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 د. العربي بجيجة

السياسيةباحث في القانون العام والعلوم 

 -املغرب-جامعة محمد الخامس 

: امللخص ) باللغة العربية (  

يشكل امللف السوري أحد القضايا األساسية في السياسية الخارجية األمريكية في عهد "دونالد ترامب"، التي تأخذ اهتمام الرئيس 

وزارة الخارجية أو في األمن القومي أو في البيت األبيض، لكون هذه االدارات تمثل الفاعل األساس ي في رسم األمريكي وفريق عمله في 

املعالم والتوجهات التكتيكية واالستراتيجية، ورسم أبعادها وتفاعالتها في عالقة الواليات املتحدة األمريكية مع محيطها االقليمي أو 

 الجهوي أو الدولي.

، قد أكد على ضرورة 2016األمريكي الحالي السيد "دونالد ترامب" خالل حملته االنتخابية في الرئاسيات سنة  وإن كان الرئيس

التعجيل في تسوية األزمة السورية والقطع مع مرحلة الال استقرار والال أمن، فإن واقع ممارسته ملهامه بعد توليه مسؤولية رئاسة 

تقويض العملية السياسية والعمل على فرض وقائع ميدانية جديدة، يعد هاجسا لإلدارة الواليات املتحدة األمريكية، أثبت أن 

الحالية مقارنة مع اإلدارة السابقة في عهد أوباما، حيث يعمل على اعتماد املعارضة السورية والوسائل العسكرية املتاحة 

 كدعامات لفرض تلك الخيارات.

، وهو ما يؤطر حسابات الساسة والخبراء األمريكيين في شتى املجاالت، يشكل أحد إن استمرار الوضع وفق مخرجات واقعه الحالي

أهم التحديات املعيقة لبلوغ تسوية حقيقية لألزمة السورية في األمد القريب، وفق املقدم من تصورات ملعالجتها في بعديها الحالي أو 

شروعها املؤسس على اختراق الحدود، وانتهاك سيادتها والعبث االنتقالي، ريثما تنتهي )اإلدارة األمريكية( من تثبيت دعائم م

 بخرائطها الجغرافية والسياسية، لتأزيم أوضاعها أكثر من ما تعرفه حاليا من أزمات في شتى املجاالت.

: تاحيةالكلمات املف  

مناطق تخفيف التوتر  –مفاوضات جنيف  –إدارة ترامب  –األزمة السورية  . 
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 مقدمة

بمنأ عن صفة  ةاستمرار توجه الدولومنهج تتأسس منظومة الحكم في الواليات املتحدة األمريكية، على عقيدة 

ال يرتبط بهذا  ام الدولة بكيفية منتظمة ومضطردةوتوجه املسؤول األول في البيت األبيض، فدوام استمرار عمل نظ

إعدادها استنادا على خبرة استقر  استراتيجيةخرجات خطط ما باالنخراط في تنزيل مالرئيس أو ذاك أو بفرق عملهم، وإن

ومستشاري األمن القومي والبنتاغون، بما يتوافق مع أسس السياسة االستراتيجية األمريكية خبراء البيت األبيض 

 في أنظمة الحكم عبر خارطة العالم بمختلف تناقضاتها. املتجذرة

، ال ترتبط أبعادها االقتصادية والسياسية بطبيعة عليه تعارفن السياسة األمريكية وتوجهاتها كما هو إ

سياس ي  يتداخل فيها البعد الجيو ،بتوجهات مستقبلية تقاس بعقود من الزمن اء أو بفرق عملهم، بقدر ارتباطهاالرؤس

كلما تطلب األمر تحيينها بما يتوافق مع املتغيرات الدولية يتم الثقافي، و  ،السياس ي، باالقتصادي، باالجتماعيبالتاريخي، ب

ذلك.

Abstract 

Constitute the Syrian crisis one of the key issues in American foreign policy in the era of Trump, which 

takes us President "Donald Trump" and his team at the State Department or the national security or in 

the White House, the fact that these departments represent the primary actor in delineations and 

orientations Tactical and strategy, the United States relationship with regional or international or 

regional surroundings. 

Though ' "Donald Trump ' during his campaign in 2016 year alraeasiat, stressed the need for a speedy 

settlement of the Syrian crisis and pieces with no stability and security, the reality of the exercise of his 

functions after taking the responsibility of chairing the United States proved to undermine the political 

process And work on new field facts concern the current administration, compared with the previous 

administration in the Obama era, with the adoption of the Syrian opposition and military means available 

to enforce those options. 

That situation continuing as the output current reality, which frame the accounts politicians and us 

experts in various fields, constitutes one of the major challenges obstructing real settlement of the crisis in 

the short term, as submitted by perceptions of processed in current dimensions or transition, pending (

U.s. Government) of consolidating its founder to penetrate the border, violating its sovereignty and 

geographical and political maps, exacerbating their more than what you know now of crises in various 

areas. 

Keywords: 

The Syrian crisis – Government Trump – the Geneva negotiations – Stress relief areas. 
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في  توليها تدبير منظومة الحكممن سنة خالل مدة نصف  د ترامب"النبرئاسة "دو  عملت اإلدارة األمريكية

 تصريحات حيانا جدية فيطيها مع الشأن السوري، تبرز أتباع سياسات غامضة في تعا، على إالواليات املتحدة األمريكية

بالجدية  االلتزامبدعوة أطراف الصراع )النظام السوري/ املعارضة( إلى  ،السياس يتفعيل الحل توفير سبل ل الساسة

بينما تعمل أحيانا  اع،بعد ستة سنوات من الصر  سورياواملسؤولية في البحث عن خيارات تنهي حالة الال استقرار في 

 .لفرض موافقها على االدارة السورية والدولية أخرى على التلويح بالخيار العسكري 

الغموض الهاجس املسيطر على كل حالة  ،يجعل هذا التضارب في السياسة األمريكية تجاه األزمة السورية

 "الربح والخسارة" حصالتمو  لفوائد جيد مدركين بشكلمتابع لتوجهاتها، وإن كان صناع القرار في اإلدارة االمريكية 

مهم يلذلك فإن تقي .املتسارعة وفق منطق "نظرية اللعب" القضية مع مجرياتفي كل تكتيك ينتهجونه  1بالنسبة لهم،

جيوسياسية داخل املحيط وارتباطاتها باملتغيرات الالسورية، ة نية والسياسية داخل الدولاملستمر للتحوالت امليدا

قد يأخذ وقتا ، هي الكفيلة ببلورة خيارها املستدام من هذه األزمة، ولو أن ذلك تأثيراته على املستوى الدولياإلقليمي و 

ليتحدد للمتابعين للقضية وتفاعالتها.

 أهمية الدراسة

فقي والعمودي بين األنظمة والشعوب التي ترتبت الصراع األ تمثل األزمة السورية أحد أبرز القضايا االقليمية، 

من انعكاسات هددت األمن القومي االقليمي، وما أفرزته من  والقوى الدولية خالل العقد األخير، بفعل ما تمخض عنها

 ستؤثر على مستقبل املنطقة في السنوات املقبلة.نتائج 

 أو ،سواء في عهد إدارة الرئيس األمريكي األسبق "باراك أوباما" ،من شأن تدخل الواليات املتحدة األمريكيةإن 

، أن يساهم في تقويض العملية السياسية وتأخير بلوغ ونالد ترامب"ئيس "داالدارة األمريكية الحالية في عهد الر  خالل

التسوية املأمولة، بجعلها أحد دواليب "صناعة األزمة" في مختلف أرجاء املنطقة، اعتبارا ملكانتها االستراتيجية في دعم 

"محور املقاومة" أو إضعافه، بناء على كيفية حل األزمة وإعادة رسم خارطة التحالفات.

 اف الدراسةأهد

يمكن الوقوف على مجموعة من األهداف التي تلخص اهتمامنا بالبحث في هذا املوضوع، لعل أبرزها:

 األزمة السورية بعد ستة سنوات من الصراع بين النظام السوري والعارضة، وتدخل القوى   تحليل

 الدولية الكبرى على خط املواجهة,

  وتأثيراتها في إعادة تشكيل الخارطة الشرق األوسط واقع الصراع الدولي حول منطقةالوقوف على ،

 السياسية.

  رؤية االدارة األمريكية في عهد الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" لألزمة السورية، في ظل توتر توضيح

 سياس ي وعسكري وأمني واقتصادي في منطقة الشرق األوسط.

  من وقائع الواليات املتحدة األمريكية فرضه تالسياس ي، وفق ما إبراز دور إدارة ترامب في توجيه الحل

 ، لضمان سريان مصالحها االستراتيجية.)مناطق تخفيف التوتر( ميدانية

  استشراف أفق الحل السياس ي إلنهاء األزمة السورية، وفق مخرجات "نظرية اللعب" في العالقات

 الدولية.

1
وإدارته لملفات الصراع في الشرق األوسط، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، أطلع عليه د ترامب النزياد عقل، رؤية دو -

.2017شتنبر  10بتاريخ 
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 اإلشكالية

، الكثير من مريكية في عهد الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"في األزمة السورية ودور االدارة األ يثير البحث 

للوقوف على واقع األزمة السورية من مختلف مستوياتها، غير أننا  ايقاالشكاليات املتداخلة التي تتطلب تحليال عم

 البعد املرتبط بدور إدارة ترامب في توجيه حل األزمة السورية.سنعمل في هذه الدراسة على تحليل 

من  القضية السوريةفي  لتوجهات إدارة ترامبتنا ملعاجلة مقارب منه ال املركزي الواجب االنطالقالسؤ  يرتبط

خالل:

، وفق ما تفرضه الوقائع السورية ترامب في توجيه حل القضية األمريكية في عهد دارةإلى أي حد ستعمل اإل 

امليدانية من ضغوط في توجيه القرار الدولي والوطني؟.

 املتبعاملنهج 

بالنسبة  حقائق علمية مؤسسة على لبلوغ نتائج  ،التي يمكن اتباعهاتشكل مناهج البحث العلمي األداة الرئيسية 

، لإلحاطة بمختلف دراستنا هاته على املنهج النسقيقيد الدراسة، لذلك اعتمدنا في أو االجتماعية لظواهر السياسية ل

تحليل أبعادها في ظل على املنهج التحليلي لو  وتفاعالتها الداخلية والخارجية،الجوانب املتدخلة في القضية السورية 

تدخل االدارة األمريكية في عهد ترامب، لفرض وقائع ميدانية جديدة ستأثر بشكل أو بآخر في تسوية القضية السورية، 

في ظل مشهد سياس ي متأزم في املنهج الوصفي لوصف األحداث والتطورات التي تعرفها القضية السورية، كما اعتمدنا 

 منطقة الشرق األوسط.

 ارتكازمن خالل طرح عدة فرضيات، تشكل محددات  الرئيسية للدراسة سنعمل على االجابة على اإلشكالية

لعل أبرزها: الخارجية األمريكية في عهد ترامب.توجهات السياسة 

 الفرضيات

 مقابل مواجهتها للنظام. املستويين السياس ي وامليداني املعارضة علىطراف الواليات املتحدة األمريكية أل دعم (  1

 م السوري في الشق السياس ي للقضية، مقابل دعم املعارضة في الشق امليداني.الوقوف إلى جانب النظا(  2

 التي تمر من منطقة الشرق األوسط. السورية في سياق التحوالت الجيو سياسيةتعويم القضية (  3

الشرق  بما يتوافق مع حسابات االستراتيجية األمريكية في منطقةالسورية تمطيط الزمن السياس ي لألزمة (  4

 األوسط وتأثيرات ذلك على النظام السياس ي الدولي.

لتأزيم الوضع الداخلي تسوية سياسية للقضية السورية في األجلين القريب واملتوسط،  حصول ( الدفع بعدم  5

وتوتر سياس ي وعسكري وعدم االستقرار االقتصادي من تصعيد هي عليه اآلن فق املسدود، أكرر مما والدولي ببلوغها األ 

واألمني.

ها بالدراسة املتأنية إن تحليل هذه الفرضيات املتناقضة في شق واملتداخلة في آخر، يحتم علينا الوقوف علي

الخارجية األمريكية في عهد من تحديد معالم السياسة  نانيتمكل ،ترجح إحداها أو بعضهاقصد بلوغ إجابات  واملستفيضة

. اتجاه األزمة السورية "ترامبد الن"دو الرئيس األمريكي 

 ألجل ذلك سنعمد على تقسم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين:

 الدراسة محاور 

الراهنة لألزمة السورية في حسابات إدارة ترامب بعاداألالفقرة األولى: 

 السوريةاألزمة  في  ترامب سياسةقبل الثانية: مستالفقرة 
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هي الكفيلة بالوقوف على تحديد  ،وما تفرضه من خياراتملعالجة اإلشكالية املطروحة تباع هذه املقاربة إن إ

من قبل األطقم  استشراف املقاربة املبلورةالتوجهات الراهنة للسياسة الخارجية األمريكية في عهد ترامب، ومن ثم 

السوري، بما ستعتمده من محددات تمكننا من الوقوف على أبعاد هذا التوجه، مستحضرين  املكلفة بإدارة امللف

خالل ف على تحديد توجه السياسة الترامبية في سوريا و خارطة طريق للوقك ،الفرضيات واالحتماالت املستعرضة أعاله

.القادم من مراحل إدارتها للقضية السورية

 األبعاد الراهنة لألزمة السورية في حسابات إدارة ترامب الفقرة األولى:

د الندو "وبداية والية خلفه  "ك أوبامابارا"عملت االدارة األمريكية خالل نهاية والية الرئيس األمريكي األسبق 

راف املتدخلة والفاعلة األطمع و  2،في تعاملها مع الوضع السوري غامضة وغير واضحة املعالمة اتباع سياسعلى  "،ترامب

 مليداني أو على املستوى السياس ي.سواء على املستوى ا في تأجيجه،

خلف هذا الوضع حالة من الترقب بين صناع القرار داخل منظومة الحكم السورية، وداخل الدوائر الضيقة في 

علن عنها في الحمالت االنتخابية السياسة الداعمة للمعارضة السورية، لكون التصريحات واملواقف امل وتحديد بلورة

بعد تولي تدبير شؤون إدارة الحكم. السياسية عادة ما ال تعبر عن حقيقة األفعال واملمارسات

 فماهي أبرز تجليات التناقض الراهن في معالم السياسية الخارجية األمريكية؟.

 امليدانية  املقاربة غموض أوال:

ما تفرضه من مخرجات ب ،الوضعداني حالة من التجاذب تجاري به متغيرات يفي تعاطيها امل ع إدارة ترامبتتب

القوى الفاعلة إقليميا على مستوى  ين ونظرائهم األوروبيين، وبعض منتناقض في الغالب حسابات الساسة األمريكي

 منطقة الشرق األوسط. 

ها على الحيز الجغرافي لسوريا ووقائع املشهدين امليداني والسياس ي، صبحت حيثياتخالل السنوات األخيرة أ

توجهات النظام السوري، بفعل التدهور املتنامي لقوى املعارضة املسلحة بمختلف توجهاتها  إلى حد كبير سايرت

من توسيع مناطق النفوذ الخاصة بالنظام السوري. وما  بنيتهاااليديولوجية، ساهم تكريس عقيدة االنشطار في 

املتوافقة في الظاهر واملختلفة في العمق، إال أحد العوامل الوجيهة بين كتل املعارضة،  قات والصراعات البينيةاالنشقا

 وفق ما توجته من إنجازات في بداية تأسيسها. ،رتها على الصمودمقد إلضعاف

ما أتاح للنظام  ووفرت عوامل تسارعه، املعارضة فرض هذا الواقع مخرجات عمقت فجوة االنكسارات بين قوى 

 غرافية السياسيةحسابات الجران، إلى الرفع من مستوى تقييم كم مع حلفائه خاصة روسيا وإيالسوري بتنسيق مح

وتكييفها مع املتغيرات الدولية، ألجل بسط السيطرة على املواقع ذات البعد االستراتيجي في مستقبل الصراع امليداني، 

وآخر على مستوى الحدود السورية خصوصا  ،تراب السوريال داخل ق عدة منوهو ما توجه بتحرك متوازي في مناط

 .الشرقية )العراق( والجنوبية )األردن(

مناطق خاضعة لسلطتهم السياسية  بإقامةخياراتهم على امليدان السوري، مريكيين لفرض تحرك األ 

القواعد العسكرية  قدرتإنما هو توجه للحد من التقدم املحصل لفائدة النظام وحلفائه التقليديين، وقد  والعسكرية،

2
:2017شتنبر  10كيف تدير إدارة ترامب األزمة السورية، السودان اليوم، أطلع عليه بتاريخ  -

alsudanalyoum.com/2017/04/25.
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على مستويين  3عشرة قواعد عسكرية في الداخل السوري،في حدود صائيات وفق أخر االح األمريكية املحدثة في سوريا

 اثنين:

محاذية  بإقامة قواعد عسكرية ميدانيةت شهدت هذه املنطقة بروز توجها ( منطقة الشمال السوري:أ

رض خياراتها في ة، تعمل على فية من تركيبة غير متجانسكغالبية سكان األكراد في منطقة يتركز فيهالألراض ي التركية، 

عسكرية "قوات سورية عقود من مطالبتها بتقرير مصيرها، دعمت االدارة األمريكية وحداتها ال بعد االستقالل الذاتي

بالسالح والعتاد لتحقيق أحد أهدافها االستراتيجية. 4الديمقراطية"،

تشكل املنطقة الفاصلة بين الحدود السورية والتركية، أحد املحددات الرئيسية في توجيه إدارة الصراع، وفق 

تقدما في مشروعه، ولعل التوجه األمريكي  قحسابات كل طرف من أطراف املعادلة السياسية أو العسكرية، إن هو حق

القاض ي باختيار هذه املنطقة ودعم تركيبتها بالقوة العسكرية، إنما هو خيار للضغط على الدولتين السورية والتركية 

 لالذعان لحسابات األمريكيين.

قوات سوريا "دعم ت محاوال خالل كيانها، من ترى تركيا في التحرك األمريكي بجانب حدودها تهديدا استراتيجيا ل

كي ملا لها من امتداد لعقيدة حزب العمال الكردستاني في اعتقاد القيمين على إدارة الشأن السياس ي التر  ،"الديمقراطية

تلمس فيه الحكومة السورية انتهاكا لسيادتها وتطاوال على مقومات سلطتها السياسية، و  واملمسكين بزمام املبادرة فيه،

غل الفصيل يرها لشؤونها العامة، وهو ما يجعل االدارة األمريكية في صراع على جبهتين متناقضتين، تستمن تدب اوانتقاص

 العسكري للضغط عليهم بوقائع امليدان على حساب مخرجات السياسة.

أن يؤثر  داخلهالدولة السورية، من شأن التوغل يشكل الوسط السوري عمق  ( منطقة الوسط السوري:ب

بما يتيح من توزيع لألدوار والوظائف في ، تكتيكي واالستراتيجيال البعدينفي  السلطة السياسية السوريةعلى دور  سلبا

 كاملعارضة املسلحة القوى املتداخلة في الصراع امليداني من طرف ، املسيطر عليهتدبير الحيز الجغرافي والسياس ي

 ح هذه األخيرة وفق حسابات إعادة توزيع األدوار.وإن كانت مساحتها تتقلص لصال الواليات املتحدة األمريكية،و 

في الحد من األدوار التدخلية للنظام السوري في مناطق  ،لى األرضتسمح طبيعة القواعد العسكرية املحدثة ع

يدانية، وفق حسابات الجغرافية السياسية لخبراء تسيطر عليها القوى املنازعة لها في الشرعية السياسية وامل 5محددة،

ارة األمريكية، ما يجعل من هذا التداخل مسألة ال تتوافق مع طبيعة املرحلة وال مع رهاناتها، وإن كانت عامال مساعدا االد

في ضبط إيقاع الفاعلين وتوجيه خططهم ملا يخدم توجهاتها في املراحل القادمة.

 تدعيم مساعي األطراف لالنخراط في العملية السياسية ثانيا:

بلورة تسوية مللف األزمة  في ،ملتحكمين في صناعة القرار الدوليالفاعلين السياسيين اتتضارب حسابات 

، عملوا على اتباع الخيار السلمي كخيار ها بالطرق العسكريةحلتفبعد فشل كافة املحاوالت الرامية لحلالسورية، 

3
 ،2017شتنبر  10لمواقع القواعد األمريكية في سوريا والبنتاغون يبدي قلقه، أطلع عليه في سرية  تركيا تنشر خريطة -

http://www.almrasel.net/?p=21668

4
 10هل تقع "روج آفا" تحت السيطرة الروسية وتتحول إلى سيناريو "نموذج ترانسنيستريا"، المركز الديمقراطي العربي، أطلع عليه بتاريخ  -

:2017شتنبر 
http://democraticac.de/?p=48964.

5
سات السياسية االدولي؟،مركز األهرام للدرصافينار محمد أحمد، الضربة العسكرية األمريكية ضد سوريا ... هل تتغير معادلة الصراع  - 

:2017شتنبر  11واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ 
http://acpss.ahram.org.eg/News/16272.aspx.
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ملا  ،يشد به أطراف الصراع إلى االقتناع بجدوائية املقاربة ازمنا سياسي منهجية يقتض ي تنزيلهاأنه يتطلب ولو  6مستدام،

 .على مختلف أطراف معادلة الصراع من مسارات وخياراتتفرضه في 

في تصريحات ساستها ودبلوماسييها  ،شكلت االدارة األمريكية أحد القوى الدولية املساندة للعملية السياسية

التي جمعت  "لجوالت املكوكيةل"خرجات العملية املو العديد من املبادرات  عرقلتحيث ، واملعرقلة لها على مستوى األجرأة

 وعلى من يسايرونهم التوجه، قوة تأثيرها على أطراف املعارضة في جنيف، بفعلعلى طاولة املفاوضات الصراع  أطرافبين 

 كورقة تتخذها االدارة األمريكية لتوجيه العملية السياسية وفق حسابات الوضع امليداني واالقليمي والدولي.

من األشهر األولى بداية  معو  ،2016للرئاسيات سنة  خالل مرحلة الحملة االنتخابية كيةياألمر دارة اإل ظت حاف

املؤسس على  على نمط اشتغال االدارة السابقة دون تغيير توجهها الخارجية، لسياسةتدبيرها ل تولي حكومة ترامب

، قصد "التيه السياس ي"مرحلة  تؤسس لبلوغ انعكاساتالحفاظ على الوضع السياس ي في مرحلة الجمود، بما له من 

 .في منطقة الشرق األوسطاالنفتاح على مسارات أخرى تتوافق مع مصالح االدارة األمريكية 

تضارب مواقف وتصريحات الهيئات املكلفة ببلورة وصياغة توجهات السياسة الخارجية  يعكس هذا التوجه

 ، فيما يلعبه كل طرف من(البنتاغون  األمن القومي، وزارة الخارجية،مجلس للواليات املتحدة األمريكية )البيت األبيض، 

وفق ما يتمتع به من صالحيات، تؤثر في أحيان  على الساحة الدولية ر في فرض خياراتهيثوالتأ 7في رسم معاملها،فاعل  دور 

 التوجه العام املؤطر ملنهجية العمل الحكومي.كثيرة على 

ما تعيشه األزمة السورية من تقويض للحل السياس ي، إنما هو نتاج لهذا التضارب بين الفاعلين في صناعة 

تي تشهدها موازين القوى في بعيدها االقليمي مجريات التغيرات ال وتفاعله البنيوي معالسياسة الخارجية األمريكية، 

لفرض  )االدارة األمريكية( نهج يؤطر مخرجاتهاإنما هو تغذية مل ،في كونه تضاربا في املصالح اعتقدناساد وإن والدولي، 

اختياراتهم على أطراف الصراع ووكالئهم في داخل املنطقة وخارجها.

 السورية األزمة مستقبل سياسة ترامب  في الفقرة الثانية:

الشرق األوسط، بشكل تكتيكي  منطقة السورية على غرار باقي القضايا اإلقليمية في القضية تساير إدارة ترامب

 ، بل تتخذ مواقفاملتداخلة عنها وتتجاهل تفاعالتها "ترفع اليد"دتها، وال هي علها تتدخل بشكل مباشر في تخفيف حال يج

 بالخيط الناظم لألزمة، احكام قبضتهالها تحاول من خال .املتصارعة واملتنازعة الشرعية فاطر بين مصالح األ  توافق

ون أن تحدد موقفا واضحا يقيد أفعالها املستقبلية، د رهاناتهاو  مقاصدها بما يتوافق مع دارتهاإوتعمل بموجبه على 

 .وممارساتها

لمعارضة في قضايا باملوازاة مع دعمها لقضايا، تعمل الواليات املتحدة األمريكية على دعم النظام في بعض ال

وبالنظر للمكانة التي تحظى بها الواليات املتحدة األمريكية في  لدى هذا الطرف أو ذلك. التزاماتهاأخرى، وتارة تتنصل من 

و العسكري العالم واملصالح الحيوية املمسكة بزمامها، تجعل جميع األطراف بحاجة للدعم األمريكي سواء منه السياس ي أ

 او االقتصادي.

: السياق واألهدافدعم مقاربة مناطق تخفيف التوتر أوال:

6
المركز الديمقراطي  الطبعة األولى، برلين )ألمانيا( بجيجة العربي، شذرات من الصراع الجيو استراتيجي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، -

.09، ص: 2017 سنة العربي،
7

 11عمر دراج، إدارة ترامب والفراغ في السياسة الخارجية األمريكية، المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ  -
:2017شتنبر 

http://www.eipss-eg.org. 
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ليست سوى نتاج لحلقة من النقاشات العميقة  ،مناطق تخفيف التوترما يصطلح عليه باملناطق اآلمنة أو 

في صيغة حرصت على التوفيق بين مختلف الخيارات املطروحة على طاولة الدوائر الضيقة لصناعة القرار الدولي،  اخلد

، بما تخفيه من تهديد وأطراف الصراع في سوريا الفاعلة في رسم وتوجيه معالم السياسة الدوليةاملفاوضات، بين القوى 

 واضح لوحدة أراض ي الدولة السورية.

من أطراف الصراع والحلقات التي  معالم هذه املناطق وال املساحة املشمولة بها، إال بعد أخذ كل طرف ترسملم 

االستراتيجي، والقدرة على تأخذ بالحسبان نقاط التمركز وطبيعة املوقع تسير توجهاته ويسايرها حساباته الخاصة، ل

على الطرف املشمول بها، من حيث قدرته مغلقة ا منطقة لتجعل منهو إعادة االنتشار، في الهجوم أو االنسحاب أ الحركة

خلين لتأمينها والتخفيف من حدة واملتد ، ومفتوحة في وجه الفاعلينواستثمار جهوده في تأهيل ميزان قوتهعلى مواكبة 

ات العسكري، لتأمين عملية السالم واملصالحة بين األطراف في مرحلة تعايش قبل انخراطهم في تنزيل مخرج هاتوتر 

 العملية السياسية بمختلف توجهاتها.

ملناطق تشمل كامل محافظة إدلب، )ا في الشمال والوسط والجنوب السوري تخفيف التوتر مناطقت ثأحد

ارتبطت خصوصا ، 8(وأجزاء من محافظات الالذقية وحلب وحماة وحمص ودمشق "الغوطة الشرقية"، ودرعا والقنيطرة

وامتداد في صفوف املعارضة السورية املسلحة، دون غيرها من تلك التي يسيطر عليها املحافظات التي تعرف تجذر ب

تحسبا ألي هجوم من شأن  9النظام السوري، مرده باألساس تأمين وجود الكيان املعارض وحفظ أمنه في مناطق بذاتها،

ل السنتين األخيرتين، مقارنة مع الجيش العربي السوري شنه على معاقل املعارضة، خاصة بعد االنكسار الذي عرفته خال

 ين من بداية الحراك السوري.ية تحركاتها خالل السنتين األوليدينامية وفاعل

، ترتبط غير أن تحركات الجيش العربي السوري خالل األشهر القليلة املاضية نحو الحدود الجنوبية والشرقية

على بعض  اميتها، باالنتقال من وضع سيطرة قوى املعارضةطبيعة املعادلة وتركيبة القوى الفاعلة في دين يرتغيب أساسا

في  السوري عليها.إلى سيطرة النظام  2017الذي دخل حيز التنفيذ شهر ماي/ أيار  ،املناطق املشمولة بتخفيف التوتر

في مختلف تخطيط يعاكس إرادة االدارة األمريكية الرامية إلى السيطرة ميدانيا وسياسيا على الوضع السوري، والتحكم 

 تفاصيل إدارتها لألزمة القائمة بين القوى الداخلية والخارجية.

ولعل من بين ما قد يترتب عن هذا الوضع إن هو ساير هذا املنحى، إحداث قدر كبير من التباين بين األطراف 

ن جملة مقترحات يعمق فجوة الخالفات بينهم، ولو أن املفاوضات ساهمت في إحداث قابلية للتوافق على بعض النقاط م

دارة مناطق تابعة لها لسوري، بمنح املعارضة حرية التصرف في إفرض أمر واقع على النظام ا مع قابليةالحلول املقدمة، 

في مختلف املستويات، ما يجعلها على قدر من ممارسة مظاهر السيادة في النفوذ الترابي لتلك املناطق اآلمنة أو املؤمنة 

 . ن طبيعة توجهاتهاحسب االعتقاد السائد م

دعمت الواليات املتحدة األمريكية في عهد ترامب هذا التوجه، والزمته بتصعيد عسكري خالل الستين يوم األولى 

 صنف من توليه منصب الرئاسة األمريكية، بتوجيه ضربة عسكرية ملطار الشعيرات العسكري بخمسين صارخ من

ض مستلزماتها الحساسة من أجهزة ورادارات وطائرات، وذلك للعمل ، خلف أضرار جسيمة على بنيته وبع"التوماهوك"

                                                           
8
 :2017شتنبر  11خريطة المناطق التي شملها اتفاق تخفيف التصعيد في سوريا، موقع المنار، أطلع عليه بتاريخ  - 

http://www.almanar.com.lb/1989183. 
9
 .23، ص: مرجع سابقشذرات من الصراع الجيو استراتيجي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، المركز الديمقراطي العربي، بجيجة العربي،  - 
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على الشركاء والفاعلين لتوجيه و على فرض خياراته على الصعيدين الداخلي )امليدان السوري( والخارجي )مجلس األمن(، 

 القرار في القضية السورية وفق إرادتهم.

وفق منهجية  اخلة، دورا كبيرا للتأثير في الوضع امليدانيفي عهد ترامب وفق أنساق متد ارة األمريكيةلعبت االد

الفاعلين الدوليين رضة السورية والقوى االقليمية و مع الحلفاء في املعامن داخل االدارة نفسها، و  األدوارلتبادل وتوزيع 

بة تدبيره، بما مواك التحكم في املكيانيزمات الفاعلة في صناعة الفعل والقدرة أيضا علىمن خارجها، يعكس قدرتها على 

 املعلنة والخفية.حركاتهم تفي إدارة ترامب تتحكم  وأوراق مجرد خيوط يجعل بعضهم

لتوغالتها في الحدود الشرقية امليدانية، دعما ومحددا أساسيا  ر الغطاء الروس ي لتحركات النظام السورييوف

يف، وذلك لتقليل فرص انتعاش فصائل املعارضة اتفاق أستانة وجنأو الجنوبية، وفي مناطق تخفيف التوتر املشمولة ب

10في تلك املناطق، تمهيدا إلحكام سيطرة النظام عليها بعد انتهائه من عملياته العسكرية على "تنظيم داعش".

 تسويةال تقويضاملتحكمة في  األمنية والسياسية العوامل ثانيا:

 شعال فتيل شرارة ثورتهاالسورية، سواء قبل إالقضية  مخرجاتو مدخالت بنيوية على الحسابات التتداخل 

أو حتى في مرحلة البحث عن حل بين الفاعلين في تأجيجها،  دوارل مرحلة إدارة الصراع وتوزيع األ أو خال ،2011سنة 

ادة بشار يالنظام السوري بقب ، بعد عجز القوى املتداخلة في األزمة باإلطاحةسياس ي يعيد القضية إلى مربعها األول 

سد.األ 

إال أن مسألة حسم الصراع وفق الطرق السلمية والسياسية، شكل وال زال هاجسا لدى صناع القرار والفاعلين 

 طرحت تساؤالت عدة حول  عرقلة مقصودة كانت أم غير مقصودة بوعي أو بدونه،بما يعرفه من  والباحثين في املجال،

 راهات والتحديات التي تعيق بلوغهاالك على اعتبار أن، ومستدامة التأخير الحاصل لبلوع تسوية حقيقةمالبسات 

 وفي التنزيل الجيد ملخرجاتها.  السياسية ستؤثر حتما في الزمن السياس ي للعملية

تشكل العديد من العوامل الفاعلة في صناعة األزمة السورية، دعامات أساسية لتعطيل العملية السياسية، 

املستويات التالي ذكرها:االحاطة بأهمها وفق سنعمل على 

 أ ( املبررات السياسية

 مستويين: بينيمكن التمييز 

طوال  اتهاتناقض، أحد أبرز أوجه لشرق األوسط خالل العقد األخيراشكلت منطقة  :تناقضات الوضع االقليمي

وتوجهات الكيانات املشكلة لرقعتها الجغرافية، تتعمق فجوة في اختالف عميق بين رؤى  السياسية، نهضتهامراحل 

، ساهمت في التأثير بشكل كبير على وما تفرزه من اصطفافالصراعات السياسية والعقائدية باستمرار األزمات الداخلية 

ج املنطقة، إلى بين نظرائها من خار و  االقتصادية والسياسية والعسكرية قدرتها في الحفاظ على مكانة دولها في األصعدة

درجة أصبحت التناقضات جذرية بين الحلفاء التقليديين )دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينهم/ دول مجلس التعاون 

 سورية/ ...(. –سورية/ تركيا  -الخليجي 

ومن  من داخل املنطقة وتلك املساندة للمعارضة ،تعيق الخالفات العميقة بين الدول الداعمة للنظام السوري

، ملا لكل طرف من حسابات تساير نهجه في وفق مخرجات جوالت جنيف وأستانة 11، في تقويض الحل السياس يخارجها

10
شتنبر  12معن طالع، اتفاق مناطق تخفيف التوتر: السير باتجاه إعادة تشكيل المشهد السوري، مركز عمران للدراسات، أطلع عليه بتاريخ  -

2017:
www.omrandirasat.org.
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بما يؤثر سلبا على بلوغ و قتصادية والعسكرية، ا ملا يخدم مصالحه السياسية واالوتوجيهه ،السيطرة على زمام املبادرة

 تسوية تتوافق مع رهانات الشعب السوري.

، 2012السورية منذ بداية الصراع العسكري سنة املعارضة  تنقسمافصائل املعارضة: الشرخ العميق بين 

ة متناقضة في توجهاتها السياسية وااليديولوجية، تتحكم الجهات الداعمة لها ماديا وعسكريا في خطابها عدلى فصائل إ

املجاالت، بالتزامن مع تعمق الخالفات داخل التكتل  دت مع تولي سنوات الصراع ميزان قوتها في مختلفافتقالسياس ي، 

في تنامي مقدراتها وهيمنتها على  ،الذي شكل النواة الصلبة الداعمة لهذه القوى  12االقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ة تعمق نتيجبعد تصدع بنيته املؤسساتية، ا املجموعات التابعة لهسلبا ، تأثرت بعض املناطق الجغرافية في سوريا

تيكي وفق ما يناسب تقديرات كل طرف في بعديها التك ،حول مستقبل األزمة السورية الخالفات بين القوى املشكلة له

واالستراتيجي، دفع بها إلى االنشغال في مشاكلها الداخلية أكرر من اهتمامها مع القضايا االقليمية، التي لم تصبح بذات 

 الصراع ومستقبله بين دول مجلس التعاون الخليجي. مأالتاالهتمام، ولو مرحليا ريثما تتحدد 

 ب ( املبررات األمنية

ية، كما ور سألمريكية والروسية في األزمة الأثرت مواقف االدارتين ا القوى الدولية في املنطقة:نفوذ  توطين

السياسية لكل طرف تتصدر ما جعل من الحسابات ، املحدثة على األرضا بطبيعة التغيرات امليدانية متأثرت مواقفه

للبحث عن مكامن الخلل واستغاللها في تعزيز موقفه املؤيد أو املعارض لتوجهات  اهتمام صناع القرار في كال البلدين،

 النظام السوري.

، "املوصوفة باملعتدلة" ودعم أطراف املعارضة املسلحة ،العسكرية اعملت إدارة ترامب على تعزيز انتشار قواته

أساسا، لتمكين حضورها في األمد املتوسط ولو بعد بلوع الحل  السوري الوسط والشمالبفي مناطق مختلفة من سوريا 

روسيا مع  اعتمدتهالب أطراف الصراع السوري/ السوري، نفس التوجه إدماج مط باالعتباروفق تسوية تأخذ  السياس ي،

 ه وفق متطلبات املرحلة.منجا بداية األزمة وال زالت مستمرة، تجدد أساليبه وتدعم

إن من شأن هذه املقاربات أن تؤثر في األمدين املتوسط والبعيد، ليس في سوريا فقط وإنما على امتداد خارطة 

الشرق األوسط وأسيا عموما، ملا لها من ارتباط عضوي ووظيفي وبنيوي ال يمكن فصل جزء منه دون اآلخر، في 

والعسكرية، خاصة أمام التطورات التي تعرفها قضية دول مجلس التعاون الخليجي املستويات السياسية واالقتصادية 

وامللف النووي اإليرني وقضية شبه الجزيرة الكورية، تجعل كل هذه االعتبارات وبتفاعالتها املتداخلة املسألة السورية 

دم حسابات القوى الفاعلة دوليا خالل خارج االهتمام الدولي، ما يجعل من تعليق حلها الخيار املناسب واألرجح الذي يخ

 هذه الفترة.

الكيان الصهيوني ترتب حسابات القوتين  وضع ما من شك في أن :الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني

، باملحافظة على قوته العسكرية والسياسية األمريكية والروسية وحتى أطراف املعارضة خالل مرحلة الصراع العسكري 

                                                                                                                                                                                     
11

العربي، إيمان أبو زيد مخيمر، استراتيجية المصالح بين الصراع والثورة: األبعاد االقليمية والدولية في المسألة السورية، المركز الديمقراطي  - 
 :2017شتنبر  12أطلع عليه بتاريخ 

http://democraticac.de/?p=17244.  
12

،  2017أيلول ى نسق التفاعل االقليمي، مجلة العلوم السياسية والقانون، عدد الرابع، بجيجة العربي، القمة العربية األمريكية وتأثيراتها عل - 
 212ص: 

Page 14



 د. العربي بجيجة                                                                     األزمة السورية وحسابات اإلدارة األمريكية في عهد ترامب
                                                              

 

 
 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

باعتباره  13املشكلة لها، واستقراره من أي تهديد قد يلحقه، تمكينا له في املنطقة كأقوى كيان بين الدول وعلى أمنه 

األمريكية في منطقة الشرق األوسط، بعد إضعاف القوى التي كانت تشكل تهديدا الحارس األمين للواليات املتحدة 

 استراتيجيا له )العراق، مصر، سوريا، األردن(.

في الصراع السوري، بدعمه لفصائل املعارضة في اجتياح بعض  "الكيان الصهيوني"ي لعبه شكل الدور الذ

سعافهم لبعض الجرحى واملعطوبين، وقصفهم لبعض املناطق الحساسة في مناطق بلدات في الجنوب، وإاملواقع وال

 كاادنية، انتهاملناطق املعسكرية و القواعد المختلفة من سوريا، كغرف قيادة العمليات العسكرية ومخازن السالح و 

الكيان الصهيوني في  ساير القيمون عليه توجه تمكين ميزان قوةيمباشرا لسيادة الدولة السورية وتهديدا ألمنها القومي، 

 14املنطقة.

مجاراة غير القادرة على و وجعلها في عداد القوى الفاشلة  ،تمخض عن هذا التوجه إضعاف الدولة السورية

ية تفكيك لحمة شعبها وتدمير بنيتها التحتية والعبث بمقدراتها االقتصادعة التي يشهدها العالم، بعد التطورات املتسار 

السياسية، من خالل في إدارة العمليات امليدانية و  ا فاعالشكل محور والسياحية والتجارية. ما جعله )الكيان الصهيوني( ي

في كل ما يرتبط من تطورات على الصعد واملستويات ذات  ،التنسيق مع الواليات املتحدة األمريكية وحتى الروسية

 ين امليداني والسياس ي.، في مختلف األبعاد ذات العالقة بالشقاالقليمية والجهويةاالرتباط بالقضية السورية وتفاعالتها 

 ط لعبتهافي توجيه خيو  ،اسيةمحاورها األسمريكية الحالية أحد االعتبارات التي تشكل االدارة األ تفرض كل هذه 

املقترحة على العمل على تمطيط زمنه السياس ي وتعويم حلوله  ضرورة ، معواقع حاله مخرجات وفقالحفاظ على الوضع 

ها بما وتوجيه ،داثيات القضيةلقرار بين القوى الفاعلة في رسم إحأو تلك املتداولة في دوائر ا ،طاولة املفاوضات في جنيف

طبيعة التوجه القادم املتوافق مع تلك  وفقيخدم مخططاتهم في تغيير خريطة املنطقة، وإعادة صناعة الفاعلين 

 الرهانات.

رى لكون االدارة األمريكية بقيادة ترامب ت 15يفرض هذا املعطى االبقاء على بشار األسد في هرم النظام السوري،

الشرق األوسط أفضل من الفوض ى، بعد ربط ترامب هذا التوجه بسياق الحرب اإلبقاء على رجال أقوياء في منطقة في 

لكون الحفاظ على أمن املنطقة ورفع تحدياتها األمنية  16على العراق _ التي عارضها حسب قوله _ والوضع في مصر وليبيا،

 .أصبحت تفوق األطماع االقتصادية والسياسية 

  خاتمة

تأثرت هذه األخيرة بمتغيرات امليدان بنفس النسق و  ،دارة األمريكية الحاليةتأثرت األزمة السورية بتدخالت اال 

إدارة ترامب إلى العمل على مما دفع حسابات الضغط الخارجي املمارس عليها في مراكز صناعة القرار، بو  ،الداخلي

، بدل )قصف مطار الشعيرات( استعمال أساليب "القوة الضاربة" خالل األسابيع األولى من توليه منصب الرئاسة

                                                           
13

الموقف األمريكي تجاه األزمة السورية: المحددات والتحوالت، حس األنباري، ندوة حول موضوع: عدنان أبو عودة، الشريف فوزا شرف،  - 
 :2017شتنبر  12عليها بتاريخ  أطلع، -األردن-مركز دراسات الشرق األوسط 

http://mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_17.html. 

14
نوار أوليفر، الصراع على سورية "غير المفيدة" بادية الشام كمدخل لمعركة دير الزور، مركز عمران للدراسات، أطلع عليه  –ساشا العلو  - 

 :2017شتنبر  12بتاريخ 
https://www.omrandirasat.org. 

15
 د ترامب وإدارته لملفات الصراع في الشرق األوسط، مرجع سابق.النزياد عقل، رؤية دو - 

16
 12د ترامب، المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ النتوجهات السياسة الخارجية عند دويمني سليمان،  - 

 .2017شتنبر 
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

من طرف النظام السوري وحلفائه في املنطقة،  جهة موازين القوى املفروضة عليهاواملساليب "الرد املرن" أل  هااستخدام

 للحد من املخططات التي تعمل االدارة األمريكية على فرضها كواقع جديد في املنطقة.

طابع القوة ميزانا في عمقها  املتخذةو املجال الجغرافي والسياس ي السوري،  فياملفروضة أفرزت لغة التحدي 

األمم املتحدة، بالنظر إلى ارتباط موقف املعارضة  عليها شرفتي تتقويض العملية السياسية الإلى لتقدير التفوق، 

من خارجها، ما يفقد القرار السياس ي رائه من داخل منطقة الشرق األوسط و ونظ ،السورية بحسابات الطرف األمريكي

 مخرجات.ما سيتمخض عنه من  وعلى على طاولة املفاوضاتمعناه 

والخبراء األمريكيين في شتى  وهو ما يؤطر حسابات الساسة، وفق مخرجات واقعه الحاليإن استمرار الوضع 

ق املقدم من وف، في األمد القريب يةة لألزمة السور يشكل أحد أهم التحديات املعيقة لبلوغ تسوية حقيقياملجاالت، 

( من تثبيت دعائم مشروعها املؤسس على ةتنتهي )اإلدارة األمريكياالنتقالي، ريثما أو  الحالي تصورات ملعالجتها في بعديها

ما تعرفه حاليا من ، لتأزيم أوضاعها أكرر موالعبث بخرائطها الجغرافية والسياسيةوانتهاك سيادتها ، اختراق الحدود

 أزمات في شتى املجاالت.

 خالصات

  وفق مقاربة الشرق األوسط املنطقةتشكل األزمة السورية أحد املحددات الرئيسية الستشراف مستقبل ،

، يعمل رايس" كونداليزااملؤسسة من قبل الواليات املتحدة األمريكية في عهد املسؤولة " ،الجديد أو الشرق األوسط الكبير

مع متغيرات السياسة ومناخ  لى تفعيل مخرجاتها وفق أليات تكييفهاؤساء والخبراء( عموظفي البيت األبيض )الر 

 االقتصاد.

  األزمة السورية أثرت بشكل كبير في تأزيم الوضع االقليمي بمنطقة الشرق األوسط، نظرا لتدخل القوى الدولية

ط املجال لضبهم عمشاريحسابات السيطرة والنفوذ في كية وروسيا، تتحكم الكبرى خاصة الواليات املتحدة األمري

 مني.السياس ي واالقتصادي واأل 

  تعمل الواليات املتحدة األمريكية في عهد الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" على فرض وقائع ميدانية جديدة في

ة، وذلك لفرض خياراتها لعشرة قواعد عسكرية مجهزة بمختلف حاجياتها في مختلف املناطق السوري بإحداثهاسوريا، 

 الواقعية على النظام السوري وعلى املعارضة.

 من قبل الواليات املتحدة األمريكية، يخدم أهدافها في تقويض العملية  وامليداني السياس ي تأزيم الوضع

 وطنية.السياسية، إلرساء قواعد استدامة األزمة بما يتوافق مع مقاربة تقسيم املنطقة والسيطرة على مقدراتها ال

 تحت الرعاية األممية ووسيطها شكلت صيغة تفاوضية بين وفدي النظام واملعارضة مناطق تخفيف التوتر ،

والحد من الغارات العسكرية لوقف التصعيد العسكري بين جيش النظام السوري واملعارضة املسلحة،  لحل األزمة،

 السورية. األمريكية والروسية، تمهيدا لبلوغ تسوية سياسية تنهي األزمة

 فه يلجيش السوري وحلمن ا إحداث القواعد العسكرية األمريكية في سوريا، والتحركات امليدانية املوازية لها

إنما تشكل بنية الستغالل صيغة "مناطق تخفيف التوتر" لخدمة حساباتها التكتيكية واالستراتيجية، الروس ي، 

 واستثمارها في ما يخدم الحل السياس ي املنتظر.

  الواليات املتحدة األمريكية على اعتماد مقاربة مرنة في تعاطيها مع الشأن السوري، بدعمها تارة للمعارضة تعمل

استمرار الرئيس السوري بشار بشقيها العسكري والسياس ي، وانحيازها تارة أخرى لشروط النظام في العملية السياسية )

 .(األسد في منصبه
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 الواليات  ، وافتعالالشرق األوسط منطقةة التي تعرفه االقليمي اتالصراع فتيل تعويم القضية السورية في

من  ها، لتمكينلنزاعات إقليمية أخرى  خارجهابدعم غير مباشر من حلفائها و  ،حلفائها في املنطقةضد املتحدة األمريكية و 

مخططاتها االستراتيجية.وتقديم مخرجات توافق  لتحكم في الوضعا

الئحة املراجع:

 الكتب

 ،الطبعة األولى، برلين  بجيجة العربي، شذرات من الصراع الجيو استراتيجي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

.2017، املركز الديمقراطي العربي )أملانيا،(

 الدوريات:

  بجيجة العربي، القمة العربية األمريكية وتأثيراتها على نسق التفاعل االقليمي، مجلة العلوم السياسية

 .216-197،  2017أيلول  املركز الديمقراطي العربي، رابع،عدد الالوالقانون، 

 الدراسات:

  ام للدراسات السياسية زياد عقل، رؤية دونالد ترامب وإدارته مللفات الصراع في الشرق األوسط، مركز األهر

 .2017شتنبر  10واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ 

  صافينار محمد أحمد، الضربة العسكرية األمريكية ضد سوريا ... هل تتغير معادلة الصراع الدولي؟،مركز

 :2017شتنبر  11سات السياسية واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ ااألهرام للدر 

http://acpss.ahram.org.eg/News/16272.aspx.

  عمر دراج، إدارة ترامب والفراغ في السياسة الخارجية األمريكية، املعهد املصري للدراسات السياسية

:2017شتنبر  11واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ 

http://www.eipss-eg.org. 

  السوري، مركز عمران للدراسات، معن طالع، اتفاق مناطق تخفيف التوتر: السير باتجاه إعادة تشكيل املشهد

:2017شتنبر  12أطلع عليه بتاريخ 

www.omrandirasat.org.

  ،إيمان أبو زيد مخيمر، استراتيجية املصالح بين الصراع والثورة: األبعاد االقليمية والدولية في املسألة السورية

:2017شتنبر  12املركز الديمقراطي العربي، أطلع عليه بتاريخ 

http://democraticac.de/?p=17244.
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  يمني سليمان، توجهات السياسة الخارجية عند دونالد ترامب، املعهد املصري للدراسات السياسية

 .2017شتنبر  12واالستراتيجية، أطلع عليه بتاريخ 

  غير املفيدة" بادية الشام كمدخل ملعركة دير الزور، مركز نوار أوليفر، الصراع على سورية  –ساشا العلو"

 :2017شتنبر  12عمران للدراسات، أطلع عليه بتاريخ 

https://www.omrandirasat.org.

مقاالت الجرائد:

  2017شتنبر  10كيف تدير إدارة ترامب األزمة السورية، السودان اليوم، أطلع عليه بتاريخ: 

 alsudanalyoum.com/2017/04/25.

املنشورات االلكترونية:

  هل تقع "روج آفا" تحت السيطرة الروسية وتتحول إلى سيناريو "نموذج ترانسنيستريا"، املركز الديمقراطي

 :2017شتنبر  10العربي، أطلع عليه بتاريخ 

http://democraticac.de/?p=48964.

  شتنبر  10سوريا والبنتاغون يبدي قلقه، أطلع عليه في تركيا تنشر خريطة سرية ملواقع القواعد األمريكية في

2017،

http://www.almrasel.net/?p=21668

  2017شتنبر  11خريطة املناطق التي شملها اتفاق تخفيف التصعيد في سوريا، موقع املنار، أطلع عليه بتاريخ:

http://www.almanar.com.lb/1989183.

  عدنان أبو عودة، الشريف فوزا شرف، حس األنباري، ندوة حول موضوع: املوقف األمريكي تجاه األزمة

 :2017شتنبر  12، أطلع عليها بتاريخ -األردن-السورية: املحددات والتحوالت، مركز دراسات الشرق األوسط 

http://mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_17.html.
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: امللخص ) باللغة العربية (

 امللخص:

 من التطور في العديد من املجاالت، وظهور فاعلين جدد نهاية األلفية الثانية وبداية األلفية شهد حقل       
ً
العالقات الدولية أوجها

تعددة السيما املجالين التنفيذي والتشريعي، مما إنعكس وبشكل مباشر على 
ُ
الثالثة، األمر الذي أدى إلى تداخل وظائف الدولة امل

اع مجاالتها، فنرى أنه في كل األنظمة السياسية ومن خالل دساتيرها ما ُيحدد دور األجهزة الحكومية في املمارسة الديبلوماسية واتس

 ممارسة سلطاتها في املجال الدولي.

 إشكالية الدراسة:

وما فاعلية تنطلق هذه الدراسة من إشكالية محورية تتناول مناقشة وتحليل وتفسير الدور الرقابي على املمارسة الدبلوماسية،      

السلطة التشريعية في تفعيل النصوص الدستورية والقوانين ذات العالقة بالشأن الدولي، على اعتبار أن الشأن الخارجي مرتبط 

ومحفوظ لرئيس الدولة. وتفكيك عناصر اإلشكالية املحورية يطرح التساؤل التالي: " هل السلطة التشريعية قادرة على فرض رقابة 

 سم وصنع وتسيير السياسة الخارجية؟ .دستورية تتولى ر 

 منهجية الدراسة:

املنهج املقارن: هذه الدراسة سوف تتناول في الجانب املقارن، دراسة السلوك الرقابي على املمارسة الدبلوماسية في البحرين واملغرب  ●

 واليابان.

، في قالب 2002مارسة الدبلوماسية في دستور البحرين املنهج التحليلي: تتناول الدراسة تحليل التطورات واألحداث التي طرأت على امل ●

تحليلي ُمقارن بين األنظمة األخرى.

هدف الدراسة:

املمارسة الدبلوماسية وما عليها من أدوات رقابية وتشريعية، وكيفية استخدام الوسائل واألدوات الدستورية في إعادة رسم  تعريف       

.املسارات املختلفة للسياسة الخارجية

  الخالصة والنتائج:

، وعليه باتت رقابة 2002والبحريني  2011لم تتم مالحظة أي إشارة دستورية صريحة ومحددة بالشأن الخارجي في الدستور املغربي        

ي، هي بمثابة البرملان بعيدة عن املمارسة الدبلوماسية، ونستنتج كذلك بأن الدور البرملاني وما يقدمه من رقابة على العمل الديبلوماس 

رقابة سلطة سياسية تمتلك مسؤوليات وصالحيات قد تجبر سلطة سياسية أخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ لسلطاتها وليس 

 
ً
 .إلغاءها نهائيا

 العالقات الدولية، الدستور، وظائف الدولة، املمارسة الدبلوماسية، البرملان والرقابة. الكلمات املفاتيح:
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 املقدمة:

الدساتير محل املقارنة، قد تناولت الشأن الخارجي و أناطت بعض الصالحيات للمؤسسة التمثيلية فيما يخص        

الخارجية " الحالتين املغربية والبحرينية " أو أناطت كل الصالحيات " الحالة اليابانية " من خالل التصديق على السياسة 

أسماء السفراء وتداول السياسة العامة للدولة بما  كل املعاهدات الدولية، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف مالية، واقتراح

 .1فيها الشأن الخارجي

على واقع املمارسة الدبلوماسية والحياة السياسية، تذهب املحاور التالية إلى تحليل وتفسير املمارسة  ولضرورة املوضوع

 الدبلوماسية من خالل الحاالت الدستورية املقارنة:

املحور األول: وسائل الرقابة الدستورية على املمارسة الدبلوماسية. ●

1
:ملزيد من اإليضاح انظر

.2011( من دستور املغرب  55*الفصل ( 

.2011( من دستور املغرب  49*الفصل ) 

.2011( من دستور املغرب  88*الفصل ) 

.2011( من دستور املغرب  92*الفصل ( 

 .2002البحرين ( من دستور  37*أنظر املادة ( 

( من الفصل األول من الدستور الياباني.  7*أنظر الفقرة ( 

Abstract 
The field of international relations zenith of development in many areas, and the emergence of new players 

and the end of the second millennium and the beginning of the third millennium, which led to the 

overlapping functions of the state multi especially spheres executive and legislative branches, which 

reflected and directly to practice diplomacy for the breadth of fields, we believe that in all systems Through 

political constitutions determines the role of government agencies in the exercise of its powers in the 

international field.

Methodology of the study:

● Comparative approach: This study will address in the side comparative study of regulatory behavior on 

diplomatic practice in Bahrain, Morocco and Japan.

● Analytical approach: Through this study, we will address the analysis of developments and events that have 

occurred on diplomatic practice in Bahrain's 2002 constitution, in the form of a comparative analysis 

between other systems.

● Objective of the study: The definition of diplomatic practice in Bahrain's political system and the 

legislative and regulatory tools comparison shop states.

Conclusion and Results: We did not notice any reference constitutionality of explicitly full and specific 

affairs outside in the Moroccan Constitution in 2011 and Bahrain Constitution 2002, and it is now controlled 

parliament, far from the practice of diplomacy, and conclude further that the role of the Parliamentary and 

submit it from the control of the working diplomat, serves as the control of a political authority has 

responsibilities and powers could force other political authority to waive or give up or succumb to the 

powers and not canceled altogether.

Key words: International relations, The Constitution, and the functions of the state, the diplomatic practice, 

Parliament and Censorship.
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 املحور الثاني: الرقابة البرملانية املقارنة. ●

وعليه يتبادر إلينا العديد من التساؤالت والتي من أهمها، ماهي الرقابة البرملانية التي تفرضها الدساتير محل املقارنة على 

في اململكة املغربية؟    2011العمل الديبلوماس ي؟ وهل هناك آلية رقابة سياسية على العمل الدبلوماس ي من خالل دستور 

عطيات املتوفرة لدينا من خالل تساؤالت قد تجد لها إجابات استن
ُ
تاجية محددة وموضوعية بعد تحليل ونقد ومقارنة كل امل

 على وجه الخصوص، واألنظمة السياسية محل املقارنة بوجه عام. 2011الواقع السياس ي بعد دستور املغرب 

 املحور األول: وسائل الرقابة الدستورية على املمارسة الديبلوماسية.

قد ال يتطابق أو قد يختلف عن ما   1973صاص والرقابة التي تتصف بها السلطة التشريعية في دستور إن التكوين واالخت

أو عدم التطابق التطورات  ، ويرجع هذا االختالف2002جاءت به مبادئ ومرتكزات ميثاق العمل الوطني ودستور 

ر بها البحرين وهي تتطلع نحو تجربة واالجتماعية والسياسية والثقافية والظروف التي تم والتحديات االقتصادية

 ديمقراطية جديدة.

وإن االختالف وعدم التطابق إن وجد، ال يمس وال يؤثر على جوهر العملية والفكرة الديمقراطية التي تتطلع لها البحرين، 

لزم توضيح  وإنما يتماش ى والظروف والتطورات التي تمر بها البحرين بصفة خاصة واملنطقة العربية بصفة عامة وعليه

 مايلي:

 في فصله التشريعي األول، ويرتفع هذا  30من  1973يتكون مجلس السلطة التشريعية في دستور  ●
ً
 منتخبا

ً
عضوا

 من الفصل التشريعي الثاني وفي الحالتين ال يزيد عدد األعضاء املعينين )الوزراء بحكم 40العدد إلى  
ً
 إبتداءا

ً
عضوا

 14مناصبهم( عن 
ً
 .1عضوا

 في مجلس النواب وألغى الحكم املتعلق بعضوية الوزراء أما الدستو  ●
ً
 منتخبا

ً
ر الجديد فقد أبقى على األربعين عضوا

 يعينون بأمر ملكي في مجلس الشورى وهو  40مكانهما  وأحل 14في مجلس السلطة التشريعية وعددهم  
ً
عضوا

 .2املجلس املعين في السلطة التشريعية

                                                 
1
. يتألف املجلس الوطني من ثالثون عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر، وفقا لألحكام 1973( من دستور البحرين 43الفقرة ) أ ( والفقرة ) ب ( من املادة ) 

 مناصبهم.ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني،ويكون تحديد الدوائر االنتخابية بقانون، الوزراء بحكم  التي يبينها قانون االنتخاب،

 *أنظر كذلك في هذا الخصوص: 

 ربع سنوات ميالدية.والتي تحدد مدة العضوية في املجلس الوطني بأ 1973( من دستور البحرين  45الفقرة ) أ ( من املادة )  ●

 والتي تحدد شروط العضوية في املجلس الوطني.  1973( من دستور البحرين  44املادة )  ●
2
 .2002( من دستور  56املادة )  
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 دستور يمارس مجلس النواب سلطة التشريع  ●
ً
، بينما ُيمارس هذه السلطة في الدستور 19731مع األمير طبقا

، ونجد بأن نصوص الدستور الجديد ولو إنها جعلت مهمة التشريع 2الجديد املجلس الوطني باالشتراك مع امللك

، 3عمشتركة، إال أنها أعطت املجلس املنتخب العديد من الوسائل الرقابية والدستورية في ما يتعلق بالتشري

 عين في نطاق املشورة.وجعلت دور املجلس امل

 زمنية 2002إضافة إلى ذلك فقد استحدث دستور  ●
ً
 يأخذ عليه البعض على أنه تترتب عليه ضغوطا

ً
 دستوريا

ً
، نصا

مقيدة للسلطة التشريعية فيما يتعلق بمشاريع القوانين املنظمة موضوعات اقتصادية أو مالية تطلب الحكومة 

لة، إذ يستلزم نص هذه املادة فترة محددة يتوجب على السلطة التشريعية البت خاللها في تلك نظرها بصفة عاج

، فالقصد من 4القوانين وفي حالة عدم البت فيها خالل تلك الفترة يجوز للملك إصدارها مراسيم لها قوة القانون 

قييد عمل السلطة التشريعية أكثر القيد أو التحديد الزمني قد ال يكون باملعنى املأخوذ من طرف البعض حول ت

من هو وكما يذهب إليه املشرع البحريني في ضرورة التعجيل في بعض األمور التي تمس حاجة املواطن، وإيجاد 

التوازن بين السلطتين في رسم سياسة الدولة العامة، وبالتالي يستطيع مجلس النواب إستخدام الوسائل الرقابية 

 .5رر استخدام تلك الوسائل الدستورية في هذا الشأن إن وجد ما يب

 ملا ذكر، قد يجد البعض بأن دستور 
ً
منفردة، وهذا ما يترتب  قد مكن امللك من ممارسة التشريع بصفة 2002وتوضيحا

نص يعطي األمير الحق املطلق في  1973عليه مصادرة حق السلطة التشريعية، ويذهبون إلى أنه ال يوجد في دستور 

حق التشريع لألمير، وجاءت مبادئ ميثاق العمل  1973، بل على العكس فقد أعطى دستور 6شريعممارسة سلطة الت

 في نظام املجلسين، أي بمعنى ال تشريع وال 2002الوطني والدستور البحرين املعدل 
ً
، لتؤكد سلطة التشريع للشعب أوال

 .7قانون دون موافقة الشعب

                                                 
1
 .1973( من دستور البحرين  32الفقرة ) ب ( من املادة )  
2
 .2002( من دستور البحرين 32الفقرة )ب ( من املادة ) 
3
 .159نظام املجلسين في مملكة البحرين، صفحة محمد محسن العالي،  
4
مسة عشر يوما ، فإذا كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، یتم عرضه على مجلس النواب أوال ليبت فيه خالل خ 

ما يراه بشأنه خالل خمسة عشر يوما أخرى ، وفي حالة اختالف املجلسين بشأن مشروع مضت هذه املدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر 

جاز للملك إصداره بمرسوم له  القانون املعروض ، يعرض األمر على املجلس الوطني للتصويت عليه خالل خمسة عشر يوما ، وإذا لم يبت املجلس الوطني فيه خالل تلك املدة

 .2002دستور البحرين  ( من87قوة القانون .املادة )
5
 .312محمد محسن العالي، نظام املجلسين في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة  
6

 .1973( من دستور البحرين  32السلطة التشريعية يتوالها األمير واملجلس الوطني وفقا للدستور, الفقرة ) ب (  من املادة )
7
 .2002( من دستور البحرين 43املادة ) 
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النواب دون غيره من الصالحيات والوسائل الرقابية لم تتوفر في دستور قد أعطى ملجلس  2002والدستور الجديد لعام 

:، وكما يلي19731

 صياغة مشاريع القوانين لن تكون مقصورة على الحكومة فقط إال حسب اإلجراءات الدستورية. ●

املختصة في الحق ألي من أعضاء املجلسين حق إقتراح القوانين، يحال كل إقتراح إلى اللجنة  2002وأعطى دستور  ●

املجلس الذي قدم فيه االقتراح إلبداء الرأي، فإذا رأى املجلس قبول االقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة 

مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها، وهذا ما يبين التوازن وعدم 

يذية، ولكي تكون التجربة الدستورية الجديدة في البحرين محل ثقة التداخل بين السلطتين التشريعية والتنف

.2الجميع

يتبين التالي:  1973، وباملقارنة مع الوسائل الرقابية في دستور 2002وفيما يتعلق بالوسائل الرقابية التي نص عليها دستور 

هة رئيس مجلس الوزراء في مواج 1973السؤال حق مقرر لعضو املجلس الوطني دون أي استثناء في دستور  ●

والوزراء، أما في الدستور الجديد فإنه مقرر لعضو املجلس الوطني في مواجهة الوزراء فقط دون رئيس مجلس 

 بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وعليه فال يوجد 
ً
الوزراء وبشرط أال يكون السؤال متعلقا

 .2002أو دستور  1973صدد بالنسبة لدستور انتقاص رقابي دستوري في هذا ال أي

1
من حق عضو املجلس الوطني اقتراح القوانين، وكل مشروع قانون اقترحه أحد األعضاء ورفضه املجلس، ال يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور  ، نص على أن1973دستور 

.1973( من دستور 71االنعقاد إال بموافقة الحكومة. املادة )
2

ملزيد من اإليضاح أنظر:

عرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول املشروع أو تعديله أو رفضه ، وفي :  ی2002( من دستور البحرين 81املادة ) ●

تعديالت آن مجلس النواب قد أدخلها على املشروع  جميع الحاالت يرفع املشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول املشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية

 ملشروعات القوانين واالقتراحات املقدمة من الحكومة .أو رفضها أو 
ً
 قام بتعديلها . على أن تعطى األولوية في املناقشة دائما

: إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء أن قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل 2002( من دستور البحرين 82املادة ) ●

 باإلضافة يعيده رئيس املجلس إلى مجلس النواب إلعادة النظر فيه.أو بالحذف أو 

: إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون وما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء 2002( من دستور البحرين 83املادة ) ●

 لرفعه إلى امللك .

 النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية : ملجلس2002( من دستور البحرين 84املادة ) ●

جلس جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد املشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ومن حق مجلس الشورى أن يقبل قرار م تعديالت

 قراره السابق .النواب أو أن يصر على 

: إذا اختلف املجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، یجتمع املجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث املواد 2002( من دستور البحرين 85املادة ) ●

م مرة ثانية إلى املخَتلف عليها، ویشترط لقبول املشروع أن یصدر قرار املجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرین، وعندما یرفض  املشروع بهذه الصورة، ال یقدَّ

 املجلس الوطني في الدورة نفسها.

: في جميع الحاالت التي یتم فيها املوافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء 2002( من دستور البحرين 86املادة ) ●

 لرفعه إلى امللك .
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 الالئحة الداخلية ملجلس  2002،1ودستور  1973إبداء الرغبة حق للمجلس الوطني بحسب دستور  ●
ً
وكفلته إيضا

 2النواب
ً
 لحصول مخالفة دستورية أو قانونية ما قد تسبب إضرارا

ً
، بمزيد الدقة وتلبية الرغبات بما ال يدع مجاال

 3بالصالح العام.

، ألي عضو من أعضاء املجلس الوطني  وعضو مجلس النواب فقط في  20024االستجواب حق مقرر في دستور  ●

عدل 
ُ
 على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على األقل وبشرط أال يكون 2002الدستور امل

ً
،  بناءا

 بمصلحة خاصة 
ً
 .5السؤال متعلقا

، والتخاذ قرار سحب الثقة من الوزير ال بعد من توافر 2002 ودستور  1973طرح الثقة حق مقرر في دستور  ●

األغلبية الدستورية الخاصة بطرح الثقة في املجلس ، فال يوجد في كال الدستورين ما يخاف بعضهم البعض في 

 من الدقة والتريث في طرح موضوع سحب الثقة 
ً
النصوص الدستورية املتعلقة في هذا الشأن، وإنما قد نرى شيئا

 .6؛ لحساسية واقع الحياة السياسية في البحرين2002وزير في دستور بال

إن تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، حق يكفله الدستور البحريني، شرط أن يرى ذلك ثلثي  ●

دة مجلس النواب ومجلس الشورى ويرفع األمر إلى األمير للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جدي

، وإذا تم حل املجلس وتجددت تولية نفس رئيس مجلس الوزراء 2002أو بحل املجلس الوطني كما نص دستور 

 منصبه من تاريخ قرار املجلس 
ً
وقرر املجلس الجديد باألغلبية عدم التعاون أعتبر رئيس مجلس الوزراء ُمعتزال

 . 19737وتشكل وزارة جديدة كما نص دستور 

                                                 
1
  2002( من دستور البحرين 68املادة ) 
2
 ( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب.128املادة ) 
3
 .2002محمد محسن العالي، نظام املجلسين في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة  
4
 .2002( من دستور 65واملادة ) 1973( من دستور 67املادة ) 
5
 ( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب البحريني.145لنواب املادة )( من الالئحة الداخلية ملجلس ا144املادة ) 

 
6

 : ملزيد من اإليضاح انظر

 .2002(  من دستور البحرين 33الفقرة )د( من املادة ) ●

 .2002( من دستور البحرين 49املادة ) ●

 .2002( من دستور البحرين 66املادة ) ●

 .2002( من دستور البحرين 67الفقرة )ب( املادة ) ●

 ( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب البحريني.152ادة )امل ●

 ( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب البحريني.153املادة ) ●

 ( من الالئحة الداخلية ملجلس النواب البحريني.155املادة ) ●

 .249د.حسنى درويش عبد الحميد، وسائل رقابة البرملان ألعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق صفحة  ●
7
 .1973( من دستور البحرين 69املادة ) 
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، يشترط لتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء موافقة ثلثي 2002الخصوص إن دستور املالحظ في هذا 

أعضاء املجلس النواب ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى وعلى أن يرفع األمر إلى امللك للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس 

( من 69ور الجديد لم ُيلغي نص املادة الدستورية )الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو بحل مجلس النواب، وعليه فإن الدست

واملتعلقة باعتزال رئيس مجلس الوزراء منصبه في حالة إصرار املجلس الوطني الجديد بعد الحل على عدم  1973دستور 

عية إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، إنما أجرى عليها التعديل الالزم الذي يحفظ التوازن بين السلطتين التشري

والتنفيذية، لضمان سيرورة العمل التشريعي والتنفيذي املشترك، وحتى ال يكون مصير التجربة الدستورية الجديدة 

 كمصير التجربة األولى.

 املحور الثاني: الرقابة البرملانية املقارنة.

، وهذا 1ق في العمل الديبلوماس يفي العديد من الدول املتقدمة ودول العالم الثالث لم يكن للبرملان اهتمامات واسعة النطا

، أو هو من اختصاص السلطة التنفيذية دون السلطة 2مرده ما رجع إليه العرف بتبعية املجال الخارجي لرأس الدولة

،  وعلى إثر التطور امللحوظ الذي طرأ على العالقات الدولية واملمارسة الديبلوماسية في املجتمع الدولي، اكتست 3التشريعية

، منها السياس ي واإلجتماعي واإلقتصادي والثقافي، وأصبحت تستأثر باهتمام 4شأن الخارجي طابع متعدد اإلبعادقضايا ال

 على الحكومات
ً
، وذهبت الدول إلطالع الشعوب على صور تعاملها في املجال الدولي من خالل 5املواطن بعد وإن كانت حكرا

، وتوزيع املهام في املجالس الشعبية وإقرار التعاون الوثيق بينها ووزارة 6ممثليهم في املجالس الشعبية أو الخطب املختلفة

                                                 
1
 George C. Edwards III, Martin P. Wattenberg and Robert L. Lineberry, Government in America - People, Politics and Policy, Ninth Edition, Pearson 

Education – Longman, 2008,pg 85    
2

، 2012، صيف 35املجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد  –في الدستور املغربي، دراسة ُمحكمة عبد الجالل مراحي، السياسة الخارجية 

 .57صفحة 

 .9صفحة  1987الرباط، ، مطابع ميثاق املغرب،1987/1984 مواقف دولية-في خدمة الديبلوماسية املغربية أحمد عصمان، مجلس النواب*أنظر كذلك:
3
 .2011( من دستور املغرب   42الفصل ) 

 .2011( من دستور املغرب  47*الفصل ) 

 .2011( من دستور املغرب  49*الفصل ) 

 .2002( والفقرات الواردة تحت هذه املادة من دستور البحرين  33*املادة )  
4
 .43، صفحة 1992، إبريل 40العربي، العدد  محمد السيد سليم، التحليل العلمي للسياسة الخارجية، الفكر اإلستراتيجي العربي، 
5

 .106 – 107، ص ص 1988املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية، دبلوم الدراسات العليا، السياسة الخارجية القطرية، رسالة لنيلعبداللطيف املسلماني،

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  21-22الرسمية، مجلة مسالك، العدد املزدوج *ملزيد من اإليضاح انظر: يوسف العزوزي، امللكية املغربية وآفاق الديبلوماسية 

 .53، صفحة 2012
6
 . 54يوسف العزوزي، امللكية املغربية وآفاق الديبلوماسية الرسمية، مرجع سابق، صفحة  

 .2011( من دستور املغرب  52*أنظر كذلك الفصل ) 
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. وعليه يسترعي الحديث تناول النماذج الدستورية فيما 1الخارجية، وتكوين خاليا البحث والتفكير في العالقات الدولية 

 :يخص الرقابة الدستورية على العمل الديبلوماس ي وكما يلي

: الدور الرقابي ف
ً
، من حيث الرغبة في 2كغيره من دساتير املغرب السابقة  2011ذهب دستور  :2011ي دستور املغرب أوال

، فأعطاها صالحية الرقابة 3خلق التوازن بين املؤسسة امللكية والحكومة والسلطة التشريعية فيما يخص الشأن الخارجي

، و رقابة 5صالحيات تخوله التدخل في الشأن الخارجي، من خالل ما يتوفر البرملان من 4والتداول وحق االقتراع بالتعيين

 لرقابة الشعب من خالل ممثليهم على نفقات هو من يتحمل تغطيتها 
ً
، ونستطيع أن نالحظ 6البرملان املالية تعد تجسيدا

 :2011الدور الرقابي من خالل الجوانب التالية والتي نصت عليها  فصول الدستور املغربي  

على أن امللك يوقع ويصادق على املعاهدات، غير أنه ال يصادق على معاهدات السلم أو  (  55ينص الفصل )  ●

 .7االتحاد أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي يترتب عليها تكاليف مالية

س النواب ( على أن قانون املالية يصدر من قبل البرملان، الذي يودع باألسبقية لدى مجل75وينص الفصل )   ●

 .8وذلك بالتصويت عليه

( على الحكومة أن تعرض قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية على البرملان في السنة  76وينص الفصل )  ●

 .9الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون 

ة، وللحكومة أن ( على أن الحكومة والبرملان يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدول 77وينص الفصل )  ●

ترفض بعد بيان األسباب املقترحات والتعديالت التي يتقدم بها أعضاء البرملان إذا كان قبولها قد يؤدي إلى 

 .10تخفيض املوارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود

                                                 
1
 .6الديبلوماسية املغربية، مرجع سابق صفحة  أحمد عصمان، مجلس النواب في خدمة 
2
 . 1962 – 1970 – 1972 – 1992 – 1996دساتير املغرب  
3
، 2012، صيف 35املجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد  –عبد الجالل مراحي، السياسة الخارجية في الدستور املغربي، دراسة ُمحكمة  

 .55صفحة 
4
 .2011( من دستور املغرب  49 )الفصل  

 .2011( من دستور املغرب   75*الفصل )

 .2011( من دستور املغرب  76*الفصل ) 

 .2011( من دستور املغرب  77*الفصل ) 
5

 .2011( من دستور املغرب   55الفصل )
6
، 4ي املغربي على ضوء التجربة البرملانية الرابعة، سلسلة الندوات واأليام الدراسية، العدد الغازي صبح هللا واملرزوقي بن يونس، موقع البرملان في النظام الدستوري والسياس  

 .4 – 5، ص ص 1996
7
 .2011( من دستور املغرب 55الفصل )   
8
 .2011( من دستور املغرب  75الفصل )  
9
 .2011( من دستور املغرب  76الفصل )  
10
 .2011( من دستور املغرب  77الفصل )  
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لرقابة البرملانية إلعمال الدولة في الشأن وعليه نستطيع أن نالحظ ومن خالل ما تقدم من جوانب، تحديد الصالحيات وا

الخارجي وإن كانت مقيدة في إطار التداول ال التفعيل، إال إن طبيعة العالقات في املجال الخارجي بين مختلف سلطات 

 : الدولة  تتمثل في ثالثة أطر وكما يلي

، ذلك باعتباره رأس الدولة وهو 1ماليةأن امللك يوقع ويصادق على املعاهدات، إال تلك التي تترتب عليها التزامات  ●

، ويعين السفراء لدى الدول واملنظمات الدولية بعد اقتراح رئيس مجلس 2من يعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء

، فإن ترتب على تلك األمور التزامات مالية فإنها تدخل ضمن  4، ويعتمد سفراء الدول األجنبية لدى اململكة3الوزراء

 .5التشريعية والتي هي بدورها من يصدر قانون املالية اختصاص السلطة

وبما أن قانون املالية يصدر من قبل البرملان، فنستطيع أن نالحظ وجود دور السلطة التشريعية في الشأن  ●

الخارجي، حيث حتمية وضرورة املوافقة املسبقة على املعاهدات الدولية التي يترتب عليها مسائل مالية وذلك 

 ل
ً
 ( من الدستور. 55لفصل ( إستنادا

، وفي كل جوانب الواردات واملصروفات، ولكن ماذا عن 6وإن الحكومة والبرملان يسهران على توازن مالية الدولة ●

تلك املصروفات التي قد تكون تحت غطاء السرية واألمن القومي واملجال املحفوظ؟ ومعاهدات حقوق اإلنسان 

يتعلق بالحريات العامة اليمكن أن يتم التشريع فيه إال من خالل عرضه على أين هي من هذا التوازن، إذ أن كل ما 

 ،  فهل هي معاهدات ال تترتب عليها تكاليف مالية؟7البرملان

، قد يكون للمؤسسة التمثيلية باملغرب بعض الصالحيات 2011وعلى الرغم من كل الصالحيات التي حملها دستور املغرب 

لشأن الخارجي، والتي  تتمثل في الرقابة املالية على نفقات الدولة، إال أنه التزال هناك مسألة التي قد تخولها التدخل في ا

، 8املجال املحفوظ لرئيس الدولة في رسم وصنع وتسيير آلية السياسة الخارجية واالتفاقيات التي تكتس ي الطابع السري 

 من التداخل وعدم التوازن في الصالحيات املخ
ً
عطي نوعا

ُ
 تلفة في الشأن الخارجي.والتي ت

                                                 
1
 .2011( من دستور املغرب  55الفصل  (  
2
 .2011( من دستور املغرب  47الفصل (  
3
 .2011( من دستور املغرب  49الفصل (  
4
 .2011( من دستور املغرب  55الفصل )  
5
 .2011من دستور املغرب   75الفصل   
6
 .2011من دستور املغرب   77الفصل   
7
 .2011( من دستور املغرب  19الفصل )  

 .2011( من دستور املغرب  49أنظر كذلك الفصل ) *

 .2011( من دستور املغرب  92*أنظر كذلك الفصل ) 

 . 2011( من دستور املغرب  161*أنظر كذلك الفصل ) 
8

 .45صفحة  2012، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 21-22فاطمة الزهراء هيرات،امللكية و الديبلوماسية املغربية، مجلة مسالك،العدد 
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: الدور الرقابي في الدستور الياباني :
ً
قد يكون هناك إختالف كبير بين مختلف األنظمة السياسية فيما يخص تحديد  ثانيا

، وذلك يعود لطبيعة النظام السياس ي السائد في الدولة 1صالحيات األجهزة والسلطات ذات الصلة بالشأن الدبلوماس ي

، فقد يتم توزيعها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذه القاعدة تأخذ بها 2سلطاتها العليا وطبيعة العالقة بين

العديد من الدول في الوقت الحالي، املغرب والبحرين قد ال يخرج عن هذه القاعدة ولكن تبقى مسألة املجال املحفوظ 

 لرئيس الدولة.

، ويتكون 3ايت هو املمثل األعلى للدولة، والوحيد الذي يسن كل القوانينالحديث عن الحالة اليابانية،  نجد بأن مجلس الد

، وعلى 6، دون أي تمييز اجتماعي أو ثقافي أو ديني5، املنتخبين من قبل الشعب مباشرة 4من مجلس النواب ومجلس الشورى

ي، ووضعية رأس الدولة في هذا األساس نرى بأن مجلس الدايت يحتكر تصريف األمور في الدولة بما فيها الشأن الخارج

الحالة اليابانية تبقى فخرية دون أية تأثير في كل جوانب العالقات الدولية، بما فيها إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية 

.8تالية للدولة تكون لدى مجلس الداي، وسلطة إدارة األمور امل7والتي يتوالها مجلس الوزراء

 في هذا الخصوص : 1947نا نذهب بهذا االتجاه ما نص عليه الدستور الياباني ولعل من أهم الجوانب التي تجعل

في جميع األحوال، ليس للعائلة اإلمبراطورية أي نوع من السلطة غير تلك الفخرية في الجوانب املتعلقة بأمور  ●

ا النفقات ، فكل أمورها تتصل بشكل مباشر بمجلس الدايت بما فيه9تصريف الدولة بما فيها الشأن الخارجي

.1الخاصة بها

 ملزيد من اإليضاح انظر كذلك:*

 .81، صفحة 1995*الحسان بوقنطار، العالقات الدولية، دار توبقال للنشر، الطبعة األولى، 

 .119صفحة  1992، مؤسسة إيزيس للنشر، الطبعة األولى، الدار البيضاء،1962-1991*محمد معتصم، الحياة السياسية املغربية 

43صفحة  1987املغرب وجامعة الدولة العربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون، جامعة محمد الخامس، الرباط أكدال، *محمد العمرتي، 
1
 .90على صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة العاشرة، بال دار نشر، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، صفحة  

2
 Soumaya Benslimane, La Ratification en Droit International, These de Doctorat en Droit, Univ            Hassan II, 2001, page 236

3
 .1947( من الفصل الرابع من دستور اليابان   41الفقرة )  
4
 .1947( من الفصل الرابع من دستور اليابان   42الفقرة )  
5
 . 1947اليابان  ( من الفصل الرابع من دستور   43الفقرة )  
6
 .1947( من الفصل الرابع من دستور اليابان   44الفقرة )  
7
.1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان   73الفقرة )  
8
.1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان   83الفقرة )  

* 
9

:ملزيد من اإليضاح انظر

.1947( من الفصل األول من دستور اليابان  1*الفقرة ( 

.1947( من الفصل األول من دستور اليابان  2*الفقرة ( 

.1947( من الفصل األول من دستور اليابان  3*الفقرة ( 

.1947( من الفصل األول من دستور اليابان  4*الفقرة ( 

.1947( من الفصل األول من دستور اليابان  6*الفقرة ( 

.1947بان ( من الفصل األول من دستور اليا 7*الفقرة ( 
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(  5( من الفصل )  66مجلس الدايت هو صاحب القرار السيادي فيما يخص الشأن الخارجي، وهذا مرده الفقرة )  ●

، وبما أن السياسة الخارجية من عمل 2من الدستور والتي تنص على أن خضوع مجلس الوزراء ملجلس الدايت

 .3الدايت في جميع األحوال مجلس الوزراء، فهي بالتالي تكون خاضعة ملجلس

، وعليه فإن سلطة توقيع كل املعاهدات، التي تترتب 4وتخضع سلطة إدارة األمور املالية للدولة ملجلس الدايت ●

صادقة ملجلس الدايت
ُ
 .5عليها التزامات مالية وغير مالية تدخل ضمن امل

 لنص ●
ً
الفقرة آنفة الذكر، فإن باقي األمور  وبما أن مجلس الوزراء يخضع ملجلس الدايت بصورة مباشرة إستنادا

تدخل تحت سيطرة املجلس باعتباره ممثل للشعب، فال يمكن بأي حال من األحوال فإن تمرير مشروع امليزانية 

 .6العامة للدولة والتي تعد من قبل مجلس الوزراء ال يكون إال بموافقة مجلس الدايت

ثيلية كل الصالحيات التي تخولها اإلشراف املباشر على أمور الدولة، ، يالحظ بأن املؤسسة التم1947في دستور اليابان 

والتي تتمثل في الرقابة الشاملة على كل جوانب األعمال الحكومية واإلشراف املباشر على نفقات الدولة بما فيها ما يخص 

ة السياسة الخارجية الشأن الخارجي، فليست هناك مسألة املجال املحفوظ لرأس الدولة في رسم وصنع وتسيير آلي

، بل نستطيع أن نالحظ  عدم التداخل و تحقيق التوازن في الصالحيات املختلفة في 7واالتفاقيات التي تكتس ي الطابع السري 

                                                                                                                                                             
1

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  88الفقرة ) 

 
2

 :ملزيد من اإليضاح انظر

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان   65*الفقرة ) 

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان   66*الفقرة ) 

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان    67*الفقرة )

 .1947(  من الفصل الخامس من دستور اليابان  68*الفقرة ) 
3

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  73الفقرة ( 
4

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  83الفقرة ( 
5

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  60الفقرة ( 

 الفقرة ( 
ً
 .1947الخامس من دستور اليابان ( من الفصل  61*أنظر إيضا

 
6

 :ملزيد من اإليضاح انظر

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  83*الفقرة ) 

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  85*الفقرة ) 

 .1947( من الفصل الخامس من دستور اليابان  86*الفقرة ) 
7
 .81، صفحة 1995توبقال للنشر، الطبعة األولى، الدار البيضاء  الحسان بوقنطار، العالقات الدولية، دار 

 .119، مرجع سابق صفحة 1962-1991*محمد معتصم، الحياة السياسية املغربية 

 :ملزيد من اإليضاح انظر*

 .1947( من الفصل األول من دستور اليابان  1*الفقرة ( 

 .1947( من الفصل األول من دستور اليابان  2*الفقرة ( 

 .1947( من الفصل األول من دستور اليابان  3*الفقرة ( 

 .1947( من الفصل األول من دستور اليابان  4*الفقرة ( 

 .1947( من الفصل األول من دستور اليابان  6*الفقرة ( 

 .1947( من الفصل األول من دستور اليابان  7*الفقرة ( 
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الشأن الخارجي بين مختلف السلطات في الدولة والتي يأتي في مقدمتها مجلس الدايت باعتباره أعلى سلطة تسن القوانين في 

ن قبل الشعب، فهي بالفعل رقابة برملانية وتوازن بين السلط في املمارسة الديبلوماسية " الحالة اليابانية الدولة ومنتخب م

." 

قد يكون هناك إختالف كبير بين الدستور املغربي والدستور الياباني فيما يخص تحديد صالحيات األجهزة والسلطات ذات 

لنظام السياس ي السائد وطبيعة العالقة بين ُسلطاتها العليا، فقد الصلة بالشأن الدبلوماس ي، وذلك قد يعود لطبيعة ا

الحظنا توزيع الصالحيات بين الُسلطتين التنفيذية والتشريعية في النموذج اليابان، الشيئ الذي لم نجد لم تفسير في النظام 

مسألة املجال املحفوظ  إلى التنصيص ال التفعيل، بل وأبقى 2011السياس ي املغربي، فهو فقط ذهب من خالل دستور 

 لرأس الدولة في الشأن الخارجي.

: الدور الرقابي والدستور البحريني 
ً
، يمكن مالحظة أن مواد الدستور ذات الصلة 2002في الدستور البحريني   :2002ثالثا

، فتلك قد ألبست رأس الدولة ثوب املمارسة وبإمتياز للسلطة التشريعية من خالل مجلس الشعب وفي كل املجاالت

الصالحيات الدستورية املخولة لرئيس الدولة تجعل منه املشرع األول فيما يخص السياسة الخارجية، وتجعل من مؤسسة 

الحكم منفردة عن باقي املؤسسات األخرى وتتميز بعدة صفات منها السمو واملحورية، فهي من تعيين املوظفين في املنظمات 

 رأس الدولة هو الدولية ويقبل ممثلي الدول واملنظما
ً
 .1 ةالشريك األول في السلطة التشريعيت األجنبية لديها، إذا

                                                 
1
غير خاضعة ملوافقة السلطة أضحى امللك والسلطة التنفيذية شركاء ملجلس النواب في صياغة التشريعات وإقرارها، كما أصدر امللك أوامر تكون لها قوة القانون لكنها  

  وتشمل األوامر:التشريعية،  

وافقة مجلس ي النواب والشورى الفقرة ) ب ( من املادة ) عين امللك رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأوامر ملكية دون الحي ●
ُ
( من  33اجة مل

 . 2002دستور البحرين 

( ( من دستور البحرين  32عين امللك القضاة بمن فيهم أعضاء املحكمة الدستورية دون الحاجة إلقرار السلطة التشريعية بمجلسها الفقرة ) ب( من املادة ي ●

2002 . 

) م  مللك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص, دون حق املجلس في اإلقرار أو املراقبة، الفقرةالديوان امللكي يتبع ا ●

 .2002( من دستور البحرين  33( من املادة ( 

وظفين املدنيين والعسكريين واملمثلين السياسيين لدى الدول األجنبيةي ●
ُ
 .2002( من دستور البحرين 40، وبعضهم من مناصبهم املادة )عين امللك كبار امل

( من دستور 39( من املادة )يضع امللك بمراسيم أو أوامر اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط واللوائح ترتيب املصالح واإلدارات العامة الفقرة ) أ/ب  ●

 .2002البحرين 

 ل ما يلي:إضافة إلى ذلك فإن صالحيات امللك تشم*

، وليست بالضرورة عاجله في 2002( من دستور البحرين 38يستطيع امللك إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب مجلس النواب والشورى عن االنعقاد املادة ) ●

 حين أن نقضها يحتاج إلى إتفاق مجلس ي النواب والشورى، وعلى أن ال تتعارض مع الدستور.

 يستطيع امللك رفض التصديق عل ●
ً
ى أي قانون أقره املجلسان، ويستطيع إعادته إلى املجلسين إلعادة النظر فيه حتى دور االنعقاد الثاني ويتطلب إقراره ُمجددا

 .2002(  من دستور البحرين 35ُموافقة ثلثي أعضاء كل من املجلسين.  املادة )

 .2002(  من دستور البحرين 64( واملادة ( 58أشهر  املادة )  6حتى   يستطيع امللك أن يمدد للمجلس النيابي حتى سنتين إضافيين وتعليق أعماله ●

( من 120( بينما يتطلب األمر موافقة أغلبية الثلثين لكل من مجلس ي النواب والشورى لتعديل الدستور املادة )  35للملك حق اقتراح تعديل الدستور املادة ) ●

 .2002دستور البحرين 

 .2002( من دستور البحرين  33رقابة مجلس النواب تصدر بأمر ملكي، الفقرة  (م ( من املادة (  مصروفات الديوان امللكي، خارج ●
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 :2002وعليه نستطيع مالحظة ما يلي من جوانب اكتس ى بها الدستور البحريني لعام 

ليس من املمكن وفي مجال إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية أن يتجاوز البرملان مؤسسة الحكم، و البرملان  ●

لى املعاهدات الدولية املترتبة عليها مصاريف مالية ويرفعها للتصديق من قبل امللك، وخالف ذلك من يوافق ع

 .1املعاهدات تصدر بقانون 

ونجد بأن الحكومة ال تتمتع بحق التوقيع وإبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية وفي كل املجاالت، وإنما يبقى  ●

 يعطي الحكومة حق التصرف في 2مدورها محدود في تنفيذ أوامر مؤسسة الحك
ً
 صريحا

ً
، بل وليس هناك نصا

 الشأن الدولي دون الرجوع لرأس الدولة.

، وسمو مؤسسة 3وهذا ما قد يبين عدم التداخل بين سلطات رأس الدولة ورئيس الحكومة في املجال الخارجي ●

 الحكم على باقي املؤسسات األخرى فيما يخص السياسة الخارجية.

األمور قد تؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف العمل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعدام الرقابة فمثل تلك 

، وهذه 5، ويؤدي إلى تهميش الرأي العام الشعبي املتمثل في السلطة التشريعية باعتبارها املمثل لرأي الشعب4البرملانية

دها في الحالة املغربية، وحتى في بعض بلدان العالم املتقدم، في فرنسا الظاهرة ال تخص  الحالة البحرينية فحسب، بل نج

يعاني ممثلي الشعب من نقص في املعلومات املتعلقة بالشأن الدولي وذلك بسبب السرية التي يتسم بها العمل الديبلوماس ي، 

 عن أنظار وأسماع وممثلي الشعب
ً
 .6فتلك األمور تعالج بعيدا

                                                                                                                                                             
 في أعمال السلطة الت ●

ً
فيذية مباشرة أو من نالذات امللكية مصونة، وبالتالي تصرفات امللك ومحاسبته خارج صالحية مجلس النواب، في حين أن امللك يشارك فعليا

 ، وكونه يرأس اجتماعات مجلس الوزراء .  2002( من دستور البحرين من 33من املادة )خالل وزرائه.الفقرتين أ /ج 

 للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة وتصبح املوافقة على ذلك ُملزمة. ●
1

 .2002( من دستور البحرين  37املادة (  
2

 .47، صفحة  2007اإلصالح في إطار الهوية، مركز البحرين للدراسات والبحوث, مملكة البحرين، الطبعة الثانية، -جالل، النظام السياس ي البحريني  د.محمد نعمان
3

 .2002( من دستور البحرين  37املادة ( 
4
( كذلك على امليزانية العامة تصدر  109، قد أقر بأن ال يجوز فض دور االنعقاد دون إقرار امليزانية العامة للدولة، ونصت املادة ) 2002( من دستور البحرين 72إن املادة )  

تنصت على الحكومة هي من تقدم امليزانية العامة  2002البحرين  ( من دستور 115بقانون، األمر الذي يفض ي إلى تداخل دور السلطتين في إقرار امليزانية، حيث إن املادة )

جلس النواب حول مراقبة املصروفات للدولة، بعد إقرارها تخضع تلك امليزانية إلى الرقابة املالية من قبل جهاز الرقابة املالية والذي هو هيئة ُمستقلة تعاون الحكومة وم

 
ً
 سنويا

ً
ختلفة، ويصدر تقريرا

ُ
 .2002(  من دستور البحرين  116بذلك، املادة ) الحكومية امل

5
 ، والتي تنص على أن مداوالت مجلس الوزراء سرية.2002( من دستور البحرين  47أنظر املادة )   

 ها وُيتابع تنفيذها.، على أن رسم السياسة العامة للدولة يرعاها مجلس الوزراء ويشرف علي2002( من دستور البحرين  47*وتنص الفقرة ) أ ( من املادة  ( 
6
 Zoller-Elisabeth, Droit des relations exterieures, 1ere Ed, Paris, 1990, page 185.         
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 للدستور وإن كانت التجربة الدستورية حديثة  املالحظ بأن رأس الدولة
ً
في النظام السياس ي البحريني يمارس صالحياته وفقا

 
ً
، وبهذا الشكل قد نرى بأن امللك يمارس كل الصالحيات بواسطة 2، فهو من يعين رئيس الحكومة و يعفيه من منصبه1جدا

 .4، بمن فيهم الوزير املختص بالشأن الخارجي3الوزراء

ر ذلك االحتكار للسياسة الخارجية من قبل املؤسسة الحاكمة، أو بمعنى آخر غلبة السلطة التنفيذية على وعليه تفسي

، وما هو إال 6، و الصالحيات الكبيرة التي خولها الدستور لرأس الدولة5السلطة التشريعية وغياب التوازن بين السلطتين

 إلى هامشية الرأي العام الشعبي في هذا الحقل،  تفسير يفض ي إلى حساسية القرار السياس ي املتعلق بالشأن
ً
الخارجي، وإيضا

، على 7الش يء الذي يبرهن عدم وجود بل وانعدام الهوية املحددة للفصل بين صالحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية

 .8النحو الذي يكفل لكل سلطة الصالحيات الخاصة بها في املجال الدولي

 الخاتمة:

        
ً
ملا تم توضيحه، لم نالحظ أي إشارة دستورية ذات صراحة تامة ومحددة بالشأن الخارجي في الدستور املغربي  إستنتاجا

 2002والبحريني  2011
ً
، وعليه باتت رقابة البرملان بعيدة عن املمارسة الديبلوماسية، وظل الرأي العام الشعبي بعيد جدا

على واقع الحياة اإلجتماعية للمواطن العادي، و السلطة التنفيذية عن السياسة الخارجية وقراراتها ما دامت التؤثر 

تكون محدودة، وهذا ليس  2011متمركزة في يد رأس الدولة وأن صالحيات رئيس الحكومة وظيفته وفق الدستور املغربي 

غبة رأس الدولة، وفي بالجديد! فالتاريخ يؤكد لنا بأن مشاركة الوزير األول في رسم السياسة الخارجية رهين بشخصيته ور 

البحرين تذهب كل األمور في نفس اإلتجاه الذي ذهب إليه الدستور املغربي، إال أن رئيس الحكومة وضعية دستورية 

                                                 
1

 .53صفحة  ،2003دراسة في التطور السياس ي والديمقراطي، مطبوعات مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة,  –أحمد منيس ي، البحرين من اإلمارة إلى اململكة 
2

 .2002( من دستور البحرين  32( من املادة (    2الفقرة )
3

 .2002( من دستور البحرين  32( من املادة  )  1الفقرة ) 
4

 .47اإلصالح في إطار الهوية، مرجع سابق صفحة  –د.محمد نعمان جالل، النظام السياس ي البحرين 
5
 بعض الش يء ، ويمكن أن نالحظ التالي:   املهمة الكبرى الثانية للمجلس النيابي هي السلطة 

ً
 الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية, لكن هذه السلطة مقيدة أيضا

 .2002( من دستور البحرين   67ال يحق ملجلس النواب طرح الثقة برئيس الوزراء الفقرة ) أ ( من املادة ) ●

ئيس الوزراء يحال األمر إلى املجلس الوطني للنظر فيه ويتطلب األمر موافقة ثلثي أعضاء إذا أقر مجلس النواب بثلثي أعضائه عدم إمكانية التعاون مع ر  ●

 .2002( من دستور البحرين   67املجلس الوطني إلقرار عدم التعاون مع رئيس الوزراء وفي هذه الحالة يعفى من منصبه أو يحل مجلس النواب. املادة )

 .2002( من دستور البحرين  66نائب، وإقرار بأغلبية الثلثين لنزع الثقة ) املادة  15يحتاج طرح الثقة بأي من الوزراء بطلب من  ●

 .2002( من دستور البحرين 65نواب على األقل، املادة )  5يحتاج استجواب أي من الوزراء إلى طلب ُمقدم من  ●

 .2002من دستور البحرين  ( 69يستطيع مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق في أعمال الحكومة ووزاراتها، املادة (  ●
6

 .229د.أحمد منيس ي، البحرين من اإلمارة إلى اململكة، مرجع سابق صفحة 
7

 .    2002( من دستور البحرين  32الفقرة ) أ ( من املادة ) 
8

 .230د.أحمد منيس ي، املرجع السابق صفحة  
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خاصة، بل وجدنا مذهب معاكس في الحالة اليابانية، حيث يتربع مجلس الدايت على عرش السلطة من حيث سن القوانين 

ن مختلف أجهزة الدولة بما فيها األجهزة ذات الصلة بالشأن الخارجي.واملمارسة وتوزيع االختصاصات بي

ونستنتج كذلك بأن الدور البرملاني وما يقدمه من رقابة على العمل الديبلوماس ي، هي بمثابة رقابة سلطة سياسية تمتلك   

، وهو مسؤوليات وصالحيات قد تجبر سلطة سياسية أخرى على التنازل أو التخلي أو الرضوخ 
ً
لسلطاتها وليس إلغائها نهائيا

ما يتوفر بالنموذج الياباني ملا يتملك مجلس الدايت من صالحيات واسعة النطاق في الشأن محل الدراسة، الشيئ الذي لم 

يكن حيز التفعيل كما جاءت به النصوص الدستورية بالحالة املغربية والبحرينية.

قائمة املصادر واملراجع:

منيس ي، البحرين من اإلمارة إلى اململكة، دراسة في التطور السياس ي والديمقراطي، مطبوعات مركز أحمد  ●

 ، جمهورية مصر العربية.2003الدراسات السياسية واإلستراتيجية، 

أحمد سعد عبدهللا البوعينين، اإلصالحات السياسية والدستورية في مملكة البحرين، أطروحة لنيل الدكتوراه في  ●

ن الدولي العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال، جامعة محمد القانو 

 .2015/2016الخامس بالرباط، العام الجامعي 

.1995الحسان بوقنطار، العالقات الدولية، دار توبقال للنشر، الطبعة األولى،  ●

الالئحة الداخلية ملجلس النواب البحريني. ●

.2002ة التفسيرية لدستور البحرين املذكر  ●

.2012املذكرة التفسيرية للتعديالت الدستورية  ●

.2002دستور البحرين  ●
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، ليبيا .   السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة طرابلسقسم العلوم بأستاذ  - 1

 : )باللغة العربية(  ملخص

تواجه النظم السياسية أزمات سياسية متفاوتة القوة والتأثير ، وتحتاج هذه األزمات إلى إدارة ناجحة من أجل تسويتها والخروج منها   

بأقل الخسائر ، غير أن بعض النظم الحاكمة قد تدير األزمة بطريقة خاطئة ما يؤدي إلى نتائج خطيرة قد تصل إلى فشلها في السيطرة 

الدولة وربما سقوطها في نهاية األمر ، ولقد واجه النظام الليبي أزمة سياسية ضمن ما ُعرف بثورات الربيع العربي عام  على األوضاع في

، واستجاب لها وأدارها بطريقة غير مناسبة حيث ارتكب الكثير من األخطاء التي جاءت بنتائج كارثية أدت إلى سقوط النظام  2011

 على أسباب هذه األزمة وطريقة إدارة النظام الحاكم لها.  الحاكم برمته ، وقد ركز البحث

 التغذية العكسية . -5.  مخرجات األزمة  - 4.  مدخالت األزمة  - 3.   النظام الليبي  -2.   إدارة األزمة   - 1 الكلمات املفتاحية :

Abstract : 

Usually, Regimes face deferent political crisis . Those crisis need successful management to solve 

them or at least to minimize the casualties . Some regimes may manage the crisis in unsuccessful 

ways which result dangerous concequences . Sometimes, the bad crisis  management means the 

end of the regime itself . Libyan regime faced political crisis in 2011 within the Arab Spring 

actions . The Libyan crisis management failed to end the crisis which lead to the collapse of the 

regime . This research is dealing with Libyan crisis and the way that the regime managed it . 

Key words : 1 - Crisis Management . 2- Libyan Regiem .3- Crisis Inputs . 3 – Crisis Outputs 4- 

Feedback .          
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 أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

   

 : مقدمة 

 في مجال العلوم السياسية سواء كانت هذه األزمات  السياسية تشكل األزمات     
ً
 مهما

ً
وطرق إدارتها حقال

تعود إلى أكثر من نصف قرن من االهتمام ال  كحقل معرفي إدارة األزمات السياسيةو داخلية أو دولية ، 

  األكاديمي
ً
واعها املختلفة هو إال أنها ربما تعود إلى آالف السنين من ناحية املمارسة ، فمواجهة األزمات بأن تقريبا

 
ُ
هذه البسيطة ،  لكن املالحظة العابرة ألدبيات الدراسات السياسية وجه لق على ديدن اإلنسان منذ أن خ

 باللغة العربية واملتعلق
ً
 كبيرا

ً
أن إدارة األزمات  كذلك وال يبدو بهذا الحقل املعرفي ، ة باألزمات ال تظهر اهتماما

ذلك على التخبط الذي تشهده العديد من دول املنطقة في إدارة  لويد تحظى بحظ أوفر على صعيد املمارسة ،

 أزماتها .

أدت إلى  2011عام مطلع على الصعيدين الداخلي والخارجي لقد واجه النظام السياس ي الليبي أزمة شديدة      

 كثير قد يكون  ما كتب حول ثورات الربيع العربي ، ورغم أن العام نهايةقبل سقوطه 
ً
 إال أن تناوله من زاوية ا

 .طرق إدارتها لم يحظ بما يستحقه من اهتمام بحثي و السياسية  األزماتب علمية تتعلق

  أهمية الدراسة :

ات املتعلقة دراسلالدراسة من الناحية العلمية من افتقار األدبيات السياسية العربية ل هذه تنبع أهمية     

باألزمات السياسية ، ومن الناحية العملية لم تحظ ما يعرف بثورات الربيع العربي بما تستحقه من دراسات 

ضمن حقل األزمات السياسية وإدارتها ، من هنا تأتي األهمية النسبية لهذه الدراسة بمحاولة االسهام في إثراء 

  . الدراسات العربية املتعلقة بهذا الحقل املعرفي 

   أهداف الدراسة :

تهدف فهي السياسية ، ومن هذا املنطلق  بها إدارة األزمات تمتتهدف الدراسة إلى التعرف على الطريقة التي      

إلى التوصل إلى نقاط القوة والضعف في إدارة األزمات السياسية على مستوى النظام السياس ي من خالل 

 . 2011التجربة الليبية عام 

  الدراسة :منهجية 

نظام الطريقة إدارة الليبية من خالل  السياسية دراسة األزمة علىفي جانبها التطبيقي تقوم منهجية الدراسة     

 وذلك عبر املوائمة بين جملة من املناهج واملداخل املناسبة لدراسة األزمة ، تولقد تم ، 2011عام  لها ليبيال

ها سياسات التي اتبعاملواقف والمضمون الخطاب السياس ي و تحليل عينة من كذلك ، و  هاتطورات أحداث تحليل

في األيام  طاب صانع القرارخعينة من ل وكمي مضمون كيفي النظام ملواجهة األزمة ، ويشمل ذلك تحليلهذا 
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منهج تعتمد على املنهج التحليلي و الدراسة ف ، زمةاأل معالجة ردود الفعل الخاصة بجانب إلى  األولى لألزمة

 في حقيقتها، وهي ذات تأثير في األزمة تدور في بيئة محلية ودولية على اعتبار أن األزمة  البيئي التحليل النظمي

)عملية  تعامل معها النظاميو ، )مدخالت(  وغيرها واملوارد املتاحة تتمثل في مجموعة من املطالب أو املعارضة

 إياها إلى مجموعة من القرارات و  تحويل(
ً
ى فإن هذه القرارات ، من ناحية أخر  )مخرجات( السياساتمحوال

)تغذية  دخالتتحول من جديد إلى ماملعارضة لتالرفض أو التأييد أو القبول أو قد تحظى ب والسياسات

تقوم الدراسة على فرضية ترى ، من ناحية أخرى  (1الشكل رقم  )أنظ تؤدي إلى حل األزمة أو تفاقمها عكسية(

خسارته و  نتائج كارثية إلى)متغير مستقل( أدت  2011من قبل النظام الليبي عام بأن اإلدارة الخاطئة لألزمة 

   )متغير تابع( .  في نهاية املطاف ملعركة بقائه واإلطاحة به

 تقسيمات الدراسة :

غير أن التركيز  تهاإدار لتعرف على األزمة السياسية و لمختصر نظري  البدء بإطارفي هذه الدراسة سيتم     

هذه األزمة التي  ،وطريقة إدارة النظام الحاكم لها  2011على األزمة السياسية التي وقعت في ليبيا عام  سيكون 

أدت في نهاية املطاف إلى سقوط النظام ، وذلك على النحو التالي :

 
ً
. األزمات وإدارتهاب في التعريف –أوال

 
ً
معها الليبيوكيفية تعامل النظام السياسية نذر األزمة  -ثانيا

 
ً
مدخالت األزمة . -ثالثا

 
ً
عملية إدارة النظام الحاكم لألزمة )تحويل املدخالت إلى مخرجات( -رابعا

 
ً
طريقة وآليات إدارة األزمة -خامسا

 
ً
التغذية العكسية لألزمة )تحويل املخرجات إلى مدخالت جديدة( -سادسا

خاتمة 

Page 37



 د.البشير علي الكوت                                                             ، دراسة في إدارة األزمات السياسية 2011إدارة النظام الليبي ألزمة عام 

                     

 
 أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

 

 
ا
 األزمات وإدارتهافي التعريف ب – أول

 على حقل معرفي معين ، إذ نالحظ أن الكثير من  أن بداية البد من القول     
ً
دراسة األزمات وإدارتها ليس حكرا

اإلدارة والعلوم السياسية واالقتصاد وغيرها ، علم العلوم والحقول املعرفية تهتم بدراسة األزمات وإدارتها مثل 

فإن األزمات تحدث على مستويات فحيث توجد أزمات يوجد اهتمام معرفي بدراستها وإدارتها ، من ناحية أخرى 

مختلفة وألسباب مختلفة ، فهناك أزمات على مستوى الفرد وأزمات على مستوى املنظمات والجماعات وأخرى 

تحدث على مستوى العالم ، ودون الحاجة للخوض في  أو دولية اك أزمات عامليةعلى مستوى الدول ، وهن

حدثت في ليبيا عام  التي سياسيةالزمة األ تفاصيل تعريفات األزمات وتفريعاتها فإن هذه الدراسة تركز على 

   ، وبالتالي سنكتفي بما يمهد لهذه الدراسة من تعريف لألزمات وإدارتها . 2011

  األزمة وأسبابها :تعريف  – 1

قاموس وبستر األزمة هي نقطة تحول إلى األفضل أو األسوأ ، وأنها لحظة حاسمة أو وقت حرج ، أو وضع أو في     

ويالحظ على هذا التعريف أنه يعطي لألزمة فرص متساوية ألن تكون ذات نتائج  ، 1موقف بلغ مرحلة حرجة

 ألزمة نقطة تحول سيئة أو ايجابية ، أي أنه يذهب إلى اعتبار ا
ً
أن األزمة البعض اآلخر  ى ير و  ،، وهي كذلك فعال

موقف يتهدد الدولة أو املنظمة أو األفراد وممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم بطريقة خطيرة يصبح معها هي 

 أو غير متوقع ، أي أن األزمة  2معالجة املوقف أو اتخاذ القرار أمر صعب
ً
 متوقعا

ً
 خطرا

ً
ألهداف تعني تهديدا

وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد والجماعات والدول ، وتحد من عملية اتخاذ القرار ، األمر الذي يؤدي إلى  

هنا نالحظ و  ،3توقف األحداث في املجتمع واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع ألجل إعادة التوازن 

بل هي بوقوع األزمة ، وما أظن أن األحداث تتوقف أن هذا التعريف يرى أن األزمة تؤدي إلى توقف األحداث 

 عما هو معتاد
ً
 مختلفا

ً
السلوك  عن فجائي وتحول  السيطرة خارج موقف" بأنها عرفها البعض كما،  تأخذ مسارا

 اتخاذ يتطلب املوقف مواجهة هذا وان للمجتمع العام النظام على ويؤثر للمصالح وتهديد خلل إلى يؤدي املعتاد

بان  ونويرى آخر  ، 4"بالتهديد املقترن  الوقت وضيق .واملفاجأة املعلومات محدودية ظل في وسريع محدد قرار

                                                           
1- http://www.webster-dictionary.org/definition/Crisis .   

تاريخ التصفح  . 2012فبراير  27المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية . ، تاريخ النشر : محمد أحمد إسماعيل ، إدارة األزمات ، الناشر : بوابة  - 2

 https://hrdiscussion.com/hr44240.html.  2017مارس  23
، جامعة نايف العربية للعلوم امنية . اجهة األزمات األمنية وم يفمهارات التفاوض ودورها ،  لدعجانيتركي بن نايف ا - 3

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle 11  2017مارس . 

4
 .72 ص ، اإليمان القاهرة : مطبعة ، األزمات خالل القرار اتخاذ في القيادة دور ، رجب السيد - 
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نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على وفق مدخل نظمي هي األزمة 

 لبقاء املجتمع والدولة
ً
 وواضحا

ً
 صريحا

ً
. 1املقومات الرئيسية للنظام وتشكل تهديدا

 ملداخل البحث واملدارس الفكرية التي يتبعها     
ً
إضافة إلى ما سبق يمكن القول أن تعريف األزمة يختلف تبعا

 يشتمل على جوانب إدارية 
ً
 سياسيا

ً
 لنوع هذه األزمات ، وقد تأخذ األزمة طابعا

ً
 تبعا

ً
الباحثون ، وأيضا

تجابة غير عادية قد تصل إلى إحداث تغييرات واقتصادية واجتماعية وتتطلب من النظام السياس ي القيام باس

، وهذا االختالف يعود لتعدد أنواع  2مؤسسية كبيرة حتى ال يتم فقدان النخبة ملركزها أو تفكك املجتمع برمته

 األزمات ومداخلها وشدتها .    

معينة عناصر  يقتض ي وجودأي تعريف لألزمة  ه ورغم تعدد تعريفات األزمة فإنيمكننا القول بأن مما سبق  

 في قدرة النظام على اتخاذ القرار  وأهمها
ً
وإحداث آثار غير مرغوب فيها مع عنصر املفاجأة ، وهو ما يحث شلال

 ضرورة اتخاذ القرار في وقت ضيق .

الظروف املحيطة  بحسب نوع األزمة أو تنشأ ألسباب كثيرة أما فيما يتعلق بأسباب األزمات فيمكن القول بأنها    

، والتي منها عدم استجابة  السياسيةحدوث األزمات ل سباباأل أهم بعض األشارة إلى االقتصار على  ، ونود هنا

ما حدث في ليبيا وتونس ومصر ربما النظام للمطالب الشعبية مما يؤدي لحدوث ثورات أو انتفاضات ، وهو 

، أو  لطة أو فشل في التداول السلمي عليهالصراع على الس، وقد تكون األزمة نتاج  2011عام وسوريا واليمن 

ث ألسباب تتعلق بالعالقات بين الدول دكز القوة والنفوذ أو النخب املهيمنة ، وهناك أزمات تحاصراع بين مر 

. 3مثل األزمات الحدودية أو غيرها ، أو أزمات تحدث ألسباب تتعلق بتفاعل أطراف النظام الدولي

 : ومتطلباتها األزمة إدارةتعريف  – 2

 ومتطلباتها :للمعنى املقصود بإدارة األزمات  سنحاول التعرض من الدراسة ءهذا الجز في    

بداية البد من اإلقرار بأن هناك من يرى بأن إدارة األزمات تعتبر فن وليس علم ال في املقصود بإدارة األزمات : –أ 

"محاولة لتطبيق مجموعة من اإلجراءات  بأنهاُيعرفها البعض و ،  4مهارات شخصيةتوظيف باعتباره يعتمد على 

 2017يناير  9تاريخ التصفح  د. سمراء عبد الجبار إبراهيم ، إدارة األزمات بالمنظمات السياحية . - 1
http://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures 

)القاهرة : أكاديمية القرار الطبعة الرابعة د. السيد عليوة ، إدارة األزمات والكوارث . . تحديات القرن الحادي والعشرين ،  -2

. 13( ، ص 2006ي ، للتعليم املدن
، الحلقة العلمية د. علي بن هلول الرويلي ، األزمات : تعريفها ، أبعادها ، أسبابها ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض  - 3

 2017يناير  9 تاريخ التصفح    . 2011مايو  4إلى  2011أبريل  30ة ، خالل املدة من جیرلخاوزارة ابي ولخاصة بمنسا
http://kenanaonline.com/files/0090/90383

4 - Brian Greene Editor, Crisis Management Strategies & Tactics . Vol. 8 , 2015 .   2017فبراير  11التصفح تاريخ

 http://cdn.prnewsonline.com/wp-content/uploads . 
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والقواعد واألسس املبتكرة تتجاوز األشكال التنظيمية املألوفة وأساليب اإلدارة الروتينية املتعارف عليها وذلك 

 للمصلحة املطلوبة"
ً
اآلخر  البعض ويقدم،  1بهدف السيطرة على األزمة ومحاولة التحكم فيها وتوجيهها وفقا

 تعريف
ً
"القدرة على إدراك املخاطر  وفق التحليل النظمي حيث ُيعرفها بالقول بأنهادارة األزمات إل  أوسع ا

والتهديدات الحالية واملحتملة والعمل على تجنبها أو تقليل آثارها السلبية إلعادة التوازن للنظام فى أقل وقت 

ادة ملنع تكرار األزمة أو تحسين طرق التعامل معها ممكن وبدء نشاطه مرة أخرى واستخالص الدروس املستف

.  2مستقبال واالستفادة من الفرص التى تتيحها"

االهتمام  للتوجه نحوبداية مهمة  1962تعد أزمة الصواريخ في كوبا سنة  وعلى الصعيد السياس ي الدولي   

نبهت تلك األزمة إلى  وربما، حيث كان العالم على حافة حرب نووية  السياسية إدارة األزماتب العلمي والعملي

باإلدارة اإلستراتيجية ، كما  إدارة األزمات بدل االقتصار على االهتمامجديد يتعلق ب معرفي حقلل إعطاء أولوية

 .كان عليه الحال قبل ذلك التاريخ 

ملتطلبات من أجل ضمان لعديد من اا تحتاج إلى تإدارة األزماعلى العموم فإن  ت :امتطلبات إدارة األزم –ب  

القيادية  ويتكون هذا الفريق عادة من املجموعةفريق إلدارة األزمات ، إعداد ، ومن أهمها في إدارتها نجاح ال

، وهي أعلى سلطة يقع عليها عبء اتخاذ  هاستتعامل معاألزمة والتي موضوع ذات العالقة بوالعناصر الالزمة 

 . 3، ويجب أن تكون مؤهلة إلدارة األزماتقرارات غير عادية في وقت ضيق 

الخطة الخاصة بإدارة األزمة تشير إلى و  ،والتنبؤ التخطيط  كما تحتاج إدارة األزمات إلى التركيز على عنصري     

ووزيادة في  ، 4بها خالل املواقف الصعبة إلدارة األزمةالخطة املفصلة التي تصف األفعال التي يجب القيام 

،  5االهتمام باالستعداد إلدارتها قبل وقوعهاو  اعتماد طريقة للتنبؤ الدقيق ضمان إدارة ناجحة لألزمة البد من

نظام و أساليب علمية استخدام إدارة األزمات  قتض يتما ضع نظام لإلنذار املبكر لألزمات ، كو  ومن ذلك

فقد يكون الوقت هو العنصر األندر في إدارة  التركيز على أهمية عامل الوقت ، و اتصاالت فعال ملواجهة األزمات 

،  املوارد الالزمة إلدارتها حشد معتوفير قاعدة للمعلومات يمكن االستفادة منها عند الحاجة ، وكذلك األزمات 

 )يناير( كانون الثاني ،43د. كمال حماد ، النمط اإلستراتيجي األميركي في إدارة األزمات الدولية ، الدفاع الوطني اللبناني ، العدد  -1

y.gov.lb/ar/contenhttps://www.lebarm 2017فبراير  25تاريخ التصفح  . 2003
تاريخ .  2017مايو  27د. ممدوح رفاعى و د. ماجده جبريل ، إدارة األزمــــات ، القاهرة : كلية التجارة ، جامعة عين شمس .  - 2

m/book/edart_azmat.docmamdouhrefaiy.co-http://www.dr 2017يونيو  23التصفح 
3  - Rob Burton, 6 Steps to Creating a Capable Crisis Management Team, Aug 30, 2016 .

 http://www.preparedex.com   2017يونيو  8تاريخ التصفح 
4 - Crisis Management Plan, Management Study Guide. April 17, 2017 .

http://www.managementstudyguide.com/role-of-employees-in-crisis-management.htm . 
عمان : األكاديميون للنشر والتوزيع ، )الطبعة األولى د. عبد الغفار عفيفي الدويك ، إدارة األزمات والكوارث واتخاذ القرار ،  - 5

97. ص (  2014
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ي جمع كل املعلومات والتفاصيل املتعلقة باألزمة من حيث وقبل هذا وذاك فإن اإلدارة الناجحة لألزمة تقتض 

  هم .ام، وأن يصاحب ذلك تفويض سلطات ملديري األزمة تساعدهم على أداء مهنوعها ونطاقها الجغرافي 

  طرق إدارة األزمات : - 3

تتفاوت فيها خطورتها وكيفية التعامل معها ، وهو ما يجعل عملية إدارة األزمات تمر األزمات عادة بمراحل      

هناك طرق مسألة على درجة من الدقة والخطورة ، ودون الخوض في هذه التفاصيل يمكن القول باختصار أن 

 : ومن هذه الطرق  1كل حالة بحسب ظروف والتعامل معها السياسية األزماتدارة مختلفة إل 

إدارة األزمة عن طريق إنكار وجودها والتعتيم عليها بقصد القضاء طريقة إنكار األزمة : وفي هذه الحالة يتم  – أ

 عليها بصمت .

وهو أسلوب ، بالقوة  هاإدارة األزمة عن طريق إخمادطريقة إخماد األزمة بالقوة : ووفق هذه الطريقة يتم  – ب

 
ُ
 حدث لألزمة .عنيف يذهب مباشرة إلى االصطدام بالطرف امل

 والتقليل من أهميتها . هاتبخيس طريقة تبخيس األزمة : وهي طريقة تذهب إلى إدارة األزمة من خالل – ج

ى هذه يطلق علو التنفيس منها حتى ال يحدث انفجار ، عن طريق إدارة األزمة طريقة التنفيس : ويقصد بها  – د

 
ً
 فرقعة البالونات . الطريقة أيضا

اتباع طريقة أو أكثر ، فريغ بيتم التقد عن طريق توجيهها إلى مسارات أخرى ، و  : وذلك األزمةتفريغ طريقة  – ه

 عزل القو ، أو االصطدام مع قوى األزمة ملعرفة تماسكها ومن هذه الطرق 
ً
ى املؤثرة في األزمة عن مؤيديها ، وأخيرا

 ضعافهم .إو  على حدة بغرض عزلهم عن بعضهم املحدثة لألزمة عو فر الالتفاوض مع كل 

ويقصد بها اختالق أزمة جديدة لتجاوز األزمة الراهنة وإبعاد األنظار عنها ،  :إدارة األزمة باألزمة طريقة  – ه

 األمور بدال من حلها .  مما يؤدي لتعقيدولكن هذا األمر قد يخلق أزمة أخرى معقدة 

 

 

 

 

                                                           
 101 - 89ص ص  . (2010االسكندرية : الدار الجامعية ، )الطبعة الثانية أحمد ماهر ، إدارة األزمات ، أنظر :  - 1
 

Page 41



 د.البشير علي الكوت              ، دراسة في إدارة األزمات السياسية 2011إدارة النظام الليبي ألزمة عام 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

(1شكل رقم )

1وفق منهج التحليل النظمي يبين آليات عمل األزمة وكيفية التعامل معها

هذا النموذج مستمد من املنهج النظمي . - 1

عملية تحويل األزمة 

املهددة للنظام إلى قرارات 

 وسياسات  

مطالب

تأييد

معارضة

موارد

تحديات

قرارات

سياسات

املدخالت

)مدخالت 

األزمة(

عملية التحويل أو 

تحويل مدخالت األزمة 

 إلى مخرجات

املخرجات

)مخرجات 

األزمة(

التغذية العكسية
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 : نذر األزمة 
ا
 وكيفية تعامل النظام الليبي معهاالسياسية ثانيا

لكنها لم تقع بشكل فجائي ، فما هي أهم النذر التي  2011في فبراير  السياسية في ليبيا لقد حدثت األزمة    

ستجاب بها النظام لهذه النذر ؟ في هذا السياق يمكن اإلشارة إلى اظهرت قبل وقوعها ؟ وما هي الكيفية التي 

 أهم نذر األزمة التي كانت بادية للعيان والتي تجاهلها النظام أو لم يستجب لها بطريقة مناسبة ومنها :

  ما ُعرف بثورات الربيع العربي في تونس ومصر :انطالق  - 1

 في مصر أحداث  2010منذ آواخر عام      
ً
كبرت مثل كرة  التيو  العادية ظاهراتبعض املبدأت في تونس والحقا

تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة والتنمية و الثلج ، فخرجت مظاهرات واحتجاجات تطالب باالصالح 

 لشعارات ، ثم ما لبثت أن ارتقت إلى مطالب باسقاط النظام ، ويعتبر ما حدث في تونسوغيرها من املطالب وا

املجاورتين لليبيا أهم مؤشرات بداية األزمة وأقرب وأبرز اإلنذارات التي تؤشر لقرب انتقالها إلى ليبيا ،  ومصر

 وفي ظروف مشابهة ملا يعيشه
ً
 وغربا

ً
الشعب الليبي مع بعض  فقد انطلقت الثورة في بلدين مجاورين شرقا

الخصوصيات لكل حالة ، وكانت الشعارات واملطالب في هاتين الثورتين تطالب باستحقاقات ال تختلف عما 

 ، 
ً
 للنظام الليبي ، غير أن استجابة النظام يصبو إليه الشعب الليبي تقريبا

ً
وكان ذلك بمثابة إنذار مبكر نسبيا

جابة مناسبة ، ففي تحليل مضمون كيفي لخطاب معمر القذافي املوجه الليبي لنذر األزمة ال  توحي بوجود است

لثورة في تونس ومصر ل معارضته ألول وهلةيتضح  ، 2011عبر التلفزيون للشعب التونس ي في منتصف يناير 

للتونسيين مصالحهم ، وعلى  خطى حدود الدبلوماسية وحدد، بل إنه ت تونس ي واملصري لنظامين اله لوتأييد

لشعب الليبي مارس القذافي أسلوب املعلم واملرشد ، ويبدو أنه من خالل خطابه ا بةطاخمفي املعتادة طريقته 

قي لألزمة التي قد تقع لليبيين في حقيقة األمر ، وهو ما يمكن اعتباره إجراء استبا هبطاختوجه بللتونسيين كان ي

  في ليبيا .

 بعض املوضوعات التي وردت فيه يمكن استخالصكيفي للخطاب وألهم الضمون املومن خالل تحليل     

الرسائل التي أراد القذافي توصيلها للشعب الليبي وللشعب التونس ي لحماية نظامه ونظام حليفه زين العابدين 
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 ، فهو لم يعطفي ليبيا الوشيكة خاطئة لنذر األزمة تبدو قد عكس استجابة رسائل ت وهي 1بن علي في تونس

 
ً
الجمهوري إلى النظام الجماهيري )مثل الذي  إال في حالة الرغبة في التحول من النظامللتغيير في تونس مبررا

 نظام سلطة الشعبحيث يطبق في ليبيا أقامه في ليبيا( ، والقصد من ذلك إرسال رسالة غير مباشرة لليبيين 

في حاجة للتغيير أو  الليبيين ليسواالرسالة أن  مضمون هذه، و  منذ ثالثة عقود املستمد من الكتاب األخضر

 .  ، وهي الرسالة األولى ظل نظام سياس ي نموذجي حسب قناعته الثورة كونهم يعيشون في

حتى يكمل الرئيس مدته الرئاسية  لشعب التونس ي لالنتظارلالقذافي  دعوة أما الرسالة الثانية فقد جاءت في     

، وهي إشارة يمكن قراءتها على أنها دعوة غير مباشرة للشعب الليبي للصبر حتى يضع القذافي ترتيبات التوريث 

وباملجمل فقد من البرامج التي كانت مطروحة ، في ليبيا أو تحقيق بعض املطالب كالدستور والتنمية وغيرها 

ومصر من قبل رأس النظام الليبي ال كإنذار مبكر لألزمة في ليبيا وإنما كحادث تمت قراءة االحداث في تونس 

. عارض يمكن التصدي له 

اقتحام املشروعات السكنية : - 2

في واقعة فريدة من نوعها شارك فيها الكثير من املواطنين وخاصة من فئة الشباب وفي وقت متقارب من      

ديد من املشروعات السكنية العامة التي مازال بعضها تحت االنجاز تم اقتحام الع 2011منتصف يناير 

،  2بالتزامن في العديد من املدن الليبية رغم أن هذه املساكن ملك ملواطنين وفي انتظار االنتهاء منها وتسليمها لهم

 ، فها هي جموع من امل
ً
واطنين تتجرأ ورغم بساطة هذه الحادثة إال أنها أعطت مؤشرات على ما قد يقع مستقبال

هيبة النظام ، من ناحية ب يؤشر للمساسوتتحدى سلطة النظام الحاكم وتقتحم أمالك خاصة وعامة وهو ما 

وهو ما يؤشر ملا ، أخرى كشفت الحادثة عن تنسيق واستجابة بين املواطنين في عدة مدن ليبية وفي وقت واحد 

يتحول إلى ثورة أو فوض ى يصعب السيطرة يمكن أن يحدث من عمل شعبي جماعي ضد النظام قد ينتشر و 

عليها ، ولقد كانت ردة فعل النظام متأخرة وضعيفة ، ورغم إخراج معظم املقتحمين من املشروعات السكنية 

 أو ألزمة حقيقية ، وإذا كانت هذه الحادثة قد 
ً
إال أن هذه السابقة كانت نذير ومقدمات ألحداث قد تقع الحقا

 النظام كنوع من التنفيس فإن توقيتها في ظل هذه األجواء املحتقنة  تم التخطيط لها من أجهزة
ً
قد كان إقليميا

 من تمرد أو ثورة .
ً
 وجرس إنذار للنظام ملا يمكن وقوعه مستقبال

ً
 سيئا

ً
بالتأكيد توقيتا

تصاعد لغة ومفردات الخطاب املعارض في بعض وسائل اإلعالم ووسائل التواصل  – 3

  الجتماعي :

 2017/ 5/ 23 تاريخ التصفح . (لإلطالع على نص الكلمة التي وجهها معمر القذافي للشعب التونسي )موقع لجينيات على شبكة األنترنت - 1
 http://lojainiat.net/main/Content 

  2017يونيو  11. تاريخ التصفح  2011يناير  20ليبيا تنفي سقوط قتلى باقتحام املساكن ، موقع ليبيا املستقبل ،  - 2

mostakbal.org-al-http://archive2.libya
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تم تأميم وسائل اإلعالم والنشر ،  1969منذ مطلع سبعينيات القرن املاض ي أي بعد انقالب القذافي عام      

وبالرغم من القبضة الحديدية للنظام الشمولي في ليبيا على هذه الوسائل على مدى عدة عقود إال أن هذه 

بسبب التقدم التقني الذي شهدته القبضة قد تراخت أو تم اختراقها بداية من مطلع تسعينيات القرن املاض ي 

قد أتاحت هذه الوسائط الفرصة و وسائل االتصاالت مثل ظهور البث الفضائي املرئي وشبكة األنترنت وغيرها ، 

كما  . لالنتقاد وخاصة من الخارج ، وكذلك التواصل بين من هم في الداخل ومن هم في الخارج من معارضين

شروع ليبيا الغد برعاية سيف االسالم القذافي أن توفر مساحة من استطاعت بعض الوسائط التي أتاحها م

وقناة مرئية  1التعبير واملطالب والنقد ضمن شرعية النظام الحاكم ، فقد توفرت صحيفتين )أويا وقورينا(

)قناة الليبية( كفرصة لألصوات املطالبة باالصالح ضمن شرعية النظام ، إضافة إلى ما كان ينشر في الخارج 

 وألغى صل عبر األنترنت وي
ً
 .  معظم مؤسسات ليبيا الغد، غير أن النظام تراجع عن ذلك الحقا

  تعثر برنامج ليبيا الغد ووصوله إلى طريق مسدود : – 4

كان برنامج "ليبيا الغد" قد وضع من قبل سيف اإلسالم معمر القذافي ومن خالل مؤسسة القذافي العاملية     

كان البرنامج املعلن لليبيا الغد يتضمن حزمة من اإلصالحات منها إصدار دستور للدولة  لألعمال الخيرية ، وقد

، وإطالق برامج تتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ، وخطة واسعة للتنمية ، وبالفعل تم إعداد مسودة 

النظام )معمر  دستور من قبل نخبة مختصة من األكاديميين الليبيين واستطاعت املسودة أن تبرر وجود رأس

القذافي( كمرجعية ثورية وتكفل الكثير من الحقوق والحريات للمواطن ، لكن هذا الدستور لم ير النور إذ لم 

يتم القبول به وجرى سحبه حتى من مواقع االنترنت التي نشرته لوقت قصير ، والقى مركز دراسات الديمقراطية 

شروع املنابر السياسية ملت اللجان الثورية تصدصير ، كما الذي تم إطالقه برعاية من سيف اإلسالم نفس امل

تم االستيالء على قناة تلفزيونية و التي دعا سيف القذافي إلطالقها في كافة املؤسسات للتعبير واملشاركة، 

العديد من  ومع ذلك تواصلت،  2كانت تتمتع بقدر من الحرية والتجديد في الخطاب اإلعالميالتي )الليبية( 

املشروعات التنموية التي كان يشرف عليها سيف القذافي في مختلف املجاالت مثل االسكان وغيرها قد تم 

 . 2011الشروع في تنفيذها وتوقف معظمها بعد أحداث فبراير 

 وعليه يمكن القول     
ً
قبل النظام بأن نذر األزمة التي تمت اإلشارة إليها لم تحظ باالستجابة املناسبة من عموما

 في األزمة التي كانت أزمة شديدة انتهت بسقوط النظام في نهاية املطاف ، ولعله كان 
ً
، وهو ما أدخل البالد الحقا

خذت نذر األزمة مأخذ الجد وتمت 
ُ
من املمكن تفادي الدخول في مرحلة األزمة السياسية الخانقة لو أ

 جموعة املدخالت املؤثرة فيها .   االستجابة لها بطريقة مناسبة ، تاخذ في االعتبار م
                                                           

السياس ي الليبي من  فتحي البعجة: ليبيا إلى أين؟ املشهد للدكتور ذج من هذه املقاالت يمكن اإلشارة إلى نمو  في هذا السياق - 1

 . 2008مايو  4بتاريخ صحيفة قورينا الصادرة اإلرتباك إلى خطاب األمل في 
 278و 277. ص  (2012،  : دار الفسيفساء طرابلس)الطبعة األولى د. البشير علي الكوت ، ليبيا . . الهوية واالستبداد والثورة ،  - 2

 . 
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 : مدخالت األزمة
ا
 ثالثا

نتاج تأثير مجموعة من املدخالت )املطالب  ات هيوفق منهج التحليل النظمي البيئي املتعلق باألزمة فإن األزم   

محاولة واملعارضة والتأييد واملوارد( والتي يقوم النظام الحاكم بتحويلها إلى سياسات وقرارات ، وفيما يلي 

 : 2011عام  للتعرف على أهم مدخالت األزمة الليبية

  املطالب الداخلية : – 1

 من مطالب تتعلق بالنواحي املعيشية كتحسين الدخل  توزعت املطالب الشعبيةيمكن القول بأن     
ً
صعودا

تعيش في ظل الدولة وفيما كانت  ومستوى املعيشة إلى مطالب تتعلق بالحريات والديمقراطية والدستور ،

من في الخارج متهالكة ومستويات معيشية متدنية كان هناك أرصدة ليبية كبيرة شبه وبنية تحتية  اقتصاد ريعي

مليار دوالر من األرصدة الليبية في الخارج في  150العمالت الصعبة ، فقد أعلنت األمم املتحدة عن تجميد نحو 

عشرات املليارات في قارة أفريقيا ويعلن عن رغبته في ، كما كان النظام يستثمر  1شكل أمول واستثمارت

، وال  2دولة 54% من ميزانية االتحاد األفريقي الذي يضم نحو  15استثمار املزيد إضافة إلى اسهامه بنسبة 

في الداخل ويحظى بغضب شعبي شك بأن هذا الكرم في االنفاق الخارجي وتكديس األرصدة بالخارج يقابله تقتير 

ولم تعد الدعاية والقبضة األمنية للنظام قادرتان على التستر على عجز النظام عن االستجابة ملطالب واسع ، 

 الداخل الليبي . 

