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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  مــــن الرحيــــبسم اهلل الرمح
  

òß†Ô½aZ@ @

 ،والسالم على المبعوث رحمـة للعـالمين   ،والصالة ،الحمد هللا
  :وبعد ،إلى يوم الدينوعلى من تبعه بإحسان 

ـ  ،وزوال الخوف ،طمأنينة النفس إن األمنف ان وال يكون اإلنس
كما تؤكده اآلية ، وهو نقيض الخوف .آمناً حتى يستقر األمن في قلبه

  .)1(}الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف*فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت{: مةلكريا

لقد برزت الحاجة إلى األمن منذ أن خلق اهللا اإلنسـان علـى   و
حيث بدأ اإلنسـان   ،واستغالل ثرواتها وخيراتها ،األرض إلعمارها

وأمنـه  ، بيعة المحيطـة بـه  يشعر بأهمية أمنه الذاتي من أخطار الط
وأمنه االجتماعي لحفظـه مـن   ، االقتصادي بالبحث عن قوت يومه

وفي ظل هذه الرغبات ، يبحث عن كل ما يوفر له أمنه فبدأ ؛الزوال
والحاجات أخذت تتكون المجتمعات البشرية فـي شـكل جماعـات    
صغيرة من أجل االتحاد والتكاتف ضد األخطار التي كانت تحدق بها 

رت هذه المجتمعات من حيث حجمها ومتطلباتهـا واتسـعت   ثم تطو
  .رت البلدانموع، دائرة السكان

ومـن   ؛ضبط المجتمعات آلت حياة الناس إلى الفوضىوإذا لم تُ
هنا ظهرت الحاجة إلى نظام ينظم عالقات هذه الجماعات فيما بينهـا  

ة ففي المجتمعات القديم ؛وينظم عالقات األفراد داخل هذه الجماعات

                                                 
 ).4 – 3(، اناآليات سورة قريش،  )1(
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الدين والعرف هي القانون المسـيطر  ككانت الضوابط التقليدية منها 
 ـ لْالذي يحكم سلوك األفراد وكان الخروج على هذه الضـوابط ي  ىقَ

من سائر األفراد وكانت مساندة الجمهور لتلك الضـوابط   االستنكار
  .)1(الدرع الواقي للجماعة ضد االنحرافتمثل 

تي تقوم عليها أي دولـة مـن   ل أحد أهم الركائز اليشكِّ األمنف
الفوضى وعدم  حيث تسودها لن يستقيم وجودهاوبدون األمن  .لالدو

ـ وي ،أوضـاعها الداخليـة  ا ينعكس علـى  م ؛االستقرار حبهـا   ثُد
 ،االقتصـادية  فـي أوضـاعها  االضطراب وما يتبعه من تـدهور  

ن إحيـث   ،ويجعلها مطمعاً لدول أخـرى  ،والسياسية ،واالجتماعية
  .)2(يمكن أن يوصف به بلد هو أنه بلد آمنما أفضل 

أي مجتمع مـن المجتمعـات هـي    ة في فوظيفة األمن الرئيس
وحفـظ النظـام ووقايـة     ،والممتلكات ،واألعراض ،حماية األموال"

فإن هـذا يعنـي بالنسـبة للوحـدة      ؛المجتمع من مظاهر االنحراف
 ،اإلنتاجية أن تتوافر لها الحماية ضـد أعمـال التخريـب المـادي    

والمحافظة على األسرار الخاصة بهـا ضـد محـاوالت     ،والمعنوي
  .)3("التجسس

فهـو   ؛القدم وعلـى مـر العصـور    منذكبرى  أهمية ولألمن
نـه  إحيـث  ، العنصر األساسي في ازدهار الحضارة وتقدم الشعوب

                                                 
، اإلسـكندرية ، منشأة المعـارف ، السلطة الشرعية ومناط شرعيتها، حالشهاوي، قدري عبد الفتا  )1(

 .15:ص، م1973
المجلة العربيـة للعلـوم   ،مقال األمن العام، رمزي، محمد توفيق، إدارة البوليس في الدولة الحديثة  )2(

 .30:ص، م1958، )1(العدد  ،البوليسية، جمعية نشر الثقافة لرجال الشرطة
مختصر الدراسات األمنية للمركـز العربـي   ، بحث، األمن والعالقات اإلنسانية، عبد اهللا، إمام أحمد  )3(

 .399,398: هـ، ص1406الرياض، ، الجزء الثالث، للدراسات األمنية والتدريب
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يمثل أهمية بالغة فـي  و، مطلب إنساني أساسي يسعى إليه كل إنسان
كن االستمرار في الحياة دون األمن وإال فال يم، حياة الفرد والجماعة

إليـه أصـبحت    ومن ثم فإن الحاجة، ت الفوضى أرجاء المجتمععم
فالبحث عـن األمـن   ، ملحة وأساسية كالحاجة إلى الطعام والشراب

به البشرية في الحاضـر والمسـتقبل    ىنَعوالسعي إليه من أهم ما تُ
ـ أسواء  وهـو  ، ع أو الدولـة كان االهتمام بأمن الفرد أو أمن المجتم

وعـد اللَّـه   {:"يقول اهللا تعـالى ، والسكينة ،مبعث االستقرار والطمأنينة
  مالَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيسـتَخْلفَنهم فـي الْـأَرضِ كَمـا اسـتَخْلَف الَّـذين مـن قَـبلهِ        

الَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيبِـي          و ـِركُونشي لَـا يو�َنـدبعـا ينأَم هِمفـوخ ـدعـن بم مهلَنـدبلَيو متَضَى لَهي ار
قُونالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعب ن كَفَرمئًا وي1(}ش(.  

كبيـرة مـن   ع األجهزة األمنية في الدولة بمسـؤولية  وتضطل
المـواطنين  ولة عن تحقيـق أمـن   سؤمية باعتبارها الجهات الماأله

وذلك عن طريق التخطيط األمنـي للمهـام المرحليـة    ، همواستقرار
ونقصد بالعمليات الطارئة تلك التي تحدث مـن  ، والعمليات الطارئة

كانت معلومة كمطاردة العصـابات أو األشـقياء   أسواء خر وقت آل
ـ التي هي موضوع غب أحداث الشكأو مفاجئة ، الهاربين   .ثهذا البح
حيث يتم تناول األصول التي يرجع إليها في تجـريم الشـغب    وذلك

والعقاب عليه في نصوص الدساتير عـن طريـق الرجـوع إلـى     
وثـائق   وأأو رسائل  اًوالتشريعية سواء كانت كتب ،المصادر القانونية
  .قانونية وقضائية

                                                 
 ).55(سورة النور، اآلية،   )1(
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Þëþa@szj½a@Zòa‰†ÜÛ@ïvèä½a@‰b⁄aZ@ @

@òîmŁa@Š•bäÈÛa@åàšníëZ@ @

üëc@Zòa‰†Ûa@òÜØ’ßZ@ @

لقد أصبح العنف وأحداث الشغب من السمات المميزة لعالمنـا  
ندالع أعمال العنـف  إيكاد يمر يوم دون أن نسمع عن  فال، المعاصر

ا يكون وراء هذه الحوادث النظر عموبغض  ؛في مكان ما من العالم
إال أنها في النهاية تعود بأضرار بالغة على المجتمع من ، من أسباب

ه من خسائر اقتصادية علـى مسـتوى   ثَدحلما تُالنظر األمنية وجهة 
وبصرف النظر عن المظهر الذي تبدو فيـه أحـداث   . المجتمع ككل

  .ى أمنهتظل جسيمة على المجتمع وعل اأضراره فإنالشغب 

 وإذا كانت طبيعة الحياة في الثقافة الغربية تفرز مثل هذا العنف
حباط تؤدي بالضـرورة إلـى توليـد    نتيجة لما يشعر به الناس من إ

العالم الثالث أو البالد الناميـة ال  إال أن مجتمعات  العدوان والعداوة،
علـى   إن الواجبيصح أن تشكو من مثل تلك الظواهر الهدامة، بل 

  .ه جهودهم نحو البناء والتنميةوجإذ ينبغي أن تُ ؛ها عكس ذلكأبنائ

شـر  تتن وعلى الرغم من ذلك ففي كثير من هذه المجتمعـات  
أعمال الشغب والعنف ألسباب أخرى أهمها التناقضات االجتماعيـة  

زرع الفتنة في هـذه  ل بين فئات المجتمع أو محاوالت الدول الكبرى
  .ةجييستراتإية ن النامية ألغراض سياسالبلدا
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ومعرفـة   هذه الظـواهر  كانت الحاجة ملحة لدراسةومن هنا 
أسباب انتشارها في أماكن معينة من العالم أو بين فئات معينة في كل 

  .مجتمع وكيفية عالجها أو التغلب عليها ومقاومتها

bîãbq@Zòa‰†Ûa@òÜ÷cZ@ @

 :تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

   ؟م الشغبما مفهو :1س

  ما أسبابه وما أهم مظاهره؟ :2س

ما حكم الشغب في الشريعة اإلسالمية مع التدليل علـى   :3س
  ذلك؟

ما النصوص النظامية التي عالجت موضوع الشغب في : 4س
  .المملكة العربية السعودية؟

ما موقف القانون المصري من الشغب؟ وكيف عالج هذه  :5س
  .ليل على ذلكالجريمة في حالة وقوعها؟ مع التد

ما أوجه الشبه واالختالف بين النظام السعودي والقانون  :6س
  المصري في نظرة كليهما إلى الشغب؟

  .ما أركان جريمة الشغب؟ :7س

ما المعوقات التي تحول دون مكافحة الشغب والتصـور   :8س
  .األمثل للحد من هذه الجريمة؟

 

@ @
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brÛbq@Zòa‰†Ûa@Òa†çc@Z@ @

لرجوع إلى النصوص والمواد التـي تقـوم   ا هو هدف هذه الدراسة
كان ذلك من الشريعة اإلسالمية أبتجريم الشغب والعقاب عليه سواء 

 .أو في القانون المصري والنظام السعودي

  :وذلك من خالل السعي لتحقيق اآلتي

الشغب وتمييزه عن المصطلحات  مصطلح التعرف على مفهوم  -1
 .القريبة منه

 .لدافعة إلى حدوث الشغبالتعرف على األسباب ا  -2

 .معرفة حكم الشغب في الشريعة اإلسالمية  -3

دراسة نصوص المواد النظامية التي تناولت تجريم الشغب في   -4
 .النظام السعودي وعاقبت عليه

بيان موقف القانون المصري من حوادث الشغب مـن حيـث     -5
 .تجريمه والعقاب عليه

المية مع أحكام القـوانين  بيان مدى اتفاق أحكام الشريعة اإلس  -6
ر أعمال الشغب ثم إجـراء مقارنـة   صالوضعية فيما يتعلق بح

 .بين القانون المصري والنظام السعودي في ذلك

 .بيان أركان جريمة الشغب  -7

التعرف على المعوقات التـي تحـول دون مكافحـة الشـغب       -8
 .والتصور األمثل للحد منه
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bÈia‰@Zòa‰†Ûa@òîàçcZ@ @

فيه أن الشغب يؤدي إلى زعزعة النظام؛ ولذا فـإن  ال شك   ما
وظيفة حفظ النظام على جانب كبير من األهمية فلـيس بمقـدور أي   
مجتمع أن يمارس نشاطاته في غياب األمن، واضطراب النظام ومن 
ثم كانت هذه الوظيفة من أولى واجبات أي دولة عند قيامها كما أنها 

وقِّي األضرار والجرائم قبل ضرورة اجتماعية ألي مجتمع حيث إن تَ
  .وقوعها أنجح من عالجها بعد وقوعها

ولما كانت الدول تسعى إلى إقامة مجتمعات سليمة فقد أدركت 
أن مقومات المجتمع السليم هو استقرار األمن والنظام؛ لذا صـارت  

  :الدول تمارس وظيفتها في هذا العصر عن طريقين

ك عـن طريـق وضـع    إقامة النظام في المجتمع، وذل :األول  )1
األنظمة التي تنظم حياة األفراد في المجتمع وتصون حقـوقهم  
وحرياتهم وتنظم عالقاتهم ببعضهم البعض وعالقاتهم بالسلطة 
العامة وفي نفس الوقت تفرض العقوبات على  من يخالف هذه 

 .األنظمة

أداء الخدمات وإقامة المشروعات التي يتطلبها المجتمع  :الثاني )2
مكن في هذا العصر قيام دولة تقتصـر وظيفتهـا   وليس من الم

على وضع األنظمة وفرض العقوبات فقط دون أداء الخـدمات  
كما أنه ليس من الممكن االهتمام بالمشروعات ، ألفراد المجتمع

وتقديم الخدمات دون إقرار األمن والنظام إذ ال بد من القيـام  
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بـاألمن  بالوظيفتين معاً وذلك لضمان قيام مجتمع سليم يـنعم  
 .واالستقرار

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضـوعها وهـو حـوادث    
حيث إن أعمال الشغب أصبحت سمةً مـن  ، الشغب والمظاهرات

العصر الحاضر، فال تكاد تخلو وسائل اإلعالم من أنبـاء  سمات 
وما ينتج عنها من أضـرار  ، عن قيام مثل هذه األعمال في بلد ما

المجتمعات والحكومات سواء من الناحيـة  خطيرة على األفراد و
 . األمنية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية

  :ولذا تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع من الجوانب اآلتية

قلة البحوث في هذا الجانب؛ حيـث ال يتـوفر الكثيـر مـن       -1
الدراسات عن تأصيل الشغب وتجريمه والعقاب عليه في ظـل  

والقوانين الوضـعية حتـى وإن أشـبعت     سالميةاإلالشريعة 
 .جوانبه األخرى بالبحث والدراسة

تنبيه العامة إلى الجوانب السلبية الناتجة عن حوادث الشـغب    -2
والتأكيد على وجود أصول يرجع إليها فـي تجـريم الشـغب    
والعقاب عليه سواء في الشريعة اإلسالمية أو حتى في القوانين 

 .الوضعية المعاصرة
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bßb@Zòa‰†Ûa@wèäß@Z@ @

المقـارن   التأصـيلي  يعتمد البحث على المنهج االستقرائي التحليلي
وذلك بالرجوع إلى أصول المواد ونصوصها المتعلقة بالشـغب فـي   

 وتأصـيلها فـي الشـريعة    القانون المصري وفي النظام السـعودي 
  .اإلسالمية

  

b…b@Zòa‰†Ûa@…ë†y@Z@ @

علـى الدراسـة    ية فهي االقتصاربالنسبة لحدود الدراسة الموضوع
فضالً عن اإلشـارة إلـى موقـف    ، التأصيلية للشغب تجريماً وعقاباً

تـم االكتفـاء   أما حدود الدراسة المكانية فقد ، الشريعة اإلسالمية منه
وهمـا جمهوريـة   موضوع الشغب  تابعرض نموذجين لدولتين تناول

صـوص  مـع إيضـاح ن   ،والمملكة العربية السعودية ،مصر العربية
أمـا الحـدود   . رمه وتعاقب عليـه المواد المتعلقة بالشغب والتي تج

فـي تـاريخ   فتقتصر على عرض نماذج لحوادث الشـغب  الزمانية 
  .المملكة الحديث

@ @

bÈib@@Zòa‰†Ûa@pbiìÈ•Z@ @

قام الباحث بمجهود كبير للحصول على المصادر الكافية التي تعينـه  
العلمية للبحث، داخل وخارج  على إيجاد المعلومات التي تثري المادة

  :المملكة العربية السعودية، وأوجز هذه المجهودات في النقاط التالية

  



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  :جهود الباحث خارج المملكة

تم السفر إلى جمهورية مصر العربية من اجل إيجاد مراجع كافيـة  
  :، ممثلة في الجهات التاليةللبحث

 .مركز البحوث االجتماعية والجنائية بالقاهرة 

 .ة عين شمسجامع 

 .جامعة القاهرة 

  .كلية الشرطة 

  :داخل المملكة جهود الباحث

اجتهد الباحث في عملية جمع المعلومات كافية عن موضـوع  
البحث عن طريق زيارة المكتبات العامة في مدينة الرياض، ومكتبة 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، إضافة إلى جامعة اإلمام محمـد  

  .األمير سلمان بن عبدالعزيز، ومكتبة بن سعود اإلسالمية

  :الجهات الحكومية

ن اونتم الحصول على إفادة من قسم العدالة الجنائية مصدق بع
  :الرسالة وتم تقديمه للجهات التالية

مدير اإلدارة العامـة لشـئون    مراجعة األمن العام، وتم مقابلة
لى مدير سعادة اللواء سعد الخليوي والذي بدوره أحالني ع /العمليات

خالـد فهـد   / العميدإدارة التخطيط والتنظيم في األمن العام، سعادة 
/ ر، وقد وجه مشكورا بالبحث عن طريق الملفات لدى المقـدم الشنيب

سليمان العميريني، إال أنه لم يتم العثور على مواد تنظيمية أو  نماذج 
 .تطبيقية لموضوع البحث وهو الشغب



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

العامة لشئون العمليات لقطاع  كذلك تمت مراجعة مدير اإلدارة
والـذي   بنواف الشوي/ قوات األمن الخاصة ممثلة في سعادة اللواء

تعاون ووجه مشكوراً لتزويدي بما احتاج عن موضوع البحث إال أنه 
 .عند البحث لم أجد ما يفيد أو يثري موضوع الرسالة وهو الشغب

 من المعلومات جرت مقابلـة مـدير  وفي سعيي الحثيث لمزيد 
محمد الشهراني، وهـي  / الطوارئ الخاصة سعادة اللواءقوات عام 

ـ  ن سـعادته  الجهة المخولة بالتعامل مع أحداث الشغب، وقد طلبت م
من معلومات تخص الشغب، ورغم أنني لم  تزويدي بما يتوفر لديهم

 .  إال أنه قام مشكوراً بتوجيهي ما يثري البحث هأجد لدي

ة التحقيق واالدعـاء العـام   تمت مراجعة رئيس هيئوبعد ذلك 
بأمـل   ،محمد بن فهد بن عبد الـرحمن العبـد اهللا  / صاحب الفضيلة

تزويدي بما يثري موضوع البحث وأفاد فضيلته بأنه ال يتوفر لـديهم  
شيء عن موضوع الشغب نهائيا، ال على شكل مواد قانونية منظمـة  
له وال حتى قضايا وحوادث شغب حدثت في المملكـة، علمـاً بأنـه    
تكرر حضوري له أكثر من ثالث مرات، ووجه باألخذ من الجهـات  
العسكرية ذات العالقة بالشغب، ويعني بذلك قطاع قوات الطـوارئ  

وخالل مراجعتي للهيئة تمت الخاصة، وقطاع قوات األمن الخاصة، 
رئيس مركز البحوث والدراسات بهيئة التحقيق واإلدعاء العام مقابلة 
حسين محمود، والـذي أبـدى مشـكورا     مزكي عبد الرحي/ الدكتور

ما احتاج عن موضوع الرسـالة، إال  بلتعاون وتزويدي لرغبة جادة 
 .أنه لم يتوفر في المركز لديه أي شيء عن الشغب



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

تمت مراجعة وزارة الداخلية، وقد وجه مشكوراً وكيل الوزارة 
موسى بن محمد العمر إلى كـل مـن   / لشئون الحقوق سعادة األستاذ

لعامة، وإدارة شئون السجناء، من أجل تزويدي بكـل مـا   الحقوق ا
محمـد سـعد   / يثري البحث، وتم مقابلة مدير الحقوق العامة األستاذ

السالم، وقد طلب الباحث منهم كل ما يتعلـق بموضـوع الرسـالة    
الشغب إن كان مواد تنظيمية وقانونية أو وقـائع وحـوادث شـغب    

 .على شيء من ذلك حصلت في المملكة، ولم يتم العثور لديهم

  :الرئاسة العامة لرعاية الشباب

وفيها وجد الباحث التعاون التام من قبل الجهات المعنية ممثلـة  
 سلطان بن فهد بن عبـد العزيـز  / في صاحب السمو الملكي األمير

، وتم تزويـدي بمجموعـة قيمـة مـن     الرئيس العام لرعاية الشباب
ما أثرى الرياضي،  لتي تصب في مجال الشغباألحداث الرياضية ا

خـرى  األ تعاونت معي بقية الجهاتالبحث وقيمته العلمية، وربما لو 
لخرجت الرسالة العلميـة   الرئاسة العامة لرعاية الشباببمثل تعاون 

في صورة أفضل وأكثر داللة من حيـث األحـداث التـي تتطـابق     
  .وموضوع الرسالة

@ @

bäßbq@Zòa‰†Ûa@pbzÜİ–ß@Z@ @

كثير من المفاهيم، فإن الدراسة تتنـاول هـذه   نظراً الرتباط الشغب ب
المصطلحات لتحديد معنى الشغب والعالقة بينه وبين المصـطلحات  

 .األخرى



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

1M@ @òîßý⁄a@òÈíŠ’ÛaZ@ @

cH@ @òÌÜÛa@¿@òÈíŠ’Ûa@Z@ @

ومنـه  ، مورد الماء الجـاري تطلق الشريعة في اللغة على  
 .)1( أي وردت شريعة الماء) اإلبلشرعت (قولهم 

لكُـلٍّ  { :قوله تعالىوقد ورد ذلك في . ة شرعةتسمى الشريع 
أي طريقة مستقيمة ال اعوجاج . )2(}ا مـنكُم شـرعةً ومنهاجـا   جعلْنـ 

 .)3(فيها وال التواء

قـال  . )4("الطريقة المستقيمة"وجاءت الشريعة أيضاً بمعنى  

عهـا ولَـا تَتَّبِـع أَهـواء الَّـذين لَـا       ثُـم جعلْنـاكَ علَـى شـرِيعة مـن الْـأَمرِ فَاتَّبِ      { :تعالى
ونلَمع5(}ي(. 

@ @

lH@ @@¿@òÈíŠ’Ûaýİ•üaZ  

ما شرعه اهللا لعباده من العقائد والعبادات واألخـالق والمعـامالت   "
 ".قيق سعادتهم في الدنيا واآلخرةفي شعبها المختلفة لتح، ونظم الحياة

  .وهو التعريف اإلجرائي في هذه الدراسة

  

                                                 
 .193: ص، القاموس الفقهي، السعدي، أبو حبيب  )1(
 ).48: (سورة المائدة، اآلية  )2(
الريـاض،  ، المركز العربي للدراسـات األمنيـة  (،التشريع الجنائي اإلسالمي، محمد طاهر، الرزقي  )3(

 .85: ص، )م1995
 .667: ، ص)م1988بيروت، ، البيانالجزء السادس، دار (مادة نظم، ، لسان العرب.ابن منظور  )4(
 ).18: (سورة الجاثية، اآلية  )5(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

2M@ @ßþaåZ@ @

cH@ @òÌÛ@åßþa@@Z@ @

منت غيري أو، منت فأنا آمنأوقد . األمان واألمانة بمعنى: أمن
  .)1(من األمن واألمان

ضـد  : واإليمان. ضد الخيانة: واألمانة. ضد الخوف: واألمن
آمن به قـوم  : ضده التكذيب يقال، بمعنى التصديق: واإليمان. الكفر

وفـي التنزيـل   . ضد أخفتـه  منته المتعدي فهوآفأما ، وكذب به قوم
  .)2(}وآمنهم من خوف{: العزيز

  

lH@ @ïyýİ•üa@ÑíŠÈnÛaZ@ @

الحالة التي تتوفر حين ال يقع فـي الـبالد   " رف األمن بأنهيع
إخالل بالنظام إما في صورة جرائم يعاقب عليها وإما فـي صـورة   

نشـاط  نشاط خطر يدعو إلى اتخاذ تدابير الوقاية واألمن لمنع هذا ال
وهو التعريف . )3("الخطر من أن يترجم نفسه إلى جريمة من الجرائم

  .اإلجرائي في هذه الدراسة

قدرة المجتمع على مواجهة ليس فقـط  ":كما يعرف األمن بأنه
ألحداث أو الوقائع الفردية للعنف بـل جميـع المظـاهر المتعلقـة     ل

  .)4("بالطبيعة المركبة والحادة للعنف

                                                 
 .21:ص، الجزء الثالث عشر، لسان العربابن منظور،   )1(
 ).4: (سورة قريش، اآلية  )2(
 .15: ، ص)م1996، مؤسسة الرسالة، بيروت(، تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع خليل، القطان  )3(
 .21: صالمرجع السابق،   )4(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

3M@ @âbÄäÛaZ  

cH@ @þaòÌÛ@òàÄãZ@ @

نظم ينظمـه نظمـاً ونظامـاً    ، جمع نظام وهو بمعنى التأليف: مظُالنُ
خر، أو ضـممت بعضـه   آوكل شيء قرنته ب. مونظمه فانتظم وتنظَّ
  .لبعض فقد نظمته

منـه،   ، وكل شـعبة ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره" :والنظام
  .)1("والجمع أنظمة وأناظيم ونظم

  

lH@ @byýİ•a@òàÄãþaZ@ @

مجموعة القواعد والمبادئ التي يضعها "اد بالنظم في هذا البحث المر
أهل الرأي في أمة من األمم ينظمون بهـا لهـذه األمـة شـؤونها     

فـي هـذه   وهو التعريف اإلجرائي  ".االجتماعية والسياسية والجنائية
  .الدراسة

  

4M@ @âbÄäÛa@ÅÐyZ@ @

ـ   :"يقصد بحفظ النظام ع عملية تنظيم مظاهر الحيـاة ألفـراد المجتم
من مباشرة نشاطاتهم بسهولة ويسر دون مضايقة أو  مبصورة تمكنه

                                                 
 .667: ص، الجزء السادس، ابن منظور، لسان العرب  )1(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

 وحفظ األمن والنظام في االحتفاالت، تعطيل ومن ذلك تنظيم المرور
  .)1("الخ...وتسيير الدوريات في األحياء 

تنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً فالسـلطة المختصـة   : "كما يعرف بأنه
ألفراد والتي قـد تـؤدي إلـى    تنظر إلى األخطاء التي قد يرتكبها ا

  .)2("اإلخالل بالنظام العام في المجتمع فتعمل على قمعها قبل وقوعها

مجموعة اإلجراءات واألوامر والقرارات التـي  : "وفي تعريف آخر
ظة على األمن والنظام في تتخذها السلطات المختصة من أجل المحاف

  .وهو التعريف اإلجرائي في هذه الدراسة .)3("المجتمع

  

5M@ @æìãbÔÛaZ@ @

cH@ @òÌÛ@æìãbÔÛaZ@ @

  .)4(وليس أصلها بعربي، الواحد منها قانون ،األصول: وانينالق

lH@ @byýİ•a@æìãbÔÛaZ@ @

تقيم نظام المجتمع فتحكم سلوك األفـراد  هو مجموعة القواعد التي "
كفالة احترامها بما تملك السلطة العامة في  لوالتي تنا، وعالقاتهم فيه

  .)5("بر واإللزامالمجتمع من قوة الج

                                                 
ـ 1397، الجـزء األول ، إدارة الشرطة في الدولة الحديثـة (مود، السباعي، مح  )1( ،   112: ، ص)هـ

 .30:، ص)العدد الثامن ذو الحجة، ومجلة األمن العام(
 .238: ، ص)م1977القاهرة،  ،الموسوعة الشرطية القانونية، عالم الكتب(الشهاوي، قدري،   )2(
 .280: ، ص)م1986دار الجامعية،ال(عبداهللا، عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري،   )3(
 .، مادة قنن667:، الجزء الخامس، ص، لسان العرببن منظورا  )4(
، )م1971منشأة المعارف باإلسـكندرية، الطبعـة الخامسـة،    (كيره، حسن، المدخل إلى القانون،   )5(

 .14:ص



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

دة مستقرة يفهم منها نتـائج  رِطَّكل قاعدة م: "كما عرف القانون بأنه
  .)1("معينة

  

6M@ @kÌ’ÛaZ@ @

cH@ @òÌÛ@kÌ’ÛaZ@ @

  : وأنشد الليث، تهييج الشر: والتشغيب، والشغب، الشغب: شغب

 وإني على ما نـال منـي بصـرفه   
  

 على الشاغبين التاركي الحق مشغب  
  

وال ، والكسر فيه لغة وهو شـغب الجنـد  ، وقد شغبهم وشغب عليهم
وشغبتهم أشـغب  ، وشغبت بهم، وتقول منه شغبت عليهم، يقال شغب

  .)2(ويعاب قائلهم وإن لم يشغب: كله بمعنى، قال لبيد: شغباً

  .ي وإن لم يجر عن الطريق والقصدأ

  :وهناك تعريف آخر للشغب في اللغة

  .أحدث فتنة وجلبة: شغب فالن: يقال

ـ ته): "الشغب( يج الشـر وإثـارة الفـتن واالضـطراب والجلبـة      ي
  . )3("والخصام

@ @

                                                 
ـ  1الدار الجامعية، ط(فرج، توفيق حسن، المدخل للعلوم القانونية،   )1( ر العربيـة،  ، جمهوريـة مص

 .13: ، ص)م1988
 .504: ، صالثانيالجزء ابن منظور، لسان العرب، ،   )2(
: ، ص)م1999الهيئة العامة لشـئون المطـابع األميريـة،    (المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية،   )3(

345. 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

lH@ @èÏ@byýİ•a@kÌ’Ûa@bßcì@Z@ @

 سواء في صـورة تجمهـر أو تظـاهر أو   ، احتشاد عدد من الناس"
أخرى، وتحت تأثير االنفعال  إضراب أو اعتصام، أو في أي صورة

ون للنظام العام والقان ابها واحترامهماصو وتفقديختل اتزان الجموع 
عتـداء وجـرائم التـدمير    العنـف واال فيندفعون إلى ارتكاب أعمال 

  .ةالدراس ذهي في هئاإلجرا فعريتوهو ال .)1("والتـخريب

استخدام أي قـدر مـن القـوة    " :كما يعرف الشغب قانوناً بأنه
والعنف لإلخالل باألمن العام أو التهديد مصحوباً بإمكانيات التنفيـذ  

  . )2("سبب مشروعأو أكثر دون  صينالفوري عندما يقع من شخ

الصورة المادية الناتجة عن العنف الـذي يلجـأ إليـه    "أو بأنه 
أو التهديد باستخدام العنف إذا كـان هـذا التهــديد     ،متظاهرونال

  . )3("مصحوباً بإمكانيات التنفيذ الفوري

xH@ @paŠçbÄ½a@Z@ @

التظاهر ال يوجد له تعريف متفق عليه من الجميع، وإن تعددت 
  :تعريفات فهي تؤدي إلى نفس المعنى فالتظاهر هوال

                                                 
 .171:، ص)م1969، 46مجلة األمن العام، العدد (محمود، محمد حسين، مكافحة االضطرابات،   )1(
طبـع  (ايليجيت، ركس، أساليب السيطرة على التجمهر والشغب، ترجمة العميد أحمد عبد العظيم،   )2(
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اجتماع مجموعة من األشخاص يحدد عددهم القانون، يقومون "
  .)1("بأعمال تعرض األمن العام للخطر

ها تجمعات تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة من شـأن "
  .)2("أن تجعل األمن العام في خطر

فصـاح الجمـاعي عـن    نوع من التجمهر لقصد اإل" :اكما أنه
التأييد أو المعارضة ألحد االتجاهـات السياسـية أو االقتصـادية أو    
االجتماعية، يسود أعضاءه ميل عام لالستجابة بطريقة واحدة لـنفس  

  . )3("المؤثرات

احتشاد جمع مـن النـاس لإلعـراب عـن     : "أنهبينما يرى البعض 
ـ   ال بعـض  شعورهم بالتأييد أو التنديد حيال السلطة العامـة أو حي

أو  ،أو االقتصــادية ،أو اإلجــراءات السياســية  ،األوضــاع
  .  )4("االجتماعية

…H@ @ò¹Š¦aZ@ @

فقهاء القانون الجنائي بتعريـف  اهتم  :الجريمة من الوجهة القانونية
. الجريمة لتمييزها عن غيرها من أنماط السلوك اإلنساني األخـرى 

القـانون ويطلـق   فهناك األفعال التي تخالف قواعد الدين واألخالق و
وتعـرف  . والجرائم التأديبيةالجرائم األخالقية عليها الجرائم الدينية و

  : بأنها الجريمة الجنائية
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"1("رمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو تدابيرسلوك يج(.  

النظـام القـانوني    همرحكل عمل أو امتناع ي: "وعرفها البعض بأنها
ـ   جنائياً هو ويقرر له جزاء الدولـة عـن طريـق     االعقوبـة توقعه

2("عاإلجراءات التي رسمها المشر(.  

فعل غير مشروع إيجابي أو سلبي صادر عن إرادة جنائية : "أو هي
وهـو   .)3("احترازياً اًالفعل عقوبة أو تدبير يقرر القانون لمرتكب هذا

  .التعريف اإلجرائي في هذه الدراسة
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ïãbrÛa@szj½aZ  
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، أكاديمية الشـرطة، كليـة   )رسالة دكتوراه( إدارة األزمات األمنيـة 
  .الدراسات العليا

òÛbŠÛa@—‚ÜßZ@ @

رق في البـاب األول  طَّ، تَى ثالثة أبوابقسم الباحث الرسالة إل
إلى التأصيل النظري إلدارة األزمات فبدأ الفصل األول بالحديث عن 

خطيط لمواجهة األزمات المحتملـة فتنـاول أهميـة ومتطلبـات     الت
التخطيط لمواجهة األزمات وأهداف العمليـة التخطـيط لمواجهـة    

وخصائص الخطة الجيدة إلدارة األزمة كما تحـدث عـن   األزمات 
الكتشافها عن طريـق  التنبؤ باألزمات المحتملة ونظم اإلنذار المبكر 

ـ  ات المحتملـة وتحديـد وتقيـيم    ذكر أهميه التنبؤ بالمخاطر واألزم
واألزمات المحتملة ونظم اإلنذار المبكر الكتشاف األزمات المخاطر 
كما أوضح عوامل النجاح في إدارة األزمات األمنية فأشار المحتملة 

ودور القيادة في مع األزمات األمنية إلى أهمية نظم االتصال للتعامل 
األزمـات األمنيـة    إدارة األزمات األمنية وأسس التفاوض إلنهـاء 

وخصص الفصل الثاني لسيناريوهات إدارة األزمات المحتملة فبـين  
وماتهـا وخطواتهـا   هـا ومق ءإعداد السـيناريوهات ومباد إجراءات 

 األساليب الكمية وبحـوث العمليـات فـي إعـداد     وأوضح استخدام 
ناريوهات أما الفصل الثالث فأورد فيه البناء التنظيمـي لمركـز   السي
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زمات عن طريق إيضاح تكوين فريـق المهـام األزمويـة    إدارة األ
أفـراد  وإعداد وتـدريب  وخصائص قائد فريق المهام وطرق اختيار 

الفريق وتطرق إلى التصميم المنطقـي لمنظومـة تـدعيم القـرار     
  . أمثلة تطبيقية إلدارة أزمة سابقةوالوظائف وعرض  األعمالو

ة الشغب حيـث  بإيضاح ماهيفقد جعله خاصاً  أما الباب الثاني
دراسة الشغب ثم قام بتعريف الشـغب  همية ألالفصل األول ألمح في 

ومفهومه وأسبابه وصوره وبعد ذلك قام بتحديد جمهور الشغب فذكر 
نظريات العنف وسيكولوجية الشغب وتكوين جمهـوره واألسـاليب   

مواجهة الشـغب فـذكر اآلثـار     تناول ثم .التكتيكية لمثيري الشغب
وكيفية سيطرة الشرطة علـى الحشـود   حداث الشغب المترتبة على أ

  .واإلطار القانوني ألداء الشرطة خالل السيطرة على الحشود

لعمليات فض الشغب فبين ما  خصصه الباحث والفصل الثاني
هو المقصود بقوات فض الشـغب وحجـم قـوات فـض الشـغب      
وتشكيالت فض الشغب المترجلة ثم ذكر تقيـيم عناصـر مواجهـة    

ر إلى سيكولوجية قوات فض الشغب والرؤية المسـتقبلية  الشغب فأشا
فـي   )الكـالب (الوسائل المساعدة مثـل  ألفراد فض الشغب ودور 

قيادة عمليات فـض الشـغب وإدارة    تناولفض الشغب ثم عمليات 
ة المختلفة خالل عمليات فـض  عملياتها والتنسيق بين األجهزة األمني

  .الشغب

الشغب طبقاً لألساليب األكثـر   فأفرده ألنماط أما الفصل الثالث
احتماالً لمواجهتها فبدأ بذكر استخدام األسلوب اإلقناعي في مواجهـة  
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ب ول شغب األحداث والنسـاء وشـغب طـال   أحداث الشغب ثم تنا
المدارس والجامعات واالضطرابات العمالية ثم بين استخدام تكتيكات 

يـة  الفض في مواجهة أحداث الشغب فأوضح شغب القـوات النظام 
وشغب السجون والشغب العنصري والطائفي ثـم بـين أن لشـغب    

خاصة فـذكر كيفيـة تـأمين المنشـآت      المالعب الرياضية طبيعةً
من المالعب الرياضية والتعامل أالرياضية ودور وسائل اإلعالم في 

مـن النتـائج   وأورد الباحـث عـدداً   . مع شغب المالعب الرياضية
  :والتوصيات منها

وأسـاليب وأسـس علـم إدارة     ،لألخذ بمـنهج األهمية البالغة 
 مجـال الشـغب،   فـي  األزمات في مجال األزمات األمنية، خاصةً

، متعـددة ألحـداث الشـغب   ووضرورة إعداد سيناريوهات مسبقة 
وضرورة استعمال آالت التصوير وكاميرات الفيديو لتصوير أحداث 

القـوات   أداءالشغب لبث الخوف في نفوس جماهير الشغب وتقيـيم  
  .خالل مواجهة أحداث الشغب وغيرها من النتائج والتوصيات

  :وهنا أوجه اتفقت فيها دراستي مع دراسة خطاب وهي 

دراسـة خطـاب   أن تناول مفهوم الشغب وصوره وأسبابه إال 
أشارت إلى كيفية إدارة األزمات بما فيها حوادث الشغب وإن كـان  

ها أن توصـل  إال أن ما يميز دراستي هو محاولت .ذلك بشكل مجمل
لجريمة الشغب والعقاب عليها في الشريعة اإلسالمية ثم في القوانين 

  .الوضعية وتحديداً النظام السعودي والقانون المصري
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@b@aìÇ@LïÈîÐäÛaI@Z2003âZH@ @

 داث الشغب فـي المالعـب الرياضـية   المواجهة األمنية ألح
ربية للعلوم العلوم الشرطية، جامعة نايف العكلية ، )رسالة ماجستير(

  . األمنية

òÛbŠÛa@—‚ÜßZ@ @

  :م الباحث الرسالة إلى خمسة فصولقس

يهدف إلى التعرف علـى حجـم الشـغب فـي      الفصل األول
المالعب الرياضية، وأسباب الشـغب فـي المالعـب الرياضـية،     
ومظاهر الشغب والـدور الوقـائي لألجهـزة األمنيـة والتربويـة      

وإسـهامات  ، ذه المالعـب هواإلعالمية للحد من مظاهر الشغب في 
  .فيهاالعلوم اإلدارية في إدارة مواجهة الشغب 

ـ  الثاني لأما الفص من فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة، وتض
هددها وشمل المقصـود  تالمالعب الرياضية وأهميتها واألخطار التي 

بالملعب الرياضي، والمالعب والمنشآت الرياضية في الفكر التربوي 
كما . مية المالعب الرياضية، وأمن الملعب الرياضياإلسالمي، وأه

تضمن الشغب وشمل ماهيته وأسبابه بوجه عام، وآثاره، ومظـاهره  
ن وكـذلك تضـم  . ومراحله وصوره والعوامل التي تتحكم في حجمه

المواجهة األمنية ألحداث شغب المالعب الرياضية وتشمل إجراءات 
   .الوقاية من الشغب في المالعب الرياضية
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منهجية الدراسة وإجراءاتها، وقد استخدم  وتناول الفصل الثالث
 أنماطالباحث في هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي الذي يعد أحد 

  .الدراسات الوصفية وهو ما يعرف بالمنهج الوصفي التحليلي

 .فقد تناول عرض وتحليل نتـائج الدراسـة   الفصل الرابع اأم
غب في المالعـب الرياضـية،   حجم الش: هي وشمل خمسة عناصر

الشغب في المالعب الرياضـية، ومظـاهر الشـغب فـي      وأسباب
يـة  األمنيـة والتربو  لألجهـزة المالعب الرياضية، والدور الوقائي 

فـي المالعـب الرياضـية،    عالمية للحد من مظاهر الشـغب  واإل
وإسهامات العلوم اإلدارية في مواجهة الشغب في المالعب الرياضية 

  .ر أفراد عينة الدراسةمن وجهة نظ

قام الباحث بتلخيص الدراسة، وعـرض   وفي الفصل الخامس
  .أهم نتائجها، واقتراح أبرز توصياتها

ورسالة عواض النفيعـي   دراستي هذهالقاسم المشترك بين أما 
إال أن رسالة النفيعـي اقتصـرت    ،ا موضوع الشغبتتناول فهو أنها

ب فـي المالعـب   على جانب واحد من أنواع الشغب وهـو الشـغ  
كافة صـور   الشغب بشكل عام يشمل بينما تتناول رسالتي .الرياضية

 باستفاضـة الشغب، حيث تمت دراسة النصوص التي تناولت الشغب 
والقـانون   خاصة في النظام السعودي –وما وضعته هذه النصوص 

بينهما من حيث بيان مدى  مع المقارنة. من عقاب للشغب -المصري
يم الشغب والعقاب عليه في حاالت كثيرة وما انفرد اتفاقهما على تجر
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كل من النظامين بتجريمه والعقاب عليه في حاالت خاصة وقبل ذلك 
  .تأصيل الشغب بالرجوع إلى حكمه في الشريعة اإلسالمية

ØÛb½a@a@†jÇ@ÅîÐ§a@†jÇ@Lï@I2000âZH@ @

غب تقويم مناهج كلية الملك فهد األمنية الخاصة بمكافحة الش

العلوم الشرطية، ) ستيررسالة ماج( ،ها في تأهيل ضباط األمنودور
  .ف العربية للعلوم األمنيةجامعة ناي

òÛbŠÛa@—‚ÜßZ@ @

  :قام الباحث بتقسيم الرسالة إلى أربعة فصول

بالتمهيـد ثـم    بـدأه  - المدخل للدراسة -وهو  :الفصل األول
راسة ثم أهمية الدراسة وأهداف الدراسة وأسئلة الدثم مشكلة الدراسة 
الدراسات السابقة ثم التعقيب علـى  ومصطلحاتها ثم مفاهيم الدراسة 
 .الدراسات السابقة

والذي يتناول اإلطار النظري للدراسة تكلم : وفي الفصل الثاني
عن المنـاهج  ثم تكلم . ، مفهومه وأسسه وفوائده وأساليبهعن التقويم

 دافه، وأسـهب يب وأهميته وأهمفهومها وأسس بنائها، ثم مفهوم التدر
دريب في برامج مكافحة الشغب، وختم هذا الفصل عن الت في الحديث

بالحديث عن مفهوم األهداف التعليمية وأهمية تحديـدها، ومجـاالت   
 .ومستوياتها األهداف

فناقش القواعد النظرية لعمليـات مكافحـة    :أما الفصل الثالث
ثـم   بدأ بتعريف التجمهرفالشغب حيث ذكر صور الشغب وأخطاره 

وذكر أخطار الشـغب المختلفـة،    ،المظاهرة فاالعتصام واإلضراب
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 حيـث صـنفها   والعوامل المؤدية إليه، ذكر أسباب الشغبذلك وبعد 
سباب متفرقة ال يمكن إدراجها تحت أل وذلكالباحث إلى عدة عوامل 

الـدوافع البشـرية والكبـت    تصنيف معين كالسلطة والشـائعات و 
، االقتصـادية والسياسـية،  والعوامـل  األسـباب  ثم ، لخإ...النفسي

 .الطبيعيةوالدينية، واالجتماعية، و

نتـائج الدراسـة   ل اًوتفسـير  اًتناول عرض وفي الفصل الرابع
تقويم المناهج وفي المحـور   ز المحور األول علىركَّالمسحية حيث 

 بـين والمحور الثالث . ألهدافهامدى تحقيق المناهج  ز علىركَّالثاني 
ـ المحور الرابع أما . لضباطاي تأهيل دور المناهج ف  ز علـى فقد ركَّ

 .مدى تلبية المناهج لمتطلبات القطاعات األمنية

 .وتوصـياتها  ونتائجها ملخص الدراسة: الخامس وفي الفصل
 .موضوع الشغبتناولهما لمع رسالة المالكي في  هذه الدراسةتفق تو

ـ   زتركَّإال أن رسالة المالكي  اهج كليـة  على الجانب التقـويمي لمن
كمـا أن الرسـالة   منية الخاصة منها بمكافحة الشغب، الملك فهد األ

ـ كذلك وأخطار وقت إلى كل ما يتعلق بالشغب من صور طرت ع وض
الرسالة لم تتطرق إلى تأصيل تجريم الشغب  ولكن .تهمكافحل طرقال

دراسة النصوص التي تبين أحكام  في الشريعة اإلسالمية ولم تستوف
لنظام السعودي والقانون المصري ولم يكن هناك مجـال  الشغب في ا
لجريمـة  الشبه واالختالف بين النظامين في معالجتهمـا  لذكر أوجه 

جديـدة   باعتبارها إضافةًوتأتي هذه الدارسة لسد هذا النقص الشغب 
  .في دراسة موضوع الشغب
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LÝÇ@ÝîÇbg@†îà§a@†jÇ@@I1981âHZ@@ @

رسـالة  (، جهتهـا م الشـغب وشـرعية إجـراءات موا   جرائ
  .، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا)ماجستير

وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثالثة فصـول تنـاول فـي    
الفصل األول مبدأ المشروعية والطبيعة القانونيـة لعمليـات فـض    

ين مفهوم الشرعية في مجال األعمال الشرطية والطبيعـة  الشغب فب
أما الفصـل  . نماذج تطبيقيةعرض ب والقانونية لعمليات فض الشغ

الشغب مشروعية استخدام الغاز في مواجهة ل صصه الباحثخفالثاني 
فذكر الصالحيات القانونية التي تمنح الشرطة الحق فـي اسـتعمال   

المشروعية واستخدام غازات فض  مبدأوحدد  ،القوة لمواجهة الشغب
واعهـا  الشغب، فقد قام بتعريـف الغـازات المسـيلة للـدموع وأن    

أ وخصائصها، ومدى مالئمة استخدام غازات فـض الشـغب لمبـد   
المشروعية، ثم حدد مسئولية الشرطة عن استخدام غـازات فـض   

  .الشغب فأوضح موقف القضاء والفقه في فرنسا ومصر

مشـروعية اسـتخدام   ل فقد خصصه الباحثأما الفصل الثالث 
نونية المنظمـة  األسلحة النارية في مواجهة الشغب فأورد القواعد القا

الستعمال األسلحة النارية لمواجهة الشـغب، والتعليمـات المنظمـة    
الستعمال السالح في فض الشغب، ثم بين حدود استعمال السالح في 

المسـؤولية  تحديد و ته،عمليات فض الشغب بما يتفق ومبدأ مشروعي
فبدأ بذكر قيود استعمال السالح بما يتفق . تجاوز هذه الحدود حالفي 
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بدأ المشروعية، واستعمال السالح وإجازة القتل، ومسؤولية رجل وم
   .الشرطة عن تجاوز حدود استعمال القوة أو السالح

وذكر الباحث أن جرائم الشغب في التشريع المصري تنحصـر فـي   
 وأن. عتصام، واإلضرابواال والتظاهر، التجمهر،: أربعة صور هي

بخضوع وذلك في الدولة  المقصود بمفهوم الشرعية هو سيادة القانون
اختصاصـاتها، وأن   ستها لكافةرماجميع سلطات الدولة له في أثناء 

بر خروجاً على مبـدأ  تأعمال الضرورة والظروف االستثنائية ال تع
القانونية التي تمنح الشرطة  وبينت الرسالة الصالحياتالمشروعية، 

ت فـض  الحق في استخدام السالح وبالنسبة لمشروعية استخدام غازا
  .الشغب

مع دراسة عسل في أن كـال الدراسـتين    دراستي هذهتفق تو
فـي   غير أن دراسة عسل تعمقـت أكثـر  . الشغب موضوعتناولتا 
دراسـتي   تـولي بينما  ،إلجراءات مواجهة الشغب التشريعي الجانب

جانب التجريم والعقاب في الشريعة اإلسالمية والقـوانين الوضـعية   
ـ معالدراسة وبـاألخص  لحوادث الشغب األولوية في  النظـام   ةالج
  .جرائم الشغبلالسعودي والقانون المصري 
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sÛbrÛa@szj½a@Z–Ï@áîÄämóÜÇ@Ýàn’íë@òa‰†Ûa@ÞìZ@ @

@ @

Þëþa@Ý–ÐÛa@Zéibjcë@kÌ’Ûa@âìèÐßZ@ @

  .مفهوم الشغب: المبحث األول
  .التجمعات البشرية والشغب: المبحث الثاني
  . أسباب الشغب: المبحث الثالث

 .النظريات المفسرة للشغب: ولالمطلب األ

 .العوامل المؤدية للشغب :المطلب الثاني
@ @

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZkÌ’Ûa@åß@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@ÑÓìßZ@ @

  .موقف الفقه الحنفي: المبحث األول 
  .موقف الفقه المالكي: المبحث الثاني

  .موقف الفقه الشافعي: لمبحث الثالثا

  .موقف الفقه الحنبلي: المبحث الرابع
  

Ûa–ÐÝ@sÛbrÛa@ZkÌ’Ûa@åß@òàÄãþaë@´ãaìÔÛa@ÑÓìßZ@ @

  .موقف القانون المصري من الشغب: المبحث األول
  .موقف النظام السعودي من الشغب: المبحث الثاني
مقارنة بين موقف الشـريعة اإلسـالمية والقـوانين    : المبحث الثالث

  .الوضعية من جرائم الشغب
@ @

@ @
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Zbèãb×‰cë@kÌ’Ûa@ò¹ŠuZ@ @

  .أركان جريمة الشغب: لمبحث األولا
.العقوبة المقررة لجريمة الشغب: المبحث الثاني 

@ @

ßb¨a@Ý–ÐÛa@ZkÌ’Ûa@ò¹Šu@òzÏbØßZ@ @

  .المواجهة العامة لمكافحة الشغب :المبحث األول
  .المواجهة األمنية لمكافحة الشغب :المبحث الثاني

  

·b¨aòZ@وتتضمن:@ @

 .النتائج والتوصيات 

 .المراجع 

  .المحتويات فهرس 
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@ @

@ @

@ @

Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

éibjcë@ê‰ì•@kÌ’Ûa@âìèÐß@ @
@ @

Þëþa@szj½a@ZkÌ’Ûa@âìèÐßN@ @

ïãbrÛa@szj½a@ZkÌ’Ûaë@òíŠ’jÛa@pbÈàvnÛaN@ @

sÛbrÛa@szj½a@ZkÌ’Ûa@lbjc@N@ @

Þëþa@kÜİ½a@ZkÌ’ÜÛ@ñŠÐ½a@pbíŠÄäÛaN 

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZkÌ’ÜÛ@òí…û½a@ÝßaìÈÛaN 
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Þëþa@szj½a@ @

èÐßa@âìkÌ’Û@ @

†îè·Z@ @

والنظريات  ،وأسبابه وصوره ،يتناول هذا الفصل مفهوم الشغب
وذلك من أجل وضع إطار عام فيمـا يخـص جريمـة     سرة له؛المفَّ

  .في النظامين السعودي والمصري عقابهاوالشغب 

Þëþa@kÜİ½a@Z@kÌ’Ûa@ÑíŠÈmZ@ @

وقـد   ).الشََغْب، والشَغَب والتََشغيب، تهيج الشـر : (الشغب لغة
، وال يقال شَـغَّب  .هم وشغب عليهم، والكسر فيه لغة وهو شغبشغب

كلـه  : وتقول فيه شَغَبتُ عليهم، وشغبت بهم، وشَغَبتُهم أشَغْب شَـغْباً 
  .بمعنى

تهييج الشر والفتنة والخصام، والعامـة  : والشغْب بسكون الغين  
وفـي الحـديث نهـي عـن     . تقول شغبتهم، وبهم، وفيهم، وعلـيهم 

  .)1()المخاصمة والمفاتنة المشاغبة، أي

ـ    (أو هو    ة تهييج الشر وإثـارة الفـتن واالضـطراب والجلب
  .)2()والخصام

                                                 
  .215:ص، الجزء األول ابن منظور،  لسان العرب،   )1(
طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لشـئون  (المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية،   )2(

  .260: ص) م1985المطابع، 
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 كما يكثرة الجلبة واللغط المؤدي إلى : (رف الشغب لغة بأنهع
  .)1()الشر

لشغب بأن هذه التعـاريف  خالل التعريف اللغوي لنالحظ من و  
ل يـؤدي إلـى   أن الشغب هو كل عم علىتتفق في أغلب مفرداتها 

واللغـط   ،حدوث الفتنة والمخاصمة وما يعتري ذلـك مـن اإلثـارة   
يؤدي إلى عدم استقرار األحـوال   ما ؛والتوتر وعدم الهدوء والسكينة

  .األمنية

استخدام أي قدر من القـوة  (: هأنمن التعاريف الفقهية للشغب و  
ـ   ذا أو العنف لإلخالل باألمن العام أو التهديد باستخدامها إذا كـان ه

التهديد مصحوباً بإمكانيات التنفيذ الفوري عندما يقع من شـخص أو  
  .)2()أكثر دون سبب مشروع

  كما عالصـورة الماديـة   ": ف الشغب عند فقهاء القانون بأنهر
الناتجة عن العنف الذي يلجأ إليه المتظاهرون أو التهديـد باسـتخدام   

  .)3("نفيذ الفوريالعنف إذا كان هذا التهديد مصحوباً بإمكانيات الت

ـ تجمع بشري ظاهر محظور، ب(: وعرفه آخر بأنه   ة القيـام  ني
بأعمال مخلة باألمن حدثت أو على وشك الحدوث، لتحقيق مطالـب  
معينة، وقد يكون لهذا التجمع قيـادة تتـولى التخطـيط والتوجيـه     

  .)4()واإلشراف

                                                 
، )م، بيـروت 1999، 28دار المشـرف األميريـة، ط   (المنجد في اللغة واألعالم، مـادة شـغب،     )1(

  .345:ص
  .24: ، ص جمهر والشغبأساليب السيطرة على التايليجيت، ركس،   )2(
  .57: ، صالتعامل مع شغب المالعب الرياضية، محسن، العبودي  )3(
، مطابع األمن (كراس التدريب الموجز في مجال السيطرة على الشغب، ). ت.د(الجعيد، معيوض،   )4(
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  ويالختام السـيئ والسـلوك   ( بعض الباحثين الشغب بأنهف عر
جرامي الخطير الذي يمكن أن ينتهي إليه أي نـوع مـن أنـواع    اإل

 لوالعنـف لإلخـال   ،التجمعات حيث يلجأ أفراده إلى استخدام القـوة 
  .)1()أو يهددون تهديداً جدياً باستخدام القوة ،باألمن

كما عَتظاهر أو تجمهر أو تجمع عدد كبير من : (فه آخر بأنهر
مصـدراً إلشـاعة العنـف     نون عن طريق االتفـاق األشخاص يكو

  .)2()والفوضى والتخريب واإلخالل باألمن العام

مجموعة النشاطات التي ترتكز ( :رف الشغب بأنهومنهم من ع
ه إلـى اختـراق   على القوة العددية أو التي تتسم بالعنف، والتي توج

القوانين واألنظمة الهادفة إلى الحفاظ على النظـام العـام للدولـة،    
يصاحب هذه النشاطات أعمـال تخريـب ودمـار تلحـق     وغالباً ما 

ة السـيادية  بالضرر بالوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي والهي
  .)3()للدولة

شروع المتجمهرين ( :هوفي حين ذهب البعض إلى أن الشغب 
والمتظاهرين في استخدام القوة والعنف وإشاعة الفوضى والتخريـب  

  .)4()واإلخالل باألمن والسلم العام

وقد عرتجمهر ( :هادي سودريان وجون أوكتيل بأنه ف الشغب

                                                                                                                                            
  .12: ، ص)الرياض: العام

: ص): م1989الوسطى، دبيمطابع المنطقة العسكرية (الشربيني، صالح الدين، عمليات الشرطة،   )1(
29.  

