من قبل النساء مقابل الذكور.
 –2السن:

الجدول رقم ()2
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للسن
السن

العدد

النسبة المئوية

من  18إلى 30

178

%35.6

من  31إلى 45

222

%44.4

من  46إلى 60

84

%16.8

أكبر من 60

16

%3.2

المجموع

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة جاءت من الفئة العمرية ما بين
 31إلى  45عاما وذلك بنسبة  %44.4من إجمالي العينة ،وفي المرتبة الثانية جاءت الفئة
العمرية األصغر سنا والتي بين  18إلى  35عاما ،وذلك بنسبة  ،%35.6بينما انخفضت
النسبة إلى  %16.8للفئة العمرية ما بين  45إلى  60عاما ،وكانت النسبة األقل للفئة العمرية

األعلى من  60عاما وذلك بنسبة  ،%3.2وتعد هذه النسب منطقية جدا إذا نظرنا إلى الهرم
السكاني في المجتمع السعودي ،والذي يعد مجتمعا شابا ترتكز القاعدة األكبر فيه على فئة

الشباب ،زيادة على أن النسبة األكبر من الذي يمارسون القيادة فعليا هم فئة الشباب ،وبذلك

تكون نسبة توزيع العينة منطقية مع نسبة التواجد الفعلي في مجتمع الدراسة.
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 –3مستوى التعليم:

الجدول رقم ()3

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لمستوى التعليم
السن

العدد

النسبة المئوية

أقل من الثانوي

14

%2.8

ثانوي

96

%19.2

جامعي

306

%61.2

أعلى من الجامعي

84

%16.8

المجموع

500

%100

يتضح م ن الجدول السابق أن عينة الدراسة جاءت ممثلة لمختلف الفئات التعليمية،
وكانت النسبة األكبر من العينة ممن حصلوا على العليم الجامعي ،وذلك بنسبة  %61.3من

إجمالي العينة ،ولعل تلك النسبة مع ارتفاعها بهذا القدر تأتي مالئمة لطبيعة المجتمع الذي
يولي اهتماما كبي ار بالتعليم ،بل إن العينة اشتملت على نسبة ليست قليلة ممن لديهم درجات
علمية أعلى من المؤهل الجامعي (دبلومة ،ماجستير ،دكتوراه) ،وذلك بنسبة  %16.8من
إجمالي العينة ،مما يؤشر على بعدين أساسيين :يتمثل األول في أن ذلك يعكس ازدهار حركة
التعليم في المجتمع فلم يعد المؤهل الجامعي هو غاية الطموح لألفراد بقدر ما أصبحت

المؤهالت األعلى من الجامعي مطمحا لكثير من أبناء المجتمع ،ويتمثل البعد الثاني في
ارتفاع هذه النسبة في العينة إلى أن الباحثين في مرحلة ما بعد التعليم الجامعي غالبا ما

يكونون هم األكثر استجابة لألدوات البحثية نظ ار لوعيهم بأهميتها ،ولعل هذا يفسر لنا ارتفاع
نسبة أصحاب العليم الجامعي وما بعد الجامعي بالعينة ،ولقد بلغت نسبة أصحاب التعليم

المتوسط  %19.2من إجمالي العينة ،وتشير هذه النسبة إلى الذين حصلوا على مؤهالت
علمية إلى المرحلة المتوسطة أو من هم يدرسون اآلن بالمرحلة الجامعية حيث إن المؤهل

المتوسط يعد آخر مؤهل حصلوا عليه قبل التحاقهم بالجامعة ولم تحسب لهم الدرجة الجامعية
إال بعد االنتهاء من الدراسة بها ،أما عن أصحاب التعليم األقل من الثانوي فقد بلغت نسبتهم

بالعينة  %2.8من إجمالي العينة وهي نسبة قليلة بالعينة نظ ار ألن االستجابة على االستبيان
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يتناسب طرديا مع ارتفاع درجة التعليم ،ولم تشتمل الدراسة على أي ممن ليس لديهم أي قدر
من التعليم رغم وجود هذا االختيار ضمن متغيرات المؤهل الدراسي نظ ار ألن االستبيان
إلكتروني ويتطلب اإللمام بالقراءة حتى يمكن االستجابة عليه ،زيادة على أن الحصول على
رخصة قيادة يتطلب اإللمام بالقراءة ،وبذلك يمكن القول أن عينة الدراسة قد جاءت معبرة عن

مختلف المستويات التعليمية بالمجتمع.
 –4نوع رخصة القيادة:

الجدول رقم ()4
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لنوع رخصة القيادة
نوع رخصة القيادة

العدد

النسبة المئوية

خاصة

435

%87

عامة

65

%13

المجموع

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة جاءت لمن يحملون رخصة

قيادة خاصة ،وذلك بنسبة  %87من إجمالي العينة ،بينما كانت نسبة من يملكون رخصة
قيادة عامة  %13فقط ،ويرجع ذلك االختالف في تلك النسب إلى أن الغالبية ممن يملكون
رخص قيادة عامة غالبا ما يكونون من السائقين الذين يعملون لدى الغير والكثير منهم من
جنسيات أجنبية مما كان عائقا في االستجابة على االستبيان ،زيادة على أن القيادة بالنسبة

لهم تعد عمال ينشغلون به ،وال تشغلهم كثي ار األمور البحثية واالستجابة على االستبيانات مما
قلل من نسبة االستجابة على االستبيان لدى تلك الفئة من العينة ،بينما الرخصة الخاصة هي
التي يمتلكها جميع أفراد المجتمع بكل فئاته مما كان لها الغلبة في التمثيل لعينة الدراسة.
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 –5اجلنسية:

الجدول رقم ()5
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للجنسية
نوع رخصة القيادة

العدد

النسبة المئوية

سعودي

431

%86.2

غير سعودي

69

%13.8

المجموع

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة جاءت من السعوديين وذلك

بنسبة  %86.2من العينة ،وأن نسبة  %13.8من العينة جاءت من غير السعوديين ،وبذلك

تكون العينة قد جاءت ممثلة لكل من يتعامل مع منظومة المرور سواء من المواطنين أم
المقيمين.

نتائج الدراسة:
لقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،والتي سيتم مناقشتها في محاور أساسية

تجيب عن تساؤالت الدراسة.

 -1ما مدى وعي السائقني بقوانني السالمة املرورية وإجراءاتها؟

إن الخطوة األولى لمعرفة مدى تأثير اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات

السلوكية التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي معرفة مدى وعي األفراد بتلك القوانين
والتشريعات ،فإن كان الوعي على درجة عالية فإننا هنا يمكن لنا التحدث في مدى تأثير تلك
القوانين ألنه من المفترض أن الوعي بالقوانين يجعل األفراد أكثر التزاما بها ،ومن شأنه أيضا
أن يحد من الممارسات الخاطئة حتى إن لم تكن العقوبة حاضرة في موقف معين ،والستيضاح
ذلك فإنه كان يجب في البداية البحث عن مدى متابعة األفراد لما تصدره إدارة المرور من

تعليمات وقوانين ،ولقد جاءت االستجابات كما يوضحها الجدول اآلتي:
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الجدول رقم ()6
يوضح مدى حرص عينة الدراسة على متابعة ما تصدره إدارة المرور من تعليمات وقوانين
هل تحرص على متابعة ما تصدره

العدد

النسبة المئوية

نعم

141

%28.2

ال

185

%37

أحيانا

174

%34.8

اإلجمالي

500

%100

إدارة المرور من تعليمات وقوانين؟

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة والتي بلغت  %37أكدوا على
عدم متابعتهم لما تصدره إدارة المرور من تعليمات وقوانين ،مما يشير إلى أنه حتى في حالة

الوعي بالقوانين فإن مصدر المعلومات قد تكون خارجة عن مصدرها الرسمي ،وأشارت النتائج
أيضا إلى أن نسبة  %34.8من العينة على متابعتهم لما تصدره إدارة المرور من تعليمات

أحيانا؛ أي :أنه ليس بصفة دورية أو متابعة مستمرة بقدر ما هو حرص على معرفة تلك
التعليمات بين الحين واآلخر ،بينما نسبة  %28.2من إجمالي العينة أكدوا على متابعتهم لما
تصدره إدارة المرور من تعليمات ،ولو أضفنا تلك النسبة إلى نسبة المتابعة أحيانا لكانت
النتيجة اإلجمالية  %63من إجمالي العينة ،وهي نسبة كبيرة تشير إلى أن هناك حالة من

المتابعة لتلك التعليمات سواء إن كانت بصفة مستمرة أم بين الحين واآلخر ،ولقد كشفت

البيانات وجود عالقة إحصائية بين مدى متابعة ما تصدره إدارة المرور من تعليمات وقوانين

ومستوى التعليم لدى أفراد العينة كما يتضح من الجدول اآلتي:
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الجدول رقم ()7
يوضح مدى متابعة أفراد العينة لما تصدره إدارة المرور
من تعليمات وقوانين وفقا لمستوى التعليم

هل تحرص على متابعة ما
تصدره إدارة المرور من
تعليمات وقوانين؟

أقل من
الثانوي

أحيانا
اإلجمالي

الجامعي

اإلجمالي

0

26

73

42

141

--

%27.3

%23.8

%50

%28.2

10

40

123

12

185

%71.4

%41.6

%40.3

%14.3

%37

4

30

110

30

174

%28.6

%31.1

%35.9

%35.7

%34.8

14

96

306

84

500

%100

%100

%100

%100

%100

نعم
ال

الثانوي

الجامعي

أعلى من

Chi-square Test
قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

38.442a

6

.000

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة بين مستوى التعليم ومتابعة ما تصدره إدارة

المرور من تعليمات وقوانين ،ويالحظ من خـ ـالل اختبار  Chi-square Testأن قيم ـ ـة
 Chi-Squareأقل من  ،0.5مما يشير إلى وجود عالقة بين التعليم والمتابعة ،كما يتضح
من جدول التك اررات والنسب المئوية أن نسبة المتابعة لما تصدره إدارة المرور من تعليمات

وق اررات تتزايد مع ارتفاع مستوى التعليم حيث بلغت أعلى نسبها لدى أصحاب المؤهل األعلى

من الجامعي ،وذلك بنسبة  %50من العينة الستجابة (نعم) ونسبة  %35.7الستجابة
(أحيانا) ،بينما بلغت النسبة أدنى مستوياتها لدى فئة التعليم األقل من الثانوي ،وذلك بنسبة

 %0لدى االستجابة "نعم" و %28الستجابة "أحيانا" وذلك من إجمالي تلك الفئة ،وكانت
االستجابة بعدم المتابعة في أعلى مستوياتها عند هذه الفئة أيضا حيث بلغت  %71.4من
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إجمالي الفئة ،وبذلك يمكن القول إن متابعة ما تصدره إدارة المرور من تعليمات وقوانين ترتفع

مع ارتفاع مستوى التعليم ،ولم تظهر النتائج أي داللة إحصائية لمدى المتابعة وفقا للسن
والنوع والجنسية ونوع رخصة القيادة.
كانت تلك النتائج عند السؤال عن مدى متابعة ما تصدره القنوات الرسمية فيما يخص

قوانين السالمة المرورية ،ولكن هناك مصادر كثير لتلك المعلومات غير القنوات الرسمية ،فهل

أفراد العينة يعتقدون في وعيهم بقوانين السالمة المرورية؟ لقد وجهت الدراسة تساؤالت فيما
يخص ذلك ألفراد العينة وكانت االستجابات كما يوضحها الجدول اآلتي.
الجدول رقم ()8

يوضح مدى وعي أفراد العينة بقوانين السالمة المرورية
هل أنت على علم بقوانين السالمة

العدد

النسبة المئوية

نعم

258

%51.6

ال

4

%.8

إلى حد ما

238

%47.6

اإلجمالي

500

%100

المرورية؟

يتضح من الجدول السابق أن النسبة العظمى من أفراد العينة قد أكدوا على علمهم
بقوانين السالمة المرورية حيث بلغت نسبة من أجابوا بـ "نعم"  %51.6من إجمالي العينة،

وكانت نسبة من أجابوا بـ "أحيانا"  ،%47.6وهي استجابة ال تنفي العلم بالقوانين ولكنهم ال

يؤكدون على العلم التام بها ،وذلك ال ينفى وجود الوعي بها ،وبذلك تكون إجمالي النسبتين
 ،%99.2وكانت نسبة ضئيلة من العينة هي من أكدت على عدم الوعي بتلك القوانين ،وذلك
بنسبة  %0.8وهي نسبة ضئيلة جدا من العينة ،وبذلك يمكن القول إن هناك درجة عالية من
الوعي لدى أفراد العينة بقوانين السالمة المرورية ،وهذا القدر من الوعي ال يقل مع اختالف

الخصائص الديموغرافية للعينة ،بل هو موجود بنسب متقاربة لدى مختلف الفئات ،مما يدل
على عمومية الوعي بقوانين السالمة المرورية.
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ولعل قوانين السالمة المرورية تتضمن بين طياتها إجراءات عقابية يتم تطبيقها على
المخالفين ،فهل يعلم أفراد العينة ما تفرضه اإلجراءات العقابية من عقوبات بشأن المخالفات؟
وعند توجيه ذلك السؤال ألفراد العينة كانت االستجابات كما تتضح من الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()9

يوضح مدى وعي أفراد العينة بالعقوبات المفروضة على أي من المخالفات المرورية
هل تعلم العقوبات المفروضة على أي من المخالفات

العدد

النسبة المئوية

نعم

211

%42.2

ال

28

%5.6

إلى حد ما

261

%52.2

اإلجمالي

500

%100

المرورية؟

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الوعي بالعقوبات المفروضة على أي من

المخالفات المرورية مرتفعة جدا لدى أفراد العينة ،حيث أكد نسبة  %42.2من إجمالي العينة
علمهم تلك العقوبات بشكل تام ،بينما أكد نسبة  %52.2من العينة على علمهم إلى حد ما،

وهي تثبت العلم ولكن ليس بالدرجة التامة ،وبذلك يكون نسبة من أكدوا على علمهم بالقوانين
بين اإللمام التام أو النسبي  %94.4من إجمالي العينة ،بينما نسبة  %5.4من العينة هم من
أكدوا على عدم وعيهم بتلك العقوبات ،وال تتعارض هذه النسبة مع انخفاضها في السؤال

السابق حيث إن السؤال السابق كان يدور حول الوعي عموما بقوانين السالمة المرورية ،ولكن
السؤال الحالي يدور حول العلم بتفاصيل اإلجراءات العقابية ،فقد يكون الشخص يعلم أن ما

يفعله خطأ ولكنه ال يعلم تماما العقوبة التي تنتظره حين يقوم بالفعل ،ويمكن القول إن نسبة