   ضغوط املعارضة الليبية الخارجية : - 2

من قبل النظام ، ولعل  تهامالحقتتم كانت املعارضة الليبية في الخارج في الغالب تتميز بالضعف والتشتت و      

عندما كادت مجموعة  1984املحاوالت التي نفذتها هذه املعارضة ضد النظام كانت في صيف عام  أخطر

مسلحة أن تقض ي على رأس النظام في معقله بمعسكر باب العزيزية في طرابلس ، غير أن بعض أطياف هذه 

للمعارضة في  عقد مؤتمر وطني 2005املعارضة وشخصيات بارزة وبتنسيق من تيارات اسالمية استطاعت عام 

                                                           
1 - Luke T. Cadigan and Laura C. Prieston, Returning Libya’s Wealth, Tufts University, December 2011 .                 

2017مايو  22تاريخ التصفح   http://fletcher.tufts.edu/~/media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/Libya.pdf 
2 - Robert Nolan, The African Union After Gaddafi, Journal of Diplomacy, Seton Hall University, December 5, 

2017أبريل  28تاريخ التصفح   .2011     

 http://blogs.shu.edu/diplomacy/2011/12/the-african-union-after-gaddafi/ 
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، ورغم عدم منهم ، وكان سقف املطالب هو إزاحة معمر القذافي عن الحكم وهو ما عارضه البعض  1لندن

بعض املعارضين في الخارج  ولكن 2008فاعلية نتائج املؤتمر إال أن املنظمين عادوا لالجتماع من جديد عام 

سيف االسالم القذافي ، ولكن على عكس ما ظهرت  منبمبادرة والداخل فضلوا التحاور مع النظام  ، وهو ما تم 

كقوة مؤثرة ، وربما كان للدعم الخارجي لها  2011به في املاض ي برزت املعارضة الليبية في الخارج  خالل أزمة 

 في
ً
ما ظهرت به من قوة ، وقد كانت هذه املعارضة تنتمي في الغالب لتيار اإلسالم  والقبول الداخلي دورا

 السياس ي . 

الضغوط الخارجية : - 3

لقد اعتقد نظام القذافي أنه قد استطاع تسوية مشاكله العالقة مع الخارج ، وخاصة مع الغرب )الواليات       

االتحاد األوربي( بعد حل قضية لوكربي وقضية املمرضات البلغاريات املتهمات بحقن دول املتحدة األمريكية و 

 لبرنامجه النووي بالكامل للواليات املتحدة األمريكية ، وتسليم أطفال بنغازي بفيروس اإليدز ، وتسل
ً
يمه مجانا

،  2008، وتوقيع معاهدة الصداقة مع إيطاليا عام  2ملف تعاونه مع الجيش الجمهوري االيرلندي لبريطانيا

عتبره قمة وزيارة القذافي لبعض العواصم األوربية ، ثم خطابه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة والذي ا

انجازاته الخارجية ونهاية عزلته ، رغم أن الجمعية العامة هي مكان للخطابة يلتقي فيه رؤساء الدول 

 والحكومات كل عام للحديث حول ما يشاءون دون حسيب أو رقيب .

نه عندما إذ أحين ظن أن عودة عالقاته مع الغرب هي صك على بياض ، التقدير قد أخطأ  الليبي ولعل النظام   

الدول الغربية فرصة لتسوية حساباتها مع النظام ، ولذلك فقد  بعضوجدت  2011انطلقت أحداث فبراير 

خسر النظام معركته في امليدان الدولي بسبب سوء تقديراته وحساباته ألبعاد وحجم االنتفاضة في الداخل 

يع في إدارته لألزمة وبالتالي نهايته .ولردة فعل املجتمع الدولي في الخارج ، وهو ما أدى إلى فشله الذر 

 التأييد الداخلي للنظام : – 4

كان للنظام الليبي أنصاره على املستويين الداخلي والخارجي ، ومن الصعب تقدير حجم التأييد الذي كان     

قبلي يحظى به وحجم املناصرين له ، فباالضافة للنخب املستفيدة واملتحالفة مع النظام على املستوى ال

وقيادات الجيش واللجان الثورية كانت هناك شرائح من العامة متأثرة بالدعاية الرسمية املسيطرة على هذا 

 على حشد املؤيدين في مسيرات كبيرة و 
ً
تكررة ليظهر للعالم حجم التأييد الذي ماملجال ، وقد كان النظام قادرا

ولم يكن له تأثير يذكر على سير األزمة . يحظى به ، لكنه يظل مجرد تأييد غير منظم وغير فَعال ، 

راسات الوحدة العربية ، بيروت : مركز دالطبعة األولى )د. يوسف محمد جمعة الصواني ، ليبيا : الثورة وتحديات بناء الدولة ،  - 1

 57 – 55، ص ص  (2013

2- Qaddafi comes clean, The Economist Newspaper . Dec 29th 2003 .      2017مايو  4تاريخ التصفح

http://www.economist.com/node/2312540 .  
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 : عملية إدارة النظام الليبي لألزمة )تحويل املدخالت إلى مخرجات(
ا
 رابعا

يمكن القول إن عملية تحويل مدخالت األزمة لم تحظ  2011عام من خالل تتبع وقائع األزمة الليبية      

، وهو ما يمكن مالحظته من  الليبيالنظام  من قبلفي شكل قرارات وسياسات  مناسبة بالتحول إلى مخرجات

 خالل اآلتي :

  تجاهل األزمة وتبخيسها والتقليل من شأنها : - 1

وهي طريقة قد تكون لها مردودات سلبية ، فهي من ناحية قد تؤدي إلى إحباط لدى املعارضين املتظاهرين      

ية أخرى قد تؤدي إلى تأجيج الغضب على النظام كونه على التأثير في النظام ، ومن ناح ةقدر العدم شعورهم بب

 الليبي وال يكترث ملن سقطوا من القتلى وما يجري في الشارع . وقد دأب النظام يتجاهل املعارضين واملتظاهرين

خالل أوج على إرسال رسائل تنم عن تجاهله لألزمة والتقليل من شأنها ، ومن هذه الرسائل ظهور معمر القذافي 

في أخبار التلفزيون الليبي وهو يجتمع مع سفراء البرازيل والهند واليابان وروسيا ، ويقول الخبر أن األزمة 

القذافي ناقش مع هؤالء السفراء زلزال فوكوشيما في اليابان وآثاره املحتملة ، بينما كان نظامه يواجه أشد زلزال 

يونيو  12بث التلفزيون الليبي يوم ثال آخر بعد اشتداد األزمة سياس ي على مدى أكثر من أربعة عقود ! وفي م

 1مشاهد ظهر فيها العقيد معمر القذافي يلعب الشطرنج مع رئيس االتحاد الدولي للعبة الروس ي كيرسان 2011

، في الوقت الذي كانت تدور فيه اشتباكات ومعارك عنيفة بين قوات النظام واملعارضين في العديد من املدن 

 ليبية ، كما سقط العديد من القتلى من الطرفين في هذه املعارك .ال

  التأخر في الستجابة لتطورات األزمة بطريقة مناسبة : – 2 

فقد اتسمت استجابة النظام لألزمة بطريقة الفعل ورد الفعل ، من دون اتباع خطط واستراتيجيات      

تطورات جديدة غير محسوبة ومفاجئة أدت إلى تعقيد واضحة ومدروسة للتعامل معها ، مما نتج عنه بروز 

لم يظهر رد فعل رسمي يتناسب  2011 فبراير 21وحتى  15على مدى األيام من منذ إنطالق األزمة و األزمة ، ف

وخطورة األزمة من املستويات العليا للنظام رغم تطورات املوقف على األرض من مظاهرات وحوادث قتل ، 

وهو ما فتح التكهنات بشأن حقيقة ما يجري لدى الشارع الليبي ، وترددت أنباء حول هروب القذافي إلى فنزويال 

لتكتيك القائم على الصمت من جانب النظام تجاه تطورات األزمة وعدم وبين من ينفي ومن يؤكد ذلك ، وهذا ا

                                                           
    2017http://www.alarabiya.net/article sيونيو  4تاريخ التصفح  . 2011يونيو  13موقع قناة العربية :  - 1
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للتمادي في  هماإلدالء بأي موقف رسمي كان خطأ وقع فيه النظام ، إذ أعطى املحتجين واملتظاهرين فرصة ودفع

، ورفع سقف املطالب من القبول ببعض اإلصالحات إلى املطالبة بإسقاط النظام اقتداء بما  هالتصعيد ضد

عدم تسرب و فإن القذافي أراد من ذلك التعتيم على األحداث  1حصل في تونس ومصر ، وحسب بعض املصادر

 بطريقته ، وهو إلى العالم والعمل على حله الوقائع
ً
وربما يعود ذلك في أحداث سابقة ،  كان يمارسهما ا داخليا

تالحقة لم تكن متوقعة ، وربما األمر ألصابة النظام بالصدمة والذهول مما جرى من تطورات سريعة وم

العتقاد النظام بأنها ليست أزمة ذات أهمية كبيرة وأنها ستخبو بسرعة كما بدأت ، وهذا أسلوب خاطئ 

 ، فمثل هذا النوع من األزمات يأخذ نسق كرة 
ً
لتبخيس األزمة والتقليل من أهميتها كما برهنت األحداث الحقا

بنغازي واملزيد من مدينة أيام قليلة لتشمل املزيد من املتظاهرين في  الثلج ، فقد اتسعت دائرة املحتجين في

 في إدارة األزمات ، ولعله كان أبرز العوامل في فشل النظام  ةليبيالاملدن 
ً
 حاسما

ً
، فعنصر الوقت يعتبر عامال

 في إدارة األزمة لصالحه بل وتحديد النتيجة النهائية ، وهي خسارة معركة بقائه . الليبي

 تشتت فريق إدارة األزمة وتعدد صانعي القرار : – 3

، املشاركين في إدارتها في إدارة األزمة تعدد املتدخلين على خط األزمة أو  حدثتمن األخطاء التي يبدو أنه       

ملشاركين لهؤالء افي إدارة األزمة يبين لنا مدى التخبط والخليط املتناقض املحتملين فإلقاء نظرة على املشاركين 

في إدارتها بين مؤسسات رسمية وعالقات قرابية وجماعات موالية ، فعلى رأس كل الفاعلين السياسيين في 

تجسد النموذج البطولي لدى ماكس القذافي ، وهو شخصية محاطة بكارزمية النظام يقف رأس النظام معمر 

بقائه وسلطاته الالمتناهية على أي نص صف بقائد الثورة إال أنه ال يستند في و فبالرغم من أنه ي،  2فيبر

 أو باإلشارة ودون 
ً
دستوري أو قانوني ، فهو من يجيز القوانين ومن يأمر بإصدارها وبإلغائها وتجاوزها شفويا

كما  يحتويهاأن ، ورغم ذلك فإن األزمة التي واجهها كانت أكبر من  3الحاجة إلصدار مراسيم )حاكم مطلق(

 هدوء واسترخاء .  ربما كانت أكثرفي ظروف  أعتاد أن يفعل في السابق

 في إدارة شؤون  واألبوية من ناحية أخرى وعلى طريقة النظم البدوية حيث تلعب الرابطة القرابية      
ً
 مهما

ً
دورا

 القبيلة أو الجماعة فإن نفوذ أبناء القذافي كان 
ً
يفوق نفوذ أي مسؤول ليبي في هرم السلطة ، وكان تقريبا

يتدخلون في الشأن العام بما في ذلك إدارة األزمة بالرغم من عدم وجود صفات رسمية لهم في الدولة معظمهم 

شارك معظم أبناء  2011شهدها النظام في فبراير  عدا عن كونهم أبناء معمر القذافي ، وأثناء األزمة التي

,  2011مارس  8نص ملحادثة بين الرئيس السنغالي عبد هللا واد, والعقيد معمر القذافي, يوم األربعاء  - 1

post_7918.html-2.blogspot.com/2011/05/blog-17-http://almukhtar  املوقع التالي :أنظر 

الطبعة أبو القاسم خشيم ، مبادئ اإلدارة العامة ، د. مصطفى عبد هللا أنظر : لدى ماكس فيبر  للمزيد حول النموذج البطولي - 2

 100 - 99. ص  (1993بنغازي : مركز بحوث العلوم االقتصادية ، )األولى 
/  3/  9ـ  2لى أن مؤتمر الشعب العام )البرملان( صاغ وثيقة الشرعية الثورية خالل دورته التي عقدت في الفترة من يشار هنا إ - 3

لتي يتم بموجبها اعتبار كل توجيهات وترشيد قائد الثورة تعليمات واجبة التنفيذ .، وهي الوثيقة ا 1990
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من املقربين والثوريين  السيطرة على األزمة ،  كما ظهر على مسرح األزمة فريق القذافي في محاولة

والبيروقراطيين واملوالين وقادة الكتائب األمنية وكبار ضباط الجيش التابعين واملوالين للنظام ، كل يحاول 

إظهار والئه والدفاع عن مصالحه ، وقد سبب هؤالء نوع من التشويش في الخطاب وفوض ى في العمل كونهم 

 . ةو برنامج عمل واضحاتباع متحمسون ومتعصبون يعملون بدون خطط أ

الستخدام املفرط للقوة أو التركيز على املعالجات األمنية لألزمة :  - 4  

فقد تم اللجوء إلى استعمال القوة بشكل تصاعدي في مواجهة املحتجين كما حدث في بنغازي ، حيث       

د النظام وفقدان األمل في ارتفعت أعداد القتلى بين صفوفهم ، وهو ما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية ض

شخص  2000إلى  1000االستجابة ملطالب املحتجين ، وبالرغم من أن بعض االحصائيات تشير إلى مقتل مابين 

 ووسع من دائرته وحفز إال أن هذا العدد من القتلى في األيام األولى هو ما أجج الصراع 1قبل تدخل الناتو

 .  في األزمة الليبية التدخل الدولي

 إرسال مندوبين غير مناسبين للتفاوض مع املحتجين في بنغازي : - 5  

رئيس صهره عبد هللا السنوس ي أرسل القذافي كل من ابنه الساعدي و  انطالق االحتجاجات واتساعهاعلى أثر     

 فالساعدي ،، وكالهما ال يتمتع بسمعة جيدة لدى أهالي بنغازي للتفاوض املباشر مع املحتجين املخابرات 

، أما  القذافي هو من تسبب في حادثة إقفال النادي األهلي )أكبر أندية بنغازي وأكثرها شعبية( وتخريب مقره

، وبالتالي  2011عبد هللا السنوس ي فهو املتهم بقتل سجناء أبي سليم الذين قامت من أجلهم مظاهرات فبراير 

 والعنفحدة التوترات  ، مما أدى إلى زيادة فقد أخطأ النظام في إرسال وسيطين غير مقبولين لدى املحتجين

.وبالكاد استطاع االثنان الفرار من بنغازي والعودة إلى طرابلس 

6- : 
ا
 اإلدارة السياسية لألزمة خارجيا

( الكثير من االشارات لألطراف الخارجية وعالقتها باألزمة 2011 فبراير 22)يوم  2لم ترد في خطاب القذافي     

الليبية ، فقد كان الخطاب في معظمه موجه إلى الداخل الليبي ولكن يمكن استنتاج بعض االشارات املباشرة 

قناة مناصرة عبر وغير املباشرة ومنها إشارة وحيدة موقف قطر تجاه األزمة الليبية لتدخلها اإلعالمي في األزمة 

ببعض األمثلة العاملية التي تم فيها استخدام العنف ضد  القذافي في خطابه استرشدقد ، و  للمحتجين الجزيرة

املعارضين ، وهو نوع من التبرير الستخدام العنف في ليبيا ضد املحتجين وللرد على األطراف الدولية التي قد 

ربما يحاول من خاللها على األغلب التمهيد  تعارض ذلك ، وهذه األمثلة التي ساقها القذافي في خطابه كان

للتمادي في استخدام القوة ضد املعارضين مع ضمان حياد املوقف الدولي وهو ما لم يتحقق فيما بعد ، فقد 

1  - Seumas Milne, The Guardian, 26 October 2011 .  https://www.theguardian.com/commentisfree.
 . www.ar.wikisource.org/wiki/Special،  2011فبراير  22خطاب معمر القذافي بتاريخ -2
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 إلى التدخل الدولي املباشر في األزمة الليبية من خالل قراري مجلس األمن 
ً
أدى االفراط في استخدام القوة الحقا

في آواخر شهر مارس ، وهو ما يعد سوء تقدير من القيادة السياسية الليبية لردة الفعل  1973و  1970الدولي 

 الدولية تجاه األزمة الليبية .   

 

  اإلدارة العسكرية لألزمة : - 7

 ، فقد كانت املعادلة الإدارة األزمة في جانبها العسكري من جانب النظام     
ً
ليبي لم تقم على أسس سليمة أيضا

، أي بعد نحو شهر من انطالق  2011مارس  17بتاريخ  1973مختلة منذ إصدار قرار مجلس األمن رقم 

االحتجاجات في بنغازي وبعض املدن الليبية األخرى ، وقد نص القرار على حماية املدنيين واستعمال القوة من 

مكثف من جانب الواليات  حظر الطيران ، تبع ذلك غارات وقصف هاجانب مجلس األمن لتحقيق ذلك بما في

 لتدخل الطيران الحربي ضد القوات 
ً
املتحدة األمريكية خاصة ملواقع الدفاع الجوي والقواعد الجوية تمهيدا

سندت قيادة عمليات التدخل العسكري في ليبيا إلى حلف شمال األطلس ي
ُ
 1املوالية للقذافي ، وبعد نحو أسبوع أ

 ، إذ ال ُيعقل من الناحية العملية يعتبر قرار ال، و 
ً
 وسياسيا

ً
 عسكريا

ً
نظام باستمرار املقاومة العسكرية انتحارا

أن يستيطع بما لديه من قوة عسكرية متواضعة واالفتقار إلى حلفاء دوليين أقوياء التفوق على حلف شمال 

  .األطلس ي أو حتى الصمود أمامه لوقت طويل 

  ألزمة :لاإلعالمية دارة اإل  - 8

تم اقتصار وسائل اإلعالم بالكامل على اإلعالم الرسمي وإلغاء وسائل اإلعالم  1969سبتمبر منذ انقالب     

الذي  2الخاصة ، وتعرض بعض الصحفيين املعارضين للسجن أو القتل كما حدث للصحفي ضيف الغزال

غتيل عام 
ُ
إيديولوجي  ، وقد أفضت هذه السياسة القمعية املصادرة لحرية الرأي واالعالم في ظل نظام 2005أ

دعائي إلى تحول وسائل اإلعالم الرسمية إلى مجرد وسائل إعالم دعائية سطحية ، ولم تعد تحظى بثقة املتلقي 

 عن في الغالب 
ً
 وبعيدا

ً
 ومتشنجا

ً
 وضعيفا

ً
 وانفعاليا

ً
، وبالتالي فإنه وخالل األزمة ظهر الخطاب اإلعالمي قاصرا

محترفة عرفت بخبرتها ، في املقابل كانت هناك وسائل إعالم العقالنية في تغطية وتفسير ومعالجة األزمة 

 مما كان له دور كبير على التأثير في الرأي العام الليبي والعربي والعالمي .تدعم املعارضين وقدراتها 

 

 

                                                           
 http://www.marefa.org           2017يونيو  30.     2011التدخل العسكري في ليبيا  - 1
.    2006يونيو  8ضيف الغزال.. سيرة صحفي وقف في وجه الفساد ، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،  - 2

https://www.anhri.net/libya/lw/2006/pr0608.shtml 
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 : تحليل املضمون الكمي والكيفي للخطاب السياس ي املتعلق باألزمة
ا
 خامسا

 املتابع لألزمة الليبية خطاب معمر القذافي لتفسير ما يجري وما يقترحه من حلول انتظر الليبيون والعالم     

 ) 1الخطابهذا األزمة غير أن  إلدارة
ً
 للمعارضين وال لألطراف و ( 2011فبراير  22جاء متأخرا

ً
لم يكن مرضيا

خطاب هذا الُيعد كما الدولية ، فلم تقدم فيه أية تنازالت أو استجابة للمطالب ، وسيطرت عليه لغة التهديد ، 

 ،  يشهد على 
ً
مفصلي في انتقال األزمة إلى مرحلة حرجة فالخطابات األخرى التالية له لم تكن لتضيف جديدا

،  2011في مارس  1973و  1970ذلك ما تلى هذا التاريخ من أحداث وتطورات أبرزها قراري مجلس األمن رقمي 

 يفية في الخطاب املشار إليه :وفيما يلي تحليل ألبرز املضامين الكمية والك

  خطاب نمطي وتعبوي : - 1

تميز الخطاب بتكرار نفس الشعارات التي كانت مرفوعة منذ أربعة عقود رغم تغير املعطيات ورغم دخول      

استمر الحديث عن الثورة )انقالب سبتمبر( وأهميتها ، إذ وردت كلمة الثورة في خطاب  فقدالبالد في أزمة ، 

ها ، كما ورد في الخطاب الحديث عن املجد واالمجاد التي يعيش مرات( ، 10والسلطة الشعبية ) مرة 30القذافي 

موحات الليبيين في التنمية إذ تكررت املفردة ثمان مرات ، وليس في الخطاب ما يشير إلى االستجابة لطالليبيون 

مرة  54ليبيا  اسم والحرية والديمقراطية ، غير أن شدة األزمة الداخلية جعلته هذه املرة على غير املعتاد يذكر

في خطابه . كما يمكن وصف الخطاب األول للقذافي بعد انطالق األزمة والذي انتظره الكثيرون بأنه خطاب 

ومتسرع وغير مناسب ملعالجة األزمة ، كما تميزت معظم فقرات الخطاب  نمطي لم يأت بجديد وبأنه انفعالي

ومفرداته بتأجيج العواطف والتعبئة للوقوف في صف النظام ، وأحتوى الخطاب كذلك على لغة العنف 

( ، فالكثير من العبارات توعدت املعارضين وهددتهم باملالحقة والتطهير 1والتهديد والشتم )أنظر الجدول رقم 

 . 2كل مكان من ليبيافي 

  لتسوية األزمة : مقترحات – 2

                                                           
 . www.ar.wikisource.org/wiki/Special،  0112فبراير  22خطاب معمر القذافي بتاريخ  - 1
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وبالتالي لم تلق أية  القذافي في خطابه كتكرار ألنماط سابقة من الوعودجاءت بعض االحلول التي اقترحها     

الذي  1استجابة تذكر على املستويين الداخلي والخارجي ، ومن ذلك إعادة طرح ما أطلق عليه "توزيع الثروة"

مقترح لسنوات طويلة ، كما تقدم ببعض املقترحات التي لم تكن لتحظى بالقبول من املحتجين ظل مجرد 

 واملعارضين وأبرز هذه املقترحات )حسبما وردت في الخطاب( :

 (1جدول رقم )

يبين تكررات مفردات الشتائم والتحقير املستخدمة ضد املعارضين في الخطاب

التكرارالكلمة أو الجملة

12شباب يتناولون حبوب الهلوسة 

8جرذان 

4مأجورين ، أصحاب اللحي 

3عمالء ، تركوا العار ، شذاذ اآلفاق 

2الفئران ، مرض ى ، املقملين ، خونة ، املشاغبين ، من أنتم 

االنجاس ، متسخين ، القطط ، دراويش ، الدنس ، جراثيم ، شراذم ، مرض ى ، مندسين ، 

 مرتشين ، مرتزقة ، لعنة هللا عليهم ، قلة إرهابية ، اتباع القاعدة 

1

  -أ 
ً
  تسليم األسلحة فورا

ُ
 خذت منها .وإعادتها إلى الجهات الرسمية التي أ

 دين لدى املحتجين .تسليم األسرى من الشرطة والجيش املوجو  -ب 

حتى تتم (القبض على املشاغبين ،  كما وصفهم ، وتسليمهم لألمن ؛ وفي تفسيره لهذه النقطة قال القذافي :  -ج 

.2تربيتهم وإعادتهم إلى رشدهم ، ويمروا بفترة نقاهة حتى يبرأوا من الحبوب . . . ألنها مضرة جدا بالقلب!(

 الشوارع اليومية وعودة الحياة لطبيعتها .إزالة كل معوقات الحياة في  -د 

 .عبيات أو محافظات وبلديات جديدة إنشاء ش -ه 

طالب بإعطائه فرصة للتحدث للشباب املشاركين في االحتجاجات وإحضارهم إليه من املدن املنتفضة  -و 

 ناعهم بالتراجع وتسليم اسلحتهم ، وهو ما ال يبدو أنه طلب واقعي .إلق

 توزيع الثروة شعار رفعه القذافي ويقصد به توزيع عائدات النفط على الشعب ، ولكن - 1
ً
آللية لم يتم التوصل و  ه ظل شعارا

 محددة بالخصوص .

. www.ar.wikisource.org/wiki/Special،  2011فبراير  22خطاب معمر القذافي بتاريخ  - 1
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ارضين ألنفسهم ، ودعوة املؤيدين للخروج ومالحقة املعارضين واإلمساك بهم ، وفي هذا السياق تسليم املع -ز 

. 1( نفر، أمسكوهم في الشوارع"100أنتم ماليين وهم )قلل من هؤالء املعارضين وقال : "

يا بدون دستور االحتكام إلى الدستور : رغم توجيهه الدعوة لالحتكام للدستور إال أن الجميع يعرفون أن ليب -ح 

 ، ومنذ ذلك التاريخ لم تحظ ليبيا بدستور . 1969عام  منذ انقالب

.الجديدة سيف اإلسالم معمر القذافي بحزمة من االصالحات نجله تخويل  -ط 

رفض فكرة التنحي عن السلطة وعدم التجاوب مع املبادرات الخارجية واملطالب الداخلية الخاصة بتسوية  -ي 

 إقناعه بالتخلي عن السلطة .لي في والتي فشاألزمة 

، وبالعودة إلى مفردات الخطاب  تضخيم األنا لديهالنرجسية وعدم الواقعية : ركز القذافي في خطابه على  –ك 

مرة ، كما يمكن االشارة إلى  19مرة ، وكرر اسمه )معمر القذافي(  68فقد ورد في الخطاب تكرار كلمة "أنا" 

! وعليه يصعب أن  2بأن "معمر القذافي هو املجد"بعض املقاطع التي تعبر عن هذه األنا والغرور مثل قوله 

ستوى من النرجسية والغرور واألوهام أن ُيقدم تنازاالت أو برامج إصالح نتصور أن شخصية سياسية بهذا امل

جادة ، أو أن يستمع للمعارضين الذين هم شرائح مختلفة من الشعب يصفهم بأقذع األوصاف ، ورغم أنه 

عم أن السلطة بيد الشعب إال أنه من ناحية أخرى بز ينفي عن نفسه أية مناصب أو صفات تنفيذية في الدولة 

 . وهو كذلك حدث في خطابه بلغة املالك بناصية األمور يت

 : التغذية العكسية لألزمة )تحويل املخرجات إلى مدخالت جديدة(
ا
سادسا

وفق منهجية التحليل النظمي البيئي لألزمة الليبية فإن العديد من مخرجات هذه األزمة من سياسات أتبعها    

ت تأثيرها من جديد في البيئة املحيطة ، أي أنها تحولت إلى النظام أو قرارات اتخذها بالخصوص قد أحدث

ساهمت في تعقيد األزمة ، وهذا ما يقتض ي منا محاولة تقييم إدارة النظام سلبية مؤثرة في النظام مدخالت 

السياس ي لألزمة ومعرفة استجابته لهذه املدخالت الجديدة وذلك على النحو الوارد فيما يلي : 

تقييم إدارة النظام لألزمة :  - 1 

يمكن القول أن نظام القذافي قد فشل في إدارة األزمة التي واجهته بدليل أنها أدت إلى سقوطه في نهاية املطاف     

 بعد يوم بفعل الضربات الجوية املركزة 
ً
، فعلى املستوى العسكري كانت القوات املوالية للنظام تتآكل يوما

، إضافة  2011أكتوبر  31غارة استمرت حتى  9700والتي بلغ عددها نحو  3الحلف األطلس يواملدمرة لطيران 

 نفس املصدر . -1
. . www.ar.wikisource.org/wiki/Special،  2011فبراير  22خطاب معمر القذافي بتاريخ  -2

3 - NATO and Libya (Archived), 09 Nov. 2015 .
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درت بنحو 
ُ
 من  112إلى الضربات الصاروخية األمريكية في بداية العمليات العسكرية على ليبيا والتي ق

ً
صاروخا

الجبهات والتي ساهمت في  ، وكذلك املعارك التي دخل فيها النظام ضد املعارضين في العديد من 1نوع توما هوك

انهاك قواته ، في املقابل وعلى املستوى املدني كانت الخسائر بين املدنيين تتزايد ، إذ بعد شهر من بداية أحداث 

درت الخسائر بين املدنيين بنحو  2017مارس  17فبراير أي في 
ُ
، ولذا فقد حظي قرار االستمرار  2قتيل 2000ق

لنظام بضرورة وقف املعارك والخسائر البشرية من خالل ايجاد حل سلمي في الحرب بضغوط داخلية على ا

لألزمة ، وعلى الصعيد الخارجي زاد الضغط الدولي على النظام لإلستسالم والتنازل لصالح املعارضة التي 

تجسدت في املجلس الوطني االنتقالي ، وباملجمل يمكن القول أن النظام الحاكم قد استجاب لألزمة بطريقة 

 للهوة الكبيرة بين حجم قوته وقوة الطرف اآلخر 
ً
خاطئة من خالل التركيز على خيار القوة ، وهو خيار غبي نظرا

 على الوقوف في وجه الحلف األطلس ي إضافة إلى قوة معارضيه في الداخل .
ً
، فليس من املنطقي أن يكون قادرا

زالت حقيقية للمعارضين ولتغيير مسار األحداث من ناحية أخرى فإن تصلب نظام القذافي وعدم تقديمه لتنا   

في ليبيا أفض ى في نهاية املطاف إلى موقف انتحاري ، كما أن فريق األزمة برهن على ضعفه وتفككه وعدم قدرته 

على إدارتها لصالح النظام . 

ألزمة :ل السلبية دخالتاملتصاعد وزياد  – 2

لسيطرة ل املوارد التي تؤهلهالنظام  لقد فقدلحتمية )سقوط النظام( ، لقد كانت األزمة تسير نحو نهايتها ا     

على مجريات األمور على األرص من الناحية العسكرية أو إدارة شئون الدولة ، وإزاء الحصار الدولي والخسائر 

 ، كما 
ً
العسكرية والبشرية الفادحة لقوات النظام تقلصت قدراته وموارده العسكرية خاصة واملادية عموما

 تقلصت قبضته اإلدارية على مؤسسات الدولة ومساحتها الجغر 
ً
افية الشاسعة ، ولذا أصبح النظام مهددا

باالنهيار بعد نفاذ الخيارات املتاحة أمامه ، وبعبارة أخرى زادت شدة املدخالت املتمثلة في املعارضة في الداخل 

والخارج واملطالبة برحيل النظام . 

 تفكك فريق األزمة وحدوث حركة انشقاقات في صفوف النظام من الداخل : - 3

 على فريق إلدارة أزمة سياسية بهذا الحجم في ظل نظام حكم فردي شمولي  لم     
ً
يكن من املمكن التعويل كثيرا

، وبالتالي لم يكن هناك من نتيجة إيجابية منتظرة ممن هم يعتبرون في العادة أعضاء في فريق األزمات 

زمة حدثت انشقاقات خطيرة في السياسية في الدول الديمقراطية ، ففي ليبيا وخالل وقت قصير من وقوع األ 

. 2013أبريل  16العمليات العسكرية الدولية في ليبيا ، مجلة املسلح ،  - 1

military-of-http://www.almusallh.ly/ar/thoughts/156
2 - Florence Gaub, The North Atlantic Treaty Organization and Libya: Reviewing Operation Unified Protector, The

Strategic Studies Institute (SSI) and U.S. Army War College (USAWC) Press June 2013 

.https://ssi.armywarcollege.edu . P: vii 
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

صفوف كبار مسؤولي النظام الحاكم الذين ُيفترض أن يكونوا ضمن فريق إدارة األزمة ، ومن أمثال هؤالء عبد 

الرحمن شلقم ممثل ليبيا لدى األمم املتحدة ، وهو الذي كان سيكون معني بمتابعة األزمة في األمم املتحدة ، 

و  1970ملندوب إلى املساهمة في إصدار قراري مجلس األمن الخاصين باألزمة )وقد أدى الدور الذي لعبه هذا ا

( ، وبذلك تحول دور هذا املندوب إلى عامل سلبي بالنسبة للنظام الحاكم ودور إيجابي بالنسبة ملعارضيه 1973

 للمجلس الوطني االنتقال
ً
 رئيسا

ً
ي املعارض ، ، كما انشق وزير العدل مصطفى عبد الجليل والذي أصبح الحقا

وانشق كذلك وزير داخلية النظام اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي وأنضم إلى صفوف الخارجين عن النظام 

 للقوات املقاتلة ضد نظام القذافي ، كما أنشق موس ى كوسة وزير خارجية النظام 
ً
، في شرق ليبيا ليصبح قائدا

ة فبراير ما عدا استقالة وزير الخارجية التي كانت في وقد حدثت هذه االنشقاقات منذ األيام األولى النتفاض

، وفي منتصف مايو من نفس العام أنشق الدكتور شكري غانم رئيس املؤسسة الوطنية للنفط أبريل  مطلع

ورئيس الوزراء السابق عن النظام الحاكم ، وكان من املفروض أن يكون هؤالء أو معظمهم على األقل من ضمن 

، وبذلك فإنه يمكن القول أن األزمة لم تحظ بفريق متخصص ومتماسك ، ولعل هذه  فريق إدارة األزمة

 في فريق إدارة األزمة ، وربما ذلك ما دفع النظام الحاكم 
ً
 وخلال

ً
االنشقاقات واالستقاالت قد تركت فراغا

لالستعانة بآخرين أقل كفاءة وخبرة وضمهم إلى فريق إدارة األزمة . 

الخاتمة

إدارة األزمات السياسية من الحقول املعرفية الجديرة باالهتمام والدراسة ، وقد تبين لنا من خالل دراسة     

ما يمكن أن تؤول إليه اإلدارة الخاطئة لألزمة السياسية من  2011عام األزمة السياسية التي شهدتها ليبيا 

ومن ، راءات الالزمة واملتبعة في إدارة هذه األزمات وعدم اتخاذ اإلج في إدارتهااملراهنة على أساليب عقيمة خالل 

خالل الدراسة يمكن لنا الخروج ببعض النتائج ومنها :

إن أبرز هدف يمكن أن يركز عليه املسؤول عن إدارة األزمة السياسية الكبيرة هو املحافظة على بقاء  - 1

 ، وهو هدف قد يقتض ي من النظام تقديم تنا
ً
يلعب عامل الزمن  - 2 .زالت كبيرة ومؤملة النظام السياس ي قائما

 من ا
ً
 في نجاح إدارة األزمة أو الفشل في إدارتها ، فطبيعة األزمة ال تترك لصانع القرار متسعا

ً
 كبيرا

ً
لوقت تأثيرا

. ، أي أهمية اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب ودون تضييع للوقتالختيار القرارات املناسبة 

م قد تؤدي إلى سقوطه .و الخصاملعارضين و لنظام الحاكم وسوء تقديره لقوة إن تصلب ا - 3

ه الكفاءة وأن يعمل فريق األزمة الذي يجب أن يتم اختياره بعناية وأن تتوفر فيأهمية الدور الذي يلعبه  – 4

  بتنسيق كامل ، وهو ما لم يتوفر في إدارة األزمة الليبية .
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األزمة ، وهي عوامل يعتمد عليها بيئة العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة في كل األخذ في االعتبار أهمية  – 5

 وخاصة األزمات السياسية .
ً
 النجاح أو الفشل في إدارة األزمات عموما

إلى  في الغالب يؤدياألمني واستخدام القوة املفرطة  ات محدودة في إدارة األزمة مثل الخيارالتركيز على خيار  – 6

  .بية في إدارة األزمة نتائج سل

فإنه يمكن القول بأن إدارة األزمات السياسية تقتض ي توفير فريق أزمة قادر على ابقة ومن خالل النتائج الس  

التعامل مع مستجدات األزمة ، بل وضرورة العمل على منع تطور الوقائع نحو حدوث األزمة ، فاألزمة متى ما 

وكسب ثقة الطرف  في إدارة األزمات السياسيةاملصداقية الحكمة و إن  تنفجر تصبح معالجتها أكثر صعوبة ،

 في غاية األ 
ً
إدارة أزمة بواملعرفة الالزمة  واملصداقية لحكمةل همية ، ولعل أفتقاد النظام الليبياآلخر تعد أمورا

، وبالتالي إلى انهياره هو ما أدى إلى فشله في إدارتها  ، وعدم توفر فريق مؤهل ومتجانس إلدارة األزمة بهذا الحجم

 .  الدراسة هذه وهو ما يتطابق وفرضية 
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د. خالد شعبان      سطينية في تعزيز االنتماء الوطنيدور تدريس مادة القضية الفل    

ا. اماني عطا هللا     

1

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

مادة القضية الفلسطينية في تعزيز االنتماء الوطني  تدريس دور 

من وجهة نظر مدرس ي املساق في جامعات قطاع غزة

The Role of Teaching the Palestinian Cause Course in the promotion of 

Patriotism from the Point of View of the Course Teachers in the Universities in 

Gaza Strips 

د. خالد شعبان    

       أماني عطاهللاأ. 

مركز التخطيط الفلسطيني  -باحث   .  

وزارة التربية والتعليم العالي  -باحث 

 

 

 

 

 

طاع غزة في تعميق وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الجامعات الفلسطينية في ق: امللخص

وذلك من خالل تحليل مقرر القضية الفلسطينية وبيان مدى استفادة الطلبة من مساق القضية الفلسطينية، وترجع أهمية الدراسة 

س ي وتعزيز االنتماء الوطني  إلى خصوصية املجتمع الفلسطيني الذي يعاني من احتالل وانقسام سياس ي واضح وضرورة تنمية الوعي السيا

لدى طالبه، وقد استخدم الباحثان اسلوب تحليل املضمون ملقرر القضية الفلسطينية في الجامعات املذكورة، كما استعان الباحثان 

فلسطينية في بأسلوب املقابلة ملدرس ي مقرر القضية الفلسطينية، وقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم تباين املادة العلمية ملقرر القضية ال

الجامعات املذكورة إال أنها تغطي معظم جوانب القضية الفلسطينية وتعمل على تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية إال أن التوجهات 

وص ي 
ُ
واالنتماءات السياسية واأليديولوجية لبعض الجامعات ومدرس ي املقرر ُيمكن أن يعمق التوجه السياس ي لبعض الطالب وت

 ب تسييس الجامعات مع الدعوة إلى مشاركة الجامعات الفلسطينية في مختلف املناسبات الوطنية.الدراسة إلى تجن

 -جامعات قطاع غزة  -: القضية الفلسطينية  الكلمات املفتاحية 

 Abstract: 

This study aimed to identify the role of the Palestinian universities in Gaza Strip in 

deepening and strengthening the awareness of the Palestinian issue, through the analysis of 

the Palestinian issue curriculum and the extent of the students benefit from the course of 

the Palestinian case, , The importance of the study returns to the privacy of Palestinian 

society, which is suffering from the occupation and clear political divisions and the need 

of developing and promoting patriotism among students, researcher has used the content 

analysis of the Palestinian issue course in the universities mentioned, and the interview 

style for teachers of the Palestinian issue course. The study concluded that despite the 

divergence of scientific material to the Palestinian issue course in the universities 

mentioned but it covers most aspects of the Palestinian cause and promotes the awareness 

of the Palestinian issue, However, the political and ideological trends for some universities 

and teachers ' course could deepen the political orientation of some students. The study 

recommends to avoid the politicization of the universities with the call to the participation 

of the Palestinian universities in various national events. 

Keywords; 

 Palestinian issue; Gaza Strip Universities 
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 املقدمة
قهم م من أهم شرائح املجتمع وعلى عواتن طلبة الجامعات همية وتعزيز االنتماء الوطني حيث إفي تن اكبير  ادور  تلعب الجامعات

تقع مهمة املحافظة على وطنهم وهويتهم وهم وقود نار املقاومة في سبيل التحرير ويكون دور الجامعات في تعزيز االنتماء من 

درس  خالل تعليم الطلبة املساقات املتنوعة منها
ُ
القضية الفلسطينية، فمادة القضية الفلسطينية أو الدراسات الفلسطينية ت

 في كافة جامعات قطاع غزة كمساق إجباري كمتطلب جامعي لكل طلبة الجامعات بكافة الفروع والتخصصات.

شعاع لكل جديد إتتبوأ الجامعات الفلسطينية ) وال سيما جامعات قطاع غزة ( مكان الصدارة في املجتمع فهي مراكز و 

ويوجد في  .صالح والتطور رار والعلماء والفالسفة ورواد ال في الفكر واملعرفة واملنبر الذي تنطلق منه أراء املفكرين األح

قطاع غزة العديد من الجامعات التي تقوم بدورها في تدريس القضية الفلسطينية منها جامعة األزهر والجامعة 

، ولعل املتتبع ملسيرة وجامعة األقص ى وجامعة غزةحة وجامعة فلسطين وجامعة األمة السالمية وجامعة القدس املفتو 

 على الصعيدين 
ً
، وملا حققته من أهداف يرى أن هناك تطورا

ً
الجامعات في قطاع غزة يدرك أنها حديثة النشأة نسبيا

طلبة امللتحقين واملتخرجين الالكمي والكيفي من حيث عددها وعدد برامجها وعدد أعضاء هيئة التدريس فيها وعدد 

 منها.

وجاء منهاج القضية الفلسطينية لضرورة مساهمة التعليم في جامعاتنا في عملية التعبئة القومية والوطنية لتكون 

 لتعزيز الثقافة الوطنية املقاومة في ظل املخطط الصهيوني الهادف إلى تصفية الوجود الفلسطيني على 
ً
الجامعات منبرا

 ه األرض مادهذ
ً
 وسياسيا

ً
 وثقافيا

ً
 .يا

 : مشكلة الدراسة

تنمية الشخصية الوطنية وتنمية و نقل املعلومات وتنمية املهارات  التي منهاتتعدد أدوار هيئة التدريس في الجامعات 

الحس بالقضية الفلسطينية من خالل رفض واقع االحتالل وبث القيم الوطنية والتأكيد على التمسك باملقاومة وغرس 

 يم الو ق
ً
فاملصلحة الوطنية تغلب املصالح  ،حدة وعدم التفرقة بين الطلبة بسبب أن معظم الطلبة مؤطرين حزبيا

الخاصة إلى طلبتهم باعتبارهم عايشوا مراحل متعددة من تاريخ  النضالية يقومون بنقل تجاربهم ، كذلكالفئوية

 .برات متعددة مثل االعتقال وهدم البيوتالنضال الفلسطيني لم يعايشها طالبهم بل فقد مر عدد من املدرسين بخ

 قضية الفلسطينيين بل هي قضية القضية الفلسطينية وال تزال تشغل العالم العربي وال  شغلت
ً
سالمي فلم تكن يوما

 ي:تي اآلالسؤال الرئيس  يوتكمن مشكلة الدراسة ف كل العرب واملسلمين.

ة ؟ الوطني في جامعات قطاع غزة من وجهة نظر مدرس ي املادما دور تدريس القضية الفلسطينية في تعزيز االنتماء  

 :سئلة الفرعية وهيويتفرع عن السؤال الرئيس ي األ 

 .إلى أي مدى تسهم الجامعات في قطاع غزة في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية  -1

 .؟أدوار هيئة التدريس في تعزيز الهوية الوطنية والعمل الوطنيهي ما  -2

 .؟تعزيز العمل الوطني ما دور املساقات في  -3

 .؟ما مدى استفادة الطلبة من مساق القضية الفلسطينية -4

 .؟هل تؤدي الكتب املتعددة املنتشرة في الجامعات لتكريس االنقسام وتعزيز الفصائلية -5
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 .ة؟حداث اليومية للقضية الفلسطينية وتطورها أم يتوقف على فترة زمنية محدداملادة األ هل يالحق محتوى  -6

 :راسةهداف الدأ

 .التعرف على دور الجامعات في تعميق وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية وتأكيد عروبة فلسطين وإسالميتها  -1

 .بيان مدى استفادة الطلبة من مساق تدريس القضية الفلسطينية -2

 .الوقوف على إسهامات الجامعات في تعزيز الهوية الوطنية ودعم الهوية الثقافية -3

 .2015سطينية منذ نشأتها حتى تتبع تطور القضية الفل -4

 .التعرف على األزمات التي تمر بها العملية التعليمية في قطاع غزة -5

 .التعرف على الصراع العربي الصهيوني وأوضاعه وطرائقه -6

 :أهمية الدراسة

 ونقل تفاعالت القض -1
ً
 وسياسيا

ً
ية االرتقاء بوعي الدارسين في القضية الفلسطينية وربط الدارسين بالقضية فكريا

 .إلى املحيط العربي والسالمي والدولي

  .تأهيل الطلبة لفهم القضية الفلسطينية في مختلف املجاالت -2

  :منهج الدراسة

ملقررات القضية الفلسطينية في  لى منهج تحليل املضمون ي بالضافة إالتحليل يسوف يستخدم الباحثان املنهج الوصف

عتمد الباحثان على أسلوب املقابلة مع مدرس ي ، كما اة الفلسطينيةلدراسة محتويات مقرر القضي جامعات قطاع غزة

  املقرر.

 

 

  :محاور الدراسة

 الجامعات وتدريس القضية الفلسطينية. املحور األول:

 .تحليل املوضوعات املتعلقة  بالقضية الفلسطينية :ياملحور الثان 

 .تحليل املساق من وجهة نظر مدرس ي املادة املحور الثالث: 
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 القضية الفلسطينيةو الجامعات أوال: 

 في املجتمعات مهما كان النظام السياس ي القائم فيها فالسياسة التعليمية في كل دولة مرتبطة 
ً
 مهما

ً
تلعب الجامعات دورا

 مع ال
ً
 وثيقا

ً
 مع وجود هدف تسعى إلى تحقيقه، فالتعليم مرتبط ارتباطا

ً
 وخارجيا

ً
سياسة بالتحديات التي تواجهها داخليا

عتبر الجامعة أبرز املعالم ذات التأثير االجتماعي في املجتمع حيث تحتضن الشباب  التي يسير عليها النظام السياس ي.
ُ
وت

الجامعي ذوي الطاقات املتفجرة والهمم العالية وهي أداته في صقل وتخرج قيادته الفكرية واالجتماعية والسياسية 

 عات الفلسطينية إلى عاملين رئيسيين:وترجع نشأة الجام والعلمية واملهنية.

رغبة الشعب الفلسطيني األكيدة وإصراره على العلم وهو ما تحقق بمتابعة التعليم العالي في الجامعات العربية  األول:

 واألجنبية.

، تحتم ادراك القيادات الوطنية والفلسطينية باحتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته التعليمية تحت االحتالل الثاني:

 .(3، 1993أبو لغد، ) إيجاد مؤسسات وطنية للتعليم الجامعي والعالي على األراض ي الفلسطينية

 1991تلتها جامعة األزهر  1978سنة  (11)دليل الجامعة السالمية،  تأسست أول جامعة في غزة وهي الجامعة السالمية

،  2003أمام الطلبة وفي عام  في املقر الرئيس ي في القدس 1991وفتحت جامعة القدس أبوابها 
ً
أصبح لها اثنا عشر فرعا

ُعرف باسم كلية  1991تحت إدارة الحكم املصري إلى كلية جامعية عام  1955وتطور معهد املعلمين الذي تأسس عام 

 الزدياد عدد الط1999عام (5، 2002)دليل جامعة األقص ى، التربية الحكومية ثم تحولت إلى جامعة األقص ى 
ً
لبة تم . ونظرا

التوسع في إنشاء الجامعات منها جامعة فلسطين وجامعة األمة وجامعة السراء والكلية الجامعية للعلوم املهنية 

والتطبيقية وكلية الدراسات املتوسطة جامعة األزهر وغيرها من الجامعات. فهذه الجامعات تلعب دور فاعل في تدريس 

 ت للعلم والفكر ومخاض ألجيال املنوط بها تحرير فلسطين.القضية الفلسطينية فهي مؤسسات وطنية ومنارا

 وال تحصيل حاصل بل هو ضرورة حتمية في 
ً
 فكريا

ُ
ال ُيعتبر تدريس القضية الفلسطينية في جامعات قطاع عزة ترفا

ية ال مواجهة العدو الصهيوني فالجامعات هي املنارة التي يستنير بها الطلبة حول قضيتهم األساسية واملناهج الدراس

تتحدث عن القضية الفلسطينية إال من خالل منظور ضيق ال يتجاوز الصفحات القليلة في كتب التاريخ والتربية 

الوطنية ويدخل الطالب بعد ذلك الجامعة للحصول على معلومات أكثر حول قضيته. وإذا كان الطالب ال يعرف حقيقة 

 د فئات الشعب األخرى غير املتعلمة.صراعه مع الكيان الصهيوني فكيف يكون مستوى الوعي عن

  :أهداف الجامعات من تدريس القضية الفلسطينية

العمل على تثبت الطلبة الفلسطينيين في أرضهم، واملحافظة على العقول واألدمغة الفلسطينية من الهجرة،  وترسيخ 

، "إن لة قادرة على مقارعة االحتالمفاهيم الوطنية، وضرورة تحرير الوطن، واملساهمة في تكوين فئة شابة مثقفة واعي

مهمة الجامعات الفلسطينية هي إعادة بناء الثقة الوطنية بحيث تكون قادرة على تحقيق األهداف الوطنية املنشودة ، 

) وذلك عبر أجيال متعلمة ومسيسة وواعية، لتستطيع مواجهة صعوبات ومخاطر تحقيق املشروع الوطني الفلسطيني" 

 .(95، 2000ظى، أبو مل

 :
ً
 تحليل املساقات املتعلقة بمادة القضية الفلسطينية:ثانيا

جامعات وكليات من جامعات قطاع غزة وجدنا أن هذه  7بعد تحليل املساقات املتعلقة بالقضية الفلسطينية و

قر 
ُ
درس القضية الفلسطينية تحت مسمى القضية الفلسطينية أو دراسات فلسطينية وهي ال ت

ُ
ر الجامعات والكليات ت
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كمادة ُمتخصصة بل هي إلزامية وإجبارية لجميع طلبة الجامعات باستثناء طلبة قسم التاريخ ألنهم يدرسون القضية 

 الفلسطينية في مساقات أخرى منها تاريخ فلسطين القديم وتاريخ فلسطين الوسط وتاريخ فلسطين الحديث واملعاصر.

درس القضية الفلسطينية في جميع جامعات قطاع غزة 
ُ
ملدة فصل واحد فقط خالل فترة الدراسة الجامعية للطالب وت

وتختلف الساعات املقررة للمادة حسب نظام الجامعة ومعظم الجامعات ًتدرس املادة بمعدل ساعتين في األسبوع وهي 

عية الجامعة السالمية وجامعة األزهر وجامعة األقص ى وجامعة فلسطين، بينما جامعة القدس املفتوحة والكلية الجام

ساعات في األسبوع. وكلية الدراسات املتوسطة في جامعة األزهر تكتفي  3للعلوم املهنية والتطبيقية فتدرسه بمعدل 

بتدريسه بواقع ساعة في األسبوع . ويتم اعتماد كتاب واحد في كل جامعة أو كلية لتدريسه للطالب وفق الشروط 

موحد لكافة جامعات قطاع غزة ومعظم من ُيدرسون املساق هم واملعايير التي تضعها الجامعة ولكن ال يوجد كتاب 

 الذين قاموا بتأليفه.

باستثناء  2016-2015-2014ومساق القضية الفلسطينية أو الدراسات الفلسطينية يتم تدريسه بالطبعة الجديدة 

 ما ُيدر 
ً
س املساق يكون تخصص جامعة القدس املفتوحة. ويدرس املساق متخصصين إما تاريخ أو علوم سياسية وغالبا

تاريخ ألن املساق يسرد أحداث تاريخية فهو أقرب إلى تخصص التاريخ من العلوم السياسية الذي يقف على الحدث 

 وُيحلله من ناحية سياسية.

وُيدرس مسار القضية الفلسطينية في الجامعة السالمية وجامعة األزهر وجامعة فلسطين والكلية الجامعية للعلوم 

تحت ُمسمى دراسات فلسطينية والقضية الفلسطينية وفي جامعة األقص ى تحت ُمسمى القدس والقضية التخصصية 

 الفلسطينية.

درسه وخاصة الجامعات والكليات التي ذكرناها نجد ما يلي:
ُ
 وعند تناول محتوى املساق  وتحليله في الجامعات التي ت

عرفة تاريخ فلسطين لم تتطرق إليه الجامعة السالمية في باعتباره البوابة مل :بالنسبة للموقع الجغرافي لفلسطين -1

،  بينما أخذ نصيب كما في في مساق الدراسات الفلسطينية في جامعة ((1)أنظر ملحق رقم ) كتابها دراسات فلسطينية

ها بينما جامعة األقص ى لم تتطرق إليه في كتاب ((،2)أنظر ملحق رقم ) صفحة 23األزهر فبلغ عدد صفحات املوضوع 

 40، بينما كتاب القدس املفتوحة شرح املوقع الجغرافي بواقع ((3)أنظر ملحق رقم ) القدس والقضية الفلسطينية

، وتم الحديث ((4)أنظر ملحق رقم ) صفحة بوحدة كاملة وهي الوحدة السابعة تحت ُمسمى جغرافية فلسطين التاريخية

، ولم يأخذ نصيب ((5)أنظر ملحق رقم ) ن دراسات فلسطينيةعن املوقع الجغرافي بواقع صفحة في كتاب جامعة فلسطي

، ولم يأخذ ((6)أنظر ملحق رقم ) كافي في كتاب الدراسات الفلسطينية في الكلية الجامعية للعلوم املهنية والتطبيقية

 3وضوع نصيب ثاني في كتاب فلسفة تاريخ وقضية في كلية الدراسات املتوسطة في جامعة األزهر فبلغ عدد صفحات امل

 .((7)أنظر ملحق رقم ) صفحات فقط

 من العصر الحجري تناولته الجامعة السالمية في  :لعصور ابالنسبة ملوضوع فلسطين منذ اقدم  -2
ً
وُيقصد به بدءا

كتابها بشكل عابر كُمقدمة تمهيدية للحديث عن فلسطين في العصر السالمي مقدمة ال تتجاوز الصفحة وال تفي 

كمعلومات مشبعة للطالب ملعرفة أصل فلسطين والحضارات التي تعاقبت عليها قبل الحكم باملطلوب وال تكفي 

 وركزت على ((1)أنظر ملحق رقم ) السالمي بالتفصيل
ً
، بينما جامعة األزهر تحدثت عن العصر الحديدي نموذجا

أهمية املوضوع وتناوله في العصر الحديدي وخصائصه والهجرة الكنعانية ووجود بني إسرائيل في فلسطين وبالرغم من 

)أنظر  صفحات إال أنه لم يتطرق إلى األقوام األخرى التي غزت فلسطين كاآلشورية والبابلية والفرس واليونان والرومان 8

بينما جامعة القدس املفتوحة  أفردت له وحدة ((، 3)أنظر ملحق رقم ) ، ولم تتطرق إليه جامعة األقص ى((2ملحق رقم )

صفحة تناولت بالتفصيل تاريخ فلسطين منذ  51دة األولى تحت ُمسمى حضارة فلسطين القديمة بواقع كاملة وهي الوح

، وكذلك الحال بالنسبة ((4)أنظر ملحق رقم ) م636ق.م حتى نهاية الفترة البيزنطية  15000000العصر الحجري 
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، وكذلك الحال في ((5ظر ملحق رقم ))أن لجامعة فلسطين الحديث عن العصور القديمة لفلسطين ال تتجاوز الصفحتين

، وكلية الدراسات ((6)أنظر ملحق رقم ) الكلية الجامعية ال يتجاوز صفحتين وهم معلومات ُمكررة لدى الطالب

صفحات وهذه املعلومات الواردة في هذا الكتاب ليست جديدة على الطالب ألنها  9املتوسطة تحدثت عنه بواقع 

 . ((7)أنظر ملحق رقم ) ة في مقررات املدارس السيما التاريخ والتربية الوطنيةموجودة ضمن املناهج الدراسي

 من عهد النبي صلى هللا عليه وسلم  3تناولته الجامعة السالمية في  فلسطين في ظل الحكم اإلسالمي: -3
ً
صفحات بدءا

السادس والسابع األساس في حتى نهاية العصر اململوكي. وهي معلومات ُمكررة لدى الطالب درسها في الصف الخامس و 

 ((1)أنظر ملحق رقم ) املدرسة ولم تأِت بمعلومات جديدة تناسب مستوى طالب الجامعة
ً
، بينما كان هذا املوضوع غائبا

، ((2)أنظر ملحق رقم ) في كتاب جامعة األزهر وكأن املسلمون لم يفتحوا فلسطين ولم يكن لهم إنجازات حضارية فيها

، بينما في جامعة ((3)أنظر ملحق رقم ) ة األقص ى فلم تتطرق إليه ال من قريب وال من بعيدوكذلك الحال في جامع

صفحة تحدثت فيه  54القدس املفتوحة خصصت له وحدة كاملة تحت ُمسمى فلسطين في العهد العربي السالمي بواقع 

 جامعة فلسطين لم تتطرق إليه،  و ((4)أنظر ملحق رقم )عن الفتح السالمي لفلسطين حتى نهاية العهد العثماني
ً
 أيضا

بينما في  ((،6)أنظر ملحق رقم )، وذكرته الكلية الجامعية بكتابها بشكل عام ال يتجاوز الصفحة((5)أنظر ملحق رقم )

كلية الدراسات املتوسطة تم الحديث عن فلسطين في العهد السالمي في عهد الخلفاء الراشدين والعهدة العمرية 

العصر األيوبي وكأن تاريخ فلسطين في العهد السالمي اقتصر على حكم الخلفاء الراشدين وحكم ومعركة حطين في 

األيوبيين فلم يتطرق إلى الحديث عن إنجازات األمويين والعباسيين واملماليك في فلسطين وكأنهم لم يحكموا فلسطين ولم 

ذكر
ُ
 ت
ً
ن جميع ما ورد من معلومات حول هذا املوضوع في جميع ويمكن القول بأ ((،7)أنظر ملحق رقم ) يتركوا فيها آثارا

 الجامعات هي معلومات ُمكررة درسها الطالب في مناهجه في املدرسة، 

تم الحديث عن فلسطين في الحكم العثماني في الجامعة السالمية بخمس  فلسطين خالل حقبة الحكم العثماني: -4

ي تفاصيل السالطين العثمانيين وأوضاع فلسطين في العهد صفحات نظرة سريعة على الحكم العثماني دون الخوض ف

العثماني فتم التركيز على الحكام املحليين مثل ظاهر العمر، حملة نابليون وحكم محمد علي وأبنه إبراهيم ونهاية الدواة 

همة مرتبطة صفحات، وتم الحديث عن فلسطين خالل الحرب العاملية األولى في ثالث أحداث م 3العثمانية كل ذلك في 

 معلومات  -بفلسطين مراسالت الحسين
ً
مكماهون واتفاقية سايكس بيكو وتصريح بلفور في صفحة واحدة منها وهي أيضا

، بينما جامعة ((1)أنظر ملحق رقم ) ُمكررة وردت في مناهج الدراسة خالل التعليم املدرس ي خاصة الصف الحادي عشر

)أنظر ملحق رقم  واضيع حيوية ووعد بلفور هو أساس القضية الفلسطينيةاألزهر لم تتطرق لهذه املواضيع مع أنها م

صفحة، بينما جامعة األقص ى لم تتطرق  30، بينما إلى حد ما جامعة األقص ى تطرقت إليه بنوع من التفصيل بواقع ((2)

، بينما ((3لحق رقم ))أنظر م صفحة 27إليه إال لفترة مراسالت الحسين مكماهون واتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور في 

صفحات ضمن وحدة فلسطين في العهد  3جامعة القدس املفتوحة لم تتحدث عن فلسطين في العهد العثماني إال بواقع 

السالمي ركز فيه على الحركات االنفصالية والنجازات الحضارية في العهد العثماني وكان موضوع الهجرة اليهودية إلى 

 
ً
ي من قالترو فلم ُيبين موقف السلطان عبد الحميد من الهجرة وال موقف جمعية االتحاد  فلسطين في تلك الفترة غائبا

، تطرقت إلى وعد بلفور في محور خاص ضمن فصل البرنامج ((4)أنظر ملحق رقم ) ية إلى فلسطينالهجرة اليهود

بينما جامعة فلسطين ة، صفحات تم توضيح نص الوعد وبطالنه من الناحية القانونية والتاريخي 5الصهيوني بواقع 

ركزت على نهاية الحكم العثماني وتقسيم الدولة العثمانية بين الدول االستعمارية بريطانيا وفرنسا في اتفاقية سايكس 

، وفي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مرت عليه مرور عابر ((5)أنظر ملحق رقم ) صفحات 4بيكو ووعد بلفور بواقع 

، بينما كلية الدراسات املتوسطة تطرقت إلى الحكم العثماني في فلسطين في ((6ظر ملحق رقم ))أن جملة دون تفصيل

صفحة تحدث فيه عن األوضاع الدارية في فلسطين زمن الحكم العثماني والتقسيمات الدارية  14فصل كامل بواقع 
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يتطرق إلى حملة نابليون وال إلى الحركات واملجتمع الفلسطيني وأوضاع التعليم واألوضاع االقتصادية واالجتماعية ولم 

االنفصالية التي حدثت في العهد العثماني وال موقف السلطان العثماني من الهجرة اليهودية وال موقف حكومة االتحاد 

التركي من الهجرة اليهودية. بينما تحدث بالتفصيل عن اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور في فصل فلسطين في عهد 

صفحات وهو املساق الوحيد في  3البريطاني، فاتفاقية سايكس بيكو بواقع صفحتين ووعد بلفور بواقع االنتداب 

)أنظر  صفحات 3الجامعات الذي تطرق إلى التحالف الغربي الصهيوني والسياسة البريطانية بتهويد فلسطين بواقع 

 .((7ملحق رقم )

الجامعة السالمية في مبحث فلسطين تحت االحتالل تحدثت عنها املقاومة الفلسطينية لالنتداب البريطاني: -5

درج تحت فصل تاريخ فلسطين منذ اقدم العصور حتى حرب  1917البريطاني 
ُ
صفحات وهي مادة  5بواقع  1948امل

كرت في كتاب التاريخ للصف الحادي عشر ولم تأت بش يء جديد
ُ
كر في مساق جامعة  .((1)أنظر ملحق رقم ) ذ

ُ
ولم تذ

تطرقت   .((3)أنظر ملحق رقم ) ، ونفس الش يء بالنسبة لجامعة األقص ى املعلومات ُمكررة((2ملحق رقم ) )أنظر األزهر

إليه جامعة القدس املفتوحة في وحدة فلسطين والعالقات العربية في محور الحركة الوطنية وتم تقسيم الحركة 

ل الجمعية السالمية املسيحية التي دعت إلى تم تشكي 1929-1919الوطنية إلى أجزاء، الحركة الوطنية الفلسطينية  

عقد املؤتمر الفلسطيني األول لرفض وعد بلفور ورفض الهجرة اليهودية واملطالبة بوحدة فلسطين مع سوريا. وُعقد 

 1921للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية وكذلك ُعقد املؤتمر الرابع في القدس  1920املؤتمر العربي الفلسطيني في حيفا 

تحدث  1933-1929صفحات، والحركة الوطنية الفلسطينية  5عن ثورة مقدم والنبي موس ى وثورة يافا ونتائجها تحدث 

عن ثورة البراق وتحدث عنها في صفحة ونصف في محور االنتداب البريطاني في ضمن وجود البرنامج الصهيوني وجذوره 

: تحدث عن مظاهرة 1939-1933ية الفلسطينية التوراتية وأحداث تلك الفترة في صفحتين. ومحور الحركة الوطن

واألحزاب السياسية وثورة عز الدين القسام  والثورة الفلسطينية الكبرى ونتائجها منها إرسال لجنة بيل  تعتمد  1933

-1939في ومحور الحركة الوطنية الفلسطينية  صفحة. 12وعقد مؤتمر لندن  وإرسال الكتاب األبيض الثالث بواقع 

ي مرحلة االحتضار السياس ي بسبب الطرد والنفي وتم تشكيل الهيئة العربية العليا وإرسال اللجنة األنجلو : وه1949

وفي جامعة  .((4)أنظر ملحق رقم ) صفحات 5أمريكية ومشروع تومسون وإحالة قضية فلسطين الواليات املتحدة بواقع 

رحت في  41فلسطين أخذت فصل كامل 
ُ
كرت في الكلية الجامعية بشكل  ،((5ق رقم ))أنظر ملح صفحات 6صفحة وش

ُ
وذ

في مساق كلية الدراسات املتوسطة تم العروج على الثورة الفلسطينية وباقي الثورات  ((،1)أنظر ملحق رقم ) بسيط

)أنظر  صفحة ونصف ولم تتطرق إلى ثورة عز الدين القسام وكانت ضمن فصل فلسطين في عهد االنتداب البريطاني

 . ((7ملحق رقم )

لم تتطرق إليه جميع الجامعات في كتاب الدراسات باستثناء الهجرة اليهودية واملشاريع الصهيونية لخداع العرب: -6

صفحات ضمن محور االنتداب البريطاني على فلسطين تحدثت عن املشاريع  4جامعة القدس املفتوحة بواقع 

صفحات تحدثت عن واقع  3اليهودية وشراء األراض ي في والهجرة 5في  1931الصهيونية أهمها املؤتمر الصهيوني الثاني 

 1935 -1931الهجرة اليهودية وتلخيص جميع الهجرات الخمسة بإيجاز وطرق انتقال األراض ي لليهود وأعدادهم من 

.((5)أنظر ملحق رقم )

وتطورها منالجامعة السالمية ركز على نشأة الحركة الصهيونية  كتابالحركة الصهيونية الفكر واملمارسة:  -7

وهى نواة الحركة الصهيونية ولم يتناول الكتاب الهجرات  1882مؤتمر بازل ولم يتم الحديث عن الفترة التي كانت قبل 

الصهيونية إلى فلسطين وتناول الفصل الحديث عن دور املفكرين واملؤسسات الصهيونية والبحث العلمي وتطوير 

، بينما كتاب جامعة األزهر لم يتطرق إلى هذا ((1أنظر ملحق رقم )) صفحة16القدرات األمنية والعسكرية بواقع 

، ((3)أنظر ملحق رقم )ولم تتطرق جامعة األقص ى إلى هذا املوضوع في كتابها ((، 2)أنظر ملحق رقم ) املوضوع نهائيا
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)أنظر ملحق رقم  يوكذلك الحال بالنسبة لجامعة فلسطين رغم أهمية املوضوع ملعرفة أسباب الصراع العربي السرائيل

والكلية الجامعية للعلوم املهنية والتطبيقية تطرقت في كتابها إلى نشأة الحركة الصهيونية في فصل مستقل ولكنها  ،((5)

أفردت كلية الدراسات املتوسطة فصل ، ((6)أنظر ملحق رقم ) معلومات واردة في الكتاب املدرس ي للصف الحادي عشر

فحة تحت مسمى الصهيونية النشأة واملسار تناول فيه ظهور الحركة الصهيونية واملزاعم ص 22منفصل في كتابها بواقع 

  .((7)أنظر ملحق رقم ) الصهيونية في أرض فلسطين والهجرات الصهيونية إلى فلسطين

 1948تناولت الجامعة السالمية فصل منفصل عن الحروب العربية السرائيلية من  الحروب العربية اإلسرائيلية: -8

صفحة وتطرق إلى أسباب ونتائج كل حرب وهي معلومات واردة في كتاب الصف  34بواقع  2014إلى العصف املأكول 

وجامعة األزهر لم تتطرق إلى ، ((1)أنظر ملحق رقم ) 1982-1948الحادي عشر خاصة الحرب العربية السرائيلية من 

 
ً
 وجامعة األقص ى  ،((2)أنظر ملحق رقم ) هذا املوضوع نهائيا

ً
بينما جامعة ، ((3)أنظر ملحق رقم ) لم تتطرق إليه نهائيا

 1948القدس املفتوحة تحدثت عن نكبة فلسطين في محور ضمن فصل فلسطين والعالقات العربية تحث عن حرب 

صفحات. وتطرق إلى  3في صفحة واألعمال الفدائية العسكرية خارج فلسطين بواقع  1956صفحات وحرب 5ونتائجها 

 1973في درس منظمة التحرير وبيان نتائجها على منظمة التحرير في صفحتين ونصف ونتائج حرب  1967موقع حرب 

 بعد إدراج القضية الفلسطينية كبند ستقل  وعدم مناقشتها تحت بند 
ً
 دبلوماسيا

ً
على املنظمة فقد أحرزت انتصارا

 ، ((4)أنظر ملحق رقم ) الفلسطيني باعتبار منظمة التحرير ممثل شرعي للشعب 3210الشرق الوسط بموجب قرار 

الكتاب  بواقع عشر صفحات ولم تختلف املعلومات عما جاء في 1982-1948بينما جامعة فلسطين تناولت الفترة  

، الكلية 1982-1948وتحدثت عن الحروب العربية السرائيلية ، ((5املدرس ي للصف الحادي عشر)أنظر ملحق رقم )

 .((6لحق رقم ))أنظر م الجامعية بشكل بسيط

)أنظر ملحق رقم  وردت في ُمقدمة الحروب العربية السرائيلية بجملة في كتاب الجامعة السالمية قرار التقسيم: -9

تم ذكره فقط بجملة ضمن مشروع تقسيم القدس في كتاب جامعة األزهر ولم تتحدث بالتفصيل عن قرار ، ((1)

 ، ((2)أنظر ملحق رقم ) التقسيم واملوقف العربي منه
ً
بينما ، ((3)أنظر ملحق رقم ) جامعة األقص ى لم تتطرق إليه نهائيا

جامعة القدس املفتوحة تطرقت إليه ضمن محور االنتداب البريطاني في نصف صفحة فقط موقف اليهود من قرار 

نه في التقسيم في فصل فلسطين والعالقات العربية كان محور فلسطين تناول فيه قرار التقسيم بنوده واملواقف م

وبينما جامعة فلسطين تحدثت عن قرار التقسيم وردود األفعال العربية والدولية ، ((4)أنظر ملحق رقم ) صفحة واحدة

والكلية الجامعية تطرقت ، ((5)أنظر ملحق رقم ) صفحة وكان العرض واضح لدى الطالب 12على قرار التقسيم بواقع 

كذلك الحال في كلية الدراسات املتوسطة ، ((6)أنظر ملحق رقم ) ية فقطإليه في جملة مقدمة الحروب العربية السرائيل

 .((7)أنظر ملحق رقم ) جملة في ُمقدمة الحروب العربية السرائيلية

تطرقت إليه  الجامعية  ات املذكورة باستثناء الكلية لم تتطرق إليه الجامع :1948مشاريع التسوية قبل حرب  -10

 (.6)أنظر ملحق رقم ) بواقع صفحتين

صفحات ضمن فصل مشاريع التسوية  6تطرقت إليه الجامعة السالمية بواقع : 1990-1947مشاريع التسوية  -11

وتطرقت ، ((2)أنظر ملحق رقم ) ولم تتطرق إليه جامعة األزهر، ((1)أنظر ملحق رقم ) السياسية للقضية الفلسطينية

 جامعة القدس املفتوحة لم تذكرها، ((3رقم ))أنظر ملحق  صفحة 30بواقع  1982-1984إليه جامعة األقص ى من 

 وتطرقت إليه الكلية الجامعية، ((5)أنظر ملحق رقم ) وتطرقت إليه جامعة فلسطين بورقة، ((4)أنظر ملحق رقم )

 .((7)أنظر ملحق رقم ) ولم تتطرق إليه كلية الدراسات املتوسطة، ((6)أنظر ملحق رقم )

صفحات ثم  10سلو في كتاب الجامعة السالمية شرح بالتفصيل اتفاق أو  :2002-1991مشاريع التسوية  -12

صفحات وكانت مشاريع التسوية مبحث ضمن الفصل مشاريع 10شرم الشيخ وخارطة الطريق  –اتفاقيات واي ريفر
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 ولم، ((2)أنظر ملحق رقم ) لم تتطرق إليه جامعة األزهر، ((1)أنظر ملحق رقم ) التسوية السياسية للقضية الفلسطينية

بينما جامعة القدس املفتوحة أفردت الوحدة الثامنة للحديث عن ، ((3)أنظر ملحق رقم ) تتطرق إليه جامعة األقص ى

عن مدريد وأسلو ونتائجها )  صفحة تحدثت بالتفصيل  45اتفاقية إعالن املبادئ وقيام السلطة الفلسطينية بواقع 

)أنظر ملحق رقم  2001-1991صفحات كل املشاريع من  9 وتطرقت إليه جامعة فلسطين بواقع ((.4أنظر ملحق رقم )

صفحات ضمن مشاريع التسوية السلمية  5الفلسطينية بينما الكلية الجامعية تحدثت فقط مدريد وأوسلو ب ، ((5)

للقضية الفلسطينية. تم فرد وحدة تحت مسمى اتفاقية إعالن املبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم التركيز 

)أنظر ملحق رقم  صفحة بالتفصيل ولم يتطرق إلى خارطة الطريق وال اتفاق الخليل 44مؤتمر مدريد وأوسلو بواقع  على

صفحات من مبحث ضمن  3بينما كلية الدراسات املتوسطة ركزت على اتفاق أوسلو وكامب ديفيد فقط بواقع ، ((6)

 .((7)أنظر ملحق رقم ) فصل التسوية السياسية للقضية

خصصت الجامعة السالمية فصل كامل للحديث  :2015-1948ة الفلسطينية للمشروع الصهيوني من املقاوم -13

بينما لم تتطرق إليه جامعة األزهر وال جامعة ، ((1)أنظر ملحق رقم )صفحة 33بواقع  2015-1948عن املقاومة من 

ركزت على االنتفاضة األولى والثانية بينما الكلية الجامعية ، ((5،3،2)أنظر ملحق رقم ) األقص ى وال جامعة فلسطين

تحدثت عنه جامعة القدس ، ((6)أنظر ملحق رقم ) صفحات ضمن فصل الحركة الصهيونية والفكر الصهيوني 8بواقع 

املفتوحة عن االنتفاضة بواقع صفحتين ضمن فصل منظمة التحرير الفلسطينية عن محور االنتفاضة الفلسطينية 

بينما كلية الدراسات املتوسطة تحدثت ، ((4)أنظر ملحق رقم ) دثت في صفحة ونصفالكبرى وإعالن االستقالل تح

صفحات ضمن فصل الهوية الفلسطينية واالنتفاضة الثانية بواقع صفحتين  5بواقع  1987فقط عن االنتفاضة األولى 

 .((7)أنظر ملحق رقم ) ضمن فصل التسوية السياسية للقضية الفلسطينية

صفحات في  5ذكرتها الجامعة السالمية في  :1948الهياكل التمثيلية الفلسطينية قبل نكبة األحزاب السياسية و  -14

فصل النظام السياس ي الفلسطيني تحت مبحث الجذور التاريخية للتعددية السياسية في فلسطين وهي معلومات 

 
ً
طين والهيئة العربية العليا واملشاريع جامعة األزهر ركزت على حكومة عموم فلس، ((1)أنظر ملحق رقم ) مختصرة جدا

صفحة ولم تتطرق إلى األحزاب  11العربية الخاصة باقتراح دولة فلسطين ملؤتمر لندن والجمعية العلمة في ضوء 

السياسية قبل ذلك وكان ضمن فصل الجذور التاريخية لفترة تجسيد الهوية السياسية للدولة الفلسطينية فيما بين 

كرت في جامعة األقص ى بشكل مختصر بواقع ، ((2نظر ملحق رقم ))أ 1948-1936عامي 
ُ
 ذ

ً
صفحات ضمن  7وأيضا

)أنظر ملحق رقم  لم تتطرق إليها جامعة القدس املفتوحة، ((3)أنظر ملحق رقم ) 1974-1920طيني فصل الكيان الفلس

الفلسطينية في فصل النكبة  بينما جامعة فلسطين لم تذكر إال في عدة اسطر كمقدمة لتأسيس منظمة التحرير، ((4)

 وتداعياتها على املجتمع الفلسطيني ولم تتطرق إليها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وال كلية الدراسات املتوسطة

 .((6،5)أنظر ملحق رقم )

صفحة من  13تحدثت عنها الجامعة السالمية بنوع من التفصيل بواقع  تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: -15

األسباب والنشأة واألسس القانونية والتنظيمية للمنظمة وُبنية املنظمة واملجلس الوطني واملجلس املركزي واللجنة حيث 

)أنظر ملحق  التنفيذية واألحزاب والحركات الفلسطينية الرئيسية التابعة لها ضمن فصل النظام األساس ي الفلسطيني

قص ى بشكل وتم الحديث عنها في جامعة األ، ((2)أنظر ملحق رقم ) هاولم تتطرق إليها جامعة األزهر في كتاب، ((1رقم )

أدرجت جامعة القدس املفتوحة فصل كامل تحت منظمة التحرير ، ((3صفحات )أنظر ملحق رقم ) 5بسيط ال يتجاوز 

مجها وبرناالفلسطينية تحدثت عن العوامل التي أدت إلى قيام منظمة التحرير وهياكلها وأيديولوجيتها وخصائصها 

صفحة بنوع من التفصيل  17وتحدثت عنها جامعة فلسطين بواقع ، ((4صفحة )أنظر ملحق رقم ) 78السياس ي بواقع 

ولم تتطرق إليها الكلية الجامعية للعلوم ، ((5)أنظر ملحق رقم ) ضمن فصل النكبة وتداعياتها على املجتمع الفلسطيني
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صفحة كلية الدراسات املتوسطة ضمن  12وع من التفصيل بواقع بينما تحدثت بن، ((6)أنظر ملحق رقم ) التطبيقية

 . ((7)أنظر ملحق رقم ) فصل الهوية الفلسطينية واملواجهة

الجامعة الوحيدة التي تحدثت عنها فقط هي الجامعة السالمية بواقع األحزاب الفلسطينية خارج منظمة التحرير: -16

. ((1أنظر ملحق رقم )) صفحات فقط من فصل النظام السياس ي الفلسطيني 3

الجامعة السالمية تحدثت عنها ضمن فصل النظام السياس ي الفلسطيني تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية: -17

، لم تتطرق إليها ال جامعة األزهر وال جامعة األقص ى وال ((1)أنظر ملحق رقم ) صفحات 8وبنوع من التفصيل بحدود 

، ((6،5،4،3،2)أنظر ملحق رقم ) ن وال الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةجامعة القدس املفتوحة وال جامعة فلسطي

بينما كلية الدراسات املتوسطة تحدثت عنها بشكل بسيط وُمختصر بواقع صفحتين دون الخوض في التفاصيل. كانت 

ة الوطنية ضمن وحدة إعالن املبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية تحدث فيها الكتاب عن قيام دور السلط

 . ((7)أنظر ملحق رقم ) صفحة 21وأهدافها واالنتخابات التشريعية بواقع 

36الجامعة السالمية خصصت فصل كامل عن االستيطان السرائيلي في األراض ي املحتلة بواقع  االستيطان: -18

 الدولة الفلسطينيةواألدوات املراحل واألثار السلبية على  2015-1967صفحة تحدث عن املشاريع االستيطانية من 

وكذلك الحال بالنسبة ((، 2، )أنظر ملحق رقم )، بينما جامعة األزهر لم تتطرق إلى هذا املوضوع ((1)أنظر ملحق رقم )

، الكلية الجامعية أفردت فصل ((5،4،3)أنظر ملحق رقم ) لجامعة األقص ى وجامعة القدس املفتوحة وجامعة فلسطين

وكلية الدراسات  ((،6)أنظر ملحق رقم ) ستيطان وجذور االستيطان بشكل مختصرعن االستيطان اليهودي حقائق اال 

. ((7)أنظر ملحق رقم ) املتوسطة لم تتطرق إلى هذا املوضوع

صفحة 36الجامعة السالمية أفردت فصل "الالجئون الفلسطينيون بين التوطين وحق العودة" بواقع  الالجئون: -19

)أنظر ملحق رقم  لالجئين واملوقف السرائيلي من قضية الالجئين بشكل ُمفصلتحدث عن قرار حق العودة وأوضاع ا

صفحة تحدث عن  17، جامعة األزهر كذلك فصل " الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة والتعويض" بواقع ((1)

ألوروبية والسرائيلية بالتفصيل ولكن لم يتطرق إلى أوضاع الالجئين في البلدان وتحدث عن املشاريع العربية وا 194قرار

 كذلك الحال بالنسبة لجامعة األقص ى  ،((2)أنظر ملحق رقم ) لحل مشكلة الالجئين
ً
صفحة فصل عن  24وأيضا

)أنظر  طرق إليه جامعة القدست، ولم ت((3)أنظر ملحق رقم ) الالجئين "مشكلة الالجئين الفلسطينيين دراسة عامة"

وع الالجئين ضمن فصل قضايا فلسطين املعاصرة فأخذ موضوع الالجئين ، جامعة فلسطين درست موض((4ملحق رقم )

، الكلية ((5)أنظر ملحق رقم ) واملواقف العربية والدولية والسرائيلية 194صفحة تحدث عن القرار  14مبحث بواقع 

السرائيلي والعربي الجامعية للعلوم التطبيقية تحدثت عن الالجئين تعريفهم وأوضاعهم في الشتات واملوقف األمريكي و 

، كلية ((6)أنظر ملحق رقم ) الذي ينص على حق العودة 194صفحات ولكن لم يتطرق إلى قرار  9من حق العودة بواقع 

صفحات.  6الدراسات املتوسطة أدرجت موضوع الالجئين ضمن فصل القضية الفلسطينية في السياسة الدولية بواقع 

 . ((7)أنظر ملحق رقم ) لالجئينولكن لم تتطرق إلى املواقف من قضية ا

صفحة تحدث 17الجامعة السالمية أفردت فصل تحت مسمى القدس تحت االحتالل السرائيلي بواقع   القدس: -20

)أنظر ملحق رقم  والتهجير من القدس أنواعه وأساليبه وهو موضوع غير كامل 1967عن االستيطان في القدس بعد

صفحة تناول ملحة تاريخية عن 19س الجذور التاريخية وعدالة القضية بواقع جامعة األزهر فصل القد((، وأفردت 1)

مدينة القدس واالهتمام األوروبي بمدينة القدس واملشاريع التي تناولت قضية القدس واملوقف العربي والدولي 

 ألنها مخصصة في كت
ً
درس كُمقرر والسالمي من قضية القدس. لم يتطرق إليها الكتاب نهائيا

ُ
على جميع الطلبة اب ت

 2010فصول عن مدينة القدس تناولت القدس من العصر السالمي حتى  4األقص ى ((، وأفردت 2)أنظر ملحق رقم )

 ((،3)أنظر ملحق رقم ) صفحة ولكن كان موجز لم يتناول كل األحداث بالتفصيل 49بواقع 

Page 70



د. خالد شعبان      سطينية في تعزيز االنتماء الوطنيدور تدريس مادة القضية الفل    

ا. اماني عطا هللا     

11

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

كامل من استراتيجية تهويد القدس  جامعة فلسطين كان موضوع القدس ضمن فصل قضايا فلسطينية معاصرة مبحث

الكلية الجامعية للعلوم ((، 5)أنظر ملحق رقم ) صفحة 15ومشاريع التهويد وجدار الفصل العنصري حول القدس بواقع 

 عن الواقع والسكان واملعالم وسيطرة إسرائيل  3التطبيقية أفردت فصل من 
ً
صفحات عن القدس بشكل مختصر جدا

كلية الدراسات املتوسطة لم تتطرق إلى ، ((6رقية وترحيل السكان منها )أنظر ملحق رقم )بية والشعلى القدس الغر 

 
ً
 .((7)أنظر ملحق رقم ) موضوع القدس نهائيا

تحدثت الجامعة السالمية عن املوضوع في فصل كامل بعنوان الحركة األسيرة في سجون االحتاللاألسرى:  -21

وأبرز االنتهاكات السرائيلية واملراحل التاريخية لالعتقال وتصور  الصهيوني وركزت على تصنيف األسرى وتعذبيهم

جامعة األزهر خصصت فصل كامل عن ((، 1)أنظر ملحق رقم ) صفحة 20لألسرى والتفاعالت مع قضية األسرى بواقع 

ت السرى بُمسمى األبعاد الوطنية لقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وشرحت بالتفصيل املمارسا

 السرائيلية لألسرى وتطور الحركة السيرة وقضية األسرى في اتفاقيات التسوية وتطور الدور النضالي للقضية

و لم تتطرق  ((،2)أنظر ملحق رقم ) صفحة 28الفلسطينية وعمليات تبادل السرى أكثر الكتب التي كتبت عن السرى 

ية الجامعية وكلية الدراسات املتوسطة إلى موضوع جامعة األقص ى وجامعة القدس املفتوحة وجامعة فلسطين والكل

 .((7،6،5،4،3)أنظر ملحق رقم ) األسرى 

لم تتطرق إلية أي من الجامعات في مساق الدراسات الفلسطينية باستثناء جامعة الفلسطينيون داخل إسرائيل: -22

ت السياسة السرائيلية تجاه صفحات ضمن فصل البرنامج الصهيوني وتناول 6القدس املفتوحة تناولت املوضوع بواقع 

 .((4)أنظر ملحق رقم ) فلسطينيي الداخل وأهم املؤسسات الحزبية الفلسطينية في إسرائيل

 
ً
 تحليل مساق القضية الفلسطينية  من وجهة نظر مدرس ي املقرر: -ثالثا

همية وجود املقرر لتعزيز تباينت أراء مدرس ي مقرر القضية الفلسطينية في جامعات قطاع غزة ولكم الجميع أكد على أ

الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية، كما أن معظمهم أكد على أهمية احتواء املقرر لكل ما يتعلق بأدبيات القضية 

 الفلسطينية مالحقة التطورات النهائية للقضية الفلسطينية.

ية الفلسطينية وهل يجب أن تحتويتباينت وجهات نظر مدرس ي املقرر في املدة العلمية ملقرر القضاملادة العلمية:  -1

على كل أدبيات القضية منذ نشأتها حتى اآلن أم ال؟ 

فقد أشار د. سامي أحمد مدرس املساق في جامعة القدس املفتوحة أن كتاب فلسطين والقضية الفلسطينية من 

ساق يلبي الحاجة أفضل الكتب التي تناولت القضية الفلسطينية ويواكب التطورات وإنجازاتها ومؤسساتها وامل

التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية فيغطي األحداث التاريخية والعصور القديمة حتى قيام السلطة الوطنية 

الفلسطينية وهو مصدر مهم للتدريس في الجامعات فحجم املادة كبير فيها تسلسل تاريخي يتم دراسته من ناحية 

 عن السياسة والطالب ي
ً
تحمل مبحث املادة مهما كان حجمها فهي قضيته ووطنه يجب معرفة كل تاريخية بعيدا

تفاصيلها )مقابلة مع د. سامي أحمد(. أما د. غسان وشاح مدرس املساق في الجامعة السالمية ورئيس قسم التاريخ في 

 الجامعة أن كتاب دراسات فلسطينية مناسب ككتاب ُيدرس فيه فصول وكل فصل ُمقسم إلى محاور ويواكب

التطورات واألحداث الجارية ولكن كان ُمفترض تدريس القدس ضمن كتاب خاص لجميع طلبة الجامعات فهناك قرار 

من منظمة العالم السالمي عندما أعلن املؤتمر أن القدس عاصمة الثقافة العربية أن يدرس كمتطلب بكل  2009عام 

يف املساق في خطة كلية اآلداب قسم التاريخ وأن يقتصر الجامعات. الجامعة السالمية لم تلتزم وهناك ُمقترح لتصن
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 من العلوم السياسية )مقابلة مع د. غسان وشاح(. وخالفه مدرس املقرر في نفس 
ً
تدريسها على مدرس التاريخ بدال

ن الجامعة د. أمين دبور الذي اعتبر أن الكتاب يحتاج إلى إعادة ترتيب ليناسب مستوى الطالب وأنه ُيدرس املادة م

 عن التاريخ واألحداث التاريخية ) مقابلة مع د. أمين دبور(. وأكد أكرم أبو خوصة مدرس 
ً
ناحية سياسية تحليلية بعيدا

املساق في جامعة األقص ى أن مساق القدس والقضية الفلسطينية ال يغطي األحداث الجارية وال يواكب التغيير وال 

ال يكفي لتدريس املساق واملادة سطحية والطالب ال يجد جديد  يغطي كافة جوانب القضية الفلسطينية. فصل واحد

في الجامعة عما درسه في املدرسة وكتاب الجامعة يتناسب مع نظام املدارس وليس نظام جامعي فاملباني ال تيهئ الطلبة 

لية الجامعية للعلوم على القبال على الدارسة )مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة(. وقالت د. نهى نبهان مدرس املساق في الك

التطبيقية أن املادة العلمية تقف عند تاريخ معين ونحن نردف الطلبة بكل ما هو جديد كما سبق وذكرت ونقف خالل 

د. عمير الفرا أستاذ املادة  في جامعة هذا املساق على تاريخ القضية وتطوراتها املتتالية )مقابلة مع د. نهى نبهان(. أما 

دراسات فلسطينية حلقة الوصل بين املاض ي والحاضر فالكثير من الطلبة ال علم لديهم عن أي  يعتبر مساقفلسطين ف

معلومات أو ثقافة ملا مرت به القضية الفلسطينية وتاريخها واهم الرموز الوطنية ) مقابلة مع د. عمير الفرا(.

س ي املقرر على أن الهدف األساس يأكد معظم بل جميع مدر  أهداف املقرر تعزيز الوعي السياس ي والروح الوطنية: -2

هو تعزيز الوعي السياس ي للشباب الفلسطيني بالقضية الفلسطينية وأن البد لطلبة الجامعة أن تكون لديهم معرفة 

نتماء بالرموز الوطنية ومعرفة ما مر به أجدادهم ) مقابلة مع د. عمير الفرا(.  واشا ر د. سامي أحمد أن املادة تعزز اال 

ل كبير وتربط الطالب بقضيته من خالل إبراز الجذور التاريخية للقضية وعالقة الحركة الصهيونية الوطني بشك

بفلسطين ومراحل الصراع العربي السرائيلي فهي قضية وطنية يجب معرفة كل تفاصيلها ) مقابلة مع د. سامي أحمد(. 

لطالب بتحليل كل ما يدور حوله في العالم العربي بينما أكدت د. نهى نبهان أن املقرر يهدف لرفع مستوى التفكير لدى ا

والسالمي والدولي ) مقابلة مع د. نهى نبهان(. 

يتبين من املقابالت التي تم إجراؤها مع مدرس ي املقرر أن معظمه يتجه إلى شرح املقرر من وجهة دور مدرس ي املادة: -3

 ُيلزم مدرس املا
ً
دة الطلبة بمحاضرته وليس بالكتاب أو محتويات الوحدة نظره سواء توافقت مع املقرر أم ال؟ وأحيانا

الخاصة بقضايا معينة، كما أن هناك صعوبة من بعض مرس ي املقرر حيث أن بعضهم غير متخصص، فاملقرر حسب 

الجامعة قد تكون تابع لقسم التاريخ، ويدرسه متخصصون في التاريخ أو العلوم السياسية، أو تابع للعلوم السياسية 

كذلك مدرسين متخصصين في العلوم السياسية أو التاريخ، وقد يكون هؤالء غير متخصصين بالقضية ويدرسه 

الفلسطينية وقد اتضح للباحث أن هناك توجه من مجرس ي املقرر فضافة توجههم السياس ي وأفكارهم للطلبة. فقد 

مدرس العلوم السياسية والتاريخ أشار د. غسان وشاح أن املادة مصنفة على قسم العلوم السياسة ويقوم بتدريسها 

 من 
ً
وهناك مقترح لتصنيف املساق في خطة كلية اآلداب قسم التاريخ وأن يقتصر تدريسها على مدرس ي التاريخ بدال

الجامعة  العلوم السياسة )مقبلة مع د. غسان وشاح(. وأكد كل من د. أمين دبور و د. محمد رضوان مدرس ي املساق في

سياسية أنهم ينوون بتدريس املادة من وجهة نظرهم من ناحية عقائدية وسياسية دون ذكر السالمية تخصص علوم 

 عن كتاب الجامعة )مقابلة مع د. أمين دبور و د. محمد أتاريخ وسرد األحداث التاريخية ويلزم الطلبة ب
ً
سلوبه بعيدا

علوم سياسية أنه يبتعد عن سرد جامعة فلسطين متخصص  يرضوان(. وأكد على ذلك د . عمير الفرا مدرس املساق ف

 يدرس ماألحداث التاريخية ويقوم بتدريس املادة من ناحية تحليلية وربطها بالواقع ) مقابلة مع د. عمير الفرا(. بينما 

جامعة القدس املفتوحة يدرسون املادة من ناحية تاريخية، وأكد على ذلك د. سامي أحمد فأشار أن معظم مدرس ي 

يخ  يسردون التاريخ واألحداث التاريخية ويواكبوا التطورات الجارية ألن املادة متطلب جامعي املادة متخصصين تار 

وليس تخصص وليس لدى الطالب دراسة في تحليل املساق من ناحية سياسية فنحن معنيين بتعليم الطالب بقضيته 

صل ُيدرس كمتطلب لجميع ومراحل صراعه مع االحتالل وأشار أن موضوع القدس والالجئين مخصص له كتاب منف
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ساعات وموضوع السرى والالجئين ُيدرسوا ضمن كتاب املجتمع املدني والتربية  3الطالب لغاية األحداث األخيرة بواقع 

الوطنية التي تسرد األحداث الجارية وهي ُمكملة ملساق فلسطين والقضية الفلسطينية )مقابلة مع د. سامي أحمد(. 

س املساق في جامعة األزهر أنه يدرس املساق من وجهة نظر تاريخية وال مانع من ربطها واشار د. سامي األسطل مدر 

باألحداث الجارية من خالل إعطاء الطلبة مواضيع حيوية للنقاش مثل قضية الالجئين واألسرى والقدس والتنسيق 

نزي مدرس املساق في جامعة األزهر األمني واملعابر واالستيطان )مقابلة مع د. رياض السطل(. وخافه الراي عبد ربه الع

 عن التاريخ واألحداث التاريخية )مقابلة مع 
ً
تخصص علوم سياسية فأشار إلى أنه ُيدرس املادة من ناحية سياسية بعيدا

د. عبد ربه العنزي(. وأشار أ. باسل خضر مدرس املساق في كلية الدراسات املتوسطة جامعة األزهر انه يدرس املادة من 

ه كمتخصص علوم سياسية ولكن الطالب يميل إلى حفظ التواريخ واألحداث التاريخية للحصول على وجهة نظر 

عالمات فأضطر إلى االلتزام بالكتاب الجامعي في الشرح واالمتحانات مع إضفاء الشخصية أثناء الشرح وربط املوضوع 

نه يدرس املساق في جامعة األقص ى باألحداث الحارية) مقابلة مع أ. باسل خضر(. وأشار د. أكرم أبو خوصة ـ

متخصصين تاريخ ويدرسون املادة من الناحية التاريخية دون التطرق إلى التحليل السياس ي وخاصة أنها متطلب جامعة 

)مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة(. وأكد محمد خلو مدرس املساق في الكلية الجامعية للعلوم املهنية والتطبيقية أن 

مادة تاريخية وهو تخصص تاريخ فيدرسها من الناحية التاريخية ألنها أسهل على الطالب في  القضية الفلسطينية

ساعات تؤثر في املعدل الجامعي ومعرفة الطالب بجذور القضية  3الحفظ والطالب يسعى للحصول على عالمات وأنها 

ظ أن األمور التي يقوم بها أعضاء مهمة مدرس التاريخ  وليس مدرس السياسة )مقابلة مع د. محمد خلة(. ومن املالح

هيئة التدريس لتعزيز االنتماء الوطني في طلبتهم هي بث قيم الوطنية ورفض واقع االحتالل والتأكيد على التمسك 

باملقاومة بكل أشكالها ورفض سياسات التوطين والتطبيع ومحاولة غرس قيم الوحدة فأعضاء هيئة التدريس هم من 

 يعيشون املعاناة نفسها، أبناء الشعب الذي يكاب
ً
د ويالت االحتالل ويعمل على دفعه عن وطنه بشتى السبل وهم جميعا

. ودور 
ً
وعندهم نفس الحساس تجاه العدو وهم يعملون على تنمية الحس الوطني لطلبتهم بنفس الدرجة تقريبا

لى حد كبير وأعضاء هيئة مساقات القضية الفلسطينية في تنمية الحس الوطني في جامعات قطاع غزة متفاوتة إ

التدريس ال يأخذون دورات أو يحصلون شهادات في تعزيز االنتماء الوطني بل يقومون من خالل وازع داخلي بحت 

موجود في نفوسهم بغض النظر عن سنوات قدمهم في الجامعات وهم ينطلقون من خالل هذا الوازع لشعورهم بأهمية 

ة.دورهم في تشكيل شخصيات طلبتهم الوطني

أكد جميع مدرس ي املقرر على أهمية املقرر في تعزيز الدعم السياس ي واالنتماء الوطني لطلبة تعزيز االنتماء الوطني: -4

الجامعات حيث يمدهم املقرر بقدر كبير من املعلومات حول قضيتهم الوطنية وأن هذه املادة العلمية كافية لتعزيز ولو 

بلة مع د. عميرة الفرا(. واتفق معه كذلك د. أحمد سامي مدرس املساق في جامعة أقل القليل االنتماء الوطني لديهم )مقا

القدس املفتوحة والذي أكد أن املادة تعزز االنتماء الوطني بشكل كبير وتربط الطالب بقضيته كمن خالل إبراز الجذور 

ائيلي )مقابلة مع د. أحمد سامي(. التاريخية للقضية وعالقة الحركة الصهيونية بفلسطين ومراحل الصراع العربي السر 

أما الجامعة السالمية فقد أكد الدكتور أمين دبور أن الكتاب يحتاج إلى إعادة ترتيب ليناسب مستوى الطلبة وأن 

صفحات  3الكتاب ال يبرز االنتماء الوطني بشكل كبير وال يبرز قيمة التضحية فاملقاومة حجمها قليل جدا ال يتجاوز 

اسب مستوى الثانوية  وليس مستوى طالب جامعي ) مقابلة مع د. أمين دبور(. وخافه الرأي د. غسان فهذا الكتاب ين

وشاح مدرس املساق في نفس الجامعة أن املساق يبرز االنتماء الوطني بشكل كبير )مقابلة مع د غسان وشاح(. وأشار د. 

االنتماء الوطني بشكل كبير ألنه ال يغطي األحداث أكرم أبو خوصة مدرس املساق في جامعة األقص ى أن املساق ال يعزز 

التاريخية وال يغطي كافة جوانب القضية الفلسطينية )مقابلة مع د. أكرم أبو خوصة(. وأشارت د. نهى نبهان مدرس 
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عها في املساق في الكلية الجامعية أنها من أهم املساقات التي تعزز االنتماء الوطني )مقابلة مع د. نهى نبهان(. واتفق م

 مدرس املساق في جامعة القدس املفتوحة )مقابلة مع د. سامي أحمد(. الرأي د .سامي أحمد

 :خاتمة الدراسة

يتضح من خالل الدراسة اهتمام دور الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة في تنمية وتعزيز االنتماء الوطني لطلبة الجامعات 

 على وجود مقرر باعتبارهم جيل املستقبل، ولذلك نجد أن الجام
ً
القضية الفلسطينية عات الفلسطينية حريصة جدا

مساق املادة يهدف إلى تعزيز االنتماء وتنمية الحس الوطني  ى كل طلبة الجامعة، والواضح أن عل باعتباره مساق إجباري 

تعمل نحو هدف  ال يوجد مرونة كبيرة ضمن الجامعات في موضوع مساق القضية الفلسطينية وأنها انه للطلبة والواضح

ال تعزز قيمة التسامح ويتضح من الدراسة تباين وجهات نظر مدرس املقرر. ومن الواضح أن بعض الجامعات  ،موحد

ضطراب السياس ي والفصائلي في املجتمع ال السياس ي وهذه نتيجة حتمية تعكس واقع االستقطاب الحزبي والسياس ي الحاد وا

ل خطيرة انعكست بتبعياتها على مكونات املجتمع ومؤسساته وهيئاته وعلى كافة الفلسطيني حيث وصل هذا الوضع إلى مراح

ال تعزز قيم التسامح الفكري والثقافي: بسبب اعتناق فكر و  األصعدة ومن ضمنها الجامعات إداراتها وهيئتها ومجموع طلبتها.

افتقار الجامعات ومن املالحظ  اعة.الجماعة بشكل مرض ي وهو ما ُيعرف بالدجماطقية واالنغالق العقلي على فكر الجم

للبيئة الجامعية الهادئة وإلى انتقاص الحرية األكاديمية وهيمنة القوى السياسية على الجامعات وتوظيف الكتل الطالبية في 

 كما تلعب االضطرابات األمنيةو  السجالت واملماحكات السياسية بالضافة إلى تسييس الجامعات من قبل الدارات الجامعية

عدم تركيز املناهج واملقررات . و التي سادت املجتمع الفلسطيني على إعاقة الجامعة عن أداء رسالتها ووظائفها بشكل عام

قلة املؤتمرات والندوات والفاعليات التثقيفية ذات إلى الجامعية على الجانب الوظيفي والعملي للقيم الوطنية وبعزو ذلك 

 الصلة.

 التوصيات:

مية للتصدي للمشكالت التي تواجه الشباب الجامعي وفي مقدمتها أزمة القيم وبلبلة األفكار وحرب تقديم األسس العل -1

 األيديولوجيات واالستقطاب السياسية والفكرية التي يعاني منها الشباب الفلسطيني.

 تضمين املناهج واملقررات الدراسية وخاصة القضية الفلسطينية بمضامين ثقافة االنتماء الوطني. -2

 راء األبحاث العلمية والتربوية املرتبطة بالقضية الفلسطينية واألخذ بنتائجها وتوصياتها وحملها على محمل الجد.إج -3

تجنب تسييس الجامعات والنأي بها عن السجاالت والصرعات السياسية التي تعيق مسيرتها وانحرافها عن وجهتها ووظائفها  -4

 األساسية.

 اتها وطلبتها ي مختلف املناسبات الوطنية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.مشاركة الجامعة بكل مكوناتها وهيئ -5

 عقد املزيد من املؤتمرات والندوات والعاليات الثقافية املرتبطة بالقضية الفلسطينية. -6
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Abstract  

: امللخص ) باللغة العربية (  

يتمحور هذا البحث حول إشكالية مركزية وهي هل حقق القانون الدولي لحقوق اإلنسان غاياته ومراميه ؟ أال تتناقض الحقائق والوقائع 

على األرض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان؟ أليس ثمة أزمة حقيقية يمر بها القانون الدولي لحقوق اإلنسان قوامها االختالف 

؟ وكيف نوفق بين تنامي عدد اتفاقيات حقوق اإلنسان وبين استمرار االنتهاكات الجسيمة لهذه بين ما كان م
ً
 منه وما هو قائم فعال

ً
أموال

الحقوق في مختلف أنحاء العالم؟ فهل العيب في املخاطبين بهذا القانون وفي السياقات املحيطة بتطبيقه أم في القانون ذاته؟  وبمعنى 

اب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان هو مسألة تتعلق بعدم رغبة الدول باحترام القواعد القانونية الحامية لتلك آخر، هل استمرار ارتك

 الحقوق أو بعدم قدرتها أم أنها ترجع إلى أسباب بنيوية وهيكلية تعتري القانون الدولي لحقوق اإلنسا، ذاته؟فقد سعى هذا البحث إذا إلى

ة بأزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان و إلى اإلجابة عن سؤال يتعلق بأسباب تلك األزمة. و قد الكشف عن بعض الجوانب املتعلق

اتضح من خالل البحث  ملظاهر األزمة و أسبابها أن السبب املحوري وراءها هو ضعف القانون ذاته، فاتفاقيات حقوق اإلنسان تتصف 

 بين 
ً
أحكامها وال مع بعضها البعض، و املؤسسات الرقابية ضعيفة وال تقوى ال على بأنها عامة، و فضفاضة و غير متناغمة ال داخليا

مواجهة الدول وال على مجابهتها بصراحة ووضوح. و ذلك كله يرجع إلى حقيقة أن الدول ال تسعى فعال إلى إنشاء قانون أقوى و هيئات 

 ملسألتين هما: أ
ً
 عميقا

ً
نها أنشأت هيئات للرقابة على تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان رقابية أكثر فعالية، فهذه الدول تدرك إداركا

ل قد وإليضاح دالالت ومعاني العبارات العامة الواردة فيها وللضغط على الدول للوفاء بالتزاماتها الناشئة عنها، و أن هذه الهيئات باملقاب

حرص على عدم اإلقرار لهذه الهيئات بصالحيات قانونية تهدد مصالحها وتحدد طريقة إدارة عالقاتها مع سكانها. ولذلك فهي ما زالت ت

 ملزمة و ترفض مشروعية دورها التفسيري. 

لقانون الدولي، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، هيئات الرقابة على تنفيذ ا: كلمات املفتاحية ال

لحقوق اإلنسان، الحقوق اإلنسانية األساسية، عاملية حقوق اإلنسان، تفسير  اتفاقيات حقوق اإلنسان، فعالية القانون الدولي

 اتفاقيات حقوق اإلنسان.

Abstract 

This article revolves around a central problem; has international human rights law achieved its goals and 

objectives? Do facts and realities on the ground contradict the principles of international human rights law? 

Is there a real crisis in which international human rights law is going through, based on the difference 

between what was hoped for and what really exists? How do we reconcile the growing number of human 

rights conventions with the persistence of gross violations of these rights in different parts of the world? Is it 

the fault of the addressers of this law and of the contexts surrounding its application or of the law itself? In 

other words, is the continued perpetration of gross violations of human rights is a matter of the unwillingness 

of States or their inability to respect the protective legal norms of those rights or are they due to structural 

causes of the international rights law? 

This article has sought to uncover some aspects of the international human rights law crisis and to answer a 

question about the causes of these crisis. By looking at the manifestations of the crisis and its causes, it 

became clear that the central reason behind it was the weakness of the law itself. Human rights conventions 

are general and loose and not in internal harmony between its provisions or with each other and the 

regulatory institutions are weak and do not strengthen against the countries. All of that is due to the fact that 

States do not really seek to create a stronger law and more effective regulatory institutions, as these States 

are deeply aware of two issues: that it has established institutions to oversee the implementation of human 

rights conventions and to clarify the connotations and meanings of the general terms contained therein and to 

exert pressure on States to fulfil their obligations arising from them, and that in turn these institutions may 

jeopardize their interests and determine how to manage their relations with their populations. Therefore it 

continued to be careful not to recognize those institutions with binding legal powers and to reject the 

legitimacy of their interpretative role.  

 Keywords: International Law, International Human Rights Law, Human Rights Treaties Monitoring 

Bodies, Efficiency of International Human Rights Law, Fundamental Human Rights, Universality of Human 

Rights,  Interpretation of Human Rights Conventions   
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مقدمة 

يتمحور هذا البحث حول إشكالية مركزية وهي هل حقق القانون الدولي لحقوق اإلنسان غاياته ومراميه ؟ أال 

أزمة حقيقية يمر ؟ أليس ثمة دئ القانون الدولي لحقوق اإلنسانالحقائق والوقائع على األرض مع مباتتناقض 

بين  منه وما هو قائم فعالً؟ وكيف نوفقبها القانون الدولي لحقوق اإلنسان قوامها االختالف بين ما كان مأموالً 

 ذه الحقوق في مختلف أنحاء العالم؟يمة لهتنامي عدد اتفاقيات حقوق اإلنسان وبين استمرار االنتهاكات الجس

يطة بتطبيقه أم في القانون ذاته؟  وبمعنى آخر، هل فهل العيب في المخاطبين بهذا القانون وفي السياقات المح

استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان هو مسألة تتعلق بعدم رغبة الدول باحترام القواعد القانونية 

حقوق أو بعدم قدرتها أم أنها ترجع إلى أسباب بنيوية وهيكلية تعتري القانون الدولي لحقوق الحامية لتلك ال

 اإلنسا، ذاته؟

في مواجهة تلك األسئلة، يستند البحث على فرضية مركزية وهي أن هناك ضعفاً بنيوياً وقاعدياً في القانون 

من  تحقيقهرفاه اإلنسان يمكن أن فكرة مفترضة وهي الدولي لحقوق اإلنسان سببه أن هذا القانون يقوم على 

بموضوعية وحيادية . وبمعنى من جانب الدول واحترامها مجموعة من القواعد القانونية يتم إنفاذها خالل 

منطلقات غير واقعية قانون الدولي لحقوق اإلنسان يرتكز على يقوم هذا البحث على فرضية هي أن الآخر ، 

م حقوق اإلنسان المحمية لكيفية ضمان حقوق اإلنسان وصيانتها ح ما أدى إلى تضخيط بس يستند على مفهومو

 ً ها. وبالنتيجة ، وتشعب االتفاقيات الناظمة لها وتعدد هيئات الرقابة واإلشراف على إنفاذمن ناحية العدد دوليا

جوز أن يفهم وال يير واقعي وال متصور من الناحية العملية. ل لهذه االتفاقيات غغدا الحديث عن تنفيذ معقو

من الفرضية األساسية للبحث أن أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان سببها ضعف القانون ذاته وبساطة 

، فثمة أسباب أخرى كذلك ترجع إلى إرادة المخاطبين به وإلى سياقات المجتمع الدولي، فحسب  منطلقاته

ون ذاته يساهم بصورة كبيرة في تلك األزمة وفي موقف المخاطبين به إزاء إنفاذه ووضعه ولكن ضعف القان

 موضع التطبيق الفعلي.

 ف ما يعتقد الكثيرون في البلدانأما فيما يتعلق بأهمية هذا البحث و األهداف المتوخاة منه، فهي على خال

دولي لحقوق اإلنسان بغية القول بأن هذا العربية أو ربما ما يتمنون، ليست إبراز أوجه ضعف القانون ال

 ً فهذا   قانوناً فعلياً واجب االحترام و التطبيق. ، و أنه مجرد أماني و آمال و ليسالقانون ليس نافعاً وال منتجا

في  البحث ال يتقاطع ال من قريب وال من بعيد مع المقوالت السائدة و المفترضات الشائعة لدى غالبية الناس

فيهم المشتغلون بالقانون من أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجرد شعارات ال طائل من  بمن بلداننا 

دف إلى إنكار عربية أو اإلسالمية. فالبحث ال يهورائها، أو أنه تكريس لقيم غربية على حساب خصوصياتنا ال

، ولكنه يسعى إلى معالجة أزمة هذا القانون والكشف عن ر إليهالدولي لحقوق اإلنسان و ال التنك القانون 

قل ر إيجاد حلول واقعية ومنطقية لها، أو على أية فهمها على النحو األمثل و تيسيوأسبابها بغبعض جوانبها 

ً للشروع بحوارتق فالغاية األساسية التي الطرق لذلك.  اش حول إمكانيات حلها وأنجحوتن دير لتشكل أساسا

لبحث إلى تحقيقها هي المساهمة تطوير القانون الدولي لحقوق اإلنسان بوصفه أحد أهم منجزات يهدف هذا ا

      الحضارة اإلنسانية المعاصرة على الصعيدين القانوني والفلسفي.

منهجياتها البحثية، فجرى اللجوء كذلك إلى تقتصر على التقنيات القانونية و لما تتصف منهجية البحث بأنه

و المشاهدة أو المالحظة. باإلضافة إلى االستعانة بالبيانات البرهان والمقاربات المنطقية، و المنهج النقدي، 

وامها خليط من مناهج مختلفة قاالحصائية و الميدانية حيثما كان ذلك ضرورياً. فالمنهجية المستخدمة هي 

فكيكها إلى جزئياتها األساسية المكونة لها ثم إعادة تركيبها لبناء نموذج تفسيري ألزمة تحليل الظاهرة و ت

بمعنى آخر، جرى اللجوء في هذا البحث إلى إطار منهجي دائري إلعادة و القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ة موضوع البحث . وال شك أن طبيعنموذج تفسيري لها ربط مكونات الظاهرة محل الدراسة بغية التوصل إلى

دراسة جزئياته  ق اإلنسان كمنظومة وال يقتصر البحث علىى فكرة النظر في القانون الدولي لحقولقوم عت

 الداخلية المكونة له فحسب. 

العالمية و الهيكلية القاعدية  لقد جرى التحقق من فرضية البحث على ثالثة مستويات وهي: التاريخ، و

ففيما يتعلق بالتاريخ، يسعى البحث إلى إثبات أن أزمة القانون وق اإلنسان. المؤسسية للقانون الدولي لحقو

الدولي لحقوق اإلنسان ليست وليدة اليوم وأنها نتاج ألزمة الحداثة ذاتها والرتباطه التاريخي بالرأسمالية 

ا على المستويين القانون وأسبابهوإذا كان مفهوم استقصاء مالمح أزمة هذا ومقوماتها الفكرية واالجتماعية.  
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المؤسسي، إال أنه قد يبدو مستغرباً تناولها على أساس التاريخ و عالمية هذا القانون: في الواقع، إن القاعدي و

م و أي نظام قانوني ال يمكن فهم حاضره خارج سياقات نشأته، وباألخص القانون الدولي العام بوجه عا

األكثر تعبيراً عن قيم القانونان هما النموذجان القانونيان  القانون الدولي لحقوق اإلنسان بوجه خاص. فهذان

) كما ذكر  فلسفاتها، و يبدو أن أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ذات صلة بأزمة الحداثة ذاتهاالحداثة و

باإلبقاء على سطوتها و سلطانها في مجال حقوق اإلنسان  وهي مرتبطة كذلك برغبة  الدولالمبحث األول(، 

رقابة احترام هذه الحقوق )المبحث ب المتعلق المؤسسي وكذلك  ) المبحث الثاني( ى المستويين القاعديعل

 الثالث(. 

المبحث األول: ارتباط أزمة القانون الدولي لحقوق اإلناان باياقات نشأته 

خاص وبين النشأة ليس يسيراً الفصل بين القانون الدولي بوجه عام، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بوجه 

،وهي المرحلة التي شهدت وعه يعد من نتاجات مرحلة الحداثةالتاريحية لهما. فالقانون الدولي العام بسائر فر

بصورة تخالف  استعمارها للعالم  المركزية األوروبية ، وشهدتولوجية، واستندت على يصراعات أيد

ً وثيقاً  القانونفأزمة ي جاءت الحداثة لتحقيقها. المنطلقات التالوعود و الدولي لحقوق اإلنسان ترتبط ارتباطا

بنشأة هذا القانون و تطوره. و بالسياقات التي رافقت ذلك. فهو قانون نشأ أول ما نشأ مع حقبة الحداثة الغربية 

تأثر لفترة طويلة  كأحد نتائجها، و بالنتيجة فإن أزمته هي جزء من أزمة الحداثة ذاتها. فضالُ على أنه 

لة ربي، وهو صراع ما زالت آثاره  ماثولوجي الذي كان قائماً بين المعسكرين الشرقي و الغيراع األيدبالص

اإلنسان.وقد الحظ مفكرون و قانونيون أن من مظاهر أزمة هذا إلى اآلن في أحكام الصكوك الدولية لحقوق 

ية" التي كانت معروفة في القرن القانون المرتبطة بنشأته و تاريخه الشبه القائم بين فكرة"المهمة الحضار

بين فكرة النظام القانوني الدولي المعاصر لحقوق اإلنسان، فكالهما تقومان على فكرة السيطرة والتاسع عشر 

 .وفقا للنموذج الغربي الرأسمالي و الرقابة على دول مستقلة

المطلب األول: األزمة مظهر من مظاهر أزمة الحداثة ذاتها 

ارتكزت نظريات حقوق اإلنسان التي جاء بها كل من هوبز، ولوك ، وروسو، و كانط و هيغل على فكرة 

الحداثة بوصفها تشكل عصر الحرية و التقدم. أما نظريات حقوق اإلنسان المعاصرة التي صاغها مفكرون 

لدت في ظل  أزمة مختلفون من قبيل هوركهايمر و ليوتار بعد النصف الثاني من القرن العشرين، فقد و

 من  أضداد لهاثقافة الحداثة  وعلى ما أنتجته على القوة التدميرية الكامنة في الحداثة،وكرد فعل الحداثة 

وتار وجود اتجاه داخل التاريخ منها. فقد الحظ المفكر الفرنسي لي كان مأموالً  تتعارضا تماما مع ما نتائج و

األنوار. فإذا كان مشروع الحداثة أفضى إلى إعالنات حقوق  فلسفةبه لتقدم اإلنسانية كما وعدت معاكس 

عشر و نين التاسع لجرائم الفظيعة التي وقعت في القراإلنسان على المستويين الوطني و الدولي إال أن ا

نات من قيم و مبادئ إنسانيةالمال ما جاء في هذه اإلعالعشرين تشكل دليالً على إه
1

 -بحسب نقادها-. فالحداثة 

مفاهيم حقوق اإلنسان، و القانون لى نشوء المؤسسات الديمقراطية، وهان متناقضان، فهي التي أفضت إوجلها 

وعدوان  رائم حرب ، وجرائم ضد اإلنسانية،  و جكنها بالمقابل اقترنت بجرائم إبادة جماعيةولي و الد

فظيعة
2

 .

ن هما كانتا أداتين استغلتا في اتجاهيالمعرفة العلمية، ويبدو أناستندت فكرة الحداثة على العقالنية و

معرفة العلمية لتطوير الصناعة، والتجارة، والنظم المتعارضين. فمن جهة استخدمت كل من العقالنية و

استخدمتا  ، و من جهة أخرى والسياسية، والديمقراطية وحقوق اإلنسان. القانونيةاالجتماعية، والتنظيمات 

الغربية العظمى. و قد انتبه ستعمار من قبل القوى األوروبية واالالشعوب وكذلك في الغزو، واالحتالل، وقهر 

)كارل شميت( إلى دور العقالنية الحديثة في تعزيز االستعمار بمناسبة مناقشته و  فيلسوف القانون الدستوري

الثقافة العلمية و تحليله ألصول القانون الدولي المعاصر، فقال: " إن العقالنية الغربية الحديثة هي التي أنتجت 

1
  J.F. Lyotard, "Note on the meaning, Post" , in The Postmodern Explained Correspondence; 1982-1985,1992, 

pp.77-78. 

2
أنظر في هذا الخصوص : 

W.Mingolo, “ The Darker Side of the Renaissance”, University of Michigan Press, 2003.
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ساهمت في إضفاء شكل القوة التاريخية العظمى على ت في العصور الوسطى األوروبية، والفكرية التي ظهر

الدولي" القانونالتي أفضت تطوير كذلك الدول األوروبية ، وهي 
3

 . 

ان لها الدور األساسي قة هي التي كن العقلنة و العنف، وهذه العاللقد ربط )شميت( هنا بين العقل و القوة أو بي

كذلك  السالح فحسب، و لكنهم امتلكوا في تلك المرحلة. فالغزاة ال يمتلكوافي غزو و استعمار الشعوب 

فالعقل كان أداة لتطوير القانون و حقوق حيطات و لسيطرة على الشعوب. بور المالمعرفة العلمية الالزمة لع

واالستغالل من جهة أخرىالتدمير و ، كنه كان كذلك أداة للقتلمن جهة،  و  اإلنسان
4

هذه  . وقد انعكست

أنشأ  -كما طوره فيتوريا-الضدية على القانون الدولي التقليدي في إرهاصاته و بواكيره األولى. فقانون األمم 

االنتخابات الديانة المسيحية، والقانون الطبيعي من قبيل حرية التجارة، و نشر حقوقا جديدة استمدت من فكرة 

من جانب السكان  أن أية محاولةب القول  إلى) فيتوريا( ذهب لطوعية و تحريم الغش و الخداع. و ارة والح

األصليين لعرقلة ممارسة هذه الحقوق، تعد عمالً عدوانياً و تشكل بالنتيجة أساساً لشن حرب عادلة ضدها
5

 .

عادلة ضد أية مقاومة يبديها الهنود كانوا مخولين باسم قانون األمم شن حروب  -بحسب فيتوريا -فاألوروبيون

ً أصليين. وهكذا جرى تحويل القانو دة السكان األصليين بيعي إلى قانون دولي داعم إلبان الطبوصفهم سكانا

 . ضد  الشعوب غير األوروبية الحقوق الطبيعية إلى حقوق في شن حربفي أمريكا، و

نون الدولي. و نبادر إلى التأكيد على أن الفهم العميق قد يقول قائل: ما صلة هذا كله بالفكر القانوني و القا

للتاريخ الحديث للقانون الدولي و ألزمة الحداثة بوصفها الحامل لهذا القانون هو الذي سيتيتح لنا رؤية شاملة 

داثة ولدت مأزومة، و ظلت رهينة أزمتها إلى كير بحقوق اإلنسان من خالله. فالحلإلطار الذي ينبغي التف

االستعماري الذي امتد إلى  اقض بين مشروع النهضة اإلنساني والعصروهي أزمة جاءت كثمرة للتناآلن، 

ً بالحداثة و  ، القانون الدولي لحقوق اإلنسانفنشوء فترة طويلة على المستوى العالمي.  الذي ارتبط عضويا

و لكنه استجابة  -كما يشاع  -  ليس مجرد استجابة لما وقع من جرائم في الحرب العالمية الثانيةوكان ثمرتها، 

أو و ردة فعل على أزمة الحداثة برمتها، وعلى سائر المذابح المرتكبة ضد المدنية سواء قبل هذه الحرب 

يموضع هذا القانون ا يعد أمرا مهما ألنه النظر لهذه القانون على أنه رد فعل على أزمة الحداثة ذاتهبعدها. و

وسيجعل فهم وتحليل أزمته وما يعتريه من  وروبي،وهو اإلطار األ محددضمن إطار تاريخي و جغرافي 

تناقض بين المأمول والواقع أوضح
6

ذلك أن والدته لم تكن عالمية بالمعنى المتداول والشائع في الكتابات . 

 الفلسفية والقانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 المطلب الثاني: هل حقوق اإلناان عالمية حقاً ؟؟

، أعلنت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية إعالن حقوق اإلنسان و المواطن، و أقرت فيه 1789في عام 

بحقوق اإلنسان كحقوق طبيعية، مقدسة وغير قابلة للتصرف. وجرى النظر إلى حقوق اإلنسان على أنها 

 ً ، و ظهرت الدعوة إلى حقوق عالمية. و بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت عملية تدويل حقوق اإلنسان فعليا

عمار. ولكن الحرب على اإلرهاب وما صاحبها من جرائم حرب، المساواة العالمية التي عززت تصفية االست

تدل على أن حقوق اإلنسان ما زالت مجرد  اإلنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسانضد وعدوان وجرائم 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان يقيم بوضوح هو أن وما يدل على ذلك مشروع و ليست حقيقة قانونية صلبة. 

من حيث المبدأ المتعلق باحترام وحماية حقوق اإلنسان على أساس عالمي، فهو والية الدول واختصاصها 

االحترام، و الحماية و الوفاء على عاتق الدول في :  التزامات ، و يرتب ةشخصياإلقليمية وال  يأخذ بواليتين

ً المختصة مكانياً      .وشخصيا

لواليتين اإلقليمية والشخصية كفيلتان بأن اعلى أقل تقدير ورغم ذلك ثمة اعتقاد بعالمية الحقوق المحمية أو 

يكون مشروطاً ضمان عالمية حقوق اإلنسان. فمن المفترض بداهة أن التمتع بحقوق عالمية يجب أن ال ب

                                                           
3
 Carl Schmitt, “The Land Appropriation of the New World”, TELOS, Vol. 73, 1996, p.109. 

4
 وما بعدها. 61، صفحة 2017بيارن ملكفيك، " التسامح والحداثة القانونية"،  ترجمة ناصر فطواكي، القاهرة : دار النهضة العربية،   

5
 F. De Vitoria, “Political Writings”, Cambridge : Cambridge University Press 1991, pp. 280 – 281. 

 
6
 .122، صفحة 2014اإلنسان"، ترجمة محمد علي فرج، القاهرة : المركز القومي للترجمة، وبندرا باكسي، ط مستقبل حقوق أ  
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تها هيئات حقوق اإلنسان الرقابية أنها إلى اآلن لتي تبنبالجنسية أو بمكان إقامة الفرد. و يظهر من االتجاهات ا

إقليمي التفاقيات حقوق اإلنسان بعدلم تكرس التطبيق الما 
7

 .

هي تلك بمقتضى القانون الدولي لحقوق اإلنسان  وحمايتها  حقوق اإلنسان الدول المسؤولة عن احترامإن 

أو فعلياً أو الحالة التي يخضع فيها اإلقليم ذاته للسيطرة  الدول التي يخضع األفراد لواليتها مكانياً أو شخصياً،

الفعلية لدولة ما. و هي المعايير التي أخذت بها اتفاقيات حقوق اإلنسان و اجتهادات هيئات الرقابة و اإلشراف  

نحو سان إقصائية على التنفيذها سواء أكانت عالمية أم إقليمية. وهي ضوابط من زاوية عالمية حقوق اإلن على

اآلتي
8

 :

الفرع األول: الحماية وفقاً لالختصاص الشخصي

تشكل الجنسية أو تابعية الفرد لدولة ما أحد المعايير التي تحدد نطاق التزامات الدول تجاه األفراد. فوفقاً 

مفهوم  للنظريات القانونية الكالسيكية، ثمة عالقة تبادلية بين الحماية و التابعية أو المواطنة. وهي فكرة تعكس

فإن  هذه السلطة بحماية حقوقهم. و لهذا : أفراد أقروا بالتابعية للسلطة العامة مقابل أن تقوم العقد االجتماعي

 وهما بالطبع الدولة واألفراد.   التزامات الدول المتعلقة بحقوق اإلنسان تكون مقيدة بأطراف العقد االجتماعي

ي الدولة بمواطنيها في بواكيرها األولى كانت تقوم على أن تعتنحقوق اإلنسان في لإن الحماية الدولية 

، وكانت الحماية الدبلوماسية أداة فحسبكانت حقوق اإلنسان في األغلب ترتب التزامات سلبية الخارج، و

 . و بالطبع كان األفراد  غير التابعين لدولةبين الدلو في هذا المجال كافية للتعامل مع عدد قليل من النزاعات

ة تشكل حجر الزاوية ن، فنفر قليل يتمسك بكون المواطنغربية خارج دائرة حماية حقوق اإلنسان. أما اآل

ة و لكن النهج القائم على المواطن لتحديد مسؤولية الدولة عن احترام حقوق اإلنسان، و حمايتها و الوفاء بها.

نسان، و كذلك الحال على المستوى الوطني. فإذا أو التابعية ما زال عامالً مؤثراً في القانون الدولي لحقوق اإل

رين محمية بصورة أن تكون الحقوق اإلنسانية للمهاج يوجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان المعاصر كان 

امة، إال أن التابعية متساوية مع المواطنين مع اسثناءات محدودة جداً مثل حق التصويت و حق الدخول و اإلق

ت تستخدم لحرمان األجانب من الحماية القانونية داخل اإلقليم كما حدث في التعامل مع ة ما زالأو المواطن

محتجزي غوانتانامو. فقد قامت السلطات األمريكية بالتفرقة في المعاملة بين هؤالء المحتجزين على أساس 

إلى سجن داخل التابعية لها، فنقلت أحد المحتجزين وهو ياسر حمدي الذي كان يحمل الجنسية األمريكية 

الواليات المتحدة و منحته معاملة أفضل من تلك التي تلقاها المحتجزون اآلخرون في غوانتانامو. و قد قضت 

المحكمة العليا األمريكية في قضية )حمدي/ رامسفيلد( بأنه بالرغم من أن الكونجرس أجاز احتجاز المقاتلين 

مواطن  تم القبض عليه بصفته مقاتالً عدواً و يحاكم في " إال أن فكرة المحاكمة العادلة تستوجب أن يمنح 

الواليات المتحدة، فرصة حقيقية لالعتراض على األساس الواقعي الحتجازه أمام جهة محايدة تتمتع بسلطة 

إصدار قرار "
9

 .

الفرع الثاني:  الحماية على أساس االختصاص اإلقليمي

ة إلى مفهوم جغرافي. وقد فهمت الدول أن ة  أو المواطنول من فكرة التابعيمع مرور الوقت، انتقلت الد

التزامها وفقاً للمفهوم الجغرافي يتمثل بضمان حقوق الناس جميعهم الموجودين داخل أقاليمهم. و بدا أن هذا 

المفهوم أكثر فعالية ألن المفترض أن أي إقليم يعود إلى دولة واحدة فحسب. فضالً عن أن تصفية االستعمار و 

من فرص قيام  دولي القائم على مبدأ المساواة في السيادة كضابط للعالقات الدولية قلصادور القانون ال تنامي

وقد جرى العمل بفكرة الوالية اإلقليمية في  دولة مركزية قوية بفرض حماية لصالح مواطنيها في الخارج.

مة العليا في جنوب أفريقيا في العام الغالب لتقييد التزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان. فقد ذهبت المحك

إلى القول بأن "عريضة الحقوق" ليس لها أثر مباشر ما بعد إقليمي 2004
10

والية  . و سبق لمحكمة استئناف

كولومبيا أن ذهبت إلى أبعد من ذلك في االستناد على هذا الموقف الشكلي المحض، وذلك عندما أعلنت أن 

7
 MARKO MILANOVIC, “Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy”, Oxford: 

Oxford University Press, 2011. 
8
 Benoit Mayer, “The ‘Magic Circle’ of Rights Holders. Human Rights’ Outsiders’, in Prabhakar Singh and Benoit 

Mayer (eds.), “Critical International Law: Postrealism, Poscolonialism and Transnationalism”, Oxford: Oxford 
University Press, 2014, pp. 204. 

9
 Hamdi / Rumsfeld, case no. 542.U.S., para. 507. 

10
 The Case of Kaunla and Others / President of the Republic of South Africa, CCT 23/04, 2004, 4/8/2004, Para.227. 
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الحصول على اإلفراج على أساس وجود انتهاك للدستور، أو للمعاهدات سجناء غوانتانامو ليس لهم حق 

الدولية أو للقانون الفيدرالي األمريكي بسبب عدم وجودهم في أي إقليم يخضع لسيادة الواليات المتحدة
11

. و 

 ية لحقوق اإلنسانبفي قضية )بانكوفيتش(، أعلنت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن االتفاقية األورو

تطبق في األساس إقليمياً وداخل الحيز الجغرافي للدول األطراف المتعاقدة
12

صربيا لم  . وذهبت المحكمة إلى 

تكن في حينه طرفاُ في االتفاقية ، فإن قصف الناتو لصربيا لم يمس حقوق اإلنسان المعترف بها في االتفاقية 

ة دولة طرف بصورة فعلية و إقليمها لم بحسب المحكمة، خاصة وأن صربيا لم تكن خاضعة كذلك لسيطرة أي

 يكن خاضعاً لها كذلك.  