: مطابع كوستا كوماس وشـركاه، القـاهرة  (السباعي، محمود، إدارة الشرطة في الدولة الحديثة   )2(
  .684: ص) م1963

  .585:، ص)م1997: مطابع األمن العام، عمان(العمرات، أحمد صالح، إدارة الشرطة المعاصرة،   )3(
  .172: ، ص)م1997أكاديمية الشرطة، : لقاهرةا(درويش، محمد، إدارة عمليات الشرطة،   )4(
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كبير ألشخاص يؤدي عملهم الذي يتفقون عليه إلى تحقيـق غـرض   
لـيط  وقالوا أنه يشبه خ. غير مشروع، وإلى إشاعة العنف والفوضى

البارود الساكن الذي ال يحتاج إشـعاله إال لمجـرد شـرارة عـود     
  .)1()ثقاب

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZbÐ½akÌ’Ûa@âìèÐ½@òÏ…aŠ½a@áîçZ@ @

إيضاح المفاهيم القريبة والمرادفة لمفهوم الشـغب   من الواجب
دث عند القـارئ،  ونقاط االلتقاء واالختالف لتالفي اللبس الذي قد يح

على النحـو  وسيكون تناولها قريبة من الشغب  ن هذه المفاهيمإحيث 
  . )2(التالي

ïãa†uìÛa@ÝnØnÛa (Psychological Crowd)  

ع من األفراد تربطهم غايـة واحـدة أو يسـتجيبون    مجهو تَو  
  .عاطفياً لسبب معين بطريقة موحدة

âbyŒÛa (Physical Crowd):  

هو تجمع من الناس يزدحم بهم مكان معين دون أن تربط بينهم   
  .وحدة فكرية أو وجدانية

ïãìãbÔÛa@Ë@ÉàvnÛa (Unlawful Assembly):  

بقصد ارتكاب عمل غير مشروع  هو اجتماع شخصين أو أكثر  
  .تم تفريقهم قبل أن يقدموا على أي خطوة إيجابية لتنفيذه

                                                 
القاهرة مصطفى، محمد جالل، خطة مكافحة أعمال العنف الجماهيري سلسلة األبحاث معهد القادة،  )1(

  .152مسجل رقم  ،
  .، وما بعدها23: ، صأساليب السيطرة على التجمهر والشغبايليجيت، ركس،   )2(
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@ @

õbËìÌÛa (Rout):  

بط بينهم الرغبة فـي الخـروج   تجمع من شخصين أو أكثر تر  
على القانون ويصبحون جماعة شغب إذا هم نجحـوا فـي تحقيـق    

  .مآربهم

kÌ’Ûa@òÇbº (Mob):  

 لياتهمه اإلحسـاس بمسـئو  هو تجمهر غير منظم فقد أعضـاؤ   
  .الشخصية واحترامهم للقانون

æìjËb’½a (Affray):  

ويثيرون الفزع  ،أو أكثر يتعاركون معاً في مكان عام هم اثنان  
  .رون صفو السكينة العامةأو يعكَّ ،والخوف في نفوس المواطنين

وال شك أن األصل في الشغب هـو أن يقـع دون تـدبير أو      
تخطيط وإال عوالمؤامرات اإلجراميـة   ،ل االتفاقات الجنائيةبيمن ق د

  .والتي تتحين فرص وقوع االضطرابات لكي تقوم بتنفيذ مخططاتها

أن الشغب هو شكل توافقي لجرائم العنف، حيث يثيـر   ويرى  
حادث عابر أو نبأ مفاجئ الجماهير فتتحول منصـهرة فـي بوتقـة    

ن وراء النبـأ  انفعالية تهدر بالهتاف ضد من تسبب بالحادث أو كـا 
وتتكون لدى الجماهير نفسية جماعية مستقلة عن نفسية كل فرد فيها 
فتنطلق في أعمال العنف من إتالف، أو حريق عمـد، أو إيـذاء، أو   

ويسأل عن الفعل مـن ارتكبـه   صالًأمة ثََّؤقتل أو سرقة أو أفعال م ،



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

فقط خالفا للشكل االتفاقي لجرائم العنف حيث يسأل المتفقـون عـن   
المتوقع األفعال التي قاموا بها، وكذلك عن الفعل أو األفعال فعل أو ال

  .)1(حدوثها لهذا االتفاق

قوانين الدول الديمقراطية تسـعى إلـى    وبالرغم من أن معظم
حرية التعبير عن الرأي، إال أنها قد حددت ذلك من خالل القنـوات  

النيابيـة  الرسمية التي وضعتها الدولة أو أشرفت عليها مثل المجالس 
أو نواب الشعب أو من خالل األحزاب السياسية المختلفـة أو عـن   

  .طريق وسائل اإلعالم المختلفة

شكل عفوي ودون هدف مسبق وال بأما التجمعات التي تحدث   
قيادة تتولى تنظيم هذا التجمع كما يحدث عندما يتوافد مجموعة مـن  

أو  ،العاالستطمن باب الفضول وحب  إندالع حريقاألشخاص عند 
أو االنتظـار   ،عبادة معينة ءأو التجمع بقصد أدا ،عند وقوع مشاجرة

 ،لمجموعة من األشخاص عند محطات النقل العام أو سـكة الحديـد  
غب وإنما يجب على سلطات الدولـة  وخالف ذلك ال يعد من قبيل الش

هذا التجمع حتى ال يتحول إلى صورة مـن صـور الشـغب    متابعة 
ل أفراد التجمع أو خطابات حماسية بديدها من قنتيجة إلشاعات تم تر

رنانة تدعو إلى التمرد والعصيان أو نتيجة لخطأ غير مقصود مـن  
  .أثناء متابعة هذا التجمعفي رجال األمن 

وقد قام علماء االجتماع بمحاوالت لتعريف الشغب فقد عرفـه    
 أحد جوانب العنف وأنه سلوك يميل إلى إيقـاع "جراهام بل على أنه 

                                                 
اصر، منشورات جامعة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،     عيد، محمد فتحي، ،اإلجرام المع: انظر  )1(
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ا والهم بصرف النظر عمماألذى الجسدي باألشخاص أو خسارة في أ
  ."إذا كان السلوك جماعياً أو فردياً

استخدام القوة لتحقيـق مطالـب   ( :كما عرفه أرنست هاج بأنه  
معينة ويعتبر بالنسبة لمسبب العنف أو الشغب سلوكاً شرعياً وبالنسبة 

األمن واالستقرار في جهته لتحقيق اللسلطات سلوكاً منحرفاً يجب مو
  .)1()المجتمع

يحالـة  : (رف الشغب في موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بأنهع
 أو فرداًً ،عنف مؤقت ومفاجئ يعتري بعض الجماعات أو التجمعات

 المفـروض أحياناً وتمثل إخالالً باألمن وخروجاً على النظـام   واحداًً
للسـلطة أو   ل ال تغير منهتحدياً ولكن ألنها نص منقوتمثل أنها كما 

ية أو إضـراب  ملمندوبيها على نحو ما يحدث من تحول مظاهرة سل
منظم تصرح به السلطة إلى هياج وعنف يؤدي لإلضرار بـاألرواح  

  .)2()والممتلكات

ومن البديهي أن جميع الدول في شتى أنحاء العالم تطبق المبدأ   
أمهاتهم أحـراراً  الذي يؤمن بأن جميع الناس سواسية وقد ولدوا من 

فليس هناك سبيل المتهانهم وظلمهم وسـلب حقـوقهم أو مصـادرة    
آرائهم ورغم أن كل الدول الديمقراطية تسعى لتوفير سـبل العـيش   
الكريم، غير أن هذه الدول ال تستطيع أن تلبي مطالب جميع أفـراد  
الشعب على أساس توازن حسابي كامل ألسباب عديدة منها تعارض 

                                                 
أكاديميـة  (أعمال الندوة العلمية للقضايا األمنية العامة، مجموعة بحوث العنف والتخريـب،  : نظرا  )1(

  .5: ، ص)م1988الشرطة، القاهرة، 
  .414: ، ص)د الصباح، القاهرةدار سعا(طه، فرج، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،   )2(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  . من الناس مع مصالح مجموعة أخرى مصالح مجموعة

: ففي بلد ديمقراطي مثل كوريا مثالً هناك مثـل شـائع يقـول   
  ).قبضة اليد أقوى من القانون(

أثناء حياته عـن   في ومعنى هذا أن حل مشكلة تعتري اإلنسان  
طريق استخدام القوة البدنية أسهل من حلها عن طريق القانون الـذي  

  .شرعيةسنته الدولة للناس بطريقة 

  فـإذا أثـرت   . اهد من خالل حياتنا الحديثة المعاصرةشَوهذا م
عية، مجموعة األنظمة التي تسير األعمال الحكومية على طبقة اجتما

ميل إلى اللجوء إلى اسـتعمال القـوة    فإنه ينشأ عند أفراد هذه الطبقة
من الضغط على الحكومة للدفاع عن مطالبهم  باعتبارها نوعاًالبدنية 
  .صةالخا

احتشاد عدد ": ف للشغب من قبل فقهاء القانون هووأفضل تعري
من الناس، سواء في صـورة تجمهـر أو تظـاهر أو إضـراب أو     
اعتصام، أو في أي صورة أخرى، وتحت تأثير االنفعال، حيث يختل 
اتزان صواب الجموع، ويفقدون احترامهم للنظـام العـام والقـانون    

واالعتـداء وجـرائم التـدمير     فيندفعون إلى ارتكاب أعمال العنـف 
  .)1("والتخريب

به فـي هـذه الدراسـة     ذَخأُُوهذا هو التعريف اإلجرائي الذي 
  :وذلك لألسباب التالية

                                                 
، )م1969، يوليـو  46مجلة األمـن العـام، العـدد    (محمود، محمد حسين، مكافحة االضطرابات،   )1(
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  . أنه جامع لكل صور وأشكال الشغب المتعارف عليها قانوناً .1

فيه تصوير دقيق لحاالت الشغب المحتملة شـرارتها األولـى    .2
اس على أي صـورة مـن   والتي تتمثل في تجمهر عدد من الن

صور الشغب المحتملة، على أن يكونوا في وضع غير راضين 
مـا  نفعاليـة،  إفيه عن حالهم ولهم مطالب معينة، وفي حالـة  

يتسبب في كسر حواجز األنظمة والقوانين التي تضعها الدولـة  
عتداء والعنف والتخريب وبالتالي تؤدي إلى مزيد من أعمال اإل

  .والدمار

الحاالت التي من الممكن أن تقع دون  يستثنيريف هذا التع نإ .3
أن يطلق عليها أعمال شغب، كما فـي األعمـال اإلرهابيـة    

  .والتجمعات الطائفية الدينية وغيرها

على هذا التعريف وهـو أنـه جعـل     اًخذآثمة م وفي رأيي أن
الشغب وما يترتب عليه من تخريب مقصوراً على الجماعـات دون  

  .تخريب قد يقوم به فرد، وقد تقوم به جماعةاألفراد علماً بأن ال



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ïãbrÛa@szj½a@ @

kÌ’Ûaë@òíŠ’jÛa@pbÈàvnÛa@ @

†îè·Z@ @

الشغب صورة من صور الخروج عن النظام  أنال شك فيه  ما  
 شـتى  وهو مرتبط بالتجمعات البشرية التـي تأخـذ صـوراً   العام 

حتماليـة  إيعـزز   ما واالعتصام؛ ،واإلضراب والتظاهر، ،كالتجمهر
ـ والتخريب وذلك لتغي دة صور اإلجرام،زيا  درِر مناحي الحياة المطَّ

والشطط في أفكار الناس والمفهوم الواسع والمتباين لمعنى الحريـة  
والذي قد يفسح المجال لظهور جرائم أخرى لم تكن معروفـة مـن   

والتجمع البشري قد يكون مناسبة للقيام بالشغب، وقـد يكـون    .قبل
لحدث الذي أثار الجماهير فدفعهم إلى التجمع، التجمع البشري سببه ا

وفي هـذا المبحـث يـتم    . ومن ثم يصبح التجمع سببا للقيام بالشغب
  :ع الشغب في صوره المختلفة وفقا لآلتياالتعرف على أنو

Þëþa@kÜİ½a@ZòíŠ’jÛa@pbÈàvnÛaZ@ @

تبدو التجمعات البشرية إما على شـكل تجمعـات سـلمية أو      
يكون من الصـعوبة بمكـان التمييـز بـين     وقد  ،عدوانيةتجمعات 

التجمعات السلمية أو العدوانية ووضع خط فاصل ما بـين االثنـين،   
ألن التجمع السلمي قد يتحول ألي سبب من األسـباب إلـى تجمـع    

الرصـد   بمهـام القيام  عبء األجهزة األمنية يلقي على ما ؛عدواني
  .التجمع ويتفرق تنفض مراقبة لجميع التجمعات السلمية حتىوال

وتأخذ التجمعات صوراً مختلفة وذلك حسب نظرة الباحثين في   
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  :تصنيفها إلى

1-  @@Áîİ‚nÛa@sîy@åß تجمعات مخطـط   :تنقسم إلى ثالثة أنواع وهي
والمقصود بالتجمعات . لها، وتجمعات تلقائية، وتجمعات توافقية

التلقائية تلك التي تحدث مصادفة وبدون إعداد مسبق، وتتجمـع  
  .)1(دث لحظي، وال يكون لها قيادة محددة من قبلنتيجة حا

أما التجمعات التوافقية فهي تلك التي يحكمها التوافق سواء فـي    
الفكر أو في المكان، وكذلك من ناحية الهـدف، مثـل التجمـع    

  .مباراة رياضيةلمشاهدة 

2-  Ò†a@sîy@åß  2(إلى ثالثة أنواعالتجمعات تنقسم(:  

  .تجمعات لها هدف معين •

  .عات ليس لها هدفتجم •

  .تجمعات مذعورة •

وذلك أن  ،ويختلف االجتماع العام عن صور الشغب كالتجمهر
على تـوارد الخـواطر    التجمهر يحدث عرضاً وبغير نظام أي بناء

 أو النظام العام ولذلك فهو محظور وللشرطة ،بقصد اإلخالل باألمن
  .منعه وفضه بالقوة الحق في

جميع الدساتير الديمقراطية ولكن  أمر كفلتهحرية االجتماع إن "
ع يسـتطيع أن يتـدخل   خاضعة للتنظيم القانوني، فالمشر هذه الحرية

                                                 
، )م1966طبعة دار المعـارف،  (أبو زيد، مصطفى فهمي، في الحرية االشتراكية والوحدة، : انظر  ) 1(
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

وينظم هذه الحرية ويل عليها بعض القيود التي تضـمن لهـا أال   دخ
  .)1()تتعارض هذه الحرية مع النظام العام في الدولة

   :من حيث القيادة تنقسم إلى ثالثة أنواع  -3

   .يادةتجمعات لها ق •

   .وتجمعات تخلق لها قيادة وقتية •

  .)2(وتجمعات بال قيادة •

ب علينـا أن   توجيه اإلسهاب في بيان أنواع الشغب وصور قبلو  
إلى مظاهر الشغب وأمثلته العملية والتـي تظهـر علـى    نشير 

  :، والتي منهاأرض الميدان

يمثـل  حيـث  : االعتداء على رجال الشرطة بالقول أو الفعـل   -1
ء على رجال الشرطة أحد مظاهر الشغب الشـائعة فـي   االعتدا

كافة المجتمعات، وذلك ألن الشرطة هي المكلفة بصـد أعمـال   
الشغب، وقد يكون الهدف من هذا االعتداء مجرد رد فعل للجهة 
التي تتصدى للشغب وذلك في حالة هياج الجماهير ومطـالبتهم  

لـى  ببعض المطالب، وقد يكون هدف المشاغبين من التعـدي ع 
رجال الشرطة هو إظهارهم بمظهر الضعف، وبالتـالي تثبـت   
جماعة الشغب للمجتمع أن جهاز الشرطة غيـر قـادر علـى    

ويسـتخدم  . لثقة المجتمع فيه أهالً ليسحمايته، والنتيجة هي أنه 
القـذف  : في االعتداء على رجال الشرطة وسائل كثيـرة منهـا  
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  .األسلحة وخالفهواستخدام بالحجارة 

التي تلهب حمـاس األفـراد    الهتافات العدائية والشعاراتديد تر  -2
 لجانـب وتحثهم عل المشاركة والتعبير عن رأيهم، وفي هـذا ا 

إلقاء الشعارات من خالل  لتحريض الجمهورالشغب قادة  يخطط
  .المؤثرة والعبارات الرنانة

يعتبر التخريب أخطر مظاهر الشغب، ويأخذ التخريب  :التخريب  -3
الحرائـق بالشـوارع والميـادين     لمنها إشـعا صوراً متعددة 

  .ومحطات البنزين وخالفه

قد يعمد المشاغبون إلى وضع المواد المتفجرة فـي   :االنفجارات  -4
بعض األماكن الهامة، وقد تكون االنفجارات نتيجة للحرائق التي 
أشعلها المشاغبون كما لو طالت نيران الحرائق أحد مستودعات 

  .أنابيب الغاز مثالً

نظراً لحالة الفوضى التي يحدثها الشغب، فإنـه   :السلب والنهب  -5
تجري عمليات سلب ونهب من المحـالت التجاريـة والبنـوك    
والمنازل والسيارات وغير ذلك، حيث تعتبر أحـداث الشـغب   
فرصة لمرضى القلوب وضعاف النفوس لتنفيذ أهدافهم الدنيئـة  

  .المتمثلة في االعتداء على ممتلكات الغير

وضع العوائق واإلطارات المشتعلة في الطرقات إلعاقة تحـرك    -6
هذا باإلضافة إلى مظاهر أخـرى يتخـذها   . قوات فض الشغب

الهجوم على المنشآت الحكوميـة الهامـة كأقسـام    : ب مثلغالش
باسـتخدام   الشرطة واإلذاعة والتلفزيون، وإحداث الضوضـاء 
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التخريبية إلى غير ذلك من المظاهر . مكبرات الصوت واألبواق
  .  )1()للشغب

غير أنه ال يمكن بأي حال حصر التصرفات التي يقـوم بهـا     
إضافة إلى مـا ذكـر هنـاك    و ،جمهور الشغب ضد رجال الشرطة

مظاهر وسلوكيات أخرى مثل قذف الحجارة ضد رجال الشـرطة أو  
أثناء عمليات  في استخدام األسلحة اليدوية التي قد يتم االستيالء عليها

المظاهر أيضاً القيام بأعمـال ضوضـائية وذلـك    هذه من و .الشغب
بتسيير الحشد الجماهيري مصحوباً باألغاني والصياح وما يواكبهـا  
من تفجير للقنابل الصوتية وغيرها، أو االعتداء على وسائل النقـل  

وسيارات نقل تكون متواجدة في منطقة الشـغب نفسـها    حافالتمن 
اً عن الهدف األصلي الذي قـاموا  غير أن اعتدائهم عليها يكون بعيد

من أجله، أو افتعال الحوادث المدبرة أو الوهمية كارتكاب حادث قتل 
 المملوكـة  أو للدولـة  الحيوية مدبر أو القيام بتخريب إحدى المنشآت

  .ألفراد والمؤسساتل

فـي أغلـب   التي يلجأ إليها المشـاغبون   أساليب الخداعومن   
ي مقدمة الصفوف وذلك لمنع رجال وضع النساء واألطفال فاألحيان 

األمن من التقدم وااللتحام بالمشاغبين ولثنيهم عن اسـتخدام وسـائل   
فض المظاهرات كاستخدام الغازات المسيلة للدموع وغيرهـا حتـى   

ضـد   والغضبيتمكنوا من كسب وتأييد الرأي العام وإثارة االستياء 
  .رجال األمن
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باحة قبيـل سـرد   التجمعات الم أطرح صوروال بأس في أن   
التجمعات المحظورة والتي تمثل إحدى صور الشـغب، فالتجمعـات   

  :المباحة لألفراد تتمثل في ثالث صور

üëcZ@†’§aZ   

وهو اجتماع عدد من األشخاص في مكان ما لفترة محددة دون 
المسـاجد، والحـج، والمحـالت     أماماتفاق أو تنظيم مسبق كالتجمع 

 ،أو دور السـينما والمسـارح   ،رياضيةأو في المالعب ال ،التجارية
وغير ذلك من التجمعات التي تحدث عن طريق الصدفة في حياتنـا  

  .اليومية المختلفة

bîãbqZ@@pbÇbànuüaZ   

غير أنـه إذا تجـاوزت    .عامة عادية أو انتخابيةكانت سواء 
االجتماعات أو الحشود الحد المسموح به قانوناً نجـد أنفسـنا فـي    

 ،التظـاهر  ،التجمهـر ( الشغب المختلفة وهـي جهة إحدى صور امو
  ). االعتصام ،اإلضراب

brÛbq@Z@ŠèàvnÛaZ@ @

عرفت المادة السابعة من نظام قوات األمن الداخلي بالمملكـة  
وتـاريخ   30بالمرسـوم الملكـي رقـم     ةالعربية السعودية الصادر

الحاالت التي يسـتعمل   تحديدالتجمهر وذلك عند  ،هـ4/12/1384
  :بما يليفيها السالح 

لفض التجمهر أو التظاهر العدواني الذي يحدث مـن خمسـة   "
أشخاص فأكثر إذا عرض األمن العام للخطر، وذلـك بعـد إنـذار    
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  .)1("المتجمهرين بالتفريق

تضح من خالل المفهوم السابق أن أركان التجمهر حسب ما يو
  :توضح اآلتي ورد في المادة المشار إليها

  .خمسة أشخاص على األقل أن يكون عدد المتجمهرين  -1

2-  أن يعض التجمهر األمن العام للخطرر.  

إنذار المتجمهرين بالتفرق من قبل رجـال األمـن وعصـيانهم      -3
  .لألمر

  ع المصري أحكام التجمهر بموجب القـانون  بينما عرف المشر
ل بقرار رئيس الجمهوريـة بالقـانون   عد، والمم1914لسنة  10رقم 
  .م بإضافة جديدة1968لسنة  87رقم 

التجمـع المؤلـف مـن خمسـة     " حيث يقصد بالتجمهر قانوناً  
رتكـاب أعمـال مخلـة    إأشخاص على األقل، متى اجتمعوا بغرض 

بالسلم والنظام العام، أو لتحدي السلطات في أعمالهـا، أو الرتكـاب   
أن تكون للجريمة صـفة   بالضرورةجريمة ما أياً كان نوعها، وليس 

  .)2("يتعلق بعصيان ومقاومة الحكومة ماون سياسية أو أن تك

اليومية من األحداث ما قد يطول فيه  تكرر في مظاهر الحياةوي  
التجمهر ويكون أفراد التجمع أو التجمهر عرضة للخروج عن النظام 

 فـي  بعض المظاهر االجتماعية التـي تحـدث   العام ومن أمثلة ذلك

                                                 
عربية السعودية، سراج الدين، كمال، وآخرون، الواجبات العامة لقوات األمن الداخلي في المملكة ال  )1(

  .567: ، ص)هـ1389بيروت، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (
دار الثقافة (عبد الحكيم، محمد شوقي وآخرون، اإلعداد العسكري لضباط األمن المركزي، القاهرة،   )2(

  .، وما بعدها11،ص 1، ج)م1989للطباعة والنشر، 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

السيدة زينب : ن مثلمصر كاالحتفال بميالد بعض األولياء والصالحي
البدوي، وإبراهيم الدسوقي، والحسـين  أحمد والسيدة عائشة، والسيد 

وغيرها من االحتفاالت حيث يصل أهالي المدن البعيـدة واألريـاف   
  .التي تضم األضرحةون في المناطق المتاخمة للمساجد ويقيم

لتجمع من خمسة أشخاص على األقـل  ا: "وعرف التجمهر بأنه  
تجمعهم بغرض ارتكاب أعمال مخلة بالسلم والنظـام   متى كان أكمل

أو الرتكاب جريمة ما أياً كـان نوعهـا،    تالعام، إما لتحدي السلطا
وليس من الضروري أن يكون للجريمة صفة سياسية أو تكون متعلقة 

  .)1("بعصيان ومقاومة الحكومة

  :كما عرف التجمهر بأنه

قصد تحقيـق  جرم، أو تجمعهم ب رتكاباتجمع أشخاص بقصد "  
غاية غير مشروعة فيما بينهم، ويستدل على ذلك عن قيامهم جميعـاً  
أو قيام بعضهم بتصرفات من شأنها أن تحمل األشـخاص اآلخـرين   
العاديين على االعتقاد ضمن دائرة المعقول، أن هذا التجمهر سـوف  

 من العام، أو أن هذا التجمهر سـوف يؤدي إلى اإلخالل بالنظام واأل
ستفزاز آخرين بصورة تحرضهم على اإلخالل بالنظـام  يؤدي إلى ا
  .)2("واألمن العام

احتشاد عدد من النـاس فـي مكـان مـا     ": وعرف أيضاً بأنه  
احتشاداً عارضاً تتهيأ أسبابه بالمصادفات المحضـة أو المالبسـات   

                                                 
  .127: ، صمالعب الرياضيةالتعامل مع الشغب في الالعبودي، محسن،   )1(
  .572: ، أحمد صالح، إدارة الشرطة المعاصرة، صتالعمرا  )2(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  .)1()الطارئة

كل تجمع يحصل عرضـاً  : (وهناك تعريف آخر للتجمهر بأنه  
األقل في طريق أو محل عمومي ويكـون  من خمسة أشخاص على 

  .)2()من شأنه جعل السلم العام في خطر

التجمهـر عبـارة عـن     إلى أنص من التعاريف السابقة لُخْونَ  
خمسة على األقـل بهـدف القيـام     عددهمتجمع عدد من األشخاص 
ستدعى من ي ما ؛والنظام العام ،وتهديد لألمن ،بأعمال تخريب وشغب

النظام التدخل لفض هذا التجمع أو التجمهر مـن  وحفظ  ،قوات األمن
  .أجل المحافظة على االستقرار والسكينة

ŠèàvnÛa@æb×‰c@Z  

رغم أن هناك بعض اآلراء المعارضة لوجود أركان للتجمهـر،  
وجد أن العديد من الدراسـات تناولـت أركـان     ومن خالل التقصي
  :ويتلخص ذلك في التجمهر في شكليها

  .ركن مادي  -1

  .معنوي ركن  -2

  :لتقسيم على نوعيناوبناء على هذا فقد ورد هذا 

هو الواقعة المادية المطابقـة للـنص   و: للتجمهر المادي الركن  -1
أو التظاهر لتعدي أحد رجال الشرطة  ،التجمهر :مثل .التجريمي

                                                 
كليـة الدراسـات العليـا    (جهة تجمعات العنف الجماهيري، اوهبي، يوسف محمود، التخطيط لمو  )1(

  .، وما بعدها51: ، ص)م1976والبحوث في أكاديمية الشرطة، 
دار إحياء التراث العربي في بيروت، القاهرة، مطبعة دار  عبد الملك، جندي، الموسوعة الجنائية،  )2(

  .191: م، ص1931الكتب المصرية، 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

مثال ذلك ما حدث فـي  أدى إلى وفاته،  ما؛ على أحد المواطنين
قسـم شـرطة    م المواطنونم، حيث اقتح1975ة سنة قسم السيد

السيدة بعد أن قذفوه بالطوب لوفاة أحد المتهمين من ادعاء تعدي 
وكذا ما حدث في قسم المطرية  ،ضابط المباحث عليه بالضرب

م من تجمهر وقذف بالطوب على مبنى القسم لوفـاة  1984سنة 
دعـى  أوقد توفى نتيجة نزيف حاد بالمخ و ،هم بسرقة مكنسةتَّم

  .ي ضابط المباحث عليهتعد ونالمواطن

احتشاد عدد من الناس يجمعهـم  فهو : للتجمهر المعنوي الركن  -2
أما الركن المعنوي للتجمهر فـي   .واهتمام مشترك ،هدف واحد

الجرائم العمدية فهو القصد الجنائي مع العلـم بكـل مكوناتهـا    
  . مسبقا

@kÜİ½aïãbrÛa@ZŠçbÄnÛaZ@ @

 :والظهيـر  .مناصـرة المعاونـة وال : (هي المظاهرة في اللغة  
  .)1()والمفرد والجمع في ذلك سواء .والمدد ،العون

 ،ع االضطراباتووإذا كان التجمهر هو الشرارة أو النذير بوق  
المظـاهرات تعـد إحـدى     أنوال شك في . فإن التظاهر هو بدايتها

وسائل الشغب الجماعي غير أنه يمكن التمييز ما بـين المظـاهرات   
كل خطراً على األمن العام ويتم قبلها الحصـول  السلمية والتي ال تش

مع االلتزام الكامـل   -على تراخيص من قبل الدولة بعمل المظاهرة 
بينهم وبـين المؤسسـات   فيما  اتفق عليهاالتي  بالشروطللمتظاهرين 

                                                 
  .522:الجزء األول، ص لسان العرب،ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  )1(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

والتي ال يتم فيهـا   - وبين المظاهرات العدوانية - األمنية في الدولة
وتؤدي إلـى إثـارة الفـتن     وعالحصول على تراخيص من هذا الن

ف المظاهرة رعوتُ - واالضطرابات وعدم االستقرار لألحوال األمنية
  :بأنها

والميادين العامة من شأنها  ،تجمعات تقام أو تسير في الطريق"  
  .)1( أن تجعل األمن العام في خطر

  :كما تعرف أيضاً بأنها

 تجمع بشري ظاهر بإذن من السلطة بهـدف اإلعـالم عـن   "  
مطالب معينة ومعروفة لدى السلطة بطرق سلمية خالية من العنـف  
واإلخالل باآلداب العامة ويكون لهذا التجمع قيادة تتـولى اإلعـداد   

  .)2("والتوجيه واالتصال والتنظيم

ومنهم من عف المظاهرة بأنهار:  

جتماع مجموعة من األشخاص يحدد عددهم القانون، يقومون إ"  
  .)3( "العام للخطربأعمال تعرض األمن 

  :كما عرفها آخر بأنها

عراب عـن شـعورهم بالتأييـد أو    حتشاد جمع من الناس لإلا"  
التنديد حيال السلطة العامة أو حيال بعض األوضاع أو اإلجـراءات  

                                                 
  .57: ، صالتعامل مع الشغب في المالعب الرياضيةالعبودي، محسن،   )1(
د في مجال السيطرة على الشغب، الرياض، مطابع األمـن  الجعيد، معيوض، كراس التدريب الموح  )2(

  .13: العام، ص
  .233: السباعي، محمود، تخطيط وإدارة عمليات الشرطة، كلية الشرطة، القاهرة، ص  )3(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  .)1("السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية

  :ابأنه ف المظاهرةمن عرومنهم 

خاص عن طريق االتفـاق  تجمع أو تجمهر عدد كبير من األش"  
بحيث يكونون مصدراً إلشاعة العنف أو التخريب أو اإلخالل باألمن 
العام أو هي خروج مجموعة من الناس إلى الشـارع للتعبيـر عـن    

  .)2("رأيهم في كثير من األمور

  :كما عرفت المظاهرة بأنها

حتشاد جمع من الناس لإلعراب عن شعورهم سواء بالتأييـد  إ"  
يال السـلطة العامـة أو حيـال بعـض األوضـاع أو      أو التنديد ح

  .)3("أو االجتماعية ،أو االقتصادية ،اإلجراءات السياسية

غير أن أشمل تعريف للمظاهرة من وجهة نظر الباحث جـاء  
  :على النحو التالي

جتماع مجموعات من الناس توحـدهم مطالـب سياسـية أو    إ"  
يحاولون توصيل يث حأو غيرها،  ،أو دينية ،أو اقتصادية ،اجتماعية

عـالم  ، وإلى وسـائل اإل المسئولةهذه المطالب إلى الجهات الرسمية 
والدولي وقد يكون مـن ضـمن    ،العالمية، وإلى الرأي العام المحلي

بعض الـدول الخارجيـة،   على سياسات  ،مطالبهم إظهار االحتجاج
وشـعارات،   ،والفتـات  ،فاتغالباً ما يصاحب هذه المظاهرات هتاو

ون صامتة مع الالفتات المكتوبة، كما يمكن أن تكون ثابتـة  وربما تك
                                                 

  .158: ، ص45محمود، محمد حسين، عمليات الشرطة، العدد   )1(
  .72: ، ص)1984ات الخاصة، الكويت، القو(الغوينم، مساعد صالح، الشغب ووسائل مكافحته،   )2(
  .163: ، ص)م1969، أبريل 45مكافحة االضطرابات عدد (محمود، محمد حسين،   )3(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  .)1()أو متحركة

يـومي   دة لذلك ما حدث في القـاهرة فـي  ومن األمثلة المؤي  
من تظاهر للعمال والطالب ضد بعض  )م1979يناير سنة  19و18(

، ثـم  القرارات االقتصادية الصادرة برفع الدعم عن بعـض السـلع  
وقد تـم فـرض حظـر     .م بأعمال شغبتحولت المظاهرة إلى القيا

  .آنذاك الرئيسة التجول في المدن

من وجهة نظر الباحث هو  ي يجعل التعريف السابق جامعاًوالذ  
 ،تناول جميع االحتمـاالت التعريف  من االعتبارات منها أن مجموعة

طلـق علـى هـذا    تُمن الممكـن أن  إذا وقعت لكان واألحداث التي 
تمثل فـي قيـام   تفالحالة األولى وهي  .أو المسيرة مظاهرة ،التجمع

أو الالفتات المكتوبـة مـع ترديـدهم     ،برفع الشعارات المتظاهرين
أو الرفض ألمر  ،وإظهار مطالبهم بالتأييد ،لبعض العبارات والصياح

  .للمظاهرة صورة من الصور المحتملة دتُعما، 

اء واالكتف ،والالفتات ،هي رفع الشعاراتفخرى الحالة اُألأما  
  .ومطالب جمـوع المتظـاهرين   ،وأفكار ،بحيث تعبر عن آراء ؛بها
ـ المظاهرة من الممكن  أنكما أوضح التعريف أيضاً    اًأن تأخذ موقع

كالتقائهم فـي مكـان عـام     تبرحه الحشود المجتمعةال  اًثابت اًومكان
مـن  مع االكتفاء باالنتظار في مكان محـدد  والبقاء فيه لفترة طويلة 

  .مكان آلخرمن  التنقلدون 

السـير فـي   يتمثل في وقد تأخذ حشود المتظاهرين شكالً آخر 

                                                 
  .584: ، أحمد صالح، إدارة الشرطة المعاصرة، صالعمرات  )1(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

الطرقات العامة مع مرورهم على أكثر من ملم ومكان ثابـت فـي   ع
وما يصاحب ذلك مـن حمـل لالفتـات وترديـد لـبعض       ،المدينة

  .الشعارات

أنـه أوضـح أن صـوت     أيضاً هذا التعريف يجابياتإومن  
والمتظاهرين قد يكون مهاً للرأي العام المحلي داخل حدود الدولـة  ج

مطالباً السلطات ذات االختصاص في بعض مؤسسات الدولة أو حتى 
مظاهرات ال في دثكما يح .السلطة الحاكمة في الدولة بمطالب معينة

في بعض الدول عنـد رفـع األسـعار مطـالبين الدولـة بخفـض       
   .)1(األسعار

ما حـدث فـي مدينـة     جتماعيةإألسباب  أمثلة التظاهرومن 
خدمة الصـرف   لسوءم في منطقة مصر القديمة 1981القاهرة عام 

الصحي وتأخر موظفي المصلحة في الحضور لقيامهم بواجبهم، فلما 
للمطالبة بتصحيح هـذه   ونوصلت معدات اإلصالح تظاهر المواطن

وبالرغم  من ذلك لم يتم  ومعاقبة من تسبب بسوء الخدمة، ،األوضاع
أدى إلـى   مـا ؛ المواطنين بشكل سريع يحتوي غضبهم التجاوب مع

 مـا بالحجارة والطـوب   والمارةمنهم بقذف السيارات  ةمجموعقيام 
، أي أن المظاهرة قـد  إصابة عدد من المواطنين األبرياءتسبب في 

  .القيام بالشغبمن التظاهر إلى تحولت 

 الناميـة  اند الظروف االقتصادية التي تمر بها بعض البلدعوتُ  
فـي   - ن السـلطات إ، حيث المظاهراتالمحرك األول لكل عمليات 

                                                 
  .9: ص) 49 :مقال مجلة األمن العام، العدد(صالح، نصار، االضطرابات والقانون، : انظر  )1(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

 من شـأنها التي قتصادية االقرارات التخاذ بعض إتقوم ب -تلك الدول
يدفعهم إلـى التحـرك    ماأن تؤثر على األحوال المعيشية للمواطنين 

  .للمطالبة بتعديل هذه القرارات أو إلغائها

  :المظاهراتعناصر 

  :يما يليوتمثل عناصر التظاهر ف

فال يمكـن أن تتحقـق    ؛خمسة أشخاصعن جتماع عدد ال يقل إ  -1
  .الجريمة بأقل من هذا العدد

أي البد من تـوفر   ؛عاممكان أن يكون اجتماع المتظاهرين في   -2
فال يعتد بالمظاهرة التي ال تكون علـى مـرأى    ،شرط العالنية

  .الناس كما لو كانت في مكان خاص من ومسمع

  .لسلم العام، وتقدير ذلك يكون لرجال األمنبا لاإلخال  -3

ن أوعليه فإن التظاهر يكون قريباً مـن حالـة التجمهـر إال      
، كمـا أن  فيكون متحركاًأما التظاهر  .التجمهر غالباً ما يكون ساكناً

التجمهر هو الشرارة التي تعلن عن قرب وقوع االضطرابات، بينما 
  .التظاهر هو البداية الفعلية لالضطراب

أيضاً أن التجمهـر يقـع   والتظاهر  مهربين التج ومن الفروق   
التظاهر وقد سـبقه   يقع بينما ،غير مدبرأي  ،وعفوي ،بشكل تلقائي

  .وتحريض وتدبير تخطيط

  

  



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

@kÜİ½asÛbrÛa@Z@âb–nÇüa@ @

  .)1("المنع واإلمساك بالشيء"هو  االعتصام في اللغةو  

ى االقتصاد في أي جانبية سلبية عل اًالعتصام آثارلأن ال شك و  
وإحداث األزمات بسبب  ،نه يؤدي إلى التقليل من اإلنتاجإدولة حيث 
لمواطنين، أو عدم وجـود  المواد االستهالكية التي تهم ا نقص بعض

قـوم  حيـث ت عمال الحرفية والمهنية من العمالة ببعض األ معينة فئة
واإلضراب عن أداء أي عمل داخل  ،مجموعة من العمال باالعتصام

وقد يتجاوزون ذلك إلى القيام بتخريـب األجهـزة داخـل     ،لمنشأةا
وكـل   ،ذلك عن عدم رضاهم عن األجور وخالفـه بالمنشأة معبرين 

ولين مـن أصـحاب   رسائل موجهة إلى المسؤ االعتصامذلك يعتبر 
وااللتفـات إلـى آرائهـم     ،النفوذ والقرار من أجل تحسين أوضاعهم

  .وتلبية متطلباتهم

إصرار فرد أو مجموعة من األفـراد  ( :بأنه ويعرف االعتصام  
تربطهم رابطة معينة على االمتناع عن مغادرة مكان معين إال بعـد  

  .)2()تحقيق مطالب معينة

اشترط لحصـول االعتصـام أن    ويؤخذ على هذا التعريف أنه  
ن األحداث الواقعية العمليـة  إيسبقه إضراب وهذا غير صحيح حيث 

كما عرفه  .بين اإلضراب واالعتصام الزمنيترفض مثل هذا الربط 
  :فقال آخر بنفس الطريقة

                                                 
  .517 :، صالثانيالعرب الجزء لسان ابن منظور ،   )1(
) م1990أكاديمية الشرطة، القـاهرة،  (النحاس، عبدالرحيم توفيق، فض الشغب واألعمال القتالية،   )2(
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أو مجموعة من األفراد تربطهم رابطة معينة عن  ،امتناع فرد(  
مغادرة مكان معين إال بعد تحقيق مطالب معينة، وغالباً مـا يكـون   

  .)1()مصحوباً باالمتناع عن القيام بالعمل

  :آخر بأنهوعرفه 

ألفراد إلى مكان ما، واالعتصـام  فرد أو مجموعة من ا لتجاءا(  
  .)2()والتحصن فيه وعدم مبارحته إال بعد تحقيق مطالب معينة

باحث لهذه الدراسة ال ختارهأوهذا هو التعريف اإلجرائي والذي   
التي اعترت التعـريفين اللـذين   من أوجه القصور  اًألنه تجاوز وجه

االعتصـام   دوع .حيث لم يربط ما بين االعتصام واإلضراب ؛هسبقا
حالة يجتمع فيها فئة من العمال أو الطلبة أو غيرهم ويتحصنون فـي  

وال يعنـي   ،مواقع معينة معبرين عـن سـخطهم وعـدم رضـاهم    
  .بالضرورة امتناعهم عن أداء العمل

ملة التعاريف السابقة أرى أن االعتصام يحـدث مـن   جومن   
جـود  ومع مجموعة من األفراد كما يمكن أن يحصل من فرد واحد، 

أن مـن  أو غاية يسعى أفراد االعتصام إلى تحقيقها، كما البد  ،هدف
تربط أفراد االعتصام رابطة معينة كانتمائهم إلى فئـة العمـال، أو   

وال يبرح أفراد االعتصام . الصحافة أو المحامين أو الطلبة وغيرهم
  .اعتصامهممكان 

 يتوقف نجاح أو فشل االعتصام على المكـان  :مكان االعتصام  

                                                 
  .176: ، صالتعامل مع الشغب في المالعب الرياضيةالعبودي، محسن،   )1(
  .170: درويش، محمد، إدارة عمليات الشرطة، ص  )2(
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لهذا يتحرى أفـراد االعتصـام اختيـار     ؛الذي يلجأ إليه المعتصمون
وعادة ما يلجأ الطلبة إلى االعتصام فـي الجامعـات   . أفضل األماكن

لجـأون  فيوالمعاهد نظراً لمكانة هذه المؤسسات وقدسيتها، أما العمال 
ومن أمـاكن  . إلى االعتصام في المصانع والمنشآت التي يعملون بها

والمطـارات ودور النقابـات،    ،والكنائس ،اً المساجداالعتصام أيض
 السجون وقد تكون الميادين العامـة و والمناجم، ،وكذلك المستشفيات

   .لالعتصام أماكن أيضاً

عدد م حيث جلس 1968ومثال ذلك ما حصل في القاهرة سنة 
في ميدان عبده باشا على األرض مـرددين نشـيد    كبير من الطالب

  .)1(بالدي

المعتصمين فـي  وج قد يؤدي إلى خرأن االعتصام والمعروف 
  .تتحول المظاهرة إلى شغب دمطالبهم وق مظاهرة إذا لم تُلبى

                                                 
  .112 :، ص)م1969، 46مجلة األمن العام، العدد (ن، مكافحة االضطرابات، محمود، محمد حسي  )1(
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  :اعتصام فردي  -1

نه يمكـن  عتصام الفردي تهديداً لكيان النظام العام ألاال يشكلال 
أو تحقيق بعض مطالبـه،   ،لعدول عن رأيهتالفيه بإقناع المعتصم با

ق العامة فـي الدولـة   يام أحد األشخاص بااللتجاء إلى أحد المرافكق
  .الخروج إال بعد تحقيق مطالبهوإعالنه عدم 

  :اعتصام جماعي  -2

قيام مجموعة مـن األشـخاص    عبارة عناالعتصام الجماعي 
وإعالنهم عدم الخروج إال بعـد تحقيـق    ،العتصام في مكان معينبا

ن مكان االعتصام أحد المرافـق  وتزيد درجة الخطر إذا كا .مطالبهم
وربما توقفه، وقد  ،العامة حيث يؤدي ذلك إلى اضطراب سير العمل

  .يكون االعتصام في أحد الميادين العامة

  :اعتصام مؤقت  -3

  .بمدى زمني ثابتاالعتصام المؤقت هو الذي يكون محدداً 

  :مطلقاعتصام   -4

منـي، وإن  أما االعتصام المستمر فهو الذي ال يتحدد له مدى ز
علـى  ومن األمثلة . كان في الغالب ينتهي بتلبية مطالب المعتصمين

ما اعتادت عليه نقابة المحامين بالقاهرة من االعتصام بمبناهـا  : ذلك
 تحقيق مطالـب  حتى يتماالعتصام  واستمراروإعالنها عدم المغادرة 

                                                 
    .وما بعدها 26: ، صتعامل مع شغب المالعب الرياضيةالعبودي، محسن محمد، الانظر   )  1(
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  .النقابة

   :اعتصام سلمي  -5

أثنائه أي عنـف أو  في واالعتصام السلمي هو الذي ال يحدث   
وهذا النوع من االعتصام غالباً ما يكون . مواجهة مع السلطة العامة

 ؛في الدول األوربية، أما االعتصام العدائي فيكثر في الدول الناميـة 
حيث ال يعبر األشخاص عن رأيهم إال بعد فتـرة طويلـة ويكـون    

  .االنفعال قد بلغ مداه

  :اعتصام عدائي -6

حدث غالباً من أعضاء النقابات العمالية في االعتصام العدائي ي  
ومن األمثلة علـى ذلـك حـادث     .المصانع للمطالبة بزيادة األجور

اعتصام عمال إحدى الشركات بمصانع حلوان بجمهوريـة مصـر   
العربية للمطالبة بزيادة الحوافز ولم ينته إال بتحقيق مطالب العمـال،  

نتيجة  ،م1984ة سنة وكذلك اعتصام الطالب بجامعة األزهر بالقاهر
مصرع زميل لهم في حادث مصادمة سيارة شـرطة كانـت تسـير    
بسرعة في مدينة نصر ورغم تقديم السائق للمحاكمة السريعة والتي 

  .في الجامعة ظلوا معتصميندانته وحكمت بحبسه إال أن الطالب أ

ŠçbÄnÛaë@âb–nÇüa@´i@Òý¨a@éuëcZ@ @

حتى فـي  كذلك ثاره وآ االعتصام قريب الشبه من التظاهر في  
إال أنه يختلف عنه في عـدة   ،طريقة تعامل رجال السلطة العامة معه

  :نقاط هي

وهو شرط أساسي من (ال يشترط في االعتصام تعدد األشخاص   - 1
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  .إذ قد يقع االعتصام من شخص واحد فقط) شروط التجمهر

  .يتصف االعتصام عادة بالسكون، أما التظاهر فصفته الحركة  -2

لتجمهر فال يشترط الرابطة ضرورية بين أفراد االعتصام، أما ا  -3
  .وجود رابطة بين أفراده

 ،غالباً ما تكون مطالب المعتصم أو المعتصمين مطالب شخصية  -4
 ،أو سياسـية  ،أما مطالب المتظاهرين فمتعددة قد تكون شخصية

  .أو اجتماعية

ين الذين يسهل التفاهم مع المعتصمين وإقناعهم بعكس المتظاهر  -5
  .وإقناعهم أمراً عسيراًً ،يكون التفاهم معهم

الخسائر التي قد تنتج عن االعتصام غالباً مـا تضـر بفـرد أو      -6
مؤسسة معينة أما الخسائر التي قد تنتج عن الشغب فغالبـاً مـا   

   .)1(تصيب األموال العامة

بين التظاهر واالعتصام الباحث أن االختالف يرى مما سبق و
  :الصور التالية ال يخرج عن

إذ قد  ؛ال يشترط في االعتصام تعدد األشخاص :من حيث العدد .1
بينما التظاهر ال بـد أن   ،يقع االعتصام من شخص واحد فقط
 .يقع من خمسة أشخاص على األقل

                                                 
  .259: السباعي، محمود، تخطيط وإدارة عمليات الشرطة، ص  ) 1(
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الرابطة ضرورية بين أفراد االعتصام، أما  :من حيث الرابطة .2
ـ   د ينضـم  في التظاهر فغالباً ال توجد بين أفراده رابطة بـل ق

 .للمظاهرة العديد من الفضوليين

غالباً ما تكون مطالب المعتصمين مطالـب  : من حيث الغرض .3
فمطالبهم قد تكون خاصة أو قد تكون  رونأما المتظاه ،خاصة
 .)سياسية أو اجتماعية مثالً(عامة 

يسهل التخاطـب أو التفـاهم مـع أفـراد     : من حيث التفاهم .4
 .اهرين والتفاهم معهمويصعب التخاطب مع المتظ ،االعتصام

غالباً ما يكون األثـر السـلبي فـي    : الخسائر أو األثر الناتج .5
االعتصام ولكن قد تحدث خسائر أحياناً إذا كان االعتصام فـي  
منشأة اقتصادية أما في التظاهر فالخسائر تكـون كبيـرة فـي    
األموال العامة والخاصة وذلك بسبب تصرفات الغوغـاء مـن   

 .يترك في األغلب أثراً إيجابياً سيئاً ، ونهب وهو ماتحطيم 

يتصف االعتصام بالسكينة، أمـا التظـاهر   : من حيث السكينة .6
 .فصفته الحركة

وهذه الخالفات السابقة تؤثر دائماً في عملية التخطـيط لفـض   
  .االعتصام
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   .)واالمتناع عنهالكف عن الشيء ( :هو اإلضراب في اللغة  

ة المقصود باإلضراب ال بأس من ذكر بعض التعاريف ولمعرف  
امتناع " :فمنهم من عرفه بأنه ؛التي أوردها بعض الباحثين القانونيين

فرد أو عدد من األفراد عن أداء أعمالهم بقصد تحقيق غرض معين 
  .)1("أو خاصاً ،سواء كان هذا الغرض عاماً