الوعي لدى عينة الدراسة مرتفعة إلى حد كبير بقوانين السالمة المرورية وباإلجراءات العقابية
المفروضة على المخالفات ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا
للمتغيرات الديموغرافية للعينة ،مما يدل على ارتفاع نسبة الوعي لدى مختلف فئات العينة.
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ولكي تتضح مدى صحة ما يعتقده األفراد من أنهم على وعي بقوانين السالمة المرورية
وبالعقوبات التي تفرض على أي من المخالفات كان من المهم استيضاح مصدر ذلك الوعي
لدى األفراد ،ولقد تم طرح ذلك التساؤل على أفراد العينة مع السماح للمستجيبين باختيار أكثر

من إجابة ،ولقد جاءت النتائج كما تتضح فيما يأتي:

الشكل رقم ()1

يوضح مصدر معلومات أفراد العينة حول قوانين المرور

من خالل الندوات والمحاضرات التوعوية 4% 20
من خالل وسائل االعالم

280

من خالل الحوار المتداول بين الناس

330

من خالل االنترنت

270

أتابع ما تصدره إدارة المرور من قوانين وتعليمات

150
0

56%
66%
54%
30%
50

100

150

200

250

300

350

يتضح من الشكل السابق أن النسبة األكبر من العينة أكدوا على أنهم يحصلون على
المعلومات فيما يخص القوانين المرورية من خالل الحوار المتداول بين الناس ،وذلك بنسبة

 %66من إجمالي العينة ،وجاء في المرتبة الثانية االعتماد على وسائل اإلعالم بنسبة %56
ثم اإلنترنت بنسبة  ،%54بينما االعتماد على المصادر الرسمية فقد جاءت في مرتبة متأخرة
عما سبق حيث إن نسبة  %30من العينة أكدوا على متابعتهم لما تصدره إدارة المرور من
تعليمات ،وتتفق تلك النسبة إلى حد كبير مع ما توصل إليه السؤال األول الذي استهدف

معرفة مدى متابعة األفراد لما تصدره إدارة المرور من تعليمات حيث أكدت نسبة  %28.2من

العينة على حرصهم على ذلك ،وفي تطابق االستجابات في أسئلة مختلفة إشارة إلى درجة
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كبيرة من صدق االستجابات من قبل أفراد العينة ،بينما أن نسبة  %4من العينة فقط هي من
أكدت على الحصول على المعلومات من خالل المحاضرات والندوات التوعوية ،وتشير النتائج
في مجملها إلى أن هناك متابعة من قبل أفراد العينة لما يصدر من تعليمات وقوانين من

الجهات الرسمية ولكن تختلف طريقة المتابعة بين األفراد ،ويغلب عليها الطرق غير الرسمية،
والتي من أكثرها شيوعا الحوار المتداول بين الناس واإلنترنت ووسائل اإلعالم.
ومن خالل المحور السابق بما اشتمل عليه من استجابات يتضح أن هناك درجة عالية
من الوعي بالقوانين والتعليمات المرورية ،والتي تضمن السالمة المرورية لألفراد ،فهل درجة
االلتزام بتلك القوانين تتناسب مع هذه الدرجة العالية من الوعي؟ لعل هذا ما ستحاول الدراسة
الكشف عنه في المحور اآلتي:

ما مدى تأثير اإلجراءات العقابية في الحد من الممارسات السلوكية المؤدية للحوادث
المرورية؟

من خالل تناول المحور األول من الدراسة الميدانية اتضح أن هناك درجة عالية من

ا لوعي لدى األفراد بقوانين السالمة المرورية ودرجة عالية من االهتمام بمتابعة ما تصدره إدارة
المرور من تعليمات وقوانين ،ولكن التساؤل األهم الذي تهدف الدراسة إلى اإلجابة عنه هو

"هل نجحت تلك القوانين والتعليمات في تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة التي يقوم بها
األفراد وتؤدي إلى الحوادث المرورية؟؛ أي :هل تتناسب تلك الدرجة من الوعي بالقوانين مع
درجة االلتزام بالسلوكيات السليمة عند القيادة؟" لكل ذلك ما تستهدف الدراسة اإلجابة عليه

خالل المحور الحالي ،ولكي يمكن استيضاح ذلك فقد تم توجيه بعض األسئلة ألفراد العينة
عن مدى التزامهم ببعض السلوكيات عند القيادة ،ووضعت لكل تساؤل العديد من االختيارات
لإلجابة عليه ،في محاولة الستيضاح مدى تأثير اإلجراءات العقابية على إلزام األفراد
بالسلوكيات والممارسات السليمة ،ويعد من أهم عوامل السالمة المرورية لتجنب الحوادث هو

االلتزام بإشارات المرور ،وعند سؤال األفراد عن مدى االلتزام بها فإن االستجابات جاءت كما
تتضح في الجدول اآلتي:
[]256

الفكر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )29العدد رقم ( )113أبريل 2020م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجدول رقم ()10
يوضح مدى حرص أفراد العينة على االلتزام بإشارات المرور
هل تحرص على االلتزام بإشارات المرور؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما
أحيانا ،عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة
ال ألتزم بذلك
اإلجمالي

280
216
4
500

%56
%43.2
%0.8
%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة يلتزمون بإشارات المرور ،وذلك
بنسبة  %56من إجمالي العينة ،بينما نسبة  %43.2من العينة أكدوا على التزامهم بها عند
وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة (ساهر) فقط ،بينما نسبة %0.8هم من أكدوا على عدم
التزامهم بها ،وعلى الرغم من أن االستجابة تشير إلى درجة كبيرة من االلتزام إال أن هناك
مؤشر يشير إلى أن نسبة كبيرة ال تلتزم إال في حالة الخوف من العقوبة ،وقد تكون ارتفاع
نسبة الحرص على االلتزام نتيجة إلى أن إشارات المرور بطبيعتها سلوك جماعي حيث إن
األفراد يلتزمون بها جماعة ،فماذا لو تم السؤال عن السلوكيات الفردية ستكون هناك الدرجة
نفسها من االلتزام ،ولقد كشفت النتائج عن وجود عالقة بين مستوى التعليم وااللتزام بإشارات
المرور كما يتضح من الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()11
يوضح مدى حرص أفراد العينة على االلتزام بإشارات المرور وفقا لمستوى التعليم
هل تحرص على االلتزام
بإشارات المرور؟

أقل من
الثانوي

الثانوي

الجامعي

أعلى من
الجامعي

اإلجمالي

---

47

154

79

280

---

%48.9

%50.3

%94

%56

أحيانا ،عند وجود نقاط

14

48

151

3

216

تفتيش أو كاميرات مراقبة

%100

%50

%49.3

%3.6

%43.2

1

1

2

4

%1.1

%0.4

%2.4

%0.8

14

96

306

84

500

%100

%100

%100

%100

%100

نعم ،أفعل ذلك دائما

ال ألتزم بذلك

اإلجمالي

Chi-Square Tests
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قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

80.521a

6

.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة هي  0.000وهي أصغر من مستوى

الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية على وجود عالقة بين

مستوى التعليم ومدى االلتزام بإشارات المرور ،وتتضح تفصيليا عند النظر إلى التك اررات

والنسب المئوية ،فنجد أن نسبة  %100من حملة المؤهل األقل من الثانوي يلتزمون فقط
بإشارات المرور عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة ،بينما نسبة  %48.9من أصحاب

المؤهل الثانوي يلتزون دائما ،وترتفع النسبة إلى  %50.3لدى أصحاب المؤهل الجامعي
وترتفع إلى أقصى مستوياتها لدى أصحاب المؤهالت األعلى من الجامعي بنسبة ،%94

وبذلك فإنه كلما ارتفع مستوى التعليم كلما ارتفع مدى االلتزام بإشارات المرور.

وعند سؤال أفراد العينة حول حزام األمان فإن االستجابات جاءت كما تتضح في
الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()12

يوضح مدى حرص أف ارد العينة على ربط حزام األمان عند القيادة
هل تحرص على ربط حزام األمان عند قيادة السيارة؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما

98

%19.6

أحيانا ،عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة

323

%46.4

ال ألتزم بذلك

170

%34

اإلجمالي

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة ال تلتزم بربط حزام
األمان أثناء القيادة إال في حالة وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة ،وذلك بنسبة تقترب من

نصف العينة ،حيث بلغت النسبة  %46.4من إجمالي العينة ،في حين أن نسبة  %34أكدوا
على عدم حرصهم على ذلك مطلقا ،ويمكن القول إن االستجابتان في مضمونهما يشيران إلى

حالة عدم االلتزام وتكون نسبتهما مجمعة  %80.4من إجمالي العينة ،وهي نسبة كبيرة إذا ما
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قورنت بنسبة من أكدوا على التزامهم بذلك السلوك ،حيث بلغت نسبتهم  %19.6من إجمالي
العينة ،وباآلتي يمكن القول إنه على الرغم من ارتفاع نسبة الوعي لدى العينة إال أنها ال تتمثل
في سلوك فعلي لألفراد أثناء القيادة ،ولقد كشفت الدراسة وجود عالقة بين العمر ومدى االلتزام

بذلك السلوك ،وذلك كما يتضح في الجدول اآلتي:

الجدول رقم ()13

يوضح مدى حرص أفراد العينة على ربط حزام األمان عند القيادة وفقا للسن
هل تحرص على ربط
حزام األمان عند

من  18إلى

من  31إلى

من  45إلى

أكبر من 60

اإلجمالي

9

66

13

10

98

%5.1

%29.7

%15.5

%62.5

%19.6

أحيانا ،عند وجود

96

88

43

5

232

نقاط تفتيش أو

%53.9

%39.6

%51.2

31.25

%46.4

73

68

28

1

170

%41

%30.7

%33.3

قيادة السيارة؟

نعم ،أفعل ذلك دائما

كاميرات مراقبة
ال ألتزم بذلك

اإلجمالي

30

45

60

%6.25

%34

178

222

84

16

500

%100

%100

%100

%100

%100

Chi-Square Tests
قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

57.744a

6

.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى
الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة
بين السن ومدى الحرص على ربط حزام األمان أثناء القيادة ،حيث إن نسبة الحرص االلتزام

بذلك السلوك كانت  %5.1لدى الفئة العمرية ما بين  18إلى  30عاما ،وارتفعت تلك النسبة
لدى الفئة األكبر منها سنا ،وبلغت  %29.5لفئة من  31إلى  ،45بينما كانت في أقصى
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ارتفاعها لدى الفئة العمرية األكبر بالعينة ،وهي الفئة األكبر من  60عاما ،حيث بلغت
 %62.5من إجمالي تلك الفئة ،أما عن التأكيد بعدم االلتزام فقد بلغت أعلى مستوياتها لدى
الفئة العمرية األصغر بالعينة بنسبة  %41وكانت في أقل تمثيل لها الفئة العمرية األكبر سنا

بنسبة  %6.25من إجمالي تلك الفئة ،وباآلتي يمكن القول بأنه مع التقدم في السن يكون
االلتزام بذلك السلوك أعلى عن تواجده لدى الفئات األصغر سنا ،وكشفت الدراسة أيضا أن

هناك عالقة بين االلتزام بذلك السلوك ومستوى التعليم لدى أفراد العينة ،وذلك كما يتضح في
الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()14

يوضح مدى حرص أفراد العينة على ربط حزام األمان عند القيادة وفقا لمستوى التعليم
أقل من

هل تحرص على ربط حزام

الثانوي

األمان عند قيادة السيارة؟
نعم ،أفعل ذلك دائما

الثانوي

الجامعي

أعلى من
الجامعي

اإلجمالي

---

10

46

42

98

---

%10.4

%15

%50

%19.6

أحيانا ،عند وجود نقاط

8

55

143

26

232

تفتيش أو كاميرات مراقبة

%57.1

%57.3

%46.7

%30.9

%46.4

ال ألتزم بذلك

6

31

117

16

170

%42.9

%32.3

%38.3

%19.1

%34

14

96

306

84

500

%100

%100

%100

%100

%100

اإلجمالي

Chi-Square Tests
قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

64.412a

6

.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى
الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة

بين مستوى التعليم ومدى االلتزام بربط حزام األمان عند القيادة ،ويتضح ذلك من خالل النسب
المئوية لالستجابات بالجدول السابق ،حيث يتضح أن نسبة من أكدوا على حرصهم على ذلك
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السلوك بلغت  %0لدى الفئة التعليمية األقل من الثانوي ،وبلغت النسبة  %10لدى أصحاب

التعليم الثانوي ،و %15لدى أصحاب التعليم الجامعي ،وكان أعلى ارتفاع لها لدى أصحاب
التعليم األعلى من الجامعي بنسبة  %30.9من إجمالي تلك الفئة ،وفي المقابل من أكدوا على

عدم حرصهم على ذلك مطلقا قد كانت في أعلى مستوياتها لدى الفئة التعليمية األقل من

الثانوي بنسبة  ،%42وأخذت في االنخفاض حتى بلغت  %19.1لدى فئة التعليم األعلى من
الجامعي ،وبذلك يمكن القول إن هناك عالقة طردية بين مستوى التعليم ومدى االلتزام بربط

حزام األمان لدى فئات العينة ،فكلما ارتفع مستوى التعلم ازداد الحرص على ذلك السلوك لدى

أفراد العينة.