يتضح من االجتهادات القضائية المذكورة أن النهج القائم على الوالية اإلقليمية في مجال حماية حقوق اإلنسان 

أدى في بعض الحاالت إلى إيجاد تفرقة بين أصحاب الحقوق "األوروبيين" و بين "اآلخرين" الذين ال 

ن في أقاليم خاضعة لدولة أوروبية طرف في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أو في غيرها من يوجدو

أي أن التطبيق اإلقليمي التفاقيات حقوق اإلنسان قد يفضي إلى نتائج تتعارض كليا اتفاقيات حقوق اإلنسان. 

 مع فكرة عالمية حقوق اإلنسان.

 لخاضع لايطرة فعليةالفرع الثالث: الحماية على أساس اإلقليم ا

الواليتين أبعد من إلى سعى القانون الدولي لحقوق اإلنسان بصورة عامة إلى  حث الدول ودفعها للذهاب 

، فلم يتضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أي قيد إقليمي أو شخصي حرصاً منه على يةو اإلقليمالشخصية 

إبرام معاهدات دولية ملزمة في مجال حقوق ول إلى عالمية حقوق اإلنسان. و لكن عندما ذهب ممثلو الد

دأ الحديث ملزمة، بفي ترتيب التزامات تعاهدية دقيقة ومفصلة والحديث ،  وإلى اإلنسان وليس مجرد إعالنات

في مجال حماية الحقوق اإلنسانية المكفولة في اتفاقيات حقوق  الشخصيةعن العمل بالواليتين اإلقليمية و

اإلنسان
13

سبيل المثال، ناقش واضعو االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تقييد االنتفاع بالحقوق . فعلى 

المدرجة في االتفاقية باألشخاص المقيمين في إقليم دولة طرف. كما تضمن المشروع األول لالتفاقية قيداً يحد 

، وافق ممثلو الدول على مادة العمل بهذه الحقوق في األقاليم التابعة للدول دون مستعمراتها. و عوضاً عن ذلك

( تتيح لهم إعالن قائمة بالمستعمرات التي ستطبق عليها أحكام االتفاقية؛ ما يعني بالنتيجة 63هي المادة )

استثناء المستعمرات األخرى من نطاق الحماية المقررة بمقتضاها. كما أخذ واضعو االتفاقية باالجتهادات 

ان التي وسعت نطاق التزامات الدول األطراف في العهد الدولي الخاص المبكرة للجنة المعنية بحقوق اإلنس

بالحقوق المدنية والسياسية ليشمل سائر األشخاص الموجودين داخل والية الدول األطراف. و اتخذ العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية موقفا مشابها، فقام بتقييد التزامات الدول األطراف باألفراد 

لموجودين داخل إقليم الدولة والخاضعين لواليتهاا
14

. ورغم أن النص الوارد في العهد يوحي بـأنه تضمن 

مجتمعين وهما: الوجود في إقليم دولة طرف والخضوع لواليتها، إال أن توافقاً يجب أن يتوافرا شرطين 

ً نشأ حول هذه المسألة و جرى النظر إلى اإلقليم و الوالية كبديلين و ليس كشرطين مجتمعين. فمن  سريعا

( من العهد المذكور، سعى واضعوه إلى حماية سائر األفراد الموجودين داخل إقليم 2/1خالل نص المادة )

دولة طرف وكذلك حماية مواطنيها الموجودين في الخارج. أي أن النص أخذ بالنهج القائم على االختصاص 

 على حد سواء.  اإلقليمي و بالنهج القائم على االختصاص الشخصي

توسيع دائرة انطباق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان كمة األوروبية لحقوق اإلنسان بالمحمن جانبها، قامت 

ليشمل أقاليم تقع تحت تأثير شديد لدولة من خالل تفسيرها الواسع لمفهوم "الخضوع لوالية دولة طرف " 

طرف
15

د لدولة طرف( ابتدعته المحكمة األوروبية في عدد من وهذا المصطلح األخير ) تقع تحت تأثير شدي. 

أحكامها لتببر تطبيق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في بعض الحاالت التي ال يكون فيها اإلقليم الذي 

استخدم النهج ذاته وقعت فيه االنتهاكات خاضعا لسيطرة دولة طرف فعال ولكنها تمارس عليه تأثيرا شديدا. و

                                                           
11

 Al Odah / US. , case. No. 321F.sd 1134, para.1144 ( C.A.D.C.2003). 
12

E.Ct. H.R., Bankovic / Belguim et al., Grand Chamber, appl.no. 52207/99, 2001 –XII, 333, 19/12/2001, para.80.  
13

كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها  تتعهد( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على : " 2/1تنص المادة )   

أو اللغة، أو  فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس،
 ".ي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسبابالدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماع

14
 Thomas Buergental , “ To Respect and to Ensure : State Obligations and Permissible Derogations”, in Louis  

Henkin ( ed.), “ The International Bill of Rights : The Covenant on Civil and Political Rights”, Columbia University 
Press, 1981, p.74. 
 
15

 E. Ct. H.R, Ilascu and Others / Moldova and Russia, appl. No. 48787/99, 2004 – II, 8/7/2004. 
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ضاة المحكمة العليا األمريكية في قضية بومدين، حيث ميزت المحكمة بين "السيادة الكوبية من جانب ق

عليها من قبل الواليات المتحدة، و ذلك بغية توسيع نطاق " السيطرة الفعلية "القانونية" على غوانتانامو و بين 

الحماية الدستورية لسجناء غوانتانامو
16

 .

و يكون لها لمعنية الفعلية عندما ال يكون للدولة سيطرة فعلية على المنطقة اوال يجري العمل بمعيار السيطرة 

بالمقابل قدرة على العمل في تلك المنطقة وإلحاق أضرار باألفراد الموجودين فيها و انتهاك حقوقهم. فقد عدت 

أساس أن دول المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية )بانكوفيتش( أن شكوى المدعي غير مقبولة على 

حلف شمال األطلسي لم يكن لها سيطرة فعلية على األفراد المستهدفين بالضربات العسكرية الجوية التي شنها 

الحلف على صربيا، و جاء في حكم المحكمة: "إن ممارسة والية ما بعد إقليمية من جانب دولة طرف هي 

ولة تسيطر سيطرة فعلية على اإلقليم بنتيجة احتالل مسألة استثنائية، وهي تتحقق في الحالة التي تكون فيها الد

ً أو برضاها، و تمارس السلطات العامة كلها التي تباشرها  عسكري بسبب طلب من الدولة المختصة إقليميا

الحكومة عادة على اإلقليم الخاضع فعلياً لها "
17
.

كثيرة أهمها أن الحكم يرسل  تعرض حكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في هذه القضية إلى انتقادات

رسالة سيئة الداللة وهي أن حقوق اإلنسان تكون عالمية فحسب عندما تقرر الدول الغربية القوية أن تكون 

ً للنتائج التي يرتبها هذا الحكم أن تقترف انتهاكات لحقوق اإلنسان دون أن تكون  كذلك، فهي بمقدورها وفقا

ً على إقليم ما ولكنها تشن عليه عمليات  مسؤولة عن التزامات الدولية الناشئة عنها عندما ال تسيطر فعليا

عسكرية قادرة على اإلضرار بسكانه
18

 .

الفرع الرابع: الحماية وفقاً لمعيار الايطرة الفعلية على األفراد

كمة بسبب االنتقادات الشديدة التي تعرض لها مفهوم " اإلقليم الخاضع للسيطرة الفعلية" كما جاءت به المح

األوروبية لحقوق اإلنسان، سعت كل من اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان و هيئات الدول األمريكية التعاهدية 

بحقوق اإلنسان في قضيتين  ، نظرت اللجنة المعنية1980لحقوق اإلنسان إلى عدم األخذ به. ففي العام 

البرازيل بمعاونة موظفين بمواطنين أورغوانيين و احتجازهم في األرجنتين و موضوعهما اختطاف 

أورغوانيين. و ذهبت اللجنة المذكورة إلى القول بأن االلتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية و السياسية واجبة التطبيق في هاتين القضيتين. ما دامت األفعال قد ارتكبت من جانب موظفين 

رغوانيين يعملون داخل دول أجنبيةأو
19

حت اللجنة كذلك أنه ليس متصوراً وال مقبوالً قانوناً أن تفسر . و أوض

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصورة 2) مسؤولية الدول األطراف الناشئة عن المادة

تتيح لهذه الدول أن ترتكب انتهاكات للحقوق المدرجة في العهد داخل إقليم دولة أجنبية
20

 .

تفسيرها الخاصين بنطاق االلتزامات الناشئة عن العهد نية بحقوق اإلنسان بعرض موقفها والمعقامت اللجنة 

يعة االلتزام ببشأن ط 2004لعام ( 31الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في تعليقها العام رقم )

يتوجب توسيع مفهوم ذكرت بوضوح في الفقرة العاشرة منه أنه . والقانوني المفروض على الدول األطراف

الوالية لتشمل أي شخص يخضع لسلطة دولة طرف أو لسيطرتها الفعلية. وهو موقف أخذت به كذلك لجنة 

( من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة 2مناهضة التعذيب في تفسيرها لمفهوم" اإلقليم" الوارد في المادة)

أوضحت أن "اإلقليم" ف الالإنسانية أو المهينة، التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

ينبغي أن يشمل األوضاع التي تمارس فيها الدولة الطرف بشكل مباشر أو غير مباشر سيطرة فعلية أو قانونية 

على أشخاص محتجزين من جانبها
21

 .

هضة التعذيب يتضح من االجتهادات و التفسيرات المذكورة أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان و لجنة منا

عمدتا إلى تطبيق معيار السيطرة على المستوى الفردي بخالف ما توصلت إليه المحكمة األوروبية لحقوق 

اإلنسان بشأن معيار السيطرة على مستوى اإلقليم. وقد نهجت لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان هذا 

16
 Boudmediene / Bush, case No. 553 U.S , 2008, para.754 

17E.Ct.H.R., Bankovic case, op.cit, para.71.

18
E. Roxstorm, M.Gibney and T. Einarsen, “The NATO Bombing Case ( Bankovic et al./ Belgium et al.) and  the

Limits of Western Human Rights  Protection”, Boston Univ. Int’l.L.J., Vol. 55, 2005, p.64. 
19

 HRC, Lopez Burgos / Uruguay, Communication no.12/52,U.N.Doc.Supp. No.40 ( A/36/40), 1981, para.12/1. 
20

Ibid, para.12/3. 
21

 CAT Committee, General Comment no.2, U.N.Doc. CAT/C/GC/2, 24/1/2008, PARA.16. 
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ها وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان اقترفها النهج، فأعلنت قبول بالغات تقدم بها مشتكون بنميون زعموا في

. و الالفت للنظر أن اللجنة لم تتناول مسألة 1989موظفون أمريكيون إبان التدخل األمريكي في بنما في عام 

بعد إقليمي لحقوق اإلنسان، و اكتفت بالقول أن استخدام القوة المسلحة أدى إلى موت أشخاص  التطبيق الما

ممتلكات و أضرار و جروح لحقت باألفراد؛ ما يعني أن حقوق اإلنسان كانت محالً غير مقاتلين، وتدمير ل

النتهاك جسيم
22

 . 

وفي قضية )سالدانو/األرجنتين(، ذهبت لجنة الدول األمريكية لحقوق  اإلنسان إلى أن الدول األطراف في 

ن امتناع موظفيها عن اتفاقية الدول األمريكية لحقوق اإلنسان قد تكون مسؤولة في ضوء ظروف معينة ع

القيام بعمل بصورة تمس بحقوق اإلنسان خارج إقليمها
23
. 

يستتنج من االجتهادات السابقة لكل من اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان و لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان 

انكوفيتش(، ولهذا أن هناك تعارضاً صارخاً بينها وبين اجتهاد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية )ب

السبب سعت المحكمة الحقاً إلى مراجعة هذا االجتهاد في قضية )السكيني( التي أصدرت حكمها فيها بتاريخ 

. فقد ذهبت المحكمة إلى القول أن تقييد التزامات الدول األطراف في االتفاقية األوروبية لحقوق  7/7/2011

مقبول من الناحيتين العملية و القانونية ألنه بمثابة إقرار  اإلنسان بالسيطرة الفعلية على اإلقليم أمر غير

ضمني من جانبها للدول األطراف بحق غير مقيد في انتهاك الحقوق المدرجة في االتفاقية بالنسبة ألي شخص 

يوجد خارج منطقة سيطرتها. يشكل هذا االجتهاد خطوة محدودة من جانب المحكمة رفضت من خاللها فكرة 

نوني أوروبي ينحصر فيه االنتفاع بالحقوق المعترف بها في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛ وجود حيز قا

فاعترفت المحكمة بوالية المملكة المتحدة و بأنها ملزمة بإجراء تحقيق في الظروف التي أحاطت بالوقائع 

فراد كمعيار احتياطي فحسب المتعلقة بالقضية. فهي قامت بتطبيق المعيار الخاص بالسلطة الفعلية على األ

وكوسيلة تكميلية لمعيار السيطرة الفعلية على اإلقليم عندما يكون هذا المعيار كافياً لوحده
24
. 

إن ما توصلت إليه المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في هذه القضية ال يختلف كثيراً عن حكمها في قضية 

بأن التطبيق الما بعد إقليمي لحقوق اإلنسان ال يكون  )بانكوفيتش( من حيث المفهوم، فهي ما زالت متمسكة

ممكناً إال بشكل استثنائي وال يمكن العمل به كمعيار أصلي، وهو موقف غامض من قبل المحكمة؛ فرفضها 

توسيع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لصالح أفراد يخضعون للسيطرة الفعلية 

ير مفهوم، خاصة عندما نوازن بينها و بين كل من اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان و لجنة لدولة طرف أمر غ

  وهو اتجاه يتعارض مع فكرة عالمية الحقوق المحمية بموجب االتفاقية.الدول األمريكية لحقوق اإلنسان.

 الفرع الخامس : العالمية كبديل عن القيود الشخصية و اإلقليمية 

المعنون ب " التطبيق الما بعد إقليمي لمعاهدات حقوق اإلنسان"، ذهب )ماركو ميالنوفيتش( في كتابة المميز 

إلى وجوب األخذ بالتفرقة القائمة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان بين " االلتزام في االحترام" و "االلتزام 

ن. وحيث أن "االلتزام في االحترام" في الحماية" بالنسبة إلى التطبيق الما بعد إقليمي التفاقيات حقوق اإلنسا

هو التزام سلبي بمجرد امتناع الدول عن حقوق اإلنسان، فإن تطبيقه بصورة عالمية ـ وعلى أساس ما بعد 

إقليمي يكون ممكناً و متصوراً . أما "االلتزام في االحترام" فهو التزام إيجابي يفرض على الدول مجموعة 

انتهاك حقوق اإلنسان من الغير )األشخاص العاديون(، ولهذا السبب ينبغي  من االلتزامات منها التدخل لمنع

أن يتم تقييده باألقاليم الخاضعة للسيطرة الفعلية للدول
25

. و يضيف بأن هيئات حقوق اإلنسان الرقابية ليس 

الم. و هو بمقدورها من الناحية الواقعية أن تدعو الدول إلى حماية حقوق اإلنسان و ضمانها لكل فرد في الع

                                                           
22

 ACHR, U.S. Military Intervention in Panama, Case no. 10.575, Decision on Admissibility, 14/10/1993, para.6. 
23

 ACHR, Saldano / Argentina, Report no. 38/99, 11/3/1999, para.17. 
د طائرتين وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة ذاتها أقرت في قضية ) أليجاندر / كوبا( ، وهي القضية التي تتعلق بهجوم نفذته القوات الجوية الكوبية ض

لتي يمارس فيها موظفو أية دولة سلطة على أشخاص خارج إلقليمها الوطني. أمريكيتين، بأن التزام الدولة باحترام حقوق اإلنسان يمتد ليشمل الحالة ا
 أنظر في ذلك :

ACHR, Alejandra / Cuba, case no. 11.589, Report no. 86/99, 29/9/1999, para.25. 
 

24
عادة،  جاء في حكم المحكمة المذكور اآلتي : لقد مارست المملكة المتحدة في جنوب العراق بعض السلطات العامة التي تمارسها الحكومات السيادية  

في عمليات أمنية  –من وجهة نظر المحكمة  –وباألخص صالحية الحفاظ على األمن. وقد نفذت المملكة المتحدة في ظل هذه الظروف االستثنائية 
؛ وذلك البصرة  من خالل جنودها الموجودين هناك  طيلة الفترة الزمنية قيد النظر، ومارست سلطة على أشخاص قتلوا في أثناء تنفيذ هذه العمليات

 في ذلك :( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان" . أنظر 1بغية إثبات وجود والية للملكة المتحدة على أولئك القتلى لغرض تطبيق المادة )

E.Ct. H.R, Al-Skeini / U.K., case no. 55721/07, 7/7/2011, para. 143. 
25

 Marco Milanovic, op.cit, pp.209 – 210. 
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ينتهي إلى القول بأن الدول يجب على األقل أن تمتنع عن انتهاك حقوق اإلنسان داخل إقليمها و خارجه، و في 

 سائر أرجاء المعمورة. 

وإذا دققنا النظر في وجهة نظر )ميالنوفيتش(، يبدو لنا أنها ملتبسة و غامضة، فهو يدعو إلى عالمية مجتزأة 

ترام دون االلتزام في الحماية. إن التفرقة التي اقترحها )ميالنوفيتش( ليست تنحصر في االلتزام في االح

دقيقة، فااللتزام بعدم التعذيب )وهو التزام سلبي( ال يمكن ضمانه دون أن يصحبه التزامات إيجابية إجرائية 

لتزام باتخاذ من قبيل االلتزام بالتحقيق في ادعاءات التعذيب المرتكب من مستخدمي الدولة وموظفيها و اال

تدابير معينة كالتدريب على منع التعذيب. كما أن الحق في محاكمة عادلة )وهو حق سلبي في األساس( ال 

يمكن تأمينه دون التزامات إيجابية مثل إنشاء محاكم و اتخاذ التدابير المناسبة الستقاللها و لقيامها بعملها. 

حية العملية. و البديل هو األخذ بعالمية حقوق اإلنسان بصورة فالتفرقة المقترحة ليست دقيقة وال تصح من النا

فعلية و حقيقية، و أن تكون الدول مسؤولة عن سلوكها تجاه األفراد جميعهم في أي مكان في العالم. و يبدو أن 

الشخصية و اإلقليمية في تطبيق االلتزامات الناشئة عن حقوق  الواليتينالدول الغربية ما زالت تتمسك ب

نسان ألنها تخشى من قيام مسؤوليتها عن بؤس العالم، وعن الفقر، واألمراض والحروب التي تجتاح اإل

موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من التطبيق  -على ما يبدو  -المعمورة. وهذا الخوف هو الذي يبرر 

المية واألمريكية المعنية بحقوق الما بعد إقليمي لحقوق اإلنسان بالموازنة مع موقف الهيئات التعاهدية الع

اظاً هي أن القانون من خالل استخدامه ألف -قول مارتي كوسكنيمي كما ي -إن القصة باختصاراإلنسان. 

االختصاص، يترك مساحة واسعة لتفسيرات متنوعة ومختلفة تستند على افتراضات غير غامضة كالوالية و

و تؤثر  قيمهم الشخصية  -على حد تعبيره -ا تقنيين بصورة عامة فالقضاة و القانونيون الدوليون ليسو قانونية؛

على تفسيرهم للقانون، و لذلك فإنهم عادة ما يساهمون في استبعاد حقوق إنسان اآلخرين أو الغرباء
26

 .

ت فبالرغم من أننا نردد دائماً في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان بأن حقوق اإلنسان عالمية إال أنها ما زال

قانوناً وواقعاً أسيرة فكرتي اإلقليمية و الشخصية، وما االنتهاكات التي ما زالت ترتكب يومياً لحقوق اإلنسان 

وهما كذلك تؤثران على قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان ذاتها وتنعكسان على إال نتاجاً لهاتين الفكرتين. 

 الطابع الفضفاض أو الهالمي لها.

 المية قواعد القانون الدولي لحقوق اإلناانالمبحث الثاني: ه

من المالمح األخرى ألزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان و إخفاقه في تحقيق أهدافه و غاياته المرجوة منه 

بعضها  معضعف القانون ذاته، فاتفاقيات حقوق اإلنسان تنطوي على أحكام و ألفاظ فضفاضة وغير متجانسة 

ً إزاء دالالتها ونطاق  .البعض ً معرفيا باإلضافة إلى أن أغلب أحكامها غير قطعية الداللة وال توفر يقينا

تطبيقها. ومن األسباب األخرى لضعف القانون اختالف مواقف الدول بشأن الحقوق الواجب حمايتها وعلى 

عالوة على أن هذا القانون  فالدول تتخذ مواقف متباينة من هذه الحقوق بتشجيع من القانون ذاته. مضمونها؛

فيما يأتي تحليل  أضحى يعاني من ظاهرة " تضخم حقوق اإلنسان" و ارتفاع عدد الحقوق المحمية بموجبه. و

 على بلوغ غاياته األساسية. الدولي لحقوق اإلنسان انعكاسها على قدرة القانون لهذه األسباب و

  ن وعدم التناغم فيما بينهاالمطلب األول: عمومية أحكام اتفاقيات حقوق اإلناا

أن يتوصل بيسر إلى أن هذه إال ال يسع أي شخص يقرأ اتفاقيات حقوق اإلنسان، حتى لو كان غير مختص، 

االتفاقيات تستخدم مصطلحات و ألفاظاعامة قابلة  لتفسيرات مختلفة وواسعة، وأنه باإلمكان تأويلها إلنشاء 

ي هذه االتفاقيات. فإذا اعتقدت هيئات حقوق اإلنسان الرقابية حقوق جديدة غير تلك المعترف بها أصالً ف

-ومعظم الدول األطراف أن تحريم التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة قد يشمل 

عقوبة اإلعدام ألنها عقوبة قاسية، فإن لجنة مناهضة التعذيب ستدعو الدول إلى ترك  -على سبيل المثال 

عمل بهذه العقوبة على أقل تقدير رغم أن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب ال تتضمن أي نص دقيق و ال

 صريح يحظر هذه العقوبة. 

ربما يسأل سائل: لماذا تأتي أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان على هذه الشاكلة؟ ولماذا ال تتحرى الدول صياغة 

 الداللة  ؟ نصوصها بصورة دقيقة، ومحكمة وقطعية 

                                                           
26

Martti Koskenneimi, “From Apology to Utopia : The Structure of International Legal Argument”, Cambridge : 
Cambridge University Press, 2008, p. 371.  
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يمكن توضيح اإلجابة على السؤالين السابقين من خالل المثال اآلتي: تفرض اتفاقيات حقوق اإلنسان وفي 

مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية قيوداً على الدول الشمولية في مجال حرية االجتماع 

المصادقة عليها وذلك ألنها تدرك الطابع العمومي و والتجمع، ورغم ذلك فإنها تقوم باالنضمام إليها أو 

( من العهد المذكور الذي يتناول تلك الحرية.  22( و )21الواسع لأللفاظ المستخدمة في نص المادتين )

وبمعنى أخر، إن عمومية األلفاظ و قابليتها لتأويالت مختلفة تسهل على الدول الدخول في اتفاقيات حقوق 

و األلفاظ المستخدمة ال تعّرف ذاتها بذاتها؛ وال ترتب التزامات دقيقة و منضبطة على  اإلنسان، فالعبارات

والتجمع لحماية  الدول األطراف. عالوة على أن المادتين المذكورتين  تتضمنان قيوداً على حرية االجتماع

األطراف تقييد هذه الحرية النظام العام و األخالق العامة، وهي قد تفسر على أنها تتيح للدول األمن الوطني، و

إذا انطوت على تصرفات مناوئة للحكومة، أو لألديان أو لمسؤولين رسميين أو حكوميين. فالحق في حرية 

ً أللفاظ و عبارات نص المادتين ) (  من العهد الدولي الخاص بالحقوق 22( و )21االجتماع والتجمع وفقا

قيود جوهرية على حرية االجتماع والتجمع من جانب  المدنية و السياسية فضفاض جداً بصورة تتيح فرض

 دول شمولية وال تكون محالً لقبول الدول الغربية. 

( من العهد 7)( و6نسان واتساعها نص المادتين )ومن األمثلة األخرى على عمومية أحكام اتفاقيات حقوق اإل

تان تتناوالن تباعاً الحق في العمل و الحق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية وهما الل

في ظروف عمل منصفة و مرضية. تثير المادتان المشار إليهما صعوبات تفسيرية عديدة من قبيل ما 

المقصود باألجر الكافي؟ وما هو التحديد المعقول لساعات العمل؟ فضالً على أنهما تتناوالن العمل كأنه مسألة 

لة و أنه بمقدورها توفيره أو التحكم بإمكانيات توفيره؛ فاألفراد أنفسهم قد يكونوا محكومة تماماً من جانب الدو

بسبب برامج الرفاه االجتماعي التي اتبعتها بعض الدول غير راغبين بالحصول على عمل؛ ولهذا السبب 

( 6تسامحت بعض الدول مع نسب بطالة عالية. فكيف يمكن التوفيق بين هذا الموضوع ونص المادتين )

 (؟؟7و)

ثمة أمثلة كتيرة يمكن االستشهاد بها تدل على عمومية األلفاظ المستخدمة في اتفاقيات حقوق اإلنسان، و يبدو 

أن هذه العمومية تشكل أحد األسباب المهمة لعدم وفاء الدول بالتزاماتها الناشئة عن هذه االتفاقيات. و يضاف 

ن مع بعضها البعض من جهة، ومع أحكام اات حقوق اإلنسإلى العمومية في هذا المجال عدم انسجام اتفاقي

 القانون الدولي من جهة أخرى. 

يفضي تنازع اتفاقيات حقوق اإلنسان مع بعضها البعض إلى حيرة لدى الشخص المخاطب بها، حيث أنه ال 

ته التمسك بأن على األقل، ال يكون باستطاع وفاء بأية منها في هذه الحالة أويكون بمقدوره االحتجاج بعدم ال

ُ لروح القانون ومقاصده. فعلى سبيل المثال، تتناول  الدولة المعنية لم تتصرف بحسن نية لحل التنازع وفقا

السياسية حرية التعبير و لكنها تجيز للدول في الدولي الخاص بالحقوق المدنية و ( من العهد19/2المادة)

الوقت ذاته تقييد هذه الحرية حماية لألخالق العامة أو للنظام العام. وال يتضمن العهد أي تعريف لهذين 

االنتقاد يؤدي إلى المصطلحين. و تقوم دول أطراف كثيرة بمالحقة أشخاص انتقدوا الحكومة متذرعة بأن هذا 

 على عدم احترام للسلطة أو على انتهاك لألخالق العامة.  ينطويعصيان مدني، و

فالطابع العمومي أو الفضفاض التفاقيات حقوق اإلنسان قد ال يكون سببه عمومية األلفاظ المستخدمة و إنما 

شئ عدم التناغم بين أحكام االتفاقية ذاتها. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ين

. و ألن موارد الدول األطراف والملبس والمسكن و الرفاه االجتماعي ،حقوقاً في الرعاية الصحية، و التعليم

محدودة، فإن المال المستخدم لدعم الرعاية الصحية قد يكون على حساب ذلك المخصص للتعليم و العكس 

صيص أو توزيع الموارد بين البرامج صحيح. فالعهد ذاته ال يتضمن أية توجيهات أو إرشادات بشأن كيفية تخ

المختلفة المخصصة لتطوير الحقوق المحمية بموجبه أو تحسينها. باإلضافة إلى أن المحاكم الوطنية في أغلب 

الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية تتعامل مع الحقوق 

أمنيات  - ا حقوق غير قابلة للتطبيق القضائي وأنها مجرد تطلعات أو "حقوقالمحمية في العهد على أساس أنه

" على الحكومة تنفيذها باختيارها، خاصة إذا كانت الدولة المعنية من الدول الفقيرة. و المالحظ أن 

ال تضمن ( من العهد ذاته تجعل التزام الدول رهناً بأقصى ما تسمح به مواردها. فالدول الفقيرة قد 2/1المادة)

الثقافية وال توفرها مدعية أنها تأمل في ضمانها و توفيرها في المستقبل. قوق االقتصادية و االجتماعية والح

المطلب الثاني: ظنية داللة أحكام اتفاقيات حقوق اإلناان 
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مق من أع. ويفضي ذلك إلى مشكلة تعد تتصف احكام اتفاقيات حقوق اإلنسان بوجه عام بأنها ظنية الداللة

مشكالت القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فالسمة األبرز لهذا القانون هي عدم قطعية أحكامه. و يرجع سبب 

هذه المشكلة إلى أن "الحقوق المطلقة" التي ال تقبل أي استثناء أو تقييد هي حقوق قليلة العدد، فأغلب الحقوق 

ابير تقييدية عليها حماية لحقوق المعترف بها هي "حقوق موصوفة"؛أي حقوق يجوز للدول فرض تد

اآلخرين، أو لألمن الوطني أو للنظام العام..إلخ. وال يكون بمقدور المحاكم في حالة الحقوق الموصوفة أن 

تقرر أن الحكومة انتهكت أحد هذه الحقوق إذا كانت هناك مصالح حيوية تستدعي تقييد ممارسة الحق. 

هاك حق موصوف كالحق في حرية الرأي و التعبير، فإنه ينبغي فالمحاكم الوطنية عندما تتصدى لبحث انت

عليها أن تجيب على أسئلة ذات طبيعة تجريبية أو ميدانية من خالل التفسير القانوني، وهو أمر ال يستقيم ألن 

و من هذه المسائل ذات الطابع العملياتي أو الميداني الذي يتعين تناولها من خالل تحليل البيانات و المعلومات أ

خالل االستعانة بالخبراء المختصين بها. و السؤال الذي يثار هو: هل المحاكم في وضع يتيح إليها تناول مثل 

 تلك المسائل و اإلجابة على أسئلة تتعلق بها؟ 

على القيام بهذه المهمة، خاصة  -بحكم تأهيلهم و تكوينهم   - يمكن القول بأن القضاة بوجه عام ليسوا قادرين

مصالح الحيوية التي قد تبرر فرض إجراء تقييدي هي باألغلب مصالح عامة ذات أبعاد سياسية أو وأن ال

القضاة يفتقرون بوجه عام إلى الخبرة بالسياسات العامة. كما أن المراجعة و مرتبطة بسياسات تتبناها الدولة ؛

يئات الدولية ليست في وضع الدولية للدساتير والتشريعات الوطنية أضعف من المراجعة الوطنية ألن اله

يماثل الهيئات القضائية الوطنية فيما يتعلق بمعرفة السياقات و الظروف المحلية. و سينتج عن ذلك بالضرورة 

اإلنسان في مواجهة بعضها البعض من حيث المبدأ،  ستقوم بإنفاذ اتفاقيات حقوقهي التي ستقوم أن الدول 

األمر الذي يعني عملياً أن دولة األغلب تقويما شخصيا ال موضوعيا؛ فتقويم قانونية سلوك الدول سيكون على 

ما أو مجموعة من الدول )الواليات المتحدة و بعض الدول األوروبية تحديداً( هي التي ستقرر كيفية تفسير 

 أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان بمناسبة إدانة أو عدم إدانة دولة معينة. 

على أن عدم قطعية أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان ستضعف اإلنفاذ القضائي لها ما أسعى إليه هنا هو التأكيد 

لصالح قيام اإلنفاذ من خالل الدول ذاتها؛ وهو إنفاذ سيتسم بالطابع الشخصي و ليس الموضوعي. عالوة على 

لدولية و أن الدول بخالف المحاكم، ستأخذ بحسبانها عند قيامها باإلنفاذ الضعوطات السياسية المحلية و ا

ستقوم بذلك بطريقة تستجيب لتلك الضغوطات أكثر من استخدام طريقة تقوم على احترام القانون. و كما هو 

معروف ومستقر لدى المشتغلين بالقانون، فإن عدم الثقة بالحكومات و ببواعثها هي أساس المراجعة القضائية 

لما يصدر عنها في المقام األول
27
ميغريه(، فإن عدم قطعية داللة أحكام  وبحسب وجهة نظر )فردريك .

القانون الدولي لحقوق اإلنسان تشمل كذلك القانون الدولي العام ذاته كحامل لحقوق اإلنسان
28

؛ وذلك ألن 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان هو مشروع  لشرعنة حقوق اإلنسان دولياً. فهو إذاً مشروع تحويلي يرى ذاته 

الدولي العام ألنه يدعو إلى قانون أعلى و أسمى من القانون الدولي للدول؛ أي أنه في الجهة المقابلة للقانون 

يجعل الفرد في مركز النظام القانوني الدولي و يمنح األولوية لمصالحه على حساب مصالح الدول، و لهذا 

االً لتقييد السبب تحرص الدول على صياغة اتفاقيات حقوق اإلنسان بصورة خفية الداللة لتترك لذواتها مج

 ممارسة الحقوق اإلنسانية لحساب مصالحها العليا. 

المطلب الثالث: تباين مواقف الدول إزاء أحكام القانون الدولي لحقوق اإلناان  

من المالمح األخرى ألزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان اختالف مواقف الدول و تباينها إزاء الحقوق التي 

، و إزاء مضمونها ونطاقها. و تلجأ الدول إلى أساليب عديدة لتكريس تلك المواقف ينبغي احترامها وحمايتها

التحفظات التي تبديها على بعض أحكام تراف بحق ما و بمضمون محدد له، ومنها عدم التوافق على االع

 اتفاقيات حقوق اإلنسان. 

: تحفظات الدول  الفرع األول

27
 Martti Koskenneimi, “ The Pull of the Mainstream”, Michigan Law Review, vol.88, 1990, p.1946. 

28
 Fredric Megret, “Where Does of International Human Rights Law? An Exploration in 18 Vignettes”,  

http://ssrn.com/abstract=1714484 
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اإلنسان إلى إهدار وحدة االلتزامات  الناشئة عنها لصالح المشاركة تؤدي تحفظات الدول على اتفاقيات حقوق 

يهدف إلى  - 1969كما تعرفه اتفاقية فيينا بقانون المعاهدات لعام  -العالمية في هذه االتفاقيات. و التحفظ 

فظات تتنوع تعديل األثر القانوني لبعض أحكام االتفاقية و استبعاده في مواجهة الدولة المتحفظة. و بتنوع التح

طبيعة االلتزامات الناشئة عن االتفاقية وتختلف بحسب الدولة و التحفظات التي أبدتها. وتقوم الدول عند 

مصادقتها على اتفاقيات حقوق أو اإلنضمام إليها بإبداء تحفظات أو/ و إعالنات تفسيرية تفضي إلى تعديل 

أن بعض التحفظات تتنكر كلياً اللتزام أساسي ناشئ عن آثار االلتزامات المترتبة عنها أو تقييدها. و المالحظ 

( من العهد الدولي 10/2/ح( من اتفاقية حقوق الطفل و المادة )37االتفاقية. فعلى سبيل المثال تشترط المادة) 

الخاص بالحقوق المدنية و السياسية فصل المحتجزين األحداث عن الراشدين،  وقد تحفظت كل من الواليات 

هولندا ، وأستراليا والمملكة المتحدة عليهما وأعلنت أنها لن تقوم بالوفاء بهما عند عدم وجود جدوى المتحدة، و

من اتباع الحكم الوارد فيهما. و المالحظ كذلك أن الدول األوروبية تتحفظ أو تعلن عند مصادقتها أو انضمامها 

م االتفاقية بصورة تتفق مع االتفاقية على اتفاقية عالمية من اتفاقيات حقوق اإلنسان بأنها ستفسر أحكا

األوروبية لحقوق اإلنسان. و تتحفظ دول إسالمية كثيرة عادة بأنها ستفسر التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات 

حقوق اإلنسان، وبخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وفقاً 

كما أن الواليات المتحدة تحرص عادة على القول بأن االتفاقية ستفسر من جانبها   ألحكام الشريعة اإلسالمية.

بما يتفق مع أحكام دستورها وبوجه عام ، إن دوالً كثيرة تتحفظ على أحكام في اتفاقيات حقوق اإلنسان على 

أساس أنها يجب أن تفسر بصورة تتفق مع قوانينها الوطنية
29

 . 

التفسيريةأما فيما يتعلق باإلعالنات 
30

، فالمالحظ  أنها تصدر عن الدول الديمقراطية أكثر من الدول غير 

الديمقراطية. وهي أمر مفهوم ألن الدول تهدف من خاللها إلى التقليل من فرص أن تأتي سلوكاً ينطوي على 

لتزاماتها انتهاك ألحكام االتفاقية التي أصدرت إعالنات تفسيرية بشأنها. فالدول الديمقراطية تأخذ عادة ا

ً للدول غير الديمقراطية، وهي لهذا السبب تقوم بإصدار  الناشئة عن اتفاقيات حقوق اإلنسان بجدية خالفا

إعالنات تفسيرية لتضمن أنها ال ترتب على ذاتها التزامات قانونية ال تقوى على الوفاء بها. أما الدول غير 

دعائية وإذا أصدرت إعالنات تفسيرية فإنها  الديمقراطية، فهي توظف اتفاقيات حقوق اإلنسان ألغراض

تهدف من ورائها إلى إضعاف جوهر االتفاقية و االلتزامات الناشئة عنها
31

. وعلى أي حال ومهما كان باعث 

الدول على التحفظ أو إصدار إعالنات تفسيرية فإن من شأنها كلها أن تحول دون وحدة التزامات الدول 

 نسان. األطراف في اتفاقيات حقوق اإل

 الفرع الثاني: عدم االعتراف بحق ما أو بمضمون محدد له

ثمة مجموعة من الحقوق اإلنسانية التي ما زالت إلى اآلن غير معترف بها في اتفاقيات حقوق اإلنسان من 

قبيل الحق في التنمية. و يرحع عدم االعتراف بهذا الحق في القانون الدولي االتفاقي إلى اختالف مواقف 

منه، فالصين وهي الدولة الداعمة للحق في التنمية؛ تتمسك بـأن حق الشعوب في التحرر من الفقر يبرر الدول 

فرض قيود على الحريات السياسية، وهي تهدف من ذلك إلى إحداث توازن بين الحريات الشخصية و 

تنمية يتيح لها أن تقوم خرى. فالحق في اللى الفقر أو التخفيف منه من جهة أالسياسية من جهة، وبين القضاء ع

بهذه الموازنة مع البقاء ضمن فكرة حقوق اإلنسان وحمايتها ودون الخروج من دائرتها
32
ومن الحقوق  .

 األخرى التي ظهرت على المستوى الدولي"الحق في األمن"، وقد عرفته إحدى وثائق األمم المتحدة في العام 

كرامة و أن يتحرر من الفقر، والفاقة و اليأس"بأنه :" حق أي شعب في أن يعيش بحرية، و  2005
33

. فهو 

                                                           
29

الخصوص : محمد خليل الموسى، " أثر بطالن تحفظات الدول على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان"، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق  أنظر في هذا 

موسى، التحفظات على االتفاقيات الدولية لحقوق المحمد خليل . و402 – 367، صفحة 2006، 1، العدد رقم 3جامعة البحرين، المجلد رقم  –
 ، 2002 سبتمبر  ، 26السنة ،  03لحقوق، جامعة الكويت، العدد اإلنسان، مجلة ا

 
30

أطروحة  حول مفهوم اإلعالنات التفسيرية وىثارها، أنظر : محمدي محمد، " التصريحات التفسيرية وأثرها على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان"، 

 وما بعدها. وهي منشورة على الرابط اآلتي : 91فحة ، ص2011 – 2010ماجستير ، كلية الحقوق/ جامعة الحاج الخضر باتنة، 

file:///C:/Users/USER/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D
9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D
8%B3%D8%A7%D9%86.pdf 
31

 Eric Bosner, “The Twilight of Human Rights Law”, Oxford ; Oxford University Press, 2014, p. 56 
32

 Ibid, p.64. 
33

 Ibid, p.60. 

Page 88



د.محمد خليل الموسى  تأمالت حول أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان

من حقوق الشعوب، وهو يشمل على تحررها من الخوف، ومن الحاجة و العوز، وعلى فرص متساوية للتمتع 

 بسائر حقوقها و لتنمية قدراتها اإلنسانية بشكل كامل. 

ن تتخذه ة، وذلك ألنها تخشى أوما زالت دول عديدة ترفض االعتراف بهذا الحق من خالل اتفاقيات دولي

إلهدار حماية حقوق اإلنسان من خالل السماح للدول بأن تبرر فرض قيود على الحريات  الدول وسيلة

الشخصية بحجة ضمان هذا الحق. وهذا ما فعلته دول كثيرة فعالُ، فقد تذرعت بحقها في حماية حق الشعوب 

تبرير قيامها بفرض قيود على الحريات المدنية، أي أنها بالتحرر من الجريمة، واإلرهاب و العنف المسلح ل

ً للموازنة بين األمن الوطني و الحريات الشخصية. والالفت لالنتباه أن الدول  اتخذت من هذه القيود أساسا

رغم رفضها االعتراف في القانون الدولي االتفاقي بعدد من الحقوق اإلنسانية إال أنها ما زالت تتوسع في 

 األمر الذي عزز من أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  أخرى، بحقوق إنسانية كثيرةاالعتراف 

المطلب الرابع: ظاهرة " تضخم حقوق اإلناان" 

من المشكالت األخرى التي يواجهها القانون الدولي لحقوق اإلنسان مشكلة " تضخم حقوق اإلنسان" .وقد 

بأن الفكرة األصلية وراء حقوق اإلنسان هي حماية أكثر لخص البروفيسور )إريك بوسنر( هذه المشكلة 

و غيرها من التعبير مصالح اإلنسان أهمية مثل البقاء على قيد الحياة، و العيش دون ألم ومعاناة، وحرية 

الحقوق و الحريات المشابهة لها من حيث األهمية ولكن عدد الحقوق المحمية في القانون الدولي لحقوق 

فالفكرة ببساطة هي أن قانون حقوق اإلنسان يجب أن ال يحمي سوى مصالح البشر  .تعاظماإلنسان تضخم و 

األساسية، إال أن هذه الفكرة أضحت اليوم دون أية قيمة عملية؛ خاصة بعد أن باتت اتفاقيات حقوق اإلنسان 

( حق300تحمي أكثر من )
34

 .

ية يعني زيادة نطاق الحماية؟ ولماذا نعده مشكلة : لماذا ال نقول أن زيادة عدد الحقوق المحم ربما قال قائل

 وليس حسنة تسجل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان؟  

من حيث المبدأ يمكن أن نتفق ألول وهلة مع هذا القول. و لكن من الناحية العملية فإن تضخم حقوق اإلنسان 

نها. فلو كان عدد الحقوق المحمية سيساهم بعدم القدرة على تحديد مدى وفاء الدول بالتزاماتها الناشئة ع

محدوداً مثل الحق في الحياة، والحق بعدم الخضوع للتعذيب والحق بعدم الحرمان التعسفي من الحرية 

فسيكون من اليسير تحديد فيما إذا كانت الدول تحترم هذه الحقوق وتكفلها. و إذا كان العدد كبيراً و يصل إلى 

فإن الدول ستقوم بما يطلق عليه " التسوق بين حقوق اإلنسان" ؛   -اآلن كما هو الحال -المئات من الحقوق 

ب عليها أن توزعها أي أنها ستختار عددا معينا من الحقوق التي ستكلفها، خاصة و أن مواردها محدودة و يج

موضوعات مختلفة. فمشروع يهدف إلى تدريب رجال األمن على المعايير الدولية على مشروعات و

التعذيب بغية تخفيض حاالت التعذيب سيستنفذ موارد مالية كان يمكن استخدامها لحماية الحريات لمناهضة 

الدينية أو لزيادة عدد المشمولين بمظلة التأمين الصحي. فالمعضلة الحقيقية التي تواجه المشتغلين بحقوق 

ترف بها كلها بشكل كامل و اإلنسان هي أنه ال يمكن الطلب من الدول أن تحترم و تكفل حقوق اإلنسان المع

تام. وليس بمقدورهم إذا لم تقم الدول بذلك و اكتفت بإنفاذ عدد منها أكثر من اآلخر أن يقوموا بانتقادها ، 

وبالذات عندما يتطلب اإلنفاذ موارد مالية معينة
35

يرجع سبب ظاهرة " تضخم حقوق اإلنسان" إلى عدم و. 

ح العام، ولهذا السبب فإن اتفاقيات حقوق اإلنسان أضحت ال تعدو الصال معنىوجود توافق أساسي بين الدول 

كونها أدوات فضفاضة تهدف إلى حث الحكومات على الحكم الجيد، و ليس من اليسير االفتراض بأن 

حكومات الدول تسعى فعالً إلى الحكم الجيد أو أنها ستقوم بتغيير سلوكها بسب اتفاقيات حقوق اإلنسان، 

تفاقيات أضحت متشعبة االلتزامات وال  تتضمن إرشادات للحكومات توضح لها كيف خاصة وأن هذه اال

 توفق بين هذه االلتزامات المتشعبة والكثيرة و بين واقعها وإمكانياتها. 

ً بين المختصين في القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ً واسعا أثارت ظاهرة " تضخم حقوق اإلنسان" نقاشا

أوضح )ميشيل إيغناتييف( أن حقوق اإلنسان يجب أن تقتصر على حقوق محدودة و واقترحوا حلوالً لها، ف

34
( حقا 175، وإلى )1980( حق في العام 100إلى ) 1975( حقا في العام 20لقد ارتفع عدد الحقوق المحمية بمقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان من )

( حق. أنظر بهذا الشأن : 300حتى أضحى اليوم أكثر من ) 1900في العام 

Eric Bosner, op.cit, p. 62. 

35
موارد مالية محدودة لمكافحة التعذيب، فيكون تأثيرها بسيط وغي ر ذي جدوى بسبب انتشار التعذيب في تلك الدولة. قد تقوم دول معينة بتخصيص 

اإلنسان  وقد يبدو نتيجة لذلك أن الحكمة تقتضي أن يتم تخصيص هذه الموارد لمنع التلوث البيئين فتلجأ الدول لتبرير ذلك إلى استخدام خطاب حقوق
 د الحقوق المحمية؛ فتؤكد على أنه ليس للبشر الحق في عدم الخضوع للتعذيب فحسب ولكن لهم كذلك حقا في التحرر من التلوث.ولغتها وتتوسع بعد
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الحريات" أو " الحقوق السلبية " التي يكفي الحترامها أن تمتنع الدول عن انتهاكها،  -معدودة هي " الحقوق 

وأن كفالة هذه الحقوق تكفي لحماية الناس من العنف أو التعسف
36

 .

ً على أساس أنه يفتقر ألي أساس قاعدي و ليس هناك ما يجيزه في القانون القى هذا الرأي انتقاداً و اسعا

الديون( كذلك. و  -الدولي، و أن احترام الحقوق السلبية يرتبط بضمان و كفالة الحقوق اإليجابية ) الحقوق

ة ستتضخم الواضح أن النظام القانوني الدولي لن يقبل اقتصار حمايته على حقوق معينة بالذات، و بالنتيج

الحقوق المحمية أكثر فأكثر، وستتعمق أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان مع ذلك بسبب تشعب المصالح 

ً وقابالً  المحمية و اتساعها، وريما يقودنا ذلك إلى مفهوم للرفاه العام أو للخير العام غير محدد تحديداً دقيقا

 للتحقيق. 

لتزامات و إنفاذهاالمبحث الثالث: ضعف منظومة الوفاء باال

الوفاء به من إلى منظومة فعالة لضمان إنفاذه وتدل الممارسة على أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يفتقر 

دوافع الدول  تباين جانب الدول. ويمكن إرجاع أسباب ضعف هذه المنظومة إلى عاملين اثنين محوريين هما :

من وراء دخولها في اتفاقيات حقوق اإلنسان و الوفاء بها؛ إذ أن هذه الدوافع تختلف من دول إلى أخرى، 

وصعوبة إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات حقوق اإلنسان. و فيما يأتي تحليل لهذين 

 العاملين. 

ول في اتفاقيات حقوق اإلناان و/ أو الوفاء بها المطلب األول: اختالف دوافع الدول للدخ

ً وحيداً وراء دخول الدول في اتفاقيات حقوق اإلنسان ووفائها  من الناحية النظرية، يفترض أن هناك دافعا

بالتزاماتها الناشئة عنها وهو حماية حقوق األفراد، و احترامها و تعزيزها. إال أن التجربة دلت على أن الواقع 

فثمة دوافع و أسباب أخرى قد تدفع الدول إلى الدخول في هذه االتفاقيات من قبيل: ضعف التكلفة  ليس كذلك،

 الناشئة عن ذلك أو للحصول على منافع مالية و ليس لحماية حقوق اإلنسان أو لتحسين أوضاعها. 

الفرع األول: ضعف التكلفة الناشئة عن الدخول في اتفاقيات حقوق اإلناان 

تحسين أوضاع حقوق اإلنسان و حمايتها ليس هو الدافع الحقيقي لدخول الدول أن ة الدولية على تدل الممارس

في اتفاقيات حقوق اإلنسان. فمن حيث المبدأ ال تقوم الدول بإبرام المعاهدات الدولية التقليدية إال لتحقيق 

كل منهما تخفيض التعرفة مصالح شخصية متبادلة. فإذا أبرمت دولتان معاهدة دولية تجارية تشترط على 

الجمركية على البضائع التي تستوردها من األخرى، فإن الدافع إلبرامها هو أنها ستجلب منافع للمستوردين؛ 

و بالنتيجة للمستهلكين. و تحرص  الدول على الوفاء بالتزاماتها ما دامت المنافع تزيد عن الخسائر أو 

قيامها بانتهاك المعاهدة خوفاً من قيام الدولة الطرف األخرى  ن كل دولة طرف تخشى منو لذلك فإ .التكاليف

وال يبدو أن هذا الحال ينطبق على الدول التي تبرم اتفاقيات  بالرد عليها بالسلوك ذاته )المعاملة بالمثل(.

ن هذه االتفاقيات تتضمن اشتراطات لصالح الغير. و حتى نوضح ذلك دعونا خاصة وأ حقوق اإلنسان،

ثالث مجموعات من الدول صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وهي نفترض أن 

 دول: ديمقراطية، و شمولية و أخرى تمر بأوضاع انتقالية. 

بالنسبة إلى الدول الليبرالية أو الديمقراطية، فإنها عندما تصادق على العهد المذكور ال تتوقع أنه سيؤدي إلى 

العهد يتضمن قيماً و مبادئ راسخة في نظمها القانونية الوطنية، بل بالعكس فإنها هي قامت  تغيير سلوكها ألن

بقيادة عملية صياغة نصوص العهد وغيره من اتفاقيات حقوق اإلنسان بالطبع. فالعهد يتبع السلوك ذاته الذي 

مقراطيات الليبرالية ال تتوقع أن تنتهجه الديمقراطيات اليبرالية أصالً ولم يفرض عليها جديداً. وإذا كانت الدي

العهد سيغير سلوكها و لكنها تفترض أنه سيغير سلوك الدول األطراف الشمولية وأنها ستشرع باحترام حقوق 

اإلنسان. و السؤال هنا لماذا تهتم الدول الليبرالية بكيفية معاملة الحكومات األجنبية لسكانها وهم بالنسبة لها من 

السبب الذي يبرر هذا االهتمام إلى أن الشعوب في الديمقراطيات الليبرالية تهتم برفاه  ربما يرجع األجانب؟؟

الشعوب األجنبية. وما يدلل على ذلك هو ما تقدمه هذه الشعوب من منح لمساعدة ضحايا المجاعات و 

36
 Michael Ignatieff, “ Human Rights as Politics and Idolatry ”, The Tanner Lectures on Human Rights Values, 

Delivered at Princeton University, 4 – 7 / 4/2000, tannerlectures.utah.edu>Ignatieff_01 
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ر عن إدانتها انتهاكات حقوق اإلنسان في بلدان أجنبية. فضالً على أن شعوب الدول الليبرالية عادة ما تعب

 وسخطها تجاه المذابح التي ترتكب في دول أجنبية. 

أما بالنسبة للدول الشمولية، فإن الدول غير الفقيرة منها تبرم اتفاقيات حقوق اإلنسان ومن بينها العهد الدولي 

ضعف  الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ألنها ال ترغب في إثارة الدول الديمقراطية ضدها و ألنها تدرك

ً على الغرب، وترى في اتفاقيات حقوق اإلنسان وسيلة للترويح  تكلفة االنضمام. فهذه الدول ال تعتمد ماليا

 والدعاية لها. 

أما الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الشمولية إلى الديمقراطية، فإنها تصادق على أو تنضم إلى هذه 

 في المستقبل.  االتفاقيات منعاً للعودة إلى النظام الشمولي

يستنتج من ما سبق أن الدول الديمقراطية تبرم اتفاقيات حقوق اإلنسان للضغط على الدول الشمولية  

ولمساعدة الدول االنتقالية، بينما تقوم الدول الشمولية بذلك كرد على ضغط خارجي أو ألسباب دعائية وال 

دول واضح تماماً، فالديمقراطيات تدخل في اتفاقيات تتوقع الوفاء بها وإنفاذها فعالً. والتناقض في مواقف ال

لدول الشمولية تفعل ذلك وهي تعتقد أنه لن يتم ال األخرى ستقوم بإنفاذها وحقوق اإلنسان ألنها تعتقد أن الدو

 إنفاذها!!!

 الفرع الثاني: االنضمام بغية الحصول على منافع مالية 

والنامية النظر إلى اتفاقيات حقوق اإلنسان على أنها بمثابة ضحى من الشائع اليوم في الدول الفقيرة لقد أ

أدوات تتيح لهذه الدول الحصول على إعانات ومساعدات مالية وفنية بحجة أنها ضرورية إلنفاذ التزامات تلك 

يرة الدول الناشئة عن دخولها في اتفاقيات حقوق اإلنسان. وعادة ما يتوافر هذا الدافع  لدى الدول الشمولية الفق

التي تعتمد على ما تقدمه الديمقراطيات الغربية لها من معونات مالية وفنية. فهذه الدول ال تقوى على الوقوف 

بوجه الضغوطات ورفض الدخول في اتفاقيات حقوق اإلنسان. وفي الوقت ذاته، ال تتوقع حكومات الدول 

سان على معاملتهم لسكانهم، فمحدودية الغربية من هذه الدول الكثير في مجال تأثير اتفاقيات حقوق اإلن

نضمام لهذه االتفاقيات للحصول على المعونات الفنية و المالية الالموارد ال تجعل ذلك ممكناً. وهي تبادر إلى ا

 الخاصة بتحسين أوضاع حقوق اإلنسان فيها. 

ن محدودة جداً. و إذا كانت فحتى في حالة الدول الشمولية الفقيرة تكون تكلفة الدخول في اتفاقيات حقوق اإلنسا

الديمقراطيات الغربية تنظر إلى المصادقة على هذه االتفاقيات كأداة قد تسهم في تحسين أوضاع حقوق 

اإلنسان في الدول الفقيرة، ولكنها ال تتوقع كذلك حصول ذلك بشكل ملموس بسبب محدودية موارد هذه الدول. 

أحيان كثيرة لدعم المجتمع المدني ومؤسساته العاملة في مجال  وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعونات توجه في

لمعونات المالية حقوق اإلنسان، ولم تعد فكرة التعامل مع اتفاقيات حقوق اإلنسان على أنها أدوات لجلب ا

طات العامة وحكومات الدول الشمولية الفقيرة ولكنها أضحت كذلك بالنسبة للعدد من مقتصرة على السل

جتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان في تلك البلدانمؤسسات الم
37

، وبسبب غياب الطابع الديمقراطي في 

إدارة العمل لدى حكومات تلك الدول ومؤسسات المجتمع المدني العاملة فيها فإن المعونات التي تقدمها الدول 

يذهب لصالح المنفعة الغربية لها ال تذهب فعال إلى تحسين أوضاع حقوق اإلنسان ولكن جزءا منها بات 

الشخصية لبعض العاملين في مجال حقوق اإلنسان؛ األمر الذي ولد شكوكا لدى قطاع واسع من الجمهور في 

تلك البلدان حول هذه المعونات المالية وبأنها تأتي لدعم ممارسات تتسم بالفساد. تثير المالحظات و 

ً بشأن فعالية اتفاقي ات حقوق اإلنسان في حث الدول و دفعها على الوفاء االستنتاجات السابقة سؤاالً مهما

 بااللتزامات الناشئة عنها، و هل أدت فعالً إلى احترام حقوق اإلنسان و تعزيزها؟ 

 الفرع الثالث : صعوبة إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها 

ان في دفع الدول األطراف ثمة اتجاهان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان إزاء فعالية اتفاقيات حقوق اإلنس

على الوفاء بها، و بالنتيجة على قيامها بتحسين أوضاع حقوق اإلنسان فعالً وهما:  اتجاه يعتقد أنها أدت فعالً 

 إلى وفاء الدول بها و إلى تحسين معاملتها لسكانها، و اتجاه آخر يرى أنه لم يكن لها أي أثر. 

                                                           
37
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ماماً وأن كل واحد منهما ينظر إلى الجزء الذي يراه هو من الكأس.  يستطاع القول أن االتجاهين ليسا دقيقين ت

فمن السهل إيجاد أدلة على دول أوفت بالتزاماتها وغيرت سلوكها إزاء حقوق اإلنسان
38

. وليس عسيراً كذلك 

إيجاد أمثلة على انتهاكات جسيمة و متكررة ارتكبتها دول أطراف عديدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 مدنية و السياسية و غيره من اتفاقيات حقوق اإلنسان.ال

مما ال شك فيه أن وفاء الدول أو عدم وفائها باتفاقيات حقوق اإلنسان له دوافعه الخاصة بكل دولة أسوة 

بالدوافع الباعثة على الدخول باتفاقيات وأسوة بأي سلوك آخر يصدر عن األشخاص المخاطبين بالقانون بوجه 

تها. و يمكن من الناحية العملية القول عام.  واختالف الدوافع له تأثير كبير على مدى وفاء الدول بالتزاما

بوجود أكثر من دافع أو باعث لوفاء الدول بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات حقوق اإلنسان؛ فهناك دافع دولي و 

 آخر وطني أو محلي. 

بالنسبة للدافع الدولي، فإنه في حالة اتفاقيات حقوق اإلنسان ليس الحفاظ على المصالح الشخصية للدول 

طراف و ال خشيتها من المعاملة بالمثل أسوة بما يحدث في حالة االتفاقيات الدولية التقليدية التي تنصب األ

على رعاية المصالح الشخصية للدول األطراف فيها، فالدول األطراف في اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تملك أن 

ً كإجراء تقوم باحتجازمواطني الدولة التي تنتهك اتفاقيات حقوق اإلنسان ن  أو بتعذيبهم أو طردهم تعسفيا

مضاد على االنتهاك. ولهذا السبب تلجأ الدول الكبرى إلى ممارسة ضعط فعلي على الدول التي تعتمد عليها 

في التجارة، و األمن و التكنولوجيا. و لكن الدول الكبرى تحرص كذلك على مصالحها الجيوسياسية، وهي 

ت حقوق اإلنسان في عدد كبير من الدول التي تربطها معها مصالح لهذا السبب تغض الطرف عن انتهاكا

استراتيجية. فضالً على أن الدول الكبرى ذاتها كالواليات المتحدة، وروسيا و الصين وفرنسا تقوم بانتهاك 

حقوق اإلنسان وهي محصنة من الضغط االقتصادي كإجراء مضاد. فالدافع الدولي للوفاء بالتزامات الدول 

 محدود جداً.  -وفقا لهذا التحليل  –ف في اتفاقيات حقوق اإلنسان األطرا

ومن العوامل األخرى التي تساهم في صعوبة إلزام الدول بالوفاء باتفاقيات حقوق اإلنسان االعتماد الكبير في 

حماية حقوق اإلنسان على المشتغلين بالقانون؛ وبالذات على القضاة والمحامين. و المالحظ أن الخطاب 

القانوني المعاصر الخاص بحقوق اإلنسان بات يدخلنا في دهاليز التقنيات القانونية من قبيل: هل الدولة المعنية 

طرف في االتفاقية أو ال؟ هل غدا الحق المعني جزءاً من القانوني الدولي العرفي أم ال؟  هل أصبح قاعدة 

قد يجري تحويل موضوع خطير مثل جريمة آمرة أو ال؟ بدالً من مناقشة جوهر القاعدة أو مضمونها. و 

الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب  إلى حوار حول ما إذا كانت قد ارتكبت فعالً أم ال حتى عند قتل 

عشرات اآلالف من الناس. كما قد يجعل الخطاب القانوني المعاصر الخاص بحقوق اإلنسان المصادقة على 

ق اإلنسان الموضوع األكثر أهمية بالنسبة إلى تحسين أوضاع حقوق أو االنضمام إلى إحدى اتفاقيات حقو

بيننا و بين جوهر القاعدة، و قد  -وفقاً لرأي فردريك ميغريه  -اإلنسان في دولة ما. فالقانون قد يضع حجاباً 

إذا قمنا بسن قانون نموذجي فإننا سنحصل على مخرجات عادلة بأننايدفعنا إلى االعتقاد 
39

ارة . وتجدر اإلش

في هذا السياق إلى أن الدول نادراً ما تقوم بسن تشريعات نموذجية في مجال حقوق اإلنسان. وحتى لو سنت 

تشريعات مماثلة فإنها ال تطبقها بالشكل المطلوب. فلو صادقت دولة ما على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة 

ا. فإذا لم يتضمن التشريع رسمياً حصانة لمرتكبي التعذيب، فإنها ستقوم عقب ذلك بسن تشريع إنفاذاً اللتزاماته

 التعذيب ولكن لم تجبر كذلك مالحقة مرتكبيه فلن يكون له أي أثر. 

خالصة ما تقدم هي أن العالقة بين إبرام اتفاقيات حقوق اإلنسان و التحسين الفعلي لهذه الحقوق ليست عالقة 

عض الدول الشمولية ارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان ثابتة. فثمة دراسات علمية و إحصائية تؤكد على أن ب

أكثر بعد مصادقتها على اتفاقيات حقوق اإلنسان
40

. وهي حالة تنطبق بالنسبة إلى اتفاقية األمم المتحدة 

لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء 

ل التمييز ضد المرأة.  وانتهت تلك الدراسات إلى أن التصديق على االتفاقيات يؤدي إلى على كافة أشكا

                                                           
38
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تحسين أوضاع حقوق اإلنسان في أنماط معينة من الدول و ليس في الدول جميعها.فمعدالت التعذيب تنخفض 

تعذيب. لقد دلت عموم في الدول التي تمر في طور انتقالي يعد مصادقتها على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة ال

ً في عدد قليل من  هذه الدراسات على أن عدداً قليالً من أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا

 الدول. 

 المطلب الثاني: الدور المحدود آلليات الرقابة و اإلشراف الدولية على تنفيذ القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان بعدد من الهيئات التعاهدية أو المنبثقة تناط مهمة اإلشراف و الرقابة على تنفيذ القانون 

عن منظومة األمم المتحدة
41

بدور مماثل. وكما أشرنا في  . وإلى جانب الهيئات العالمية هناك إقليمية تقوم

سابق فإن اتفاقيات حقوق اإلنسان يعتريها الغموض و تتنازع مع بعضها البعض. وتنهض هذه  عموض

الهيئات بدور مهم في سد الفجوات المشار إليها من خالل التفسير. و المشكلة الفعلية تتمثل في أن واضعي 

لت تقاوم قيامها بهذا لدول ما زابهذه المهمة، إال أن اللهيئات الرقابية التعاهدية  أقروا اتفاقيات حقوق اإلنسان 

الدور . وهي تناوئ بشدة  كذلك االعتراف باختصاص قضائي لهذه الهيئات إال على المستوى اإلقليمي. 

 لجهة اختصاصها.  اجهة الدول سواء لجهة صالحيتها أمفالهيئات المعنية بالرقابة ما زالت ضعيفة في مو

 واجهة الدول األطراف الفرع األول: انعدام الالطات الفعلية في م

يمكن القول بوجه عام أن الهيئات الرقابية المعنية بحقوق اإلنسان تتصف بالضعف
42

. فالبنسبة للجان 

منها مرتبطة باتفاقيات حقوق اإلنسان التسع األساسية و العاشرة هي  9( هيئات: 10دية العالمية، هناك )اهالتع

وتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب. تتمثل ذيب المرتبطة بالبرعاللجنة الفرعية لمنع الت

المسؤوليات األساسية لهذه الهيئات بإرشاد الدول حول كيفية تطبيق االتفاقية ذات الصلة، و بتقديم إرشادات و 

تفسيرات بشأن أحكام االتفاقية و فحص التقارير التي تقدمها الدول األطراف
43

التعاهدية . تصدر اللجان 

الدول األطراف على  عددها كبيراً. و تقوم اللجان بحث توصيات و تعليقات عامة و تقارير سنوياً و أضحى

جمع المعلومات و إرسالها إليها من خالل التقارير، و على تطبيق القواعد الواردة في االتفاقيات وفقاً 

كما  الناشئة على كاهلها بمقتضى االتفاقيات.  للمستجدات و التطورات الجارية و على االمتثال اللتزاماتها

تقوم اللجان التعاهدية بفحص تقارير الدول األولية و الدورية و تصدر مالحظات ختامية بشأنها. و قد تجعل 

 اللجان من هذه التقارير فرصة لتطوير تفسيرها ألحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان. 

استقبال بالغات فردية ضد دولة اعترفت لها بذلك. وال تعد هذه و تتمتع سبع لجان تعاهدية حالياً بصالحية 

 .اللجان هيئات قضائية و لكنها تقوم بأداء عملها من خالل الحوار البناء، و المساعي الحميدة و الوساطة

منها صالحية التحقيق و إجراء زيارات داخل الدول األطراف في حال وجود انتهاكات جسيمة أو  ولبعض

 منهجية. 

ها فضفاضة، وهي تتناول مسائل حساسة يتفق الجميع عاهدية كلها بالضعف، و بأن تقاريرصف اللجان التتت

عليها و لكنها ال تؤدي أو ال تقود إلى نتائج ملموسة. و تقوم اللجان بتناول مشكالت اجتماعية عامة و تقترح 

اتها العامة توصية باالستمرار في تقوية بشأنها حلوال واسعة وعامة، كأن يرد في مالحظاتها الختامية أو تعليق

اآلليات القانونية والمؤسسية الهادفة إلى مكافحة التمييز، أو ضمان أن مصادر مناسبة جرى تخصيصها  

للخدمات الصحية أو االستمرار في الجهود الخاصة بمراقبة سائر االتجاهات التي قد تفضي إلى ظهور 

الة سياسات اإلفالت من العقاب المعمول بها في بعض البلدان في العنصرية و الكراهية أو العمل على إز

 حاالت التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.  

، 2011منظومة اللجان التعاهدية بجدية. فحتى العام األطراف في اتفاقيات حقوق اإلنسان وال تأخذ الدول 

%( من الدول األطراف في كل من العهد 20) %( من الدول تقاريرها في الوقت المحدد، و لم يقدم16قدمت )

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 
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السياسية و اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب أي تقرير.  و ربما يعود جزء من هذه المشكلة إلى العدد 

عاهدية الذي يستدعي من الدول تقديم تقارير بعددها. عالوة على التداخل في عدد من الكبير من اللجان الت

المجاالت بين سائر هذه اللجان. كما أن والية اللجان واسعة؛ فهي تشمل أغلب الدول في العالم و بمصادر 

 مالية قليلة و محدودة ال تتيح لها متابعة قيام الدول بتقاريرها في الوقت المحدد. 

فيما يتعلق بالبالغات الفردية، فال تملك اللجان التعاهدية إزاءها سلطة إصدار جزاءات أو حتى إصدار أما 

أحكام ملزمة قانوناً، وهي تتمتع بصالحية الدخول في حوار مع الدولة المعتدية بشأنها. األمر الذي يعني من 

اء استخدام هذا األسلوبالناحية العملية أن الضحايا و محاميهم ال يرون فائدة كبيرة من ور
44

. لقد أضحت 

، أصدر المفوض السامي لحقوق  2012مشكالت أسلوب البالغات الفردية معروفة وواضحة. ففي العام 

ً باللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ) اللجنة التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص  اإلنسان تقريراً خاصا

لجنة األفضل أداًء بين اللجان العشرة جميعها، تضمن أوجه الخلل التي بالحقوق المدنية والسياسية(؛ و هي ال

تعتري عملها. و انتهى التقرير إلى أن اللجنة كنتيجة لتاريخ طويل من إهمالها، أصبحت تعاني من انخفاض 

في نمو عملها
45

 .

ق اإلنسان، و هو مجلس أما بالنسبة إلى اآلليات المنبثقة عن منظومة األمم المتحدة، فإن أهمها هو مجلس حقو

يملك المجلس القيام نسان ولكنه ليس هيئة تعاهدية. وله صالحية الرقابة على احترام الدول لحقوق اإل

بالمراجعة الدورية الشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان في سائر الدول.  يتألف المجلس من ممثلي دول وليس من 

هدية. وقد حل المجلس محل لجنة حقوق اإلنسان التي ألغيت خبراء منتحبين كما هو الحال بالنسبة للجان التعا

. وعلى الرغم من أن إنشاء المجلس عوضاً عن اللجنة جاء بسبب انتقادات واسعة لألخيرة2006في العام 
46

 ،

إال أن الواقع أثبت أنه لم يختلف عنها. فالدول المنتهكة لحقوق اإلنسان ما زالت أعضاًء في المجلس وإن كان 

أن الدول ما زالت تعطي األولوية في مجال  UPR)عددها أقل. ودلت تجربة االستعراض الدوري الشامل ) 

عالمية حقوق اإلنسان. ولم تثبت آلية  حقوق اإلنسان للعمل الدبلوماسي ولمصالحها االستراتيجية على حساب

االستعراض الدوري الشامل إلى اآلن أنها غيرت أوضاع حقوق اإلنسان في العالم، وإنما بالعكس فثمة 

 انتهاكات متزايدة لحقوق اإلنسان لم تتمكن هذه اآللية من وضع حد لها على أقل تقدير. 

خاصة)المقررون الخواص و فرق العمل ومن اآلليات األخرى لعمل المجلس آلية اإلجراءات ال

المتخصصة(
47

. و يبدو أن هذه اآللية ما زالت تعاني من أوجه القصور ذاتها التي كانت تعاني منها عندما 

 كانت من آليات عمل لجنة حقوق اإلنسان. 

ً كانت إيجابيات اللجان التعاهدية و المنبثقة عن منظومة األمم المتحدة، فإنها ال يمكن أن ت كافئ أو تعادل أيا

دور المحاكم الوطنية؛ فعيبها األكبر في أنها ال يمكن أن تحل محل المحاكم الوطنية في تحديد مضمون 

ة بمقتضى فاضألفاظ عامة و فضالتي جرى االعتراف بها بعبارات والحقوق المحمية و نطاقها وهي الحقوق 

ين في هذا الخصوص هما: اإلخفاق في تطوير اتفاقيات حقوق اإلنسان. فالهيئات التعاهدية تكون أمام خيار

تفسير لهذه الحقوق/ أو النجاح في ذلك و لكن الدول تقابله بالرفض على أساس أنها تفتقر إلى سلطة قانونية 

في  مواجهتها. فالدول تتمسك كثيراً بأن هذه اللجان من الناحية القانونية ليست في مكانة تتيح لها القول 

األمر الذي يعرقل إمكانية قيام اللجان بإلزام الدول على اتباع تفسيراتها. فلماذا ال تعطي بأعلوية تفسيراتها. 

44
 Rosa Freedman, “Failing to Protect. The UN and The Politicization of Human Rights”, London : Hurst and 

Company  Publishers, 2014, p.47. 

45
) وهوو العوام الوذي باشورت فيوه  1976يتضح ذلك بوضوح من خالل البيانات اإلحصائية اآلتية : فقد استلمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان منذ العام 

( بالغا فرديا 2593)  2015/ 2/4عملها( وحتى  ردودا ( منها. واستلمت 889بالغا في كل عام. وأعلنت اللجنة عن وجود انتهاكات في ) 66بمعدل  
( بالغوا. أي أن الودول األطوراف فوي العهود لوم تسوتجب بصوورة إيجابيوة أال موع  889( بالغا فقط مون أل )78مقنعة أو مرضية من الدول األطراف في )

د انتهاكوات بالغا فوي كول عوام.  وأعلنوت عون وجوو 12( بالغا بمعدل 284) 1990( بالغا فقط. أما لجنة مناهضة التعذيب، فقد استقبلت منذ  العام 78)
( بالغووا ، 26) 2004( منهووا فقووط. بينمووا اسووتقبلت لجنووة القضوواء علووى التمييووز ضوود الموورأة منووذ العووام 37( منهووا، واسووتلمت ردودا مرضووية فووي )76فووي )

( بالغوا 50ي )( بالغات فقط. بينموا اسوتقبلت لجنوة القضواء علوى التمييوز العنصور4( منها واستلمت ردودا مرضية في )13وأعلنت وجود انتهاكات في )
( بالغووووووووووووووات فقووووووووووووووط. 4( منهووووووووووووووا وتلقووووووووووووووت ردودا مرضوووووووووووووية فووووووووووووووي )14، ووجوووووووووووووودت انتهاكوووووووووووووات فووووووووووووووي )1088منوووووووووووووذ  العووووووووووووووام 

http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2012/web_en/allegati/downloads/1_Whole_OHCHR_Report_2012.pd
f 

46
أن شطرا من أعضائها يمثلون أكثر الدول انتهاكا لحقوق اإلنسان، وأنهم شكلوا فيما  من االنتقادات التي وجهت إلى لجنة حقوق اإلنسان قبل إلغائها 

عضاء في بينهم وبين دول أخرى لها مصالح استراتيجية وحيوية معهم،  حلفا لمنع أي انتقاد لهم من  جانب اللجنة .  إلضافة إلى أن بعض الدول األ
ساب حقوق اإلنسان وعالميتها. والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا هو : هل واقع مجلس حقوق اإلنسان اللجنة سعت إلى تمرير مواقفها الخاصة بها على ح

يختلف  كثيرا عن ذلك؟؟؟؟

47
وما بعدها. 145أنظر بشأن موضوع اإلجراءات الخاصة : عصام زناتي، مرجع سابق، صفحة 
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الدول قيمة أكبر لتفسيرات اللجان؟؟ ولماذا توجد على المستوى اإلقليمي أجهزة قوية كالمحكمة األوروبية 

السؤال األهم هو هل لحقوق اإلنسان. ولماذا ترفض الدول إنشاء جهاز مماثل على المستوى العالمي؟ و 

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فعالة فعالً؟ وهل يمكن أن تشكل فعال نموذجا يحتذى لمحكمة عالمية في 

 مجال حقوق اإلنسان؟؟ 

المحكمة األوروبية لحقوق اإلناان إنشاء محكمة عالمية على شاكلة الفرع الثاني: هل يشكل 

 حالً للمشكلة؟ 

ان التعاهدية العالمية و الطابع االختياري ألسلوب البالغات الفردية وبالغات إزاء ضعف صالحيات اللج

الدول، ثمة من يرى في نموذج المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حالً لهذه المشكلة ويقترح إنشاء محكمة 

عالمية لحقوق اإلنسان على شاكلتها
48

ويكون لألفراد المتضررين من انتهاكات حقوق اإلنسان المحمية . 

بموجب القانون الدولي صالحية اللجوء مباشرة لهذه المحكمة وغقامة دعاوى مدنية ضد الدول التي أتت 

وكما هو معلوم، فإن هناك عددا من المحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان هي: األفعال المنطوية على االنتهاكات. 

الدول األمريكية، والمحكمة األفريقية، و المحكمة األوروبية والمحكمة العربية ) ستباشر اختصاصها محكمة 

عقب نفاذ نظامها األساسي.( وتعد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان النموذج األهم واألكثر فعالية بينهم 

 جميعاً. 

م االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان منذ نفاذها تعمل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على رقابة تنفيذ أحكا

. تتضمن االتفاقية المذكورة عدداً من الحقوق اإلنسانية المدرجة كذلك في اتفاقيات عالمية 1953في العام 

( دولة هي األعضاء في مجلس أوروبا. و تقر االتفاقية 47لحقوق اإلنسان. و يبلغ عدد الدول األطراف فيها )

ً لألفراد بحق تقديم تظلمات ضد الدول األطراف، و للدول األطراف 16الملحقة ب ) ( بروتوكوالً إضافيا

بتقديم تبليغات ضد بعضها البعض. و للمحكمة صالحية الحكم بالتعويض دون اإللغاء. و تقوم اللجنة الوزارية 

كون أحكامها قطعية (قاضياً. و ت47التابعة لمجلس أوروبا بمهمة اإلشراف على تنفيذ قرارتها: وهي تضم )

 ألنها تعمل على درجة واحدة. 

( ألف 13) 2012تتلقى المحكمة سنوياً عشرات اآلالف من القضايا. وقد بلغ عدد القضايا المدورة حتى العام 

( آالف قضية سنوياً. و أعلنت أن معظمها 9) -( آالف 4قضية. و تعاملت المحكمة في السنوات األخيرة مع )

-( 500( آالف قصية سنوياً. و قضت بالتعويض في )3در المحكمة أحكاماً في أقل من )غير مقبولة. و تص

القضايا ( قضية سنوياً. وكانت مبالغ التعويض المحكوم بها قليلة ولم تتجاوز أحكام التعويض في أغلب 700)

العرض أو  حتى في حالة االنتهاكات الجسمية كالقتل، والتعذيب من خالل هتك( آالف يورو. و10سقف أل)

( ألف يورو. استناداً إلى األرقام السابقة، تدرك أكثر الدول 50االغتصاب، فإن التعويضات لم تتجاوز )

انتهاكاً لحقوق اإلنسان في مجلس أوروبا أن تكلفة انتهاك أحكام االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لن تتجاوز 

ً بمقتضى منظومة االتفاقية، خاص ة و أن السلوك المعتاد للمحكمة األوروبية لحقوق بضعة ماليين سنويا

 اإلنسان هو الحكم بمبالغ تعويضية صغيرة. 

ومن جانب آخر، ثمة دراسات ميدانية و إحصائية حديثة تثير شكوكاً حول فعالية المحكمة بعمومها و حول 

% من أحكام 58ته وفاء الدول األطراف بما تصدره من أحكام. فقد أوضحت إحدى هذه الدراسات أن ما نسب

. و دراسة أخرى ذكرت أن 2009جرى تنفيذها بحلول عام  2005و  1960المحمكمة الصادرة بين عامي 

%48معدل تنفيذ أحكام المحكمة يبلغ 
49

 . 

ومن أوجه االنتقاد أن المحكمة قامت بتوسيع نطاق الحماية المقررة بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق 

ساليبه، و تقييد سة مثل تقييد وسائل االستجواب وأحكمة في أحكامها مسائل حسااإلنسان فقد تناولت الم

ممارسات التحقيق و االحتجاز و تنظيم حرية الصحافة. وهي مسائل ال تتضمن االتفاقية األوروبية لحقوق 

كمة بتوسيع اإلنسان نصوصاً مباشرة بشأنها. و السؤال الذي يثار هنا لماذا لم تقبل الدول األطراف قيام المح

، وبالنتيجة لم تقبل تعزيز الوصول على النحو الذي سيرد تفصيله الحقا   نطاق الحماية المقررة في االتفاقية

                                                           
48

 Mark Gibney, “ International Human Rights Law. Returning to Universal Principles”, Lanham and New York : 
Rowman and Littlefield, 2016, p. 127 .  
49

Eric Bosner, op.cit, p.66.   
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إلى العدالة لعدد أكبر من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؟؟ وهو سؤال يتعلق بمشروعية عمل المحكمة 

 األوروبية لحقوق اإلنسان ووتفسيرها ألحكامها.

ليست راغبة في الواقع في أن تخضع ذاتها إلى والية محكمة دولية. وعلى الرغم من أن الدول إن الدول 

األعضاء في مجلس أوروبا األطراف في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان منحت المحكمة األوروبية 

من خالل حرمان لحقوق اإلنسان سلطة رسمية إلصدار أحكام قضائية ملزمة ضدها إال أنها قيدت تلك السلطة 

د سقوف التعويض التي قد تحكم بهاالمحكمة من المصادر الكافية، ومن خالل تحدي
50
ما سبق أن يتضح م.  

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أسوة بغيرها من الهيئات التعاهدية ال تشكل الحل الفعال ألزمة القانون 

 الدولي لحقوق اإلنسان/ و ذلك بسبب رفض الدول لدورها التفسيري في مواجهتها. 

هدية الفرع الثالث: عدم التوافق على مشروعية الدور التفايري لهيئات الرقابة التعا

من المسائل الثابتة في الفكر القانوني أن غموض القواعد القانونية قد يكون مقصوداً لذاته و أنه ال يحول دون 

ً قد يجد المشرع صعوبة في توقع األحداث  فعالية القانون في تعديل سلوك األشخاص المخاطبين به. فأحيانا

أو تنظمها  اعد تفصيلية تضبط أية حالة قد تقع مستقبالً المستقبلية التي يستهدف تنظيمها؛ فبدالً من أن يضع قو

يلجأ إلى وضع إرشادات وتوجيهات عامة بين يدي الجهات الضبطية و لمحاكم.  و يتوقع من هذه الجهات، 

وبالذات المحاكم أن تقوم بتحديد مضمونها ونطاقها بدقة من خالل التفسير. وهذا الدور قد تقوم به كذلك 

ً رقابية، و باألخص الهيئات الرقابية التعاهدية. الهيئات المعنية  بحقوق اإلنسان سواء أكانت محاكم أم لجانا

والمالحظ أن اتفاقيات حقوق اإلنسان التي جرت صياغة نصوصها باستخدام عبارات و ألفاظ فضفاضة 

ألن الدول لم وواسعة ما زال مضمونها غير محدد بدقة أسوة بما كانت عليه عند صياغتها وإقرارها، و ذلك 

تعترف للهيئات التعاهدية الرقابية بصالحية إصدار تفسيرات رسمية. فلماذا لم وال تتوافق الدول األطراف في 

 اتفاقيات حقوق اإلنسان على مشروعية الدور التفسير لهذه الهيئات؟؟ 

الهيئات التعاهدية لإلجابة على السؤال السابق، سنحلل حالة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وهي أكثر 

ً في العالم.  فقد قضت الغرفة الكبرى التابعة هلذه المحكمة في قضية  المعنية بحقوق اإلنساني نجاحا

ً ألحكام االتفاقية  )هيرست/المملكة المتحدة( بأن للسجناء الحق في التصويت و أن حرمانهم منه يشكل خرقا

األوروبية لحقوق اإلنسان
51

صراحة في االتفاقية و لكن المحكمة استنبطته من الحق . وهو حق ليس معترفاً به 

في االقتراع والمشاركة السياسية. وقد دفعت المملكة المتحدة بأن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هي 

ً للمحاكم  الدستورية الوطنية.  بمثابة هيئة أجنبية تتألف من أجانب منتخبين من قبل سياسيين أجانب خالفا

لون البريطانيون أنه إذا كان البريطانيون يشعرون بالثقة تجاه مجلس اللوردات ليقضي بما وأبدى المسؤو

يحقق صالحهم العام ويكفل رفاههم فليس بمقدورهم معرفة فيما إذا كانت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان 

ية و المعايير السياسية ستقضي يما يحقق صالحهم العام. فضالً على أن مجلس اللوردات يفقه الثقافة البريطان

الوطنية، و يعيش أعضاؤه في البلد الذي سيجري تنفيذ حكمهم وتطبيقه فيه بخالف القاضي األجنبي في 

المحكمة األورويبة لحقوق اإلنسان. و لهذا السبب فإن مجلس اللوردات يمتلك مشروعية أكثر بالنسبة 

أن المحكمة األوروبية غير قادرة على النهوض بهذه  للبريطانيين من قضاة المحكمة األوروبية. وهذا ال يعني

المهمة ولكن ينبغي مراعاة أنها تعمل على المستوى اإلقليمي الذي يتصف بالتنوع السياسي، واألخالقي و 

القيمي بين مختلف دوله. فليس هناك فكرة أوروبية موحدة بشأن األخالق أو الصالح العام مثالً. ورغم أن 

رية الهامشي التقديري لمواجهة هذه المسألة إال أن الهامش التقديري ال يكون قابالً المحكمة ابتدعت نظ

وقد رفضت هيئات  للتطبيق إال عندما تكون الدول األطراف متفقة بشكل كبيرعلى قواسم مشتركة معينة.

ب في ظل الرقابة العمل بهذه النظرية ألنها ستحرمها من صالحيتها في مواجهة الدول. وهذا الرفض مستغر

كون المنظومة العالمية تتسم بالالتجانس الثقافي و القانوني أكثر من المنظومة األوروبية ، إال أن اللجنة 

50
 Eric Bosner, Ibid. 

51
المتحدة، أبدى مسؤولون بريطانيون استياءهم الشديد في أكثر من مناسبة من أحكام أصدرتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ضد المملكة  

( من البروتوكول اإلضافي األول لالتفاقية بسبب حرمانها سجينا من الحق في 3وباألخص عندما قضت المحكمة بأن المملكة المتحدة انتهكت المادة )
جانب السلطات االقتراع ألن قانونها لم يكن يقر بهذا الحق للسجناء.، وفي قضية عمر عثمان )أبو قتادة( عندما قررت المحكمة أن ترحيله من 

( من االتفاقية. وهدد هؤالء المسؤولون بأنهم قد ينسحبون من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بسبب هذه 6البريطانية إلى األردن يخرق المادة )
لرابط اآلتي :المنشور على ا 3/6/2015األحكام. أنظر بشأن موقف الحكومة البريطانية المذكور عدد صحيفة الغارديان الصادر بتاريخ 

E.Ct.H.R., HIRST v.U.K., App. no. 74025/01, [2005] ECHR 681, (2006) 42 EHHR 41.

Page 96

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22appno%22:[%2274025/01%22]}
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2005/681.html


د.محمد خليل الموسى  تأمالت حول أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان

ً منها على الحفاظ على  المعنية بحقوق اإلنسان ما زالت إلى اآلن ترفض العمل بهذه النظرية حرصا

حقوق المدنية و السياسية، خاصة و أن صالحياتها في مواجهة الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بال

العمل بالهامش التقديري قد يؤدي إلى منع نشوء قواعد و تفسيرات أكثر ليبرالية و فعالية في مجال حماية 

 حقوق اإلنسان. 

في إطار تحليل مسألة مشروعية هيئات الرقابة المعنية بحقوق اإلنسان، و باألخص الهيئات التعاهدية، ثمة 

ان هما: هل المشروعية لها صلة بالعالقة بين الدول األطراف وهذه الهيئات؟ أي هل تملك سؤاالن مختلف

أجهزة الدولة أسباباً مستقلة و محددة التباع تفسيرات هذه الهيئات؟ و إلى أي مدى يكون من شأن هذه األسباب 

الهيئات الدوليةأن تستبعد أسباباً أخرى قد تمنح المشروعية لسلطات الدولة الطرف على حساب هذه 
52

؟ 

من حيث المبدأ يفترض أن تقوم هيئات الرقابة التعاهدية المعنية بحقوق اإلنسان بتقديم تفسيرات التفاقيات 

حقوق اإلنسان تتصف بالعالمية. و بالمقابل، فإن السلطات الوطنية ذات االختصاص تكون مؤهلة لتفسير هذه 

التفسيرات العالمية التي تصدرها هيئات الرقابة التعاهدية على أساس أنها االتفاقيات، وهي إذا رغبت باستبعاد 

تفسيرات غير مقنعة أو سيئة فعليها واجب إبداء األسباب التي دفعتها إلى اعتبار تلك التفسيرات سيئة أو غير 

ً لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان. و يكون عد ً مسبقا م التوافق عادة منطقية. وذلك يفترض قبوالً أوليا

حول تفسير تلك المبادئ وتطبيقها حيث ترى الهيئات الوطنية المختصة بأنها قادرة على تقديم التفسير األصح 

لتلك المبادئ. و بمعنى آخر، هناك توافق حول المبادئ وهناك عدم توافق معقول حول التطبيق أو التفسير 

كون عبء إثبات وجود تفسير سيء أو/ . ومن الطبيعي أن ياألصح لها بين الهيئات الوطنية و الهيئات الدولية

غير معقول على عاتق السلطات الوطنية، وعليها أن تقدم حججاً مسببة و معقولة تدل على أن تفسيراً عالمياً  و

ما ليس معقوالً. فالطعن بأي تفسير عالمي التفاقيات حقوق اإلنسان يظل في األحوال جميعها عمالً منطوياً 

تزام فعال لبناء ثقافة مشتركة عالمياً في  مجال حقوق اإلنسان و ليس عمالً غايته عدم االلتزام بها أو على ال

من األمثلة على التفسيرات السيئة أو غير المعقولة التفسيرات التي تخلو من أسانيد تؤيدها أو والتحلل منها. 

لتفسير اتفاقيات حقوق اإلنسان ال ينبغي عليه التفسيرات غير متآلفة داخلياً. ومن المعلوم أن كل من يتصدى 

أن يعّول على "نية المشرع" أو على "النية األصلية لواضعي النص"، وذلك ألن هذا النوع أكثر من مجرد 

تعاقدات دولية تقليدية هدفها حماية المصالح المتبادلة ألطرافها و لكنها تهدف إلى وضع معايير عالمية لحماية 

ائي عند تفسير أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان من الذي يوجب اللجوء إلى التفسير الغمر حقوق اإلنسان؛ األ

 جانب أية جهة سواء أكانت وطنية أم دولية. 

فالدول التي تعترض على تفسيرات اللجان التعاهدية أو التي ال تقتنع بها، يجب عليها أن تثبت للجهاز 

قول أو سيء، و بالنتيجة غير قابل للتطبيق؛ وذلك بالنظر التعاهدي األسباب الذي تجعل تفسيره غير مع

لموضوع االتفاقية ذات الصلة و غرضها. فالدول األطراف في اتفاقيات حقوق اإلنسان عليها التزام بأن تأخذ 

بالحسبان تفسيرات أجهزة الرقابة التعاهدية؛ وهو التزام متأت من التزاماتها بالدخول في حوار بناء حول 

 وق اإلنسان المحمية بتلك االتفاقيات. تفسير حق

تنظر الدول األطراف في اتفاقيات حقوق اإلنسان إلى تفسيرات لجان الرقابة التعاهدية من خالل منظارين 

هما: وجود تدرج بين الدول و اللجان التعاهدية تكون فيه األولوية للدول، و تمتع السلطات الوطنية بمشروعية 

همها للواقع المحلي داخل الدول أكثر من اللجان التعاهدية. و تفضي هذه النظرة إلى تفسير االتفاقيات بسبب ف

إشكاليات مهمة بالنسبة إلى احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال مجال لتجاوز تلك اإلشكاليات إال من 

تعاون وتكامل بغية تحقيق  خالل اقتناع الدول بأن عالقتها بالهيئات التعاهدية ليست عالقة تدرج ولكنها عالقة

هدف واحد وهو إشاعة حماية حقوق اإلنسان على المستوى العالمي
53

 .

فأي جهاز تعاهدي دولي معني بالرقابة على اتفاقية ما من اتفاقيات حقوق اإلنسان هو بمثابة نائب عن الدولة 

التي يشرف على تنفيذها ذلك  الطرف الذي التزمت بإنشائه بموجب مصادقتها على أو انضمامها إلى االتفاقية

52
 Basak Call, “The Legitimacy of International Interpretative Authority for Human Rights Treaties: An Indirect 

Instrumentalist Defence”, in Andreas Follesdall, John Schaffer and Geir Ulfstein (eds.), “ The Legitimacy of 
International Human Rights Regimes. Legal, Political and Philosophical Perspective”, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014, p.145. 

53
S. Freeman, “ Reason and Agreement in Social Contract  Views”, Philosophy and Public Affairs, vol.19, no.2, 1990,

pp.122 – 157. 

Page 97



د.محمد خليل الموسى  تأمالت حول أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان

الجهاز. وغاية الدول األطراف من وراء إنشاء ذلك الجهاز هي أن يقوم بتحقيق أهداف محددة ومن بينها 

تشجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن االتفاقية. فاألجهزة التعاهدية تراقب الدول 

ناسبة في سبيل قيامها بهذه المهمة. و المالحظ أن األجهزة ذاتها األطراف ولها أن تستخدم أية وسائل تراها م

باختيارها لغة عامة و فضفاضة في تقاريرها، وتوصياتها، وتعليقاتها و تفسيراتها، تساهم كذلك في عدم توافق 

فمشكلة عدم التوافق على مشروعية الدور التفسيري للجان الرقابة  الدول على مشروعية دورها التفسيري. 

ف ترفض تكريس هذا الدور التعاهدية هي مشكلة مركبة سببها الدول واللجان ذاتها في آن معاً. فالدول األطرا

اللجان تقدم تفسيرات و مضامين التفاقيات حقوق اإلنسان واسعة الداللة وغير محدد بدقة؛ فتكون للجان، و

تين هما: أنها أنشأت هيئات للرقابة على عرضة لرفض الدول األطراف. فهذه الدول تدرك إداركاً عميقاً لمسأل

للضغط على الدول العبارات العامة الواردة فيها و تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان وإليضاح دالالت ومعاني

للوفاء بالتزاماتها الناشئة عنها، و أن هذه الهيئات بالمقابل قد تهدد مصالحها وتحدد طريقة إدارة عالقاتها مع 

سكانها
54

فهي ما زالت تحرص على عدم اإلقرار لهذه الهيئات بصالحيات قانونية ملزمة و ترفض . ولذلك 

مشروعية دورها التفسيري. بينما تمارس الهيئات وظائفها مع الحرص الشديد على عدم المواجهة مع الدول 

ضع أحكامه األطراف. و النتيجة هي أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يعاني من أزمة على صعيد إنفاذه وو

 موضع التطبيق الفعلي.

خاتمة  

سعى هذا البحث إلى الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بأزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان و إلى اإلجابة 

عن سؤال يتعلق بأسباب تلك األزمة. و قد اتضح من خالل التحليل السابق لمظاهر األزمة و أسبابها أن 

تصف بأنها عامة، و فضفاضة و السبب المحوري وراءها هو ضعف القانون ذاته، فاتفاقيات حقوق اإلنسان ت

غير متناغمة ال داخلياً بين أحكامها وال مع بعضها البعض، و المؤسسات الرقابية ضعيفة وال تقوى ال على 

مواجهة الدول وال على مجابهتها بصراحة ووضوح. و ذلك كله يرجع إلى حقيقة أن الدول ال تسعى فعال إلى 

فعالية، كما أنها  أنها تحرص  كذلك على عدم التناسق والتناغم بين إنشاء قانون أقوى و هيئات رقابية أكثر 

اتفاقيات حقوق اإلنسان ألن ذلك يتيح لها أن تقيد ممارسة حقوق اإلنسان عند الضرورة، و أن تتسامح مع 

الدول التي تنتهك تلك الحقوق  حيثما اقتضت مصالحها الحيوية ذلك دون أن تظهر بمظهر من ال يعبأ 

مات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. عالوة على أن إنفاذ أحكام هذا القانون هي عملية ذات كلفة عالية بااللتزا

 و الدول ليست راغبة وال قادرة على تحملها. 

و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في ظل هذا الوضع هو ما هي الحلول الممكنة، والواقعية والقابلة للتنفيذ لتلك 

ل )أريك بوزنر( في كتابه الموسوم" غسق القانون الدولي لحقوق اإلنسان" المقاربات المختلفة تناو األزمة؟ 

المطروحة إليجاد حل ألزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومن أبرزها
55

: أوالً: التركيز على حماية 

ً لظاهرة تضخم حقوق اإلنسان. ومجموعة محددة من الحقوق من ية للحقوق المقصود هنا إعطاء أولوعا

ثانياً: األخذ بصورة  اإلنسانية األساسية التي كان األساس وراء ظهور فكرة الحماية الدولية لحقوق اإلنسان.

مراعاة العتبارات النسبية الثقافية بين الدول، فمن   موسعة وعلى المستوى العالمي بنظرية الهامش التقديري

ذ بالحسبان ما يقوم بين الدول من اختالفات ثقافية، الضروري تلطيف منظومةحقوق اإلنسان من خالل األخ

ثالثاً: مأسسة عملية ووقانونية، واجتماعية و اقتصادية؛ فتعدو منظومة حقوق اإلنسان بالنتيجة أكثر واقعية.  

الرقابة واإلشراف على تنفيذ الدول التفاقيات حقوق اإلنسان من خالل تقليص عدد الهيئات المعنية بالرقابة 

ً لظاهرة تداخل االختصاص بينها، ومنحها صالحيات ملزمة في مواجهة الدول. و ذهب جانب من  منعا

 ان ذات والية حبرية ملزمة. المختصين إلى اقتراح إنشاء محكمة عالمية لحقوق اإلنس

ثم تساءل ) بوزنر( عن أي من هذه المقترحات يعد واقعيا وقابال للتطبيق فعالً؟  وقام باإلجابة على ذلك على 

النحو اآلتي 
56

: 

تفق على ماهية الحقوق مل به ليس متيسراً ألن الدول لن تفيما يخص التركيز على الحقوق األساسية، فإن الع

تمر ظاهرة " تضخم حقوق اإلنسان" أن عدداً منها بالذات هو حقوق أساسية. ولها السبب ستساألساسية وعلى 

ليس  لهامش التقديري، فهذا المقترح كذلكأما بالنسبة للعمل بنظرية ا. ومجاالتها  و تتشعب قطاعات الحماية

54
 Patrick Macklem, “ The Sovereignty of Human Rights”, Oxford : Oxford University Press, 2015, p.33. 

55
 Eric Bosner, op.cit. pp. 106 ss.

56
 Ibid. 

Page 98



 د.محمد خليل الموسى                                                                        تأمالت حول أزمة القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  

 

قابالً للتطبيق على المستوى العالمي ألنه يتطلب وجود جهاز مركزي عالمي يشابه المحكمة األوروية لحقوق 

اإلنسان، وهو ليس موجوداً على الصعيد العالمي. وهذا يقودنا إلى المقترح الثالث وهو إنشاء محكمة عالمية 

 ن متيسراً وال ميسوراً في المدىيكون إنشاء محكمة عالمية لن بالمقابل أمن الواضح ولحقوق اإلنسان. 

ً في مجال المتوسط على أقل تقدير، فالدول ليست راغبة بإيجاد هيئة عالمية ذات صالحيات ملزمة  قانونا

قضائي عالمي يتكون من  ة لجهازحقوق اإلنسان، وذلك ألنها ليست مقتنعة إلى اآلن باالعتراف بسلطة تقديري

لدول و بتحدياتها التي تواجهها.فما هو ة الكافية باألوضاع السائدة داخل اأجانب ربما ال يكون لديهم المعرف

القانون الدولي لحقوق اإلنسان و يعلن  آفاق مسدودة على الحل؟ وهل سينتهيالحل إذاً؟ وهل نحن أمام أزمة 

 فشله و إخفاقه؟ 

ستبقى أطره موجودة، ولن  من الناحيتين القانونية و الفعلية لن يزول القانون الدولي لحقوق اإلنسان، و

وحدة هذا القانون عالنية. ولكن  تنسحب الدول من اتفاقيات حقوق اإلنسان ولن تجرؤ على التنكر لمبادئ

اإلطار القانوني الجامع لحقوق اإلنسان على المستوى الدولي لن تبقى على وضعها الحالي و ستصبح جزئياً 

حقوق اإلنسان وتتخذ من هذا القانون أداة من أدوات  ضعفا ما دامت الدول ال تحرص على عالميةأكثر 

وال أقصد هنا أن استخدام الدول  .سياساتها الخارجية لتحقيق مآربها الذاتية على حساب البشر وصالحهم

لحقوق اإلنسان كأداة من أدوات السياسة الخارجية أمر منتقد بحد ذاته ؛ال بل بالعكس فإن قيام الدول بذلك بغية 

ق اإلنسان وتكريس عالميتها دون النظر لمصالحها الحيوية الذاتية أمر مستحب ومطلوب. فالحل حماية حقو

يكمن في عودة الدول لحماية عالمية حقوق اإلنسان كمنجز حضاري ، وفلسفي وقيمي وقانوني غيرمسبوق؛ 

صونه والحرص على  الحضارة اإلنسانية الحالية ويتعينفالقانون الدولي لحقوق اإلنسان هو أحد أهم منجزات 

وال ينبغي أن يفهم من القول بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يعاني من أزمة تتمثل في الفجوة  عالميته.

القائمة بين النظرية والواقع أن هذا القانون قد فشل أو أخفق بصورة تامة فليس هذا هو الممقصود من تحليل 

بصورة كلية في حماية حقوق اإلنسان وكفالتها ولكنه لم يحقق  بعض جواب تلك األزمة، فهذا القانون لم يخفق

ما كان مأموال منه إال جزئيا؛ وهنا تكمن أزمة هذا القانون التي يتعين العمل على معالجتها وإيجاد حلول فعالة 

نسان فال لها. ومن وجهة نظري فإن الحل يبدأ بتغيير آلية تفكيرنا المعتادة حول إنفاذ القانون الدولي لحقوق اإل

يجب أن تبقى هذه المهمة بين يدي الدول وينبغي أن نمنح ضحايا انتهامكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

مساحة أوسع في عملية اإلنفاذ
57

. كما يتوجب كذلك في سبيل معالجة تلك األزمة أن نفكر بحقوق اإلنسان 

في مقدمة المصالح التي ندافع عنها ونسعى بجدية أكثر، وأن تصبح تلك الحقوق في أولويات سلم تفكيرنا و

إلى تكريسها. فالمشكلة األساسية التي كشف عنها البحث تتمثل في طريقة تعامل الدول مع القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان، وفي حرصها على صياغة نصوصه وأحكامه بطريقة تسمح لها بتفسيرها بما يتفق مع 

حد تعبير )فردريك وعلى  في ضمان االحترام الفعال لهذا القانون. مصالحها ؛ وهنا تكمن المعضلة األكبر 

عن استخدامها كحصان القوية ريه( لن تشيع في العالم حماية حقوق اإلنسان فعالً حتى تتوقف الدول ميغ

، وسيكون من وعوضا عن احتكار إنشاء حقوق اإلنسان " كمنطق للدولةطروادة للتوسع الرأسمالي في العالم. 

، كما يوضح ماركس، استهداف تحرير اإلنسان الواقعي. وبعبارة أخرى، يجب استهداف  األفضل

اإلصالحات االقتصادية واال جتماعية والثقافية ، التي تسمح للجميع االستفادة المتساوية من الحياة في 

المجتمع"
58

في إنفاذها  . أي أنه يجب أن يشارك األشخاص أنفسهم بتحديد حاجياتهم  وأن يتاح لهم دور فعال

 .ية للقانون الدولي لحقوق اإلنسانوأن يكون هذا الدور هو أساس التفكير إلي إعادة هيكلية إصالح

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Mark Gibney, op.cit, p.154.  
58

 . 148، صفحة ، مرجع سابقبيارن ملكفيك،  
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 الحالة السورية أنموذجا

The Political Role of Social Media 

The Syrian Case as a Model 

 د. شاهر إسماعيل الشاهر          

أستاذ القانون والعالقات الدولية في جامعتي دمشق والفرات      

مدير املركز الوطني للبحوث والدراسات بدمشق 

 Sh.alshaher77@gmail.com

. 

:  )باللغة العربية( امللخص

تعد  واقعدا قوااق ددج قاعا دإللك قووية العدم قوعإلوددج قوديير  و املعتد   ددك قنها داب ت ددإل  مهدإل ق دهيئ  إلوددج و دل  دك  هع ددم وا  هدإل  قواملعتدد     

ددث اددث  ودد  يهددإليج ا هإلي ددم  ا  يإلبعددم  ا ريب هعددم  ا   ددط يي ددك ت دديعج قوددالك   ددك لإددي قولفددإلق ايدد  وملا دد  قوي ددإلجإله بإل  دد اق قوددخب رااعأ

 جؤدب اإلو ياية اي  اديقك قلحيعيم بيطب اج  لث يف ل  ك ركا ط قلحيعيمب احج قشكإلوعإل هإله غت هإلب ا

اتع ج اهإليج قارصإلل قاعا إللك قووية العم  ل  ا إلية الك قله  اي  ط يي دك ق  د اق قو يودآ ااوعدإل  قوا إل دج قو اي دم اودإل ت دا ج   

وف اك ا ل  قوه إلم  ك رهني ونإاوم وط قويعل اقارجإلهإل  و إل ججع  دإل اق  ردي ت    عث وط  نإل ي قوت ا ك اقو إلية باع ج  ل  تع جج ق

اع   ه  ئ واقعا قوااق ج قاعا دإللك قووية العدم  دك يهدل وعدإلول تنتد  ودط  تهت   ك قوي إل إل  ق فتهَ بم وط قله  اي اا هع إل قو هإلبه

م قوفاي م ب إل زقوئ قو يقهإل  ق نههعم لإلدية  ك ريص ي   ي اهإليج قارصإلل قألح قث قوتي ش   هإل بعض قوه  قق قوعيبعمب  وإل  ك حإلوم قألزو

قاعا دإللك قووية العدم  ددك ركدا ط الددك قو دهإلب ليدا قألزوددم اإل اهدإلي قو ددهإلب هدل قوعنصدي قو إل ددج  دك قألحدد قث قوتدي شد   هإل هددخ  قوه د قق ا ددإل 

 ب هإل هاي مه

: هاي م3 ج  : واقعا قوااق2: قو اي قوفعإلس ي  1 الكلمات املفتاحية:
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مقدمة:

تع  واقعا قوااق ج قاعا إللك قوإإلهية قو يوعم قألايز  ك  إل نإل قوعامب كامهإل تفاي ب شي يم تهتد ة 

  دك  ب وجا دا ا دإل 
أ
ج ن الدث ودط يإلعدم اعإلا عدم و املعتد  وط ب إل  قنها اب ا إل دم قو دهإلب اإل اهدإليهل قألتتد  ردي ت ق

 .اقوا ا ي

 غتددددد  وفدددددهاعم و ااق دددددج قاعا دددددإللكب واجدددددإلازق قلحددددد اد     
أ
بيدددد  هعدددددي ت ددددداي شدددددهكإل  قوااق دددددج قاعا دددددإللك تيابدددددإل

 توددد ر و ادددي ت  اقالايدددإلل  وددد  قلحددد اد ادددي ععددداد اا 
أ
قلهمليقبعدددم اقوفعإلهدددعم اقونيإلبعدددمب ا   دددر وفدددامل وعث بي دددإل

 اده اا  اع  ت اي اهإليج قوااق ج قاعا إللك عناق  ر إل ج وهإلشيةب اقوتي وط شإلمهإل يعإلام اا ب كج لفبي وي

 ق رجعدج ق عنعدتق  ددك قو يقهدإل  قو يوعددم  ا دإلدة قونإددي  دك عداهي قونإي ددإل  قارصدإلوعم ق عيابددمب لتعجدم قويدد ية 

اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك ا ك ويإلاودم ب دل اريصد ي   دي قواي ت جم اقوا إل  عم ول رمل ي لخو قء قارصإلل  لد  ادإلله

اقوهيث ب هإل تإإلهية ات ع قق را إل ج بعث قواينعم اقوااق جب اا  وط قونإي او هدإل  تع  عدم قعا إل عدم وعيد ةب 

 بيز هددإل قواهددإليط قو يوعددم قله جدد ة قوتددي تع ددج دق ددج ار ددم راق دد عم رتفددل اإلو جنإلوعددم اوددؤ يق  قوت ددا ك قوتددي 

Abstract 

    The Social Media considered as the main factor of change in society, as it has become 

an important factor in creating the changing requirements through the formation of 

consciousness, in human eyes to the various issues. The content which   The Social Media  

has been conveyed through news, cultural, Entertaining or other messages not only leads 

to the realization of the truth, but also contributes to the formation of truth and the solving 

of its problems. 

The Social Media works on raising the awareness of the public through the media content 

and the mechanisms of immediate interaction and the elements of excitement and 

suspense, so it works on  modifying the behavior and contribute to the adoption of a 

system of values and trends, and has a significant impact on the targeted sectors of the 

public, especially young people. The Social Media have contributed to shaping many of 

the events in some Arab countries.  In the case of the Syrian crisis, Methodological studies 

are still rare in investigating the impact of electronic social media in shaping the youth's 

awareness of the crisis, considering that youth are the most active actors in the events that 

have occurred in the Arab world., including Syria
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 تف ل  ك ت يع  إل رينعإل  ق ع اوإل  
أ
اقارصإلله ارج ي قوشإلية اي   ق واقعدا قوااق دج قاعا دإللك  حد  ئ ر دايق

 ور  بيط  ك رإلي خ قو ديمب اال دإل  دك حعدإلة قألبديقد  لد  ق فداار قواخصد ي اقاعا دإللك اقوفعإلسد يب اعدإلء  
أ
تهت ق

 ج دددام قنهدددإلل  لددد  وصددديق عث وظبددديقد اقواج عدددإل  اقوانإع دددإل  ا ملا ددد   لاق
أ
 قبة قفدددعإل

أ
  دددإلب واددد قء وت دددكج  إل دددإل

 (ه  479 – 478ب 2009ايقئهل اواقع  ل  ك قوي إلجإل اق افا إل  قوتي  ه  ل ايي م غت  وفهاعددم )حفطب

اودددددط هدددددخق ق ن  دددددك ت دددددكج ق فددددديوم قو يوعدددددم ااهدددددإليج قارصدددددإلل قله دددددإلهت ب قووية العدددددم  حددددد  قلحيدددددال قلخدددددإلم 

عدم ا  ددل قودن   و دإلوهاق قوعددام  تتد  ودط  ب اعددئ و  يقهدإل  ق ع قلعدمب اقوهددإلحناق  دك وجدإلا  قوة اعددم ا  دل قوة ا

وضددد إ اددداعيقء قو يقهدددإل  اقوهيددداث ق ع قلعدددم قلخإل دددم ا فددديوم قوااق دددج قاعا دددإللك قووية الدددآ ا  دددي   دددك ت ددديعج 

  يال  انإلء قنها ا ااهع إل قو هإلب ونهله 

وااق دج قويدك اقوا إل دج ودا ا  عث باق قو هإلب  ك ا قجم قألوي قهامل واق واقعا قوااق دج قاعا دإللك واييعدك ق   

 
أ
 وإل كإللئ اهع م وي يم  ك قوااق ج قوعدإلي آ ادتق قو دهإلب ودط قله،فدتقب اوينهدإل ودا اودي كإللدئ  ج دإل

أ
قآل ي اغإلوهإل

اهددع م واهددإلدل قآليقء اقألبكددإلي ااع ددإل  قونإدديب اشددك ئ قونددإلتل  ا قودديقاط نه ا ددإل  تهتدد ة  ددك ق  إلوهددم اايفددتق 

إلدجمه ايدددددديا قألبكددددددإلي اقودددددديور قوفعإلهددددددعمب اقودددددد  اة و  فددددددت ق  او اإددددددإلهيب اجيددددددإلا قلحعددددددإلة قاعا إل عددددددم اقاعاصدددددد

 (ه7-6ب 1996ارمل ئ قوعيقءق  قويعإلاعم و  ال  ل  اهإليج قارصإلله )اي م اقنهع لب 

 وددددددط قألل دددددد م قأل ددددددير    
أ
 وععنددددددإل

أ
ت ددددددإل قهددددددامل م هعإلهددددددعاق اوني دددددداق هددددددخ  قواهددددددإليط قله جدددددد ة اقعا عدددددداق اعاددددددإل

قوهاقاددم قلحيعيددم اقلهددإلدة و ااق ددج اهدد إلا قونددإل  اق دداقينتقب و ددإل  هدد ل  ددك تملعتدد   وصددإللح إلب ألمهددل اعدد اق ب هددإل

  ددط رييعددك 
أ
 اعإل ديق

أ
 او ددي

أ
ق  د   قو يوددآ  دك هدداي م  وددإلم ودإل يعإللعددث قو دديم قويهدلي وددط و دديي  عع ادث يررهددإل

  ط ق نإلبفمه
أ
  ه قبث ا إلعزق

عدم أل دي اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك ت ديعج ابنإلءأ  ل  كدج ودإل هدهك رديتآ هدخ  قو يقهدم قاعا إل      

الك قو هإلب ليا قألزوم قوتي تعر  إل قوهيدب ت يإلاوم و يقهم اريص ي   ي اهإليج قارصإلل هدخ  اري ت هدإل  دك يو دم 

 اقرجإلهإل  وجا ا قو هإلب ليا قألزوم  ك هاي مه 

 
 
 مشكلة البحث -أوال

قو دديم قاعا ددإللك قوعيلددآ قوددخب   دد ي  ايلددإلوال قلحات ددم اقاااكددإلي ت ددت  قوحصددإلءق  قوصددإلدية  ددط ريي ددي 

( و عدداق وفددامل م  يلددآ  اعدا )قو ددر  ادداك(ب ا عدد ل ل ددا 32(  ق هنددإلك)2011اك عدم دلددآ ودد دقية قلحكاوعددم  دك )

(ب ا ق حددددداقيك و عددددداق اوإليدددددم  وددددد  وفدددددامل م  يلدددددآ يفدددددامل واق )ردددددا ة ( 2011%( وندددددخ ا قجدددددم قوعدددددإلم )50عددددد ي  )

 عثب وإل ادتق ود اق ل دطب اود اق  دإلوئ باهدا قألودي قودخب ج يدط قهدتن إلي   دك وعدإلدجط تنتد ةب وعدج ودط و ا ا ط  

 ه  إل وع قق رن عم قوالك قوفعإلس يب اري جل عي م  يإلبعم وبفد م و دؤاء ق فدامل وتقب رنإلهدب اجيدإلا قواعإلودج 

 قوفييا وا واقعا قوااق ج

 ل قويير  قآلتآ:ابنإلءأ  ل  وإل ههك را ياي و ك م قوهيث  ك قوفؤق   

 وإل داي اهإليج قارصإلل قاعا إللك قووية العم  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي مه

 
 
 أهمية البحث -ثانيا
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 راجل   ه عم قوهيث وط قونيإلط قآلرعم: 

 قألزوم قوفاي مه ه عم داي اهإليج قارصإلل قاعا إللك قووية العم  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب ليا -1

داي اهددإليج قارصددإلل قاعا ددإللك قووية العددم  ددك ريفددتق قوددالك قوفعإلسدد ي ودد ر قو ددهإلب ليددا قألزوددم قوفدداي مب  -2

 اع ي هل  ل  افا قلح ال ق نإلههم و خ  قألزومه

قواهدددإليط قو يوعدددم قله جددد ة قوتدددي تع دددج دق دددج ار دددم راق ددد عم رتفدددل اإلو جنإلوعدددم اودددؤ يق  اويدددإلء قو ددداء  لددد   -3

 وت ا ك قوتي تف ل  ك ت يع  إل رينعإل  ق ع اوإل  اقارصإلله ق

 رافعم ق   اوإل  ) ق  إلهعل ( قله ج ة ق اص م ااهإليج قارصإلل قاعا إللك قووية العمه -4

 اعإلق ري ت  داي اهإليج قارصإلل قاعا إللك قووية العم  ل  ع  اي واقعا قوااق ج قاعا إللكه -5

 
 
 أهداف البحث -ثالثا

 ي داي اهإليج قارصإلل قاعا إللك قووية العم  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي مهريص -1

قواعدددديى ايدددد   بعددددإلد ا هدددد قى اب فدددد م اهددددإليج قارصددددإلل قاعا ددددإللك قووية العددددم  ددددك ت دددديعج قوددددي ب قوعددددإلم ودددد ر  -2

 قو هإلب ليا قألزوم قوفاي مه

اق تفإلي م  ل  يهععم قوعيعإل  قاعا إل عم وط  يل داي اهإليج قارصإلل قواعيى اي    ي قواملت ق  قوعإل عم  -3

 قاعا إللك قووية العمه

قواعيى اي  قو ياق اتق قهاجإلاإل   بيقد قوععنمب بع إل جاصج ا اي اهإليج قارصإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك  -4

  يقهمه   ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي م تعزر  املت ق  قو

 
 
 أسئلة البحث -رابعا

 راجل   ه  م قوهيث وط  يل قوتفإلول قويير    ك م قوهيث اإلآلتآ:

 وإل داي شهكإل  قوااق ج قاعا إللك  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب؟ -1

 ؟وإل قو اي قوخب وعهاث اهإليج قوااق ج قاعا إللك  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب ليا قازوم قوفاي م -2

وإل قو ياق اتق قهاجإلاإل   بيقد قوععنمب بع دإل جاصدج اد اي اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك ت ديعج  -3

 قوي ب قوعإلم و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي م تعزر  املت ق  قو يقهمه   

 
 
 فرضيات البحث  -خامسا

 -:الفرضيات الرئيسية - أ

 ااق ج قاعا إللك  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و ر قو هإلبجاع  داي و هكإل  قو -:الفرضية الرئيسية األولى

واهدددإليج قارصددإلل قاعا دددإللك قووية العدددم  ددك ت ددديعج قوددي ب قوعدددإلم وددد ر  جاعدد  داي  -:الفرضييية الرئيسيييية الثانيييية

 قو هإلب ليا قألزوم قوفاي مه

 -:الفرضيات الفرعية - ب
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(ب اددتق وااهدد إل  α ≤0.05راعدد  بددياق اق  داوددم احصددإليعم  ندد  وفدداار داوددم )  -الفرضييية الفرعييية األولييى : 

قهاجإلاإل   بيقد  عندم قوهيدثب بع دإل جاصدج اد اي اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك ت ديعج قودي ب قوعدإلم 

 و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي م تعزر  املت ق  قو يقهم تعزر  املت  قله، ه

(ب ادتق وااهدد إل  α ≤0.05راعد  بدياق اق  داوددم احصدإليعم  ند  وفداار داودم )  -لثانيية :الفرضيية الفرعيية ا

قهاجإلاإل   بيقد  عندم قوهيدثب بع دإل جاصدج اد اي اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك ت ديعج قودي ب قوعدإلم 

 و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي م تعزر  املت ق  قو يقهم تعزر  املت  قوع يه

(ب ادتق وااهد إل  α ≤0.05راعد  بدياق اق  داودم احصدإليعم  ند  وفداار داودم )  -الفرعيية الثالثية :الفرضيية 

قهاجإلاإل   بيقد  عندم قوهيدثب بع دإل جاصدج اد اي اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك ت ديعج قودي ب قوعدإلم 

 و ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي م تعزر  املت ق  قو يقهم تعزر  املت  قوع جه

(ب ادتق وااهد إل  α ≤0.05راعد  بدياق اق  داودم احصدإليعم  ند  وفداار داودم )  -الفرضية الفرعية الرابعة :

قهاجإلاإل   بيقد  عندم قوهيدثب بع دإل جاصدج اد اي اهدإليج قارصدإلل قاعا دإللك قووية العدم  دك ت ديعج قودي ب قوعدإلم 

 ت  قواع علهو ر قو هإلب ليا قألزوم قوفاي م تعزر  املت ق  قو يقهم تعزر  امل

 
 
 مصطلحات البحث -سادسا

اهك اح ر اهإليج قارصإلل قله ج ةب وط  يل شهيم قالة لدئ قوتدي تفد م و   دة ك  مواقع التواصل االجتماعي

(ه 11ب 2012 ا ق فددامل م وددط قوااق ددج وددا قآل ددي طب اريدد م  دد وإل  وانا ددم  ددك قوع جدد  وددط قنهددإلا  )قوعيالددمب 

ج  ك  ل  وج ا م وط ق اقعدا  لد  شدهيم قالة لدئ قوعإل عدمب  التواصل االجتماعي وص لح ارج ي قاشإلية اي   ق 

رتعم قوااق ج اتق قألبيقد  ك ار م وجا ا قبة قض يب جج ع ل قاها إلم  ا قالا إلء وه    ا و يهم  ا ب م وععنمب  ك 

عل و  ددإل  صخصددعم و ددلب لإدإلم  ددإلولي ونيددج ق ع اوددإل ه اهددك   وددم قووية العددم تفدد م و  فددامل وتق اال ددإلء ارنإدد

 .ت إل تف م و ل اإلوااق ج وا قآل ي ط

يعرفها الباحث بأنها: منظومة من الشبكات اإللكترونّية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء صفحة خيا  بي   

تربط  بغيره من املشتركين فيي هي ا املوقيع وتحقيق لي  التفاعيل معهيل وتبياد  األفكيار واتراء واالهتماميات  عين 

 ه ام اجتماعي إلكترونيطريق نظ

: رملا   يو م قوهإلحنتق اقها إلوإل هل اري جيهل    ام قوي ب قوعإلم ايو تهل لحيتاثب بهع  ل ق او  الرأي العام

قق قوددي ب قوعدددإلم هدددا قارجددإل  ب اا دددياق جنإدددياق اوعددث اإل اهدددإلي ب حي دددإل  ا هدد اكإلب اهندددإلك ودددط جنإددي اوعدددث اإل اهدددإلي  

 (ه 12ب 1998رج عا وآليقء قو يدجم )حهإلبب 

ا ددك ويإلاوددم تعي  ندددإل و ددي ب قوعدددإلم هددنع ج  لددد  ريصدد ي تعي  ددث وددد ر  دد د ودددط قوهددإلحنتق ا  يدددط ونددإل  ق لفددداعي  

 ونهددإله بيدد   دديى  ك اي دد أ تددنال  قوددي ب قوعددإلم  لدد   لددث:   قلحيددل قوددخب رصددج اوعددث قله إل ددم  ددك وفدديوم اق  
أ
بع ددإل

 ( 39ب 1968ق اهإلي و ل بع  ونإلع إل    نعم اقبعم  ) اا زقج ب 
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ايعيبث  وهاي  اإللث   تعهتد   دط ع دا تهتد  وعد د ودط قابديقد  دط ايقئهدل  دك واعد  وعدتق ب اودإل ودط ر يدإلء  ل فد ل  

 ا انددإلء  لدد  د دداة راعددث اودد هل ااوددي تعهتدد ق  ددط ريجعدد هل  ا وعإليفددتهل  فدديوم وععنددم  ا صددخ  وعددتق  )قوعهددد ب 

 (ه21ب 1999

مل م و اعهتدد   ددط وج ا ددم وددط قآليقء قوتددي جدد جط  هددإل قونددإل  ا ددير عددع   ادديقي   ق قوددي ب قوعددإلم ق دد يا يفددا     

(ب ارن دددإل جدددير وعالدددإليدا داب  ق قودددي ب 18ب 2000ازقء ق فددإليج قوتدددي ردددؤ ي  دددك وصدددإللح إل قوعإلودددم اقلخإل ددم  )حفدددطب 

 (ه48ب 1998قوعإلم ج نج وعال قونإل  ليا ع عم وإل ااق كإلق هؤاء قونإل  وط ب م قعا إل عم اقح ة  )حإلرلب 

يبددددث بعددددض قوهددددإلحنتق قوعدددديب حعددددث  يبددددث وي دددداد اهدددد إل عج اعدددديل وعددددا  اإللددددث  اع ددددم لإددددي وع نددددم اعدددد        

وله إل دددم  ا قنها دددا  هإلهددد إل ركإلودددج قيقء قوندددإل  اودددر  رج ععدددإل حفدددإلاعإل رجدددإل  وفددديوم  إلودددم وندددإلية ج ادددإلز يإلبع دددإل 

 دددم بفدددعالآ ايلدددث  (ب  ت دددإل  يبادددث داي 193ب 1997اإللهددد ل اق نإلع دددم اق دددايى قآليقء اتعددد دهإل  )وي ددداد اعددديلب 

قوي ب قوفإلي  اتق  غ هعم قو عب قواق عم  دك بةد ة وععندم اإلو،فدهم وي دعم  ا قتتد ب جياد م ب هدإل قلهد ل اقونيدإل ب 

 (ه 99ب 1995ار   وصإللح هخ  قاغ هعم  ا عع  إل قولفإللعم  )بفعالآب 

معينيية نحييو قمييية معينيية أو ويعرفيي  الباحييث بأنيي :   وجهيية النظيير السييائد  بييين ملالبييية أفييراد ا  تمييع فييي فتيير  

أكثير تشييكل محيور اهتمييامهل وتميه مصييالحهل أو أي مين  جوانييق املنظومية القييمييية ليدوهل بشييكل مباشيير أو 

 ملير مباشر. 