بعمـل   امتناع فرد أو جماعة عـن القيـام  " :وعرفه آخر بأنه  
أو  ،أو نظاماً مدة معلومة أو مجهولة بطـرق سـلمية   ،مطلوب عقداً

  . )2("عدوانية لتحقيق مطالب معينة

ـ    ومن  التعريفـات المميـزة التـي عنـه أف بهـا اإلضـراب   ر:  
عن القيـام بـأداء   فيه  فرد أو عدة أفراد، يمتنع األفرادإضراب من "

ح، ويقصـد مـن ورائـه    واللوائ، أعمالهم المكلفين بها طبقاً للقوانين
ـ اًفردي(تحقيق غرض عام أو خاص وقد يكون  ، مسـتمراً  اً، وجماعي

وغالباً ما يقع اإلضراب من فئة من العمال ) أو عدائي اً، سلمياًومؤقت
تقليـل  ودفع األجور، ": والموظفين بقصد تحقيق مصالح خاصة مثل

من ساعات العمل، تأييد موقف معين، ويكون له تأثير على اقتصاد وأ
   .)3("البالد

ألنـه   ،هذه الدراسة عتمدتهاالذي وهذا هو التعريف اإلجرائي 
وعناصره وهو  ،لشروطه  ومبيناًلجميع صور اإلضراب  شامالًجاء 

                                                 
  .19: لضباط األمن المركزي، صعبدالحكيم، محمد شوقي وآخرون، اإلعداد العسكري   ) 1(
  .15: الجعيد، معيوض، كراس التدريب الموحد في مجال  السيطرة على الشغب، ص  ) 2(
  .15: النحاس، عبدالرحيم توفيق، فض الشغب واألعمال القتالية، ص  ) 3(
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أنه يقع من الجماعة كما يمكن أن يقع من األفراد، وأنـه البـد مـن    
امتناع األفراد عن أداء أعمالهم، فضالً عن أنه البد من وجود هدف 

  .اًأو خاص اًاألفراد إلى تحقيقه سواء كان هذا الهدف عام يسعى

واجتماعية  ،وأمنية ،سياسية اًأن لإلضراب أخطارفي وال شك   
كبيرة ناهيك عن المخاطر االقتصادية، والسيما إذا كان المشـاركون  

حيث  ؛فيه يعملون في إحدى المنشآت االقتصادية اإلنتاجية في الدولة
قد يصيب اقتصـاد    ما ؛ل إلى توقف اإلنتاجيؤدي رفضهم ألداء العم

ـ    ف البالد باالنهيار، إذ البد من التدخل وإنهائه قبـل تصـاعد الموق
  .عن طريق تدخل أطراف أخرى ألسباب مختلفة وتعقيده

ومن أخطر أنواع هذا اإلضراب ما يحدث من عمال المرافـق    
ـ   ير العامة، وذلك أن القاعدة العامة التي تحكم هذه المرافق هـي س

فاألفراد يعتمدون على هذه المرافـق   ؛رادالمرافق العامة بانتظام واطِّ
  .العامة في تنظيم أحوال معيشتهم

وسبب تجريم اإلضراب في المرافق العامة على وجه التحديـد    
يرجع إلى تعلق المواطنين في المجتمع بهذه المرافق لما تؤديه مـن  

الً م يكـون مسـؤو  دخْتَسإذ ال جدال في أن الموظف أو الم، خدمات
)1(.مسئولية تأديبية إذا امتنع عن تأدية واجب من واجباته الوظيفيـة 

    

 124في المـادة   المصري عتشريد في ذلك على نص النستُوُأ
إذا ترك ثالثة علـى األقـل مـن المـوظفين أو     ( :عقوبات على أنه

                                                 
القـاهرة، أكاديميـة   (الحميد، جرائم الشغب ومشروعية إجراءات مواجهتهـا،   ل، عبدسع: انظر  )  1(

  .43: ، ص)م1981لشرطة، ا
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المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة  االستقالة أو امتنعـوا  
مداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم، متفقين علـى ذلـك أو   ع

رض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مـدة ال  غمبتغين منه تحقيق 
تقل عن ثالثة شهور وال تجاوز سنة وبغرامة ال تزيـد عـن مائـة    

م وأصبحت الغرامة المالية 1951عام  24معدلة بالقانون رقم . )جنيه
  .جنيه) 500(
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من خالل االطالع تبين أن اإلضراب ال يخرج عـن الصـور     
  :التالية

وهو الذي يقع من شخص واحد، باالمتنـاع  : اإلضراب الفردي - 
هو الوسيلة الوحيدة  اإلضرابعن القيام بعمل ما اعتقاداً منه أن 

عن تناول الطعـام والشـراب    ينلتحقيق غايته، كإضراب السج
 حتىم محاكمته من جديد، أو حتى يتم إعادة التحقيق معه ومن ث

يتم نقله إلى سجن أخف قيوداً من السجن المودع به، وكإضراب 
نتيجة لظلم تعـرض لـه مـن أحـد      ن العملعالموظف العام 

  .رؤسائه

وهو الذي يحدث من عدد كبير من النـاس  : اإلضراب الجماعي - 
أو إضـراب  كإضراب الطلبة بغرض تخفيف مناهج الدراسـة،  

ومن أمثلة ذلك أيضاً العموميين لغرض ما  طائفة من الموظفين
ما حدث في جمهورية مصر العربية من امتناع سائقي قطارات 

أدى إلـى   مام، 20/7/1986السكة الحديد عن العمل في تاريخ 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

 .ارتباك في حركة السفر بين األقاليم وتعطيل مصالح المجتمـع 
 .وهذا النوع من اإلضراب يؤدي دائماً إلى التظاهر

 .أي محدد بفترة من الزمن ينتهي بانقضائها،: المؤقت اإلضراب - 
م 1986أبريـل   –القـاهرة  في  نمحاميالومن األمثلة إضراب 

على القبض على أحد المحـامين فـي أحـد القضـايا      احتجاجاً
ضـبط وقـد أثبـت    لوادعائهم تعرضه لتعذيب بدني من جهة ا

في محاضر الجلسات عبر المحاكم إضـرابهم عـن    ونالمحام
سيارات  يلمدة ساعتين، ومن األمثلة أيضاً إضراب سائق العمل

األجرة في فرنسا عن العمل لمدة ساعتين احتجاجاً على ارتفـاع  
أسعار الوقود، وكإضراب باعة الصحف في الواليات المتحـدة  
األمريكية لمدة يوم واحد إنذاراً ألصحاب الصحف برفع حصتهم 

 .التي يتقاضونها نظير قيامهم بالتوزيع

ينتهي عنده، وقـد   موعد له فرعال ي وهو :ضراب المستمراإل - 
حدث أن استمر إضراب عمال المرافق فـي إنجلتـرا بضـعة    
أشهر، وهذا النوع يعد من أخطر أنواع اإلضراب وأشدها تهديداً 

 .ةالعاموالمصلحة لألمن 

ال يلجأ إلى العنـف   وهو نوع من اإلضراب :اإلضراب السلمي - 
القـائمون  مت وسـكون كـأن يعمـد    وال يقره ويجري في ص

 .االمتناع عن الذهاب إلى مقر أعمالهم إلىباإلضراب 

وهـو الطـابع الغالـب     غيـر السـلمي  " :اإلضراب العدواني - 
لإلضراب، فال يجنح إلى السلم وال يعترف بـه كوسـيلة مـن    

العنف في سبيل تحقيـق  طريق وسائل التفاهم، وال يؤمن بغير 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

 )1(".أهدافه

واع الشغب الشائعة الحدوث فإنها تتمثل في األنواع أما من ناحية أن

   :التالية

òî™bíŠÛa@kÇý½a@¿@kÌ’ÛaZ@ @

والشغب ظاهرة واسعة االنتشار فـي   ،أصبحت ظاهرة العنف
وهذه الظاهرة ليست حديثة في المجال الرياضي  .المالعب الرياضية

ـ  و وإنما هي ظاهرة قديمة قدم الرياضة التنافسية، ولكن الجديد هنا ه
والشغب وتغير طبيعته، حيث أصـبحت هـذه    ،تعدد مظاهر العنف

فـالكثير مـن الجمـاهير     ؛الظاهرة تتعدى حدود المالعب الرياضية
الرياضية أخذوا يحتفلون بعد الفوز بطريقة غير حضارية عن طريق 

  .االعتداء على اآلخرين وإلحاق األذى والضرر بهم أو بممتلكاتهم

بدنيا أو لفظيا يهدف إلـى إلحـاق   وقد يكون السلوك العدواني 
ويفرق المتخصصـون  . األذى الجسدي أو الضرر النفسي باآلخرين

، العدوان: ين من أنواع العنف وهمافي علم النفس الرياضي بين نوع
فعندما يكون الهدف من السلوك العـدواني  . وسيلةباعتباره والعدوان 

هدة األلم أو األذى وإصابتهم بضرر والتمتع بمشا ،هو إيذاء اآلخرين
ـ فالذي يلحق بهم من جراء ذلك،  د إن العدوان هنا يعتبر غاية في ح

  .ذاته

واألذى بـاآلخرين   ،استخدام العنف إللحاق الضرر يكون بينما
أو إرضـاء   ،بغية الحصول على تشجيع خارجي كتشجيع الجمهـور 
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

. ذاتهـا  فـي المدرب يعتبر العنف وسيلة لغاية معينة وليست غايـة  
 اًواستخدام اًيعتبر األكثر شيوع وسيلةرغم من أن استخدام العنف وبال

في الوسط الرياضي إال أننا نجد أن كال النوعين يهدف إلـى إيـذاء   
اآلخرين وال يمكن تبريرهما في الوسط الرياضي بـأي شـكل مـن    

  .األشكال

السـلوك  هناك العديد من النظريات التي تهدف إلى تفسـير  و
التعرف على األسباب المؤدية إلـى  ولرياضي في المجال ا العدواني

فقد الرياضيين السيطرة والتحكم في تصرفاتهم وانفعـاالتهم، فهـي   
تذهب في تفسير العنف إلى أنه تعبير عفوي عن الغريزة أو ردة فعل 

ومـن أهـم   . إزاء اإلحباط، أو نتيجة طبيعة التعلم والتكيف مع البيئة
نظريـة  : في المجال الرياضيالنظريات التي تساعد على فهم العنف 

نظرية التعلم االجتماعي، ونظرية اإلحباط والغرائز، نظرية اإلحباط، 
  )1(.المعدلة

تفترض نظرية الغرائز أن اإلنسان يولد ولديه استعداد مسـبق  
أو عن طريق التنفيس فـي   ،للعدوان، والذي قد يظهر بشكل مباشر

  .مثالً ياضيةالر كالمنافساتالمواقف المقبولة اجتماعيا، 

ال إ همـا ة اإلحباط أن العنف والعدوان ما بينما تفترض نظري
فـي  و. إلى القيام بالسلوك العـدواني  اًنتيجة اإلحباط الذي يؤدي دائم

المقابل تفترض نظرية التعلم االجتماعي أن العنف والعدوان ظـاهرة  
مكتسبة عن طريق المالحظة والمحاكـاة، ويتعلمهـا األفـراد كمـا     
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

نجـد نظريـة    اًأخيـر . وع من أنواع السلوك األخرىأي ن يتعلمون
اإلحباط المعدلة والتي تفترض أن العنف نتاج التفاعل بين اإلحبـاط  

إلى العنف ولكنـه يعـزز    اًفاإلحباط ال يقود دائم ؛والتعلم االجتماعي
من احتمالية حدوثه نتيجة استثارة الغضب الذي يخلـف حالـة مـن    

العدواني ولكن االستعداد للعدوان ال يعتبـر  االستعداد للقيام بالسلوك 
ـ  اًكافي اًحد ذاته سببفي  للعدوان، ولكالـتعلم والظـروف البيئيـة     ن

 أوفي حدوث السلوك العـدواني   اًحاسم اًدوربان عيلالمحيطة بالفرد 
  .عدمه

م تعتبر ظاهرة العنف والشغب في المالعب العربية بشكل عـا 
هي عليه في المالعب  ماوحدة  اًوفي السعودية بشكل خاص أقل عنف

الغربية، ولكن بالرغم من ذلك نرى أنها أخذت تتزايد فـي وسـطنا   
الرياضي خالل السنوات األخيرة، فهنـاك الكثيـر مـن األحـداث     
والتصرفات غير الحضارية التي تعقب انتصارات المنتخب أو الفرق 

 تـؤدي  مسؤولة المحلية والدالة على سوء سلوك عام وتصرفات غير
وينتشر . إلى إلحاق أضرار بدنية ونفسية بالشخص نفسه أو باآلخرين

والشغب في كثير من األحيان إلى أبعد من محيط المالعـب   ،العنف
فيظهر في الشوارع ووسائل النقل عن طريق اسـتخدام السـيارات   
بشكل غير حضاري وإطالق األصوات المزعجة وتعطيـل السـير،   

هناك العديد من . ن وتدمير الممتلكاتوهو ما ينتج عنه اإلخالل باألم
والعـدوان فـي المجـال     ،العوامل التي تؤثر على حدوث العنـف 
قواعـد وقـوانين اللعبـة،     :الرياضي منها ما يرتبط بالرياضة مثل

. الجمهور، ونتيجة ومكان المنافسـة والحكام، والجوائز والمكافآت، و



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

مستوى والبدنية،  اللياقة :ومنها ما هو مرتبط بالرياضيين أنفسهم مثل
  . درجة االستثارة واالنفعال، والتنشئة االجتماعية

  :)1(هي صورشغب المالعب على ثالث  تأتي ظاهرةوقد 

  .على الحكام اعتداء :األولى

  .على الالعبين اعتداء :الثانية

  .جمهور المشجعين أو الشجار فيما بينهم اعتداء :الثالثة

خل فيها عدة متغيرات فأعمال العنف والشغب ظاهرة معقدة تد
داخلية وخارجية وتختلف آثارها باختالف الظروف، فهناك أسـباب  

قف وراء غير مباشرة وبعيدة كل البعد عن مجال الرياضة التنافسية ت
وما المالعـب الرياضـية إال المكـان     أحداث الشغب في المالعب،

  : أهمها نالمناسب إلشباع مثل هذه الدوافع الخفية وم

البحث عن كـبش  وحاجات تحقيق الذات للشباب، التعبير عن 
فداء للفشل أو الهزيمة وإلقاء اللوم على اآلخرين، أو محاولة تحقيـق  

حيث نجـد بعـض األفـراد يسـتغلون التجمـع       ؛مكاسب شخصية
الجماهيري إلطالق الزمام لعدوانيتهم الكالمية أو البدنية في الملعـب  

لمشـجعين الـذين   وخارجه، مستغلين بذلك تطلعات الشـباب مـن ا  
يحاولون التعبير عن مفـاهيمهم الخاصـة فيمـا يتعلـق بالصـداقة      

  .والرجولة والمغامرة والمخاطرة

نجد في الغالب أن أعمال العنف يقوم بها المراهقون الشـباب  و
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

إلى استخدام الشتم والصراخ وغيرها  يعمدونفي سن الدراسة، حيث 
ـ    ات العدوانيـة  من األنماط السلوكية التي تدل علـى بعـض النزع
وحتـى يـتم   . وانخفاض الوعي لمفهوم الروح الرياضية وااللتـزام 

القضاء على العنف والشغب في المجال الرياضي، ال بد من السـعي  
إلى تشجيع الحاجة إلى التعبير ومساعدة الشباب على تأكيـد ذاتهـم   

إضافة إلى التعـرف علـى   . لحملهم على البعد عن السلوك العنيف
فهناك الكثير من الدالئل علـى  . عنف وكيفية ظهورهأسباب ظهور ال

  .حدوث العنف كنتيجة طبيعية لإلحباط والتنشئة االجتماعية

في انتشار السـلوك العـدواني    اًبارز اًعالم دوريؤدي اإل كما
وذلك من خالل تعبئة الرأي العام بشكل قد يؤدي إلى رفع االستثارة 

عندما يعبر عنه  يبط والحماس المفرط والتعصب الشديد، فالحماس
ولكنه قد يؤدي  تكفل األمن واالستقرار لآلخرين، باالحتفاالت بطريقة

والعاطفة  اًا يصبح االعتزاز الوطني تعصبإلى أسوأ االنحرافات عندم
  .)1(اًوالتشجيع هيجان اًوالتفضيل حقد اًعنف

pbÈßb¦aë@‰a†½a@lý@kÌ‘Z@ @

التجانس، وإن كان الشائع في مجتمعات الطالب أنها تقوم على 
هذا التجانس يكون بنسبة أكبر في المرحلـة الجامعيـة ويقـل فـي     

  .المراحل الدراسية األولى

فـي الحيـاة    اًلهـم دور  تتبلور األفكار ويعتقد الطالب أن اكم
، ومن هنا يتم توجيه هذه المعتقدات مـن  للبالداالجتماعية والسياسية 
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

تحقيـق أغراضـهم مـن    قبل مدبري الشغب إلثارة حماس الطالب ل
  )1(.خالل هذه الشريحة االجتماعية المهمة

برز شغب الطالب على المستوى الدولي مـا تـم فـي    أومن 
م مطالبة بالمساهمة فـي  1968حركة الطالب في العام  عقبفرنسا، 

  )2(.الحياة السياسية، وتصفية النظام الديجولي بأكمله

عقب  م1968عام  وكذلك ما حدث في جمهورية مصر العربية
مجموعة من الضـباط   بعقوبات غير جسيمة على الحكماإلعالن عن 

، فانخرط طالب جامعة القـاهرة  م1967نكسة ولية حميلهم مسؤبعد ت
 .)3(عن سخطهم من تلـك األحكـام   تعبيراًفي التظاهر وعين شمس 

وحدثت أعمال شغب من جانب الطالب تمثلت في االعتـداء علـى   
  .ةرجال الشرطة وقذفهم بالحجار

æìvÛa@¿@kÌ’ÛaZ@ @

برز المجتمعات وأخصبها لدراسة السلوك أمجتمع السجون من 
اإلنساني بما يضمه من أفراد جمعت بينهم رابطة الروح المختلة في 
جوانب السلوك والعلل االجتماعية والنفسية التي تعرضوا لها عبـر  

  .مسيرتهم اإلجرامية
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

جعلـه علـى   وهناك مجموعة من العوامل تؤثر على السجين ت   
  :وهي )1(رسة أعمال العنف داخل السجنماة االستعداد لبهُأ

حيث يكـون السـجين بمعـزل عـن      ؛العزلة عن المجتمع - 1
المجتمع وينسلخ من الروابط التي تربطه بمجتمعه، ويحتاج 

  .إلى جهد كبير للقدرة على التكيف في إطار بيئة السجن

 .الحرمان من الحرية بمظاهرها المتعددة - 2

 .س بالنقص والدونيةاإلحسا - 3

حيث تتفاوت قـدرة   ؛التعرض لألمراض النفسية والعصبية - 4
السجين على التكيف مع بيئة السجن ومواجهة المسـتجدات  

 .الطارئة في الحياة

وأسرد هنا بعض العوامل التي تؤدي إلى توليد شرارة العنف داخل 

  :السجن

اختالط المحكوم عليهم من ذوي السوابق بباقي المسـجونين   - 1
  .اخل السجند

 .المسجونين باألشياء النافعة غعدم شغل فرا - 2

 .الكبت والحرمان وتأجيج العواطف - 3

ومن المالحظ أنه عند محاولة السيطرة على شغب السجون ال 
يتم استخدام الوسائل السلمية مع جموع المشـاغبين مثـل مكبـرات    

ن جمـوع  إحيث  ؛النفسية السجناء الصوت أو غيرها  وذلك لطبيعة
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  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ء المشاغبين ال تعرف إال الطريقة الحازمة حتى تردع وتعود السجنا
  .)1(إلى صوابها

ïÐöbİÛaë@ðŠ–äÈÛa@kÌ’ÛaZ@ @

إذا كانت أحداث الشغب التي تنجم عن تمرد القوات النظاميـة،  
أو تلك التي تحدث في السجون تتسم بالعنف والضراوة على النحـو  

، وهـي تلـك   السابق إيضاحه، فإن األخطر واألكثر عنفاً وتـدميراً 
  .األحداث التي تنشب ألسباب عنصرية أو طائفية

والشغب الطائفي ينجم نتيجة أسباب تتعلـق بعنصـر الجـنس    
البشري سواء كان ذلك راجعاً إلى اللون أو إلى األصول العرقية، أو 

  .خالفه

بمحافظة سوهاج في صعيد مصـر حيـث   " الكشح"ففي قرية 
مسيحيين شأن أي بقعة مـن  األمة المسلمين وال ايقطن القرية عنصر
للمسلمين ويعيشـون فـي   % 30للمسيحيين و% 70بقاع مصر بنسبة

م، 1998ترجع إلى سنة  أحداث وئام على مر الزمان، ونتيجة لجذور
رسة التعذيب ضـدهم بشـكل   ماهم مسيحيو القرية ضباط الشرطة بتأ

وظلت بذور الفتنة كامنة إلى أن  .ل التحقيق في قضية قتلموسع خال
م، نتيجـة  2000في صباح يوم األحد الثاني من ينـاير سـنة    نبتت

مشاجرة عادية بين عجوز مسلمة وتاجر مسـيحي، وسـرعان مـا    
أدت إلـى   نتطورت إلى إحداث شغب دامية بين المسلمين والمسيحيي

، صابة سبعة وأربعـين آخـرون  إمصرع واحد وعشرين شخصاً و
                                                 

  .87: ، ص، هياج الجماهيرسليم، محمد حازم  )1(
  

  



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

تـاجر لكـال   المنـازل والم  تالفإوخسائر مادية ضخمة تمثلت في 
الجانبين، فضـالً عـن إثـارة الفتنـة الطائفيـة بـين المسـلمين        

 .)1(نوالمسيحيي

وخير مثال للتدليل على ضراوة أحـداث الشـغب العنصـري    
ونتائجه المدمرة هو التعرض ألشـهر مـا تعـرض لـه المجتمـع      
األمريكي الذي كان يقوم على التفرقة العنصرية إلى وقت قريب بين 

  .ء والزنوج ذوي البشرة السوداءذوي البشرة البيضا

م، وكما يحـدث عقـب انتهـاء    1919ي مدينة شيكاغو سنة فف
الحرب فقد ارتفعت أسعار المساكن، على حين تزايد عـدد الزنـوج   
بنسبة كبيرة في المدينة واضطروا إلى الزحف لإلقامة فـي أحيـاء   

ريبيـة  خالبيض، واغتاظ البيض من ذلك فقاموا بعدد من الحوادث الت
منازل الزنوج وفي منازل سماسرة العقارات ممن ساعدوهم على  في

ثـم  . السكنى في أحياء البيض كتعبير عن تحديهم السافر لما حـدث 
 .وقع حادث أدى إلى االنفجار الكبير

م، وبينما كان الشاب 1919يوليو سنة  27فبعد الظهر من يوم 
ـ " "EUGENE WILLIAMSالزنجي  اً، البالغ من العمر سبعة عشر عام

يستحم في بحيرة ميتشجان، نشبت مشاجرة علـى شـاطئ الشـارع    
التاسع والعشرين بين البيض والسود فاضطر الشاب إلى البقاء فـي  

فـي   فغـاص الماء وبينما هو كذلك إذ قذفه أحد المتشاجرين بحجر 
  )2(.الماء وغرق

                                                 
  .88:صمحمد حازم، المرجع السابق،  ،سليم  ) 1(

)2(     William Tuttle, Jar's book, RaceRict:Chicago in the Red Summer    

  



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

وجه بعض الزنوج التهمة إلى رجل أبيض وطلبوا مـن أحـد   
ان موجوداً في مكـان الحـادث أن يقـوم    رجال الشرطة البيض وك

فلـم  . بالقبض على الرجل ولكن الشرطي رفض أن يجيبهم إلى ذلك
يكن هناك دليل على أن الحجر قد أصاب الغالم وأدى إلـى غرقـه،   

  .الزنوج في مكان الحادث كانوا مقتنعين بوجهة نظرهم جودولو

وهنا صرخ الزنوج إن رجل الشرطة األبيض رفض أن يقبض 
الرجل األبيض الذي قذف الحجر وأدى إلـى مـوت الشـاب    على 
  .الزنجي

وفي هذه اللحظات الحرجة قام رجل الشرطة هذا بالقبض على 
  .زنجي اتهمه أحد البيض باالعتداء عليه

وهنا أوقع الزنوج رجل الشرطة على األرض وبـدأ الهيـاج،   
وانتشرت الشائعات كالبرق بين أرجاء المدينـة وتضـخمت قصـة    

الف األحجار التـي انهمـرت   آلذي أصاب الغالم فأصبحت الحجر ا
كالسيل فوق رؤوس الزنوج، وبدالً من أن يقتصر األمر على ذلـك  

  .الشرطي األحمق، فقد اشتركت فيه جميع قوات الشرطة بالمدينة

ثم قتل زنجي آخر كان قد أطلق النار علـى بعـض رجـال    
  .الشرطة واضطر احدهم إلى إجابته بالمثل

حداث الشغب ثالثة عشر يوماً علـى الـرغم مـن    واستمرت أ
  .استدعاء قوات المليشيا في اليوم الرابع

مـن   23وعندما انتهت األحداث، كان قد نجم عنها مصـرع  
  .جريحاً من الجانبين 520من البيض و 15السود و 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

sÛbrÛa@szj½a@ @

kÌ’Ûa@lbjc@ @

†îè·Z@ @

على وسلوك اجتماعي بدأ يتردد ، الشغب مظهر غير حضاري  
أسماعنا كثيراً من خالل وسائل اإلعالم، وهو ال يقتصر على قطـر  

أنحـاء  جميع  فينه انتشر وظهر إدون قطر أو دولة دون أخرى بل 
إذ كثيراً ما تتحول بعض الحشود من مجرد تجمع مسالم إلـى  العالم 

حشد عنيف يتخذ من العنف والشغب وسيلة للتعامـل مـع موقـف    
المطالب التي قد ال يكـون لهـا    عارض وغامض أو لتحقيق بعض

  . عالقة مباشرة بذلك الموقف وإنما تتعداه إلى قضايا اجتماعية معقدة

غير أن الدول النامية تعاني منه أكثر من الدول المتقدمة بسبب 
د الالزمة لعملية التنمية االقتصادية رالنقص الواضح في بعض الموا

في تحقيق بعـض   يجيةإستراتالعنف استخدام يجعل  ما ؛واالجتماعية
تهـتم بالسياسـة    التـي  الكثير من الدول النامية دفع وهذاالمطالب 

 االجتماعية والتي ترمي إلى رفع مستوى المعيشة لدى أفراد المجتمع
عـدة   تبـاع اجب يسـتو الـذي  التخطيط السليم لمواجهة الشغب إلى 

األمـن  ة منها اإليمان الكامل بضرورة الحاجـة إلـى   خطوات رئيس
يقلل  باعتباره إجراء وقائياً لص من األسباب المؤدية إلى الشغبوالتخ

  .من هذه الظاهرة ونتائجها

سـباب المؤديـة إلـى الشـغب     لألمبحث ونعرض في هذا ال 
 ، والنظريـات فعة إلى العنف، مع طرح األسباب السـيكولوجية اوالد



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  .المفسرة للشغب وصوره المختلفة

Þëþa@kÜİ½a@ZÌ’Ûa@òîuìÛìØîë@ÑäÈÛak@Z@ @

üëc@ZÑäÈÛa@‰ì•Z@ @

وللعنف صور عديدة منها ما قد يتجاهله العوام أو حتى بعض   
المفكرين فهناك عنف الحرمان، والحرمان قد يكون ظرفياً أو هيكلياً، 
وما يعنينا هو الحرمان الهيكلي والمتمثل في عدم إشباع االحتياجات 

لغيـاب  والحقوق األساسية، ال لنقص في القدرات واإلمكانيـات أو  
الحوافز واالستعداد، وإنما هو حرمان مفروض بواسطة قوى أخرى 

  .أقوى وأكبر

ب الفلسطيني، كمـا أن  عومن أمثلة ذلك الحرمان ما يعانيه الش  
هناك طبقات وفئات اجتماعية بأكملها تعاني من هذا الحرمـان فـي   

أو حتى في مجتمعات أخرى من دول العالم  ،مجتمعنا العربي الكبير
  .الثالث

 المؤسسي، وأقصد بـه عنـف الدولـة أو   كما أن هناك العنف   
أو ضد مواطني دولة أخـرى، وال   ،مؤسساتها ضد المواطنين ىحدإ

رسة وبسط نفوذها قانونيـاً بحفظهـا   مايدخل في ذلك حق الدولة في 
للنظام واألمن، ألن ذلك من أخص خصائص سلطة الدولـة، ولكـن   

ولة على المواطن دون ما سـند  أعني بذلك االستبداد الذي تفرضه الد
  .قانوني

ويدخل في ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية   
واالقتصادية، والتعسف البيروقراطي تجاه قضاء حاجات المواطن أو 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

التمييز الصارخ لمصالح فئة على حساب الفئات األخرى، ألن ذلـك  
 :حيـث قـال  ، )1(تحت حكمة العالمة العربي ابن خلدوندرج نكله ي

  ).الظلم يؤذن بخراب العمران(

وإن أحدث آليات الخراب هو العنف المؤسسي، والذي البد أن   
  .يولد عنفاً مضاداً من المواطنين

هـذا  ووهناك أيضاً عنف الكلمات واألقوال أو عنف اللسـان،    
النوع من العنف قد ال يكون ملموساً فـي البدايـة، ولكنـه ال يقـل     

عال واألعمال، ألنه يصادر علـى أي حـوار   خطورة عن عنف األف
  .عقالني كما أنه يشوه أي تبادل فكري

أو قومية أحيانـاً، فـإن    ،عنصرية إبادةفكما أن هناك حروب   
الحالين هناك نفي لآلخر وعدم اعتراف ة وفي كال هناك حروب فكري

ومن ثم عدم أحقيته في الوجـود وفـي    ؛بأحقيته في التفكير والتعبير
  .الحياة

qbîãb@ZkÌ’Ûa@pbÇbº@òîuìÛìØîZ@ @

يختلف سلوك الفرد وعقليته وهو بمفرده عن سلوكه وعقليتـه  (  
وهو ضمن جماعات الشغب، ففي الحالة األولـى يتصـرف الفـرد    

ألنه  ؛أو يشوه صورته هة ويزن األمور، ويبتعد عن كل ما يشينمبحك
ون له لة القانسه بمساءالمجتمع تترقبه فضالً عن إحسا ةميعلم أن أنظ

عما يقترفه من أخطاء، ولكنه حينما ينخرط في جماعـات الشـغب   

                                                 
، والشـهير بـابن   )م1406 -م1332هــ، 808هـ ت 732(عبد الرحمن بن محمد بن خالد هو   ) 1(

، مـن أشـهر مؤلفاتـه،    ازال تأثيره ممتدا حتى اليـوم ثا مامؤرخ وعالم اجتماع ترك ترخلدون، 
  .المقدمة، والعبر، وديوان المبتدأ والخبر



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

وتقل خشـيته   م يشعر بأمن وينعدم إحساسه بالمسؤوليةويتفاعل معه
من نظرة المجتمع، باإلضافة الزدياد قابليته لإليحـاء وذلـك لعـدم    

الشديدة ذلـك كلـه يجعلـه يـأتي      وانفعاالتهسيطرته على مشاعره 
  .)1()يفعلها بمفردهبتصرفات قد يأبى أن 

brÛbq@ZŠçbÄnÛa@òîuìÛìØîZ@ @

إن مصدر الخطورة في التظاهر يرجع إلى أنه تجمع بشري   
غير طبيعي يسهل تحويله إلى شغب مدمر ارتكازاً على ما يسميه 

  .Group Phenon Cattle-Mindعلماء النفس بعقلية القطيع 

ومجمل هذه الظاهرة أن التجمعات البشرية تتصرف وفـق رد  
وتأتي هـذه الظـاهرة نتيجـة    . الفعل الظاهر ألي فرد منها وال شك

ليـة  ة وعقمن تأثيرات في نفسـي ) موقف التظاهر( حتمية لما يحدثه
من العلماء في مجال  لفيفقد تعرض و. الفرد المشترك في التظاهر

لسمات النفسية والعقلية للجماعات التي يتوافر لعلم النفس االجتماعي 
واختفاء الشعور بمميزات األفـراد الذاتيـة ولقـد    فيها وحدة الهدف 

  :أوردت دراسات لوبون بعضاً من هذه السمات نورد أهمها فيما يلي

أن الفرد يشعر ويفكر ويتصرف بطريقة تخالف الطريقة التي  - 1
  .يعمل أو يشعر أو يفكر بها منفرداً

 .التقلب من حالة شعورية إلى أخرى مضادة لها بسرعة - 2

 .ير في عواقبهكندفاع للعمل بدون تفقابلية الجماعة لال - 3

 .هدفها نيجماعة ألي حائل أو عقبة بينها وبرفض ال - 4
                                                 

  .157: العبودي، محسن، التعامل مع شغب المالعب الرياضية، ص  ) 1(
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 .شدة القابلية للتأثر بالمؤثرات الخارجية عنها - 5

 .شدة القابلية النتشار الشائعات - 6

نه ال يؤثر فيها إال الشعور المغالي إالمغاالة في االنفعاالت حتى  - 7
 .لمغاالةفيه كما يتوقع الجمع من كل فرد تلك ا

مع غياب الوسطية في ) خنوع –سيطرة (الميل للتطرف  - 8
 .التعامل

انخفاض المستوى المنطقي للعمليات الفكرية وتأخذ األفكار  - 9
 .البسيطة فيها شكل قواعد مطلقة

هذه من يلمح الكثير  وقد يتفق من يشاهد المظاهرات بأن
التي ولقد أثبتت الدراسات الميدانية . السمات التي أوردها لوبون

أجريت على المظاهرات من خالل الخبرات األمريكية بالذات كافة 
نها تأتي بالنسبة لنتائج لوبون في مرتبة إدراسات لوبون حتى 

  .)1(التجربة من الفرض العلمي

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZakÌ’Ûaë@æaë†ÈÛaë@ÑäÈÜÛ@ñŠÐ½a@pbíŠÄäÛZ@ @

اها والعدوان والشغب وما سوظاهرة العنف  أنال شك فيه  ما  
ضطرابات االجتماعية والتي تحدث بشكل مستمر ومتكرر في من اال

كثير من مجتمعاتنا المعاصرة ألسباب كثيرة تتعلق بعوامل نفسية 
واجتماعية منها يتعلق باألفراد ومنها ما يتعلق بعوامل بيئية تتعلق 

  .بالظروف المحيطة بأولئك األفراد
                                                 

المجلة العربية للعلوم الشرطية، األمـن  (نافع، محمد عبدالكريم، التخطيط لفض المظاهرات، : انظر  )  1(
  .42-41: م، ص1997، 76العام، العدد 
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العنف أو ومن أهم النظريات التي حاولت تفسير سلوك   
  :العدوان النظريات التالية

üëc@ZïuìÛìîjÛa@ÐnÛa)1(Z@ @

وهو الذي يرى أن العنف أو العدوان أمر غريزي وأن    
  .استجابات حتمية ةًداالستجابات تكون عا

وضمن التفسير البيولوجي هنالك أكثر من نظرية لعل من   
  :أبرزها

تنشق من التي يرى فيها أن العدوان غريزة  )2(نظرية فرويد - 1
غريزة الموت أو الهدم كما تسمى أحياناً، وهي الغريزة المضادة 

نزوة الموت وهي النزوة التي تقابل أو تعارض ولغريزة الحياة، 
نزوة اللذة، نزوة الهدم هذه تكون موجهة في األساس إلى هدم 

لتكون موجهة نحو  ويدالذات وفيما بعد طور هذا المفهوم فر
  .اآلخرين

هي يطلق عليها أحياناً النظرية اإلثولوجية أو ونية النظرية الثا - 2
ومن أشهر هذه  .الدراسات األثلوجية التي تهتم بدراسة الطباع

التي تقوم  الفائز بجائزة نوبل، )لورنز(النظريات نظرية العالم 
على فكرة غريزية السلوك، حيث يرى لورنز في كتاب أصدره 

تمد على ما يسميه تع باعتباره غريزةن العدوان أم 1966عام 

                                                 
  .95: ص أبحاث الندوة العلمية ألمن المالعب الرياضية،: انظر  )1(
، بالنمسا م، 1856ولد في فريبج عام ) م1939سبتمبر،  23 -م1856مايو،  6(فرويد  ،سيجموند  )2(

برع في علم النفس، وله نظريات وطرق متعددة في عالج بعض الظواهر النفسية والسلوكية، من 
  .مؤلفاته، السيكولوجية النفسيةأهم 
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غريزة القتال التي تطورت مع اإلنسان في أثناء حياته على مر 
 .نوعهالسنين ألهميتها لبقائه ولحفظ 

النظرية الثالثة تحت التفسير البيولوجي في نظرية التفسير  - 3
البيولوجي االجتماعية وهذه النظرية تقوم على أساس أن كل 

لعدوان يمكن فهمها مظاهر السلوك االجتماعي بما فيها سلوك ا
من خالل مفاهيم نظرية النشوء واالرتقاء أو نظرية التطور 

 يأي أن كل سلوك يساعد األفراد على نقل جيناتهم أ ؛لداروين
مورثاتهم إلى الجيل اآلخر فإنه سيصبح سائراً في هذا النوع أو 

 .في هذه الجماعة

من وبما أن السلوك العدواني أو العنف يساعد الذكور في عدد 
أجناس الكائنات الحية للحصول على شريك الحياة فإن مبدأ البقاء 

حتفاظ إلألصلح سيعمل على زيادة مستوى العدوان ألنه يحقق عملية 
  .الذكور بسيطرتهم وحصولهم على ما يريدون في حياتهم

bîãbq@ZïÇbànuüa@áîÜÈnÛa@òíŠÄãZ@ @

هذه تعلمه ووهي التي ترى أن سلوك العدوان أو العنف يمكن   
فيما بعد تؤكد على حقيقة مفادها أن العنـف أو   طورتالنظرية التي 

العدوان مثله مثل أي سلوك آخر من أنواع السلوك االجتماعي يمكن 
تعلمه وهو ليس سلوكاً غريزياً يولد مع اإلنسان كما تقول النظريات 

، كما يتم تعلم األنواع األخرى مـن  تعلمه باالكتساباألخرى بل يتم 
السلوك االجتماعي المركب من خالل الخبرة المباشرة أو مـن  أنواع 

خالل مالحظة سلوك اآلخرين وهو ما أطلق عليه أسلوب القـدوة أو  



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

  .االحتذاء

brÛbq@Z@Âbjy⁄a@òíŠÄã–@æaë†ÈÛaZ@ @

وهذه النظرية قديمة جداً وتعود إلى جون دولرد ورفاقه الـذين    
العدوان يحـدث  حيث يرى أن  ،م1919طوروا هذه النظرية في عام 

نتيجة لشعور الفرد باإلحباط أي أنه متى ما تعرض الفرد إلى موقف 
  )1(.محبط فإن العدوان سيكون استجابة طبيعية

bÈia‰Z@@ïÈà¦a@Þb–müa@ÝöbëZ@ @

وخاصة المرئي منها فقد لوحظ أن وسائل اإلعالم المرئية لهـا    
 ؤججهت تأثير كبير على السلوك العدواني في كثير من المواقف فهي

وتجعل الكثير من األفراد أكثر عدوانية نحو غيرهم بعد رؤية مناظر 
معينة قد تثيرهم في التلفاز أو الصحافة كما حدث في الشغب الـذي  

بعـد   ،م1994حدث في مدينة لوس أنجلوس األمريكية فـي العـام   
مشاهدة أفراده األقلية السوداء كيف ضرب أربعة من رجال الشرطة 

   .)2(ئقين الفارين من أبناء جالية السود رودني كنجأحد الساالبيض 
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@kÜİ½asÛbrÛa@ZkÌ’ÜÛ@òí…û½a@ÝßaìÈÛa:)1(@ @

ة التي تـؤدي إلـى حـدوث    قبل الخوض في األسباب الرئيس  
العوامل التـي تثيـر الشـغب     التطرق لبعض ضرورة أرىالشغب 

ن السلوك اإلجرامي لبعض الجماعات ال يمكـن عزلـه   أوتحركه إذ 
تصاف ال وذلك ؛ألفراده ؛والسيكولوجي ،عن التكوين النفسي وتحييده

 الـذي  األفراد المكونين لهذه الجماعات بالميل إلى السلوك العدواني
والسلوك فالمجموعة مـا   ،يؤدي إلى تكوين جماعات لها نفس التوجه

هي إال عدد من األفراد، والفرد هو العنصر الـرئيس فـي تكـوين    
  :ل المؤدية إلى الشغب، ومن هذه العوامالمجموعة

1M@ @ð†ÈnÛa@µg@Ýî½a@ÝßbÇZ@ @

بلور هـذه النزعـة   فكل فرد لديه النزعة الغريزية للتعدي وتت  
إلى العنف إذا صادف الفرد ظروفاً استثنائية مختلفة،  وينتج عنها ميٌل

ـ    بية غبل قد يصل األمر إلى حد القتل عندما يجد نفسه فـي كتلـة ش
  .ثائرة

2M@ @†îÜÔnÛa@ÝßbÇZ@ @

 ما؛ د ميل الفرد إلى التقليد عندما يجد نفسه وسط مجموعةيزدا  
والسيما إذا كانت األوضـاع   به األجواء المحيطةب يجعله يتأثر كثيراً

والعقل ويأتي عوضـاً   ،حيث تغيب الحكمة ؛المحيطة تتسم باالنفعال
ويجد الفرد نفسه في هذه األثناء قادراً علـى   ،عنها التهور والمحاكاة

 ومن هنا تظهر ؛تبارها الزمام الممسك عن الجريمةضبط النفس باع
                                                 

: ص )م1988 منشأة دار المعـارف، اإلسـكندرية  (يس، المجرم تكويناً وتقويماًً سبهنام، رم: انظر  ) 1(
163-178.  
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  .باعتباره الشرارة التي تؤدي إلى الشغب ؛الحكمة من منع التجمهر

3M@ @¨a@óÜÇ@Š’Ûa@æbîÌ@ÝßbÇZ@ @

من المالحظ أن الحشود والتجمعات الشعبية الثائرة تكون بذرة   
لنمو الشر، فيكون توجه هذه الكتل إلى أفعال الشر أكثر منـه إلـى   

لخير، السيما وأن الخصال الحميدة للفرد تذوب وتختفي في ظل هذه ا
السيئة، ذلك أن حالة االنفعال التـي   الالتجمعات ويحل محلها الخص

ـ ر شخصيته األساسـية وتُ هِظْيكون عليها الفرد تُ ب شخصـيته  حجِ
المهذبة ويزيد من خطر هذا العامل أن التقليد يتفشى عنـد األفـراد   

أنه يكون منصباً على محاكاة أشرار الجماعـة  وسط الجماعات، كما 
  .ال أخيارها

4M@ @‰ìßþa@Ší†Ômë@õb×ˆÛa@òØÜß@ÝîİÈmZ@ @

  سأن انفعال الفرد يعطل لديه إلى حد كبيـر ملكـة   لَّم به من الم
والتسرع وعـدم   ،وسعة األفق فتكون أعماله متسمة باالندفاع ،الذكاء

دد األفـراد الـذين   التروي وهناك عالقة طردية بين قوة االنفعال وع
يخضعون له في الزمان والمكان، فكلما كان االنفعال أكثر حدة كـان  

في ملكة الـذكاء وضـبط    للقصورونتيجة  .المنفعلون به أكثر عدداً
وعدم الحرص  ،فقدان التمسك بالمبادئ األخالقية ينتج عن ذلك النفس

عنـف  على تطبيق العدالة، ومن ثم يكون الفرد مهيئاً ألسوأ ظروف ال
  .والقسوة

فتـؤدي   في التجمعات الشعبية الثـائرة  اًاألمر سوء زدادوقد ي  
إلى قتل كل من يتعرض لمسيرتها وإعاقة طريقة اندفاعها،  األحداث



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

الغضـب   القادة الموجهين أن يخفف من حـدة أحد  حاولحتى ولو 
  .وغليان االنفعال والتطرف

5M@ @òmìjØ½a@pbjËŠÛaZ@ @

والتي لم يـتمكن   ،صلة داخل الفردوهي النزعات والميول المتأ  
من إشباعها، حيث يجد الفرصة سانحة عند انضمامه لجماعة الشغب 

، وينسى شخصيته المسـتقلة  وما يجيش في نفسه ،عن دواخله للتعبير
ـ عند اجتماعه مع اآلخرين وتحين له الفرصة للتعبير عم  ها تتوق إلي

  .لوكه اليومينفسه، ويخشى اإلفصاح أو التعبير عنه في أثناء س

6M@ @@Ûa@ÒëŠÄÛaäß@ïãbÈíbè@òÇbº@kÌ’ÛaZ@ @

السياسـية   أو .بالظروف االقتصـادية  جماعة الشغب تتأثرن إ  
فكل هذه المعطيات تكون سـبباً فـي   التي يعاني منها جماعة الشعب 

 جماعة الشـغب حالة االنفعال والتذمر والهياج والغضب السائد على 
حكـم  ف من قبل القائمين علـى  فالبد من دراسة هذه الظروومن ثم 

ة القضاء على كل ما مـن شـأنه أن   الشغب، ألن من مهامها الرئيس
يؤدي إلى إحباط الشعب ومعاناتهم مادياً ومعنوياً، وقد دلت أحـداث  
 اًالتاريخ في العصور الماضية على أن الشعوب تضع أمامهـا رمـز  

  .تؤمن بأنه قادر على إسعادها

7M@ @pë¦aë@ñìÔÛbi@‰ìÈ’ÛaZ@ @

ة الجأش بأنه يكره الشـعور  و الشجاعة ورباطيتصف الفرد ذ  
تـنم   أفعاالًواإلحساس بالسلطان من حوله، لذا يسهل أن تصدر منه 

واالستبداد، والشعور بالعظمة وعدم قدرة أحـد علـى    ،فعن التعس



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ألن  جماعة الشغبمحاسبته، ويزداد هذا الشعور عند االنضمام إلى 
ادها يشعرهم بقوة ال يستطيع أحد مهمـا  واالتحاد بين أفر ،التضامن
، ولهذا نجـد الفـرد   ائلهم أو يحاسبهممع هذه القوة أن يس .كان شأنه

  .على أفعال ال يتأتى له مطلقاً أن يرتكبها منفرداًيتجرأ الكتلة الشعبية 

8M@ @ò¹Š¦a@ìu@ðˆÌm@òí…ŠÏ@Š•bäÇ@…ìuëZ@ @

 من المهم عند دراسة الكتل الشـعبية التعـرف علـى نوعيـة       
األعضاء الداخلين في تكوينها، فوجود األحداث والنساء يساعد على 

ألن األحداث بحكم عدم نضجهم وسـرعة   ؛جراماحتمالية حدوث اإل
انفعالهم وتأثرهم بمن حولهم يكونون أكثر قابلية الرتكاب الجريمـة،  
وكذلك المرأة لكونها بطبيعتها عاطفية ولنقص ملكة النقد لديها تكون 

داً ألن ينهار لديها المانع من الجريمة، وهذا مـا يفسـر   أكثر استعدا
ارتكاب الصغار والنساء ألبشع الجرائم وأفعال العنف عند انضمامهم 

  .لكتل شعبية ثائرة

وقد يحدث من هذه التجمعات الشعبية الثائرة جرائم في غايـة  
والقسوة لوجود أفراد ضمن هذه الكتل مصابين بـأمراض   ،الوحشية
ي علـى الفـرد ذ   ذوي التكوين اإلجرامي فـالمالحظ  أو من ،عقلية

 ؛أكثر من غيره الرتكاب الجريمة مهيئاً أنه يكونالتكوين اإلجرامي 
لوجود النزعة اإلجرامية لديه من توفر الظروف المحيطـة والتـي   

  .تحثه وتنبه مفعول هذا التكوين لديه

 ،18ومن األمثلة المؤدية لذلك ما حدث في مدينة القاهرة فـي    
وسط جموع المتظاهرين بعض  تواجدحيث  ،م1979يناير سنة  19



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ذوي النشاط اإلجرامي وقاموا بسرقة بعض المجمعـات والمحـالت   
ـ  د مـن الحـوادث   التجارية وتبين من خالل التحقيق اقترافهم للعدي

باألمن العام في  المخلينن من ضمن المجرمين السابقة وأنهم مسجلو
  .مجال السرقات

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ZîöŠÛa@kÌ’Ûa@lbjcòZ )1(@ @

أن أسباب الشغب تختلف وتتفاوت من مجتمع إلـى  ال شك في   
في بعض المجتمعـات تكـون    آخر ومن دولة إلى أخرى، فنجد أن

األوضاع المعيشية المترديـة، بينمـا    هو لقيام الشغب السبب الرئيس
وعدم االسـتقرار فـي   نجد في مجتمع آخر أن من أسبابه الصراع 

هـو الصـراع بـين    السبب في مجتمعات أخـرى   ويكونالسلطة، 
  .الطوائف الدينية المختلفة

  المختصون في علم النفس واالجتماع مظـاهر العنـف    جِعروي
إلى تراكمات سلبية في النفس البشرية تحركها المـؤثرات المختلفـة   

  .وفق ما تراه الرغباتللتعبير عن تلك  ؛فتخرجها عن طورها الكامن

ألن ذلـك   ؛سباب الشغب فالبد مـن تحديـدها  ومهما كانت أ"  
سيساعد على وضع الخطط لمكافحته بالطرق المناسبة بعـد معرفـة   

رطة من االتصـال بـبعض   أسباب التحرك ودوافعه، وقد تتمكن الش
ولة التي قد تجد عالجاً سريعاً ولـو مؤقتـاً لألزمـة    الجهات المسؤ

  .)2( "تتفادى به احتماالت الشغب

                                                 
  .22 :، ص)م1980، 96األمن العام، العدد (، الشغب يجتاح بريطانيا، محمود، محمد حسين: انظر  )  1(
هـ، األصول العلمية إدارة عمليات الشرطة، دار النشر بالمركز العربـي  1408أبو شامة، عباس،   ) 2(

  .، وما بعدها80: للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ص
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 في هذا المجال نجـد ن يل الباحثيضة من قبوبعد دراسات مستف  
وفـق  ة لحدوث الشغب الرئيس األسبابعلى تصنيف  اًثمة إجماع أن

  :التصنيف التالي

üëc@ZòîbîÛa@ÝßaìÈÛaZ@ @

امل التي تؤدي إلى حدوث من أهم العوالعوامل السياسية  تعد   
 من المسلم بـه أن إن  والتظاهر وأعمال الشغب، حيث، االضطراب
الخطـوط  ضـع  و والقائمين علىفي الدولة السياسي القرار  أصحاب

العريضة التي تنتهجها الدولة في عالقاتها مـع الـدول المجـاورة    
أو والصديقة، كعقد اتفاقية أو زيارة رئـيس غيـر مرغـوب فيـه،     

االحتجاج على دولة أجنبيـة كأحـداث لبنـان واالنتفاضـة     عمليات 
طة التشريعية أو حتى فـي  الفلسطينية أو معارضة قرار سياسي للسل

بعـض هـذه القـرارات     تقابـل تسيير دفة الحكم داخل البالد، وقد 
يؤدي إلـى خـروج    ما ؛بالرفض وعدم القبول من قبل الرأي العام

الجموع الحاشدة على شكل مسيرات وتظاهرات للتعبير عـن عـدم   
أو القـرارات  ، والرفض العلني لتلك السياسة أمالً في إلغاء الرضى
  .اهتعديل

  عدم وجود القنوات الشرعية والتـي تسـمح    وال ريب في أن
لألفراد في إبداء الرأي المعارض في حدود الشرعية والنظام، فإذا لم 
تجد الجماهير المعارضة لبعض هذه السياسات هذه القنوات، فإن ذلك 

  .سيدفعها للتعبير عن رأيها بطرق ربما تكون غير مشروعة

ريحة منه مثل طالب الجامعات أو ويعبر عن رأي المجتمع ش  
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النقابات العمالية، أو بعض األحزاب السياسية المتنافسة والتـي قـد   
عواطـف الجمـاهير    إلثارةتستغل أي هفوة أو قرار سياسي خاطئ 

  .ضده

وقد يحدث الشغب نتيجة التنافس والصراع بين مذاهب معينـة    
م بحشـد الـرأي العـا    مـذهب حيث يقوم األشخاص التابعين لكـل  

لمناصرتهم، وقد يحدث الشغب نتيجة للسياسة الخارجية التي تتصـل  
بقوى أجنبية والتي تحرك الشعب لزعزعة األمن الداخلي باسـتخدام  
العمالء المدربين الـذين يقومـون بتوزيـع المنشـورات وتـرويج      

  .بغاإلشاعات الكاذبة التي تساعد على قيام الش

bîãbq@Zòí…b–nÓüa@ÝßaìÈÛaZ@ @

لسياسـات  يؤدي التخطـيط غيـر السـليم وتبنـي ا     غالباً ما  
المدروسة إلى نتائج سلبية وأضرار وخيمة  االقتصادية الخاطئة وغير
  .تنعكس سلباً على المواطن

