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 حرية االجتماع والتظاهر 
بين جدلية الحقوق والحريات واعتبارات األمن القومي

تأليف:  د. يحيى عطوة الزنط

الناشر: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

جامعة الدول العربية )القاهـرة، 2020(

ممــا ال شــك فيــه أن »مســألة حقــوق اإلنســان« باتــت تحتــل مســاحة واســعة مــن االهتمــام الدولــي فــي الوقــت الحاضــر، 
وأصبحــت مــن أهــم دعائــم مــا يســمى بالنظــام العالمــي الجديــد ؛ ولدورهــا البــارز فــي كافــة مناحــي الحيــاة املعاصــرة السياســية منها 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وعلــى كافــة املســتويات الوطنيــة والدوليــة، بــدأت هــذه املفاهيــم تشــق طريقهــا 
لالســتقرار فــي ضميــر املجتمــع الدولــي، وصــارت مــن أهــم معاييــر التنافســية العامليــة بيــن الــدول، وأحــد أهــم مظاهــر التقــدم 
 لربطهــا بعمليــات 

ً
 نحــو مفاهيــم أكثــر مرونــة واتســاعا

ً
والتحضــر اإلنســاني، وتتجــه مفاهيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان حاليــا

التنميــة الشــاملة واملســتدامة، ودعــم التعــاون املشــترك فيمــا بيــن الــدول لترســيخ ثقافتهــا.

وفــي هــذا اإلطــار، تنــاول الكتــاب مفاهيــم »الحقــوق، والحريــات، والتفريــق بينهمــا، ثــم نتنــاول »مفهــوم األمــن القومــي«، فــي 
هــذا املحــور، لتوضيــح العالقــة فيمــا بينهمــا، وتحقيــق فرضيــة الدراســة، بــأن ثمــة عالقــة تكامليــة فيمــا بيـــن الحريــات والحقــوق 
العامة، وبين األمن القومي للدولة، يتم تنظيمها وفق املواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية، وعليه، فقد تم تقسيم 

الكتــاب منهجًيــا إلــى خمســة محــاور، علــى النحــو التالي:

املحور األول: ضبط املفاهيم املتعلقة بجدلية الحقوق والحريات. 
: ماهية الحق. 	 

ً
أوال

ثانًيا: ماهية الحرية.	 

طلق والنسبي.	 
ُ
ا: الحريات بين امل

ً
ثالث

رابًعا: الفرق بين الحق والحرية.	 

خامًسا: خصائص حقوق اإلنسان، وتصنيفاتها.	 

سادًسا: نطاق التزامات الدول املتعلقة بحقوق اإلنسان، اشتراطات فرض قيود عليها وحرية التعبير بصفة خاصة.	 
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املحور الثاني: الحقوق والحريات »مقاربة أمنية« 
: الحقوق والحريات من منظور »الدولة«.	 

ً
أوال

عضلة األمنية االجتماعية والتوجه نحو أنسة الفكر األمني.	 
ُ
ثانًيا: امل

عاصرة.	 
ُ
ا: مفهوم الحقوق والحريات من منظور مدرسة األمن اإلنساني امل

ً
ثالث

رابًعا: مرتكزات الحقوق والحريات من منظور األمن اإلنساني.	 

خامًسا: أبعاد األمن اإلنساني، وعالقته بالحقوق والحريات.	 

املحور الثالث: جدلية الحق في حرية التظاهر السلمي، وأنماط ونماذج استجابة متخذي القرار لها.
: ماهية حرية الحق في التجمع والتظاهر.	 

ً
أوال

ثانًيا: تعريفات االجتماع والتظاهر السلمي في القانون املصري.	 

لسلمي ّوعالقته بالحقوق والحريات العامة.	 
ّ
لتظاهر ا

ّ
ا: أسباب ا

ً
ثالث

رابًعا: النظريات املفّسرة للتظاهر.	 

خامًسا: اتجاهات تأثير التجمع والتظاهر السلمي على متخذ القرار.	 

سادًسا: نموذج »Easton David« لتحليل القرار السيا�سي في سياق حق التظاهر.	 

املحور الرابع: تنظيم حق التظاهر والتجمع السلمي في املواثيق الدولية واإلقليمية. 
. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.	 

ً
أوال

ثانًيا. العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.	 

ا. التشريعات الدولية اإلقليمية.	 
ً
ثالث

رابًعا: القيود على الحق في التجمع والتظاهر السلمي في املواثيق الدولية العتبارات األمن القومي.	 

املحور الخامس: »دسترة حق التجمع وحرية التظاهر السلمي« دولًيا، وعربًيا، ومصرًيا. 
 	.

ً
: الحق في التجمع والتظاهر السلمي في بعض الدساتير دوليا

ً
أوال

ثانًيا: الحق في التجمع والتظاهر السلمي في بعض الدساتير العربية.	 

: دســترة حــق التجمــع وحريــة التظاهــر الســلمي فــي مصــر، واســتخدامها لقنيــة التنميــة فــي تحقيــق الدســتور علــى 	 
ً
 ثالثــا

أرض الواقــع.

املحور السادس: موقف بعض التشريعات القانونية من »تنظيم حق التجمع وحرية التظاهر السلمي«.
: تنظيم القانوني لحق التجمع وحرية التظاهر السلمي في بعض الدول األجنبية.	 

ً
أوال

 ثانًيا: تنظيم القانوني لحق التجمع وحرية التظاهر السلمي في مصر.	 

ا: الضوابط القانونية والتنظيمية لُسلطة أجهزة الشرطة في مصر حيال حق االجتماعات والتظاهرات السلمية.	 
ً
ثالث

املحور السابع: منهجية وضع سياسات األمن القومي في سياقي »حقوق اإلنسان وتهديدات ظاهرة التظاهر«
: ماهية تهديدات األمن القومي في سياق حرية الحق في التظاهر.	 

ً
أوال

ثانًيا: تصنيف الدول حسب قدرتها على مواجهة التهديدات األمنية وخصائصها ومنهجية تقييمها.	 

ــا: كيفيــة توظيــف الحــق فــي تنظيــم التظاهــر والتجمــع، واســتراتيجياتها املســتخدمة لتهديــد األمــن القومــي للدولــة 	 
ً
ثالث

املعاصــرة، ومؤشــرات قياســها.

رابًعا: منهجية وضع السياسات األمنية في سياق حقوق اإلنسان.	 

وأخيـًرا، ال يبقى لنا إال أن نستدعى مقولة »العماد األصفهاني« إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتاًبا في يومه إال قال في غده : 
رك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم 

ُ
لو غّير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو تقدم هذا لكان أفضل، ولو ت

العبر على استيالء النقص على جملة صنائع البشر.