 
 
 الدراسات السابقة: -سابعا

قوع ددا م  ددك واقعددا قوااق ددج قاعا ددإللك ا  يهددإل  ددك ريفددتق قوددالك قوفعإلسدد ي ودد ر  ( بعنييوان:2011دراسيية الع)ييي)

 عم قونجإلا قواينعمه ي هم عإلو

ه بئ قو يقهم اي  ععإل  داي واقعا قواا ج قاعا إللك  ك ريفتق قوالك قوفعإلس ي و ر ي هم عإلوعم قونجإلا     

قواينعدمب اديعدم ري يهدإل ادإل املت ق  ق فدداي م اقشدا ج داي واقعدا قوااق دج قاعا ددإللك  لد   يلعدم واملتد ق  ييرفددم 

عا إل عدددددم اويددددد قي قونيدددددم  دددددك ق ع اودددددإل  قوتدددددي ريددددد و إل هدددددخ  ق اقعدددددا هدددددك ويددددد قي قوا إل دددددج ودددددا واقعدددددا قوااق دددددج قا 

اق ا د   قو يقهددم  لد   يلددا بيفددعإل  ر يداي  حددال ود ر رددي ت  ا يعددم واقعدا قوااق ددج قاعا دإللك  ددك ريفددتق 

قوالك قوفعإلس يب اع  ركاق وجا ا قو يقهم وط ع عا ي هم ك عدم قاعاصدإلد  دك عإلوعدم قونجدإلا قواينعدم اركالدئ 

 ايإلوهددددم ارا دددد ئ قو يقهددددم ايدددد  وج ا ددددم وددددط قوناددددإليال 3600قهددددم  وددددط  عنددددم   دددداقيعم ا ملددددئ ) عنددددم قو ي 
أ
( يإلوهددددإل

  ه  إل:

اعاد  يعم وعنا م اق  داوم قحصإليعم اتق داي وي قي قوا إل ج وا واقعا قوااق ج قاعا إللك ابتق ريفتق -1

 قوالك قوفعإلس يه

تي ري و إل واقعا قوااق ج قاعا إللك ابتق ريفتق قوالك اعاد ري ت  و ل اوعناب  ي قي قونيم  ك ق ع اوإل  قو-2

 قوفعإلس يه

بعنددددداقق: ق ا دددددإلد قله  ددددداي ق صددددديب  لددددد  اهدددددإليج قو ددددديم قواي ع جدددددم اقلح جندددددم ت صددددد ي  (2011دراسييييية رضيييييوان )

 ه2011جنإلجي  25و  ع اوإل    نإلء  اية 
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هدددد بئ هددددخ  قو يقهددددم ايدددد  قواعدددديى  لدددد  تنإلبددددم قهددددامل قم قله  دددداي واهددددإليج قو دددديم قواي ع جددددم اقلح جنددددمب   نددددإلء   

ب اقوعاقودددج ق دددؤ ية  دددك ق ا دددإلد قله  ددداي  لددد  هدددخ  قواهدددإليجب اوددد ر رييدددك قوادددي ت ق  2011جندددإلجي  25 حددد قث  ددداية 

( 300مل قم ودددنهمل ق عدددح  لددد   عندددم عاقو دددإل )ق عيبعدددم اقواع قلعدددم اقوفددد اتعم اإلا ا دددإلد  لددد  هدددخ  قواهدددإليجب اإلهدددا

 و يدة وط وفامل وآ ق اقعا قاوية العم قو هإلي مه

ا ت ي  قو يقهم  ق قويناق  قو هإلي م كإللهز ية اقوعيبعم عإلء   ك وي وم قواهإليج قوتي تعي  و إل  بيقد قوععنم    

ق  قو هإلي ددم قونإلييددم اإلوعيبعددم ونددج لددآ لددآ   نددإلء قونددايةب ر تهددإل قوخددح  قلخإل ددم كإل صدديب اقوعددام قوفددإلباب  ددل قوينددا 

 س ي قوعيبعم اقلحيةب ر تهإل ق اقعا قاوية العم قو هإلي مب  ل قوخح  قوياوعم ق صي م  ك ق يرهم قأل ت ةه

ا تد   قو يقهددم  ق قوع جدد  وددط قواددي ت ق  ق عيبعددم اقواع قلعدم اقوفدد اتعمب عدد  ريييددئ لتعجددم ق ا ددإلد قله  دداي    

 يم   نإلء قونايةه ل  اهإليج قو 

 تمل عم قوخحإلبم قاوية العم ويف يقاإل  قوفعإلهعم  ك قوايط قوعيلآه ( بعنوان:2011دراسة صلوي )

ه بئ هخ  قو يقهم اي  قواعيى  ل  تمل عم قوخدحإلبم قاوية العدم قوفدعادجمب وظحد قث ق يره دم اإلافد يقاإل     

  ية صح  قوية العم هعادجمهقوفعإلهعمب اإلهامل قم ونهمل ري عج ق   اقب وععنم وط  

  دك تمل عتهدإل وظحد قثب بكإللدئ    
أ
 ويإلجد ق

أ
ا ت ي  قو يقهم  ق وعإل قوخح  قاوية العم قوفعادجم   خ  واع دإل

رنيددج قأل هددإلي داق تع عددك  ا ري عددج جااددح واع  ددإلب ت ددإل  ق قوخددح  يتددز   لدد  قلخودد   ددك تمل عتهددإل و ددخ  قألحدد قثب 

إلء ااهدددددإليج قو ددددديم قأل ددددديرب ا ق هدددددخ  قوخدددددح  ودددددل راتددددد  قلخصدددددإلي  اق ا ددددد    لددددد  قونيدددددج  دددددط اكدددددإلا  قأللهددددد

 قارصإلوعم و خحإلبم قاوية العم  ك تمل عتهإل و خ  قألح قث اق ا ن م اافإلبم ياقاط ااهإليط واع دةه

 ق عإللهم قوخح عم و نايق  قوعيبعم  ك قوخحإلبم قألوت تعمه ( بعنوان:2011دراسة الداملر )

عددددج يهععددددم اهدددد إل  اقرجإلهدددإل  قوامل عددددم قوخددددح عم و ندددايق  قوعيبعددددم  ددددك قوخددددحإلبم هددد بئ هددددخ  قو يقهددددم ايددد  ري  

 قألوت تعمب اداي قويإليل اإلارصإلل  ك ت يعج قويهإلوم قو يوعمب اإلا ا إلد  ل  ونهجك ق عح قو يوآ اق يإليقه

اقوندددددايق  قوتدددددي ارا ددددد ئ قو يقهدددددم ايددددد   ق قوخدددددحإلبم قألوت تعدددددم قها دددددئ ايحددددد قث ق ن يدددددم قوعيبعدددددم ابإل إدددددإلهيق     

قعاإلحددئ ق ن يددمب ا ق قوايددال قودد ج ييقيآ عددإلء  ددك عإلي ددم قها إلوددإل  قوخددح  قألوت تعددمب اكإللددئ وؤ دد ة و نددايق  

قوعيبعدددم اتملعتددد  قأللإ دددم اويإلت دددم يوازهدددإلب بيتدددز   لددد     عدددم قواملعتددد  ا يإلبدددم قو ج ييقيعدددم اقواع دجدددمب ايبدددض 

 قواعصب اقوا يى قو جنيه

شددهكإل  قوااق ددج قاعا دددإللك  –داي قو دديم  ددك ر، دددعط قلحدديقك قوفعإلسدد ي قوعيلدددآ  :( بعنيييوان2011دراسيية مييراد )

 ه
أ
 ل ااعإل

هدددد بئ هددددخ  قو يقهددددم ايدددد  قواعدددديى  لدددد  تع عددددم راتعدددد  قلحدددديقك قوفعإلسدددد ي قوعيلددددآب ووكإللددددإل  واقعددددا قوااق ددددج     

 قاعا إللك  ك ريععال قونايق  قوعيبعم اادقوم ز   إل اتعه م شهإل هإله

 ق هدددخ  ق اقعدددا   دددهيئ وي دددإل  ح ددد  و   دددإليتم  دددك قلحددديقك قوفعإلسددد يب اتفدددي  حدددإلعز ا  صدددئ قو يقهدددم ايددد  

وددئ قوع ددج قوفعإلسدد ي قوفدديب ايدد  ل ددإلط   ندديب اعإلوددئ ادد اي قواعه ددم قاج جاواععددم و نددايق ب احييددئ  قلخدداى احاأ

 ح ايهإل  ك ل ي  بكإلي قونايق  ارهني و إلوب قوناقي اقوة ا ال و خ  ق  إلوبه
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  ددك قوا،فددعك اددتق قوندداقي ارددل راتع  ددإل  ددك وفدديوم قوت ددبعي اددتق ا ااددحئ قو يقهددم  ق    
أ
 تهتدد ق

أ
هددخ  ق اقعددا  د  دايق

قنه ا دإل  قوفعإلهدعم ارنإدعل قا اصدإلوإل ب اهدإله ئ  دك تملعتدد  قوصداية قون  عدم و  دهإلب قوعيلدآب اا حاوادث وددط 

 شهإلب كإلق جا   اإلوف يعمب اي  شهإلب بإل ج جااق ولحي م اقوييقوم اقواملعت ه

 راق ج قو هإلب قلهإلوعك وط  يل قو هكإل  قاعا إل عم ه ( بعنوان:2011افظ )دراسة ح

هددد بئ هدددخ  قو يقهددددم ايددد  قواعدددديى  لددد  قودددد اقبا قلحيعيعدددم و ااق ددددج ادددتق قو ددددهإلب قلهدددإلوعك وددددط  ددديل قو ددددهكإل   

 قاعا إل عمه

عدددم  تتددد  ونهدددإل ا تددد   قو يقهدددم  ق راق دددج قو دددهإلب قلهدددإلوعك ودددط  ددديل قو دددهكإل  قاعا إل عدددم يعددد  تدددإلهية قعا إل  

 فياية  ح  تهإل قوايناواععإل قلح جنمه

ا ت ددددددي   ق ادوددددددإلق قو  ددددددم قو ددددددهإلاعم  لدددددد  قاهددددددامل قم ق  دددددديط و  ددددددهكإل  قاعا إل عددددددمب  در ايدددددد  بيدددددد قق ق  ددددددإليق   

ق   ابم وعإلوم  يعإل  قعا إل عدم  دك قوهر دم قنها ععدم قواقعععدمب اريقعدا قارصدإلل قواخصد ي ق داقعبي  دك ويإلادج 

   قو هكإل  قاعا إل عمب قألوي قوخب جؤدب اي  عناا قو هإلب ليا قاغة قب قاعا إللكهقوااق ج  و

داي واقعا قوااق ج قاعا إللك  دك ري تدا ق داقينتق قأليدلعدتق  لد  ق  دإليتم  دك  ( بعنوان:2012دراسة العالونة )

 قلحيقك قله إلهت به

قاعا ددإللك   دك ح ددز ق دداقينتق قأليدلعدتق و   ددإليتم  ددك هد بئ هددخ  قو يقهددم ايد  قواعدديى  لدد  داي واقعدا قوااق ددج 

بعإلوعددددإل  قلحدددديقك قله ددددإلهت ب  اإلهددددامل قم وددددنهمل ق عددددح قو يوددددآ ب دددديعث قوا دددد آ اقواي علددددك   لدددد   عنددددم ا ملددددئ 

 ( و يدة  وط قونيإلاعتق  ك و جنم ايب ه296)

د ئ او هإل هخ  قو يقهم:  اكإلق وط  ايز قوناإليال قوتي را أ

%( وددددنهل يفددددامل وامهإل 24,3%( وددددط قونيددددإلاعتق يفددددامل واق واقعددددا قوااق ددددج قاعا ددددإللك  ا)74,7) ق وددددإل لفددددباث -1

 ألمهإل رتعم قو ي م و اعهت   ط قآليقء ايي مه

%( يفددددامل واق رددددا ة   ا ق داقبددددا قهددددامل قوإل هل 27,1%( وددددط قونيددددإلاعتق يفددددامل واق قو رفددددهاك ا )50,6 ق )-2

%(  ارتددعم قو ي ددم و اعهتدد   ددط قآليقء ايي ددم 28,5قأل دد عإلء ا،فددهم ) و ددخ  ق اقعددا را نددج ايمهددإل تفدد م اإلوااق ددج وددا

 %(ه21,8و  يم ا،فهم )

(  دددك قلحددديقك قله دددإلهت ب قودددخب ج إلودددب 56,6اع،دددئ قونادددإليال  ق )-3
أ
 الدددإلديق

أ
 ا حعإللدددإل

أ
%( ودددط قونيدددإلاعتق ي دددإليكاق )دقي دددإل

 ااعيقء قو يا اقواملعت   ك قأليدق  وط  يل واقعا قوااق ج قاعا إللكه

رصددد ي  ق  إلوهدددم اا ددديحإل  دهدددااي م عإلي دددم وافدددا إل  قلحددديقك قله دددإلهت ب  قوتدددي ي دددإليك  هدددإل قونيدددإلاعاق  وددد  -3

%(  ر تهدددددإل ق  إلوهدددددم اا ددددديحإل  هعإلهدددددعم اقعاصدددددإلدجم 14,4واقعددددا قوااق دددددج قاعا دددددإللك  احصددددد ئ  لددددد  ودددددإل لفدددددباث )

 %(ه14,1اقعا إل عم ا،فهم )

صدإليعم ادتق قوفد إل  قو ج اغيقبعدم و نيدإلاعتق ابدتق ق  دإليتم  ااحئ قوناإليال   م اعداد  يعدم اق  داودم اح-4

  ك قلحيقك قله إلهت ب  و  واقعا قوااق ج قاعا إللكه
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( بعناقق: ري ت  شهكإل  قوااق ج قاعا إللك  لد  ع  داي ق ا يدتقب ديقهدم ويإليلدم و  اقعدا 2012ق نصاي )ديقهم 

 
أ
 قاعا إل عم اق اقعا قووية العم  قوعيبعم ال ااعإل

بئ قو قيهدددم قواعددديى ايددد  ردددي ت  شدددهكإل  قوااق دددج قاعا دددإللك  لددد  ع  ددداي ق ا يدددتقب افدددإلبم ايددد   قوي ددد   دددط هدد 

  قلخدددإلمل اينددإلة قوعيبعدددمب اق يإليلدددم اددتق شدددكج ق اعدددا قاعا دددإللك 
أ
شددكج ق اقعدددا قاعا إل عدددم  قو ددر  اددداك  ل ااعدددإل

 .عم)قو ر  ااك( ابتق شكج ق اعا قووية الآ )قوعيبعمه لئ( وينإلة قوعيب

  ددددك ايددددإلي قلحددددد اد قابة قفددددعم  ددددداععك      
أ
اعدددد  عددددإلء  قلحددددد اد ق كإللعددددم اقوزوإللعددددم و دددددخ  و  يقهددددم رنيصددددي وكإللعدددددإل

  دددددك قو ةدددد ة قنخاددددإلية: )
أ
(  واي ت هددددإل  لددددد  2011/  2/  11 – 2011/  1/  25قوعيبعددددم قووية الددددآ اقاعا ددددإللك  ازوإللعددددإل

ا ددد آ( اعة قادددث ودددط هدددخق قوهيدددث  قودددخب يعا ددد   لددد   عندددم ع  ددداي ق ا يدددتقه اق ا ددد   قو يقهدددم )ودددنهمل ق عدددح قو

 (  اعددددد    ددددد   و دددددخق قوملدددددي  
أ
قوهيدددددث )ويإليلدددددم ادددددتق ق اقعدددددا قووية العدددددم اق اقعدددددا قاعا إل عدددددم  قوعيبعدددددم  ل ااعدددددإل

قهددددا إليرإلق اقحدددد ة واي عددددج قو ددددكج ا  ددددير واي عددددج ق  دددد اق  رددددل ق ا إلده ددددإل بعدددد   ق حإعاددددإل ا اقبيددددم قوفددددإلدة 

قو يقهم اي  لتعجم و إلدهإل رااح و ر ري ت  شهكإل  قوااق ج قاعا إللك  ل  ع  اي ق ا يتق  ارا  ئ  .قلخو قء

االددث وددل يعدد  ااوكددإلق واصدد يك قولة لددئ قاهدداملنإلء  نهددإل   ددإل رددابي  وددط   هددإلي اتمل عددم شددإلو م ا إلع ددم اوع اوددإل  

قوع دددددج ارهددددإلدل ق   دددددإل  اوعددددإليى و عدددد ة اوانا دددددم  اويإلد ددددم )ديدشددددم( ودددددا قألهددددج اقأل ددددد عإلء ازودددديء قو يقهددددم ا 

 واهدددإلدل قآليقء اقواع عيدددإل   لددد  قآليقء اقوددديداد  لددد  ر دددي 
أ
 و ااحدددإل

أ
اقوصددداي اويدددإليا قو عددد جا  افدددإلبم ايددد   مهدددإل وجدددإلا

 قواع عيإل   ا  ك   قعإل  قبة قفعم ع ج ة اقهة قحم ا يإلبم اريبعثه       

 :منهج البحث

ننإل    
أ
قيرير قوهإلحث قهامل قم ق نهمل قوا  آ قواي علكب ااوي  يءوادث  ندج هدخق قونداا ودط قو يقهدإل ب حعدث ج يدد

هدددخق ق دددنهمل ودددط وعيبدددم يهععدددم قوإدددإلهية وافددداا قو يقهدددم ااهدددإليم ري عدددج ا،عتهدددإل ابعدددإلق قوعيعدددإل  ادددتق وكالإل هدددإلب 

قوعيعدددددإل   ا قو  دددددإل  )قواصددددد،ع إل (  ا ا دددددير  ادددددا ح دددددب اددددديق قوا ددددد  شهدددددال  هإلهدددددإل اإلواحددددد ق   ا قو دددددياط  ا 

قأللفددإلق قوتددي راعدد  اإلو عددجب اعدد  ي ددا ج اوددي قآليقء حاو ددإل اقارجإلهددإل  ازقئهددإلب اتددخوي قوع  عددإل  قوتددي را دد نهإل 

 (ه  105-104ب 1996اقآل إلي قوتي ري ثهإل اق اج إل  قوتي رناا او هإل ) اا ح بب ا إلدقب 

 :  أدوات البحث

  ددي اهددإليج قارصددإلل قاعا ددإللك قووية العددم  ددك ركددا ط قوددالك ودد ر قو ددهإلب ليددا    دد  قوهإلحددث قهددتهإللث ويعددإل    

قازودم  دك هداي م ودط اع دم لإدي ب دم قو دهإلب اق هددإله اعد  ردل اعديقء ق اهدإليق   د ق قألدقة ودط  ديل  يفد إل  لدد  

م قنحي تقه وج ا م وط  هإلرخة ك عم قوة اعم ا و ك  اع  رل قأل خ ا يحإإل هل اتع جج بعض قوهناد ابيإل ويو 

 ا دإليق زوندي  60ت إل رل اعيقء ق اهإلي قونهإل   ط يي ك ا إلدة ر هعك قاهتهإللم  ل   عنم وط قو هإلب ا ملئ 
أ
بيدق

ب ارل حفإلب وعإلودج قونهدإل  ) حفدب وعإلدودم تيالهدإلا  و دإل ( حعدث ا د  ) 15و رث 
أ
(  ا)حفدب وعإلدودم 0.883جاوإل

ددي   وي  0,912هددهت وإلق ادديقاق  هددتهإللمب  ندد  اوددي رددل قوهدد ء  ددك قوا هعددكه ت ددإل قهددامل م ( اهددا وؤشددي  لدد   هددإل  و 

 (  ك ري عج وع عإل  قوهيثب اقا اهإليق  قوحصإليعم و  يفعإل ه SPSSقوهإلحنإلق قوو لإلوال قوحصإلئآ ) 
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 ددددك قنحإلبإددددإل : دو ددددكب ي دددد  دو ددددكب قوفددددا  قءب  ع عددددا قو ددددهإلب: ركدددداق وجا ددددا قوهيددددث وددددط مجتمييييع البحييييث

 وصددعابم ا ددال بي ددك قوهيدددث  قوياععددمب  دوددبب ح دد ب ح ددإل ب ح دددبه
أ
ارددل قهددتهعإلد قنحإلبإددإل  قو دديععم لإددديق

و خ  قنحإلبإإل  لتعجم قوإياى قوتي ر دي  هدإل قودهيده اهندإل ااد  ودط قوشدإلية ايد   ق قاهدتهإللم ردل ر هعي دإل بيدط  دك 

 ق نإليك قواقععم ريئ هع ي  قو اوم  ك هخ  قنحإلبإإل ه 

شدإلب اشدإلام ا ي يدم   داقيعم  5000عدث ردل رازيدا قاهدتهإللم  لد  رل ق اعإلي  عنم ايث تهتد ة ح  عينة البحث:

رل قهتهعإلد قاهدتهإللإل  غتد  ويا  دم قوهعإللدإل  ه اعد  ردل ر هعدك قاهدتهإللم  دك ع عدا قاودإلتط اق يقبدك قوتدي جااقعد  

ب هدددددإل قو دددددهإلب  دددددك قنحإلبإدددددإل  قوتدددددي اعدددددا    هدددددإل قا اعدددددإليب اعددددد  ردددددل ر هعدددددك قهدددددتهإللم قوهيدددددث  دددددك قي دددددإلى اوددددد ق ر دددددي 

 وط ق  جنم  ك كج ويإلبإمه 200شإلب وط قوي   ا 300نحإلبإإل  ااقعا ق

 خصائص العينة:

توزيع مفردات العينة حسق ا حافظات .1

( توزيع مفردات عينة الدراسة حسق ا حافظات  1جدو  رقل )

 النسبة املئوية التكرارا حافظة

 12.3 500 يييا 

 12.3 500 قوياععم

 12.0 485 ي   دو ك

 10.5 424 دو ك

 11.8 478 ح إل 

 9.4 381 عنع ية

 9.2 372 ها  قء

 11.5 467 قدوب

 9.2 372 ح ب

 1.9 76 ح  

Total 4055 100.0 

/ قها إلية  ك كج ويإلبإمب ارل قهتهعإلد قاها إليق  غت  ويا  م 500رل رازيا /ليحظ وط قله ال  لث 

  ك ويإلبإم ح   ول لفا  هار وط /
أ
/ قها إليةه 424/ قها إلية ارل قهتهعإلد /76ق ع اوإل ب ب ني

توزيع مفردات العينة حسق العمر .2

( توزيع مفردات عينة الدراسة حسق العمر2جدو  رقل ) 

Page 111



     د. شاهر الشاهر                     رية أنموذجا                                     الحالة السو  الدور السياس ي  ملواقع التواصل االجتماعي االلكترونية

 

 

 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قو  إل  قوع ي م

19-21 2339 57.7 

22-26 1716 42.3 

 100.0 4055 قنه اا

 

ب 21-19رل ريفعل قو  إل  قوع ي م اي  شي يعاتقب قو ي يم قألاي  وط   ي ليحظ وط قله ال  لث 

 ه26-22اقو ي يم قونإللعم وط   ي 

 توزيع مفردات العينة حسق العمر .3

 عينة الدراسة حسق العمر( توزيع مفردات 3جدو  رقل ) 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قله، 

 47.6 1931 قوخكاي 

 52.4 2124 قولإلث

 100.0 4055 قنه اا

 

% اها وإل جا إلش إ وا قوع د قوعإلم  52.4رل رازيا قاها إليق   ل  قولإلث  ا،فهم ليحظ وط قله ال  لث 

 و لإلث  ك هاي مه

 التعليميتوزيع مفردات العينة حسق املستوى  .4

 ( توزيع مفردات عينة الدراسة حسق املستوى التعليمي4جدو  رقل ) 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي 

 5.2 211 قاا قئآ

 31.7 1285 ق  قدب

 40.1 1626  إللاب 
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 23.0 933 عإلوعك

 %100 4055 قنه اا

لفهم قلحإل  تق قها إلية ش  ئ قيلا ويقحج تع ع عم اكإللئ  4055رل رازيا ليحظ وط قله ال  لث 

%   اهك لفهم ون يعم حعث  ق غإلوهعم قو هإلب  ك هاي م ع  حص اق  ل  5.2 ل  قو  إلدة قااا قيعم بيط

 ش إلدة   ل  وط ش إلدة قواع عل قواا قئآه

 توزيع مفردات العينة حسق العمل:  .5

 ( توزيع مفردات عينة الدراسة حسق العمل  5جدو  رقل )

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قوع ج

 55.6 2258  إليج  ط قوع ج

 20.7 839 وات  حكاوآ

 23.6 958   ج  إلمل

 100% 4055 قنه اا

جيحظ وط قله ال قوفإلاك  لث رل ريرفل   د  بيقد قوععنم اي   يث ب إل  كإلق  غ بهإل لفهم قوعإلي تق  ط 

 ور  و شهل   جه% اهك لفهم ون يعم حعث  ق غإلوهعم قو هإلب ق فا  ا  يقءهل 55.6قوع ج اقوتي ا ملئ 

 توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  مصدر البيانات .6

 حال وص ي قوهعإللإل قو يقهم حفب ( توزيع مفردات عينة 6جدو  رقل ) 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي وص ي قوهعإللإل 

 10.5 426 قلهي  ة

 47.8 1939 قوا  إلز

 15.4 623 قأل  عإلء

 8.1 328 قألهج

 8.0 324 قواق م
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 53.4 2165 قالة لئ

 

جيحظ وط قله ال  ق قولة لئ ع  قحاج ق يرهم قألاي  ت ص ي و  ع اوإل  و ر قو هإلب  ل عإلء بع   

قوا  إلز اريقعا داي قا  عإلء اي  ق يرهم قونإلونم اقلهي  ة  ك ق يرهم قويقبعمهههههقلخ  اها وإليعي   ه عم قو يم 

 قووية الآ ت ص ي و  ع اوإل  و ر قو هإلبه 

 ينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  ما إذا كنت تتصفح اإلنترنتتوزيع مفردات الع .7

 حال وإل ااق تنئ راص م قولة لئقو يقهم حفب ( يبين توزيع مفردات عينة  7جدو  رقل )

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قوعإلام

 89.5 3630 لعل

 10.5 425 ا

 100% 4055 قنه اا

% وط وج اا قو هإلب 89.5 ك هاي م حعث ا ملئ  جيحظ وط قله ال قير إلا لفهم واص يك قولة لئ

 ق فا  اه

توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  عدد الساعات التي تقميها في  .8

 االنترنت

 عدد الساعات التي تقميها في االنترنتحال قو يقهم حفب ( يبين توزيع مفردات عينة 8جدو  رقل ) 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي 

1-3 2609 69.9 

هإل إل  3باق   1021 26 

 %100 3630 قنه اا

 به ملئ  3-1قير عئ لفهم قو هإلب قوخجط جياواق ااص م قولة لئ وط ليحظ وط قله ال  لث 
أ
هإل م جاوعإل

  هخق قألوي  إلي  يب إل 69.9
أ
% ارن إل عج   د قو هإلب قوخجط جاص ياق قولة لئ ألتت  وط  يث هإل إل  جاوعإل

 ألههإلب قعاصإلدجم و ر قو هإلبه 
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 توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  اللغات: .9

 اللغات:حال قو يقهم حفب ( يبين توزيع مفردات عينة 9جدو  رقل ) 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قو ملإل 

 15.9 576 قلك تاب 

 76.2 2765  يلآ

 1.9 69 بيلس ي

 6.1 220 قلك تاب +  يلآ

 %100 3630 قنه اا

 قو ي يم قألتو  وط واص يك قولة لئ كإللئ و ط ا جايناق هار قو ملم قوعيبعمه ليحظ وط قله ال  ق

 

توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  حسابات في مواقع التواصل  .10

 االجتماعي

 حسابات في مواقع التواصل االجتماعي حال قو يقهم حفب ( يبين توزيع مفردات عينة 10جدو  رقل ) 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قلحفإلب

 90.47 3284 برفهاك

 10.00 363 را ة 

 10.80 392 جاراب

 %100 3630 قنه اا

غإلوهعم قو هإلب قوفايب ج  ي حفإلب  ل  قو ر  ااك ارن إل ريقعا داي واقعا  ليحظ وط قله ال  ق

 قوااق ج قاعا إللك قأل يره 

 مستعار توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  استخدم اسل .11

 استخدم اسل مستعار: حال قو يقهم حفب ( يبين توزيع مفردات عينة  11جدو  رقل )
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 قو،فهم ق  ا م قواييقي قوعإلام

 33.4 1214 لعل

 66.6 2416 ا

 %100 3630 قنه اا

 وط قوع د قويلك وياقد  ليحظ وط قله ال  لث
أ
 اي  قونص  ريي هإل

أ
عج   د وط يفامل م  هل وفاعإليق

 ق اقعا قاوية العمه

توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  ما إذا كان هناك أكثر من  .12

 حساب

 ( يبين توزيع مفردات عينة الدراسة حسق حو  ما إذا كان هناك أكثر من حساب 12جدو  رقل )

 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي قوعإلام

 35.5 1288 لعل

 64.5 2342 ا

 100 3630 قنه اا

غإلوهعم قو هإلب ق فا  ا ا ج  ي هار حفإلب اقح ب اها يب إل يعاد اي  هإلوش  ليحظ وط قله ال  ق

 قلحي م ق اعاد  ك قوفإلحم قابة قفعمه

هناك حساب باسمي توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  ما إذا كان  .13

 الشخص ي

 ( جهتق رازيا و يدق   عنم قو يقهم حفب حال وإل ااق كإلق هنإلك حفإلب اإلهلي قواخص ي 13ع ال يعل )

 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي 

 74.1 2690 لعل

 25.9 940 ا

 100 3630 قنه اا
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قوصي م  اها يب إل قو ي يم قألتو  وط قو هإلب ج  ي حفإلب اإله ث قواخص ي ليحظ وط قله ال  ق 

 يعي  حإلوم وط قلحية  ك قهامل قم  اقعا قوااق جه

 توزيع مفردات العينة حسق اإلجابة ع)ى سؤا  حو  عدد الحسابات .14

 عدد الحسابات  وإل ااق كإلق هنإلك حال قو يقهم حفب ( يبين توزيع مفردات عينة  14جدو  رقل )

 

 قو،فهم ق  ا م قواييقي   د قلحفإلاإل 

1 2097 57.8 

2 740 20.4 

3 476 13.1 

4 115 3.2 

5 122 3.4 

6 29 0.8 

7 12 0.3 

8 13 0.4 

9 3 0.1 

حفإلاإل  10باق   23 0.6 

 100 3630 قنه اا

 قو،فهم قويهت ة وط قو هإلب ا ر  ي هار حفإلب اقح هليحظ وط قله ال  ق 

 

 الدراسة االستطالعية:

 اقلثإ وط وجا ا قوهيثهاتي  60اإلهامل قم  عنم قاها ي عم وكالم وط 

 
 
 الثبات: -أوال

تيالهإلا - و إل   ههت وإلق ايقاق  
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 0.912 0.883 ويعإل  داي قو يم

اهخق جؤت  قونهإل  ايفب  α  =0.883وط  يل قهامل قم وعإلوج قو إل  و يقهم قونهإل  لج   ق عع م 

 ق يإلجر  قوحصإليعم ه

جؤت  قونهإل   0.912ههت وإلق ايقاق = ت إل رل قهامل قم قونهإل  ا ي يم قوانصع  لج   ق عع م 

 ا ي يم قواجزيم قونص عم ايفب ق يإلجر  قوحصإليعم ه

 صدق االتساق الداخ)ي:

 (Pearson Correlation Sig. 2-tailed يعل قوفؤقل

  ه1
.264* .018 

  ه2
.238* .033 

  ه3
.302** .007 

  ه4
.241* .031 

  ه5
.401** .000 

  ه6
.309** .005 

  ه7
.354** .002 

  ه8
.439** .000 

  ه9
.387** .000 

  ه10
.367** .001 

  ه11
.305** .007 

  ه12
.230* .040 

  ه13
.277* .015 

  ه14
.251* .025 
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  ه15
.319** .004 

  ه16
.388** .000 

  ه17
.286* .010 

  ه18
.273* .014 

  ه19
.393** .000 

  ه20
.640** .000 

  ه21
.352** .001 

  ه22
.257* .021 

  ه23
.251* .025 

  ه24
.432** .000 

  ه25
.642** .000 

  ه26
.701** .000 

  ه27
.987** .000 

  ه28
.814** .000 

  ه29
.716** .000 

  ه30
.987** .000 

  ه31
.600** .001 

  ه32
.716** .000 

  ه33
.509** .008 

  ه34
.755** .000 

  ه35
.824** .000 
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  ه36
.801** .000 

  ه37
.365* .049 

  ه38
.377* .040 

  ه39
.511** .004 

  ه40
.398* .029 

  ه41
.468** .009 

  ه42
.471** .009 

  ه43
.509** .004 

  ه44
.558** .001 

  ه45
.432* .017 

  ه46
.513** .004 

 

اإلهامل قم وعإلوج ات هاق و يقهم قوعيعم اتق قوعهإليق  اقألبعإلد ق  ياهم لج   ق ع عا قوعهإليق  ع     ئ 

 ابإلواإليك هخق جؤت    ق قاتفإلق قو ق لكه 0.05وفاار داوم   ملي وط 

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لنتائج العينة:

ق ااهط  العبييييييييييييييار  قويرهم

 قلحفإللآ

قالييقى 

 ق ععإليب 

ديعم  قو،فهم ق  ا م

 ق اقبيم

 وااه م %69.20 1.87 3.46 تأثرت دراستي 1

 وااه م %67.80 1.38 3.39 أبدي اع ابي بما ينشر 2

 وااه م %67.20 1.43 3.36 أزور صفحات املعارضة 3

من صفحاتهلحاولت التعرف ع)ى مطالق املعارضة  4  وااه م 67.20% 1.42 3.36 

 وااه م %67 1.4 3.35 تواص)ي قليل مع أفراد االسر  5

 وااه م %67 1.4 3.35 يسبق لي االنترنت مشكالت 6

 وااه م %66.40 1.63 3.32 أشارك في التصحيح 7
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 وااه م %66 1.38 3.3 اتابع اخبار كل  مدينة من تنسيقياتها 8

لوسيلة التعرف ع)ى االصدقاءاستخدم حساباتي  9  وااه م 64.60% 1.42 3.23 

 وااه م %64.40 1.39 3.22 أحاور املدونين فيها 10

 وااه م %63.40 1.39 3.17 استخدم حسابي  11

 وااه م %63.40 1.67 3.17 أشارك أصدقائي بااللعاب االلكتروني 12

 وااه م %62.60 1.53 3.13 اشترك في املنتديات 13

 وااه م %62.40 1.37 3.12 أتابع ما تنشره التنسيقيات 14

 وااه م %62.40 1.39 3.12 أقبل صداقات كل من يطلق صداقتي 15

 وااه م %60 1.41 3 أقارن ما تنشره التنسيقيات مع ما تبث  القنوات 16

 وااه م %60 1.41 3 ال أثق بالتنسيقيات ولكن أشاهد ما تنشره 17

للتاكد من املعلوماتاعود للكتق  18  وااه م 60% 1.35 3 

 وااه م %59.20 1.58 2.96 أتابع املواقع التي  تهتل باملوضوعات االقتصادية 19

 وااه م %57.20 1.38 2.86 أتواصل مع أصدقاء من مختلف البلدان 20

 وااه م %55 1.32 2.75 أتوق ع)ى ثقافات ا  تمعات االخرى  21

ثقافي بمطالعة النتاعمل ع)ى زياد   22  وااه م 54.40% 1.33 2.72 

 وااه م %54.20 1.43 2.71 ال أزور  إال صفحات املوال  23

24 

عدم حل  مشكالت الشباب من بطالة ومليرها هي السبق في 

 وااه م %53.80 1.38 2.69 حدوث األزمة

 وااه م %53.60 1.34 2.68 أخبر اسرتي بما ينشر 25

الصحف السوريةأشاهد مواقع  26  وااه م 53.40% 1.31 2.67 

 وااه م %53 1.3 2.65 أقبل إضافة صداقات 27

28 

يزودني االنترنيت بتفاصيل دقيقة عل مجريات األحداث في 

 وااه م %53 1.31 2.65 بلدي

 وااه م %52.40 1.32 2.62 أتابع املواقع التي  تهتل باملوضوعات االجتماعية 29

ع)ى حسابأثق بأصدقائي  30  وااه م 52.20% 1.37 2.61 

 وااه م %52.20 1.32 2.61 أحاو  نشر ثقافة الحوار 31

 وااه م %51.60 1.31 2.58 أتابع املواقع التي  تهتل باملوضوعات الثقافية 32

 وااه م %51.40 1.27 2.57 أقوم بمشاركات للمعارف واملعلومات 33

Page 121



     د. شاهر الشاهر                     رية أنموذجا                                     الحالة السو  الدور السياس ي  ملواقع التواصل االجتماعي االلكترونية

 

 

 

 وااه م %51.20 1.33 2.56 أثق بما تبث  الصحف الرسمية 34

 وااه م %51.20 1.3 2.56 ساعدني االنترنت في فهل مكونات ا  تمع 35

 وااه م %50.80 1.33 2.54 أتابع املواقع التي  تهتل باملوضوعات العلمية 36

 وااه م %50.80 1.37 2.54 يحقق لي االنترنيت حرية التعبير عن رأيي 37

االنترنتأناقش حو  ما ينشر ع)ى  38  وااه م 50.40% 1.29 2.52 

 وااه م %49.60 1.28 2.48 تعلمت أشياء جديد  ال اعرفها 39

 وااه م %49.40 1.6 2.47 استخدم االنترنت  40

 وااه م %49.20 1.37 2.46 أتابع املواقع التي  تهتل باملوضوعات السياسية 41

 وااه م %48.40 1.38 2.42 أسهل االنترنت في زياد   حد  األزمة السورية 42

 وااه م %47.20 1.36 2.36 أسهل التواصل االلكتروني في فضح حاالت الفساد 43

 ونمل  م %47 1.3 2.35 أتابع ما يكتق أصدقائي 44

 ونمل  م %37.80 1.12 1.89 انتقي أصدقائي بعناية 45

 ونمل  م %36.60 1.05 1.83 أتابع التطورات بشكل يومي 46

 

 اختبار الفرضيات: 

 الفروق بحسق العمر: .1

 

 قوع د قوع ي
ق ااهط 

 قلحفإللآ
 قالييقى ق ععإليب 

احصإلئآ 

 Zقا اهإلي 
 قوييقي قو اوم دها

19-21  2339 130.2180 27.95338 2.654 4053 .008 
 دقوم

22-26  1716 127.7736 30.30408 

 

ا فاار  Z 2.654احصإلئآ قا اهإلي  ( لج   ق عع م Zوط  يل قهامل قم ق اهإلي   هتعادلئ ) قواازيا قو هععك 

اهخق جن آ صحم قو يفعم قوص ي م  ب راع   0.05اهك   ملي وط وفاار قو اوم قابة قض ي  0.008داوم 

ج قوي ب قوعإلم و  هإلب ايفب بياق اق  داوم احصإليعم  ك وااهط ديعإل   ل  ويعإل  داي قو يم  ك ت يع

 هنم ه 21-19واملت  قوع ي اها وصإللح ق ااهط قألتو   ب قوع ي 

 الفروق بحسق ال نه:
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 قالييقى ق ععإليب  ق ااهط قلحفإللآ قوع د قله، 
  

 قنحفابم
 قوييقي قو اوم دها

405 2.404 30.62032 130.3458 1931 قوخكاي 

3 

.016 
 دقوم

 27.40421 128.1540 2124 قولإلث

 

اهك   ملي  0.016وفاار قو اوم  2.404وط  يل قهامل قم ق اهإلي   هتعادلئ لج   ق عع م  : 

اهخق جن آ صحم قو يفعم قوص ي م  ب راع  بياق اق  داوم احصإليعم  0.05وط وفاار قو اوم قابة قض ي 

ايفب واملت  قله،  اها وصإللح  ك وااهط ديعإل   ل  ويعإل  داي قو يم  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و  هإلب 

ق ااهط قألتو   ب قوخكايب ا  في قوهإلحنإلق هخ  قونتعجم اإلونإي اي  ل ط قلحعإلة قألهي م  ك قنها عإل  

قوعيبعمب قوتي رجعج  بء قأل  إلل ق ناوعم جيا  ك غإلوهراث  ل  قولإلثب و إل ججعج وفإلحم قواعئ ق اإلحم 

ت إل قق تنت  وط قوايإلوع  قاعا إل عم ري ب  ك بعض قألهيب وط قيرعإلد  و اص م  عج  ن  قولإلث ويإليلم اإلوخكايه

ويإلهك قولة لرئ وط عهج قولإلثب اهخ يف ل ا هععم قلحإلل  ك ارإلحم بي م  تو  و خكاي  ك واإلبعم ق اقعا 

 قووية العمه

 الفروق بحسق التعليل:

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. قوييقي 

Between Groups 301209.828 3 100403.276 130.275 .000 دقوم 

Within Groups 3122110.577 4051 770.701    

Total 3423320.404 4054     

 

اهك  0.000وفاار قو اوم  130.275وط  يل قهامل قم ق اهإلي قواهإلجط قألحإلدب لج   ق عع م ى :

صحم قو يفعم قوص ي م  ب راع  بياق اق  داوم اهخق جن آ  0.05  ملي وط وفاار قو اوم قابة قض ي 

احصإليعم  ك وااهط ديعإل   ل  ويعإل  داي قو يم  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و  هإلب ايفب واملت  قواع عله 

ا  في قوهإلحنإلق هخ  قونتعجم اي   ق ااب ق فاار قواع علي ق ير ا و شهل وط قوي يق  اق ع عإل  اقوي ية  ل  

وط قوايإلاي ااا قء قوي ب اواإلبعم ق اقعا قونيإلبعم اقوفعإلهعم اقوي ية  ل  قوا إل ج وا  قنحإلجهم وإل ج ينهل

ق اقعا اقوص يإل  قوتي ر يا وافا إل  اشكإلوعم بع إل جاع ك اإللحيقك قوفعإلس ي قويإليل  ك تنت  وط قوه  قق 

 قوعيبعم اعاقلب قألزوم قويإلي م  ك هاي مه

 ختبار شيفي :وملعرفة الفروق بين ا  موعات نستخدم ا
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 (I) تع عل (J) تع عل Mean Difference (I-J) Sig. 

 قوييقي

29.60618 ق  قدب قاا قئآ
*
 دقوم 000. 

35.86931  إللاب 
*
 دقوم 000. 

40.31769 عإلوعك
*
 دقوم 000. 

-29.60618- قاا قئآ ق  قدب
*
 دقوم 000. 

6.26313  إللاب 
*
 دقوم 000. 

10.71151 عإلوعك
*
 دقوم 000. 

-35.86931- قاا قئآ  إللاب 
*
 دقوم 000. 

-6.26313- ق  قدب
*
 دقوم 000. 

4.44838 عإلوعك
*
 دقوم 002. 

-40.31769- قاا قئآ عإلوعك
*
 دقوم 000. 

-10.71151- ق  قدب
*
 دقوم 000. 

-4.44838-  إللاب 
*
 دقوم 002. 

 

 من ال دو  نجد:

 بياق اتق وج ا م قواع عل قااا قئآ ابإلقك قنه ا إل  وصإللح قواع عل قااا قئآه  -

 بياق اتق وج ا م قواع عل قا  قدب وا قونإللاب اقلهإلوعك وصإللح قواع عل قو  قدبه -

 بياق اتق قواع عل قونإللاب اقواع عل قلهإلوعك وصإللح قواع عل قونإللابه  -

واع علي كإلق ري ت  اهإليج قارصإلل قله إلهت ب  عج  ك ت يعج اهخق وؤشي  ل   ق ك  إل قير ا ق فاار ق

 قوي ب قوعإلم ليا قازوم  ك هاي مب اهنإل ت ة ك اهإليج قرصإلل ق ير را نج  ك ق  إلوعم اغت هإل وط قواهإليجه 

 الفروق بحسق العمل :

 

 
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 قوييقي

Between Groups 147002.985 2 73501.492 90.903 .000 دقوم 

Within Groups 3276317.420 4052 808.568    

Total 3423320.404 4054     

اهك  0.000وفاار قو اوم  90.903وط  يل قهامل قم ق اهإلي قواهإلجط قألحإلدب لج   ق عع م ى :

راع  بياق اق  داوم اهخق جن آ صحم قو يفعم قوص ي م  ب  0.05  ملي وط وفاار قو اوم قابة قض ي 

 احصإليعم  ك وااهط ديعإل   ل  ويعإل  داي قو يم  ك ت يعج قوي ب قوعإلم و  هإلب ايفب واملت  قوع جه
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 وملعرفة الفروق بين ا  موعات نستخدم اختبار شيفي :

 

 (I) قوع ج (J) قوع ج Mean Difference (I-J) Sig. 

 قوييقي

15.43188 وات  حكاوآ  إليج  ط قوع ج
*
 دقوم 000. 

2.95830   ج  إلمل
*
 دقوم 026. 

-15.43188-  إليج  ط قوع ج وات  حكاوآ
*
 دقوم 000. 

-12.47357-   ج  إلمل
*
 دقوم 000. 

-2.95830-  إليج  ط قوع ج   ج  إلمل
*
 دقوم 026. 

12.47357 وات  حكاوآ
*
 دقوم 000. 

 

قنه ا إل  وصإللح ج ا م وط قله ال لج  بياق اتق وج ا م قوع ج  إليج  ط قوع ج ابإلقك 

قوع ج اإل يإليلم وا  إليج  ط قوع جب ا  في قوهإلحنإلق هخ  قونتعجم ايو تهل ايق هخق ويرهط اإل فاار 

قاعاصإلدب حعث اركاق اهإليج قارصإلل قووية العم واإلحم و عإلي تق بفبب   م ع ي هل  ل  دبا ركإلوع  

 قولة لرئه اهإليج قارصإلل هخ  كإلوايك حإلهاب صخص ي  ا قشة قك  ك

ت إل لج  بياق اتق وج ا م قوع ج قلخإلمل وا ق ات  قلحكاوآ وصإللح وج ا م قوع ج قلخإلملب 

ايعاي  قوهإلحنإلق ايق هخ  قونتعجم ع  ركاق ويره م ااابت  قوي إلا قلخإلمل حاقهب  ات عثب ت إل قق ع عا 

 حكاوعمهقنحي  قوتي تع ج ا جإليك ويإلهك قولة لرئ اقلحاهرب هك ع إل إل   إل م اور  

 وإل اإلو،فهم و فؤقل ق  ااا حال قلخ اق  قوتي جية ح إل قو هإلب لحج قألزوم قويقهنم  ك هاي م بي  

 تع د  قآليقء  ن  قو هإلب ق فا تإ اكإللئ قوناإليال ابك قوتف فج قواإليك :

 النسبة املئوية العبار  التسلسل

 %38 قلحاقي قوايني 1

 %32.5  ل  قويهإلبد ل قلهرش قوعيلآ قوفايب  ك حيبث  2

 %30.5 ويإليبم قو فإلد 3

 %25 ريوتق بيمل قوع ج و  هإلب 4

 %22 ا إلدة قو  إلي 5

 %18 قوع ج وط قعج قوايط بيط 6

Page 125



     د. شاهر الشاهر                     رية أنموذجا                                     الحالة السو  الدور السياس ي  ملواقع التواصل االجتماعي االلكترونية

 

 

 

 %17.5 قلحج قوفعإلس ي 7

 %15 قوع ج  ل  ز إلدة و  ام ق اقينم 8

 %11 ق فإلاقة اقوع قوم قاعا إل عم 9

 %10 قو هإلب قاها إلم ا اي قو يم  ك حج و يي  10

 

 

 التوصيات:

جاص ي قوهإلحث ااعيقء ق ز   وط قو يقهإل  قوع  عم ق  إل همب  ه ى و اع ك  ك ديقهم عاقلب وي دة  -1

 راع ك اإلو هإلب ااهإليج قارصإلل قووية العمه

 ق اهإلي قلحاقي ها قوفبعج اي ب قو هإلب قوفايب لحج قألزوم قوفاي مه -2

 اوعإلعهم ق  ف جطهقوايتع   ل  ويإليبم قو فإلد اكج  شكإلوث  -3

قوي إلء  ل  قوه إلوم اتق قو هإلب ااججإلد بديمل   دج ونإلهدهم  اتادهعا ق  دإلييا قلخإل دم اقهداي إلب  -4

 قاهتن إليق  قلخإليععم ااججإلد تف عي  اعاقلتق تع ج  ل  اويه

ل قوع ج  ل  ا إلدة قو  دإلي  اابعدإلد ق فدامل تق و  يح دم  اإل يقعهدم اق اإلبعدم ق فدا ية حتدإ رنجدز قا  دإل -5

 ايعج قواكإلوع  ايعصي و ةه

 قوع ج قله إللك وط  عج قوايط اوصلحم ق اقيطه -6

 قلحج قوفعإلس ي اا   ق جكاق قلحج قألونج اقواحع  وظزوم قوفاي مه -7

 ابعجه -8
أ
 ريهعخ ق فإلاقة اقوع قوم اقاعا إل عم عاا

 قه إلم اهإليج قا يم اكج  شكإلو إل اإلوع ج  ل  تع عك و  ام ق اقينمه -9

إل  قنها دددا ق ددد لآ اوؤهفدددإل  قو اوددددم قويهددد عم اقلخإل دددم  دددك حدددج و دددديي  قها دددإلم وؤهفددد -11

 قو هإلبه

 

 قائمة املراجع: 

منيييااج البحيييث وطيييرق التحلييييل اإلحصيييائي فيييي    العليييوم النفسيييية  دددإلدقب   اودددإلل  ادددا ح دددبب ا بدددؤقد  -1

 ه(1996ب قويإلهية: وياهم قأللج ا ق صي م)ب 3ب طوالتربوية واالجتماعية

ب قويدددإلهية:  دددإلول قويادددب)ب سيييكولوجية اليييرأي العيييام ورسيييالت  الديموقراطيييية ب ادددا ز ددد ب  ح ددد  ح دد   -2

 ه(1968

 ه(1997ب قويإلهية: دقي قونه م قوعيبعم)ب 2أ بعلل السياسة عيل وعا به إل عج ب ا اوي اد  -3
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 ه(1995ب وصي: عإلوعم ح اقق)ب الوجيز في علل السياسةبفعالآب داي م ش عك  -4

ب قويددإلهية: قو ع ددم ق صددي م قوعإلوددم و ياددإلب)ب العييام فييي القييررن الكييريلالييرأي حددإلرلب وي دد   هدد  قويددإلدي  -5

 ه(1998

 ؤر ي قوع لي اهإليج قو ديم ا  تواصل الشباب ال امعي من خال  الشبكات االجتماعيةحإلبظ   ه    -6

 ه(2011ب   إلق: عإلوعم قوهة قء)  ك عم قو يم   داق  تعهت  اتملعت 

وصي: دقي )(ب 81ب يعل )سلسلة دراسات وبحوث إعالميةحهإلبب  هإلهعإل  قوي ب قوعإلمب وي   ونت   -7

 ه(1998ب قو جي و ، ي اقواازيا

حفددطب   ددي شددهكإل  قوعيعددإل  قاعا إل عددم قوا إل  عددم اإلولة لددئ ايهددإليج قو  ددإليعإل   لدد   شدديى عدديل  -8

العلميييييييي األو   األسييييييير  واإلعيييييييالم امليييييييؤتمر قوعيعدددددددإل  قاعا إل عدددددددم اقارصدددددددإلوعم وظهدددددددية ق صدددددددي م اقوي ي دددددددمب 

 ه(2009ب قويإلهية: ك عم قو يم)قلهزء قونإللآب بو قجيب   بوتحديات العصر

ب قويدددددإلهية:  دددددإلول قويادددددب)قألهددددد  قونإي دددددم اقلهاقلدددددب ق نههعدددددمب  باليييييرأي العيييييامحفدددددطب هددددد ت  وي ددددد   -9

 ه(2000

امليؤتمر العلميي دور وسيائل قود قغي  ق عإللهدم قوخدح عم و ندايق  قوعيبعدم  دك قوخدحإلبم قألوت تعدم  وج ب  -10

 ه(2011ب ايب : عإلوعم قوت واك)  ك عم قو يم  االعالم في التحوالت ا  تمعية في الوطن العربي

و  ع اودددإل  يفددداقق  ق ا دددإلد قله  ددداي ق صددديب  لددد  اهدددإليج قو ددديم قواي ع جدددم اقلح جندددم ت صددد ي  ح ددد   -11

ايبددد : )  ك عددم قو دديم  املييؤتمر العلمييي دور وسييائل اإلعيييالم فييي التحييوالت ا  تمعييية  2011جنددإلجي  25  نددإلء  دداية 

 ه(2011ب عإلوعم قوت واك

امليييؤتمر    ددد اب  تمل عدددم قوخدددحإلبم قووية العدددم ويفددد يقاإل  قوفعإلهدددعم  دددك قودددايط قوعيلدددآ هددد  قلحدددإلبظ  -12

 ه(2011ب ايب : عإلوعم قوت واك)ك عم قو يم    يةالتحوالت  ا  تمععالم في العلمي دور وسائل اإل 

اتدد ا : )ب املفيياهيل واإلشييكاليات ميين الحداثيية إلييى العومليية -سوسيييولوجيا الثقافيية هدد  قوملندديب   ددإلد  -13

 ه(2006ب ويتز ديقهإل  قواح ة قوعيبعم

 ه(1999ب قويإلهية: دقي قو يي قوعيلآ)ب الرأي العام وطرق قياس  بقوعه  إلي   -14

قوعيالددمب داي واقعدا قوااق ددج قاعا دإللك  ددك ري تدا ق دداقينتق قأليدلعدتق  لدد  ق  دإليتم  ددك قلحدديقك حدإلرل  -15

بعنداقق    ورقية مقدمية للميؤتمر العلميي السيابع عشيرقله إلهت بب  ديقهم وع قلعم  ل  قونيإلاعتق  دك ايبددد   ب 

 ه(2012ب ك عم قآلدقب: عإلوعم بعيدو عإل) يإلبم قواملعت  ب 

العمييوية فييي مواقييع التواصييل االجتميياعي وأثرهييا فييي تحسييين الييوعي السياسيي ي لييدى طلبيية قوعلددكب وعنددإل  -16

 ه(2011ب ك عم قاعاصإلد عفل قوع ام قوفعإلهعم)ه جامعة النجاح الوطنية

شدددهكإل  قوااق دددج قاعا دددإللك  –وددديقد  داي قو ددديم  دددك ر، دددعط قلحددديقك قوفعإلسددد ي قوعيلدددآ كإلودددج  ايشدددع   -17

  
أ
 ه(2011ب   إلق: ك عم قو يم عإلوعم قوهة قء)  لعلمي وسائل اإلعالم أدوات تعبير وتغييراملؤتمر ال ااعإل
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ق نصدددددايب ردددددي ت  شدددددهكإل  قوااق دددددج قاعا دددددإللك  لددددد  ع  ددددداي ق ا يدددددتقب ديقهدددددم ويإليلدددددم و  اقعددددداوي ددددد   -18

 ب 
أ
قوعيبعددم  ددك  قألكإلدج عددم)ب رسييالة ماجسييتير ملييير منشييور قاعا إل عددم اق اقعددا قووية العددم  قوعيبعددم ال ااعددإل

 ه  (2012ب قو قل إليك: وج   ك عم قآلدقب اقوة اعم

دو دددك: دقي)ب سوسييييولوجيا التحيييديات اإلعالميييية فيييي اليييوطن العربييييقنهعددد لب   هددد هاي دددثب  لدددك  -19

ه(1996ب وع 
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     الدكتور محسن الندوي                مجاالت التعاون األمني والعسكري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

ألمانيا-. الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

مجاالت التعاون األمني والعسكري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

Areas of Security and Military Cooperation between Morocco and the Gulf 

Cooperation Council 

 الدكتور محسن الندوي 
بحاث والدراسات اإلستراتيجية والعلقات الدوليةرئيس املركز املغربي لل 

nadoui_mohcen@yahoo.fr

 

: امللخص ) باللغة العربية (  

تربط املغرب ودول الخليج عالقات مهمة في هذا املجال األمني والعسكري،عكسه التنسيق القائم بين املغرب وعدد من دول الخليج خالل 

باإلضافة للتعاون األمني واالستخباراتي ملحاربة تنظيم الدولة  .عديدة, ابتداءا من حرب الخليج وصوال إلى األزمة اليمنية الحاليةمحطات 

 اإلسالمية و كذا التعاون األمني من اجل صد النفوذ اإليراني املتنامي باملنطقة.

دول الخليج مافتئ يتطور سنة بعد أخرى، حيث ان املغرب شارك في القضاء فهذا التعاون األمني والعسكري الثنائي بين املغرب وعدد من 

ـــراق للكويت، وإْن لم  1990على حركة جهيــنة في نهاية السبعينيات بالسعودية وأرسل قوات لحفر الباطن بالسعودية عام  بعد دخول العـ

كثافة في اإلمارات، وبشكل رسمي، "ففي األسبوع األول من نوفمبر تشارك هذه القوات بالحرب، والخبراء األمنيين املغـــاربة يتواجدون ب

أعلن املغرب أنه سيزيد من الدعم االستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مما يكثف من مشاركته  2014

 «.الدولة اإلسالمية»في التحالف ضد ما ُيسمى بـ تنظيم 

ري واالستخباراتي بعد دعوة "مجلس التعاون الخليجي" امللكيات العربية الشقيقة له، املغرب واألردن، للدخول كما ويأتي االتفاق العسك

. ويبدو أن دول "مجلس التعاون الخليجي" تريد أن تتطور لتنتقل من كونها كتلة سياسية واقتصادية 2014في تحالف عسكري في أبريل 

مليار دوالر، وذلك بعد أن كان املجلس  5حزمة مساعدات لكال البلدين بمبلغ  2012س في عام بحتة ملحور ملكي سني. بعد أن قدم املجل

 في أعقاب الثورات العربية.  2011قد خفف من املساعدات االقتصادية في عام 

هو املوقف املغربي هو موقف مساند لدول مجلس التعاون الخليجي اتجاه أية استفزازات إيرانية، ف إنمن جهة أخرى ، 

موقف مساند لإلمارات العربية السترجاع سيادتها على الجزر الثالث أبو موس ى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، ويدعو إلى العمل على حل 

 .هذه القضية بالطرق السلمية، وعلى أساس احترام مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف وحسن الجوار وااللتزام بالقوانين واألعراف الدولية

عم املغربي لدول املجلس في مواجهتها للخطر اإليراني وخصوصا االدعاءات اإليرانية بحق البحرين واملوقف من الخالف باإلضافة للد

السياس ي بين إيران والسعودية على خلفية حادث اقتحام السفارة السعودية وقنصليتها في إيران.

مجلس التعاون الخليجي: 3 التعاون العسكري : 2التعاون األمني  :1: الكلمات املفتاحية
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Abstract 

Morocco and the Gulf countries have important ties in this security and military field, as reflected by the existing 

coordination between Morocco and a number of Gulf countries during several stages, since the Gulf War until the 

current Yemeni crisis. In addition to security and intelligence cooperation to fight the organization of the Islamic state 

and also security cooperation to counter Iran's growing influence in the region.  

This bilateral security and military cooperation between Morocco and a number of Gulf countries has been developing 

year after year, as Morocco participated in the elimination of the movement of Juhayna in the late seventies in Saudi 

Arabia and sent troops to the region of "Hafr al-Batin" in Saudi Arabia in 1990 after the entry of Iraq to Kuwait, although 

these forces did not participate in the war. Moroccan security experts are heavily present in the UAE, and officially, "In 

the first week of November 2014, Morocco announced that it would increase its intelligence and military support to the 

United Arab Emirates, which intensify its participation in the alliance against the so-called “Islamic State”. 

The military and intelligence agreement comes after the Gulf Cooperation Council (GCC) invited its sister Arab 

kingdoms, Morocco and Jordan, to enter into a military alliance in April 2014. It seems that the GCC countries want to 

evolve from a purely political and economic bloc to a Sunni monarchy. After the Council in 2012 provided a package of 

aid to both countries of $ 5 billion, and this was after the Council had eased economic aid in 2011 in the wake of the 

Arab revolutions. 

On the other hand, the Moroccan position is a supportive position of the Gulf Cooperation Council countries 

towards any Iranian provocations. It is a supportive position for the UAE to regain its sovereignty over the three islands 

of Abu Musa, Lesser Tunb and Greater Tunb, and calls for resolving this issue peacefully, based on respect for the 

principles of the Islamic religion, good neighborliness and adherence to international laws and norms. In addition to the 

Moroccan support to the council countries in confronting the Iranian threat, especially the Iranian claims against 

Bahrain and the position of the political row between Iran and Saudi Arabia regarding the storming of the Saudi 

embassy and its consulate in Iran. 

Keywords Security Cooperation -  Military cooperation- Gulf Cooperation Council
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 تقديم

التعاون األمني والعسكري الثنائي بين املغرب وعدد من دول الخليج يتطور منذ ثمانينيات القرن املاض ي، إن 

فإضافة للتحالف والتقارب السياس ي كان التعاون األمني ومنذ نهاية السبعينيات وثيقا، فاملغرب شارك في القضاء على 

بعد دخول العــــراق للكويت،  1990فر الباطن بالسعودية حركة جهيــنة نهاية السبعينيات بالسعودية وأرسل قوات لح

جدد  2007وفي بيان مشترك عقب ختام زيارة ملك السعودية للمغرب سنة وإْن لم تشارك هذه القوات بالحرب، 

يرة، .أما خالل األعوام األخ الطرفان إدانتهما لإلرهاب بجميع أشكاله وصوره مما يمثله من تهديد للسلم واألمن الدوليين

الخبراء األمنيين املغـــاربة يتواجدون  كان البارز في التعاون األمني بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، هو تواجد

أعلن املغرب أنه سيزيد من الدعم االستخباراتي  2014بكثافة في اإلمارات، وبشكل رسمي، "حيث في األسبوع األول نوفمبر 

إلمارات العربية املتحدة، مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد ما ُيسمى بـ تنظيم والعسكري الذي يقدمه لدولة ا

 1«.الدولة اإلسالمية»

"ان تطورات الوضع العراقي السوري بعد إعالن تنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام "الخالفة"، كشف عن 

أمريكية عن مرابطة طائرات عسكرية مغربية من تعاون عسكري متطور بين دول الخليج واملغرب حيث أوضحت تقارير 

في دولة اإلمارات العربية وان هذه الطائرات بدأت بمشاركة قوات التحالف الدولي هجماتها على مواقع تنظيم  F16نوع

في العراق وان هذا التعاون جاء بعد قبول املغرب طلب اإلمارات العربية املتحدة لبعث وفود عسكرية للخليج « داعش»

ن حضور امللك محمد السادس الستعراض عسكري بأبي ظبي يؤكد هذا التعاون العسكري وهو ما شجع على االعتقاد وا

بإمكانية ضم املغرب للحلف العسكري الخليجي الذي قررت قمة الدوحة تشكيله على غرار حلف الناتو دون أن يكون 

 2".ك االستراتيجيعضوا في مجلس التعاون الخليجي، واالكتفاء بمنحه وضعية الشري

إذا كان حرص املغرب على توثيق عالقاته مع بلدان الخليج الهدف منه سياس ي هو كسبها إلى جانبه في قضية 

ظل يحافظ على وحدته الترابية بالشكل الذي يضمن به املحافظة على التوازن الجيوسياس ي في املنطقة املغاربية، فقد 

دة، وإنهاء التوتر حمقدمتها اململكة العربية السعودية و اإلمارات العربية املتمتانة العلقات مع الدول الخليجية وفي 

اإلعلمي مع قطر الذي ساد في بعض املحطات دون أن يغير من حقيقة التقارب املغربي الخليجي بدواعي التشابه في 

سر حاكمة بالوراثة واالرتكان املرجعيات الحاكمة املتسمة كما كانت تسمى دائما باملحافظة مع وجود أنظمة ملكية وأ

إلى الشرعيات التاريخية، مقابل األنظمة الثورية التي كانت تدغدغ املشاعر القومية العربية في زمن الناصرية و 

 حركية حزب البعث في سوريا و العراق.

فالدارس للعالقات السياسية والتبادل الدبلوماس ي في العصر الحديث بين املغرب  ودول مجلس التعاون الخليجي،   

البد وأن يتطرق إلى االتفاقيات واملعاهدات السياسية واألمنية قديما وحديثا ألنها تؤدي إلى فهم أعمق لدور الدبلوماسية 

تنفيذية إلدارة العالقات الدولية الخارجية لتحقيق املصالح واألهداف والسياسة الخارجية بين الطرفين كأداة عمل 

الوطنية بالطرق السلمية. ال شك أن العوامل الدينية و الحضارية املشتركة بين املغرب ودول الخليج، ووجود مصالح 

اختاره املغرب وعبر مشتركة تجمع بينهما ساعدت على إنشاء عالقات  وصالت وطيدة بين الجانبين، وهو اختيار أساس ي 

بمدينة طنجة: " إن املغرب جزء ال  1947أبريل  10عنه قبل اإلستقالل املغفور له محمد الخامس في خطاب ألقاه في 

يتجزأ من األمة العربية، يسره ما يسرها و يحزنه ما يحزنها، وال يقبل أن يراها مفككة األوصال أو متطاحنة  فيما بينها ... و 

 3د ثوابت سياسة بالدنا".هذا نهج يمثل أح

                                                           
ق علقاته مع دول الخليج ضد تنظيم سكثيفيل ڤيش-1

ّ
، لكن يهمل تهديد الجهاديين العائدين، معهد واشنطن، «الدولة اإلسلمية»، املغرب يوث

3/11/2014 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis 
  2014            /13/12، اللندنيةجريدة القدس العربي  -2
 .40، ص1990، مطبوعات القصر امللكي، 36إنبعاث أمة، الجزءكتاب  -3

Page 131

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/vish-sakthivel


      الدكتور محسن الندوي                                                            مجاالت التعاون األمني والعسكري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

 

 

ألمانيا-. الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

وإن ما يميز العالقات املغربية الخليجية عن بقية الدول، أن كل متغير جيوسياس ي باملنطقة ال يزيد في هذه العالقة 

سوى تقارب وتعاون أكثر من السابق، فعلى الرغم مما تتميز به مجموع دول مجلس التعاون الخليجي من انغالق على 

ألية دولة غير الدول الست التي وضحها امليثاق الداخلي للمجلس على سبيل املثال، إال أن نفسها وعدم منح العضوية 

الثقة التي يحظى بها املغرب عبر التاريخ، جعلت منه وجهة ترضاها الحكومات الخليجية، ولعل خير دليل هو عدم توجيه 

الثقافي املشترك، بل ورفض طلب االنضمام دعوة انضمام إلى دولتي اليمن والعراق على الرغم من القاسم الجغرافي و 

 الذي تتقدمان به إلى اآلن، واالكتفاء بترئسهما بعض لجان املجلس.

وفي سياق االنتصار للقضايا العربية واإلسالمية العادلة وللشرعية الدولية، يأتي أيضا دعم دول مجلس التعاون 

، شاركت في 1975خليجية في املسيرة الخضراء "في سنة  دول حيث شاركت  الخليجي للمغرب في استكمال وحدته الترابية

وأيضا 4.املسيرة الخضراء، السترجاع األقاليم الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان واإلمارات"

خيمة دعم املغرب في املقابل السترجاع اإلمارات لجزرها الثالث: طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين إلمارة رأس ال

وجزيرة أبي موس ى التابعة إلمارة الشارقة، وكذا وقوفه إلى جانب دول املجلس في عدد من االنعطافات التاريخية. وخاصة 

مع تعاظم خطر اإلرهاب؛ السيما مع الصعود السريع واملفاجئ لبعض التنظيمات املتطرفة إلى أن أصبحت تشكل تحدًيا 

ا للدولة الوطنية، وغدت مصدر تهد ا؛ كتنظيم الدولة اإلسالمية في وجوديًّ ا وخارجيًّ يد الستقرار دول املنطقة، داخليًّ

ا بـ"داعش  يستوجب توحد الرؤى واملواقف العربية لوقف مده الخطير عربيا ودوليا.."العراق والشام املعروف إعالميًّ

ات إيران السياسية في املنطقة وقد لعبت املتغيرات اإلقليمية والدولية وكذلك األوضاع الداخلية لدول الخليج وطموح

دورا رئيسيا في تحديد طبيعة العالقات  بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي وانحصار رقعتها أو اتساعها، ففي 

ثمانينيات القرن املاض ي وأثناء الحرب العراقية اإليرانية كانت الدول الخليجية بفضل وجود العراق كقوة إقليمية رادعة 

 5تهديدات اإليرانية" ومشروع تصدير الثورة.بمأمن من "ال

لكن انهيار العراق وخروجه من الساحة السياسية في أعقاب الغزو األمريكي غير املعادلة وموازين القوى لصالح 

إيران، وجعل األنظمة الخليجية مكشوفة أمام "الخطر اإليراني" السيما بعد تكريس النظام اإليراني لنفوذه وتعزيز 

العراق من خالل الجماعات واألحزاب والحكومة الشيعية املوالية له وهذا ما أضفى من بين األمور األخرى طابعا  مكانته في

 .6مذهبيا إلى جانب الطابع السياس ي على جوهر الصراع القائم بين األطراف

اسية التي تعاقبت على لقد كانت إيران وما زالت مصدر تهديد وعدوان على منطقة الخليج العربي، فجميع األنظمة السي

 حكم إيران كان يراودها حلم السيطرة على منطقة ودول الخليج العربي.

إنما هل هذا التعاون األمني بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي كان مثاليا في جميع الظروف ام كانت 

 تتخله توترات ؟ 

يخ واملنهج الوصفي التحليلي انطالقا من مبحثين سوف نرى ذلك من خالل املنهج الذي اعتمدناه وهو املنهج التار 

 أوالهما يتحدث عن مجاالت التعاون األمني وثانيهما يتحدث عن التعاون في املجال العسكري بين الطرفين.

 

 

 

                                                           
 75، ص: 2016،  533مجلة درع الوطن، العسكرية االستراتيجية، االمارات، العدد-4
ة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق طنج أطروحةد.محسن الندوي ، العلقات االقتصادية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، - 5

 2016/2017املغرب 
 التوتر بين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة"،  - 6

http://alquds.com/news/article/view/id/356172  08/09/2012، تاريخ االطلع. 
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  التعاون األمني بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: املبحث األول: مجاالت

 اإلرهاب: كافحةم املطلب األول: في

 املستوى العربي والدوليعلى  -1

وزادت حدة املعاناة في العصر  الوطني لقد عانت املجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ من ظاهرة اإلرهاب عبر

 الحديث، حيث أصبحت ظاهرة عاملية، األمر الذي يستلزم جهودا الحتوائها والتصدي لها. 

ة، عقد مؤتمر دولي باململكة العربية السعودية ومن الجهود التي أبانت عنها الجهود العربية ملحاربة الظاهر 

 .7حضرته عديد من دول العالم والدول العربية وصدرت عنه توصيات 2005فبراير  08إلى  05ملحاربة اإلرهاب من 

في تهديده لالستقرار السياس ي والهوية الوطنية  وبجانب مخاطر اإلرهاب األمنية، تتمثل مصادره األخرى 

وثمة أسباب عدة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تحالفات إقليمية ودولية؛ بالنظر إلى ما  والتماسك االجتماع

 :لهذه التهديدات من سمات؛ أهمها

االمتداد املكاني الجيوستراتيجي للتداعيات املباشرة وغير املباشرة لهذه التهديدات، وتخطيها الحدود  -

 .قريب والبعيد في آٍن مًعاالجغرافية للدولة الواحدة، إلى دول الجوار ال

االمتداد الزمني للتأثيرات املحتملة لهذه املخاطر، وتجاوزها الحاضر إلى املستقبل؛ مما يجعل كلفتها املالية  -

ا للتغلب عليها  .والسياسية تتجاوز طاقة أي دولة منفردة، ويتطلب تكاتًفا وتعاوًنا جماعيًّ

ليج بالعالم في إطار استراتيجية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، فهناك وباإلضافة إلى االتفاقيات التي تجمع دول الخ

اتفاقيات تربط األطراف الخليجية على الصعيد اإلقليمي، حيث وقعت الدول العربية على "االتفاقية العربية ملكافحة 

اتيجية األمنية ملكافحة أقرت دول مجلس التعاون الخليجي االستر ، كما 1998أبريل  22اإلرهاب" في القاهرة بتاريخ 

، وأصدرت في العام ذاته إعالن مسقط بشأن مكافحة اإلرهاب. ولقد توصلت 2002التطرف املصحوب باإلرهاب في عام 

والتي أتت في سياق اتفاقية م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون ملكافحة اإلرهاب 2004دول املجلس في العام 

تشكيل لجنة أمنية  2006كما تم في العام . 1987ن الخليجي في القمة التي عقدت في الرياض أمنية أقرها مجلس التعاو 

 دائمة مختصة بمكافحة اإلرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كإحدى اللجان األمنية املتخصصة .

اآلفة، ولقد عكس تنظيم اململكة السعودية ملؤتمر مكافحة اإلرهاب تلك الرغبة األكيدة في محاصرة تلك 

وإعطاء االنطباع لدى الدول الكبرى بأن العربية السعودية تعمل باتجاه الحملة الدولية بعدما اتهمت بأنها مصدرا من 

 .8مصادره

كما انضمت الدول الخليجية إلى معاهدة منظمة املؤتمر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدولي التي أقرها مؤتمر 

 . 19999 يوليو 1يونيو إلى  28وزراء خارجية املنظمة في دورته السادسة والعشرين املنعقدة في بوركينافاسو في الفترة من 

 اعتمدهالصت إلى إقرار االستراتيجية األمنية العربية التي وفيما يخص الجهود العربية في هذا املجال فقد خ

، وقد نصت على ضرورة الحفاظ على أمن الوطن العربي وحمايته من 1983مجلس وزراء الداخلية العرب في عام 

 محاوالت اإلرهاب والتخريب املوجه من الداخل والخارج.

عربية ملكافحة اإلرهاب" في اجتماع وزراء الداخلية ظهرت للمرة األولى فكرة إبرام "اتفاقية  1987وفي العام 

 1990العرب، وبدأت أولى الخطوات العملية إلقرارها في مطلع التسعينات، إال أن حرب الخليج الثانية التي اندلعت سنة 

تلتزم اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب مدونة قواعد سلوك  1996نتيجة غزو العراق للكويت جمدت الجهود. وفي عام 

                                                           
 www.nofa.gov.saموقع وزارة الخارجية السعودية على األنترنت: - 7
امعة محمد تركي سعد عبد هللا تركي، اململكة العربية السعودية ومحاربة اإلرهاب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام ج - 8

 .90، ص: 2006-2005سنة الجامعية الخامس، الرباط، ال
  ،05دراسة حول تشريعات مكافحة اإلرهاب في دول الخليج العربية واليمن، منظمة األمم املتحدة، املكتب املعني باملخدرات والجريمة، ص:  - 9
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ألمانيا-. الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

بموجبها الدول األعضاء باملجلس بعدم دعم األعمال اإلرهابية، والحيلولة دون استخدام أراضيها للتخطي ألعمال إرهابية 

وعدم توفير املالذ اآلمن للعناصر اإلرهابية، كما تتعهد بتضييق الخناق على العناصر اإلرهابية ومنع تسللها عبر حدودها 

ة إلى تبادل املعلومات في مجال إجراءات التحري والقبض على الهاربين أو املحكومين عليهم وإقامته على أراضيها، باإلضاف

 .10في جرائم إرهابية

وكان امللك  الراحل عبد هللا بن عبد العزيز )ولي العهد آنذاك( الذي دعا إلى إنشاء مركز ملكافحة اإلرهاب في 

، ويذكر أن 2011الجمعية العامة ذلك في أواخر سبتمبر تحت مظلة األمم املتحدة، وقد أقرت  2005املؤتمر سنة 

ملوجة من الهجمات التي شنتها تنظيم القاعدة استهدفت مقرات أمنية  2006و 2003السعودية تعرضت ما بين عامي 

ومنشآت حكومية وأماكن سكن خاصة باألجانب أوقعت العديد من القتلى، ويخضع املئات من األشخاص للمحاكمة 

 ة التخطيط أو املشاركة في الهجمات.حاليا بتهم

إن تعاظم خطر اإلرهاب؛ السيما مع الصعود السريع واملفاجئ لبعض التنظيمات املتطرفة إلى أن أصبحت 

ا؛ كتنظيم الدولة  ا وخارجيًّ ا للدولة الوطنية، وغدت مصدر تهديد الستقرار دول املنطقة، داخليًّ تشكل تحدًيا وجوديًّ

ا بـ"داعشاإلسالمية في العراق و  يستوجب توحد الرؤى واملواقف العربية لوقف مده الخطير  ."الشام املعروف إعالميًّ

 عربيا ودوليا.

 على املستوى الثنائي -2

تستدعي هذه التهديدات واملخاطر من دول الخليج إعادة النظر في طبيعة تحالفاتها العسكرية القائمة 

الخليجي في -والدولية، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الخليجيواملحتملة، مع القوى العربية واإلقليمية 

وقد انخرطت دول الخليج بالفعل في العديد من التحالفات األمنية .إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لس التعاون للتحالف والسياسية والعسكرية من أجل التصدي لتلك املخاطر؛ وفي هذا اإلطار كان انضمام دول مج

علن عنه ملواجهة تنظيم "داعش" في غشت 
ُ
 .2013الدولي ملكافحة اإلرهاب بقيادة الواليات املتحدة األميركية، الذي أ

وقد نشط مجلس التعاون الخليجي في عدة اجتماعات من أجل "التضامن الخليجي" ومن أجل التحذير من 

في بيان مباشر  1/8/2014. وحذر امللك الراحل عبد هللا بن عبد العزيز في مخاطر اإلرهاب على املنطقة وعلى الغرب ذاته

الغرب من أن خطر تنظيم الدولة اإلسالمية واإلرهاب في املنطقة سينتقل إلى عقر دارهم وأنه البد من تحالف دولي 

 . 11 ضده

ذات الصلة بمكافحة من جهة أخرى، يقوم املغرب، الذي يساير تشريعه الداخلي كّل االتفاقيات الدولية 

إال أنه في تطبيق هذا القانون  2003 ماي 28املتعلق بمكافحة اإلرهاب في  03.03حيث عمل على إصدار قانون  اإلرهاب،

حصلت خروقات عديدة في حقوق اإلنسان ودعت أكثر من جهة إلى تعديله ومنهم وزير العدل والحريات الحالي مصطفى 

الذي يقول عن القانون: "كنت دائما أقول وما زلت أنه بعد إقرار قانون اإلرهاب، وبعد التعديالت التي أدخلت  ،الرميد

عليه وبعد أن تبين فعال أن هناك إرهابا في املغرب على الرغم من الخالف حول حجمه وطريقة التعامل معه، إن املشكلة 

                                                           
 .5املرجع السابق ص: - 10
التحذير من خطر اإلرهاب والجماعات التي تمارسه باسم الدين، : 1/8/2014تضمنت الكلمة التي ألقيت بالنيابة عن العاهل السعودي في  -11

ة اإلرهاب، والتنبيه إلى املجازر الجماعية املرتكبة في فلسطين، وانتقاد عدم تفاعل املجتمع الدولي بشكل جدي مع فكرة قيام املركز الدولي ملكافح

من امللك عبد هللا ألطراف متورطة في تمزيق العالم اإلسلمي"، جريدة التي طرحتها السعودية في وقت مبكر. انظر: سعود الريس، "خمس رسائل 

 02/08/2014الحياة بتاريخ 

  .2/8/2014وأنظر أيضا: "خادم الحرمين: املتخاذلون سيكونون ضحايا اإلرهاب"، الشرق األوسط 
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ماي  16في الحمالت األمنية التي شابتها تجاوزات خاصة بعد أحداث  ال تكمن في قانون اإلرهاب في حد ذاته وإنما تكمن

 .12اإلجرامية، يضاف إلى ذلك عدم االحتياط الالزم والضروري دائما لآلخر بضمانات املحاكمات العادلة"

وعموما فإن املغرب منخرط بشكل جدي ومسؤول في الجهود التي يبذلها املجتمع الدولي ملكافحة هذه الظاهرة 

( 2004) 1540( و2001) 1373( و1999) 1267خالل اللجان الثالث التي أنشأها مجلس األمن بموجب القرارات: من 

املتعلقة على التوالي بوضع وتنفيذ عقوبات ضد طالبان والقاعدة، ومكافحة اإلرهاب ومنع انتشار األسلحة النووية 

ية ملكافحة اإلرهاب فقد اعتمد قانون يتعلق بدخول األجانب والكيماوية والبيولوجية. باإلضافة إلى االستراتيجية العامل

وإقامتهم في املغرب والهجرة غير الشرعية. وقد تزامن تنفيذ هذا القانون مع إنشاء مرصد وطني وإنشاء مديرية للهجرة 

 .1999ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية عام 

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في  35.15وقد صادق مجلس النواب املغربي على مشروع قانون رقم 

بين حكومة اململكة املغربية وحكومة  2015مارس  17املجال األمني ومكافحة اإلرهاب، املوقعة بالدار البيضاء في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي أوضحت من خلله الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

بوعيدة، في معرض تقديمها لهذا املشروع، أن هذه االتفاقية تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين الطرفين امباركة 

في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها املختلفة ، واملساهمة في تطوير العلقات الثنائية بين البدين في مجال حفظ 

 األمن والنظام العام وضمان حقوق اإلنسان وحرياته.

املغرب، خصصت اللجنة التنفيذية لفرع مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن )لجنة  ملجهوذاتوكتتويج 

حيزا هاما في تقريرها لإلشادة بالتزام  2005مارس  18إلى  14مكافحة اإلرهاب( في أعقاب زيارتها للمغرب خالل الفترة من 

 .13املغرب ومساهمته القيمة في الجهود الدولية ضد اإلرهاب

ّور املغرب في إطار حربه االستباقية على الخطر اإلرهابي دينامية هامة مع شركاء له من مختلف دول لقد ط

املنطقة اإلفريقية والعربية، وأيضا دول العالم، في التكوين وفي تقاسم املعلومات االستخباراتية والتعاون العسكري 

ن األحداث االرهابية التي عرفتها باريس بتاريخ واخص بالذكر هنا تعاون املغرب االستخبارتي مع كل فرنسا بشأ

الداخلية املغربية،حسب قناة س ي ان ان أخرى منها بلجيكا حيث جاء في بيان لوزارة  أوروبية؛ ورغبة دول 13/11/2015

بالده في األمريكية" إن العاهل البلجيكي امللك فيليب اتصل هاتفيا بملك املغرب محمد السادس ليعبر له عن رغبة حكومة 

.14"طلب مساعدة وثيقة ومتقدمة في مجال األمن واملخابرات من اململكة املغربية"

التعاون األمني بين املد والجزر -3

لقد تسبب ملف اإلرهاب بش يء من الجفاء في العالقات بين اململكة املغربية والعربية السعودية من صيف 

اء ما عرف وقتها بقضية "الخلية النائمة" لتنظيم القاعدة الذي . وبالضبط تاريخ إلقاء القبض باملغرب على أعض2002

اتهم فيها موطنون سعوديون بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في شمال املغرب ضد مصالح أمريكية. فالسلطات 

وضوع وثانيا السعودية لم تستسغ الطريقة التي تصرفت بها نظيرتها املغربية في هذه القضية، أوال لعدم استشارتها في امل

سبتمبر، وهذا اإلحساس هو ما  11لتسويقها اإلعالمي الكبير في وقت كانت هي عرضة للتضييق من قبل األمريكيين منذ 

 .15ظلت السلطات السعودية فيما بعد تستحضره في كل حدث له صلة بالعالقات مع املغرب

تاريخ انعقاد مؤتمر دولي ملكافحة اإلرهاب في السعودية  2005وبقيت األمور على ما هي عليه إلى حدود سنة 

حيث شارك املغرب في املؤتمر وتبنى بحماس دعوة إنشاء "مركز دولي ملكافحة اإلرهاب" بغرض تبادل املعلومات بشكل 

تاريخ  www.justice.gov.maموقع وزارة العدل املغربي على األنترنت:  10/02/2012مصطفى الرميد في حوار مع جريدة الشرق األوسط يوم  - 12

.07/09/2012االطلع يوم 
 www.diplomatie.maون املغربية موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعا - 13
 http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/11/24/belgium-morocco-cooperation-securityاالمريكية   cnnموقع قناة   - 14
.194ص: أبحاث،التقرير التاسع،- االجتماعية الرباط ،منشورات ،مركزالدراسات واألبحاث في العلوم 2006/2010التقرير االستراتيجي املغربي، -15
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فقد وجد املغرب في هذا االقتراح ما يمكن وصفه بالتحول في فوري من جهاز آلخر، والحيلولة دون وقوع أحداث إرهابية. 

املنهجية املعتمدة من طرف السعودية ملكافحة اإلرهاب قربها أكثر من تلك املعتمدة في املغرب منذ تفكيك الخلية 

 .16النائمة

بجميع  جدد الطرفان إدانتهما لإلرهاب 2007وفي بيان مشترك عقب ختام زيارة ملك السعودية للمغرب سنة 

أشكاله وصوره مما يمثله من تهديد للسلم واألمن الدوليين. كما جددا رفضهما ربط هذه اآلفة الخطيرة بأي دين أو 

حضارة، وأكدا ضرورة إعالء قيم التسامح نبذ اإلرهاب والتطرف وشددا على أهمية مكافحة املجتمع الدولي لإلرهاب، 

ات والبروتوكوالت املتعلقة بمكافحة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن ذات معربين عن التزامهما الراسخ لتطبيق املعاهد

.17الصلة

ان توطيد الرباط لعالقاتها مع دول الخليج العربي في إطار الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية /داعش، خاصة 

ي صفوفه أكثر من ألف وأن املغرب يعّد من البلدان املهددة على املدى الطويل من خطر هذا التنظيم، الذي ينشط ف

بعنوان )املقاتلين األجانب  –للدراسات اإلستراتيجية ومقره نيويورك ” سوفان غروب“"فحسب تقرير شامل لـمركز .مغربي

فإن تونسيي ”  ريتشارد باريت“في سوريا(، أشرف على تحضيره الدبلوماس ي ورجل االستخبارات البريطاني السابق 

 200، والجزائريون بـ 1500أالف، ثم املغاربة بـ  3، يليهم السعوديون بـ 3000األجانب بـ  الجنسية يتصدرون عدد املقاتلين

18مقاتل"

فتهديد "داعش"، فرض على املغرب، الذي ظّل حجر عثرة أمام اكتمال اجتياح التنظيمات الجهادية للمنطقة 

 
ّ

 الظرف األمني السيئ في بلدان الشمال األفريقية، تكثيف الحصانة ضّد هذا السرطان الذي نجح في التوالد، مستغال

هذه الحصانة تحّدثت عنها الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، .األفريقي والصراعات املتواصلة في الجنوب

فيش ساكثيفل، في دراسة خّصت بها العالقات بين املغرب ودول الخليج العربي والتعاون الشامل بينهما في إطار الحرب 

اإلرهاب، وحماية املغرب من خطره بانه البلد الوحيد الذي لم ينجح املتطّرفون في الوصول إليه، نظرا ألنه لم يكن على 

، وحدوده محّصنة ضّد أي هجوم محتمل. رغم أن اململكة املغربية شهدت ”الربيع العربي”ضمن منظومة ما بات يعرف بـ

.2003لى غرار تفجيرات الدار البيضاء ، ع”الربيع العربي“هجمات إرهابية في فترات سبقت 

الثاني: احتواء النفوذ اإليراني املتنامي: املطلب

الوضع اإلقليمي:–أوال 

تعد إيران قوة إقليمية في منطقة الشرق األوسط وبفضل قدراتها االقتصادية والعسكرية والبشرية الكبيرة، إلى 

إغفاله، و أنه مع الصعوبات العملية املرتبطة بمسعى النظام اإليراني جانب إرثها الحضاري واإلمبراطوري الذي ال يمكن 

تصدير ثورته، فإن إيران عملت كبديل لذلك على دعم وإقامة أنظمة حليفة لها في املنطقة، وبما يساعدها على تقوية 

، وكان املثال على ذلك
ً
س عالقات مع قوى عربية تأسي وتوسيع نفوذها اإلقليمي، في مواجهة الدول املناهضة لها سياسيا

رئيسية على غرار سوريا بهدف إكساب تمددها في اإلقليم غطاء عربيا، وفتح قنوات تواصل مع العديد من املنظمات مثل 

"حزب هللا" اللبناني وحركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" الفلسطينيين، فضال عن استثمار األخطاء االستراتيجية التي 

لقوى اإلقليمية والدولية السيما بعد بدء ما يسمى ب"الحرب األمريكية على اإلرهاب" التي انتهت ارتكبتها مجموعة من ا

.19باحتالل كل من أفغانستان والعراق، وذلك لدعم طموحها في أن تصبح رقما مهما في معظم امللفات إن لم يكن مجملها

 .195املرجع نفسه، ص:  - 16
بيان منشور في موقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون املغربية ، كما ان ال14209العدد  -م 2007مايو  20انظر: جريدة الرياض ، السعودية،  - 17

http://www.consulat.ma/ar/
  29/06/2014جريدة القدس العربي اللندنية -18
51.ص:08/09/2012محمد عباس ناجي، "االنكماش، مستقبل الدور اإلقليمي إليران بعد الثورات العربية"، مجلة السياسة الدولية ، بتاريخ  - 19
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موقعا استراتيجيا بالخليج العربي، وهو ما إيران تحتل  واحتوى ذلك على تحديات عدة لدول الخليج، السيما وأن

يمكنها من التحكم بشريان الحياة الذي يغذي العالم الصناعي بعصب اقتصادي وهو النفط . لذلك بالنسبة لطهران من 

 %62غير املحتمل أن تتناس ى أن مضيق هرمز الذي تقف على رأسه تمر به ناقلة نفط كل عشر دقائق أي ما يساوي نحو 

من استهالك الواليات املتحدة. ويؤكد البعض أن  %22من حاجات اليابان النفطية و %90العالم النفطية و من موارد 

. أما توتر العالقات 20قدرة إيران على التحكم في مياه الخليج تتأتى من كونه املنفذ البحري الطبيعي الوحيد لدول الخليج

قيام نظام الجمهورية اإلسالمية بعد انتصار الثورة اإليرانية عام  بين إيران والدول الخليجية ليس باألمر الجديد. فمنذ

 وعلى مدى أكثر من ثالثة عقود شهدت العالقات بين الجانبين مدا وجزرا وتقدما وتراجعا حسب ظروف املرحلة.  1979

التدخل في شؤون الخليج -2

وقد لعبت املتغيرات اإلقليمية والدولية وكذلك األوضاع الداخلية لدول الخليج وطموحات إيران السياسية في 

املنطقة دورا رئيسيا في تحديد طبيعة هذه العالقات وانحصار رقعتها أو اتساعها، ففي ثمانينيات القرن املاض ي وأثناء 

وجود العراق كقوة إقليمية رادعة بمأمن من "التهديدات  ضلبفالحرب العراقية اإليرانية كانت الدولة الخليجية 

 اإليرانية" ومشروع تصدير الثورة.

لكن انهيار العراق وخروجه من الساحة السياسية في أعقاب الغزو األمريكي غير املعادلة وموازين القوى لصالح 

ريس النظام اإليراني لنفوذه وتعزيز مكانته في "الخطر اإليراني" السيما بعد تك الخليجية في مواجهةإيران، وجعل األنظمة 

العراق من خالل الجماعات واألحزاب والحكومة الشيعية املوالية له وهذا ما أضفى من بين األمور األخرى طابعا مذهبيا 

 .21إلى جانب الطابع السياس ي على جوهر الصراع القائم بين األطراف

 لعدم ا
ً
 أساسيا

ً
الستقرار في منطقة الخليج؛ فقد أصبح حديقة ًخلفية للنفوذ حيث يظل العراق اليوم مصدرا

، وزاد من جوانب ومعدالت تهديدها ألمن بلدان مجلس التعاون 
ً
 استراتيجيا

ً
ر لطهران عمقا

ّ
وما يفاقم هذا  .اإليراني؛ما وف

وحزب هللا اللبناني والحوثيين في اليمن،واندالع  وسوريةالتهديد وجود شكل من أشكال املحاور بقيادة إيران يضم العراق 

 .22جولة جديدة من االقتتال الطائفي في العراق وسورية، بل وتفش ي الطائفية السياسية في إقليم الشرق األوسط كله

كانت إيران وما زالت مصدر تهديد وعدوان على منطقة الخليج العربي، فجميع األنظمة السياسية التي تعاقبت 

إيران كان يراودها حلم السيطرة على منطقة ودول الخليج العربي. ففي أعقاب انسحاب القوات البريطانية من  على حكم

الخليج العربي بدأ شاه إيران في وضع اللمسات على استراتيجية إيرانية توسعية مدعومة من الغرب. وعلى هذا األساس 

 في مجريات السياسة 
ً
 رئيسيا

ً
بمنطقة الخليج العربي، فاحتلت إيران الجزر االماراتية العربية في تقرر أن تلعب إيران دورا

الخليج وهي أبو موس ى وطنب الكبرى والصغرى، ثم طرحت إيران في البداية فكرة إقامة نظام دفاعي يأخذ شكل حلف 

وعلى أساس  يضم الدول الرئيسية في منطقة الخليج العربي غير أن هذه االقتراحات قوبلت بالرفض من دول املنطقة،

هذا الرفض بدأت إيران باتخاذ استراتيجية جديدة، تمثلت في القيام بدور "شرطي الخليج"، وبعد الثورة اإليرانية التي 

أطاحت بالشاه بدأ النظام الجديد في إيران وكأنه يبتعد عن استراتيجية الشاه السابق غير أن املتتبع لسياسات النظام 

ية اإليرانية لم تتغير مع تغير النظام وبقيت التهديدات اإليرانية للمنطقة مصدر إزعاج ألمن اإليراني ليجد أن اإلستراتيج

املنطقة، حيث نجد أن النظام اإليراني ال يزال يحتل الجزر العربية في الخليج وكذلك يهدد بتصدير ثورته لدول الخليج 

.197ز الخليج لألبحاث والدراسات، ص: (، مرك2000-1979منصور حسن التعيبي، السياسة اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ) - 20
التوتر بين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة"،  - 21

http://alquds.com/news/article/view/id/356172  08/09/2012، تاريخ االطلع.
22- Ulrichsen, «Internal and External Security in the Arab Gulf States,» pp. 43-49, and Cordesman«Moving Toward Unity: 

Making Effective Use of Arab Gulf Forces and Resources,» p. 226. 
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حولت إيران املنطقة إلى بؤرة ساخنة من النزاعات وتهديداته املستمرة للمطالبة في البحرين كجزء من إيران، وبذلك 

 العرقية والفتن الطائفية األمر الذي يهدد أمن واستقرار املنطقة. 

وقد تصاعدت الخالفات بين إيران ودول الخليج إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية التباين في التعاطي مع 

وات "درع الجزيرة" لحماية املنشآت الحيوية في البحرين، أحداث البحرين، حيث نددت إيران بإرسال دول املجلس لق

وهددت بأنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء التدخل السعودي في البحرين، وصعدت الخالف مع دول مجلس التعاون 

 بمطالبتها منظمة األمم املتحدة باتخاذ إجراءات بشأن األزمة في البحرين.

ا الحيوي باتجاه الخليج العربي، فقد اجتاحت القوات اإليرانية في وللدولة اإليرانية أطماع لتوسيع مجاله

الحدود البحرية املتحدة إلمارتي الشارقة ورأس الخيمة ودخلت جزر عربية ثالث باسطة سيطرتها عليها  30/11/1979

ثبتت األحداث هي: أبو موس ى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، ولحد اآلن ال زال ملف هذه املشكلة مفتوحا ودون حل وقد أ

أن مثل هذه املشاكل تكون دائما مصدر تهديد خطير لألمن والسلم الدوليين، واالدعاءات اإليرانية في شط العرب أدت إلى 

 أعوام. 8حرب ضروس بين العراق وإيران استمرت 

لعرقية وفي هذا الصدد وحسب تقرير األطلس العربي املتعلق ببعض اإلحصائيات حول الديمغرافية الطائفية وا

ية وفيها أقلية شيعية  ِّ
ّ
% من السكان, وفق التعداد السكاني في سبتمبر 10الخليجية: "في السعودية، تحكمها أكثرية سن

ولكن يوجد فيها العديد من األقليات  -كما يقول التقرير-%. وفي البحرين أكثرية شيعية 3, وأخرى إسماعيلية 2004عام 

رقية والدينية, مثل اإليرانيين ل اإليرانيون 17%, واآلسيويين من غير اإليرانيين 10 العِّ ِّ
ّ
% من إجمالي 10%. وفي قطر, يشك

ل الباكستانيون  ِّ
ّ
ية 10%، ويمثل الشيعة نسبة 3%, والهندوس 18السكان, فيما يشك ِّ

ّ
%. وفي الكويت تحكمها أكثرية سن

ل  %. أما في5%, وإيرانيون 8%، وفيها مسيحيون عرب 30% وفيها أقلية شيعية 45 ِّ
ّ
دولة اإلمارات العربية املتحدة, فيشك

ة 16%, ويمثل الشيعة 50% من السكان, واآلسيويون اآلخرون 12السكان من أصل إيراني  نَّ %, 80% من السكان, والسُّ

%. وأخيًرا في سلطنة ُعمان؛ فالنظام الرسمي فيها يعتنق املذهب اإلباض ي، وترجع جذور اإلباضية في 4واألديان األخرى 

ل اإلباضيون ُعم ِّ
ّ
ان إلى القرن الثامن امليالدي, باإلضافة إلى وجود جميع الطوائف اإلسالمية السنية والشيعية، ويشك

 .% من السكان"80

 من العنف السياس ي والتوترات الطائفية وتحّديات 
ً
لسلطة وقد شهدت منطقة الخليج والوطن العربي موجة

نظرية "الهالل الشيعي "الذي يمتّد  وفي هذا السياق،اكتسبت .حتى اآلن 2011ومنذ العام2007و2005في العامين الدولة

 من إيران مارا ًبالعراق والبحرين واملنطقة الشرقية في السعودية إلى 
ً
 .معتبرة في الخطاب السياس ي والشعبي لبنان،أرضية

عية في بلدان املجلس،بل إن وربما تستند هذه النظرية إلى حقائق ديمغرافية وجيوبوليتيكية تتعلق بوجود أقليات شي

بل إّن الشيعة يشكلون  .الشيعة يشكلون أغلبية في البحرين، ويقطنون معظم املناطق الغنية بالنفط في هذه البلدان

.23أغلبية في منطقة الخليج ككل،بما في ذلك العراق وإيران

مخاطر تعطيل امللحة في مضيق هرمز-3

 في العراق، وجنوًبا في ان توسع النفوذ اإليراني في املنطقة 
ً

وامتداده إلى الجوار املباشر لدول الخليج؛ شماال

ر عنها علي يونس ي  مستشار -خاصرة أمن شبه الجزيرة العربية في اليمن، يعكس نزعة هيمنة واضحة لدى طهران، عبَّ

وهي مركز حضارتنا  بقوله: إن "إيران أصبحت بالفعل إمبراطورية وعاصمتها بغداد، -الرئيس اإليراني حسن روحاني

 24."وثقافتنا وهويتنا اليوم كما كانت عبر التاريخ

وتعّد التهديدات اإليرانية الالمتماثلةمن أكثر التهديدات واقعية واحتمالية ألمن بلدان الخليج،وتشمل العمليات 

وفي هذا الخصوص، ُيشار إلى  .املسلحة املنخفضة أو متوسطة املستوى، وحرب التخويف، والهجمات اإلرهابية

23-Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population 

(Washington, DC: Pew Research Center, 2009), p. 10. 
18/05/2015، قطر، قوة الخليج العسكرية بين التحالفات املؤقتة واآلليات الدائمة، مركز الجزيرة للدراسات ،محمد بدري عيد-24
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 وحدة النخبة البحرية فيها املعروفة باسم قوة القدس ، للمالحة في 
ً
لها فيالق الحرس الثوري، وخاصة

ّ
التهديدات التي تمث

 إلى شبكة إرهابية مرتبطة بإيران في بلدان مجلس التعاون تتألف من مليشيات 
ً
وخاليا،وشبكة الخليج العربي وُيشار أيضا

25مالية ومؤسسات أعمال. جّسس،ورج الدين،وشركاتتخابر وت

ق بإغالق مضيق هرمز أو تعطيل املالحة فيه
ّ
ت مصداقيته، يتعل

ّ
غير  .وثّمة جانب آخر للتهديد اإليراني، وإْن قل

ل آثارا كارثية في االقتصادات الخليجية
ّ
، تظل قائمة، ما قد يخل

ً
أّن  ويبدو  .أّن احتماالت تنفيذه، وإْن بدت محدودة جدا

إيران تتجه عن طريق استعمال املليشيات الحوثية التي سيطرت على العاصمة اليمنية ومناطق واسعة من اليمن وميناء 

 .26الحديدة على البحر األحمر، إلى الهيمنة على باب املندب

تر في فبعد هجوم الدبلوماسية الخليجية على الدور اإليراني في مساندة نظام بشار األسد، وبعد موجة التو 

، وبعد مؤشرات رسمية على 27 2013السعودية بسبب "التقارب األمريكي اإليراني" منذ صيف  -العالقات األمريكية 

، فلقد 28 اإليراني )زيارة أمير الكويت إليران، وتصريحات إماراتية وقطرية، وأخيرا سعودية( -التهدئة في التوتر الخليجي 

العراق هذه الشبكة من العالقات باختبار جديد على ساحة الشام وساحة شبه واجه صعود تنظيم الدولة اإلسالمية في 

 الجزيرة العربية وخاصة في اليمن، وفي قلب هذه الشبكة عالقة الطرفين الخليجي واإليراني مع الواليات املتحدة األمريكية.

تضامن املغرب مع دول الخليج ضد الخطر اإليراني: -4

قطعت العالقات الدبلوماسية بينه وبين إيران مباشرة بعد صعود النظام الجديد أما بالنسبة للمغرب فقد 

بقيادة الخميني، وقد انتقد القادة الجدد املغرب انتقادا الذعا حين استقبل شاه إيران بعد هروبه من بالده بعد نجاح 

ال يمكن إال أن يصطدم بتصور  الثورة. إن خطاب وممارسات القيادة اإليرانية الجديدة، خاصة فرض تصور ديني شيعي

املغرب القائم على التسامح والحوار واالعتدال. فاملغرب في الوقت الذي يسعى إلى التضامن اإلسالمي فهو يرفض 

 .29النزاعات التوسعية التي تهدف إلى فرض دولة شيعية كبرى 

ة لتصدير الثورة إليه، باملوازاة وفق هذا األساس عمل املغرب داخليا على التصدي لكل ما اعتبره محاوالت إيراني

مع ذلك عمد املوقف اإليراني في قضية الصحراء إلى دعم أطروحة االنفصاليين ليزيد من عمق الهوة بين الدولتين، وفي 

أثناء نشوب الحرب العراقية اإليرانية، أبدى امللك الراحل الحسن  1982أعقاب القمة العربية الثانية في فاس سنة 

اد املغرب إلى جانب باقي الدول العربية تنفيذ التزاماته بحق العراق بموجب اتفاقية الدفاع املشترك العربية الثاني استعد

.30في حالة عدم استجابة إيران واستمراره في الحرب

25- Muhammad Abdul-Ghaffar, Regional and International Strategy for Gulf Security: A Perspec- tive on the Driving Forces of 

Strategic Conflict and the Regional Response (Manamah: Bahrain Center forStrategic, International and Energy Studies, 

2012), pp. 16-17 and 24-28. 
مه مركز اإلمارات للسياسات في أبوظبي بين -26

ّ
  20و18ابتسام الكتبي،كلمة افتتاحية في ملتقى أبوظبي االستراتيجي،الذي نظ

 2014أكتوبر/اكتوبراألول 
ها، ملزيد من التفاصيل حول حدود هذا التوتر وموضوعاته وطبيعة االختلفات بين سياستي واشنطن والرياض تجاه الثورات العربية وملفات -27

 -5، ص 2014، يناير 6األمريكية: انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟"، سياسات عربية، العدد  -راجع: مروان قبلن، "العلقات السعودية

18.
. واستقرار " الكويت وإيران توقعان ست اتفاقيات للتعاون الثنائي، روحاني بعد لقاء الشيخ صباح: ال توجد عوائق في سبيل تعزيز العلقات. -28

. 2/6/2014املنطقة ال يتحقق إال بالتعاون بين دولها"، الشرق األوسط 
 .157ص:  1992الحسان بوقنطار، السياسة العربية للمملكة، مركز الدراسات العربي االوروبي، الطبعة االولى،  - 29
 2011يناير  27نفتاح"، املركز العربي للدراسات، عبد العالي حامي الدين، "العلقات املغربية اإليرانية، من القطيعة إلى اال  - 30
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وقد انتقد العاهل املغربي الراحل الحسن الثاني هذه النزعة التوسعية للنظام اإليراني الهادف إلى زعزعة 

من املسلمين  1%باملنطقة، مما يشكل مؤامرة كبرى ضد العالم اإلسالمي يقودها الشيعة الذين ال يشكلون إال  االستقرار

 .31ملنع املسلمين من تحقيق وحدة تكاملية

ومعلوم أن املغرب انشغل دائما بسالمة وأمن الخليج فهو يعتبر نفسه معني بشكل مباشر بسالمة هذه الدول 

تي تربطه بأنظمة املنطقة، وبحكم احتوائها لألماكن اإلسالمية املقدسة كما هو األمر بالنسبة بفعل الروابط الخاصة ال

للمملكة العربية السعودية، لذلك كلما أملت بها محنة سارع املغرب إلى التنديد بأسبابها والتعبير عن مظاهر املواساة، 

وحمل السلطة اإليرانية  1987 يوليو 31ي موسم الحج يوم حيث استنكر املغرب األفعال التي قام بها الحجاج اإليرانيون ف

مسؤولية ذلك، واألكثر من ها فقد دعا إلى عقد مؤتمر قمة إسالمي لدراسة القضية واتخاذ إجراءات مناسبة تجاه إيران 

 .32كمسؤولة عن هذه األحداث

في مسار العالقات الثنائية،  منعطفا مهما 1991وشكل قرار إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 

بحيث دخلت الدولتين في مرحلة جديدة من االنفتاح بفعل مجموعة من العوامل الدولية واإلقليمية املحلية، فقد كان 

النهيار املعسكر الشرقي وانتهاء الحرب الباردة تداعيات على املصالح القومية اإليرانية دفعها إلى ترتيب أولوياتها من جديد 

 .33ي منطقة الشرق األوسط أو العالم العربي واإلسالمي عموماسواء ف

وعليه فعلى الصعيد السياس ي سجل حراك دبلوماس ي بين الرباط وطهران عكسته الزيارات املتبادلة على 

لتي بعد الزيارة الرسمية الشهيرة ا 1997مستوى عال بداية من وزير الخارجية اإليراني األسبق السيد علي أكبر واليتي عام 

 إلى إيران. 2001قام بها الوزير األول املغربي األسبق عبد الرحمن اليوسفي في عام 

وفي أعقاب األزمة الكالمية التي نشبت بين إيران والبحرين عقب تصريحات "ناطق نوري" أحد املسؤولين 

عشر، جعل املغرب كغيره من الدول اإليرانيين بأن البحرين جزء من التراب اإليراني واعتبرها الوالية اإليرانية الرابعة 

العربية واإلسالمية يدين التصريحات اإليرانية واعتبرها تهديدا ألمن واستقرار واستقالل وسيادة البحرين. هذا السبب 

باإلضافة إلى أسباب أخرى خاصة التقارير التي تحدثت عن دعم إيران لحركة التشيع في املغرب، جعل املغرب يقطع 

، ومما جاء في 2009مارس  6ماسية مع طهران إثر صدور بيان من وزارة الخارجية املغربية يوم الجمعة عالقاته الدبلو 

البيان أن هناك نشاطات ثابتة لسلطان طهران، وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية اإليرانية بالرباط، تستهدف 

وية الراسخة للشعب املغربي ووحدة عقيدته ومذهبه اإلساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة املغربية، املساس باله

.34املالكي

وظلت العالقات بين البلدين على هذا الوضع رغم الزيارة التي قام بها الوزير املنتدب لدى وزير الخارجية السيد 

للمشاركة في أشغال القمة السادسة عشر لرؤساء دول وحكومات عدم  2012يوسف العمراني إلى طهران في غشت 

مارس  11النحياز. وتعد هذه املرة األولى التي يحضر فيها مسؤول مغربي رفيع املستوى بعد قطع العالقات بين البلدين في ا

 ، واعتبر مراقبون أن حضور العمراني إلى طهران خطوة في االتجاه الصحيح لتجسير هو الخالف بين املغرب وإيران.2009

أبريل  14ب زيارة "أحمدي نجاد" الرئيس اإليراني لجزيرة أبي موس ى في أما في عهد امللك محمد السادس، وفي أعقا

، اعتبرت وزارة الخارجية املغربية في بيان لها أن زيارة نجاد للجزيرة "خطوة استفزازية تتعارض مع الجهود التي 2012

اإلماراتية الثالث". وأكد البيان أن تبذلها دولة اإلمارات الشقيقة إلى إيجاد تسوية سلمية إلنهاء االحتالل اإليراني للجزر 

 .1982أبريل  14استجواب الحسن الثاني ملجلة دير شبيكل األملانية، جريدة األنباء بتاريخ  - 31
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة محمد الخامس، السنة عبد اللطيف وهبي، موقف املغرب من حرب الخليج األولى،  - 32

.20، ص: 1989-1988الجامعية 
 .49، ص: 2006، سنة 120محمد الحيدري، "التحوالت الجيوبولوتيكية، الجغرافية الجديدة لألمن اإليراني"، مجلة شؤون األوسط، عدد  -33
، 11057ع طهران بعد عدم تلقيها توضيحات عن تصرفاتها غير الودية"، جريدة الشرق األوسط، عدد حاتم البطيوي، "الرباط تقع العلقات م  34

.2009مارس  7السبت 
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املغرب "تعبر عن تضامنها الكامل مع دولة اإلمارات وتجد موقفها الثابت واملبدئي القائم على احترام الوحدة الترابية للدول 

.وسالمة أراضيها"

موقف  واملوقف املغربي هو موقف مساند لدول مجلس التعاون الخليجي اتجاه اية استفزازات ايرانية، فهو

مساند لإلمارات العربية السترجاع سيادتها على الجزر الثالث أبو موس ى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، فقد كانت زيارة 

مناسبة لتأكيد املوقف املغربي املساند لهذا البلد في نزاعه مع  1992امللك الراحل الحسن الثاني لدولة اإلمارات في أكتوبر 

بالغا أكدت فيه: "إن اململكة املغربية تلقت  1992سبتمبر  12والتعاون قد أصدرت بتاريخ إيران، وكانت وزارة الخارجية 

بقلق نبأ اإلجراءات التي اتخذتها حكومة إيران من جانب واحد فيما يخص الوضع بجزيرة أبو موس ى، تلك اإلجراءات التي 

الجوار التي تجمع البلدين والشعبين". وأعربت  تشكل انتهاكا لالتفاق الذي يربط بدولة اإلمارات العربية املتحدة وحسن

اململكة املغربية في بالغها عن تضامنها التام مع دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة في هذه القضية وطالبت حكومة 

مل على حل إيران بمراجعة موقفها، وذلك بإلغاء اإلجراءات املتخذة ومراعاة الظروف اإلنسانية للمقيمين بالجزيرة، والع

هذه القضية بالطرق السلمية، وعلى أساس احترام مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف وحسن الجوار وااللتزام بالقوانين 

.35واألعراف الدولية

التعاون العسكري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي املبحث الثاني: مجاالت

 مجلس التعاون الخليجي:دول و املطلب األول: التنسيق العسكري بين املغرب 

اإلماراتالتعاون العسكري مع  -1

عندما عين امللك الراحل الحسن الثاني  1979أ( كان للمغرب عالقات عسكرية مميزة مع جولة اإلمارات، بدأت منذ سنة 

راتية وتعزيز حميدو لعنيكري على رأس فريق اتجه إلى أبو ظبي لإلشراف على هيكلة املنظومة األمنية واملخابراتية اإلما

والتي تميزت بالزيارة التي قام بها إلى املغرب رئيس أركان القوات  2006بعض وحداتها. واستمرت هذه العالقات حتى عام 

مع الوزير املنتدب في الخارجية الفاس ي الفهري على اتفاقية  2006مايو  22املسلحة لدولة اإلمارات وقع خاللها يوم 

بين املغرب واإلمارات، وهي اتفاقية سوف تمكن حسب املسئول املغربي من "إرساء تعاون للتعاون في املجال العسكري 

خاص ومفتوح وملموس في املجال العسكري واألمني سيشمل ميادين مختلفة تهم التكوين وتبادل املعلومات وعمليات 

 .36مشتركة"

األممية لفك االرتباط وضمان تطبيق كما أن اململكة املغربية أرسلت قوات عسكرية إلى املنطقة ضمن القوات 

. وكانت مساهمة املغرب إلى جانب غيرها من الدول األعضاء في األمم املتحدة في إرسال تجريدة عسكرية 37اتفاقية دايتون 

 .200738أكتوبر  28فردا إلى هذا البلد حيث ظلت منتشرة هناك إلى غاية انتهاء مهمتها، يوم  135مكونة من 

أعلن املغرب أنه سيزيد من الدعم االستخباراتي والعسكري الذي يقدمه لدولة اإلمارات  2014ي نوفمبر و"ف

وال ينبغي أن يكون ذلك «. الدولة اإلسالمية»العربية املتحدة، مما يكثف من مشاركته في التحالف ضد ما ُيسمى بـ تنظيم 

 لتهديدات 
ً
، إذ كان املغرب يشكل هدفا

ً
 على الحفاظ على مكانته كشريك  ، وهو«الدولة اإلسالمية»مفاجئا

ً
يحرص أيضا

عربي موثوق به وكمتلقي للتمويل من القوى االقتصادية التي تضم الواليات املتحدة ودول الخليج ملواجهة اإلرهاب. ومن 

 من التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم 
ً
 والذي« الدولة اإلسالمية»الناحية التقنية، يشكل املغرب جزءا

39دولة." 60يضم 

السياسة الخارجية املغربية إزاء العالم اإلسلمي، مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة، أطروحة لنيل الدكتوراه في  ي،محمد عصام لعروس   - 35

.153، جامعة محمد الخامس، أكدال، ص: 2006-2005الجامعية  القانون العام، السنة
 .200التقرير االستراتيجي املغربي، مرجع سابق، ص:  - 36
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. - 37
www.diplomate.maاملوقع اإللكتروني لوزارة الخارجية املغربية  - 38

2014تقرير معهد واشنطن الواليات املتحدة ، نونبر  ڤيش سكثيفيل- 39
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م، على اتفاقية التعاون العسكري بين الدولتين، التي 2015كما صادقت كل من املغرب واإلمارات في مارس

بمقتضاها تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في مجال التعاون العسكري، وتنص االتفاقية على توسيع التعاون بين 

ع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، باإلضافة إلى تبادل الدولتين في مجاالت السياسات األمنية والدفا

.الخبرات العسكرية وإقامة الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين املشتركة

التعاون العسكري مع السعودية -2

ساعد الرباط وبالنسبة اململكة العربية السعودية التي تمّد املغرب بالنفط واالستثمارات ومواطن العمل مما 

على محاولة التخلص من تبعيتها لالتحاد األوروبي وخاصة فرنسا. وقد رّد املغرب على املساعدة السعودية باملثل، وفي 

مثال عندما أرسل جنودا إلى السعودية أثناء  1991أغلب األحيان باملساندة اإليديولوجية والعسكرية مثلما حصل في سنة 

سل املغرب قوات خاصة إلى الحدود السعودية مع اليمن إبان الحرب التي خاضتها عملية عاصفة الصحراء. وقد أر 

 40بعد أن طلبت السعودية من الحكومة املغربية إمدادها بدعم عسكري عاجل. 2009الرياض مع جماعة الحوثيين عام 

مشاركة  وقد انتقل التعاون العسكري املغربي السعودي في الفترة األخيرة إلى السرعة القصوى، فبعد

التي دعت لها السعودية في  املغرب في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومشاركته في مناورات رعد الشمال

، ثم التوقيع قبل ذلك على اتفاق عسكري بين الرباط والرياض، كما بدأ الحديث عن دعم سعودي م2016فبراير 

.للمغرب من أجل توفره على صناعة عسكرية مستقلة

م، اتفاقية للتعاون في املجال العسكري والتقني بين 2015ووقعت كل من املغرب والسعودية في ديسمبر 

الدولتين، وذلك خالل زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي للمغرب وتهدف هذه االتفاقية لتعزيز العالقات الثنائية في 

.ة وتبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراءاملجال العسكري من خالل إجراء التدريبات واملناورات املشترك

، أن الرياض ستدعم تطوير صناعة  "defenseindustrydaily"، ذكر املوقع املتخصص2016وفي يناير 

عسكرية مغربية، من خلل اقتناء براءات تصنيع أسلحة دفاعية، باإلضافة إلى التوفر على خبرة صيانة األسلحة. 

من أجل وضع اللبنات  2019مليار دوالر إلى غاية العام  22خصيص مبلغ ضخم قدره وللوصول إلى هذا الهدف، تم ت

.األساسية لصناعة عسكرية مغربية

 الخليج العربي: املطلب الثاني: املشاركة العسكرية املغربية في دعم دول 

سواء من حيث يشكل املغرب قوة عسكرية مهمة إقليميا، إذ يعتبر من القوى العسكرية العربية األساسية، 

القدرات التكنولوجية ومن الناحية العددية، فالجيش املغربي يحتل املرتبة الثانية من حيث تعداد الجنود والضباط بعد 

ألف عسكري( ومن حيث القدرات التكنولوجية فيحتل املرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا  250القوات املسلحة املصرية )

 االستراتيجية العسكرية البريطانية. ومصر وفق تقارير معهد الدراسات

ومنذ ثمانينيات القرن املاض ي وضعت اململكة املغربية خبرتها العسكرية تحت تصرف القوات املسلحة في دول 

الخليج إذ ساهم خبراء عسكريون مغاربة في تأسيس وحدات عسكرية لبلدان خليجية وتدريب العسكريين والضباط 

 اهج دراسية لكليات حربية في عدد من الدول الخليجية.الخليجيين وأسهموا في وضع من

وساهم طيارون مغاربة في منتصف تسعينيات القرن املاض ي في تدريب طيارين خليجيين وال إشراف على تكوين 

صقور وحدات القوات الجوية لثالثة بلدان خليجية، وهو األمر الذي فتح املجال أمام إعارة ضباط من القوات الجوية 

ة إلى بلدان خليجية ألجل املساهمة في تكوين طياريها العسكريين وتحسين قدرات سالحها الجوي، كما أن ضباطا امللكي

وتقيين من سالح الجو املغربي أعيروا خالل السنوات األخيرة لبعض بلدان الخليج العربي في إطار اتفاقيات تعاون 

اق تعاون عسكري بين قيادة الجيش املغربي ودولة قطر، عسكري وتبادل خبرات مع قيادة الجيش املغربي، وهناك اتف

وذلك في عقب الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش القطري إلى املغرب والتي التقى خالله بالجنرال دكور دارمي "عبد 

  17/12/2014جريدة العرب اللندنية، -40
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عليا للدراسات العزيز بناني". وتزور املغرب سنويا وفود عسكرية من دول الخليج للتكوين والتدريب سواء في املدرسة ال

 العسكرية في القنيطرة أو لالستفادة من دورات لتطوير الكفاءات األكاديمية العسكرية والجنوبية بأكادير.

فقد انضم املغرب الى جانب  فاملجال العسكري يمثل أحد أوجه الشراكة بين املغرب ومجلس التعاون الخليجي، 

، ملحاربة 2015ديسمبر  15أعلنته اململكة العربية السعودية في دولة إسالمية للتحالف االسالمي العسكري الذي  34

اإلرهاب. وقد جاء هذا التحالف لحماية األمة من شرور اإلرهاب ومخططات اإلرهابيين الخفية أو املعلنة أينما كانت 

ا من أحكام اتفاقية 
ً
اء التحالف العربي في أحد أعض ملكافحة اإلرهاب. كما يعد املغرب « منظمة التعاون اإلسالمي»انطالق

لدعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد انقالب  2015الذي أطلق عملية عاصفة الحزم في مارس  اليمن 

.41الحوثيين على السلطة

 في حرب الخليج الثانية: املشاركة العسكرية املغربية . 1

الخليجي العتاد العسكري  واضحا عدم كفايةبدا  1990إبان غزو الجيش العراقي لدولة  الكويت في اغسطس 

جندي إلى اململكة العربية  1200وحده في مواجهة الخطر العراقي، مما دفع املغرب ألن يرسل قوة عسكرية مكونة من 

. لكن األسلوب العسكري 199142السعودية في االشتراك في الحلف العسكري الغربي الذي قاد إلى تحرير الكويت في فبراير 

لحل الوحي الذي واجهت به الدولة املغربية مسألة الغزو وإنما تحركت الدبلوماسية من أجل البحث عن تسوية ليس ا

 .43سياسة تحافظ على التضامن العربي

ولقد تفرد املغرب بكونه أول قطر عربي ندد بشكل واضح أو تلكأ باجتياح القوات العراقية للكويت، فبمجرد 

جلس الوزراء برئاسة العاهل املغربي وأدان ما وصفه بالغزو العسكري الذي خرق كل اإلعالن عن هذا الحدث اجتمع م

املبادئ األساسية التي تنظم القانون الدولي والقواعد الجاري بها العمل في العالقات الدولية، كما أنها تتنافى مع ميثاق 

. وفي الواقع فإن هذا املوقف الذي ارتكز 44معةجامعة الدول العربية املبني على أساس التضامن بين الدول األعضاء بالجا

على رفض استعمال القوة كمنبع ألي حل سياس ي دائم ال يعبر فقط عن تقاليد دبلوماسية املغربية املعتدلة، ومتانة 

العالقات التي تربطها بالدول العربية الخليجية، بل شكل تفضيال للمبادئ التي ينبغي أن تحكم الوحدات الدولية، بدل 

 .45لسقوط في االعتبارات املصلحية ألن ذلك أمر تمليه الفضيلة والنبلا

وتمشيا مع هذا التوجه فقد رفض املغرب إدانة الوجود العسكري األجنبي في املنطقة، مبررا ذلك بأنه جاء 

 .46نتيجة االجتياح العراقي لدولة ذات سيادة، وبالتالي الدفاع عن السيادة يبيح استخدام كل الوسائل

ويذكر أن القوات املسلحة التي أمر الحسن الثاني بتوجهها إلى الخليج كانت إلى دولتين، العربية السعودية ودولة 

فردا، ويوجد حاليا باإلمارات العربية عدد من  3600اإلمارات، حيث يوجد في هذه األخيرة قوات عسكرية مغربية تبلغ 

.47و بعثة الشرطة وكذا الحرس األميري رجال األمن سواء منهم ما يخص البعثة العسكرية أ

، 533، العدد01/06/2016الوطن ، مجلة عسكرية واستراتيجية،االمارات، درعمجلة  الشراكة الخليجية املغربية ..واقع نموذجي وأفاق واعدة ، 41

 74ص:
اململكة العربية السعودية وعلقاتها بالعالم العربي واإلسلمي،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة تركي سعد عبد هللا تركي القحطاني،  - 42

.162ص: 2009/2010محمد الخامس،الرباط،
43  - Abdelwahab BIAD, le Maghreb et la guerre du Gofe, annuaire l’Afrique du Nord, 1990, CNRS, p. 443.

 .164الحسان بوقنطار، مرجع سابق، ص:  - 44
ي أشار إلى ذلك امللك الراحل الحسن الثاني مع جريدة لوموند الفرنسية ونشرته الصحف املغربية، انظر على سبيل املثال ملة امليثاق الوطن - 45

16/08/1996.
 املرجع نفسه. - 46
ن العام جامعة محمد الخامس أكدال السنة العلقات املغربية اإلماراتية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانو سمية سليماني،  - 47

.14، ص:  1997/1998الجامعية
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ولقد أعربت اململكة العربية السعودية، في أكثر من مناسبة أثناء األزمة وبعد انقضائها عن شكرها للملك 

الحسن الثاني بدعم موقف دول الخليج العربي، وإرسال قوات مغربية للمشاركة في الدفاع عن اململكة متخطيا بذلك 

 سيات السياسة العربية املهمة التي واجهته والتي ال يمكن إغفالها.بشجاعة وبسالة بعض حسا

ويصف األمير خالد بن سلطان قائد القوات العربية املشتركة في حرب الخليج القوات املغربية والتي كانت من 

ها هم بحق من أسرع القوات العربية في وصولها إلى اململكة السعودية في كتابه "مقاتل من الصحراء" ويقول: إن أفراد

أفضل املقاتلين املدربين لحرب الصحراء الذين رآهم في حياته وإنهم من شدة تعودهم قسوة حياة الصحراء كانوا أقل 

الوحدات التي عملت تحت قيادته قليلة في مطالبهم واحتياجاتهم إلى الدرجة التي جعلته يتمنى أو أن جميع القوات التابعة 

 .48ةله كانت مثل الفرقة املغربي

وإن تقدير السعودية ملوقف الحكومة املغربية هو تقدير كبير جدا، خاصة إذا أخذنا في االعتبار أن هذا الدعم 

املطلوب جاء في الوقت الذي وقعت فيه غالبية الجماهير وبعض الحكومات العربية واإلسالمية ضحية لإلعالم العراقي 

 .49وسارعت إلى دعم املعتدي ضد املعتدى عليه

لرأي العام املغربي فال يمكن فصله عن الرأي العام العربي الذي وقف إلى جانب العراق ضد الغزو األمريكي أما ا

للمنطقة وليس ضد الكويت، نظرا ألن أمريكا وحلفائها الغربيين كانوا يتصرفون وفق مخطط مدروس، وحملة إعالمية 

ملغربي باملنطقة أثناء الحرب فإنه لم يشارك فعليا في ممنهجة سابقة عن اجتياح العراق للكويت، ورغم تواجد الجيش ا

، حيث اقتصر دور القوة املغربية على مراقبة الحدود وتقديم مساعدات تقنية 1991يناير  17املعارك التي دارت في 

 واجتماعية بقاعدة الظهران إلى غاية اإلعالن عن تحرير الكويت.

رسال القوات إلى الخليج حاولت تطويق األزمة، وتوفير املناخ السليم والبد من اإلشارة بأن الدولة املغربية قبل إ

لتصريفها في املجال العربي، وهكذا فقد اتخذ سلسلة من املبادرات تمثلت في إرسال مبعوث إلى الرئيس العراقي واألطراف 

العاهل األردني الحسين بن األخرى، وكذلك جمع قمة ثالثية ضمت إلى جانب املغرب الرئيس الجزائري الشادلي بن جديد و 

 .50تمخضت عنه بعض مقترحات الحل لم يكتب لها النجاح 1990سبتمبر  19طالل يومي 

وأمام استفادة جميع الوسائل السلمية لحل النزاع في املنطقة بطرق سلمية وإصدار مجلس األمن قراره رقم 

قية من الكويت، فقد وجه العاهل املغربي خطابا الذي سمح للحلفاء باستخدام كافة الوسائل إلجالء القوات العرا 678

إلى الشعب دعا من خالله القادة العرب إلى مؤتمر قمة استثنائي عاجل يكون فرصة أخيرة للسالم غير أن هذه الدعوة لم 

 .51تلق آذانا صاغية

يا( مكنته من والواقع أن هذا املوقف الذي عبر عنه املغرب )مساهمة عسكرية رمزية وقبلها تطويق األزمة سلم

املحافظة على موقعه كطرف مخاطب من جميع الفرقاء في هذه الكارثة، فانتهاء األزمة لم يؤد إلى انتهاء الدور املغربي 

ضمنها، بل إن الدبلوماسية املغربية واصلت جهودها من أجل حل املشكالت العالقة الناتجة عن هذه الكارثة، ومن بينه 

راق حيث إن املغرب بواسطة مستشار امللك الحسن الثاني عبد الهادي بوطالب قد اتخذ ملف األسرى الكويتيين في الع

مبادرة وساطة بين العراق والكويت من أجل التعجيل بحل مشكل األسرى واملفقودين الكويتيين. ومن املعلوم أن هذه 

 )حتى انتهاء نظام صدام حسين(.املسألة تظل من بين األسباب التي يتشبث بها الكويت بتعطيل العالقات مع العراق 

ويظهر أن مسألة األسرى من بين النقاط التي تم تدارسها خالل الزيارة التي قام بها ولي العهد الكويتي في فبراير 

.52إلى املغرب 1993

.282، ص: 2004، الرباط، املغرب، 21عثمان ياسين الرواف، "العلقات السعودية املغربية" مجلة التاريخ العربي، العدد  - 48
 .283عثمان ياسين الرواف، مرجع سابق، ص  - 49
 .166الحسان بوقنطار، مرجع سابق، ص:  - 50
 166املرجع نفسه.ص: - 51
 .28/05/1993بتاريخ  5291جريدة الشرق األوسط، عدد  -52
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املشاركة العسكرية املغربية في "عاصفة الحزم":. 2

القمة العربية التي ُعقدت في شرم الشيخ املصرية لقد أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبها بقرار 

، بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة ملواجهة التحديات التي أصبحت تهدد األمن 2015مارس  29، 28خالل يومي 

.القومي العربي

كما كان لدول الخليج فضل املبادرة بتدشين تحالف عربي إسالمي بقيادة اململكة العربية السعودية إلعادة 

 في عملية "عاصفة الحزم"؛
ً

يوًما  27التي استمرت عملياتها العسكرية  ويشارك فيه املغرب، الشرعية في اليمن؛ ممثال

و من أهدافها استئناف العملية السياسية في ” إعادة األمل“وبدء عملية ، 2015إبريل  21مارس إلى  26خالل الفترة من 

عسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام األسلحة من خالل الغارات اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات ال

.الجوية

من جهة أخرى، يكشف إمعان النظر في ردود فعل القوى الدولية إزاء "عاصفة الحزم" إلى أي مدى تمثل هذه 

ا ليس على مستوى بنية وطبيعة العالقات اإلقليمية في املنط ا نوعيًّ  استراتيجيًّ
ً

على  -أيًضا-قة فحسب؛ بل العملية تحوال

ر" من أجل حماية مصالحها وأمنها من التهديدات  مستوى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ "موقف املبادِّ

الخارجية اعتماًدا على قدرتها الذاتية، وحسن استثمارها لقوتها الناعمة في حشد بعض القوى اإلقليمية الفاعلة ذات 

ضمام إلى هذا التحالف، وليس أدلَّ على ذلك مما أشار إليه السفير األميركي في دولة الكويت الثقل االستراتيجي لالن

دوجالس سليمان من أن "عاصفة الحزم تثبت قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بالخطوات الالزمة لحماية 

53."نفسها والدفاع عن أمنها

لتحوالت في جواره العربي واإلقليمي، عن إعالن مشاركته إلى ولم يتأخر املغرب الذي ظل يتعامل بحذر مع ا

جانب تسع دول عربية وإسالمية أخرى في عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي تقودها اململكة العربية السعودية ضد 

جماعة الحوثيين في اليمن، بعد "تغول نفوذها على السلطة الشرعية" في البالد.

مارس  26ء الغارات الجوية السعودية على مواقع لجماعة "أنصار هللا" )الحوثيين( في املغرب الذي أعلن مع بد

، عن "تضامنه الكامل واملطلق" مع السعودية في سعيها إلبعاد "أي خطر" ُيهدد أمنها وسالمة أراضيها، تشارك 2015

وثيين.مقاتالته الحربية إلى جانب تحالف يضم خمس دول خليجية في قصف مواقع لجماعة الح

وفي هذا الصدد قال الخبير املغربي في الشؤون العسكرية واإلستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، في حديث لوكالة 

األناضول إن "هناك بلدانا عربية وإسالمية قد ال ترتبط جغرافيا بالتطورات الجارية في املشرق العربي، لكنها قلقة من 

منية في اليمن خالل الفترة املاضية، واتجاهها لزحف متنامي للحوثيين ومن االنحراف املتفاقم لألوضاع السياسية واأل 

.54ورائهم إيران على أجزاء واسعة في اليمن وتهديدهم للسلطة الشرعية في البالد"

بكر في الحملة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، يندرج حسب هذا الخبير املغربي "ضمن 
ُ
فاالنخراط املغربي امل

واصل مع مستجدات الشأن العربي واإلسالمي، ورفضه للتهديد الذي ُيشكله التمدد الشيعي في اتجاه باب تفاعله املت

املندب، إلى جانب وعيه بالخطر املحدق لهذه التطورات على أمن واستقرار بلدان الخليج العربي، التي يعتبرها املغرب 

.55قات تعاون وثيقة تاريخيا وسياسيا واقتصاديا"عمقه االستراتيجي وحليفا أساسيا في املنطقة، تربطه به عال

ا عبر مشاركة طائراته في الضربات الجوية  ويمكن تفسير موقف املغرب املساند لعاصفة الحزم والداعم لها فعليًّ

تحت قيادة اململكة العربية السعودية من خالل عناصر متنوعة تمّيز عالقة املغرب مع دول الخليج عموًما، وخاصة 

:السعودية، ويمكن إجمال هذه العناصر فيما يلي

201553من إبريل/نيسان  30(، 15055صحيفة "القبس" الكويتية، عدد ) -

2015أبريل  5املغرب في "عاصفة الحزم".. سجال داخلي والتزامات إقليمية، وكالة أنباء األناضول،-54
 مرجع سابق. -55
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لقد كان التطابق في الرؤى السياسية بين األنظمة السياسية في الخليج والنظام   :التطابق في الرؤى السياسية

. 2011لالنضمام إلى املجلس في عام  -إلى جانب األردن-املغربي من أهم أسباب دعوة دول مجلس التعاون الخليجي املغرب 

م يكن منطلق هذه الدعوة فقط تشابه األنظمة من حيث بنيتها وتوارث الحكم فيها، بل ألّن تصوراتها إلى القضايا ول

غالًبا ما تكون متشابهة إلى حد التطابق. -السيما في املحيط الجهوي -الدولية 

جامعة الدول العربية، إضافة إلى معاهدة الدفاع العربي املشترك ومقتضيات ميثاق  :اإلطار القانوني االتفاقي

م في عالقات املغرب العسكرية واألمنية مع دول الخليج، السيما السعودية واإلمارات. وقد شارك املغرب 56هناك أيًضا تقدُّ

منذ بداية السبعينات من القرن املاض ي في تكوين وتدريب قوات خليجية خاصة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وعندما 

عنصر من قواته العسكرية للدفاع عن امن الكويت والسعودية. 1200الكويت، أرسل املغرب غزا صدام حسين 

 2006وللمغرب عالقات أمنية وعسكرية وطيدة مع دولة اإلمارات بدأت منذ بداية تأسيس هذه الدولة، وفي عام 

ا متعدد األبعاد مع اإلمارات شمل التكوين وتبادل املعل ا عسكريًّ
ً
ومات والعمليات املشتركة. وقد شهد عقد املغرب اتفاق

من خالل إبرام اتفاقيات متنوعة في هذا املجال، وقد تجسد هذا  2014التعاون العسكري واألمني بينهما تقدًما كبيًرا عام 

ا من خالل مشاركة طائرات مغربية إلى جانب دولة اإلمارات في الضربات التي تشنها هذه األخيرة ضد تنظيم  التعاون عمليًّ

.داعش في العراق

وتظهر في سعي املغرب لتنويع شركائه وتعزيز حضوره اإلقليمي في  :الحيوية الجديدة في الدبلوماسية املغربية

كّلٍ من إفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي. ويبدو واضًحا أن املغرب يعمل بشكل حثيث لتجاوز دبلوماسية املقعد 

ء العربي خالل هذه املرحلة الحاسمة التي يتم فيها إعادة رسم خارطة جيوسياسية الشاغر، وال يريد أن يغيب عن الفضا

.جديدة للمنطقة

ا للملك وهو القائد األعلى  :املرونة في اتخاذ القرار العسكري 
ً
 محفوظ

ً
ال يزال الشأن العسكري في املغرب مجاال

سم باملرونة، خاصة أن املجلس األعلى لألمن الذي ؛ مما يجعل عملية اتخاذ القرار العسكري تت57للقوات املسلحة امللكية

نش ئ بمقتض ى دستور عام 
ُ
لم يصدر بعُد القانون املنظم له واملحدد الختصاصاته. فرغم أن الدستور املغربي في  2011أ

جعل قرار إشهار الحرب من اختصاص املجلس الوزاري بعد إحاطة البرملان من لدن امللك، فإّن تعريف  99الفصل 

وتمييزها عن العمليات العسكرية املختلفة، يجعلها الدستور ضمن اختصاصات امللك وذلك فيما يتعلق  الحرب

.بالعمليات العسكرية التي ال تندرج ضمن املفهوم التقليدي للحرب

خاتمة

من خالل هذه الدراسة يتضح ان التعاون االمني والعسكري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تعرف 

تطورا ملموسا بعد كانت يشوبه توترات في املاض ي وذلك نظرا الن الظروف والتحوالت الدولية تحتم على الطرفين 

التعاون والتعاضد خاصة ان كان لهما عدوا مشتركا ، وان كان هذا التعاون على املستوى يعرف تقدما ملموسا بالنسبة 

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. لذا ينبغي االسراع مستقبال للسعودية واالمارات انما يظل متواضعا بالنسبة لبعض 

الى التعاون في هذا االتجاه على مستوى دول مجلس التعاون ككل وخاصة مع التصدع الذي يمكن ان يعرفه مجلس 

حان التعاون الخليجي بسبب االزمة الناجمة عن اجراءات السعودية واالمارات من جهة وبين قطر من جهة اخرى، ارج 

يلعب املغرب دور الوسيط بين دول الخليج ملا له من مكانة هامة لدى جميع دول املجلس التعاون الخليجي، بغية الوصول 

الى اعادة التكتل الخليجي من جديد الى سابق عهده باإلضافة إلى شراكة املغرب واألردن مع املجلس في املجاالت االمنية 

قتصادي والثقافي والدبلوماس ي .والعسكرية باالضافة الى التعاون اال

، جامعة عبد اإلله الزكريتي، "املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: دراسة تقييمية ألبعاد التعاون"، بحث لنيل دبلوم املاستر في القانون العام  -56

 .105 -96، ص2012 -2011سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، املغرب، 
.2015من مارس/آذار  23د.سعيد الصديقي، "تطور الجيش املغربي: عهدان ونهج واحد"، مركز الجزيرة للدراسات،  -57

Page 146



     الدكتور محسن الندوي                مجاالت التعاون األمني والعسكري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي
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الئحة املراجع

أوال/مراجع بالعربية:

كتب-1

 ، 1990، مطبوعات القصر امللكي، 36كتاب إنبعاث أمة، الجزء -

 1992الحسان بوقنطار، السياسة العربية للمملكة، مركز الدراسات العربي االوروبي، الطبعة االولى،  -

أطروحات-2

الدكتوراه في القانون  أطروحةد.محسن الندوي ، العالقات االقتصادية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي،  -

2016/2017العام ، كلية الحقوق طنجة املغرب   

محمد عصام لعروس ي، السياسة الخارجية املغربية إزاء العالم اإلسالمي، مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة، أطروحة   -

.153، جامعة محمد الخامس، أكدال، ص: 2006-2005لنيل الدكتوراه في القانون العام، السنة الجامعية   

اململكة العربية السعودية وعالقاتها بالعالم العربي واإلسالمي،أطروحة لنيل تركي سعد عبد هللا تركي القحطاني،  -

.162 ص:2009/2010الدكتوراه في الحقوق جامعة محمد الخامس،الرباط،  

رسائل-3

تركي سعد عبد هللا تركي، اململكة العربية السعودية ومحاربة اإلرهاب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في  -

، 2006-2005القانون العام جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية   

يل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، جامعة محمد عبد اللطيف وهبي، موقف املغرب من حرب الخليج األولى، رسالة لن -

 ، 1989-1988الخامس، السنة الجامعية 

العالقات املغربية اإلماراتية،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام جامعة محمد سمية سليماني،  -

،. 1997/1998الخامس أكدال السنة الجامعية  

"املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي: دراسة تقييمية ألبعاد التعاون"، بحث لنيل دبلوم املاستر في عبد اإلله الزكريتي،  -

القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، فاس، املغرب، 

105 -96، ص2012 -2011

أبحاث ودراسات -4

 .2015من مارس/آذار  23"تطور الجيش املغربي: عهدان ونهج واحد"، مركز الجزيرة للدراسات، د.سعيد الصديقي،  --
ق عالقاته مع دول الخليج ضد تنظيم سكثيفيل ڤيش-

ّ
يد الجهاديين ، لكن يهمل تهد«الدولة اإلسالمية»، املغرب يوث

 3/11/2014العائدين، معهد واشنطن، 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis 

دراسة حول تشريعات مكافحة اإلرهاب في دول الخليج العربية واليمن، منظمة األمم املتحدة، املكتب املعني باملخدرات -

 والجريمة، 

-،مركزالدراسات واألبحاث في العلوم االجتماعية الرباط ،منشورات 2006/2010التقرير االستراتيجي املغربي، -

أبحاث،التقرير التاسع،
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(، مركز الخليج لألبحاث 2000-1979منصور حسن التعيبي، السياسة اإليرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ) -

 والدراسات، 

،  قوة الخليج العسكرية بين التحالفات املؤقتة واآلليات الدائمة، مركز الجزيرة للدراسات ،محمد بدري عيد -

18/05/2015قطر،

مقاالت-5

التوتر بين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة"،  -

http://alquds.com/news/article/view/id/356172  08/09/2012، تاريخ االطالع.