مثل أزمة اإلسكان وارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية، أو   
عدم توفر السلع الغذائية الضرورية، وسوء حالة المرافق والخدمات 

ح بعض االمتيازات للمناصب اإلدارية المعطاة لـبعض  العامة، أو من
  .يولد اإلحساس بالظلم وعدم تحقيق العدالة ماالفئات 

  ور التي تعبر عن اآلثار السـلبية بسـبب العوامـل    ومن الص
االقتصادية ما يحدث من نزاع دائم بين العمال وأصـحاب األعمـال   

لصـحية  أو وسـائل الرعايـة ا   ،أو ساعات العمـل  ،بسبب األجور
  .واالجتماعية
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ويوجد لدى الدول النامية والفقيرة الكثير من المشـاكل التـي     
والبطالـة، وسـوء    ،تؤدي إلى حدوث أعمال الشغب منها شدة الفقر

والشح في الموارد االقتصادية، ومثال ذلـك أعمـال    ،توزيع الدخل
م، إثر إعالن 2008كينيا عام والشغب العام التي اندلعت في  ،العنف
ورغم أن السـبب الظـاهر    .ط زعيم المعارضة في االنتخاباتسقو

هذا السبب كان القشـة التـي    أنإال  في المقام األول للشغب سياسي
 ،وبـؤس قـاس   ،عقصمت ظهر البعير الذي ناء بحمله من فقر مدقِّ

  )1(.وبطالة قاتلة

والربط بين تأزم األحوال االقتصادية والناحية األمنية كبير، إذ   
ي قرار اقتصادي أو حدوث أي أزمة اقتصـادية شـيء   ن صدور أإ

وبالتالي ردة الفعل مـع زيـادة حـدة األزمـة      ،الجميع همعلن يعلم
يزيد من توتر وانفعال أفراد المجتمع ومن ثم التعبير  ما ؛االقتصادية

عن سخطهم ورفضهم وعدم رضاهم باالندفاع للمشاركة في أعمـال  
  .العنف والشغب

brÛbq@Zuüa@ÝßaìÈÛaòîÇbànZ@ @

للشغب إذ تؤدي إلى عدد  اً حيوياًسببالعوامل االجتماعية تعتبر   
من االضطرابات منها االضطرابات الدينية بسبب مـا يحـدث مـن    

والمعتقدات تسببها الفتنة الطائفية كمـا   ،خالف بين المذاهب واألديان
يحصل في جمهورية العراق من صراع بـين المـذاهب المختلفـة    

يحدث بسببه المزيد  وهو ما ذهب السني والشيعي،ما بين الم وخاصة

                                                 
  .وكاالت األنباء  )1(
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  .من عمليات القتل والتفريق والشتات

وكما يحصل في الهند مـن نـزاع طـائفي بـين المسـلمين        
والهندوس، ومنها االضطرابات العنصرية كتلك التـي نشـبت بـين    

مريكية، وجنوب أفريقيـا،  في الواليات المتحدة األ والملونينالبيض 
يحدث من تفرقة عنصرية وانتهاك للحقوق اإلنسـانية   ما اناهيك عم

  .في الجزر البريطانية

م واختـارت  1981بدأت موجات العنف في بريطانيا منذ عام (  
جنوب لندن مسرحاً لهاً، حيث يكـتظ الحـي بـالزنوج    ) بريكستون(

مستعمراتها السـابقة  حيث والملونين الذين هاجروا من آسيا وأفريقيا 
جع المحللون ذلك إلى أن اإلمبراطوريـة العجـوز   إلى انجلترا، وير

ن مضى اإلمبراطورية التي ال تغيب عنهـا  موالتي أطلق عليها في ز
تفقـد هـذه    في فترة الحقـة  مستعمراتها بدأت ةالشمس بسبب كثر

المستعمرات، ومن ثم أعلنت عن صدور تنظيم سياسي جديد أطلـق  
نجلترا، إ(لبريطانية يجمع الدول ا وهو الذي، )ثالكومونول(عليه اسم 

ويتمتع كـل مـن   ) أسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية، أيرلندا الجنوبية
ينتمي إلى أي من هذه الدول بالجنسية اإلنكليزيـة، ويمـارس كـل    

ونتيجة لـذلك قـدم إلـى     ؛الحقوق التي ينعم بها المواطن اإلنجليزي
رة ة نظالجزر البريطانية عدد هائل من البشر، وزاد من حدة المشكل

من خارج الحدود وازدرائهـم لهـم    السكان اإلنجليز لهؤالء القادمين
ـ   املتهم كمعاملـة  وإنه ليس من العدل وال من المصلحة العامـة مع

  .)اإلنجليز األصليين
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ألي  -واالجتماعيـة والرياضـية   ،وقد تؤدي المناسبات الدينية  
كما يحـدث   ،إلى حدوث الشغب وأعمال العنف -سبب من األسباب

أثناء االحتفال بأعياد الشيعة من قبل الطوائف األخرى  في ي الطرقف
وقد تكرر ذلك في بـالد كثيـرة    .أو ما يحدث من تجمع ديني للسنة

  .)1(ومصر ،والهند ،مثل باكستان

                                                 
  :االنترنت الموقع االلكتروني على شبكة  )1(

www.minshawi.com  
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bÈia‰@ZòîÈîjİÛa@ÝßaìÈÛaZ@ @

زالزل وبـراكين وفيضـانات    تخلق الكوارث الطبيعية مـن   
ن الحوادث كتسرب الغـازات  وحرائق كبرى، وغيرها موأعاصير، 

كل ذلك يؤدي إلـى انعـدام المـأوى     .أو اإلشعاعات من المصانع
والكساء لمن يبقى من هؤالء الضحايا على قيد الحياة مع ما يصاحب 

والتـي   ،وانتشار الفوضى وتفشي الشائعات والقلـق  ،ذلك من الذعر
  .تؤدي إلى سوء في األحوال األمنية

تأمين المساعدات الالزمـة مـن    وفي حالة إخفاق السلطة في  
والغذاء والدواء يؤدي ذلك إلى قيام األشخاص المنكـوبين   ،اإلسكان

باالجتماع للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم احتجاجاً على األوضاع 
المعيشية السائدة، ويكون ذلك على شكل مظاهرات وأعمال شـغب،  

م، وقد يـذهب  مي لمعاناتهوالعال ،لكي يلفتوا نظر الرأي العام المحلي
إلى المناطق القريبـة المتاخمـة لهـم للحصـول علـى       المنكوبون

الضرورات األساسية للحياة من الغذاء والكساء، فيحصل اصـطدام  
بدورهم عن  يدافعون ومشاكل بينهم وبين سكان هذه المناطق والذين

  .ممتلكاتهم، فتعم الفوضى وتكثر أعمال السلب والنهب

حدوث الشغب ألسباب طبيعية ما حدث على  الدالة ومن األمثلة  
سـببه اآلالف  بقتـل   الـذي  من زلزال في مدينة األصنام بالجزائر

وتشرد مجموعة كبيرة منهم، وأصبحوا بحاجة إلـى كـل مقومـات    
الحياة من الغذاء والكساء والدواء، ولو تركوا دون مد يد العون لهـم  

 يعبـرون عـن غضـبهم    تشالهم من أوضاعهم المأساوية سوفوان
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  .)1(عنفالوشغب البأعمال 

م 1982ما حدث في مصر القديمة في شهر أبريل سنة  وأيضاً  
من انفجار لماسورة المياه، حيث وجد المواطنون أنفسهم محاصرين 

أثـار   مـا بالمياه من كل جانب ولم تتدخل األجهزة األمنية إلنقاذهم 
  .)2( أهالي المنطقة على السلطات

تلك العناصر المذكورة بل تمتد  دال تتوقف مسببات الشغب عنو  
لتشمل أموراً جانبية أخرى كثيرة، فعلى سبيل المثال ال الحصر هناك 

ن غيـاب  إحيث "عامل مهم وهو إخفاق السلطات الشرعية أو غيابها 
أو إخفاقها في معالجة موقف معين بعـدم اتخـاذ القـرار     ،السلطات

الجمـاهير  المناسب وفي الوقت المناسب يؤدي إلى تـأجج مشـاعر   
تجاهها، أو تردد السلطات وعدم تجاوبها مـع مطالـب وعواطـف    
الجماهير بشكل مباشر حيال مسائل تهم المجتمع كل ذلك يؤدي إلـى  

  .)3("جرح شعور الرأي العام وعدم ثقته بهذه السلطة

واألفـراد   ،أيضاً صراع المصالح بين الحكوماتومن العوامل   
تفهم األجهزة المعنية في الدولة فقد تحدث المشاكل نتيجة عدم وعي و

أو عدم وجود حلقة اتصال بين  ،س حاجات المواطنينعلى فهم وتلم
هذه األجهزة والجماهير، أو لوجود خطأ أو تصرف سلبي يقع مـن  

  .صفة رسمية يشخص ذ

 تجـاه ويشعرهم بالعداوة  ،كل ذلك من شأنه أن يثير الجماهير  
                                                 

  :على شبكة االنترنت الموقع االلكتروني   )1(
http://www.alsahaa.com/news 
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هذه واحتواء  علىة األجهزة وهنا تظهر قدر ،هذه األجهزة الحكومية
  .تحدث آثارها واألسباب قبل أن تؤدي إلى التوتر 

ومن األسباب أيضاً االضطرابات الدينية والتـي تقـوم بـين      
يساعد على اشتعالها انتشار  مافريقين أو أكثر من المتنازعين دينياً و

الشائعات المغرضة وتساهل وتقصير الجهات األمنية في مواجهتهـا  
  .ا ضد طرف على حساب الطرف اآلخرأو حزمه

ومن أمثلة ذلك أحداث الزاوية الحمـراء فـي مصـر سـنة       
م، حين أدت شائعة بسيطة إلى قيام عراك بـين المسـيحيين   1981

لـم  والمسلمين ولوال تدخل الشرطة ألدى ذلك إلى فتنة طائفيـة ال يع 
  .إال اهللا سبحانه وتعالىمداها وآثارها على المجتمع 

ما تتحول بعض الحشود من مجرد تجمع سلمي إلـى  إذ كثيراً   
حشد عنيف يتخذ الشغب وسيلة للتعامل مع موقف عارض وغامض 
أو لتحقيق بعض المطالب التي قد ال يكون لها عالقة مباشرة بـذلك  

  .الموقف وإنما تتعداه إلى قضايا اجتماعية معقدة
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kÌ’Ûa@åß@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@ÑÓìß@ @

†îè·Z@ @

إن الجرائم التي تحدث أثناء الشغب من قبل المشـاغبين هـي   
ن ثمرة توافـق فـي اإلرادات، وهـذا    ليست ثمرة اتفاق بينهم، ولك

  .أن المشاغب لن يحاسب إال بما اقترفت يداهالتوافق يعني 

مصلحة المجتمـع علـى مصـلحة     قدمت الشريعة اإلسالميةف
الفرد، وبنيت هذه القاعدة على المقاصد الشرعية في مصالح العبـاد،  

م إنما جاءت لتحفظ للناس دينهم وأنفسهم وعقوله اإلسالميةفالشريعة 
وأنسابهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى اإلخالل بواحـد منهـا فهـو    
مضرة يجب إزالتها، ولهذا شرع على سبيل المثال حد القطع حمايـة  
لألموال، وحد الزنا والقذف صيانة لألعراض، وحد الشرب حفظـاً  

  . )1(للعقول، والقصاص وقتل المرتد صيانةً لألنفس واألديان

فقه من جريمة الشغب، حيـث أن  وال يوجد موقف محدد في ال
الجريمة لم يرد فيها نص وهي خليط بين مجموعة من المفاهيم فهي 
في مظاهرها تأخذ طابع التجمعات والتجمهر والتظاهر وربما الثورة 
العارمة التي تهلك أرواح وممتلكات الغير، حسب مـا يرمـي إليـه    

التكهن وبالتالي فإن الشغب جريمة خطيرة ال يمكن . مخططي الشغب
طة بالـدافع النفسـي لجمهـور    بنتائجها مهما كان األمر، ألنها مربو

وبالتالي يتم تأصيل الشغب من خالل نتائجه التـي تحـدث   الشغب، 
  : والتي تتمثل في

                                                 
  .178: ص. محمود طهماز، ميزات الشريعة اإلسالمية على القوانين الوضعية ،عبدالحميد  )1(
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 تباع وسائل بشعة فـي ذلـك مثـل الحـرق    او. (قتل األبرياء •
، أو تغريـق الضـحايا   الجرح والضرب أثناء تدافع الجماهيرو

أو أي وسيلة أخرى تشبع الحاجـة  . .مياه عميقة ذفهم فيعبر ق
  ).االنتقامية

  .السرقة الناتجة عن عمليات الشغب •

.. عن طريق التكسير، والحرق، وغيرها( ،إتالف أمالك الغير •
  ).من الوسائل

بة على أعمال الشغب إضافة إلـى  توربما هذه بعض النتائج المتر
أي ) ريق السـب الشغب عن ط(نتائج أخرى يجب التنبيه إليها وهي 

المالسنة، فيب الحاكم أو أسرته، أو النظام الحاكم بطريقـة غيـر   س
الئقة، وفي هذا تعدي على حقوق الحاكم األدبية، وخروج عن طاعة 

   .)1(ولي األمر

  فمن نتائج الشغب كما أسلفت 

õbíŠiþa@ÝnÓZ@ @

كما هو معلوم فإن القتل في الشريعة اإلسالمية ينقسم إلى عدة 
  ).وخطأ –وشبه عمد  –مد ع(أقسام 

1M@ @†àÈÛa@ÝnÔÛa@Z@ @

ازهاق روح المجني القتل العمد هو القتل الذي يتعمد فيه القاتل 
وقد عليه بأداة تؤدي إلى الموت كالسيف والسكين أو ما يقوم مقامها، 

                                                 
أكد القانون الفرنسي على ضرورة حماية الشخصيات االعتبارية مـن أي تجـريح أو تخـديش ال      ) 1(

راجـع عبـد    –. ا األمر يعتبر قد ارتكب جريمة تمس ولي األمرأساس له، وأن من يقدم على هذ
  .110: م،  ص1936، 5الموسوعة الجنائية، القاهرة، ج  –الملك جندي 
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والَ {: قول اهللا عز وجـل لتل العمد في القرآن الكريم القورد تحريم 
الَّت فْستَقْتُلُواْ النلُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو كُمذَل قإِالَّ بِالْح اللّه مر1(}ي ح(.   

 القتل العمد تحريمما يدل على السنة النبوية المطهرة  في وجاء
كفـر بعـد   : ثـالث  بإحدىال يحل قتل امرئ مسلم إال : (قال فقد 

 أيضـاً  وقال .)2()إحصان، أو قتل نفس بغير نفسإيمان، أو زنا بعد 
 :)وحكم القصاص فـي   .)3()قتل المؤمن يعدل عند اهللا زوال الدنيا

في حال قبول أهل المجني عليـه   وكذلك الدية ،)4(القتل العمد واجب
  .نها تكون مغلظة وتتناسب مع هذا الفعل المجرمبها فإ

2M@ @†àÈÛa@éj‘@ÝnÔÛaZ  

ن أن وهو أن يعمد فيه القاتل ضرب المجني عليه دو القتل شبه
يقصد قتله كالضرب بأداة ال تؤدي إلى الموت غالبا كالعصا والحجر 

ولعل سبب التفريق بين القتل العمد والقتـل شـبه    ،وما يقوم مقامها
العمد هو نية القصد التي يجب أن تتوافر في القتل العمد والتي تعتبر 

  .)5(مةركنا من أركان الجري

 †àÈÛa@éj‘@ÝnÔÛa@æb×‰cZ@ @

  .الجاني فيؤدي لوفاة المجني عليهعل يأتيه ف: الركن األول

  .ن فعل الجاني عمداً بقصد العدوانأن يكو: الركن الثاني
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  .والموت الفعلة بين يقيام رابطة السبب: الركن الثالث

@|Üİ–ßIkÌ’Ûa@@Hòîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿Z@ @

ال توجد كلمة مرادفـة  تبين لنا بأنه من خالل العرض السابق 
لها ما لهـا   سالمية وأنه حالة انفعال جماهيريةللشغب في الشريعة اإل

وحتى نتمكن من مقاربة هذا المفهوم مـع المفـاهيم    من نتائج وآثار،
المطروحة في الشرع الحنيف يجب وضعها في قالب مقارنة حتـى  

  :يتم تقريب الصورة وذلك بطرح األسئلة التالية

  هل الشغب هو البغي؟

فقـد أطـل    سلمين سيفاًمن شهر على الم: ( رسول اهللا قال  
  .)2(وذلك ألنه باغ فتسقط عصمته ببغيه ،)1()دمه

ضـد فـرد أو    كما أن البغي قد يصدر عن فرد أو جماعـة،   
وإن كانت تغلب عليه صفة الجماعة، وإن من شارك  جماعة أخرى،

من رضي عمل قـوم  : ( قال فيه أو رضي به فهو من فئة البغاة،
  .)3()كان شريك من عمل به

در عن فرد أو أكثر وتغلـب عليـه   صأن الشغب أيضا يونجد   
الجماعة، كما توجد ضمن عناصر الشغب من يشاركون بـدافع   صفة

الفضول، بينما ال يعفي ذلك من مسئولية النتائج المترتبة على أعمال 

                                                 
  .، باب من شهر سيفه4097اه النسائي، رو  ) 1(
الزيلعي، جمال الدين، نصب الراية ألحاديث الهداية، تحقيق، أيمن صالح شعبان، الجزء السادس،   ) 2(

  .349م، 1995دار الحديث القاهرة، 
  .348: المرجع السابق، ص  ) 3(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

هـذه   لتقاربوبهذا نجد أن الشغب صورة قريبة من البغي،  .الشغب
  .رائم المخلة بأمن الدولةكما أن البغي والشغب من الج .الوجوه

  هل الشغب هو الحرابة؟

مقاربة بـين  توجد  والأبعد عن الشغب  وأما مفهوم الحرابة فه
  .المفهومين حيث أن عمليات الشغب تتم داخل المدن والتجمعات

وال يوجد خالف حول نتائج الشغب والحرابة فنتائجهـا نتـائج   
  . لكاتمتقاربة فيما يخص هالك األرواح واألنفس والممت

  هل الشغب هو الفتنة؟

أبلغ منها وأنسـب فيمـا   ) التحريض(أما مفهوم الفتنة فإن لفظ 
فـي   يتعلق بالشغب، حيث أن عامل التحريض هو األكثـر شـيوعاً  

عمليات الشغب، وذلك ألنه يتم فيه تحريك الحالة النفسية للجمـاهير  
  .بما يتوافق مع رغبات مدبري عمليات الشغب

 اإلسالميةقف جريمة الشغب في المذاهب وفيما يلي نعرض مو
كل على حدة، وتحديد هذه المرئيات للخروج بنتيجة نهائيـة تجـرم   

وذلك من خالل الجرائم التي تحـدث نتيجـة    .عليه الشغب وتعاقب
، وإتـالف  للشغب، كالقتل بأنواعه المختلفة، والجروح، والسـرقات 

  .األموال والممتلكات العامة

 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

Þëþa@szj½a@ @

a@ÑÓìßïÐä§a@éÔÐÛ@ @

Þëþa@kÜİ½a@ZÝnÔÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ@ @

 أو خطأ أو هدر يرى الحنفية أن القتل إما عمداً وإما شبه عمد
أال أن في قتيـل  : "ويستدلون بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)1("خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل

أن جريمة القتـل لكـي    - رحمه اهللا –أبو حنيفة  اإلمامويرى 
تكون جريمة قتل عمد ال بد فيها من استخدام الوسائل المادية التـي  
تؤدي إلى الموت غالباً، وأن تكون هذه الوسائل جارحة بحيث تكون 

  .)2(معدة للقتل كالسيف والرمح وغيرها

وعلى ذلك تعتبر الجرائم التي لم تستعمل فيها الوسـائل التـي   
  .جرائم شبه عمد –والتي أعدت للقتل  تؤدي إلى الموت غالباً

أن يتعمـد   –رحمـه اهللا   -فالقتل شبه العمد عند أبي حنيفـة  
  .)3(الضرب بما ليس بسالح وال ما أجرى مجرى السالح

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZòîÐä§a@†äÇ@ÝnÔÛa@óÜÇ@òiìÔÈÛaZ  

، أو الديـة المغلظـة،   القتل العمد عند الحنفية يوجب القصاص
أو اثنا عشرة ألف درهم، واستندوا في ذلك إلى  من اإلبل وهي مائة

                                                 
 -32:و). 1(حديث رقم : باب كم دية شبه العمد -31:القسامة: رواه النسائي في  )1(

حديث رقم : الديات: وابن ماجه في). 1(حديث رقم : باب ذكر االختالف على خالد
  .2/11" المسند"وأحمد في ). 2627(

  .33: النبهان، محمد فاروق، مباحث في التشريع الجنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص  ) 2(
  .323 :الزيلعي، جمال الدين، نصب الراية ألحاديث الهداية، مرجع سابق، ص  ) 3(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

الديـة اثنـا   : حيث قال –رضي اهللا عنه  -حديث عمر بن الخطاب 
أهل الدنانير ألف دينـار،   ندعشرة ألف درهم عند أهل الدراهم، وع

ة، وعلى أهـل  وعلى أهل البقر، مائة بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شا
  .)1(الحلل مائة حلة

أن الدية تجب في ثالثة أجنـاس هـي   نيفة ح يويرى اإلمام أب
أن القتل العمد والقتل شبه العمد والقتـل   كما .اإلبل والذهب والفضة

الخطأ وما جرى مجرى الخطأ، هذه األنواع كلها تحرم القاتـل مـن   
  .)2(الميراث

òí†Ûa@åÇ@Þì÷½a@Z@ @

أن الدية تجب على العاقلة وال تجـب فـي مـال     الحنفيةيرى 
رأيهم بحديث رسول اهللا صلى اهللا لدل هؤالء الفقهاء الجاني، وقد است

. حيث اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما األخرى: "عليه وسلم
ها وما في بطنها، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبحجر فقتل

  .)3("بدية المرأة على عاقلتها أي على عاقلة الجانية

ñ‰bÐØÛa)4(Z@ @

والكفارة  .ة للقتل شبه العمد مع الديةتعتبر الكفارة عقوبة أصلي
فعليه  بهاهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها أو يجد قيمتها يتصدق 

                                                 
  .328: المرجع السابق، ص  ) 1(
المرغيناني، برهان الدين الهداية في شرح بداية المبتدئ، تحقيق الشيخ طـالل يوسـف، الجـزء      ) 2(

  .367: ص) ت.د. (الثاني، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان
  .145: المرجع السابق، ص  )3(
مية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة اإلسال  )4(

 .21: م، ص1955دار الكتاب العربي بجمهورية مصر العربية، 



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

صيام شهرين متتابعين، فالصوم عقوبة بديلة ال تكون إال إذا امتنـع  
  .تنفيذ العقوبة األصلية

والمصدر التشريعي لعقوبة الكفارة هو القرآن الكـريم لقولـه   
ن لمؤمنٍ أَن يقْتُلَ مؤمنا إِالَّ خطَئًا ومن قَتَلَ مؤمنا خطَئًـا فَتَحرِيـر رقَبـة مؤمنـة     وما كَا{: تعالى

ؤمنـة  يـر رقَبـة م  وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِالَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَان من قَومٍ عدوٍّ لَّكُـم وهـو مـؤمن فَتَحرِ   
 فَمـن لَّـم يجِـد    وإِن كَان من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاقٌ فَديـةٌ مسـلَّمةٌ إِلَـى أَهلـه وتَحرِيـر رقَبـة مؤمنـةً       

  .)1(}فَصيام شهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّه وكَان اللّه عليما حكيما

½asÛbrÛa@kÜİ@ZòÓŠÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ@ @

بـاألموال،  كافة األفعال التي تضر  اإلسالميةجرمت الشريعة 
، ووضعت لذلك الزواجر الالزمة لحمايتها من أيدي تهاونادت بصيان

  . العابثين وضعفاء النفوس، والمشبعين بروح اإلجرام

والسرقة عند الحنفية توجب القصاص إذا اكتمل نصاب السرقة 
ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسـلم  على ستدلوا ، وا)2(هو ثالث دراهمو
  .)3()ال قطع إال في ربع دينار فصاعداً(

ويكون ذلك بشهادة شاهدين لتحقق الظهور كمـا فـي سـائر    
عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانها  اإلمامالحقوق، وينبغي أن يسأل 

  .الحدودومكانها كما في سائر 

                                                 
  .92سورة النساء، اآلية،   )1(
ب             )2( رزاق غال د ال ق عب دير، تحقي تح الق رح ف د، ش د الواح دين عب ال ال ي، آم الحنف

ان،  المهدي، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، الطبعة األو م، 2003لى، بيروت، لبن
  .341:ص

  .1684، ومسلم، 6789أخرجه البخاري،   )3(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع، وإذا اشترك جماعة ف
وإن أصابه أقل ال يقطع، ألن الموجب سرقة النصاب ويجب علـى  

  .)1(كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه

حدة، عند أبي حنيفة، أمـا  اويجب القطع بإقرار السارق مرة و
  .)2(فيرى أن يقر السارق مرتينأبو يوسف 

  

  

                                                 
  .347- 346:الحنفي، آمال الدين عبد الواحد، شرح فتح القدير، ص ص  )1(
  .363: المرغيناني، برهان الدين الهداية في شرح بداية المبتدئ، ص  ) 2(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ïãbrÛa@szj½a 

a@ÑÓìßïØÛb½a@éÔÐÛ@ @
@ @

Þëþa@kÜİ½a@ZÝnÔÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ @

واختلفوا في القتل شبه إما عمد أو خطأ، يرى المالكية أن القتل 
والَ {: واستدلوا على القتل العمد باآلية الكريمة قال تعـالى ، )1(العمد

صو كُمذَل قإِالَّ بِالْح اللّه مري حالَّت فْستَقْتُلُواْ النلُونقتَع لَّكُملَع بِه 2(}اكُم(.   

ومـا  {: كما استدلوا على القتل الخطأ باآلية الكريمة قال تعالى
ةٌ مسـلَّمةٌ إِلَـى   كَان لمؤمنٍ أَن يقْتُلَ مؤمنا إِالَّ خطَئًا ومن قَتَلَ مؤمنا خطَئًـا فَتَحرِيـر رقَبـة مؤمنـة وديـ     

لإِن كَـا     أَهو ـةنمؤم ـةقَبر رِيـرفَتَح نمـؤم وهو وٍّ لَّكُمدمٍ عن قَوم قُواْ فَإِن كَاندصإِالَّ أَن ي مٍ   هـن قَـوم ن
          ي ـن لَّـمـةً فَمنمؤم ـةقَبر رِيـرتَحو ـهلةٌ إِلَـى َأهـلَّمسـةٌ مييثَـاقٌ فَدم مهنيبو كُمنينِ    بيرـهش امـيفَص جِـد

  .)3(}متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّه وكَان اللّه عليما حكيما

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZòîØÛb½a@†äÇ@ÝnÔÛa@óÜÇ@òiìÔÈÛaZ@ @

والْعبـد   يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحر بِالْحر{: قال تعالى
انٍ ذَلـك  بِالْعبد واألُ�ثَى بِاألُ�ثَى فَمن عفي لَه من أَخيه شيء فَاتِّباع بِـالْمعروف وأَداء إِلَيـه بِإِحسـ   

 ـيمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رم يفـي   *  تَخْفف لَكُـمو   ـاةيـاصِ حصالْق
تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعاألَلْب ياْ أُول4(}ي(.  

                                                 
لد الرابع، دار الحكمة للطباعـة  والنشـر،   العك، خالد عبد الرحمن، موسوعة الفقه المالكي، المج  ) 1(

  .447: م، ص1993سوريا، : الطبعة األولى، دمشق
  .151: سورة األنعام، اآلية  ) 2(
  .92سورة النساء، اآلية،   )3(
  .179-178سورة البقرة، اآليتان،   )4(



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ذه   : قال اإلمام مالك رحمه اهللا تعالى   ل ه أحسن ما سمعت في تأوي

ة ــد ( اآلي ببِالْع ــد بالْعو رــالْح ــر بِ ذآور،  )الْح ؤالء ال ــاألُ�ثَى(فه ــى بِ ك أن ) واألُ�ثَ وذل

ذآور،  يكون القصاص بين اإلناث آم ل    ا يكون بين ال رأة الحرة تقت والم

ا       ين النساء آم بالمرأة الحرة، آما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون ب

ال،   ين الرج ون ب اء  يك ال والنس ين الرج ون ب ا يك  ،)1(والقصاص أيض

  .)2(}وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن النفْس بِالنفْسِ{:وذلك أن اهللا تعالى قال في آتابه
ثلة فـي  اممعند المالكية أن القصاص هو المساواة والفاألظهر   

أن جعل القتلى أصـنافاً باعتبـار الحريـة    القيود والديات، والمعنى 
والرق والذكورة واألنوثة، وكل فرد من صنف يماثل الطرف اآلخر 

  .)3(وال فرق بين الغني والفقير، والشرف واالتضاع

من الـذهب  إن قبلت فهي عمد، الدية في قتل الخطأ وقتل الأما   
  .)4(ألف دينار، أو اثنا عشرة ألف درهم

sÛbrÛa@kÜİ½a@ZòÓŠÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ@ @

إن السرقة إحدى الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم، 
ـ  ربهم آتلك الجريمة التي يتجشم مرتكبوها األخطار من أجل تحقيق م

  .المادية الخبيثة

                                                 
  .446: ص العك، خالد عبد الرحمن، موسوعة الفقه المالكي،  )1(
  .45، سورة المائدة، اآلية  )2(
ك،          )3( ام مال الفندالوي، يوسف بن دوناس، آتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب اإلم

امس،        زء الخ ة الج ة المغربي يخي، المملك د البوش د محم ق أحم : م، ص1998تحقي
685.  

د     )4( القرطبي، يوسف بن عبداهللا، آتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تحقيق محم
  .1103: م، ص1980ض الحديثة، الطبعة الثانية، أحمد أحيد، مكتبة الريا



  

  ي النظامين السعودي والمصريجريمة الشغب والعقاب عليها ف
 

ثال رائعا عندما أمر بقطع المخزوميـة  م وقد ضرب النبي 
التي سرقت، وأكد في حديثه الشريف، أنه ال مناص من تنفيذ الحكـم  
ولو في حق أقرب األقربين، وساق مثاال على ذلك بفاطمة رضي اهللا 

  ).واهللا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها: (فقال. عنها

سـرقة النصـاب   ويرى المالكية بوجوب القطع إذا بلغ مقدار ال
  .)1(المحدد له

      

  
 

                                                 
ا   )1( ق، زآري ل، تحقي ل لشرح مختصر الخلي د، مواهب الجلي ن محم داهللا ب ي، عب الرعين

ع،  الم الكتب للطباعة والنشر والتوزي امن، دار ع رات، الجزء الث : م، ص2003عمي
413.  



  

  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري

@szj½asÛbrÛa 

ïÈÏb’Ûa@éÔÐÛa@¿@kÌ’Ûa@åß@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@ÑÓìß  
  

@kÜİ½aÞëþa@ZÝnÔÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ@ @

يقسم الشافعية القتل إلى ثالثة أقسام وهي القتل العمـد والقتـل   
ـ القتل العمد  على واستدلوا شبه العمد والقتل الخطأ،  : ةباآلية الكريم

طَا�ًا فَـال يسـرِف   والَ تَقْتُلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِالَّ بِاحلَق ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليـه سـلْ  {
إِذْ قَربـا   واتْلُ علَيهِم �َبـأَ ابنـي آدم بِـالْحق   {: وقال تعالى .)1(}فِّي الْقَتْلِ إِ�َّه كَان منصورا

لُ اللّهتَقَبا يقَالَ إِ�َّم كرِ قَالَ لَأَقْتُلَناآلخ نلْ متَقَبي لَما ومهدن أَحلَ ما�ًا فَتُقُببُقرنيتَّقالْم ن2(} م(.  

كما يؤكد الشافعية على أهمية البعد عن مثيـرات التحـريض   
على قتل مسلم بشطر كلمة  من أعان": رسول اهللا  اللفظي فقد قال

وفي هذا الحـديث   ." لقي اهللا مكتوب على عينيه آيس من رحمة اهللا
تخويف وترهيب من االقتراب حتى من األلفاظ التي تثير الحمية في 
نفس الجاني فيقدم على ازهاق روح المجني عليـه، وهـذا المسـلك    
يحدث في الشغب بصورة أساسية، ألن جمـاهير الشـغب تسـتعمل    

يولد رغبة عارمة لـدى   مامات والشعارات التي تثير الحماس، الكل
بعض جماعة الشغب من إفشاء غلهم بصورة غير متزنة فتقع الكثير 
من الضحايا نتيجة هذا الهيجان الذي كان الدافع من وراءه التحريض 

  .)3(اللفظي

                                                 
  .33سورة اإلسراء، اآلية،   )1(
  .27سورة المائدة، اآلية،   )2(
  .9-8: ص م،1997، الفقه الحنبلي الميسرالزيلعي، وهبة،   )3(
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أال : "بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  ويستدل الشافعية

 ".أ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبلأن في قتيل خط
  .وذلك إلثبات القتل شبه العمد

إلى مساءلة الجاني عن القتل شبه العمد ولو لم يكن وقد ذهبوا 
الموت نتيجة مباشرة لفعله، كمن يصوب على إنسان بندقيـة أو مـا   

  .يخيف فيهرب فيتلف في هربه كأن يسقط في بئر فيموت

ïãbrÛa@kÜİ½aZÝnÔÛa@òiìÔÇ@òîÈÏb’Ûa@†äÇZ@ @

أما القصاص عند الشافعية فهو جمـاع القتـل علـى ثالثـة     
  :)1(وجوه

  .عمد فيه قصاص •

 .وعمد بما ليس فيه قصاص •

 .وخطأ •

أما العمد الذي يوجب القصاص عندهم فهو أن يعمد الرجل إلى 
  .الرجل فيصيبه بالسالح الذي يتخذ لينهر الدم

لشافعي فيه القصـاص، فمـن   أما العمد فيما دون النفس فعند ا
ضرب رأسه بحجر محدد، ثم صارت موضحة، كان فيها القـود ألن  

  .)2(وصفت منه الحجارة تصنع هذا مااألغلب 

الرأي الراجح هو أن القاتل يحرم من الميراث في كل الحاالت 
سواء كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان مباشـرة أو  

                                                 
  .19: الشافعي، محمد بن إدريس، اُألم، ص  ) 1(
  .20: المرجع السابق، ص  ) 2(
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بحق أو بغير حق، وسواء كان القاتل بالغـاً  تسبباً وسواء كان القتل 
عاقالً أو صغيراً مجنوناً، وأصحاب هذا الرأي يـرون أن الحرمـان   
من الميراث قصد به سد الذرائع ومنـع المـورث مـن اسـتعجال     

  .)1(الميراث

…ûm@ðˆÛa@oÓìÛaô@òí†Ûa@éîÏ@Z@ @

ليست حالـة   في القتل الخطأ  اتفق الفقهاء الثالثة على أن الدية
. في آخر كل سنة ثلثهـا  ىتجب مؤجلة في ثالث سنوات ويؤد وإنما

ويرى الشافعي أن السنة تبدأ من اليوم الذي تجب فيه الدية وهو يوم 
  .الوفاة

                                                 
  .وما بعدها 251: ، ص9مختصر المزني، الجزء   )1(
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@szj½a@ÉiaŠÛa@ @

ïÜjä§a@éÔÐÛa@ÑÓìß@ @

Þëþa@kÜİ½aZ@ÝnÔÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ@ @

 وقد وافـق ، يقسم الحنفية القتل إلى قتل عمد وشبه عمد وخطأ
والحنفية في أن القتل إما عمداً وإما شبه عمـد   رأي الشافعية بلةالحنا

أال أن : "ويستدلون بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أو خطأ 

  ".في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من اإلبل

  :نوعان الحنابلةفالعمد عند 

أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويـدخل فـي البـدن،      -1
  .لسيف والرمح وغيرهاكا

ن حصول الزهـوق  ظالقتل بغير محدد، ما يغلب على ال  -2
  .)1(عمد يوجب القصاص الحنابلةعند استعماله، فهذا وحسب رأي 

أما القتل شبه العمد فهو أحد أقسام القتل وهو أن يقصد ضربه 
  .بما ال يقتل غالباً، إما لقصد العدوان أو لقصد التأديب

@óÜÇ@òiìÔÈÛa¹ŠuÝnÔÛa@ò@òÜibä§a@†äÇZ@ @

عقوبة القتل العمد عند الحنابلة القود، والدية إذا وافق بها أهـل  
  .)2( المجني عليه

                                                 
د المحسن             )1( د اهللا عب ق، عب ي، تحقي د اهللا، المغن ن عب د ب دين محم ابن قدامة، موفق ال

الم الكتب           الترآي، و ة، دار ع ة الرابع و، الجزء الحادي عشر، الطبع اح الحل د الفت عب
  .446:م، ص1999للنشر والتوزيع، 

  .455: المرجع السابق، ص  )2(
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  :)1(عند الحنابلة ومن شروط القصاص

ألن القصاص عقوبة وليس المكلف . أن يكون الجاني مكلفاً - 1
  .غير محل لها

 .أن يكون المقتول معصوماً، أي معصوم الدم - 2

  .ليه مكافئا للجانيأن يكون المجني ع - 3

، لعموم )2(أما القصاص لما دون النفس عند الحنابلة فهو واجب
   .)3(}وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن النفْس بِالنفْسِ{:: قوله تعالى

 :)4(وشروط القصاص فيما دون النفس أربعة

  .العمد العدوان - 1

 .إمكان االستيفاء بال حيف - 2

 .عالمساواة في االسم والموض - 3

  .مراعاة الصحة والكمال - 4

sÛbrÛa@kÜİ½a@ZòÓŠÛa@µg@ïšÐ½a@kÌ’ÛaZ@ @

السرقة حرام ألنها اعتداء على حقوق اآلخرين، وأخذ ألموالهم 
لدين واألخالق والضـمير، ويترتـب عليهـا    لبالباطل، وفيها إفساد 

  .اإلخالل بأمن البالد والعباد

                                                 
الم الكتب للطباعة والنشر          )1( امن، دار ع ع، الجزء الث إبن مفلح، المبدع في شرح المقن

  .238-230: ص) ت. د(والتوزيع، 
د   )2( ي، الجزء         ابن قدامة، موفق ال د اهللا الترآ افي، تحقيق عب د اهللا، الك ن عب د ب ين محم

  .147: م، ص1997الخامس، هجر للطباعة والنشر واإلعالن، 
  .45سورة المائدة، اآلية،   )3(
  .35-34: ص م،1997، الجزء الرابع، دار القلم، دمشق، الفقه الحنبلي الميسرالزيلعي، وهبة،   )4(
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يته ويجب الحد على السارق والسارقة، واألصل في مشـروع  
والسـارِقُ  {: حسب رأي الحنابلة الكتاب والسنة وذلك في قوله تعـالى 

  .)1(}والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما

: قـال  ومن السنة ما روته عائشة مرفوعا أن رسـول اهللا  
  .، وكذلك قصة سرقة المخزومية)تقطع اليد في ربع دينا فصاعداً(

  

                                                 
  .38سورة المائدة، اآلية،   )1(
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الجناية على ما دون النفس  وفيما يلي نعرض ألمر هام وهو

  :عمداً في الشريعة اإلسالمية

ى ما دون النفس عمـداً فـي الشـريعة    والمقصود بالجناية عل
 اإلسالمية كل أذى يقع على جسم اإلنسان من غيره وال يودي بحياته

وهذا التعبير يشمل كل أنواع اإليذاء واالعتداء، فيدخل فـي الجـرح   
@@.)1(وغير ذلك من أنواع االعتداءوالضرب والدفع والجذب والضغط  @

ويقسم فقهاء الشريعة اإلسالمية الجناية على مـا دون الـنفس   
سواء كانت الجناية عمداً أو خطًأ خمسة أقسام من حيث نتيجة فعـل  

  .الجاني

  .قطع األطراف وما يجري مجراها  - 

  .الذهاب بمنفعة األطراف مع بقاء أعيانها  - 

ر البدن عدا الرأس والوجـه،  أما الجراح فهي ما كانت في سائ
  : والجرح نوعان

  .جائفة وهي التي تصل إلى التجويف الصدري والبطني -

 .غير الجائفة وهي التي ال تصل إلى الجوف -

a†àÇ@ÐäÛa@æë…@bß@óÜÇ@òíbä¦a@æb×‰cZ@ @

  :أركان الجناية على ما دون النفس عمداً تقوم على ركنين

  .ي عليهفعل يقع على جسم المجن: ولالركن األ •

  .أن يكون الفعل متعمداً: الثاني الركن •
                                                 

  .38: ، صالجزء األول ،الفقه الحنبلي الميسر، الجنايات والحدود  )1(
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الجناية على ما دون النفس إما أن تكون عمداً أو خطًأ وهـي  ف
في خصوص الجرائم العمدية التي نحن بصدد الكالم فيها يشترط أن 
يكون الفعل متعمداً أي أن يصدر عن إرادة الجاني وأن يرتكبه بقصد 

  .العدوان

@æë…@bß@óÜÇ@òíbä¦a@òiìÔÇÐäÛa)1(Z@ @

العقوبات المقرر للجناية على ما دون النفس عمداً إما أصلية أو 
والعقوبة األصلية هي القصاص، أما العقوبة البديلة فهي الدية . بديلة

  .والتعزيز

kÌ’Ûa@ò¹Šu@óÜÇ@lbÔÈÛa@@òÈíŠ’Ûa@¿òîßý⁄aZ@ @

الشريعة اإلسالمية جاءت منزلة من لدن حكيم خبيـر، كاملـة   
لكل زمان ومكان، حمايـة لمصـالح الخلـق مـن     مكتملة صالحة 

ضروريات وحاجيات متسقة مع حاجياتهم في الـدنيا، وقـد وردت   
الكثير من اآليات في القرآن الكريم بلغت نحو الخمسين آية، تتعلـق  
بالعقوبة وإجراءات المحاكمة والقضاء، والشهادة وغيرها، فضال عن 

  .)2(األحاديث الواردة في الحدود والقصاص

½albÔÈÛbi@âý⁄a@bèîà°@Ûa@@òzÜ–Z@ @

أن المصلحة المعتبرة التي تعد واجبة لحمايـة اإلسـالم هـي    
المصلحة الحقيقية وليست الهوى، وقد تكون هذه المصـلحة ذاتيـة،   
بحيث ال يختلف الحكم فيها بطلبها ووجوب الحماية لهـا فـي كـل    

                                                 
  .326: ، ص6:المرغنياتي، برهان الدين، بداية المبتدئ، جزء  )1(
فوزي، شريف فوزي محمد، مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي، سلسلة الكتاب الجـامعي الكتـاب     ) 2(

  .156: ص) ت.د(الثاني، 
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حة األحوال، وقد تكون المصلحة إضافية، بحيث يكون األمر مصـل 
في وقت دون وقت وفي زمان دون زمان، ولناس دون ناس، وذلـك  

األصـلية، كـبعض    احات التي تثبت إباحتها باإلباحـة يكون في المب
األطعمة، فان تناولها قد يكون مضرة في وقت فال تكون مصـلحة،  
وأن الدواء قد يكون نافعاً عند وجود الداء، وقد يكون مضعفاً، فيكون 

  .)1(الداءحراما في غير أوقات 

  :تجريم الحث على الشغب واالشتراك فيه

ز المظـاهرات  ابعدم جـو  الكثير من فقهاء وعلماء األمة يرى
والخروج إلقامة المسيرات ألنها في األصل من فعل الغرب وأنهـا  

وال أحد مـن   ثونوال المحد ونمستحدثه لم يفعلها الصحابة وال التابع
موثوق بهم فـي هـذا العصـر   ها أهل العلم الوازبج الفقهاء ولم ير. 

وبعض منسب ذلك إلىتجاهها  اًسلب اًاتخذ موقف ن:  

   .خروج النساء متبرجات  -1

  .أثناء المظاهرة في استعمال أصوات موسيقية  -2

ام ضريح كافر أمغير الئقة، والوقوف الهتاف بشعارات   -3
   .وضع إكليل من الزهور على قبرهأو 

رفع صور  -مذلة للمسلمين  التوسل للكفار بعبارات فيها  -4
   .أو دمى ذوات األرواح

  .ظلم اآلخرين كسد الطريق وتعطيل مرور الناس  -5

                                                 
ومـا   206: ، صاإلسالمية على القـوانين الوضـعية  از، ميزات الشريعة عبدالحميد محمود طهم  )1(

  .بعدها
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   .استخدام سباب وشتائم ال تجوز شرعاً  -6

  .أثناء المظاهرة في اختالط الرجال بالنساء  -7

التشبه بالكفار بشيء من خصائصهم من لباس أو إشـارة    -8
   .مسلمونيضعها أو يرتديها المتظاهرون ال

االعتداء على ممتلكات األبرياء كتحطـيم محالتهـم أو      -9
نوافذهم أو إيقاد النار في المرافق العامـة ونحـو ذلـك مـن     

  .المحرمات

وجود هـذه  لبمشروعيتها  قلفكل من تكلم عن المظاهرات لم ي
وإنما يجب األخذ باألسباب  ءاألشياء التي ليست من اإلسالم في شي

  .النصيحة والمكاتبة وغيرهاوالوسائل الشرعية ك

  :عقوبة الشغب

ن لنا أن العقوبة علـى الشـغب   بيمن خالل العرض السابق يت
تعزيرية تبدأ من التوبيخ والجلد والسجن وتنتهـي بالديـة أو    عقوبة

  .القصاص

لمـا   فإذا نتج عن الشعب جرائم قتل، وجب فيها القصاص وفقاً
لحقـوق   إتالف أوقة جاءت به الشريعة اإلسالمية، وإن نتج عنه سر

  .، وجبت فيه األحكام وفقا للشريعة اإلسالميةوأموال الغير

وفي كثير من الحاالت نجد أن جرائم الشغب يجهل فيها الجاني 
الحقيقي، وذلك لكثرة الجموع أو سرعة تدافع جمهور الشغب فتقـع  
على سبيل المثال جريمة قتل، قام بها فرد أو جماعة ونسـبت إلـى   
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أو تم إحراق أو إتالف لممتلكات الغير، والسؤال كيـف  المشاغبين، 
  .يتم الحكم فيها في هذه الحالة؟ وعلى من تقع تبعية تحمل الجرم

يكون عن طريق القسامة،  حالة وقوع جريمة القتلإن الحل في 
  .)1(والقسامة حل لمشاكل القتل التي تكثر فيها األيمان

عليه عمداً يتكلم فإذا وقعت جريمة القتل وأزهقت روح المجني 
الفقهاء في موضوع القسامة حيث يجهل القاتل فال يعرف، أو يعلـم  

  .)2(لدى أولياء الدم مع االفتقار إلى الدليل فال إقرار وال بينة

ويرى مالك والشافعي وجوب القسامة إذا كـان هنـاك جهـل    
  .)3(بالقاتل وإنما وجدت الشبهة في اتهام أهل المحلة

  :)4(شروط وجوب القسامة

أن يكون المقتول إنساناً ويستوي أن يكون عاقالً أو مجنوناً،  - 1
  .أنثى بالغاً أو صبياً، ذكراً كان أم

 .أن يكون القاتل معيناً لدى جمهور الفقهاء - 2

أن يتم رفع الدعوى من أولياء القتيل، ألن القسـامة يمـين    - 3
 .واليمين ال تجب بدون دعوى

  

  

                                                 
  .171: فوزي، شريف فوزي، مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي، ص  )1(
فرحات، محمد نعيم، التشريع الجنائي اإلسالمي، سلسلة الكتـاب الجـامعي، الكتـاب السـادس،       )2(

  .373: م، ص1984
  .374: المرجع السابق، ص  )3(
  .186: فوزي، شريف فوزي، مبادئ التشريع الجنائي اإلسالمي، المرجع السابق، ص  )4(
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@ @

@ @

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

òàÄãþaë@´ãaìÔÛa@ÑÓìß@kÌ’Ûa@åß@ @

  

zj½aÞëþa@s@Z@kÌ’Ûa@åß@ðŠ–½a@æìãbÔÛa@ÑÓìßN@ @

zj½aïãbrÛa@s@ZkÌ’Ûa@åß@ð…ìÈÛa@âbÄäÛa@ÑÓìßN@ @

sÛbrÛa@szj½a@Z@åß@òîÈ™ìÛa@´ãaìÔÛaë@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@ÑÓìß@´i@òã‰bÔß@@@@@@

kÌ’Ûa@áöaŠuN@ @
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†îè·Z@ @

هـو أن  لفـة  خإن أهم ما يميز الدول المتقدمة عن الـدول المت 
دها الفوضى في الدول المتقدمة دول منظمة، بينما الدول النامية تسو

كما أن الدول الغربية تؤمن بقيمة النظام ولذلك  جميع مظاهر الحياة،
يسود كل مظاهر الحياة، في حـين أن الـدول    مبدأتسعى إلى جعله 

النامية ال تدرك قيمة النظام فالنظام؛ يؤدي إلى العدالـة سـواء فـي    
وق المتبادلة بين المواطنين وأجهزة الدولة وكذلك تحقيق الضبط الحق

اإلداري في الدولة وذلك بعدم وجود مظـاهر للفوضـى أو تهديـد    
لألمن، أو الصحة، أو السكينة علماً بأنه يسـتحيل حصـر عناصـر    

  .النظام

وكلما كان المجتمع ناضجاًً يحسن اختيار ممثليه في المؤسسات 
عن آراء ناخبهم وليس آرائهم الشخصـية   الدستورية بحيث يعبرون

كان المجتمع مستقراً سياسياً، وهذا االستقرار السياسي يسبقه استقرار 
  .اقتصادي وكالهما يمثل دعامة أساسية لالستقرار االجتماعي

بينما في الدول ذات األنظمة التسلطية التي تفـرض سـطوتها   
تقيم العدل بين  ال على شعوبها دون غير واضحة ديمقراطية، أو أنها

  .أفراد شعبها، فإنها دائماً ما تحتفل باالضطرابات الشعبية

وقد ظهرت فكرة الدولة في إطار المـدن السياسـية القديمـة    
واإلغريقية، والرومانية حيث كانت هذه المدن تتسم بنفس الخصائص 
والسمات االجتماعية والقانونية للدولة الحديثة وان كانت قد قامت في 

ا على قاعدة النظام الفردي بحيث تركزت السلطة في يد زعيم غالبيته
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أو قائد يعتبر هو المصدر الوحيد لإللزام ويعتقـد أن سـلطته مـن    
هذه الصـورة   وقد أورت هذا التمهيد وفق. )1(الوحي اإللهي أو القوة

لتقديم فكرة عن الدولة في المفهوم العام وانتماء شعوبها إليها، وكذلك 
التي تتعلق بالشغب بأنواعـه المختلفـة تحـت     عرض الصور وذلك

مظلة الدولة الشرعية، وخصوصاً في جمهوريـة مصـر العربيـة،    
  .والمملكة العربية السعودية

                                                 
  .21: ، ص1971، القاهرة الدكتاتورية، أسس النظم السياسية ماحمد، عبد الكري: نظرا  )1(
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Þëþa@szj½a@ @

@kÌ’Ûa@åß@ðŠ–½a@æìãbÔÛa@ÑÓìß@ @

†îè·Z@ @

قبل التعرض للشغب في القانون المصري نتعرض أوالً لبعض 
صور الشغب، ولكنها غيـر   صورة منالصور التي قد تكون بداية ل

مجمة قانونياً ومثال ذلك الحشد واالجتماعات، وإدراج هذه المفاهيم ر
وقد أورد الباحث مجموعة من التعـاريف  . حسب القانون المصري

لصور الشغب في الفصول السابقة من هذه الدراسـة، وأرى أنـه ال   
بأس من حصر بعض التعريفات التي تأتي ضمن جزئيـات النظـام   
المصري في هذا السياق والتي تخص صور الشغب باعتبـار ذلـك   
نوعاً من التركيز على النصوص، والمعنى البعيد الذي يرمـي إليـه   

  .القانون

Þëþa@kÜİ½aZ@ @

ðŠ–½a@æìãbÔÛa@¿@kÌ’Ûa@‰ì•Z@ @

  :الحشد  :أوالً

الحشد هو اجتماع عدد من األشخاص في مكـان مـا   : تعريفه  
  .أو تنظيماتفاق لفترة محدودة بدون أي 

   :الحشد عناصر

  .اجتماع مؤقت أسبابه الصدفة أو التلقائية  -1

  .ال تخطيط وال تنظيم مسبق له  -2
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3 -  ال قيادة تهيمن عليه وتُوجهه.  