أما عن السؤل الثالث من أسئلة االستبيان ،والتي تقيس مدى التزام أفراد العينة
بتعليمات السالمة المرورية وقوانينها ،فقد جاء حول مدى االلتزام بالسرعة المقررة داخل المدن،

وجاءت االستجابات كما تتضح في الجدول اآلتي:

الجدول رقم ()15
يوضح مدى التزام السائقين بالسرعة المقررة داخل المدن
هل تلتزم بالسرعة المقررة عند القيادة داخل المدن؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما

132

%26.4

أحيانا ،عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة

325

%65

ال ألتزم بذلك

43

%8.6

اإلجمالي

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من العينة ،والتي بلغت  %65ال يلتزمون

بالسرعة المقررة داخل المدن إال في حالة وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة (ساهر) ،ولعل
تلك اإلجابة تشير في معناها أن القوانين لم تتمكن من تغيير السلوكيات بشكل كبير ،فأخذ
األفراد في االلتزام في أماكن تطبيق القانون وال يكونون كذلك في األماكن التي يأمنون فيها من
العقوبة ،وبلغت نسبة من أكدوا على عدم االلتزام تماما  %8.6من إجمالي العينة ،وبذلك

تكون نسبة عدم االلتزام في مجملها  %73.6من إجمالي العينة ،مقابل  %26.4من العينة
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هم من أكدوا على الت ازمهم بالسرعة المقررة داخل المدن بصفة دائمة ،ولقد كشفت الدراسة

عالقة بين مستوى التعليم ومدى االلتزام بالسرعة المقررة داخل المدن كما يتضح في الجدول
اآلتي:
الجدول رقم ()16

يوضح مدى التزام السائقين بالسرعة المقررة داخل المدن وفقا لمستوى التعليم
هل تلتزم بالسرعة المقررة

أقل من

نعم ،أفعل ذلك دائما

--

عند القيادة داخل المدن؟

الثانوي

الثانوي

الجامعي

أعلى من
الجامعي

اإلجمالي

28

55

49

132

%29.2

%18

%58.3

%26.4

أحيانا ،عند وجود نقاط

6

65

220

34

325

تفتيش أو كاميرات مراقبة

%42.8

%67.7

%71.9

%40.5

%65

ال ألتزم بذلك

8

3

31

1

43

%57.2

%3.1

%10.1

%1.2

%8.6

14

96

306

84

500

%100

%100

%100

%100

%100

اإلجمالي

Chi-Square Tests
قيمة كا2

درجة الحرية

103.727a

6

مستوى الداللة
.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى
الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة

بين مستوى التعليم ومدى االلتزام بالسرعة المقررة أثناء القيادة داخل المدن ،ويتضح ذلك
تفصيليا من خالل الجدول النسب المئوية الستجابات المبحوثين ،حيث يتضح أن نسبة من
أكدوا على التزامهم بذلك السلوك كانت  %0لدى أصحاب المؤهل األقل من الثانوي ،بينما
كانت في أعلى مستوياتها لدى أصحاب المؤهل األعلى من الجامعي ،حيث بلغت %58.3

من إجمالي تلك الفئة ،وحول االستجابة التي تؤكد على عدم االلتزام بذلك فقد كانت لدى الفئة
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األقل حظا في مستوى التعليم  %58.2من إجمالي تلك الفئة ،بينما كانت في أقل مستوياتها
لدى أصحاب التعليم األعلى من الجامعي حيث بلغت  ،%1.2ويالحظ أيضا من الجدول
السابق أن االستجابة التي تشير إلى االلتزام فقط عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة

(ساهر) جاءت مرتفعة لدى جميع الفئات ،وبلغت أعلى مستوياتها لدى فئات التعليم الثانوي
والجامعي بنسب  %67.7و %71.9على التوالي ،مما يشير إلى أن فئة الشباب والفئة
األصغر سنا هي الفئة األقل التزاما بذلك السلوك ،ولقد كشفت نتيجة اختبار Chi-Square
 Testsعن ذلك كما يتضح في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()17
يوضح مدى التزام السائقين بالسرعة المقررة داخل المدن وفقا للسن
هل تلتزم بالسرعة

المقررة عند القيادة
داخل المدن؟
نعم ،أفعل ذلك دائما

من  18إلى
30

من  31إلى
45

من  45إلى
60

أكبر من 60

اإلجمالي

14

60

48

10

132

%7.9

%27

%57.1

%62.5

%26.4

أحيانا ،عند وجود نقاط

135

150

34

6

325

تفتيش أو كاميرات

%75.8

%67.6

%40.5

%37.5

%65

ال ألتزم بذلك

29

12

2

---

43

%16.3

%5.4

%2.4

---

%8.6

178

222

84

16

500

%100

%100

%100

%100

%100

مراقبة

اإلجمالي

Chi-Square Tests
قيمة كا2
85.540a

درجة الحرية

مستوى الداللة

6

.000
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يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى
الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة
بين السن ومدى االلتزام بالسرعة المقررة داخل المدن ،ويتضح ذلك تفصيليا من خالل النسب

المئوية لالستجابات ،حيث بلغت نسبة من أكدوا على االلتزام بذلك السلوك  %7.9لدى الفئة

العمرية من  18إلى  ،30وهي أقل النسب من بين العينة ،وأخذت النسبة في االرتفاع مع
التقدم في العمر حتى بلغت أعلى مستوياتها  %62.5لدى الفئة العمرية األكبر من  60عاما،
وفي المقابل نجد التأكيد على عدم االلتزام بلغ  %16.3لدى الفئة العمرية من  18إلى ،30

وهي النسبة األعلى ،وأخذت في االنخفاض مع التقدم في العمر حتى بلغت  %0لدى الفئة
العمرية األكبر من  60عاما ،وأيضا التأكيد على االلتزام فقط عند وجود نقاط تفتيش أو
كاميرات مراقبة كان في أعلى مستوياته لدى الفئتين العمريتين األصغر سنا حيث بلغ %75.8
لدى الفئة العمرية من  18إلى  30و %67.6لدى الفئة العمرية من  31إلى  ،45وبذلك فإن
النتائج تؤكد وجود عالقة بين العمر وااللتزام بالسرعة المقررة داخل المدن ،حيث إنه مع التقدم

يزداد االلتزام بهذا السلوك وتنخفض لدى الفئات العمرية األصغر سنا ،كان ذلك بالنسبة
للسرعة المقررة أثناء القيادة داخل المدن ،والتي بالطبع يزداد فيها الضبط إلى حد كبير ،فماذا
عن السلوك نفسه بعيدا عن المدن بما تحمله من آليات الضبط ،لقد جاءت االستجابات حول
ذلك كما تضح في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()18

يوضح مدى التزام أفراد العينة بالسرعة المقررة عند القيادة خارج المدن
هل تلتزم بالسرعة المقررة عند القيادة خارج المدن؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما

89

%17.8

أحيانا ،عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة

222

%44.4

ال ألتزم بذلك

189

%37.8

اإلجمالي

500

%100
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إن كانت استجابات السؤال السابق حول االلتزام بالسرعة المقررة داخل المدن قد كشفت
أن نسبة االلتزام بذلك السلوك قد بلغت  %26.4من إجمالي العينة فإنه عند السؤال عن مدى
االلتزام خارج المدن قد انخفضت إلى  %17.8من إجمالي العينة ،مما يشير إلى أن األفراد

يلتزون في حالة توافر آليات الضبط الرسمية ويقل ذلك االلتزام بعيدا عنها؛ أي :أن االلتزام
نابع من خوف من العقوبة وليس من التزام ذاتي بالسلوك ،والذي يؤكد ذلك التفسير أن نسبة
 %44.4من إجمالي العينة أكدوا على التزامهم في حالة تواجد نقاط التفتيش أو كاميرات
المراقبة ،وهو ما يفسر الفرضية نفسها أن االلتزام بالسلوك منبعه الخوف من العقوبة وليس
ضبط الذات ،وأكدت نسبة ليست قليلة من العينة بلغت  %37.8من العينة على عدم االلتزام

تماما عند السفر على الطرق السريعة خارج المدن ،وبذلك تكون نسبة عدم االلتزام اإلجمالية
قد بلغت  %82.2من إجمالي العينة ،وكشفت الدراسة عن وجود عالقة بين العمر ومدى
االلتزام بالسرعة المقررة خارج المدن ،وذلك كما يتضح من نتيجة اختبار Chi-Square
 Testsكما يتضح في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()19

يوضح مدى التزام أفراد العينة بالسرعة المقررة عند القيادة خارج المدن وفقا للسن
هل تلتزم بالسرعة
المقررة عند القيادة

من  18إلى

من  31إلى

من  45إلى

أكبر من 60

اإلجمالي

5

46

32

6

89

%2.8

%20.7

%38.1

%37.5

%17.8

أحيانا ،عند وجود

83

104

25

10

222

نقاط تفتيش أو

%46.6

%46.9

%29.8

%62.5

%44.4

90

72

27

---

189

%50.6

%32.4

%32.1

---

%37.8

178

222

84

16

500

%100

%100

%100

%100

%100

خارج المدن؟

نعم ،أفعل ذلك دائما

كاميرات مراقبة
ال ألتزم بذلك

اإلجمالي

30

45

60

Chi-Square Tests
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قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

66.642a

6

.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى

الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة

بين السن ومدى االلتزام بالسرعة المقررة خارج المدن ،ويتضح ذلك تفصيليا من خالل النسب
المئوية لالستجابات ،فنسبة من أدوا الت ازمهم بذلك السلوك بلغت  %2.8لدى الفئة العمرية من

 18إلى  30وارتفعت إلى  %20.7لدى الفئة العمرية من  31إلى  ،45وبلغت  %38.1لدى
الفئة العمرية من  46إلى  ،60و %37.5لدى الفئة العمرية األكبر من  60عاما ،أما عن

االستجابة بعدم االلتزام بذلك السلوك مطلقا فكانت في أعلى مستوياتها لدى الفئة العمرية

األصغر سنا من  18إلى  ،30ولم تسجل أي تواجد لدى الفئة العمرية األكبر من  ،60وفي
ذلك إشارة إلى أن االلتزام بالسرعة المقررة خارج المدن يزداد لدى الفئات العمرية األكبر سنا

ويقل لدى الفئات العمرية األصغر سنا ،أما عن االلتزام فقط عند وجود نقاط تفتيش أو
كاميرات مراقبة فقد كانت مرتفعة لدى جميع فئات العينة.

ولم تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بباقي المتغيرات الديموغرافية

لعين الدراسة.

انتشار هو استخدام الجوال أثناء القيادة ،وعلى
ا
وألن من أكثر أسباب الحوادث المرورية

الرغم من صدور التشريعات العقابية التي تحاول الحد من خطورته إال أنه ما زال يعد من أهم

أسباب الحوادث المرورية ،لذلك كان من المهم توجيه سؤال ألفراد العينة حول استخدامه أثناء

القيادة ،ولقد جاءت االستجابات كما يوضحها الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()20

يوضح مدى التزام أفراد العينة بعدم باستخدام الجوال أثناء القيادة
هل تلتزم بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما

84

%16.8

أحيانا ،عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة

282

%56.4

ال ألتزم بذلك

134

%26.8

اإلجمالي

500

%100
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يتضح من الجدول السابق أن نسبة  %16.8من إجمالي العينة هم من أكدوا على
التزامهم بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة ،بينما نسبة  %56.4من العينة أكدوا على أنهم

يفعلون ذلك فقط عند وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة ،وأن نسبة  %26.8من العينة
أكدوا على عدم التزامهم بذلك تماما ،وبذلك يمكن القول إن نسبة  %83.2من العينة غير

ملتزمين بذلك السلوك مقابل  %16.8فقط هم الذين يلتزمون بذلك ،ولم تظهر نتائج الدراسة
فروقا ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باستجابات األفراد مع اختالف خصائصهم الديموغرافية،
مما يشير إلى أنه سلوك عام في المجتمع بمختلف فئاته العمرية والتعليمية وغيرها ،وال يخفى
على النظرة العادية حقيقة استخدام الجوال أثناء القيادة ،والتي أصبحت من أهم الظواهر

نظر
ا
المالحظة بقوة ،مما جعل العديد من الباحثين يحاولون دراسة تلك الظاهرة تحديدا

لخطورتها وتسببها في نسبة كبيرة من حوادث الطرق.

ومن أهم أسباب حوادث الطرق أيضا عدم الفحص الدوري للسيارات ،مما يعرضها

لكثير من األخطار ،وبخاصة على الطرق السريعة ،ولقد أقرت إدارة المرور قواعد بضرورة

عمل الفحص الدوري للسيارة من قبل السائقين ،فهل أفراد العينة يستجيبون لذلك اإلجراء من
أجل سالمتهم؟ لقد تم سؤال أفراد العينة عن ذلك ،وكانت االستجابات كما تتضح في الجدول
اآلتي:
الجدول رقم ()21

يوضح مدى االلتزام بتعليمات المرور بضرورة عمل فحص دوري للسيارة

هل تلتزم بتعليمات المرور بضرورة عمل فحص دوري

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك

132

%26.4

ال أهتم بذلك

368

%73.6

اإلجمالي

500

%100

للسيارة؟

يتضح من الجدول السابق الغالبية العظمى من أفراد العينة ال يهتمون بذلك اإلجراء،

وذلك بنسبة  %73.6من إجمالي العينة مقابل  %26.4من العينة هم من يستجيبون لذلك،
[]267

دور اإلجراءات العقابية يف احلد من املمارسات السلوكية .....................الدكتور إبراهيم بن هالل العنزي

ولم تجد الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية للعينة ،مما
يشير إلى عمومية السلوك وعدم حرص األفراد عليه.
ولعل من أسباب الحوادث المرورية االنشغال بغير الطريق ،والذي تعتبره األنظمة
القانونية مخالفة تستوجب العقوبة ،وعند سؤال أفراد العينة عن مدى انشغالهم عن الطريق أثناء

القيادة من خالل تناول الطعام والشراب والتدخين فإن االستجابات كانت كما تتضح في
الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()22

يوضح تناول الطعام والمشروبات أو التدخين أثناء القيادة
هل تقوم بتناول الطعام أو المشروبات أو تدخين السجائر

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما

173

%34.6

أحيانا

266

%53.2

ال أفعله مطلقا

61

%12.2

اإلجمالي

500

%100

أثناء القيادة؟

كبير لتلك السلوكيات التي تشغل السائقين عند
ا
يتضح من الجدول السابق تواجدا

القيادة ،حيث أكد نسبة  %34.6من العينة على فعلهم لذلك بصفة دائمة ،ونسبة %53.2

لفعلهم ذلك أحيانا ،وال ال ينفي حدوث الفعل من قبلهم ،وباآلتي يكون نسبة من يقومون بذلك
 %87.8من إجمالي العينة مقابل  %12.2فقط هم من أكدوا على عدم فعل ذلك ،وفي ذلك
إشارة كبيرة إلى عدم االلتزام بالسلوكيات التي من شأنها حفظ سالمة السائقين من الوقوع في

الحوادث المرورية على الرغم من أن القوانين قد أقرت أن تلك الممارسات تعد مخالفات يعاقب

عليها القانون ،والذي أثبتت استجابات المبحوثين خالل المحور األول من الدراسة الميدانية
على ارتفاع مستوى الوعي بتلك القوانين ،إذن يمكن القول إن ارتفاع الوعي بالقانون ال يجعل

األفراد يلتزمون بها ،ولم تظهر النتائج وجود دالالت إحصائية وفقا للمتغيرات الديموغرافية
للعينة إال مع متغير النوع ،وذلك كما يتضح في الجدول اآلتي:
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الجدول رقم ()23
يوضح تناول الطعام والمشروبات أو التدخين أثناء القيادة وفقا للنوع
هل تقوم بتناول الطعام أو
المشروبات أو تدخين