صحف ومجلت: -6

الصحف-

 29/06/2014جريدة القدس العربي اللندنية 

 2015من إبريل/نيسان  30(، 15055صحيفة "القبس" الكويتية، عدد )-

2014         /13/12، اللندنيةجريدة القدس العربي  -

الريس، "خمس رسائل من امللك عبد هللا ألطراف متورطة في تمزيق العالم اإلسالمي"، جريدة الحياة بتاريخ  سعود -

02/08/2014

 .2/8/2014"خادم الحرمين: املتخاذلون سيكونون ضحايا اإلرهاب"، الشرق األوسط  -

،14209العدد  -م 2007مايو  20جريدة الرياض ، السعودية،  -

.1982أبريل  14بتاريخ جريدة األنباء 

.2009مارس  7، السبت 11057جريدة الشرق األوسط، عدد 

املجلت-

 ، 2004، الرباط، املغرب، 21عثمان ياسين الرواف، "العالقات السعودية املغربية" مجلة التاريخ العربي، العدد -

لعربية"، مجلة السياسة الدولية ، بتاريخ محمد عباس ناجي، "االنكماش، مستقبل الدور اإلقليمي إليران بعد الثورات ا -

08/09/2012.

 ، 2016،  533مجلة درع الوطن، العسكرية االستراتيجية، االمارات، العدد -

، 6األمريكية: انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟"، سياسات عربية، العدد  -مروان قبالن، "العالقات السعودية-

، 2014يناير 

الشراكة الخليجية املغربية ..واقع نموذجي وأفاق واعدة ، مجلة درع الوطن ، مجلة عسكرية  -

 ، 533، العدد01/06/2016واستراتيجية،االمارات،

، 120محمد الحيدري، "التحوالت الجيوبولوتيكية، الجغرافية الجديدة لألمن اإليراني"، مجلة شؤون األوسط، عدد  -

، 2006سنة 

رونية:مواقع الكت-7

www.nofa.gov.saموقع وزارة الخارجية السعودية على األنترنت: -

 .www.justice.gov.maموقع وزارة العدل املغربي على األنترنت: -

www.diplomatie.maموقع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون املغربية  -
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-http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/11/24/belgium-morocco-cooperationاالمريكية   cnnموقع قناة  -

security

التوتر بين إيران ودول الخليج العربية مرجح للتصاعد في ظل ظروف إقليمية متأزمة"،  -

http://alquds.com/news/article/view/id/356172 .08/09/2012، تاريخ االطالع  

 رسائل وأطروحات جامعية:

 ثانيا/املراجع األجنبية:

-Ulrichsen, «Internal and External Security in the Arab Gulf States,» pp. 43-49, and Cordesman«Moving

Toward Unity: Making Effective Use of Arab Gulf Forces and Resources,» 

-Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim

Population (Washington, DC: Pew Research Center, 2009), 

- Abdelwahab BIAD, le Maghreb et la guerre du Gofe, annuaire l’Afrique du Nord, 1990, CNRS, p. 443.

-Muhammad Abdul-Ghaffar, Regional and International Strategy for Gulf Security: A Perspec- tive on the

Driving Forces of Strategic Conflict and the Regional Response (Manamah: Bahrain Center forStrategic, 

International and Energy Studies, 2012),  
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د.ّمحمدّاألمينّبنّعائشةّّّّّّّّوأبعادّاهتمامّالجزائّرباملنطقةّاإلفريقيرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّتطوّ 

ّ

الجزائّرباملنطقةّاهتماموأبعادّّرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّاإلفريقيتطوّ 

The Development of the Cisis in the African Sahel and the Dimensions of 

Algeria's Interest in the Region. 

محمدّاألمينّبنّعائشةد.ّ

 .3جامعةّالجزائّر        

 

:ّامللخصّ)ّباللغةّالعربيةّ(  

إن اهتمام الجزائر بما يجري في منطقة الساحل راجع لكون هذه األخيرة أصبحت تشكل مجاال الستقطاب قوى خارجية ومجاال لعمل        

لزاما على الجزائر أن تعمل من أجل إيجاد حلول قوى إقليمية وذلك نظرا ملا تتميز به هذه املنطقة من ثروات فوق وتحت األرض، لذا كان 

في هذه املنطقة تفاديا ألي تهديد لألمن القومي الجزائري، فالجزائر سعت وتسعى جاهدة لقطع الطريق ضد أي تدخل أجنبي تحت مبرر 

ول املنطقة إلى تأمين الحدود وتدعوا الجزائر د  ''مكافحة اإلرهاب و رفض الجزائر القطعي ألن تكون أراضيها مقرا لقاعدة ''أفريكوم

 املشتركة من مخاطر اإلرهاب وتهريب السالح والهجرة السرية غير الشرعية بعيدا عن الوصاية األميركية و األجنبية في املنطقة. 

هوية التي إن غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة و االنكشاف األمني و االقتصادي وخصوصا االجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة 

ودها ينتج عنها تفكك املجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا ومجتمعيا، و تعتبر الجزائر االمتداد اإلفريقي لحد

بح مهددا محورا استراتجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم االستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي ألمنها القومي الذي أص

بقوة على خلفية حالة االنفالت األمني في منطقة الساحل التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار األمن القومي الجزائري بمستوياته السبعة 

)األمن املجتمعي ، االقتصادي ، الثقافي ، السياس ي ، العسكري ، البيئي و الصحي(.

إفريقيا، اإلرهاب، التدخل الخارجي.: الدبلوماسية، أزمة الساحل،  الكلماتّاملفتاحية.
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ّد.ّمحمدّاألمينّبنّعائشةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأبعادّاهتمامّالجزائّرباملنطقةّاإلفريقيرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّتطوّ 

ّمقدمة

شااااااااااااااااااااة، اسااااااااااااااااااااتراتيجيا، واقتصاااااااااااااااااااااديا  طاملااااااااااااااااااااا كاناااااااااااااااااااات منطقااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااااااااي تعااااااااااااااااااااد واحاااااااااااااااااااادة ماااااااااااااااااااان املناااااااااااااااااااااطق املهم 

وسياسااااااااااااااااااايا طيلاااااااااااااااااااة حقباااااااااااااااااااة الحااااااااااااااااااارب البااااااااااااااااااااردة، إال أن  التطاااااااااااااااااااورات التاااااااااااااااااااي شاااااااااااااااااااهدتها املنطقاااااااااااااااااااة خاااااااااااااااااااالل العقاااااااااااااااااااد األخيااااااااااااااااااار 

لدولياااااااااااااااة التاااااااااااااااي دولياااااااااااااااة، وأعطتهاااااااااااااااا مكاناااااااااااااااة هاماااااااااااااااة فاااااااااااااااي التوازناااااااااااااااات والصاااااااااااااااراعات ا اساااااااااااااااتراتيجيةجعلتهاااااااااااااااا تك ساااااااااااااااب قيماااااااااااااااة 

تشاااااااااااااااااهدها القاااااااااااااااااارة األفريقياااااااااااااااااة. وباااااااااااااااااذلك أصااااااااااااااااابحت املنطقاااااااااااااااااة تحظااااااااااااااااا  بأهمياااااااااااااااااة كبااااااااااااااااارى ضااااااااااااااااامن أولوياااااااااااااااااات واهتماماااااااااااااااااات 

القاااااااااااااااوى الدولياااااااااااااااة التقليديااااااااااااااااة فاااااااااااااااي املنطقااااااااااااااااة مثااااااااااااااال فرنسااااااااااااااااا، والقاااااااااااااااوى الكباااااااااااااااارى خاصاااااااااااااااة الواليااااااااااااااااات املتحااااااااااااااادة األمريكيااااااااااااااااة 

 والصين.

ع صاااااااااااااااااعود فواعااااااااااااااااال أخااااااااااااااااارى تحااااااااااااااااااول ساااااااااااااااااد الفااااااااااااااااارا غ الاااااااااااااااااذي تركتاااااااااااااااااه السااااااااااااااااالطة إن فشااااااااااااااااال الدولاااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي املنطقاااااااااااااااااة  اااااااااااااااااج 

املركزيااااااااااااااااة، و أباااااااااااااااارز هااااااااااااااااذه الفواعاااااااااااااااال  ااااااااااااااااي الجماعااااااااااااااااات اإلرهابيااااااااااااااااة ومجموعااااااااااااااااات الجريمااااااااااااااااة املنظمااااااااااااااااة و كارتاااااااااااااااال التهريااااااااااااااااب 

الساااااااااااااااااااااااجائر والبشااااااااااااااااااااااار و األع اااااااااااااااااااااااا  البشااااااااااااااااااااااارية و غيرهاااااااااااااااااااااااا...( ، خصوصاااااااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااااااع شسااااااااااااااااااااااااعة و ) األسااااااااااااااااااااااا حة و املخااااااااااااااااااااااادرات 

املنطقة مما ساعد هذه الجماعات في التحرك بشكل مريح.

احل اإلفريقاااااااااااااااي مااااااااااااااان باااااااااااااااين أك ااااااااااااااار املنااااااااااااااااطق فاااااااااااااااي العاااااااااااااااال  التاااااااااااااااي تشاااااااااااااااهد حالاااااااااااااااة مااااااااااااااان اال هياااااااااااااااار واالنفااااااااااااااااالت منطقاااااااااااااااة السااااااااااااااا

األمناااااااااااااي  وماااااااااااااا يخلفاااااااااااااه مااااااااااااان أثاااااااااااااار سااااااااااااالبية علاااااااااااااى ساااااااااااااكان املنطقاااااااااااااة حيااااااااااااا  أصااااااااااااابحت املنطقاااااااااااااة املصااااااااااااادر األساسااااااااااااا ي لكثيااااااااااااار 

مااااااااااااااان املشااااااااااااااااكل التاااااااااااااااي تااااااااااااااارتب  فاااااااااااااااي ال الاااااااااااااااب بعااااااااااااااادم تاااااااااااااااوفر أدنااااااااااااااا  مساااااااااااااااتويات الحيااااااااااااااااة لألفاااااااااااااااراد باإلضاااااااااااااااافة إلاااااااااااااااى غيااااااااااااااااب 

Abstract 

    The crisis in Mali has brought the Sahel to the centre of international attention. This fragile region 

not only suffers from longstanding development challenges, but also from an acute security vacuum 

that has triggered military intervention. A key task understanding the principal challenges to political 

stability and economic development in the Sahel. The European Union (EU) has engaged in the region, 

but an analytical perspective should indeed ask whether the response is up to the challenges currently 

afflicting the region. 

The Sahel security issues in Africa and the Malian crisis in particular have brought the region to the 

center of the Algerian foreign policy concerns. Algiers has been an indispensable provider of stability 

in the African Sahel. In recent years, weak governances, political instability and fragile security have 

become common features of the Sahelian states. The large quantity of natural resources of the Sahel 

has paved a road for foreign intervention and increasing rivalry among the world economic powers 

across the region. In order to safeguard the long-term security in its backyard,(Algerian national 

security with its seven levels), in many times the Algerian leaderships have promoted state-building 

and dialogue as the best ways to lift states of the Sahel out of crisis. Neighboring countries like Mali 

are looking to Algiers to play an effective role in leading conflict management efforts in the region. 

Key words: Diplomacy, Crisis, Mali,Algeria. 
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مفهااااااااااااااااااااوم الدولاااااااااااااااااااااة وحالاااااااااااااااااااااة الهشاشاااااااااااااااااااااة و االنكشااااااااااااااااااااااف األمناااااااااااااااااااااي و االقتصاااااااااااااااااااااادي وخصوصاااااااااااااااااااااا االجتمااااااااااااااااااااااعي، كااااااااااااااااااااال هاااااااااااااااااااااذا 

.اإلفريقيظهور العديد من التهديدات والتحديات في منطقة الساحل  إلىأدى 

ّالدراسةّإشكالية

إن جاااااااااااااااااااااال الدراسااااااااااااااااااااااات التااااااااااااااااااااااي تناولاااااااااااااااااااااات موضااااااااااااااااااااااو  الدبلوماسااااااااااااااااااااااية الجزائريااااااااااااااااااااااة ركاااااااااااااااااااااازت علااااااااااااااااااااااى الخلفيااااااااااااااااااااااة التاريخيااااااااااااااااااااااة    

للدبلوماسااااااااااااااااية الجزائريااااااااااااااااة ون ااااااااااااااااالها ضااااااااااااااااد املسااااااااااااااااتعمر، وان شااااااااااااااااارها الساااااااااااااااار ع فااااااااااااااااي العااااااااااااااااال  الااااااااااااااااذي مكنهااااااااااااااااا ماااااااااااااااان تاااااااااااااااادويل 

الق ااااااااااااااااية الجزائريااااااااااااااااة وبالتاااااااااااااااااالي االسااااااااااااااااتقالل، ودورهاااااااااااااااااا الريااااااااااااااااادي فاااااااااااااااااي دعاااااااااااااااا  الحركاااااااااااااااااات التحرريااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي إفريقيااااااااااااااااا، وفاااااااااااااااااي 

ي وضااااااااااااااااااع حااااااااااااااااااد تهدئااااااااااااااااااة األوضااااااااااااااااااا  فيهااااااااااااااااااا وتوطيااااااااااااااااااد أواصاااااااااااااااااار التعاااااااااااااااااااون بااااااااااااااااااين الشااااااااااااااااااعوب اإلفريقيااااااااااااااااااة، وكااااااااااااااااااذا دورهااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااا

ل حااااااااااااااااااااارب فاااااااااااااااااااااي القااااااااااااااااااااارن اإلفريقاااااااااااااااااااااي ومسااااااااااااااااااااااهمتها فاااااااااااااااااااااي تفعيااااااااااااااااااااال منظماااااااااااااااااااااة الوحااااااااااااااااااااادة اإلفريقياااااااااااااااااااااة لتواكاااااااااااااااااااااب التطاااااااااااااااااااااورات 

الحاصااااااااااااااااالة فاااااااااااااااااي محيطهاااااااااااااااااا، لكااااااااااااااااان ماااااااااااااااااع التطاااااااااااااااااور و الت ييااااااااااااااااار الاااااااااااااااااذي تشاااااااااااااااااهده القاااااااااااااااااارة االفريقياااااااااااااااااة وخصوصاااااااااااااااااا منطقاااااااااااااااااة 

ا وفاااااااااااااااي ماااااااااااااااالي السااااااااااااااااحل وماااااااااااااااا تعرفاااااااااااااااه  مااااااااااااااان ا هياااااااااااااااار ملفهاااااااااااااااوم الدولاااااااااااااااة و اوضاااااااااااااااا  االنفاااااااااااااااالت االمناااااااااااااااي فاااااااااااااااي املنطقاااااااااااااااة عمومااااااااااااااا

.خصوصا ، لذلك ترتكز اشكالية املوضو  على دور الدبلوماسية الجزائرية تجاه أزمة مالي

 :بنا ا على ما سبق نطرح االشكالية التالية

ما مدى االستمرار و الت ير في  الدبلوماسية الجزائرية تجاه أزمة مالي  ؟       

:سللة التاليةو  ي االشكالية التي تندرج تحتها اال             

 .ما  ي املحددات واملبادئ التي يسير وفقها السلوك الخارجي الجزائري؟ -

 .ملاذا يصف البعض الدبلوماسية الجزائرية بالدبلوماسية ال ام ة ؟ -

 .ملاذا تؤكد الجزائر على الحل السلمي بدال من الحل العسكري في مالي ؟ -

فرنسااااااااااااااااااية علااااااااااااااااااى دور الدبلوماسااااااااااااااااااية الجزائريااااااااااااااااااة  –مااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااادى تااااااااااااااااااأثير تاااااااااااااااااادخل قااااااااااااااااااوى خارجيااااااااااااااااااة أميركيااااااااااااااااااة  -

.تجاه أزمة مالي ؟

ّفرضياتّالدراسة

لقااااااااااااااااااااااد ساااااااااااااااااااااااهمت املحااااااااااااااااااااااددات واملبااااااااااااااااااااااادئ والساااااااااااااااااااااامات املشااااااااااااااااااااااكلة للسياسااااااااااااااااااااااة الخارجيااااااااااااااااااااااة الجزائريااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااي  -

.توجيه دبلوماسيتها وتفعيل دورها

كلماااااااااااااااااااااااااااااا زاد التااااااااااااااااااااااااااااادخل األجنباااااااااااااااااااااااااااااي )األمريكاااااااااااااااااااااااااااااي و الفرن ااااااااااااااااااااااااااااا ي( فاااااااااااااااااااااااااااااي ازماااااااااااااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااااااااااااالي كلماااااااااااااااااااااااااااااا قاااااااااااااااااااااااااااااال  دور * 

.ماسية الجزائرية وزاد تهميشها من الق يةالدبلو 

التهدياااااااااااااااااادات األمنيااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي منطقااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااااااي وإمكانيااااااااااااااااااة توسااااااااااااااااااعها إقليميااااااااااااااااااا وحتاااااااااااااااااا  دوليااااااااااااااااااا  -

صعدت من اهتمام الجزائر باملنطقة.
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 .ّأزمةّبناءّالدولةّفيّالساحلّاإلفريقي

ساااااااااااااااااااايطرت موجااااااااااااااااااااة نظاااااااااااااااااااا  الحكاااااااااااااااااااا  الديكتاتوريااااااااااااااااااااة و االساااااااااااااااااااا بدادية علااااااااااااااااااااى طبيعااااااااااااااااااااة الحياااااااااااااااااااااة السياسااااااااااااااااااااية فااااااااااااااااااااي       

اإلفريقياااااااااااااااااة، بشاااااااااااااااااكل أوجاااااااااااااااااد صاااااااااااااااااور الصااااااااااااااااارا  علاااااااااااااااااى السااااااااااااااااالطة وذلاااااااااااااااااك بممارساااااااااااااااااة جمياااااااااااااااااع أشاااااااااااااااااكال  معظااااااااااااااااا  الااااااااااااااااادول  

الحااااااااااااااااااروب األهليااااااااااااااااااة و العنااااااااااااااااااف، وقااااااااااااااااااد كااااااااااااااااااان ذلااااااااااااااااااك عباااااااااااااااااار حاااااااااااااااااااالت االنقالبااااااااااااااااااات العسااااااااااااااااااكرية و االغتياااااااااااااااااااالت السياسااااااااااااااااااية 

 1.املتكررة

أحاااااااااااااد أمثلاااااااااااااة دول منطقاااااااااااااة الساااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااي التاااااااااااااي عرفااااااااااااات أكبااااااااااااار عاااااااااااااادد -إن ماااااااااااااا ياااااااااااااؤثر علاااااااااااااى دولاااااااااااااة مااااااااااااااا كموريتانياااااااااااااا 

ال يحااااااااااااااااااااادت بمعاااااااااااااااااااااازل عااااااااااااااااااااان دول التاااااااااااااااااااااي تجاورهاااااااااااااااااااااا، كاااااااااااااااااااااالنيجر  -2008السياساااااااااااااااااااااية أخرهاااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااانة  االنقالبااااااااااااااااااااااتمااااااااااااااااااااان 

عتبار حديثاة التكوين و النشأة و ومالي و الجزائر 
ُ
 .2ال شاد و ليبيا. فهذه الدول كلهاا ت

فالدولااااااااااااااااااااااة اإلفريقيااااااااااااااااااااااة تشااااااااااااااااااااااهد أزمااااااااااااااااااااااة مؤسساااااااااااااااااااااااتية و سياسااااااااااااااااااااااية شاااااااااااااااااااااارعية و حتاااااااااااااااااااااا  مدنيااااااااااااااااااااااة، و كااااااااااااااااااااااذا ساااااااااااااااااااااالبية فااااااااااااااااااااااي 

و  فشااااااااااااااااااال الااااااااااااااااااادولةالتواجااااااااااااااااااد، أي ال سااااااااااااااااااا ل حااااااااااااااااااول واقعيااااااااااااااااااة الدولااااااااااااااااااة اإلفريقيااااااااااااااااااة. فااااااااااااااااااي ظاااااااااااااااااال االحتمالياااااااااااااااااااة املتزايااااااااااااااااااادة ل

ي حاااااااااااااااااد و التاااااااااااااااي ولااااااااااااااادت موجاااااااااااااااات عناااااااااااااااف سياسااااااااااااااا ي داخلااااااااااااااا -صااااااااااااااااور املعارضاااااااااااااااة الداخلياااااااااااااااة للنظاااااااااااااااام السياسااااااااااااااا ي املتكاااااااااااااااررة

 .3شهدتها مختلف الدول اإلفريقيةالتاي  -

وقاااااااااااااااد اعتبااااااااااااااار العدياااااااااااااااد مااااااااااااااان البااااااااااااااااحثين أن الدولاااااااااااااااة الحديثاااااااااااااااة فاااااااااااااااي أفريقياااااااااااااااا لااااااااااااااا  تظهااااااااااااااار إال كنساااااااااااااااخة أفريقياااااااااااااااة للنظاااااااااااااااام 

االساااااااااااااااااااتعماري ال رباااااااااااااااااااي مااااااااااااااااااان حيااااااااااااااااااا  تسااااااااااااااااااال  النظاااااااااااااااااااام، ذلاااااااااااااااااااك أن سااااااااااااااااااايطرة نخباااااااااااااااااااة معيناااااااااااااااااااة علاااااااااااااااااااى الحكااااااااااااااااااا  وعااااااااااااااااااادم 

السااااااااااااااااااالطة السياساااااااااااااااااااية وان شاااااااااااااااااااار الفسااااااااااااااااااااد، بخاصاااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااي  الفصااااااااااااااااااال باااااااااااااااااااين الحااااااااااااااااااااك  والدولاااااااااااااااااااة أدى إلاااااااااااااااااااى دكتاتورياااااااااااااااااااة

النخبااااااااااااااة الحاكمااااااااااااااة. وقاااااااااااااااد لجااااااااااااااأت الدولااااااااااااااة األفريقيااااااااااااااة فااااااااااااااي هاااااااااااااااذه الفتاااااااااااااارة إلااااااااااااااا  فااااااااااااااارض األيااااااااااااااديولوجيا التااااااااااااااي تقااااااااااااااوم علااااااااااااااى 

ما  تاااااااااااااااااااااراب  كااااااااااااااااااااال مااااااااااااااااااااان السياساااااااااااااااااااااة واالقتصااااااااااااااااااااااد، واحتفظااااااااااااااااااااات بكثيااااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااااان مالماااااااااااااااااااااح الفتااااااااااااااااااااارة االساااااااااااااااااااااتعمارية وال ساااااااااااااااااااااي 

 .4دولاة سلطوية مبنية على  خصنة السلطة سياسة القمع، حي  تحولت الادولاة إلا 

أدى إلااااااااااااااااااى أن تتعاااااااااااااااااارض الدولااااااااااااااااااة الحديثااااااااااااااااااة للعديااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااان األزماااااااااااااااااااات السياسااااااااااااااااااية واالقتصااااااااااااااااااادية. وبالتااااااااااااااااااالي  كاااااااااااااااااال هااااااااااااااااااذا

تكااااااااااااون دولاااااااااااااة مااااااااااااا بعاااااااااااااد االسااااااااااااتعمار فااااااااااااي أفريقيااااااااااااا قاااااااااااااد ورثااااااااااااات العديااااااااااااد ماااااااااااان املشاااااااااااااكالت أهمهااااااااااااا مشااااااااااااكلة الدولااااااااااااة، وهاااااااااااااذا 

 مااااااااااااااااااا يبااااااااااااااااااين عااااااااااااااااااادم وجااااااااااااااااااود قواعااااااااااااااااااد   مر اااااااااااااااااااخة ملمارسااااااااااااااااااة وانتقاااااااااااااااااااال الساااااااااااااااااالطة وعاااااااااااااااااادم االساااااااااااااااااااتقرار علااااااااااااااااااى املؤسساااااااااااااااااااات

السياساااااااااااااااااااية، األمااااااااااااااااااار الاااااااااااااااااااذي جعااااااااااااااااااال االنقالباااااااااااااااااااات العساااااااااااااااااااكرية السااااااااااااااااااامة املميااااااااااااااااااازة لألنظماااااااااااااااااااة السياساااااااااااااااااااية فاااااااااااااااااااي إفريقياااااااااااااااااااا 
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فااااااااااااااااي أفريقيااااااااااااااااا، بسااااااااااااااابب الاصاراعاااااااااااااااااات الاداخالاياااااااااااااااااة  األقاااااااااااااااالي ف اااااااااااااااال عاااااااااااااااان عااااااااااااااادم ساااااااااااااااايطرة الدولااااااااااااااااة علاااااااااااااااى العديااااااااااااااااد  ماااااااااااااااان 

 .5ذات الطابع اإلثني والقبلي والجهوي 

لاااااااااااااااة بالعدياااااااااااااااد مااااااااااااااان املشااااااااااااااااكل حتااااااااااااااا  صااااااااااااااانعت منهاااااااااااااااا هاكااااااااااااااااذا اساتاقالاااااااااااااااات أفارياقايااااااااااااااااا عاااااااااااااااان االساتا عامااااااااااااااااار األجنباااااااااااااااي وهااااااااااااااااي مثق 

أزماااااااااااااااااااااااات استعصاااااااااااااااااااااات علااااااااااااااااااااااى الاحااااااااااااااااااااااال، وبخاصااااااااااااااااااااااة إشااااااااااااااااااااااكالية بنااااااااااااااااااااااا  الدولااااااااااااااااااااااة، بساااااااااااااااااااااابب تنااااااااااااااااااااااامي الهويااااااااااااااااااااااات العرقيااااااااااااااااااااااة 

واإلقليمياااااااااااااة والدينياااااااااااااة التاااااااااااااي نازعااااااااااااات الدولاااااااااااااة مااااااااااااان أجااااااااااااال البقاااااااااااااا ، إذ أصااااااااااااابح وجاااااااااااااود الدولاااااااااااااة بحاااااااااااااد ذاتاااااااااااااه محااااااااااااال شاااااااااااااك 

التااااااااااااااي ساااااااااااااااهمت فااااااااااااااي انتقااااااااااااااا  شاااااااااااااارعية الادولاااااااااااااااة، وهاااااااااااااااذا ماااااااااااااااا جعاااااااااااااال مجموعااااااااااااااة مااااااااااااااان وناااااااااااااازا  تنااااااااااااااام  بعاااااااااااااادد املؤشاااااااااااااارات 

الاااااااااااااااادول األفريقياااااااااااااااة تعااااااااااااااااني أزمااااااااااااااااات تشاااااااااااااااكك فااااااااااااااااي شااااااااااااااارعيتها الدولياااااااااااااااة وتصااااااااااااااانفها ضااااااااااااااامن الااااااااااااااادول الفاشااااااااااااااالة. وسااااااااااااااايكون 

 نموذج مالي هو نموذج دراس نا حي  سنحاول دراسة أسباب فشلها في تكوين دولة وطنية قومية.

دولاااااااااااااااااة فااااااااااااااااي أفريقيااااااااااااااااا إلااااااااااااااااا  الطريقاااااااااااااااة التااااااااااااااااي ظهاااااااااااااااارت  هااااااااااااااااا الادولاااااااااااااااااة ولااااااااااااااااي  ألسااااااااااااااااباب عاارضاااااااااااااااااة. تعاااااااااااااااود إشااااااااااااااااكالية بنااااااااااااااااا  الا

فاالادولاااااااااااااااااااة كاياااااااااااااااااااان ينشاااااااااااااااااااأ فاااااااااااااااااااي الا االااااااااااااااااااااب ن يجااااااااااااااااااة عاواماااااااااااااااااااال داخالاياااااااااااااااااااة وتاطااااااااااااااااااااور طبيعااااااااااااااااااي لاصاااااااااااااااااااارا  الاقاااااااااااااااااااوى واملصاااااااااااااااااااال  

ب والحاجاااااااااااااااااات الداخليااااااااااااااااااة ل ااااااااااااااااارض األماااااااااااااااااان والنظااااااااااااااااااام وتحقياااااااااااااااااق العدالااااااااااااااااااة، لكااااااااااااااااان الدولااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي أفريقياااااااااااااااااا لاااااااااااااااااا  تسااااااااااااااااااتج

لهااااااااااااااااااذه املقومااااااااااااااااااات وتماااااااااااااااااات صااااااااااااااااااناعتها وإلحاقهااااااااااااااااااا بالدولااااااااااااااااااة األوروبيااااااااااااااااااة التااااااااااااااااااي اسااااااااااااااااااتعمرتها، حياااااااااااااااااا  ق اااااااااااااااااا   املساااااااااااااااااااتعمر 

فااااااااااااااااااة لنظاااااااااااااااااااام  ''املشاااااااااااااااااايخات''علااااااااااااااااااى  واملماليااااااااااااااااااك القديماااااااااااااااااااة، وفااااااااااااااااااي الوقاااااااااااااااااات نفسااااااااااااااااااه استنسااااااااااااااااااا  صااااااااااااااااااورة مشااااااااااااااااااوهة   ومحر 

 .6الدولة الحديثة ألهداف إمبريالية توسعية تفرض التبعية الدائمة

لدولاااااااااااااة فاااااااااااااي إفريقياااااااااااااا بأزماااااااااااااة عميقاااااااااااااة ومتزايااااااااااااادة الحاااااااااااااد شاااااااااااااملت كافاااااااااااااة مؤسسااااااااااااااتها السياساااااااااااااية فاااااااااااااي هاااااااااااااذه الفتااااااااااااارة مااااااااااااارت ا

وألقااااااااااااااااات بىثارهاااااااااااااااااا السااااااااااااااااالبية علاااااااااااااااااى أدا هاااااااااااااااااا وقاعااااااااااااااااادة شااااااااااااااااارعيتها، فالنظاااااااااااااااااام الحااااااااااااااااااك  يك ساااااااااااااااااب شااااااااااااااااارعيته مااااااااااااااااان شاااااااااااااااااعور 

املحكااااااااااااااومين بالرضااااااااااااااا وأحقيتااااااااااااااه فااااااااااااااي الحكاااااااااااااا ، وهااااااااااااااذا مااااااااااااااا ال يتااااااااااااااوفر فااااااااااااااي أنظمااااااااااااااة الحكاااااااااااااا  اإلفريقيااااااااااااااة، وباااااااااااااادون شاااااااااااااارعية 

ي نظااااااااااااااااام حاااااااااااااااااك  أن يملااااااااااااااااك القاااااااااااااااادرة علااااااااااااااااى إدارة الدولااااااااااااااااة، وذلااااااااااااااااك بساااااااااااااااابب فقاااااااااااااااادان ثقااااااااااااااااة املااااااااااااااااواطنين يصااااااااااااااااعب علااااااااااااااااى أ

 .7في قدرته على إيجاد حلول للمشاكل املتنوعة

ففااااااااااااااي هااااااااااااااذه الفتاااااااااااااارة التااااااااااااااي تمياااااااااااااازت ب نااااااااااااااامي املعارضااااااااااااااة املدعمااااااااااااااة ماااااااااااااان الشااااااااااااااعوب ضااااااااااااااد األنظمااااااااااااااة التااااااااااااااي أصاااااااااااااابح فشاااااااااااااالها 

فاااااااااااااااااان حركاااااااااااااااااات االحتجااااااااااااااااااج الشاااااااااااااااااعبي أخاااااااااااااااااذت واضاااااااااااااااااحا فاااااااااااااااااي التفاعااااااااااااااااال اإليجاااااااااااااااااابي والتجااااااااااااااااااوب ماااااااااااااااااع الشاااااااااااااااااعوب وعلياااااااااااااااااه 

أشاااااااااااااااااكاال عااااااااااااااااادة ابتااااااااااااااااادا  مااااااااااااااااان املظااااااااااااااااااهرات العنيفاااااااااااااااااة نظااااااااااااااااارا لفشااااااااااااااااال الدولاااااااااااااااااة اإلفريقياااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي االضاااااااااااااااااطال  بالوظاااااااااااااااااائف 

 .8األساسية التي حددتها لنفسها عند االستقالل وبنت عليها شرعيتها طوال فترة وجودها
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الداخليااااااااااااااااة بالدرجااااااااااااااااة األولااااااااااااااااى، ولااااااااااااااااي  عباااااااااااااااار  إن   تكااااااااااااااااون الدولااااااااااااااااة مااااااااااااااااا هااااااااااااااااو إال ن يجااااااااااااااااة للمعطيااااااااااااااااات الذاتيااااااااااااااااة والعواماااااااااااااااال

تاااااااااااااادخل املساااااااااااااااتعمر األوروباااااااااااااااي أو غياااااااااااااااره ماااااااااااااان أجااااااااااااااال إنشااااااااااااااا  الدولاااااااااااااااة األفريقيااااااااااااااة الحديثاااااااااااااااة، فقااااااااااااااد قاااااااااااااااام بتكااااااااااااااوين نخاااااااااااااااب 

سياساااااااااااااااااااية ت بنااااااااااااااااااا  سياساااااااااااااااااااته وتعياااااااااااااااااااد إنتااااااااااااااااااااج تجربتاااااااااااااااااااه االساااااااااااااااااااتعمارية دون ت ييااااااااااااااااااار فاااااااااااااااااااي شاااااااااااااااااااكل الادولااااااااااااااااااااة األفريقياااااااااااااااااااة ، 

ة اإلثنيااااااااااااااااااااااااة والثقافيااااااااااااااااااااااااة والدينيااااااااااااااااااااااااة والقبليااااااااااااااااااااااااة املعقاااااااااااااااااااااااادة متجاااااااااااااااااااااااااوزا الخصوصاااااااااااااااااااااااايات املحليااااااااااااااااااااااااة والتركيبااااااااااااااااااااااااة البشااااااااااااااااااااااااري

 .9والصعبة الفه  للقارة األفريقية

وهكاااااااااااااااااذا يظهااااااااااااااااار أن الدولاااااااااااااااااة الحديثاااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي أفريقياااااااااااااااااا لااااااااااااااااا  تظهااااااااااااااااار إال كنساااااااااااااااااخة أفريقياااااااااااااااااة للنظاااااااااااااااااام االساااااااااااااااااتعماري ماااااااااااااااااان 

حياااااااااااااااااااا  تساااااااااااااااااااالطية الاناظاااااااااااااااااااااام، ذلاااااااااااااااااااااك أن ساااااااااااااااااااايطرة نخبااااااااااااااااااااة معينااااااااااااااااااااة علااااااااااااااااااااى الحكاااااااااااااااااااا  وعااااااااااااااااااااادم الفصاااااااااااااااااااال بااااااااااااااااااااين الحاااااااااااااااااااااك  

أدى إلااااااااااااااااااااااا   خصاااااااااااااااااااااانة الساااااااااااااااااااااالطة السياسااااااااااااااااااااااية وان شاااااااااااااااااااااار الفساااااااااااااااااااااااد، كمااااااااااااااااااااااا أن الازعاماااااااااااااااااااااااا  كااناااااااااااااااااااااااوا يمثلااااااااااااااااااااااون  والادولااااااااااااااااااااااة

غاالابااااااااااااااااااااااا مصاااااااااااااااااااااال  دول أجنبياااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااي بلااااااااااااااااااااادا ه  ماباررياااااااااااااااااااااان نظاااااااااااااااااااااام الحااااااااااااااااااااازب الواحاااااااااااااااااااااد وقماااااااااااااااااااااع املعارضاااااااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااااااعبية 

 بالحفااااااااااااااااات علااااااااااااااااى االسااااااااااااااااتقرار وتنميااااااااااااااااة الاااااااااااااااابالد، معتماااااااااااااااادين علااااااااااااااااى الرشااااااااااااااااوة الدوليااااااااااااااااة لتثبياااااااااااااااات مراكاااااااااااااااازه ، وكاااااااااااااااال هااااااااااااااااذا

 .10أدى إلى أن تتعرض الدولة الحديثة للعديد من األزمات

واجهاااااااااااااااااااات الدولاااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااي أفريقياااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااادة إشاااااااااااااااااااااكاالت، يتمثااااااااااااااااااااال أولهاااااااااااااااااااااا بوجااااااااااااااااااااود تجمعاااااااااااااااااااااات ساااااااااااااااااااااكانية أفريقياااااااااااااااااااااة غيااااااااااااااااااااار 

لهااااااااااااااذه  امتااااااااااااااداداتثقافيااااااااااااااا، ضاااااااااااااامت إلااااااااااااااى بع ااااااااااااااها الاااااااااااااابعض قساااااااااااااريا فااااااااااااااي دولااااااااااااااة واحاااااااااااااادة مااااااااااااااع وجااااااااااااااود و متجانساااااااااااااة عرقيااااااااااااااا 

 .11اإلثنيات في دول مجاورة، فكان ال باد مان أن تتعاون وتتداخل معها بحك  الجوار 

كاااااااااااااذلك مااااااااااااان أهااااااااااااا  إشاااااااااااااكاليات بناااااااااااااا  الدولاااااااااااااة فاااااااااااااي أفريقياااااااااااااا أ هاااااااااااااا لااااااااااااا  تجاااااااااااااد املسااااااااااااااعدة واملاااااااااااااؤازرة مااااااااااااان املجتماااااااااااااع الااااااااااااادولي 

، ومااااااااااااان ثاااااااااااااا  ملسااااااااااااااعدتها علاااااااااااااى تطاااااااااااااوير نفساااااااااااااها والخاااااااااااااروج مااااااااااااان الشاااااااااااااكل القبلاااااااااااااي القااااااااااااادي  إلاااااااااااااى شاااااااااااااكل الدولاااااااااااااة الحديثاااااااااااااة

االنتقااااااااااااااااااال إلااااااااااااااااااى التنميااااااااااااااااااة والتطااااااااااااااااااور والتخطااااااااااااااااااي  لصاااااااااااااااااانع بوتقااااااااااااااااااة سااااااااااااااااااكانية موحاااااااااااااااااادة ومجتمعااااااااااااااااااة، لكاااااااااااااااااان ذلااااااااااااااااااك لاااااااااااااااااا  

 .12يحصل وأصبحت الادول األفريقية مسرحا للصراعات الدولية على ثروات املنطقة

األساااااااااااااااباب هاكااااااااااااااااذا يظهااااااااااااااار أن الادولااااااااااااااااة األفارياقايااااااااااااااااة الحديثاااااااااااااااة فشااااااااااااااالت وأخافاقاااااااااااااااات، وهااااااااااااااااو مااااااااااااااااا ياطاااااااااااااااارح الا اسااااااااااااااااا ل حاااااااااااااااول 

التااااااااااااااي أدت إلااااااااااااااى ذلااااااااااااااك. وهنااااااااااااااا نجااااااااااااااد مجموعااااااااااااااة نظريااااااااااااااات  فساااااااااااااارت ساااااااااااااابب هااااااااااااااذا اإلخفاااااااااااااااق، ماااااااااااااان بينهااااااااااااااا نظريااااااااااااااة سياسااااااااااااااة 

مااااااااااااااااااال  البطاااااااااااااااااااون لجاااااااااااااااااااان فرنساااااااااااااااااااوا باياااااااااااااااااااار، وقاااااااااااااااااااد حااااااااااااااااااااول فهااااااااااااااااااا  أسااااااااااااااااااالوب الحكااااااااااااااااااا  فاااااااااااااااااااي أفريقياااااااااااااااااااا وسااااااااااااااااااالوك األفااااااااااااااااااااراد 

ي إشااااااااااااااااارة والجماعاااااااااااااااات فيهاااااااااااااااا، فقاااااااااااااااام ب سااااااااااااااامية كتاباااااااااااااااه سياساااااااااااااااة مااااااااااااااال  البطاااااااااااااااون نسااااااااااااااابة إلاااااااااااااااى التعبيااااااااااااااار الكااااااااااااااااميروني، فااااااااااااااا

 13منه إلا  طريقة الحك .

                                                           
9
 ..03،صمرجع سابق، الحافظ النويني - 

10
 .18،ص.، مرجع سابقرضوان بروسي- 

11
 .03الحافظ، مرجع سابق،ص.- 

12
 .04، ص .مرجع سابقالحافظ،  - 

13
 -Mariteuw Chimère Diaw, Compte rendu, Ouvrage recensé : Jean-François BAYARD : L'État en Afrique. La 

politique du ventre, Paris, Librairie Fayard, coll. L'espace du politique, 1989, 
http://id.erudit.org/iderudit/015223ar.pdf.page03. 
https://www.erudit.org/revue/as/1992/v16/n2/015223ar.pdf. 
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السياسااااااااااة   تاااااااااارتب  سياسااااااااااة ماااااااااال  البطااااااااااون بالعديااااااااااد ماااااااااان املجاااااااااااالت، فماااااااااان الناحيااااااااااة السياسااااااااااية تتاااااااااارج  هااااااااااذه

العصاااااااااااااااابي إلااااااااااااااااى  صااااااااااااااااة الجذريااااااااااااااااة والراديكاليااااااااااااااااة للدولااااااااااااااااة وإجراميااااااااااااااااة ممارساااااااااااااااااتها، واالنتقااااااااااااااااال ماااااااااااااااان الصاااااااااااااااارا خفااااااااااااااااي الخ 

 وحت  مالي. اوغندأ والصرا  العسكري كما الحال بالنسبة إلى نموذج ال شاد 

يظهاااااااااااااااااار ذلااااااااااااااااااك فااااااااااااااااااي ساااااااااااااااااايطرة نظاااااااااااااااااا  الحكاااااااااااااااااا  االساااااااااااااااااا بدادية والتااااااااااااااااااي اسااااااااااااااااااتولت علااااااااااااااااااى الساااااااااااااااااالطة واحتكرتهااااااااااااااااااا لساااااااااااااااااانوات 

طويلاااااااااااااة حيااااااااااااا  حرصااااااااااااات علاااااااااااااى اساااااااااااااتمرار الوضاااااااااااااع علاااااااااااااى حالاااااااااااااه مماااااااااااااا جعااااااااااااال الصااااااااااااارا  علاااااااااااااى السااااااااااااالطة يأخاااااااااااااذ فاااااااااااااي بعاااااااااااااض 

 األحيان الطابع العنيف كاالنقالبات العسكرية واالغتياالت.

لدولاااااااااااااة فاااااااااااااي إفريقياااااااااااااا بأزماااااااااااااة عميقاااااااااااااة ومتزايااااااااااااادة الحاااااااااااااد شاااااااااااااملت كافاااااااااااااة مؤسسااااااااااااااتها السياساااااااااااااية فاااااااااااااي هاااااااااااااذه الفتااااااااااااارة مااااااااااااارت ا

وألقااااااااااااااااات بىثارهاااااااااااااااااا السااااااااااااااااالبية علاااااااااااااااااى أدا هاااااااااااااااااا وقاعااااااااااااااااادة شااااااااااااااااارعيتها، فالنظاااااااااااااااااام الحااااااااااااااااااك  يك ساااااااااااااااااب شااااااااااااااااارعيته مااااااااااااااااان شاااااااااااااااااعور 

املحكااااااااااااااومين بالرضااااااااااااااا وأحقيتااااااااااااااه فااااااااااااااي الحكاااااااااااااا ، وهااااااااااااااذا مااااااااااااااا ال يتااااااااااااااوفر فااااااااااااااي أنظمااااااااااااااة الحكاااااااااااااا  اإلفريقيااااااااااااااة، وباااااااااااااادون شاااااااااااااارعية 

ي نظااااااااااااااااام حاااااااااااااااااك  أن يملااااااااااااااااك القاااااااااااااااادرة علااااااااااااااااى إدارة الدولااااااااااااااااة، وذلااااااااااااااااك بساااااااااااااااابب فقاااااااااااااااادان ثقااااااااااااااااة املااااااااااااااااواطنين يصااااااااااااااااعب علااااااااااااااااى أ

 .14في قدرته على إيجاد حلول للمشاكل املتنوعة مما يؤدي إلى أزمة الشرعية في هذه األنظمة

خصوصاااااااااااااااا ماااااااااااااااع   جاااااااااااااااز األنظماااااااااااااااة السياساااااااااااااااية فاااااااااااااااي التعامااااااااااااااال ماااااااااااااااع الاااااااااااااااوطني  االنااااااااااااااادماجباإلضاااااااااااااااافة إلاااااااااااااااى فشااااااااااااااال سياساااااااااااااااة 

اإلثناااااااااااااااي الاااااااااااااااذي يمياااااااااااااااز غالبياااااااااااااااة الااااااااااااااادول اإلفريقياااااااااااااااة، وذلاااااااااااااااك أدى إلاااااااااااااااى علاااااااااااااااو الاااااااااااااااوال  لصاااااااااااااااال  الجماعاااااااااااااااة ق اااااااااااااااية التناااااااااااااااو  

علاااااااااااااااى حسااااااااااااااااب الاااااااااااااااوال  للساااااااااااااااايادة ) الدولاااااااااااااااة( ، األمااااااااااااااار الاااااااااااااااذي ساااااااااااااااااه  فاااااااااااااااي ظهاااااااااااااااور ال زاعاااااااااااااااات اإلثنيااااااااااااااااة ساااااااااااااااوا  ماااااااااااااااا بااااااااااااااااين 

الجماعااااااااااااااااات املتعارضااااااااااااااااة أو مااااااااااااااااا بااااااااااااااااين الجماعااااااااااااااااات وبااااااااااااااااين النظااااااااااااااااام الحاااااااااااااااااك ، هااااااااااااااااذا الوضااااااااااااااااع عمااااااااااااااااق أزمااااااااااااااااة الدولااااااااااااااااة فااااااااااااااااي 

 .15فريقيا و جزها عن خلق وال  يؤدي إلى التماسك والوحدة الوطنيةإ

 

 

                                                           
14

 -Michael Bratton & Nicolas Van de wall , op.Cit, p 11. 
15

 .46، ص مرجع سابقعز الدين شكري، أزمة الدولة في إفريقيا، - 
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علاااااااااااااااى خلاااااااااااااااي  مااااااااااااااان االثنيااااااااااااااااات و األعااااااااااااااااراق والقبائاااااااااااااااال و هااااااااااااااااذا مااااااااااااااااا نسااااااااااااااااج تعاااااااااااااااادد  اإلفريقااااااااااااااايتحتاااااااااااااااوي منطقاااااااااااااااة السااااااااااااااااحل 

اللهجااااااااااااااااات و هااااااااااااااااذا التعاااااااااااااااادد نقيسااااااااااااااااه فاااااااااااااااااي دول السااااااااااااااااااحل االفريقاااااااااااااااااي و فاااااااااااااااااي الااااااااااااااااديانات املتعبااااااااااااااااة و كاااااااااااااااادلك فااااااااااااااااي الل ااااااااااااااااات 

 16عرق )مي ا ، املانك، السنجو ، السركولي ، السن هاي ، الدوغ ( 23اي ماالي نجد ما يقربماثال ف

بامللااااة . وتشاااااد و موريتانيااااااا إلاااااا  ثالثااااااة  30بامللااااة الهوسااااا و الفالنااااي  18بامللااااة و االيبااااو  20أمااااا نيجريااااا ف شااااكل جماعااااة اليوروبااااا 

 أمااااالشااامالية ملنطقاااة السااااحل االفريقاااي    ين شااااار االمااااااز ع و العااااارب فاااااي الجهاااااةانتماااااا ات عرباااااي امااااااز ـي البربااااار زينخاااااي حيااااا

 .17فتتمركز في الجهاة الجنوبياة األخرى الفلات 

إن فشاااااااااااااال بناااااااااااااااا  الدولااااااااااااااة و تواجااااااااااااااادها كااااااااااااااان مااااااااااااااان باااااااااااااااين األسااااااااااااااباب التاااااااااااااااي جعلاااااااااااااات منطقاااااااااااااااة الساااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااااي منطقاااااااااااااااة 

أزماتياااااااااااااااااة، وذلاااااااااااااااااك بسااااااااااااااااابب غيااااااااااااااااااب حكااااااااااااااااا  الدولاااااااااااااااااة و عااااااااااااااااادم وجاااااااااااااااااود السااااااااااااااااالطة الحاكماااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي كااااااااااااااااال منااااااااااااااااااطق الدولاااااااااااااااااة، 

وطنيااااااااااااااااة  اندماجيااااااااااااااااةباإلضااااااااااااااااافة إلااااااااااااااااى غياااااااااااااااااب الشاااااااااااااااارعية و التنااااااااااااااااو  اإلثنااااااااااااااااي و العر ااااااااااااااااي خصوصااااااااااااااااا مااااااااااااااااع غياااااااااااااااااب سياسااااااااااااااااة 

 18االقتصاديةم قدرة الدولة على ال سيير و الحك  مع غياب العدالة التوز عية و وعد

مااااااااااااااااااااااااا يساااااااااااااااااااااااام   أوتحماااااااااااااااااااااااال تعقااااااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااااااي تركيبااااااااااااااااااااااااة العرقيااااااااااااااااااااااااة  اإلفريقاااااااااااااااااااااااييمكااااااااااااااااااااااان أن نقااااااااااااااااااااااااول ان منطقااااااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااااااحل 

ااااااااااااار كمااااااااااااااا  أو، التااااااااااااااي تحتاااااااااااااوي علااااااااااااااى كااااااااااااال أنمااااااااااااااا   اإلثنياااااااااااااةبفسيفسااااااااااااااا   مظااااااااااااااهر حياااااااااااااااة مااااااااااااان الباااااااااااااادو و الرحااااااااااااال إلااااااااااااااى الح  

الباااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااان التلاااااااااااااااااااااااويح لنقطااااااااااااااااااااااة مهمااااااااااااااااااااااة ان هااااااااااااااااااااااده التركيبااااااااااااااااااااااات االجتماعياااااااااااااااااااااااة معقااااااااااااااااااااااادة الن توز عهاااااااااااااااااااااااا خ اااااااااااااااااااااااع  أناااااااااااااااااااااااه

خ اااااااااااااااااااع هااااااااااااااااااادا  إنماااااااااااااااااااابحياااااااااااااااااااا  أن توز عهااااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااا  يخ اااااااااااااااااااع لطبيعاااااااااااااااااااة التركيباااااااااااااااااااة اجتماعياااااااااااااااااااة ، و  األوروبااااااااااااااااااايلالسااااااااااااااااااااتعمار 

 التوز ع ملصال  الدول ال ربية.

حّحجمّّالنزاعاتّاإلثنيةّفيّإفريقيا ّخريطةّتوض 

 
                                                           
16

 - ANDREW LEBOVICH" ،Northern Mali: the Politics of Ethnicity and Locality" ,think africa press ،December 17, 
2014 http://thinkafricapress.com/mali/politics-et in 12/10/2015 at 07:40 

17
 15( .ص. 2002ة عمر المختار، ) طرابلس :جامعدور الجماهيرية في إفريقياعمران أبو صالح أبو قيلة،  - 

18 -Amos Sawyer, VIOLENT CONFLICTS AND GOVERNANCE CHALLENGES IN, WEST AFRICA: The Case of the Mano River Basin Area, 
Workshop in Political Theory and Policy Analysis Indiana University,2003amos sawyer.pdf.doc.page.02. 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international_history_politics/shared/history_course_support_2013-
2014/HI022/Sawyer%20violent%20conflicts.pdf   
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أزمااااااااااااااة بنااااااااااااااا  الدولااااااااااااااة فااااااااااااااي إفريقيااااااااااااااا تتعاااااااااااااادد و تنااااااااااااااو  األسااااااااااااااباب و العواماااااااااااااال التااااااااااااااي أدت  ماااااااااااااان خااااااااااااااالل مااااااااااااااا ساااااااااااااابق ناااااااااااااارى أن    

إلاااااااااااااااى غيااااااااااااااااب مفهاااااااااااااااوم بناااااااااااااااا  الدولاااااااااااااااة و عااااااااااااااادم القااااااااااااااادرة علاااااااااااااااى إيجااااااااااااااااد توليفاااااااااااااااة و طريقاااااااااااااااة لبناااااااااااااااا  الدولاااااااااااااااة الشااااااااااااااااملة التاااااااااااااااي 

 االساااااااااااااااتعماري و التنوعاااااااااااااااات باااااااااااااااين مكوناتهاااااااااااااااا )شاااااااااااااااعب الدولاااااااااااااااة(، هاااااااااااااااذا راجاااااااااااااااع إلاااااااااااااااى اإلرت  االختالفااااااااااااااااتتجماااااااااااااااع باااااااااااااااين كااااااااااااااال 

الااااااااااااذي عمااااااااااااد إلااااااااااااى تاااااااااااارك العرقيااااااااااااات و اإلثنيااااااااااااات فااااااااااااي صاااااااااااارا  دائاااااااااااا  بساااااااااااابب تشااااااااااااتها ماااااااااااان دولااااااااااااة إلااااااااااااى أخاااااااااااارى باإلضااااااااااااافة إلااااااااااااى 

و  االقتصااااااااااااااااااديةأزماااااااااااااااااة الشااااااااااااااااارعية فاااااااااااااااااي نظااااااااااااااااا  الحكااااااااااااااااا  و غيااااااااااااااااااب العدالاااااااااااااااااة التوز عياااااااااااااااااة و و غيااااااااااااااااااب السااااااااااااااااالطة الحاكماااااااااااااااااة 

 .االقتصاديةالتبعية السياسية و 

صاااااااااااااااااااااادرا لتهريااااااااااااااااااااااب األساااااااااااااااااااااا حة و املخاااااااااااااااااااااادرات كاااااااااااااااااااااال هااااااااااااااااااااااذه األسااااااااااااااااااااااباب جعلاااااااااااااااااااااات ماااااااااااااااااااااان منطقااااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااااااااااي م

املنطقاااااااااااااااااة مسااااااااااااااااارحا  أصااااااااااااااااابحتغيااااااااااااااااار مااااااااااااااااان النشااااااااااااااااااطات املرتبطاااااااااااااااااة بالجريماااااااااااااااااة املنظماااااااااااااااااة، بحيااااااااااااااااا  و واملتااااااااااااااااااجرة بالبشااااااااااااااااار 

و مقااااااااااااااااااااارا للعملياااااااااااااااااااااات اإلرهابياااااااااااااااااااااة كماااااااااااااااااااااا أصااااااااااااااااااااابحت املنطقاااااااااااااااااااااة مركااااااااااااااااااااازا ل رهااااااااااااااااااااااب الاااااااااااااااااااااذي  هااااااااااااااااااااادد معظااااااااااااااااااااا  دول القاااااااااااااااااااااارة 

 اإلفريقية.

رئيساااااااااااااااية و العاماااااااااااااااة للمشاااااااااااااااكلة األمنياااااااااااااااة التاااااااااااااااي تعااااااااااااااااني منهاااااااااااااااا تعكااااااااااااااا  مشاااااااااااااااكلة بناااااااااااااااا  الدولاااااااااااااااة الوطنياااااااااااااااة أحاااااااااااااااد األوجاااااااااااااااه ال

دول منطقااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااااااايف وذلااااااااااااااااااك فااااااااااااااااااي شااااااااااااااااااكل روافااااااااااااااااااد تاريخيااااااااااااااااااة جساااااااااااااااااادتها مشااااااااااااااااااكلة الحاااااااااااااااااادود الج رافيااااااااااااااااااة 

اااااااااااااااااااااا الصاااااااااااااااااااااالت السياساااااااااااااااااااااية التاااااااااااااااااااااي ال زالااااااااااااااااااااات تااااااااااااااااااااارب  بعاااااااااااااااااااااض الااااااااااااااااااااانظ   املتوارثاااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااان الحقاااااااااااااااااااااب االساااااااااااااااااااااتعمارية و أي  

ا، باإل  ضاااااااااااااااافة إلاااااااااااااااى ان شاااااااااااااااار الفقااااااااااااااار و نقااااااااااااااا  املاااااااااااااااوارد فاااااااااااااااي بعاااااااااااااااض الااااااااااااااادول السياساااااااااااااااية اإلفريقياااااااااااااااة بمساااااااااااااااتعمر ها ساااااااااااااااابق 

العالقااااااااااااااااااااااااة بااااااااااااااااااااااااين املؤسسااااااااااااااااااااااااة العسااااااااااااااااااااااااكرية و السياسااااااااااااااااااااااااية و ظاااااااااااااااااااااااااهرة  -عسااااااااااااااااااااااااكرة و دمقرطااااااااااااااااااااااااة-و مشااااااااااااااااااااااااكلة الثنائيااااااااااااااااااااااااة 

ا مشاااااااااااااااااكلة الحاااااااااااااااااروب األهلياااااااااااااااااة و حركاااااااااااااااااات التمااااااااااااااااارد والتاااااااااااااااااي  -التحاااااااااااااااااول الاااااااااااااااااديمقراطي و كاااااااااااااااااذا الرجاااااااااااااااااز التنماااااااااااااااااوي و أخيااااااااااااااااار 

 ما ارتبطت بمشكلة اإلثنية في 
 
 . 19األصلكثيرا

ااا للدولاااة اإلفريقياااة بشااكل عاااام و لاادول منطقاااة الساااحل اإلفريقاااي بشاااكل  فكاال تلاااك الصااور أو التهديااادات األمنيااة أضاااحت واقع 

 إلى مشكلة املواجهات العسكرية املباشرة أو غير املباشرة التي أوجدت بعض من دو ل منطقة الساحل اإلفريقي 
 
خا  إضافة

قاال اإلثنيااات ماان دولااة إلااى فااي مجا هااة بع ااها الاابعض كن يجااة ط رديااة ملشااكلة بنااا  الدولااة فااي األصاال خاصااة مشااكلة الحاادود و تن 

 أخرى و محاولة التكتل فيما بينها.

 ّاإلفريقيأبعادّاهتمامّالجزائّربمنطقةّالساحل 

                                                           
19

 - Maria Nzomo, Gender, Governance and Conflicts in Africa, Senegal Dakar -2002, 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan008250.pdf.page 04. 
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اااااااااااااااااارات الحاصاااااااااااااااااالة علااااااااااااااااااى البيلااااااااااااااااااة األمنيااااااااااااااااااة،  تعتباااااااااااااااااار الجزائاااااااااااااااااار ك يرهااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان الاااااااااااااااااادول التااااااااااااااااااي تااااااااااااااااااأثرت بااااااااااااااااااالتحوالت و الت ي 

أدت إلااااااااااااااااااااى التوسااااااااااااااااااااع فااااااااااااااااااااي مفهااااااااااااااااااااوم وم اااااااااااااااااااامون األماااااااااااااااااااان، وأصاااااااااااااااااااابحت الجزائاااااااااااااااااااار تعاااااااااااااااااااااني ماااااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااادة تحااااااااااااااااااااديات والتااااااااااااااااااااي 

وتهديااااااااااااااادات أمنياااااااااااااااة أفرزتهاااااااااااااااا البيلاااااااااااااااة الجديااااااااااااااادة لألمااااااااااااااان فاااااااااااااااي أشاااااااااااااااكاله غيااااااااااااااار التقليدياااااااااااااااة علاااااااااااااااى غااااااااااااااارار مشااااااااااااااااكل اإلرهااااااااااااااااب 

خااااااااااااااااااادرات والهجااااااااااااااااااارة السااااااااااااااااااارية غيااااااااااااااااااار الشااااااااااااااااااارعية، حيااااااااااااااااااا  ألقااااااااااااااااااات هاااااااااااااااااااذه التهديااااااااااااااااااادات والجريماااااااااااااااااااة املنظماااااااااااااااااااة وتهرياااااااااااااااااااب امل

علااااااااااااااااااى األماااااااااااااااااان الااااااااااااااااااوطني الجزائااااااااااااااااااري، وكااااااااااااااااااذلك علااااااااااااااااااى السياسااااااااااااااااااات وا ليااااااااااااااااااات املتبعااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي تحقيااااااااااااااااااق األماااااااااااااااااان، بظاللهااااااااااااااااااا 

 بحي  ل  تعد األداة العسكرية تنفع في مكافحة هذه التهديدات.

إن اهتمااااااااااااااااام الجزائااااااااااااااااار بماااااااااااااااااا يجاااااااااااااااااري فاااااااااااااااااي منطقاااااااااااااااااة السااااااااااااااااااحل راجااااااااااااااااع لكاااااااااااااااااون هاااااااااااااااااذه األخيااااااااااااااااارة أصااااااااااااااااابحت تشاااااااااااااااااكل مجااااااااااااااااااال 

املتحااااااااااااااااادة األميركياااااااااااااااااة و الصاااااااااااااااااين( ومجااااااااااااااااااال لعمااااااااااااااااال بعاااااااااااااااااض الااااااااااااااااادول  السااااااااااااااااتقطاب قاااااااااااااااااوى خارجياااااااااااااااااة) فرنساااااااااااااااااا و الوالياااااااااااااااااات

اإلقليمياااااااااااااة فاااااااااااااي محيطهاااااااااااااا وذلاااااااااااااك نظااااااااااااارا ملاااااااااااااا تتمياااااااااااااز باااااااااااااه هاااااااااااااذه املنطقاااااااااااااة مااااااااااااان ثاااااااااااااروات فاااااااااااااوق و تحااااااااااااات األرض، لاااااااااااااذا كاااااااااااااان 

لزامااااااااااااا علاااااااااااااى الجزائااااااااااااار أن تعمااااااااااااال ماااااااااااان أجااااااااااااال إيجااااااااااااااد حلاااااااااااااول فااااااااااااي هاااااااااااااذه املنطقاااااااااااااة خصوصاااااااااااااا فااااااااااااي ماااااااااااااالي تفادياااااااااااااا ألي تهدياااااااااااااد 

دودها املباشااااااااااااااارة، فاااااااااااااااالجزائر تساااااااااااااااعى لقطااااااااااااااااع الطرياااااااااااااااق ضاااااااااااااااد أي تااااااااااااااادخل أجنبااااااااااااااااي لألمااااااااااااااان القاااااااااااااااومي الجزائاااااااااااااااري علاااااااااااااااى حاااااااااااااااا

  ''أفريكاااااااااااااااااااوم''و رفاااااااااااااااااااض الجزائااااااااااااااااااار القطعاااااااااااااااااااي ألن تكاااااااااااااااااااون أراضااااااااااااااااااايها مقااااااااااااااااااارا لقاعااااااااااااااااااادة  تحااااااااااااااااااات مبااااااااااااااااااارر مكافحاااااااااااااااااااة اإلرهااااااااااااااااااااب

ودعااااااااااااااااااوة دول املنطقااااااااااااااااااة إلااااااااااااااااااى تااااااااااااااااااأمين الحاااااااااااااااااادود ماااااااااااااااااان مخاااااااااااااااااااطر اإلرهاااااااااااااااااااب وتهريااااااااااااااااااب السااااااااااااااااااالح والهجاااااااااااااااااارة الساااااااااااااااااارية غياااااااااااااااااار 

 .(20)األميركية واألجنبية في املنطقةالشرعية بعيدا عن الوصاية 

كمااااااااااااااااااااا أن رهانااااااااااااااااااااات السياسااااااااااااااااااااة الخارجيااااااااااااااااااااة الجزائريااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااي منطقااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااحل  ااااااااااااااااااااي متعااااااااااااااااااااددة ، أولهااااااااااااااااااااا تحديااااااااااااااااااااد      

األمنياااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااي السااااااااااااااااااااحل  اإلشاااااااااااااااااااكاليةل جزائااااااااااااااااااار حيااااااااااااااااااا  تراجعااااااااااااااااااات الجزائااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااان أفريقياااااااااااااااااااا إلاااااااااااااااااااى  اإلفريقياااااااااااااااااااةاملكاناااااااااااااااااااة 

ياااااااااااااااااة للااااااااااااااااادول، كماااااااااااااااااا أناااااااااااااااااه مااااااااااااااااان باااااااااااااااااين رهاناااااااااااااااااات خصوصاااااااااااااااااا ماااااااااااااااااع تطبياااااااااااااااااق مبااااااااااااااااادأ عااااااااااااااااادم التااااااااااااااااادخل فاااااااااااااااااي الشاااااااااااااااااؤون الداخل

الجزائاااااااااااااااار فااااااااااااااااي الوقاااااااااااااااات الحااااااااااااااااالي هااااااااااااااااو أمننااااااااااااااااة حاااااااااااااااادودها فااااااااااااااااالجزائر األن  ااااااااااااااااي فااااااااااااااااي مااااااااااااااااأزق أمنااااااااااااااااي حاااااااااااااااادودي خطياااااااااااااااار فكاااااااااااااااال 

املجاااااااااااااااال الج رافاااااااااااااااي مهااااااااااااااادد مااااااااااااااان تاااااااااااااااون  إلاااااااااااااااى امل ااااااااااااااارب خصوصاااااااااااااااا بعاااااااااااااااد ساااااااااااااااقو  نظاااااااااااااااام معمااااااااااااااار القاااااااااااااااذافي الاااااااااااااااذي كاااااااااااااااان 

ة أجنبيااااااااااااااااة فااااااااااااااااي ليبيااااااااااااااااا و لكاااااااااااااااان بعااااااااااااااااد بمثابااااااااااااااااة مركااااااااااااااااز متقاااااااااااااااادم لحمايااااااااااااااااة الجزائاااااااااااااااار برف ااااااااااااااااه لتواجااااااااااااااااد قواعااااااااااااااااد عسااااااااااااااااكري

مصااااااااااااااااادرا تجاااااااااااااااااارة األسااااااااااااااااا حة وممااااااااااااااااار و ساااااااااااااااااقو  القاااااااااااااااااذافي انتلااااااااااااااااا  هاااااااااااااااااذا ال طاااااااااااااااااا  وأصااااااااااااااااابحت املنطقاااااااااااااااااة وكااااااااااااااااارا للقاعااااااااااااااااادة 

 ملهربي املخدرات اللينة والصلبة.

تك  ااااااااااااااااا ي عقيااااااااااااااااادة السياساااااااااااااااااة الخارجياااااااااااااااااة الجزائرياااااااااااااااااة أهميتهاااااااااااااااااا مااااااااااااااااان البعاااااااااااااااااد األمناااااااااااااااااي الاااااااااااااااااداخلي والخاااااااااااااااااارجي الاااااااااااااااااذي لاااااااااااااااااه 

نشاااااااااااااااااااأت العالقاااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااين العقيااااااااااااااااااادة األمنياااااااااااااااااااة والسياساااااااااااااااااااة الخارجياااااااااااااااااااة، إذ يالحااااااااااااااااااا   األولوياااااااااااااااااااة القصاااااااااااااااااااوى، ومااااااااااااااااااان هناااااااااااااااااااا

تنااااااااااااااامي تااااااااااااااأثير العقياااااااااااااادة األمنيااااااااااااااة باعتبارهااااااااااااااا تمثاااااااااااااال املبااااااااااااااادئ املنظمااااااااااااااة التااااااااااااااي تساااااااااااااااعد الدولااااااااااااااة علااااااااااااااى تعريااااااااااااااف املصااااااااااااااال  

الجيوسياسااااااااااااااااااااية لاااااااااااااااااااادولته  وتحديااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااا يحظاااااااااااااااااااا  منهااااااااااااااااااااا باألولويااااااااااااااااااااة، كمااااااااااااااااااااا تساااااااااااااااااااااعد الدولااااااااااااااااااااة علااااااااااااااااااااى التفاعاااااااااااااااااااال مااااااااااااااااااااع 
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ّد.ّمحمدّاألمينّبنّعائشةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأبعادّاهتمامّالجزائّرباملنطقةّاإلفريقيرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّتطوّ 

يات البااااااااااااااااارزة والكامنااااااااااااااااة التااااااااااااااااي تواجااااااااااااااااه أمنهااااااااااااااااا علااااااااااااااااى املسااااااااااااااااتويات الزمنيااااااااااااااااة )القريبااااااااااااااااة، املتوسااااااااااااااااطة التهدياااااااااااااااادات والتحااااااااااااااااد

 .)والبعيدة

تتحاااااااااااااااارك الدبلوماسااااااااااااااااية الجزائريااااااااااااااااة فااااااااااااااااي ف ااااااااااااااااا ها الجيوسياساااااااااااااااا ي اإلفريقااااااااااااااااي و ااااااااااااااااي تاااااااااااااااادرك أ هااااااااااااااااا تعااااااااااااااااي  فااااااااااااااااي مساااااااااااااااا نقع 

ماااااااااااااااااااان كلاااااااااااااااااااا ، وهااااااااااااااااااااذا الشااااااااااااااااااااري  األزماااااااااااااااااااااتي، ياااااااااااااااااااارتب  بعاااااااااااااااااااادد  6343ماااااااااااااااااااان األزمااااااااااااااااااااات املمتاااااااااااااااااااادة علااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااادود تتجاااااااااااااااااااااوز 

 و مع اااااااااااااااالت كبااااااااااااااارى تتمثااااااااااااااال أساساااااااااااااااا فاااااااااااااااي، صاااااااااااااااعوبة بناااااااااااااااا  الدولاااااااااااااااة فاااااااااااااااي هاااااااااااااااذه املنطقاااااااااااااااة 5املع اااااااااااااااالت األمنياااااااااااااااة أهمهاااااااااااااااا 

البناااااااااااااا  االقتصااااااااااااااادية الهشااااااااااااااة  وهااااااااااااااو مااااااااااااااا سيشااااااااااااااكل باإلضااااااااااااااافة الااااااااااااااى ضااااااااااااااعف فااااااااااااااي الهويااااااااااااااة وتنااااااااااااااامي الصااااااااااااااراعات اإلثنيااااااااااااااة، 

ناااااااااااااااااااة يمكااااااااااااااااااان تصاااااااااااااااااااديرها ل جزائااااااااااااااااااار ف  حاااااااااااااااااااد ا ن ضاااااااااااااااااااعف األدا  السياسااااااااااااااااااا ي إذ  اااااااااااااااااااجلت لوكاااااااااااااااااااذا تهديااااااااااااااااااادات صااااااااااااااااااالبة ولي 

ساااااااااااااات انقالباااااااااااااااات فااااااااااااااي كااااااااااااااال ماااااااااااااان موريتانياااااااااااااااا، وماااااااااااااااالي والنيجاااااااااااااارف وان شاااااااااااااااار لجميااااااااااااااع أشاااااااااااااااكال الجريمااااااااااااااة وأناااااااااااااااوا  األشاااااااااااااااكال 

 .(21)الجديدة للعنف البنيوي 

فكاااااااااااااااال هااااااااااااااااذا التاااااااااااااااازاح  الاااااااااااااااادولي فااااااااااااااااي املنطقااااااااااااااااة و التقااااااااااااااااارير التااااااااااااااااي تشااااااااااااااااير إلااااااااااااااااى أن منطقااااااااااااااااة الساااااااااااااااااحل  ااااااااااااااااي  أف انسااااااااااااااااتان 

ن بوضااااااااااااااااااااوح تزايااااااااااااااااااااد أهميااااااااااااااااااااة منطقااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااحل، وتبااااااااااااااااااااين  تأثيرهااااااااااااااااااااا املباشاااااااااااااااااااار علااااااااااااااااااااى األماااااااااااااااااااان القااااااااااااااااااااومي  22ثانياااااااااااااااااااة  تبااااااااااااااااااااي 

الجزائااااااااااااااري خصوصااااااااااااااا مااااااااااااااع تنااااااااااااااامي املخاااااااااااااااطر القادمااااااااااااااة ماااااااااااااان هااااااااااااااذه املنطقااااااااااااااة وتأثيراتهااااااااااااااا علااااااااااااااى األماااااااااااااان القااااااااااااااومي ل جزائاااااااااااااار 

خصوصاااااااااااااااا بعاااااااااااااااد تفااااااااااااااااق  مشاااااااااااااااكلة الطاااااااااااااااوارق الاااااااااااااااذي خلاااااااااااااااف ورا ه  جااااااااااااااارة مكثفاااااااااااااااة لالجلاااااااااااااااين مااااااااااااااان ماااااااااااااااالي والنيجااااااااااااااار الاااااااااااااااى 

 .-في مالي 2006أزمة  -لجزائر والدول املجاورة، وذلك رغ  محاوالت الوساطة الجزائريةا

 جدول يّوضح إحصائيات المخدرات حسب مصالح الشرطة الجزائرية
ّواليةّالجزائر،ّالبليدة،ّتيزيّوزو،ّتبسة،ّالجلفةّ،ّالواديّّوبشار

الكميةنوع المخدر

كلغ 184.998القنب الهندي

غرام 190.57الهيرويين

غرام 509.7الكوكايين

21
-Jeremy Keenan, Le défi de la sécurité au Sahel : perspectives en Algérie, au Maroc et en Libye,bilan,164.

http://www.iemed.org/observatori-fr/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Keenan_fr.pdf20/04/2013. 
22

 Cristina Barrios Tobias Koepf, Re-mapping the Sahel: transnational security challenges and international 
responses,issue REPORT Nº 19 — June 2014, EU Institute for Security Studies, 2014. 75015 Paris 
http://www.iss.europa.eu.Pdf.page19. 

Page 160



ّد.ّمحمدّاألمينّبنّعائشةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأبعادّاهتمامّالجزائّرباملنطقةّاإلفريقيرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّتطوّ 

 

 

 

 837189 قرص مهلوس

 
 .Le17/12/2015 à 08h40.  http://www.algeriepolice.dz/DGSN2015 المصدر:
http://www.dgsn.dz/?-  -  

يةّغيّرالشرعيةّفيّالجزائر ضحّنشاطّالهجرةّالسر   جدولّيو 

 

ية،   . 39.واليددددددددددددددددة  منراسدددددددددددددددد ،ص.2014، 62رددددددددددددددددد   مجلةةةةةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةرطةالمصدددددددددددددددددر: رمددددددددددددددددار  نددددددددددددددددا  ، الهجددددددددددددددددرة ال ددددددددددددددددر 
http://www.algeriepolice.dz/IMG/pdf/26recherche-2.pdf 

 اإلفريقيااااة الاااادول  ماااان القااااادمين الشاااارعيين غياااار للمهاااااجرين بالنساااابة عبااااور  منطقااااة الجزائاااار تعتباااار

 ينفاااي ال هاااذا و الشااارعية غيااار للهجااارة املصااادرة الااادول  مااان الجزائااار تعتبااار كماااا السااااحل خاصاااة دول 

 .اإلفريقية الدول  من خاصة بالجزائر الشرعيين املهاجرين غير استقرار

 الجريماااة املنظماااة، جماعاااات نشاااا  عااان تترتاااب التاااي التهديااادات مااان الااادول  مااان ك يرهاااا وتعااااني الجزائااار

 ودول الجاااوار، السااااحل دول  ماااع خاصاااة وطنياااة عبااار امتااادادات لهاااا الجماعاااات هاااذه نشاااا  وان خاصاااة

فااااي  خاصااااة اإلرهااااابي بالنشااااا  املنظمااااة الجريمااااة ارتبااااا  التهدياااادات هااااذه وتعقيااااد حاااادة ماااان يزيااااد وماااا

 الجنسية عدد الموقوفين عدد القضايا نوع القضية
النيجر، غانا، السنغال، سيراليون،زامبيا،  239 85 التزوير

 الكامرون، مالي،نيجيريا،بوركينافنسو

نيجيريةةةةةةا، غانةةةةةةا، النيجر،مالي،سةةةةةةيراليون،  327 50 الدعارة
 الكونغو، الكامرون 

النيجر، غانا، السنغال، سيراليون،الصومال،  643 126 الدخول و اإلقامة بطريقة غير شرعية
 مالي،نيجيريا،بوركينافنسوالكامرون، 

 النيجر، التشا ، مال ، بوركينافاسو،سيراليون  25 10 المخدرات

 النيجر و  شا  26 10 التهريب

النيجدددددددددر، ايجيريدددددددددا، الكددددددددداميرون و ال ندددددددددين،  12 05 تزوير العمالت
 سيراليون 
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 فاااااي اإلجراميااااة الجماعااااات أنشااااطة أهاااا  ومااااان الساااااحل، دول  نحااااو وامتاااادادها ال ااااحرا  الجزائريااااة

 .اإلرهاب وتمويل األموال املخدرات واألس حة وتبييض نجد تهريب الجزائر

اولاااااااااااااااة لت طياااااااااااااااة االنكشااااااااااااااااف  والهشاشاااااااااااااااة األمنياااااااااااااااة فاااااااااااااااي الجناااااااااااااااوب هاااااااااااااااذه املعطياااااااااااااااات دفعااااااااااااااات الجزائااااااااااااااار للعمااااااااااااااال فاااااااااااااااي مح   

النساااااااااااااااايج املل اااااااااااااااا  القااااااااااااااااادم  ماااااااااااااااان مااااااااااااااااالي والقاباااااااااااااااال لالنفجااااااااااااااااار فااااااااااااااااي أي وقاااااااااااااااات  و خصوصااااااااااااااااا مااااااااااااااااع تنااااااااااااااااامي تهريااااااااااااااااب األساااااااااااااااا حة 

وماااااااااااااااااا ساااااااااااااااااينتج عناااااااااااااااااه مااااااااااااااااان نتاااااااااااااااااائج وخيماااااااااااااااااة  علاااااااااااااااااى األمااااااااااااااااان القاااااااااااااااااومي الجزائاااااااااااااااااري خصوصاااااااااااااااااا مشاااااااااااااااااكلة الطاااااااااااااااااوارق  الاااااااااااااااااذي 

واملن شاااااااااااااارين بصاااااااااااااافة كثياااااااااااااارة فااااااااااااااي كاااااااااااااال ماااااااااااااان الهقااااااااااااااار، جاناااااااااااااات، تم راساااااااااااااات يمثلااااااااااااااون أحااااااااااااااد مكونااااااااااااااات املجتمااااااااااااااع الجزائااااااااااااااري 

و أدرار وبالتااااااااااااااااااااااااالي فااااااااااااااااااااااااان أي إثااااااااااااااااااااااااارة أو خطااااااااااااااااااااااااأ ضااااااااااااااااااااااااد الطااااااااااااااااااااااااوارق املن شاااااااااااااااااااااااارين عباااااااااااااااااااااااار ال ااااااااااااااااااااااااحرا  الكباااااااااااااااااااااااارى ومناااااااااااااااااااااااااطق 

السااااااااااااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااااااااااااي ماااااااااااااااااااااااان شاااااااااااااااااااااااأنه أن يثياااااااااااااااااااااااار ويحاااااااااااااااااااااااارض طااااااااااااااااااااااااوارق الجزائااااااااااااااااااااااار خصوصااااااااااااااااااااااااا وأن أقليااااااااااااااااااااااااات الطااااااااااااااااااااااااوارق 

تناساااااااااااااااب وهااااااااااااااو ماااااااااااااااا يعاااااااااااااااود بتاااااااااااااااداعيات سااااااااااااااالبية علاااااااااااااااى الدولاااااااااااااااة و تجمعهاااااااااااااا  عالقاااااااااااااااات وطيااااااااااااااادة ت ناااااااااااااااو  باااااااااااااااين التجاااااااااااااااارة و ال

 .(23)الهوية الجزائرية

و حساااااااااااااااااب رأيناااااااااااااااااا فاااااااااااااااااان الجزائااااااااااااااااار وبموقعهاااااااااااااااااا االساااااااااااااااااتراتي ي أصااااااااااااااااابحت مطالباااااااااااااااااة أك ااااااااااااااااار فاااااااااااااااااأك ر بمراجعاااااااااااااااااة عالقاتهاااااااااااااااااا      

مااااااااااااااااع دول الجااااااااااااااااوار خصوصااااااااااااااااا فااااااااااااااااي الجنااااااااااااااااوب، حياااااااااااااااا  املشاااااااااااااااااكل و التهدياااااااااااااااادات التااااااااااااااااي تعاااااااااااااااااني  منهااااااااااااااااا منطقااااااااااااااااة الساااااااااااااااااحل 

القاااااااااااااااومي اإلفريقاااااااااااااااي  تتفااااااااااااااااق  بشاااااااااااااااكل سااااااااااااااار ع و خطيااااااااااااااار دون اهتماااااااااااااااام كبيااااااااااااااار مااااااااااااااان املؤسساااااااااااااااات املساااااااااااااااؤولة عااااااااااااااان األمااااااااااااااان 

الجزائااااااااااااااااااااااري بشااااااااااااااااااااااقها السياساااااااااااااااااااااا ي والعسااااااااااااااااااااااكري التااااااااااااااااااااااي ال تتحاااااااااااااااااااااارك إال فااااااااااااااااااااااي إطااااااااااااااااااااااار رد الفعاااااااااااااااااااااال  والتكيااااااااااااااااااااااف ومحاولااااااااااااااااااااااة 

ألن الق اااااااااااااااية املالياااااااااااااااة فاااااااااااااااي رأيناااااااااااااااا  اااااااااااااااي صااااااااااااااارا  -التركياااااااااااااااز علاااااااااااااااى العمااااااااااااااال العساااااااااااااااكري أك ااااااااااااااار مااااااااااااااان السياسااااااااااااااا ي والدبلوماسااااااااااااااا ي

ساااااااااااااااااااااحل تتطلااااااااااااااااااااب ارادات بااااااااااااااااااااين الجزائاااااااااااااااااااار و فرنسااااااااااااااااااااا و امل اااااااااااااااااااارب ،  ااااااااااااااااااااحيح أن التهدياااااااااااااااااااادات األمنيااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااي منطقااااااااااااااااااااة ال

أحياناااااااااااااااااا العمااااااااااااااااال العساااااااااااااااااكري فقااااااااااااااااا  لكااااااااااااااااان الرهاااااااااااااااااان علاااااااااااااااااى هاااااااااااااااااذا العامااااااااااااااااال قاااااااااااااااااد ال يكاااااااااااااااااون مفيااااااااااااااااادا وصاااااااااااااااااالحا فاااااااااااااااااي كااااااااااااااااال 

األحاااااااااااااااااااااااااوال فاااااااااااااااااااااااااال يمكااااااااااااااااااااااااان الق اااااااااااااااااااااااااا  علاااااااااااااااااااااااااى الفقااااااااااااااااااااااااار و السااااااااااااااااااااااااايدا و الفيروساااااااااااااااااااااااااات األخااااااااااااااااااااااااارى بالدباباااااااااااااااااااااااااة العساااااااااااااااااااااااااكرية،  

ع فاااااااااااااااالجزائر اكتفاااااااااااااااات باااااااااااااااااجرا ات وحلااااااااااااااااول ناقصااااااااااااااااة ال تكفااااااااااااااااي لوضااااااااااااااااع حااااااااااااااااد لهااااااااااااااااذه التهدياااااااااااااااادات األمنيااااااااااااااااة خصوصااااااااااااااااا ماااااااااااااااا

وجااااااااااااااااااااااود أطااااااااااااااااااااااراف أجنبيااااااااااااااااااااااة تعماااااااااااااااااااااال علااااااااااااااااااااااى الرفااااااااااااااااااااااع ماااااااااااااااااااااان مسااااااااااااااااااااااتوى التهدياااااااااااااااااااااادات فااااااااااااااااااااااي املنطقااااااااااااااااااااااة لخدمااااااااااااااااااااااة أجناااااااااااااااااااااادتها 

 الجيواستراتجية في املنطقة.

لكاااااااااااااان اإلرهااااااااااااااااب فاااااااااااااااي منطقاااااااااااااااة السااااااااااااااااحل ماااااااااااااااا هاااااااااااااااو إال تهديااااااااااااااد واحاااااااااااااااد مااااااااااااااان باااااااااااااااين التهديااااااااااااااادات الكثيااااااااااااااارة و املتنوعاااااااااااااااة فاااااااااااااااي     

األسااااااااااااااااااا حة  ان شاااااااااااااااااااارسااااااااااااااااااا حة علاااااااااااااااااااى خلفياااااااااااااااااااة هاااااااااااااااااااذه املنطقاااااااااااااااااااة ، فهنااااااااااااااااااااك الجريماااااااااااااااااااة املنظماااااااااااااااااااة املرتبطاااااااااااااااااااة باملتااااااااااااااااااااجرة باأل 

القادماااااااااااااااااة مااااااااااااااااان ليبياااااااااااااااااا وأي اااااااااااااااااا املتااااااااااااااااااجرة باملخااااااااااااااااادرات الصااااااااااااااااالبة )الكوكاااااااااااااااااايين( القادماااااااااااااااااة مااااااااااااااااان أمريكاااااااااااااااااا الالتينياااااااااااااااااة عبااااااااااااااااار 

خلاااااااااااااااايج غينيااااااااااااااااا ماااااااااااااااارورا ب اااااااااااااااارب إفريقيااااااااااااااااا وصااااااااااااااااوال إلااااااااااااااااى الساااااااااااااااااحل ثاااااااااااااااا  امل اااااااااااااااارب العربااااااااااااااااي نحااااااااااااااااو أوروبااااااااااااااااا ، وطريااااااااااااااااق أخاااااااااااااااار 

وموريتانياااااااااااااااااااا وصاااااااااااااااااااوال إلاااااااااااااااااااى   -ال اااااااااااااااااااحرا  ال ربياااااااااااااااااااة-اريو للمخااااااااااااااااااادرات الليناااااااااااااااااااة القادماااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااان امل ااااااااااااااااااارب عبااااااااااااااااااار البوليسااااااااااااااااااا

                                                           
2

 ،رسااااااا لة ال ه نااااااا   و الت ااااااا ي    اإلف يقياااااااة الصااااااا  ا  و السااااااا ح  منطقاااااااة فااااااا  الجزائااااااا ي  األمنااااااا  البعااااااا  ، ظ يااااااا  شااااااا   - -

 .43ص.، (.2009/2010ال ولية العالق   شعبة ال قوق،  لية– لخض  ال  ج ج معة ب تنة،) منشورة م جيست 

Page 162



ّد.ّمحمدّاألمينّبنّعائشةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأبعادّاهتمامّالجزائّرباملنطقةّاإلفريقيرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّتطوّ 

 

 

 

السااااااااااااااااحل و التاااااااااااااااي تقت ااااااااااااااا ي عبورهاااااااااااااااا وجاااااااااااااااود أي اااااااااااااااا متااااااااااااااااجرة بالبشااااااااااااااار و باألع اااااااااااااااا  خاصاااااااااااااااة علاااااااااااااااى مساااااااااااااااتوى املنااااااااااااااااطق 

 األقل وفرة اقتصاديا و األقل أمنا وطنيا . 

التااااااااااااااااااي األزمااااااااااااااااااات املتعااااااااااااااااااددة  إلااااااااااااااااااى األولااااااااااااااااااىيمكاااااااااااااااااان القااااااااااااااااااول أن اهتمااااااااااااااااااام الجزائاااااااااااااااااار بمنطقااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااحل يعااااااااااااااااااود بالدرجااااااااااااااااااة 

تعرفهاااااااااااااااااا املنطقاااااااااااااااااة و تأثيراتهاااااااااااااااااا املحتملاااااااااااااااااة علاااااااااااااااااى الجزائااااااااااااااااار خصوصاااااااااااااااااا أزماااااااااااااااااة ماااااااااااااااااالي، وبالتاااااااااااااااااالي فاااااااااااااااااان اهتماااااااااااااااااام الجزائااااااااااااااااار 

باملنطقااااااااااااااااة يقااااااااااااااااوم علااااااااااااااااى العاماااااااااااااااال األمنااااااااااااااااي الااااااااااااااااذي لااااااااااااااااه األولويااااااااااااااااة القصااااااااااااااااوى فااااااااااااااااي السياسااااااااااااااااة الجزائريااااااااااااااااة ، فماااااااااااااااان خااااااااااااااااالل 

عديااااااااااااااد ماااااااااااااان املشاااااااااااااااكل التااااااااااااااي دراسااااااااااااا نا للواقااااااااااااااع األمنااااااااااااااي للساااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااي ات اااااااااااااا  بااااااااااااااأن هاااااااااااااذه املنطقااااااااااااااة تعاااااااااااااااني ماااااااااااااان ال

تجعااااااااااااااااال مااااااااااااااااان الوضاااااااااااااااااع األمناااااااااااااااااي فيهاااااااااااااااااا غيااااااااااااااااار مساااااااااااااااااتقر، حيااااااااااااااااا  تن شااااااااااااااااار الجريماااااااااااااااااة املنظماااااااااااااااااة بكااااااااااااااااال أشاااااااااااااااااكالها واألزماااااااااااااااااات 

الداخليااااااااااااااة ومشاااااااااااااااكل األقليااااااااااااااات، إضااااااااااااااافة إلااااااااااااااى التنظيمااااااااااااااات اإلرهابيااااااااااااااة التااااااااااااااي لجااااااااااااااأت فااااااااااااااي ا ونااااااااااااااة األخياااااااااااااارة إلااااااااااااااى منطقااااااااااااااة 

 . (24)الساحل اإلفريقي

 أثب تاااااااااااااااااه اااااااااااااااااي التهدياااااااااااااااااد األول لألمااااااااااااااااان القاااااااااااااااااومي الجزائاااااااااااااااااري وهاااااااااااااااااو ماااااااااااااااااا لهاااااااااااااااااذا اعتبااااااااااااااااارت الجزائااااااااااااااااار أن منطقاااااااااااااااااة السااااااااااااااااااحل 

جاااااااااااااااانفي  16كلااااااااااااااا  جناااااااااااااااوب شااااااااااااااارق مديناااااااااااااااة عاااااااااااااااين أمناااااااااااااااا  والياااااااااااااااة اليااااااااااااااازي فاااااااااااااااي  40ال اااااااااااااااازي)  ''تقنتاااااااااااااااورين''حادثاااااااااااااااة حقااااااااااااااال 

والعواماااااااااااااااااااال  اإلرهااااااااااااااااااااب(، ومااااااااااااااااااان هناااااااااااااااااااا يظهاااااااااااااااااااار اهتماااااااااااااااااااام الجزائااااااااااااااااااار بمنطقااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااحل مااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااالل مكافحاااااااااااااااااااة 2013

 . (25)عموما إفريقياوصا و في املهددة للسل  و األمن في الجزائر خص

أدى إلاااااااااااااااااااى إنشاااااااااااااااااااا  تصاااااااااااااااااااور مشاااااااااااااااااااترك برياااااااااااااااااااادة جزائرياااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااي الوقااااااااااااااااااات الاااااااااااااااااااذي كانااااااااااااااااااات  فياااااااااااااااااااه دول منطقاااااااااااااااااااة  كااااااااااااااااااال هاااااااااااااااااااذا

الساااااااااااااااااحل وال اااااااااااااااااحرا  اإلفريقيااااااااااااااااة قطعااااااااااااااااات خطااااااااااااااااوة نوعياااااااااااااااااة جديااااااااااااااااادة باتجاااااااااااااااااه توحياااااااااااااااااد جهودهااااااااااااااااا ملواجهاااااااااااااااااة الظااااااااااااااااااهرة 

 اإلرهابيااااااااااااااااااة  وذلااااااااااااااااااك ب نصاااااااااااااااااايب قيااااااااااااااااااادة عسااااااااااااااااااكرية مشااااااااااااااااااتركة تتااااااااااااااااااولى التنساااااااااااااااااايق األمنااااااااااااااااااي واالسااااااااااااااااااتخباراتي والعسااااااااااااااااااكري 

لاااااااااااااااااااااوا باااااااااااااااااااااين األجهااااااااااااااااااااا زة املكلفاااااااااااااااااااااة بمقاوماااااااااااااااااااااة  اإلرهااااااااااااااااااااااب  ومالحقاااااااااااااااااااااة عناصااااااااااااااااااااار  القاعااااااااااااااااااااادة  فاااااااااااااااااااااي املنطقاااااااااااااااااااااة والاااااااااااااااااااااذين حو 

نشاااااااااااااااااااااطه  بشااااااااااااااااااااكل الفاااااااااااااااااااات نحااااااااااااااااااااو ال ااااااااااااااااااااحارى الشاسااااااااااااااااااااعة مقتااااااااااااااااااااربين ماااااااااااااااااااان السااااااااااااااااااااواحل ال ربيااااااااااااااااااااة إلفريقيااااااااااااااااااااا للتاااااااااااااااااااازود 

باألساااااااااااااااا حة عباااااااااااااااار املحااااااااااااااااي  ودمااااااااااااااااج أنشااااااااااااااااطته  بأنشااااااااااااااااطة مهربااااااااااااااااي املخاااااااااااااااادرات لتااااااااااااااااوفير األمااااااااااااااااوال، ف ااااااااااااااااال عاااااااااااااااان عمليااااااااااااااااات 

 والحصول على الفدية.خطف الرهائن 

يتمثااااااااااااااااال الهيكااااااااااااااااال الجدياااااااااااااااااد فاااااااااااااااااي غرفاااااااااااااااااة قياااااااااااااااااادة مصااااااااااااااااا رة للعملياااااااااااااااااات العساااااااااااااااااكرية تشاااااااااااااااااترك فيهاااااااااااااااااا كااااااااااااااااال مااااااااااااااااان الجزائااااااااااااااااار  

، وقااااااااااااااااااااد تمخ اااااااااااااااااااات عنهااااااااااااااااااااا ‘‘لجنااااااااااااااااااااة األركااااااااااااااااااااان العملياتيااااااااااااااااااااة املشااااااااااااااااااااتركة’‘ومااااااااااااااااااااالي والنيجاااااااااااااااااااار وموريتانيااااااااااااااااااااا وتحماااااااااااااااااااال اساااااااااااااااااااا  

 2009أوت  14ل األربااااااااااااااااع فاااااااااااااااااي التاااااااااااااااااي تاااااااااااااااا  االتفااااااااااااااااااق عليهااااااااااااااااا خاااااااااااااااااالل اجتمااااااااااااااااا  قاااااااااااااااااادة جيااااااااااااااااو  الااااااااااااااااادو ‘‘ خطااااااااااااااااة تم راساااااااااااااااات’‘

والتااااااااااااااااااي ت اااااااااااااااااامنت قاااااااااااااااااارارا مشااااااااااااااااااتركا بانشااااااااااااااااااا  مركااااااااااااااااااز قيااااااااااااااااااادة للتنساااااااااااااااااايق األمنااااااااااااااااااي والعسااااااااااااااااااكري املشااااااااااااااااااترك يكااااااااااااااااااون مقااااااااااااااااااره 

تطااااااااااااااااااور إلااااااااااااااااااى تعاااااااااااااااااااون عملياااااااااااااااااااتي و الااااااااااااااااااذي  2010ماااااااااااااااااان  ابتاااااااااااااااااادا ال ااااااااااااااااااحراوية الجزائريااااااااااااااااااة، الااااااااااااااااااذي ‘‘ تم راساااااااااااااااااات’‘مدينااااااااااااااااااة 

                                                           
24 - Anthony Lake&ChristineWhitman « More than humanitarian :A strategic U.S approach 

toward Africa », new york : report of an indenpedent task force,council on foreign policy, 2006   

page79..://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.cfr.org 20/04/2013. . 
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 - Alexis arieff, Algeria: Current Issues,op.cit. 
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 2011يساااااااااااااااااام  باااااااااااااااااادول املياااااااااااااااااادان فااااااااااااااااااي تااااااااااااااااادع  بوحاااااااااااااااااادة االتصااااااااااااااااااال و التواصاااااااااااااااااال علااااااااااااااااااى املسااااااااااااااااااتوى االسااااااااااااااااااتعالمي وأصاااااااااااااااااابح 

 .(26))الجزائر ، مالي ، النيجر وموريتانيا( مع اعتراف دولي بانشا  منطقة إقليمية لألمن

تتحااااااااااااااااارك الدبلوماساااااااااااااااااية الجزائرياااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي ف اااااااااااااااااا ها الجيوسياسااااااااااااااااا ي اإلفريقاااااااااااااااااي و اااااااااااااااااي تااااااااااااااااادرك أ هاااااااااااااااااا تعاااااااااااااااااي  فاااااااااااااااااي سااااااااااااااااااحل 

اتي، ياااااااااااااااااااارتب  بعاااااااااااااااااااادد ماااااااااااااااااااان كلاااااااااااااااااااا ، وهااااااااااااااااااااذا الساااااااااااااااااااااحل األزماااااااااااااااااااا 6343ماااااااااااااااااااان األزمااااااااااااااااااااات املمتاااااااااااااااااااادة علااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااادود تتجاااااااااااااااااااااوز 

 مع الت كبرى تتمثل أساسا في: 5املع الت األمنية أهمها 

 صعوبة بنا  الدولة في هذه املنطقة. •

 ضعف في الهوية وتنامي الصراعات اإلثنية.  •

نة يمكن تصديرها ل جزائر . •  بن  اقتصادية هشة  وهو ما سيشكل تهديدات صلبة ولي 

 الفاشلةف إذ  جلت لحد ا ن ست انقالبات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر.ضعف األدا  السياس ي و الدولة  •

 .(27)ان شار لجميع أشكال الجريمة وأنوا  األشكال الجديدة للعنف البنيوي  •

% إلااااااااااااااااى 30وهااااااااااااااااذه األشااااااااااااااااكال الجدياااااااااااااااادة للعنااااااااااااااااف تؤكاااااااااااااااادها تقااااااااااااااااارير األماااااااااااااااا  املتحاااااااااااااااادة التااااااااااااااااي تح اااااااااااااااا ي مااااااااااااااااا نساااااااااااااااابته ماااااااااااااااان 

هااااااااااااااااااا تشااااااااااااااااااكل ثاااااااااااااااااااني أكباااااااااااااااااار أسااااااااااااااااااواق األساااااااااااااااااا حة % ماااااااااااااااااان املخاااااااااااااااااادرات الصاااااااااااااااااالبة تماااااااااااااااااار ع40 باااااااااااااااااار هااااااااااااااااااذه املنطقااااااااااااااااااة، كمااااااااااااااااااا أ  

الخفيفاااااااااااااااااااة وتشاااااااااااااااااااير، تقاااااااااااااااااااديرات تقريااااااااااااااااااار مسااااااااااااااااااا  األسااااااااااااااااااا حة الخفيفاااااااااااااااااااة التاااااااااااااااااااابع لبرناااااااااااااااااااامج املعهاااااااااااااااااااد األعلاااااااااااااااااااى للدراساااااااااااااااااااات 

مليااااااااااااااااون ساااااااااااااااالح خفياااااااااااااااف فااااااااااااااااي القاااااااااااااااارة اإلفريقيااااااااااااااااة،  100الدولياااااااااااااااة بجنياااااااااااااااف فااااااااااااااااي تقريااااااااااااااار ساااااااااااااااابق إلااااااااااااااااى أن هنااااااااااااااااك حاااااااااااااااوالي 

ة املوجااااااااااااااااودة مصاااااااااااااااادرها بااااااااااااااااؤر الصااااااااااااااااراعات السااااااااااااااااائدة فااااااااااااااااي إفريقيااااااااااااااااا ال ربيااااااااااااااااة والتااااااااااااااااي باملائااااااااااااااااة ماااااااااااااااان األساااااااااااااااا ح 80كمااااااااااااااااا أن 

 عويصاااااااااااااة 
 
تنتقااااااااااااال إلاااااااااااااى الجزائااااااااااااار عبااااااااااااار ماااااااااااااالي والنيجااااااااااااار، إن عاااااااااااااين الجزائااااااااااااار علاااااااااااااى اساااااااااااااتقرارها و اااااااااااااي التاااااااااااااي خاضااااااااااااات حرباااااااااااااا

سااااااااااااااااااااانوات  الُعشااااااااااااااااااااارية الساااااااااااااااااااااودا  ، وعينهاااااااااااااااااااااا الثانياااااااااااااااااااااة علاااااااااااااااااااااى 10اسااااااااااااااااااااات زافية ضاااااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااااااا يسااااااااااااااااااااام   باإلرهااااااااااااااااااااااب  وملااااااااااااااااااااادة 

ذو البناااااااااااااا  السياسااااااااااااااية واالقتصااااااااااااااادية الهشااااااااااااااة والتااااااااااااااي تشااااااااااااااكل مااااااااااااااا ماااااااااااااان شااااااااااااااأنه نقاااااااااااااال جميااااااااااااااع أنااااااااااااااوا  التحاااااااااااااارك اإلفريقااااااااااااااي 

 .(28)الفشل األزماتي والدوالتي عبر الحدود مما يعني تهديد األمن الجزائري 

ّالوضعّاألزماتيّفيّمنطقةّالساحل.*ّ

وأزمااااااااااااااااات داخليااااااااااااااااة  واإلرهااااااااااااااااابيعاااااااااااااااي  الساااااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااااي ظااااااااااااااااواهر خطياااااااااااااااارة تمثلاااااااااااااااات فااااااااااااااااي تف اااااااااااااااا ي الجريمااااااااااااااااة املنظمااااااااااااااااة 

ناتجااااااااااااااااة عاااااااااااااااان مشاااااااااااااااااكل إثنياااااااااااااااااة، شااااااااااااااااكلت وال تاااااااااااااااازال تشاااااااااااااااااكل مع اااااااااااااااالة خطياااااااااااااااارة وتطاااااااااااااااارح فاااااااااااااااااي نفاااااااااااااااا  الوقاااااااااااااااات إشاااااااااااااااااكالية 

األمااااااااااااااان فاااااااااااااااي هاااااااااااااااذه املنطقاااااااااااااااة التاااااااااااااااي لااااااااااااااا  تهااااااااااااااادأ رغااااااااااااااا  بعاااااااااااااااض املحااااااااااااااااوالت التاااااااااااااااي أثمااااااااااااااارت اتفاقياااااااااااااااات ساااااااااااااااالم لااااااااااااااا  تااااااااااااااانعك  

 مباشرة على واقع املنطقة.

                                                           
26

 - ibidem. 
27

 .03مرجع  سابق.ص.بوحنية قوي ، - 
28

 المرجع نفسه.- 
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قاااااااااااااااي  اااااااااااااااي مشاااااااااااااااكلة ممااااااااااااااارات و طااااااااااااااارق التهرياااااااااااااااب التاااااااااااااااي مااااااااااااااان أهااااااااااااااا  املشااااااااااااااااكل التاااااااااااااااي تعااااااااااااااااني منهاااااااااااااااا منطقاااااااااااااااة السااااااااااااااااحل اإلفري

تسااااااااااااااااااااااايطر عليهااااااااااااااااااااااااا جماعااااااااااااااااااااااااات التهرياااااااااااااااااااااااب و املتاااااااااااااااااااااااااجرة باألساااااااااااااااااااااااا حة و املخاااااااااااااااااااااااادرات و البشااااااااااااااااااااااار، حياااااااااااااااااااااااا  عرفاااااااااااااااااااااااات هااااااااااااااااااااااااذه 

 خطيرا في املنطقة و ي ظاهرة ليست بجديدة في املنطقة . ان شاراالظاهرة 

 املرحلةّاملمتدةّمنّأواسطّالسبعيناتّإلىّأواخّرتسعيناتّالقرنّّ -

جااااااااااااااذور نشااااااااااااااأة معباااااااااااااار التهرياااااااااااااااب الاااااااااااااادولي فااااااااااااااي منطقاااااااااااااااة الساااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااي باااااااااااااادأت ماااااااااااااااع اساااااااااااااات الل القااااااااااااااذافي لطااااااااااااااارق        

التاااااااااااااااااي يسااااااااااااااااايطر عليهاااااااااااااااااا الطاااااااااااااااااوارق والقبائااااااااااااااااال العربياااااااااااااااااة األزوادياااااااااااااااااة مااااااااااااااااان جناااااااااااااااااوب ليبياااااااااااااااااا وحتااااااااااااااااا  -القوافااااااااااااااااال التقليدياااااااااااااااااة 

بوليسااااااااااااااااااااريوف دون إليصاااااااااااااااااااال الساااااااااااااااااااالح واملؤوناااااااااااااااااااة والعتااااااااااااااااااااد إلاااااااااااااااااااى مقااااااااااااااااااااتلي ج هاااااااااااااااااااة ال -شااااااااااااااااااارق موريتانياااااااااااااااااااا وشااااااااااااااااااامال ماااااااااااااااااااالي

علاااااااااااااا  الحكومااااااااااااااة الجزائريااااااااااااااةف األمااااااااااااااار الااااااااااااااذي كاااااااااااااااد أن يتحاااااااااااااااول إلااااااااااااااى أزمااااااااااااااة دبلوماسااااااااااااااية باااااااااااااااين البلاااااااااااااادين، وخااااااااااااااالل عقااااااااااااااادي 

ل هااااااااااااااااااذا املعباااااااااااااااااار إلااااااااااااااااااى تهريااااااااااااااااااب الساااااااااااااااااالع ال ذائيااااااااااااااااااة والب اااااااااااااااااازين ماااااااااااااااااان الجزائاااااااااااااااااار وليبياااااااااااااااااااف  الثمانيناااااااااااااااااات وال سااااااااااااااااااعينات تحااااااااااااااااااو 

يبياااااااااااااااا(، وجانااااااااااااااات وتام راسااااااااااااااات )فاااااااااااااااي هاااااااااااااااذه السااااااااااااااالع املدعوماااااااااااااااة مااااااااااااااان الااااااااااااااادولتين، وغااااااااااااااادت مااااااااااااااادن غاااااااااااااااات والقطااااااااااااااارون )فاااااااااااااااي ل

الجزائاااااااااااااااار(، وأغااااااااااااااااادي  )فااااااااااااااااي النيجاااااااااااااااار(، وتااااااااااااااااازواتن وكياااااااااااااااادال وغاااااااااااااااااو وتمبكتااااااااااااااااو ومنكااااااااااااااااي )فااااااااااااااااي مااااااااااااااااالي( محطااااااااااااااااات مزدهاااااااااااااااارة 

لتجاااااااااااااااااارة السااااااااااااااااالع واملاااااااااااااااااواد املهرباااااااااااااااااة مااااااااااااااااان الجاااااااااااااااااارتين الجزائااااااااااااااااار وليبيااااااااااااااااااف إال أن أحااااااااااااااااادات العشااااااااااااااااارية الساااااااااااااااااودا  باااااااااااااااااالجزائر 

ااااااااااااااااااااا  قب اااااااااااااااااااااته علاااااااااااااااااااااى ممااااااااااااااااااااارات ال تهرياااااااااااااااااااااب ومعاااااااااااااااااااااابره الحدودياااااااااااااااااااااةف لتصااااااااااااااااااااااب تلاااااااااااااااااااااك جعلااااااااااااااااااااات الجاااااااااااااااااااااي  الجزائاااااااااااااااااااااري ُيحك 

التجاااااااااااااااااارة بركاااااااااااااااااود، وياااااااااااااااااتقل  نشااااااااااااااااااطها بشاااااااااااااااااكل الفااااااااااااااااات لنصاااااااااااااااااف عقاااااااااااااااااد مااااااااااااااااان الااااااااااااااااازمن، وازداد النشاااااااااااااااااا  فيهاااااااااااااااااا بشاااااااااااااااااكل 

 2006.29كثيف منذ عام 

2011ّحتى2006ّّاملرحلةّاملمتدةّمنّ

% مااااااااااااااااان 93ُعرفااااااااااااااااات هاااااااااااااااااذه املرحلاااااااااااااااااة بالحقباااااااااااااااااة الذهبياااااااااااااااااة لتجاااااااااااااااااارة املخااااااااااااااااادراتف حيااااااااااااااااا  عبااااااااااااااااارت خاااااااااااااااااالل هاااااااااااااااااذه املعاااااااااااااااااابر 

ااااااااااااااااار املهرباااااااااااااااااون فاااااااااااااااااي بوليفياااااااااااااااااا  املخااااااااااااااااادرات القادماااااااااااااااااة مااااااااااااااااان أميركاااااااااااااااااا الالتينياااااااااااااااااة واملتجهاااااااااااااااااة إلاااااااااااااااااى أوروبااااااااااااااااااف وذلاااااااااااااااااك بعااااااااااااااااادما غي 

وكولومبيااااااااااااااا وبياااااااااااااارو وجهااااااااااااااته  ماااااااااااااان أميركااااااااااااااا الشاااااااااااااامالية إلااااااااااااااى أوروبااااااااااااااا ال ربيااااااااااااااةف بعااااااااااااااد اإلجاااااااااااااارا ات األمنيااااااااااااااة الصااااااااااااااارمة التااااااااااااااي 

ا ماااااااااااااان  جاااااااااااااا  املخاااااااااااااادرات وتاااااااااااااادف ت كثياااااااااااااار  قها إلااااااااااااااى أميركااااااااااااااا الشاااااااااااااامالية، والساااااااااااااايما اتبعتهااااااااااااااا الواليااااااااااااااات املتحاااااااااااااادة، التااااااااااااااي حااااااااااااااد 

صاااااااااااااااااااااانف الكوكااااااااااااااااااااااايين، وكاناااااااااااااااااااااات دول غينيااااااااااااااااااااااا بيساااااااااااااااااااااااو وموريتانيااااااااااااااااااااااا ومااااااااااااااااااااااالي والساااااااااااااااااااااان ال املحطااااااااااااااااااااااات الرئيسااااااااااااااااااااااة األولااااااااااااااااااااااى 

 .30لتهريب هذه املخدرات إلى أوروبا عبر موانئ امل رب والجزائر وليبيا

2016ّإلى2011ّّاملرحلةّاملمتدةّمنّ

املتجهاااااااااااااة صاااااااااااااوب القاااااااااااااارة الرجاااااااااااااوز عبااااااااااااار ليبيااااااااااااااف إثااااااااااااار ساااااااااااااقو  نظاااااااااااااام ُعرفااااااااااااات هاااااااااااااذه املرحلاااااااااااااة باااااااااااااالهجرة غيااااااااااااار الشااااااااااااارعية 

القااااااااااااااااااذافي، وساااااااااااااااااايطرة امليليشاااااااااااااااااايات املساااااااااااااااااا حة علااااااااااااااااااى مقاليااااااااااااااااااد األمااااااااااااااااااور فااااااااااااااااااي معظاااااااااااااااااا  املاااااااااااااااااادن الليبيااااااااااااااااااةف حياااااااااااااااااا  شااااااااااااااااااهدت 
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ّد.ّمحمدّاألمينّبنّعائشةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأبعادّاهتمامّالجزائّرباملنطقةّاإلفريقيرّاألزمةّفيّمنطقةّالساحلّتطوّ 

 

 

 

منطقاااااااااااااااااااااااااة القااااااااااااااااااااااااارن اإلفريقاااااااااااااااااااااااااي ومنطقاااااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااااااااااااااي معااااااااااااااااااااااااادالت قياساااااااااااااااااااااااااية لتااااااااااااااااااااااااادفق املهااااااااااااااااااااااااااجرين غيااااااااااااااااااااااااار 

دياااااااااااااااااااااة املتطرفاااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااي السااااااااااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااااااااااي أو داخااااااااااااااااااااال الشااااااااااااااااااااارعيين، سااااااااااااااااااااايطرت علاااااااااااااااااااااى معظمهاااااااااااااااااااااا التنظيماااااااااااااااااااااات الجها

ليبيااااااااااااااا، كمااااااااااااااا تزايااااااااااااااادت كميااااااااااااااات املخااااااااااااااادرات املهربااااااااااااااة عباااااااااااااار الساااااااااااااااواحل الليبيااااااااااااااة إلاااااااااااااااى أوروبااااااااااااااا، ولاااااااااااااا  تعاااااااااااااااد تتوقااااااااااااااف علاااااااااااااااى 

الكوكااااااااااااااااايين القااااااااااااااااادم ماااااااااااااااان أميركااااااااااااااااا الالتينيااااااااااااااااةف باااااااااااااااال أضاااااااااااااااايف إليااااااااااااااااه الهيااااااااااااااااروين القااااااااااااااااادم ماااااااااااااااان أف انسااااااااااااااااتان عباااااااااااااااار طريااااااااااااااااق 

ا، يتجااااااااااااااااه جااااااااااااااااز  منااااااااااااااااه إلااااااااااااااااى األساااااااااااااااااواق اإلفريقيااااااااااااااااة فااااااااااااااااي جنااااااااااااااااوب إفريقياااااااااااااااااا إيااااااااااااااااران والاااااااااااااااايمن والصااااااااااااااااومال وت زانيااااااااااااااااا وكينيااااااااااااااااا

ا تهريبه إلى أوروبا ب عبر السودان وتشاد ليصل إلى ليبياف ليت  الحق   .31ونيجيريا، والجز  الثاني ُ هر 

 ّالتدخلّالخارجيّفيّاملنطقة

تعتبااااااااااااااااار دول منطقاااااااااااااااااة السااااااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااااااي أحاااااااااااااااااد أبااااااااااااااااارز ج هاااااااااااااااااات الصااااااااااااااااارا  املصااااااااااااااااالحي الااااااااااااااااادولي فاااااااااااااااااي إفريقياااااااااااااااااا وأحاااااااااااااااااد     

فااااااااااااااي ظاااااااااااااال تحديااااااااااااااد معااااااااااااااال  ج هااااااااااااااات الصاااااااااااااارا  الاااااااااااااادولي  واالساااااااااااااا ثماراتأهاااااااااااااا  ج هااااااااااااااات التناااااااااااااااف  الاااااااااااااادولي علااااااااااااااى ال ااااااااااااااروات 

 .في املناطق املتبقية عبر العال  بين القوى الكبرى 

ااااااااااااااااااااد دول منطقااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااحل اإلفريقاااااااااااااااااااا ي رقعااااااااااااااااااااة ج رافيااااااااااااااااااااة مالئمااااااااااااااااااااة لتفسااااااااااااااااااااير معااااااااااااااااااااادالت التناااااااااااااااااااااف  الحاصاااااااااااااااااااال تجس 

بااااااااااااااااين قااااااااااااااااوى املجتمااااااااااااااااع الاااااااااااااااادولي و حتاااااااااااااااا  القاااااااااااااااااري اإلفريقااااااااااااااااي، و كااااااااااااااااذا تساااااااااااااااالي  ال ااااااااااااااااو  علااااااااااااااااى الحقااااااااااااااااائق الكامنااااااااااااااااة ورا  

 سياسات الدول الراغبة في التمحور حول األنظمة السياسية ملنطقة الساحل اإلفريقي.

تمثاااااااااااااااااااااال منطقااااااااااااااااااااااة الساااااااااااااااااااااااحل اإلفريقااااااااااااااااااااااي إحاااااااااااااااااااااادى الف ااااااااااااااااااااااا ات الجيوسياسااااااااااااااااااااااية فااااااااااااااااااااااي حساااااااااااااااااااااااابات الصاااااااااااااااااااااارا  الااااااااااااااااااااااادولي   

الجديااااااااااااااااد و القاااااااااااااااوى الخارجياااااااااااااااة التاااااااااااااااي لهااااااااااااااااااا تطلعااااااااااااااااااات نفطياااااااااااااااة فااااااااااااااااااي املنطقاااااااااااااااة )باإلضاااااااااااااااافة إلاااااااااااااااى الرغباااااااااااااااة فاااااااااااااااي السااااااااااااااايطرة 

اخلياااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي املنطقاااااااااااااااااة علاااااااااااااااااى ماااااااااااااااااوارد طاقوياااااااااااااااااة أخااااااااااااااااارى(، وكاااااااااااااااااااان للتحاااااااااااااااااااوالت التاااااااااااااااااي أفرزتهاااااااااااااااااا الصاااااااااااااااااراعات اإلثنياااااااااااااااااة والد

تاااااااااااااأثيرا كبياااااااااااارا فاااااااااااااي التواجاااااااااااااد األجنباااااااااااااي فااااااااااااي املنطقاااااااااااااة ساااااااااااااوا  مااااااااااااان  األمنياااااااااااااةالتااااااااااااي جعلااااااااااااات مااااااااااااان  املنطقاااااااااااااة بااااااااااااؤرة للتهدياااااااااااااادات 

 خصوصا في مجال النف  و ال از واليورانيوم. اس ثماريةخالل قواعد عسكرية أو شركات 

ار  فرنسااااااااااااااا فااااااااااااااي اطااااااااااااااار االتحاااااااااااااااد و فااااااااااااااي اطااااااااااااااار التناااااااااااااااف  بااااااااااااااين القااااااااااااااوى الكباااااااااااااارى علااااااااااااااى التمركااااااااااااااز فااااااااااااااي هااااااااااااااذه املنطقااااااااااااااة تساااااااااااااا

الااااااااااااااااااااى ضاااااااااااااااااااامان مصااااااااااااااااااااالحها و حمايتهااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااي مواجهااااااااااااااااااااة الشااااااااااااااااااااركات الدوليااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااي املنطقااااااااااااااااااااة ،حياااااااااااااااااااا  نجااااااااااااااااااااد  األوروبااااااااااااااااااااي

الشااااااااااااااااركات األساااااااااااااااااترالية و الهندياااااااااااااااااة وشاااااااااااااااااركات كوريااااااااااااااااا الجنوبياااااااااااااااااة تسااااااااااااااااا ثمر فاااااااااااااااااي اليورانيااااااااااااااااوم باااااااااااااااااالنيجر وكاااااااااااااااااذلك قطااااااااااااااااار 

(واالساااااااااااااااااااااااااااابانية RWEوWinterShallالبتاااااااااااااااااااااااااااارول فااااااااااااااااااااااااااااي موريتانيااااااااااااااااااااااااااااا وشااااااااااااااااااااااااااااركات أملانيااااااااااااااااااااااااااااة) بتروليااااااااااااااااااااااااااااوم  فااااااااااااااااااااااااااااي اساااااااااااااااااااااااااااات الل 

(Repsol والتااااااااااااااااي تقااااااااااااااااوم بعمليااااااااااااااااات تنقيااااااااااااااااب فااااااااااااااااي الساااااااااااااااااحل، وإيطاليااااااااااااااااا باااااااااااااااادورها حاضاااااااااااااااارة فااااااااااااااااي ليبيااااااااااااااااا بحكاااااااااااااااا  عالقاتهااااااااااااااااا)

كدولاااااااااااااة اساااااااااااااتعمارية، كماااااااااااااا عملااااااااااااات علاااااااااااااى تقوياااااااااااااة عالقاتهاااااااااااااا فاااااااااااااي ماااااااااااااالي مااااااااااااان خاااااااااااااالل عمااااااااااااال شاااااااااااااركاتها فاااااااااااااي قطاااااااااااااا  الطاقاااااااااااااة 

هاااااااااااااذا باإلضاااااااااااااافة إلاااااااااااااى الصاااااااااااااين التاااااااااااااي تسااااااااااااا ثمر فاااااااااااااي التنقياااااااااااااب علاااااااااااااى البتااااااااااااارول فاااااااااااااي ماااااااااااااالي، وتتواجاااااااااااااد فاااااااااااااي ENIّومنهاااااااااااااا شاااااااااااااركة
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موريتانيااااااااااااااااااا والنيجاااااااااااااااااار، شااااااااااااااااااركة غاااااااااااااااااااز بااااااااااااااااااروم الروسااااااااااااااااااية وجاااااااااااااااااادت نفااااااااااااااااااوذا لهااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااي املنطقااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااان خااااااااااااااااااالل الجزائااااااااااااااااااار 

 32اتفاق مع النيجر من أجل البح  واست الل اليورانيوم 2011في سنة   أم تونيجريا حي  

قعهااااااااااا االسااااااااااتراتي ي أصاااااااااابحت مطالبااااااااااة أك اااااااااار فااااااااااأك ر بمراجعااااااااااة عالقتهااااااااااا مااااااااااع دول الجااااااااااوار خصوصااااااااااا فااااااااااي أن الجزائاااااااااار وبمو 

الجناااااااوب حيااااااا  املشااااااااكل و التهديااااااادات التاااااااي تعااااااااني  منهاااااااا منطقاااااااة السااااااااحل اإلفريقاااااااي  تتفااااااااق  بشاااااااكل سااااااار ع و خطيااااااار دون 

كري التاااااااي ال تتحااااااارك إال اهتماااااااام كبيااااااار مااااااان املؤسساااااااات املساااااااؤولة عااااااان األمااااااان القاااااااومي الجزائاااااااري بشاااااااقها السياسااااااا ي والعسااااااا

 في إطار رد الفعل  والتركيز على العمل العسكري أك ر من السياس ي والدبلوماس ي .

 

ّخالصة

للسااااااااااااااااااااحل لاااااااااااااااااااي  أماااااااااااااااااارا مساااااااااااااااااااتحدثا، إنماااااااااااااااااااا الجدياااااااااااااااااااد هاااااااااااااااااااو شااااااااااااااااااامولية  االساااااااااااااااااااتراتيجية لألهمياااااااااااااااااااةإدراك ال اااااااااااااااااارب       

مااااااااااااااان ال رباااااااااااااااي، ففااااااااااااااااي الوقااااااااااااااات الاااااااااااااااذي اتجهااااااااااااااات فياااااااااااااااه الوالياااااااااااااااات املتحاااااااااااااااادة 
 
السااااااااااااااااحل بعمقاااااااااااااااه االساااااااااااااااتراتي ي لعقااااااااااااااادة الالا

األمريكياااااااااااااااااااة نحاااااااااااااااااااو تبناااااااااااااااااااي مقارباااااااااااااااااااة باعاااااااااااااااااااادة االن شاااااااااااااااااااار الجيوساااااااااااااااااااتراتي ي فاااااااااااااااااااي القاااااااااااااااااااارة اإلفريقياااااااااااااااااااة ومنطقاااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااحل 

سااااااااااااااااالوكها الخااااااااااااااااارجي إزا  السااااااااااااااااااحل بااااااااااااااااين محاولااااااااااااااااة إحياااااااااااااااااا  إر هااااااااااااااااا الكولونياااااااااااااااااالي تحدياااااااااااااااادا، تعااااااااااااااااي  فرنساااااااااااااااااا تخبطااااااااااااااااا فااااااااااااااااي 

و التقاساااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااع االتحاااااااااااااااااااااد 
 
بحثااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااان الشاااااااااااااااااااارعية الرساااااااااااااااااااامية والشااااااااااااااااااااعبية لاااااااااااااااااااادع  التاااااااااااااااااااادخل فااااااااااااااااااااي ظاااااااااااااااااااال  األورباااااااااااااااااااايا

 املزاحمة الصينية ومصال  القوى النامية .

اطق الرعااااااااااااااااااي منااااااااااااااااااذ القاااااااااااااااااارون الوسااااااااااااااااااط  عرفاااااااااااااااااات املنطقااااااااااااااااااة صااااااااااااااااااراعات ألسااااااااااااااااااباب مختلفااااااااااااااااااة منهاااااااااااااااااااف حااااااااااااااااااول املياااااااااااااااااااه ومناااااااااااااااااا

والاااااااااااااااااااااازر ، وصااااااااااااااااااااااراعات بااااااااااااااااااااااين الباااااااااااااااااااااادو والح اااااااااااااااااااااار، وبااااااااااااااااااااااين العاااااااااااااااااااااارب والبرباااااااااااااااااااااار والقبائاااااااااااااااااااااال الزنجيااااااااااااااااااااااة، وبااااااااااااااااااااااين معتنقااااااااااااااااااااااي 

الااااااااااااااااديانات املختلفااااااااااااااااة،  وبعااااااااااااااااد اسااااااااااااااااتقالل الاااااااااااااااادول الواقعااااااااااااااااة فااااااااااااااااي ساااااااااااااااااحل ال ااااااااااااااااحرا  خااااااااااااااااالل أعااااااااااااااااوام السااااااااااااااااتينات ماااااااااااااااان 

ياساااااااااااااااااية، وإلاااااااااااااااااى القاااااااااااااااارن العشااااااااااااااااارين، عاااااااااااااااااادت إلاااااااااااااااااى ال زاعااااااااااااااااات القبلياااااااااااااااااة واإلثنياااااااااااااااااة، وإلاااااااااااااااااى الصاااااااااااااااارا  حاااااااااااااااااول السااااااااااااااااالطة الس

ال زاعااااااااااااااات الحدوديااااااااااااااة فلاااااااااااااا  تاااااااااااااانع  بفتاااااااااااااارات طويلااااااااااااااة ماااااااااااااان االسااااااااااااااتقرار األمنااااااااااااااي والسياساااااااااااااا ي، رغاااااااااااااا  محاوالتهااااااااااااااا اااااااااااااااا ن يجااااااااااااااة 

 أن  الوضاااااااااااااااااااع بااااااااااااااااااااات 
 
ال ااااااااااااااااااا و  الخارجياااااااااااااااااااة ااااااااااااااااااااا االنتقاااااااااااااااااااال إلاااااااااااااااااااى الحكااااااااااااااااااا  الااااااااااااااااااااديمقراطي فاااااااااااااااااااي  هاياااااااااااااااااااة القااااااااااااااااااارن ذاتاااااااااااااااااااه، إال

ه علااااااااااااااااااى وضااااااااااااااااااع دول الجااااااااااااااااااوار وأمنهااااااااااااااااااا و 
 
أصاااااااااااااااااابحت املنطقااااااااااااااااااة ، سااااااااااااااااااالمتهامر ااااااااااااااااااحا للمزيااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااان املخاااااااااااااااااااطر ومااااااااااااااااااا تشااااااااااااااااااكل

ل عليهااااااااااااااااااااا  ذات اسااااااااااااااااااااتراتيجية محوريااااااااااااااااااااة بعااااااااااااااااااااد اك شاااااااااااااااااااااف الاااااااااااااااااااانف  فيهااااااااااااااااااااا، وبالتااااااااااااااااااااالي سااااااااااااااااااااتكون منطقااااااااااااااااااااة أخاااااااااااااااااااارى تعااااااااااااااااااااو 

الااااااااااااااااااادول املساااااااااااااااااااتهلكة بك ااااااااااااااااااارة للااااااااااااااااااانف  كالااااااااااااااااااادول الصاااااااااااااااااااناعية الكبااااااااااااااااااارى التاااااااااااااااااااي سااااااااااااااااااايتعزز اهتمامهاااااااااااااااااااا باملنطقاااااااااااااااااااة، ناهياااااااااااااااااااك 

 عن مادة اليورانيوم في النيجر املتوفرة بنسب كبيرة.
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مّاالسيييييييييييييييييتقراّراألملييييييييييييييييياّفييييييييييييييييييّ ييييييييييييييييي راءّالسييييييييييييييييياحلّاإلفريقييييييييييييييييييّيييييييييييييييييي ثّرسيييييييييييييييييلباّع يييييييييييييييييىّاسيييييييييييييييييتقراّرألييييييييييييييييي  ّعاميييييييييييييييييلّعيييييييييييييييييد

ّالشركاتّالنفطيةّونجاحها؟.

تساااااااااااااااااا ل ألجااااااااااااااااال الوصاااااااااااااااااول إلاااااااااااااااااى إجاباااااااااااااااااة غيااااااااااااااااار تلااااااااااااااااااك املتوقعاااااااااااااااااة، بمالحظاااااااااااااااااة عميقاااااااااااااااااة للوضاااااااااااااااااع والرجاااااااااااااااااو  الاااااااااااااااااى تاااااااااااااااااااري   

مرتعاااااااااااااااااا لألزماااااااااااااااااات املنطقاااااااااااااااااة وتااااااااااااااااااري  األزماااااااااااااااااات وإدارتهاااااااااااااااااا ، يمكااااااااااااااااان القاااااااااااااااااول أن اك شااااااااااااااااااف املاااااااااااااااااوارد فاااااااااااااااااي اإلقلاااااااااااااااااي  جعلاااااااااااااااااه 

األمنيااااااااااااااااة، إن  األزمااااااااااااااااات السياسااااااااااااااااية واالقتصااااااااااااااااادية فااااااااااااااااي مختلااااااااااااااااف دول العااااااااااااااااال  وفااااااااااااااااي البحاااااااااااااااا  عاااااااااااااااان أساااااااااااااااابا ها وبواع هااااااااااااااااا 

الحقيقياااااااااااااااااة نجاااااااااااااااااد الكثيااااااااااااااااار منهاااااااااااااااااا مرجعهاااااااااااااااااا إلاااااااااااااااااى دول ترياااااااااااااااااد أن تساااااااااااااااااتحوذ علاااااااااااااااااى املاااااااااااااااااوارد كلياااااااااااااااااا أم جزئياااااااااااااااااا دون قياااااااااااااااااود، 

ي الااااااااااااااااادول خاصااااااااااااااااة تلاااااااااااااااااك التاااااااااااااااااي ال وطريقااااااااااااااااة افتعاااااااااااااااااال األزمااااااااااااااااات التاااااااااااااااااي اسااااااااااااااااتعملت ألجااااااااااااااااال كساااااااااااااااااب مااااااااااااااااوارد ومشاااااااااااااااااار ع فاااااااااااااااا

ترغااااااااااااااااااااب حكوماتهاااااااااااااااااااااا ب سااااااااااااااااااااهيل االتفاقياااااااااااااااااااااات فااااااااااااااااااااي املجاااااااااااااااااااااال التجااااااااااااااااااااااري، فااااااااااااااااااااان  مساااااااااااااااااااااتقبلها عسااااااااااااااااااااير،  بحيااااااااااااااااااااا  تصااااااااااااااااااااابح 

حكومااااااااااااااااات تلااااااااااااااااك الدولاااااااااااااااااة  ااااااااااااااااي مااااااااااااااااان تلهاااااااااااااااا  ورا  املشاااااااااااااااااار ع القديمااااااااااااااااة وتااااااااااااااااادعوها لقبااااااااااااااااول االسااااااااااااااااا ثمار علااااااااااااااااى أراضااااااااااااااااايها، 
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مقدمة:

املتعلقة بالتنمية و األمن و حقوق اإلنسان  أصبحت الهجرة إلى دول االتحاد األوربي تطرح العديد من اإلشكاالت

عقول املهاجرين  و  سواعدإلى  و االندماج، حيث كانت القارة العجوز بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية في حاجة ماسة

ويض للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحرب، و مازالت هذه القارة حتى اآلن تتأرجح بين الحاجة إلى املهاجرين لتع

النقص الحاصل في اليد العاملة في بعض القطاعات اإلنتاجية، و هو األمر الذي يلقي بظالله على السياسات األوربية 

:  )باللغة العربية( امللخص  

 أو للمغرب بالنسبة سواء مستقبلية، و آنية أهمية أوربا في املغاربة للمهاجرين الثقافية و السوسيواقتصادية التحوالت موضوع يكتس ي

 الهجرة هذه شهدت إذ تطرحها، التي املشاكل تطور  و حجمها ضخامة و الهجرة هذه خصائص تطور  ضوء على ذلك و االستقبال، لبلدان

  .حولها الخطاب و إليها النظرة تغيير إلى حتما أدى الذي الش يء مميزاتها، و أبعادها في جذرية تغييرات األخيرة اآلونة في

.العنصرية ؛املهاجر حقوق  ؛الدولية التطورات ؛األوربي االتحاد ؛املغاربة املهاجرون : الكلمات املفتاحية

Abstract : 

The socio-economic and cultural changes of Moroccan immigrants in Europe is considered 

as an important current and futur issue , It is of paramount importance either for Morroco or the 

receiving countries , in the light of the development of its characteristics, its size and the changing 

problems it leads to. This issue has recently known a lot of radical changes in bot hits dimentional 

and featural aspects, Which has changed both views as well as discourse about it. 

Keywords : 

 Moroccan Immigrants, European Union, International developments, Migrant Rights, Racism. 
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واإلحصاءات املتعلقة برصد  فاملعطيات والتقارير 1تجاه هذا املوضوع على املستويات الداخلية و اإلقليمية و الدولية.

السنوات األخيرة،   هجرة نحو القارة األوربية شهدت تطورات مهمة ومتسارعة فيالظاهرة وتشخيصها تشير إلى أن قضايا ال

 إلى األراض ي األوربية. و الالجئين الذين تمكنوا من الدخول   و السيما مع ارتفاع عدد املهاجرين الالشرعيين

و يعتبر املغرب من أهم املناطق املوفدة للهجرة نحو أوروبا، فإذا كان خالل املرحلة االستعمارية قد شكل مقصدا 

ألفواج مهمة من املهاجرين القادمين من بعض الدول األوربية، فإنه تحول بعد ذلك إلى مصدر لليد العاملة و خاصة في 

جرة ابتداء من ستينيات القرن املاض ي ظاهرة مجتمعية بارزة، و هي اتجاه دول االتحاد األوربي، و قد أصبحت هذه اله

اليوم تشكل نظرا لألهمية التي أصبحت تكتسبها موضوعا يكاد يتناول يوميا في وسائل اإلعالم و املنتديات و امللتقيات، 

مة في حجمها، أصبحت حيث تتناول جميع حيثياته االقتصادية و السياسية و االجتماعية. و مع تكون جالية مغربية مه

و خاصة بعد أن تحول املشروع الهجروي بالنسبة       هاته تشكل مكونا أساسيا في العالقات بين ضفتي املتوسط، 

للسواد األعظم من املهاجرين من مشروع مؤقت إلى إقامة دائمة، و لكن رغم هذا التحول ظلت الجالية املغربية على 

املستوى االقتصادي و االجتماعي و الثقافي بالرغم من األوضاع املزرية و أشكال  ارتباط وطيد مع بلدانها األم على

العنصرية التي تعيشها في بالد املهجر.

و من ثمة، يكتس ي موضوع " املهاجرون املغاربة املقيمون بأوربا بصفة قانونية " أهمية بالغة بالنظر إلى التحوالت 

الهيكلية التي أصبح يشهدها املهاجرون املغاربة في الدول األوربية، املرتبطة باملعطيات الديمغرافية الجديدة و بأوضاعهم 

ية للمهاجرين، باإلضافة إلى تطور املشاكل التي أصبحت تطرحها هذه الهجرة. القانونية و السوسيواقتصادية و الثقاف

و تأثيراتها على  و تأتي أهمية هذه الدراسة أيضا، بالرغم من أن قضية الهجرة ليست بالجديدة، لكون تداعياتها

بها خاصة أن املوضوع الساحة الدولية و اإلقليمية تتالحق يوما بعد يوم، لذا وجب من الضروري مضاعفة االهتمام 

يعتبر حساسا في تحليل نتائجه من الناحية السياسة و االستراتيجية.