  .ال يجمع أفراده تفكير مشترك وإنما يفكرون بشكل انفرادي  -4

  .يتصرف أفراده ضمن نطاق القانون والنظام  -5

  :صور الحشد

التجمع الذي ال يجمع أفراده أي اهتمـام مشـترك   وهو : مادي  )أ
وإنما يقصد أغراضاً مادية واحدة إما بصورة مؤقتة أو ممتدة بعض 

  .ومثال ذلك تجمع بعض األفراد في األسواق التجارية .الوقت

وهو التجمع الذي يجمع أفراده اهتمام مشـترك مثـل    :نفسي  )ب
  .التجمع في اإلستاد لمشاهدة مباراة

معات غير خطرة أو مجرمة ولكن يمكن أن تتحـول  وهذه التج  
إلى إحدى صور الشغب نتيجة لتأثير معين فيخرج هؤالء األفراد عن 

  . شعورهم

  :االجتماعات  :ثانياً

االجتماع العادي العام هو كل تجمع أو حشد من الناس يقام في   
مكان أو محل عام أو محل خاص يستطيع دخوله أشـخاص بـدون   

سواء تخص فئة معينة من  .)1(ناقشة مواضيع عامةتمييز وبغرض م
  .الشعب أو تخص الشعب باعتباره كُالً

والصورة لهذه االجتماعات هي االجتماعات االنتخابيـة التـي     
تقام خالل فترة الترشيح النتخابـات المجـالس النيابيـة والمحليـة     

                                                 
  .م1929لعام  28م المعدل بمرسوم قانون رقم 1923لعام  14م القانون رق: انظر  )1(
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والغرض من هذه االجتماعات هو مناصرة المرشح وسماع بـرامج  
  .األحزاب

  :المسيرات واالجتماعات في الطريق العام  :ثالثاً

وهي الحشود والمواكب التي تسير في الطريق العام؛ أو تقـام    
  .في الميادين العامة مثل حاالت المواليد والمناسبات الدينية

وهذه المسيرات، أو االجتماعات قانونيـة إذا تمـت موافقـة      
  .قلالشرطة عليها قبل موعدها بثالثة أيام على األ

وبعد أن استعرضنا الصور السابقة نسـتعرض اآلن صـوراً     
أخرى من تجمعات األفراد ولكنها تجمعات غيـر مشـروعة حيـث    

  :يخرج األفراد فيها بتصرفات خارج نطاق القانون وهي كاآلتي

  :التجمهر  :أوالً

حسـب   م1914لسنة  10رقم  المصري نظمه القانون: تعريفه  
  .المواد التالية

و تجمع مؤلف من خمسة أشخاص على األقل ومن ه :1/المادة
شأنه أن يجعل األمن العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين 

  .بالتفرقة لكل منهم لم يعمل به يعاقب بالحبس أو الغرامة

إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف مـن خمسـة    :2/المادة
لوائح أو أشخاص على األقل ارتكاب جريمة ما، أو منع، أو تعطيل ال

كان الغرض التأثير على السلطات في أعمالهم أو حرمان شخص من 
حرية العمل سواء كان ذلك بالتأثير أو الحرمان باستعمال القـوة، أو  
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التهديد، فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عـالم  
بالهدف من التجمهر أو علم به ولم يمتنع عنه، يعاقـب بـالحبس أو   

  .الغرامة

  التظاهر  :نياًثا

وهو اجتماع عدد  ،م1923لسنة  14نظمه القانون رقم : تعريفه  
ال يقل عن خمسة أشخاص في مجموعة واحدة وفي الطريق العـام  

  .اجتماع من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر

والقانون المصري وضع أحكاماً للتظاهر تختلف عـن أحكـام     
  :)1(التجمهر في النواحي التالية

العامة أن تصرح بالتظاهر في حدود القانون وبالشروط  للسلطة •
واألوضاع المقررة، أما التجمهر فهو محرم متى مـا تـوفرت   

  .أركانه

أن التظاهر الذي تسري عليه أحكام القانون هو الـذي يكـون    •
 .زعزعة األمنالغرض منه 

أن مكان التظاهر هو الطرق أو الميادين العامة، أما التجمهـر   •
  .في أي مكان تتوفر فيه العالنيةفيجوز أن يقع 

  :االعتصام  :ثالثاً

هو إصرار فرد أو مجموعة أفراد تـربطهم رابطـة   : تعريفه  
معينة على االمتناع عن مغادرة مكان معين إال بعد تحقيق مطالـب  

                                                 
جامعـة   –رسالة دكتوراه كلية الحقـوق  (ي الدين، العالنية في العقوبات، ، محمد محعوض: انظر  ) 1(

  .422: ص) القاهرة
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  .معينة

  :اإلضراب  :رابعاً

هو امتناع فرد أو عدد من األفراد عن أداء أعمـالهم  : تعريفه  
  .اء كان هذا الغرض عاماً أو خاصاًبقصد غرض معين سو

ïãbrÛa@kÜİ½aZ@ @

kÌ’Ûa@pbÈà£@ÚìÜë@kîÛbcZ@ @

هناك أساليب وسلوك يتوقع حدوثها من جمهور الشغب ضـد    
أفراد الشرطة في أي تجمع يستهدف اإلخالل باألمن العام وال يمكن 
حصر التصرفات التي يمكن أن يقوم بهـا جمهـور الشـغب ضـد     

قد يتعرض لـه رجـال الشـرطة مـن      ويمكن حصر ما. الشرطة
  :تصرفات من قبل جمهور الشغب في اآلتي

   :)1(التهجم واإلساءة  -1

وهو ما يجب أن تتوقعه الشرطة دائماً وتفوت الفرصـة علـى     
مطالبـة بالثـأر،   الجماهير بوحشية الشرطة المتظاهرين فقد تهاجم 

ق هذا وضم أعداد جديدة لها، وقد يحقالجماهير األخرى وذلك بإثارة 
األسلوب تحريضاً جماعياً خصوصاً إذا كان منتظماً وموجهاً، كمـا  
يمكن أن يؤدي إلى إخفاق رجال الشرطة بقدر كبير مـن السـيطرة   
على مشاعرهم خصوصاً إذا لم يكونوا قد تعودوا مـن قبـل علـى    

  .مواجهة مثل هذه المواقف

                                                 
معهد تدريب ضـباط األمـن المركـزي     –عداد العسكري لضباط األمن المركزي مذكرات اإل: انظر  ) 1(

  .22: ص –م 1985 –القاهرة 
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فبراير سنة  25ومثال ذلك ما حدث في  مظاهرة العباسية في   
ألعناق، واالدعـاء  حيث خلفت أحد القتلى الذي حمل على ا ،م1986

كثير من القتلى وقد يتم هذا التهجم شفاهة أو كتابـة  بالقسوة ووجود 
  .ككتابة الشعارات على الحوائط والسيارات

  :الضوضاء  -2

دائماً ما يكون أي حشد جماهيري ضخم مصحوباً بالضوضاء   
جمهرون عادة ما تكون مصحوبة فالصياح واألغاني التي يرددها المت

بتفجير القنابل الصـوتية ومحـدثات الصـوت وإطـالق األبـواق      
  .والصفارات

ومن األساليب الفعالة ترديد األغاني والشعارات مصحوبة فـي    
يزيد إثارة الجماهير وضم أعـداد   مابعض األحيان بنغمة موسيقية، 

  .جديدة لها

  :قذف الحجار واألشياء  -3

لشغب كل ما يصل إليه بـدءاً مـن األشـياء    يستخدم جمهور ا  
/ الحجارة"ليقذف بها رجال الشرطة في أثناء علميات المواجهة مثل 

واألشياء التي يلقـى بهـا قـد ال يكـون     " الخ.. الزجاجات الفارغة
لرجال الشرطة إذ قد يلقـى بهـا    رها جمهور الشغب المواجهمصد

نوافذ المطلة علـى  بعض األفراد المتواجدين فوق أسطح المباني أو ال
  .أرض العمليات

  :األسلحة اليدوية  -4

قد يتسلح أفراد الشغب ببعض األسلحة اليدوية الحقيقيـة التـي     
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يستولون عليها من مصادر الشغب كالمحالت التجارية التي يتم نهبها 
القضبان  –المواسير  –العصي الخشبية : في أثناء الشغب ومثال ذلك

 –السـكاكين   –والسالسـل الخنـاجر    –أيدي الفؤوس  –الحديدية 
  .البنادق

ن توجه العناية الكافية أثنـاء  لذلك يجب على أجهزة الشرطة أ  
ع التحريات عن حاالت الشغب المتوقعة للتعـرف علـى درجـة    جم

مراعاة هذا االعتبار عند وضع الخطط لعمليـات  لذا يجب  .تسليحها
  .المواجهة

  :االعتداء على وسائل النقل  -5

ا يوجه جمهور الشغب نشاطه باالعتداء علـى وسـائل   كثيراً م  
النقل العام التي تتواجد داخل منطقة الشغب فيشـعلون النـار فيهـا    
ويحاولون تخريبها بأي شكل وغالباً ما يكون اعتداؤهم عليها بعيـداً  

  .عن الهدف األصلي الذي قاموا من أجله

  :أعمال السلب والنهب  -6

تشجيع أعمال السـلب والنهـب   عادة ما يلجأ جماعة الشغب ل  
وتعتبر البنوك ومحالت بيع األسلحة والمجوهرات هدفاً رئيساً لمثـل  

  .هذه الحوادث

  :إشعال النيرات وتفجير المفرقعات  -7

إشعال النيرات ال يعتبر نوعاً من أساليب العنف بقدر ما يعتبر   
يـؤدي   مافعاالً في تحريك الغرائز لدى الجماهير وإلهاب حماسهم؛ 

لى تصعيد عمليات العنف بالتخريب فقد يشعلون النيران في المباني إ
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لسد الطريق أمام وحدات الشرطة وخلق الفوضى واالرتبـاك بـين   
صفوفهم وتوجيه اهتمامهم لحوادث فرعية خالف عمليات المواجهـة  
الرئيسة التي تستهدف السيطرة عليهم وتفريقهم وقد يستخدم جمهـور  

ي يمكن تدبيرها قبل بدء نشاطه أو فـي  الشغب بعض المفرقعات الت
أثناء عمليات السلب والنهب لجذب اهتمام الشـرطة عـن عمليـات    

  .القبض

ولذا كان على أجهزة الشـرطة توقـع حصـول مثـل هـذه        
االعتداءات خاصة على المرافـق العامـة وأن تتخـذ االحتياطـات     

  .الالزمة لحمايتها

  :افتعال الحوادث المدبرة أو الوهمية  -8

دما يرغب مثيرو الشغب في إثارة االضطرابات وال تتوافر عن  
لديهم أسباب واضحة لتحقيق مخططاتهم فـإنهم يقومـون بـاختالق    
حادث وهمي يتخذونه ذريعة لتحقيق أغراضهم كارتكاب حادث قتـل  
مدبر أو تدمير بعض المنشآت أو األماكن األثرية وال تهمهم الوسيلة 

   @.ما دامت تساعد في تحقيق الغاية

وفيما يلي أتناول بالتفصيل بعض المفاهيم السـابقة فـي هـذا    
السياق في الفقرة التالية والتي تتناول الشغب المفضي إلى تخريـب  
األموال العامة ووسائل اإلنتاج حسـب مـا نـص عليـه القـانون      

  .المصري

@ïšÐ½a@kÌ’Ûagµ@òßbÈÛa@Þaìßþa@ëc@xbnã⁄a@Ýöbë@kíŠ¥Z@ @

ب األموال العامة، ووسائل اإلنتـاج  إن الشغب المفضي لتخري
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عن طريق الحرق أو التكسير أو أي وسيلة أخرى يؤدي إلى ضـرر  
دت بين فقرات القانون المصري من جوقد و .كبير باالقتصاد الوطني

المواد ما يتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة موحدة سواء كان مصدرها 
  .ديةجمهور الشغب الذين تثبت إدانتهم أو كانت بصورة فر

ò¹Š¦a@æb×‰cZ@ @

üëc@Zð…b½a@å×ŠÛaZ@ @

أن يقوم الجاني بفعل تخريب أي إفساد أو إتـالف أو تعطيـل     -1
  .لشيء أو آلة أو وسيلة

إحدى وسائل اإلنتاج مثل مصنع إلنتـاج  بأن يقع هذا التخريب   -2
الحديد أو الحرير أو القماش أو يكون محل التخريـب أمـواالً   

أو أبنيـة أو منشـآت أو أمـالك     ثابتة أي عقارات أو مكاتب
  .منقولة مثل السيارات وغيرها

أن تكون هذه األموال الثابتة أو المنقولـة أو وسـائل اإلنتـاج      -3
مملوكة إلحدى الجهات المنصوص عليها في قانون العقوبـات  
الخاصة بتعريف المال العام والمذكور فيها الجهات التي تعـد  

  .أموالها أمواالً عامة

الجاني من وراء اعتدائه على إحدى وسائل اإلنتـاج   أن يهدف  -4
إلى إلحاق ضرر جسـيم  ( أو األموال الثابتة أو المنقولة للبالد

بمركز البالد االقتصادي أو بمصلحة قومية فيعاقب الجاني إذا 
كما يجب أن . )توافرت في سلوكه هذه الصورة بالسجن المؤبد

  :يتم مراعاة اآلتي عند إصدار الحكم
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ضمن الحكم على الجاني وجوب دفعه لقيم األشياء التي يت  ) أ
  .خربها

  :يجوز إعفاء الجاني من العقاب في حالة  ) ب

 همبادرة الجاني من الشركاء شرط أن يكون اشتراك   -1
أمـا إذا كـان اشـتراك     –بالمساعدة أو باالتفاق 

والعلة واضحة فال  –الجاني بالتحريض فال يستفيد 
ريمة كان هو المحـرض  يجوز أن يعفى أحد من ج

  .عليها

أن يبادر الجاني المذكور على النحو السالف بإبالغ   -2
بالجريمة  –السلطات القضائية أو اإلدارية أياً كان 

التي وقعت بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي 
  .فيها

أن يقع التخريب على وسائل اإلنتاج أو على أموال   -3
شـياء المملوكـة   ثابتة أو منقولة أو غيرها من األ

إلحدى الجهات ويكون الهـدف هـو اإلضـرار    
باالقتصاد القومي أي قدرة البالد على تلبية حاجات 

  .المواطنين في فترة من الزمن

bîãbq@ZðìäÈ½a@å×ŠÛaZ@ @

كل مـا  : (ع عن ذلك بقولهالقصد الجنائي وقد عبر المشَر هو
أ أو اإلهمـال  أي إذا كان التخريب قد وقع بطريقة الخط) خرب عمداً
فال يكون مجماً طبقاً لهذا القانون وإن كان مجرماً طبقاً لنص آخرر .  
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أي البد أن تتجه إرادة الفاعل إلى تخريب إحدى وسائل اإلنتاج 
أو أي مال ثابت أو منقول وأن يكون الجاني عالماً بأن تلك األشـياء  

ي وأن يهـدف الجـان  . التي تخرب هي مال عام أي مملوك للدولـة 
ويقصد بصفة خاصة من وراء هذا إلى اإلضرار باالقتصاد القـومي  

  .للبالد

brÛbqZ@@ò¹Š¦a@òiìÔÇZ@ @

1-  عالجاني مرتكب جناية تخريب األموال العامـة بالسـجن   ي اقَب
  .المؤبد، أو بالسجن المشدد

إذا ترتب على ارتكاب الجاني لهذه الجناية إلحاق ضرر جسيم   -2
، أو بمصلحة قوميـة فإنـه يعاقـب    بمركز البالد االقتصادي

  . بالسجن المؤبد

يحكم على الجاني في جميع األحوال بدفع قيمة األشـياء التـي     -3
  .خربها

bÈia‰@@ZòiìÔÈÛa@åß@õbÐÇ⁄a@pübyZ@ @

أن يكون الجاني له صفة شريك في ارتكاب الجريمة بالمساعدة   -1
مـن  أو االتفاق، أما إذا كان شريكاً بالتحريض فال إعفاء لـه  

  .العقوبة، والعلة في هذا واضحة

أن تبلغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة بعـد تمامهـا     -2
  .وقبل صدور الحكم النهائي بالجريمة ومرتكبيها

@ @
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sÛbrÛa@kÜİ½aZ@ @

òîiŠÈÛa@Š–ß@òí‰ìèº@¿@kÌ’Ûa@‰ì•@ë@@x‡b¸Z@ @

üëc@ZŠèàvnÛaZ@ @

الجنـائي   تشريعالصورة األولى من صور جرائم الشغب في ال
كن في التشريع المصـري نصـوص   يلم المصري هو التجمهر، إذ 

 18الصـادر فـي    10عامة بشأن التجمهر حتى صدر القانون رقم 
بشأن التجمهر وقد جاء في صدر هذا القانون ) م1914(أكتوبر سنة 

أن الضرورة تفضي بالتعجل في إيجاد عقوبة للجرائم التي ترتكـب  "
" شد تأثيراً من األحكام المعمول بهـا اآلن تكون أ، وبواسطة التجمهر

أن النصـوص الحاليـة   "وقد جاء بالمذكرة اإليضاحية لهذا القـانون  
تجعل من الصعب تحديد مسئولية كل فرد مـن المتجمهـرين عـن    

  ".الجرائم التي ترتكب في أثناء التجمهر

ونظراًً لخطورة جريمة التخريب التي تقع من المتجمهرين على 
ك الدولة والقطاع العام لما تخلفه مـن أضـرار بالغـة    مباني وأمال

باالقتصاد القومي؛ فقد أفرد لها القانون نصاً خاصاً ينطـوي علـى   
  .عقوبة تتفق وجسامة هذه الجريمة

ويكون التجمهر على مرأى من الناس ولو لم يكن فـي ذلـك   
الطريق أو المحل العام فإذا حصل التجمهر في حقل على مقربة من 

عمومية معرضاً لنظر المـارة فقـد حـق العقـاب علـى      الطرق ال
ن اشتراط العالنية في صدرت محكمة النقض حكماً بأالمتجمهرين وأ

التجمهر ال يعني على التجمع في أي مكان يمكِّن للناس من أن يروا 
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المتجمعين فيه فينزعجوا، ويمكن للعامة بمجرد مشيئتهم أن يفضـوا  
ـ  ام، إذ إن التجمهـر فـي زمـرة    إليهم فيزداد خطره على السلم الع

المتجمهرين يختلف عنه خارج التجمهر من حيث استهتاره وانقيـاده  
  )1(.ألهواء الغير

على أنه من المالحظ أن الفقه يؤيد هذا القضـاء؛ وذلـك ألن   
التجمهر بوصفة من جرائم الخطر يكفي لوقوعه بمجرد التجمع الذي 

ثـارة الجمـاهير ودفـع    ومن مظاهر هذا التهديد إ. يهدد السلم العام
بعضهم إلى االشتراك في التجمهر مسايرة ألعضائه وهو ما يتـوافر  
بمجرد عالنية التجمهر وحتى ولو لم يصل إلى حـد التجمـع فـي    

  .الطريق أو المحل العام

òîãbrÛa@òÛb§a@ZÊëŠ’ß@Ë@ŠÌÛ@ŠèàvnÛaZ@ @

نص قانون التجمهر في المادة الثانية منه على عقاب التجمهر  
يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ما أو منـع، أو تعطيـل، أو    الذي

تنفيذ القوانين، أو اللوائح أو إذا كان الغـرض منـه التـأثير علـى     
السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كـان  
ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة، أو بالتهديد باستعمالها كمـا   

تجمهر أو عدم االبتعاد عنه مع العلم بالغرض أن االشتراك في هذا ال
  .منه يعتبر معاقباً عليه

وقد يدخل الشخص في تجمهر من هذا النوع وهو غيـر ملـم   
بالغرض المقصود منه ثم يعلم به فيما بعد فإذا لم يبتعد عن التجمهر 
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بمجرد علمه بهذا الغرض يكون مستحقاً للعقوبة المنصوص عليهـا  
  .هذا القانون في المادة الثانية من

ÊëŠ’ß@Ëë@ÊëŠ’½a@ŠèàvnÛa@´i@Òýnüa@êìuëZ@ @

إذا كان التجمع غير المشروع هو الركن المادي لهذه الجريمة فإن    
  .الركن المعنوي لهذه الجريمة يختلف باختالف نوع التجمهر

ففي النوع األول حيث يكون التجمهر مهدداً للسلم العام يكفـي   -  أ
ام وهو مجرد إرادة الجاني االشـتراك  مجرد القصد الجنائي الع

في التجمهر، وعدم إطاعة األمر الصادر بالتفرق مـع علمـه   
بالتجمهر، وما ينطوي عليه من تهديد للسلم العـام  وبصـدور   

 .أمر التفرق

أما النوع الثاني وهو التجمهر لغرض غير مشروع فإنه يتميز  -  ب
هـو  و( بما يتطلبه من قصد خاص لدى الجاني بقيام التجمهـر 

ويتمثل هذا الغرض في ارتكاب جريمة ). لغرض غير مشروع
ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين، أو اللوائح، أو التأثير على 
السلطات في أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل سواء 
كان ذلك التأثير أو الحرمـان باسـتعمال القـوة أو التهديـد     

الخـاص مصـاحباً    ويستوي أن يكون هذا القصد. باستعمالها
وال يشـترط فـي    .للتجمهر منذ نشأته أو طارئاً أو بعد تكوينه

جريمة التجمهر وجوب قيام اتفـاق بـين المتجمهـرين إذ إن    
التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما 
تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض غيـر المشـروع   
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ويشترط أن يستمر هذا لدى . علمهم بذلكالذي يهدفون إليه مع 
 .ءالسجنا

ŠèàvnÛa@õbäqc@¿@kØmŠm@Ûa@áöaŠ¦a@åÇ@åíŠèàvn½a@òîÛëûßZ@ @

إذا وقعـت الجريمـة    تنص المادة الثالثة الفقرة الثانية على أنه
بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع األشخاص الـذين  

ريمة يتحملون مسـؤوليتها  يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الج
  .جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور

ويعد هذا استثناء من قواعد االشتراك التي نصت عليها المـادة  
عقوبات والتي تقضي بأن ال يعاقب الشريك إال إذا كـان لديـه    40

  . قصد االشتراك في الجريمة

فة الشريك عن ويعتَبر كل شخص من المتجمهرين مسؤوالً بص
الجرائم بالذات، ويعتبر هذا مثاالً للجريمة المتعدية القصد حين يتجه 
قصد الجاني إلى ارتكاب جريمة معينة ولكن فعله يصـل بـه إلـى    
ارتكاب جريمة أشد جسامة فيكون مسؤوالً عن هذه الجريمة األخيرة 

  .بناء على ما يسمى بالقصد المتعدي

ŠèàvnÛa@ðŠi†ß@òîÛì÷ß@Z@ @

) أي الذي يحصل لغرض غير مشـروع (دبري التجمهر أن م
يعاقبون بنفس العقوبات التي يعاقب بها األشـخاص الـداخلون فـي    
التجمهر ويكونون مسؤولين جنائياً عن كل فعل يرتكبه أي شـخص  
من هؤالء األشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم 

  .يكونوا مسؤولين عنه قبل ارتكاب الفعل
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bîãbq@ZpbiaŠİ™üaZ@ @

òîßbÄäÛa@pbiaŠİ™üaZ@ @

يقع عبء االضطرابات على عـاتق المـؤولين عـن األمـن     
  .والحفاظ على أمن الجبهة الداخلية

ويقع عبء المواجهة على باقي وحدات الشرطة في قمع هؤالء 
الجناة وإعادتهم إلى حالتهم االنضباطية والقبض على المدبرين لهـا  

أسبابها سوء المعاملة، والنظام المقرر ومن  .)1(وتسيير مرافق األمن
التي قد تنتشـر بـين    ةلمدة الخدمة العسكرية، واإلشاعات المفروض

  .المعسكرات

òîäí†Ûa@pbiaŠİ™üaZ@ @

وهي التي تقوم بين فريقين أو أكثر من المتنازعين دينياً وقـد  
يساعد على اشتعالها وسريانها الشائعات وتفسير جهات األمـن فـي   

أو سوء  )2(.شددها على طرف في مواجهة طرف أخرمواجهتها أو ت
  .الحالة االقتصادية

òíì÷ÐÛa@pbiaŠİ™üaZ@ @

وهي التي تقوم به فئـة مـن فئـات الشـعب كالمحـامين أو      
المهندسين أو السائقين أو الباعة الجائلين أو أي مهنة أخرى وغالبـاً  

                                                 
ر   )1( وادث فبراي ك ح ى ذل ة عل زي 1986ومن األمثل رق األمن واألمن المرآ ي وقعت بمعسكرات ف م الت

ولقي بعض المجندين المشاغبين مصرعه في هذه الحوادث وتوفي بعض المواطنين وأصيب عدد أخر 
  .وأتلفت العديد من وسائل النقل والمعدات والمسكرات والفنادق

ام   م1980تعد أحداث الزاوية الحمراء في سنة و  )2( ى قي ، اآبر دليل على ذلك حيث أدت شائعات بسيطة إل
داها     نعراك بين المسيحيي ة ال يعرف م والمسلمين ولوال تدخل الشرطة بقوة ألدى ذلك إلى فتنة طائفي
  .وأثارها على المجتمع
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ما تكون مطالبهم أما مادية بحتـة أو للمسـاواة بخريجـي كليـات     
أو االنقياد ألفكار بعض المتطرفين أعضاء مجـالس إدارة  . )1(أخرى

  .هذه النقابات في بعض المواقف السياسية

òîÛìà’Ûa@pbiaŠİ™üaZ@ @

وهي التي تشمل أحياء الدولة كلها، أو الجـزء الغالـب منهـا    
وتحدد فيها األسباب الداعية إليها والتي غالبـاً مـا تكـون أسـباباً     

على الجـيش ويفـرض حظـر التجـول      اقتصادية وغالباً ما يعتمد
  .)2(لمواجهة ذلك

òÜßb×@òäí†ß@¿@laŠİ™üaZ@ @

وذلك دون أن تتعدى حدود هذه المدينة وهـذه االضـطرابات   
  .)3(يسهل  التغلب عليها أمنياً

kjÛa@òÏëŠÈß@pbiaŠİ™üaZ@ @

مثل التجمهر، أو التظاهر لتعدي أحد رجال الشرطة على أحد 
@.أدى إلى وفاته ماالمواطنين،  @

                                                 
د ال       )1( ا خريجي معه ام به اهرة سنة     مثال ذلك االضطرابات التي ق البين  1984عالج الطبيعي في الق م، ط

ة     ة مهن ا مساواتهم بزمالئهم من خريجي آلية الطب في الحق في فتح عيادة خاصة لمزاول رس عام  م
  .للعالج الطبيعي دون مشارآة طبيب بشري

  .في جمهورية مصر العربية 1986وأحداث فبراير 1979يناير سنة 19،18ث مثالها أحدا  )2(

ومدينة المنصورية مركـز أسـبابه سـنة     1977مدينة فوه محافظة كفر الشيخ سنة كما حدث في  )3(

  . م1986
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brÛbq@ZŠçbÄnÛaZ@ @

واألمثلة كثيرة على حاالت التظاهر سواء للتأييد أو المعارضة 
  .)1(وسواء كانت ألسباب سياسية أم اقتصادية أم لظروف اجتماعية

أسعار المواد الغذائية يكون سبباً فـي   رتفاعاوقد ثبت جلياًً أن 
بعـض الظـواهر المرتبطـة جنائيـاً وأظهرهـا وضـوحاً        نتشارا

بات والتوتر النفسي الذي ينشأ بسبب عجز األفراد عن سد االضطرا
  .األساسية حتياجاتهما

يناير سنة 19،18من األمثلة المؤيدة لذلك ما حدث في القاهرة 
م من تظاهر العمال والطالب ضـد القـرارات االقتصـادية    1979

الصادرة برفع الدعم عن بعض السلع وقد تم فرض حظر التجول في 
  .المدن الرئيسة

من أخطر أنواع هذا اإلضراب إضراب عمال المرافق العامة و
عن العمل حيث إن القاعدة التي تحكم هذه المرافق هي سير المرافق 
العامة بانتظام واطراد؛ فاألفراد يعتمدون على هذه المرافق العامـة  
في تنظيم أحوال معيشتهم فهم ال يتخذون مـثالً احتياطـات لتزويـد    

للشرب أو النور اعتماداً على مرفـق توريـد   أنفسهم بالماء الصالح 
المياه والكهرباء ومعظم الناس تعتمد على مرفق النقل في التنقل بين 
المدن، وبالرغم من أن معظم التشريعات ال تنص عليه صراحة فإن 

                                                 
ومن األمثلة التي نوردها على التظاهر ألسباب اجتماعية، ما حدث فـي القـاهرة فـي غضـون       )1(

م حيث حدث سوء صرف صحي في منطقة مصر القديمة وتأخر رجال الصرف الصـحي  1981عام
بالتجمهر في المنطقـة، وعنـد وصـول     ونالح ما حدث، فقام المواطنفي القيام بواجبهم في إص

معدات اإلصالح تظاهر المواطنين مطالبين بمعاقبة المسئولين من هذه األخطـاء ولمـا لـم يجـد     
المواطنين إجابة سريعة قام بعضهم بقذف السيارات والمعدات العابرة للطريق بالطوب والحجـارة  

  .ن والقبض على المتسببينأدى إلى إصابة بعض المواطني ما
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القضاء قد أقره في أحكامه والمشرع في معظم الدول رتـب عليـه   
  .)1(نتائج تفترض وجوده

@å×bßc@¿@ŠçbÄnÛañ…bjÈÛaZ@ @

فـي العـام    اًجديـد  اًقانون أصدر في جمهورية مصر العربية،
ينص على منع المظـاهرات فـي المسـاجد والكنـائس     ) م2007(

  .باعتبارها دورا للعبادة، وال يصح فيها مثل هذه السلوكيات

ألولـى  االمادة هذا القانون أربعة مواد، كان أهمها  تضمنوقد 
مظـاهرات ألي سـبب داخـل    حظر تنظيم ال"منه والتي تنص على 

  ".أماكن العبادة أو في ساحتها

أن مخالفة الحظر المنصـوص  "بينما تنص المادة الثانية على 
عليه في المادة األولى يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة، وبغرامـة  

آالف جنيه أو بإحدى هاتين  خمسةجاوز تال تقل عن ألف جنيه، وال ت
الداعين إلى المظـاهرة أو المنظمـين   العقوبتين، إذا كان الجاني من 

  ".لها

  : هذه المواد من القانون المستحدث تحقق الفوائد التالية إن

إن أماكن العبادة تقام ألداء ما تأمر به األديان السماوية، سواء "
كانت مساجد أم كنائس أم معابد أم غيرها، وأن لهـا بهـذه المثابـة    

حتـى تـؤدي رسـالتها    حرمتها التي يجب صونها والحفاظ عليها، 

                                                 
دار الفكـر العربـي، طبعـة    : القـاهرة (الطماوي، سليمان ، الوجيز في القانون اإلداري، : نظرا  )1(

  .وما بعدها 383: ، ص)م1984سنة
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المقدسة كمراكز إشعاع ديني ومنارات هداية وإرشاد فـي المجتمـع   
  ".على أكمل وجه

انتشرت ظاهرة استغالل ساحات أمـاكن العبـادة   " وذلك حيث
وتنظيم المظاهرات بها، والتطاول في بعض الحاالت على  ،للتجمهر

 ، وغيرها من تصرفات غير الئقة ومحرمة فـي األديانكبار علماء 
يلزم معه التصدي لهذه الظاهرة من خـالل   ماهذه األماكن المقدسة، 

  . )1("نصوص آمرة تضمن تحقيق مبادئ األديان السماوية

bÈia‰@ZlaŠ™⁄aZ@ @

ðŠ–½a@æìãbÔÛa@¿@laŠ™⁄a@áíŠ£Z@ @

إن سبب تجريم اإلضراب في المرافق العامة على وجه التحديد 
ع بصفة عامـة بهـذه   يرجع إلى تعلق مصالح المواطنين في المجتم

المرافق لما تؤدى به من خـدمات قـد ال تتـوافر لـدى القطـاع      
 .)2(الخاص

وقد يقع اإلضراب فردياً، أي من فرد واحـد مثـل إضـراب    
شخص يعمل موظفاً عاماً عن العمل نتيجة ظلم تعرض له من أحـد  
رؤسائه، وال يمثل ذلك إضراباً في قاموس العمل في المرفق وإنمـا  

المرفق العام هو اإلضراب الجماعي وأخطـر أنواعـه    ما يهدد سير
ذلك اإلضراب الذي يقع مسبوقاً بتنظيم دقيـق وباتفـاق علـى أدق    

                                                 
  :موقع جريدة األخبار المصرية على االنترنت  )1(

www.masrawy.com/News  
م، حيث طالب بعض سائقي قطـارات  1986ومن األمثلة التي نوردها ما حدث في القاهرة في سنة  )2(

ضربوا أولة دالت وعندما لم توافق الجهة المسؤالسكك الحديدية برفع قيمة ما يحصلون عليه من ب
  .عن العمل وتوقفت خطوط السكك الحديدية
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التفصيالت من المضربين مع وضعهم للخطط التبادلية ولذلك نجد أن 
، بينمـا ال  بعض التشريعات ال تجرم سوى هذا النوع من اإلضراب

ماًيعد اإلضراب الفردي مر1(.ج(  

وقد يكون اإلضراب مؤقتاً حيث يعلن قبل البدء فيه عن تاريخ 
انتهائه وقد يكون مستمراً أي بدون تحديـد مـدى زمنـي لسـريان     

  .)2(اإلضراب

bßb@Zâb–nÇüaZ@ @

1M@@@ @Šàn½a@âb–nÇüaZ@ @

حيث ال يتحدد له مدى زمني، ومن هنا تظهر خطورتـه، وإن  
ـ   ب بتحقـق مطالـب   كان هذا االعتصام المستمر ينتهي فـي الغال

  )3(.المعتصمين

2M@ @@ïàÜÛa@âb–nÇüaZ@ @

  هة ــام أو مواجــنف في هذا االعتصــحدث أي عـيث ال يــح

  .)4(مع احد رجال السلطة العامة

@ @
                                                 

النتقال من خطـوة اإلضـراب إلـى خطـوة     يقصد بالخطط التبادلية اتفاق جموع المضربين على ا  )1(
ت العامة بالتدمير أفراد منهم يقومون بالتعرض للمنشآاالعتصام ثم في حالة القبض عليهم أو على 

  .أو التخريب أو إشعال الحرائق أو احتجاز رؤساء المرفق المتفاوضين معهم
م، لالحتجاج على القبض 1986ابريل -ومن األمثلة على اإلضراب المؤقت إضراب محامي القاهرة   )2(

ي من جهة الضبط وقـد أثبـت   على أحد المحامين في إحدى القضايا وادعائهم تعرضه لتعذيب بدن
  .في محاضر الجلسات في المحاكم إضرابهم عن العمل لمدة ساعتين المحامون

بمطالـب  عليه نقابة المحامين بالقاهرة من االعتصام بمبناها والمطالبـة   تومن أمثلة ذلك ما دأب  )3(
   .وإعالنها عدم رفض االعتصام قبل تحقيق هذه المطالب

ويالحظ أن موقع هذا النوع من أنواع االعتصام غالباً ما يكون في الدول األوربيـة بينمـا يكـون      )4(
االعتصام العدائي غالباً في الدول النامية حيث ال يثور الفرد وال يحيد عن رأيه إال بعـد أن يكـون   

  .قد بلغ مداهاالنفعال النفسي 
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3M@ @@ïöa†ÈÛa@âb–nÇüaZ@ @

أعضـاء النقابـات العماليـة فـي      -غالباً -وهو الذي يقوم به
هناك شعوراً عـدائياً   المصانع للمطالبة بزيادة الحوافز، وهنا نجد أن

  )1(.تجاه أي مفاوض من الجانب اآلخر

  

  

  

 

                                                 
من األمثلة على ذلك حادث اعتصام عمال إحدى شركات بمصانع حلوان للمطالبة بزيادة الحـوافز    )1(

كذا اعتصام الطـالب بجامعـة   . واستمر هذا االعتصام عدة أيام ولم ينته إال بتحقيق مطالب العمال
انـت تسـير   م، نتيجة مصرع زميل لهم في حادث مصادمة من سيارة شرطة ك1984األزهر سنة

بسرعة في طريق االوتوستراد بمدينة مصر ورغم القبض على السائق المتسـبب بعـد هروبـه    
ي اعتصامهم فوتقديمه للمحاكمة السريعة والتي أدانته وحكمت بحبسه إال أن الطالب استمروا في 

  .الجامعة
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ïãbrÛa@szj½a@ @

kÌ’Ûa@åß@ð…ìÈÛa@âbÄäÛa@ÑÓìß@ @
@ @

†îè·Z@ @

يتناول هذا المبحث موقف النظام السعودي من الشغب، وذلـك  
من خالل تفسيرات بعض المواد والتعاميم الـواردة مـن الجهـات    

، وأحداث الشغب التي حدثت الحكومية واألمنية، والمرئيات المقترحة
من خالل األحداث التي مرت ويالحظ ، في المملكة العربية السعودية

عبر تاريخ المملكة في الفترات السابقة حـدوث بعـض الظـواهر    
المرتبطة بالشغب، والتي سيقوم الباحث بالتطرق لهـا خـالل هـذا    

  .المبحث، كما سيتم طرح األمثلة الخاصة بجرائم الشغب

þa@kÜİ½aÞë@Z@ @

ð…ìÈÛa@âbÄäÛa@¿@kÌ’Ûa@áíŠ£Z@ @

عشرة من النظـام األساسـي للحكـم     سةالمادة السادفي  ورد
السعودي، والتي جاءت صريحة في حماية حقوق الغيـر، والحـق   

أن لألموال العامة حرمتها، وعلى " :حسب النص التالي العام، فبينت
هذا ، و)1("هاالدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة علي

مل يؤدي إلى اإلخالل بيان واضح أن الدولة تجرم أي فعل أو ع فيه
تشـارك  ت الغير والممتلكـات العامـة، بـل وي   اكتلملمأو اإلتالف 

                                                 
 . هـ27/08/1412أ، بتاريخ، /90سوم الملكي رقم، رالنظام األساسي للحكم الصادر بالم  ) 1(
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المسئولية في حماية هـذه األمـوال    الدولةفي المواطنين والمقيمين 
  .والحقوق

ال يخفى على أحد فإن الشغب ونتائجه المعلومة تؤدي إلى  ماو
فإن هـذه المـادة توضـح    تالف الحقوق واألموال العامة، وبالتالي إ

  .بجالء تجريم الشغب المفضي إلى إتالف األموال والممتلكات العامة

ð…ìÈÛa@âbÄäÛa@¿@kÌ’Ûa@óÜÇ@òiìÔÈÛaZ@ @

من خالل األوامر السامية الصادرة من مساعد وزير الداخليـة  
مثيـري الشـغب،   للجهات المعنية، لوضع عقوبات لللشئون األمنية 

وتعتبر هذه بادرة طيبة ونواة أصيلة لسد كافة الثغرات التـي تعـالج   
  .موضوع الشغب والعقوبة المقررة عليه

أما فيما يخص الشغب الرياضي فهناك بعض العقوبات التـي  
  .)1(تنزل بحق مثيري الشغب بالسجن لمدة ال تزيد عن أسبوع

ð…ìÈÛa@âbÄäÛa@¿@kÌ’Ûa@‰ì•Z@ @

حدة للشغب في النظام السـعودي، ولكـن   وم ال توجد صورة
يمكن استيفاء هذا األمر من خالل األحداث التي تمت، وكما تقدم في 
الفصل األول عن صور الشغب بصورة عامة نجد أن المظـاهرات  

 وكذلك الشـغب الرياضـي،   .هي األكثر تطابقا مع النظام السعودي
  .وذلك من خالل األحداث التي تمت في هذا السياق

                                                 
هـ، وقد منع هذا التعميم أيضاً كافة صـور  3/7/1409وزارة الداخلية بتاريخ  5397/2تعميم رقم   ) 1(

العدوان اللفظي التي تصدر عن الجماهير، وكذلك أكد على دور وسائل اإلعالم فـي عـدم إثـارة    
صوات بضـرورة  كما تعالت بعض األ. الجماهير لما يفضي إلى أي نوع من أنواع العدوان اللفظي

ى لتفرقة الجماعـة وإضـعاف   عأن تكون العقوبة على الشغب والتظاهر الذي من وراءه جهات تس
موقف الدولة، إلى تغليظ عقوبة الشغب، وعدم االكتفاء بالجلد أو السجن، وذلك لما لهذه الجريمـة  

 .يصعب تداركها. من تداعيات خطيرة جداً
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وهناك رفض عام ألي مظهر من مظاهر الشغب في المملكـة  
العربية السعودية، سواء من ناحية المظاهرات، أو االعتصـامات أو  

  .اإلضرابات

من الناحية التشـريعية والدينيـة، ومـن خـالل األحـداث      و
بعـد أحـداث   هــ؛  1407ما حدث في العام  ، وباألخصالتاريخية

موقف هيئة كبار العلماء أن مسلك الحجاج اإليرانيين، تبين من خالل 
وقد رأى المجلس باإلجماع أن الشـغب   .الشغب مسلك مرفوض كلياً

والتخريب وترويع الناس والعبث بممتلكاتهم جناية تستوجب القتـل،  
وقدموا لذلك شرحا مفصالً، ومنه نستخلص أن الجهة القائمـة علـى   

ضحة وقطعية وبصورة وا أمر اإلفتاء في المملكة حددت موقفها كلياً
بخصوص جريمة الشغب، وحيث أن النظام فـي المملكـة العربيـة    

قائم على األسس الشـرعية التـي نـادت بهـا الشـريعة      السعودية 
ق حسـب مـا ورد فـي    اإلسالمية، فإن جريمة الشغب ووفق التطاب

الفتوى المعنية عقوبتها القتل في حال أدى الشغب إلى ما أدى إليه ما 
ـ 1407انيين في موسم الحج من العـام  قام به الحجاج اإلير   .)1(هـ

  ).راجع المالحق(

هذه التعاريف تنطبق على المظاهرات التي تكون فـي ديـار   و
المظاهرات قد تكون مظاهرات في ديـار اإلسـالم    إناإلسالم حيث 

  :ومظاهرات في ديار الكفر وأنواع المظاهرات كالتالي

                                                 
الصادر في الدورة الثانيـة والثالثـين   ) 148( مقرار رق. مجلس هيئة كبار العلماء  )1(

  .)"181/ص(ه اإلسالمي العدد الثانيمجلة مجمع الفق" 12/1/1409بتاريخ 
  



  

  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZpaŠçbÄ½a@Êaìãc@ @

Š¥@ñŠçbÄßâý⁄a@‰bí…@¿@áÜß@bèÇŒnäí@ëc@xZ@ @

وهي تلك المظاهرة التي تكون في ديار اإلسالم ويقـوم بهـا   
نها تكون بتراخيص إالمسلم داخل حدود الدولة قد تكون منظمة حيث 

ن والمكان لهذه المظاهرة وتنطلـق هـذه   الها ويحدد الزم اًومصرح
لقـاء  المظاهرة من المكان المحدد لها إلـى المكـان المخصـص إل   

كلماتها المعدة مسبقاً وهذا شكل منظم ونـادراً مـا    وقراءةخطاباتها 
قد تكون عفوية  اآلخر منها يخرج عن الحدود المرسومة له والبعض

 ،مجرد انفعـال جمـاهيري   تعد أي من غير تنظيم ومن غير إعداد
أعمال شغب وتخريب وقـد تكـون هنـاك     هحباوهذا كثيراً ما يص

كم حيث تحـاك المـؤامرات   اروج على الحوالخ لالنقالبمظاهرات 
  .ليالً وتخرج في الصباح لتقلب نظام الحكم

@‰c@¿@Ýnª@ŠÏb×@†™@ñŠçbÄßâýgZ@ @

مـن   اًكثيـر  إنرض فلسـطين حيـث   أوهذا ما نشاهده في 
المظاهرات التي خرجت كان لها سبب رئيسي في قيام االنتفاضـات  

  .الشعبية وحتى ولو صاحب هذا أعمال عنف ضد المحتل

ŠÐØÛa@‰bí…@¿@áÜß@bèÇŒnäí@xbvnya@ñŠçbÄßZ@ @

وهذه المظاهرات تعتبر مـن العمـل السياسـي الـديمقراطي     
للشعوب ويعتبر من مقومات دولة القانون والمؤسسات المدنية عندهم 

بشكل واسع في هـذه الـدول    به والديمقراطية فهو منتشر ومسموح
  .الغربية بقوانين تحدده وتقوم بتنظيم شكله وهيأته
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@ïß‡@ëc@ŠÏb×@bèÇŒnäí@ñŠçbÄßIïãaŠ–ã@Hâý⁄a@‰bí…@¿Z@ @

لقد أعطى اإلسالم الذمي خاصة والمععلى المسلمين  اًد حقوقاه
فقد جاءت األحاديث التي تحرم أي اعتداء أو مضايقة للـذمي وقـد   

من بيت أموال المسلمين لذمي عندما رآه يسـأل   أعطى عمر أمواالً
مـا   :قـال عمـر   ،الكبر والفقـر  :قال ؟،اما ألجأك إلى هذ :فقال له

  .!؟أنصفناك أكلنا شبيبتك ونتركك عند الهرم

paŠçbÄ½a@áØy@¿@õbàÜÈÛa@ôëbnÏ)1(Z@ @

a@é»‰@‹bi@åi@ŒíŒÈÛa†jÇ@ƒî’Ûa@ôìnÏZ@ @

@ÞaûÛaZ@ @

والوالة وسـيلة   ،هل تعتبر المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام
  عتبر شهيداً في سبيل اهللا؟من وسائل الدعوة وهل من يموت فيها ي

laì¦aZ@ @

المظاهرات الرجالية والنسائية من أسباب الفتن وظلم الناس والتعدي 
والدعوة إلى  النصيحةاألسباب الشرعية  من على بعض الناس ولكن

ة مع هالخير التي شرعها أهل العلم وأصحاب النبي بالمكاتبة والمشاف
  .التشهير بهاألمير والسلطان ومكاتبته ومناصحته دون 

                                                 
  :الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت  )1(

www.minshawi.com  
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æa‹ìÐÛa@b•@a†jÇ@ƒî’ÛaZ@ @

ÞaûZ@ @

أحسن اهللا إليكم هناك من يـرى ويـدعو إلـى االعتصـامات     
  والمظاهرات ضد الحكام والعلماء فما هو رأيكم في هذه الوسيلة؟

laì¦aZ@ @

منكـر   أوبالضرر إذا حدث حادث فيه ضرر  اُلزي الضرر ال
تخريب وهـذا   أو اعتصامات أوفليس الحل في أن تكون مظاهرات 

ومناصـحتهم   ؤولينهذا زيادة شر ولكن الحل مراجعة المس ليس حالً
  .هذا الضرر نوبيان الواجب عليهم لعلهم يزيلو

ic@ƒî’Ûa@ôìnÏï@Öbzg@¦aíìZ@ @

ÞaûÛa@Z_paŠçbÄ½a@áØy@bß@ @

laì¦aZ@ @

بالتجربة  اوقد علمنهذا سائر علمائنا  ىهي غير مشروعة وعل
قيمة لها وال أرجعت حق مغصوب وإحـراق  أن هذه المظاهرات ال 

قـرار   أيواألمريكي وصور الرؤساء لـم يغيـر    اإلسرائيليالعلم 
وإصابات وحوادث هي نتاج تلك المظاهرات  اعتقاالتن إسياسي بل 

  .فقط

òí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@kÌ’Ûa@ta†yc@åß@x‡b¸Z@ @

فيما يلي نعرض بعض أحداث الشغب التي حدثت في المملكـة  
  .لعربية السعودية عبر حقب مختلفة وألسباب متباينةا
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ñ†u@òäí†¶@ð‰bvnÛa@lìãa†Ûa@Œ×Šß@ta†ycZ@ @

العمالة األفريقية المخالفين لنظام اإلقامة بشـن  من قام عشرات 
ثالثة أيام متتاليـة باألسـلحة    على فترة زمنية وقدرها متتاليهجوم 

الـدانوب  البيضاء لالنتقام من فرقـة الحراسـات األمنيـة بمركـز     
  .التجاري

خمسـة  مجموعة من األفارقة يتجاوز عـددهم   حدث ذلك بقيام
فردا بحصار الساحة المخصصة لمواقف السيارات أمـام   وعشرون

المركز التجاري، فيما تولت مجموعة أخرى يقـدر عـددهم بنحـو    
رجال الهجوم على البوابات األمامية فـي محاولـة القتحـام     ستون

فراد الحراسة األمنية وهم يحملون سكاكين المركز، واالعتداء على أ
وسواطير وعصيا وحجارة بهدف تنفيذ وعيدهم باالنتقام منهم، بعـد  

رسة أعمالهم غير النظامية والمشبوهة تحت اممأن منعوهم سابقا من 
  .غطاء مهنة تنظيف وغسيل السيارات

وبالفعل نجح المعتدون في اقتحام المركز بعد أن قاموا بتحطيم 
لزجاج األمامي، وهاجموا حراس األمن الذين تصـدوا لهـم   ألواح ا

بالعصي لمنعهم من اقتحام المركز، فيما تولى آخرون تدارك الموقف 
بسرعة، حيث أغلقوا على الفور بوابات الدخول والخـروج لتـأمين   

متسوق كـانوا بـداخل المركـز لحظـة     مائتين حماية وسالمة نحو 
جهم على وجه السـرعة عبـر   الهجوم، وتنظيم عملية إنقاذهم وإخرا

  .)1(بوابات المستودعات الخلفية
                                                 

  :على شبكة االنترنت الموقع االلكتروني   )1(
http://www.alsahaa.com/news 
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ñ‰ìä½a@òäí†½bi@ta†yþa@kÌ‘Z@ @

صـبيحة يـوم   النزالء عند الساعة التاسعة  أنوفي التفاصيل 
رفضوا االنصياع لنظام الـدار وقـاموا بطـرد المـراقبين      الحدث

المكـون مـن المهـاجع    (االجتماعيين والموظفين من الدور العلوي 
باستخدام زجاجات األدويـة وقطـع األثـاث    ) والصيدلية والمطابخ

وبعض اآلالت الحادة الموجودة في المطبخ تعبيراً عن استيائهم مـن  
  . لجان العفو والتي لم يشملهم العفو الملكي في رمضان

وبعد محاوالت مستميتة من قبل المراقبين لثنيهم عن قـرارهم  
زة األمنيـة ذات  وفشل جميع المحاوالت اتصل المراقبـون بـاألجه  

فت من تواجدها وحاصرت المكـان خـالل دقـائق    ثالعالقة والتي ك
معدودة وجرت مفاوضات بين رجال األمن واألحداث لم يكتب لهـا  

تقـتحم   أنقوات الطـوارئ الخاصـة    أثرهاالنجاح اضطرت على 
الموقع الذي تحصن به األحداث بعد رمي المقاذيف الغازية المسـيلة  

  . ثم تحرير المكان وإخراج النزالءللدموع عليهم ومن 

النزالء  إقناع واستطاع قائد الشرطة الذي أشرف على الحادث
بأن هناك ضوابط وتعليمات تسير وفقهـا لجـان العفـو وأن هـذه     
الضوابط ال تشمل جميع النزالء ألن قضاياهم متباينة ومختلفة كمـا  

فـات  لجان العفو ما زالت تنظـر فـي مل   أنبين لهم مدير الشرطة 
. النزالء حيث ستشهد األيام القادمة إطالق سـراح دفعـات أخـرى   

أن حالة من االحتقان والتشـنج اعتـرت    األحداثمن خالل ويتبين 
من  ثالثةأو  اثنيندفع بنحو  ماعددا من النزالء لعدم شمولهم بالعفو 



  

  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري

النزالء الذين يتمتعون بحظوة وقبول كبير بين صفوف أقرانهم إلـى  
رسة أعمال الشغب والفوضى اممزالء وتحريضهم على إثارة باقي الن

ورفض تنفيذ أي تعليمات تصدر من قبل مشرفي ومراقبـي الـدار،   
وذلك بعد أن تمكنوا من اختيار التوقيت المناسب للحادثة وهي الفترة 

من المـراقبين فقـط ليبـدأ     اثنينالصباحية التي ال يوجد بها سوى 
  .)1(عاملين في الدارالجميع في إثارة الفوضى ومقاومة ال

ìØßa‰c@¿@laŠ™⁄aZ@ @

الملك سعود بإيعاز من والده  التي واجهتكانت أولى المشاكل 
إضـراب العمـال    في حل مشكلة بمعالجتها تتمثل -رحمهما اهللا -

السعوديين بشركة أرامكو في شهري يوليو وأغسـطس مـن عـام    
وقد صيغت مطالـب   .أوقف أعمال الشركة بشكل خطير مام؛ 1945

  : يتمثل أهمها في أربعة مطالب ستة وعشرون بنداًالعمال في 

  .زيادة األجور 

   .وإيجاد مساكن دائمة والئقة 

   .وإنهاء التمييز بينهم وبين العمالة األجنبية 

  . وتحسين مستوى مستشفى العمال السعوديين 

وقد سارعت الحكومة نحو تكوين لجنة حكومية اجتمعت مـع  
جلسات طويلة حسمت معظم مطالـب   ممثلي شركة أرامكو، ودارت