ذكور

اإلجمالي

إناث

السجائر أثناء القيادة؟

ع

%

ع

%

ع

%

نعم ،أفعل ذلك دائما

172

%35.6

1

%5.9

173

%34.6

أحيانا

264

%54.7

2

%11.7

266

%53.2

ال أفعل ذلك مطلقا

47

%9.7

14

%82.4

61

%12.2

اإلجمالي

483

%100

17

%100

500

%100

Chi-Square Tests
قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

81.815a

2

.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى
الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة

بين النوع ومدى االلتزام بعدم االنشغال بغير الطريق عند القيادة ،وتشير النسب المئوية

الستجابات المبحوثين إلى أن نسبة  %35.6من الذكو أكدوا على فعلهم لذلك دائما مقابل
نسبة  %5.9لدى العينة من اإلناث ،ونسبة  %54.7أكدوا على فعل ذلك أحيانا مقابل
 %11.7لدى العينة من اإلناث ،بينما التأكيد على عدم فعل ذلك فقد جاءت النسبة %9.7
لدى عينة الذكور مقابل  %82.4لدى العينة من اإلناث ،وعلى الرغم من الفارق الكبير في

حجم العينة من النوعين إال أن المؤشرات أظهرت فروقا ذات داللة إحصائية بين النوعين في
ذلك السلوك ،وهو ما أظهرته المؤشرات السابقة.
ولعل من أكثر الممارسات التي تم تشديد اإلجراءات العقابية ضدها هي ظاهرة
(التفحيط) نظ ار لخطورتها الشديدة ،فهل نجحت اإلجراءات العقابية القاسية ضدها في الحد من
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ممارسة األفراد لها؟ لقد تم سؤال أفراد العينة عن ممارستهم لها ،وكانت االستجابات كما
يوضحها الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()24

يوضح مدى قيام أفراد العينة بالتفحيط
هل تقوم بـ(التفحيط) بالسيارة؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،أفعل ذلك دائما

16

%3.2

أحيانا

79

%15.8

ال أفعله مطلقا

405

%81

اإلجمالي

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن نسبة من أكدوا على عدم فعلهم لذلك كانت هي النسبة

الغالبة ،حيث بلغت  %81من إجمالي العينة ،في حين أن نسبة  %15.8من العينة أكدوا

على فعلهم ذلك أحيانا ،وأن نسبة  %3.2من العينة أكدوا على فلعهم لذلك ،وكشفت الدراسة
عن أن النسبة الغالبة ممن يقومون بذلك من الفئات األصغر سنا من العينة ،وذلك كما يتضح

من الجدول اآلتي:

الجدول رقم ()24

يوضح مدى قيام أفراد العينة بالتفحيط وفقا للسن

هل تقوم
ب(التفحيط)
بالسيارة؟

من  18إلى
30

من  31إلى
45

من  45إلى
60

أكبر من 60

اإلجمالي

نعم ،أفعل ذلك

10

6

---

---

16

%5.6

%2.7

---

---

%3.2

62

17

---

---

79

%34.8

%7.7

---

---

%15.8

ال ،لم أفعل ذلك

106

199

84

16

405

مطلقا

%59.6

%89.6

%100

%100

%81

178

222

84

16

500

%100

%100

%100

%100

%100

أحيانا

اإلجمالي

Chi-Square Tests
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قيمة كا2

درجة الحرية

مستوى الداللة

89.156a

6

.000

يتبين لنا من الجدول أن أقل قيمة لمستوى الداللة  ،0.000وهي أصغر من مستوى
الداللة  ،α = 0.005وباآلتي فإن ذلك يشير إلى وجود داللة إحصائية ،وعلى وجود عالقة
بين السن وممارسة سلوك التفحيط ،وكشفت النتائج التي بالجدول السابق أن جميع من أكدوا
على ممارستهم لذلك السلوك قد كانوا من الفئتين العمريتين األصغر سنا ،حيث بلغت النسبة

 %5.6لدى الفئة السنة من  18إلى  ،30وبلغت النسبة  %2.7للفئة من  30إلى ،45
وبالنسبة الستجابة أحيانا فقد بلغت النسبة  %34.8لدى الفئة العمرية من  18إلى ،30
وبلغت النسبة  %7.7لدى الفئة العمرية من  30إلى  ،45في حين لم تسجل االستجابات أي

نسب للفئتين العمريتين من  45إلى  60واألكبر من  ،60حيث جاءت االستجابات بنسبة

 %100لعدم فعل ذلك مطلقا ،وتعد هذه النتيجة طبيعية حيث إن معظم من يقومون بذلك
السلوك من صغار السن.

ومن المخالفات ذات العقوبات الرادعة في قوانين المرور :السير عكس االتجاه ،والذي
سنت له إدارة المرور إج ارءات عقابية رادعة ،وعند سؤال أفراد العينة عن ذلك فإن االستجابات
كانت كما تتضح في الجدول اآلتي:

الجدول رقم ()25
يوضح مدى قيام أفراد العينة بالسير عكس االتجاه
هل قمت قبل ذلك بالسير عكس االتجاه؟

العدد

النسبة المئوية

نعم ،فعلت ذلك

218

%43.6

ال ،لم أفعل ذلك من قبل

281

%56.4

اإلجمالي

500

%100

يتضح من الجدول السابق أن هناك درجة كبيرة من عدم االلتزام بتعليمات المرور وعدم
االرتداع من القوانين فيما يخص مخالفة السير عكس االتجاه ،حيث إن نسبة تقترب من نصف
العينة أكدوا فعلهم لذلك من قبل حيث بلغت النسبة  %43.6من إجمالي العينة ،بينما أكدت
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نسبة  %56.4من العينة عدم قيامهم بذلك من قبل ،وعلى الرغم من أن هذه النسبة هي
األكبر إال أن النسبة األولى تشير إلى حالة كبيرة من عدم االلتزام بذلك السلوك ،ولم تظهر
النتائج فروقا ذات داللة إحصائية وفقا للمتغيرات الديموغرافية للعينة.
وبذلك يمكن القول إنه على الرغم من ارتفاع مستوى الوعي لدى عينة الدراسة بالقوانين
المرورية إال أن ذلك الوعي محدود التأثير في جعل األفراد أكثر التزاما بقوانين السالمة

المرورية ،فلقد أشارت النتائج إلى أن األفراد ال يلتزمون بتعليمات السالمة المرورية إال في
حالة وجود نقاط التفتيش أو كاميرات المراقبة ،وفي غير ذلك فإنهم ال يعبؤون بتلك القواعد

التي من شأنها المحافظة على سالمتهم ،ومن خالل سؤال أفراد العينة :هل سبق لهم الوقوع
في أي من مخالفات المرور ،وقد ترك لألفراد المجال الختيار أكثر من إجابة ألنه من الممكن
أن يكون الفرد قد ارتكب أكثر من مخالفة ،فإن النتائج جاءت لتشير إلى حجم المخالفات التي
يرتكبها األفراد على الرغم من وجود القوانين المنظمة ،وتتضح في الشكل اآلتي.
الشكل رقم ()2

يوضح المخالفات المرورية التي قام بها أفراد العينة
هل سبق لك القيام بأي من الممارسات اآلتية أثناء القيادة؟ (يسمح بأكثر من إجابة)
7%

لم يسبق لي القيام بأي مما سبق

36

عدم القيام بالفحض الدوري للسيارة

63%

الوقوف الخاطئ

53%

السير عكس االتجاه

40%

تخطي السيارات بطريقة غير صحيحة

23%

التفحيط

13%

استخدام الهاتف اثناء القيادة

75%

عدم ربط حزام االمان

77%

عدم االلتزام بالسرعة المقررة

62%

قطع إشارة مرور

24%
0

50

316
265
201
115
65
375
385
311
120
100
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يتضح من الشكل السابق أن نسبة  %7فقط من إجمالي العينة هم الذين لم يسبق لهم
القيام بالممارسات المخالفة قانونيا ،وأن نسبة  %93من العينة سبق لهم ذلك ،بل إن هذه
كبير من أفراد العينة سبق لهم أكثر من نوع من
ا
نظر ألن عددا
ا
النسبة تكون مضاعفة

المخالفات ،ويتضح من الشكل السابق الذي يوضح استجابات المبحوثين أن أكثر نوع من
المخالفات هو عدم ربط حزام األمان بنسبة  %77من العينة ،ويليه في الترتيب استخدام

الهاتف أثناء القيادة بنسبة  %75ثم عدم الفحص الدوري للسيارة بنسبة  ،%63يليه عدم
االلتزام بالسرعة المقررة بنسبة  %62ثم الوقوف الخاطئ  ،%53ويليه السير عكس االتجاه

 %40ثم قطع إشارات المرور  ،%24ويليه التخطي الخاطئ للسيارات  %23والتفحيط بنسبة
 ،%13وتشير تلك النتائج إلى أن النسبة األكبر من العينة يمارسون تلك المخالفات على
الرغم من اإلجراءات العقابية التي قد يتعرضون لها ،ولقد تم سؤال النسبة الذين أكدوا على
قيامهم بتلك األفعال إن كانوا قد تعرضوا للعقوبة نتيجة لتلك الممارسات ،ولقد جاءت
االستجابات كما تتضح في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()26

يوضح الحصول على عقوبات نتيجة للمخالفات المرورية
وهل نلت عقوبة نتيجة ذلك؟

العدد

النسبة المئوية

نعم

367

%79.1

ال

97

%20.9

اإلجمالي

464

%100

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من األشخاص الذين سبق لهم القيام
بسلوكيات مخالفة لإلجراءات العقابية التي تنص عليها قوانين المرور قد نالوا عقوبة جراء تلك
الممارسات ،وذلك بنسبة  %79.1من إجمالي من قاموا بالممارسات المخالفة ،في مقابل نسبة
 %20.9لم ينالوا عقوبة ،وقد يكون ذلك ألنه اتضح من استجابات المبحوثين خالل األسئلة
السابقة لالستبيان أنهم يتجنبون القيام بالسلوكيات المخالفة في أماكن وجود نقاط التفتيش

وأماكن وجود كاميرات المراقبة ،مما يمكنهم من التهرب من العقوبة ،ومع ذلك فالنسبة األكبر
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من المخالفين قد نالوا عقوبات ،مما يدل على تكرار تلك الممارسات من قبلهم ،ولعل ذلك قد
فرض تساؤال مهما :هل العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين قد كان لها دور في إقالعهم
عن تلك الممارسات ،وجاءت االستجابات كما تتضح في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ()27
يوضح مدى تكرار السلوكيات بعد الحصول على عقوبة مرورية

هل كررت نفس السلوك مرة أخرى بعد العقوبة؟

العدد

النسبة المئوية

نعم

283

%77.1

ال

84

%22.9

اإلجمالي

367

%100

يتضح من الجدول السابق أن نسبة  %77.1من إجمالي من نالوا عقوبات ج ارء القيام

بممارسات مخالفة لإلجراءات القانونية الخاصة بالسالمة المرورية قد قاموا بتكرار المخالفات

نفسها مرة أخرى بعد أن نالوا العقوبة ،نظير نسبة  %22.9منهم لم يكرروا نفس تلك
الممارسات ،ولعل النسب السابقة تشير إلى أن اإلجراءات العقابية وحدها من الصعب أن

تكون هي الرادع لألفراد حتى يتغير سلوكهم بقدر ما يحتاج األمر إلى تدخالت مختلفة ونشر
ثقافة االلتزام ،والدليل على ذلك أن األفراد أصبحوا يتجنبون العقوبات بااللتزام في األماكن التي

يزداد فيها التواجد القانوني ،ويقل التزامهم بعيدا عنها ،ولقد اتضح ذلك عند سؤال أف ارد العينة
إن كانوا يرون أن األفراد ملتزمون بالقوانين المرورية أم ال ،وقد جاءت االستجابات كما تتضح

في الجدول اآلتي:

الجدول رقم ()28
يوضح مدى التزام السائقين بالسلوكيات التي تحد من الحوادث المرورية
من وجهة نظر أفراد العينة

من وجهة نظرك هل السائقون يلتزمون بالسلوكيات التي تحد

العدد

النسبة المئوية

نعم يلتزمون دائما

14

%2.8

يلتزمون فقط عند وجود نقاط التفتيش أو كاميرات مراقبة

287

%57.4

ال يلتزمون غالبا

199

%39.9

اإلجمالي

500

%100

من الحوادث المرورية؟
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يتضح من الجدول السابق أن النسبة الغالبة من العينة يرون أن السائقين ال يلتزمون
بقواعد السالمة المرورية إال في حالة وجود نقاط تفتيش أو كاميرات مراقبة ،وذلك بنسبة

 %57.4من إجمالي العينة ،وأكدت نسبة  %39.9من العينة أن السائقين ال يلتزمون غالبا،

وبذلك تكون نسبة التأكيد على عدم االلتزام مجتمعة  % 97.3مقابل نسبة  %2.8يرون أن

السائقين ملتزمون دائما ،وعلى الرغم من أن استجابات المبحوثين كانت نسبة التأكيد فيها على
االلتزام أعلى من ذلك ،ويمكن تفسير ذلك إلى أن تلك األسئلة كانت تدور حول السلوك
الشخصي بينما السؤال الحالي يدور حول الغير ،فالنسبة الغالبة من األفراد يرون أن الغير

دائما هو غير الملتزم ،وذلك كما اتضح من االستجابة على السؤال الحالي.

ويمكن القول إن اإلجراءات العقابية وإن كانت صارمة وتطبق آليا في أغلب األحيان،

وهو ما يبعد العنصر البشري عن التطبيق إال أنها تظل محدودة التأثير في تغيير سلوكيات
األفراد وممارساتهم بعيدا عن أجهزة الرقابة وتطبيق القانون ،فالواضح من جميع االستجابات
السابقة أن األفراد يلتزمون فقط عند وجود األجهزة الرقابية سواء كانت بشرية أم آلية ،وبعيدا
عنها ال يتم االلتزام بدرجة كبيرة ،مما يفسر استمرار النسب العالية في الحوادث المرورية رغم
وجود اإلجراءات العقابية والتطبيق الصارم لها.