فماهي إذن طبيعة التحوالت اإلقليمية التي أثرت على ظاهرة الهجرة الدولية عموما؟ و ما تأثير هذه التحوالت على 

؟2011املتعاقبة التي عرفتها أوروبا بعد سنة  بعد األحداث أوضاع املهاجرين املغاربة املقيمين بأوروبا على وجه الخصوص

لإلجابة على هذه اإلشكالية، ستسعى الدراسة إلى مقاربة أوضاع املهاجرين املغاربة بأوروبا في الفترة ما بعد سنة 

 إلى حدود اآلن، على ضوء املتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية واألوربية من أحداث خالل هذه املدة، و التي 2011

بدون شك أثرت على وضع هؤالء املهاجرين، بالرغم من أن قضية الهجرة و املهاجرين عموما، كانت و التزال، تمثل رهانا 

سياسيا بالنسبة إلى الحكومات و األحزاب في الدول األوربية، إال أن كسب هذا الرهان غالبا ما يتم على حساب حقوق 

هؤالء املهاجرين.

لجديد للهجرة الدوليةأوال: السياق العالمي ا

1- Belguendouz Abdelkrim, Plaidoyer pour les citoyens Marocains à l’étranger, 1ere édition (Salé, Imprimerie Beni

Snassen, 2008), P  222. 
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( تغيرات جذرية شملت مختلف 21عرفت الهجرة الدولية بمختلف أنواعها و أشكالها منذ بداية القرن الحالي )

جوانبها و أبعادها و محدداتها؛ فعلى املستوى الجيودينامي، سجلت التدفقات البشرية ارتفاعا ملحوظا على الرغم من 

فبعد أن كان عدد املهاجرين ال يتجاوز السبعين مليون مع بداية  1تتبعها دول االستقبال.سياسة التشديد و التقييد التي 

، فحسب تقديرات هجرات العالم الذي تصدره منظمة 2000مليون مهاجر سنة  150ستينيات القرن العشرين، و 

يا، و إذا تابع هذا الرقم نموه مليون مهاجر حال 250الهجرة الدولية، فإن عدد املهاجرين الدوليين حول العالم قدر بـ 

2050.2مليون مهاجر بحلول سنة  405عام املاضية، فإنه سيصل إلى  20بنفس املعدل الذي نما خالل 

و التقارير  3و تفيد التقارير الدولية الحديثة و املعنية بالهجرة الدولية، و باألخص تقرير اللجنة الدولية للهجرة،

(، و تقارير البنك العالمي، باتجاه حجم OECDة، و تقارير منظمة التعاون و التنمية )السنوية ملنظمة الهجرة الدولي

الهجرة للعمل خالل الفترات األخيرة إلى التزايد، كما يتوقع تناميها أيضا خالل الفترات التالية، حيث تزايد عدد املهاجرين 

يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز عدد املهاجرين على مليونا، و  35بحوالي  2005و  1990في العالم خالل الفترة ما بين 

وهو أعلى مستوى له على االطالق. 2018مليونا سنة  250مستوى العالم أزيد من 

و تتجه معظم هذه الهجرات الحديثة إلى البلدان املصنعة الغربية، حيث يهاجر واحد كل ثالثة إلى إحدى الدول 

أما من حيث التطورات التي طرأت على البعد  4ن بالواليات املتحدة األمريكية.األوربية، و يوجد واحد كل أربعة مهاجري

النوعي للتدفقات الهجروية الدولية، فيمكن القول أن طبيعة هذه التدفقات أصبحت غاية في التعقيد نتيجة التحوالت 

رزت ظهور موجات جديدة من الدولية التي عرفها املنتظم الدولي مع بداية التسعينات من القرن املاض ي، و التي أف

 الهجرات الدولية أكثر تشعبا و تنوعا.

و تحظى الهجرة هذه األيام بأهمية بالغة في املناقشات السياسية على الصعيد الدولي جراء ما تشهده الساحة 

و  الدوليةو املؤسسات  الدولية من تغيرات اقتصادية و سياسية و اجتماعية، و قد دفع اتساع الهجرة و تعقيدها الدول 

املجتمع املدني إلى العكوف على دراسة التحديات و الفرص التي تحويها هذه الظاهرة االجتماعية، و كذلك على الحلول 

املناسبة التي يجب تقديمها.

فقد كان لألزمة املالية و االقتصادية التي عصفت باألنشطة االقتصادية في دول الشمال األوروبي كما في الجنوب 

، أثر سلبي كبير على االستيعاب املنهي و االجتماعي للمهاجرين على الرغم أنها تختلف باختالف 2007ت سنة التي تفجر 

البلد و املنطقة الجغرافية، فمعظم الخبراء و املحللون االقتصاديون أكدوا أن عددا كبيرا من املهاجرين فقدوا وظائفهم 

ات بالدول األوربية، و يمكن القول أن اآلثار السلبية الكبرى التي و أحيلوا على البطالة بسبب إغالق املصانع و الشرك

خلفتها و مازالت تخلفها األزمة املالية على املهاجرين هي كالتالي: 

.16، ص (2009دجنبر/ يناير ) يج العربي، تطوان، السنة األولى،مطبعة الخلالعدد الثاني، شؤون استراتيجية، غربي محمد، " في قضايا الهجرة الدولية"،   - 1

2  - International Organization for Migration, World Migration – report 2010, the futur of Migration : Building capacities 

for change, (France, imprimerie courand et associés, 2010), P  19.  

.1 ، ص(2005أكتوبر )الهجرة في عالم مترابط: اتجاهات جديدة للعمل، تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية،  - 3

.9، ص )2006إدارة السياسات السكانية و الهجرة، القطاع االجتماعي، (، العربية العمل لهجرة اإلقليمي التقريرجامعة الدول العربية،   - 4
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و           فقدان الوظائف، و خاصة في مجاالت البناء و التصنيع و الخدمات و السياحة؛ تخفيضات في األجور،

ال عن التخفيضات في توفير الخدمات االجتماعية التي تؤثر على نوعية الحياة للمهاجر ظروف أسوأ في أماكن العمل، فض

و صحته؛

خطر التمييز و كراهية املهاجرين األجانب على أساس التصور بطريق الخطأ أنهم يأخذون وظائف العمال 

املحليين في قطاعات سوق العمل و خاصة ذوي املهارت املنخفضة؛

 العاطلين عن العمل إلى بلدانهم األصلية؛عودة املهاجرين 

انخفاض في تدفقات التحويالت إلى البلدان النامية بسبب فقدان املهاجرون لوظائفهم، و قد أشار البنك الدولي 

1إلى تأثير األزمة املالية على تحويالت األوراق املالية، موضحا أنها في تراجع.

لحماية سوق العمالة املحلي، و استجابة لدعوة تخفيض العمالة  اعتماد املزيد من السياسات املقيدة للهجرة

2األجنبية.

، 2011من جهة أخرى، حظيت قضية الهجرة غير الشرعية إلى البلدان األوربية باهتمام خاص منذ مطلع العام 

و  وب من الفقرنتيجة ملا تشهده بعض الدول العربية من عدم وجود استقرار أمني و سياس ي، تدفع بمواطنيها إلى الهر 

البطالة و غياب األمل في املستقبل إلى التطلع نحو أوربا، مستغلة ضعف الرقابة الوطنية على الحدود، في ظل انهيار 

مؤسسات الدولة.

و تمثلت إحدى االنعكاسات املباشرة لالنتفاضات الشعبية ببعض البلدان العربية في تزايد أعداد املهاجرين إلى 

ر صادر عن املفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لهيأة األمم املتحدة، أن ثورات البلدان العربية أوربا، إذ كشف تقري

و  و ثالثة   مائة   2011رفعت من أعداد املهاجرين إلى أوربا، حيث تجاوز عدد طلبات اللجوء في النصف األول من عام 

، فيما  شهدت 2010املسجلة في الفترة نفسها من عام  مقارنة مع النسبة %13( ألف طلب، بنسبة زيادة 123عشرون )

 363إذ أحصت منظمة الهجرة الدولية  ،2016عمليات عبور البحر املتوسط من قبل هؤالء الالجئين تراجعا واضحا في 

.2015شخصا وصلوا الى السواحل االيطالية واليونانية، أي أقل بثالث مرات عن العدد الذي سجل في  401الفا و

دت هذه املوجة من الهجرة إلى أوربا أحد الهواجس الجوهرية التي كثيرا ما أرقت بلدان االتحاد األوربي، كما و جد

أثارت الكثير من الجدل، بل تسببت في انقسامات داخل االتحاد األوربي حيال التعامل مع هذه القضية، و هو ما تجسد 

ألف مهاجر غير شرعي في الوصول إلى جزيرة  25لنجاح أكثر من اإليطالي. فقد كان  –بصورة جلية في النزاع الفرنس ي 

ملبيدوزا اإليطالية، و قرار الحكومة اإليطالية بمنح غالبيتهم بطاقات إقامة ملدة ستة أشهر ) بما يسمح لهم بحرية التنقل 

وربية، خاصة بعد رفض داخل البلدان األوربية األعضاء في اتفاقية شنغن( بمثابة شرارة أشعلت الخالف بين الدول األ 

وقفا مؤقتا ألحكام  2011أبريل  20اإليطالية، ثم إعالنها في  –فرنسا السماح لهؤالء املهاجرين بعبور الحدود الفرنسية 

اتفاقية شنغن، و إغالق حدودها الساحلية مع إيطاليا. و لم تتوقف تداعيات هذه القضية عند حد العالقات األوربية 

حول أثر األزمة املالية على التحويالت املالية للمهاجرين أنظر:ملزيد من املعلومات  - 1

Sirkeci Ibrahim– Jeffrey H Cohen  - Dilip Ratha, Migration and Remittances during.. the global financial crisis and 

beyond, (The world Bank, Washinton D.C, 2012)

.2، ص )2009، يناير OIMمنشور نبذة عن سياسة املنظمة الدولية للهجرة (، األزمة املالية العاملية الراهنةأثر املنظمة الدولية للهجرة،  - 2
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و هي مبدأ حرية التنقل في     تطرق أبواب الكيان األوربي املوحد، و تهدد أهم و أبرز مبادئه األساسية الثنائية، بل تعدته ل

1جميع أرجاء االتحاد.

منطقة مختلفة منذ العمل بنقاط  70فقد أعادت دول اتفاقية شنغن إدخال نقاط مراقبة عبر الحدود في حوالي 

وتتيح لها القواعد الحالية وضع هذه النقاط للحفاظ على األمن الوطني أو النظام . 1995املراقبة الحدودية ألول مرة عام 

العام، مثل الحاجة إلى ترتيبات أمنية خاصة في الدورات الرياضية الكبرى أو القمم الدولية. ولكن توجد لدى بعض 

ة عبر الحدود من جديد على الحكومات الرغبة في تخفيف هذه القواعد أو توضيحها لكي تتمكن من إقامة نقاط مراقب

نحو أكثر سهولة، وفي غير ذلك من الظروف األخرى. وبالفعل، فقد قامت فرنسا وأملانيا وهولندا وغيرها من البلدان 

ملنطقة  2007تدريجيا بتكثيف عمليات "التفتيش املفاجئ" من قبل قوات الشرطة على حدودها البرية منذ توسعة عام 

هذا الشأن املفوضية أيضا بالبحث عن ترتيبات جديدة ملنطقة شنغن، ولكن ليس إال شنغن  وقد دفع القلق من 

للحيلولة دون العودة التدريجية إلى الحدود الوطنية في املستقبل فحسب.

هكذا إذن، فإذا كانت التدفقات الدولية للهجرة قد سجلت تراجعا في العقود األخيرة، فإن عدة تساؤالت أصبحت 

حجم الهجرات الدولية الشرعية و غير الشرعية، ذلك أن السواد األعظم من الدراسات العلمية و تطرح اليوم حول 

املختصين بهذا املجال يرون بأن هذه الهجرات بدأت تعرف في العقود األخيرة تصاعدا ملحوظا جعلها تشكل أحد مصادر 

سياسات الدول املعنية بها و عالقاتها الخارجية، و  التوتر في العالقات الدولية، و هو ما أهلها لتحتل املكانة األولى في

لتصبح موضوعا رئيسا في العديد من األنشطة الرسمية و املحافل الدولية.

ثانيا: تطور الهجرة املغربية إلى البلدان األوربية

و أخذت  سط،تعتبر هجرة املغاربة إلى أوربا قديمة قدم العالقات بين الدول األوربية املطلة على البحر املتو 

، و ذلك بتجنيد 20أشكاال عديدة عبر السنوات الزمنية، فقد ظهرت هجرة العمل املغربية بأحجام مهمة مع بداية القرن 

2االستعمار الفرنس ي للعمالة من املستعمرات بدول شمال إفريقيا لتلبية حاجات اقتصاده.

و          من الدول الرئيسة املصدرة للعمالة،و خالل النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح املغرب واحدا 

و ما     املالحظ أن املغاربة من أكبر و أكثر الجاليات تشتتا في أوربا الغربية، و قد استمرت وثيرة هذه الهجرة في التصاعد، 

أوربا إلرسال لبثت أن اتخذت طابعا منتظما خاصة بعد االستقالل، فقد أبرمت اململكة املغربية عدة اتفاقيات مع دول 

لقد حدث هذا استجابة لحاجيات اقتصادات الدول األوربية التي شهدت انتعاشا واسعا خالل املرحلة  3العمالة املغربية،

4التي أطلق عليها " الثالثينية الظافرة " التي تلت الحرب العاملية الثانية.

.104ص ، ) 2011يوليو (، العدد الخامس و الثمانون بعد املائة، السياسة الدوليةطاهر أحمد، " اختبار شنغن: سياسات الهجرة و تأثيراتها في الوحدة األوربية"،  - 1

، سلسلة دراسات و تقارير حول السكان و التقرير االقليمي لهجرة العمل العربيةخشاني محمد، " الهجرة النخبوية بين بالد املغرب العربي و بالد االتحاد األوربي"  - 2

          .31 ،  ص(2006)التنمية في املنطقة العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 

.1969، هولندا عام 1964، بلجيكا عام 1963رنسا عام مع ف - 3

، سلسلة دراسات و تقارير حول السكان و التقرير االقليمي لهجرة العمل العربية، خشاني محمد، " الهجرة النخبوية بين بالد املغرب العربي و بالد االتحاد األوربي" - 4

.     31ص  ،(2006)التنمية في املنطقة العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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و          ذلك باعتماد دول أوربا لقوانين الذي حدث فيه "االنقالب"، و 1974و قد استمر هذا االتجاه حتى عام 

إجراءات تضع حدا للهجرة إليها، طاعنة بذلك في االتفاقيات الثنائية املنظمة للهجرة، و قد ارتبط ذلك بتفاقم األزمة 

1973.1االقتصادية في الدول املصنعة إثر ارتفاع أسعار النفط مع حرب أكتوبر 

العدد السنوي للعمال املغاربة املهاجرين إلى فرنسا البلد التقليدي و نتيجة لذلك، فقد انخفض بشكل حاد 

بعدما دخل في سنة  1982،2و  1975عامال للفترة املمتدة ما بين  5793لهجرة املغاربة، إذ بلغ املتوسط السنوي لعددهم 

من مجموع الشغيلة  % 7.2إذ مثلت اليد العاملة من املغرب ما نسبته  3عامال مهاجرا إلى فرنسا. 51534وحدها  1973

4األجانب في هذا البلد.

و ترتب على سياسات غلق أبواب أوربا أمام العمالة املغربية تحوالت مهمة بدأت تظهر منذ منتصف السبعينات 

ين و تفاقمت مع مرور الزمن، من أبرزها تنامي الهجرة في إطار قوانين " التجمع العائلي" و التي تسمح ألفراد أسر املهاجر 

باإلقامة ببلدان االستقبال األوربية. 

هذا النوع من الهجرة شكل امتدادا للهجرة الفردية، و قد نصت عليه االتفاقيات الثنائية اعتبارا لكون األسرة 

تشكل    " محيطا حاميا" يسهل اندماج املهاجر، و قد استفاد من هذه الهجرة املغاربة الذين يقيمون منذ عقود في أوربا، 

دى ذلك إلى تحويل الهجرة من مؤقتة إلى دائمة، و غير من التركيبة العمرية و الجنسية للسكان األجانب في مختلف و أ

 دول االستقبال، مما أدى إلى تشبيب و تأنيث السكان املهاجرين في أوربا. هذه الظاهرة كانت بارزة في بعض الدول كفرنسا

5بطيئة في الدول حديثة العهد بالهجرة مثل إيطاليا و إسبانيا.و بلجيكا و هولندا و أملانيا، و لكنها ظلت 

و قد شهد العقدين األخيرين من القرن العشرين تحوالت مهمة في الهجرة املغربية إلى أوربا، فقد تنوعت بلدان 

ل األوربية، املقصد بعد أن كانت مقتصرة على فرنسا في غالبها، و تزامن هذا التنوع مع ازدهار اقتصادات عدد من الدو 

فجعلها مركز جذب، بعد أن كان طاردا للعمالة، كما صارت فرنسا بوابة رئيسية للدخول إلى بقية دول أوربا في إطار 

و  إذ تنامت الهجرة إلى البلدان األخرى و املجاورة منها باألخص، مثل إسبانيا 1995.6نونبر  9اتفاقية شنغن املوقعة في 

 2003فردا سنة  378979إلى  1985فردا خالل سنة  5817ين من املغرب في إسبانيا من إيطاليا، فارتفع عدد املهاجر 

سنة، كما تزايد عددهم في إيطاليا بأكثر من تسع مرات و نصف بين سنتي  18مرة خالل  65مسجال تزايدا بأكثر من 

7(.287000) 2002( و 30000) 1988

من الهجرة: الهجرة املوسمية، فحتى نهاية الستينات لم يكن و بموازاة هذه التدفقات الهجروية، تنامى نوع آخر 

هذا النوع من الهجرة مهما، لكنه تطور تدريجيا مع بداية الثمانينات استجابة للطلب املتزايد على اليد العاملة في بعض 

القطاعات املوسمية كالفالحة و البناء و املطاعم و الفندقة.

1 - Tandonnet Maxime, le grand bazar ou l’Europe face à l’immigration, )paris : L’harmattan, 2001), 19. 

مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، سلسلة الندوات و األبحاث  ،الرباط: مطبعة املعارف الجديدة (الدواعي التاريخية و االجتماعية للهجرة املغربية، أقالل أحمد،  - 2

 .59، ص (1999حول حركات الهجرة املغربية، 

، (2011املركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات، الدوحة: )تحليلية مقارنة، هجرة العمالة من املغرب إلى أوربا.. هولندا نموذجا: دراسة فياض هاشم نعمة،  - 3

 .16ص 

.171، ص: 1979املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، املغرب اإلمبريالية و الهجرة، البارودي عبد هللا،  - 4
5 - Barou Jaques, L’Europe, terre d’immigration : Flux migratoires et intégration, presse universitaires de Grenoble,

2001, P : 48. 

، مطبعة 8العدد دفاتر مركز الدراسات و األبحاث حول حركات الهجرة المغاربية، ، عمي علي، "الهجرة بحثا عن العيش من أجل مقاربات حقوقية أكثر إنسانية" - 6
 .32، ص (2006ماي )النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

.32، مرجع سابق،  ص (2006) ،خشاني محمد، " الهجرة النخبوية بين بالد املغرب العربي و بالد االتحاد األوربي" - 7
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ي إطار عقود، على سبيل املثال: مع فرنسا حول " عقود املهنيين الشباب" و يوظف حاليا املوظفون املوسميون ف

و باملقابل يمكن شباب  ، هذا النوع من االتفاقيات مكن الشباب املغاربة من مزاولة مهنهم في فرنسا،2001ماي  24في 

فرنسيون كذلك من مزاولة مهنهم مؤقتا في مقاوالت مغربية.

من إنعاش الهجرة املوسمية، وقد  2001يوليوز  25ثنائي حول الشغل املوقع يوم و مع إسبانيا، مكن االتفاق ال

و        شكلت هذه االتفاقية مرجعا إلبرام ثالث اتفاقيات أخرى السيما االتفاقيات التي أبرمتها الحكومات االسبانية 

و    في شأن انتقاء و تكوين  2011لى إ 2003الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و الكفاءات خالل الفترة التي تراوحت بين 

توظيف عمال مغاربة موسميون في إسبانيا.

و أصبحت جزء من  باإلضافة إلى ذلك، أصبحت الهجرة النسوية املغربية ظاهرة بارزة ابتداء من الثمانينات،

السابق محصورة في إطار تطور الهجرة املغربية بمختلف مكوناتها، فقد عرفت تطورا في أبعادها الكمية، إذ كانت في 

التجمع العائلي لتعرف تحوالت جديدا، لكن مع تطور أبعاد الهجرة النسائية أخذت بعدا جديدا خاصة فيما يتعلق 

و     فالنساء أصبحن يهاجرن فرادا، أي خارج اإلطار األسري،  1بوضعيتها في إطار سوق العمل الخاص بالدول املستقبلة.

أو بدون أطفال، يقصدن دول  ازبات و نساء مطلقات أو أرامل بل أحيانا نساء متزوجات، أمهاتيتعلق األمر هنا بفتيات ع

و األبحاث امليدانية. لكن هذا النوع من الهجرة يفتقر إلى املعطيات اإلحصائية 2االستقبال بحثا عن ظروف عيش أفضل،

ت باتجاه البلدان األوربية معطى بنيوي سواء إجماال يمكن القول أن الهجرة املغربية، قانونية أو غير قانونية، ظل

على املستوى االقتصادي أو على املستوى السوسيوثقافي في كونها تمس مجموع مناطق البالد، كما أنه من الصعب تقييم 

حجم هذه الهجرة نظرا لوجود عدد كبير من املجنسين  و أهمية التدفقات غير الشرعية.

من وزارة الشؤون الخارجية و الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج،  ةو حسب آخر اإلحصائيات املستقا

و       وصل عدد أفراد الجالية املغربية بأوربا إلى ما يقرب من أربعة ماليين مهاجر مغربي بأوربا، منهم ما يقرب من مليون 

في أوربا بعد الجالية التركية، و قد تنوعت نصف مهاجر وحدهم في فرنسا. كما تمثل الجالية املغربية ثاني أكبر جالية 

و توزعت ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وأملانيا حسب ما  الدول األوربية املستقبلة للهجرة املغربية،

:2012وفق إحصائيات رسمية تعود لسنة   يبينه الجدول التالي

2012جدول: عدد مغاربة الخارج املقيمين بأوربا سنة 

اإلناثالذكور العدد اإلجماليالقارة أو الدولة

أوربا

034 618504 652642 446 1فرنسا

454 215235 669436 671إسبانيا

217 341179 558307 486إيطاليا

832 087135 919162 297بلجيكا

990 909120 899264 385هولندا

741 21352 95473 125أملانيا

228 96311 19114 26اململكة املتحدة

34475269تركيا

، مطبعة النجاح 8العدد ات و األبحاث حول حركات الهجرة املغاربية، دفاتر مركز الدراسبوتخيلي خديجة، " تنامي تأنيث الهجرة املغربية في سياق العوملة"،  - 1

 .53، ص (2006ماي )الجديدة، الدار البيضاء، 

2 - HCP_CERED, L’enquête sur l’insertion socio-économique des MRE dans les pays d’accueil, (2005 couvrant un 

échantillon de 11000 migrants marocains, CERED, 2006).   
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864 7264 5903 8سويسرا

371522صربيا

109848261 1أوكرانيا

13810137املجر

952 4172 3693 6الدنمرك

045 0941 1391 2النورويج

27723542التشيك

724329بلغاريا

806 7362 5424 7السويد

27223834بولونيا

349849500 1النمسا

683550 2331 2روسيا

906621285إيرالندا

157380 5371 1فنلندا

493774 2671 2البرتغال

425282143رومانيا

168793 9612 2اليونان

21/03/2012،  (DACS)وزارة الشؤون الخارجية، مديرية الشؤون القنصلية و االجتماعية  املصدر:

ثالثا: واقع مغاربة أوروبا و خصوصية الحفاظ على الهوية الوطنية 

إن من أهم التحديات املرافقة للهجرة هي تكيف املهاجر داخل الدولة املضيفة، فعندما ينتقل اإلنسان من 

الجديدة، و عادة ما تكون عملية مجتمع إلى آخر، فإنهم يتعلمون أنماطا سلوكية مختلفة لغرض تحقيق معايشتهم للبيئة 

1التكيف تلك متعددة الوجوه، إذ يواجه املهاجرون عاملا جديدا في مفرداته الثقافية و معانيه.

و بالنظر إلى تعدد الخلفيات الثقافية و االجتماعية و الحضارية للمهاجرين القادمين إلى االتحاد األوربي، فإنه 

ماج هؤالء املهاجرين في املجتمعات التي يعيشون فيها، خاصة بالنسبة للجيل األول منهم، دائما تثار املشكالت املتعلقة باند

و الثالث     و كذا مشكلة الحفاظ على الهوية بالنسبة ألبناء املهاجرين و األجيال الصاعدة، فقد أدت نشأة الجيل الثاني 

و التعليمي ملجتمعات بلدان  م في السياق االجتماعي التربوي في مجتمعات من أبناء الجالية املغربية املقيمة في أوربا، تنشئته

ثقافية للجالية املهاجرة. و في هذا الصدد، تؤكد كل الدراسات -اإلقامة، إلى إحداث طفرة نوعية في التشكيلة السوسيو

في النظرة للذات و  و    املتراكمة منذ عدة سنوات أن هناك تغيير و تجدد عميقين في االتجاهات الثقافية و األخالقية، 

املجتمع األصل خصوصا لدى فئات الشباب و الصغار.

و إذا كان من نتائج هذا التغير إعادة صياغة بعض الجوانب من األبعاد الرمزية املحددة للهوية الثقافية لدى 

و             صلية الفئات الشابة على الخصوص، فإن هذا التغير ينتج عنه كذلك اختالف و تباين مع تصورات اآلباء األ 

إال أنه و بالرغم من أن النظم الثقافية تحكمها موازين  2األصيلة، قد يصالن إلى حد الخالف و انعدام التواصل أحيانا،

.78، ص (2006دار الكتب الوطنية،  بنغازي:)الطبعة األولى، التكيف االجتماعي و الثقافي للمهاجرين في املجتمع الليبيمعمر علي عبد املومن،  - 1

ندوة عقدتها لجنة القيم الروحية و الفكرية التابعة ، في هجرة املغاربة إلى الخارج: الهجرة و الهوية بين هاجس العودة و مشكالت االندماجالفلق عبد اللطيف،  - 2

. 166، ص (2000 ملغربية، مطبعة املعارف الجديدة،مطبوعات أكاديمية اململكة ا)الرباط: ،1999مايو  13-12ألكاديمية اململكة املغربية، الناظور 
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قوى، فمهما كان صمود الثقافة األصل و قوة رفضها للذوبان في ثقافة بلدان اإلقامة، فإن املنحى الذي يفرض نفسه 

1واقع املتعددة األبعاد يفرض ضرورة التأقلم الثقافي و السلوكي لدى مختلف الفئات املهاجرة.بالتدريج تحت إرغامات ال

و تنبع مشكالت اندماج املهاجرين املغاربة في مجتمعات الدول األوربية من عدد من العوامل، مثل السياسات 

و           باإلضافة إلى االختالفات الثقافيةالتمييزية التي تمارس ضد املهاجرين على أساس العرق و الدين و اللغة، هذا 

و املهاجرين ليست عالقة  فالعالقة بين املجتمعات املستقبلة 2و مواطني الدول األصليين. الحضارية بين هؤالء املهاجرين

بين. ذات اتجاه واحد، بل هي ذات اتجاهين يعكسان تأثيرا متبادال بدرجات متفاوتة، و على مراحل متباينة، من الجان

فالقيم اإلسالمية املنقولة إلى الغرب تتفاعل بدرجات متفاوتة مع قيم الحضارة الغربية، في حين تشكل األخيرة السياق 

3السياق.الحاكم لتفاعالت املهاجرين التي تتباين ردود أفعالهم و طرق تعاملهم مع هذا 

خطيرة على مستوى العالقة بين املسلمين قد أفرزت تداعيات  2001سبتمبر  11و ال أحد يشك في أن أحداث 

والغرب، ولعل أبرز تلك التداعيات بروز موجة من الحقد والكراهية واالستفزاز ضد العرب واملسلمين وخصوصا في 

صفوف أبناء الجاليات املسلمة. وتأتي هذه األحداث لتنضاف كواحدة من أبرز املتغيرات الدولية الراهنة التي ألقت 

مة على واقع األسر املهاجرة املسلمة على كافة املستويات. واتضحت معالم ذلك من خالل مجموعة من بظاللها القات

اإلجراءات نذكر من بينها:

مراقبة املساجد واملراكز الثقافية اإلسالمية في الغرب، حيث تم تضييق الخناق على العمل الثقافي والديني من -1

ساجد وأبناء الجاليات النشطاء دعويا وثقافيا وكذا أصحاب الكفاءات العلمية؛خالل مراقبة تحركات املسلمين وأئمة امل

تكون صورة نمطية مشوهة عن املسلمين املقيمين في الغرب اجتماعيا وسياسيا وإعالميا، حيث يمكن اعتبار -2

ص ى حد وتمخض عنها الصورة العامة التي تكونت في أذهان الغربيين عن اإلسالم واملسلمين في الغرب سلبية إلى أق

انتعاش جديد لروح الكراهية والحقد وممارسة مضايقات استفزازية واالعتداء على املساجد واملراكز اإلسالمية ومواقع 

 والعمل الخيري و الجمعوي للمنظمات والهيئات اإلسالمية؛

سلمين وإلى مؤسسات وجمعيات توجيه أصابع االتهام برعاية اإلرهاب إلى كثير من األئمة والدعاة واملثقفين امل - 3

ومنظمات ثقافية تنشط في الديار الغربية وذلك بدعوى نشر ثقافة دينية تعنف املرأة وتحرض على التطرف والعنف ضد 

الحضارة الغربية.

و      و عليه، يمكن القول أنه تساهم في تعميق واقع عدم االستقرار و التمييز الذي يطال املهاجرين بصفة عامة

بة بصفة خاصة في البلدان األوربية، عدة عوامل ثقافية نابعة من املجتمع الغربي و من سياسات الدول املستقبلة، املغار 

فبمجرد استحضار مواقف هذه الدول تجاه الهجرة، يتبادر إلى ذهننا مشكلة العنصرية التي يعاني منها املهاجرون عموما، 

راد الجالية املغربية بشكل خاص. و األقليات و العرقيات املختلفة و منها أف

و  و املسلمين فالخوف من الخطر اإلسالمي و إثارة الكراهية ضد اإلسالم كدين سماوي و التحريض ضد العرب

و اإلرهابيين، أو ما يطلق  املبالغة املثيرة في تصويرهم كبرابرة يعادون الحضارة الغربية املتقدمة و يصدرون إليها اإلرهاب

 .168ص:  نفس املرجع، - 1

.192، ص (2005يناير )العدد التاسع و الخمسون بعد املائة، السياسة الدولية، حامد ناصر، " إشكاليات الهجرة إلى االتحاد األوربي"،  - 2

مركز دراسات حادي عشر، العدد الاملجلة العربية لعلم االجتماع إضافات، الشرقاوي باكينام، " املتغير الديني و االندماج: حالة املهاجرين املسلمين في الغرب"،  - 3

 .169، ص (2010صيف )الوحدة العربية، بيروت، 
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اإلسالموفوبيا"، ليس قاصرا على الواليات املتحدة األمريكية فقط، بل امتد ليشمل أغلبية دول االتحاد  عليه " ظاهرة

 األوربي. 

 بما الدينية الرموز  ارتداء ،2004مارس 15 بتاريخ الصادر 2004 -228 رقم  القانون  بموجب فرنسا، فقد حظرت

 2004-084 رقم  القرار بموجب تعميمه تم الكليات، ولقد املعاهد والثانويات،  التعليمية، املؤسسات داخل الحجاب فيها

 فقد فقط،  وجهها وليس كامال مغطى املرأة جسم من يجعل الذي النقاب إلى بالنسبة أما ، 2004مايو 18 بتاريخ املؤرخ 

 األماكن جميع تطبيقه ليشمل ،2010 أكتوبر  11 بتاريخ الصادر  1192-2010 رقم  القانون  بموجب ارتدائه منع تم

جدال واسعا حول مدى مشروعيتهما و بخاصة في إطار النصوص القانونية الفرنسية كإعالن  القانونان أثار وقد العامة،

قانونا يحظر النقاب، وأي  2011و نفس األمر بالنسبة لبلجيكا التي أقرت عام  1789.1حقوق اإلنسان و املواطنة لسنة 

يخفي وجوه الناس في األماكن العامة، وقد أعطت محكمة العدل األوروبية خالل هذه السنة نوع من املالبس يمكن أن 

(، الضوء األخضر ملنع الحجاب في العمل، بعدما أصدرت قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين 2017)

نع الحجاب في إطار قانون داخلي ملؤسسة اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب، معتبرة أن "م

أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، ال يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين  خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياس ي

 أو العقيدة".

لعنصرية و إذا تأملنا في مجموع األحداث التي كان ضحيتها املهاجر املغربي في البلدان األوربية، نجد أن هذه ا

اتسمت بخاصيتين أساسيتين: األولى هي أنها عنصرية دموية ترتكز على العنف، و األمثلة على ذلك عديدة، تبقى أبرزها 

أما الخاصية   2األحداث الدموية التي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد الجالية املغربية القاطنة في قرية إليخيدو بإسبانيا.

رف فيها الرفض لألجانب القادمين من دول الجنوب،  و هذا الرفض يتجلى في شتى مناحي الثانية فهي أنها عنصرية يع

 الحياة االجتماعية للمهاجرين املغاربة. 

و كذلك  في أمريكا، و التفجيرات الدامية في مدريد و لندن، 2001و قد زادت أحداث الحادي عشر من شتنبر 

و أحداث شارلي إيبدو و اعتداءات باريس، في  (Teo Van Gogh) بعض األحداث كاغتيال املخرج الهولندي فان غوغ

إحداث هزة عنيفة داخل املجتمعات األوربية، كونها املرة األولى التي تتعرض فيها ملثل هذه املمارسات، مما أدى إلى زيادة 

3املمارسات العنصرية و املشاعر العدوانية تجاه العرب و املسلمين في مختلف الدول األوربية.

من املؤكد بما ال يدع مجاال للشك، أن العنصرية تمثل مظهرا صارخا للتهميش الذي يعاني منه أفراد الجالية 

املغربية في أوربا، و جعلهم أكثر تعرضا لالعتداءات العنصرية، و الذي يوازيه خطاب سياس ي عنصري تغذيه الجماعات 

و  فالهجرة أصبحت لها أبعاد اجتماعية و ثقافية، بحكم أن املهاجر ينقل معه إلى بالد املهجر تقاليده 4اليمينية املتطرفة.

مركز دراسات الوحدة العربية، ، 25العدد املجلة العربية لعلم االجتماع إضافات، بوكر الدين هبة، " مدى مشروعية حظر ارتداء الحجاب و النقاب في فرنسا"،  - 1

 .113، ص (2014شتاء )، بيروت

، حي قام سكان القرية بمهاجمة املغاربة القاطنين في هذه البلدة، و هم في حالة هيجان 2000فبراير  7و6و5وقعت أحداث إليخيدو )قرية توجد في أمليريا بإسبانيا( أيام   2

و مساجدهم.                خربوا مقاهيهم و متاجرهم و بيوتهم و مسلحين بالسالسل و العص ي و القضبان الحديدية. و بدأوا بمالحقة املغاربة و أضرموا النيران في سياراتهم و

 مغربي بجروح متفاوتة الخطورة في هذا الحادث. 30و أصيب نحو 

.52 ، ص(2001 ،28منشورات الزمن، سلسلة رقم )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،  الهجرة إلى املوت، ملزيد من التفاصيل أنظر: أكمير عبد الواحد،

أبريل )السنة الثالثون،  ، مركز دراسات الوحدة األوربية،350العدد  املستقبل العربي،فضل هللا حامد ، "املسلمون العرب و إشكالية اإلندماج في املجتمع األملاني"،   3

 .120 ، ص(2008

، ص(2000مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، سلسلة الندوات، الرباط: مطبعة املعارف الجديدة، )تفاعالت الهجرة من الناحية االجتماعية،  مصلح محمد، -4

130.
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1عادات مجتمعه األصلي و طرق عيشه، مما يجعل اندماجه فيها عسيرا حتى بالنسبة لألجيال املزدادة على أرض املهجر،

التي تريد تجاوز تقاليد آبائها لتواكب بعض مغريات النمط الغربي و تكتسب بعض عاداته التي يعتبرها الجيل األول دخيلة 

إال أن هذا االندماج السياس ي سرعان ما يحرك حقد و غيظ الجماعات العرقية و األحزاب اليمينية   2و أجنبية.

من طرد املهاجرين أهدافا أساسية لبرامجهم اإلنتخابية.العنصرية، الذين يجعلون من التصفية العرقية و 

فقد تحول موضوع الهجرة إلى ميدان صراع وورقة مهمة لألحزاب والشخصيات السياسية الطامحة، األمر الذي 

أفرز شخصيات متشددة مثل بيم فرتاين في هولندا ولوبان في فرنسا و يورك هيدر في النمسا واليمين املتطرف في 

وغيرها، هذا مضافا إليه الحركات النازية والعنصرية في بعض الدول األخرى مثل أملانيا والسويد وانجلترا وهي  الدنمارك

.تضرب على وتر القومية من جهة و على وتر أخطار الهجرة من جهة أخرى 

مازالت تتعمق فاألسر املهاجرة خضعت لتحوالت املجتمع األوروبي املتسارعة، ومع ذلك فثقافة الغيتو التهميشية 

وتتعمم، ونشر ثقافة املجتمع املنغلق تتصدر الدوائر الرسمية العليا وأوساط املجتمعات األوروبية في ظل تراجع الحس 

النقدي، كما أن الحريات الدينية للمسلمين تتقلص وتحاصر.

خاتمة و توصيات: 

األوروبية، إال أنه يالحظ أن أغلب  الدول  اقتصاديات في إيجابيا دورا قد لعبت و ما تزال تلعب الهجرة إذا كانت

أو تخلط بين  هذه الدول ما زالت تتعامل معها كمعضلة أمنية بالدرجة األولى، و تربط بين الهجرة و ظاهرة اإلرهاب،

 االقتصاديةاللجوء و الهجرة غير القانونية، بدل التركيز على مساعدة الدول املصدرة في إيجاد الحلول املناسبة للمشاكل 

و االجتماعية التي تواجهها، فدول االتحاد األوربي ما زالت تولي اهتماما جوهريا ألسلوب الردع و الترهيب ملحاربة 

املهاجرين، و تعتمد سياسات أكثر تشددا و تقييدا للهجرة القانونية، إال أن هذه التدابير و السياسات لن تجدي نفعا بل 

األوروبية. القارة خارج من العاملة لأليدي ة غير القانونية في ظل الحاجة املستمرةستؤدي إلى زيادة موجات الهجر 

بسبب  غيرها من أكثر واملسلمة العربية األصول  لذوي  بالنسبة تتفاقم االندماج من جهة أخرى، إن مشكلة

 املسؤولين أن كما اعتباطية،بطريقة  واإلرهاب والتطرف اإلجرام تهم بهم تلتصق حيث املسبقة، والتصنيفات األحكام

 العرقي الصفاء على الحفاظ بين املوائمة في صعوبة يزال يجد ال من هناك املهاجرين، ولكن بأهمية واعون  األوروبيين

لحاجات  واالستجابة الديمغرافي النقص لتغطية األجانب إلى العجوز  القارة هذه حاجات ألوروبا، وبين والحضاري  والثقافي

ومستوياتها. أنواعها بكل اإلنتاجية القطاعات مختلف

لذا، فإن معالجة مختلف الظواهر املرتبطة بالهجرة و إدارتها يتوقف على اعتماد استراتيجية جديدة في إطار 

االحترام الصارم لحقوق اإلنسان املهاجر و كرامته من خالل خلق فرص للشغل و تشجيع مختلف املشاريع االقتصادية 

لتنموي المتصاص اليد العاملة العاطلة، ولن يتأتى ذلك إال بانخراط الدول الغربية املستقبلة باإلسهام في ذات البعد ا

إيجاد مثل هذه املشاريع االقتصادية عن طريق االستثمار الفعال والجاد في الدول املصدرة للهجرة وإمدادها بمختلف 

اإلمكانات التكنولوجية والعلمية.

34، ص(2004أكتوبر )دفاتر مركز الدراسات و األبحاث حول حركات الهجرة املغاربية، ، 7، العدد،"بعض مظاهر من حقوق اإلنسان في بالد املهجر"أنفاذ لحبيب،  -1

.83 ، ص(2006أبريل  ) جمعية الدراسات الدولية، تونس،، 101عدد  دراسات دولية، الشاطر خليفة، "الهوية الثقافية باملهجر"، -2
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التماسك    و ور السياسة األوربية املشتركة للهجرة خالل السنوات األخيرة من وجهة نظر كما ينبغي مراجعة تط

التوازن املطلوبين من جانب عالمي يهتم بسياسات املجتمع األخرى باإلضافة إلى تحليل محكم لتأثيرات األزمات 

و العيش للمهاجرين.  االقتصادية و املالية بهدف تأثيرها على العوامل البنيوية للهجرة وظروف العمل

لذا، نرى أنه من الضروري عدم إهمال األسباب القائمة في السياسات الداخلية لكل دولة عضو خاصة فيما 

اقتصادية يصعب إدارتها، غير أن هذا ال يمنح الحق للتيارات السياسية في أوربا التي  -يتعلق األمر بمواجهة أزمة سوسيو

سنة صعوبة إيجاد حل جدي ملشكل البطالة، سواء كانت هذه التيارات يمينية تعاني منذ ما يقرب من خمسة عشر 

متطرفة أو من القوى اليسارية، أن تنسب أسباب البطالة إلى تواجد املهاجرين املنتمين للدول النامية و منهم طبعا 

ي من تولد الحقد و تنمي الكراهية املهاجرين املغاربة، كما ال تملك الحق في تحميلهم املسؤولية، ألن مثل هذه االتهامات ه

فتتقوى ظاهرة العنصرية ضد املهاجرين.
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 شروط منح العالمة التجارية وفق التشريع الجزائري  

Conditions for granting a trademark in accordance with Algerian legislation

 د. ونوغي نبيل          

02سطيف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة    

       Ounnoughi_nabil@yahoo.com  

 

 

 العموم وجه على الفكرية امللكية حقوق  مثل مثلها قانوني بنظام التجارية العالمة خص الجزائري  املشرع إن: )باللغة العربية(   امللخص

 االجتماعي املستوى  على بالغة جد أهمية من تمثله ملا وهذا 06-03 األمر لها أفرد وقد، الخصوص وجه على الصناعية امللكية وعناصر

 أجل من الجزائري  املشرع عليها نص التي القانونية الشروط أهم ونوجز التجارية العالمة ماهية نبين العمل هذا خالل ومن، واالقتصادي

 والتزامات حقوق  من العالمة تخولها التي األخرى  القانونية األثار عنه يترتب العالمة ومنح الشروط توافر أن هذا، لطالبها العالمة منح

 .وتراخيص

.الجزائري  القانون : 4 الشكلية الشروط : 3 املوضوعية الشروط: 2 التجارية العالمة: 1: املفتاحية الكلمات

Abstract:  

The Algerian legislator has singled out the trademark with a legal system, such as intellectual property rights 

in general and industrial property in particular, and has been singled out as a matter of great importance at 

the social and economic level. Through this work we show what the brand is And summarizes the most 

important legal conditions stipulated by the Algerian legislator in order to grant the mark to the student, that 

the availability of conditions and the granting of the mark entails the other legal effects that the mark entitles 

the rights, obligations and licenses. 

Keywords: Brand, substantive conditions, formal conditions, Algerian law . 
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السلع  املنتجات و تعتبر العالمة التجارية عنصر من عناصر امللكية الصناعية، فهي تعد وسيلة لداللة على مقدمة:

املوضوعة عليها و ضمان للمنتج في آن واحد، فهي تمنع اختالط منتجات تحمل عالمة معينة بمنتجات مماثلة تحمل 

عالمة أخرى، كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل عالمة موثوق بها، وللحيلولة من ظهور سلع 

للتعريف بمنتجاتهم و السعي إلى اإلتقان في الصنع و ذلك للحفاظ على  متشابهة، تم االتجاه إلى وضع العالمة التجارية

ا للنشاط االستمرار والجودة، و بالتالي أدى ذلك إلى تعدد املفاهيم حولها، وترجع لألهمية التي تتمتع بها تنوعها نظر 

 03/06حليلنا ملواد األمر والشروط الواجب توفرها لتكوينها لالستفادة من الحماية القانونية، من خالل ت املمارس،

، حيث نتناول ما جاء به 2املتعلق بعالمات الصنع والعالمات التجارية 66/57، الذي ألغي األمر السابق 1املتعلق بالعالمات

املشرع الجزائري فيما يخص األحكام القانونية املنظمة للعالمة، ثم نحاول تبيين أنواعها، باإلضافة إلى الشروط الواجب 

ليحظى أصحابها بالحماية القانونية قسمنا هذا العمل إلى مطلبين تناولنا في)املطلب األول( ما هي العالمة توفرها 

 التجارية؟، والشروط الواجب توفرها في العالمة التجارية وفقا للتشريع الجزائري)املطلب الثاني(.

اليوم على السلع، أو التي تستعمل في عروض العالمة التجارية التي نراها  :املطلب األول؛ ماهية العالمة التجارية

الخدمات، يرجع أصلها إلى املدى البعيد، وأصبحت اليوم مفتاحا لنجاح أو فشل املعامالت في السوق، وهي تختلف عن 

باقي عناصر امللكية الصناعية، كما أن لها أنواع مختلفة، وعليه سنقوم بتبيين ذلك من خالل تعريف العالمة 

 ع األول(، وأنواع العالمة التجارية)الفرع الثاني(.التجارية)الفر 

نظرا لبالغة وأهمية العالمة التجارية والدور الذي تلعبه خاصة في املجال  الفرع األول؛ تعريف العالمة التجارية:

ل االقتصادي، فقد اختلف تعريفها في تشريعات الدول، وكل تعريف خاص به، كما اختلف تعريفها أيضا لدى الفقه فلك

 نظرته ورأيه حول العالمة التجارية.

 لقد أعطى الفقه أهمية للعالمة التجارية من خالل أراء نستعرضها كما يلي:  التعريف الفقهي:-أوال

  كل إشارة أو داللة ينفذها الصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضاعته أو خدماته عن مثيالتها التي

3أو يقدمها آخرون ".يصنعها أو يتاجر بها 

.2003، سنة 44، املتعلق بالعالمات، الجريدة الرسمية، عدد 19/07/2003، املؤرخ في 03/06األمر رقم  -
1

، املتعلق بالعالمات.03/06، امللغى باألمر 1966، املتعلق بعالمات الصنع و العالمات التجارية، الجريدة الرسمية، سنة 19/03/1966، املؤرخ في 66/57األمر  -2
3
.114، ص)2006دار الثقافة،  عمان( ،1، طالتشريعات الصناعية و التجاريةشرح صالح زين الدين،  -
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  ،العالمة التجارية هي وسيلة املشروع االقتصادي لتمييز منتجاته عن غيرها من منتجات املشروعات األخرى املماثلة

 ويتم ذلك باستخدام عالمات أو أشكال مميز

  4تقترن في ذهن املستهلك بالسلع التي تحمل هذه العالمات التجارية أو الصناعية 

   هي كل إشارة أو داللة يضعها التاجر أو الصانع على املنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه املنتجات عن

 "5غيرها من السلع املماثلة 

   أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضاعته أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو

".6خدمات غيره 

  7ة أو رمز أو غير ذلك مما تحمله املنتجات لغرض تمييزها عن غيرها من املنتجات املماثلة "هي كل إشار. 

  هي إشارة يستخدمها التجار شعارا لبضائعهم التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء تجار الجملة أو من املنتج مباشرة

8." 

 ؤسسة ما عن غيرها من املؤسسات املنافسة كما هي تلك الرمز الذي من خالله يسمح بتمييز املنتجات و الخدمات مل

 .9تعتبر عنصر هام في السوق املحلي

 لقد تم تعريفها لدى بعض التشريعات كما يلي:التعريف التشريعي؛ -ثانيا

  بالنسبة للمشرع األردني" أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو

".10ئع أو منتجات أو خدمات غيره خدماته عن بضا

 11بالنسبة للمشرع الفرنس ي" كل إشارة أو رسم لتمييز املنتجات أو الخدمات ألشخاص طبيعيين أو معنويين. 

  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفها بأنها" تعتبر عالمة املصنع أو عالمة تجارية أو عالمة خدمة األسماء العائلية

أو األسماء املستعارة أو التسميات الخاصة أو االختيارية أو املبتكرة والشكل املميز للمنتجات أو شكلها الظاهر والبطاقات 

 لطوابع واألختام وطوابع الرموز املميزة واألشرطة والحواش ي وتركيبات أو أو األغشية والرموز والبصمات وا

.39، ص(2012،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت )،1، طالعالمات التجاريةحمدي غالب الجغبير،  -
4

.114، ص(2006،  دار الثقافة ،عمان)، 1، طتشريعات الصناعية و التجاريةشرح السميحة القليوبي،  -
5

.12، ص(2009،  دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان )، 1محمود علي الرشدان، ط -
6

.272، ص(2009،  عإثراء للنشر و التوزي، األردن )،5، طكريةحقوق امللكية الفناصر محمد عبد هللا سلطان،  -
7

.283، ص(2007،   ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر )،فكريةاملدخل إلى امللكية الفاضلي إدريس،  -
8

9
- Laure Marino, Droit de la proprietté intellectuelle ,(presse universitaires de france, paris, 1ere  edition, 2013), P09 .

.1952، سنة 33رقم ، املتمم و املعدل للقانون،  1999، سنة 34، قانون العالمات التجارية األردنية، رقم2املادة -
10

.03/07/1992، الجريدة الرسمية الفرنسية صادرة بتاريخ01/07/1992، املؤرخ في 92/597، قانون امللكية الفكرية الفرنسية، رقم 1املادة  -8
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  ترتيبات األلوان والرسوم والصور أو النقوش الناتئة والحروف واألرقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات

املادية التي تصلح لتمييز املنتجات أو األشياء أو الخدمات لكل مؤسسة، ويجوز اعتبار شعار اإلعالن عالمة إذا وقع 

 ".12تسجيله لهذه الغاية 

 لرموز القابلة للتمثيل الخطي، السيما الكلمات بما فيها أسماء األشخاص و األحرف عرفها كذلك" العالمات : كل ا

واألرقام والرسوم أو الصور واألشكال امليزة للسلع أو توضيبها واأللوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع 

13أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره ".

شارة إلى التعريف الوارد في اتفاقية تريبس" تعتبر، عالمة تسمح بتمييز السلع  والخدمات التي تنتجها كما تجدر اإل  

 منشأة ما عن تلك التي تنتجها املنشاة األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجارية، وتكون هذه العالمات، السيما الكلمات 

ألوان وأي مزيج من هذه العالمات، مؤهلة للتسجيل  التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكاال ومجموعة

14كعالمات تجارية...".

في تخطيط، ويكون قادرا على  وعلى ضوء ما تقدم، يمكننا القول بأن العالمة هي عبارة عن إشارة أو رمز يمكن تمثيله   

 تمييز وتفريق سلع أو خدمات شخص ما، عن غيرها املماثلة لها.

لقد أصبحت العالمة التجارية بمثابة البطاقة الشخصية  العالمة التجارية في التشريع الجزائري:الفرع الثاني؛ أنواع 

للمنتجات والبضائع والخدمات التي تشكل العمود الفقري القتصاد الدولة، وأصبحت الحاجة إلى العالمة التجارية في 

رع الجزائري لم يتطرق إلى تبيين أنواع العالمة نطاق االقتصاد كالحاجة إلى األسماء املدنية في نطاق املجتمع، املش

 تم استنتاج أنواع العالمة التجارية كاآلتي: التجارية، ولهذا

العالمات التجارية وعالمات الصنع وعالمات الخدمة: -أوال

بضائعسلعا أو  -تحت اسمه تجاري -هي العالمة التي يستخدمها صاحب املحل التجاري الذي يبيع العالمات التجارية:-1

، ويقصد بها العالمة التي يستخدمها التاجر على البضائع والسلع يتعاطى بها ويهدف التاجر من جراء ذلك لفت 15معينة

16انتباه الجمهور إلى تلك البضائع أو السلع من إنتاجه أو إنتاج غيره.

ت.، املتعلق بالعالما03/06. امللغى باألمر ، املتعلق بالعالمة الصنع و العالمة التجارية66/57، األمر رقم 2املادة  -
12

13
 ، املتعلق بالعالمات.03/06، األمر 2املادة  -
14
 .1994، من اتفاقية الجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الصناعية، االدبيك، سنة 15/1املادة  -

.1952، سنة 33، املتمم و املعدل للقانون،  رقم 1999، سنة 34، قانون العالمات التجارية األردنية، رقم2املادة -
15

16
 .72، ص( 2006، دار الثقافة ،انعم) ،1، طوطنيا و دولياالعالمات التجارية صالح زين الدين،  -
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ن طرف املنتج أو الصانع، والتيفهي كما يدل على إسمها، العالمة التي تستخدم معالمات الصنع أو عالمة السلعة: -2

من خاللها يميز سلعة ومنتجاته عن غيرها املماثلة لها.

، وتعد عالمة الصنع أو العالمة 17وهي العالمة التي يضعها الصانع أو املنتج على سلعة لتمييزها على سلعة مماثلة    

خالل هذا املعيار أن بعض التشريعات قد فرقت الصناعية تلك العالمة التي ينفذها الصانع لتمييز منتجاته، ويتضح من 

بين العالمة التجارية التي يستخدمها التاجر، والعالمة التي يستخدمها الصانع غير أن هذه التفرقة ال أهمية لها من 

ق الناحية القانونية، وال يترتب عليها آثار، فقد ينتج الشخص سلعة ويبيعها في نفس الوقت ويكون له عالمة واحدة يحق

الفرضين ولذلك نستعمل عبارة العالمة التجارية للداللة على النوعين على حد سواء، وكأنه يالحظ أن استعمال العالمات 

أمر للمنتج والتاجر، فال يلزم أي منهما استخدام عالمات لتمييز منتجاته وهذه الحرية تعد ضمانا للجمهور إذ أن املنتج 

جات.والتاجر ال يضع عالمة إال على املنت

: ويقصد بها العالمة التي يستخدمها مقدمو الخدمات لتمييز خدماتهم عن غيرها من الخدمات التيعالمات الخدمة-3

يقدمها منافسوهم مثل شركات النقل، الوكاالت السياحية، والفنادق.....الخ.

 18أنها كل أداة لها قيمتها االقتصادية.

دمة ما، لتمييز الخدمات التي يتعاطى بها عن الخدمات التي يقدمها للغير، ويقصد بها العالمة التي يستخدمها مقدم خ   

وال يخفى أن هذا النوع من العالمات، قد كشف عن التطور السريع في النشاط االقتصادي، إذ أصبح قطاع الخدمات 

 عالمة يشكل نسبة عالية في النشاط االقتصادي، إلى جانب القطاع الصناعي والتجاري، ومن املعلوم أن 

الخدمة تنتشر في قطاع الخدمات الذي أصبح مترامي األطراف، فهناك الخدمة الطبية والصحية والتعليمية واملالية 

19والفندقية، وهنالك خدمة الدعاية واإلعالن والنقل والسفر والتامين.........الخ.

دمها قطاع الخدمات مثل املحطة الفضائية ومن أمثلة عالمة الخدمة العالمة املميزة التي تصاحب الخدمات التي يق    

العقارية التي تقدم الوساطة في بيع وشراء وتأجير العقارات من الفالت والقصور والشقق واملزارع، وكذلك شركات 

20الطيران وكذل الفندقية، وأعمال البنوك، وكذلك خدمات النقل والسياحة وخدمات نقل البريد.

 مات الجماعية:العالمات الفردية والعال  -ثانيا

17
.208،ص1998، (ابن خلدون للنشر و التوزيع ،الجزائر) الثاني، القسم  ،الجزائري الكامل في القانون التجاري فرحة زراوي صالح، -
18
 املتعلق بالعالمات . ،03/06، األمر 2/4املادة  -
19
 .130-192ص ص ، مرجع سابق،، العالمات التجارية وطنيا و دولياصالح زين الدين -
20
 .15-14محمد علي الرشدان، مرجع سابق، ص -
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هي العالمة التي يمتلكها شخص معين، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وقد تكون عالمةالعالمات الفردية: -1

تجارية أو عالمة سلعة أو عالمة خدمة.

مشتركةفيقصد بها املشرع العالمة التي تستعمل إلثبات املصر واملكونات واإلنتاج، أو كل ميزة العالمات الجماعية: -2

21لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل هذه املؤسسات العالمة تحت رقابة مالكها.

وهي العالمة التي تملكها أكثر من جهة واحدة، ولها شخصية اعتبارية وهذا شرط الزم العتبار العالمة التجارية عالمة     

ذه هيئة ذات نفع عام لتمييز مراسالتها مثل اتحاد جماعية، ويجوز أن تكون غاية هذه العالمة غير تجارية، وتتخ

22الجمعيات الخيرية والنقابات املهنية، والجامعات ويجب أن يشترط في العالمات لغاية تسجيلها.

يالحظ أنه يتمتع عن الهيئة املالكة العالمة الجماعية أن تنتج سلعة بنفسها إنما يقتصر دورها على رقابة صفات  وما    

ثم تضع عليها العالمة الجماعية ضمانا لتوفر تلم الصفات، فللعالمة الجماعية عالمة رقابة وليست في الواقع املنتجات، 

23عالمة تجارية باملعنى الدقيق وذلك فيما يخص انتقال ملكيتها.

أخل بهذا ، وإذا هو 24ولقد ألزم املشرع الجزائري صاحب العالمة الجماعية على أن يسهر على حسن استعمال عالمته    

25االلتزام فإن عالمته تصبح معرضة لإللغاء من طرف الجهة القضائية املختصة.

 العالمات املحلية والعالمات املشهورة: -ثالثا

العالمة التي تم تسجيلها في بلدها أصبحت معروفة فيه، وسواء كانت هذه عالمة تجارية أو عالمةالعالمات املحلية: -1

26كانت ملك لشخص طبيعي أو معنوي. سلعة أو عالمة خدمة، سواء

فما هي في األصل سوى عالمة عادية، ثم أخذت تنتشر في األسواق بصورة أصبحت معروفة لدىالعالمات املشهورة: -2

 أغلب الناس، ومرتبطة بسلع ذات جودة مميزة، لذا فاملستهلك بمجرد يرى تلك 

يتبادر إلى ذهنه أن هناك صلة بين سلعة الغير وسلع مالك العالمة املشهورة على أية سلعة أخرى)يستعملها الغير(، 

.27العالمة، وخاصة فيما يتعلق بالجودة والنوعية التي ألفها املستهلك

21
 املتعلق بالعالمات. ،03/06، األمر 2/2املادة  -
22
 .15ص محمد علي الرشدان، مرجع سابق، -
23
 .140، ص(1985الوطنية للكتاباملؤسسة  الجزائر،)،الوجيز في امللكية الفكرية محمد حسنين، -
24
 ، املتعلق بالعالمات.03/06، االمر23املادة  -
25
 ، املتعلق بالعالمات.03/06، اآلمر 25املادة  -
26
.04/04/2017: تم اإلطالع عليه بتاريخ: www.arablawinfo.com، املوقع االلكتروني: الحماية القانونية للعالمة التجارية في القانون األردني عادل علي مقداد، -
27
 .79مرجع سابق، ص العالمات التجارية وطنيا و دوليا،صالح زين الدين،  -
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وهي ذات شهرة عاملية وهنا الشهرة تأتي لتعريف  هي تلك العالمة التي تجاوزت شهرتها البلد األصلي الذي سجلت فيه،  

28هذه املعرفة عاملية.الجمهور بهذه العالمة، وتكون 

ونظرا لألهمية البالغة التي تحظى بها العالمة املشهورة، فإن مسألة حمايتها قد فرضت نفسها بقوة عال االتفاقيات 

 الدولية وعلى القوانين الوطنية.

لها في وهي عالمات تم إيداعها وذلك ليس من اجل استعمالها مباشرة ولكن من أجل استعما العالمة املحجوزة: -رابعا

املستقبل، فهي تلبي رغبة اقتصادية مشروعة لصاحبها ونالحظ أن املشرع الجزائري اعتبر أن عدم استعمال العالمة ملدة 

 ثالث سنوات يؤدي إلى إلغائها،  كما يوجد هناك أنواع أخرى من العادة التجارية هي:

استعمالها في الحال أو املال، بل  معين، ال لغاياتيقصد بها العالمة التي يتم تسجيلها من قبل شخص  العالمة املانعة:-

يقصد منع غيره من استعمالها أو يستعملها مستقبال، وبعبارة أخرى فإن الهدف من تسجيل عالمة مانعة ليس القيام 

ل باستعمالها على منتجاته أو بضائعه أو خدماته، وإنما يهدف من ذلك إلى الحيلولة بين الغير وبين تسجيل أو استعما

تلك العالمة لسبق تسجيلها، وبذلك يكون صاحب العالمة املانعة قد استفاد من أثر التسجيل املتمثل في استئثاره بها 

 .29ومنع الغير من التعدي عليها بأي صورة من الصور 

قبلي وفقا يقصد بها العالمة التي يتم تسجيلها من شخص لغايات استعمالها في املال، أي في وقت مستالعالمة الوقائية: -

30لتطور تجارته وانتشارها.

ونقصد بها العالمة الدالة على ملكية أموال منقولة معينة لشخص ما، بينما العالمة التجارية تدل على العالمة امللكية: -

فالعالمة نوعية البضاعة وماهيتها، أي أن عالمة امللكية تدل على املالك، في حين أن العالمة التجارية تدل على البضائع 

التجارية تشير إلى البضائع نفسها، بينما تشير عالمة امللكية إلى مالك تلك البضائع.

28
.289، ص(2005دار وائل للنشر،  عمان،)، 1، طشرح قواعد امللكية الفكرية و الصناعيةنوري حمد خاطر،  -
29
 .77، مرجع سابق، صالصناعية و التجاريةشرح التشريعات صالح زين الدين،  -
30
 .131املرجع نفسه، ص -
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 د. ونوغي نبيل      الجزائري التشريع وفق التجارية العالمة منح شروط
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يشترط املشرع الجزائري لصحة العالمة   املطلب الثاني؛ الشروط الواجب توفرها في العالمة التجارية:

تحقيق ذاتها، وجملة من الشروط التجارية ضرورة توافر جملة من الشروط املوضوعية التي تجعلها قادرة على 

املوضوعية التي تضفي على العالمة طابعا رسميا، أي تجعلها في قالب معترف به قانونا، وبالتالي تستفيد من الحماية 

وهذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين، الشروط املوضوعية)الفرع األول(، والشروط الشكلية )الفرع  القانونية الكاملة،

 الثاني(.

يشترط في العالمة التجارية أيا كان نوعها أو شكلها أن تكون عالمة مميزة، بمعنى أن  :الفرع األول؛ الشروط املوضوعية

تكون للعالمة ذاتيتها التي تمنع الخلط بينها وبين عالمات أخرى توضع على منتجات مماثلة، كما يشترط أن تكون العالمة 

روعة ال تخالف النظام العام واآلداب العامة أو القانون وسوف نتناول جديدة، كذلك يشترط أن تكون العالمة مش

31بالشرح هذه الشروط.

املتعلق بالعالمات على أن العالمة هي كل الرموز واألسماء  03/06من األمر  2/1نصت املادة  أن تكون العالمة مميزة:-أوال

والكلمات واألحرف واألرقام..... التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره 

 منح لها شكال معينا مميزا أو فجميع السمات املادية التي تصلح لتمييز املنتجات والخدمات فيما بينها، وت

تدل على مصدرها أو نوعها أو  رتبتها أو طريقة صنعها وتحضيرها أو يدل على تأدية خدمة ما تكون لالستخدام كعالمة 

32مسجلة تستفيد من حماية القانون.

ة شيئا أصيال، ومبتكرا والقانون الجزائري ملا اشترط أن تكون العالمة مميزة، لم يقصد بهذا الشرط أن تتضمن العالم    

، ملنع حصول لبس لدى 33لم يكن موجودا من قبل، وإنما أن تكون مميزة بما يجعلها قابلة للتمييز عن غيرها من العالمات

 املستهلكين.

كذلك استثنى املشرع الجزائري تسجيل الرموز الخاصة بامللك العام أو املجردة من صفة التمييز أي أن تكون  العالمة     

، وعليه إذا لم تكن العالمة مميزة فإنها ال تستحق الحماية القانونية 34ية من كل طابع مميز تصبح باطلة وال أثر لهاخال

باعتبارها فقدت الشرط األساس ي الحق في العالمة التجارية، وأخيرا فإنها ال تصلح كعالمة تجارية مجرد 

31
 .480سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص-
32
 .50، ص(2015،  األمل للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر) ،امللكية الصناعية في القانون الجزائري نوارة حسين،  -
33
.270، ص(1989ديوان املطبوعات الجامعية، ،، الجزائر )،القوانين الجزائريةامللكية الصناعية وفق سمير جميل حسين الفتالوي،  -
34
 ، املتعلق بالعالمات.03/06، االمر7/2املادة -
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ف على السلعة، واملثال على ذلك إطالق لفظ  فيتامين على أدوية الصور العادية للبضائع أو التسمية التي يطلقها العر 

35تحتوي على هذه العناصر.

ال يكفي أن تكون العالمة مميزة، بل يجب أن تكون جديدة أيضا، صحيح أن  أن تكون العالمة التجارية جديدة:-ثانيا

فقرة  7كن أن نستشف ذلك من خالل املادة املشرع الجزائري لم يشترط ذلك صراحة في األمر املتعلق بالعالمات ولكن يم

 املتعلق بالعالمات. 03/06من األمر  3

وهذا ال يعني وجوب خلق وابتكار العالمة بل املقصود هو الجدة في التطبيق على ذات السلع، ولو سبق استعمال ذاتها   

 بالنسبة للمنتجات التي خصصت لتمييزها.على نوع أخر من السلع، فالعالمة والحالة هذه ال تصبح ملكا لصاحبها إال 

تقتصر جدة العالمة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية املقررة أن يتم استعمالها داخل إقليم الدولة )في الشرق،     

ا أو الغرب، أو الوسط أو الجنوب(....فيتعذر على التاجر والحالة هذه أن تستعمل هذه العالمة في جهة أخرى بحجة أنه

 .36مستعملة فقط في جهة معينة من الدولة فالجدة تفترض عدم سبق لالستعمال

من اتفاقية  6/5هذه الحالة تتمتع بنفس الحماية الواردة في املادة  أما بالنسبة لوضع العالمة خارج إقليم الدولة، في مثل

37مالك الجزائري.من التشريع بالنسبة لل 19باريس بشرط تسجيلها داخل الجزائر طبقا لنص املادة 

إذن أن يكفي العتبار العالمة جدية إال تؤدي إلى اللبس أو التضليل مع عالمة أخرى مستعملة لتمييز نفس املنتجات أو    

شرع لم يقصد بشرط جدة العالمة البضائع أو الخدمات أو مستعملة في نفس اإلقليم، ويرجع السبب في ذلك أن امل

لبس ، الجدة النسبية التي تمنع اليا، أن ما قصده بشرط جدة العالمةيسبق استعمالها نهائ العالمة املطلقة تماما، أي لم

ويالحظ أن شرط جدة العالمة شرط غير مطلق، وإنما هو مقيد في ثالثة أمور هي: 38،أو التضليل في مصدر املنتجات

من حيث نوع املنتجات.-

 من حيث الزمان.-

 من حيث املكان.-

35
.276ناصر محمد عبد هللا سلطان، مرجع سابق، ص -

.288-287فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص ص -
36

37
 .  288املرجع نفسه، ص -
38
.99، مرجع سابق، صالتجارية وطنيا و دولياالعالمات صالح زين الدين، -
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، على وضع قيود واستثناءات على 39لقد كان املشرع الجزائري صريحا  العالمة التجارية مشروعة: أن تكون -ثالثا

العالمات التي يتم إيداع طلب تسجيلها، ومن بين الرموز التي استثناها من التسجيل، الرموز املخالفة للنظام العام أو 

لوطني أو االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف التي اآلداب العامة أو الرموز التي يحظر استعمالها بموجب القانون ا

 تكون الجزائر طرفا فيه.

يكفي املظهر املميز للعالمة، باإلضافة إلى كونها جديدة حتى تتوفر لها الحماية القانونية، إذ يجب أن تكون  إذن ال   

 خداع الجمهور.مشروعة، أي ال يجوز أن تخالف النظام العام واآلداب العامة، وال تؤدي إلى 

يمنع استعمال بعض العالمات الخليعة أو العالمات التي تتضمن عبارات ال تالؤم النظام االجتماعي أو االقتصادي أو     

الديني، وكذلك العالمات التي يمنعها القانون أو االتفاقيات الدولية لكونها عامة أو الرموز السياسية كرايات ورموز 

و ذات صيغة إنسانية لحماية اإلنسان أثناء الحروب والكوارث األخرى كالصليب األحمر الدول والسمات الرسمية أ

والهالل األحمر، كما ال يجوز أن تتضمن العالمة ما من شأنه إلحداث تضليل أو أن تكون لها قابلية إلحداث اختالط مع 

ثل هذه الحاالت يحق لصاحب العالمة أن غيرها مع العالمات كالبيانات الكاذبة عن مصدر املنتجات أو عن منتجها، فيم

40يقيم دعوى إبطال إيداع العالمة التي من شأنها إحداث اللبس وتضليل املستهلك.

لكن يجدر اإلشارة هنا، إلى أنه ال يوجد معيار ثابت لتحديد النظام العام واآلداب العامة، فهو يختلف من دولة ألخرى،     

دينية في دولة ما قد ال تكون كذلك في دولة أخرى، لذلك يشترط أن ينصب عدم فالعالمة التي تمس بعض الجرائم ال

املشروعية على العالمة ذاتها دون موضوعها، ألنه في الحالة التي تكون فيها العالمة من حيث موضوعها مخالفة للنظام 

41ة.العام أو اآلداب العامة أو موضوعها غير مشروع التداول فيه فال يترتب بطالن العالم

إضافة إلى الشروط املوضوعية، يجب توافر الشروط الشكلية حتى تصبح العالمة : الشروط الشكلية الفرع الثاني:

 متمتعة بالحق في الحماية القانونية، وتتمثل في:

يعتبر اإليداع أولى مراحل تسجيل العالمة، ويتم إيداع طلب التسجيل مباشرة لدى املعهد إيداع طلب التسجيل: -أوال

الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أو يرسل إليه عن طريق البريد أو بأية طريقة أخرى مناسبة تثبت االستالم، وتسلم 

42أو ترسل إلى املودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة املصلحة املختلطة وتتضمن تاريخ وساعة اإليداع.

39
 ، املتعلق بالعالمات.03/06، األمر 7املادة  -
40
. 286-282جميل حسين الفتالوي، مرجع سابق، ص ص سمير -
41
 . 54نوارة حسين، مرجع سابق، ص -

.07/08/2005المات و تسجيلها، جريدة رسمية صادرة، الذي يحدد كيفيات إيداع الع02/08/2005، املؤرخ 05/277، املرسوم التنفيذي رقم 4املادة  -2
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ستعمال أي عالمة لسلع أو خدمات عبر اإلقليم الوطني إال بعد تسجيلها أو :" ال يمكن ا03/06من األمر  4تنص املادة 

 إيداع طلب تسجيل بشأنها عن املصلحة املختصة".

ويجب أن يحرر الطلب على النموذج الذي تسلمه املصلحة املختصة، ويشترط أن يحتوي على بيانات إجبارية من بينها     

و الخدمات التي تنطبق عليها العالمة أو األصناف املقابلة للتصنيف املحدد خاصة اسم املودع وعنوانه، بيان السلع أ

44، ويعتبر تاريخ اإليداع هو تاريخ استالم املصلحة املختصة الطلب املذكور.43قانونا

يلعب اإليداع دورا مهما في اكتساب ملكية العالمة، لهذا يقوم املعهد الوطني الجزائري للملكية فحص اإليداع: -ثانيا

الصناعية بفحص الطلب املودع من ناحية الشكل ومن ناحية املضمون، فإذا كان الفحص إيجابيا من الناحيتين، يعد 

اإليداع مقبوال، وعلى إثر ذلك تقوم الهيئة املختصة بتحرير محضر يثبت تاريخ اإليداع ساعته و مكانه، وكذا رقم 

تعد هذه الوثيقة ذا أهمية بالغة لفض النزاعات املحتملة التي التسجيل ودفع الرسوم، ونظرا للبيانات املدرجة فيها، 

45يمكن أن تقع بين عدة مودعين.

املتعلق بكيفية إيداع العالمات التجارية وتسجيلها، على أن تفحص  05/277من املرسوم التنفيذي رقم  10نصت املادة 

أعاله، عند عدم استيفاء اإليداع  7إلى  4واد من املصلحة املختصة ما إذا كان اإليداع مستوفي الشروط املحددة في امل

لهذه الشروط.... ترفض املصلحة املختصة طلب التسجيل.

ويقصد بالتسجيل ذلك القرار الذي يتخذه مدير املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، والذي التسجيل: -ثالثا

فيه العالمات وكافة العقود األخرى الذي نص عليها  يؤدي إلى قيد العالمة في سجل خاص يمسكه املعهد، والذي يقيد

46املتعلق بالعالمات. 03/06األمر 

وهنا يظهر جليا الفرق بين التسجيل واإليداع، فاإليداع هو تسليم ملف التسجيل لدى املعهد الوطني الجزائري للملكية     

وم به مدير املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حضوريا أو عن طريق البريد، أما التسجيل فهو إجراء الذي يق

الصناعية، قصد قيد العالمة في السجل الخاص الذي يمسكه املعهد، وهذا ما يجعل تاريخ اإليداع سابق لتاريخ 

، 47التسجيل، غير أن املشرع الجزائري بين أن للتسجيل أثر رجعي، أي أن مدة التسجيل يبدأ حسابها من تاريخ اإليداع

 ذلك حماية مصلحة املودع ضد تصرفات الغير س يء النية، وبعد تسجيل العالمة وقيدها في  والهدف من

43
 .234فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص -
44
 ، الذي يحدد كيفيات إيداع العالمات و تسجيلها.05/277، املرسوم التنفيذي رقم3املادة  -
45
 .235فرحة زراوي، مرجع سابق، ص -

-
46

.39، بسكرة، دون سنة، ص05، مجلة املنتدى، العدد تشريع الجزائري التنظيم القانوني للعالمات في الرمزي حوحو، كاهنة زواوي، 
47
 ، املتعلق بالعالمات.03/06، األمر 5املادة  -
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السجل، تأتي عملية النشر الذي يتكلف بها املعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والذي يقصد بعملية النشر، شهر 

تم إعالم الجمهور أو حتى الصناعيين والتجار إيداع العالمة في املنشور الرسمي للعالمة الصناعية، والهدف من ذلك لي

بالعالمة املسجلة واحتكارها من مستغليها الذي يحظى بحماية قانونية بعد تسجيلها وتأكيد ملكيتها، حيث يتم إثر ذلك 

رقم التسجيل وطابع املصلحة. 48وضع على كل نسخة من النسخ الخمسة

من  30ملودع أو وكيله نسخة تكون بمثابة شهادة تسجيل، فقد نصت املادة وتأشيرة مدير املعهد أو ممثله ثم توجه إلى ا    

 .49سابق الذكر 05/277املرسوم التنفيذي رقم 

العالمة التجارية هي تلك الرمز القابل للتمثيل الخطي، الذي تسمح بتمييز سلع و خدامات عن سلع و خدمات  خالصة:

الصناعية، فنجد لها أنواع مختلفة وفق التشريع  من حيث نوعها أو طبيعتها أخرى، و هي تختلف عن باقي عناصر امللكية 

. 

املتعلق بالعالمات، انه  03/06من خالل األمر  أولى املشرع الجزائري أهمية بالغة للعالمة، من حيث تنظيمها القانوني،   

همية التي أوالها للعالمة من خالل أعطى شروطا دقيقة شروطا دقيقة من اجل االعتراف بعالمة معينة، و نلمس تلك األ 

الشروط الشكلية باإلضافة إلى الشروط املوضوعية التي فرضها في تسجيل العالمة و ما يترتب عن ذلك نشوء الحق و 

.استئثار به من طرف مالك هذه العالمة
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.2003، سنة 44الرسمية، عدد ، املتعلق بالعالمات، الجريدة 19/07/2003، املؤرخ في 03/06األمر رقم .1

، 1966، املتعلق بعالمات الصنع و العالمات التجارية، الجريدة الرسمية، سنة 19/03/1966، املؤرخ في 66/57. األمر 2

، املتعلق بالعالمات.03/06امللغى باألمر 

.1952، سنة 33قم ، املتمم و املعدل للقانون،  ر 1999، سنة 34. قانون العالمات التجارية األردنية، رقم3

، الجريدة الرسمية الفرنسية صادرة 01/07/1992، املؤرخ في 92/597. قانون امللكية الفكرية الفرنسية، رقم 4

 .03/07/1992بتاريخ

ريا على البيانات التاليةالنسخ الخمسة : يقصد بها أن يكون طلب اإليداع على النموذج املسلم من املعهد الوطني للملكية الصناعية ليودع في خمسة نسخ تشتمل إجبا -3

الوكالة إذا كان  -ما يجب أن يكون مرفوقا بوثائق أخرى:الشكل املميز الخاص باملنتوج أو شكله الظاهر، ك-بيان املنتجات أو الخدامات التي تنطبق عليها العالمة ،  -: 

منقوال عن نوارة حسين، املستندات املثبتة لدفع الرسوم،  –املستندات املتعلقة باألولوية  –صاحب العالمة أجنبي مقيم في الخارج و يتعطل عليه الحضور شخصيا 

  .57مرجع سابق، ص 

.59-58نوارة حسين، مرجع سابق، ص ص -
49

Page 196



 د. ونوغي نبيل      الجزائري التشريع وفق التجارية العالمة منح شروط

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

، الذي يحدد كيفيات إيداع العالمات و تسجيلها، جريدة 02/08/2005، املؤرخ 05/277. املرسوم التنفيذي رقم 5

 .07/08/2005صادرةرسمية 

 .2012، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 1. حمدي غالب الجغبير، العالمات التجارية، ط6

 .2006، دار الثقافة، عمان، 1. سميحة القليوبي، شرح التشريعات الصناعية و التجارية، ط7

وان املطبوعات الجامعية، .  سمير جميل حسين الفتالوي، امللكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، دي8

 . 1989الجزائر،

 .2006، دار الثقافة، عمان، 1. صالح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية و التجارية، ط9

 .   2006، دار الثقافة، عمان، 1. صالح زين الدين، العالمات التجارية وطنيا و دوليا، ط10

 .2007ان املطبوعات الجامعية، الجزائر، .  فاضلي إدريس، املدخل إلى امللكية الفكرية، ديو 11

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الثاني، ابن خلدون للنشر و التوزيع، الجزائر، . 12

1998. 

عادل علي مقداد، الحماية القانونية للعالمة التجارية في القانون األردني، املوقع االلكتروني:  .13

www.arablawinfo.com :04/04/2017: تم اإلطالع عليه بتاريخ. 

 .2009، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 1محمود علي الرشدان، ط. 14

 .1985الوجيز في امللكية الفكرية، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  محمد حسنين، .15

، بسكرة، 05للعالمات في التشريع الجزائري، مجلة املنتدى، العدد رمزي حوحو، كاهنة زواوي، التنظيم القانوني  .16

 دون سنة.

 .2005، دار وائل للنشر، عمان، 1. نوري حمد خاطر، شرح قواعد امللكية الفكرية و الصناعية، ط17

 .2009، إثراء للنشر و التوزيع، األردن، 5ناصر محمد عبد هللا سلطان، حقوق امللكية الفكرية، ط. 18

.2015نوارة حسين، امللكية الصناعية في القانون الجزائري، األمل للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  .19

 .20 Laure Marino, Droit de la proprietté intellectuelle ,presse universitaires de france, paris, 1ere  edition,

2013. 

Page 197



 . شيخنا محمدي الفقيهد اآلثار السياسية لألنظمة االنتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

في موريتانيا للجمعية الوطنية ةاالنتخابي نممةالسياسية لل  اثاراآل

  2017 إلى 1992من 
The Political Consequences of National Assembly Electoral Systems in 

Mauritania from 1992 to 2017

   شيخنا محمدي الفقيه       

، جامعة أستاذ وباحث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية

، موريتانيانواكشوط،  خبير في اللجنة االنتخابية
lefghih@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: امللخص ) باللغة العربية (  

إلى اآلن أي فترة التعددية التي تعيشها  1992خالل الفترة من سنة تناولت الدراسة النظم االنتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 

على األحزاب والجمعية الوطنية لألنظمة االنتخابية تأثيرات السياسية الدولة املوريتانية ألول مرة منذ استقاللها، وركزت على ال

ياسية وتمثيل املرأة وعدد الناخبين للمقعد و الوزن النسبي للدوائر االنتخابية والواليات وما أدى إليه من تباطؤ في تحقيق واملشاركة الس

 االنتقال نحو الديموقراطية.

ي هذا املجال. الزالت الدراسات حول االنتخابات قليلة في موريتانيا مما يجعل من األهمية بمكان السعي إلى سد الفراغ املعرفي امللحوظ ف

حيث استخدام النظام األكثري في  2001إلى  1992أوضحت الدراسة أن النظام االنتخابي للجمعية الوطنية مر بمرحلتين: من  وقد 

دورين، ثم ما بعد ذلك حيث أجريت إصالحات أنجبت نظاما انتخابيا مختلطا متوازيا بين النظام األكثري والنسبي يستخدم قاعدة أكبر 

 .البواقي

ورفع مستوى املشاركة على الحياة السياسية التعددية هيمنة حزب الدولة ترسيخ وخلصت  الدراسة إلى نتائج التأثيرات متمثلة في:  

رغم االختالالت في وزن الدوائر وصوت والحفاظ على تقسيم الدوائر االنتخابية والواليات  النسائية وتحقيق تمثيل املرأة عبر الكوتا

وإنشاء قوائم وطنية ملجابهة االنقسام القبلي. وإلى أن النظام االنتخابي ها والحاجة إلى تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص، الناخب في يعض

 للجمعية الوطنية أدى إلى تباطؤ االنتقال الديموقراطي في موريتانيا واقترحت بعض التوصيات لإلصالح.

، النظام املختلط،موريتانياالتمثيل النسبي، الجمعية الوطنية، األكثرية، األنظمة االنتخابية،  كلمات املفتاحية: ال

Abstract: 

This article examines the electoral systems of the National Assembly in Mauritania during the 

period from 1992 until now, ie, the period of pluralism experienced in the Mauritanian state for the 

first time since its independence. It focused on the political consequences of the electoral systems 

on the political parties, the National Assembly, political participation, representation of women, 

the number of voters for the seat, And the slowdown in the transition to democracy. 

The article showed that the electoral system of the National Assembly went through two stages: 

from 1992 to 2001, where the majority system was used in two phases, and later on, where reforms 

were carried out, giving rise to a mixed electoral system between the majority and proportional 

system. 

The article concluded the results of the effects represented in: consolidation of the dominance of 

the state party on the political life of pluralism and raise the level of participation and achieve the 

representation of women through the quota of women and maintain the division of constituencies 

and states, despite imbalances in the weight of the constituencies and the voice of the voter in some 

of them and the need to achieve balance and equal opportunities, To counter the tribal division. 

Keywords : Electoral systems, Mauritania, National Assembly. 

Page 198

mailto:lefghih@gmail.com
mailto:lefghih@gmail.com


 . شيخنا محمدي الفقيهد اآلثار السياسية لألنظمة االنتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

املقّدمة: 

من دول العالم الثالث  مثل غيرها 1960 سنةعن فرنسا في بداية استقاللها  ،انتهجت الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

دخلت البالد ، 1991إلى  1978وبعد فترة الحكم العسكري من  ،وفي مطلع التسعينات من القرن املاض ي طريق الحزب الواحد.

 2012،  2006 سنواتفي  لاملعد  و  ،1991 يوليو 20 بتاريخالصادر  دستور  الفجاء  .ألول مرةحلة التعددية الحزبية والسياسية مر 

وتنقل في إطار  س  وتمار   كتسب  السلطة السياسية ت  أن  سيادة الشعب و ( و 11التعددية الحزبية )املادة  علىالنص ب، 2017و 

د االنقالبات باعتبارها من األشكال املنافية للدستور وشد  الدستور  م  جر  و  ،وفقا ألحكام الدستور للسلطة التداول السلمي 

على الدستور هذا  نص  و . ةالديموقراطي الحياةقواعد على  سه  د معالم الحكم وأس  حد  كما العقوبات على من يقومون بها. 

واملجموعات الدولة وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية  االنتخابات بالنسبة للمناصب العليا فيممارسة السلطة عن طريق 

)أصبح البرملان يتكون من غرفة  2017إلى غاية سنة  مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والبرملان بغرفتيهاملحلية أو البلديات 

 الدستور  أنشأقد و  .(2017أغسطس  05االستفتاء الدستوري في إلغاء الغرفة األخرى بموجب واحدة هي الجمعية الوطنية بعد 

تم انتخاب أعضاء هذه يحيث  ،في الجمهورية األولى 1961و 1959دستورا  مثلما فعل( 46)املادة  الجمعية الوطنية الحالي 

  .(من الدستور  47)املادة باالقتراع العام املباشرسنوات  5ملدة في كل من هذه الدساتير  األخيرة

الرامية إلى  هفي إطار مساعي ،متعددة األبعادجه النظام السياس ي املوريتاني معضالت وا، 1991املصادقة على دستور منذ و 

تحقيق و السياسية الحديثة التعددية  إلى تبنيو  ،في املجتمع وتأثيراتهاوالعرقية القبلية االنقسامات  تحجيمترسيخ دولة القانون و 

التعددية املقيدة  خصائصالحكم العسكري و ملفاصلة مع يحقق ا بناء نظام سياس ي تنافس يمن ثم و  النتقال الديموقراطيا

لقوى السياسية ة اكافجامع لتوسيع قاعدة التمثيل الغايات إلى  الوصول  سعى إلىو  .قراطيشبه الديمو  النظام التسلطي أو طابعو 

تشكيل ال على نحو يعكس بها في إطار مؤسسات سياسية مستقرة قوية وفعالةواستيعاداخل الجمعية الوطنية واالجتماعية 

 . 1يضمن املساواة بين الجميعو ويكشف اإلرادة الشعبية عالقات القوة في املجتمع وزن و ل الطبيعي

بل قبل  ،منذ استقالل البالدالدستوري والسياس ي املوريتاني في النظام  ةمكانة هام  تحتلُّ لجمعية الوطنية ، فإن اوهكذا

من قبل الجمعية اإلقليمية املنتخبة والتي كانت نواة أول  1957تم انتخاب أول حكومة موريتانية في سنة ذلك بقليل حيث 

وهي التي  إلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور تلك الجمعية جمعية وطنية منتخبة آنذاك في ظل االستعمار الفرنس ي ثم تحولت 

رئيس  باإلضافة إلى مؤسسةلوقت الراهن تعتبر الجمعية الوطنية في ا و .1961و 1959صادقت على دستوري البالد في سنتي 

في ظل حكم و  ،االنتخابدورية انتظاما في استقرارا و املؤسسات املنتخبة أهمية و  مجلس الشيوخ من أكثرإلغاء الجمهورية و 

سيد محمد  حزب الرئيسثم املنسحبين حديثا من من املنضمين الجمعية الوطنية في ستقلون املنواب الساهم  ،الرئيس الحالي

بدور أو ما سمي إعالميا حينها ''الكتيبة البرملانية'' الناش ئ آنذاك )العهد الوطني للديموقراطية والتنمية / عادل (  الشيخ عبد هللا

اعات بعد إقالة ا بسرعة وبالرئيس نفسه سلرئيس سيد محمد الشيخ عبد هللا واإلطاحة بهجديدة ل حكومة رفضكبير في 

 ة الحكم. إلى سد  محمد عبد العزيز  قائد الحرس الرئاس ي الجنرالووصول  2008 أغسطس 06 انقالبفي  الجنراالت 

 وتوزيع بعملية إسناد رتباطهاال  تعد  مسألة اختيار النظام االنتخابي من أهم القرارات التي يتخذها النظام الديموقراطيو 

نة  في حد ذاتها وإنما وسيلة  االنتخابية ليست غاية ن النظم السلطة، إذ أ سياسية أو تبعات وآثار تترتب على استعمالها نتائج معي 

في مفهومها . ففي البرملانات التمثيل السياس ي للقوى السياسية واالجتماعيةنسب و في تعزيز و/أو تقويض الديموقراطية متباينة 

األساس ي تعمل النظم االنتخابية على ترجمة األصوات التي يتم اإلدالء بها في االنتخابات إلى عدد املقاعد التي تفوز بها األحزاب 

قة تتمثل املتغيرات األساسية للنظام االنتخابي للجمعية الوطنية في املعادلة االنتخابية املو واملرشحون املشاركون بها.  طب 

رسالة  )،1991، النظام السياس ي املوريتاني في ظل دستور شيخنا محمدي الفقيهوالنظام السياس ي في موريتانيا، انظر  1991يوليو  20حول دستور 1

انظر  ،2002السياس ي إلى غاية سنة ، وفيما يتعلق بالتعددية واالنفتاح (1993لنيل دبلوم الدراسات العليا، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 

؛90-72، ص ص (2002، يوليو 281املستقبل العربي، العدد )، االنفتاح السياس ي الراهن في موريتانيا، قراءة أولية، شيخنا محمدي الفقيه
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، واملعادلة الحسابية التي تستخدم الحتساب املقاعد املختلطة النسبية أو التعددية/األكثرية أو إحدى نظم )استخدام

املخصصة لكل فائز(، وتركيبة ورقة االقتراع )هل يصوت الناخب ملرشح واحد أو لقائمة حزبية، وهل بإمكانه التعبير عن خيار 

م الدائرة االنتخابية )وهذا ال يتعلق بعدد الناخبين املقيمين ضمن حدود واحد أو مجموعة من الخيارات(، باإلضافة إلى حج

 . 1(أيضا ، وإنما بعدد املمثلين الذين يتم انتخابهم عن كل دائرة انتخابيةفحسب الدائرة الواحدة

على الحياة  اونتائجه اهتبعات أو اهتأثيراتاستجالء للجمعية الوطنية و  ةم االنتخابيبحث النظالدراسة إلى هذه  تهدف 

 ،إن وجدت ،شتمل عليهاالتي ت والثغرات افيه مواطن القوة والضعفو  اعبر تطوره ابه تالتحوالت التي مر  ومعرفة  السياسية

 .اوتطويره اوآفاق إصالحه ا، ومدى نجاحهاوعدالهه اوريتاني وفعاليههللواقع االجتماعي والسياس ي امل ة هذه األنظمةمالءممدى و 

)متغيرات  ط االقتراع والصيغة االنتخابية وحجم الدوائر االنتخابيةانمأو  النظام االنتخابي للجمعية الوطنيةدور تحليل يتم وس

الشرعية الشعبية على النظام املزيد من ترسيخ وتعزيز التحول الديموقراطي وإضفاء تحقيق التنافسية السياسية و في  مستقلة(

مدى مالءمة النظام الدراسة فحص ت اوبشكل أكثر توضيح ،مخرجات العمليات االنتخابية علىتأثيرات أي ال السياس ي القائم

تحسين التمثيل نسبة املشاركة السياسية و رفع ونجاحه في للبيئىة االجتماعية والسياسية املوريتانية للجمعية الوطنية االنتخابي 

 صوت الناخب املوريتانيالوزن النسبي لالدوائر و في وزن العدالة ملرأة و تمثيل او النظام الحزبي وقوة وتجانس  السياس ي لألحزاب

  .2)متغيرات تابعة(

:و من بينهاإثارة بعض األسئلة وضوع هذا املدراسة وتترتب على 

 هو التأثير السياس ي  وماللجمعية الوطنية  ة االنتخابي نظمةاأل  تر وكيف تطو   ماهو النظام االنتخابي، وما أهميته

املتوازي ونظام التمثيل املختلط  2001إلى غاية : النظام األكثري في موريتانيا يناملستخدم االنتخابينلنظامين ل

؟)النسبي واألكثري(

  وعلى النظام  لألحزاب والناخبيناملشاركة السياسية من كل على  ةاالنتخابي نظمةأل ا هذهتأثير السياس ي لالما هو

ين املواطنين بوتكافؤ الفرص وعلى املساواة  الجمعية الوطنية تركيبةالتمثيل السياس ي للمرأة وعلى الحزبي و 

  ؟والدوائر والواليات

  هل ،أو بعبارة ثانية النظام السياس ي استمرارية و/أو تغيرفي  للجمعية الوطنيةإلى أي حد أسهم النظام االنتخابي

دفع بترسيخ  أم أنه ؟الكبير الحزبهيمنة عزز من بة أمام االنتقال الديموقراطي و شكل عق أن هذا النظام

 ؟النظام السياس ي املوريتانيإطار في ديموقراطي طور الالتعددية والت

للجمعية الوطنية في  ناالنتخابي ينالنظامأن  اممنه األولىمفاد  فرضيتينتنطلق الدراسة من ، سئلةاأل هذه لإلجابة على 

)النظام املختلط املتوازي بين النظامين  2001ما بعد الثانية  واملرحلة)النظام األكثري(  2001األولى قبل  في املرحلةموريتانيا 

تمثيل املعارضة  ضعفو و/أو مقاطعة إلى و ، وهيمنة الحزب الكبير الحزبيالنمام بنية  هشاشة أديا إلىاألكثري والنسبي( 

 اأسفر كما  الجمعية الوطنية فياملرأة غياب و/أو ضعف تمثيل و  واألحزابوانخفاض نسبة املشاركة السياسية للمواطنين 

على نحو يكّرُس اختالالت ويعكس غياب ضوابط وعدد الناخبين للمقعد التفاوت في وزن الدوائر االنتخابية والواليات  عن

النظامين االنتخابين اللذين استخدما في فترة أن  ةالفرضية الثاني زعم، وتاملساواة والتكافؤ تقسيم الدوائر ومراعاةتنميم 

ar/topics/es/64464562d640629-http://aceproject.org/ace-639640627645640629- ما هي النظم االنتخابية؟1

62d640648644  (؛11/11/2017)تم تصفح املوقع في  

 ، ص(1993القانونية واالقتصادية، جامعة نواكشوط، كلية العلوم )نواكشوط: ، محاضرات في القانون الدستوري والنظم السياسية، محمد ولد خبازو 

 ؛27
,The political consequences of electoral laws,  Lijphart Arend حول اآلثار السياسية للنظم االنتخابية بصفة عامة، يراجع:2

, Volume 84, n° 2, June 1990, pp 481;American Political Science Review85, -1945  النظم عصام نعمه اسماعيل، و

؛ ومابعدها 131 ص  (2005)بيروت: منشورات الحلبي، االنتخابية ، دراسة حول العالقة بين النظام السياس ي والنظام االنتخابي،
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تحقيق االنتقال  نحو  خطواته بحيث تثاقلتي املوريتاني النمام السياس على ا سلب  على ذلك النحو انعكسا  البحث

لسلطة بين األحزاب وظلت األغلبية على اسلمي تداول  يحدث فيهمن وقوع انقالبات عسكرية ولم  لم يسلمف الديموقراطي

 .تسميته بغض النظر عناملهيمن  ''حزب الحكومة"البرملانية في يد 

للكشف القانوني املنهج و ملعرفة التحوالت التي مر  بها النظام االنتخابي وآثاره السياسية، يستخدم البحث املنهج التاريخي 

ق، النظام االنتخاخصائص عن فحوى القانون االنتخابي و  لقراءة اآلثار املترتبة على كل نظام انتخابي في واملنهج التحليلي بي املطب 

  نتائج االنتخابات.الترشحات و من خالل  مرحلته الزمنية وسياقه

معية الوطنية لنظام االنتخابي للجاإلطار املفاهيمي ل :تمهيدعلى النحو التالي: نقاط  أربعةو تمهيدإلى الدراسة  تنقسم 

خالل فترة  الوطنية للجمعية تناول اآلثار السياسية للنظام االنتخابي . ثم ت1978و 1959التاريخية بين  املوريتانية وجذوره

 :اثانياالجمعية الوطنية،  وتركيبة على النظام الحزبيالسياسية اآلثار : أوال: في أربعة نقاطإلى اآلن  1992أي من  الدراسة

السياسية  اراآلث ا:رابع، تمثيل املرأة في الجمعية الوطنيةعلى  السياسية اآلثار ا:اثالث، املشاركة السياسيةالسياسية على اآلثار 

.الخاتمةإلى  باإلضافة تقسيم الدوائر االنتخابية،على 

املوريتانيةاإلطار املفاهيمي وجذور النمام االنتخابي للجمعية الوطنية تمهيد: 

االختيار أو و االقتراع  ،عني أيضاوي 1رمفرد والجمع انتخابات واملصدر انتخب ونخب أي اختااالنتخاب في اللغة العربية  

الوسيلة والطريقة التي يقوم املواطنون أو  أو هو ،إجراء دستوري الختيار فرد أو مجموعة من األفراد واصطالحا هو .التصويت

وذلك على  ،حكم أو السلطة أو السيادة نيابة عنهمص الذين يسندون إليهم ممارسة الالناخبون بواسطهها باختيار األشخا

مثل االنتخابات التشريعية أو الرئاسية أو على املستوى اإلداري مثل االنتخابات البلدية أو الجهوية...إلخ. ،املستوى السياس ي

 اإلطار املفاهيمي  .1

وروبا في بداية القرن الثامن عشر مرتبطة بظهور نظرية السيادة الشعبية، ظهرت الديموقراطية التمثيلية أو النيابية في أ

اإلعالن العالمي لحقوق  وذلك لصعوبة تطبيق الديموقراطية املباشرة واإلجراءات املرتبطة بذلك. و في القرن العشرين نص  

اإلرادة أن تعبر عن نفسها من خالل انتخابات أن إرادة الشعب هي إرساء لنفوذ السلطات العامة، وعلى هذه اعتبار اإلنسان على 

نزيهة تقوم بشكل دوري عبر اقتراع عام ومتساو وبتصويت سري أو وفقا لعملية معادلة تضمن حرية التصويت. وفيما بعد أكدت 

نتخابات نزيهة نتخب في انتخب وي  على حق املواطن في: أن ي   19662من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لسنة  25املادة 

ضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. كما مما يتجري دوريا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بين الناخبين وبالتصويت السري 

إلى أن سلطة  1994مارس  26اتحاد البرملان الدولي في باريس  الصادر عنأشار اإلعالن العالمي ملعايير انتخابات حرة ونزيهة 

عن ذلك في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على أساس  ر  يعب  و أي دولة تستمد شرعيهها فقط من الشعب،  الحكم في

التصويت السري العادل. ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت مع اآلخرين وأن يكون لصوته نفس الثقل ألصوات 

 .3اآلخرين، وأن تضمن سرية االقتراع

وني لالنتخاب التكييف القان .أ 

  االنتخاب حق شخص ي 

يرى اتجاه من الفقه أن االنتخاب حق شخص ي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا ال يجوز أن ينتزع أو ينتقص منه وذلك 

تأسيسا على نتائج نظرية السيادة الشعبية ومن الفكرة القائلة إن كل فرد من أفراد املجتمع يمتلك جزءا من السيادة الشعبية 

ة الشعبية. و من أبرز زعماء هذا االتجاه جان جاك روسو. وتترتب على هذا االتجاه وأن االنتخاب هو أحد طرق ممارسة السياد

1
649ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري، لسان العرب. الدار المصرية للتأليف والترجمة، الجزء الثاني، مصر، بدون سنة نشر، ص. 
2

 (؛11/11/2017)تم تصفح الموقع في  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html انظر العهد في  
3

 (؛11/11/2017)تم تصفح الموقع في  ree.htmf-f/154-http://www.ipu.org/cnlانظر اإلعالن في الرابط :  
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ع تقييد حق االنتخاب بجعله قاصرا على فئة دون أخرى، لهذا تؤيد هذه املدرسة ال يجوز للمشر   -: أنه نتيجتان رئيسيتان هما

ال يجوز إلزام صاحبه بمباشرته فهو و للفرد في املجتمع حق ب النتيجة الثانية أن االنتخا - االقتراع العام وترفض االقتراع املقيد.

.دول بعض الكما يراه آخرون في الوقت الحالي وتطبقه  اختياري وليس واجبا

 االنتخاب وظيفة 

وظيفة  اباعتباره اإنما وظيفة اجتماعية على كل مواطن أداؤهو هذا االتجاه رأيا يقول إن االنتخاب ليس حقا  يتبنى أصحاب  

أو خدمة عامة للشعب الذي ينتمي إليه. وحسب هذا االتجاه الفقهي فإن ممارسة وظيفة االنتخاب تتطلب شروطا مثل دفع 

ع أنه يجوز للمشر   -الضرائب واملستوى التعليمي، إلخ بحيث يصبح االنتخاب مقيدا بشروطه، وتترتب على هذه الفكرة نتائج هي: 

ما دام االنتخاب وظيفة فإنه يعتبر  -نتخاب فيصبح حكرا على فئة معينة من املواطنين، وضع شروط وقيود على ممارسة اال 

ويجب على الناخب أن يباشر عملية االنتخاب بغرض املصلحة العامة وليس املصلحة  -واجبا وإجباريا وليس اختياريا، 

الشخصية أو مصلحة ناخبيه فقط.

 االنتخاب حق ووظيفة 

يصبح ناخبا عندما يباشر حقه ويسجل نفسه في الجدول االنتخابي ويتحول إلى وظيفة بعد ذلك من ويعني ذلك أن املواطن 

خالل االشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت.

 االنتخاب سلطة قانونية 

د القانون مضمونها وشروطها وتمنح يذهب االتجاه األرجح في الفقه إلى أن االنتخاب سلطة قانونية مقررة للناخب يحد

ع الحق في تعديل شروط االنتخاب للمصلحة العامة، وأن الناخب للمشر  صلحة العامة. ويترتب على ذلك أن للناخبين لتحقيق امل

ال يستطيع التنازل عن حقه أو االتفاق مع غيره على مخالفة القواعد املنظمة ملمارسة هذا الحق بأي شكل.

:أنماط االقتراع .ب 

  أو األكثريةاالقتراع باألغلبية

، ويتميز بجعل 19هذا النوع من أقدم األنظمة االنتخابية؛ إذ هيمن على الساحة االنتخابية إلى غاية منتصف القرن  يعتبر  

عتراف املرشح الحاصل على أغلبية األصوات هو الفائز دون االعتداد باألصوات التي حصل عليها باقي املرشحين؛ فهو يفض ي إلى اال 

بمجموع املقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات.

 :يتم تبني هذا النوع من االقتراع حينما يحصل املرشح على نصف األصوات املعبر  االقتراع باألغلبية املطلقة

باألغلبية % من األصوات(. وفي حالة ما إذا تعذر ذلك، تجرى دورة ثانية يكتفى فيها 51عنها زائد واحد )أي 

وهو املطبق في  .1النسبية لإلعالن عن فوز مرشح معين؛ بحيث تعرف األغلبية في دورتين باألغلبية املطلقة

حيث كان عدد النواب في  .2001إلى غاية منذ االستقالل موريتانيا بالنسبة ألعضاء الجمعية الوطنية فرنسا و 

؛)االقتراع األحادي اإلسمي( الدائرة االنتخابية يتراوح بين نائب واحد ونائبين

 :باألغلبية في دورة واحدة، وتتمثل في فوز املرشح الحاصل على أغلبية  تعرف  االقتراع باألغلبية النسبية

األصوات في دورة واحدة.

إن االقتراع باألغلبية )املطلقة أو النسبية( قد يكون فرديا، وقد يشمل الئحة تضم مجموعة من املرشحين، ونجد على 

نظام الالئحة املفتوحة، أو نظام الالئحة املغلقة،  جدعيد النظم االنتخابية العاملية ثالثة أشكال من نظام الالئحة، فإما أن نص

أو نظام الالئحة املختلطة:

1
 ص ؛(2008،شركة الطباعة والتمثيل التجاري، الطبعة الثانية، يناير : نواكشوط)النظرية العامة للقانون الدستوري واألنظمة السياسية، سيد محمد بن سيد اب،  

 وما بعدها؛ 137
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 :يتميز هذا النوع من اللوائح بكونه يتيح للناخب إمكانية اختيار أو عدم اختيار  نمام الالئحة املفتوحة

مرشحين، لكن في إطار الئحة واحدة دون أن تتاح له إمكانية الجمع بين الئحتين أو أكثر.

 :وهو ما يمنع التبديل في الالئحة؛ بمعنى أن ليس للناخب أن يغير اسما باسم آخر من  نمام الالئحة املغلقة

 .املرشحين املذكورين في الالئحة، بل عليه أن يصوت على إحدى اللوائح املتنافسة بدون إدخال أي تعديل عليها

منذ نشأتها. في انتخابات الجمعية الوطنية بموريتانيا ذا النظامعمل به وقد

 :يعطي للناخب حرية اختيار العدد املطلوب من النواب، مثلما يخول له إمكانية  نمام الالئحة املختلطة

الجمع بين مرشحين من لوائح مختلفة أو تعديل في األسماء املدرجة في الالئحة. 

 :االقتراع بواسطة التمثيل النسبي

االتجاهات السياسية في  معظم، لكونه يسعى إلى تمثيل الصغيرة أكثر إنصافا وعدال لألحزاب السياسيةيعدُّ التمثيل النسبي 

األحزاب السياسية املتنافسة في االنتخابات، عدد كبير من البالد؛ فهو يفض ي إلى توزيع املقاعد على اللوائح املوجودة؛ أي بين 

؛ إذ إلى حد  ما على فكرة منصفة هذا األسلوب يقوم ت بها.ي يضمن لهذه األحزاب التمثيل وفقا لعدد األصوات التي فاز وذلك لك

اعتبار الدولة ، ويتطلب هذا النمط ان مشاركهها في تمثيل إرادة الشعببحماية حقوقها وضم قلياتفئات والشرائح واأليسمح لل

اللوائح ألنه يتطلب التصويت على مجموعة مرشحين تضعهم إلى دوائر انتخابية كبرى،  والياتهاأو  هاإقليمتقسيم دائرة واحدة أو 

على نسبة األصوات التي حصلت عليها، ضمانا  االتي حصلت على أغلبية األصوات وتلك التي حصلت على أقل األصوات، بناء

بالتمثيل البرملاني كما هو الشأن في  اب الكبيرة فقطلتمثيل الهيآت الصغرى والكبرى في البرملان والحيلولة دون استئثار األحز 

 االقتراع باألغلبية.

ا كان التمثيل النسبي بسيطا في مبدئه القائم على توزيع املقاعد على اللوائح حسب نسبة األصوات التي حصلت عليها، وإذ

، كما أنه يعمل بشكل بحيث يتطلب املرور من مجموعة من العمليات واإلجراءات ،فإنه يحمل بعض التعقيدات في تطبيقه

في اإلضافة إلى نمط االقتراع األكثري بتم تطبيقه قد و  .ترسخت فيها قوة األحزابأفضل في الدول العريقة في الديموقراطية والتي 

.حسب قاعدة أكبر البواقي 2001سنة انتخابات الجمعية الوطنية املوريتانية منذ 

 النمام االنتخابي املختلط

ويوجد  االنتخابي حسب التمثيل النسبي.رئيسيين أي النظام االنتخابي األكثري والنظام ويعني الجمع بين نظامين انتخابيين 

يطبق بالنسبة للجمعية . و تناسب العضوية املختلطةونظام  النمام االنتخابي املتوازي شكالن للنظم االنتخابية املختلطة هما: 

أي منهما ال يستند توزيع املقاعد في النظام املختلط في ظل حيث  النمام املختلط املتوازي  2001الوطنية في موريتانيا منذ 

)االنتخاب األكثري والنسبي( على ما يحدث في النظام اآلخر.

  1978-1959: النمام االنتخابي للجمعية الوطنية في موريتانياجذور  .2

وهو في ظل دستور صدر بعد االستقالل الداخلي  1960في العام الجمهورية اإلسالمية املوريتانية عن فرنسا ت استقل 

هذا الدستور مشروع واقترح  1961مايو  20في  بعيد االستقالل . وتمت صياغة دستور جديد19591 الدستور الصادر في مايو

وانتقال من نظام برملاني إلى نظام  1959وهو تعديل لدستور من طرف الحكومة على الجمعية الوطنية التي صادقت عليه، 

 (9)املادة  1965فبراير سنة  12أهمها تعديل  1978و  1961عدة مرات بين عامي  على هذا الدستور  تتعديال  ترئاس ي. وقد أجري

 .في الجمعية الوطنية يحتكر ترشيح ممثلي الشعب كحزب وحيد للدولة حزب الشعبيفرض و 

منها أربعة انتخابات في عهد املختار وطنية  اتجمعي 9ات لتشكيل منذ استقالل موريتانيا حتى اآلن انتخابفي الفترة نظمت 

على مقعدا(  40على  مترشح تقريبا تنافسوا 150) 1959مايو  17بما في ذلك الجمعية الوطنية املنتخبة في ( 1978-1959داداه )

1 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie, première année, numéro spécial, 

mercredi, 13 mai 1959, 

Page 203
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وصادقت من حزب التجمع املوريتاني وقد شهدت هذه الجمعية استقالل البالد  لةمشك  ثر انتخابات شاركت فيها الئحة واحدةإ

ل النظام املوريتاني من نظام برملاني إلى نظام رئاس ي وتم تمديد واليهها لسنة.على تحو  

باالقتراع العام  1 1959 إبريل 01الصادر في  004-59انطالقا من األمر القانوني رقم آنذاك  لت الجمعية الوطنيةوقد تشك 

في دور واحد بدون مزج وال تصويت تفضيلي وال الئحة ناقصة  الئحة األكثري الر السري ملدة خمس سنوات باقتراع املباش

: مركز واليات نائبا( وتضم 19) 1 رقمالدائرة دائرتين انتخابتين هما  تحديدمن هذا األمر القانوني  2املادة وانبثق عن (، 1)املادة

: كيدي ماغا، واليات وتتكون من والدائرة الثانيةنواذيب( وآدرار وإنشيري والترارزة ولبراكنه  وكوركول ، داخلة باي دليفريي )

املختار داداه  املترشحتين الرئيسإحدي الالئحتين وقد ترأس . 2نائبا( 21لعصابه، الحوض الغربي، الحوض الشرقي وتكانت )

من األمر القانوني بالنسبة لتصاريح الترشح  18وقد جاء  في املادة  سيد املختار انجاي. السيد آنذاك والثانية الزعيم اآلخرنفسه 

وال  ما يلي: يمكن فقط لألحزاب السياسية القائمة منذ فترة ال تقل عن ثالثة أشهر عند تاريخ إيداع الترشحات تقديم مترشحين

 في خطوة في اتجاه نظام الحزب الواحد، وذلك تخضع لهذا الشرط ائتالفات األحزاب التي تجمع أحزابا سياسية قائمة قبل ذلك

 . والقطيعة مع التعددية السياسية قبيل االستقالل

كسابقهها نائبا  40النتخاب  الئحة وطنية واحدة ترشحت لهاو  1965الجمعية الوطنية الثانية في شهر مايو انتخبت 

الئحة عن طريق اقتراع ( ملدة خمس سنوات 1965إبريل  03بتاريخ  65.070من القانون رقم  1 باالقتراع العام املباشر)املادة

دت فترة انتداب هذه الجمعية الوطنية مد  و ، تصويت تفضيلي وال الئحة غير مكتملة في شوط واحد بدون مزج والأيضا  ةاألكثري

الذي نشأ من  حزب الشعب املوريتانيبا واحدا هو حز يمثل النواب املذكور من القانون  17وحسب املادة لسنة كسابقهها. 

يحتكر تقديم  في البالد كحزب وحيدريتاني وذلك بعد اعتماد حزب الشعب املو  1961اندماج األحزاب القائمة في العام 

  .الترشحات

الرابعة أما الجمعية الوطنية  نائبا. 50تكونت من  1971في أغسطس  بنفس الصيغةثالثة انتخبت جمعية وطنية  بعد ذلك

لغربية( )تيرس ا 13نواب بالتعيين للوالية  7نائبا أضيف إليهم  70قد تكونت من ف 1975في مايو وفق نفس نمط االقتراع املنتخبة 

الحرب ودخول موريتانيا لقة بتقاسم الصحراء الغربية مع املغرب عاملتاتفاقية مدريد موريتانيا على إثر بعد التحاق هذه الوالية ب

 .حول هذا اإلقليم

 إلغاء املؤسسات املنتخبة، تم 1978العاشر يوليو  فيبعد سقوط نظام الرئيس املختار داداه وحلول السلطات العسكرية 

خت 1989و 1987و 1986مع إدخال انتخاب املجالس البلدية في و ، وعلى رأسها الجمعية الوطنية 1986إلى غاية  ت مكانة رس 

أكتوبر  20بتاريخ  87-289األمر القانوني  بصدور ، وذلك في املجالس البلدية الجديدة هباعتمادفي البالد نمط االقتراع األكثري 

كما  ،بالنسبة للجمعية الوطنيةفيما بعد  1991يوليو  20دستور وتبناه  بهذا النظامتم التمسك املتعلق بالبلديات حيث  1987

-1992املختلفتين:  افي مرحلتيهفي ظل هذا الدستور وذلك  ةاالنتخابي ألنظمةلآلثار السياسية لفيما يلي نعرض و  .الحقا سنرى 

ونظام التمثيل  بين نظام األكثريةاملتوازي )النظام املختلط  اآلنإلى  2001( ثم املرحلة الثانية من ةنتخاب األكثري)نظام ا 1996

.(باستخدام قاعدة أكبر البواقي النسبي

والجمعية الوطنية النمام الحزبيعلى للجمعية الوطنية تأاثير النمام االنتخابي   :الأوّ 

ولكن أن العالقة بين النظام االنتخابي والنظام الحزبي هي عالقة دورانية بمعنى أن كال منهما يؤثر على اآلخر  البعض يرى 

لها، وتكت   تشرذمهاتماسكها و و ومشاركهها  األحزاب السياسيةعلى عدد بشكل خاص  يؤثرالنظام االنتخابي ن يمكن القول أيضا إ

1
 Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie, numéro spécial mercredi 6 mai 1959, 

2
والقوانين املنشورة فيها بالعربية وقبل  الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانيةالقانونية في تم الرجوع لفائدة هذه الدراسة إلى النصوص   

بالعربية والفرنسية خالل فترة الدراسة باإلضافة إلى أرشيف اللجنة  وإلى نتائج االنتخابات في جريدتي الشعب وأوريزون( 1959بالفرنسية )منذ  1989

.2014إلى  2012( وفيما بعد  أثناء فترة العمل الباحث فيها من 2009و  2006تخابات )في الوطنية املستقلة لالن
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وبين نظام القائمة النسبية وبين ، من جهة الحزبيالنظام ثنائية أيا كانت صورته وبين  كثريةاأل ويربط الفقه الدستوري بين نظام

 .1وعلى رأس هؤالء الفقهاء الفرنس ي موريس ديفيرجيمن جهة أخرى  التعددية الحزبية املفتوحة

تشترك في ساهم في صياغة السياسات العامة و دورا ال غنى عنه في أي نظام ديموقراطي، فهي تتلعب األحزاب السياسية إن 

ذلك ال تعيش في  وقياداتها هي التي تحكم الدول، واألحزاب في ،تحديد الخيارات التي يفاضل بينها املواطنون في الشؤون العامة

السياق النظام االنتخابي الذي يحدد قواعد النسق أو من أهم معطيات هذا م الذي تعمل فيه و العا ر بالنسقفراغ وإنما تتأث

عن األمانة في التمثيل. فمن املستحيل أن تساوي نسبة يبتعد بصفة عامة  ةاقتراع األكثرينظام ويرى البعض أن تنافس األحزاب. 

 .2على مقاعد أكثر مما يستحق أو أقل من حصته الحقيقيةاألصوات إلى نسبة املقاعد عددا صحيحا، فالحزب إما أن يحصل 

والشك أن التطور الديموقراطي مشروط بتوفير اآلليات الكفيلة باستيعاب مختلف القوى السياسية وتوسيع وتنظيم مشاركهها 

الديموقراطية في  س أساليب ممارسةالنظام االنتخابي بمثابة امليكانيزم الذي يضبط العملية السياسية ويكر  إن السياسية. 

شكلها االنتخابي بالنسبة لألفراد وأيضا لألحزاب السياسية التي تتنافس فيما بينها ومن ثم ضمان التداول السلمي على السلطة 

يعتقدون أن العالقة بين النظامين الحزبي كما ذكرنا، . ومع أن الكثيرين 3وإتاحة الفرصة أمام مختلف القوى السياسية

 مون بدور النظام االنتخابي في املحافظة على هيكل الحياة الحزبية وعدد األحزاب.القة تأثير وتأثر إال أنهم يسل واالنتخابي هي ع

ت  والتعبير في تكوين اإلرادة السياسية تساهم األحزاب والتجمعات السياسية أن من الدستور املوريتاني على  11املادة نص 

السياسية وتمارس نشاطها بحرية، بشرط احترام املبادئ الديمقراطية، وشرط أن ال تمس من تتكون األحزاب والتجمعات و . عنها

يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل و  خالل غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة األمة والجمهورية.

يحق لكل وأنه  سنوات باالقتراع املباشر. 5معية الوطنية ملدة : ينتخب نواب الجأنه فقد جاء فيها 47املادة أما  األحزاب السياسية.

سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ  25مواطن موريتاني متمتع بحقوقه املدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره ال يقل عن 

أعضاء البرملان وعددهم وعالواتهم  شروط انتخاب ا يحددنظامي اقانون أن 48نت املادة و بي   سنة. 35إذا كان عمره ال يقل عن 

 شروط انتخاب األشخاص الذين يقومون في حالة شغور أيضا القانون النظامي  وينصكما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض. 

منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.

  الكبيرهيمنة الحزب  : 1996إلى  1992من  ةاألكثرينمام  .1

في تقوية في هذه املرحلة لم يفلح نظام األكثرية املطبق بالنسبة النتخابات الجمعية الوطنية  الحقيقة أنه في موريتانيا

ل الذي الحزب املهيمن حزب واحد هو في تقوية فقط بل إنه نجح ، ألحزاب والنظام الحزبيا على غيره من  بسط سيطرته وتغو 

إذا ما نظرنا إليه الحزبية غير التنافسية فئة األنظمة  من ضمنبصفة عامة آنذاك املوريتاني النظام الحزبي يعتبر إذ  األحزاب

قد آملوند  وكان وجود حزب واحد يسيطر على السلطة. هي الذي اعتمده سارتوري، وأهم خصائص هذه األنظمة لتصنيفل وفقا

الحزب و  سلطي والنمط املهيمن غير التسلطي. هي: النمط الشمولي، والنمط التالحزبية  النظمين ثالثة أنماط فرعية من بميز 

هو ذلك الحزب الذي يحكم لوحده في نظام معين والذي ال يخش ى من التداول مع  G Sartori 19764 حسب تصنيف املهيمن 

 .ر حزب آخر بسبب سيطرته املتواصلة ونجاحه املتكر 

؛ و موريس ديفرجي، األحزاب السياسية، 28، ص (2001، 4مجلة الديموقراطية العدد )النظم الحزبية واملشاركة السياسية،  حمدي عبد الرحمن، 1

؛226(، ص 2011الهيئة العامة لقصور الثقافة، ترجمة علي مقلد وعبد املحسن سعد،) القاهرة: 
 ؛ 140،مرجع سابق، ص عصام نعمه اسماعيل 2
؛462(، ص 2011النظم االنتخابية وعالقهها باألنظمة الحزبية،) دفاتر السياسة والقانون، العدد الخاص آفريل  بوشنافه شمسه، 3

4
  Marty, Marianne, political parties, neo-patrimonialism and democracy, (University of Bordeaux, To the 

ECPR, workshop on parties, party systems, and democratic consolidation, Grenoble, 6-11 april 2001)     في

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/00557fd6-9166-4a93-a02d-4a4cf050ee40.pdf   م تصفح املوقع في )ت

(؛11/11/2017
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 مقاطعة املعارضة :1992مارس  13-6انتخابات  .أ 

تحديد النظام االنتخابي للجمعية الوطنية لقانون نظامي وذلك كما فعل بالنسبة  48في مادته ، الدستور املوريتانيترك 

تخاب املتعلق بان 19911أكتوبر  7بتاريخ  1991-28من األمر القانوني  3املادة  أوضحتقد و  لالنتخابات الرئاسية والبلدية. 

ويكون:  ،أنه: يتحدد عدد أعضاء الجمعية الوطنية تبعا لعدد سكان الدائرة االنتخابية النواب في الجمعية الوطنية

  نسمة؛ 31000نائبا واحدا في الدوائر االنتخابية التي يقل عدد سكانها أو يساوي

 ( في الدوائر االنتخابية التي يزيد عدد سكانها على 2نائبين )نسمة؛ 31000 

.(7)انظر الجدول رقم  والذي سنراه فيما بعد القانون  نتخابية تبعا للجدول امللحق بذلكويتم توزيع الدوائر اال 

أحد املترشحين على األغلبية من  في دور واحد إذا حصل حادي اإلسمياالقتراع األ فقد جاء فيها أنه: يكون  24املادة أما 

أي من املترشحين على األغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها يجري دور ثان في أول يوم جمعة  لاألصوات املعبر عنها. وإذا لم يحص

وات يتم اختيار وال يمكن أن يترشح في الدور الثاني إال املترشحان اللذان حصال على أغلبية األصوات، وفي حالة تعادل األص موال.

نها ينتخب في الدور وفي حالة تعادل األصوات املعبر ع وتكفي األكثرية البسيطة في الدور الثاني. املترشح األكبر سنا للدور الثاني.

 ويتسم النظام األكثري كما هو معروف بالسهولة والبساطة. قتراع املترشح األكبر سنا.الثاني من اال

  النص على تم   25وفي املادة 
 
: يكون اقتراع الالئحة في دور واحد إذا حصلت إحدى اللوائح على األغلبية من األصوات هأن

من األصوات حسب التمثيل  % 10املعبر عنها، ويتم توزيع املقاعد املتنافس عليها بعد إقصاء اللوائح التي حصلت على أقل من 

 النسبي مع استخدام القاسم االنتخابي ومنح الباقي لالئحة التي فازت بالترتيب األول.

وإذا لم تحصل أي من اللوائح في الدور األول  على األغلبية املطلقة من األصوات املعبر عنها يجري دور ثان، وال يمكن أن 

تان حصلتا على أغلبية األصوات، وتحصل كل واحدة من الالئحتين على عدد من املقاعد يشترك في الدور الثاني إال الالئحتان الل

ويمنح الباقي لالئحة التي فازت بالترتيب األول. يتناسب مع األصوات التي حصلت عليها.

 .''ويعلن فوز املترشحين املنتخبين باقتراع الالئحة حسب ترتيب تسجيلهم في اللوائح

، من طرف وزارة الداخلية 1992 مارسفي  الذي تم على أساسه تنظيم انتخابات الجمعية الوطنية تلك هي أحكام القانون 

بترشيح املستقلين في مجتمع تقليدي تسود فيه القبيلة والعشيرة  سمحلم يقيد الترشح بتقديمه من قبل األحزاب بل وهو نص 

، املعارضةمثلما طالبت بذلك بين القوى السياسية الحية   ''الوطنياملؤتمر ''تنظيم حينئذ  تقد رفض ت الحكومةكانو  .واإلثنية

 بل قامت ،لتحقيق االنتقال التوافقي نحو الديموقراطيةفي الدول اإلفريقية التي انعقدت املماثلة  على غرار العديد من املؤتمرات

 ''الجبهة املوحدة للتغيير''تأسست  وبعد خروج هؤالء من السجن، .املطالبين بذلك املؤتمر سجن زعماء املعارضةبالحكومة 

(FDUC)  وذلك قبيل الترخيص بتأسيس األحزاب السياسية )يونيو  2اتحاد القوى الديموقراطيةحزب التي أصبحت فيما بعد

العام  مارس 13و  6 فيالتعددية األولى الجبهة املوحدة للتغيير االنتخابات التشريعية كتلة قاطعت املعارضة من وقد ، (1991

19923. 

 ،1992 في مارس أحمد منيهالعقيد في عهد وزير الداخلية األسبق املرحوم التعددية األولى في البالد االنتخابات هذه نظمت 

املستقلين والحزبيين في مكاتب هوية وعدم تمثيل املترشحين الت ابطاقنوعية و  يل الناخبينسجتصعوبة من عانت إدارتها و 

دائرة  53في مقعدا  79تم فيها التنافس على التي  االنتخابات  هذه خاضوقد  .باإلضافة إلى غياب املراقبة االنتخابيةاالقتراع 

حزبا(  14)يبلغ عدد األحزاب آنذاك  سياسيةثمانية أحزاب مترشحا من  143مترشحا من بينهم  223 الئحة تضم 159 ،انتخابية

؛688-687ص  -، ص1991أكتوبر  30، بتاريخ 769الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، العدد رقم 1
2
 Baduel Pierre-Robert, la difficile sortie d’un régime autoritaire. Mauritanie : 1990-1992, (Revue du 

Monde Musulman et de la Méditerranée, N° 63-64, 1992). P 233.  
؛6، ص 1992مارس  17 الشعبعن من يدافع أحمد ولد داداه،   3
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 . شيخنا محمدي الفقيهد اآلثار السياسية لألنظمة االنتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

مترشحا( وحزب  39مرشحا( والتجمع من أجل الديموقراطية والوحدة ) 77هي: الحزب الجمهوري الديموقراطي االجتماعي )

مترشحين( و االتحاد من أجل  10الطليعة الوطنية )اتجاه البعث العربي االشتراكي( واالتحاد الشعبي االجتماعي الديموقراطي )

مترشحين(  وحزب الوسط الديموقراطي املوريتاني وحزب العمل  5حزب املوريتاني للتجديد )البناء والتخطيط )مترشحان( وال

  .1مترشحا 82والئحة(  58مترشح( واملستقلون ) 1والوحدة الوطنية )

ات الرئاسية في بداية تنظيم االنتخابعقب ( و 1991د االستفتاء على الدستور الجديد )يوليو تم تنظيم هذه االنتخابات بع

االنتخابات  (الجمهورية رئيسرأسه ي) الحزب الجمهوري الديموقراطي االجتماعيوعلى رأسهم  . حسم املترشحون 1992العام 

 34منافسات الشوط الثاني  قاعد الجمعية الوطنية وبقي فيم منمترشحا  62 على بنسبة كبيرة في الشوط األول حيث حصل

مقاعد  9املستقلون على وفي نفس الشوط حصل في الشوط األول  دائرة انتخابية. 12مقعدا في  17 مترشحا يتنافسون على

 وحزب التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة على مقعد واحد.

زب الجمهوري الديموقراطي هي: الحفقط أحزاب  3من لت الجمعية الوطنية األولى املنتخبة تشك بعد الجولة الثانية و 

القريب من الرئيس  كل من التجمع من أجل الديموقراطية والوحدةمقعدا و  67 حصة األسد أي الذي حصل على جتماعياال 

مقاعد للمستقلين  10 لكل واحد منهما وواحد مقعد  غير البعيد هو اآلخر من الرئيس على و الحزب املوريتاني للتجديد  وحزبه

 يعود أغلبهم إليه بعد انههاء االنتخابات. الذينأصال و  أو من أعضائه الجمعيةمن الحزب املهيمن في أيضا قريبين الذين يعدون 

ة 39وقد شملت هذه الجمعية الوطنية تمثيل  نت انتخاباتها تأثير القبلية والجهوية والنعرات التقليدية بصفة عام   .  2قبيلة وبي 

باملائة فقط جعلته  66صوتا أي نسبة  456237صوتا من أصل  301349حصل الحزب الجمهوري في هذه االنتخابات على 

مقعدا. 79من  67ينال 

 -: منهامشاركهها بعدة مطالب ربطت األحزاب املقاطعة لالنتخابات  كانتكت املعارضة في نزاهة وشفافية االنتخابات، و شك 

إطالق سراح  -يستعد الجميع لها، تأجيل االنتخابات حتى  -اإلشراك في اإلشراف على االنتخابات وصياغة القانون االنتخابي، 

   .3كفالة الحريات العامة والفردية -جميع املعتقلين السياسيين، 

ب الجمهوري الديموقراطي االجتماعي فقط من الحز  كانتجمعية الوطنية أن تركيبة ال هذه االنتخابات األولىيتضح من 

استطاع من  ساحقةوحزبين صغيرين يدوران في فلكه وثلة من املستقلين. وبذلك نال هذا الحزب وضعية الحزب املهيمن بأغلبية 

بفضل عوامل على رأسها على نحو ال يخش ى فيه منافسا وذلك خاللها التحكم في قواعد اللعبة على مستوى الجمعية الوطنية 

في عملية  وتأثيرها في املجتمع املوريتانيوالعشائرية والفئوية القبلية  الصراعات استغالل نظام االنتخابي الذي يخدمه وبسببال

د الصراع السياس ي بمناسبة االنتخابات،  مما ألقى بظالله على مجمل العملية االنتخابية والحياة السياسية والحزبية وقي 

.وشكوك من احتمال العودة إلى املربع األول في سنوات االستقالل أي نظام الحزب الواحد التعددية الشكلية وأثار مخاوف

 في الشوط األول املعارضة  مشاركة: 1996 أكتوبر انتخابات .ب 

 
 
سنوات من مارس  5كما هو واضح من كون الجمعية الوطنية تمتد فترة انتدابها بقليل ظمت هذه االنتخابات قبل أوانها ن

 204 بمشاركةولد عبد الجليل  اهالد   مدني هو  وزيرفي عهد  1996أكتوبر  18و 11في يومي  أجريت، حيث 1997 إلى مارس 1992

 26) واتحاد القوى الديموقراطية عهد جديدالئحة(  52)هي: الحزب الجمهوري الديموقراطي االجتماعي حزبا  13 الئحة من

واالتحاد من أجل الئحة(  11) من أجل الديموقراطية والوحدة ، والتجمعالئحة( 15) ، والعمل من أجل التغييرالئحة(

لوائح(  5)وحزب الطليعة الوطنية  الئحة(  1) ب واالتحاد من أجل الديموقراطية والتقدمالئحة(  11)( أ)الديموقراطية والتقدم 

نتخابات هي: اتحاد القوي الديموقراطية / عهد جديد، التحالف الشعبي التقدمي، اتحاد ، واألحزاب التي قاطعت هذه اال 1992فبراير  18انظر الشعب  1

قوى التقدم، حزب العدالة الديموقراطي، حزب الحرية واملساواة والعدالة،واالتحاد االجتماعي الديموقراطي.
.67، ص )1996والدراسات العربية، القاهرة رسالة ماجستير، معهد البحوث (البرملان املوريتاني،  محمد األمين ولد اشبيه، 2
3

؛23ص  نفس المرجع السابق 
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والتحالف الشعبي الئحتان(( ، االتحاد الوطني من أجل الحرية وايدموقراطية )الئحتان(، وحزب العمل والوحدة الوطنية )

 الئحة(،1الحزب الوحدوي الديموقراطي االشتراكي ) ،الئحة(1) واالتحاد الشعبي االجتماعي الديموقراطي الئحة( 1) التقدمي

جرى و  . الئحة في الشوط األول  42وقد فازت في هذه االنتخابات ، الئحة( 56ملستقلون )وا. الئحة(1حزب الوسط الديموقراطي )

هي: دار النعيم، السبخة، تيارت، عرفات، سيلبابي، ولد ينج، مونكل،  فقط دائرة انتخابية 11في الئحة  22بين الشوط الثاني 

 ولوائح حزبية )اتحاد القوى الديموقراطية/عهد جديد الئحة(11) باركيول، نواذيب، كيهيدي، والته. وكلها بين الحزب الجمهوري

 . (6) ، أو مستقلةلحزب مع حزب الطليعة الوطنيةلوائح( و تحالف هذا ا 3)

حسمت في الشوط ا مقعد 63من مقعدا  61ب  الديموقراطي الجمهوريالحزب قاطعت املعارضة الشوط الثاني بعد فوز 

الديموقراطي جاءت به هذه االنتخابات هو كثرة اللوائح املتحالفة التي تحاول إلحاق الهزيمة بالحزب الجمهوري  وأهم ما األول.