                                                 
: العـدد  –م 2007سـبتمبر   16 -هــ  1428رمضان  4جريدة الوطن األحد   )1(

14328.  
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الموافقة على نظام زيـادة فـي    :العمال السعوديين، وكان من أهمها
   .الرواتب

   .وتحسين السكن 

  . وتوفير خدمة عالجية مناسبة 

تلبية مطالب أخرى من ضمنها، توسيع نطاق خـدمات النقـل    
  :ليشمل

نقل من يحصل على اإلجازة السنوية من أهل الهفوف  -1
  .مإلى مدنه

  .النقل إلى مدينة القطيف مرتين في األسبوع -2

النقل اليومي بين حي رحيمة ومعمل التكرير في رأس  - 3
  . )1(تنورة

كما حدث إضراب في شركة البسامي للنقليات أدى إلى امتناع   
 راجع( .أوقع الشركة في خسائر مادية جسيمة ماالسائقين عن العمل 

  ).المالحق

aë@ŠèàvnÛa@Éß@ÝßbÈnÛað…ìÈÛa@âbÄäÛa@æìãbÔÛa@¿@ŠçbÄnÛZ@ @

إن النظام السعودي يقر استعمال السالح لفـض التجمهـر أو     
  :)2(التظاهر العدواني ألكثر من خمسة أشخاص وفقاً لآلتي

                                                 
  :الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت  )1(

aldarahmagazine.com  
  

هـ، على قرار 04/12/1384وتاريخ  -3نظام قوات األمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم   ) 2(
 . هـ26/11/1384، وتاريخ 501مجلس الوزراء رقم 
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أن يكون في التظاهر والتجمهـر تعـريض األمـن العـام      - 1
  .للخطر

 .إنذار المتجمهرين بالتفريق - 2

 .دة المتبقيةأن يكون إطالق النار هو الوسيلة الوحي - 3

أن يتم إطالق النار في الهواء أوالً، وأخذ األوامر من رئيس  - 4
 .تجب طاعته

  .إطالق النار على الساقين فقط - 5

 bíŠÛaë@æaŠèÄÛaë@ñ†u@¿@paŠçbÄ½aZ  

بـاختراق الحظـر علـى    لجنة شعبية لمناصرة فلسطين قامت 
التظاهر بعـد صـالة    إليودعت المواطنين السعوديين المظاهرات 

ووجهت اللجنة . ة في الظهران شرق المملكة العربية السعوديةالجمع
هذه المظاهرة، نقلته قناة الجزيـرة   إليالمواطنين تدعوهم  ىإلنداء 

  .الفضائية القطرية

المظاهرة انتشرت من خالل الرسائل المكتوبـة   ىإلالدعوة  إن
هذه الـدعوة   ىوقد لب. عبر التليفونات المحمولة، خاصة بين السيدات

شخص من الرجال والسيدات ازدحمـت بهـم باحـة     ألفمن  ثرأك
  . المسجد وجواره

 األعـالم وبعد انتهاء صالة العشاء خرجت السيدات حـامالت  
، واألسود باألبيضالفلسطينية، ومرتديات الشماغ الفلسطيني المرقط 

  .ومرددات شعارات مؤيدة لالنتفاضة ومنددة بالعجز العربي
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مؤتمر لحقوق اإلنسـان نظمـه   خالل انعقاد  مظاهرةوجرت 
  .الهالل األحمر السعودي في الرياض

فـي مـدن    م،2003 العـام  المزيد من المظاهرات في ووقع
المتظـاهرين   أصيب فيها بعـض . مختلفة، بينها جدة والدمام وحائل
لم يسـتعملوا  المتظاهرين  غير أن. بجروح خالل إلقاء القبض عليهم

  .العنف في أثناء التظاهر

أن  الحقة للمظـاهرات ت السلطات السعودية في فترة وقد أعلن
الذين شاركوا في االحتجاجات األخيـرة سـيعاقبون لمنـع وقـوع     

  .)1(مظاهرات مشابهة في المستقبل

ÑöbİÛa@¿@paŠçbÄ½aZ@ @

قامت قبيلة قريش بالطائف بمظاهرات عارمة وفي فترة سابقة 
ص للمزاد بتكسير المخيم المخص افي مخطط الوسام بالطائف وقامو

جـرت عمليـات    بعض السيارات، كماذلك حرق كوهدمه بالكامل و
عدد كبير  ةنهب واسعة قام بها بعض الشباب من المتجمهرين وسرق

الكمبيوتر وتحطيم البعض اآلخـر ونهـب الكثيـر مـن      ةمن أجهز
   .الكراسي

فيها المزاد في مخطط الوسام بالطـائف   أقيماألرض التي إن 
قريش في الطائف، وهـي بمثابـة حمـى لهـم      تعود ملكيتها لقبيلة

  .، ولديهم حجه بملكيتها)اللغةف في ووالحمى معر(

                                                 
  :الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت  )1(

              www.nokiagate.com    
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المزاد العلنـي علـى كامـل     حتى موعد الخالفات استمرتو
بالمواجهـة مـع رجـال الطـوارئ      وحدثت المظـاهرة  المخطط،
  .والشرطة

ونهب مـا   بعض المبانيوقد قام المتظاهرون بتكسير واجهات 
بمحتوياتها وتمزيق الخيمة الكبيرة المعـدة للمـزاد    بداخلها والعبث

  . والعبث بالكراسي المعدة للجلوس

وقـوات   ،وانتشرت في الموقع أعداد هائلـة مـن المباحـث   
الطوارئ والشرطة والدفاع المدني وحـاولوا تفريـق المتظـاهرين    

قاموا بإغالق الطريق الدائري المؤدي للمخطـط ومنـع   كما . بالمياه
، باعتبارها إجراءات وقائيـة مـن جانـب قـوات     بورالناس من الع

  . )1(الطوارئ والمباحث داخل المخطط

ŠÇŠÇ@åv@ta†ycZ@ @

شغب ضـخمة   أعمالتسببت القنوات التليفزيونية الفضائية في 
مـن   أشـخاص خمسة  إصابةنتج عنها   ، في سجن عرعر بالسعودية

اث هـو  وربما يكون مرد هذه األحد  . بينهم احد رجال األمن بالسجن
  .حالة الكبت الشديدة التي يمر بها السجناء

بدأت المشكلة عندما طالب السجناء بإدخال القنوات الفضـائية  
طالب مدير السجن بترشـيح السـجناء    وقد  ، العنابر في السجن إلي

 أن إال  ، في هذا الموضـوع  الشخصين من المسجونين للتفاوض معه

                                                 
  . المرجع السابق  )1(

www.nokiagate.com   
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لذين خرجوا من عنابرهم في المساجين ا إعجاب يثرهذا االقتراح لم 
  .)1( أمامهمانتفاضة دمروا خاللها كل ما هو 

بينما ترى جهات أخرى أن السبب الرئيس مـن وراء أحـدث   
الشغب في سجن عرعر هو مطالبة السجناء السعوديين بمسـاواتهم  

إحداث فوضى بالسـجن   بالنزالء العراقيين، ونتج عن أعمال الشغب
تكسير بعض أبواب السـجن الداخليـة   واالعتداء على رجال األمن و

  .)2(ةرسواَأل
@kÌ‘xbv§a@´îãaŠí⁄a@òØß@¿@@@âbÇ1407@ç)3(Z@ @

هــ قـام    1407ذي الحجة  6بعد صالة عصر يوم الجمعة 
بدعوى الحج بأعمال عنف وعدوان سـافر علـى    إيرانوافدون من 

أرواح األبرياء من األهالي والحجاج، وأضروا بالممتلكات وأشـاعوا  
واثـر ذلـك   . لفوضى والذعر بين الحجاج اآلمنين في مكة المكرمةا

تدخلت قوات األمن التي تمكنت من تطويق الحادث وفض المسيرة، 
ـ   ب واالسـتنكار علـى   جوكان لهذا الحادث أصداء واسعة مـن الش

اتخـذت تـدابير   ، ونتيجة لهذا الحدث المستويين اإلسالمي والدولي
كما شجبت كافـة   .المواسم التالية مشددة على الحجاج اإليرانيين في

الجهات المعنية هذا الحدث، وقامت هيئة كبار العلماء بإصدار بيـان  
  ).أنظر المالحق. (بهذا الخصوص

                                                 
  :نتالموقع االلكتروني على شبكة االنتر  )1(

montada.arahman.net  
  :الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت  )2(

msa6el.com.www  
  . المرجع السابق  )3(

msa6el.com.www  
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òí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@†îÛa@ñŠ×@kÌ‘)1(Z@ @

كرة اليد بين أحد فـرق  لمباراة أقيمت ) هـ1427(موسم ي ف  -1
ك احد الالعبين مع الحكام مكة والقصيم، والتي نتج عنها اشتبا

وقـد   ،أحدث غوغائية حادة في نهاية المبـاراة  ماوالجمهور 
ـ دي األيدي وكذلك بعض الكلمات الناتاستعمل الالعب المع ة بي

وقد تم تقديم تقرير إلى اتحاد كرة اليد للنظـر فيـه وتقريـر    
  .  العقوبة الالزمة لالعب المعتدي

ـ 1428عام (كرة اليد وفي مباراة أخرى ل  -2 وبعـد نهايـة   ) هـ
الملعب واالشتباك مع أرض المباراة قام الجمهور بالنزول إلى 

نتج عنه بعض اإلصابات وقد تم رفع  ماالعب الفريق الخصم 
تقرير نتج عنه إيقاف العب الفريـق المعتـدي، والتوصـية    

  .تكثيف الحراسة األمنية في المباريات األخرىب

م تهـ 1429ينة الدمام عام وفي مباراة أخرى لكرة اليد في مد  -3
أحدث فوضى وسـباب لفظـي    مااشتباك بين العبي الفريقين 

وتعدي باأليدي وقد نتج عن ذلك قرار بإيقاف عدد من العبـي  
 . الفريق المعتدي

  

                                                 
مجموعة من أحداث الشغب في مالعب كرة اليد، والتي حصل عليها الباحث من الرئاسـة العامـة     )1(

  .االتحاد السعودي لكرة اليدفي لشباب ، ممثلة لرعاية ا
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@ @

sÛbrÛa@szj½a@ @

@åß@òîÈ™ìÛa@´ãaìÔÛaë@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@ÑÓìß@´i@òã‰bÔß

kÌ’Ûa@áöaŠu@ @

@ @

†îè·Z@ @

ا السياق عرض مـا يـتم فـي النظـام     يحاول الباحث في هذ
الوضعي القانوني وما ترشد إليه الشريعة اإلسالمية مـن توجيهـات   
عامة يتم التشجيع عليها حتى ال يـتم االنجـراف وراء التحـريض    

  .واستغالل عواطف الجمهور في تحقيق مآرب جماعة الشغب

Þëþa@kÜİ½aZ@òîÈ™ìÛa@´ãaìÔÛaZ@ @

1M@ @ŠçbÄnÛa@òiìÔÇZ@ @

أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بغير االجتماعات 
خطار عنها ورغم األمر الصادر بمنعها، يعاقـب الـداعون إليهـا    إ

والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان االجتماعات بالحبس مدة ال تزيد 
عن ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز مائة جنية مصـري أو بإحـدى   

  .هاتين العقوبتين

التظاهر فسوف أتناول في المطلـب  ريمة وبعد أن انتهينا من ج
التالي صورة ثالثة من صور جـرائم الشـغب أال وهـي جريمـة     

  .االعتصام
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2M@ @âb–nÇüa@òiìÔÇZ  

تتغير عقوبة فعل االعتصام تبعاً للتكييف القانوني للعمل الـذي  
أتاه المعتصمون والدافع له فإذا أراد بعض العمال اإلضـراب عـن   

منشأة التي يعملون بها لتحقيـق مطـالبهم   العمل، فإنهم يعتصمون بال
ويعاقبون بتهمة اإلضراب متى توافرت شروطه التي نـص عليهـا   
القانون الخاص باإلضراب، وقد يعتصمون بغرض ارتكاب أعمـال  
مخلة بالسلم، والنظام العام أو تحدي السلطات وارتكاب جريمة ما أياً 

م أكثر من خمسة كان نوعهما فيعاقبون بتهمة التجمهر إذا كان عدده
أشخاص أو بتهمة اإلضـراب أي العقـوبتين أشـد وقـد يعاقـب      
المعتصمون على التخريب واإلتالف، أو منع الحيازة بالقوة أو كـل  

  .هذه الجرائم مجتمعة فيعاقبون بالعقوبة األشد

ïãbrÛa@kÜİ½aZ@òîßý⁄a@òÈíŠ’ÛaZ@ @

1M@ @áîçbÐ½a@|îz–m@óÜÇ@òàöbÓ@òîßý⁄a@òÈíŠ’ÛaZ@ @

إن العـرب الجـاهليين قـد اختبـروا     : لمرحوم العقاديقول ا
الحكومات المختلفة على أنواعها من حكومة الفـرد إلـى حكومـة    
المشيخة إلى حكومة العسكرية، ويدل على أنها كانت كلها حكومـات  
  . مفروضة، ولم تكن مختارة أي أن الجمهورية لم تُعرف في الجاهلية

قبائل كانت تختار لهـا  وليس يقدح في هذه الحقيقة أن بعض ال
رئيساً من غير أبنائها حسماً للنزاع بين رؤسائها وأن الرؤساء هـم  
أصحاب االختيار في هذه الحالة منعاً للتنافس بينهم على الحكم كمـا  
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وكانوا يسمون الرئيس المختار ملكاً، ويقبلون منه ومن وارثيه ، قدمنا
  . كل سلطان الحكم المطلق كما حدث في بني أسد

م إن القبائل من البادية عاشت في جوف الصحراء معيشـة  نع
ة لم تـنعم  ، ولكنها حريماتالحرية والطالقة بعيداً عن متناول الحكو

، ولم يشرع  مبادئها، بل نعمت بها ألن أحـداً  بها ألن أحدا لم يردها
. لم يرد منعها، ولم تكن ألحد مصلحة في تقييدها واالعتراض عليها

ر مقصودة، وليست بالحرية الفكرية المقصـودة  فهي حرية واقعية غي
أن الفرد لم يكن له حساب في أشد هذه القبائل . على مبادئها المقررة

بداوة وأوسعها حرية، إذ كانت القبيلة كلهـا هـي منـاط الحقـوق     
والواجبات في مسائل الرعايـة والقصـاص والخصـومات علـى     

  .)1(اإلجمال

تبعيـة  حرية والفردية أو الوال معنى للديمقراطية بغير مبادئ ال
  .الفردية على التعبير األصح

ولقد كانوا يفخرون بغضب الغاضب الذي يخف إليه أتباعـه  "
ومن قبيل ذلك ما يقال عن مالـك  . وأولياؤه، وال يسألونه فيم غضب

بن مروان روحـا   كبن مسمع وعن كثيرين غيره، فقد سأل عبد المل
مالك لغضب معـه مائـة    لو غضب: "ابن زنباع عن مبلغ عزه فقال

                                                 
قال الدكتور محمد سالم من م) وما بعدها 20، صم1975، أغسطس 2،1عدد ( مجلة العربي: انظر  ) 1(

وقد وكلت إليه قريش في الجاهلية أمر الـديات والمغـارم   ". جاء فيه". بكر وسياسته أبو" مدكور
ورجاحة عقله فكان يجمع اإلبل والمال والعروض، حتى إذا طرأت حادثـة اسـتلزمت    هيألسداد ر
 ".اً تدفعه قريش أداه هو، وصدقت قريش على صنيعه، لثقتهم به، واطمئنانهم إليهغرم
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هذا واهللا : كفقال عبد المل" ألف سيف ال يسأله واحد منهم لم غضبت
  .)1(السؤدد

2M@ @Ý•þa@ïç@òíŠ§a@Z@ @

إن اهللا فرض فرائض، فال : "إن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
تضيعوها، ونهى عن أشياء فال تنتهكوها، وحد حدوداً فال تعتـدوها،  

وقال ابن ".  عن نسيان، فال تبحثوا عنهاوعفا عن أشياء رحمة بكم ال
ما سـأله إال عـن   ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد : عباس

وكلها في القرآن ما كانوا يسـألون  (ثالث عشرة مسألة حتى قبض، 
ما لم يذكر في القرآن : قال -أيضاً -وعن ابن عباس. إال عما ينفعهم

وقال . عفو: يحرم فيقولوكان يسأل عن الشيء لم . فهو عفا اهللا عنه
فما أحل فهو حـالل،  . أحل اهللا حالالً، وحرم حراماً: عبيد بن عمير

  .وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو

يكره كثرة السؤال فيما لم ) صلى اهللا عليه وسلم(وقد كان النبي 
، إذ هي راجعة إلـى  )2(ينزل فيه حكم بناء على حكم البراءة األصلية

أي مع البـراءة التـي هـي    (ومعناها أن األفعال معها  هذا المعنى،
أن أعظـم  ): "صلى اهللا عليه وسـلم (وقد قال . معنى عنها) األصل

المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحـرم علـيهم،   
  .)3("فحرم عليهم من أجل مسألته

                                                 
مع أنه يعني أن حال المائة ألف معه كحال القطيـع مـن   . هذا واهللا السؤدد: تأمل قول عبد الملك  ) 1(

 .الماشية
أو بمعنى " يةالحر"بمعنى -في السياق -والبراءة"األصل " ووصفها بأنها هي" البراءة"استخدم لفظ   ) 2(

 .غير بعيد عنه
هو األوسع، ألنه هو األصل، وأن ما يرد عليه من تقييد يجـب أن يكـون فـي أضـيق     " البراءة"  )3(

 .الحدود
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ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سـؤالهم  : "وقال
ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمـرتكم بـه،   )1(."على أنبيائهم واختالفهم

وهللا علـى  : "وقرأ عليه السالم قولـه تعـالى  ". فأتوا منه ما استطعتم
يا رسـول اهللا، أكـل عـام؟    : فقال رجل) اآلية". (الناس حج البيت
والـذي نفسـي    يا رسول اهللا، أكل عام؟ فقال : فأعرض، ثم قال

و وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقومـوا بهـا   ول. بيده، لو قلتها لوجبت
  ".لكفرتم، فذروني ما تركتكم

ومع ذلك كان أكثر الناس مشورة كما ورد في حـديث ألبـي   
لم يتخذ قرار الحرب في بدر إال  -أنه عليه الصالة والسالم . هريرة

بعد مشاورة واسعة ومتأنية، وكذلك الحال في غـزوة ُأحـد، وفـي    
 -الصـالة والسـالم  -وات، كان له عليه غيرها من المعارك والغز

وللشيوخ من أصحابه رأى في المكان الذي يالقى فيه العدو ومع ذلك 
نزل عند الرأي المخالف وهو رأي األغلبية وكـان معظمهـم مـن    

بعد وفاة الرسول صـلى اهللا عليـه    -ولقد مارس المسلمون. الشباب
طريقـة علنيـة   مناقشة الشؤون العامة واتخاذ القرارات فيها ب -وسلم

وفي كتب التاريخ . اليوم توحرة على النحو الذي يجري في برلمانا
لم يدون الدواوين، ولم يقـدر   -على سبيل المثال -من ذلك أن عمر

، ولم يتخذ قراره في أرض السـواد إال بعـد   )لغيره ولنفسه(العطاء 
  . مشاورة عامة وعلنية مع كبار الصحابة وأهل الحل والعقد

                                                 
طبعـة صـبيح    -محمد محيي الدين عبد الحميد :هـ، تحقيق المرحوم429ر البغدادي، عبد القاد  ) 1(

 ).األمةفي كيفية افتراق  -وما بعدها 11الباب الثاني ص -بمصر
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، وخالفـه فـي   "المال"ذر إلى ما ذهب إليه بشأن  لقد ذهب أبو
وسنرى كذلك كيف اجتمع حول . ذلك عثمان ومعاوية وغيرهما كثير

  . )1(أبي ذر العدد الكبير

ولم ينته األمر إال بنفي أبي ذر إلى خارج المدينـة المنـورة،   
  :منعا للمزيد من الفتن، ومن الطرح السابق أستنتج اآلتي

ما دام في حـدود النصـح هللا   (لمعارض أن المجاهرة بالرأي ا •
ليس جائزاً فقط، بل هو  -) ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

واجب، وما كان واجباً فإن عدم القيام به، أو التقصير فيه، إثم 
 .ووزر

هي أمـة األمـر   ) كما يجب أن تكون(أن هذه األمة اإلسالمية 
س من اهللا، وليس فمن لم يفعل فلي. )2(بالمعروف، والنهي عن المنكر

أن أشير إلى  -في هذا الصدد  -وال يفوتني. من هذه األمة في شيء
مع االلتـزام   - يجب) أو قيام المعارضة المنظمة(أن تعدد األحزاب 
الوطنيـة  (أن يرتبط بالمحافظـة علـى الوحـدة     - بالكتاب والسنة

، كما يجب أن يرتبط بالمحافظة علـى األمـن   )والقومية واإلسالمية
ول بذلك دون التفرق، والعنـف أو العمـل   حالم االجتماعيين، فيوالس

وبعد هذا كله، وقبل هذا كله، يجب أال ننسـى مـا سـبقت    . السري
اإلشارة إليه مرارا وهو أنه بينما جاءت الحريـات العامـة كنتيجـة    
حتمية للصراع بين الشعوب وظالميها أو بين الطبقات، وهو صراع 

                                                 
 .وما بعدها 49: م، ص1969" النظريات السياسية اإلسالمية" انظر، الريس، محمد ضياء الدين   ) 1(
" وتنهـون عـن المنكـر   كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف :" إشارة إلى قوله تعالى  ) 2(

 ).آل عمران-110(
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م األحزاب هناك، فإن المسلمين جميعـاً  ما زال قائما، وهو أساس قيا
أمة واحدة وطبقة واحدة ال تعرف الصراع، وإنما تعرف المسـاواة،  

 )1(}ويطْعمون الطَّعـام علَـى حبـه مسـكينا ويتيمـا وأَسـريا      { :قال تعالى .بل اإليثار
ن قَبلهِم يحبون من هـاجر إِلَـيهِم ولَـا يجِـدون     والَّذين تَبوؤوا الدار والْإِميان م{: وقال تعالى

            ـحـوقَ شـن يمـةٌ واصصخ بِهِـم كَـان لَـوو ـهِملَـى أَ�فُسع ونرثـؤيا أُوتُـوا ومةً ماجح مورِهدي صف
    ـونحفْلالْم ـمه ـكلَئفَأُو ـهاهللا "تى يكـون  وال يكون المسلم مسلماً ح. )2(}�َفْس

  ".سواهما ماورسوله أحب إليه 

فـالفرد فـي اإلسـالم    . أي أحب إليه من كل شيء حتى نفسه
قُـلْ إِن كَـان آبـاؤكُم وأَبنـآؤكُم وإِخـوا�ُكُم      { :قال تعـالى  :)3(للكل، والكل للفرد

ةارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُمريشعو كُماجأَزْوو   ـبا أَحَه�ضَوتَر ناكسما وهادكَس نوتَخْش
دي الْقَــوم إِلَـيكُم مــن اللّــه ورســوله وجِهــاد فـي ســبِيله فَتَربصــواْ حتَّــى يــأْتي اللّـه بِــأَمرِه واللّــه الَ يهــ   

نيق4(}الْفَاس"(.  

ليس ذلك على أساس فإذا قلت يجوز قيام األحزاب في اإلسالم ف
- الطبقات والفئات، وإنما على أساس المناهج والبرامج التي تهـدف 

إلى مسـتقبل أحسـن، وحيـاة أفضـل      -في ظل المبادئ اإلسالمية
ـ  يقـوى " وحدة"للجميع، وفي سبيل  النظـام وتـزداد ترابطـاً     ابه

  ).5("وتماسكاً

                                                 
 .وما بعدها من سورة اإلنسان 8اآليات   )1(
 ).9: (اآلية سورة الحشر،  ) 2(
 . 1275 -1186: ص 7: انظر، اإلحياء للغزالي، ج  ) 3(
  ).24: (سورة التوبة، اآلية  ) 4(
 .68: اإلدارة اإلسالمية ص -محمد كرد علي: انظر  ) 5(
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هـي السـالح وهـي    " التقـوى : "وهنا وفي كل مناسبة، أقول
نعم، علينا أن نتسلح بسالح العلم والخبرة والقوة، التي تؤهلنا . السياج

  .  ألن نميز الخبيث من الطيب

إن التقوى يجب أن تكون أساس خططنا وبرامجنا، وأفعالنـا،  
حول دون انحراف السلطة فـال تطغـي،   تالتي . )1(إنها وهي وحدها

 ودون انحراف الحزب فال يتحكم، ودون انحراف الفرد فال ينكر مـا 
ولنتذكر دائماً قوله صـلى اهللا  . أنعم اهللا به عليه، ومنه نعمة الحرية

  .)2("اتق اهللا حيثما كنت: "عليه وسلم

الكامل لتطبيق الشريعة ككل، أمـر   )3(وتوفير المناخ اإلسالمي
تربية دينية  -في البداية والنهاية  -وهذا يتطلب . في غنى عن البيان

يمة لدعوة ال تصاحبها قدوة، وعلى من ولنتذكر دائماً أنه ال ق. حقيقية
  . يتصدى للزعامة والقيادة أن يبدأ بنفسه

: وقد ورد في هذا السياق ما روي عن الحسـن حيـث قـال   
: أين تريد قلـت : خرجت بسالحي ليلة الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال

رسول : قال: أريد نصرة ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكالهمـا  : " وعلى آله وسلماهللا صلى اهللا
إنه أراد قتل : "فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: قيل". من أهل النار

قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث أليوب ويونس ابـن  " صاحبه

                                                 
إن هذا ال يمنع، بل يستوجب، األخذ بالوسائل التي تحافظ على توازن السلطات وتعادلها، فال تبغي   ) 1(

 .إحداها على األخرى
 .أحمد في مسند عن أبي ذر  ) 2(
ويمكن تحقيق المراد عن طريق خطة تنفذ علـى  . توفير هذا المناخ يتطلب وقتاً، فال بد من التدرج  ) 3(

 .مراحل
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وإنما روي هذا الحديث الحسن عن : أريد أن يحدثاني به فقاال ،عبيد
أبي بكرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ورواه  األحنف بن قيس عن

عن أبيه عن أبي بكـرة   زمعمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزي
وقال غندر حدثنا شعبه عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبـي  

  ).1(ولم يرفعه سفيان عن منصور بكرة عن النبي 

جاءت، وتجيء في الـنظم المعاصـرة،   " الحريات العامة"إن 
وفـي   -وأن أطراف الصراع . ارها نتيجة لصراع لم ينته بعدباعتب

كانوا وما زالوا، يتربصون للظفر بالمآرب، ولـو   -هذا العالم المادي
مع أن باإلمكان التعايش دون ما فـتن يقـول   . على حساب اآلخرين

  :الشاعر
لو رجعنا إلى الصواب لعشنا

  

)2(سالمتنا الخليقةلفي سالم و 

)2(الخليقــــــــــــة
  

@ @

                                                 
 .باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم): 37ص  12ج ( قال البخاري رحمه اهللا،   ) 1(
  :كترونيالموقع االل. محمد بن سالم البيحاني: الشاعر  )2(

www.alhramain.com 
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Þëþa@szj½a@ @

kÌ’Ûa@ò¹Šu@æb×‰c@ @

†îè·Z@ @

لجريمة الشغب أركان كغيرها من الجرائم والتي تندرج كالعادة 
كان في الركن المادي والركن المعنوي، وفي هذا المبحث سأتناول أر

جريمة الشغب حسب ما تم تعيينه في القـانون المصـري والنظـام    
وحتى يتم تناول أركان جريمة الشغب فإن ذلك ال يـتم إال  . السعودي

وهـي  . من خالل صور الشغب التي أشرنا إليها في الفصول السابقة
  .االعتصام، واإلضرابو ،التظاهرو، التجمهرجريمة 

ŠèàvnÛa@ò¹ŠuZ@ @

صور جرائم الشغب في التشريع الجنـائي  الصورة األولى من 
المصري هو التجمهر وكما سبق الدول القول في الفصل السابق في 
المبحث الثالث لم يكن في التشريع المصري نصوص عامـة بشـأن   

أكتـوبر سـنة    18الصادر في  10التجمهر حتى صدر القانون رقم 
أن "هر وقد جاء فـي صـدر هـذا القـانون     بشأن التجم) م1914(
ضي بالتعجل في إيجاد عقوبة للجـرائم التـي ترتكـب    قضرورة تال

وقد " راً من األحكام المعمول بها اآلنبواسطة التجمهر تكون أشد تأثي
أن النصوص الحاليـة تجعـل   "ة اإليضاحية لهذا القانون جاء بالمذكر

من الصعب تحديد مسئولية كل فرد من المتجمهرين عـن الجـرائم   
  ".جمهرالتي ترتكب في أثناء الت
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إلى أن نصوص  1914وقد أشار تقرير المستشار القضائي عن سنة 
هذا القانون مستمدة من الشرائع األجنبية وباألخص من قوانين الهنـد  

  .والسودان

مكرر للقـانون السـابق    3أضيفت المادة  11/12/1968وفي 
وإذا كان التجمهـر  " المذكرة اإليضاحية لهذا القانون الذكر وجاء في

مراً مخالً بالسلم العام فال يجب انتهاز أحد المتجمهرين فرصة بذاته أ
التجمهر الرتكاب الجرائم حيث يكشف ذلك عن خطورة خاصة فـي  

ينبغي اعتباره ظرفاً مشدداً بالنسبة إلى عقوبة الجريمـة   مامرتكبها؛ 
 1914لسـنة  10التي ارتكبها األمر الذي لم يتعرض له القانون رقم

ت أحكامه عند حد معالجة مجرد االشتراك فـي  بشأن التجمهر إذ وقف
  .التجمهر أو التدبير له

مكرر تقضـي   3وسداً لهذا النقص تم إضافة مادة جديدة رقم 
بتشديد عقوبة الجريمة التي يرتكبها أحد المتجمهـرين برفـع الحـد    

  .األقصى المقرر لعقوبتها إلى الضعف

رين على ونظراً لخطورة جريمة التخريب التي تقع من المتجمه
مباني وأمالك الدولة والقطاع العام لما تخلفه مـن أضـرار بالغـة    
باالقتصاد القومي فقد رأى أن يفرد لها نصاً خاصاً ينطـوي علـى   

  .عقوبة تتفق وجسامة هذه الجريمة

وسوف أتناول اآلن التعريف بـالتجمهر وأركانـه والعقوبـة    
تقع  في أثناء المقررة عليه ومسؤولية المتجمهرين عن الجرائم التي 

  .التجمهر
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ŠèàvnÛa@æb×‰cZ@ @

  :للتجمهر ركنان

  .ركن مادي .1

  .ركن معنوي .2

üëc@ZŠèàvnÜÛ@ð…b½a@å×ŠÛaZ@ @

التجمهر هو تجمع عدد من الناس ولكن التجمع فـي ذاتـه ال   
يعتبر نشاطاً غير مشروع ما لم يقترن به عناصر معينة تسـتوجب  

م 1914لسـنة   10قد عاقب القانون رقـم عدم مشروعيته وتجريمه و
  .على التجمهر في حالتين

µëþa@òÛb§aZ   

وهي حالة التجمهر المهدد للسلم العام، وامتنـاع المتجمهـرين   
  .عن التفرق

òîãbrÛa@òÛb§aZ   

وهي التجمهر لغرض غير مشروع من األغراض المنصوص 
  .عليها في المادة الثانية من قانون التجمهر

µëþa@òÛb§a@ZÜÜÛ@…†è½a@ŠèàvnÛaâbÈÛa@á@ @

ص قانون التجمهر في مادته األولى على عقـاب التجمهـر   نَ
المؤلف من خمسة أشخاص على األقل إذا كان من شأنه أن يجعـل  
السلم العام في خطر وصدر أمر رجال السلطة للمتجمهرين بالتفرق 

وقد ال يكـون لهـذا التجمهـر أي    . فعلموا بهذا األمر ولم يذعنوا له
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كان وجوده في ذاته مهدداً للسلم العام وفي غرض جنائي ولكن ربما 
هذه الحالة يكون عدم اإلذعان ألمر رجال السـلطة بـالتفرق فعـالً    

  .)1(يستحق العقاب

لم يعين الشارع الصفات التي يعرف منها أن كان التجمهر من 
شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ويظهر أن سكوتهم مقصود بـه  

النظام في الطرق والمحالت العمومية  أن يترك للسلطة المكلفة بحفظ
العناية بالتعرف على التجمهر وتقدير ما إذا كان من المناسب فضـه  

  .من عدمه

وقد يكون التجمهر بريئاً ومسموحاً به في بدء تكوينه ثم وقـع  
فيه ما يجعله مهدداً للسلم العام بأمر رجال السلطة ففي هـذه الحالـة   

من بلغه األمر مـن المتجمهـرين   يصبح التجمهر معاقباً عليه وكل 
المنصـوص   )2(ورفض طاعته أو لم يعمل به يكون مستحقاً للعقوبة

  .عليها في المادة األولى من هذا القانون

وتعد خطورة هذا التجمهر، وتهديده للسلم أمراً يقـدره رجـال   
السلطة العامة وذلك تحت إشراف محكمـة الموضـوع، وال يكفـي    

وب تحقق المحكمة من توافر الخطورة صدور األمر بالتفرق عن وج
  .على السلم العام بقيام جريمة التجمهر

                                                 
 .م، الخاص بالتجمهر1914لسنة  10المذكرة اإليضاحية للقانون رقم   )1(
 .)803: ، ص7:ص 22/10/1957في جلسة  27لسنة 375الطعن رقم : (أنظر  )2(
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ŠçbÄnÛbi@ŠèàvnÛa@æaÓaZ@ @

بشأن االجتماعات العامـة   14من القانون رقم  11 تنص المادة
والمظاهرات في الطرق العمومية على أن كل شخص يشترك رغـم  

ـ    ر تحذير بوليس في اجتماع أو موقف أو مظاهرة لـم يصـدر األم
بمنعها أو بعض األمر الصادر للمجتمعين بالتفرق يعاقب بالحبس مدة 

جنيهاً مصرياً أو بإحـدى   20 ال تزيد عن شهر وبغرامة ال تزيد عن
  .هاتين العقوبتين

أن جريمة االشتراك في مظـاهرة  "ولقد قررت محكمة النقض 
هي غير جريمة التجمهر، وهما معاقب عليهما بقـانونين مختلفـين   

خر أم ال كانا فعلين مسـتقلين  كان أحد الفعلين قد نشأ عن اآلوسواء أ
منهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليهما القانون 

على أنه إذا كانت أعمال المظـاهرة هـي نفسـها    . بنصين مختلفين
 14مـن القـانون    11 أعمال التجمهر في الفقرة األخيرة من المادة

ذه المادة ال يحول دون توقيع عقوبة أشـد  تقضي بأن تطبيق أحكام ه
الخـاص   10عن األعمال ذاتها معاً منصوصاً عليه في القانون رقم 

  ."بالتجمهر

òîãbrÛa@òÛb§a@ZÊëŠ’ß@Ë@ŠÌÛ@ŠèàvnÛaZ@ @

نص قانون التجمهر في المادة الثانية منه على عقاب التجمهـر  
أو تنفيذ الذي يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل 

القوانين أو اللوائح أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في 
أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو 
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أو بالتهديد باستعمالها كما أن االشتراك فـي  .الحرمان باستعمال القوة
عاقباً هذا التجمهر أو عدم االبتعاد عنه مع العلم بالغرض منه يعتبر م

  .عليه

وقد يدخل الشخص في تجمهر من هذا النوع وهو غيـر ملـم   
بالغرض المقصود منه ثم يعلم به فيما بعد فإذا لم يبتعد عن التجمهر 
بمجرد علمه بهذا الغرض يكون مستحقاً للعقوبة المنصوص عليهـا  

  .في المادة الثانية من هذا القانون

لقصد الجنائي لدى أي أن هذا النوع من التجمهر يطلب توافر ا
المتهم ويقتصر ركنه المادي على مجرد التجمهر وال يشترط فـوق  
ذلك أن يكون التجمهر من شأنه تهديد السلم العام وأن يكون قد صدر 

  .اللمتجمهرين أمر بالتفرق ولم يتفرقو

وال يشترط لوقوع هذا النوع من التجمهر تحقيق الغرض غير 
  ).1(ولكن يستوي بوقوع الجريمة المشروع الذي استهدفه المتجمهرون

وقد طبقت محكمة الزقازيق هذه المادة على أشخاص اشتركوا 
في تجمهر وقعت فيه مظاهرات محرمة على رصيف محطـة مـن   
محطات السكك الحديدية، وخارجها بمناسبة االحتفال بقـدوم بعـض   
الزعماء رغم األوامر الصادرة من رجال السـلطة بمنـع التظـاهر    

تبار أن الغرض من هذا التجمهر التأثير على السلطات وذلك على اع
  .)2(في أعمالها

                                                 
 .42: ، صالعالنية في العقوبات، محمد محي الدين، عوض  )1(
 .55: ، صالمرجع السابق  )2(
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ويعتبر كل من المشتركين في التجمهر فاعالً أصلياً في هذه الجريمة 
سواء ممن اتجهت نيته لتحقيق غرض غير مشروع من وراء هـذا  
التجمهر أو من اقتصر على مجرد العلم بهذا الغرض ولم يبتعد عـن  

ء المتجمهرين تحقق بفعله المكون للركن المـادي  فكل هؤال. التجمهر
  .للجريمة وهو التجمع غير مشروع

bîãbq@ZŠèàvnÛa@ò¹Š¦@ðìäÈ½a@å×ŠÛa)1(Z@ @

إذا كان التجمع غير المشروع هو الركن المادي لهذه الجريمة 
  .فإن الركن المعنوي لهذه الجريمة يختلف باختالف نوع التجمهر

تجمهر مهدداً للسلم العـام يكفـي   حيث يكون ال ففي النوع األول
مجرد لقصد الجنائي العام وهو مجرد إرادة الجاني االشـتراك  
في التجمهر وعدم إطاعة األمر الصادر بالتفرق مـع علمـه   

وبصدور أمر نطوي عليه من تهديد للسلم العام بالتجمهر، وما ي
 .التفرق

وهو التجمهر لغرض غير مشروع فإنه يتميز  أما النوع الثاني 
وهـو  (بما يتطلبه من قصد خاص لدى الجاني بقيام التجمهـر  

ويتمثل هذا الغرض في ارتكاب جريمة ). لغرض غير مشروع
ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير علـى  
السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء 

و التهديـد  كان ذلك التأثير أو الحرمـان باسـتعمال القـوة أ   
ويستوي أن يكون هذا القصد الخـاص مصـاحباً   . باستعمالها

                                                 
طباعة الشركة المتحدة للنشر  –القسم الخاص (الوسيط في قانون العقوبات،  سرور، أحمد فتحي،  )1(

 .وما بعدها 99: ، ص)م1978والتوزيع بالقاهرة سنة 
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وال يشترط لـذلك  . للتجمهر منذ نشأته أو طارئاً أو بعد تكوينه
ن أجريمة التجمهر وجوب قيام اتفـاق بـين المتجمهـرين إذا    

التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما 
إلى التحقيق الغرض غير المشـروع   تتجه نية المشتركين فيه

الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك، ويشترط أن يستمر هذا لدى 
 .ءالسجنا

ويتعين أن يتوافر هذا القصد من المتجمهرين وأال يقل عـددهم  
عن خمسة أشخاص حتى يعتبر التجمهر لغرض غير مشروع علـى  
أن مجرد علم الشخص بالغرض من التجمهر وعـدم ابتعـاده عنـه    
يجعله محل مساءلة عن جريمة االشتراك في التجمهر لغرض غيـر  
مشروع حتى ولم لم تتجه نيته إلى الغرض غيـر المشـروع الـذي    
يتوافر ضد غيره من المتجمهرين، ويشترط لتوافر هـذا االشـتراك   

  .توافر القصد الخاص لدى خمسة من المتجمهرين على األقل

ثم الجنـائي فـي   وخالصة القول أن القصد العام هو جوهر اإل
هذا بخـالف التجمهـر لغـرض غيـر     . التجمهر المهدد للسلم العام

هـرين الـذين   مشروع فإنه يتعين توافر القصد الخاص لـدى المتجم 
ويكفي مجرد القصد العـام  ). خمسة أشخاص(يتكون منهم التجمهر 

. القائم على مجرد العلم بهذا الغرض عند غيرهم مـن المتجمهـرين  
على تـوافر   نالسلطة في بحث مدى قيام الداعيولمحكمة الموضوع 
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وتنطبق أحكام قانون التجمهر ولو لـم  " .قصد التجمهر لدى المتهمين
  .)1("تكن موجهة ضد الحكومة

laŠ™⁄a@ò¹Šu@æb×‰cZ@ @

Þëþa@å×ŠÛa@Z…†ÈÛaN@ @

اشترطت بعض فقرات القانون أن يكون عـدد المـوظفين أو   
تفاق ثالثة فـأكثر علـى   أي يشترط ا. المستخدمين ثالثة على األقل

االمتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفـة واشـترط المشـرع    
اتفاقهم وافترض وجود االتفاق ما دام ترك العمل أو االمتناع إجماعياً 
بين موظفين متعددين واكتفى المشرع بأنـه قـد جمعهـم غـرض     

  . )2(مشترك

ïãbrÛa@å×ŠÛa@Zïãb¦a@òÐ•Z@ @

وص عليها في الفقرة األولى من يشترط لتطبيق العقوبة المنص
وقوع الجريمة مـن مـوظفين أو مسـتخدمين أو    . )3(ج124المادة 

  .عموميين

يعـد كـالموظفين   " ج علـى انـه  /124وقد نصت  المـادة  
والمستخدمين العموميين جميع األجراء الذين يشتغلون بـأي صـفة   
كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات اإلقليميـة  

                                                 
 .314:ص 3عام قاعدة  25مجموعة أحكام النقض لـ 1940-11-18راجع نقض   )1(
 .118-116: سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات، ، ص  )2(
، وعـدلت  1923لسـنة   37مكرر عقوبات المضاعفة بالقـانون رقـم    108ابلة للمادة وهي المق  )3(

-8من الجريدة الرسمية فـي   12في العدد  1951لسنة  24والقانون  1946لسنة  106بالقانون 
 .ج124 -ب124 -أ124وأضيفت إليها المواد  2-1951
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لبلدية أو القروية واألشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أو ا
  . أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة

ج عقوبـات هـو تقريـر المعنـى     /124والغرض من المادة 
يجب أن يمر به لفظ الموظف أو المسـتخدم يقـوم    -الواضح الذي

وال يقتصـر تطبيقهـا   . بعمل يدوي مخطر أو بعمل ساعي أو لخادم
الموظف الذي يشغل وظيفة عامـة أو بأيـة خدمـة تباشـرها     على 

الحكومة أو إحدى المصالح العامة بما في ذلـك سـلطات األقـاليم    
والسلطات المحلية والبلدية، ويدخل في ذلك عمـد ومشـايخ الـبالد    
ومشايخ الخفراء، حيث إنهم من رجال الشرطة القضائية ال سيما أن 

ـ  ذه المـادة هـي معاقبـة    الروح التي أملت على المشرع وضع ه
اإلضراب الذي يقع في خدمة عامـة، إذ ال يمكـن تـرك مصـلحة     
  .المجتمع تحت رحمة المصلحة الخاصة للرجال القائمين بتلك الخدمة

sÛbrÛa@å×ŠÛaZ@ @

ÝàÈÛa@ÚŠm@óÜÇ@ÖbÐmüaZ 

أن يترك الموظفـون أو المسـتخدمون   (عقوبات مواد التشترط 
  . )واجب من واجبات الوظيفة العموميون عملهم أو يمتنعون عن أداء

المشرع صراحةً على وجـوب االمتنـاع عـن أداء    نص قد و
واجب من واجبات الوظيفة ولو لم يمتنع الموظف عن أداء واجبـات  

من االشتغال بتعـديل دفـاتر    ونيمتنع نفالعمد الذي" الوظيفة جميعها
  .)1(االنتخاب

                                                 
 .263: عدد 6 محاماة. 1926يناير  3انظر حكم المحكمة الجزئية الصادر في   ) 1(
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ـ  ص صراحة على أن االستقالة المتفقوالمشرع ن ديمها على تق
ألن . بقصد اإلضراب عن العمل طالما أنها لم تقبل تعتبـر إضـراباً  

هو المحافظة على استمرار العمـل  ) ج124(الغرض من هذه المادة
ألنه . الحكومي والمعاقبة على اإلضراب الذي يقع في الخدمة العامة

حيـث إنـه فعـل غيـر     ( كما جاء بالمذكرة اإليضاحية لهذا القانون
ن ترك المصلحة العامـة للتجمـع تحـت رحمـة     ال يمك مشروع إذ

المصلحة الخاصة للرجال القائمين بتلك الخدمة، والعقوبات التأديبيـة  
ال تكفي في بعض األحيان لقطع أفعال تكون على درجة خاصة مـن  

  .الخطورة وتهدد حكومة البالد عن القيام بوظائفها األساسية

بار ترك العمل كما جاء في المذكرة اإليضاحية أيضاً بشأن اعت
ولو في صورة االستقالة يعتبر إضراباً، حتى ال يلجأ الذين تسول لهم 
 نفوسهم اإلضرار بالمصلحة العامة على ترك العمـل تحـت سـتار   

وسلطانها فيه الشر لـذا نـص    االستقالة ألسباب ظاهرها فيه الخير
المشرع على حظر ترك العمل ولو بدعوى االستقالة طالما أنها لـم  

  )1(.تقبل

على أن المادة أعاله اشترطت ترك العمل ولكنها لـم تشـترط   
االحتفاظ بالوظيفة وترك العمل يتحقق سواء هجر الموظف وظيفتـه  
أو احتفظ بها، وال يشترط لتطبيق الفقرة األولى من هـذه المـادة أن   

بالمصلحة العامة والمشرع عاقـب   ضرراًيكون ترك العمل نشأ عنه 
عمل في ذاته إذا كان هذا االمتناع أو الترك على االتفاق على ترك ال

                                                 
 .1923: ، لسنة 37:  انظر المذكرة اإليضاحية للقانون المصري رقم  ) 1(
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بقصد تحقيق غرض مشترك أو كوسيلة للحصول على مصـالح أو  
  .مطالب مشتركة

ولكن المشرع اشترط حصول االتفاق أو التشاور الذي تقـرر   
بعد، ترك العمل أو االمتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة قبل 

ير االتفاق أو التشاور السـابق ال  بغ إعالن هذا الترك أو االمتناع، إذ
يمكن أن يقال إن هناك اتفاقاً بل يمكن أن يقال أن هناك توافقاً بـين  

.. ج حيث نصـت 124/1وذلك واضح من نص المادة . )1(الخواطر
  .متفقين على ذلك أو مبتعدين منه تحقيق غرض مشترك

احية للقانون قبل تعديلـه أن حـذف   ولقد جاء بالمذكرة اإليض
غير مقصود به أن يصبح ترك العمل أو االمتنـاع  " سياسيلغرض "

عن األداء لمثل هذا الغرض غير معاقب عليه إذ إن هذا الحذف كان 
بصدد الظروف المشددة فقط، واشترط المشرع أن يكون ترك العمل 
بقصد تحقيق غرض مشترك بينهم جميعاً، فالذين يمتنعون عن العمل 

خر ال يصح في آمر زمالئهم في بلد في بلد بناء على ما علموه من أ
  .حقهم القول بوجود اتفاق وإن كان الواقع أنهم كأنهم اتفقوا بالفعل

ÉiaŠÛa@å×ŠÛaZ@ @

@@ @ÝàÈÛa@ÚÛ@ïÇŠ’Ûa@Îì½a@…ìuë@â†ÇZ@ @

أن يكون ترك العمل أو االمتناع عـن   )ج124(تشترط المادة 
والمسـوغ  . أداء واجب من واجبات الوظيفة بخبر مسوغاً شـرعياً 

الشرعي هو الحق الثابت بمقتضى القانون، فقد يكون مسوغ شرعي 
                                                 

، وبهذا المعنى حكم محكمـة  263عدد 6محاماة 1926يناير سنة  3انظر حكم محكمة تال الجزئية،   ) 1(
 .265عدد  6محاماة، 1926يناير سنة  5بني مزار الجزئية في 
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إلـى   60قيام سبب من أسباب اإلباحة الـواردة فـي المـواد مـن     
  .عقوبات63

وبالعكس ال يعد مسوغاً شرعياً أن قانون االنتخابات الصـادر  
وكـان  . )1(م، ال يستطاع تنفيذه لعيوب الحقه به1925ديسمبر  8في 

إذا كان يعد مسوغاً شرعياً أن القـانون   قد صار جدل بخصوص ما
. )2(الذي يمتنع الموظفون عن تنفيذه هو قانون باطل لعدم دسـتوريته 

 1979لسـنة   48وقد تم حسم هذا الخالف حيث صدر القانون رقم 
والخاص بإنشاء المحكمة الدستورية العليا حيث نص في الباب الثاني 

  :ا دون غيرها بما يأتيص المحكمة الدستورية العليتمنه على أن تخ

الوقاية القضائية على دسـتورية القـوانين واللـوائح وبـذلك      
أصبحت المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي المختصـة  
بنظر دستورية القوانين، وأصبح امتناع الموظفين عـن تنفيـذ   

لعـدم   بـه  قانون لم يصدر حكم المحكمة الدسـتورية العليـا  
 .مسوغ شرعيدستوريته أو امتناع بدون 

ßb¨a@å×ŠÛaZ@ @

ïöbä¦a@†–ÔÛaZ@ @

ع مـن الجـرائم   124/1الجريمة المنصوص عليها في المادة 
المتعمدة التي ال توجد إال متى توافر القصد الجنائي وذلك واضح من 

                                                 
مشار إليه في جنـدي عبـد   (، 263عدد  6محاماة  1926يناير  3راجع حكم محكمة تال الجزئية   )1(

 .وما بعدها 15:، ص)الجزء الثاني -الموسوعة الجنائية -الملك
 .وما بعدها 17: ، مرجع سابق، ص)الجزء الثاني(عبد الملك، جندي، الموسوعة الجنائية،   ) 2(
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االمتناع عمداً عن "نص المشرع في هذه الفقرة من وجوب أن يكون 
  ".تأدية واجب من واجبات الوظيفة

د الجنائي في هذه الجريمة إذا أقدم الموظفـون أو  ويتوفر القص
المستخدمون العموميون على ترك العمل أو تقديم االستقالة بغـرض  
اإلضراب بغير تحقيق هدف معين حتى ولو كانت البواعث شـريفة  

  .حتى توافر ركن العمد لديهم

شَرأن  )ع124(ع في الفقرة األولى من المـادة  وال يشترط الم
من ترك العمل أو االمتنـاع عـن القيـام بواجبـات     يكون الغرض 

الوظيفة هو تعطيل الخدمة العامة ألن اتفاق الموظفين والمسـتخدمين  
على ترك العمل يجب أن يعاقب عليه في ذاته لمـا يتضـمنه مـن    
الضرر بالمصلحة العامة أو الخطر عليهـا بصـرف النظـر عـن     

مل بجملـتهم  الغرض الذي يرمي إليه هؤالء الموظفون من ترك الع
  .   )1(وعن األثر الذي يترتب عليه

  

                                                 
 .7: ، صصار، صالح، االضطرابات والقانونانظر ن  ) 1(
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ïãbrÛa@szj½a@ @

kÌ’Ûa@ò¹Š¦@ñ‰ŠÔ½a@òiìÔÈÛa@ @

@ @

†îè·Z@ @

تحدد العقوبة في جريمة الشغب وفقا لنـوع وحجـم الشـغب    
المرتكب ويكون الفيصل في ذلك تفصيل جمهور الشغب من حيـث  

عـد  نوعية المدبرين والمشاركين واألضرار التي قاموا بها، وذلـك ب 
  . األرواح والممتلكاتحصرها وتقدير نسب الخسائر في 

òiìÔÈÛaZ@ @

يعاقب على المساهمة في التجمهر المهدد للسـلم العـام    :أوالً
بالحبس مدة ال تزيد عن ستة شهور وغرامـة ال تتجـاوز عشـرين    

فإذا ارتبط التجمهر بجريمة أخرى ال يقبل التجزئة بسبب هذا . جنيهاً
الشرطة أو التظاهر تعين تطبيـق عقوبـة    االرتباط كمقاومة رجال

  ).1(الجريمة األشد

يعاقب على المساهمة في التجمهر المهدد للسـلم العـام    :ثانيا
بالحبس مدة ال تزيد عن ستة شهور وغرامة ال تتجـاوز عشـرون   

وقد شدد القانون العقوبة في حالتي حمل السالح واسـتعمال  .  جنيهاً
  .)2(القوة أو العنف
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ف حمل السالح فيتوافر بمجـرد حمـل السـالح    أما عن ظر
بطبيعته أو بالتخصيص وهو اآللة التي يكون مـن شـأنها إحـداث    

وهـو ظـرف عينـي التصـاله     . الموت لو استعملت بصفة أسلحة
ومن ثم ينصـرف إلـى سـائر    . باألفعال الخاصة بالفعل اإلجرامي