نتائج الدراسة يف ضوء النظرية املفسّرة:
من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة ،والتي اتضحت من خالل استجابات

المبحوثين على أسئلة االستبيان يمكن القول إنه وفقا لنظرية الضبط االجتماعي لهيشري فإن

القانون واإلجراءات العقابية وحدها غير كافية للحد من الممارسات والسلوكيات التي من شأنها
التسبب في الحوادث المرورية ،وإنما األمر يتطلب معها تطبيق المبادئ األربعة التي وضعتها
النظرية للحد من المخالفات والجريمة في المجتمع ،ويعد االرتباط عامال مهما لربط الفرد

بالمجتمع من خالل قوة ارتباط الفرد باآلخرين وبالمؤسسات كالمدارس واألندية االجتماعية
والرياضية وغيرها من شأنه أن يطبع سلوك األفراد بشكل أكثر إيجابية تجاه المجتمع ،وكذلك
االلتزام واالندماج من خالل استثمار طاقات الشباب ووقته في األعمال المفيدة له ولمجتمعه،

مما ينعكس على سلوكه بقدر كبير من اإليجابية ،ويبكون نتيجة لذلك البعد عن الممارسات
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والسلوكيات التي من شأنها أن تتسبب في الحوادث المرورية ،وعندما تنتشر السلوكيات

اإليجابية فإن ذلك يزيد من اعتقاد األفراد بضرورة االنصياع لها ،وهنا تكون عملية الضبط
الذاتي التي تحد من الممارسات غير السوية حتى بعيدا عن القانون ،فما كشفته نتائج الدراسة

يشير إلى أن االلتزام يكون فقط في األماكن التي تكون اإلجراءات العقابية حاضرة ،ولكن
عندما يكون األفراد بعيدين عنها فإن االلتزام يصبح أيضا بعيدا ،وتظهر الممارسات التي من

قدر من الضبط الذاتي ،والذي يأتي
شأنها التسبب في الحوادث المرورية ،فاألمر إذن يتطلب ا
من خالل تحمل الفرد المسؤولية تجاه نفسه واآلخرين والمجتمع ،وهو ما تؤكد عليه نظرية
هيرشي في الضبط االجتماعي.

التوصيات:
من خالل العرض السابق وما تم تناوله من نتائج فإن الدراسة تضع بعض التوصيات:

 ضرورة العمل على نشر الوعي المروري من خالل الجهات المختصة من خاللإقامة الندوات والمحاضرات التوعوية خارج مقراتها بالتعاون مع المدارس والجامعات
والمؤسسات الثقافية وغيرها من مؤسسات المجتمع.
 العمل على نشر الثقافة المرورية باألساليب التي تواكب العصر ،وذلك من خاللاستغالل مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات األجهزة اإللكترونية ،وذلك ألنها
األقرب في العصر الحالي إلى الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.

 ضرورة التركيز على مكافحة الممارسات السلوكية المتسببة في الحوادث المروريةمن خالل نشر ثقافة االلتزام لدى األفراد وليس من خالل األساليب العقابية وحدها.
 ضرورة استحداث أساليب جديدة لإلجراءات العقابية بجانب المعمول بها حاليا،وذلك من خالل إلزام المخالفين بضرورة حضور دورات تدريبية وبرامج تثقيفية في

مجال السالمة المرورية.
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المراجع
ال -املراجع العربية:
أوّ ً
 .1أحمد بن عبد هللا بن محمد العجالن ،الضبط األسري والحوادث المرورية فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،مجلـة
الفكر الشرطي ،م ج  ،25ع  ،96يناير 2016م.

 .2أحمد حمد بن حمدان الربعـاني ،أسـباب الحـوادث المروريـة وآثارهـا علـى األسـرة العمانيـة (اجتماعيـا واقتصـاديا)
م ــن وجه ــة نظ ــر المتس ــببين ،و ازرة التنمي ــة االجتماعي ــة ،المديري ــة العام ــة للتخط ــيط والد ارس ــات ،إشـ ـراف دائـ ـرة
الدراسات والمؤشرات االجتماعية ،سلطنة عمان2014 ،م.

 .3بن عباس فتيحة ،دور اإلعالم في التوعيـة والوقايـة مـن حـوادث المـرور فـي الج ازئـر ،رسـالة ماجسـتير ،جامعـة
الجزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،الجزائر2012 ،م.

 .4جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،بيروت للنشر والطباعة1965 ،م.

 .5حارتي حسـين وبلعليـاء بـالل ،السـلوكيات االنحرافيـة لـدى السـائقين الشـباب وعالقتهـا بارتكـاب حـوادث المـرور،
رسالة ماجستير ،جامعة الجياللي بونعامة ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية2018 –2017 ،م.

 .6حمود بن هزاع بن عبد هللا الشريف ،المشكلة المنسية ،اآلثار النفسـية لحـوادث المـرور ،المجلـة التربويـة الدوليـة
المتخصصة ،م ج  ،4ع  ،2األردن2015 ،م.

 .7ارضــي عبــد المعطــي الســيد ،اآلثــار االقتصــادية لح ـوادث المــرور ،جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،مركــز
الدراسات والبحوث ،ط ،1الرياض2008 ،م.

 .8ريم ــا آل عي ــدان وآخ ــرون ،أث ــر مواق ــع التواص ــل االجتم ــاعي عل ــى عملي ــة الض ــبط االجتم ــاعي ،مرك ــز رؤي ــة
للدراسات االجتماعية ،ط2014 ،1م.

 .9عاي ــد علـ ـي الحمي ــدان ،اآلث ــار االجتماعي ــة للحـ ـوادث المروري ــة ،جامع ــة ن ــايف العربي ــة للعل ــوم األمني ــة ،مرك ــز
الدراسات والبحوث ،الرياض2006 ،م.

 .10عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،المكتبة التجارية ،القاهرة ،ط ،1ب ت.

 .11علـي حســن الزه ارنــي ،عالقــة اســتخدام الهــاتف النقــال بحـوادث المــرور لــدى الســائقين بالطــائف ،مجلــة العلــوم
التربوية والنفسية ،المركز القومي للبحوث ،غزة ،أبريل 2018م ،مج  ،2ع.108

 .12عمــر تركــي بوشــليق نبيــل ،أهميــة القطــاع العــام فــي تحســين الســالمة المروريــة :د ارســة حالــة مدينــة المســيلة،
رسالة ماجستير ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة2018 ،م.

 .13فالح العنزي ،علم النفس االجتماعي ،مطابع التقنية ،ط ،1الرياض2003 ،م.

 .14فيصــل بــن ســعد المنيــع ،دور نظــام الضــبط اآللــي للمخالفــات المروريــة فــي الحــد مــن الح ـوادث المروريــة مــن
وجهــة نظــر طــالب جامعــة الملــك ســعود ،أطروحــة (ماجســتير)-جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة ،كليــة

الدراسات العليا ،قسم العلوم االجتماعية والنفسية2013 ،م.

 .15محمد بن سعيد الغامـدي وسـعيد بـن فـالح الغامـدي ،بعنـوان "الثقافـة المروريـة وعالقتهـا بحـوادث السـير د ارسـة
استطالعية بمحافظة جدة ،دت.
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 .16محمد ضو علي ،حـوادث المـرور وآثارهـا النفسـية فـي الـوطن العربـي ،مجلـة كليـة اآلداب ،جامعـة المنصـورة،
العدد التاسع واألربعون ،أغسطس 2011م.

 .17مســاعد بــن ســعيد آل بخــات ،دور المدرســة الثانويــة فــي تعزيــز الضــبط االجتمــاعي لــدى طالبهــا فــي ضــوء
الخب ـرات العالميــة :تصــور مقتــرح ،رســالة دكتــوراه ،قســم السياســات التربويــة ،عمــادة الد ارســات العليــا ،جامعــة

الملك سعود2017 ،م.
 .18مقرن سعود مطني الرشيدي ،انعكاسات تعديالت أنظمة المرور علـى الحـوادث مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي
المــرور والســائقين ،د ارســة ميدانيــة علــى منطقــة حائــل بالمملكــة العربيــة الســعودية ،رســالة ماجســتير ،جامعــة
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Abstract
Change is an unavoidable part of existence. The pace of change in the United Arab
Emirates (UAE) is evident and appears to be motivated by the leadership of the
country to ensure that its public-sector provides high and quality service to all citizens,
residents and investors. Progress made in the country especially in the last two decades
serves as evidence to impact of change and why change is important in the UAE.
While achieving purpose of change is dependent on several external parties and
stakeholders, the UAE currently lacks strategy for sustaining the pace and quality of
change the country is undergoing. This problem has motivated this paper which aims
to examine existing change management frameworks in order to develop a strategic
change management model applicable in the UAE. Through an extended literature
review, elements of successful change management are identified, and evaluated
against structure of the Ministry of Interior (MOI) to establish context for sustainable
change management process. Through in-depth interviews with MOI management,
information on the three dimensions of change capacity: environment for change,
enabling the organisation and sustaining change was elicited. This was done to assess
how middle and senior-level managers of the MOI are able to lead, empower and
sustain the change process especially in the Law Enforcement Agency (LEA).
Findings reveal that strategic change management requires technology, legislation and
finance as main drivers of change in LEA to accept, implement and sustain change.
Though a recommendation for practice, this paper reveals that practice of change
management has strong theoretical underpinning that enhances understanding of
strategic change management as a transformative approach for sustaining change in
Sharjah police. It is also recommended that management needs to be more involved in
other change management dimensions.
Keywords: Change Management, Strategic Change, Law Enforcement Agency, UAE.
1-Biography: Dr Saeed Almansoori is currently the head of Human Resources at Sharjah
Police a position assigned to him after his PhD in UK, and heading the training Unit at
Sharjah Police. Prior to then, he was head of the Training Unit, managed leadership
competencies and designed annual training plan for the training institute in UAE. Dr
Almansoori has led different strategic and change management activities.
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إدارة التغيري اإلسرتاتيجي:
نهج حتويل إلحداث التغيري املستدام
يف جمال إنفاذ القانون يف اإلمارات العربية املتحدة
املقدم الدكتور .سعيد حارب املنصوري

()1

رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية – القيادة العامة لشرطة الشارقة  -اإلمارات
DOI: 10.12816/0055779

مستخلـص
يُعد التغيري أمراً حتمياً ال مناص منه يف احلياة ،وال شك أن خطى التغيري يف اإلمارات العربية املتحدة بادية للعيان إذ
يدير دفة هذا التغيري قادة الدولة لضمان تقديم القطاع العام أعلى مستويات اخلدمة للمواطنني واملقيمني
واملستثمرين قاطبة ً .ويُعد التطور الذي شهدته البالد ،السيما خالل العقدين املنصرمني دليال ًعلى األثر الذي
حيدثه التغيري ،فضالً عن كونه دليلًا على أهمية التغيري .ومبا أن حتقيق الغرض من التغيري مرهون بأطراف وشركاء
خارجيني ،فثمة افتقار يف الوقت الراهن إىل اإلسرتاتيجية اليت ميكن من خالهلا ضمان استدامة وترية التغيري الذي
تشهده البالد وكذلك استدامة جودته .وهذا ما دفعنا إىل إجراء هذه الدراسة اليت تهدف إىل النظر يف األطر احلالية
إلدارة التغيري بغية وضع منوذج إلدارة التغيري اإلسرتاتيجي قابل للتطبيق يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
.هذا ،وقد حددت الدراسة ،عرب استعراض مفصل لألدبيات ذات الصلة ،عناصر النجاح يف إدارة التغيري وخضعت تلكم
العناصر للتقييم على ضوء هيكل وزارة الداخلية بغية حتديد سياق لعملية إدارة للتغيري تتسم باالستدامة .وقد
أجريت مقابالت متعمقة مع املديرين التابعني لوزارة الداخلية للحصول على معلومات عن األبعاد الثالثة للقدرات
املتصلة بالتغيري ،وتلك األبعاد هي :البيئة احملفزة على التغيري ،و متكني املؤسسات ،وإحداث التغيري املستدام.
ومتثل اهلدف من ذلك يف تقييم مدى قدرة املديرين من املستويات الوسطى والعليا بوزارة الداخلية على قيادة
عملية التغيري ومتكينها واستدامتها السيما يف مؤسسات إنفاذ القانون .وقد كشفت نتائج الدراسة أن إدارة التغيري
اإلسرتاتيجي مرهونة بتوافر متطلبات كالتكنولوجيا والتشريعات والتمويل بوصفها عوامل دافعة لقبول
مؤسسات إنفاذ القانون للتغيري وتنفيذها له وضمان استدامته .ومع توصية الدراسة مبمارسة إدارة التغيري ،فإنها
تكشف أن تلك املمارسة تقوم على أساس نظري متني يعزز بدوره من فهم إدارة التغيري اإلسرتاتيجي بوصفه منهجاً
إلحداث التغيري املستدام يف القيادة العامة لشرطة الشارقة .وفضالً عن ذلك ،فإن الدراسة توصي بضرورة تعزيز
مشاركة اإلدارة يف األبعاد األخرى املتصلة بإدارة التغيري.