وقد سمح  .األكثري القائم يبسبب النظام االنتخاب له وهو األمر الذي لم تستطع النجاح فيهاالجتماعي املهيمن ومواجهة تغو  

النتخابات بالحضور في مكاتب التصويت واملراقبين األجانب. ولكن ضبط الحالة خالل هذه االنتخابات ملمثلي األحزاب املترشحة ل

.يكن قد انتهىلم  1995دأ قبل ذلك في العام املدنية الذي ب

 -1992: الجمعية الوطنيةو  النمام الحزبيعلى  تأاثير النمام األكثري مؤشرات  :1 الجدول رقم

1996 

السنة / 

املؤشرات 

عدد 

أعضاء 

الجمعية 

الوطنية

عدد 

األحزاب 

املرخصة

عدد 

األحزاب 

  املشاركة

العدد 

العام 

للمرشحين

عدد 

األحزاب 

املمثلة 

ترشحات 

األحزاب 

وتمثيلها

الحزب 

الجمهوري 

الديموقراطي 

االجتماعي

اتحاد القوى 

الديموقراطية 

عهد جديد

الحزب 

املوريتاني 

للتجديد

العمل 

من 

أجل 

التغيير

لتجمع ا

من 

أجل د 

و و

املستقلون 

199279
148

770503981الترشحات3 223

67010.110النواب

199679
2113

204
3

79700151156الترشحات

7000117النواب

؛1996أكتوبر -سبتمبرو  1992مارس -فبرايرالباحث من :جريدة الشعب،  إعداد: جدول من املصدر

 متوسطة لألحزابمشاركة مقاطعة /دائرة(  53)نظام االنتخابي األكثري في الدوائر الصغيرة الخ رس   1ن الجدول رقم بي  كما ي  

ةمن  ة املنافسة بين القوائم املستقلةحد   تلحزب الجمهوري الديموقراطي االجتماعي ورفعلهيمنة و  الوالءات والنعرات  شد 

ة مشكلة التمثيل من زادمما  ةن التمثيل في الجمعية الوطنياملعارضة ع تبعدقبلية والعرقية وأ ال األمر الذي أسفر عن وهو ، حد 

في انتخابات  باملائة 20 التي لم تتجاوز الناخبين مشاركة بسبب ضعف إجراء انتخابات بلدية سابقة ألوانها قرار الحكومة 

حراك الشارع ارتفاع  بعداالحتقان السياس ي ة حد  إضافة إلى ارتفاع ، %14وفي بعض الدوائر كانت أقل من  1999البلديات سنة 

في الفترة العالقات بين موريتانيا وإسرائيل بافتتاح السفارة اإلسرائيلية في نواكشوط االتصاالت و املظاهرات املناوئة إلقامة و 

 وحظر بعض الصحف. 1999إلى  19951من

األصوات املعبر  541849صوتا من مجموع  352482على  1996لسنة حصل الحزب الجمهوري في االستحقاق االنتخابي 

من  باملائة فقط 65تناهز مقعدا من املقاعد التسعة والسبعين،  وهي نسبة مائوية  70نه من االستحواذ على مك عنها، مما 

. بشكل شبه مطلق األصوات توضح إلى أي حد كان النظام االنتخابي املعمول به في خدمة الحكومة وحزبها الذي بسط هيمنته

1
Hindou Mint Ainina, les baathistes et le pouvoir, un adieu ou un au-revoir, Le calame du 

12/12/1995 ; 
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ن من تمثيل ير النظام االنتخابي املتبع وتقييده للتعددية الحزبية التي باتت شكلية تقريبا ولم تمك أوضحت تأثتلك االمور 

إلى األوضاع  ، كما أدتبل إن هذه الجمعية حافظت على تشكيلهها من لون سياس ي واحد ذي بال لألحزاب في الجمعية الوطنية

إصالح على املنظومة االنتخابية تم تطبيقه بمناسبة انتخابات الجمعية ظهور ضرورة إلدخال تأزم واحتقان سياس ي وبالتالي إلى 

.2001الوطنية في عام 

 إلى اآلن -2001 : لمعارضةلضعيف  تمثيلو نة الحزب الكبير هيم  :التمثيل املختلط املتوازي نمام  .2

العالقات مع إسرائيل وانخفاض ت مقاطعة املعارضة لالنتخابات في سنوات التسعينات وتفاقم االحتقان الشعبي ضد أد  

موجبها إقرار التمثيل النسبي إلى إجراء إصالحات في القانون االنتخابي ألول مرة تم ب 1999املشاركة في االنتخابات البلدية لسنة 

يا نظاما مختلطا دوائر باإلضافة إلى النظام االنتخابي األكثري وبذلك أصبح النظام االنتخابي للجمعية الوطنية في موريتان ثالثةفي 

 متوازيا )ال تؤثر نتائج أحد النظامين على نتائج النظام اآلخر(.

ذا الحزب النظام النسبي يحمي أي حزب جديد ويسمح لناخبيه أن يقترعوا له ويكون لتصويههم أثر في إظهار قوة هإن  

حيث لجم اندفاعها كبر وأسرع مما هي في فرنسا يمار مثال، عرفت الشيوعية بفضل النظام النسبي نموا أوفاعليته. ففي أملانيا فا

ساعد على تثبيت األحزاب القوية البنية املتراصة  1945.وفي فرنسا لوحظ إن إدخال التمثيل النسبي سنة ةقتراع األكثريبواسطة ا

مثيل النسبي مثل الحزب االشتراكي والحزب الشيوعي وحتى الحركة الجمهورية الشعبية. وكدليل معاكس يمكن الزعم أن الت

  .19561كرس الفشل الكامل لحزب ديغول املسمى التجمع البرملاني الفرنس ي في مجهوده من أجل التماسك في سنة 

املختلط املتوازي نتائج النظام االنتخابي فإلى أي مدى كانت تلك املقوالت صادقة في حالة موضوع دراستنا هذه وما هي 

فيما يلي. ما سنحاول توضيحهذلك  موريتانيا؟للجمعية الوطنية في 

تمثيل املعارضة : 2001أكتوبر  26و  19انتخابات  .أ 

ما  أضيفحيث  2 2001فبراير 7الصادر في  028-2001بموجب القانون للجمعية الوطنية  انتخابيإصالح أول إجراء  تم  

:السابقةالتي جرت على أساسها االنتخابات املتعلقة بنمط االقتراع و  23يلي إلى نص املادة 

 ثالثة نواب لكل من الدائرتين االنتخابيتين في نواذيبو وسيلباي؛

 أحد عشر نائبا للدائرة االنتخابية املوحدة في نواكشوط؛ 

وبموجب نفس القانون بنائب لكل منهما.  نواذيب وسيلبابي نائبا بسبب زيادة دائرتي 81إلى  79وبذلك ارتفع عدد النواب من 

لت . و اب السياسية املعترف بها قانونيااألمر القانوني ليصبح تقديم املرشحين للنواب حكرا على األحز من  22لت املواد عد   عد 

على أن: املقاعد يتم التنافس عليها بالتمثيل النسبي مع استعمال القاسم االنتخابي و منح باقي  أصبحت تنصالتي  25املادة 

   املقاعد على أساس نظام الباقي األكبر من األصوات التي حصلت عليها اللوائح. وذلك بترتيب التسجيل في اللوائح.

، للمحافظة على وجودها وتشجيع مشاركهها السياسية تمويل األحزابيتعلق بتشجيع و أيضا لرفع املشاركة و جد  جديد  وقد

في مادته يتعلق بانتخاب النواب بالتمثيل النسبي   2001فبراير  7بتاريخ  030-2001القانون  بموجباإلصالح القانوني  نص حيث

مبلغ يسجل في ميزانية : يمكن لألحزاب السياسية املعترف بها قانونا االستفادة من مساعدة مالية من الدولة بهعلى أن 20رقم 

الدولة. وتتكون هذه املساعدة من:

 134 -133،مرجع سبق ذكره،  ص عصام نعمه اسماعيل 1
2

؛2001مارس  15بتاريخ  994الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد رقم  
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 . شيخنا محمدي الفقيهد اآلثار السياسية لألنظمة االنتخابية للجمعية الوطنية في موريتانيا 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

مساعدة سنوية تحدد بالتناسب مع عدد األصوات التي تم الحصول عليها من طرف األحزاب السياسية في الشوط األول 

الدولة باألصوات املعبر لالنتخابات البلدية األخيرة؛ ويتم الحصول على الضارب من خالل العالقة بين املبلغ املخصص في ميزانية 

 عنها على املستوى الوطني.

باملائة على األقل من األصوات  1مساعدة جزافية إضافية قدرها خمسة ماليين أوقية لألحزاب السياسية التي حصلت على 

 .املعبر عنها على املستوى الوطني خالل االنتخابات البلدية األخيرة

املعارضة عن الجمعية هذه نائبا من املعارضة ألول مرة بعد أن غابت  11انتخاب من اإلصالح االنتخابي الجديد ن مك قد و 

1996.1وحصلت على نائب واحد في انتخابات  1992تماما في سنة  الوطنية قبل ذلك

وحافظ على هيمنته ولكن مقعدا  64 أيضا 2001سنة  انتخابات وري الديموقراطي االجتماعي فيحصد الحزب الجمه

على الجمعية بدون منازع ستمر في السيطرة املطلقة في الجمعية الوطنية بستة مقاعد ومع ذلك ا بشكل طفيفراجع تمثيله ت

 يؤثر علىأن ما تم إدخاله من تمثيل نسبي لم باملائة، مما يعني  51صوتا من مجموع األصوات بنسبة  285623الوطنية فائزا ب 

 عد واألصوات في الجمعية الوطنية بسبب غلبة النظام األكثري املطبق في الدوائر الصغيرةتقاسم املقاعلى النتيجة العامة وال 

. باملقابل ارتفع قليال واقتصار التمثيل النسبي على العاصمة نواكشوط وكل من نواذيب وسيلبابي وضعف األحزاب املعارضة

ى و صوتا وفاز تكتل الق 30802أن جمع مقاعد بعد  4تمثيل املعارضة حيث حصل حزب العمل من أجل التغيير على 

مقاعد،  أما أحزاب األغلبية فقد فاز  3صوتا، ونال حزب اتحاد قوى التقدم  31363الديموقراطية بثالثة مقاعد بحصوله على 

صوتا، وحزب التجمع من أجل الديموقراطية  53764عد بعد أن نال امنها االتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم بثالثة مق

 .2صوتا والجبهة الشعبية حصلت على مقعد واحد 45364الوحدة بثالثة مقاعد بفوزه ب و 

، حيث مثلت املعارضة ألول مرة بثالثة ذلك هو املشهد في آخر جمعية وطنية تنتخب في ظل عهد الرئيس معاوية الطايع

كانته مبال منافس وبقيت للحزب املهيمن  مقعدا هي مجموع أعضاء هذه الجمعية الوطنية 81أصل  من مقعدا 11أحزاب و

سهل مهمة فوز الحزب املهيمن بسبب النظام االنتخابي الذي الكبير من املقاعد بأغلبية ساحقة غاب عنها املستقلون  والعدد

. وبفعل الحظر الذي تقرر على ترشيحات املستقلين

 جمعية وطنية تعددية: 2006ديسمبر  3نوفمبر و  19انتخابات  .ب 

في اإلطاحة بالرئيس معاوية الطايع الذي كان خارج البالد واستلم املجلس العسكري  2005أغسطس  03انقالب نجح 

ثت فترة انتقالية ال تزيد على دللعدالة والديموقراطية الحكم برئاسة العقيد علي محمد فال، وتم تعليق العمل بالدستور وأح

دة ثالثة فقرة جدي 20063أغسطس  28الصادر في  033-2006انوني رقم األمر الق بموجب 2006سنة  تعديالت أجريتو  سنتين

: تتكون الجمعية الوطنية باإلضافة املتعلقة بعددهم وطريقة انتخابهم حيث جاء فيها من قانون انتخاب النواب 3إلى نص املادة 

وتخصص هذه  نائبا، 95الجديدة إلى  ، ليصل عدد أعضاء الجمعية الوطنيةنائبا منتخبين ضمن الئحة وطنية 14إلى ما تقدم من 

1
 Sidi Yeslem Ould Amar-Cheine, Expérience électorale en Mauritanie, Séminaire CAFRAD sur les 

constitutions, lois, règlements, et procédures administratifs relatifs à l’organisation des élections, 

Tanger, Maroc, octobre 2010, P 5-6 ; في:   http://old.cafrad.int/Workshops/Tanger11-

15_10_10/pre_mauritanie.pdf   (11/11/2017)تم تصفح املوقع في  Hindou Mint Aïnina, avec la collaboration 

avec Mariella Villassante Chronique 2001, la politique de censure des partis de l’opposition se 

consolide et le thème tabou de l’esclavage est au devant de la scène politique, Annuaire de l’Afrique 

du Nord, 2001,p 347 ; 

 ،2001أكتوبر  25انظر الشعب،  2
؛2006أكتوبر  30، بتاريخ 1129الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، العدد رقم  3
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لكي تنص على أنه: تتم الترشحات باسم األحزاب أو تجمعات األحزاب السياسية  22املادة  ثم جاءت الالئحة لألحزاب السياسية.

 ة. الذين يقبلون التسجيل على الئحة واحد مجموعة املترشحين املستقلينأو  املترشحين املستقليناملعترف بها قانونا وكذا 

مويل األحزاب السابق الخاص بت 2001عديل قانون املتعلق بت 2006أغسطس  22بتاريخ  030-2006رقم أما القانون 

ألحزاب أو تجمعات ل يمكنالجديدة:  20جاء في مادته  فيهدف إلى تشجيع مشاركة األحزاب عبر إقرار الدعم املالي إذالسياسية 

املعبر عنها على  األصواتعلى األقل من مجموع  (%1) باملائة واحد نسبةعلى  والحاصلةالسياسية املعترف بها قانونا األحزاب 

يدرج مبلغها في قانون من مساعدة مالية من الدولة  آخر انتخابات بلدية، أن تستفيدالشوط األول من  إبان املستوى الوطني

 .املالية

بالتساوي بين األحزاب أو تجمعات األحزاب  ةوزعمباملائة  30 اقدره ىأول دفعة  املساعدة على النحو التالي:هذه يوزع مبلغ 

حزب عن وعلى أي حال، ال يمكن أن تقل حصة أي  الفقرة األولى من هذه املادة؛التي تستجيب للشروط الواردة في السياسية 

من بنود  بند أخر مالئم  علىالفرق املحتمل  يتم تحمل، و )حوالي عشرين ألف دوالر أمريكي(  ( أوقية5000000خمسة ماليين )

 امليزانية؛

في الفقرة  التي تستجيب للشروط الواردةالسياسية األحزاب تجمعات وزع بين األحزاب أو ائة تبامل 70 اقدره دفعة ثانية

الشوط األول من آخر  إبانأحزاب بصورة تتناسب مع عدد األصوات التي يحصل عليها  كل حزب أو تجمع األولى من هذه املادة 

 .عامة نتخابات بلديةا

طبقا لعملية ، واملستقلة ةاألصوات املحايد خصمبعد أو تجمع أحزاب من الدفعة الثانية لكل حزب يحسب النصيب 

الناتج  في ضرب يعنها على املستوى الوطني و العدد اإلجمالي  لألصوات املعبر  على حسابية تتمثل في قسمة املبلغ اإلجمالي للدفعة

 عليها الحزب أو تجمع األحزاب.   يحصلعدد األصوات التي 

هيئة تحت إشراف و كالعادة من طرف وزارة الداخلية  2006 سنةفي شهر نوفمبر الجمعية الوطنية  تم تنظيم انتخابات

الشخصيات ن عضوا م 15)تكونت لجنة تسييرها من  اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات هي جديدة مستقلة إلدارة االنتخابات

-2005تأسست بموجب األمر القانوني رقم ، وكانت اللجنة قد 1991االنتخابات التعددية سنة ألول مرة منذ بداية  املستقلة(

، وهي حسب مادتها األولى تؤسس بصورة انتقالية كسلطة إدارية مستقلة متمتعة بالشخصية 20051نوفمب 14الصادر في  012

مكلفة بالسهر على تنفيذ القانون االنتخابي كما تراقب وتشرف على تحضير وتنظيم وتنفيذ عمليات  القانونية واالستقالل املالي

االقتراع واالستفتاء املقررة في إطار املسلسل االنتقالي الديموقراطي وتسهر بصفة خاصة على حسن التنظيم املادي لالنتخابات. 

في ظل الحكم والرئاسية النتخابات البلدية والتشريعية ل خلية شرف على تنظيم وزارة الداوقد تشكلت هذه اللجنة لكي ت

 .2007و  2006سنتي العسكري االنتقالي في 

تحت لواء كتلة قوى التغيير  قد انضوت ،ملعترف بها آنذاك تقريباثلث األحزاب ا أي '' سابقااملعارضة''ت األحزاب و كان

وهذه األحزاب هي: تكتل القوى الديموقراطية واتحاد قوى  السابق 2في محاولة لسد الطريق أمام أنصار ''النظام'' الديموقراطي

التقدم والتحالف الشعبي التقدمي وحاتم، جزب التجديد والجبهة الشعبية والحزب الوحدوي وتيار اإلصالحيين الوسطيين 

 كة الديموقراطية املباشرة.ب الصواب البعثي وتمام وحزب حر ون( وحز )اإلسالمي

ة فتح املجال إعادحزبه و بعد اإلطاحة بالرئيس الطايع و  مختلفةهذه املرة صبغة خذت انتخابات الجمعية الوطنية ات

فهناك اللوائح  توتنوعالئحة(  411)مما رفع بشكل كبير عدد املترشحين وارتفاع وتيرة املنافسات القبلية للمترشحين املستقلين 

؛2005نوفمبر  15بتاريخ  1106الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، العدد رقم 1
 ,Rapport d’Observation électorale, Union Européenne, Mauritanie : 2006-2007 األوربيينراجع تقرير بعثة املراقبين 2

rapport final, mars 2007, P 14  في :r.pdf2007_f-http://www.eods.eu/library/FR%20MAURITANIA%202006  تم تصفح املوقع

(؛11/11/2017في 
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هذه االنتخابات، كما ازداد ميل  على شديدطابع تنافس  األمر أضفى. و الئحة من املستقلين 120لوائح األحزاب ومن  259

في تحالفات تواجه بها هذه املرة ليس الحزب الجمهوري من التحالفات الحزبية(  32)األحزاب إلى تقديم لوائح مشتركة 

وعقداء املترشحين املستقلين ''املدعومة'' من طرف السلطات العسكرية وإنما لوائح للنظام السابق الديموقراطي االجتماعي 

وبلغ عدد اللوائح املترشحة في  في املجلس العسكري للعدالة والديموقراطية برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال. الجيش املنضوين

الثالثين من األحزاب املعترف بها في ذلك  حزبا من أصل ما يزيد على 25 على سبيل املثالمقعدا( 14) الجديدة الدائرة الوطنية

 . 1الوقت

في هذه الجمعية  مطلقةأغلبية على واحدة قوة سياسية  لم تحصلحيث  فقطفي هذه االنتخابات ظاهريا انقلبت اآلية 

في الشوط األول تقدما معا حققا  ''سابقا'' املعارضوحزب تكتل القوى الديموقراطية  نمع أن املستقليالوطنية في البداية، 

 مقعدا 12فيما نال تكتل القوي الديموقراطية منها الدور هذا مقعدا حسمت منافسهها في  48من أصل  21بالحصول على 

حزب  و دامقع 39 ت كتلة ''امليثاق'' املستقلةنالوبعد تنظيم الدور الثاني وفي املحصلة . مقاعد 9وحصل املستقلون منها على 

 7الجمهوري للتجديد والحزب مقاعد  9اتحاد قوى التقدم  : أحزاب و، مقعدا 16تكتل القوى الديموقراطية املعارض سابقا 

مقاعد وحزب حاتم )قادة املحاوالت  4مقاعد واإلصالحيون الوسطيون )اإلسالميون(  6مقاعد وحزب التحالف الشعبي التقدمي 

ويعني ذلك أن أيا من األطراف لم يستطع  مقعدا. 11 أخرى وأحزاب  مقاعد 3( 2005-2003العسكرية لقلب نظام ولد الطايع 

 مما أدى إلى إبرام، 41مقعد واملستقلون ب  54وفازت األحزاب مجتمعة ب  تشكيل أغلبية مطلقة في هذه الجمعية الوطنية

وإلنشاء حزب جديد للسلطات  واملستقلينحزبا  14بين  تحالفات داخل الجمعية الوطنية وترحال سياس ي لتحقيق األغلبية

 .الجديدة )حزب عادل(

انتخاب أول رئيس مدني في انتخابات تنافسية مفتوحة  ، تم  بخمسة أشهر تقريبا بعد تشكيل هذه الجمعية الوطنية

سيد محمد ولد الشيخ عبد هللا الذي لم يلبث في  وانتخب الرئيس 2قوى بين دعم هذا املترشح أو ذلكالانقسمت فيها مراكز 

 . 2008طاحة به في أغسطس شهرا حيث تمت اإل  15الحكم سوى 

السياس ي في الجمعية الوطنية واختفى املستقلون  تغير التمثيل 2008الذي جرى في بداية أغسطس االنقالب  هذاوبعد 

في الجمعية  تألف املشهد الحزبي وقدحاد من أجل الجمهورية''، حيث انضم أغلبهم لحزب الرئيس الجديد املؤسس حديثا ''االت

منقسمتين بين مؤيد للرئيس الجديد محمد عبد العزيز الذي من كتلتين رئيسيتين  2008فيما بعد أغسطس الوطنية املوريتانية 

: الساحة تحالفين كبيرين هماقاد االنقالب وفريق مناصر للرئيس املطاح به سيد محمد ولد الشيخ عبد هللا، وهكذا ضمت 

وضم حزب االتحاد من أجل الجمهورية الذي تكون من املستقلين السابقين، والحزب نائبا(  62)األغلبية  بتحالف أحزا

املعارضة فقد تكونت من تكتل القوى  جبهة. أما 2008النقالب أغسطس  وهو حلف مؤيدالجمهوري للديموقراطية والتجديد 

وحزب  حاتم والتحالف الشعبيوحزب وحزب التجديد الديموقراطي واإلصالحيين )اسالميون( د قوى التقدم الديموقراطية واتحا

.للحكم وكانت تطالب بعودة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد هللا نائبا( 33)عادل )حزب الرئيس املخلوع( 

 هيمنة الحزب الكبير وانقسام املعارضة :2013انتخابات نوفمبر وديسمبر .ج 

اللجنة الوطنية  طرف من لوزارة الداخلية حيث نظمت بشكل كاملمادي واضح ألول مرة بدون دور جرت هذه االنتخابات 

أحزاب  10كتلة من حوالي  بمقاطعة 2011الذي جرى سنة عن الحوار السياس ي تشكيلهها املستقلة لالنتخابات التي تمخضت 

1
في انتخابات موريتانيا خطوة في االنتقال الديموقراطي راجع محمدو محمد المختار  

-CaCaEPCa-Yi-IOaeE-aaeNiECaiC-.org/articles/6024/1/CaEICECEhttp://www.arabrenewal

CaIiaPNCOi/OYIE1.html  أنماط االقتراع في موريتانيا ودورها في التأثير على  محمدو محمد املختار، و  (،15/01/2017)تم تصفح املوقع في

؛12، ص 2006 دجنبر 28بتاريخ  8577جريدة الشعب، العدد رقم ، الحياة السياسية في البالد
عبد الوهاب معطر  -منصف املرزوقي  2007مارس   : تقرير عن االنتخابات الرئاسية في موريتانيا2007انظر حول االنتخابات الرئاسية لسنة 2

33.http://anhri.net/mena/achr/2007/pr0402.shtml  (؛11/11/2017)تم تصفح املوقع في
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جزء من األغلبية و أحزاب  ومشاركة من)بقيادة أحمد ولد داداه وحزبه تكتل القوى الديموقراطية(  من املعارضة اجناحتمثل 

( أحزاب 4املتكونة من  كتلة املعاهدةأنصار الرئيس املخلوع سيد محمد ولد الشيخ عبد هللا السابقون أو ما يعرف باملعارضة )

وهي لجنة تختلف عن سابقهها من ية املتحاورة حول طاولة واحدة، يمثلون الكتل السياسوتسيرها لجنة من سبعة من )الحكماء( 

ثالثة زوايا أساسية: فهي مكلفة بالتنظيم واإلشراف باستقاللية عن الحكومة ووزارة الداخلية من جهة، وهي لجنة دائمة حسب 

ذلك السياسيتين املشاركتين في هتين ب، كما أن تشكيلهها تمثل الج2012إبريل  12بتاريخ  2012-027القانون املنش ئ لها رقم 

متقاعدي باإلضافة إلى طاقم إداري من  املنظم بعد الحراك السياس ي املتزامن مع ما سمي حينها ''الربيع العربي'' الحوار السياس ي

 .وزارة الداخلية

20121إبريل  12 بتاريخ 029-2012النتخاب أعضاء الجمعية الوطنية واملعمول به حاليا، ورقمه  نص القانون الجديدوقد 

: األحكام التاليةمنه املتعلقة بنظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية للمادة الثالثة  تتعديالت أضافعلى 

  نسمة؛ 90000ثالثة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها على

  نسمة؛ 120000أربعة نواب لكل دائرة يزيد عدد سكانها على

  االنتخابية الوحيدة لنواكشوط؛ثمانية عشر نائبا للدائرة

 بون عن الالئحة الوطنية؛عشرون نائبا منتخ

  ن نائب منتخبا على الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء؛و عشر

يمكن  :أنهعلى ( 2012فبراير  28في  2012-024األحزاب السياسية ) رقم ن لقانو  نص التعديل الجديد 20في مادته رقم  و

 السياسية املعترف بها قانونا أن تستفيد من مساعدة مالية من الدولة يدرج مبلغها في قانون املالية. لألحزاب أو تجمعات األحزاب

 يوزع مبلغ هذه املساعدة على النحو التالي:

على  %1باملائة موزعة بالتساوي بين األحزاب أو تجمعات األحزاب السياسة الحاصلة على نسبة  40ى قدرها لدفعة أو  -

 األصوات املعبر عنها على املستوى الوطنية إبان الشوط األول من آخر انتخابات بلدية عامة؛  األقل من مجموع

باملائة توزع بين األحزاب السياسية أو تجمعات األحزاب السياسية بصورة تتناسب مع عدد  60دفعة ثانية قدرها  -

 خر انتخابات بلدية عامة.األصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط األول من آ

يحسب النصيب العائد لكل حزب أو تجمع أحزاب من الدفعة الثانية بعد خصم البطاقات البيضاء طبقا لعملية حسابية 

تتمثل في قسمة املبلغ اإلجمالي للدفعة على العدد اإلجمالي لألصوات املعبر عنها على املستوى الوطني ويضرب الناتج في عدد 

حصل عليها الحزب أو تجمع األحزاب.األصوات التي ي

 تسدد املساعدة املالية دفعتين نصف سنويتين متساويتين.

باملائة من األصوات  1يتم بقوة القانون حل كل حزب سياس ي قدم مرشحين القتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من و 

متواليين. املعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين

 يالحظ هذا الحل بمقرر من الوزير املكلف بالداخلية على ضوء النتائج النهائية لالنتخابات البلدية.

وقد شارك في األحزاب املعترف بها قانونا لذلك، من هذا القانون حظر الترشحات املستقلة واحتكار  22و أعادت املادة 

على إثر هذه االنتخابات . و حزب معترف به في ذلك الحين 100ما يناهز مجموع حزبا سياسيا من  64عدد  2013انتخابات سنة 

 في الجمعية الوطنية.حزبا سياسيا  18ل ث م  

 2013 إلى 2001: الحزبي والجمعية الوطنيةعلى النمام املتوازي االنتخابي املختلط   تأاثير النمام :2الجدول رقم 

؛2012إبريل  30بتاريخ  1262الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، العدد  1
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عدد  السنة

النواب

عدد 

األحزاب 

املرخصة

عدد 

األحزاب 

املشاركة

في 

االنتخابات

عدد 

األحزاب 

املمثلة في 

الجمعية 

الوطنية

عدد مقاعد النمام 

والنسبي األكثري ين 

الترشحا

ت / 

النواب

الحزب 

الجمهوري 

الديموقراط

ي االجتماعي

تكتل القوى 

الديموقراطي

ة

االتحاد 

من أجل 

الجمهور 

ية

التجمع 

الوطني 

لإلصالح

والتنمية

املستقلون 

النسبي األكثري 

200181
2912

5
64 17

------4219الترشحات

------643النواب

2006195
3625

14
64 31

124----148--الترشحات

41----15--النواب

2013147966418
67 80

--147125-- --الترشحات

--7616-- --النواب

.2013و  2006و  2001ليكتروني للجنة االنتخابية في األرشيف األ و Horizons الشعب و جدول من تجميع الباحث من املصدر: 

مما  حزبا 64بلغ األخيرة  2013عدد األحزاب السياسية املترشحة في الجمعية الوطنية في انتخابات  ظهر الجدول السابق أن  ي  

حزبا مترشحا( كما  25) 2006 حزبا مترشحا( و 12) 2001في  هيعن سابققد ارتفع بشكل ملحوظ األحزاب املترشحة  عدديعني أن 

بفعل على التوالي، وذلك  2013و 2006و 2001في سنوات  18ثم  14إلى  5زاد عدد األحزاب املمثلة في الجمعية الوطنية من 

إلى  95زيادة عدد نواب الجمعية الوطنية من : والتي تحفز إنشاء ومشاركة األحزاب التغيرات التي أدخلت على النظام االنتخابي

نائبا( وارتفاع عدد نواب انوكشوط إلى  20والدائرة الوطنية العامة )نائبا(  20)إنشاء الدائرة الوطنية للنساء من جهة و  ،نائبا 147

 96كاثر حيث ارتفع عددها إلى رشح والتما شكل فرصة لألحزاب للت، هذا باإلضافة إلى العودة إلى قرار حظر ترشح املستقلين م18

نائب في الجمعية الوطنية  80 ثم( 2006) 31إلى ( 2001) 17، زد على ذلك رفع عدد النواب املنتخبين بالتمثيل النسبي من احزب

املؤسس بعد انقالب و  الجمهوريةحزب االتحاد من أجل  ،. ورغم كل ذلك حافظ الحزب املهيمن الجديد(2013) األخيرة

على األغلبية واإلطاحة به،  من نواب شاركوا في حجب الثقة عن حكومة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد هللا 2008أغسطس 

التجمع الوطني )فقط نائبا  16نائبا بينما حصل حزب املعارضة الرئيس ي على  76املطلقة في هذه الجمعية بحصوله وحده على 

صوتا بينما حصل  602002وبلغ أصوات حزب االتحاد من أجل الجمهورية في هذه االنتخابات  (.والتنمية اإلسالمي لإلصالح

باملائة على التوالي من أصوات الناخبين بصفة عامة  25و  50.1صوتا أي  بنسبة  297516التجمع الوطني لإلصالح والتنمية على 

ح الحزب الحاكم.مما يوضح كيفية عمل النظام االنتخابي لصال

 ةعلى املشاركة السياسي للجمعية الوطنية ا: تأاثير النمام االنتخابياثاني

السياسية ضعف املشاركة: 1996إلى  1992 من ةنمام األكثري .1

ينبغي أن فإن املفاضلة بين النظم االنتخابية  ، ولذلكوأخرى تخفض منها من نسب املشاركة السياسية هناك نظم ترفع

في املشاركة السياسية من زاويتين: يؤثر نتخابي املتبع النظام اال النظر إلى املخرجات السياسية للنظم االنتخابية، ف، ايدخل فيه

من ناحية على نسبة تصويت الناخبين في االنتخابات، ومن ناحية أخرى على مشاركة األحزاب واالئتالفات واللوائح السياسية في 

املمارسة السياسية القبلية  متغيراتكغيره من املجتمعات االنتخابات في املجتمع املوريتاني في  وتؤثر كل استحقاق انتخابي.

دقة الالئحة االنتخابية عدم و  2باملائة( 52.1في املجتمع )األمية  مثل ارتفاع نسبةومؤشرات التنمية البشرية األخرى والعشائرية 

يتعلق بمراجعة  2012إبريل  12بتاريخ  015-2012ملدة سنتين بموجب القانون الدستوري رقم  2006تم  تمديد مأمورية الجمعية الوطنية املنتخبة  1

 النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية املقبلة؛ وذلك إلى غاية إعالن 1991يوليو  20دستور 
2
 https://www.populationdata.net/pays/mauritanie/  ; (11/11/2017)تم تصفح املوقع في  
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ترحال في الو وحياد اإلدارة ونوعية بطاقات الناخبين  الوثائق املدنيةاإلقبال على استخراج و تتعلق بسجل السكان  صعوباتو 

التكلفة التوعية والتكوين والتثقيف و باإلضافة إلى األصوات الالغية  فيه والنسبة الكبيرة منتدقيق الوصعوبة مجتمع بدوي 

 .1تصويت املوريتانيين في الخارج املرتفعة ل

نسبة املشاركة في االنتخابات من أهم املؤشرات في النظم الديموقراطية حيث تعكس التعبير عن القرار الجمعي الذي  وتعدُّ 

عندما ف .بثقة كبيرة أم بما دون ذلك من الثقةالقرار الجمعي وهل يحظى تكشف اإلرادة الشعبية كما يصدر على إثر االنتخابات 

وسمح بمشاركة في ظل الحكم العسكري  1986سنة تخابات البلدية في عواصم الواليات إجراء االناملوريتانية  الحكومة تقرر 

مما يوضح إلى أي  باملائة فقط 30و  25لوائح فقط تراوحت نسبة املشاركة في هذه االنتخابات بين  4في تم تحديد سقفها  مقيدة 

وبعد ذلك  .حد تدنت املشاركة لذلك السبب إضافة إلى كونها أول انتخابات تعددية ولكن بدون السماح بتكوين األحزاب آنذاك

 .ائة حتى اآلنما يزيد على املإلى فتح باب تكوين األحزاب بدون تحديد العدد مما شجع تشكيل األحزاب وتكاثرها 

باملائة فقط، وبعد أن حسم  40مشاركة ضعيفة ناهزت  1992اسية التي أجريت في يناير شهدت االنتخابات الرئكما 

في ظل الرئيس معاوية الطايع تلك االنتخابات الرئاسية اشتكت املعارضة ومرشحها أحمد داداه من التزوير والتالعب بالنتائج. و

وسجلت املشاركة فقط باملائة  39نسبة  1992نية سنة ناهزت املشاركة في انتخابات الجمعية الوطنطام االنتخابات األكثري 

بعد االستجابة لشروط لك بسبب قبول املعارضة املشاركة ذباملائة و  52.1وصلت إلى  1996ارتفاعا في االنتخابات املوالية سنة 

كانت قد في الشوط األول من هذه االنتخابات بعد أن تتعلق بالتمثيل في مكاتب التصويت والحد من مكاتب التصويت املتنقلة 

 .2رفضت ذلك سابقا

ل وبلغت أعلى نسبة ناخبا،  1083892ما مجموعه  1992في انتخابات الجمعية الوطنية التعددية األولى سنة  وسج 

ف نسبة مشاركة لم باملائة بينما عرفت والية كيدي ماغه أضع 60.96في والية تيرس الزمور حيث بلغت نسبة مشاركة فيها 

تتنافس مقدمة من طرف ثمانية أحزاب  الئحة  159مترشحا في  223باملائة. بلغ عدد املترشحين في هذه االنتخابات  22.13تتجاوز 

والية مترشحا و  64الئحة تضم  57وائح في نواكشوط لعدد ال ، وبلغمترشحا مستقال 81ومن بين هؤالء يوجد  مقعدا، 79على 

الحوض الغربي وكوركول  والياتالئحة بينما لم تتجاوز اللوائح املترشحة في  12الترارزه والية  الئحة و 13الحوض الشرقي 

 ،حزبا سياسيا 13طرف  الئحة من 204ترشحت  1996العام  انتخابات الجميعة الوطنية في فيو لوائح في كل والية. 10ولعصابة 

 الئحة والباقي موزع بين ثالثة عشر حزبا مترشحا. 56واملستقلون الئحة.  52 رشح منها الحزب الجمهوري الحاكم

1996-1992 :ظل نمام األكثريةمؤشرات املشاركة السياسية في  : 3 الجدول رقم
عدد  عدد السكان السنة

املسجلين

عدد 

األصوات 

املعبر عنها

نسبة 

املشاركة 

باملائة

عدد 

اللوائح 

املترشحة

عدد 

األحزاب 

املرخصة

عدد 

األحزاب 

املترشحة 

عدد 

املترشحين 

املستقلين

عدد 

مرشحي 

الحزب 

الجمهوري

199218642361083892456237392231488177

19961864236*104085554184952.120421135679

 سنوات 10* يتم تحديث ثاعدة السكان كل 

.1996 أكتوبر-سبتمبرو  1992فبراير ومارس جريدة الشعب في فترة االنتخابات جدول من تجميع الباحث من  املصدر:

(، ص 1993محمد عبد الرحمن بن أحمد سالم، نظام االنتخابات في التشريع املوريتاني، )املجلة املوريتانية للقانون واالقتصاد العدد التاسع، سنة  1

(، ص2005ر، ، سبتمب1؛ و محمد األمين ولد سيدي باب، مظاهر املشاركة السياسية في موريتانيا، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 130-131
؛ 123

،1996وأكتوبر  1992انظر جريدة الشعب، مصدر سابق، مارس  2
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بين انتخابات الجمعية من خالل نسبة املشاركة في االقتراع  مقارنة مؤشرات املشاركة السياسية السابق الجدول  ن  يبي  

شهدت االنتخابات األولى نسبة مشاركة في ظل النظام االنتخابي األكثري، وكما هو واضح فقد  1996و  1992الوطنية لسنتي 

فعلى سبيل املثال وفي الدوائر االنتخابية الكبيرة  .ملا رأت أنه افتقاد ضمانات ملشاركهها متدنية بسبب مقاطعة أحزاب املعارضة

ي مدينة ، وف1996تقريبا سنة  41باملائة وزادت إلى نسبة  30.5حوالي  1992كمدينة نواذيبو بلغت نسبة املشاركة في سنة 

.1996تقريبا في سنة  66سيلبابي بلغت هذه النسبة 

: ارتفاع نسبة املشاركة2013إلى  2001 املتوازي  النمام االنتخابي املختلط .2

 : ارتفاع نسبة املشاركة2001انتخابات  

حتى مع تحييد يرى البعض أن نظم التمثيل النسبي من أكثر النظم االنتخابية قدرة على رفع نسبة املشاركة السياسية 

مستويات التنمية البشرية التي تختلف من دولة إلى أخرى وقد يكون لها أثر إيجابي على معدالت املشاركة باعتبار أن الدولة التي 

فوفقا لدراسة أجريت على االنتخابات  يكون مواطنوها أكثر تعليما وأكثر دخال تظهر بطبيعة الحال معدالت أعلى للمشاركة.

ي أجريت في الدول التي شملهها قاعدة بيانات مشروع دراسة النظم االنتخابية املقارنة في التسعينات من القرن التشريعية الت

عن  %10من عدد السكان في سن االنتخاب، بزيادة  %75املاض ي، فإن نظم التمثيل النسبي سجلت معدالت مشاركة بمتوسط 

ي أجريت وفقا لنظم األغلبية، وقد تم التوصل إلى نتائج مماثلة عندما متوسط معدالت املشاركة التي سجلت في االنتخابات الت

  .1دولة أجريت انتخاباتها التشريعية في نفس العقد من القرن املاض ي 164أجريت دراسة مماثلة على 

والشوط الثاني  1992انتخابات الجمعية الوطنية في مارس  بعد أن قاطعت األحزاب املعارضةكما سلف و وفي موريتانيا، و 

التي العالقات املوريتانية اإلسرائيلية إقامة على الشعبية االحتجاجات على إثر و  1996انتخابات الجمعية الوطنية سنة من 

الطليعة البعثي سنة  يمثل حزب لحكومة بحل أحزب املعارضة الرئيسيةا قامت 1999إلى  1996 من سنواتال تطورت خالل

 .ثم بعد ذلك تم حل حزب العمل من أجل التغيير 2000عهد جديد سنة -وحزب اتحاد القوى الديموقراطية 1999

إدخال التمثيل النسبي في العاصمة العمل ببطاقة تعريف وطنية رقمية جديدة ألول مرة و  وإثر 2001وفي انتخابات 

باملائة حيث  54 إلى ت نسبة املشاركة العامة في انتخابات الجمعية الوطنيةارتفع كل من مدينتي نواذيب وسيلبابينواكشوط  و 

 54.31 باملائة وفي سيلبابي 54.2نواذيب بلغت نسة املشاركة املدن الكبرى مثل ، وفي مسجال 1028630من  560045صوت 

.2فقط %36.59 باملائة و في العاصمة نواكشوط بلغت هذه النسبة

 مشاركة واسعة: 2006انتخابات  

للعدالة والديموقراطية افتتح املجلس العسكري على الرئيس معاوية الطايع،  2005أغسطس الذي جرى في نقالب ال بعد ا

شخص  600بمشاركة أكثر من  2005أكتوبر  29إلى  25من  ى حول القضايا الوطنية الكبر '' ياما تشاورية''أوحكومته االنتقالية 

األيام عن توصيات أدرجت الحقا في نصوص تشريعية تتعلق  همن ممثلي الفاعلين السياسيين واملجتمع املدني، وأسفرت هذ

 اء األحزاب فقط،مقعدا يحتكر الترشح لها أعض 14إنشاء قائمة على املستوى الوطني تتكون من  بالعملية االنتخابية من أهمها:

فتح املجال من جديد ملشاركة املستقلين في االنتخابات وزيادة عدد مقاعد الجمعية الوطنية وإضافة املزيد من التمثيل النسبي و 

في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية ومنع أعضاء الحكومة واملجلس العسكري من الترشح وإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة 

وزارة الداخلية في ذلك الوقت.وقد تولت تنظيمها  ،ومراقبههااالنتخابات على تصة باإلشراف لالنتخابات املخ

 Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior in  انظر   1

 http://www.olemiss.edu/courses/pol628/norris04.pdf  (؛11/11/2017)تم تصفح املوقع في
،2001انظر جريدة الشعب أكتوبر  2
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ومع أن التمثيل النسبي أسهم في رفع نسبة املشاركة إال أنه طرح مشكلة األصوات الالغية بسبب تعقد صيغة ورقة 

 وهكذا فقد ارتفعت .ئحة دائرة العاصمة نواكشوطبالنسبة للقائمة الوطنية الجديدة وال   التصويت وازدحامها بعشرات األحزاب

، %72.75 نسبةإلى على سبيل املثال  مقعدا 14الالئحة الوطنية العامة املتكونة من  بالنسبة 2006انتخابات  نسبة املشاركة في

و  67.59فقد بلغت )تمثيل نسبي( أما في كل من نواذيب وسيلبابي   % 65.67وفي نواكشوط العاصمة وصلت نسبة املشاركة إلى 

.1باملائة على التوالي 68.13

 كثيرة الغيةواسعة وأصوات : مشاركة 2013انتخابات  

في املقررة الرئاسية قبيل االنتخابات  022-2009بموجب القانون العضوي رقم أن الحكومة قررت  شارةمن الجدير باإل 

بالنسبة راك املوريتانيين املقيمين في الخارج في التصويت ألول مرة في االنتخابات الرئاسية املقررة في ذلك العام إش 2009سنة 

 25000لحوالي اإلصالح من السماح  هذان وقد مك  .فيما بعد الجمعية الوطنيةأوال ثم مجلس الشيوخ لغرفة البرملان العليا أي 

في انتخابات . فيما سمح 2009املشاركة آنذاك في االنتخابات الرئاسية للعام الخارج بب دولة  19ناخب موريتاني مقيمين في 

نائبا(  40للموريتانيين املقيمين في الخارج بالتصويت في الالئحة الوطنية والالئحة الوطنية للنساء ) 2013الجمعية الوطنية لسنة 

إفريقيا الوسطى والجنوبية، د. ،إفريقيا الغربيةج.املغرب العربي، .ب ،آسيا والشرق األوسطأ. وذلك في خمس دوائر انتخابية هي: 

 .)ما يناهز عشرة آالف ناخب( أوروبا وأمريكاه.

حزبا  58لها  والتي ترشح على سبيل املثال،  2013سنة بلغ عدد األصوات الالغية في انتخابات الالئحة الوطنية العامة وقد 

باملائة. ونفس  73.90في البلد بصفة عامة رغم أن نسبة املشاركة بلغت  صواتصوتا أي ثلث األ  280933ما مجموعه  ،سياسيا

الش يء حصل بالنسبة لالئحة الوطنية للنساء والئحة نواكشوط وإن كان عدد البطاقات الالغية أقل بكثير إال أن نسبة املشاركة 

باملائة. ويبين الجدول  15ية أيضا في دائرة العاصمة نواكشوط والتي زادت نسبهها على سجل ارتفاع البطاقات الالغو  كانت قليلة.

باملائة رغم مقاطعة جزء من األحزاب املعارضة  75ارتفاع نسبة املشاركة بصفة عامة والتي وصلت ألول مرة إلى  (4 التالي )رقم

.2013النتخابات 

-91املعدلة لألمر القانوني رقم  2012س مار  20بتاريخ  024-2012القانون ن )جديدة( م 5في فقرتها  20وقد نصت املادة 

ه:  1991يوليو  25بتاريخ  024
 
يتم بقوة القانون حل كل حزب سياس ي قدم مرشحين القتراعين بلديين اثنين وحصل على » على أن

و تسعى أحكام هذه «. بلديين اثنين متواليين% من األصوات املعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين 1أقل من 

بالرغبة في الحد  من كثرة األحزب واملس  املادة إلى تقليص ظاهرة تضخم عدد األحزاب السياسية ولكن تفعيل تطبيقها يبقى رهينا 

.2بحرية تكوينها

2013-2006-2001 :املتوازي  النمام املختلطمؤشرات املشاركة السياسية في  : 4الجدول رقم 
عدد عدد املسجلينعدد السكان

األصوات 

الالغية

عدد 

األصوات 

املعبر عنها

نسبة 

املشاركة

عدد 

القوائم 

املترشحة

عدد 

األحزاب 

املرخصة

عدد 

األحزاب 

املشاركة

عدد األحزاب 

املمثلة

200125081591028630--56004554.416429125

200632970681073287--78802973.4411362514

2013 3537368 1189105 280933*87869375.5440966418

 العامة. الالئحة الوطنيةمن * 

الشعب واإلرشيف االلكتروني للجنة االنتخابات.جدول من تجميع الباحث من مصادر جريدة  املصدر:

،2006انظر جريدة الشعب نوفمبر  1
 :2013والبلدية في موريتانيا راجع حول ظاهرة تكاثر األحزاب ونتائجها في هذه االنتخابات في باسم رزق عدلي مرزوق، االنتخابات النيابية 2

http://www.sis.gov.eg/newvr/arabic40/8.pdf  (؛11/11/2017)تم تصفح الموقع في
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لنسبة املشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية وزيادة عدد القوائم  ملحوظفقد سجل ارتفاع  4يبين الجدول رقم كما 

السنوات التي جرى فيها انتخابها عبر النظام تدريجيا عبر املترشحة وتكاثر األحزاب املرخصة وارتفاع تمثيلها في الجمعية الوطنية 

متمسكة بعدم املشاركة )حوالي عشرة أحزاب( رضة ولكن تبقى كتلة من األحزاب املعااملختلط بين نظام األكثرية والنظام النسبي.

ومقاطعة االنتخابات مطالبة باملشاركة في تسيير املسار االنتخابي وإضفاء املزيد من االنفتاح على القوى املناوئة للحكومة.

في الجمعية الوطنية : تأاثير النمام االنتخابي على تمثيل املرأةاثالثا

 1996-1992النمام األكثري: ظل ملرأة في تمثيل اب غيا .1

هناك من يرى أن نظم التمثيل النسبي يكون فيها تمثيل املرأة أعلى وقد تبين من خالل الدراسات السابقة أنه في داخل نظم 

التمثيل النسبي توجد فروق فعدد املقاعد التي يتم انتخابها عن الدائرة الواحدة عامل مهم جدا في تمثيل املرأة حيث تزيد هذه 

لنسبة كلما زاد عدد املقاعد التي يتم انتخابها عن الدائرة الواحدة. وفي موريتانيا كغيرها، فإن وجود املرأة في الجمعية الوطنية ا

املواطنين واندماجهم في عملية بناء ديموقراطية مستدامة وإضفاء املزيد من املصداقية على املؤسسة كافة مهم  لتمثيل 

وحسب منظمة األمم املتحدة فإنه عندما تشارك املرأة كمرشحة وكناخبة فإن   راع العام املباشر.التشريعية املنتخبة باالقت

القرارات تعكس بصورة أفضل قوة االنتخابات والديموقراطية، كما أن النسبة املائوية للمرأة في البرملانات أصبحت اليوم معيارا 

باملائة على مستوى  22.6نفس املنظمة فإن املرأة اليوم تشكل نسبة ، وحسب 1ملدى تحقيق الدولة للمشاركة السياسية للمرأة

في  63.8برملانات العالم. وتحتل الغرفة البرملانية السفلى في روندا املرتبة األولى في مجال تمثيل املرأة في البرملانات وذلك بنسبة تبلغ 

ئة(. ويؤكد بعض الخبراء أن األنظمة االنتخابية هي العامل األول باملا 42.1املائة تليها بوليفيا وكوبا والسيشل والسويد والسنيغال)

 املؤثر في مكانة املرأة، كما أن من املتفق عليه بين الباحثين أن اإلصالحات االنتخابية تساعد في تحسين تمثيل املرأة في البرملان.

: " تضمن الجمهورية لكافة املواطنين 1991 يوليو 20جاء في الفقرة الثانية من املادة األولى من دستور وفي موريتانيا، 

في فقرتها الثانية التي أضافت أنه: "  3املساواة أمام القانون دون تمييز في األصل والعرق والجنس واملكانة االجتماعية" واملادة 

 3ونصت املادة  سياسية".يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثى، ويتمتع بحقوقه املدنية وال

 على أن القانون يفسح املجال لتساوي فرص ولوج النساء والرجال إلى املأموريات والوظائف االنتخابية. 2012املعدلة في سنة 

 1.743.074، من بينهم 2013وذلك في سنة   3.537.368لغ عدد سكان موريتانيا حسب التعداد العام للسكان واملساكن ب

ملرأة من الناحية من السكان. وهكذا، فإن ا %50.7نسمة أي نسبة  1794294( ويبلغ عدد اإلناث %49.3ذكور )أي 

 .2التمثيلالترشح أو تقترب من هذه النسبة في  إال أنها نادرا مااملوريتاني في املجتمع  أغلبيةتشكل الديموغرافية 

وحسب املؤشر الفرعي حول التمكين  129وفي التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين جاء ترتيب موريتانيا رقم 

وحسب نفس التقرير جاءت ادسة، وعلى مستوى الدول العربية احتلت موريتانيا الرتبة الس   59السياس ي للمرأة  تحت رقم 

على التوالي  98و  137على التوالي واملغرب  71و 126على التوالي وتونس  56و  120والجزائر  27و  82السنيغال في املكانة رقم 

وفيما )األولى من الدول العربية(،  37وعلى مستوى املناصب الحكومية جاءت موريتانيا في الرتبة   .3على التوالي 117و  138ومالي 

1 Erin Virgint, Electoral systems and women’s representation, (background paper), publication N° 

2016-30-E, Ottawa, Canada, Library of Parliament, 5 july 2016, P PP 1-4; in 

https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2016-30-e.html (11/11/2017) تم تصفح املوقع في    ; 
اء االنتخابي انظر با خدي س ي ومنينه بنت عبد هللا، االنتخابات والنوع،) اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، نواكشوط، مداخلة حول اإلعداد لإلحص2

؛ 5(، ص 2014
3

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdfThe Global gender gap report,    تم(

(؛11/11/2017تصفح املوقع في 
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وفرنسا  37وتونس رقم  34الرتبة الخامسة والجزائر الرتبة  والسنيغال 57يتعلق بوجود املرأة في البرملان احتلت موريتانيا الرتبة 

 .521الرتبة رقم 

لنساء ولم تمثل املرأة في هذه الجمعية ترشيح عدد قليل من ا 1992عرفت انتخابات الجمعية الوطنية في مارس قد ل

ل من الدوائر ومن طرف قلي في عدداألول الوطنية، واقتصرت ترشيحات األحزاب آنذاك على وضع بعض النساء كخلف للمرشح 

ة كحزب الطليعة الوطنية البعثي وحزب التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة. فمن بين ترشيحات هذا الحزب أحزاب صغير 

دائرة انتخابية. وحدثت طفرة في الترشحات الخاصة بالنساء  28مترشحا في  84نسوة من ضمن  6مثال هناك  1992األخير سنة 

امرأة مترشحة لم تفز منها سوى امرأة واحدة في الدائرة االنتخابية بتنبدغه تنتمي إلى الحزب  26بلغت  1996عام في انتخابات ال

الجمهوري الحاكم، وإن كانت امرأتان قد نالتا مقعدين في تلك الجمعية بعد تعيين النائبين اللذين كانتا خلفا لهما في منصب 

 ملنصب الحكومي مما استدعى استبدالهما.وزير بسبب تعارض املقعد البرملاني مع ا

لم يسجل حضور لها  1996غابت املرأة املوريتانية لفترة طويلة عن مقاعد الجمعية الوطنية، فإلى غاية العام كما سلف، 

، 2تحت قبة هذه الغرفة التشريعية رغم أن املجتمع املوريتاني بالنسبة للبعض يتسم بأنه مجتمع نساؤه أعظم شأنا من رجاله

وبعد تلك  دخلت ثالث نسوة الجمعية الوطنية. 1996غير أنه ابتداءا من االنتخابات الثانية للجمعية الوطنية في العام 

للتمييز اإليجابي إلدخال الكوتا أو الحصة االنتخابات الثانية للجمعية الوطنية، أدرك املشرع املوريتاني أهمية استصدار قوانين 

.د ذلكوهو ما تم بعلصالح املرأة 

 2013-2001: وتمثيل املرأة النمام املختلط املتوازي  .2

، على أن تتخذ الدول 2001سنة  ت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التي صادقت عليها موريتانيانص  

البلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في الحياة السياسية والعامة في 

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية للترشيح لجميع الهيئات  -على قدم املساواة مع الرجل، الحق في: 

 التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام.

القانون العضوي املتعلق بترقية ولوج املتضمن  2006أغسطس  22بتاريخ  029-2006وعندما صدر األمر القانوني رقم 

النساء إلى املأموريات والوظائف االنتخابية، جاء في مادته األولى أنه يدخل في سياق تفعيل مبدإ املساواة في الولوج إلى املأموريات 

من خالل ترقية ولوج  والوظائف االنتخابية، و في إطار احترام مبدإ املساواة في االقتراع وهما حقان أساسيان تضمنهما الدولة

 النساء إلى املأموريات والوظائف االنتخابية على مستوى الجمعيتين البرملانيتين واملجالس البلدية.

دنيا من املقاعد في )كوتا نسائية( وجاء في هذه األمر القانوني أنه بالنسبة للمأموريات البرملانية فإن للنساء الحق في حصة 

 يلي: املترشحة املحددة حسب ما الجمعية الوطنية في اللوائح

في الدوائر االنتخابية لعواصم الواليات التي يتم التنافس فيها على مقعدين يجب أن تضم اللوائح املترشحة مرشحا من  -

 كال الجنسين؛

مترشحة في الدوائر االنتخابية التي يتم فيها التنافس على ثالثة مقاعد، يجب أن تتكون اللوائح املترشحة على األقل  -

 من النساء في الرتبة األولى أو الثانية من صدارة الالئحة.

في الدوائر االنتخابية التي يتم فيها التنافس على أكثر من ثالثة مترشحين، يجب أن تتكون الالئحة املترشحة  -

بالتناوب من مرشح من كل جنس. وذلك مع األخذ في االعتبار للمبدأين التاليين:

نفس املرجع؛ 1
، 8546باملائة من املجالس املنتخبة، الشعب، العدد  20باملائة إلى  3، من بيهها إلى مقعدها في البرملان، املوريتانيات من ولد سيدي يحيمحمد محمود   2

؛7؛ ص 2006نوفمبر  14بتاريخ 
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 ة من أربعة مترشحين حسب الترتيب املقدم لالئحة يجب أن يدرج عدد متساو من في كل مجموعة كامل

املترشحين من كل جنس؛

 1ال يمكن أن يزيد الفرق بين عدد املترشحين من كل جنس أعلى من واحد.

 ة الوطنيةامرأة إلى الجمعي 17إال أنه كان من نتيجهها دخول  في إطار كوتا نسائية فقطومع أن مقتضيات هذا النص كانت 

  .ألول مرة في البالد

 11)من إنشاء دائرة موحدة في نواكشوط  بعد أن استفدن 2001الجمعية الوطنية في العام  ثالث نساءدخلت وقبل ذلك 

ومع أن موريتانيا عرفت في بداية سنوات االستقالل األولى إنشاء دائرتين كبيرتين تضم كل منهما عددا من الواليات، إال أن  .نائبا(

إدخال نظام التمثيل بعد و  ،بعد أن كانت مقسمة إلى تسع دوائر انتخابية بعدد مقاطعهها في ذلك الوقت ،توحيد دائرة نواكشوط

امات بنت أونن و زينب انجاي والنمه : انتخاب كل من السيداتبثيل املرأة في الجمعية الوطنية الح تملص تحوال تحدثأالنسبي 

 بنت مكيه.

نساء في الدور األول من انتخابات  9ترأسهها نسوة. فازت  4الئحة منها  41ترشحت في دائرة نواكشوط  2006وفي انتخابات 

املتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية   2012إبريل  12بتاريخ  2012.029ونص تعديل األمر القانوني رقم . 2006نوفمبر 

وقد جاء في  امرأة تنتخب على املستوى الوطني ومن املوريتانيين في الخارج. 20على إنشاء الئحة خاصة بالنساء يبلغ عدد أعضائها 

نظامي املتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى املأموريات التعديلي املتضمن القانون ال 034-2012القانون النظامي األخير رقم  

الجديدة:  بالنسبة لالنتخابات البرملانية يحق للنساء التمتع بحصة من املقاعد في اللوائح  4والوظائف االنتخابية في مادته رقم 

 :بالنسبة النتخابات الجمعية الوطنية املترشحة يكون حدها األدنى بحسب ما هو مبين أدناه

 ثالثة مقاعد، تتضمن اللوائح املترشحة على األقل مترشحا من اإلناث يكون في الرتبة الدوائر االنتخابية ذات في ال

 األولى أو الثانية على الالئحة؛

 كل الئحة  الخاصة بالنساء، تضم في الدوائر االنتخابية التي تمثل بأكثر من ثالثة مقاعد، باستثناء الالئحة الوطنية

من كل جنس مع مراعاة للمبدأين التاليين:بالتناوب مترشحا 

  ضمن كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب ترتيب الالئحة، يجب أن يوجد عدد متساو من املترشحين

من كال الجنسين؛

 .الفارق بين عدد املترشحين من الجنسين يجب أن ال يزيد على واحد

.2إجراءات إعداد الئحة املترشحات ستحدد في مداولة للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات

2013 -2001:حسب الدوائر واألحزاب  املتوازي  في ظل النمام املختلطتمثيل النساء : 5 الجدول رقم
عدد النواب  السنة

من النساء

الحزبالدائرة

( والتجمع من أجل 2الحزب الجمهوري الديموقراطي االجتماعي )نواكشوط20013

 (1والوحدة )الديموقراطية 

، (1) ، لعيون (1) (، النعمه3(، الوطنية )4نواكشوط )200617

، (1) ، أطار(1)، روصو(1) ،آالك( 1) كيهيدي

(1، كيفه )(2) ،سيلبابي( 1)تجكجه

(، التجمع من 3(، اتحاد قوى التقدم )6(،املستقلون )5التكتل )

(، 1(، االتحاد من أجل الديموقراطية )1أجل الديموقراطية )

 (1الحزب الجمهوري )

؛516-515، ص ص 2006أغسطس  31بتاريخ  1125انظر الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، العدد رقم  1
تحدد آليات إعداد اللوائح املترشحة لالنتخابات البلدية والنيابية ملالءمهها  2013مارس  05للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات بتاريخ  12املداولة رقم 2

حصة املخصصة للنساء؛مع ال
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(، نواكشوط 4(، الالئحة الوطنية )20الئحة النساء )201331

(1) ،املجريه(1) ،سيلبابي(1) ، كوبني(1) (، النعمه3)

(، 5(، تواصل )2(، الوئام )12االتحاد من أجل الجمهورية )

(، حزب 2(، االتحاد من أجل الديموقراطية )3التحالف الشعبي)

(، الحراك 1(،الكرامة )1(، الرفاه )1الفضيلة )(، 1العدالة )

(،1(، التحالف من أجل العدالة )1(،الوحدة )1(،الجمهوري )1)

ريدة الشعب واألرشيف األليكتروني للجنة االنتخابية.دول من تجميع الباحث من مصادر جج املصدر: 

في ظل النظام االنتخابي املختلط املتوازي والكوتا ويعرض  تمثيل املرأة في الجمعية الوطنية املوريتانية 5ح الجدول رقم يوضُّ 

ويالحظ من خالل بيانات هذا الجدول  لهذا التمثيل حسب عدد النساء الفائزات ودوائرهن واألحزاب التي وقفت خلف ترشيحهن.

و من الواضح أن مرد  هذه . 2013في  31ثم  2006في  17إلى  2001في سنة  3تطور عدد النساء األعضاء في الجمعية الوطنية من 

امرأة. ويبين الجدول أيضا أن النساء ماعدا  20الزيادة يعود إلى إنشاء حصة خاصة بالنساء من خالل الئحة وطنية تتكون من 

تم انتخابهن في العاصمة نواكشوط والئحهها املوحدة وأن للحزب املهيمن حصة األسد من النساء العضوات الالئحة الخاصة بهن 

 معية الوطنية.في الج

  2013 - 2001املتوازي  تمثيل النساء في النمام املختلط مؤشرات  :6الجدول رقم 
عدد 

الذكور 

الناخبين

عدد 

الناخبات

عدد 

النساء 

املرشحات

عدد 

النساء في 

الجمعية 

الوطنية

النسبة 

املائوية

عدد  مقاعد 

األغلبية من 

النساء

عدد 

مقاعد 

املعارضة 

من النساء

الالئح

 ة

الوطني

ة

الئحة 

نواكشو 

ط

الئحة 

النسا

ء

2001 ------33.73----3-

2006 ------1718.99834-

20136349626897955623121.0919124320

.املكتب الوطني لإلحصاء وجريدة الشعب وأرشيف لجنة االنتخابات جدول من تجميع الباحث من مصادر  :املصدر

، املتوازي  تطور تمثيل ومشاركة املرأة في انتخابات الجمعية الوطنية في ظل النظام االنتخابي املختلط 6رقم  الجدول يظهر 

من أحزاب األغلبية و املعارضة وأن الفضل في زيادة عدد بالتناصف تقريبا ويتضح من خالله أن النساء الالئي نجحن قدمن 

والتي أسفرت لوحدها عن كوتا( )خاصة بالنساء  حصةإنشاء التمييز اإليجابي و أعضاء الجمعية الوطنية من النساء يعود إلى 

كما أوضح  .لجمعية الوطنيةباملائة من أعضاء ا 13نسبة بزيادة بأي  زيادة عددهن بعشرين نائبا في الجمعية الوطنية املوريتانية

مرشحة. 562وصلت إلى  2013الجدول طفرة في ترشحات النساء في االنتخابات األخيرة سنة 

 االنتخابية تقسيم الدوائر ل التأاثير السياس يا: رابع

لكل إلى الخصائص املعينة  استندينبغي أن يله املناسبة م به أن قرار تقسيم الدوائر االنتخابية واختيار املنهجية من املسل 

أن لهذا القرار تأثيرات على تصويت كما . 1السياق االجتماعي والسياس ي واملوارد املالية واإلدارية املتوفرة عتباراال في  اأخذبلد وأن ي

التساوي في الناخبين واملواطنين ودورهم ومساواتهم وتكافؤهم من  عدمه، من هنا فإن البحث في تفاوت وزن الدوائر وعدم 

الوزن التصويتي للناخبين في هذه الدائرة أو تلك مهم لكشف حقيقة التزام نظام انتخاب الجمعية الوطنية املوريتانية باملعايير 

 ية والسياسية للمواطنين في ممارسههمواإلعالنات التي تحكم الحقوق املدن فحوى املواثيقحتراما لن الدول ااملتبعة في الكثير م

 لسياسية.لحقوقهم ا

1
 -content/uploads/ACE-http://recef.org/wpL’Encyclopédie ACE: Délimitation des Circonscriptions,  

df2013.p-Circonscription-des-Delimitation  (؛11/11/2017)تم تصفح املوقع في 
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وعملية تقسيم  يقال إن املؤسسة السياسية األكثر عرضة للتالعب بقصد أو بغير قصد هي النظام االنتخابيكثيرا ما و 

أو حالة أو حاالت معروفة وقعت بمناسبة تصميم النظام االنتخابي في هذا البلد  إلى هذه املقولة تشير حيث ، بالذات الدوائر

في  Gerrymanderingوتقطيعها وتحقيق فوز بها وإقصاء السود  الحادثة الشهيرة للغش والتالعب بالدوائر االنتخابيةمثل ، ذلك

الشيوخ بحصولها على  منمقعدا  29حصلت الئحة حاكم ماساشوسيتس على  بمناسبة تلك الواقعةو  بالواليات املتحدة. 1811

قد يترتب علي أنه كما  .صوتا 51766مقعد فقط مع أنها حصلت على  11على صوت بينما حصلت الالئحة املنافسة  50164

في والية تكساس األمريكية, أعاد  2002)في عام الفوز في االنتخابات  طريقة معينة لتقسيم الدوائر حرمان جماعة معينة من

يادة عدد الجمهوريين املمثلين ونجحوا في ز  ،املجلس التشريعي الذي هيمن عليه الجمهوريون ترسيم حدود الدوائر البرملانية

للوالية بخمسة أعضاء (. وتاريخيا في أملانيا أدي التطور الديمغرافي إلي تغييرات سلبية في تمثيل املدن والريف في انتخابات عام 

من أكثر الدول صرامة في عدم التسامح مع الفوارق في وزن صوت الناخب  األمريكية باتت اآلن  الواليات املتحدة لكنو . 19121

فيما كان النموذج الفرنس ي مثال أكثر مرونة حيث قرر املجلس الدستوري واحترام مبدإ شخص واحد، صوت واحد، وزن واحد، 

السكان في نطاق الدائرة الواحدة تأكيد قواعد تحديد الدائرة االنتخابية التي تضمنت مبدأ أن: ''اختالف  1986الفرنس ي سنة 

 باملائة من متوسط الدائرة''. 20يجب أن ال يتعدى 

ة هناك معايير دولية  من الناحية الحسابية والقوة ملجال وعلى رأسها مبدأ االقتراع العام املتساوي افي هذا  مستقر 

)يفرض القانون الفرنس ي مثال إجراء تقسيم دورية والتمثيل العادل لكافة املواطنين واملراجعة الالتصويتية أو الثقل النسبي 

والشفافية واملساءلة واستقاللية ( وفي الواليات املتحدة تجري املراجعة كل عشر سنوات عاما 14إلى  12الدوائر االنتخابي كل 

 نتخابال  بالنسبة. فماهي املبادئ واملعايير التي تحكم عملية تقسيم الدوائر ووزنها االنتخابي 2الجهة املختصة بتقسيم الدوائر

  إلى التقسيم الحالي للدوائر االنتخابية؟ املوجهةوماهي االنتقادات  ،الجمعية الوطنية في موريتانيا النواب في

قسيم اإلداري للدولة انطالقا من اعتبار املقاطعة هي املوريتاني بتقسيم الدوائر االنتخابية على أساس الت ع  قام املشر  

من الدستور أن الشعب هو مصدر كل سلطة. والسيادة الوطنية ملك  2وقد جاء في الفقرة األولى من املادة الدائرة االنتخابية. 

من أفراده أن يستأثر للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه املنتخبين وبواسطة االستفتاء. وال يحق لبعض الشعب وال لفرد 

ونصت املادة الثالثة أن االقتراع يكون مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط املنصوص عليها في القانون، وهو عام على بممارسهها.

ويتمتع الدوام متساٍو وسري. وجاء في املادة الثالثة أنه يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثى، 

 بحقوقه املدنية والسياسية.

بنفس الحقوق ونفس الواجبات اتجاه األمة. ويساهمون سوية يتمتعون ن أن املواطنيفي فقرتها الثانية على  6ت املادة نص  و  

التشريعات وتوضح  في التنمية املستدامة وفي بيئة متوازنة تحترم الصحة. طن ولهم الحق، وفقا لنفس الظروف،في بناء الو 

وعلى رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية التي صادقت عليها موريتانيا لدولية ا

( ضرورة 1994اإلعالن املتعلق بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة للمجلس البرملاني الدولي )األخرى مثل املواثيق ( و 25)املادة 

اواة املواطنين في املجال االنتخابي بحيث يتساوى وزن أصوات الناخبين. و انطالقا من التجارب احترام تكافؤ الفرص ومس

حول العمل على تطبيق املراجعة الدورية لتقسيم هذه الدوائر والنظر في وزن كل املطروح يبقى السؤال الدولية في هذا املجال 

 واحد، قيمة واحدة.واحد، صوت  إلى االقتراب من احترام قاعدة شخص منها سعيا

الحظنا أن بعض تقارير اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات وبعثة املراقبة األوروبية النتخابات الجمعية في هذا الشأن، و

طرحتا التساؤل حول هذا املوضوع وأوصت بعض التقارير بمراجعة عملية تقسيم الدوائر، كما أن هناك  2006الوطنية لسنة 

 ؛45، ص (2000، يوليو 39الديموقراطية، العدد  )ثناء فؤاد عبد هللا، القيمة السياسية والفلسفية للعملية االنتخابية، 1
؛775 (، ص2002،)اإلسكندرية، دار الجامعين ،عفيفي كامل عفيفي،االنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية في القانون املصري واملقارن 2
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حيث يعتبر التوازن  1هذه النقطة من زاوية الوزن االنتخابي للواليات واالختالالت التي قد تالحظ هنا أو هناكمن كتب رأيا حول 

بين الواليات وعدد سكان وناخبي كل منها مسألة ينبغي أخذها في االعتبار لتحقيق قدر اكبر من العدالة وتكافؤ الفرص واملساواة 

 .نتخابحسب دوائر اال  بين املواطنين والناخبين

1975-1959 :تقسيم الدوائر االنتخابية للجمعية الوطنية جذور  .1

عضوا منتخبين  40من تتكون الجمعية الوطنية  أن  على  19592إبريل  01الصادر في  004-59األمر القانوني رقم  نص  

انتخاب األكثرية في شوط واحد بدون  حسبملدة خمس سنوات وأن النواب ينتخبون (. 1باالقتراع العام املباشر والسري )املادة

على النحو حسب الواليات آنذاك إلى دائرتين وذلك الدوائر االنتخابية  قسمتمزج وال تصويت تفضيلي وال الئحة غير مكتملة. و 

التالي: 

 كوركول؛، إينشيري، الترارزه، لبراكنه،  ر، آدرانواذيب(داخلة ) يير الدائرة االنتخابية األولى: دائرة بي دي ليف

 .الدائرة االنتخابية الثانية: كيدي ماغا، لعصابه، الحوض الغربي، الحوض الشرقي، تكانت

 ( نائبا لناخبي الدائرة الثانية. 21( نائبا، و واحد وعشرون )19يختار ناخبوا الدائرة األولى تسعة عشر )

أن بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية املتعلق  1971يوليو  16الصادر في  71.190القانون رقم  وجاء بعد ذلك في

وتجدد الجمعية الوطنية  (.1( عضوا منتخبين باالقتراع العام املباشر والسري )املادة 50من خمسين )تتكون الجمعية الوطنية 

أغسطس  29بتاريخ  275-75القانون رقم نص  و في تاريخ يحدد بمرسوم.  1975نوفمبر  14قبل  1971أغسطس  8املنتخبة في 

شروط انتخاب النواب في الجمعية الوطنية وعددهم ومدة انتدابهم  على أن1961دستور من  27يعدل املادة الذي  1975

سنة  25يكونون قابلين لالنتخاب كافة املواطنين في الجمهورية البالغين و  .يحددها القانون  وشروط القابلية لالنتخاب والتعارض

ن الجمعية يتكو نص على  كما بحقوقهم املدنية والسياسية املقدمين من قبل حزب الشعب املوريتاني. على األقل املتمتعين

واستمرت فترة  1978يوليو  10بعد ذلك وقع انقالب عسكري في  نتخبين باالقتراع العام املباشر.الوطنية من سبعين عضوا م

.1992الوطنية في مارس الحكم العسكري بدون برملان منتخب إلى غاية انتخاب الجمعية 

 1996-1992نمام االنتخاب األكثري: قسيم الدوائر في ظل ت .2

أن ال اشترط  هذا األخير انتهج الدستور األمريكي نفس النهج ولكنو   الدوائر االنتخابية،د الدستور املوريتاني عدد لم يحد  

في موريتانيا و .3يجب أن يكون لكل والية نائب واحد على األقل أوضح أنهو  حد لكل ثالثين ألف نسمةيزيد عدد النواب عن نائب وا

 مرات 3ل هذا القانون د  وقد ع   بموجب قانون صادر من البرملان يةبحدد عدد النواب والدوائر االنتخا التشريع العادي نجد أن

نائب تم اإلبقاء على و  دون أن يتم املساس باملقاطعة باعتبارها الدائرة االنتخابية ما لم ينص على عكس ذلك 1991حتى اآلن منذ 

 حيث أضيفتا مقاطعتا الشامي وانبيكة لحواش. 2013إلى غاية سنة  مقاطعة 53 هناككانت و   .نسمة 31000لكل مقاطعة من 

بضعة آالف ويصل في أحيان قليلة إلى أزيد من ألف و وحدات إدارية ودوائر انتخابية صغيرة يتراوح عدد سكانها بين  املقاطعاتو 

باإلضافة إلى اعتبار املقاطعة الدائرة  الدوائر االنتخابيةوتستخدم موريتانيا عدد السكان كأساس لتحديد نسمة.  100000

 32، ص 2007والرئاسية  2006ملراقبة االنتخابات البلدية والتشريعية  2007- 2006 لبعثة االتحاد األوروبي إلى موريتانياانظر التقرير الختامي 1

  ,juste la représentativité des Parlement : Comment rendre plus  Ahmed Jiddou Alyو؛ )مرجع سابق(  بالفرنسية

régions---17-12-2014 http://cridem.org/imprimable.php?article=664701   (؛11/11/2017)تم تصفح املوقع في 

2
 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie, 6 mai 1959, pp 2-5 ; 

  انظر  دستور الواليات املتحدة األمريكية بالعربية في :  3

https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992.pdf?lang=ar  تم تصفح(

(؛11/11/2017املوقع في 
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قبل كل  دوري إجراء إحصاء إداري ذي طابع انتخابيلمواطنين البالغين سن التصويت من خالل يتم فتح التسجيل ل. و االنتخابية

 .كل سنة انتخابات مع أن القانون نص على أنه يجري 

وتحدد آنذاك  53على املقاطعات ال  1996و  1992اقتصر عدد الدوائر االنتخابية في انتخابات الجمعية الوطنية عامي 

عن عدد السكان إذا زاد  (2ين )نائب إلىنسمة  31000ائب واحد إذا كان عدد السكان يساوي أو يقل عن عدد النواب فيها من ن

 52دائرة انتخابية )مقاطعة( تنتخب  26نائبا،  79وفي ظل هذا الوضع اقتصر عدد أعضاء الجمعية الوطنية على  نسمة 31000

.7كما هو مبين في الجدول رقم  دائرة انتخابية )مقاطعة( تنتخب نائبا واحدا لكل منها 27نائبا بواقع نائبين لكل دائرة و

1996و  1992تراع األكثري: نمط االقل طبقا: تقسيم الدوائر  7لجدول رقم ا
املجموعدائرة 27( وعددها 1دوائر تنتخب نائب واحد )دائرة  26عددها  ( 2دوائر تنتخب نائبين )الدوائر

النعمه، آمرج، جيكني، تنبدغه، لعيون،  املقاطعات

الطينطان، كوبني، كيفه، باركيول، كنكوصه، 

كيهيدي، مقامه، امبود، آالك،مقطع لحجار، 

روصو، بوتلميت، الركيز، أطار،تجكجه، بوكي، 

نواذيب، سيلبابي ول ينجه، امليناء والرياض

باسكنو، والته، تامشكط، بومديد،كرو،مونكل، بابابي، امبان، 

واد الناقة، املذرذرة، كرمسين، شنقيط، أوجفت، وادان، 

املجرية، تيشيت، ازويرات، افديرك، بير أم اكرين، 

عرفات، توجنين، دار النعيم، اكجوجت،تفرغ زينه، السبخه، 

لكصر، تيارت.

نائبا 79

نائبا 27نائبا 52املجموع

. 1991أكتوبر 30بتاريخ  769، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية املصدر:

الجدول الدوائر االنتخابية للجمعية الوطنية املوريتانية في ظل النظام االنتخابي األكثري حسبما نص عليه األمر  ح  يوضُّ 

ويوزع عدد املقاعد حسب عدد السكان حسب آخر تعداد للسكان يجري قبيل .1991أكتوبر 07بتاريخ  1991.028القانوني 

 .(1988)إحصاء  االنتخابات املعنية

سبة لها في ثالثة نقاط كت فيه في حياد الحكومة وتجسد ذلك بالنبيانا شك  1991أكتوبر  20عارضة في أصدرت أحزاب امل

الل املفرط ملصادر الدولة البشرية واملادية لصالح الحزب الجمهوري الديموقراطي واالجتماعي، وحرمان األحزاب هي: االستغ

االنتخابية تم لصالح الحزب الجمهوري الديموقراطي االجتماعي وأنها ال تعكس  املتبقية من ولوج اإلعالم و أن تقسيم الدوائر

 .1الكثافة السكانية الحقيقية

تطرح إشكاليات في النظام االنتخابي تستدعي وضع ضوابط و الشك أن املساواة بين الدوائر االنتخابية ووزن الناخب 

تجد مقاطعة )دائرة انتخابية(  1992وفي انتخابات سنة  عض الحاالتاملوريتاني منذ عقد التسعينات في الجمعية الوطنية ففي ب

مثل  نسمة 31000لها نائب واحد مثلها في ذلك مثل دائرة أخرى يبلغ عدد سكانها تقريبا هي ودان نسمة  1818يبلغ عدد سكانها 

 32000يبلغ عدد سكانها ما يناهز ، كما كانت هناك دوائر انتخابية نسمة آنذاك  30366مقاطعة امبان التي بلغ عدد سكانها 

   .2نسمة 83602يبلغ عدد سكانها )سيلبابي(  مثل دائرة أخرى لها نائبان نسمة 

: السبخة مثل 1996نسمة ولم تمنح مقعدين في الجمعية الوطنية في عام  31000هناك مقاطعات زاد سكانها على و 

نسمة( ودار النعيم  42907وعرفات ) ناخبا، 19333وبلغ عدد املسجلين بها  نسمة( 39843نسمة(، وتوجنين ) 38746)

ولم نجد لذلك تفسيرا سوى أنها ربما تكون بالعاصمة نواكشوط معقل املعارضة في ذلك الوقت.. 3(35864)

 19230  ائب هوكان متوسط عدد املواطنين الذين يمثلهم الن 1992والواقع أنه في انتخابات الجمعية الوطنية في مارس  

مقسوما على اثنين أي  1174078نسمة مضافا إليه عدد الناخبين املسجلين  1864236أي حاصل قسمة عدد السكان 

،، مرجع سبق ذكره1991يوليو  20انظر شيخنا محمدي الفقيه، النظام السياس ي املوريتاني في ظل دستور  1
؛134عبد الرحمن أحمد سالم، مرجع سابق، ص  2
مذكرة نيل دبلوم الدراسات املعمقة في القانون العام، جامعة تونس، كلية )، 1992، البرملان في النظام السياس ي املوريتاني منذ حاتم أحمد املامي  3

؛31، ص 1996(الحقوق والعلوم السياسية، 
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مقعدا، وفي  79على عدد مقاعد الجمعية الوطنية املنتخبين كلهم بنظام األكثرية في ذلك الوقت أي  مثم قسمهه 1519157

 للنائب الواحد.    18387أي  1452545/79=  2/  1040855+  1864236كان هذا املتوسط  1996انتخابات 

1996-1992 الدوائر أكبر  في عينة من نمام األكثريةظل في  عدد الناخبين للمقعد :8الجدول رقم 
كيفهكيهيديامبودكوبنيآمرجسيلبابينواذيب

1992

63030836024889447666586507398558612عدد السكان

55589494772543233190307573053541237ينعدد الناخب

2222222عدد املقاعد

29655332701858120214223522613024962للمقعد عدد الناخبين

1996

63030836024889447666586507398558612عدد السكان

46218216852951548625171222292022263ينعدد الناخب

2222222عدد املقاعد

2731226322196022407318943242262019للمقعدعدد الناخبين 

الشعب.جريدة المكتب الوطني لإلحصاء وجدول من تجميع الباحث من مصادر:  المصدر:

 1992بالنسبة لبعض الدوائر الكبيرة ذات املقعدين في سنتي  للمقعد عدد الناخبينالفوارق في  8الجدول رقم  ن  يبي  

األعلى للمقعد في الجمعية الوطنية في ظل النظام االنتخابي  عدد الناخبين، ويالحظ من خالل بيانات هذا الجدول أن 1996و

با عن الوزن النسبي ناخ 14040بفارق  ناخبا للمقعد  33270كان من نصيب مقاطعة سيلبابي وقدره  1992األكثري في سنة 

األقل  عدد الناخبينأن كما ، 2001مقاعد إال في سنة  3ولم تحصل هذه الدائرة على  (19230)للمقعد على املستوى الوطني 

.أيضا 1992ناخبا للمقعد سنة  18581كان في مقاطعة آمرج ب في هذه العينة من الدوائر الكبيرة للمقعد 

  2013-2006-2001في ظل النمام املختلط املتوازي:  االنتخابية تقسيم الدوائر  .3

ثالثة نواب لكل دائرة من الدائرتين االنتخابيتين  -ليضيف:بالنسبة ملا يتعلق بتقسيم الدوائر  2001جاء تعديل سنة 

أصبح عدد أعضاء الجمعية هذا التعديل بموجب و أحد عشر نائبا للدائرة االنتخابية الوحيدة لنواكشوط.  -لنواذيبو وسيلبابي، 

نائبا )تمثيل نسبي( وبمنح كل من مقاطعتي أو دائرتي نواذيب  11توحيد دائرة نواكشوط العاصمة التي منحت  إثر، 81الوطنية 

نائبا. تم بعد ذلك في  64والنظام األكثري  17مقاعد لكل منهما )تمثيل نسبي( ليصبح عدد مقاعد التمثيل النسبي  3وسيلبابي 

ابات التالية تعديل القانون الخاص بانتخاب النواب بإضافة الدائرة الوطنية العامة بالنص على الئحة وطنية عامة تتكون االنتخ

بعد إعادة فتح الباب لترشح املستقلين ليصبح أعضاء الجمعية الوطنية املنتخبة  ،نائبا مخصصة لألحزاب )تمثيل نسبي( 14من 

 باقتراع األكثرية. 64نائبا بالتمثيل النسبي و  31ليرتفع بذلك عدد املنتخبين إلى خمسة وتسعين نائبا  2006في العام 

ع املوريتاني لدى إدخاله نظام التمثيل النسبي منح دائرتين فقط هما نواذيب وسيلبابي ثالثة مقاعد وكان ونشير إلى أن املشر  

لتوالي ولم يفعل نفس الش يء بالنسبة لدائرة امبود نسمة على ا 128311نسمة و 79516: 2000عدد سكان كل منهما في العام 

 نسمة.  77816االنتخابية على سبيل املثال التي يقترب عدد سكانها من نواذيب : 

بواسطته عدد رفع  2013ق على انتخابات الجمعية الوطنية األخيرة في العام طب   2012في سنة  آخرإدخال تعديل  وتم  

الئحة للنساء كوتا أو نائبا وإنشاء  18زيادة عدد نواب العاصمة نواكشوط إلى  تمتمقعدا و  20إلى مقاعد الالئحة الوطنية العامة 

امرأة في الجمعية الوطنية الجديدة كما تم إنشاء دائرتين جديدتين صغيرتين هما نبيكة لحواش  20عبر إقرار دائرة وطنية تنتخب 

وائر االنتخابية التالية : آمرج، كوبني،كيفه، امبود، كيهيدي بواقع ثالثة والشامي ومنح كل منهما مقعدا واحدا، وأضيف مقعد للد

نواب لكل منها و زيادة عدد مقاعد دائرة سيلبابي بمقعد إضافي ليصبح عدد مقاعدها أربعة نواب ويكون مجموع نواب الجمعية 

نائبا( يزيدون  80نواب املنتخبين بواسطته )نائبا، وقد عززت التعديالت نظام التمثيل النسبي بحيث أصبح عدد ال 147الوطنية 

نائبا(.  67على أولئك املنتخبين باقتراع األكثرية )
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قسمة عدد ب اناخب 22086 بلغ متوسط عدد املواطنين الذين يمثلهم النائب في الجمعية الوطنية الحالية، 2013في سنة 

على مقسوما على اثنين ثم قسمته على  نفسهمضافا إليه عدد الناخبين املسجلين في العام  2013سنة السكان في موريتانيا في 

/ 2363237 =  2/ 4726473=  1189105+  3537368 بدون الالئحتين الوطنيتين أي عدد مقاعد الجمعية الوطنية املنتخبة

 2006وفي  2001في سنة  21832وكان عدد الناخبين للمقعد حسب نفس الطريقة قد وصل إلى .ا للمقعدناخب 22086=  071

ناخبا. 22108بلغ عدد الناخبين مقابل املقعد 

2006 و 2001في الدوائر مقاعد الجمعية الوطنية حسب  : تقسيم  9الجدول رقم 
نواب في  3 دائرة انتخابية 22نائبان في دائرة انتخابية  20 نائب واحد في

دائرتي 

نواذيب 

وسيلبابي

أحد عشر 

نائبا في دائرة 

نواكشوط

نائبا  14

في الدائرة 

الوطنية

املجموع

، تامشكط والته، باسكنو 2001

امبان، واد  بابابي،، كرو،مونكل،بومديد

 شنقيط، كرمسين، املذرذرة،، الناقة

، تيشيت املجرية، وادان، أوجفت،

اكرين، بير أم ، افديرك، ازويرات

اكجوجت

تنبدغه، لعيون،  آمرج، جيكني، النعمه،

، ، كيفه، باركيول كوبنيالطينطان، 

، كيهيدي، مقامه، امبود، كنكوصه

، آالك،مقطع لحجار، بوكي، روصو

، أطار،تجكجه، ول ينجه، الركيز، بوتلميت

611-

81

2044611املجموع

، تامشكط والته، باسكنو 2006

امبان، واد  بابابي،، كرو،مونكل،بومديد

 شنقيط، كرمسين، املذرذرة،، الناقة

، تيشيت املجرية، وادان، أوجفت،

بير أم اكرين، ، افديرك، ازويرات

اكجوجت

تنبدغه، لعيون،  آمرج، جيكني، النعمه،

، ، كيفه، باركيول كوبنيالطينطان، 

، كيهيدي، مقامه، امبود، كنكوصه

، آالك،مقطع لحجار، بوكي، روصو

، أطار،تجكجه، ول ينجه،الركيز، بوتلميت

61114

95

204461114املجموع

2006 و 2001الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية جدول من تجميع الباحث من  املصدر:

في العدد املطلوب من الناخبين وارق تفاوتا كبيرا بينها حيث توجد ف ظهرالديموغرافي للدوائر االنتخابية يإن دراسة الوزن 

الحظت بعثة االتحاد األوروبي ملراقبة االنتخابات أن وزن صوت مواطن  2006ففي العام  مقابل املقعد في الجمعية الوطنية.

 36662ان ل طن مسجل في دائرة كيفه مثال )مقعدوزن موا مرة 12( يضاعف ناخب 1473مسجل في دائرة بيرأم اغرين )مقعد ل 

وحسب تقرير هذه البعثة فقد تعهدت السلطات االنتقالية املوريتانية بدراسة إمكانية مراجعة أنماط االقتراع ووزن (. ناخب

الحظنا  2013وفي العام  .1لتحقيق إنصاف أكبر بين ناخبي مختلف الدوائر االنتخابية 2007الدوائر االنتخابية خالل بداية سنة 

مقاعد  3بل اقتصرت على  مثل سيلبابي ألف نسمة ومع ذلك لم تحظ بأربعة نواب 120تجاوز سكان دائرة كيهيدي لعتبة ال 

نسمة. وقس على ذلك دائرة آالك التي بلغ  121122: 2013ونفس الش يء بالنسبة لنواذيب التي بلغ عدد سكانها في العام  فقط.

ولعل مرد ذلك إلى عدم تحديث  نسمة. 97169مقاعد، ثم الطينطان التي بلغ عدد سكانها  3ولم تنل  101512عدد سكانها 

 .أخرى أو لإلهمالأو ربما لحسابات  بيانات السكان بالنسبة لهذه املقاطعات / الدوائر االنتخابية

1
، مرجع سابق، ص  Rapport d’Observation électorale, Union Européenne, Mauritanie : 2006-2007 التقرير انظر 

؛32
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2013 -2001دوائر التمثيل النسبي في  عدد الناخبين للمقعد  : 10رقم  دول الج
امبودكيهيديكيفهكوبنيآمرجنواذيبوسيلبابينواكشوط

393325128311795167008946273767798686377816السكان 2001

24061744465412402488620234360003331425034الناخبون 

113322222املقاعد

عدد الناخبين 

للمقعد

2881528796202162374416627281953004425712

558195128311795167008946273767798686377816السكان 2006

23573341134483912120125309366623122426814الناخبون 

113322222املقاعد

عدد الناخبين 

للمقعد

3608828241213182282217895283602952226157

9583991986881211229459592689110714121726102503السكان 2013

20001645797426123059434156389193376631819الناخبون 

184333333املقاعد

عدد الناخبين 

للمقعد

3217830561272892086521141249392591522387

واللجنة االنتخابية الشعبجريدة املكتب الوطني لإلحصاء و جدول من تجميع الباحث من:   املصدر:

دائرة انتخابية في االستحقاقات  53خمسة وأربعين دائرة انتخابية بعد أن كانت  2001بلغ عدد الدوائر االنتخابية سنة 

زاد القانون االنتخابي عدد الدوائر االنتخابية في  ثم .مقعدا 11إثر توحيد دائرة العاصمة نواكشوط في دائرة واحدة من  السابقة

 بعد إضافة دائرتي الشامي وانبيكة لحواش نائب واحد لكل منهما. 2013دائرة في  47إلى  2006دائرة في  45من  2012سنة 

ل ج  بالنسبة  يمثلهم نائب في الجمعية الوطنية في االنتخابات الثالث األخيرة للجمعية الوطنيةالذين لناخبين العدد األقل ل س 

صوتا عن الوزن النسبي العام في  5205بفارق  2001صوت للمقعد في سنة  16627في  مقاطعة كوبني ب  لدوائر التمثيل النسبي

ما كان العدد األكبر للناخبين الذين بين وحينئذ لم تكن هذه الدائرة من ضمن دوائر التمثيل النسبي، ،(21832هذه االنتخابات )

للمقعد الواحد في انتخابات الجمعية  ناخبا 36088يمثلهم نائب في الجمعية الوطنية مسجال في العاصمة نواكشوط بواقع 

والشك أن ذلك قد يكون هو (. 22108عن متوسط وزن املقعد في هذه االنتخابات )  -13980بفارق قدره  2006الوطنية سنة 

تقسيم  تم، 2013سنة وفي  الذي دفع املشرع إلى زيادة عدد نواب دائرة نواكشوط في االنتخابات األخيرة إلى ثمانية عشر مقعدا.

الدوائر على النحو التالي:

2013انتخابات في تقسيم الدوائر  : 11الجدول رقم 
دوائر تنتخب نائبا واحدا 

(11*) 

دوائر تنتخب   دائرة* 28(: 2دوائر تنتخب نائبين )

 6نواب:  3

 دوائر*

 4دوائر  

 1نواب: 

دائرة*

 18دوائر 

نائبا : دائرة 

واحدة*

نائبا :  20دوائر 

دائرتان*

املجموع
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والته، نبيكة لحواش، 

بومديد، شنقيط، ودان، 

أوجفت، تيشيت، 

افديرك، بير أم اكرين، 

 أكجوجت،   الشامي

* نظام األكثرية في دورين

باسكنو، النعمه، جيكني، تنبدغه، تامشكط، 

لعيون، الطينطان، كرو، باركيول، كنكوصه، 

مونكل، مقامه، بابابي، امبان، آالك، بوكي، 

ار،واد الناقه، املذرذره، كرمسين، مقطع لحج

روصو، بوتلميت، اركيز، أطار، املجريه، 

تجكجه، ولد ينج، ازويرات

  * نظام األكثرية في دورين

آمرج، كوبني، 

كيفه، كيهيدي، 

امبود، نواذيب

* نظام التمثيل 

النسبي

سيلبابي

* نظام 

التمثيل 

النسبي

العاصمة 

نواكشوط

* نظام 

التمثيل 

 النسبي

الالئحة 

الوطنية، 

الالئحة الوطنية 

 للنساء.

* نظام التمثيل 

النسبي

املجموع 

)نواب(

11561841840 147

الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية املوريتانيةجدول من إعداد الباحث من:   املصدر:

طريقة عمل نظام االنتخاب املختلط املتوازي للجمعية الوطنية في آخر انتخابات جرت في سنة  11الجدول رقم  ح  يوض  

حسب  نتخبين بالتمثيل النسبي وسبعة وستين نائبا منتخبيأن هناك ثمانين مقعدا منيتبين ، ومن خالل هذا الجدول 2013

 االقتراع األكثري.

على غرار ما هو  الخارج من خالل تخصيص مقاعد لهم في الجمعية الوطنيةلم يتم حتى اآلن تمثيل املوريتانيين املقيمين في 

ال شك أنه له وجاهته خاصة بعد منح ثالثة  امطلب ذلك ربما يكون ، و وفي الدول املجاورة حاصل في مجلس الشيوخ املوريتاني

لدستور الذي نص على أن املوريتانيين من ا 47بموجب املادة مقاعد في مجلس الشيوخ يمثلون املوريتانيين املقيمين في الخارج 

من طرف مجلس الشيوخ هم انتخاب تم تفعيل هذه الفقرة وجرى  1994منذ سنة املقيمين في الخارج يمثلون في مجلس الشيوخ، و 

املصادقة عد بومن املقرر  أوروبا ، والعالم العربي.لتمثيل دوائر كل من: إفريقيا جنوب الصحراء، الذي يأخذ محل هيئة الناخبين 

.ارج ألول مرة في الجمعية الوطنيةفتح املجال لتمثيل املوريتانيين املقيمين في الخ 2017لسنة   ةالدستوري اإلصالحات على
2013في انتخابات لواليات لوزن النسبي لا: 12الجدول رقم 

االنحرافنسبة االنحرافعدد الناخبين للمقعدعدد المقاعدعدد الناخبينعدد السكانالوالية

24-19639139411167905296إينشيري

22-27277314266212173104776الترارزه

32589710426210215085783لعصابه

123779485254215385482نواذيب

3359179687010216394472كوركول

31227712573910219011851لبراكنه

1- 224- 22310 13 149404 430668 الحوض الشرقي

2941091127399226035172الحوض الغربي

26702966887627826774035كيدي ماغه

43-9587-8096244031512499تكانت

53-11716-5326129699410370تيرس الزمور

55-12159-626583660959927آدرار

89اإلجمالي

.واللجنة االنتخابية المكتب الوطني لإلحصاء جدول من إعداد الباحث بناءا على بيانات  المصدر:

بالوزن النسبي للمقعد مقارنة عدد الناخبين مقابل مقاعد الواليات  الجدول أن هناك انحرافات معيارية كبيرة في  ح  يوض  

باملائة في والية كيدي ماغه  35حيث وصل هذا االنحراف إلى تتجاوز السقف املسموح به في الكثير من الدول على املستوى الوطني 

 باملائة. -22و  -24بين ما نحراف بلغ اال أما في إينشيري والترارزه فقد . آدرار وتيرس الزمور باملائة في واليات  -53و  -55وتراوح بين 

ناخبا أي  27826النائب  كيدي ماغه يقابلط بينما في والية ناخبا فق 9927ائب عن والية آدرار يمثل وبعبارة أخرى فإن الن

ثالث مرات من الناخب في آدرار على مستوى الجمعية الوطنية وهو ما يخل بشكل واضح وزنا أن الناخب في كيدي ماغه أقل 

لتقسيم الدوائر حتى ضوابط أدق ل اوإرساء ويتطلب ذلك تفسيرا أو مراجعة .شخص واحد، صوت واحد، قيمة واحدةبمبدإ 
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تحقق أعلى مستوى من العدالة  ا والوصول إلى نسبة انحراف مقبولةاالقتراب من معايير التفاوت الدولية املسموح بهيتسنى 

 االنتخابية واملساواة في الوزن االنتخابي سواء للواليات أو الدوائر أو الناخبين أنفسهم.

2013 سنةلدوائر االنتخابية من ا عدد الناخبين للمقعد في عينة: 13الجدول رقم 
عدد عدد الناخبينعدد السكاناالنتخابية الدائرة

املقاعد

عدد الناخبين 

للمقعد

 االنحراف

املعياري 

 نسبة االنحراف

املعياري 

19868845797430561847538.4سيلبابي

12122242612327305521924نواذيب

5.5-1227-9455930594320859آمرج

4.3-945-9268934156321141كوبني

11071438919324939285313كيفه

12172633766325915382917كيهيدي

102503318193223873011.4امبوت

101512434152362321414664آالك

8704837963231253916741.5النعمة

97169355602331821109650الطينطان 

7095532002225739365316.5الركيز

1.4- 300- 21786 2 29474 57672 مقطع لحجار

34-7612-3887719021214474أطار

24- 5296- 16790 1 13941 19639 اكجوجت

57-12645-13086579619441والته

80-17722-4715401314364افديرك

82-18150-4349352313936تيشيت

133712348237138اإلجمالي

واللجنة االنتخابية المكتب الوطني لإلحصاءجدول من إعداد الباحث من:   المصدر:

 الدوائر االنتخابية عن الوزن النسبي الذي توصلنا إليه جل  عدد الناخبين املطلوب للمقعد في يتبين من هذا الجدول ابتعاد  

، وترتفع نسبة االنحراف املعياري عن ذلك الوزن في بعض الدوائر 2013في سنة  ناخبا للمقعد 22086على املستوى الوطني وهو 

ناخب و  14146في سيلبابي بفارق يتراوح بين   38.4في النعمه و 41.5باملائة في الطينطان و  50باملائة بالنسبة آلالك و  64 إلى

ر، في أطا 7612-في تيشيت و 18150-عدد الناخبين في دوائر أخرى عن الوزن النسبي للمقعد بما يتراوح بين   لناخبا. ويق 8475

وهي نسب انحراف تبتعد عن املعايير املتبعة في ترسيم الدوائر االنتخابية في الكثير من دول العالم.وال شك أن هذا التفاوت 

ة وتفعيل املساواة بين املواطنين ياملوريتاني من االلتزام باملعايير الدول عر ترب املشراجعة وإعادة نظر لكي يقالقياس ي يحتاج إلى م

.أو االقتراب منها والناخبين

 للجمعية الوطنيةاالستمرارية والتغير في النمام االنتخابي  :الخالصة

إلى اآلن أي في ظل  1992الفترة من خالل في موريتانيا   بالنسبة للجمعية الوطنية ةاالنتخابي نظمةلأل  ضت الدراسةتعر   

الفترة الزمنية  شهدتهاخمس استحقاقات انتخابية  وذلك عبر 2017و  2012و  2006في سنوات  لالحالي املعد   الدستور 

إلى النظام في دورين انتقل النظام املتبع من النظام األكثري  وخالل هذه الفترة .(2013-2006-2001-1996-1992) للدراسة

ن النظام وقد اتضح في نهاية الدراسة أ .اقي األكبرتمثيل النسبي باستخدام قاعدة الببين نظام األكثرية ونظام ال  املتوازي  املختلط
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بشكل كبير النظام قد أثر فطفيفة. ديله إال أن تأثيره استمر بنفس الشكل تقريبا باستثناء فوارق عوإن كان قد جرى تاالنتخابي 

.)النظام الحزبي واملشاركة السياسية وتمثيل املرأة وتقسيم الدوائر(املتغيرات التابعة في 

وتتلخص نتائج هذه الدراسة فيما يأتي:

في املرحلة األولى أي في انتخابات  فيما يتعلق بالعالقة بين النمام االنتخابي والنمام الحزبي وتركيبة الجمعية الوطنية:

انتهجت املعارضة طريق و في الساحة السياسية،  البنى الحزبية الناشئة هشاشة ةلبرزت مشكالجمعية الوطنية األولى والثانية 

املقاطعة والتشكيك في نزاهة االنتخابات فيما سمح النظام االنتخابي بترشح املستقلين األمر الذي فتح املجال إلضعاف األحزاب 

الحزب الجمهوري لحزب الرئيس آنذاك وهو  مطلقةيمنة املعارضة وزيادة تأثير القبيلة واإلثنية والجهوية، وقد أسفر ذلك عن ه

لم يتغير املشهد كثيرا بعد إدخال و  .د سياس ي لألحزاب املعارضة في الجمعية الوطنيةو واستبعاد أي وج الديموقراطي االجتماعي

محل الجديد هورية حزب االتحاد من أجل الجمهيمنة  حلتإذ  2001نظام التمثيل النسبي باستخدام قاعدة أكبر البواقي سنة 

األحزاب في مثيل وتحسن تفي سعي إلى الحصول على دعم مالي  (حتى اآلن أكثر من مائة حزب) ترخيص عشرات األحزابتم و سلفه 

أحزاب أخرى  وظهرت 2006وطنية املنتخبة سنة أحزاب املعارضة التقليدية واملستقلين في الجمعية ال الجمعية الوطنية ودخلت

املعارضة وتم حظر ترشح املستلقين.أحزاب بعد أن قاطع جزء من  2008جديدة تشكلت بعد سنة 

بي األكثري اتسمت املشاركة أنه في ظل النظام االنتخايتبين  االنتخابي على املشاركة السياسية تأاثير النماموبالنسبة ل

نسبة املشاركة العامة في التصويت،  منات حشمشاركة املستقلين في التر  لم ترفعو باملائة(  52و 39)بين في تسبهها املائوية  بالتدني

ة في املشاركزيادة النتخابات لم تسهم في إذ أن مشاركة املعارضة في الشوط األول من تلك ا 1996وحصل نفس الش يء سنة 

 2001ي في بعض الدوائر ابتداء من انتخابات لم تتغير نسبة املشاركة إال بعد إقرار نظام التمثيل النسب التصويت بنسبة تذكر.

باملائة( وارتفع  75و 54)بين  قاعدة أكبر البواقي زادت نسبة التصويت عبر تطبيقالتمثيل النسبي  توسع نمط االقتراع حسب معو 

وكما قاطعت  ، فيما قبل بسبب النظام االنتخابي لم يكن ممكناالذي ها في الجمعية الوطنية بشكل عدد األحزاب ووقع تمثيل

.2013فإنها عادت وقاطعت االنتخابات األخيرة سنة  1996والشوط الثاني من انتخابات  1992املعارضة انتخابات 

ولم تحقق  1996، لم تتمكن املرأة من دخول الجمعية الوطنية إال سنة نمام االنتخابي على تمثيل املرأةتأاثير ال وفي شأن

مقعدا فقط يتم فيها تقديم  14من مع إنشاء الئحة وطنية   2006باملائة إال بعد إدخال الكوتا سنة  19 تمثيل قدرها  نسبة

تمكنت ثالث نسوة فقط من النجاح عن طريقها فيما نجحت أربع نسوة عن طريق  الترشحات بالتناصف بين النساء والرجال

مقعدا ال تترشح لها إال النساء مما  20بإنشاء الئحة من  2013سنة  وتعزز تمثيل املرأة بحصة إضافية دائرة نواكشوط العاصمة.

 .مما يعني بقاء النسبة على حالها تقريبا باملائة( 21)نسبة  في الجمعية الوطنية الحالية 31رفع تمثيل املرأة إلى 

اليات ووزن ائر والو يف التفاوت بين وزن الدو وتخف تأاثير النمام االنتخابي في تحقيق العدالة االنتخابية وبخصوص

ة النظام في الجمعية الوطنية سواء في مرحل في عدد الناخبين الذين يمثلهم النائبأحيانا  اكبير  اتفاوت حظت الدراسةال الناخبين 

ويتجاوز هذا التفاوت بالنسبة لبعض  االنتخابي األكثري أو في ظل النظام املختلط املتوازي بين األكثري والنسبي املعمول به اآلن.

ولم تنجح مراجعة النظام ،(%25) نسب املعمول بها في الكثير من دول العالمنحراف املقبول في الالدوائر االنتخابية و الواليات اال 

لناخبين واملواطنين ابين االنتخابي في االنتخابات الثالثة األخيرة في القضاء على جيوب التفاوت في وزن بعض الدوائر واملساواة 

)جلها حدودي بسبب ة للدولة أو املوجودة على الحدود الوطني البعيدةوالواليات ية ومع أن الدوائر النائ تكافؤ الفرص.تحقيق و 

األخرى يجب أن تمثل في البرملان إال أنه بالنسبة لبعض الدوائر أمامية وسياجا للوطن تعتبر جبهة أمنية اتساع مساحة البالد( 

خل بقاعدة املساواة والتكافؤ بدون وجه مقبول.تمثيلها قد ي وجدنا أنفقد 
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 فقد بتأاثير النمام االنتخابي على تحقيق التحول الديموقراطي وتداول السلطة واالستقرار السياس ي فيما يتصلأما 

رئيس الجمهوية من الحكم  خرج بموجب كل منهماناجحان محاولتان انقالبيتان فاشلتان وانقالبان  وقعت خالل فترة الدراسة

وبصفة ، مما يعني أن االنتخابات ودوريهها لم تخفف من االحتقان واللجوء إلى طرق عسكرية للسيطرة على الحكم وبقي نظامه

 2001من بين االنتخابات الخمس التي جرت تم تعجيل انتخابات سنة فالوطنية، احترام آجال مأموريات الجمعية  تمعامة 

. 2012صادر سنة  بعام بموجب قانون دستوري 2006وتم تمديد مأمورية الجمعية الوطنية املنتخبة في نوفمبر ببضعة أشهر، 

للسلطة داخل الجمعية الوطنية وبقيت الهيمنة لحزب الدولة أو الحزب املهيمن أيا كانت تسميته.سلمي ومع ذلك لم يقع تداول 

وتطويره للجمعية الوطنية إلصالح النمام االنتخابي و/أو توصيات ات تقديم اقتراح وفي األخير، قد يكون من املناسب 

الحد من محاباة الحزب تبسيط ورقة التصويت و  -: ومن أهمهاوالدفع به للمساهمة في تحقيق التحول الديموقراطي املنشود، 

تحقق التوازن بين القوى السياسية وتفعيل برامج وأنماط أخرى تستطيع تقنيات إدخال االنتخابي و املهيمن في تصميم النظام 

على غرار  اقتراح تمثيل املوريتانيين في الخارج في الجمعية الوطنية -توعية املواطنة لضمان ازدياد نسب املشاركة العامة، 

إنشاء  -، (2017 سنةالتي أقرت  في التعديالت الدستورية بعد إدراجهاالنقطة التصويت على هذه )تم  تمثيلهم في مجلس الشيوخ

شرط الحصول على مستوى دراس ي أو شهادة  إضافة -في املجتمع.  الئحة وطنية للشباب تمثل فيها هذه الفئة العمرية املهمة

الحد من ضرورة السعي إلى احترام املعايير الدولية عبر  - .الجمعية الوطنية ملنصب النائب في جامعية كشرط لقبول الترشح

احتراما لقاعدة تساوي األصوات والوزن النسبي وذلك والواليات  وة التصويتية للناخبين في الدوائر االنتخابيةالفوارق بين الق

الحرص على دورية اإلحصاء الخاص بالناخبين كل سنة  - ،شيا مع القوانين الدولية والتزامات البالد في هذا الشأنللناخب، تم

عملية تقسيم الدوائر االنتخابية الفردية لكي تلتزم باحترام  قاعدة ضوابط أدق لوضع وتكليف هيئة مستقلة بدراسة و وشفافيته 

 والذكور في الجمعية الوطنية تناسباتحقيق تمثيل باملناصفة بين اإلناث  وأخيرا السعي إلى - فرد واحد، صوت واحد، قيمة واحدة.

ويضفي  نع القرار بشكل يعكس وزن املرأة في املجتمعمع متطلبات االلتزام باملعايير الدولية وإلشراك النساء في مراكز ص

.مصداقية أكبر على االنتخابات وتمثيلها

مراجع الدراسة:
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ملخص:

ملجموعات من البشر، حيث إن وجود فكرة حقوق اإلنسان و تطبيق القواعد العرفية، كانت في األغلب منذ بداية تكوين الحياة املشتركة 

كانت القواعد العرفية تحمي بعض من حقوق اإلنسان و تدافع عن كرامته اإلنسانية، و تطورت هذه القواعد و أصبحت حقوق منصوص عليها في 

غير الحكومية دورا كبيرا على  كل املواثيق الدولية و اإلقليمية و حمايتها واجبة ومقدسة عند الجميع، و لقد لعبت املنظمات الدولية الحكومية منها و

، خاصة في املنطقة العربية، وهذا ما سنوضحه في هذه الورقة البحثية صعيد حماية و ترقية حقوق اإلنسان، االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

قية االقليمية  والعاملية تجاه األفراد في من خالل تبيان األوضاع الحقوقية املزرية في العالم العربي، ومحاولة كذلك توضيح مواقف املنظمات الحقو 

أنجع الحلول و الرؤى املمكنة بغية التغيير و اإلصالح اتجاه منظومة حقوق االنسان من جهة أخرى. البلدان العربية من جهة، و تقديم

. ، المنظمات غير الحكوميةالعالم العربي القواعد العرفية، حقوق اإلنسان، الكلمات املفتاحية:

ا

Abstract 

The existence of the idea of human rights and the application of customary rules has been mostly since the beginning of the 

formation of the common life of groups of human beings, where customary rules protected some human rights and defended their 

human dignity. These rules evolved and became rights enshrined in all international covenants And regional and international 

organizations have played a major role in the protection and promotion of human rights, economic, social and cultural, especially 

in the Arab region, and this is what we will explain in this paper by showing Rights situations And to try to clarify the positions of 

regional and international human rights organizations in the Arab countries on the one hand, and to provide the most effective 

solutions and possible visions for change and reform towards the human rights system.         

Keywords/ Human rights, customary rules, the Arab world, Non-governmental organizations. 
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مقدمة:

ما من موضوع أهم من حقوق اإلنسان عند الحديث عن السعي لتحقيق السالم و األمن و التنمية في الوطن 

كانت في األغلب منذ فوجود فكرة حقوق االنسان و تطبيق القواعد العرفية  ، و العالم بوجه عام.بصفة خاصةالعربي 

بداية تكوين الحياة املشتركة ملجموعات من البشر.

رتكز عليه البناء السياس ي و االقتصادي  واالجتماعي للحريات يفاحترام حقوق اإلنسان يوفر األساس الذي  

تعزيز و  ملنع الصراعات  أيضا أمرا ضروريااإلنسانية، و يعتبر أمرا حيويا حتى يسود السالم و االستقرار و التنمية، و يعتبر 

سالم دائم في ربوع العالم.

و البلدان العربية كغيرها من الشعوب فشلت إلى حد كبير في حماية حقوق األفراد،على الرغم من تبنيها منظومة 

اإلنسان، تشريعية و قانونية متنوعة،و مشاركتها في العديد من االتفاقيات و املعاهدات املعنية بحماية و ترقية حقوق 

كذلك وجود مجموعة من املنظمات و اللجان العربية اإلقليمية املتخصصة في الدفاع عن حقوق األفراد.

وتأسيسا على ذلك، فإن هذه الورقة البحثية يمكن القول أنها ستعطي صورة عامة عن االنتهاكات الفضيعة 

ردود األفعال الدولية حول هاته القضية التي والجسيمة لحقوق االنسان في الوطن العربي، وكذلك أهم املواقف و 

 أصبحت حديث العام و الخاص، وبناءا عليه نطرح االشكال التالي:

  إلى أي مدى ساهمت االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في الوطن العربي في تحريك الرأي العام و تبني مواقف

دولية صارمة؟ وهل نجحت فعال في الدفاع عنها؟

 ة:فرضية الدراس

 .يرتبط الدفاع عن قضية حقوق اإلنسان، بمدى فعالية أداء املنظمات الحقوقية العربية
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أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحقيق جملة من األهداف و تتمثل في:

 .التعريف بمصطلح حقوق اإلنسان، و معرفة أهميته في مختلف الديانات السماوية

 لحقوق اإلنسانية في الوطن العربي. معرفة االنتهاكات الجسيمة 

 .توضيح مواقف املنظمات الحقوقية العربية والعاملية و ردود األفعال الدولية

 أهمية الدراسة: 

  تنبع هذه األهمية أساسا من الرغبة الشخصية في االهتمام بحقوق اإلنسان وكل ما يرتبط بها نظرا ملا تشكله من أهمية

 ي ظل ما نراه حاليا من انتهاكات فضيعة لحقوق اإلنسان.وتحظى به من اهتمام، خاصة ف

  كذلك توضيح الرؤية حول ما قامت به الدول العربية من اتخاذ مواقف مشتركة من أجل املحاولة الجادة في التدخل

 اإلنساني و حماية املواطن العربي بمختلف الوسائل و اإلمكانيات.

ة تناولت املوضوع من زوايا مختلفة ورؤية مغايرة ومن بينها:اعتمدنا على مراجع أساسي الدراسات السابقة:

حقوق اإلنسان دراسة مقارنة بين العهود و املواثيق في الطرح اإلسالمي والطرح الغربي والذي تم  كتاب جابر عبد العزيز: -

 ح الغربي.التركيز فيه على التأصيل التاريخي ملصطلح حقوق اإلنسان سواء في الطرح االسالمي وحتى في الطر 

عالج هذا الكتاب -حقوق االنسان دراسة مقارنة-كتاب عبد العال الديربي : االلتزامات الناشئة  عن املواثيق العاملية  -

التطور العالمي لحقوق اإلنسان في مختلف املجاالت االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، ومختلف الجهود الوطنية و 

 العاملية في مجال حقوق اإلنسان.

تم التطرق فيه إلى التطور التاريخي ملسألة التنظيم الدولي، وكذلك تاريخ  –التنظيم الدولي   كتاب محمد سعيد الدقاق: -

، على اعتبار وفي جانب منه إلى ماهية املنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية ظهور املنظمات الدولية غير الحكومية

 ع عن حقوق اإلنسان. أن هناك منظمات إقليمية غير حكومية تداف

إطار مفاهيمي.أوال:حقوق اإلنسان:
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رغم أن حقوق اإلنسان من أكثر املصطلحات تداوال و تشعبا لدرجة أنها غدت تشملمفهوم حقوق اإلنسان: -1

غالبية احتياجات االنسان في جميع املجاالت، إال أن مفهومها الزال إشكاليا، حيث إختلف الفقه في محاوالته 

 حدد و متفق عليه لهذا املفهوم، الذي يتردد على كل لسان.لوضع تعريف م

فجزء من الفقه يقر بصعوبة إيجاد تعريف جامع مانع له، أو بوضع تعريف محدد له وما يعنيه من معان 

بينما جزء آخر من الفقه، لم يعر االهتمام لتوضيح املفهوم، و اكتفى بتفصيل وتصنيف حقوق االنسان دون التطرق 

ولكن املشكلة تظهر على ساحة الواقع عند  ،اإلنسانللتعريف، ويرى أحد الباحثين أن املشكلة ال تكمن في تعريف حقوق 

(1). التطبيق

محدد، فتعدد التعاريف مرده التباين في السياقات االجتماعية  والثقافية،  وعليه فحقوق االنسان ليس لها تعريف

 إضافة إلى ارتباطه أساسا بادرا كنا لذات االنسان ومن بين تلك التعاريف:

وتستند على  نجد من يستدل على حقوق اإلنسان على تلك الحقوق و الحريات املستحقة لكل شخص ملجرد كونه إنسانا،

، فإن املرء من حقه الشعور (2( وبإقرار تلك الحريات د األسرة البشرية في التمتع بحريات أساسية معينة،أحقية جميع أفرا

باألمان، الحق في املساواة،التداول على السلطة،حرية إنشاء األحزاب السياسية،كذلك الحق في مستوى معيش ي 

متطورة في كل اتفاق معين حولها ألنها مستمرة و ، فليس هناك  (3 )الئق،الحق  في العمل ،الحق في تقرير املصير...إلخ(

 األزمنة.

في وضع تعريفات لهذا املصطلح: ابمجال حقوق اإلنسان و اختلفو  اكذلك نجد العديد من الكتاب الغرب و العرب اهتمو 

، وهو أحد واضعي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "بأنها فرع خاص من الفروع RENE CASSIN رين كسينحيث يعرفها 

االجتماعية، تختص بدراسة العالقات بين الناس إستنادا إلى كرامة اإلنسان ، تحديد والحقوق و الرخص الضرورية 

.(4)شخصية كل كائن إنساني" الزدهار

مفهوم متميز، فاألول يطرح فكرة الحقوق األساسية، وهو مفهوم أما مفهوم ميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، فهو 

في كل تكفل لكل كائن بشري حيثما وجد و حديث ملا كان يعرف من قبل بالحقوق الطبيعية و الحقوق املعنوية،التي

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة األزهر غزة، كلية الحقوق  آليات حماية حقوق االنسان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان،كارم محمود حسين نشوان  1
 .9، ص 2011،

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، جامعة  ،-المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان نموذجا-دور الفواعل غير الدوالتية في العالقات الدوليةطالل لموشي،  2
 .173،ص 2014/2015قسم العلوم السياسية، -باتنة-الحاج لخضر

3 . Manual, Human Rights Guidelines for implementing a human rights based approach adc,(Vienna :Austrian development 
Agency july , 2010) , p 06

4
.173طالل لموشي، مرجع سابق، ص  
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ة، بأن األزمان، و هذه الصياغة الجديدة يمكن مالحظتها من مقدمة امليثاق التي عبرت عن تصميم شعوب األمم املتحد

ثمة تطور الحق مليثاق األمم املتحدة، يتعلق بمفهوم حقوق اإلنسان و تؤكد من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية 

ثقافية، ال غنى عنها لحياة و مصائر الشعوب و  وجتماعية فقد أصبحت تعبر عن جوانب سياسية قانونية، اقتصادية و ا

فقد قدمت تعريف مختصرا لحقوق االنسان"على أنها تلك الحقوق  ة األمم املتحدةاألفراد وفي إحدى املجالت التابعة لهيئ

  .(5)األصلية في طبيعتنا، و التي بدونها ال نستطيع العيش كبشر"

: يمكن تصنيفها إلى ثالث فئات:أنواع حقوق اإلنسان

بالحريات وتشمل لحقوق التالية: :و تسمى أيضا الجيل األول من الحقوق وهي مرتبطة .الحقوق املدنية و السياسية1

الحق في الحياة و الحرية و األمن، وعدم التعرض للتعذيب و التحرر من العبودية، املشاركة السياسية، حرية الرأي، 

 .(6)التعبير، التفكير، الضمير، الدين، حرية االشتراك في الجمعيات، التجمع

جيل الثاني من الحقوق، و تتمثل في الدفاع عن الحق في العمل،  و تسمى أيضا ال :و االجتماعية االقتصاديةالحقوق . 2

الحق في املأوى و امللبس، و الحق في الطعام و الرعاية الصحية والحق في التعليم و ضمان املساواة بين الرجال و النساء و 

و حرية النشاط و حق في األجر و فرص الترقية و ساعات العمل، وكذلك الحق في تشكيل النقابات  واالنضمام إليها 

 .(7)اإلضراب...إلخ و في هذا الجيل يبرز تدخل الدولة كفاعل إيجابي،حيث تكفل و تضمن تحقيقها ملواطنيها

نظيفة ي بيئة :و تسمى أيضا الجيل الثالث من الحقوق، و تشمل حق العيش ف.الحقوق البيئية و الثقافية و التنموية3

 من التدمير، و الحق في التنمية السياسية و الثقافية واالقتصادية. ومصونة

إن هذه األجيال الثالث لحقوق اإلنسان تعكس أهمية أن يتم الحديث عن حقوق اإلنسان ببعديها الواسع دون التركيز 

أزمة أولويات في على فئة دون أخرى.على الرغم من أن وجود هذه األجيال قد عمق الهوية بين أنواع الحقوق، و عكس 

 .(8)التعامل مع كل جيل

 إجماال تتكون مصادر حقوق اإلنسان من ثالث مصادر رئيسية وهي:املصدر الدولي، املصدر مصادر حقوق اإلنسان:

 .املصدر الدينيو الوطني، 

 .30-29، ص ص (1994الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، )، 2، ط -العالقة و المستجدات القانونية–عمر سعد هللا، حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب  5

-173، ص ص (2011نوفمبر )، 33، العدد مجلة العلوم اإلنسانية، "حقوق اإلنسان و حرية ممارسة الشعائر الدينية في ظل الحكم الراشد" حجيلة رحابي،  6
174. 

7
.52مرايسي، مرجع سابق، ص  أسماء 

 . yolasit.com Boulemkahel.الرابط اإللكتروني: على ،22/05/2016:بتاريختم تصفح الموقع  ،محاضرة حول حقوق اإلنسان8
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.عالمي و إقليميو هذا املصدر ينقسم إلى مصدرين: :أوال/املصدر الدولي

من خالل دورها إلى مواثيق عامة : وهو املصدر الذي يشمل املواثيق الدولية، و تنقسم هذه املواثيق أ:املصدر العالمي

 مواثيق خاصة.و 

: و هي تلك املواثيق التي تكفل معظم حقوق اإلنسان، كما أنها تعتبر بمثابة الشرعية العامة لحقوقاملواثيق العامة-1

 ، العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية1945م املتحدة لعام اإلنسان و من ضمن هذه املواثيق: ميثاق األم

 .1966العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية لعام  ،1966 الثقافية لعامو 

رأة و الشيخ واألشخاص املعوقينو هي تلك املواثيق التي تختص باإلنسان مثل الطفل و امل :املواثيق الخاصة -2

و كذلك الالجئين و الرق و العبودية، كذلك لها سريان في حاالت محددة مثل: اتفاقيات حقوق اإلنسان املختلين عقليا، و 

  الخاصة بالنزاعات املسلحة سواء كانت دولية و أهلية.

: و هو املصدر الذي يشمل مواثيق حقوق اإلنسان في املنظمات اإلقليمية، أو تلك املواثيق تطبق على ب:املصدر اإلقليمي

توى اإلقليمي وأن مثل تلك املواثيق هي لدول مجلس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة الوحدة اإلفريقية، املس

 .(9)جامعة الدول العربيةو 

 التشريعات  : و ترتبط بالنصوص القانونية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان في الدساتير ج :املصادر القانونية الوطنية

أحكام املحاكم الوطنية، و قد يكون في مرات عدة املصدر الوطني ومستمد من املصدر الدولي  كنص األعراف،إضافة إلى و 

بعض الدول في دساتيرها الوطنية على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و العهديين الدوليين الصادرين عن األمم املتحدة،  

من املصدر الدولي فهو يعلو أو يتفوق على هذا األخير،حيث يجب التأكيد أنه سواء كان املصدر الوطني وطنيا، أو محوال و 

أن الشخص الذي تنتهك حقوقه يتوجه إلى وسائل الحماية في القانون الداخلي،أي أن القانون الداخلي يسبق في التطبيق 

 .(10)القانون الدولي في مجال حقوق اإلنسان

للحضارات القديمة على حقيقة أن التعاليم الدينية واألديان : يتفق الكثير من املؤرخين و الدارسين د :املصادر الدينية

السماوية، ومنها الشريعة اإلسالمية كان لها دور ال ينكر في صياغة و بناء نظرية حقوق اإلنسان الحديثة،حيث يعتبر 

رجال الدين، االضطهاد لرت في عصر سادة الظالم  والجهل و البعض أن والدة املسيحية كانت من أهم التطورات التي ظه

في مؤلفه"مدينة هللا" أن الكنيسة تحمي املظلومين من التعسف و أن انتشار و انتصار حقوق  سان أوجيزتانو قد أشار 

اإلنسان ترجع إلى الديانة املسيحية التي تقوم على مبدأ وجوب احترام حقوق كل إنسان بدون تمييز، وفي كل زمان و مكان 

، ص 2010/2011، - تيزي وزو-الماجستير،جامعة مولود معمري ، مذكرة لنيل شهادة دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسانخياطي مختار،   9
39 
كلية الحاج لخضر  دكتوراه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دراسة بعض الحقوق السياسية، -آليات حماية حقوق اإلنسان في المنظومة القانونية الجزائريةنادية خلفة،10
 .74،ص 2019/2010كلية الحقوق، قسم الحقوق و العلوم السياسية،  -باتنة–
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سان الحي الوحيد،الذي اصطفاه الخالق جال و عال لعمارة االرض و اصطالحها، فهذا اإلن باعتبار أن اإلنسان هو الكائن

.(11)العدالة  واملساواة و اإلحسانخالل التأكيد على مبادئ املحبة و مثاله على األرض ،ذلك من هو صورة هللا و 

:ثانيا:/وضعية حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

حيث يواجه العديد من فقد شهدت املنطقة العربية تدهورا في أوضاع حقوق اإلنسان في العديد من الدول، 

املخاطر التي تعرضهم املدافعات عن حقوق اإلنسان و منظمات املجتمع املدني العديد من التحديات  و املدافعين و 

ثقتها املنظمات الدولية متعلقة باالنتهاكات الجسيمة االعتقال التعسفي، و هناك العديد من الحاالت التي و و  للمالحقة 

ضعية كتلك لحقوق اإلنسان في الوطن العربي، خاصة بعد سحابة الربيع العربي العابرة انتكاسة حقوقية خطيرة تذكر بو 

  .(12)السيادة الوطنية بغلق الحدود الوطنية في وجه تعرية الواقع الحقوقي ومفهومالعالم التي سادت في 

إلى دخول البالد في حالة نزاع مسلح، ذلك بعد انتقال فصائل  سوريافقد أفض ى القمع الوحش ي لالنتفاضة الشعبية في 

 املعارضة إلى املقامة املسلحة.

،حيث االحتاللو في محاولة لسحق االنتفاضة وقعت انتهاكات جسيمة تضع جيش الدولة الرسمي في مصاف جيوش 

لثقيلة في قصف املناطق السكنية و املستشفيات، واستخدم بعضها  كمراكز لالعتقال أو استخدم هذا الجيش األسلحة ا

اإلعدام دون محاكمة، وسلب و نهب املمتلكات و إضرام النار فيها و القتل التعسفي اإلعدام خارج نطاق القضاء حتى في 

ألف قتيل منذ بدأ االنتفاضة  60عن  البلدات و القرى التي ظلت محتفظة بطابع االحتجاج السلمي، و سقط ما ال يقل

 36و حده بنحو  2012، و يقدر عدد املدنيين اللذين فقدوا أرواحهم خالل 2012و حتى نهاية  2011الشعبية في مارس 

 ألف مواطن.