ال وبالنسبة لظرف اسـتعم . المتجمهرين سواء علموا به أو لم يعلموا
لقوة  -أو أحدهم -القوة أو العنف فإنه إذا استعمل المتجمهرون جميعاً

أو العنف جاز زيادة مدة الحبس إلـى سـنتين لكـل شـخص مـن      
  .)1(األشخاص الذين يتألف منهم التجمهر

حمل السالح واستعمال القوة والعنف : وإذا توافر الطرفان معاً
سـلحة أو اآلالت  جاز زيادة مدة الحبس إلى ثالث سنوات لحامل األ

  .المشابهة لها

ŠèàvnÛa@õbäqc@kØmŠm@Ûa@áöaŠ¦a@åÇ@åíŠèàvn½a@òîÛì÷ßZ@ @

إذا وقعت الجريمـة  " تنص المادة الثالثة الفقرة الثانية على أنه 
بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع األشخاص الـذين  

وليتها يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسـؤ 
  .جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور

ويعد هذا استثناء من قواعد االشتراك التي نصت عليها بعض 
المواد والتي تقضي بأن ال يعاقب الشريك إال إذا كـان لديـه قصـد    
االشتراك في الجريمة حيث إن هذا النص يعتبر كل شـخص مـن   

الجرائم بالذات، ويعتبر هـذا   المتجمهرين مسؤوالً بصفة الشريك عن
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مثاالً للجريمة المتعدية القصد حين يتجه قصد الجاني إلـى ارتكـاب   
جريمة معينة ولكن فعله يصل به إلى ارتكاب جريمة أشـد جسـامة   
فيكون مسئوالً عن هذه الجريمة األخيرة بناء على ما يسمى بالقصـد  

  .المتعدي

نحـو ارتكـاب    والحال هنا أن المتجمهرين قد اتجهت إرادتهم
جريمة التجمهر لغرض غير مشروع، فوقعت جريمة أخرى لتنفيـذ  

والمشرع هنا جعل المتجمهرين مسؤولين عـن هـذه   . هذا الغرض
الجريمة األخيرة بناء على سياسة في القصد المتعدي والتـي وردت  
على سبيل الحصر والتي مؤداها مساءلة الجناة عـن جريمـة أشـد    

وهذا القصد خليط مركب مـن القصـد   . دتهمجسامة اتجهت إليها إرا
  ).نحو الجريمة التي اتجهت إرادتهم إليها( الجنائي

وذلك واضح مـن أحكـام   : أن تقع الجريمة حال قيام التجمهر
لسـنة   10 من القـانون  3،2حددت المادتان " النقض حيث جاء بها

بشأن شروط قيام التجمهر قانوناً من أن يكون مؤلفاً مـن  . )1(م1914
سة أشخاص على األقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ما خم

وأن تكون . أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطة
نية االعتداء قد جمعتهم وظلت تصـاحبهم حتـى نفـذوا غرضـهم     
المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعـت نتيجـة نشـاط    

م تكن جرائم ثم اسـتقل بهـا أحـد    إجرامي من طبيعة واحدة ولو ل

                                                 
مطبعة مؤسسة سعيد للطباعـة بطنطـا، الطبعـة    (عيسى، عبد اهللا عيسى، الموسوعة القضائية،   ) 1(

 .175: ، ص)م1973الثانية، 
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المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها الطبيعي لألمور وقد وقعـت  
 .)1(جميعها حال التجمهر

: أن ترتكب الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر )1
والذي يجب أن يكـون مـن األغـراض غيـر المشـروعة      

وغنى عن . المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
البيان فإنه يشترط علم بقية المتجمهرين بهذا الغـرض غيـر   
المشروع على األقل، حتى يمكن مساءلتهم عن هذه الجريمـة  
ويتحدد مدى ارتباط الجريمة بالغرض من التجمهر على ضوء 

عقوبات بشأن مساءلة الشريك عـن   43ما نصت عليه المادة 
الشتراك وهو مبدأ الجريمة التي وقعت كنتيجة محتملة ألفعال ا

 .)2(يسري على الفاعلين مع غيرهم والشركاء سواء بسواء

التجمهـر لغـرض غيـر     علـى وتعتبر الجريمة محتملة بناء 
مشروع إذا كان هذا التجمهر ينطوي على خطر حدوثها تنفيذا لهـذا  

وال يتوافر هـذا االحتمـال إذا   . الغرض وفقاً للتقدير العادي لألمور
ين الجريمة لحسابه دون أن يؤدي إليها السـير  ارتكب أحد المتجمهر

ومن أمثلة ذلك ما قضت به محكمة النقض بمـا  ). 3(الطبيعي لألمور
مؤداه إذا كان يعلمان الغرض من التجمهـر وأن المتجمهـرين فـي    
سبيل تنفيذ الغرض المقصود منه اقتحموا بـاب المدرسـة بعـد أن    

سـبيلهم، ثـم    كسروه واعتدوا على رجال الضبط الذين وقفوا فـي 
اقتحموا حجرة االنتخاب وقتلوا المجني عليه ووقع هذا القتل تنفيـذاً  

                                                 
 .596: ص 17السنة  196مايو  9راجع نقض   ) 1(
 .وما بعدها 579: ص -1972سرور، أحمد فتحي، أصول قانون العقوبات، القسم العام، طبعة  ) 2(
 .724ص  163رقم  23مجموعة األحكام من  1972مايو  15راجع نقض   ) 3(
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للغرض المقصود من التجمهر، فإن الجدل في مساءلتهم عـن هـذه   
 .الجريمة ال يكون له محل

وقـد حكـم   : المتجمهرين بـالغرض المقصـود   مأن يثبت عل )2
، الفقرة األخيرة من المادة الثالثـة علـى أشـخاص    )1(بتطبيق

اشتركوا في تجمهر بإحدى محطات السكك الحديدية وارتكبـت  
غرض المقصود منه والذين لفي أثناء هذه الجرائم اآلتية تنفيذاً ل

 :كانوا عالمين به وهي

مقاومة رجال البوليس بالقوة والعنف والتعـدي علـيهم    -  أ
بالضرب في أثناء تأدية وظائفهم وهي منـع التجمهـر   

وهم فأحدثوا بأحـدهم  ودخول المحطة للتظاهر بأن ضرب
 .عاهة مستديمة وأحدثوا بآخرين جروحاً

إتالف مباني ومنقوالت بالمحطة عمداً واعتبـر أولئـك    -  ب
المتجمهرون شركاء في جرائم التعدي وإحداث العاهـة  

  .المستديمة واإلتالف المذكور

ßŠèàvnÛa@ðŠi†ß@òîÛëû@ @

تنص المادة الرابعة على أن مدبري التجمهر الذي يقع تحـت  
يعـاقبون  ) أي الذي يحصل لغرض غير مشروع(المادة الثانية  حكم

بنفس العقوبات التي يعاقب بها األشخاص الداخلون فـي التجمهـر   
ويكونون مسؤولون جنائياً عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤالء 

                                                 
 .201: ، مرجع سابق، ص)الجزء الثاني(الموسوعة الجنائية،  -جندي، عبد الملك   ) 1(
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األشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لـم يكونـوا   
  .مسؤولين عنه قبل ارتكاب الفعل

ينطبق حكم هذه المادة على من ينظم تجمهر مسـموحاً بـه ثـم     وال
يصبح ممنوعاً فيما بعد بسبب غرض خارج عن إرادته وبـدون أن  

يقع تحت ) المدبر(ولكن المنظم . يثبت أنه كانت له يد في هذه النتيجة
طائلة هذه المادة إذا استمر في التنظيم رغم األمـر الصـادر بمنـع    

م، تعاقب الداعي أو 1973لسنة  14انون رقمالتجمهر والمادة من الق
المنظم لالجتماع أو الموكب أو المظاهرة إذا استمر في الدعوة لهـا  

  . وفي تنظيمها بالرغم من منعها مهما كان وقت المنع

@áÓ‰@æìãbÔÛbi@òí‰ìèà¦a@îö‰@‰aŠÓ2@òäÛ1977@ @

م، صـدر  1977يناير  18عقب أحداث الشغب والتخريب في 
م، وتـنص فـي   1977لسنة  2هورية بالقانون رقمقرار رئيس الجم

@:المادة السادسة منه على ما يلي @

المؤبدة كل من دبـر أو شـارك فـي    يعاقب باألشغال الشاقة "
تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القـوانين  

رسة السلطات الدستورية ألعمالهـا،  ماأو اللوائح بهدف التأثير على 
الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أو معاهد العلم  أو منع

رسة عملها باستعمال القوة، أو التهديد باستعمالها وتطبق نفس مامن 
العقوبة على مدبري التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيـه وعلـى   

  .المحرضين والمشجعين
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يعاقب باألشـغال  " من نفس القانون على أنه 8ما نصت المادة 
ة المؤبدة كل من دبر، أو شارك في تجمهر أو اعتصـام مـن   الشاق

  ".شأنه أن يعرض السلم العام للخطر

تأييد هذا االتجاه في تشديد العقوبة على المشترك  الباحث ورأي
أو المدبر والمحرض وذلك منعاً لتكرار أحداث الشغب وما يترتـب  

  .عليها من آثار تخريبية واضحة

انون التجمهر خرج عن القواعـد  كما أالحظ أن المشرع في ق
تشجيع على التجمهر بنفس العامة في االشتراك وعاقب على مجرد ال

حرض والمدبر وهي األشغال الشاقة المؤبـدة، وإن كـان   لمالعقوبة ل
  . المشرع لم يحدد من هو الشخص الذي ينطبق عليه وصف المشجع
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@ @

@ @

@ @

ßb¨a@Ý–ÐÛa@ @

kÌ’Ûa@ò¹Šu@òzÏbØß@ @
@ @

@ @

@szj½aÞëþa@ZkÌ’Ûa@òzÏbØ½@òßbÈÛa@òèuaì½aN@ @

ïãbrÛa@szj½a@ZkÌ’Ûa@òzÏbØ½@òîäßþa@òèuaì½aN@ @
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†îè·Z@ @

أو  آثارهـا  إن جريمة الشغب تستدعي القيام بكل ما يلزم لمنع
، وال يتحقق هذا الهدف إال بتضافر الجهـود  درئها في حالة حدوثها

اطات التي تعزز وتعاون كافة الجهات المعنية، ووضع السبل واالحتي
وتحمي كافة المصالح التي تخص الدولة والمواطنين الموقف األمني 

على حد سواء، وال نغفل هنا دور المواطنين في التعاون مع الجهات 
األمنية، بدال من االنخراط بالتعاطف مع جماعات الشغب، ويتطلـب  
هذا إجراء حمالت توعية واسعة، ووضع آليات وأطر علـى أسـس   

  .قافية واضحة المعالمعلمية وث

وسنعرض في هذا الفصل لجانب على قدر كبير من األهميـة  
تعبئـة  أال وهو مكافحة جريمة الشغب، وقد قسم هذا الفصل لتغطية ال

العامة لمكافحة جريمة الشغب، كمفهوم وداللة على التعاون والـدعم  
المتواصل من كافة الجهات ذات الصلة، أو المواجهة األمنيـة حـال   

  .الشغب حدوث

الولوج في التفاصيل وقد تطرق معظم الباحثين في السياق إلى 
الميدانية مباشرة، دون تعزيز دور المواطن، أو تقسـيمات مواجهـة   

مثالً يحتاج آللية مواجهة ومعالجة تختلف كليـا   فاإلضرابالشغب، 
، حيث يدخل في األولى فرصة التفاوض مـثالً، كمـا   عن المظاهرة

ث بالمدينة المنورة، أما المظاهرة فال تتـوفر  حدث في سجن األحدا
  . فيها مثل هذه الفرصة في أغلب األحيان
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Þëþa@szj½a@ @

kÌ’Ûa@òzÏbØ½@òßbÈÛa@òèuaì½a@ @
@ @

†îè·Z@ @

إن أول ما يستدعي القيام به في عمليات فـض الشـغب هـو    
السيطرة على سلوك جمهور الشغب الذي غالبـا مـا يكـون غيـر     

شغب غير محدد، وقد أشرنا لهذا الجانب موزون ألن هدف جماعة ال
في الفصول السابقة، كما أن هناك أطرافاً أخرى تكون مستفيدة مـن  
هذه الحالة الهستيرية وتعمل على عدم تفويت هذه الفرصة في تحقيق 
أهدافها الخاصة، وقبل البدء في شرح وسائل وطرق قمع الشغب من 

سلوك المشـاغبين  خالل صوره المطروحة سابقا وجب التركيز على 
  :حال قيام جريمة الشغب وذلك من خالل شرح

kÌ’Ûa@‰ìèº@ÚìÜZ@ @

@kÌ’Ûa@pbÈà£@ÚìÜë@kîÛbcZ@ @

هناك أساليب وسلوك منتظر حدوثها من جمهور الشغب ضـد  
رجال الشرطة في أي تجمع يستهدف اإلخالل باألمن العام وال يمكن 

ضـد  حصر التصرفات التي يمكن أن يقوم بهـا جمهـور الشـغب    
إال أننا يمكننا ضرب األمثلة على هذه التصـرفات حتـى   . الشرطة

يمكن لرجل الشرطة أن ينتظر أي تصرف يمكن أن يصدر ضده من 
  :أفراد الشغب ومن هذه التصرفات على سبيل المثال ما يلي

@ @
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ñõb⁄aë@ávènÛa)1(Z 

قد تتعرض الشرطة وأفرادها في أثناء عمليات فـض الشـغب   
ايقات من جانب جماعة الشغب، لذا يجب التحلي إلى الكثير من المض

بالحكمة والصبر وحسن قراءة األمور، وتفويت الفرصة على جماعة 
حداث أي مؤثر يكون من شأنه التقليل من أهمية وقـدر  إالشغب من 

  .ودور رجال الشرطة في عمليات مكافحة الشغب

õb™ìšÛaZ 

اء، دائماً ما يكون أي حشد جماهيري ضخم مصحوباً بالضوض
فالصياح واألغاني التي يرددها المتجمهرون عادة ما تكون مصحوبة 
بتفجير القنابل الصوتية ومحـدثات األصـوات وإطـالق األبـواق     

  .والصفارات

ومن األساليب الفعالة ترديد األغاني والشعارات بنغمة موسيقية 
مصحوبة في بعض األحيان بما يزيد إثارة الجماهير وضـم أعـداد   

  .جديدة لها

Óõbî‘þaë@‰bv§a@ÒˆZ 

يستخدم جمهور الشغب كل ما تصل إليه يده من األشياء ليقذف 
ـ "بها رجال الشرطة في أثناء المواجهة مثل  الزجاجـات  و ارةالحج

يكون مصدرها جمهـور  واألشياء التي يلقي بها قد ال " الخ...الفارغة
لرجال الشرطة إذ قد يلقـي بهـا بعـض األفـراد      الشغب المواجه

                                                 
 -معهد تدريب ضباط األمـن المركـزي   -سكري لضباط األمن المركزيمذكرات اإلعداد الع: انظر  )1(

  .22: ص -1985-القاهرة
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ون فوق أسطح المبـاني أو النوافـذ المطلـة علـى أرض     المتواجد
  .العمليات

òíë†îÛa@òzÜþaZ 

قد يتسلح أفراد الشغب ببعض األسلحة اليدوية الحقيقيـة التـي   
يستولون عليها من مصادر الشغب كالمحالت التجارية التي يتم نهبها 

القضـبان   -المواسـير  -العصي الخشـبية " أثناء الشغب ومثال ذلك
  ".إلخ...السكاكين -الخناجر -السالسل -الفئوس -الحديدية 

لذلك يجب على أجهزة الشرطة أن توجه العناية الكافيـة فـي   
أثناء جمع التحريات عن حاالت الشغب المتوقعة للتعرف على درجة 

لمراعاة هذا االعتبار عنـد وضـع الخطـط لعمليـات      -تسليحها 
  .المواجهة

ÝÔäÛa@Ýöbë@óÜÇ@õa†nÇüaZ 

ه جمهور الشغب نشاطه باالعتداء علـى وسـائل   وجيكثيراً ما 
النقل العام التي تتواجد داخل منطقة الشغب فيشـعلون النـار فيهـا    
ويحاولون تخريبها بأي شكل وغالباً ما يكون اعتداؤهم عليها بعيـداً  

 .عن الهدف األصلي الذي أرادوا تحقيقه

kèäÛaë@kÜÛa@ÞbàÇcZ@ @

مال السلب والنهب وتعتبر عادة يلجأ جماعة الشغب لتشجيع أع
لمثـل هـذه    األسلحة والمجوهرات هدفاً رئيساً البنوك ومحالت بيع

  .الحوادث
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pbÈÓŠÐ½a@vÐmë@æaäÛa@ÞbÈ‘gZ 

إشعال النيران ال يعتبر نوعاً من أساليب العنف بقدر ما يعتبر 
 مـا عامالً فعاالً في تحريك الغرائز لدى الجماهير وإلهاب حماسهم ؛ 

صعيد عمليات العنف بالتخريب فقد يشعلون النيران فـي  يؤدي إلى ت
المباني لسد الطريق أمام وحدات الشرطة وخلق الفوضى واالرتباك 
بين صفوفهم وتوجيه اهتماماتهم لحوادث فرعيـة خـالف عمليـات    
المواجهة الرئيسة التي تستهدف السيطرة عليهم وتفريقهم وقد يستخدم 

يمكن تدبيرها قبل بدء نشـاطه  جمهور الشغب بعض المفرقعات التي 
أو في أثناء عمليات السلب والنهب لجـذب اهتمـام الشـرطة عـن     

  .عمليات الفض

ولذا كان على أجهزة الشـرطة توقـع حصـول مثـل هـذه      
االعتداءات خاصة على المرافـق العامـة وأن تتخـذ االحتياطـات     

  .الالزمة لحمايتها

òîàçìÛa@ëc@ñŠi†½a@t…aì§a@ÞbÈnÏaZ@ @

مثيرو الشغب في إثارة االضطرابات وال تتوافر  عندما يرغب
لديهم أسباب واضحة لتحقيق مخططاتهم فقد يلجأون الختالق حـادث  
وهمي يتخذونه ذريعة لتحقيق أغراضهم كارتكاب حادث قتل مـدبر  
أو تدمير بعض المنشآت أو األماكن األثرية وال تهمهم الوسـيلة مـا   

  .دامت تصلح لتحقيق الغاية

يدانية هي مجموعة القدرات الجسمية المسـتخدمة  المهارات الم
في الثبات أو الحركة، وكذلك مجموعة الخبرات والمعلومات، التـي  
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يجب خلقها وتنميتها بالتـدريب المسـتمر لألفـراد والمجموعـات     
وقياداتهم، لتؤهلهم للقيام بالعمليات الشرطية بنجاح، مـع الوصـول   

ولذلك فإن التدريب على  بالخسائر لدرجة أقرب ما تكون إلى الصفر،
المهارات الميدانية يعتبر المدخل األساسي للتـدريب التكتيكـي، أي   

  .التدريب على مواقف العمليات المختلفة

ويمكن أن يسير التدريب على المهارات الميدانية جنبـاً إلـى   
  .جنب مع التدريب على استخدام األسلحة

@ @
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ïãbrÛa@szj½a@ @

’Ûa@òzÏbØ½@òîäßþa@òèuaì½akÌ@ @

†îè·Z@ @

تحتاج المواجهة األمنية إلى إعداد شامل لقوات فض الشـغب،  
مع تجهيزات عالية المستوى، وتدريب جيد لقوات فض الشغب، كما 
يؤكد الباحث على أمر بالغ في األهمية، أال وهو أن يشتمل البرنامج 
التدريبي لقوات فض الشغب على توعية قادة وأفراد القوة ألمر بالغ 

كيفية التعامل العقالنـي مـع جماعـة الشـغب، وأال     و األهمية وه
يستثاروا من تصرفات وحماقات جماعة الشغب، وأن يتمتعوا بقـدر  

مـن   واألوامـر  تلقي التوجيهـات االلتزام بكبير من ضبط النفس، و
دون التصرف بحالة فردية، وهذا األمر في غاية األهميـة،  قيادات ال

اطنين يمكن أن تـؤدي إلـى   إذ أن الصدامات بين رجال األمن والمو
وسنعرض فيما يلي لعمليـات   .خسائر أكبر في األرواح والممتلكات

وكيفيـة  . والمظاهرات وغيرها من مظاهر الشغب تقمع االضطرابا
  .مواجهتها األمنية

pbiaŠİ™üa@ÉàÓ@pbîÜàÇZ@ @

غالباً ما يصل إلى علم أجهزة الشرطة معلومات عن احتمـال  
بفترة تسمح باتخاذ التدابير السـريعة  وقوع اضطرابات قبل وقوعها 

التي يتطلبها الموقف لحماية المنشآت الحيوية والدور الرسـمية ذات  
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لمواجهـة الحالـة    يات الخاصة، ووضع الخطـة المناسـبة  الحساس
  .)1(والتصدي لجميع االضطرابات المحتملة أو المتوقعة

üëc@ZpbiaŠİ™üa@ÉàÔÛ@Áîİ‚nÛa@@Z@ @

كترتيب الخروج " ات من أي نوع عند احتمال وقوع اضطراب
يتعين وضـع خطـة   " بمظاهرة أو االتفاق على االعتصام والتجمهر

@.)2(شاملة لمواجهة الحالة بجميع احتماالتها @

 :جمع المعلومات عن

 .حجم المظاهرة أو التجمهر 

 .الفئات أو العناصر التي تتكون منها 

 .سبب المظاهرة والغرض منها 

التي من المحتمل سـلوكها أثنـاء   مكان بدء المظاهرة والطرق  
 .سيرها

 .موعد بدءها وقيامها 

 .الجهات التي من المحتمل أن يقصدها المتظاهرون 

  .قادة المظاهرة وميولهم ونزعاتهم 

  .ما يحتمل أن يتسلح به المتظاهرون 

  

                                                 
  .45: ، ص31جمعة، لطفي، تجاوز رجل الشرطة الختصاصه، مجلة األمن العام، عدد رقم   )1(
  .وما بعدها 239: ، صالسلطة الشرعية ومناط شرعيتهاالشهاوي، قدري عبد الفتاح،   )2(

  



  

  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري

  :معاينة األماكن التي يحتمل أن تغطيها المظاهرات وتشمل

 .لحساسيات الخاصةالمنشآت الحيوية والدور الرسمية ذات ا 

 .الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة 

حصر اإلمكانات البشرية والمادية ألجهزة الشرطة المتخصصة  
في قمع المظاهرات واألجهزة التي يتطلب األمر االستعانة بها 

 .من كافة وسائل الدعم واالتصال

وفي ضوء المعلومات والبيانات السابقة والتقدير العام للموقف 
ويشترط فيهـا أن تكـون واضـحة    . قمع االضطرابات وضع خطة

ودقيقة بحيث ال تترك مجاالً لالجتهاد أو التصرف العفوي وأن تكون 
  .مرنة يمكن تغييرها بأقل جهد وأسرع وقت

  :وتنفذ خطة قمع االضطرابات على ثالث مراحل

  :المرحلة األولى

  :وهي وتشمل التدابير الوقائية السريعة التي يقتضي األمر اتخاذها

ــفارات    ــة والس ــة ودور الحكوم ــة المنشــآت الحيوي حراس
 .والمؤسسات ذات الحساسيات الخاصة حراسة كافية

تعيين قوات احتياطية في المناطق التي تتركز فيهـا األمـاكن    
  .الحيوية أو التي يرى تعزيز قوات األمن بها

  :المرحلة الثانية

ـ    ة يوضع سدادات الطرق بمناطق قريبة من الشـوارع الرئيس
 .والفرعية التي يتطلب األمر إغالقها عند قيام المظاهرات
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تحديد عدد الوحدات وتفريق المظاهرات الالزمـة لمواجهـة    
تحديـد  . الحالة والقوات المعاونة التي يقرر االسـتعانة بهـا  

األماكن التي ترابط فيها واألماكن التي تتجمع فيها بعد انتهـاء  
 .ما تكلف به من مأموريات

 . اكتمال تجهيز هذه القوات بالمعدات المقررة لها التأكد من 

استمرار بقاء هذه القوات في حالة استعداد تام للتحـرك فـور    
 .صدور األمر لها بذلك لسرعة السيطرة على الموقف

اختيار الضباط المسؤولين عن تنفيذ الخطة التي توضع لتفريق  
 .المظاهرات أو فض االعتصامات

  :المرحلة الثالثة

  :شرحاً كامالً لخطة تفريق المظاهرات وتشمل ويتضمن 

 .توزيع الوحدات وتحديد مناطق عمل كل وحدة 

 .تحديد واجبات كل وحدة تحديداً واضحاً 

 .تحديد طريقة عمل كل وحدة في فض المظاهرات 

تحديد األسلحة التي تستخدم في أثناء العمليات بناء علـى مـا    
 .يصدر من تعليمات

  .الوحدات المختلقة تنسيق العمل الجماعي بين 

إعالن جميع الوحدات المشتركة بتفصيالت الخطة ومناقشـتها   
  .مع قادة الوحدات المكلفين بتنفيذها
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bîãbq@ZpaŠçbÄ½a@ÕíŠÐnÛ@@Áîİ‚nÛa)1(Z@ @

على أن تندرج وفق . عند قيام أية مظاهرة تنفذ الخطة المتفق عليها  
وجـه  الخطوات التي تبـدأ بالنصـح واإلنـذار الشـفوي الـذي ي     

وتنتهـي   .للمتظاهرين،إلى استعمال العصي أو الغـازات المسـيلة  
باستخدام األسلحة النارية، وكل ذلك يتم حسب مقتضـيات األحـوال   

  .)2(وظروفها المختلفة

 :تفريق المتظاهرين باستخدام العصي

استخدام العصي في الضرب على أرجل المتظـاهرين بالقـدر    
لوقوع فـي إصـابات   الضروري لتفريق المظاهرة مع تالفي ا

 .جسيمة

يستحسن في حالة االتجاه إلى تفريق المتظاهرين بالعصي فقط  
مهاجمتهم من مؤخرة المظاهرة أو الجنب على أن يجري ذلك 

لمتظاهرين من التفرق ند وجود شوارع وطرق جانبية تمكن اع
في هذه الشوارع فور ضرب صفوفهم الخلفية التي ستندفع إلى 

 .المتظاهرين بسرعةاألمام فيتخلخل جمع 

قد يلقيه المتظـاهرون علـيهم    مااستخدام الدرع لوقاية األفراد  
من طوب أو حجارة ويمكن استعمال الدرع لدفع المتظـاهرين  

 .في أثناء تفريقهم مع تحاشي الدخول وسطهم ما أمكن
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 :تفريق المتظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع

دموع له أثر كبير فـي تفريـق   إن استخدام الغازات المسيلة لل
المتظاهرين دون إحداث أضرار جسيمة بهم إذ ال يتجاوز ما يحـدث  
أكثر من آالم شديدة في العيون يصاحبها تساقط الدموع بغزارة بشكل 
تتعذر معه الرؤية فيعمد المتظاهرون إلى الفـرار أو علـى األقـل    

  .تضعف مقاومتهم فيسهل القبض عليهم

خدامها يجب البدء بمعرفة اتجـاه الـريح   وعند الحاجة إلى است
ويمكن تحديده بواسطة إدالء قطعة من قماش خفيفة من اليـد أو ذر  
حفنة من التراب أو الرمل الناعم من قبضة اليد إلى أسفل فتحركهـا  
الريح للجهة التي تشير إلى اتجاه سير الريح ثم تختار القوة المكـان  

خروجها بفعل الريح ناحيـة  الذي تطلق منه الغازات بحيث تتجه بعد 
مع الحذر من استعمالها من مكان يكون في عكس اتجاه . المتظاهرين

الريح حتى ال تعود الغازات ناحية أفراد الوحدة فتـؤثر علـيهم والً   
ويجب عند إطـالق الغـازات المسـيلة    . تؤتي الغرض من إطالقها

  .للدموع أن تكون بكميات كبيرة ومؤثرة

لموجودين في مكان انتشار الغاز األقنعـة  ويرتدي أفراد القوة ا
ويراعى أن يتخلل قذف قنابـل  . الواقية من الغازات المسيلة للدموع

الغاز إلقاء بعض محدثات الصـوت إلثـارة الـذعر فـي نفـوس      
  .المتظاهرين وإرباكهم

وعندما يأمر قائد التشكيل مجموعة الغـاز المسـيل للـدموع    
هذه المجموعة أمام التشكيل لتنفيـذ  باستخدام قنابل الغاز، يتقدم أفراد 
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. ذلك، بينما يقف خلفهم األفراد المكلفون بالقبض على مثيري الشغب
. وذلك لضبطهم وتسليمهم ألفراد الحراسة بعد إطالق الغازات ببرهة

أما حاملي بنادق الغاز فيستخدمونها بأمر من قائد التشكيل من مكانهم 
  .ا وزاوية اإلطالقوهو الذي يحدد لهم نوع الطلقات وعدده

وبعد إطالق أسلحة الغاز يصدر األمر ألفراد التشكيل بأكملـه  
للتقدم السريع  نحو المتظاهرين لتفريق فلولهم علـى أن يـتم ذلـك    
بأسرع وقت ممكن وخالل فترة وقـوعهم تحـت تـأثير الغـازات     

في محاولة الهرب أو تخفيف آثـار اآلالم التـي تلحـق    . وانشغالهم
عل الشرطة في موقف يسهل عليها معه ضبط أكبـر  يج مابعيونهم، 

  .)1(عدد من المتظاهرين

 :تفريق المتظاهرين باستخدام األسلحة النارية

في حالة االضطرار إلى استخدام األسـلحة الناريـة لتفريـق    
. المتظاهرين يأمر قائد المجموعة حاملي البنادق الخرطوش بالتقـدم 

وال يبـدأ  . لوضع مرتكزاًويستعد أفراد المجموعة للضرب وهو في ا
الرمي إال بصدور أمر الضابط المسؤول الذي ينبغي أن يقف خلـف  

وقد يكتفي الضابط بـان يـأمر الجميـع    . مجموعة إلصدار األوامر
كما يصدر األمر بوقف الرمي . أو لعدة دفعات. بالرمي دفعة واحدة

  .منه شخصياً فينفذ ذلك على الفور

لحالة ينبغي أن يكونا على أتـم  ولهذا فالضبط والربط في هذه ا
وال تطلق طلقة واحدة إال بأمر الضابط المسؤول الذي يجـب  . وجه
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وعندما يأمر بوقـف الرمـي يكـون    . أن يكون مسيطراً على قواته
ريـق المتظاهرين،يـأمر قائـد    وعندما يتم تف. االمتثال ألمره فورياً

لتتميم علـى  بتفريغ األسلحة من الطلقات وتأمينها، ثم يقوم با الفصيل
  . أفراد القوة واألسلحة والتجهيزات

kÌ’Ûa@ÉàÓë@paŠçbÄ½a@œÏ@õbäqc@¿@òzÜþa@óÜÇ@ñŠİîÛa@lìÜcZ@ @

لضمان السيطرة على األسلحة المسلح بها أفراد التشكيل يجب 
على قادة التشكيالت والفصائل أن يلموا إلمامـاً كـامالً باألسـلوب    

. وأسلحة الغاز خالل العمليـات األمثل للسيطرة على األسلحة النارية 
هذه األسلحة هـو العامـل    مولما كان أسلوب إصدار األمر الستخدا

األساسي والهام للسيطرة لكي يتم استخدامها فـي الوقـت والمكـان    
القادة  ىالمناسبين، فضالً عن تالفي استهالك الذخائر بدون مبرر فعل

@:)1(مراعاة اآلتي عند إصدار أمر الرمي @

مر الصادر باستخدام األسـلحة واضـحاً سـهالً،    أن يكون األ 
مختصراً وقاطعاً بصوت يسمعه جميع أفراد التشكيل بما فـيهم  

 .حاملو األسلحة

أن يصدر األمر في الوقت والمكان المناسب ووفقـاً للتـدرج    
  .التكتيكي الستخدام األسلحة

@ @

@ @

@ @
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@ĆbrÛbq@@Zpbßb–nÇüa@œÐÛ@Áîİ‚nÛaZ@ @

  :)1(العتصام تنفذ الخطوات التاليةفور انتقال القوة إلى مكان ا

تتخذ القوات أماكنها التي حددت لها في الخطة وتحاصر مكان 
االعتصام في الخارج وتتخذ القوات المعينـة بالمنـازل المجـاورة    

  . أماكنها كما يعين قوات الخيالة والهجانة بمراكزها

االعتصام، بـل تتخـذ   ويجب أال تقترب هذه القوات من مكان 
عد مناسب حتى ال تكون عرضة العتداء المعتصـمين  على بأماكنها 

  .بإلقاء الحجارة واآلالت الحادة على هذه القوات

قطع التيار الكهربائي والماء عـن المنشـأة حتـى ال يسـاعد     
  .المعتصمين على طول البقاء والمقاومة

المعتصمين فـي الخـارج   يقوم قائد القوات بإلقاء كلمة على  
لحثهم على االنصراف وتفهيمهم أن السلطات  الصوت بواسطة مكبر

قائمة على بحث مطالبهم، أو طلب إرسال مندوب عنهم للتفاهم معه، 
  .وقد يستعين بأحد المسؤولين في ذلك

في حالة رفض المعتصمين وتصميمهم على االعتصام ينذرهم 
القائد بأن القوات ستضطر إلى إنهاء االعتصام بالقوة إن لم ينصرفوا 

  .لهم مهلة لذلك يء أنفسهم ويعطمن تلقا

عند انتهاء المهلة تتقدم وحدات فض المظاهرات ومعهـا قـوة   
الحراسة التي عينت لحراسة األماكن التي يخشى من تخريبها وتقتحم 
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ويمكـن االسـتعانة بالسـاللم    . المكان من األسوار واألبواب الخلفية
  .المتحركة الجتياز األسوار

رات المدرعة لفتح ثغـرة باألسـوار   كما يمكن االستعانة بالسيا
بهدم جزء منها أو األبواب الخلفية التي يمكن االستعانة فـي فتحهـا   

  .بقوات اإلطفاء

وتتدفق القوات داخل المكان حيث تقوم قوات الحراسة باالتجاه 
  .إلى األماكن المطلوب حراستها فور الدخول داخل المنشأة

المبـاني   تقوم وحدات فض المظاهرات المقتحمـة بحصـار  
الداخلية الموجود بها المعتصمون، بينما تقوم جماعات الغاز المسـيل  
للدموع بإطالق طلقات وقنابل الغاز من نوافذ وفتحات هذه المبـاني  

وفـي  . حتى يضطر هؤالء المعتصمون إلى الخروج لتأثرهم بالغاز
هذه الحالة يكون في انتظارهم القوة التي دخلت المنشأة فتتمكن مـن  

  .عليهم القبض

لضمان تشغيل المنشأة أو المصنع وعدم تعطلـه بعـد فـض    
خاصـة   .أة أو المصنعم جميع المساعدات إلدارة المنشدقَاالعتصام تُ

إذا كان هناك عدد كاف من العمـال بهـا غيـر المشـتركين فـي      
االعتصام،وذلك بتأمين هؤالء العمال وحمايتهم من اعتداء زمالئهـم  

  .عليهم

ة أو المصنع بعـد تشـغيله   أالزمة لحماية المنشتتخذ التدابير ال
طْبمدة حتى يمبعدها إلى استقرار العمل وانتظامه أن .  
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bßb@ZpbiaŠİ™üa@@ÉàÔÛ@Áîİ‚nÛa)1(:@ @

عند التعامل مع أفراد الشغب يجب أن يوضع في االعتبـار أن  
تعالج األمور بقسط وافر من الحكمة مع التصرف الحازم من قائـد  

ي ينبغي أن يعطي المثل األعلى في الشـجاعة وحسـن   التشكيل الذ
 .القيادة لألفراد الموضوعين تحت إمرته

ينبغي له أن يؤدي جميع التحركات والتشـكيالت بحركـات    
نشطة وقوية موحدة وتماسك تام بين أفراد الوحدة حتى تتولد الثقـة  
بينهم ويتسم مظهرهم بالقوة والبأس فينعكس أثرها على المتظاهرين 

 .ذين ترهبهم عادة المظاهر المقرونة بالشجاعة والقوة والحزمال

يصدر قائد التشكيل أوامره إلى أفراد وحدته في أثناء االشتباك 
بواسطة إشارات صوتية معينة تشير كل منهـا إلـى أمـر معـين     

واألفضل أن تستعمل . ويواصلون التدريب عليها حتى يتفهموها جيداً
ارات وذلك لضمان سرعة تنفيذ أي صفارات قوية إلصدار هذه اإلش

  . تشكيل أو اتخاذ أي موقف أو إجراء لمفاجأة المتظاهرين

بل يترك . يراعى عدم محاصرة المتظاهرين من جميع الجهات
لهم منفذ لالنصراف منه، على أن تكون المنافذ بعيدة عـن األمـاكن   
ى التي يقصدها المتظاهرون ويراعى أيضاً أال تكون المنافذ مؤدية إل

أماكن بها أحجار أو أشياء أخرى تسمح للمتظاهرين باستخدامها فـي  
 .االعتداء على القوة
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إذا أمكن التنبؤ مقدماً بالمناطق التي ستتجمع بها االضطرابات 
فال بد من اتخاذ االحتياطات لتطهير هذه المنـاطق مـن الحجـارة    

  .والعلب الفارغة التي يمكن استخدامها في أعمال العنف

يلولة بين المتظاهرين والمكان الذي يرغبـون  فـي   يجب الح
االتجاه إليه وفي هذه الحالة تفضل مهاجمة المتظاهرين من الجانـب  

 .المقابل للمنافذ المطلوب تفريقهم إليها

يستحسن مهاجمة المتظاهرين بالعصي في مؤخرة المظـاهرة  
وهم وليس من المقدمة فمؤخرة المظاهرة تكون عادة من المتفرجين 

أضعف المتظاهرين، وأي هجوم عليهم من المـؤخرة  يعتبرون ئة كف
من يتقـدمونهم، ذلـك ألن   بالتالي يدفعهم إلى المبادرة بالفرار فيفر 

روح الضعف تسري في المتظاهرين بالعدوى، ففـرار الموجـودين   
بالمؤخرة وتفرقهم في المنافذ المفتوحة أمامهم يؤدي إلى هرب بـاقي  

ر الفوضى والفزع بيـنهم وتهتـز الـروح    المتظاهرين أيضاً، فتنتش
ويراعى في جميع األحوال أال يؤدي الهجوم إلـى اتجـاه   . المعنوية

 .المتظاهرين نحو المكان الذي يقصدون  الذهاب إليه

إذا بدأ المتظاهرون في الهرب ينبغي متابعتهم حتـى يتفرقـوا   
 .تماماً وال مانع من العودة للسيارات لمطاردتهم به أوالً بأول

في حالة كبر حجم المظاهرة تستخدم عدة تشـكيالت لتفريـق   
وأفضـل  . المظاهرات، ويراعى تنسيق العمل بين هذه التشـكيالت 

وسيلة لتفريق المتظاهرين تقسيمهم إلى أقسام صغيرة يسهل السيطرة 
عليها وتفريقها، وذلك بتوزيع التشكيالت على المنافذ الجانبية لخـط  
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التوالي من جانب المؤخرة أوالً، ثـم   سير المظاهرة ومهاجمتها على
 .من جانب الوسط فجانب المقدمة

يجب تخصيص قوة احتياطية بكل تشكيل تعمل تحت تصـرف  
  .قائد لمواجهة متطلبات الموقف

يجب على قائد التشكيل أن يظل دائماً في مـؤخرة المواجهـة   
لكي يتمكن من متابعة العمليات وإصدار األوامر والسـيطرة علـى   

  .قواته تحركات

يجب أن يراعى في نوعية التشكيل التكتيكي أن يكون بالكيفيـة  
التي ال تمكن أفراد الشغب من الوصول لمؤخرته وأال يجـب عليـه   

وال يجوز إطالقاً التوغل بتشكيل صـغير داخـل كتلـة    . االنسحاب
  .التجمهر

إذا كان حجم وحدة الفض صغيراً بالنسبة لحجم التجمهر فال بد 
ول في اشتباك متالحم ويقتصـر فـي التعامـل مـع     من تفادي الدخ

الجمهور عن بعد باستخدام السواتر الدخانية وطلقات الغاز المسـيل  
  .للدموع لحين وصول التعزيزات

إذا استدعى األمر التقهقر أو االنسحاب فال بد أن يتم ذلك فـي  
صورة نظامية بحيث يستمر أفـراد التشـكيل مـواجهين لجمهـور     

  .الشغب

م التغيير لنوعية التشكيل بسـرعة لالسـتفادة مـن    يجب أن يت
  .عنصر المفاجأة
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يجب أن تكون مالبس أفراد التشكيل وقادته نظيفـة ومهندمـة   
  .للظهور بمظهر االنضباط أمام جمهور الشغب

يمكن استخدام طائرات الهيلكوبتر للتحليق فوق منطقة التجمهر 
  .بل الغازللمالحظة واالستطالع وتوجيه اإلنذارات وإلقاء قنا

عندما يصبح األشخاص المتواجدون في مقدمة التجمهر غيـر  
قادرين على التقهقر بسبب الضغط عليهم من الصفوف الخلفية يجب 

تْالتوقف عن مهاجمتهم مؤقتاً ليك لهم الفرصة للتفرقر.  

الصور الفوتوغرافية واألفالم المتحركة التي يتم التقاطها يمكن 
ف على القادة والمحرضين ودراسة األساليب في التعر منهااالستفادة 

  .التكتيكية التي اتبعها جماعات الشغب

إذا وصلت قواتك في وقت تكون فيـه جمـاهير الشـغب قـد     
يتعذر معه الوصول إليه لتأمينه  ماتحركت فعالً لمهاجمة هدف معين 

فال بد من إطالق ذخيرة الغاز وسواتر الدخان بدرجة مكثفـة نحـو   
اب ومحاولة استخدام القوة المادية الختراق مـؤخرة  المؤخرة واألجن

  .الشغب سعياً وراء الوصول إلى مركز ثقله

إذا أمكنك التنبؤ بمكان وقوع شغب معـين فعليـك بإصـدار    
التعليمات لجميع المحالت التجارية بغلق أبوابها والتنبيه على أهـالي  

  .المنطقة بالتزام مساكنهم

ن أفراد القوة للعمل فـي  ال تلجأ إلرسال مجموعات صغيرة م
  .األماكن الخطرة التي يحتمل تعرضهم فيها للحصار
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إذا اعتصم بعض المتظاهرين داخل أحـد المبـاني فيحسـن    
إخالؤهم عنه مبتدئين باألدوار العليا ويعتبر استخدام ذخيـرة الغـاز   

  .والدخان ذات أثر فعال في هذه العمليات

الت مع مراعـاة  يجب حماية السيارات المخصصة لنقل التشكي
  .إبقائها في أماكن بعيدة عن متناول جماهير الشغب

يعتبر توفير تجهيزات اإلضاءة المؤقتة أمراً ذا ضرورة حتمية 
  .في جميع العمليات الليلية

يجب العمل على توفير السدادات المتحركة أو األسالك الشائكة 
  . لغلق الطرق والمداخل وتعيين الحراسة الكافية لحمايتها

عتبر مراكز اتصاالت الشرطة ومخازن األسـلحة والـذخيرة   ت
والوقود من األهداف التي يهتم مدبرو الشغب باحتاللها أو تـدميرها  

  .لذا يجب توفير الحراسة الكافية لحمايتها

بعد تفريق كتلة ما يجب عدم السماح لها بالعودة إلى التجمـع  
  .لمستمرةمرة أخرى وال يتحقق هذا الغرض إال بعمل الدوريات ا

كما يجب أن يراعى تفعيل االتصال بـين وحـدات مكافحـة    
الشغب كالتنسيق في عمل الوحدات بتحريك العدد المناسب من رجال 
المرور وتوزيعهم من بعيد حول الشـوارع المؤديـة إلـى أمـاكن     
االشتباك ليخول مرور السيارات ووسائل النقل وتوجهها إلى طـرق  

 -ت حتى المظاهرات المسموح بهابعيدة  عن مناطق سير المظاهرا
أو أماكن االشتباك حتى ال يتعرض راكبوها العتداء المتظاهرين من 
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جهة أو عرقلة حركة القوات التي تتولى تفريق المظاهرات من جهة 
  .أخرى

تشترك القوات وسيارات اإلطفاء في عمليات فض المظاهرات 
. لهذا الغـرض إذا رأى االستعانة بها وذلك وفقاً للخطة التي توضع 

وتتخذ هذه القوات أماكن معينة تحدد بالقرب من حنفيـات الحريـق   
لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه عند االقتضاء، أو منعهم 

للحصول على المعلومـات  . من الدخول إلى األماكن التي يقصدونها
  .الكافية عن حجم التجمهر وهدفه

لتليسـكوبات  ط مالحظـة لألفـراد مجهـزين با   اتخصص نق
يتمركزون بأماكن آمنة وتعتبر أجهزة الالسلكي الصغيرة أداة هامـة  

  .في تحريك قوات المباحث المندسة بين الجماهير والتخابر معها

ðŠ–½a@æìãbÔÛa@¿@kÌ’Ûa@œÏ@paìİZ@ @

òîÏaŠÌ¦a@ñŠİîÛa@ÖbİãZ@ @

تحـدد للقيـادة    هي البقعة الجغرافية أو المساحة المادية التـي 
على تشغيل قواته على هذه المساحة الجغرافيـة   إلشرافالجغرافية ل

وفرض سيطرتها عليها بهدف القضاء على حاالت الشغب والعنـف  
المتوقعة من هذه المساحة وعدم السماح بامتداد هذا الشغب لخارجها 
للتأثير على المساحات المتاخمة على أن تحديد هذه المساحة يجب أن 

ال تتـداخل االختصاصـات وتنعـدم    ال يكون تحديداً عشوائياً حتى 
  .المسؤوليات بل يجب أن يكون تحديداً قاطعاً
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وتحديد نطاقات السيطرة الجغرافية لمناطق وقطاعات قـوات  
  :األمن المركزي العاملة تتطلب بعض االعتبارات الفنية مثل

üëc@ZÝßbÈÛa@ÊbİÔÛaë@òîÏaŠÌ¦a@òyb½a@ÉÓìß@´i@òÏb½aZ@ @

ـ القطاع العامل والنطاق الجغرافي المكلما قلت المسافة بين  د م
كان وصول القوات لمسرح العمليات أسرع واسـتطاعت  . لسيطرته

إذا ما تأكدت معلومات التحريك من السـيطرة علـى   . بذلك القوات
وبالتالي قرب طول التعزيـز  . أحداث الشغب قبل استفحاله وامتداده

  .للقوات وسهولة تنفيذ خطط اإلمداد واإلسعافات

îãbqb@Z@@@@@@@@ávy@Éß@bjbäm@ÊbİÔÜÛ@òybn½a@òí…b½aë@òíŠ’jÛa@pa‰†ÔÛa@†í†¤

òîÛì÷½aZ@ @

يجب أن يقاس بدقة في ضوء االحتماالت المتوقعـة للشـغب   
داخل كل قطاع جغرافـي ومـا القـوات المناسـبة واإلمكانيـات      
والتجهيزات المتاحة للسيطرة على أحداث الشغب المتوقعـة داخـل   

تـوزع االختصاصـات وتناسـب حجـم     النطاق الجغرافي حتـى ت 
المسؤولية مع عدم إهدار مبدأ قرب القطاع الجغرافي ما أمكن مـن  

  . مسرح عملياته المحدد

brÛbq@ZòÔibÛa@ñ¨a@@åß@ñ…bÐnüaZ@ @

مع عدم المساس بالبندين أوالً وثانياً يفضل أن تكـون القيـادة   
لها خبرتها التي تتولى مسؤولية القطاعات الجغرافية لسيطرة القوات 

السابقة في العمل في هذا القطاع وإلمامها بتجارب العمليات الميدانية 
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السابقة يجعله أقرب إلى النجاح من تنفيذ الخطط المطلوبة من القيادة 
  .التي ال يكون لها خبرة في نفس القطاع الجغرافي

pbîÜàÈÛa@¿@paìÔÛa@âbèß@Z@ @

سيطرة الجغرافية بعد تحديد مسارح العمليات المتوقعة ونطاق ال
أو قوات . يأتي بعد ذلك تحديد مهام القوات هل هي قوات للمواجهة؟

  .؟تراتيجي للتعزيزللعزل؟ أم احتياطي اس

òèuaì½a@paìÓ@Z 

وهي قوات واجبها األساسي في الخطط واجب أصـيل وهـو   
مواجهة أحداث الشغب داخل النطاق المحدد لها وهذه القوات ينتقـي  

تدائية استعداداً النطالقها منه إلى داخل النطـاق  لها أماكن تمركز اب
الجغرافي لمواجهة أحداث الشغب وفق المحور والنطاق الذي يحـدد  
لكل قائد فرعي داخل نطاق السيطرة ويشترط في مكـان التمركـز   

  :االبتدائي ما يلي

موقع يتوسط نطاق السيطرة ويسهل التحرك منه إلـى موقـع    
 .األحداث المحتملة

  .التحرك في جميع االتجاهات للقوة بدون عائق يحقق مرونة 

 .يحقق األمن والسرية 

  .يتحقق فيه االتصال الجيد 

 .قربه من القيادات اإلشرافية بعد دوريات األمن المعنية 

@ @



  

  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري

ÞŒÈÛa@paìÓZ 

كما هو الحـال فـي   " الحصار التكتيكي"ليس المقصود بالعزل 
مهـام  خطط المواجهة بالنيران في الخطط القتاليـة حيـث يكـون    

اً ثانياً لجماعـات االقتحـام   جموعات الحصار التكتيكي العمل خطم
بهدف عدم السماح بخروج أي فرد خارج نطاق الحصار فليس مـن  
الممكن أن تتولى تشكيالت مسلحة بتسليح الفـض وفـي نطاقـات    
جغرافية شاسعة بحصار أفراد ولكن المقصود بهـا عـزل جمـوع    

رافية والخـروج إلـى منطقـة    المتظاهرين من اجتياز دائرتهم الجغ
  .أخرى متاخمة للتأثير عليها

ïvîmaüa@ïbînyüa@paìÓ)1(Z 

وهي قوات تبقى بالقطاعات العامة أو يتم اقترابها إلى منـاطق  
محددة قريبة من شارع التعامل وما يسفر عنه التعامل الفعلـي إلـى   

تنفيذ المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في عمليات المواجهة أو إحكام 
  .خطط العزل

ðŒ×Š½a@åßþa@paìÓ@´i@õa…þa@æëbÈm@lìÜc)2(Z 

تعمل قوات األمن المركزي في إطار الخطط الخاصة بمواجهة 
الشغب لتحقيق الهدف العام لهذه الخطط وهو تنفيذ تعليمات وأوامـر  
القيادة السياسية بوضع أي أحداث شـغب محتملـة علـى مسـتوى     

وبالتـالي فـإن    بهدف القضاء عليهاوات الجمهورية تحت سيطرة الق
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تشغيل هذه القوات في عمليات المواجهة يشتمل على خطط جزئيـة  
ـ  األداء  ةتخدم الخطة العامة وتعمل في إطارها وتسمى خطط متكامل

  :وتنحصر فيما يلي

 تعارض قيادة فرعية مع قيادة فرعية أخـرى داخـل النطـاق   
عن مواجهة أحـداث  الجغرافي في حالة عدم تمكن القيادة المسؤولة 

الشغب مع عدم وجود حالة شغب فـي نطـاق القيـادة الجغرافيـة     
  .المساعدة

أما في حاالت الشغب العام فتتفرع جميع القوات ألداء مهامهـا  
المباشرة للسيطرة على نطاقها الجغرافي المحدد وكذلك ال تنفذ هـذه  
ق الخطط إذا أشارت المعلومات باحتمال قيام حاالت الشغب في مناط

ويعتبر تنفيـذ هـذه   . سيطرة القوات التي تتولى تنفيذ خطط التكامل
الخطط بالنسبة للقوات التي تتولى ذلك واجباً ثالث باإلضـافة إلـى   

  .واجبها المباشر في قطاع مسؤولياتها

òŠ’Ûa@ñŒèuc@´i@ÕîänÛaZ@ @

ن مسئولية تحقيق األمن العام بشرطيه السياسي والجنائي يقع إ
لشرطة بوجه عام حيث يشارك في تحقيـق هـذا   على عاتق جهاز ا

الهدف فجميع الجهات األمنية التي يحتويها الجهاز كل حسب الـدور  
ومهمة . الذي رسم وحدد له أطار الوظيفة التخصصية التي يقوم بها

التنسيق هي رسم هذه األدوار تنظم أدائها بما يمنـع التـداخل فـي    
ة أن عدم وضـوح  االختصاصات وقد أثبتت بعض التجارب الماضي
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 زالرؤيا في االختصاصات المختلفة يؤدي إلى خلق حالة من النشـا 
  .)1(عند تنفيذ الخطط

  :وأسس التنسيق هي

تبادل المعلومات الخاصة بأي مواقف أو أحداث شغب جزئـي  : أوالً

  :)اإلنذار المسبق وبالغات اإلحاطة(

ضرورة تبادل المعلومات بشان المواقف التـي تحـدث فـي    
ت واألحياء داخل القطاعـات والنطاقـات الضـيقة داخـل     القطاعا
  . بحيث يمكن لألمن المركزي متابعة أي. األحياء

حدث شغب جزئي حتى ولو لم يتم تحريك للقوات ويفيد تبادل 
  :المعلومات فيما يلي

معرفة مسارح العمليات التي سوف تعمل عليها القـوات مـن    
عات وفـي ضـوء   واقع الدراسات الميدانية التي أجريت للقطا
 .المعلومات التي ترد في بالغات اإلحاطة

التقدير األمثل لحجم القوة وقيادتها وتجهيزاتها بما يتالءم مـع   
حجم الشغب وطبيعة مثيريه وأسباب هذا الشغب ومدى تعاطف 

  .الجمهور معه أو شجبه له
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  .لخدمة خطط المواجهة
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المعلومات الواجب توافرها في البالغـات الخاصـة بطلـب    : ثانياً

  :)1(التحريك

وبناء عليه . ضرورة أن يعطي البالغ صورة حقيقية عن الموقف
  :يجب أن يشتمل على العناصر التالية

 .حجم الشغب وأعداد المشتركين فيه •

 .األسباب التي أدت إلى الشغب والهدف منه •

متحـرك   - ثابت ومحدد في منطقة معينة - طبيعة الشغب •
 .واتجاه التحرك والمكان المراد الوصول إليه

وهل هناك تعـد  . الشغب والمرحلة التي وصل إليها أسلوب •
على المنشآت العامة أو الخاصة؟ وما أسلوب هذا التعـدي؟  

 وما تسليح المتظاهرين؟

تحديد انسب الطرق لوصول قوات األمن المركـزي إلـى    •
ويراعى أن تكـون  . رح العمليات؟ وأنسب نقط لإلنزالمسا

ن القوات في في مناطق قريبة من مسرح العمليات وتكفل أم
 .ن المركباتاأثناء نزولها مك

 .احتماالت التصعيد •

  :معلومات تكميلية

 .طبيعة منطقة الشغب والكثافة السكانية •
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طبيعة السكان المحليين ومدى تعـاطفهم مـع أفـراد     •
 .الشغب

هل تم مواجهة الموقف بقوات أمنيـة؟ ونـوع هـذه     •
 وحجمها وما أسفرت عنه هذه المواجهة؟. القوات

اه القيادة الموجودة بمكان الموقف من بيانات ما قد تر •
وباإلضافة إلى ذلك يجـب أن يـتم الـبالغ    . ضافيةإ

بالموضوعية، والصدق، والرؤيا البعيـدة للمصـلحة   
العامة وأن يتم تسجيل هذه البيانات من جميع غـرف  
العمليات التي تتابع العملية حتى تكون مرآة صـادقة  

  .للتقييم

  :)1(قوات األمن المركزيبين إدارة المرور و تنظيم التعاون: ثالثاًً

فور اإلخطار بتحرك قوات األمن المركزي لعمليات مواجهـة  
الشغب الجزئي يتم االتصال الالسلكي بين غرف عمليات المـرور،  

  :وغرفة عمليات األمن المركزي لتحديد ما يلي

أنسب الطرق للوصول إلى مسـرح العمليـات وفقـاً للحالـة      •
 .المرورية

ماكن تمركزها إلى مسـارح  أاونة في وصول القوات من المع •
 .العمليات بتعيين مرافقين لقوات األمن

تحقيق سيولة المرور في طريق التحرك المحدد وفتح الطريق  •
 .العام أمام القوات حتى وصولها إلى مسارح العمليات
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تهيئة مسرح العمليات بتحويل المرور عـن طريـق انـدفاع     •
اإلخالء الكلي أو النسبي للسيارات إلى طرق أخرى و. الشغب

 .حتى ال تكون محالً لالعتداء ومعوقاً لحركة تشغيل القوات

تنظيم التعاون بين أجهزة البحث الجنـائي وقـوات األمـن    : رابعاً

  :المركزي

التنسيق بين قيادات البحث الجنائي وقيادات األمـن المركـزي    •
القيام بما  الموجودة بمسرح العمليات بحيث تتولى أجهزة األمن

  :يلي

تقسيم مجموعاتها وفقاً لحجم العمليـة علـى أن يـرأس كـل      •
 .مجموعة أحد السادة الضباط

تحديد أنسب األماكن التي يدفع إليها مجموعات البحث لعمليات  •
التفتيت والقبض على أن يتم ذلك في ضوء الخطـة الميدانيـة   
التي توضع بمعرفة األمن المركزي والتي تشتمل على تحديـد  

 .أماكن التفريق والتفتيت

اإلفادة بالمعلومات في أثناء التعامـل مـع مثيـري الشـغب      •
  .ومحركيه إلمكان القبض عليهم

  )1(:ناتج العمليات: خامساً

تتولى مديرية األمن دفـع العـدد المناسـب مـن السـيارات       •
المخصصة للترحيل بصعوبة الحرس الالزم من أقسام قـوات  

 .األمن
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ديد المكان المناسب النتظار هذه السيارات تتولى هيئة القيادة تح •
 .لترحيل المقبوض عليهم

يعين في حينه مسؤول عن مديرية األمن لحصر ناتج العمليات  •
 :وفقاً لما يلي

يتم حصر المقبوض عليهم والتأكد من توافر جميع العناصـر    )أ
  :التي يتضمنها محضر الضبط

o  مقبوض عليهمالالتهم المنسوبة لكل. 

o كيفية الضبط. 

o الحالة التي كان عليها وقت الضبط. 

o اسم من قام بالضبط. 

o أسماء الشهود . 