مفردات البحث:

إدارة التغيري  -التغيري اإلسرتاتيجي -مؤسسة إنفاذ القانون  -اإلمارات العربية املتحدة..
 -1الدكتور سعيد حارب املنصوري رئيس قسم ختطيط املوارد البشرية  ،املنصب الذيي وككذإ يليذق قذب حصذولق جذ در ذة
الدكتوراه من املمجكة املتحدة ،كما يروس كحدة التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشذارقة كقذد لذيفإ ل السذابص منصذب
رئيس كحدة التدريب متولياً يدارة الكفاءات القيادية كتصميم خطة التدريب السنوية اخلاصة مبعهد التدريب ل اإلمارات
العربية املتحدة ،كقد اضطجع الدكتور سعيد املنصوري مبختجف األنشطة اإلسرتاتيجية كتجك املتصجة بإدارة التيفيري.
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Introduction:
The importance of change in modern society is evident from the everevolving state of affairs in every sector. Constant developments and
changes in political, economic, and social environments require an
organization to be more flexible in order to cope with the challenges of
rapidly changing environments. Though flexibility may not be evident
in the United Arab Emirates (UAE), the impact of change in the country
reveals how much flexibility and compromise the country has made in
the last three decades. Organizations, private and public, are being
affected by both external and internal environments, thus, impacting
changes that occur in their respective organizations. Regardless, vision,
mission and the drive for result motivate adaptation and quest of
organizations to stay abreast of change. Therefore, adaptation is a must
for any organization that wants to survive in a very competitive world
(Todnem 2005). This background provides context for the motivation
and attitude towards change on the UAE as witnessed in recent years.
This has been one of the motivating factors in the UAE for
committing to change in the Arab world, leading and pioneering
different land-breaking ideas that are being replicated in other Arab
countries. Change has been identified as one of the most common
mechanism that may encourage an organization to improve and advance
amidst hostile environment (Gilley et.al 2009). Though unpredictable at
times, causal factors of change often motivate people to go outside their
organizational comfort zone to develop action plans that could
contribute to organizational effectiveness (Rees and Eldridge 2007). For
instance, the UAE has witnessed rapid economic growth and dramatic
social changes in the last three decades (Almansoori, 2019).
Consequently, the Ministry of Interior (MOI) has the mandate to
develop and lead security in order to maintain the safety of the growing
population in the UAE. In response, the Ministry of Interior has hired
foreign experts to improve security services (Alnuaimi and Yaakub,
2020). This paper examines change management model as a pathway
for strategic change in Sharjah police, enabling the organization to
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adapt to its law enforcement mission, thereby shaping its future change
initiatives.
Background to Change in UAE and MOI:
Change in the UAE has been largely driven by the leadership of the
country and individuals who are committed to contributing to the
development of the country. The drivers of change in the UAE are seen
and considered as change agents. A change agent as mentioned here
refers to a person or group who has a mission to introduce and manage
change in an organization (Lunenburg 2010). A change agent may also
be described as someone who generates ideas, initiates a concept that
makes a significant contribution that improves the status quo and
subsequently evaluates the change that the initiative produces (Day
2004). Change agent(s) may be individuals such as leaders, managers,
employees, consultants and/or groups of people working as a team to
bring about change within an organization (Burnes 2004). Certain
leaders, individuals, group of people and organizations in the UAE have
all demonstrated their ability and willingness to initiate ideas, drive a
concept and contribute in a significant or outstanding way to a process
in the country. For the purpose of this paper, “change agent” refers to
leaders, managers, persons and groups.
The role and importance of change agents in the UAE were
emphasized during a presentation by His Highness Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the
United Arab Emirates (UAE) and Ruler of Dubai at the World
Government Summit in February 2016. Drawing inspiration from the
summit, His Highness Sheikh Mohammed, declared the UAE public
sector as the “Government of the Future” (The Economist 2016). A
declaration that led to restructuring a number of ministries and the
creation of new ministerial positions to improve delivery of services
and ensure their efficiency and effectiveness (Kapur 2016). The leading
public-sector organization in change is the Ministry of Interior (MOI)
which is the organization responsible for safety, local government
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management, elections, security and other public administration
activities. In literal terms, it may be argued that the responsibility of
MOI positions it to embrace change.
However, from conceptual perspective, change is required for
improvement, growth and innovation (Metre 2009), but a process that
may fail without systematic interactions between organization and
strategy that facilitate adaptation to change and its sustainability (Lucey,
2008). Though the new government strategy is to outsource most of
government services to the private sector in order to implement the
change necessary for “Government of the Future” to materialize, the
MOI tends to be leading the change process, and thus considered as a
change agent. This process reflects what Carter (2008) explains as
coordinating change management as a process that enables adaptation to
change while simultaneously effecting change. However, other external
drivers that may influence change are also considered as suggested by
Hortho (2008) in order to prevent or mitigate their consequences on
change process. For example, the values of the MOI, its duties and
responsibilities are underpinned by the public policy and
implementation that aligns with the country (Alghalban, 2017). MOI
continually works to achieve its organizational target under the power
of the Federal state, which tries to create a synergy between external
and internal factors but using them to drive change (Hock et al. 2019).
Due to the level of progress and development in the UAE, the
responsibilities carried out by the MOI in terms of policing have
increased (MOI 2015). Through appropriate planning, a new police
force with the required skills to ensure national security and safety was
founded. To enable the formation of the new police force, the MOI
focused on the following themes:
1) Understand the requirements and needs of all communities
2) The standards and principles that govern society
3) Innovation and modernization
4) Efficiency and effectiveness
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The MOI has used noteworthy efforts to describe and achieve the
above themes. For example, the organization uses technology to
identify risks and threats to security, looks beyond risks and uses
technology and innovation to advance change in public safety and
security management (Alkendi, 2011). With rapid development came
rapt interest in technology and use of innovation (Alsaadi et al. 2019).
The UAE became a central point for investors, traders, and a hotspot for
foreign workers and expatriates (Almansoori, 2019). This mixture of
cultures and nationalities and varying interests and tendencies although
positive, could be used as an opportunity to increase the crime rate (Al
Harahsheh 2014) without appropriate measures in place.
As part of change process, and implementation in accordance with
HH declaration, the MOI initiated the use of smart identification (ID)
for all citizens and residents which stores all personal information such
as fingerprints and personal data, used as alternative to a bank card
(Alsaadi, et al. 2019). Artificial intelligence, smart policing such as the
use of robots, simulation of facts and crimes for training, use of drones
in traffic services and collection of forensic evidence, and the use of
Information Technology (IT) center to combat cyber-attacks
(Almansoori, 2019). These and other innovations mirror some of the
changes that have occurred in recent times, however, key drivers such
as competition (Rees et al. 2007), diversity of users and legislations (Al
Harahsheh 2014) besides change agents are lacking.
Though declarations are strong tool, legislation such as the method of
monitoring governmental ambitions, and the general application and
compliance by organizations are lacking in the UAE context
(Almansoori, 2019), hence the importance of this paper. Furthermore,
change in the UAE is seen to be too reliant on change agents, with
minimal evidence of strategic approach that transforms and sustains
change (Al-Darmaki, 2015). This gap though acknowledges the role of
change agents to help launch the country and government into the
desired future, it however reveals the relevance of strategic change
management in transforming and sustaining change achieved.
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Strategic Change Management:
The concept of strategy relates to the key path and decision taken by
an organization to determine its future while gaining and maintaining a
competitive advantage over other organizations by aligning its resources
and activities to the environment in which the organization operates in
order to meet and fulfil expectations (Gargeya and Brady 2005).
Therefore, strategic change may range from a simple action to a major
action, but essentially focused on helping an organization to achieve its
objectives. Strategic change can be change initiative that includes an
organization-wide transformation, but structured effort; or can be a
change control programme that includes giving tools and procedures by
the leadership of an organization to regulate daily operational or
project-specific changes (Rees and Hall 2013). In this context, strategic
change management may be defined as a structured process for
managing change that includes an organization-wide transformation
effort(s) aimed at ensuring growth, achievement of goals, objectives,
and actions that enable an organization to maintain its competitive edge.
It may be inferred from this definition that strategic change
management may be influenced by different factors, even when change
agents are committed to change process like in the UAE. According to
Philippidou et al. (2008), the environment in which organizations
operate are influenced by both internal and external factors which are
always changing and also influenced by different elements. Therefore,
change needs to consider or incorporate both internal and external
factors that may hinder or enhance change management especially
strategic change management. This is because strategy formulation
focuses on critical managerial and decision-making process, and how
they precipitate ways to attain goals and objectives, while sustaining
commitments to change. In theory and practice, strategic change
management is influenced by communication (Kotter 2008), training
(Gotsill and Meryl 2007), resilience (Harland et al. 2005), commitment
to change and resistance to change (Kotter 2014). These factors
influence change management, and they are examined more critically in
the next section.
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Factors influencing Strategic Change Management:
Strategic change management allows organizations to make needed
changes in a careful, responsible and organised manner (Gilley et
al.2009). This is because change involves people, and change process
requires support, commitment, interest and motivation of people and
resources (Rees and Eldridge 2007). However, strategic change
management is consequent on good and adequate communication or can
be marred by absence of the same. Kotter (2008), Hill and Jones (2001)
and Gotsill and Meryl (2007) all emphasised the importance of shared
communication in change administration and in ensuring that
stakeholders in change process understand tasks required for successful
change. It however means that the absence of communication may
weaken and impact the attitude towards change (Legris, 2006). Table 1
outlines three other factors that may influence Strategic Change
Management (SCM).

Training

Resilience

Commitmen
t to Change

Table 1: Factors influencing SCM
Relationship to SCM
• It is the foundation for developing the
skills required for change
• It helps people know what the
mission is and its result; without
adequate and effective training the
rationale for change may be
compromised
• Contributes to the acceptance of
change; resilient people are able to
cope with changes and adapt, helping
to improve productivity and quality
• Resilience can assist with increased
collaboration and reduce the
resistance to change
A vital connection between individuals
and change goals
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Resistance to change is a major factor that hinders strategic change
management, which further frustrates the three influencing factors in
Table 1. Kotter (2014) and Bagranoff et al. (2002) considered fear and
bias as two broad reasons for resisting change while, Fernandez and
Rainey (2006) and Egan and Fjemestad (2005) identified resistance to
change as an end result of anxiety and ignorance about change process,
rationale or end product of change.
UAE change management process in the past couple of decades
mirrors commitment to change, with little or no resistance from
subordinates due to the leadership structure and communication from
leaders (Baddah, 2017). However, current culture, change activities and
initiatives by MOI lack influencing factors such as training for change
and adequate preparedness that may sustain change process (AlDarmaki, 2015).
Drawing from the definition of SCM, following the declaration of the
Prime Minister, there is yet to be well communicated structured process
for managing change in an organization-wide transformation way such
that organizational growth and objectives of safety and security are
achieved in the country. While the UAE and MOI acknowledge and
accept that change is necessary for organizations in order to continue to
thrive, some of the managerial issues relating to external and internal
factors are yet to be addressed. Two change management models are
examined to reveal gaps in the UAE change management approach, and
the implementation of change by MOI.
Change Management Models: “Drivers of Strategic Change
Management”:
There are different management models that may be used to explain
change process. However, two change models are applicable in
explaining and enhancing understanding of strategic change
management as implied in this paper. The Kotter’s eight-step model and
McKinsey’s 7S change management models are all examined to identify
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and better understand drivers of strategic change management that may
be applied in MOI and other UAE public sector organizations.
Kotter (1995) provides an eight-step model to change management, a
process that enables any organization to initiate and complete
sustainable transformation and enhancement of business or service. The
eight-step model reveals how and why transformation fails in
organizations, starting with the first step where the ‘sense of urgency’ of
the change or transformation needs to be explained to everyone in the
organization in order to guarantee continuity (Kotter, 2014). The second
step is forming powerful guiding coalition, where change initiative
needs to win support of people in the organization.
Third step is creating the vision; which is important in order for
stakeholders to commit to achieving the expected result (Kotter, 2007),
but the third step is directly influenced by the fourth step;
‘communicating the vision’ and the fifth step; empowering others to act
on the vision. These three steps are interrelated and are impacted by the
factors influencing strategic change management. Creating and
communicating vision, as well as empowering others to act on vision,
are key to navigating the complex environment in which change needs
to be implemented (Rees and Althakhri 2008) and the internal and
external factors that influence change process (Al-Nasser and Behery
2015).
The sixth step; planning for and creating short-term wins is
motivation stage for change agents and stakeholders to remain
committed to change process, while step seven; ‘consolidating
improvements and producing more change’ involves creating necessary
change, improvements and integrating existing change process. The last
step, ‘anchor new approaches in the culture’ helps institutionalize new
techniques for sustainable change. Steps one to five are evident in the
operations of MOI, similar characteristics were also found by AlDarmaki (2015). However, steps six and seven appear to be lacking as
indicated by Al-Darmaki (2015) in their work on managing change in
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MOI. The current status of step eight is unknown, but it can be inferred
that it is lacking due to the absence of steps six and seven, as well as
limited leadership practices devoted to institutionalization of new
concepts (Alnuaimi and Yaakub, 2020) and change. Thus, a further
emphasis for a model that can facilitate planning, short-term wins,
consolidation and institutionalization of change culture.
Peters and Waterman (1982) developed the McKinsey 7S model for
McKinsey and Company which is applied by professionals and
academics in the field. The model uses simple and identifiable variables
that commence with letter S to emphasize the role of structure, strategy,
systems, staff, skills, style and shared values in change management.
The seven variables are aligned and considered mutually reinforcing to
ensure that an organization successfully implements change.
The ‘hard’ variables such as; strategy, structure and systems are
controlled by management of the organization, while the ‘soft’ variables
like, staff, skills, style and shared values are impacted by organizational
culture (Peters and Waterman, 1982). This classification of the
variables into soft and hard, and providing the distinction between them
help to determine how to manage and utilize them for change. Strategy
as mentioned earlier in this paper refers to organizational plan
developed to help achieve and attain competitive edge over other
organizations; structure refers to arrangements and relations between
departments, and reporting line (Rees and Althakhri 2008)).
Systems are processes and procedures in the organization which
reveal the day-to-day activities and decisions in the organization
especially how they relate to change and inform change process
(Almansoori, 2019). According to Al-Khouri (2010), shared values
form the core values of the organization, and how they are embedded in
organizational behaviors, while style is the manner in which an
organization is managed by the executives. Style also involves the
manner of interactions and the measures taken in order to ensure that
the organization effectively operates as it should (Al-Khouri, 2010).
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Staff is the human resources employed by the organization to
successfully run its affairs, but skill is equally important in ensuring that
employees are competent in the organization and are able to carry out
their duties and roles assigned to them to achieve the purpose of change
(Al-Nasser and Behery 2015). While the 7S seem simple enough as an
individually operated variable, when combined for change process, it
appears MOI may have done well in utilizing ‘hard’ variables in the
change process but neglected most of the ‘soft’ variables such as staff,
skills and style. In the UAE, neglect of these three elements are evident
from the commitment of the country to recruit only experts in key
positions in the MOI, and change agents are not generally recognized.
Though the expertise of foreigners is welcomed, they possess
different skills and styles which differ from that of Emiratis, thus
lacking similar level of commitments required for implementing change
(Baddah, 2017). Furthermore, the attitude of staff and the style used are
influenced by the culture and sense of obligation, not based on the
understanding, urgency and vision of change (Kotter 2007). Change is
led by few change agents (Asaad et al. 2015), and not driven by the
combination of soft and hard variables of change.
Though locals are gradually being trained to learn the skills required
for change, but more needs to be done in ensuring that all ‘soft’ and
‘hard’ variables are incorporated and institutionalized as a necessary
culture for change in MOI. The components of the ‘hard’ variables
appear to be strongly positioned and utilized to initiate change (Peters
and Watreman 1982), but more needs to be done to address the gaps
and barriers to change and strategic change management in MOI. There
is need for a more robust framework that can facilitate and sustain
strategic change process, especially in ensuring that strategic change
management framework is used as a transformative approach for
sustaining change in MOI.
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Strategic Change Management Framework:
The analysis of Kotter’s model and McKinsey’s 7S change
management model has helped to develop a framework that combines
essential elements in both models. The gaps identified from
benchmarking the change process in MOI has also helped in identifying
steps that are necessary for transformation and sustaining the change
path. Figure 1 shows that three main steps influencing the entire process
for strategic change management. The selection of the three steps are
justified by the need to fil the gaps identified in the MOI and UAE
change process, and the need for more effective framework in achieving
change as explained by Egan and Fjermestad (2005). As indicated in the
Figure 1, strategy, structure and systems are essential in creating the
environment for change, so are soft variables for enabling and engaging
the whole organization for change, while both hard and soft variables
are required for sustaining change.

Figure 1: The Conceptual Framework for Strategic Change
Management in MOI
Source: Almansoori (2019)
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Figure 1 shows that the first stage; ‘creating an environment for
change through hard variables’ is crucial in MOI and UAE. This stage
permits change agents to adequately analyze the organization, the need
for change, create sense of urgency, and to build the necessary coalition
between staff, experts and other change agents. This first stage also
permits the formation of the strategic vision of ‘Government of the
future’, which helps all stakeholders and change agents to understand
the urgency and the need for change.
A better, understanding, structuring and integration of the first stage
informs the second stage; ‘enabling and engaging the whole
organization through soft variables’ which involves communicating the
vision to others, empowering others to act on the vision and generating
short-term wins that can motivate commitment to strategic change. The
first two stages are key to triggering the transformation necessary for
change. As explained by Al-Nasser and Behery (2015) and Asaad et al
(2015) change requires a good level of acceptance from staff in the
organization in order for change to succeed.
The last stage; ‘sustaining the change through hard and soft variables’
leads to an environment that makes consolidation of change possible,
with minimal friction and resistance. Though certain process, like
learning from change may generate negative forces (Rees and Hall,
2013) that may discourage adoption of new culture that may facilitate
change (Moon, 2009), it is possible that combining hard and soft
variables as illustrated in Figure 1 may limit resistance to culture that
may encourage more changes and sustain ongoing commitment to
change. Thus, the third stage is also a critical aspect in the strategic
change management framework in MOI, and the UAE as a whole.
The short discussion and assessment of the conceptual framework for
strategic change management indicate that, in theoretical terms, it is a
viable approach to transformation and sustaining change in the MOI,
though its transformative measure in encouraging and sustaining change
in other public-sector organization is yet to be tested. Therefore, the
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conceptual framework is adopted to assess the context for change and
sustainable change in MOI.
Methodology:
Design:
This research used both secondary and primary data. Qualitative data
was collected through in-depth interviews with top management (TM)
and middle management (MM) staff. We also sourced information from
literature review and strategic policies and documents. Questions were
designed based on the literature on change management to elicit
information (Al-Darmaki, 2015), especially on three dimensions of the
change capacity and process: creating enabling environment, enabling
and engaging the organisation and sustaining change through soft and
hard variables. The study uses explorative inductive approach that
employed a design which embedded single case (Yin, 2018). The case
study design used in this research adopted Yin’s five stages model,
namely; design, prepare, collect, analyse and report.
The design aligned with MOI structure with has four key departments
each responsible for different aspects of law enforcement; the Security
Department, Civil Defense Department, Immigrations Department, and
Policing General Head Quarters. The Security Department is
responsible for regulation, public safety, and internal affairs, whilst the
Civil Defense Department leads the social order, education, and
awareness campaigns of the MOI. The Immigrations Department covers
policing services related to border and people control and protection,
while the Policing General supports compliance and it is also the
primary contact for incidents (Alkendi, 2011). The Policing General
directly facilitates compliance with UAE law in all seven emirates
through its subsidiary police units (Almazrouei, 2017). The UAE has
unified its Law Enforcement Agency (LEA) so that all police units in
the country are embedded in the overall MOI structure rather than
allowing each Emirate law enforcement to operate in an independent
manner (Almansoori, 2019).
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Setting:
The study took place in the UAE. The preparation stage involved
consultation with the experts in MOI and police departments such as
Abu Dhabi and Sharjah Police to seek their views on the design and
validate the content of indicative questions to ensure their
appropriateness. Feedback and responses from a pilot study were used
to revise questions and improve content of the interview guide. For
instance, the first dimension indicated that socio-political environment
to facilitate the change process. The process dimension incorporates
questions on the principles of change management used by change
leaders. Finally, the learning dimension assessed the perceptions of the
capacity of the organization. The process dimension was based on
Kotter’s eight-step change model (Auguste, 2013; Kotter, 1996).
Kotter’s eight-step change management model:
1. Establishing a sense of urgency
2. Forming a powerful guiding coalition
3. Creating a vision
4. Communicating the vision
5. Empowering others to act on the vision
6. Planning for and creating short-term wins
7. Consolidating improvements and producing more change
8. Anchor new approaches in the culture
These steps were further classified under each dimension as indicated
in Figure 1. The latest revised questions were used for interviews. A
gatekeeper who is an intermediary between a researcher and potential
participants with power to grant or deny permission (Singh and
Wassenaar, 2016), was helpful for onsite logistics, and in maintaining
the interview schedule. The case study database and protocol
recommended by Yin (2018) were used to arrange and document data
that were collected during the study. This guided the interview
execution at the study site.
Sampling and Recruitment:
The recruitment and sampling for the interviews followed two phases;
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namely, selection of participants through purposive sampling and
inclusion criteria. Top management (TM) and middle management
(MM) staff were recruited through purposive sampling because of their
leadership responsibility in deciding and implementing change.
Table 2: Interviewee positions and codes
Interviewees
General Commander of Policing in Abu Dhabi
General Commander of Policing in Dubai
General Commander of Policing in Sharjah
General Commander of Policing in Ajman
General Commander of Policing in Umm Al Quwain
General Commander of Policing in Ras Al Khaimah
General Commander of Policing in Fujairah
Director of Firefighters and Rescue
Director of Police College
Director of Traffic
Director of Inspector Office
Director of Punitive and Reformatory Establishments
Director of Private Security
Director of Policing in UAE

Code
TM1
TM2
TM3
TM4
TM5
TM6
TM7
MM1
MM2
MM3
MM4
MM5
MM6
MM7

As shown in Table 2, interviewees were either general commanders or
directors. General commanders represent the top-level management,
whilst directors represent middle-level management. The codes
assigned to interviewees included letters to represent management level
(i.e., TM or MM) and a participant number. As the interviewees were
higher level officials, they were able to provide views and information
on how change policies and tasks are implemented in each Emirates.
Data collection and analysis:
The data collection stage included primary data collection and
framework validation.
A. Data collection and analysis were undertaken simultaneously or
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occurred concurrently (Yin, 2018) to quality information was not
lost in transit or via transcribing. A total of 14 police officers were
interviewed for the case study. All interviews were transcribed
verbatim and the transcriptions were analysed using NVivo
software.
B. The results for key themes were further validated by 10 people
(head of departments, managers, silver commanders, and advisers)
as part of the analysis stage. Validation is the process of assessing
or testing the accuracy of a product, item, decision, plan, or service
to ensure that it is acceptable and viable for use or meets the needs
of its users (Inglis, 2008). Validation was undertaken to ascertain
the main drivers for sustaining change since hindering factors were
identified.
The interview questions were developed in English and then
translated to Arabic. Interviews were conducted in Arabic, as this
enabled the respondents’ optimal expression of their perceptions.
Arabic versions of the interviews were then translated back to English
for data analysis. Interviews were conducted with MOI senior police
officers at each of the UAE’s seven emirates. The analysis stage led to
the report stage which determined the results.
Results:
The results are presented for each dimension.
Dimension One – Creating enabling environment:
All participants (100%, 14Nr) affirmed that security and services are
the government vision for excellence. However, three interviewees
(21%, 3Nr) added that the use of innovation to provide solutions is one
of the visions for excellence in policing that is being championed by the
government. MM2 stated that:
“…our vision is to become the most secure and safe state. We are in
continuous development, tourism is growing, and there is an influx of
investors accompanied by abbreviating crime rates. All this indicates
we are heading in the right direction towards achieving our vision.”
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In addition, MM5 mentioned that the MOI’s current vision is for the
UAE to be the world's best secure and peaceful country. MM5 further
explained:
“Excellence is consolidated in our organisation, and we used a
scientific approach to achieve quality, professionalism, and work
security. The vision of the organisation is to be one of the best countries
in the world in terms of security and peace, and has already made the
UAE global security rank significant and is a competitor in excellence
based on the United Nations indicators.”
In relation to “using innovation as solutions,” three of the
interviewees believed that distinction in security and services as well as
using innovation as solutions are part of the ministry’s vision to meet
the challenges it faces whilst simultaneously keeping up with the global
evolution in this field. MM7 affirmed that the MOI is considered one of
the best in the field of security and policing in the Middle East and
Asia. He added:
“…Our organisation embraces the future and innovation. And is
preparing the next and current generation to lead the change and reach
our vision via training the staff and motivating them as such since they
are the concern of the high authority.”
The answers of all interviewees (100%, 14Nr) were positive about the
state of the organisation’s performance in relationship to its mission and
goals. Interviewee MM3 mentioned that the organisation achieves its
objectives perfectly and gave evidence in the notable decline in crime
rate. In the same context, MM5 said that the organisation’s overall
performance is great, and the organisation has a passion towards
becoming the best globally and focussing more on human resources by
investing in them and reducing the reliance on foreign parties.
Interviewee MM6 further added:
“I think the organisation has a very dynamic performance that
continuously improves and develops whilst striving to achieve and
maintain excellence.”
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Interviewees TM3 and TM6 both emphasised that the MOI is
confident and steadily achieving its goals and the ministry’s
performance is harmonious with the time plan. Most respondents
explained the link between customer service and electronic service. On
the other hand, the majority of interviewees (57%, 8Nr) stated that
human resources are the most important area where improvement is
required. Participants mentioned that there is need to invest further in
human resources and suggested preparing a generation of human
resources that keeps pace with global changes. Interviewees TM6 and
TM5 mentioned that it is important to support talented youths to initiate
robust infrastructure of human resources. TM6 mentioned:
“…the development would be by creating an attractive environment
targeted to the youth human resources in the relevant disciplines like
sustainability and self-financing of projects and nanotechnology.”
However, five of the interviewees (36%, 5Nr) provided different
views by emphasising the security system as very important and as the
area that needs to be improved, indicating that cooperation with other
countries is very important and crucial in achieving this. One of the
interviewees talked about readiness to focus on securing the events held
in the country, such as Expo 2020, and anticipated the expected setting
for visitors and activated several scenarios for successful events. TM7
suggested to “establish security centres for research and development as
the UAE looks ahead positively to the future.” TM4 mentioned that the
development should focus on the methods of collecting security
information, improving customers’ services, and developing a training
system to maintain developments in crime prevention and management
techniques. Therefore, the LEA has an environment that is aware of
change and of the need to keep improving, however, no sense of
urgency seems to be registered by the interviewees.
Dimension Two – Enabling and Engaging:
In relating to enabling and engaging the whole of the organisation,
64% (9Nr) of interviewees provided suggestions for ensuring that there
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is an enabling and engaging organisation, and not clarity on the status of
how people are empowered to act on the vision for change,
communicate the vision and generate short-term wins. TM5 suggested
spreading the culture of communicating the vision in general. In the
same manner, TM3 believed that if all employees believed MOI
leadership had interest and faith in the urgent need for change, it would
be a major and important reason for a sense of change. Also,
interviewee TM1 specified that the importance of changes and the
culture of change should be spread between all employees in the
organisation. However, MM1 and MM5 had a different view. They
stated that involving employees in the decision is crucial because it
creates a notion of change and of the need for change in the MOI. This
explanation suggests that employees are not currently being involved in
decisions regarding change, and as such, the current status of change
management in the MOI is that it is quite a top-level process. MM2 and
TM2 had the same point of view, as they claimed the staff and all
institutional departments and administrations should be included in the
process of change.
In terms of who should be involved in, and communicate change,
most interviewees listed four categories of people, namely; all staff
(64%), leaders (36%), supervisors (14%), and expertise in change plan
team (21%). Nine participants stated that all staff should know about
the vision. Most interviewees had the same opinion that all members of
the organisation must be aware of the vision and they must consider
themselves important factors towards achieving the vision. MM4
thought that any employee who works under the umbrella of the
organisation needs to know about the vision. However, the knowledge
delivered to employees differs depending on their positions and roles
within the organisation.
TM1 confirmed when stating that knowing about the vision is not for
particular persons, but for all MOI employees depending on their job
level and knowledge. Five interviewees mentioned leaders as key
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people to communicate the vision for change. One of the interviewees
supposed that all leaders at all job levels in the ministry, especially
those at executive level, must know about the vision. MM2 and TM2
stated that besides leaders, supervisors are the people who need to know
about the vision for change. Other interviewees mentioned that experts
and those with specialities in the organisation are the people who need
to know about the vision for change. It was noticed no one was able to
explain if and how the staff and officials are empowered to act on the
vision for change nor how they generate short-term wins for the
organisational change process.
Dimension Three – Sustaining Change:
Despite the guidelines for dimension two; enabling and engaging the
whole organisation, change and implementation of vision can be
influenced by behaviours and several factors according to the results
derived from the primary data. In any organisational change effort, there
are always factors that support or hinder change management. The
interviewees were quick to identify factors such as lack of awareness
(14%, 2Nr) and resistance to change (57%, 8Nr) as the main factors that
can hinder the process for sustaining change. TM4 stated that the lack
of understanding of the vision and the ways the vision is implemented
are considered a burden amongst workers. Likewise, MM1 had the
same view that awareness about the vision and overlooking the vision
and its long- and short-term benefits are amongst the greatest obstacles
to achieving the goal.
Interviewees made the point that resistance to change is a
considerable obstacle, emphasising that resistance to change is one of
the factors severely hindering change mostly manifested by people not
completing tasks on time. MM2, MM6, MM7, TM2, and TM3 all
claimed that resistance hinders all forms of change, but with continuity
and training, resistance can be overcome. TM1 suggested that resistance
to change can be avoided by the presence and involvement of leaders
and the head of government to motivate everyone and create a positive
environment that supports the vision. For example, TM5 explained how
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the MOI began to change and how resistance to change was converted
to support for vision and change. TM5 stated:
“…Resistance to change is hindering, but the fact that the Ministry
began to change since more than 15 years, so we have experience in
how to convert resistance to support vision and change, through
motivation and support of the commanders.”
Furthermore, TM6 talked from his experience about this point:
“…there is resistance to change in behaviours such as delaying work
duties from few employees, but this can be eliminated through training
and developing skills.”
MM2 declared that support of change can be by enhanced by
spreading the culture of institutional excellence. This is compatible with
the view of MM5, who explained that the MOI needs to raise awareness
about the organisational culture between departments and members.
However, another interviewee specified that building the culture and
practising within the organisation helps to support change. MM3 was
the only interviewee who mentioned transparency as a factor that would
support change, and in addition mentioned motivation is important in
the MOI to achieve change and the vision. TM1 said presenting
excellence awards can also be a motivation: “…ambition and positivity
as well as training and staff excellence awards for employees and for
ministries are motives of achieving the vision.”
TM4 stated that support for change can be increased through
awareness about the vision and through plans, motivation, and rewards.
Four interviewees mentioned that training is supportive of change.
MM7 specified that if the leadership or the people responsible for
change are qualified and trained, implementing change is easier. MM6
noted that focussing on self-development of members to support the
vision and renunciation of negative behaviours is a factor for supporting
change. TM3 mentioned law enforcement, amongst other factors, as key
to influencing or supporting change. TM3 stated: “Patriotism, loyalty,
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and mutual respect between leadership and citizens and law
enforcement are factors that support the application of the vision.”
Results therefore indicate that several factors prevent change process
from being achieved and sustained. Though most of the discussions
were centred around how things should be done, rather than on how
things are being done, the responses presented reveal the state of things
in the LEA in UAE. Furthermore, the current state of empowering
officers and LEA staff to act on the vision, and generating short-term
were lacking in the discussion and information provided.
Discussion:
The general definition of change management informed the concepts
and theories of change management. According to authors like Nordén
and Anderberg (2012), change needs to be managed, and there are three
management levels for dealing with change. Thus, change management
is considered as an active process where leadership facilitates effective
change and a process that involves active support in order to effect
change, manage resistance, and sustain support and performance
(Kuzhda, 2016). This definition has informed the process for
undertaking this study because it contained critical elements or factors
that relate to and were mentioned in concepts and dimensions of change
management. For instance, Baker (2007) defined strategic change
management as the practice of managing change in a planned and
considered way to achieve organisational targets, objectives, and tasks.
According to Bourda (2013) strategic change is essential for
organisations to grow well and compete with industry competitors.
However, Bourda (2013) states that strategic change management is
affected by varying factors. This understanding influenced the
conceptual framework with three dimensions; (1) creating an
environment for change through hard variables; strategy, structure and
systems; (2) enabling and engaging the whole of organisation through
soft variables; staff, skills, style and shared values; (3) sustaining the
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change through hard and soft variables. Due to gaps such as lack of
sense of urgency for change, except through events such as expo 2020,
lack of guiding coalition and clear common vision for all LEAs in UAE.
There was also lack of empowerment, and process for generating
short-term wins, nor was clear discussion on how change results are
being produced. These gaps indicated that the dimensions of change
were incomplete in LEAs nor were the 7s used to guide, drive, and
sustain change. Though literature established that the 7s are part of all
dimensions of change management, the validation process indicates that
staff and system are the two most prominent ‘Ss’ used in the LEA to
facilitate change thus far. 30% indicated that strategy and structure are
the most significant while only 20% stated that all the 7s (hard and soft
variables) were being used for change management in LEA.