ويتم الترحيل إلى المكان الذي تحدده هيئة القيادة فـي حينـه   
  .التخاذ اإلجراءات القانونية

حصر المصابين من القوات واألهالي ويـتم عمـل كشـوف      )ب
 حلحصر المصابين من القوات، واألهـالي وإخالئهـم مـن مسـر    

  .مليات ونقلهم إلى أقرب المستشفياتالع

يتم عمل تقارير تحصر : حصر الخسائر من القوات والمعدات  )ج
  .جميع الخسائر سواء من القوات أو المعدات أو المال العام

الناجمـة مـن أحـداث    تتولى شرطة المرافق رفع كافة اآلثار   )د
  .منطقة مسرح العمليات إلى حالتها الطبيعيةالشغب وإعادة 
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  :)1(الجهات األمنية األخرى: ساًساد

 مديريات األمن

تتولى مديريات األمن غير المتواجد بها قوات أمـن مركـزي   
بإعداد تشكيالت من أقسام األمن للقيام بواجبات المواجهة في حاالت 
الشغب العام أما في حاالت الشغب الجزئي فتدفع إليها تشكيالت من 

 .يات األمنقوات األمن المركزي لتعزيز قوات مدير

تلتزم مديريات األمن بتعيين الحراسات الالزمة على مراكـز  
 .وأقسام ونقط الشرطة

تقوم مصلحة السجن بالتنسيق مع مديريات األمن بإعادة تقيـيم  
حراسات السجون بمختلف نوعياتها في ضوء احتمـاالت االعتـداء   
 عليها خالل أحداث الشغب وتحديد االحتياجات الالزمة لمواجهة مثل

هذه االحتماالت وتدبيرها بالتنسيق مع األجهزة المعينـة بمـديريات   
 .األمن

تلتزم مديريات األمن بتعيين القوات المناسبة لتعزيز حراسـة  
مراكز اإلطفاء في أثناء أحداث الشغب بما يكفـل عـدم االعتـداء    

كما تلتزم بتعيين العدد المناسب مـن المجنـدين المسـلحين    .. عليها
يارة لحراستها ومواجهة أي احتماالت لالعتـداء  بالخرطوش بكل س

 .عليها في أثناء حوادث الشغب
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تقوم كل من مديريات األمن بالتنسيق مع المحافظـة بتشـغيل   
سيارات اإلسعاف خالل أحداث الشغب على أن يـتم ربـط غـرف    

  .عمليات اإلسعاف خالل أحداث الشغب سلكياً وال سلكياً

  :الدفاع المدني

فاع المدني بإعداد خطة عامة لمواجهة أخطار تلتزم مصلحة الد
الحريق والمفرقعات خالل حوادث الشـغب العـام علـى مسـتوى     
الجمهورية على أن يوضع في االعتبار توفير االتصـاالت السـلكية   

بين غرف عمليات الدفاع المدني بالمحافظات، وغـرف   ةوالالسلكي
والضـباط   عمليات مديريات األمن بما يكفل سرعة انتقال الخبـراء 

المختصين لتوفير المشورة الفنية واإلشراف على تنفيـذ احتياجـات   
األمن، كما تتولى مصلحة الدفاع المدني تجهيز سـيارات اإلطفـاء   

وماكينـة إطفـاء مثبتـة     -خزان مياه سعة مائة جـالون (الصغيرة 
بالسيارة وذلك في مجال اسـتخدام األسـاليب المتطـورة لتفريـق     

تجارب الالزمة للتأكد من صالحيتها في كـل  المتظاهرين وإجراء ال
ثلة بكل من المحافظـات  ماوقت والعمل على تجهيز سيارات أخرى 

  .)التي تمثل أهمية خاصة من حيث احتماالت حدوث شغب عام بها

 :مباحث أمن الدولة

تقوم مباحث أمن الدولة بإعـداد خطـة منفصـلة لالنتشـار     
المركـزي وخطـط   واالستطالع على أن تتوازى مع خطة األمـن  

  .مديريات األمن لمواجهة أحداث الشغب العام
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òàmb¨a@ @

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم علـى نبينـا محمـد    
  وبعد،،،

تناولت في هذه الدراسة موضوعا في غاية األهمية، أال وهـو  
) والمصـري السـعودي  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين (

الشغب ظاهرة تنامت في كثير البلدان وأصبحت نهجاً  العتباروذلك 
منهم أنها تحقـق لهـم    تنتهجه الجماهير والمخططون للشغب اعتقاداً

مآربهم التي يسعون لنيلها سواء كانت طموحات سياسية أو إجتماعية 
  . أو مادية

@áçcwöbnäÛaZ@ @

وزير الداخليـة   بداية ال بد من توجيه الشكر والعرفان لسعادة
نايف بن عبد العزيز، ومساعد وزيـر  / صاحب السمو الملكي األمير

الداخلية، للمجهود الكبير الذي بذله مـن خـالل توصـياته برفـع     
  .المرئيات والمقترحات الالزمة بخصوص العقوبة على الشغب

ـ  و  واألخصـائيون التربويـون  جـد أن  ي أمن خـالل اطالع
أن المؤسسات التالية يرون تماعي الضبط االج ؤلواالجتماعيون ومس

الشغب والسلوك العدواني لدى  أعمالفي معالجة  أساسياتلعب دوراً 
  : وهي الشباب

   .المؤسسات الدينية 

  .مؤسسات الضبط االجتماعي 
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  .المؤسسات التربوية 

    .اإلعالميةالمؤسسات  

 أعمـال ن البرامج التالية تساعد في الحـد مـن   وبناءا عليه فإ
  : وك العدواني لدى الشبابالشغب والسل

      .رامج الدينيةبال 

     .البرامج االجتماعية 

      .البرامج الثقافية 

      .برامج العالج النفسي 

الشـغب  ب من أوجه القصور فيما يخص التعريف هناك الكثير   
 مـن نظـام  ، وما يختص فيهمـا  في النظامين المصري والسعودي

  .العقوبة وغيرها

تمنعـه فـي    أوتجرم الشـغب أو تدينـه    ال توجد مواد بعينها
نصوص القانون والنظام السعودي، وذلك من خالل االطالع علـى  

د القانونية، إال العمل والعمال، وغيرها من الموا نظام الحكم، وأنظمة
أن الرفض العام للشغب ومظاهره أمر متعارف عليه فـي المملكـة   

ا واضحا في كافـة  العربية السعودية التي تنتهج منهجا دينيا، وشرعي
  .المعامالت واألحكام

أدان القانون المصري الشغب، وجرمه، وحددت مجموعة مـن  
مواد القانون المصري بعض أشكال العقاب على جريمة الشغب تـم  

  .عرضها من خالل فصول الدراسة
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  :من خالل الدراسة يوصي الباحث باآلتي

ظاهرة التي تنتشـر  تفرد المزيد من الدراسات لهذه ال أنأهمية 
مع تركيز الباحث على في العالم من حولنا، ونحن لسنا بمعزل عنه، 

أن تشمل القوانين في المستقبل القريب بـإذن اهللا علـى نصـوص    
واضحة تخص وتجرم الشغب، وتحدد وجه العقوبة بصورة واضحة 

  .الخ... يمكن أن يقال لسد الفراغ  .وجلية

ات هي ياغالوسائل لتحقيق ال أفضل أنأن يدرك أفراد المجتمع   
الوسائل القانونية والسلمية، وهذا ال يتأتى من فراغ، ولكن بمجهـود  

يعمل من خالله كافة الجهـات األمنيـة والقانونيـة والعلميـة     كبير 
  .المسئولة عن وظائف أمن هذا الوطن المعطاء

يخ اتجاهات الشباب التي تحبذ المشاركة في سضرورة تركذلك 
ـ لبر ، والتطوعي وخدمة المجتمع المحلي وفقـاًً العمل الخيري امج ن
مسبقا وتهدف إلى ملء فراغ الشباب بما ينفعهم ويوظف متفق عليها 

  . طاقاتهم

لتعاطي مع جريمة الشغب من واقع ما وصلت ضرورة أن يتم ا
، وكما إليه الدول التي تنتشر فيها مثل هذه الظاهرة اآلخذة في التزايد

كة ليست بمعزل عن دول العالم، بل أنها أكثرها أشرنا سابقا أن الممل
لذا وجب على الجهات المعنيـة  تأثيرا وتأثرا بما يحدث من حولها، 

والقائمة على أمن هذا البلد المعطاء أن تفرد المزيد من المسـاحات  
لدارسة هذه الظاهرة بتعمق وروية، آخذة فـي االعتبـار ضـرورة    
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نيـة تجـرم الشـغب    تضافر الجهود من أجل إخراج نصوص قانو
وتعاقب عليه، على أن يكون ذلـك فـي إطـار الـنهج الشـرعي      

كمنهج قـويم  الذي التزمت به المملكة العربية السعودية  واإلصالحي
  .في كافة معامالتها

فـي   اإلعـالم ضرورة تفصيل دور  كما أن الباحث يؤكد على
 اإلعالميةالرسالة  بإيصالالتصدي لسلوكيات الشباب السلبية، وذلك 

الواضحة والتي تخاطب العقول والعواطف مع ضرورة عقد نـدوات  
ال يصـبح   حتـى ومحاضرات لتبادل الحوارات التي تنير العقـول  

رفة نحالشباب عرضه لألفكار المضللة ويصبح استقطابهم لألفكار الم
  . الهدامة سهالًو

 وأعمالتتطلب برامج التدخل لمعالجة ظاهرة السلوك العدواني 
البحوث والدراسات من قبل متخصصين في المجاالت الشغب إجراء 

االجتماعية والنفسية والتربوية والدينية، بما يسـاعد الشـباب علـى    
  . تجاوز الصعوبات التي يواجهونها

دعم النشاطات الشبابية وتشجيع الشباب للمشاركة فيها بفعالية، 
مع التركيز على النشاطات التـي تتناسـب ورغبـاتهم ومهـاراتهم     

  . فراقهمت وأوقا

ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج واألنشطة التي 
تقدم للشباب، مع التركيز على تكامل األدوار بين المدرسة واألسـرة  

  . والمجتمع
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بمراقبـة ومتابعـة    ،ضرورة قيام المؤسسات التربوية والدينية
احتياجـات الشـباب    وإشـباع وتقويم النشاطات الشـبابية وتحديـد   

  . عية والنفسية والتربوية واالقتصاديةاالجتما

ضرورة تزويد الشباب بمهارات العمـل بصـورة مسـتمرة    
مقـدراتهم  مـع  ومتجددة بما يمكنهم من شغل الوظائف التي تتناسب 

  . واحتياجاتهم من جهة واحتياجات السوق من جهة أخرى

للحـد مـن    حلـوالً  ضرورة أن تتضمن برامج التدخل المهني
الجوانـب   ب والسلوك العدواني لـدى الشـباب،  الشغ أعمالظاهرة 

التربوية والنفسية والروحية، مع التركيز على مـنهج التـدخل فـي    
   .النفسية والسلوكية األزماتحاالت 

  :فتتمثل في اآلتي ظاهرة شغب المالعب الباحث لعالجتوصيات 

الالعبين والكوادر و وضع آلية عمل لتوعية المجتمع الرياضي  -1
لرعاية  والرئاسة العامةواالتحادات  األنديةقبل والجمهور من 

  .لشبابا

تنمية مفهوم الروح الرياضـية وتطويرهـا لـدى المجتمـع       -2
  .الرياضي ونبذ التعصب العشائري القبلي

  .الصادرة بحق مثيري الشغب األحكامتنفيذ   -3

  .رادعة للمخالفين إداريةوضع قوانين وضوابط   -4

اضي وتوجيهه بشكل صحيح لـدعم  الري اإلعالمالتركيز على   -5
  .المسيرة الرياضية
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على كيفيـة   خاصاً تدريب طاقم شرطة خاص بالمالعب تدريبا  -6
  .حدثت إذاالتعامل مع الظاهرة 

والحكـام   لإلداريـين ون التحكـيم وعمـل ورشـات    ننشر قا  -7
  .والمهتمين للتعرف على نصوص القانون وما يستجد عليه

ارة التربيـة والتعلـيم، والثقافـة    قيام األجهزة المعنيـة كـوز    -8
واإلعالم، والشئون اإلسالمية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب 
بدورها في تبيان خطورة الشـغب فـي المناشـط الرياضـية     

وقيام خطبـاء الجمـع إن أمكـن بإبـداء     .. والثقافية والفكرية
خطورة هذا األمر وشرحه لعامة الناس مـن خـالل خطـب    

 .الجمع

  :السجون وتتمثل في اآلتيظاهرة شغب  حث لعالجالباتوصيات 

ال شك فيه أن اختالط المسجون من ذوي السـوابق يتسـم    ما
بسمات نفسية معينة، منها إصراره على تحـدي المجتمـع وإلحـاق    
األذى والضرر بمن حوله وعدم جدوى العقاب معه، بحيث ال يـتعظ  

السـجين   عندما يخـتلط هـذا  . ويعود إلى الطريق القويم في الحياة
بمسجون آخر قد تكون جريمته قد ارتكبها تحت تـأثير عـارض أو   

ـ   طارئ أو بإرادته ولكن عقد العزم على الت ه، وبـة وإصـالح نفس
يحدث اختالف في السلوك ما بين محاوالت فـرض السـيطرة أو   ف

يولد مشاكل حادة بين تلك النوعية  ماالزعامة وبين الجنوح إلى السلم 
حاالت العنف والشغب، سواء بينها أو جنوح قد يكون مظهرها وقوع 

  .النوع الثاني تحت سيطرة النوع األول
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تعاني معظم السجون من ظاهرة االكتظـاظ وذلـك ألسـباب    
متعددة ويقتصر المعيار المطبق حالياً لتحديد الطاقة االستيعابية على 

المخصصة  األمكنةكز أو حجم االموجودة في المر اِألسرةمعيار عدد 
غير دقيق مـن الناحيـة    أوصحيح  غير ت النزالء وهذا معيارلمبي

  . نه ال يتم االلتزام بهإهذا المعيار إن صح ف أنالواقعية كما 

التي يوفرها هـذا   األمكنةبعض المرافق تفوق  إشغالن نسبة إ
 أنمعيار تحديد الطاقة االستيعابية للسجن يجب  أنالمعيار، في حين 

  : يرتبط بعوامل متعددة وهي

   .األَِسرةعدد  •

  .المخصصة للمبيت األمكنةحجم  •

والصـحية التعليميـة    ،حصة النزيل من المرافق الرياضـية  •
 ،التأهيليـة  األنشـطة وصاالت تقديم الطعـام وحصـته مـن    

ما تم اخـذ هـذه    وإذاوحصته من المساحة الكلية  ،بيةيوالتدر
هنـاك   أنة في تحديد الطاقة االستيعابية نجـد  عالعوامل مجتم

تفـوق طاقتهـا    أعداداًتضم  وأنهافي معظم السجون  تظاظااك
كافـة   فـي السـجون  م المرافـق  ا، حيث يتم اسـتخد اإليوائية

وبذلك ينعكس االكتظاظ بصورة مباشرة  األعدادالستيعاب تلك 
ونـوم ونظافـة    إقامةعلى النواحي المختلفة لحياة السجناء من 

  . وصحة وعالج وغيرها

@ @

@ @
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أن الوسطية منهج شرعي بعث اهللا به سائر الرسل عليهم الصـالة والسـالم    - 1
  .سياجاً قوياً ضد الوقوع في براثن الغلو واإلفراط

أن الوسطية ليست محصورة في جزئية من الجزئيات وال فـي ركـن مـن     - 2
فاإلسالم هـو   األركان وإنما هي منهج متكامل شامل ال ينفصل بعضه عن بعض

  .الوسطية

وأن السمات العامة للوسطية تتمثل في الخيرية واالستقامة واليسـر ورفـع    - 3
الحرج والبينية والعدل وأن يكون المؤمن مدركا لشأنه عالماً بزمانه ومكانـه وأن  

  .معاييرها ال تدرك إال بعد معرفة حدود اإلفراط والتفريط

الموازنة بين اإلمكانات والواجبات وبـين   تكمن فين من معايير الوسطية العامة إ
  .اإلنكار والمعايشة وبين أصالة المنهج وعصرية المواجهة

ضيق األفق وأنـه  إن أحد أسباب التعصب الفكري التي تؤدي إلى الشغب مردها 
في بروز الغلو إلـى   وذلكسبب رئيس للتفكك كونه يتنافى مع الوسطية وروحها 

جهل والتخلـف المعرفـي والتنشـئة االجتماعيـة     تضخم الذات وتقديس البشر وال
الخاطئة وغياب أخالقيات التعامل مع اآلخر والبعد عـن أهـل العلـم وغيـاب     

  .المرجعية الشرعية في قضايا الواقع المعاصر
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، الكافي، تحقيق عبـد  ابن قدامة، موفق الدين محمد بن عبد اهللا - 1
اهللا التركي، الجزء الخامس، هجر للطباعة والنشر واإلعـالن،  

  .م1997
ابن قدامة، موفق الدين محمد بن عبد اهللا، المغني، تحقيق، عبد  - 2

اهللا عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، الجـزء الحـادي   
عشر، الطبعة الرابعة، دار عالم الكتـب للنشـر والتوزيـع،    

  .م1999
إبن مفلح، المبدع في شرح المقنع، الجزء الثـامن، دار عـالم    - 3

  .)ت. د(الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
الحنفي، كمال الدين عبد الواحد، شرح فتح القدير، تحقيق عبد  - 4

الرزاق غالب المهدي، الجزء الخامس، دار الكتـب العلميـة،   
  .م2003الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 

 بن محمد، مواهب الجليل لشـرح مختصـر   الرعيني، عبداهللا - 5
الخليل، تحقيق، زكريا عميرات، الجزء الثامن، دار عالم الكتب 

  .م2003للطباعة والنشر والتوزيع، 

، بأدلته وتطبيقاته المعاصرة الفقه الحنبلي الميسرالزحيلي، وهبة،  - 6
، دار القلم، دمشـق، الطبعـة   ، الجنايات والحدودالرابعالجزء 

  .م1997األولى، 
الزيلعي، جمال الدين، نصب الراية ألحاديث الهداية، تحقيق، أيمن صـالح   - 7

  .م1995سادس، دار الحديث القاهرة، شعبان، الجزء ال
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بـد  الشافعي، محمد بن إدريس، اُألم، تحقيق الـدكتور رفعـت فـوزي ع    - 8
  .هـ1426المطلب، الجزء السابع، 

الجزء دار الفكر العربي، لبنان، بيروت، ، ي، المهذبلشيرازا - 9
 .الثاني

إلسالمية، رسالة مقدمـة  عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة ا -10
بجمهوريـة مصـر    الدكتوراه في القانون، دار الكتاب العربيلنيل درجة 

 .م1955العربية، 

العك، خالد عبد الرحمن، موسوعة الفقه المالكي، المجلد الرابع، دار  -11
  .م1993سوريا، : دمشقطبعة األولى، الحكمة للطباعة  والنشر، ال

لوم الـدين،  إحياء ع ، أحمد بن محمد،أبو حامد ،الغزالي -12
  . الجزء السابع، دمشق ،دار القلم

فرحات، محمد نعيم، التشريع الجنائي اإلسالمي، سلسـلة الكتـاب    -13
  ..م1984الجامعي، الكتاب السادس، 

الفندالوي، يوسف بن دوناس، كتاب تهذيب المسالك فـي   -14
مالك، تحقيق أحمـد محمـد البوشـيخي،     نصرة مذهب اإلمام

  .م1998المملكة المغربية الجزء الخامس، 
فوزي، شريف فوزي محمد، مبادئ التشريع الجنـائي اإلسـالمي،    -15

  ).ت.د(سلسلة الكتاب الجامعي الكتاب الثاني، 
القرطبي، يوسف بن عبداهللا، كتاب الكافي في فقه أهـل   -16

مكتبـة الريـاض   المدينة المالكي، تحقيق محمد أحمد أحيـد،  
  .م1980الحديثة، الطبعة الثانية، 
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المرغيناني، برهان الدين الهداية في شرح بداية المبتـدئ، تحقيـق    -17
اث العربـي بيـروت،   الشيخ طالل يوسف، الجزء الثاني، دار إ؟حياء التر

  .)ت.د. (لبنان
النبهان، محمد فاروق، مباحث في التشـريع الجنـائي اإلسـالمي،     -18

  .)م1981لقلم بيروت، دار اوكالة المطبوعات، (
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ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،  -19
  ).هـ1374طبعة دار صادر بيروت، (

الهيئـة العامـة   (المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربيـة،   -20
 ).م1999لشئون المطابع األميرية، 

اصـة  طبعـة خ (المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربيـة،   -21
بوزارة التربية والتعليم، الهيئـة العامـة لشـئون المطـابع،     

  ).م1985

دار المشـرف  (المنجد في اللغة واألعالم، مادة شـغب،   -22
  ).م، بيروت1999، 28األميرية، ط 
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أبو زيد، مصطفى فهمي، الحرية في االشتراكية  -23
موسوعة  طه، فرج،).م1966طبعة دار المعارف، (والوحدة، 

  ).دار سعاد الصباح، القاهرة(علم النفس والتحليل النفسي، 

هـ، األصول العلمية إدارة 1408أبو شامة، عباس،  -24
عمليات الشرطة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية 



  

  جريمة الشغب والعقاب عليها في النظامين السعودي والمصري

  .والتدريب، الرياض
دار (أنور، ياسر ، وآخرون، علم اإلجرام وعلم العقاب،  -25

 ).م1980ة، النهضة العربية، القاهر

كراس التدريب الموجز في ). ت.د(الجعيد، معيوض،  -26
  ).الرياض: ، مطابع األمن العام(مجال السيطرة على الشغب، 

الجعيد، معيوض، كراس التدريب الموحد في مجال  -27
  .السيطرة على الشغب، الرياض، مطابع األمن العام

التشريع الجنائي ، محمد طاهر، الرزقي -28
الرياض، ، بي للدراسات األمنيةالمركز العر(،اإلسالمي

 .م1995

، رمزي، محمد توفيق، إدارة البوليس في الدولة الحديثة -29
المجلة العربية للعلوم البوليسية، جمعية نشر ،مقال األمن العام

 .م1958، )1(العدد ، الثقافة لرجال الشرطة

السباعي، محمود، إدارة الشرطة في الدولة الحديثة  -30
  ).م1963: كاه، القاهرةمطابع كوستا كوماس وشر(

سراج الدين، كمال، وآخرون، الواجبات العامة لقوات  -31
بيروت، دار (األمن الداخلي في المملكة العربية السعودية، 

  ).هـ1389العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 

السراج، عبد اهللا، الوجيز في علم اإلجرام والعقاب،  -32
 ).م1988دمشق، (
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مطابع (الشربيني، صالح الدين، عمليات الشرطة،  -34
  ).،م1989المنطقة العسكرية الوسطى، دبي

الطماوي، سليمان، الوجيز في القانون اإلداري،  -35
  .م1984دار الفكر العربي، طبعة سنة: القاهرة(

عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة اإلسالمية،  -36
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 .م1955العربي بجمهورية مصر العربية، 
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  .م1981القاهرة، أكاديمية الشرطة، (مواجهتها، 

الدار (عبداهللا، عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري،  -42
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عوض، محمد محي الدين، العالنية في العقوبات،  -45
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، اإلجرام المعاصر، )م1999(عيد، محمد فتحي،  -46
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 ).م1988، جمهورية مصر العربية، 1الجامعية، ط

م المعدل بمرسوم قانون رقم 1923لعام  14القانون رقم  -50
  .م1929لعام  28
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1@M@ @òî™bíŠÛa@Õyý½a@kÌ‘@ÕyýßZ@ @

 :ي، بورت أو برنس، هاييت1978ديسمبر  6 - 

حادثة مؤسفة شهدتها هاييتي خالل مباراة منتخبها مع كوبا في 
،فعندما سجل المنتخب الكـوبي هدفـه   1978إطار تصفيات مونديال

األول، سمعت طلقات نارية في الملعب من مدرجات جماهير الفريق 
وقد صرع طفالن بعد أن اتجها ناحية شـرطي محـاولين   . المضيف

ن مسدس األخير عن طريق الخطأ االحتماء به،إذ انطلقت رصاصة م
وأصابت الطفلين علماً أن الشرطي لم يحتمل هو ما حصل، فاسـتل  

  .مسدسه على الفور وقتل نفسه

 :، بروكسيل، بلجيكا1985مايو  29 - 

قبل انطالق صافرة البداية لنهائي كأس األندية أبطال الدوري 
" األوربي بين يوفنتوس االيطالي وليفربول االنجليزي علـى ملعـب  

هاجم الجمهور االنجليزي المتفوق عددياً نظيره اإليطالي إثر " هيسل
وعندما حاول اإليطاليون الفرار .مشادات كالمية وقعت بين الطرفين

 39ونتيجة للتدافع، سقط حائط على المشجعين أدى إلـى مصـرع   
  ).صفر/1( شخصاً معظمهم من مشجعي يوفنتوس الذي فاز بالكأس

 :ليبيا ، طرابلس،1988مارس  10 - 

ألـف   65خالل مباراة دولية ودية بين ليبيا ومالطا وبحضور 
متفرج، سقط جدار علوي بفعل تدافع الجماهير التي كانـت تسـعى   
للهروب من شخص اشتر سالحه وصوبه نحوهم وكانت الحصـيلة  

 .جريحاً 40قتيالً و  30
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 :، الغوس، نيجيريا1989 - 

ـ   ى أنغـوال  لشدة فرحته بتسجيل منتخب بالده هدفاً فـي مرم
ضمن تصفيات كأس العالم، سقط النيجيري سام أرضاً قبـل نهايـة   

وعنـدما علـم   . المباراة بثماني دقائق وفارق الحياة بعد نوبة قلبيـة 
الجمهور الحاضر بالنبأ المحزن اجتاحـت المـدرجات حالـة مـن     

 .شخصاً 12الهستيريا أدت إلى مقتل 

 :، أوركيني، ترانسغال1991يناير  13 - 

 40رياضية أخرى شهدتها أمريكا الجنوبية سـقط  في مجزرة 
آخرون عندما أطلق حكم المباراة صافرة أعتبرها  50قتيالً وأصيب 

تـايغر  (البعض خاطئة خالل لقاء ودي بين العدوين اللدودين ناديي 
 ).تشيفس واورالندو بايارتس

 :، منروفيا، ليبيريا1994سبتمبر  4 - 

أمام " سامويل دوي" بعد خسارة ليبيريا على أرضها في ملعب
في إطار تصفيات كأس األمم اإلفريقية، سـقط قتيـل    1/توغو صفر

آخرون نتيجة سقوط سور األسالك الحديدية الشائكة على  26وجرح 
  . الجماهير الغاضبة التي كانت تهم بمغادرة الملعب
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 :، لوساكا، زامبيا1996يونيو  16 - 

بيـا  جريحاً حصيلة عـراك أعقـب لقـاء زام    78قتلى و  9
  .والسودان في إطار تصفيات كأس العالم بين جمهوري المنتخبين

وعلى الصعيد العربي مر عنـف المالعـب فـي المجتمـع     
بمراحل عدة على اختالف الظروف  -على سبيل المثال -الجزائري

والمتغيرات، إال أن جوهر هذا العنـف لـم يتغيـر وبقيـت سـمته      
ـ  ذا قورنـت باألعمـال   المشتركة استعمال عبارات التهديد إذا ما ه

  .العنيفة التي عرفتها المالعب خالل المراحل الماضية

وبدأت أعمال العنف خالل الستينات ببعض الشعارات العنيفـة  
التي كان هدفها األساسي إخافة الفرق الزائرة إذا كان يعمد جمهـور  
" فريق مولودية العاصمة إلى ترديد بعض الشعارات العنيفـة مثـل  

إلبالغ أنصـار الفريـق الضـيف    " الخرجة من أينالدخلة ودخلتم و
  .والعبيه أنهم لن يكون في مقدورهم الخروج من الملعب بسالم

وخالفاً لما كان عليه الوضع سابقاً، انتقل العنف في الجزائـر  
من ميادين كرة القدم إلى المدرجات قبل أن يستقر في الشوارع حيث 

المحـال وتخريـب    يعمد مشجعو الفرق الرياضية إلى كسر واجهات
  .المنشآت العمومية مثل محطات الحافالت والقطارات

إجراء مباريات الفريق الجزائري  1996وهكذا تقرر منذ عام 
لتفادي غضب أنصار الفريق ) أقصى شرق البالد( على ملعب عنابه

في العاصمة، ومل ما من شانه أن يعرض حياة العبـي المنتخـب   
  .الجزائري للخطر
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2M@ @Ì’Ûa@Õyýßòí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@k@ZïßbjÛa@ÞbàÇ@laŠ™gZ@ @

@ يشكل اإلضراب أحد صور الشغب وقد حـدث فـي المملكـة    @
العربية السعودية شغب من هذا النوع أدى إلى خسائر كبيرة نشـير  
إليها في صورتين وهما إضراب عمال البسامي للنقليات، وإضـراب  

  .عمال أرامكو

مهمـات والواجبـات   وضعت قـوة ال وفور حدوث اإلضراب 
الخاصة في الرياض سائقي النقليـات التـابعين لمجموعـة أعمـال     

العودة إلى العمل أو الترحيل، وذلـك  : البسامي الدولية، أمام خيارين
، وذلـك  أيام عشرةعلى خلفية توقفهم غير النظامي عن العمل نحو 

  .م2007في شهر ديسمبر من العام 

ذ مهام مجدولة ومحـددة،  وجاءت القوة العسكرية الخاصة لتنفي
وهي التأكد من أن العمالة المتوقفة عن العمل ال ترغب في أن تعود 
إليه، وبالتالي ترحيلها إلى بالدها عبر الجهات المختصـة، أو أخـذ   
التعهدات عليها بعدم تكرار التوقف عن العمل، وأن تعـود لمزاولـة   

  .نشاطها بشكل فوري ودون شروط

إلى حجـز   وستة وأربعين سائقاً نمائتيوانتهى األمر إلى إحالة 
الترحيل في إدارة الوافدين التابع لإلدارة العامة للجوازات في منطقة 

سائق توقفوا عن العمـل، بهـدف    ثالثمائةالرياض، من أصل نحو 
إنهاء اإلجراءات القانونية قبل مغادرتهم الـبالد بتأشـيرة مغـادرة    

  .نهائية

خاصة التابعة لشرطة منطقة وأسدلت قوة المهمات والواجبات ال
الرياض أمس األول الستار على قضية اإلضراب لليوم العاشر على 
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سائق أغلبهم مـن الجنسـية    ثالثمائةالتوالي، والتي تسبب فيها نحو 
مليون ريال لمجموعة أعمال  خمسة عشرةالباكستانية، بخسائر بلغت 

  .البسامي الدولية، التي تعمل في النقل المحلي والدولي

بـإخالء  قوة المهمات والواجبات الخاصة للمضربين  وقد قامت
بـالجوازات،  ) الترحيـل (موقع الشركة وسكن العاملين إلى حجـز  

القوة للوصول إلى حل لوضع العمال القانوني مع رب  وتدخلت هذه
  .العمل حسب ما تقتضيه األنظمة والتعليمات

األمامية  وتم إخالء السائقين المضربين بعد تجميعهم في الساحة
لمقر سكنهم في الجنادرية، والتفاوض سلمياً معهم على خيارين إمـا  
اإلخالء إلى حجز الوافدين للمستمرين في اإلضراب، أو البقاء فـي  
السكن للراغبين في العودة إلى مزاولة العمل بعد التعهد بعدم تكرار 

  .ما حدث

لخسائر كبيرة نظراً لإلضراب المؤامرة  الشركةتعرضت وقد 
أيـام، توقفـت    عشرةحسب وصفه، مشيراً إلى أن اإلضراب استمر 

شاحنة بتكلفة ثالثة آالف ريال للشاحنة الواحـدة،  ) خمسمائة( خاللها
مليون ريـال بواقـع مليـون     خمسة عشرةيعني خسارة الشركة  ما

  .لليوم الواحد عن الفترة الماضيةونصف المليون ريال 

ر شركة نقليـات فـي   أكب والمعروف أن مجموعة البسامي تعد
مـن   )%80( شاحنة تشكل ما نسـبته ) ألفين(المملكة والخليج بواقع 

أن وعند حدوث اإلضراب تبـين  إجمالي قطاع النقليات في المملكة، 
جميع أوراق الشركة مكتملة وموجودة لدى مكتب العمل بالريـاض،  
وجميعها تؤكد أنهم استلموا حقوقهم وال توجـد أي مطالبـات علـى    
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مشيراً إلى أن الشركة منذ تأسيسها تعمل على توفير الراحة  الشركة،
للسائقين والعاملين، وخير دليل على ذلك وجود سكن علـى أعلـى   
مستوى في المركز الرئيس بالجنادرية، بجانب حركة عمليات سلسة 
لجميع الناقالت بما يضمن وصول المركبة فـي الوقـت المناسـب    

  .)1(وراحة السائق في آن واحد

                                                 
 ،العدد ،م2007 /ديسمبر 19الموافق  ،هـ1428ذو الحجة  10األربعاء جريدة الوطن السعودية،   )1(

  .السنة الثامنة) 2637(
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ن، وال عدوان إال علـى  ، والعاقبة للمتقيالحمد هللا رب العالمين
، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصـحبه ، ومـن   الظالمين

  : وبعد. اهتدى بهديه ، واتَّبع سنته إلى يوم الدين 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلمـاء فـي المملكـة العربيـة     
السعودية على األحداث المؤسفة التـي قـام بهـا بعـض الحجـاج      
اإليرانيين بعد صالة العصر من يوم الجمعة السادس من شـهر ذي  

، تعطَّل بسـببها  ات ومسيرة صاخبةهـ من تجمع1407الحجة لعام 
حهم ، وتعرقلت حركة المرور ، خروج المصلين إلى منازلهم ومصال

أدى إلـى تـدخل    مـا وتوقَّف السير فجأة في الشوارع والطرقات ، 
الحجاج والمواطنين المحتجزين عن الحركة مع الحجاج اإليـرانيين  
    في محاولة إلقناعهم بإخالء الشـوارع ، ورفـض المسـيرة إال أن

رغـم  الحجاج اإليرانيين أصروا على استكمال مسيرتهم الغوغائيـة  
جميع المحاوالت السلمية الهادئة التي بذلها الحجاج اآلخرون علـى  
مختلف جنسياتهم وكذا المواطنون سقط خاللها المئات مـن القتلـى   

وإن المجلـس  . والجرحى من النساء والرجال حجاجاً ومـواطنين  
ليستنكر هذا العمل ويشجبه، ِلما فيه من إيذاء المسلمين من الحجـاج  

لبلد الحرام في الشهر الحرام ، ولكونه وسيلة إلـى  وغيرهم في هذا ا
ما ال تحمد عقباه من قتل النفوس ، ومضايقة الناس وغير ذلك مـن  
أنواع األذى والظلم ، كما يحمل اإليرانيين مسئولية مـا نشـأ عـن    

  . عملهم هذا من مفاسد وفتن 
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وال شك أن هذا العمل مخالف ألمر اهللا سبحانه لمن أراد الحج 
الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فـيهِن الْحـج فَـال رفَـث والَ فُسـوقَ والَ جِـدالَ فـي        {: لهبقو

 ـجوالواجب على المسلم أن يلتزم بما أمر اهللا به ، ورسـوله   }الْح-
من األخالق الكريمـة ، والمعاملـة    -صلى اُهللا عليه وعلى آله وسلم

  . سلمينالطيبة إلخوانه الم

ولقد عظَّم اهللا سبحانه وتعالى بيته الكريم ، وجعـل لـه مـن    
وإِذْ {: الخصائص ما ليس لغيره من األمكنة والبقاع ، فقال سـبحانه 

وتوعد من أراد اإللحاد فيه بالعذاب األليم  ،}جعلْنا الْبيت مثَابـةً لِّلنـاسِ وأَمنـاً   
  } بِإِلْحاد بِظُلْمٍ �ُذقْه من عذَابٍ أَليمٍومن يرِد فيه {: بقوله سبحانه

الظلم هو أن تسـتحل مـن   : رضي اهللا عنهماقال ابن عباس 
، ساءة أو قتل، فتظلم مـن ال يظلمـك  الحرم ما حرم اهللا عليك من إ

  . وتقتل من ال يقتلك

ـ    ه وقد حرم اهللا سبحانه إيذاء المؤمنين والمؤمنـات فـي كتاب
ي كل زمان، فكيف بإيذائهم في البلد األمـين،  الكريم في كل مكان وف
ثماً، وأعظم جرماً، ، الشك أن هذا يكون أشد إوفي وقت أداء المناسك

والَّذين يـؤذُون الْمـؤمنني والْمؤمنـات بِغَيـرِ مـا اكْتَسـبوا فَقَـد احتَملُـوا بهتَا�ـاً          {: قال سبحانه
  } وإِثْماً مبِيناً

ن اهللا سبحانه وتعالى مشروعية الحج ومنافعـه بقولـه  وقد بي :
} 27{وأَذِّن في الناسِ بِـالْحج يـأْتُوكَ رِجـاالً وعلَـى كُـلِّ ضَـامرٍ يـأْتني مـن كُـلِّ فَـجٍّ عميـقٍ            {

ا رزَقَهـم مـن بهِيمـة الْأَ�ْعـامِ فَكُلُـوا      ليشهدوا منافع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيـامٍ معلُومـات علَـى مـ    
 ــريالْفَق ســائــوا الْبمأَطْعــا وهن28{م { ــتيفُــوا بِالْبطَّولْيو مهوفُــوا �ُــذُورلْيو مقْضُــوا تَفَــثَهلْي ثُــم

 -إىل قولــه ســبحا�ه–نــد ربــه ذَلــك ومــن يعظِّــم حرمــات اللَّــه فَهــو خيــر لَّــه ع} 29{الْعتيــقِ 
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ذَلـك ومـن يعظِّـم شـعائر      -إىل قوله سـبحا�ه –فَاجتَنبوا الرجس من الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ 
  } 32{)اللَّه فَإِ�َّها من تَقْوى الْقُلُوبِ

هللا وتوجيهاته لحجاج بيـت ا فهذه هي أوامر اهللا سبحانه وتعالى 
الحـج ، وال اسـتهانة    ال رفث وال فسوق وال جـدال فـي  : الحرام

، وال تلفظاً بقول الزور، بل ذكر اهللا وتعظيم لحرماتـه  بحرمات اهللا
  . وشعائره

وبذلك يعلم أن ما فعله بعض الحجـاج اإليـرانيين بأعمـالهم    
االستفزازية مخالف ألوامر اهللا وتوجيهاته التي وردت فـي كتابـه   

  . ى لسان رسوله األمينالكريم ، وعل

فالواجب على جميع علماء المسلمين وحكامهم وقادتهم إنكـار  
ذلك وشجبه ليعلم كل أحد تحريم هذا العمل وبشاعته ومخالفته لشرع 
اهللا ، وسوء ما يترتب عليه من العواقب الضـارة بالمسـلمين مـن    

  . الحجاج وغيرهم وعلى المتظاهرين أنفسهم 

أن الواجب عليهم منع حجاجهم من هذا وبذلك يعلم حكام إيران 
، وعدم تشجيعهم عليه لما تقدم من األدلـة الشـرعية ،   السيئالعمل 

  . والمعاني المرعية ، والعواقب السيئة المترتبة على ذلك

كما يعلم أن الواجب على حكومة هذه البالد وفقها اهللا منع مثل 
يلة بذلك حماية هذا العمل ، وعدم التمكين منه بالطرق التي تراها كف

لحجاج المسلمين وغيرهم من المواطنين من األذى والظلم وغير ذلك 
  . يترتب على هذه األعمال المخالفة للشرع ممن العواقب الوخيمة ما

وبهذه المناسبة فإن المجلس حين يستنكر هذا الحادث ويشـجبه  
يوصي جميع حجاج بيت اهللا الحرام بتقوى اهللا وتعظـيم حرماتـه ،   
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ون على البر والتقوى ، وعطف بعضهم على بعض ، وإحسان والتعا
بعضهم إلى البعض اآلخر ، والحذر من كل ما يضرهم فـي ديـنهم   
ودنياهم ، أو يشغلهم عن أداء مناسكهم على الوجه الذي شرعه اهللا ، 
واهللا المسؤول أن ينصر دينه ، ويعلـي كلمتـه ، ويصـلح أحـوال     

م ، ويمنح الجميع الفقـه فـي   المسلمين في كل مكان ، ويصلح قادته
دينه والثبات عليه ،وأن يوفق والة أمر هذه البالد لكل ما فيه صالح 
األمة وسعادتها ، وتسهيل أمور الحـج للمسـلمين ، وأن يضـاعف    
مثوبتهم على ما قدموه من إحسان وتسهيل وأن يزيدهم من فضـله ،  

  . وينصر بهم الحق ، إنه جواد كريم 

  .عبده ورسوله محمد وآله وصحبهوصلى اهللا وسلم على 

  :هيئة كبار العلماءأعضاء 

، عبد العزيز بن صالح ، عبد الرزاق عفيفـي ،   عبد اهللا خياط
عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، سليمان عبيد ، عبد المجيد حسـن ،  
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، صالح بن غصون ، محمـد جبيـر ،   

راشد بـن خنـين ،    ، هللا بن غديانصالح بن محمد اللحيدان ، عبد ا
عبد اهللا بن منيع ، حسن بن جعفر العتمي ، عبد العزيز بن عبـد اهللا  

  محمد الصالح العثيمين ، عبد اهللا البسام ، صالح الفوزان ، آل الشيخ 
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دوان إال علـى  الحمد هللا رب العالمين والعاقبة للمتقين، وال ع
وصلى اهللا وسلم وبارك على خير خلقه أجمعـين ، نبينـا   . الظالمين

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، 
  : وبعد

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورتـه الثانيـة والثالثـين    
إلـى   هــ، 18/1/1409المنعقدة في مدينة الطـائف ابتـداء مـن    

بناء على ما ثبت لديه من وقـوع عـدة حـوادث     هـ،12/1/1409
، وتلف بسببها كثير ضحيتها الكثير من الناس األبرياءتخريب ذهب 

من األموال والممتلكات والمنشآت العامة فـي كثيـر مـن الـبالد     
اإلسالمية وغيرها، قام بها بعض ضعاف اإليمان أو فاقديه من ذوي 

  : النفوس المريضة والحاقدة ، ومن ذلك

، ونسف عال الحرائق في الممتلكات العامة، وإشالمساكن نسف
، وحيث لوحظ كثـرة  نفاق، وتفجير الطائرات أو خطفهاالجسور واأل

، وبمـا إن  عدد من البالد القريبة والبعيدة وقوع مثل هذه الجرائم في
لوقوع مثل هذه المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة 

د رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر ، فقاألعمال التخريبية
في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عمالً تخريبياً، سواء كان موجهاً 

، أو كان موجهـاً لغيرهـا   لمنشآت العامة والمصالح الحكوميةضد ا
  . بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن

وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلـم مـن أن األحكـام    
ر من حيث الجملة على وجوب حمايـة الضـروريات   الشرعية تدو
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الدين والـنفس  : الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي
  . والعرض والعقل والمال

وقد تصور المجلس األخطار العظيمة التي تنشأ عـن جـرائم   
، مين في نفوسهم وأعراضهم وأمـوالهم االعتداء على حرمات المسل
د، بية من اإلخالل باألمن العام فـي الـبال  وما تسببه األعمال التخري

  . ، وإخافة المسلمين وممتلكاتهمونشوء حالة الفوضى واالضطراب

واهللا سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهـم  
وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي 

: له سبحانه وتعـالى يوضح ذلك قو ماتحقق األمن العام والخاص، و
مـن أَجـلِ ذَلـك كَتَبنـا علَـى بنـي إِسـرائيلَ أَ�َّـه مـن قَتَـلَ �َفْسـاً بِغَيـرِ �َفْـسٍ أَو فَسـاد فـي األرض                {

اآليـة، وقولـه    }فَكَأَ�َّما قَتَلَ الناس جميعاً ومن أَحياهـا فَكَأَ�َّمـا أَحيـا النـاس جميعـاً     
إِ�َّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في األرض فَسـاداً أَن  {: تعالىسبحانه و

 ملَه كاألرض ذَل ناْ منفَوي أَو الفخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَوا يْي�ي الدف يزخ
ملَهو يمظع ذَابع ةري اآلخف {  

وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة األمن واالطمئنان، وردع من تسول 
، وقد ى المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهمله نفسه اإلجرام واالعتداء عل

ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في األمصـار وغيرهـا   
، واهللا تعـالى   }اًويسـعون يف األرض فسـاد  {: على السواء، لقوله سـبحانه 

ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الد�ْيا ويشهِد اللّه علَى ما في قَلْبِـه وهـو أَلَـد    { : يقول
 يحــب وإِذَا تَــولَّى ســعى فــي األرض ليفْســد فيِهــا ويهلــك الْحــرث والنســلَ واللّــه الَ * الْخصــامِ
ادا{: ، وقال تعالى} الفَسهحالإِص دعي األرض بواْ فدالَ تُفْسو {  
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ينهى تعالى عن اإلفسـاد فـي   : "قال ابن كثير رحمه اهللا تعالى
األرض وما أضر بعد اإلصالح ، فإنه إذا كانت األمور ماشية علـى  

اد ، فنهى السداد ثم وقع اإلفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العب
  )] 2/223(تفسير ابن كثير[هـ . أ" تعالى عن ذلك

نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو كثـر  : "وقال القرطبي
. أ" بعد صالح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من األقوال

  .)]7/226( تفسير القرطبي. [هـ

وبناء على ما تقدم وألن ما سـبق إيضـاحه يفـوق أعمـال     
الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مـال  المحاربين 

، يض بنـاء األمـة  أو عرض، وهؤالء هدفهم زعزعة األمن وتقـو 
، فإن المجلس يقـرر  عقيدتها، وتحويلها عن المنهج الرباني واجتثاث

  : باإلجماع ما يلي

فساد من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب واإل :أوالً
، باالعتداء على النفس والممتلكـات  ع األمنفي األرض التي تزعز

أو  الخاصة أو العامة، كنسف المسـاكن أو المسـاجد أو المـدارس   
، ومخازن األسلحة والمياه والموارد المستشفيات والمصانع والجسور

خطفهـا  ، ونسـف الطـائرات أو   عامة لبيت المال كأنابيب البترولال
المتقدمة على أن مثل هذا ، لداللة اآليات ونحو ذلك فإن عقوبته القتل

، وألن خطـر هـؤالء   في األرض يقتضي إهدار دم المفسد اإلفساد
الذين يقومون باألعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضـرر  

، وقـد  تدي على شخص فيقتله أو يأخذ مالـه الذي يقطع الطريق فيع
  . حكم اهللا عليه بما ذكر في آية الحرابة
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اع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أنَّه البد قبل إيق: ثانياً
من استكمال اإلجراءات الثبوتية الالزمة من جهة المحاكم الشـرعية  
وهيئات التمييز ومجلس القضاء األعلى، بـراءة للذمـة واحتياطـاً    
لألنفس، وإشعاراً بما عليه هذه البالد من التَّقَيد بكافـة اإلجـراءات   

  . م وتقرير عقابهاالالزمة شرعاً لثبوت الجرائ

يرى المجلس إعالن هذه العقوبة عـن طريـق وسـائل    : ثالثاً
نبينـا محمـد وآلـه     وصلى اهللا وسلم على عبده ورسـوله . األعالم
  . وصحبه

  

 الصادر في الدورة) 148(قرار رقم. مجلس هيئة كبار العلماء

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي " 12/1/1409الثانية والثالثين بتاريخ 

  )" 181/ص(الثانيالعدد 
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