5

10

5

25
30

25
Competition

Diversity of your team

Legislation

Technology

Finance

All of the above

Figure 2: Possible drivers of hard and soft variables in LEA
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These drivers are highly recommended because it was identified
during the validation process that soft variables (staff, skills, style and
shared values) are the most challenging to monitor and evaluate. Soft
variables essentially drive dimension two which is the change process
that involves communicating the vision for change, empowering others
to act on the vision as well as generating short-term wins. It is therefore
no surprise that the interviewees were unable to comment or provide
clear information on this dimension during the interviews.
Drivers of change are needed for dealing with factors that may impact
change (Rees & Hall, 2013). For instance, Rees and Hall (2013) explain
that change is driven by an interaction between forces resisting change
and forces driving change. Understanding these forces and using change
drivers is important in determining the initial problem with a chosen
change and the assessment of consequences as change moves from the
unfreezing phase to the refreezing phase (Rees & Hall, 2013).
The drivers of change identified and validated in Figure 2 are
important. Drivers are crucial and should be applied because of the
complexity of change (Fernandez & Rainey, 2006). Complexity
surrounding change may be minimised by having suitable strategy,
structure, and systems in place to ensure that drivers of change facilitate
communication and other necessary factors that can make change more
successful and sustainable. It is therefore recommended that legislation,
technology and finance are combined to facilitate the soft and hard
variables identified in this study. As noted by Duncan et al. (2001),
change drivers are necessary in developing the critical relationships and
linkages in the LEA to remove the cultural change barriers (Duncan et
al., 2001). Hard and soft variables are therefore essential in order to
facilitate and drive the implementation of change phases and steps
especially in a country with strong cultural influence in its LEA and
other public sector organizations.
Limitations:
This paper has examined two change management models relevant to
the context of strategic change management as explained in this paper.
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The elements of each model have informed the development of a
strategic change management framework adopted to assess change
management in the LEA in the UAE. In principle, the strategic change
management framework appears to be a good tool for benchmarking
current status of change management in the LEA and in identifying
gaps, but it is limited. The sole limitation of the framework is that it is
yet to be tested fully in all LEA in practical sense to determine its
suitability in different police departments across all the Emirates in the
UAE.
Conclusion:
Though undeniable that change agents in MOI would welcome the
framework and its application, it remains a theoretical tool and
recommendation that may inform further research and practice.
Regardless, the change management framework adopted in this study
can be seen to have potential as a transformative approach for creating a
real and better sense of urgency, building guiding coalition and
clarifying the strategic vision and initiatives for achieving them. The
transformative approach discussed in this study may be considered
useful and applicable in the LEA because there is no generally accepted
logical pathway for initiating, implementing, and sustaining change
existing in the LEA or perhaps in any other public sector organisation in
the UAE. While the intention is not to enforce, rather than encourage,
the LEA would do well to consider themselves as the organisation with
primary responsibility for implementing and sustaining change in the
UAE. Ownership of management at all levels is vital to ensuring
adequate application of the framework and its dimensions in order to
generate sustainable change over the next few years.
Lastly, this paper has demonstrated that change takes place in a
complex environment regardless of where the organization is located
and of its mission. The environment in which change occurs therefore
requires more aligned, integrated and lucid process as illustrated in the
strategic change management framework recommended in this paper.
Though a theoretical framework recommended for practice, its
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components and stages incorporate the influencing factors of strategic
change management, elements of tested change management models
relevant to strategic change management, as well as theoretical
underpinning that can inform best practice and future research in this
field of study.
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Through the publication of Al Fikr Al Shurti Periodical’s successive issues, Sharjah
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future trends among specialists, researchers and police staff in various fields. In line
with its strategic objectives and scientific orientation which keeps pace with readers’
needs in all areas of security work, Sharjah Police Research Center is also keen on
beefing up each issue with new, carefully- selected range of topics in order to keep up
with all challenges and issues. With this end in view, the current issue encompasses a
wide array of topics on various areas, including security, legal and social. The human
knowledge contributed by the Periodical helps develop creative skills among security
staff which in turn will unquestionably conduce to continuous improvement and rapid
growth within security institutions and states.
We would like to draw your attention that as part of COVID -19 precautionary
measures, the focus will be on online publication of Al Fikr Al Shurti Periodical.
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Rules of publication in Alfikr Alshurti
Articles are published on the authors' own responsibility, and all views expressed here are those of the
authors and do not necessarily reflect those of Al Fikr Alshurti Periodical.

Publication Conditions:
1. Alfikr Alshurti mainly publishes scientific, field, empirical and qualitative
analytical research articles in police and security sciences besides relevant
articles in legal, social, anthropological and other fields related to the
comprehensive security perspective.
2. Manuscripts submitted should observe rules and principles of scientific
research in terms of style, examination and methodology.
3. Empirical field researches should contain an introduction showing theoretical
framework; previous studies, hypotheses, objectives and questions of the
research in addition to the significance of study, determinants, scientific terms
and procedures of the study, including study's sample, tool, authenticity,
method, findings, conclusions and recommendations.
4. Footnotes should be placed at the end of each page; references at the end of
the study (bibliographical list).
5. Manuscripts submitted for publication should be either in Arabic or English in
not more than 35 pages.
6. The author of an article should make amendments and introduce changes to
his article as suggested by the referees, and submit a new copy with all
changes and amendments as required.
7. After being thoroughly refereed by the Editorial Board as per scientific and
technical standards, articles will be published successively as per date of
submission.
8. Copyright of articles transfers wholly to Alfikr Alshurti Periodical, however,
authors will be given one copy of the issue in which his\her article is published
along with separate 15 copies of his\her article.
9. Manuscripts whether or not published, will not be returned to authors.
10. Alfikr Alshurti Periodical has the right to publish, not publish, add and omit any
part of the submitted articles which conflicts with the general publication
policy.

Correspondences:
1.

2.

Manuscripts should be sent in two hard copies with an additional soft one,
along with an English and Arabic abstract (in one page). Abstract should
embody the subject's related terminologies.
Manuscripts are to be sent to the address of the periodical.

Documentation Style:
1.
2.

Whether it is a literal quotation or an elaboration of another author's idea, the
author should refer to what he quotes from others.
Bibliographical references mentioned in each page should be referred to in
the same one. Then all references should be listed in the bibliography list
with Arabic references first followed by the foreign ones.

3.

4.

The American accredited citation style APA (Fifth Edition) should be adopted
in documenting electronic references. Website Address along side with the
scientific material's date of downloading, and name of author who owns the
electronic copyrights should be mentioned.
References should be listed in the bibliography list in an alphabetical order,
with the first name of the author in Arabic References and the Family title in
foreign ones.

Refereeing Process:
Papers submitted for publication are refereed by accredited referees.
following are the yardsticks of refereeing:

The

1. Scientific value of the paper.
2. Novelty and authenticity.
3. Suitability of the theory framework.
4. Suitability of research method.
5. Suitability of research tools used.
6. Accuracy and clear interpretation of results
7. Scientific integrity.
8. Authenticity and variety of references.
9. Style and language.
10. Practical significance of recommendations.

Financial Rewards:
In order to arrange for bank remittances, authors are asked to send detailed
contact information (full name, address, name and code of the bank and
account's number) so that they can claim their financial rewards for published
articles.

Quality Policy of Al Fikr Al Shurti Periodical
2017-2021

Al Fikr Al Shurti Periodical Unit at Sharjah Police Research Center seeks to
work actively on the publication of Al Fikr Al Shurti Periodical which is a
quarterly, scientific periodical, refereed and indexed, specialized in police
sciences and other relevant ones. The Unit receives manuscripts submitted for
publication as per a specific mechanism, and carries out a wide range of
processes on them before printing. Processes include editing, refereeing,
typing, designing and proofreading as per requirements of ISO 9001: 2015.
After the printing process is completed, the unit oversees the local and
overseas distribution of the periodical.
Objectives of Al Fikr Al Shurti Periodical:
•
•
•
•

Promotion of police and security ideology by means of sustainable
development of policing - related knowledge.
Publication of studies and researches on such areas as policing,
security, administration, law and other relevant fields.
Publication of translated into/ submitted in English Language police,
legal and security researches.
Publication of conferences and symposia reports as well as relevant
book reviews.

Al Fikr Al Shurti Periodical Unit is furthermore committed to carry out
internal reviews on a regular basis and take required preventive and
correctional measures to ensure continuous improvement.
Al Fikr Al Shurti Periodical is also keen to be an authentic, reliable scientific
reference accessible for researchers, concerned persons and personnel of local,
regional and international security institutions.

Major General\Saif Mohammed Al Zari Al Shamsi
General Commander of Sharjah Police

Alfikr Alshurti Periodical's Strategy
2017 – 2021
Vision:
To be at the forefront of all scientific indexed and refereed security periodicals
in the Arab world.
Mission:
To work efficaciously to enhance quality of police researches through the
quarterly publication of refereed researches in this arena in an internationally
and locally indexed periodical.
Values:
• Team-working.
• Scientific integrity and neutrality.
• Commitment to our responsibility within scientific community.
• Excellence & Innovation.
Strategic Objectives:
• Supporting decision taking by throwing spotlight on security issues of
community concern in a scientific way.
• Boosting scientific research in the arena of police sciences through
publishing security researches.
• Unleashing innovation and scientific competition potentials, and
encouraging academic advancement.
• Enhancing the scientific and academic standing of Sharjah Police
Research Center.
• Enhancing customer satisfaction with provided services.
Target Audience:
• Police and security personnel, including officers, noncommissioned
ones, individuals; students of security and police colleges and
academies, security experts and researchers.
• Security decision- makers and decision – taking support centers.
• Universities, scientific research centers; regional and international
organizations; mass media and specialists in police ideology.

Al Fikr Al Shurti Periodical
Al Fikr Al Shurti is a quarterly, scientific, refereed and indexed Periodical, specialized
in police sciences. The periodical is published by Sharjah Police Research Center–
UAE Ministry of Interior. It publishes research papers both in Arabic and English
language and adopts Open Access Principle (CC By – NC – ND 3.0) via which
content of the periodical can be downloaded and printed from the dedicated website of
the periodical for personal use only without copyrights' or intellectual property rights
infringement. Except as otherwise provided by Open Data Access Rules , content of
the periodical or any part thereof which is obtained electronically, shall not be
amended or published or reproduced or transferred or translated or sold or leased or
licensed by any means. The periodical is an international journal intended to uplift
police sciences with a view to assisting criminal justice system to realize security
within society. It publishes original contributions in a host of police sciences and other
related fields.
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Publisher

Sharjah Police Research Centre:
Is considered one of the most prominent security research centers
in UAE whose major task is to prepare researches, and scientific
studies on police, security, and criminal justice issues.
Albeit young, Sharjah Police Research Center managed to strikingly
attract attention as a scientific and security think- tank which
adopts the latest and state – of – the- art techniques and practices.
The center publishes a wide range of security – related studies
including studies on police, security and criminal justice fields as
well as preparing statistical studies and those related to political and
social developments on local, regional and international levels which
leave an impact on the security condition in UAE.
Striking solutions for existing problems doesn’t mean turning a blind
eye to the potential ones. So, the center dedicates a stupendous
concern to proactive studies a matter that necessitates tracing the
history and drawing an analogy between its findings and the present
ones so as to come out with the most appropriate alternatives to
address future challenges.
Preparing operational studies that back decision makers in Sharjah
Police GD is also among the key concerns of the center.
Additionally, the center conducts myriads of field surveys; preparing
researchers; organizing conferences and debates as well as
awareness and training programs. Locally, the center is committed
to raise security awareness and beef up the library with a wide
range of scientific publications, and finally, it conducts researches
and studies for civil society institutions.
Correspondences:

United Arab Emirates - Police Research Center- Sharjah Police
P. O Box 29 Sharjah Police
Phone +97165945130 Fax: +97165382013
E-mail: alfikr.alshurti@shjpolice.gov.ae , www.shjpolice.gov.ae

www.facebook.com/Alfikralshurti - http://twitter.com/#!/Alfikralshurti
Articles are Published on the author's own responsibility, and all views expressed
therein are theirs, and do not necessarily reflect the Periodical's ones
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