فقد العشرات من املتظاهرين أرواحهم جراء االستخدام املفرط في قمع االحتجاجات، سواء من جانب قواة  مصرو في 

املحتجين من لم تتوقف أعمال قتل املتظاهرين و ة املدنية، أو من جانب قواة الجيش في النصف األول من العام و الشرط

، بل بدأ تصعيد" أنصار الجماعة" في قمع الخصوم 2012بعد تولي جماعة اإلخوان املسلمين مقاليد الحكم في يوليو 

و ما أفض ى إلى دخول البالد في نهاية العام في حرب شوارع املحتجين، و تعذيب املعتصمين أمام القصر الرئاس ي، و ه

شخص مصرعهم كما لجأت حكومة السجون املسلمين إلى القمع البوليس ي لإلضرابات  11بحيث لقي خاللها 

 .(13)واإلعتصامات العمالية

11
 .75نفس المرجع، ص  

. ttps://www.newtactics.org/arعلى الرابط اإللكتروني: 05/2016/ 22بتاريخ:تم تصفح الموقع  ،واقع حقوق اإلنسان في الدول العربيةد.م، 12

 .110-109و  ،200-190، ص ص 2012، القاهرة: آالم المخاض: حقوق اإلنسان في العالم العربي لدراسات حقوق اإلنسان،مركز القاهرة 13
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لم تسلم حمالت االعتقال التي تنفذها قوات األمن من عمليات إعدام خارج القانون،  اململكة األردنية الهامشيةأما في 

واأليام التي تلتها   2014-09-04بسبب االستخدام املفرط للقوة، فقد شهدت منطقة العج في محافظة املفرق بتاريخ 

ت في صفوف التيار السلفي أعمال شغب، كذلك و في شهر أوت  من نفس العام شنت السلطات األردنية حملة اعتقاال 

الجهادي خصوصا من مؤيدي تنظيم الدولة اإلسالمية دون أن توجه للمعتقلين أي تهم،إضافة إلى ذلك يواجه السجناء 

سجينا أردنيا من التيار الجهادي  40أعلن نحو  2014-10-08اإلسالميون معاملة غير الئقة في مراكز االحتجاج ففي 

 الطعام احتجاجا على أوضاعهم املعيشية الصعبة داخل السجون. الدخول في إضراب مفتوح عن

و في سياق آخر ازدادت االنتقادات الدولية حيال رفض األردن دخول الجئين فلسطنيين فارين من سوريا أو إبعادهم 

يين القادمين قسرا بعد دخولهم األردن، في خرق واضح اللتزاماتها الدولية، فقد قام األردن رسميا بحظر دخول الفلسطين

 بينهم سيدات  2012الجيء تمكنوا من دخول البالد منذ منتصف  100من سوريا، كما أبعد غصبا أكثر من 

ستمرت قوات الشرطة في استخدام القوة املفرطة تجاه املتظاهرين  واإلعالميين أثناء ممارستهم  حق او أطفال، كذلك 

 .(14)يق في االنتهاكاتالتعبير أو املهنة، مع غياب آلية مستقلة للتحق

فقد أشار التقرير أنه رغم االتفاقية األمنية العراقية األمريكية، فإن ذلك لم يمنع القوات األمريكية  العراقو بخصوص 

من شن عمليات عسكرية منفردة على الساحة العراقية، و سقوط  العديد من املدنيين وفي كل األحوال ظلت القرارات 

كانت يمكنها بمواردها البلدان العربية القليلة املؤهلة التي  املحورية رهنا بالقوات املحتلة، كذلك يعد العراق واحدا من 

 .(15)البشرية االنتقال من مصاف البلدان النامية إلى مصاف البلدان املتقدمةالطبيعية و 

، نفذت القوات الحكومية و قوات التحالف الدولي طلعات جوية للطيران الحربي في إطار محاربة ما 2014ومنذ مطلع 

آخرين،  41طفال و جرح  24مدنيا من بينهم  31العراقية باإلرهابيين فقد أدت إلى مقتل ما ال يقل عن  تصفهم الحكومة

املباشر بالنيران  االستهدافكذلك يعاني الصحفيون في العراق من االعتقال التعسفي واملتابعة و التضييق، فضال عن 

إضافة إلى ذلك فقد شهدت العراق ومن نفس العام عمليات من قبل القوات التابعة للحكومة و املليشيات املقربة منها، 

أقضيه  ،بيجي الرماديو  بيرة من املدن العراقية كاملوصل مسلحة واسعة ،خاصة بعد سيطرة مسلحي داعش على أجزاء ك

و قرى أخرى، زد على ذلك زيادة نشاط امليليشيات الشيعية املدعومة من إيران، حيث ظهرت صور  وفيديوهات كثيرة 

" في عمليات مسلحة، قالت الحكومة إنها عمليات حكومية الستعادة قاسم سليمانيتشير إلى مشاركة الجنرال اإليراني"

 .السيطرة على املدن التي خرجت من تحت سيطرتها

.27-26ص ص  حالة حقوق اإلنسان في البلدان العربية،، -الثورة المضادة مواجهة-، 2014العالمي للحريات و الحقوق لعام  االئتالفتقرير 14
، الحوار المتمدن، "تدقيق و مراجعةو  اإلنسان في تقريرها السنوي: رصد : المنظمة العربية لحقوق حقوق اإلنسان في الوطن العربي" ،عبد الحسين شعبان-15

./http://www.ahewar.org :على الرابط اإللكتروني،22/05/2016بتاريخ:،  (22-01-2011)، 3254العدد 
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بابل و  اإلسكندرية زادت وتيرة التهجير على أساس طائفي و عرقي خاصة في مناطق بغداد واللطيفية  و  2014و خالل عام 

 .(16)بعقوبة، وهي املناطق التي تنشط فيها ميليشيات شيعية مدعومة من إيرانو 

فقد كانت السيطرة على قوات األمن غير منسقة و أدى تدهور الوضع األمني إلى عودة امليليشيات الشيعية مجددا إلى 

ممارسة معظم نشاطها خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، وقد ارتكب تنظيم داعش العدد األكبر من انتهاكات 

الحكوميين و عناصر قوات  ولينواسع املسئى نطاق داعش بشكل منظم و عل استهدفحقوق اإلنسان الجسيمة، فقد 

األمن،عالوة على املدنيين و خاصة الشيعة  واألقليات الدينية و العرقية، و النساء و األطفال .و قدرت األمم املتحدة بأنه 

في شهر  تم تشريد أكثر من مليوني نسمة من مختلف أنحاء العراق منذ شهر جانفي، و ازدادت األزمة اإلنسانية سواء

جويلية وأوت،عندما اقترف تنظيم داعش عنفا على أساس  النوع االجتماعي، و اغتصاب النساء و األطفال  وجندهم 

كجنود، ودمر البنية التحتية للمدينة،و وردت تقارير متزايدة من أعمال عنف و جرائم ارتكبتها امليليشيات الشيعية و 

 ن االنتهاكات التي ارتكبها املقاتلون املتطوعون تضمنت الخطف املتطوعون في لجان الحشد الشعبي، و ذكر أ

واالبتزاز و التعبير عن الرأي و التجمع السلمي، و أعمال العنف املرتكبة ضد الصحفيين و مضايقتهم، و القيود على 

ر إلى حماية فعالة الحرية الدينية، وقد فاقم الفساد واسع االنتشار في املستويات الحكومية و االجتماعية التي تفتق

  .(17)لحقوق اإلنسان في العراق

املستوى االقتصادي  على غرار سابقتها استمرار نفس األوضاع على 2014و قد سجلت في املغرب من نفس سنة 

الثقافي، حيث لم تعرف أهم املؤشرات أي تحسن ملموس، بل سجلت تراجعا خطيرا،حيث كرست و واالجتماعي، 

و سعيا وراء تدبير التوازنات املاكرو اقتصادية  2014االجتماعية التي إتبعتها الدولة خالل العام و   السياسات االقتصادية

عبر التضحية بالحاجات االجتماعية امللحة، و تحميل فئات األجراء  واملنتجين، و معهم شرائح و اسعة من الفئات 

 صادية، و املناطقية.املهمشة و الفقيرة، عبء اختيارات تعمق الفوارق االجتماعية االقت

إلى ذلك لم تشهد أوضاع السجون و السجناء أي تحسن ملموس، إذ ال يزال واقع السجون مترديا  ويعرف انتهاكات خطيرة 

ممارسة السجناء، إضافة على شيوع العنف و لحقوق السجناء املنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

السالمة الصحية، فال تزال منظمات حقوق اإلنسان في املغرب تسجل العديد من التعذيب، كما تغيب عنها شروط 

الخروقات التي تطال الحق في الحياة الجسدية و املعنوية و في األمن الشخص ي، إذ ال يزال يمارس العنف ضد املواطنين 

إبان الخضوع  ء التظاهرات، في مراكز الشرطة، و يواجه مواطنو املغرب العنف في بعض األحداث االحتجاجية، و أثنا

.84 ، ص، مرجع سابق2014الحقوق، العالمي للحريات و  االئتالفتقرير 16

، وزارة الخارجية 2014التقارير القطرية حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام  - ،2014حالة حقوق اإلنسان لعام  ،تقرير صادر عن مجلة الديمقراطية)األهرام(17
.Democracy.ahram.org.eg الرابط اإللكتروني: على ،11 ، صاألمريكية، مكتب الديمقراطية و حقوق اإلنسان و العمل
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للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات األمن وهي جميعها ممارسات تتكرر باستمرار من طرف السلطة 

 .(18)فبراير  20العمومية، بمختلف قواتها و وسائلها، خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلفته حركة 

الربيع العربي" فد شهدت الجمهورية التونسية حالة من انتكاسة حقوقية فقد  فبعد ما يعرف بأحداث "  تونس أما في

توظيف أكبر استمرت قوات األمن في قمع االحتجاجات التي ركزت على تباطؤ خطوات اإلصالح،إلى فرص اقتصادية  و 

ثة أشخاص و أصيب كثيرون املطالبة بإبعاد املسؤولين املرتبطين بالنظام السابق، و في األحداث توفي ما ال يقل عن ثالو 

شخصا و قيل أن العدد منهم أصيبوا أثناء  47فقبضت على  ،باعتصامغيرهم، و في جويلية منعت قوات األمن القيام 

القبض عليهم، وقد اشتهرت إدارة أمن الدولة بتعذيبها للمعتقلين، و استقرار املدافعين عن حقوق اإلنسان و الصحفيين 

 300على السجناء السياسيين السابقين، و وفقا للحكومة املؤقتة فقد توفي ما ال يقل عن  املستقلين، و فرض القيود

 .(19)خالل الثورة 700شخص و أصيب 

من احتجاجات و نزاعات مسلحة أدت إلى تغيير معالم هذه الدولة النفطية  ليبياحلبة صراع في  2011ونجد بداية عام 

الواقعة في شمال إفريقيا، فقد كان العقيد معمر القذافي يحكم قبضته على السلطة حينها، وهو ما دأب عليه القيام به 

في السجن أو إجبارهم  عاما أمضاها في سدة الحكم، و نجح في إسكات معظم معارضيه بأن عمد إلى الزج بهم 42طول 

عارضة ،أو تأسيس على العيش في املنفى، و نصت التشريعات الوحشية التي سنها على تحريم أي شكل من أشكال امل

إعتقل املئات من السجناء السياسيين بشكل تعسفي وأصدرت املحاكم الخاصة أحكامها على و  منظمات مستقلة، 

د عن مبادئ العدالة و اإلنصاف، و ترسخت عميقا جذور السماح خصومه عقب خضوعهم ملحاكمات تبتعد كل البع

للمسؤولين عن ارتكاب جرائم التعذيب، و عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، و االختفاء القسري  باإلفالت من 

من السجناء  1200العقاب، و لطاملا تجاهلت السلطات الدعوات  لكشف الحقائق و تحقيق العدالة أطلقها حوالي 

في سجن "أبو سليم س يء الصيت" وعاش املقيمون من غير الليبيين في ظل الخوف من التعرض  1996الذين قتلوا عام 

لالعتقال، و االحتجاز إلى أجل غير مسمى بذريعة مخالفة قوانين اإلقامة و الهجرة ناهيك عن احتمال تعرضهم للتعذيب 

التمييز  أنتشر و غيرها من العقوبات القاسية، و فاع عقوبة اإلعدامو غيرهم من ضروب سوء املعاملة وكثر اللجوء إلى ارت

مشاركتها في الخطوط األمامية مع التطور و  بيقاته العملية، فقد حجم حضورها ضد املرأة في نصوص القانون و تط

من مشاركة السريع لألحداث من مجرد احتجاجات مناوئة للحكومة إلى نزاع مسلح بكل معنى الكلمة وذلك على الرغم 

نساء كثيرات في دعم جهود املعارضة و مشاركتها في املعاناة و النضال نتيجة لذلك الدعم، فقد قامت قواة القذافي 

باعتقال النساء خالل النزاع الدائر، واحتجزت كثيرات منهن بمعزل عن العالم الخارجي في مواقع اعتقال مجهولة، و 

 ط ورود تقارير بوقوع اغتصاب و غيرها من ضروب سوء املعاملة.تعرضت البعض منهن إلى الضرب املبرح وس

.152-150ص ص  ، مرجع سابق،2014العالمي للحريات و الحقوق لعام  االئتالفتقرير 18

 .11-10 ص ، ص2012،-حالة حقوق اإلنسان في الشرق األوسط و شمال إفريقيا-عام الثوراتتقرير عن منظمة العفو الدولية، 19
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و أثناء النزاع كان مواطنو دول جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص من بين املجموعات األكثر عرضة لالعتقال 

التعسفي و العنف املوجه ضدهم ألسباب تتعلق بلون بشرتهم، و ذلك في ضوء التقارير التي بالغت في تضخيم مسألة 

منازل الكثيرين من ذوي البشرة السمراء للمداهمة، وتعرض  قوات القذافي"مرتزقة أفارقة"و عليه فقد تعرضت استعانة

ساكنيها للضرب واالعتقال وغيرها من ضروب سوء املعاملة على أيدي املقاتلين املواليين للمجلس الوطني االنتقالي، و قتل 

انتقامية  مخاطر جدية باحتمال تعرضهم لهجمات -خاصة من أهالي منطقة توارغة-بعضهم و يواجه الليبيون السود 

قواته أثناء حصارها ملدينة  النطالقواالعتقال التعسفي كونهم ينظر إليهم كموالين للقذافي استخدمت مناطقهم كقاعدة 

 .(20)مصراتة

التي عرفت بدرجة ليمن و بالحديث عن الدول العربية التي كانت أكثر تأثرا بما يسمى إعالميا الربيع العربي نجد كذلك ا

كبيرة و فضيعة إلى انتهاكات حقوق اإلنسان، فقد أخفقت الحكومة االنتقالية الهشة التي خلفت الرئيس علي عبد صالح 

فلقد استمرت االنتهاكات على خلفية  2014إلى مواجهة العديد من التحديات الخاصة بحقوق اإلنسان في  2012في عام 

 ختلفة والتمييز ضد املرأة بموجب القانون و اإلعدام بأحكام العديد من املواجهات املسلحة امل

تجنيد األطفال، و االعتداءات على الصحفيين واالحتجاز بغير سند قانوني، و و  ية إلحداث جانحين، و زواج أطفال قضائ

 السابقة.االتجار بالنسبة للمهاجرين و غياب املحاسبة على انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها الحكومة 

وفي سبتمبر ومن نفس السنة وفي أعقاب وقائع قامت فيها قوات األمن باستخدام القوة املفرطة من محتجين حيثيين 

نازحا داخليا مسجلين رسميا في  512،334أيام خلفت حوالي  4ارتجت العاصمة صنعاء، بفعل مواجهة مسلحة استمرت 

اكات الجسيمة في اليمن من االعتداءات على العاملين في مجال الصحة، جميع أنحاء اليمن جراء القتال، ومن بين االنته

 مركزين طبيين في محافظة شبوةحيث قام مقاتلو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على أحد املستشفيات و 

شنتها ، فحسب تقارير إعالمية، و جاء ذلك عقب سلسلة من الغارات الجوية التي 2014-04-08جنوبي اليمن في 

 06معسكرات تدريب تابعة للتنظيم القاعدة في املنطقة، و كذلك تم تسجيل عن وفاة ما ال يقل عن  استهدفتالحكومة، 

 آخرين على األقل . 09أشخاص و جروح 

كذلك تواجه السيدات في اليمن تمييزا شديدا على مستوى القانون و املمارسة، فال يمكن لهن الزواج دون إذن من ولي 

، و ال تتاح لهن نفس الحقوق املتاحة للرجال في الطالق أو امليراث أو حضانة األطفال، كما أن عدم توفر الحماية األمر

القانونية بتركهن عرضة للعنف األسري و الجنس ي،  كذلك و لقد أدت املواجهات املسلحة في عمران، وصنعاء، و شبوة، 

، حسب وزارة التربية 2014ي سنة القوات املسلحة باحتالل مدارس فمدرسة على األقل  وقيام  41إلى ائتالف أو تدمير 

مدرسة في إيواء أشخاص من املازحين داخليا، و في شهر نوفمبر من نفس السنة  31التعليم،هذا فضال عن استخدام و 

20
.20-16نفس المرجع، ص ص  
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ت قامت ألف طالب، على نحو مؤق 92مدرسة توفر الخدمة التعليمية ل  1690دفع القتال في آب السلطات إلى إغالق 

 .(21)بفتحها بعد أسبوع

الحق في حرية التعبير و التجمع  كذلك قيدت جماعة الحوثيين املسلحة و قوات األمن املتحالفة معها على نحو تعبير في

تكوين الجمعيات، و قامت بالقبض على صحفيين و على قادة حرب اإلصالح و آخرين، و أحبرت منظمات غير حكومية و 

 .(22)و استخدمت القوة املفرطة ضد متظاهرين سلميينعلى إغالق أبوابها، 

فتعتبر االنتهاكات اليومية لحقوق املواطنين أمر روتيني تأقلم معه املجتمع ووجه  الجمهورية اللبنانيةأما فيما يخص 

بالضرب و التهديد بالقتل مسائل شبه عادية، فقد سجلت  االعتداءالخطورة في هذه املسألة، فاالغتياالت و عمليات 

العديد من االعتداءات منهم االعتداء بالضرب على الدكتوره:سمر جبور خوري عقيلة النائب السابق غطاس خوري، و 

اعتداءات متنقلة على ناشطين سياسيين من مختلف األطراف املتصارعة ،و توجهت تهديدات بالجملة إلى السياسيين و 

النائبين  الناشطين السياسيين و اإلعالميين و رجال األمن و السلك العسكري اللبناني، مما تجلى في اغتيالو   األكاديميين

أنطوان غانم، و تفجير حافلة ركاب، ناهيك عن عمليات التسلح الحزب و التهديد بإشعال نيران الحرب وليد عيدو و 

 حيث أدت االعتداءات القنابل العنقودية،عامليا من بينها األهلية، كذلك استعمالها األسلحة املحظورة 

إلى مشكلة كبيرة يعاني منها املواطنون هي حقل القنابل العنقودية التي ألقتها إسرائيل و  2006اإلسرائيلية على لبنان سنة 

،(23)معوقينو  و جرحى د من املواطنين بين قتلى التي قدرتها بعض األوساط بمليون قنبلة مميتة، أدت إلى سقوط العدي

مزيدا من التدهور نتيجة انعكاسات تحول االنتفاضة الشعبية في  2012كذلك فقد شهدت حقوق اإلنسان خالل عام 

سوريا إلى صراع مسلح؛ األمر الذي أدى تأجيج حدة االنقسام السياس ي و الطائفي فيما بين األطراف املقربة من النظام 

داخل لبنان، و إقترن ذلك باندالع اشتباكات و مصادمات ذات طابع طائفي هي األسوء السوري و األطراف املناهضة له 

على احتالل بيروت؛ أفضت هذه املصادمات إلى سقوط عشرات القتلى و إصابة املئات و  2008منذ إقدام حزب هللا عام 

ن في سوريا كما اتهمت أحزاب في املقابل جرى اختطاف عشرات السوريين كنوع من الثأر الختطاف أو اختفاء لبنانيي

مناصرة لنظام بشار األسد بدعم اعتداءات في لبنان على منازل سوريين مؤيدين ملعارضين، و تعرض صحفيون و 

إعالميون و مؤسسات إعالمية العتداءات على خلفية مواقفهم من هذه األحداث، أو تغطيتهم ملا اقترن بها من 

 . (24)صدامات

. https://wwwhvw.org/ar/worldعلى الرابط اإللكتروني:، 15/04/2016تم تصفح الموقع بتاريخ: ، 2015 العالمي لحقوق اإلنسان في اليمنالتقرير 21

 . /https://ar.wikipedia.org/wikiعلى الرابط اإللكتروني: ،22/05/2016بتاريخ:تم تصفح الموقع  ،اليمنتقرير عن حقوق اإلنسان في 22

على الرابط اإللكتروني:22/05/2016بتاريخ:تم تصفح الموقع  ،2008 عن حقوق اإلنسان في لبنانالتقرير السنوي لمؤسسة الحق اإلنساني، 23
http://www.clhrf.com/. 

24
.253مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
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ظلت دائما عرضة للتمييز املمارس ضدها قانونا و بحكم املمارسة العملية السيما في مجال  أما بالنسبة للمرأة فقد

الشؤون األسرية، و كذلك و مع استبعاد العمال املهاجرين  من أشكال الحماية التي توفرها قوانين العمل الوطنية، 

ل املهاجرات تحديدا أكثر ضعفا من غيرهن أصبحوا عرضة الستغالل أرباب العمل و إساءاتهم، كما تعتبر عامالت املناز 

كونهن يعملن وفق نظام الكفالة الذي يربطهن بمخدومين، و في جانفي من نفس السنة رفض وزير العمل االعتراف بنقابة 

 .(25)عمالية شكلها عمال مهاجرون

وتداعياتها على الوضع اإلنساني في املنطقة العربية: عاملياثالثا:موقف املنظمات الحقوقية العربية 

 :املوقف العربي 

ة املطالبة بالتغيير و أظهرت األحداث األخيرة ضرورة اإلنصات بكل اهتمام و مسؤولية إلى أصوات الشعوب العربي

حفظ كرامة اإلنسان و محاربة الفساد و بناء الدولة الرشيدة التي تحقق الطموحات في العدالة االجتماعية و اإلصالح و 

حقوقه األساسية التي اتفق عليها املجتمع الدولي، و ترجم هذا التوافق في العديد من االتفاقيات و املواثيق الدولية التي 

 تحمي حقوق اإلنسان، و التي انضمت إليها العديد من الدول العربية و أصبحت جزءا ال يتجزأ من قوانينها الداخلية.

، حيث و في السنوات األخيرة الجامعة العربيةملنظمات العربية التي سعت إلى حماية حقوق اإلنسان وتأتي في مقدمة ا

 جذبت جامعة الدول العربية انتباه املجتمع الدولي بقدر ما جذبت انتباه من يعيشون في الدول العربية، حيث يرى 

يخص قضايا تتعلق عديدون أنها تحتل مكانة الجهة القادرة على لعب دور مطلوب و بشدة في الدبلوماسية الدولية فيما 

حقوق اإلنسان في الدول العربية، حتى اآلن كان هذا الدور أبعد ما يكون عن االتساق، و أبعد ما يكون و  بالسلم و األمن 

ة، لكن  الفحص املدقق للجامعة العربية خالل األزمات األخيرة في عن أن يمارس من منطلق أجندة حقوقية حقيقي

املنطقة يكشف عن تحول بطيء في املمارسات، بما يحتم عن منظمات املجتمع املدني أن تطور تحليالتها  وإستراتيجياتها 

 دورها. للتواصل مع الجامعة العربية، لكي تصبح مؤثرة في إصالح الجامعة، و كذا لكي تساعدها في تشكيل

و تجدر اإلشارة في البداية إلى أن الجامعة العربية اتخذت خطوات مهمة في سياق حقوق اإلنسان منها اعتماد امليثاق 

، و رغم أن امليثاق ال يتسق بالكامل مع القانون 2008الذي بدأ نفاذه عام  2004العربي املنقح لحقوق اإلنسان في عام 

نة حقوق اإلنسان العربية لتقارير الدول،يمكن إلقاء الضوء على التقدم الذي تحرزه الدولي،إال أنه من خالل مراجعة لج

الدول، و كذا النواقص فيما يخص القوانين املتعلقة بحقوق اإلنسان و املمارسة العملية، و إنشاء املحكمة العربية 

حيث املبدأ خطوة تستحق الترحيب، هم من -2014الذي تمت املوافقة عليه في القمة العربية في مارس-لحقوق اإلنسان 

رغم غن النظام األساس ي للمحكمة يثير إشكاليات كبيرة،ف إعادة صياغة اتفاقية الالجئين العربية الجاري اآلن قد يؤدي 

 .278-277اإلنسان في العالم، ص ص ، حالة حقوق 2015/2016تقرير منظمة العفو الدولية لعام 25
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أيضا إلى ظهور وثيقة تراعي معايير أكثر تقدمية عن حالها القائم، كما إن إصالح ميثاق الجامعة العربية، يوفر إمكانية 

 .(26)ة لالعتراف بحماية حقوق اإلنسان كأحد مبادئ التي تنهض عليها الجامعة ضمن امليثاقحقيقي

ولكن مع ذلك يعتقد البعض في ظهور عوامل جديدة تزيد من قوة الجامعة العربية على لعب دور أكثر حسما فيما يتعلق 

ي املنطقة التي أمالها ظهور زعمات سياسية بحقوق اإلنسان و القانون الدولي، للجامعة، و التغيرات في موازين القوى ف

جديدة في بعض البلدان العربية، و ذلك باإلضافة إلى نشاط الجهاز الذي يراقب تنفيذ امليثاق العربي لحقوق 

، وكذلك فقد تم إنشاء لجنة عربية معنية بحقوق اإلنسان تسمى "اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان (27)اإلنسان

ي لجنة فنية دائمة من الدول األعضاء، وقد لعبت هذه اللجنة دورا كبيرا في صدور عدد من االتفاقيات "و ه1928عام 

العربية املعنية بحقوق اإلنسان، وفي إطالق خطتين عربيتين مهمتين:لجنة حقوق اإلنسان العربية كأول آلية عربية 

من جهة، و أخرى  2008التربية على حقوق اإلنسان عام إقليمية لكي تتولى مراقبة تنفيذ امليثاق، و كذلك لجنة معنية ب

، كما تبنت آليات أخرى في الجامعة على غرار العقد العربي لذوي 2010معنية بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان عام 

و ، و مؤخرا تم إطالق اإلستراتيجية اإلقليمية لحماية املرأة  العربية: السلم و األمن 2013-2004االحتياجات الخاصة 

 .(28)تعمل على تفعيلها

 إلى تعزيز قيم التسامح تهدف أساسا  مستمرة وطويلة املدى،حيث التعليم على حقوق اإلنسان عمليةوتعد التربية و 

تسودها  الحرية و العدالة  التعاون بين البشر حتى يتسنى خلق الظروف املالئمة لحياة أفضل لبني البشرالتضامن و و 

الصراعات و انتهاكات حقوق اإلنسان  ودعم عمليات املشاركة الديمقراطية بقصد إقامة  املساواة، ومنعوالكرامة و 

 مجتمعات تحظى بها جميع حقوق اإلنسان للناس كافة بالتقدير و االحترام.

القاض ي بوضع خطة  2007-03-29وفي هذا اإلطار يأتي قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالرياض 

، لينسجم مع حرص الجامعة إلنشاء منظومة إقليمية عربية 2013-2009للتربية على مبادئ حقوق اإلنسان لفترة عربية 

لحقوق اإلنسان تضمن حمايتها و النهوض بها  والتربية عليها، كما يندرج في إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز نشر 

 .(29)ثقافة حقوق اإلنسان والتربية عليها

أهداف الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان مجموعة من األهداف تتمحور في النقاط التالية:و تتضمن 

إدماج حقوق اإلنسان في املنظومة التربوية في مختلف املراحل التعليمية من خالل: .1

 .04، ص (المكتب اإلقليمي العربي)، حقوق اإلنسان: المعايير و اآللياتجامعة الدول العربية،  ،ميرفت الرشماوي 26

27
 .33، ص (2006مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  :القاهرة) ،2، ط جامعة الدول العربية في حماية حقوق اإلنسان دور! جري، ال حماية ألحديالف معتز  

28
.33نفس المرجع، ص  

 .02-01، ص ص 2009/2010الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان 29
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 .إجراء الدراسات املسحية التشخيصية لواقع حقوق اإلنسان في املواد الدراسية 

  املبادئ و املفاهيم لحقوق اإلنسان لدمجها في املناهج و البرامج.بناء مصفوف القيم و

 .إعداد أدلة تربوية للتربية على ثقافة حقوق اإلنسان

تأهيل الكوادر البشرية و تدريبها في مجال التربية على حقوق اإلنسان، و يتحقق الهدف من خالل اآلتي: .2

 لتعليم العالي و معاهد إعداد املعلمين و مراكز التدريب.تخصيص مادة دراسية مستقلة لحقوق اإلنسان، بمؤسسات ا

نسان، و يتحقق الهدف من خالل اآلتي:ة التعليمية للتربية على حقوق اإلتهيئة البيئ .3

 .دعم العالقات اإلنسانية و تعزيزها بين مختلف املكونات داخل املؤسسات التربوية

 طة بالتربية على حقوق اإلنسان.توفير مختلف التجهيزات و الوسائط التعليمية املرتب

 توظيف األنشطة التعليمية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 

.توسيع املشاركة املجتمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، و يتحقق من خالل اآلتي:4

 .العمل على إشراك مؤسسات املجتمع املدني في التربية على حقوق اإلنسان

  30 نشر ثقاقة حقوق اإلنسانتفعيل دور املؤسسات اإلعالمية في).

ردود األفعال الدولية:

بينما عبر املالييين في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا عن تعطشهم و توقهم لنفس الحريات  والحقوق 

التي يتمتع بها آخرون غيرهم في مناطق أخرى من العالم، كما عمدت بعض الحكومات القوية إلى القيام 

الضغط،أو أنها داومت على عادتها في تجاهل انتهاكات حقوق اإلنسان في املنطقة سعيا منها  الستيعاببحركات سياسية 

لحماية مصالحها السياسية واالقتصادية، و تخلت بعض تلك الحكومات عن حلفاء األمس الذين أضحوا حكاما 

، بينما سعت حكومات أخرى إلى مساعدة مستبدين اليوم في ضوء موجة الثورات العارمة التي ال يمكن الوقوف في وجهها

أصدقائها بهدوء من أجل العمل على بقائهم في السلطة، وقسم ثالث من تلك الحكومات قدم املساعدة العسكرية لقوات 

املعارضة في الوقت الذي تجاهل فيه آخرون مأزق حركات املعارضة و هي تذبح في الشوارع، غير أن أيا من تلك الحكومات 

حقوق شعوب املنطقة سق من أجل حماية حقوق اإلنسان، و لتحرك في الوقت املناسب و بشكل فعال  ومتلم تقم با

 .(31)املستلبة و مصالحهم

كذلك التحرك الذي قامت به منظمة العفو الدولية، حيث بادرت هذه األخيرة إلى االنتقال الفوري إلى أسلوب مواجهة 

األسلوب قيام املنظمة من رفع مستوى نشاطها في رصد التطورات الخاصة بمجال األزمة املعتمد لديها، و يقتض ي هذا 

30
 .06نفس المرجع، ص  

31
.47تقرير عن منظمة العفو الدولية، مرجع سابق، ص  
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حقوق اإلنسان في املنطقة، و تعزيز مستوى حمالت املناصرة و كسب التأييد التي تقوم بها منظمة العفو الدولية، بحيث 

مال إفريقيا في أوقات مختلفة توجهت وفود املنظمة من باحثين و غيرهم من الخبراء إلى دول منطقة الشرق األوسط و ش

 مثل: تونس، لبنان، مصر، سوريا...

إضافة إلى ذلك القيام بالحمالت اإلعالمية، حيث صدرت عن منظمة العفو الدولية العديد من التقارير التي بينت توجهها 

رسلت إلى مساعدة األشخاص الذين يواجهون خطرا كبيرا جراء خضوعهم ملحاكمات مجحفة بشكل فاحش، فقد أ

ألف عضو في جميع أنحاء العالم، الذي أدى إلى إرسال الرسائل  165تحرك عاجل إلى شبكة تضم   100املنظمة أكثر من 

شخص كانوا قيد  16و الخطابات قادت إلى بعض النتائج االيجابية بما في ذلك التسبب بإطالق سراح ماال يقل عن 

 االحتجاز.

، شارك أعضاء منظمة العفو الدولية و مؤازروها في حركات محلية ضمن إطار 2011و اعتبارا من إطاللة يناير من عام 

من التنسيق الدولي تضامنا مع شعوب البلدان العربية، و بالفعل فقد تم بشكل فردي وجماعي إرسال تحديث معلومات 

و متطوعيها في العالم من  ظمةمن موظفي املن 150مرة يوميا و أسبوعيا إلى حوالي  120الفعاليات الخاصة باملنطقة بواقع 

أجل ضمان تحشيد الحركة التي تمثل أكثر من ثالثة ماليين شخص وتعاونها على درجة من التنسيق الفعال للتصدي 

 .(32)للتطورات املتالحقة، و دعم املطالب الخاصة بحقوق اإلنسان و مساندتها

ظمة العفو الدولية على نشر أجندات حقوق أما فيما يخص أجندة حقوق اإلنسان من أجل التغيير فقد دأبت من

اإلنسان من أجل التغيير في املنطقة العربية إستنادا إلى املبادئ التالية، مع مراعاة تحويرها، أو تكييفها لتالئم خصوصية 

 األوضاع في كل بلدة على حدة:

ئات إنفاذ القانون بما يضمن: ينبغي التوصل إلى إصالح حقيقي لقطاع أجهزة األمن و هيإصالح قطاع أجهزة األمن -1

إتساق عملها و أدائها لواجباتها مع القانون و املعايير الدولية.

:من خالل إلغاء أو تعديل التشريعات املقيدة لحقوق اإلنسان، بما فيضمان تلبية القوانين الوطنية للمعايير الدولية -2

ذلك قوانين الطوارئ حيثما تقتض ي الضرورة.

نبغي دعم استقالل القضاء قانونا و ممارسة،و ينبغي أن تتاح لكل من توجه إليه تهمة ارتكاب جرم:يإصالح نظام القضاء -3

الفرصة للحصول على محاكمة عادلة أمام هيئة تتمتع بالكفاءة  واالستقاللية و الحيادية.

غيره من ضروب سوء:ينبغي عدم التسامح أو التهاون مع التعذيب و وضع حد للتعذيب و غيره من ضروب سوء املعاملة -4

املعاملة على أن يتم تجريم هذه األفعال حسب مقتضيات القانون الدولي، و يتعين على جميع رجال األمن املعنيين 

بإجراءات إلقاء القبض على األشخاص و احتجازهم و استجوابهم أن يعلموا يقينا و أن تتم إحاطتهم علما بأنه لن يتم 

 روب سوء املعاملة.التهاون مع التعذيب و غيره من ض

32
.61-60نفس المرجع، ص ص  
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: يجب إنهاء ممارسة أعمال اإلخفاء القسري من خالل الكشف فورا عن مكان احتجاز جميعوضع حد لالختفاء القسري  -5

املعتقلين، و ضمان تسجيل جميع املحتجزين بشكل رسمي.

و الحقوقي، و ينبغي أن: ينبغي أن تكون املرأة شريكا كامال في عملية اإلصالح السياس ي حماية حقوق املرأة و تشجيعها -6

ينص القانون على منح املرأة حقوقا تكون على قدم املساواة مع الرجل، و كذلك حمايتها من العنف األسري.

:يجب أال تستخدم األجهزة األمنية القوة ضد األشخاص الذينحماية حقوق املهاجرين و الالجئين و طالبي اللجوء -7

من خالل التقيد التام باملعايير الدولية الخاصة لحقوق اإلنسان في هذا املجال، و يحاولون دخول الحدود أو مغادرتها إال 

يجب السماح لطالبي اللجوء االستفادة من إجراءات معقولة لطلب اللجوء و التواصل مع املفوضية العليا لشؤون 

.(33)الالجئين، و يجب توفير الحماية الدولية لألفراد الفارين من االضطهاد

توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة من االستنتاجات ندرجها في النقاط التالية: الخاتمة:

 .التطبيق الفعلي ملفهوم حقوق اإلنسان قبل إدراجه كمصطلح؛ كان في أعقاب الحرب العاملية الثانية 

 واحد يكون جامعا مانعا لحقوق اإلنسان، ألنها مستمرة و متطورة في كل األزمنة، و تختلف من مجتمع  اتفاق عدم إيجاد

 إلى آخر، و كذلك من ثقافة إلى أخرى.

  مفهوم حقوق اإلنسان هو مفهوم متعدد املعاني وال يمكن حصره في مصطلح واحد و هم بصفة عامة أن كل مايتمتع به

 و عبارة عن حق من حقوقه.اإلنسان في الحياة اليومية ه

  الحقوق االقتصادية االجتماعية، تصنف حقوق اإلنسان بين ثالث أجيال على غرار الحقوق املدنية و السياسية و

 كذلك الحقوق البيئية و التنموية.و 

  ،ات و لم يكن إقرارها نتيجة مطالبحقوق اإلنسان في اإلسالم لم تأت نتيجة ضغوط وطنية أو إقليمية، أو عاملية

تضحيات، و إنما هي حقوق نابعة من نواة الشريعة اإلسالمية ،فكال من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة يعد و 

 املرجعية األساسية لهذه الحقوق .

  أن املنطقة العربية شهدت بعد سحابة الربيع العربي تدهور فضيع في حقوق اإلنسان في مختلف املجاالت، و هذا على

 ملنطقة السورية, كذلك مصر، تونس، ليبيا، اليمن املغرب، لبنان.غرار في ا

  أن معظم الدول العربية، منها دول كانت رياح الربيع العربي قوية عليها و أدت بتغييرات جذرية و تحوالت مست مختلف

 ع العربي أقل شدة،املجاالت، و هذا بدوره أفض ى إلى انتكاسة حقوقية مست كل األفراد، و دول عربية كانت رياح الربي

 بالتالي كانت أوضاعها مستقرة  ومتحسنة نوعا ما.و 

  جملة االنتهاكات الجسيمة التي طالت املجتمع العربي خاصة من شريحة النساء و األطفال ال يعني بالضرورة غياب

قوقي مجرد منظمات تدعم حقوق اإلنسان و تحميها،و لكن تبقى فقط هذه املنظمات الحقوقية، و كذلك املناخ الح

 قوانين على ورق ال ترقى أبدا إلى مستوى التطبيق، ألنها مجرد أهداف براغماتية.

33
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  وجود محاوالت كثيرة للمطالبة بالتغيير و اإلصالح فيما يتعلق اإلنسان و كانت أول خطوة هي "إصالح جامعة الدول

 العربية".

 ف أساسا إلى تعزيز قيم التسامح و التضامن والتعاون بين الخطة العربية للتربية و التعليم على حقوق اإلنسان التي تهد

األفراد.

  كذلك بالنسبة إلى ردود األفعال الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان فقد قامت منظمة العفو الدولية بأسلوب

ضع الحقوقي في املنطقة مواجهة األزمة الفوري، كذلك القيام بإصدار العديد من التقارير اإلعالمية التي بينت حقيقة الو 

العربية، و بالتالي اتحرك في صالح هاته املنطقة.

قائمة الهوامش و اإلحاالت:

 الكتب/

للغة العربية.أ: با 

 .1994ديوان املطبوعات الجامعية،  الجزائر: .-العالقة و املستجدات القانونية–حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب .عمر  هللا،. سعد 1

  .املكتب اإلقليمي العربي مصر: اآللياتجامعة الدول العربية، حقوق اإلنسان: املعايير و .ميرفت،الرشماوي  .2

 .2006مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة: .دور جامعة الدول العربية في حماية حقوق اإلنسان! ال حماية ألحد .معتز ،الفيجري  .3

ب: باللغة األجنبية.

1. Manual, Human Rights Guidelines for implementing a human rights based approach adc.;(Vienna: Austrian development Agency July, 2010) .

املذكرات:

 -باتنة–لنيل شهادة املاجستير، جامعة الحاج لخضر ، مذكرة مكملة دراسة حالة: منظمة العفو الدولية -إدارة املنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق اإلنسان.مرايس ي أسماء  .1

 .52،ص 2011/2012كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،

 .39، ص 2010/2011، -تيزي وزو-، مذكرة لنيل شهادة املاجستير،جامعة مولود معمري دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسان..خياطي مختار، 2

 .9، ص 2011مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة األزهر غزة،   آليات حماية حقوق االنسان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان،حسين.شوان كارم محمود ن .3

كلية  -باتنة–لحاج لخضر شهادة دكتوراه، كلية ا، أطروحة مقدمة لنيل دراسة بعض الحقوق السياسية -آليات حماية حقوق اإلنسان في املنظومة القانونية الجزائرية،خلفة نادية .4

 . 74،ص 2019/2010الحقوق 

 -باتنة-أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر ،-املنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان نموذجا-الفواعل غير الدوالتية في العالقات الدولية دور  .. ملوش ي طالل 5

 .173،ص 2014/2015،

: املجالت
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 .17-173ص ص  ،(2011نوفمبر )، 33، العدد مجلة العلوم اإلنسانية، "حقوق اإلنسان و حرية ممارسة الشعائر الدينية في ظل الحكم الراشد"حجيلة ،،رحابي .1

-01-2011، )3254، العدد الحوار املتمدن " وتدقيق و مراجعةحقوق اإلنسان في الوطن العربي: املنظمة العربية لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي: رصد  "عبد الحسين ،  ،شعبان .2

/.http://www.ahewar.org على الرابط اإللكتروني:،22/05/2016(، بتاريخ:22

التقارير الدولية:
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و من هنا يتم طرح اإلشكالية التالية :

إشكالية البحث:
في الجزائر ؟ للثروة النفطيةهل يمكن اعتبار الطاقات المتجددة كبديل استراتيجي 

 أهم النتائج المتحصل عليها :
.متطلباته من عالية نسبة تلبية في وتساهم اإلنسان حياة في هاما دورا المتجددة الطاقات تلعب -
.يستهلك ينتج ما كل بمعنى أي جاهزا مخزونا ليست المتجددة الطاقات -

 : امللخص ) باللغة العربية (

يلعب قطاع املحروقات دورا مهما في بناء و إرساء القواعد االقتصادية ألي دولة و يعتبر النفط أهم الثروات التي تمتلكها عديد من دول 

تعتبر املحرك األساس ي له و  بصفة خاصة حيث  الجزائري  اإلقتصاد في الكبيرة أهميةكما أن لها الحياة  دواليب ستتوقفالعالم و بدونه 

لعجلة التنمية لكن ال يمكن االعتماد عليه دائما خاصة وما تعرفه هذه الثروة من عدم االستقرار و هذا سيؤثر على اقتصاديات الدول 

لذا تسعي العديد من لى البحث عن بديل يمكن االعتماد عليه في حالة غياب هذا العنصر املنتجة و املستهلكة ومن هنا ظهرت الحاجة إ

الدول من بينها الجزائر إلى تنويع مصادر طاقتها وهذا باالعتماد على الطاقات املتجددة التي دخلت حيز التطبيق و االستخدام من خالل 

 االستغالل العقالني و الرشيد لهذه الطاقات .

 فتاحية : أهمية الثروة النفطية، أاار اهييار أسعار النف  عى  اقاقتصاد، الطاقات املتجددة كدديل للنف  .الكلمات امل

Summary:

The hydrocarbon sector plays an important role in building and establishing the economic bases of any 

country and considers oil the most important wealth that many countries in the world possess and without 

will stop the wheels of life It is also of great importance in the Algerian economy in particular, where it is 

the primary engine and the wheel of development, but we cannot To depend on it always especially what you 

know this wealth of instability and this will affect the economies of the producing and consuming countries 

hence the need for the search for a reliable alternative in the absence of this element, so many states, 

including Algeria, seek to diversify their sources of energy by relying On renewable energies that have 

entered into application and use through rational and rational exploitation of these energies.

Keywords: the importance of oil wealth, the effects of the collapse of oil prices on the economy, renewable 

energies as an alternative to oil. 
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المساحات ذات األجهزة من العديد استعمال تتطلب لكنها الطبيعة في بكثرة متوفرة المتجددة الطاقات -
 .الكبيرة واألحجام

يمكن أن يغطي احتياجاتنا الطاقوية في المستقبل . بأنواعها المتجددة الطاقات على االعتماد إن-

مقدمة :
هذا ما جعلها محط   الدولي االقتصاد تطوير في األساسية الركيزة و األول المساهم النفطية الثروة تعتبر

يعاب على هذه الثروة أنها تشهد تذبذبا مستمرا في أسوقها فعدم استقرارها ا لكن م نقاش موضعاالهتمام و 
على وتيرة واحدة جعل مختلف الدول إلى البحث عن بديل لها يتم من خالله توفير متطلبات الطاقوية 

للمختلف القطاعات لذا توجهت جل االهتمام إلى الطاقات المتجددة بعتبارها األنسب كطاقة بديلة و نظيفة 
من خالل هذه  يحل محل الثروة النفطية ؟ أنكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا البديل يمكن فعال ل

الدراسة سنتعرف على أهمية و انعكاسات الثروة النفطية على الدول المنتجة و المستهلكة كما سنتعرف 
ات المتجددة على أنواع الطاقة المتجددة كما سنتطرق الى التجربة الجزائرية في استغالل الطاق

تكمن أهمية و أهداف الدراسة في  :
و  االقتصاديين والمفكرين الباحثين بين سواء األخيرة اآلونة في ونقاشا تداوال المواضيع أكثر من وكونه-

السياسين .
 اإلقتصاد تطور فبفضلها الدولية اإلقتصادية المعادلة في عنصر أهم تعتبر البترولية الثروة أن إلى إضافة
.كما أنها تحتل مكانة إستراتيجية في االقتصاد الجزائري  اليوم إليه وصل ما إلى العالم ووصل الدولي،

و ما مدى استجابتها للمتطلبات التعرف على السياسات البديلة للثروة النفطية و كيفية استغاللها -
 .الطاقوية 

من  موضوع الثروة النفطية و الطاقات المتجددةهناك العديد من الدراسات التي تناولت الدراسات السابقة :
 الشمسية الطاقة حالة دراسة ) المستدامة المحلية التنمية في ودورها المتجددة الطاقات استخدام: بينها
 شريف،كلية عمر للباحث التنمية، إقتصاد شعبة اإلقتصادية العلوم في دولة أطروحةدكتوراه  ،( الجزائر في

 2007-2006 الحاج جامعة التسيير وعلوم اإلقتصادية العلوم
 ،" العالمية التجارب بعض الى بالرجوع الجزائر حالة دراسة الصادرات على النفط استغالل أنظمة تطور

 .2013، ورقلة مرباح قاصدي جامعة ،االقتصادية العلوم في الدكتوراه  شهادة لنيل أطروحة
،مجلة االقتصاد الجديد، شمانــي وفـــــاء ،الطاقة الخضراء كبديل للطاقة األحفورية في الجزائر مستقبل
 .2016، 01، المجلد 14العدد 
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 فرضية الدراسة :
يمكن أن تكون  الطبيعة في ومتوفرة ناضبة وغير دائمة طبيعية مصادر عن عبارة هي المتجددة الطاقة

 مصدر للطاقة لكن ال يمكن أن تحل محل الثروة البترولية .
 تقسيم الدراسة :
 . المستهلكة والدول المنتجة للدول بالنسبة النفطية الثروة أهمية المحور األول:
اقتصاديات الدول المنتجة و المستهلكة و على االقتصاد  على النفط أسعار تقلبات أثر المحور الثاني:

 الجزائري.
 في الجزائر . المحروقات لقطاع بديلة كإستراتيجية المتجددة الطاقات المحور الثالث:

  .سيتم االعتماد في دراستنا هذه على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج االحصائي 
: المستهلكة والدول المنتجة للدول بالنسبة النفطية الثروة أهميةالمحور األول: 

 الثروة النفطية بالنسبة للدول المنتجة :أوال: أهمية 
 يعتمد التي الطاقة مصدر باعتبارها وهذا اإلطالق على االقتصادية الثروات أهم النفطية الثروة تعتبر
فهو  للطاقة مصدر رهتعت للنفط المنتجة الدول وإن وتطوره تقدمه تحقيق في العالمي االقتصاد عليها

 عجلة دفع في وتصنيعا إنتاجا كبيرة أهمية و له االقتصادية التنمية عجلة تحريك في المحور األساسي 
 هذه في االقتصادية القطاعات عليها تعتمد التي األموال مصدر فهو له، المنتجة الدول في والتقدم التنمية
 عليه يعتمد حيث المنتجة، الدول من كثير في الوحيد نقول لم إن وهذا الرئيسي، الدخل مصدرو  الدول

 تحقيق في مباشر وبشكل تساهم النفط أموال أن على ناهيك الصعبة العملة لجلب الخارجية الصادرات في
 االقتصاد رجال من الكثير أن حيث الحاكمة لألنظمة السياسي االستقرار وتحقيق ، االجتماعية الرفاهية
 وآثارها العائدات هاته ألهمية وهذا دوالر البترو مصطلح النفط عائدات على يطلقون  أصبحوا والسياسة
 الرئيسي العامل هي أصبحت النفطية فالدوالرات النفطية، للثروة المنتجة الدول اقتصاديات على العميقة

 والجزائر وليبيا والعراق الخليجية الدول اقتصاديات مثال فاعتمدت النفطية، الدول اقتصاديات تطوير في
 العنصر يمثل البترولي الريع بذلك وأصبح النفط وتصدير إنتاج على وغيرها ونيجيريا وفنزويال وإيران

 في فائض تحقيق إلى أدى البترولي الريع هذا إيرادات فزيادة الدول لهذه االقتصادي النشاط في األساسي
 موارد أهم هي النفط إيرادات أصبحت وبذلك ، النفطية للدول المدفوعات وموازين التجارية الموازين

 1القومي. الدخل لتكوين مصدر أهم وهي ، المدفوعات موازين ومقومات
 أهمية الثروة النفطية بالنسبة للدول المستهلكة ثانيا : 

1http://www.moquatel.Com/open share/behorh/ek/eaad8/ petrol/sea 04 doc_cve. Htm, consulté le 23-10-2017 
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 يمكن وما النفطية للثروة الكبيرة اإلستراتيجية األهمية مدى غيرها من أكثر تدرك للنفط المستهلكة الدول إن
 والذي البترول اكتشاف بعد إال تتقدم ولم تتطور لم الصناعية فالثورة ، بأسره العالم بمستقبل تفعله أن

 من تكلفة واألقل األرخص الطاقة يعتبر النفط الصناعية . أن تحقيق الثورة في مساهم عنصر أهم يعتبر
 السلعة جعله ما وهو واستخداماته مشتقاته لتعدد وكذلك، البديلة الطاقوية المصادر من مجموعة بين

 وهو، الصناعية الكبرى  الدول مصانع يحرك من فهو،  منازع أي وبدون  واالستعماالت األغراض المتعددة
 والمحرك النابض القلب شك بدون  فهو االستهالك مناطق إلى إنتاجها أماكن منتجاتها منينقل  من

 إن العالمية األسواق في وتداوال توفرا واألكثر تكلفة األرخص فهو ، الدول هذه قاطرة يحرك األساسي الذي
 الخمسينات فترة منذ خاصة المستمر االرتفاع في آخذ الصناعية الدول طرف من النفطية الثروة استهالك

 التلوث وقلة البترول لنظافة أساسا راجع الماضي، أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا القرن  من
 2. النفط الخام خاصة سعره وانخفاض باستخدامه المرتبط
 الطاقة فتأثير المستهلكة للدول بالنسبة أهمية تضاهيها ال أهمية تكتسي النفطية الثروة أن نستنتج و بهذا

 القومي األمن على حتى التأثير إلى فامتد ، فحسب االقتصادية القطاعات في يؤثر ال أصبح األحفورية
 كان ثمن وبأي النفط على الحصول هدفها السلطة هرم في المتخذة القرارات كل وأصبحت الدول لهذه
 الساحة في مدويا شعارا األمريكية المتحدة الواليات مقدمتها وفي العالم في العظمى القوى  رفعت حيث

 نفط بدون  فهي له المستهلكة الدول تواجد استمرارية يعني وهذا" دم قطرة تساوي  نفط قطرة" هو و الدولية
 .وستزول ستنهار

و  اقتصاديات الدول المنتجة و المستهلكة على النفط أسعار تقلبات أثرالمحور الثاني :
 على االقتصاد الجزائري 

 باتجاه أخرى  تارة و االرتفاع باتجاه تارة مستمر تقلب في فهي االستقرار عدم بخاصية النفط أسعار تتميز
 سلبي تأثير لها كثيرة أساسية ومتغيرات عوامل بين من وتغيرا تحركا األكثر هي النفط فأسعار" االنخفاض

 في العيش إلى الدولي المستوى  على االقتصاديين الفاعلين بكل أدى ما وهذا  العالمي االقتصاد مسار في
 باالستثمارات األسعار في التقلبات تلحقها التي األضرار إلى بالنظر وهذا مستمر، و دائم قلق حالة

 خبراء وضع النفط أسعار في الواضح التذبذب هذا إن3 ككل العالمي باالقتصاد أيضا و للقطاع، الموجهة
 4. مأزق  في العالمي االقتصاد وضع ما وهو كبير جدل في االقتصاد

 :المنتجة الدول اقتصاديات على النفط أسعار تقلبات أثرأوال:

2http//www.F-law.Net/law/shouthread. Php 8798. 7℅, conuslté le 04/10/2017 

:االلكتروني الموقع على 2012 يوليو 08 بتاريخ الصادرة السعودية الحياة جريدة "العالمي االقتصاد مشاكل تفاقم النفط أسعار تقلبات عنوان تحت مقال 3

http ://www.alhayat.com/details/416705 consulté le 06.10.2017

:االلكتروني الموقع على 2012 أفريل 21 بتاريخ الصادرة العربي األهرام جريدة "مأزق  في العالمي االقتصاد تضع النفط أسعار" فهد ميفرت4
http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial.8747168eid816
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 في االقتصادي النشاط مستويات كامل على عنيفة آثار لها النفط أسعار في الشديدة التقلبات إن
 الكلي االقتصاد يتحرك بواسطتها التي و المالية اإليرادات أن باعتبار وهذا النفطية الدول اقتصاديات

 في االقتصادي االستقرار قضية جعل ما وهو النفط هو الوحيد نقل لم إن المطلق مصدرها يعتبر للدولة
 أسعار بتقلبات شديد بشكل ،تتأثر الكلية االقتصادية المتغيرات أن و خصوصا التعقيد في غاية الدول هذه

 تشكل الخام للنفط المالية الموارد أن هو المالحظ الشيء أن ،حيث العالمية األسواق في النفط براميل
 لتمويل النفطية العائدات هذه على تعتمد ،فهي الخام للنفط المنتجة الدول اقتصاديات في كبيرة أهمية

 هذه في واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط وتمويل العام اإلنفاق لتعظيم التنموية وكذلك برامجها
الرغم من  على النامية الدول اقتصاديات ضمن للنفط المنتجة الدول أغلب اقتصاديات وتصنف 5األقطار

 دول خاصة التمويلية الطاقة من عالية بدرجة تتميز والتي النفطية انها تدخل  في إطار االقتصاديات
 بالتخطيط للقيام ضروري  من أكثر يعد األسعار استقرار فإن وبالتالي 6 الخليجي التعاون  مجلس

 النفطية الدول هذه أن هو الواقع ،ولكن فعالة محلية تنموية اقتصادية سياسة ،وتجسيد السليم االقتصادي
 تخضع وال نوعها من فريدة أسواق هي العالمية النفطية واق األس أن حيث النفط خامات بأسعار تتحكم ال

 أشرنا كما األسعار على تأثر أخرى  لمتغيرات تخضع إنما و ( والطلب العرض قوى ) العادية السوق  لقوى 
 تمتلك ال النفط على جدا كبير بشكل مدخولها في تعتمد والتي النفطية الدول جعل ما وهو سابقا لذلك
 ،فعلى بالميزانية عجز في للدخول عرضة الدول أكثر من جعلها مما المدخول هذا في التحكم على القدرة
 الغير أو الغريب باألمر ليس وهو عدة سنوات في بميزانيتها عجز في الخليج دول دخلت المثال سبيل
 7. متوقع

 عمليات في اإليرادات هذه من جزءا فاستخدمت مجاالت عدة في أموالها النفطية الدول استخدمت لقد
 هذه من كبيرا جزءا استخدمت كما ، الفقيرة الدول لمساعدة قسم واستخدمت االقتصادية والتنمية اإلعمار
 بأسعار و العسكرية المعدات و لألسلحة كثيف باستيراد فقامت ، التسلح ألجل اإلنفاق في اإليرادات

 الدول بعض أن كما ، الثروة وضياع النفطية العائدات تبديد في كبير وبشكل ساهم ما وهو باهظة
 الثروة إيرادات بددت الخليج دول رأسها وعلى العربية الدول بعض الخصوص وجه وعلى للنفط المنتجة
 و التعليم ،و الصحة و الغذاء بدعم ،فقامت حقيقية تنمية خلق تستطع ولم اإلسراف و الهدر في النفطية

 أو حسيب دون  والزراعة الصناعة تشجيع أجل من المزارعين و للصناعيين الدعم قدمت و االتصاالت،
 و المنتج اإلنسان وبناء الفردية المبادرات تشجيع من بدال ، تواكلية روح خلق إلى ما أدى وهو ، رقيب

 .01،1997ديسمبر،ص  ، للتخطيط العربي ،المعهد التحديات و الفرص ، العربية األقطار في المستدامة التنمية و ،النفط طاهر جميل 5
 التعاون  مجلس دول في المالية األوراق أسواق أداء و الكلي االقتصاد مؤشرات في النفطية اإليرادات تقلبات أثر، محمد صابر بختيار ، الهيتي علي حسن أحمد 6

 2011، 02، ص 07،العدد  الرابع لدلمجالعراق،ا ، اإلدارية و االقتصادية للعلوم جامعة األنبار مجلة ، الخليجي
 .07، ص 2012يوليو   senyar capital>>األبحاث  ، الصفرية الميزانية إلى الحاجة الموارد ولعنة النفط أسعار تقلبات رمضان، محمد 7
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 نشاطات إيجاد من بدال ، النفطية العوائد على اعتمادها درجة والفعال بهذا عمقت هذه الدول من الناجح
  8االقتصاد. فروع بين فيما توازن  خلق بواسطتها ،يمكن أخرى  اقتصادية

 المستهلكة الدول اقتصاديات على النفط أسعار تقلبات أثرثانيا:
 العالمية النفطية األسواق و الفترة تلك ومنذ 1973 عام  أواخر في النفط أسعار في الحادة التقلبات بدأت
 ما بسبب جذريا سياستها تغييرا تغيير إلى للبترول المستوردة بالدول دفع ما وهو االستقرار عدم من تعاني
 قررت حيث النفط أسعار في االرتفاع عن اقتصاديتها في ذلك الوقت من اآلثار السلبية الناجمةعانته 

 ،وتم الغاز و البترول شراء مصادر وتنويع الطاقة مصادر ،تنويع الوقت ذلك في األوروبية الحكومات
 بوضع األوروبية الحكومات وقامت التمويل إلستمرار كضمان النفطية بالمحزونات يسمى ما إلى اللجوء
 المعارضة رغم ،وهذا النووية المفاعالت من المنتجة الكهربائية الطاقة على الكبير باالعتماد تسمح قرارات
 50بناء  إلي( 1985-1975شعوب و على سبيل المثال قامت فرنسا خالل الفترة مابين ) من الشديدة

من احتياجاتها للطاقة الكهربائية  70ا بـ مفاعل و هي تمد فرنس 75مفاعل نووي ثم رفعت هذا العدد إلى 
 9و على نفس المنهاج سارت الدول المستهلكة للنفط .

 سلبية اقتصادية آثار " حدوث إلى أدت االرتفاع باتجاه األسعار تقلبات كانت كلما أنه ما يمكن قوله 
 10للنفط "  العالمي االستهالك انخفاض إلى يؤدي ما وهو للبترول المستهلكة الدول اقتصاديات على

 أسعار ارتفاع ،وبتالي اإلنتاج تكاليف ارتفاع إلى العالم في الرئيسي الطاقة مصدر ارتفاع يؤدي أيضا و
 الدول مقدمتها وفي للنفط المستهلكة الدول يدخل ما وهو ، الشرائية للقدرة انخفاض ومنه المنتجات
 في الطاقة من الفرد استهالك وأن ،خاصة رهيب اجتماعي وضغط مالية، أزمات في الغربية الصناعية

 .الشديد باالرتفاع يتميز تمعاتلمجا هذه
 وهذا شديدا قلقا تعيش للنفط المستهلكة الدول جعلت النفط أسعار في الحادة و المفاجئة االرتفاعات إن

 و المهم المصدر تزال ال والتي األحفورية الطاقة مصادر على الحصول فاتورة معظم تحويل بسبب
 التنامي في أخذت صناعاتها و تحريك عجلة االقتصاد و تطوير التنمية البشرية  والتي لتغذية األساسي

مليارات دوالر يوميا لسد حاجياتها من النفط  05حوالي  للنفط المستهلكة الدول ،وتدفع األخيرة اآلونة في
 11المواصالت . قطاع وكذلك الصناعات قطاع في خاصة المتزايد الطلب مواجهة و

،  01، العدد 21لد لمجا ، العراق بغداد، جامعة ، للبنات التربية كلية ،مجلة العربي االقتصادي األمن تحقيق في العربي النفط دور، التميمي الرسول عبد صباح 8
 .2010،ص135

 على الموقع 2011يسمبر  22-21-20،أيام العراق نفط لدراسات العالمي المؤتمر الدول، سياسة على وأبعادها الدولية النفط أسعار نشأتوليد نزهت،  9
http://www.arab‐oil‐natural‐gaz.com/studies/s_46.Htm 

:االلكتروني الموقع من محمل 23 نشر،ص سنة نشر،بدون  دار بدون  – دولية بترولية قضايا– البترول عالم في رحلة، العقيل منصور بن خالد 10

http://www.mpmco.net/ar/view.aspx?cat=115 
 على 2008مارس  90،الصادرة في  السعودية الرياض ،جريدة الطاقة مصادر فاتورة معظم ثرواتها الى إلى تحول من تقلق المستهلكة الدول ، العنزي  عقيل 11

 : االلكتروني الموقع
http// www.alriyadh.com/2008/03/19/article327146htmlariadh ,consulté le 11.01.2013 
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 أسعار تذبذب عن الناتجة التأثيرات معالجة في بعيد حد وإلى فشلت للنفط المستهلكة الدول اقتصادياتإن 
 12. لها منطلقا البيئية االعتبارات من أخذت للنفط منتجة الغير الصناعية الدول أن كما لنفط

 : الجزائري  االقتصاد على النفط أسعار تقلبات أثرثالثا: 
 من بأكثر يساهم الذي البترولي الريع على يعتمد فهو ، % 100 ريعيا اقتصادا الجزائري  االقتصاد يعتبر

 المتحكم هي النفطية الثروة أصبحت 1971 سنة المحروقات تأميم فمنذ إيرادات الدولة من97 % 
 و القطاعات مولت بها كل التي لألموال الرئيسي هي المصدر فكانت الجزائري  االقتصاد في الرئيسي

 المخططين و الثالثي بالمخطط بدءا  التخطيط مرحلة خالل الضخمة األموال ،فمصدر استثناء بدون 
 أموال هو الوحيد مصدرها كان الثاني و األول الخماسيين المخططين وكذلك والثاني، األول الرباعيين

 وعند إنهاألكثر  المالية حصةال على يستحوذ المحروقات قطاع كان المخططات هذه خالل وحتى النفط
 وارتفاع أكتوبر حرب بسبب 1973 عام العالمية النفطية األسواق في األولى النفطية الصدمة حدوث
 في ذلك وساعدها الضخمة اإليرادات هذه من الجزائر ،استفادت قبل من يسبقه لم بشكل النفط أسعار
هذا ما  التنموية المخططات في مبرمجة كانت ،التي االقتصادية التنمية مشاريع مختلف وتمويل تدعيم
 شؤون  على القائمون  وجدد أهميته فزادت الجزائري  لالقتصاد الروحي القطاع قطاع المحروقات من جعل

 في التنمية لعملية القائد القطاع منه ،وجعلوا عليه واعتمادهم فيه ثقتهم الفترة تلك في الوطني االقتصاد
 50وهذا بانخفاض تجاوز نسبة  1986في السوق العالمية سنة البترول  أسعار انهيار و لكن مع الجزائر

ثم عرف  1986دوالر للبرميل سنة  13إلى  1980دوالر للبرميل سنة  36% فقد انخفض السعر من 
 14.2بمقدار  أخرى للبرميل ثم عاود االنخفاض مرة  17.7بنسبة  1987سعر النفط ارتفاعا طفيفا سنة 

 الدوالر  صرف سعر تراجع 1986و لقد صاحب انخفاض أسعار النفط سنة  1988دوالر للبرميل سنة 
 تنفيذ عرقلة إلى أدى ما وهو13الجزائري  االقتصاد على مزدوجة األزمة كانت ولهذا الرئيسية العمالت أمام

 أزمة إلى تحولت رهيبة اقتصادية أزمة في الجزائر وأدخل الثاني الخماسي المخطط خالل قترحةالم البرامج
 . سوداء وعشرية نفق في الجزائر وأدخلت أمنية أزمة إلى لتصل سياسية أزمة ثم اجتماعية،
 :في الجزائر  المحروقات لقطاع بديلة كإستراتيجية المتجددة الطاقات: لثالثالمحور ا

 : المتجددة الطاقات مفهوم-أوال
 في وجودها يتكرر التي الطاقة تيارات خالل من عليها نحصل التي الطاقات تلك هي المتجددة الطاقات
 مخزون  في غالبا والموجودة متجددة الغير الطاقات عكس بذلك وهي ودوري، تلقائي نحو على الطبيعة

 عبارة هي آخر بتعبيرإلخراجها  اإلنسان تدخل بعد إال منها االستفادة يمكن وال األرض باطن في جامد
 أنها إال محدودة غير أو محدودة بصورة الطبيعة في متوفرة ناضبة غير دائمة طبيعية مصادر عن

                                           
12

http//www.mubasher.info/portal/case/get details story. ajouter le 02.12.2012 
 التسيير في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة – الجزائر حالة دراسة – النفطية العائدات على الصرف أسعار تقلبات آثار، سمية موري  13

 .155ص  2010-2009 ، تلمسان بلقايد بكر أبي جامعة ، دولية مالية ، تخصص للمؤسسات الدولي
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 الطاقة مثال ونجد نظيفة، طاقات في للبيئة تلوث أي ينتج ال واستخدامها واستعمالها باستمرار، متجددة
 14.تلوث أي استخدامها عن ينتج ال الحرارة الماء الرياح وطاقة الشمسية

 سواء الطبيعة في ومتوفرة ناضبة وغير دائمة طبيعية مصادر عن كما تعرف أيضا على أنها : عبارة
 استخدامها عن ينتج وال نظيفة بأنهاتتميز  وهي باستمرار، متجددة ولكنها محدودة غير محدودة أو أكانت

 15.بيئي  تلوث أي
 خالل من عليها نحصل التي الموارد تلك هي المتجددة الطاقة كما يمكن األخذ بهذا التعريف حيث تعتبر

 16.ودوري  تلقائي نحو على الطبيعة في وجوده يتكرر التي الطاقة تيارات
 : المتجددة الطاقات أنواع-ثانيا
 بأن التي تتجدد نستنتج الطبيعية الموارد مختلف من المستخرجة الطاقات تلك هي المتجددة، الطاقات إن

الطاقة  في تتمثل ،والتي المتجددة الطبيعية الموارد تتنوع ما بقدر والتعدد بالتنوع تتميز المتجددة الطاقات
 المد بطاقة وتسمى األمواج حركة من الطاقة إنتاج يمكن كما المائية، والطاقة الرياح  وطاقة الشمسية

 الجوفية. أو األرضية الحرارة والجزر وطاقة
 الطاقة الشمسية :-1

 تتكون  و عنها، الناتجة والحرارة الشمس من المنبعث الضوء من المستمدة الطاقة تلك هي الشمسية الطاقة
 و الحديد عناصر أخرى مثل 3و  27بحوالي  و غاز الهيليوم 70بنسبة  غاز الهيدروجين من الشمس

 المصادر البيئي و هي أكثر التلوث أشكال من شكل بأي كما ال تساهم هذه الطاقة 17والكاربون  السيليكون 
 عام . لمدة العالم استهالك لتلبية تكفي دقائق 105لمدة  عليها الحصول يمكن حيث وفرة الطاقوية

 18 : الشمسية الطاقة خصائص
 :كاآلتي وهي الشمسية للطاقة الخصائص أهم من
 .وفرة المعروفة الطاقة مصادر أكثر الشمسية الطاقة تعتبر -
 .األرض في كبيرة بكميات الشمسية الطاقة الستخدام الالزم السليكون  عنصر توفر -
 .األخرى  الطاقة أشكال معظم إلى الشمسية الطاقة تحويل سهولة -
 .ملوثة وغير نظيفة طاقة تعتبر -

                                           
 االلكتروني : الموقع على المستدامة المتجددة الطاقات المكي، شهاب أبو 14

http// www. Tkne‐net/vb/ t26579 . html . consulté le 16‐01‐2013 
 العلوم في دولة ه دكتورا  أطروحة ،الجزائر في الشمسية الطاقة حالة دراسة-المستدامة المحلية التنمية في ودورها المتجددة الطاقات استخدام شريف، عمر 15

 .22، ص 2007-2006 باتنة لخضر الحاج جامعة اقتصاد التنمية، شعبة االقتصادية،
 مشروع حالة" البيئة وحماية األحفورية الطاقة إمدادات لتأمين كمرحلة المتجددة الطاقة لمشاريع الجزائر وتوجه بألمانيا المتجددة الطاقة صناعات أحمد، راتول 16

 .140، ص 2012ورقلة  االجتماعية، والعدالة المستدامة التنمية رهانات ظل في االقتصادية المؤسسات سلوك حول الدولي العلمي الملتقى مطبوعات ،"ديزرتاك
 العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة رسالة الجزائر، في المستدامة الطاقة حالة دراسة المستدامة، التنمية ظل في الطاقة دبيحي، عقيلة17

 .2009-2008، 128قسنطينة، ص  منتوري  جامعة االقتصادي، و االستشراف التحليل فرع االقتصادية،
 .1992، 105السعودية، ص  جدة، والتوزيع، للنشر حافظ دار الثانية، الطبعة ،"النفط اقتصاديات "الخولي، أحمد فتحي 18
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 : الرياحالطاقة -2
 من أخر شكل إلى -حركيةال طاقتها أي -الرياح حركة تحويل طريق عن الرياح من المستمدة الطاقة هي

 .الطاقة أشكال
 وهما البحرية الريحية والطاقة البرية الريحية الطاقة الريحية الطاقة من نوعين هناك نجد :هاأنواع

 19كاآلتي
 : البرية الريحية طاقة-أ

 وأجزاء شاهقة بأبراج مزودة توربينات إعداد تم فقد الداخلية، المواقع في مرتفعة مردودات تحقيق لضمان
 على عالوة الرياح طاقة الستغالل المالئمة المواقع من خاص بوجه والهضاب الجبلية المواقع وتعد مرتدة،

 البرية بالمزارع وتدعى التطبيقات أنواع جميع تالئم التي التوربينات من كبيرة مجموعة إعداد تم فقد ذلك
 . للطاقة

 في إنتاجيتها تزيد وبذلك وثباتا، البحرية بكونها اكثر صحة الرياح تتميزالطاقة  الريحية البحرية : -ب
 مقارنة هائلة بقوة البحرية الهوائية التوربينات وتتمتع الشاطئ في عنها % 60 إلى 40 % بنسبةالبحر 

 المناطق وتدعى م، 30 من أكثر إلى التوربينات هذه فيه تبنى الذي العمق ويصل في البر الموجودة بتلك
 الهوائية . للطاقة البحرية بالمزارع هذه التوربينات زرع فيها يتم التي

 ي:يل ما منها عدة بخصائص الهوائية الطاقة تتميز :الهوائية الطاقة خصائص
 .مستمرة صيانة إلى تحتاج وال مجانية طاقة هي-
 .بالبيئة ضارة وال ملوثة مواد عنها تنتج وال نظيفة أنها طاقة-
 .الكهرباء توليد وفي الحبوب طحن وفي المياه ضخ في تستخدم-
 .الشراعية السفن و المراكب تسيير في الهوائية الطاقة تستخدم -
 :المائية الطاقة-3

أو  المائية المسطحات في سواء المياه من الكبيرة الكميات تمتلكها التي القدرة الكبيرة أو الكامنة الطاقةهي 
 .20لها  قيمة أعلى في الحركية للمياه القدرة تكون  حيث والشالالت األنهار الجارية

 :هنا رئيسيتين مجموعتين إلى المائية المصادر تصنيف علية ويمكن
 بحرية بمساحات المرتبطة أو البحري  األصل ذات الطاقوية مصادر عن عبارة وهي :البحرية المصادر -أ

 األرضية الكرة حجم من %75 تشغل والتي ومحيطية
 أما أو الخزانات كالسدود  اصطناعية أو بشرية وهي إما :النهرية بالمجاري  المرتبطة الطاقة مصادر -ب

 21الطبيعية. عاتوالمندف بالشالالت تتمثل طبيعية
                                           

19 www. Renewables –made –in-germany.com 
 االقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة المستدامة، التنمية تحقيق في المتجددة الطاقة وأهمية دور ، مريم بوعشير 20

 ..2011، 167، ص قسنطينة منتوري  جامعة اقتصادي، واستشراف تحليل تخصص
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 الجوفية : الحرارة طاقة-4
بالمياه  الساخنة الصخور احتكاك عند تتولد األرض، باطن في كامنة حرارية طاقة عن عبارة هي

 لتوليد تستخدم أبخرة االحتكاك عملية عن فينتج ما بطريقة اإلنسان يوصلها التي بالمياه الموجودة قربها أو
 أشكال عدة تأخذ و 22 العمق بنفس العالم إال أنها  ليست دول جميع في طاقة متواجدة الكهرباءوهي

 23:منها
 .الساخنة الصخور و الجاف والبخار الرطب، والبخار الساخن الماء-
 في تسببه وعدم المرتفعة الحرارية لقدرته الجاف البخار وأفضلها األرض باطن في المضغوطة الحرارة-

 تستخدم التي الساخن للماء عيونا أو طبيعية نافورات العالم من عديدة مناطق في ونجد المعدات تآكل
 . العالجية كالحمامات

 ماليين منذ ون  بالتك بدأت التي الحرارية الطاقة يستهان بها من ال كميات على األرض باطن ويحتوي 
 أعماق درجة تتراوح حيث المنصهرة المعادن من كبيرة كميات يحوي  باطن األرض جعل ما السنين وهذا

 3000º.24و º 2000بين  األرض
 :النووية الطاقة-5

 األنوية اندماج أو انشطار تفاعالت في التحكم طريق عن توليدها يتم التي الطاقة هي النووية الطاقة
 الرابطة تلك تكسر نتيجة تنتج وهي نيترونات أو بروتونات أي النواة  مكونات بين تربط طاقة وهي الذرية
 25كبيرة جدا . حرارية طاقة إنتاج إلى وتؤدي

 من المرات ماليين يعادل الطاقة من كبير قدر على يحتوي  أنه النووي  للوقود األساسية الميزات ومن
 من واحد كيلوغرام حرق  أن بحيث التقليدي، الوقود من الكمية نفس حرق  عن والناتجة المستخرجة الطاقة

طن من الفحم  2400طن من البترول و  1600حرق  من الناتجة الطاقة تعادل طاقة عنه ينتج اليورانيوم
 26الحجري.

 تبقى نووية فضالت تنتج النووية المفاعالت أن حيث حقيقيا، خطرا تشكل أصبحت النووية الطاقة إن
خزنها  يجب بل أخرى  نفايات كأي رميها، يمكن ال الفضالت وهذه السنين،  لماليين إشعاعها مصادر

                                                                                                                                    
 .1986 ،134العربية،  ص  النهضة دار :بيروت.واقتصادياتها الموارد ،مبارك المنعم عبد يونس محود، بكري  كامل 21
 ، 160مريم بوعشيرة، المرجع السابق ،ص   22
 في الدكتوراه  شهادة لنيل أطروحة ،"العالمية التجارب بعض إلى بالرجوع الجزائر حالة دراسة الصادرات على النفط استغالل أنظمة تطور أثر " مخلفي، أمينة 23

 2013، 37، ص ورقلة ،مرباح ،قاصدي جامعة منشورة، غير االقتصادية العلوم
 العلوم في دولة ه دكتورا  أطروحة ،الجزائر في الشمسية الطاقة حالة دراسة-المستدامة المحلية التنمية في ودورها المتجددة الطاقات استخدامشريف،  عمر 24

 .2007-2006 ،24باتنة، ص  لخضر الحاج جامعة اقتصاد، التنمية، شعبة االقتصادية،
 .29، ص نفس المرجععمر شريف،  25

26http://www.Phys4arab.Net/vp/shouthread.Php?T=38049 consulté le27/10/2017.  

Page 263



 جوي سعيدة أ.                                         –دراسة التجربة الجزائرية  –الطاقة املتجددة كإستراتيجية بديلة للثروة النفطية هل هي خيار أم حتمية 

 

 

 أملانيا-العربي، برلين . الصادرة عن املركز الديمقراطي2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

 

 ظاهرها مستمر تطور في هي اليوم النووية والطاقة والناس األرض على تؤثر ال حتى خاصة بأماكن
 27التسلح نحو هو تسابق الواقع ولكن واإلنسانية اإلنسان لخدمة يسعى علمي بحث بأنه يبين أن يحاول
 الجزائر  في المتجددة الطاقة استخدامات-ثانيا

 بالفوائد تقاس إنما المنتج واط الكيلو بعدد تقاس ال وهي المتجددة للطاقة عديدة استخدامات هنالك
 بالسياسات تدفع والتي الكهربائية بالشبكة والمتصلة المباشرة االستخدامات في الناتجة االقتصادية
 على بالنفع وتعود آمنة بعتبارها المتعددة مزاياها إلى باإلضافة االستخدامات بهذه لإلسراع  الحكومية
 مناطق في وتتوفر الجديدة الصناعات و الحديثة، التكنولوجيات تطبيقات في وتستخدم القومي االقتصاد
 عليها، يعتمد مستقرة طاقة أنظمة لتوفير المتجددة، الطاقة مصادر بين التنوع المهم فمن لذلك متعددة،

 .مباشر وغير مباشر استخدامان إلى تنقسم بدورها وهي
 بمختلف المعدنية الطاقة بمصادر المتوسط األبيض البحر حوض دول أغنى تعد الجزائر أن من بالرغم
( فقد  ...الذهب النحاس، اليورانيوم، الرصاص، الفوسفات،الحديد، الزنك، الطبيعي، الغاز النفط،) أنواعها

 للطاقة الوطني المعهد إنشاء فتم اإلستقالل عقب مباشرة عملت على تنمية و تطوير الطاقات المتجددة
و لقد حلت سنة  1982تأسيس  المحافظة السامية للطاقة المتجددة سنة  ثم تم 1962سنة الشمسية
 بترقية الجزائر اهتمام مدى لنا يتضح و تم استبدالها بالمرصد الوطني للطاقات المتجددة وبالتالي 1988
 والمزودة القاعدية والمنشآت األسس توفير خالل من وهذا االستقالل منذ المتجددة الطاقات وتطوير
 28والوسائل . التجهيزات بأفضل
 الثروة وخاصة المحروقات على قطاع  الطاقوية االحتياجاتتعتمد في تلبية  الجزائر أن من كذلك وبالرغم
 في مشاكل يحدث سوف الطاقة الستهالك الوطني بالنموذج العمل مواصلة أن إال الطبيعي والغاز النفطية
 من أكثر الوطني الطاقوي  المزيج في المتجددة الطاقة إدماج أصبح لهذا والطلب العرض بين التوازن 

 االقتصاد تمويل في مداخيلها تساهم التي األحفورية الطاقة موارد على للحفاظ أساسيا ورهانا ضروري 
 29. المستدامة التنمية تحقيق في والمساهمة الكهرباء إنتاج فروع في والتنويع الوطني

 ضمن المحدد الطاقوي  القدر إنتاج من التمكن أجل من للمنافسة الوطنية السوق  لقد قامت الجزائر بفتح
 30الغرض لهذا قانوني إطار بإعداد قامت ذلك تحقيق سبيل وفي المتجددة الطاقات لترقية الوطني البرنامج

                                           
 االلكتروني: الموقع على والبيئة اإلنسان على النووية الطاقة أخطار التميمي، عالء 27

http://forum. brg8.Com/t23734.html . Consulté le 27/10/2017. 

 الحقوق، في الماجستير شهادة على الحصول اجل من مقدمة مذكرة ،المستدامة التنمية إطار في الجزائر في المتجددة للطاقة القانوني النظام ،رجدال بن لمياء 28
 .2010-2009، 49الحقوق،بن عكنون، الجزائر، ص  كلية األعمال، قانون  فرع
 :االلكتروني الموقع على،  2011 مارس ، 05 ص الجزائر،– الطاقوية والفعالية المتجددة للطاقة الجزائري  برنامجال  29

http//portail‐cder.dz/spip.php ? article 1574 
 . 08المستدامة، المرجع السابق، ص  التنمية إطار في الجزائر في المتجددة للطاقة القانوني النظام رجدال، بن لمياء30
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 والتطوير العلمي البحث حول والبرنامج الخماسي التوجيهي المتضمن القانون  98/11القانون  فصدر
 2002.31-1998التكنولوجي 

المتجددة  بالطاقات الدولة اهتمام حقيقية وبصورة جسد فعلي تشريعي اهتمام أول هو القانون  هذا ويعتبر
 حقل تملك فالجزائر الطاقات لهذه الموجودة الموارد" فبين الطاقات من النوع لهذا أهمية أعطى والذي

 حرارية ونسبة الرياح، من معتبرة طاقة إلى إضافة سنويا إشماس ساعة 3000 تفوق  بطاقة هائل شمسي
 جوفية.
 في والبترول الطبيعي الغاز يلعبه الذي االستراتيجي الدور إلى وبالنظر فإنه اإلقتصادي الصعيد وعلى

 خالل من التقليدية الموارد على درجة وبأقصى الحفاظ إلى بالمخططين أدى للجزائر الخارجية التمويالت
 هذه بإدخال المتجددة الطاقات برنامج يسمح أن وينبغي المتجددة، الطاقات مخزون  كل واستغالل تطوير

 توفر أن الجزائر على يجب لهذا 2050 سنة حتى% 1 بنسبة الوطنية الطاقوية الحصيلة في الطاقات
 باإلدماج الموقع في منشآت انجاز طريق عن المتجددة الطاقات في الكلي للتحكم الضرورية الوسائل
 الصغيرة والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بإنشاء وهذا واألنظمة للمواد والمكوناتالوطني 

 32الشغل . مناصب بخلق والكفيلة المتجددة الطاقات إطار و التي تعمل فيوالمتوسطة 
 هي المتجددة الطاقات ترقية أن اعتبار تم خالله : ومن33و المتعلق بتحكم في الطاقة  99/09القانون -

 في التحكم يشمل "على نصت والتي منه الثانية المادة في جاء مثلما الطاقة في أدوات التحكم إحدى
 النظام تأثير من والحد المتجددة الطاقة استخدام ترشيد بغية والنشاطات التطبيقية اإلجراءات مجمل الطاقة

 ."البيئة على الطاقوي 
و  34القنوات  بواسطة الغاز وتوزيع بالكهرباء والمتعلق 2002فيراير  05المؤرخ في  01-02القانون -

 الناتجة الكهربائية الطاقة تسويق آليات الجزائري  المشرع خالله تناول تشريعي إطار أول يعتبر هذا القانون 
 استخدام ترقية ضرورة على منه التاسعة المادة في نص القانون  هذا أن كما 35المتجددة  المصادر عن

 .36التي يحددها التنظيم  البيئية اإللتزامات ودمج المتجددة الطاقات

                                           
 الجريدة 2002-1998والتطوير التكنولوجي  العلمي البحث حول الخماسي والبرنامج التوجيهي القانون  يتضمن 1998اوت  22المؤرخ في  98/11القانون  31

 .03 ص ، 1998 سنة غشت 24 ل الموافق ه 1419 األول جمادى 02 بتاريخ الصادر ، 62 العدد جزائرية،ال للجمهورية الرسمية
 .32-31، نفس المرجع، ص ص  11-98القانون  32
ربيع االول  20 فيالصادر  51 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة الطاقة، في و المتعلق بالتحكم 1999جويلية  22المؤرخ في  99/09القانون  33

 .04، ص 1999غشت  02و الموافق لـ  1420
 . من نفس القانون السابق ذكره 09-99المادة الثانية من القانون  34

 الصادر 08 العدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة القنوات، بواسطة الغاز وتوزيع و المتعلق بالكهرباء 2002فبراير  05المؤرخ في  01-02القانون  35
 .02 ص م، 2002 سنة فبراير 06 ل الموافق ه 1422 عام القعدة ذي 23 بتاريخ

36
   .55 ص ذكره، سبق مرجع رجدال، بن لمياء 

Page 265



 جوي سعيدة أ.                                         –دراسة التجربة الجزائرية  –الطاقة املتجددة كإستراتيجية بديلة للثروة النفطية هل هي خيار أم حتمية 

 

 

 أملانيا-العربي، برلين . الصادرة عن املركز الديمقراطي2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

 

 الكهرباء وهو تنويع إنتاج بتكاليف والمتعلق 2004مارس  25المؤرخ في  04/92المرسوم التنفيذي -
 أو المتجددة الطاقات من انطالقا المنتجة تلك وتحديدا الكهرباء مصادر تنويع تكاليف تحديد إلى يهدف

 إنتاج بشروط المرتبطة النشاطات مجموع المرسوم هذا يشمل كما (وحرارة كهرباء) المشترك باإلنتاج
 توضيح إلى يهدف كما الخاص النظام إطار في التوزيع أو النقل بشبكة والربط المصادر هذه من الكهرباء

 المتجددة . الطاقات من الكهرباء منتجي الستفادة التأهيل آليات
 التنمية إطار في المتجددة الطاقات بترقية والمتعلق 2004أوت  04المؤرخ في  09-04القانون -

 المتجددة الطاقات ترقية كيفيات تحديد إلى يهدف فإنه القانون  هذا من المادة األولى وحسب :المستدامة
 لدفع خصيصا صياغته تمت والذي وطني برنامج وضع خالل من وهذا ، المستدامة التنمية إطار في

 وطني مرصد كإنشاء الغرض لهذا وضعها تم التي اآلليات إلى باإلضافة الطاقات، من النوع هذا وتشجيع
 الخبرات والكفاءات وتوفير المتجددة الطاقات استعمال تطوير مهام إليه تعود والذي المتجددة للطاقات
 37للوطن. الطاقوية المنظومة ضمن الطاقات هذه إلدخال الضرورية التقنيات وكذا الالزمة

 إنشاء تم القوانين من بمجموعة المتجددة للطاقات الوطنية السياسة وتنظيم تأطير عمليات إلى وباإلضافة
 الوطنية السياسة إنجاح قصد العلمي، البحث ومراكز االقتصادية والمؤسسات المنظمات من مجموعة
 :ومنها المتجددة للطاقات
 البحث وحدة UDESالشمسية  المعدات تطوير وحدة CDER المتجددة  الطاقات لتطوير الوطني المركز

 URERMSالصحراوية  بالمنطقة المتجددة الطاقات في البحث وحدة URAERالمتجددة  الطاقات في
 UDTSالسيليسيوم  تكنولوجيا تطوير وحدة URMERبجامعة بتلمسان  الطاقة معدات في البحث وحدة
.38 

 المتجددة الطاقات وأصبحت  الخضراء الطاقة إلنتاج التوجه نحوى  لإلنطالق مهدت قد الجزائر بهذا تكون 
 الطاقات من الوطنية اإلمكانيات وأن خاصة الجزائرية واالقتصادية الطاقوية السياسات صميم في تتواجد

 بمثابة الطاقة من النوع هذا الجزائر تعتبر لذا الشمسية، الطاقة وخصوصا للغاية، هامة تعتبر المتجددة
 ومناصب للثروة خالقة إقامة صناعات خالل من وهذا اإلجتماعي و اإلقتصادي للتطور محركة فرصة
-2011الطاقوية )  والفعالية المتجددة الطاقات لتطوير طموح برنامج بإطالق الجزائر قامت لقد الشغل
 مثل تنضب، ال التي الموارد تثمين حول تتمحور إستراتيجية على الجزائرية رؤية الحكومة ( وتستند2030

 مقدرة إنتاجية طاقة تأسيس البرنامج إلى هذا ويهدف الطاقة، مصادر لتنويع و استعمالها الشمسية، مواردال
 األصول . ذات الطاقة من ميغاواط 22000 بحوالي

                                           
 52 العدد ، الجزائرية ورية الرسمية للجمه الجريدة المستدامة، التنمية إطار في المتجددة الطاقات و المتعلق بترقية 2004غشت  14المؤرخ في  04/09القانون 37

 .09ص  2004اوت  18الوافق لـ  1425رجب 02بتاريخ  الصادر
 ظل في االقتصادية المؤسسة سلوك حول الدولي العلمي الملتقى المتجددة، الطاقات مجال في الجزائر تجربة عرض الرحمان، عبد بن ناريمان الشيخ، بن سارة 38

  .ورقلة مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، 2012 نوفمبر 21 و 20 يومي االجتماعية، المستدامة،والعدالة التنمية رهانات
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 وبالتحديد المحلي، لالستهالك منها ميغاواط 12000وسيوجه  2030-2011الفترة  خالل المتجددة،
 والجدول39 التصدير نحوى  الباقية ميغاواط 10000وتوجه  الكهرباء، على الوطني المتزايد الطلب لتغطية
 .2030 عام وحتى الجزائر في المتجددة الطاقة إنتاج برنامج مراحل يوضح التالي

 2030 عام حتى الجزائر في المتجددة الطاقة إنتاج برنامج مراحل: 1الجدول 
 2030 2020 2015 2013 السنة 

 المحتمل الطاقة قدرة
 تركيبها

ميغا واط مخصصة للسوق الوطنية  2600 ميغا واط 650 ميغاواط110
 ميغا واط2000احتمالية تصديرها يقارب 

 موجهة للسوق الوطنية  12000
ميغا واط مخصصة 10000
 للتصدير

 في االقتصادية المؤسسة سلوك حول الدولي العلمي الملتقى المتجددة، الطاقات مجال في الجزائر تجربة عرض الرحمان، عبد بن ناريمان الشيخ، بن سارة :المصدر
 ورقلة  مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، 2012 نوفمبر 21 و 20 يومي االجتماعية، والعدالة المستدامة التنمية رهانات ظل
 

 الهوائية الطاقة وكذلك الحرارية الشمسية والطاقة الضوئية الشمسية الطاقة على يركز البرنامج هذا إن
 الطاقة طريق عن الكهرباء إنتاج يصل أن المنتظر من حيث" هائلة إمكانيات الجزائر فيها تملك والتي

 إنتاج % من3 بإنتاج الهوائية الطاقة تشارك أن أيضا ويقدر ، 2030 عام بحلول %37 إلى الشمسية
 سنة خالل المصدر حسب الطاقة إنتاج يوضح التالي والشكل 40 كذلك 2030 عام بحلول الكهرباء
2030. 
 2030 سنة خالل الجزائر في المصدر حسب الطاقة إنتاج:  1رقم  الشكل

 
 
 الطاقة مصادر تطوير على أساسية بصفة يعتمد الطاقوية والفعالية المتجددة الطاقات تطوير برنامج إن

 وهو 2030 غاية إلى 2011 من عمل خطة حسب الهوائية والطاقة الحرارية و بنوعيها الضوئية الشمسية
 2رقم  الجدول في نبرزه ما

 (2011/2030: البرنامج المخطط لتطوير الطاقة الشمسية و الهوائية )2الجدول رقم 
 2030إلى غاية  2021من  2020إلى غاية  2011من  السنوات

 ميغا واط سنويا  200 ميغا واط 800الطاقة الشمسية 
                                           

 االلكترون: الموقع على ، ، 2011 مارس - 4 ص، الجزائر– الطاقوية والفعالية المتجددة للطاقة الجزائري  البرنامج 39
http//portail‐cder.dz/spip.php ? article 1574 

 المرجع السابق ذكره، ص المتجددة، الطاقات مجال في الجزائر تجربة عرض الرحمان، عبد بن ناريمان الشيخ، بن سارة 40

37% 

3% 
60% 

   الطاقة الشمسية

 الطاقة الهوائية

 الطاقة األحفورية 
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 الضوئية
 2030إلى  2024 2023-2021 2020-2016 2013-2011 السنوات

انجاز مشروعين بقيمة  الطاقة الشمسية الحرارية 
 ميغا واط  150

مراكز بقدرة  04انجاز 
 ميغا واط      1500إنتاج 

ميغا واط 500إنتاج  
 سنويا 

ميغا واط  600إنتاج 
 سنويا 

 2030-2015 2015-2014 2013-2011 السنوات 
 رياح مزرعة أول انجاز الطاقة الهوائية 

 واط ميغا 10 بقدرة
 بأدرار

 للرياح مزرعتين انجاز
 ميغا 20 بقدرة
 واط

 تركيب أجل من مناسبة مواقع إليجاد دراسات إجراء
 واط ميغا 1700 بقدرة الهواء توربينات

Source : préparé par le chercheur s’est basé sur : le programme des énergies Renouvelables et de l’efficacités énergétique 

sur le sit : http//www. Mem‐ algeria.org/francais/index.php. 

 
 الطاقة وزارة قيام "  منها نذكر المتجددة الطاقات مجال في اإلنجازات من العديد الجزائر حققت ولقد

 " "nealشركة " وهي  سيم ومجموعة وسونلغاز كسوناطرا من كل بين شركة مشتركة بإنشاء والمناجم
new energies algeriaعلى الجزائر في المتجددة الطاقات تطوير في مهمتها وتتمثل 2002 " سنة 

 . الصناعي المستوى 
 حاسي بمنطقة الشمسية والطاقة بالغاز تعمل الكهرباء لتوليد محطة 2011 جانفي 14 في الجزائر دشنت
 بين الشراكة إطار في وهذا ، إفريقيا في غازي  حقل أكبر يتواجد ،حيث الجزائرية العاصمة جنوبي الرمل
 هذه إنتاج حجم ويبلغ ، أورو مليون  350 نحو الستثمار  "أبينير" اإلسبانية والشركة الجزائرية"نيال" شركة

 الطاقة طريق عن ميغاواط 30و الغاز بواسطة إنتاجها يتم ميغاواط 120 منها  ميغاواط 150 المحطة
 224بها  ويوجد  هكتار 64 مساحة المحطة وتغطي ، الوطنية الكهربائية بالشبكة متصلة وهي الشمسية

 . مترا 150 منها واحد كل طول يبلغ الشمسية للطاقة جامع
 جنوب صحراوية واليات 04 في منتشرة قرية 20 في عائلة 1000 ربط من سونلغاز مؤسسة تمكنت
 .الشمسية الطاقة الستغالل الالزمة بالتجهيزات مساكنهم تزويد تم أن بعد الشمسية بالكهرباء الجزائر
 األلماني الجانب مع تفاهم مذكرة بينها من األوربي الجانب مع الشراكة عقود من العديد الجزائر أبرمت
 .2009 سنة في البيئة وحماية المتجددة الطاقة حول
 للطاقة عالمي برج أكبر إنجاز عملية انطالق على ألمانيا مع علمية شراكة إطار في حاليا الجزائر تعمل

 و قد تم التوقيع بهذا 2كلم 35بحوالي  الجزائرية العاصمة غرب هللا عبد الجديدة سيدي بالمدينة الشمسية
 بالجزائر التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية قبل من وشراكة تعاون  إتفاق عقد على الشأن

 بإنتاج سيسمح والذي الكبير العلمي الصرح ذابهالمتعلقين  والتصميم الدراسة إلعداد األلماني لشريكا مع
 41الشمسية . الطاقة بكهرباء يسمى ما

                                           
 .ذكره سبق مرجع الرحمان، عبد بن ناريمان الشيخ، بن سارة 41
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 ألمانيا -الجزائر ، ديزرتيك مشروع وهو الجزائر في انجازه سيتم مشروع أكبر المشاريع هذه إلى يضاف
 التي الصحراوية المنطقة طول يصل أن ويتوقع 2050 آفاق في بالكامل تنفيذه ينتهي أن يتوقع والذي"

 أكثر إلى اإلجمالية المساحة لتصل كلم، 140 ب يقدر كلم وبعرض 200 نحو إلى المشروع سيستخدمها
 هذه كامل وتزرع األوسط، والشرق  إفريقيا شمال مساحة من% 0،3 بذلك تشكل كلم وهي 27000من 

 يغطي أن المشروع هذا من ويتوقع البعض يبعضها والمتصلة لألشعة العاكسة المرايا بماليين المساحة
 لهذا مالي كغالف أورو مليار 400 رصد تم وقد الكهربائية، الطاقة من وأوربا المنطقة دول كامل حاجة

 42المشروع .
 خالصة و استنتاجات :

جعلها محط اهتمام العديد  ما يوم وهذا بعد يوما أهميتها تتزايد النفطية الثروة ناستنتجنا أمن خالل دراستنا 
 الصناعية الدول جعل ما من الباحثين و الدارسين و تبرز أهميتها بعتبارها المصدر الرئيسي للطاقة وهذا

 وقتها في النفطية اإلمدادات على للحصول جاهدة تسعى للطاقة المستهلكين أكبر تعتبر والتي خصوصا
 عماد النفطية الثروة على الصعيد الوطني فتعتبر أمالصعيد الدولي ا بنسبة علىهذا  مناسبة وبأسعار
 يومنا هذا . إلىاالستقالل منذ  البالد في اإلقتصادية التنمية عملية قائدة فهي الجزائري  اإلقتصاد

 أطراف كل جعلت المالية، الناحية من أو الطاقوية الناحية من سواء النفطية للثروة تزايدةالم الحاجة إن
و  الثروة هذه على االعتماد شدة من األقل على تقلل بديلة إستراتيجيات إيجاد في يفكرون  الدولي تمعلمجا

يمكن بمختلف أنواعها البديلة  بالطاقات البعض يسميها كما أو المتجددة الطاقاتنذكر على سبيل المثال 
 تحل محل الثروة النفطية . أنلكن ال يمكن  الالزمةيوفر الطاقة  أنالخيار الذي يمكن  أوتكون الحل  أن

 قائمة المراجع :
  الكتب :

 الجندلي، مازن  النفطي؟،ترجمة أمنها لضمان بالعالم أمريكا تفعل ماذا -النفط إلى راتليج، العطش إيان-1
 .2006، 1 ط لبنان، -بيروت للعلوم، العربية الدار

، 1لبنان،ط بيروت، واإلعالم، والتوزيع للنشر بيسان العربي، النفط على الدولي الصراع برجاس، حافظ-2
2000. 

السعودية،  جدة، والتوزيع، للنشر حافظ دار الثانية، الطبعة ،"النفط اقتصاديات "الخولي، أحمد فتحي-3
1992. 

العربية،   النهضة دار :بيروت.واقتصادياتها الموارد ،مبارك المنعم عبد يونس محود، بكري  كامل-4
1986. 

 .2007، 1 ط األردن، عمان والتوزيع، للنشر الميسرة دار العولمة، مأزق  طاقة، محمد-5
                                           

 .149-148، ص ص ذكره سبق مرجع ، مداحي محمد ، راتول محمد 42
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 1992القاهرة،  األهرام مركز والنصر، القوة أوهام الخليج حرب هيكل، حسين محمد-6
 األطروحات و المذكرات :

 إلى بالرجوع الجزائر حالة دراسة الصادرات على النفط استغالل أنظمة تطور أثر " مخلفي، أمينة-6
 جامعة منشورة، غير العلوم االقتصادية في الدكتوراه  شهادة لنيل أطروحة ،"العالمية التجارب بعض

 2013ورقلة،  مرباح، قاصدي،
 الطاقة حالة دراسة-المستدامة المحلية التنمية في ودورها المتجددة الطاقات استخدام شريف، عمر-7

 الحاج جامعة اقتصاد التنمية، شعبة االقتصادية، العلوم في دولة دكتوراه  أطروحة ،الجزائر في الشمسية
 .2007-2006 باتنة لخضر

 رسالة الجزائر، في المستدامة الطاقة حالة دراسة المستدامة، التنمية ظل في الطاقة دبيحي، عقيلة-8
 االستشراف و التحليل فرع االقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 .2009-2008قسنطينة،  منتوري  جامعة االقتصادي،
 مقدمة مذكرة المستدامة، التنمية إطار في الجزائر في المتجددة للطاقة القانوني النظام رجدال، بن لمياء-9

كلية الحقوق،بن عكنون،  األعمال، قانون  فرع الحقوق، في الماجستير شهادة على الحصول اجل من
 .2010-2009، 49الجزائر، ص 

 مذكرة – الجزائر حالة دراسة – النفطية العائدات على الصرف أسعار تقلبات آثار، سمية موري -10
 ، دولية مالية ، تخصص للمؤسسات الدولي التسيير في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة
 . 2010-2009 ، تلمسان بلقايد بكر أبي جامعة

 الستكمال مقدمة مذكرة المستدامة، التنمية تحقيق في المتجددة الطاقة وأهمية دور ، مريم بوعشير-11
 جامعة واستشراف اقتصادي، تحليل تخصص االقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات
 .2011قسنطينة،  منتوري 

 المجاالت و المواقع االلكترونية :
 مركز اإلفريقية، والدراسات البحوث معهد، جامعة القاهرة، 2002-2001التقرير االستراتيجي -12

  .اإلفريقية البحوث
 االقتصاد مؤشرات في النفطية اإليرادات تقلبات أثر، محمد صابر بختيار ، الهيتي علي حسن أحمد-13

 للعلوم جامعة األنبار مجلة ، الخليجي التعاون  مجلس دول في المالية األوراق أسواق أداء و الكلي
 .2011، 07،العدد  الرابع لدلمجالعراق،ا ، اإلدارية و االقتصادية

 العربي ،المعهد التحديات و الفرص ، العربية األقطار في المستدامة التنمية و ،النفط طاهر جميل-14
 .1997ديسمبر،  ، للتخطيط
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 كلية ،مجلة العربي االقتصادي األمن تحقيق في العربي النفط دور، التميمي الرسول عبد صباح-15
 .01،2010، العدد 21لد لمجا ، العراق بغداد، جامعة ، للبنات التربية

 الطاقة مصادر فاتورة معظم ثرواتها الى إلى تحول من تقلق المستهلكة الدول ، العنزي  عقيل-16
 : االلكتروني الموقع على 2008مارس  90،الصادرة في  السعودية الرياض ،جريدة

http//www.alriyadh.com/2008/03/19/article327146htmlariadh,consulté11-

10/2017  

 بتاريخ الصادرة العربي األهرام جريدة "مأزق  في العالمي االقتصاد تضع النفط أسعار" فهد ميفرت-17
 : االلكتروني الموقع على 2012 أفريل 21

http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial.8747168eid816 
 السعودية الحياة جريدة "العالمي االقتصاد مشاكل تفاقم النفط أسعار تقلبات عنوان تحت مقال-18

 : االلكتروني الموقع على 2012 يوليو 08 بتاريخ الصادرة
http ://www.alhayat.com/details/416705 consulté le 06.10.2017 

األبحاث  ، الصفرية الميزانية إلى الحاجة الموارد ولعنة النفط أسعار تقلبات رمضان، محمد-19
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ghouzlaniwidad@gmail.com        

ملخص:

يعتبر األمن األنطولوجي من أهم مقومات بقاء حلف شمال األطلس ي، كونه يضمن استمراريته من خالل الحفاظ على هويته، 

وتحقيقا  ضمن أولويات الحلف،  وتّم اعتباره مصدر تهديد ألمن الدول األعضاء، وعلى ضوء ثنائية األنا واآلخر، أصبح العالم العربي

لألمن األنطولوجي قام الحلف بإعادة رسم هوية جديدة، تتماش ى واملتطلبات السياسية واألمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة، وما بعد 

،  إلى 1991جية التي صاغها بدءا من املفهوم االستراتيجي لعام أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وفقا للعديد من املفاهيم االستراتي

جانب املساعي البراغماتية، التي تعد من ضمن األولويات األولى في األجندة األمنية للحلف، والتي ترتبط في كثير من األحيان بمصالح 

مبادرات الشراكة والتعاون مع دول الشرق األوسط  الدول األعضاء، خاصة تلك التي تملك نفوذا فيه، وفي هذا السياق قام الحلف بعقد

، الذي اعتبر 2010وشمال إفريقيا على غرار مبادرة اسطنبول، ومبادرة الحوار املتوسطي، وعززهما باملفهوم االستراتيجي الجديد لعام 

.غرار العراق وليبيا بمثابة إعادة بعث له من جديد، كما قام  الحلف بسلسلة من التدخالت  في بعض الدول العربية على

هوية،  مبادرات الشراكة، التدخلالحلف شمال األطلس ي، األمن األنطولوجي،  الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Ontological security is so important for the continuity of North Atlantic Treaty, through keeping its 

identity, therefore, on the light of the duality of "I"and "other", Arab World has became from the priority of 

the Alliance,  and it is considered  as threat to member States security. Aiming to achieving its ontological 

security, NATO has drawn new identity that respond to political and security needs of post cold war period 

and post 11/09 events, through a set of strategic concepts starting by the 1991 strategic concept , beside 

pragmatic interests, that are considered from the priorities in the North Atlantic treaty security agenda, in this 

context, NATO has developed partnership and cooperation  initiatives with Middle East and North Africa 

States such as Istanbul Initiative, Mediterranean Dialogue, and the 2010 strategic concept, that has fostered 

the Initiatives,, and It has led a series of interventions in some Arab States like Iraq and Libya. 

Key words : North Atlantic Treaty Organization, ontological security, identity, partnership and cooperation 

initiative, intervention. 
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مقدمة:

رحت إشكالية األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي مع نهاية الحرب الباردة، حيث بدأت التساؤالت تدور 
ُ
ط

لعبها، وتحول انتهاء هذه الفترة إلى عامل مهدد لزوال حول كينونة الحلف وهويته التي ارتبطت بشكل كبير باألدوار التي 

الحلف، لكنه تمكن في ظل متغيرات البيئة الدولية والنظام الدولي الجديد من إيجاد أدوار جديدة أرست لهوية وكينونة 

التحرك فيما  جديدتين، انتقلت هذه األدوار من املستوى اإلقليمي املتعلق بالدول األعضاء، إلى مستوى أوسع، ارتسم في 

وراء حدود الحلف، كون التهديدات الجديدة التي أفرزتها البيئة األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة كان مصدرها ما وراء 

حدود الحلف، مّما دفع بالتوجه نحو العالم العربي.

التي تبناها، واعُتبر العالم العربي من ضمن أولويات حلف شمال األطلس ي، ومسرح للعب األدوار الجديدة 

خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد تمكن للمرة الثانية من إعادة بلورة كينونة وهوية ضمن صيغ هوياتية 

جديدة، عبر عنها بـ"األنا" و"اآلخر"، املتجسد في العالم العربي بشكل عام والشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل 

ات الطابع العسكري،  ومبادرات الشراكة والتعاون الجماعية أو الثنائية، وتجسدت هذه الهوية في التدخالت ذ خاص،

التي ُسطرت ضمن مجموعة من املفاهيم اإلستراتيجية تّمت صياغتها منذ نهاية الحرب الباردة، أي من املفهوم االستراتيجي 

إلى غاية الوقت الراهن.1991لعام

املفاهيم ، حيث تمّت مناقشة العديد من االستراتيجيات في هذا ، من أهم 2010ويعتبر املفهوم االستراتيجي لعام  

املفهوم  املوجهة ملجال اهتمام حلف شمال األطلس ي، وخاصة نحو الشرق األوسط، وفي ظل املعطيات الواقعية ومن 

بيئة ما خالل ممارسات حلف شمال األطلس ي،  وتكتس ي هذه الدراسة أهمية بالغة، حيث أّنها تسلط الضوء على  تغيرات 

بعد الحرب الباردة  التي دفعت بحلف شمال األطلس ي إلى التوجه نحو العالم العربي، من أجل ضمان  أمنه األنطولوجي، 

ورسم اطر هوياتية جديدة تضمن له تحقيق االستمرارية بدال من الزوال، ، كما ذهب إلى ذلك الطرح الواقعي، هذا من 

ة  تظهر مسار عالقات حلف شمال األطلس ي مع العالم العربي،  التي طغى عليها جهة،   أّما من جهة أخرى فإّن الدراس

الطابع التدخلي  ، خاصة في ظل البيئة األمنية غير املستقرة لهذه الدول، واعتبارها مصدر تهديد للدول األعضاء في 

الحلف. مّما يمكن من معرفة الدوافع البراغماتية نحو هذا التوجه.

كما تهدف إلى:

 تسليط الضوء على طبيعة عالقة حلف شمال األطلس ي مع دول العالم العربي؛ 

 .معرفة العالقة بين األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي، وبين دوافع توجهه نحو دول العالم العربي
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 .معرفة الغاية من وراء تدخالت حلف شمال األطلس ي في بعض الدول العربية على غرار العراق، وليبيا 

  صل إلى الدوافع الفعلية التي ترسم عالقة حلف شمال األطلس ي مع دول العالم العربي، ووسعيه لرسم التو

 خارطة هوياتية أطلسية جديدة، لضمان االستمرارية.

 

 

إشكالية الدراسة: تتمحور إشكالية الدراسة حول:هل توجه حلف شمال األطلس ي نحو العالم العربي هو رسم خارطة 

 ة، أم محكوم بدوافع براغماتية ؟طريق هوياتية جديد

 الفرضية:

 حلف شمال األطلس ي بمستوى توجهه نحو العالم العربي -األمن األنطولوجي-تتعزز كينونة

 وتّم تقسيم الدراسة إلى املحاور التالية:

 : األمن األنطولوجي : إطار معرفي أوال

 :حلف شمال األطلس ي بين األمن األنطولوجي وأزمة الهويةثانيا

 نطولوجي لحلف شمال األطلس ي والتوجه نحو العالم العربي :األمن األ ثاثال

أم دواعي  -أمن أنطولوجي-األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي على ضوء التوجه نحو العالم العربي:أزمة هوية رابعا:

 براغماتية؟ 

 أهم الدراسات السابقة:

- Helen Sjursen, "On the identity of NATO, International Affairs", vol8, no4) July 2004(. 

 

ركزت الباحثة في هذه الدراسة املعنونة بـ" عن هوية حلف شمال األطلس ي" على أهمية األمن األنطولوجي لحلف 

شمال األطلس ي في فترة ما بعد الحرب الباردة، حيث أصبح هذا األمن مهددا، مّما دفع بالحلف إلى البحث عن هوية 

تضمن له البقاء والتكيف مع متغيرات البيئة األمنية الجديدة أيضا، ولكن الباحثة قدمت اإلطار النظري للهوية جديدة 

 الجديدة لحلف شمال األطلس ي، ولم تعطي أمثلة عن توجهه نحو العالم العربي.

Jelena Cupac, Ontological security of international organization :why did post cold war 

NATO decide to intervene out of area?, )In partial fulfillment of the requirement for the 

degree of Master of art, central European University,Budapest,2011(. 

لف شمال ركزت الباحثة من خالل مذكرة تخرجها املعنونة بـ: األمن األنطولوجي للمنظمات الدولية: ملاذا قرر ح

األطلس ي التدخل خارج حدوده في فترة ما بعد الحرب الباردة؟" على أّن األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي في فترة ما 

بعد الحرب الباردة هو من أهم العوامل التي دفعت به إلى التحرك خارج حدوده، وبالتالي كان التركيز منصبا على التغيرات 
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عت إلى رسم سلسلة من االستراتيجيات والتدخالت، كما بين البحث تبني حلف شمال األطلس ي في البيئة األمنية التي دف

 أّن الباحثة  لم تثر أمثلة واقعية رسمت توجه الحلف خارج حدوده.
ّ
 لهوية الدور من أجل تحقيق بقائه، إال

 أوال: األمن األنطولوجي : إطار معرفي 

ُوجد مفهوم األمن األنطولوجي ضمن العالقات الدولية ونظرية األمن كنتيجة ملا عرف بالدراسات عبر الحقول 

interdisciplinary studies حيث يرتبط هذا املفهوم بعلم االجتماع، وأول من تحدث عنه في مجال العالقات الدولية هو ،

" لعام modernity and self-identityحداثة والهوية الذاتية" ، في كتابة املعنون بـ"الAntony Giddenأنطوني جيدن 

ه: 1991
ّ
 حيث عّرف هذا املفهوم بأن

 1 "تعبير عن نوع من االستمرارية والنظام لألحداث، متضمنة تلك األحداث غير املباشرة في بيئة الفرد."

، كون الفرد يحتاج أن يكون individual self –identificationهذا التعريف مقتصر على الهوية الذاتية للفرد

أول من قدم املفهوم ضمن الدراسات األمنية في و وه ، Huysmansذاته غير املتغيرة واملستمرة عبر الزمن، أّما هيوسمان

، وأيضا دراسة self-referential، حيث بين أّن األمن هو مفهوم مشتق وليس ذاتي املرجعية 1998مقال له لعام 

"، five material needsاستعمل فيها مفهوم األمن األنطولوجي ضمن "االحتياجات الخمس املادية"، حيث Wendtلفندت

ضمن تأثير عملية العوملة على األفراد  ontological insecurity، تحدث عن الالأمن األنطولوجي Kinnvalأّما كينفال

 دما تّم املساس بهوياتهم.والجماعات، مّما جعل من أوضاعهم غير آمنة ومن وجودهم غير مستقر عن

 Mitzenأّما السبق الفعلي لتوظيف مفهوم األمن األنطولوجي  في الدراسات األمنية يعود لكل من  ميتزن وستيل

and Steel  باحثين في الدراسات األمنية"، حيث اعتمدا على مستويات التحليل، فانتقال من املستوى البسيط املتمثل" ،

ما تحتاج للحماية في الفرد إلى املستوى امل
ّ
توسط وهو الدولة، فالدول ال تحتاج للحفاظ على بقاهها الفيزيايي فحسب، وإن

، وبينت ستيل في ذات املسار عن وجود ثالث مستويات self-identity needوللحفاظ على  حاجة هويتها الذاتية   

ولتبني هذه السلوكات يتوجب على الدولة الحفاظ لسلوكات الدول في هذا اإلطار:األخالقي، اإلنساني، واملدفوعة بالشرف، 

 2 على أمنها األنطولوجي.

ه" نوع من االستمرارية والنظام في العالقات"، حيث ركزت من خالل هذا 
ّ
كما تعرف ستيل األمن األنطولوجي بأن

نطولوجي هو ليس أمن التعريف على العالقات االجتماعية الصراعية والتعاونية على حد سواء، كما أضافت أّن األمن األ 

ما أمن الذات والوجود . 
ّ
 3الجسد وإن

ه:" تحقيق األمن الذاتي الذي يضمن الكينونة وليس األمن الجسدي 
ّ
لذلك يمكن تعريف األمن األنطولوجي أن

 1الفيزيولوجي، خاصة على مستوى الفرد مّما يضمن له القيام بمختلف األنشطة ضمن الخيارات املتاحة"

                                                           
1 - Jelena Cupac, Ontological security of international organization :why did post cold war NATO decide to 

intervene out of area?, (In partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of art, central European 

University,Budapest, 2011),p7. 

 
2
 - Ibid., pp 7-11. 

3
 - Brigita Salkute, Secure or otherwise :Lithuania’s ontological security after EU and NATO accession, (Master 

thesis, University of Tartu,2016),p17. 
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  وما ينطبق على الفرد يمكن تطبيقه على الدولة، وعلى املنظمات الدولية.    

، biographical narrative)نظام الثقة(، السرد الذاتي routineومن أهم مقومات األمن األنطولوجي نجد الروتين

ن األنشطة والسلوكات املتكررة فالروتين ونظام الثقة يبنى في إطار السرد الذاتي املرتبط بمجموعة م ، identityوالهوية 

بحسب طبيعتها حيث من خالل عملية التكرار والروتين في ظل السرد الذاتي يتكون نظام ثقة للفاعل، وهو بدوره يسهم 

في تشكيل هويته ضمن تفاعل عوامل أخرى، لذلك فهذه العملية تقوم بشكل كبير على التكرار واملمارسة، كما تعتبر 

 ، في مقابل الجسم الفيزيايي subjective selfنطولوجي، كونها تركز على األنا الذاتية عنه في األمن األ الهوية مقوم ال غنى 

physical body.2  

 الفرق بين األمن األنطولوجي واألمن التقليدي :جدول 

 األمن التقليدي                             األمن األنطولوجي

 الكينونة البقاء       األمن

 الروتين والهوية الذاتية توزيع القوة الفاعل 

 الالتوافق مع الذات الخوف التهديد

 التغير البنيوي 

 

 التغير في الهوية الذاتية _الروتين  التغير في توزيع القوة

 املصدر:

 

Brigita Salkute, Secure or otherwise :Lithuania’s ontological security after EU and NATO accession, (Master 

thesis, University of Tartu, 2016), p22. 

 التعليق:

من خالل الجدول تظهر العديد من االختالفات بين األمن التقليدي واألمن األنطولوجي، سواء من حيث تعريف 

تغير البنيوي الذي قد يمس األمن مفهوم األمن في حد ذاته ، أو من حيث الفاعل، أو من حيث التهديد، وأيضا من حيث ال

التقليدي واألمن األنطولوجي  على حد سواء، فاألمن التقليدي منحصر في معطيات ومؤشرات مادية مرتبطة بالبقاء 

                                                                                                                                                                                     
1
 - Jenefer Mitzen," Ontological security in world politics: state identity and security dilemma", European 

Journal of International Relations,( September 1
st
 2006), p344. 

2
 - Dimitry Chernobrovo," Public (Mis) Recognition of International Crises : Uncertainty, Political Imagining, 

and the Self", Political Psychology, vol37, no 05(,march 10
th 

2016) , pp 583-584. 
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الفزيولوجي، وامتالك القوة العسكرية، والتهديد لألمن التقليدي يدور في إطار الخوف من قوى مادية، أّما األمن 

ه 
ّ
يقوم على معطيات ترتبط بكينونة الفاعل وهويته والتهديد منحصر في عدم توافق أداء الفاعل النابع األنطولوجي ، فإن

 من هويته مع متطلبات البيئة.

 ثانيا:حلف شمال األطلس ي بين األمن األنطولوجي وأزمة الهوية:

الحلف، كون الهدف شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تراجع العديد من الطروحات والتوقعات حول زوال 

الذي أسس من أجله قد زال، لكنه رغم ذلك استمر كمنظمة إقليمية غربية، في غياب الهدف األساس ي للتأسيس، بمعنى 

آخر أصبح األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي مهدد، إن لم نقل زال، وهو ما طرح بدوره أزمة هوية للحلف، سيما 

 لحرب الباردة لم تعد تتماش ى مع متطلبات البيئة الجديدة.أّن هوية حلف شمال األطلس ي خالل ا

وبالرجوع إلى الطرح البنايي لتفسير إعادة إيجاد إطار هوياتي جديد لحلف شمال األطلس ي يضمن كينونته، نجد  

أّن هذا الطرح قد انطلق من فرضية أّن حلف شمال األطلس ي ليس فقط مؤسسة عسكرية قائمة على مجابهة التهديدات 

ما هو جماعة ليبرالية ذات معايير وقيم ديمقراطيةا
ّ
 1.لتقليدية، وإن

فالحديث عن هوية لحلف شمال األطلس ي تّم طرحه بشكل واضح ومباشر ضمن الطروحات البنائية، من خالل 

س ي ، ما فتح املجال للعديد من األسئلة حول أداء الحلف أهمها هل تمكن حلف شمال األطلanomaly identityماعرف بـ 

كما أعاد –بعد الحرب الباردة؟ هل كون الحلف منظمة قيم ومعايير  من إيجاد حلول ألزمة الهوية التي عانى منها في فترة ما

   2يبرر دوره وتحديد ذاته في الواقع الدولي الراهن؟-تعريف نفسه

 ontologicalنطولوجي فنهاية الحرب الباردة قضت على دوافع بقاء الحلف، مّما جعله يعيش نوع من الالأمن األ 

insecurity وأزمة هوية ،crisis identity وهو ما عبرت عنه ستيل بأّن حلف شمال األطلس ي في هذه ، 

، حيث لم يعد باستطاعته تعريف critical situation and anxietyالفترة عاش نوع من الوضع الحرج والقلق

 الفترات السابقة، لم يعد يتماش ى ومتطلبات البيئة الجديدة. نفسه كما كان سابقا، فالروتين الذي عاشه الحلف إبان

 toward aفي مقال له معنون بـ" نحو رواية قوية لحلف شمال األطلس ي"  Trine Flockarteوقد عبر ترين فلوكارت

strong NATO narrativeبين أّن الحلف قد انتقل من سياسة األقوال إلى سياسة األفعال ،"from talking policy to 

doing policy 1991، وعلى ضوء مجموعة من املفاهيم اإلستراتيجية التي صاغها على غرار مفهوم  

ه بدأ يجد لنفسه كينونة وهوية 1999ومفهوم
ّ
، باإلضافة إلى سلسلة األنشطة والعمليات التي قام بها، تبين من خاللها أن

 جديدتين  لضمان أمنه األنطولوجي.

ي من كونه حلف عسكري إلى منظمة سياسية  وأمنية تضم مجموعة من الدول ذات انتقل حلف شمال األطلس  

التي تبناها الحلف  اكتسب هوية biographical narrativeالقيم واملبادئ الديمقراطية، وفي ظل السيرة الذاتية السردية  

                                                           
1
 - Helen Sjursen, "On the identity of NATO", International Affairs, vol8, no4 )July 2004(,p 687. 

2
 - Jutinas Lingevicius, "lost in self-identification? In search of NATO’s identity",  Politiken, vol27, )July27

th
 

2015(, pp 105-106. 
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جماعة تحمل قيم وهوية، ومنظمة ، كونه أصبح deffense and offense identity جديدة، أحد أبعادها الدفاع والهجوم 

 community of values and identity  .1تسعى لنشر الديمقراطية، العدالة، وحقوق اإلنسان...

بعد الحرب الباردة لم يكن هنالك تهديد موضوعي عسكري للحلف، يعني بشكل آخر غياب التعريف القائم على 

ثنائية "األنا" و"اآلخر" املتمثل في اإلتحاد السوفياتي، وثارت النقاشات حول الصيغة الهوياتية الجديدة للحلف مع نهاية 

ه تّم إ
ّ
 the westعادة صياغة هذه العبارات الهوياتية ضمن الغرب والبقية الحرب الباردة، لذلك فقد ذهب البعض إلى أن

and the rest مّما أدى بالحلف إلى تبني العديد من السياسات املعبر عنها في مضامين املفاهيم اإلستراتيجية، التي صاغها ،

 openال: األبواب املفتوحة من أجل التجسيد الفعلي لهذه التعابير والصيغ الهوياتية الجديدية، نذكر على سبيل املث

door policy  سياسة خارج حدود الحلف  ،out of the areaاألمن الشامل ،global securityاألمن التعاوني ، 

cooperative security.2  

فلضمان كينونة الحلف وهويته بدافع االستمرارية والبقاء، تّمت صياغة هذه السياسات، مع العمل على إرساء 

مبني على مختلف أنشطة الحلف التي تحولت بدورها إلى روتين بفعل عامل الزمن بغرض إنشاء نسق سردي، نظام ثقة، 

مرتبط بشكل وثيق بكينونة الحلف للتماش ي ومتطلبات البيئة القائمة، وبذلك فقد كان العالم العربي ضمن األجندة 

 ريقيا.الجديدة لحلف شمال األطلس ي، وبالخصوص دول الشرق األوسط وشمال إف

 نطولوجي لحلف شمال األطلس ي والتوجه نحو العالم العربي: ثالثا:األمن األ 

تجسدت األدوار الجديدة لحلف شمال األطلس ي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عدد من التدخالت 

العديد من الجوانب، واملبادرات واملفهوم االستراتيجي الجديد، الذي اعتبر عقيدة كاملة رسمت مسار متجدد للحلف في 

 ونذكر من بين التدخالت مايلي:

 التدخل في العراق:  -1

 

إّن استجابة حلف شمال األطلس ي للتدخل في العراق واإلسهام في عملية التغيير للنظام األساس ي في يونيو 

بمثابة تجاوز  ، وموافقته على دعم بولندا املنخرطة في األعمال العسكرية مع الواليات املتحدة األمريكية، هو2003

الذي كان قائما حول تدخل الحلف من عدمه في العراق، وتمثل هذا الدعم في توفير املعلومات والخبرات  للتعارض

 اللوجيستية، وتقديم املساعدات امليدانية، وتوفير أمن االتصاالت، حيث صرح األمين العام للحلف بالتالي:

                                                           
1
 - Khaled Al Kassimi, "NATO ‘s open door policy :keep it open or shut it", January 2015, the web site was seen 

on 15-10-2017,in https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/18670/1/Al-kassimi_khaled_201512_MA.pdf 
2
 - Jutinas Lingevicius, op.cit., p p 106-107 
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ان، فإّن دعم الحلف ملشاركة بولندا في القوات املتعددة الجنسيات في "كما في عمليات الحلف في البلقان وفي أفغانست

العراق نابع من رغبته في إدارة األزمة والسعي لتثبيت االستقرار في العراق، هذه املشاركة بالتأكيد ستساعد على وقف 

1اإلرهاب إلى نشره، وإعادة االستقرار في العراق."  العنف الذي يسعى

التدخل في ليبيا: -2

، 2011، الذي تمت صياغته في عام 1973كان تدخل حلف شمال األطلس ي في ليبيا بناءا على قرار مجلس األمن رقم 

قام الحلف بمجموعة من  2011، في مارس من نفس العام، حيث في مطلع عام 7298وقرار جامعة الدول العربية رقم 

من خالل هذا التدخل، فإّن الحلف قد  سطر مجموعة من الطلعات الجوية التي نجم عنها مقتل الرئيس الليبي السابق و 

2 التهديدات الجديدة التي دفعت للتدخل تمثلت في :

 انتشار أسلحة الدمار الشامل؛

 اإلرهاب الدولي؛

 انقطاع وصول املوارد الحيوية؛

 نشوء األزمات اإلقليمية ذات القابلية لالنتشار؛

 خروقات حقوق اإلنسان؛

  القوة املسلحة بين الدول، وضد بعضها البعض.التهديد باستخدام

دعم التدخل في سوريا ضد تنظيم الدولة اإلسالمية: -3

نزوال عند دعوة الرئيس األمريكي الحالي، انضم حلف شمال األطلس ي للتحالف ضد تنظيم الدول اإلسالمية في 

يام به في العديد من املناسبات التي دعت سوريا الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية، وهو ما امتنع الحلف عن الق

 3لتدخله، على الرغم من حدة االنتهاكات التي قام بها التنظيم.

ه أيضا قام بعقد مجموعة 
ّ
باإلضافة إلى سلسلة التدخالت التي قام بها في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإن

ذا التوجه بتوسع جغرافي تطبيقا لسياسة ومبدأ خارج من املبادرات والشراكات التي عززت من تواجده باملنطقة، وحكم ه

، وبتوسع وظيفي قائم على مواضيع من قبيل مكافحة اإلرهاب، تكريس الديمقراطية وحقوق out of the areaالحدود 

4اإلنسان.

، (2007 أكتوبر ) 16العدد، املجلة العربية للعلوم السياسيةحلف شمال األطلس ي والتوازنات اإلقليمية في الشرق األوسط"، ، "عباس عطوان خضر -1

.189ص 

.222-221(، ص ص 2015، )جانفي دفاتر السياسة والقانون  عبد الكريم باسماعيل،" التدخل العسكري لحلف شمال األطلس ي في الوطن العربي"، -2

 ، في2017-10-20تّم تصفح الموقع بتاريخ  ،2015-5-24، "الناتو يستجيب لترامب وينضم للتحالف ضد داعشعربية نت، " -3
world/2017/05/24-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab/ 

.97(، ص 2009، )بيروت: مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،التوسع األطلس يعدنان السيد  طه،  -4
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األوسط وشمال ومن أهم املبادرات التي قام بها حلف شمال األطلس ي في إطار الشراكة مع الوطن العربي عموما والشرق 

 إفريقيا بشكل خاص نذكر مايلي:

الحوار املتوسطي: -1

، ومع مرور الوقت تزايد عدد الدول املنظمة إليها، في البداية 1991أعلنت مبادرة الحوار املتوسطي في عام  

لس للثقة انضمت كل من مصر وموريتانيا واملغرب وتونس، وتلتها األردن والجزائر، وكانت الغاية املعلنة هي بناء مج

والشفافية، الكتساب الخبرة حول القضايا األمنية، وتّم التركيز على:

 التعاون العسكري؛ 

 1تبادل الخبرات حول التهديدات األمنية الجديدة

اعتبرت كإستراتيجية أطلسية جديدة، لتحقيق األمن واالستقرار والتوجه نحو مبدأ األمن التعاوني 

cooperative security.2

مبادرة اسطنبول للتعاون: -2

في تركيا، وتسعى إلى تحقيق األمن اإلقليمي والشامل في ظل التعاون املشترك بين دول  2004تّم عقدها في جوان 

الشرق األوسط وحلف شمال األطلس ي، وشاركت فيها كل من قطر، البحرين، الكويت اإلمارات، ثّم انضمت السعودية 

4هها تعميق التعاون الثنايي مع دول املبادرة وتعزيز التفاعالت الجماعية. والهدف الرئيس ي من ورا ،3وعمان

املفهوم االستراتيجي الجديد: -3

كانت هذه املبادرة من أجل تكملة الحوار املتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون، وارتبط هذا املفهوم بتحقيق 

للتهديدات، وتعزيز الشراكات املستقبلية مع دول الشرق  األمن التعاوني، وإدارة األزمات في ظل تحديد الطبيعة املشتركة

5األوسط وشمال إفريقيا.

أمن -رابعا: األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي على ضوء التوجه نحو العالم العربي:أزمة هوية

 أم دواعي براغماتية  -أنطولوجي

1
- NATO,"Security cooperation with Mediterranean region and the broader Middle East", 1-11,2005,the web

was seen on 25-10-2017,in http://www.nato.int/docu/mediterranean/secopmed-e.pdf 

2
- Gunther Hauser, "The Mediterranean Dialogue : a Transatlantic Approach", working paper,)2006(, pp 14-15.

3
- Oktay Bingöl," NATO’s influence in the near broad", Security Policy Library,  ) January 20

th
 2012(, pp 4-5.

4
- SIPRI Year Book, Armament, Disarmament, and International Security, )Oxford University

Press,2005(,p245.
5
-"The new strategic concept and the Great Middle East  " , the web site was seen on 25-10-2017,in 

http://archive.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/The%20new%20Strategic%20Concept%20and

%20the%20Greater%20Middle%20East. 
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على أساس الكينونة ضمن ما يعرف بالسرد من خالل الدراسة التي تّم إجراؤها، فإّن األمن األنطولوجي مبني 

الذاتي، إلى جانب نظام ثقة مبني على الروتين، الذي تخلفه ممارسات نزاعية أو سلمية، وهو ما يولد هوية خاصة 

للفاعل، لذلك فإن أردنا إسقاط هذا املفهوم على حلف شمال األطلس ي، فإنّنا نالحظ أّن الحلف بعد الحرب الباردة عانى 

ن أنطولوجي، هدد كينونته في ظل املتغيرات التي رستمها الخارطة اإلستراتيجية واألمنية  لهذه الفترة، مّما جعل من ال أم

منه أمام أزمة هوية، فدفعت به إلى البحث عن أدوار جديدة ضمن النظام العالمي الجديد.

بي كونه هدف جديد للحلف، من أجل تحقيق األمن األنطولوجي  لحلف شمال األطلس ي، توجه نحو العالم العر 

الفرق بين األمن األنطولوجي واألمن  يضمن من خالله البقاء واالستمرارية، وبالرجوع إلى الجدول السابق"   جدول:

التقليدي " يمكن القيام باإلسقاط كالتالي:

 لها من دول إنشاء هوية ذاتية جديدة: االستجابة للتهديدات األمنية الجديدة القادمة معظمها إن لم يكن ك

شمال إفريقيا والشرق األوسط حسب دراسات وتقارير الحلف، حيث حدد هوية جديدة بصيغ هوياتية متمثلة 

 في "األنا" مقابل " اآلخر" وهو العالم العربي.

  الروتين ونظام الثقة: بني هذا النظام من خالل سلسلة التدخالت واملبادرات التي وجهت بشكل كبير نحو الوطن

 كونها مجموعة أنشطة بطابع سلمي وتدخلي موجهة نحو الشرق األوسط وشمال إفريقيا.العربي، 

  السرد الذاتي: وهو التوصيف الذي أصبح حلف شمال األطلس ي يقدمه لنفسه من خالل الروتين ونظام الثقة

ن خالل الذي قام ببنائه، كمنظمة أمنية عاملية ذات العديد من األهداف الوظيفية التي يسعى لتحقيقها م

1التواجد في العالم  العربي

وهذا سعيا من الحلف لتحقيق كينونته، ضمن نظام ثقة)روتين(، يتوافق مع ذات الحلف، لتجنب التغيرات البنيوية 

 على مستوى الهوية ، التي قد تهدد كينونته.

ه يتأثر  
ّ
ولكن هنالك العديد من الدوافع البراغماتية التي تجعل الحلف يتوجه نحو العالم العربي، خاصة وأن

بتوجهات الدول الكبرى فيه، على غرار الواليات املتحدة األمريكية، مّما يجعل من مختلف االستراتيجيات التي ينفذها 

ة بدوافع براغماتية ومصالح استراتيجية، إلى جانب هدف تحقيق األمن والتدخالت التي يقوم بها في الدول العربية محكوم

 األنطولوجي.

خاتمة: 

لّعل أهم مظاهر األزمة الهوياتية لحلف شمال األطلس ي هو عدم القدرة على تعريف نفسه ضمن املعطيات 

م بموجة تجديد وإعادة إحياء الجديدة للنظام الدولي الجديد، وافتقار الصيغ الهوياتية السابقة، مّما دفع به  للقيا

كينونته بما يتماش ى والبيئة األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة، وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث في 

1
- Brigita Salkute, op.cit., p22.
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أعقاب املرحلة األخيرة، وضع العالم العربي على رأس أجندته األمنية والسياسية، إليجاد هوية جديدة لتحقيق األمن 

 األنطولوجي؛

 : من خالل هذه الدراسة تّم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات:اجاتاستنت

  اعتبر العالم العربي حجرا أساسيا في مرتكزات األمن األنطولوجي لحلف شمال األطلس ي، حيث أّن كينونته

 ونظام الثقة الذي بناه لنفسه ارتبط بالتوجه نحو الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛

 في بعض دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومبادرات الشراكة والتعاون التي  تدخالت حلف شمال األطلس ي

 دليل على تحقيق مساعي براغماتية لطاملا حكمت بدوافع القوى املسيطرة في 
ّ
عقدها مع دول املنطقة، ما هي إال

 الحلف؛

  ه السلوكيات واألنشطة هنالك جانب آخر وهو جانب غير ظاهر في الكثير من الحاالت، فإّن الحلف من وراء هذ

، يسعى إلى بعث وإحياء كينونة جديدة biographical narrativeالتي رسم من خاللها ما يعرف  "بالسرد الذاتي"  

تتماش ى مع املعطيات واملتطلبات التي تفرضها البيئة الدولية القائمة، وبذلك يسعى الحلف إلى تحقيق أمنه 

 وكينونته. األنطولوجي، كميكانيزم تجديدي لهويته

  الحلف بتوجهه نحو العالم العربي في فترة ما بعد الحرب الباردة وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، هو داللة

 على تبني هوية الدور، التي فرضتها متغيرات البيئة الدولية الجديدة، غلى جانب املساعي البراغماتية.

 قائمة املراجع:

 باللغة العربية:

 الكتب:

 .2009مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : ، بيروتالتوسع األطلس يعدنان السيد طه،  -1

 الدوريات واملجالت:

دفاتر السياسة  ،"باسماعيل، عبد الكريم،" التدخل العسكري لحلف شمال األطلس ي في الوطن العربي -1

 .224-215(، ص 2015، )جانفي والقانون 

املجلة العربية للعلوم حلف شمال األطلس ي والتوازنات اإلقليمية في الشرق األوسط"، " عباس عطوان، ،خضر -2

 .202-179(، ص 2007أكتوبر  ) 16العدد ،السياسية

 املواقع االلكترونية:

، تّم تصفح املوقع بتاريخ 24/5/2015الناتو يستجيب لترامب وينضم للتحالف ضد داعش"، عربية نت، " -1

  /world/2017/05/24-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab، في 20/10/2017
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"الراهنةاألزمة االقتصادية الحد من لجامعة الجزائرية في دور ا"

The Role of the Algerian University in Reducing the Current Economic 

Crisis 

 ال  بولفاارعبد امل

الجزائر.-مؤسسة االنتماء: املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

    malekboulechfar25@gmail.com: اإللكترونيالبريد 

:امللخص 

تستعرض هذه الدراسة محددات الدور الذي تستطيع املؤسسة الجامعية في الجزائر القيام به فيما يتعلق بإدارة وتجاوز األزمة   

االقتصادية التي تعرفها البالد في الوقت الحالي، على خلفية تراجع أسعار البترول في األسواق العاملية، حيث سيتم رصد مسّببات وجذور 

زمة االقتصادية، وقدرة االقتصاد الوطني على التكّيف معها من جهة، وقراءة األدوار املوكلة للجامعة الجزائرية في النصوص القانونية األ 

وبناء على كل هذا، يمكن تشخيص  .مع التركيز على وظيفتها الخارجية املتمثلة في دعم جهود تحقيق التنمية االقتصادية من جهة أخرى 

معة القيام به في ظل الظرف االقتصادي املتّسم بالضعف والهشاشة.ما يمكن للجا

فيما يتمثل الدور املحوري للمؤسسة الجامعية الجزائرية في ظل سياق أزمة صعبة يمر بها تنطلق هذه الدراسة من تساؤل مركزي هو:   

االقتصاد الوطني؟، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ريع الناظم لعمل الجامعة الجزائرية في مسألة خدمة املجتمع ودعم جهود التنمية االقتصادية.ضرورة مراجعة التش-

 استثمار األدمغة والكفاءات الجامعية في مجابهة األزمة االقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا.-

الجزائر. ؛عخدمة املجتم ؛األزمة االقتصادية ؛انخفاض سعر البترول ؛: الجامعةالكلمات املاتاحية

Abstract: 

  The aim of this study is to determine the main role that the Algerian university institution can play it in 

managing the current economic crisis, as a result of the decline in oil prices in world markets, where it will 

be studied the causes of this crisis, and the ability of the national economy to adapts of it, and highlight the 

roles assigned to the university in the contents of the legal texts, especially the community service function. 

Through all this, we can identify what the Algerian university can do it in this fragile economic situation. 

  This article attempts to answer the following question: what is the pivotal role of the Algerian university 

institution in a context characterized by a difficult crisis experienced by the national economy? It has 

reached a number of results are: 

-Check the legislation of the Algerian University on the issue of community service and participation in

economic development.

-Relying on university competencies to confront the current economic crisis in Algeria.

Key Words: University; Oil Price Low; Economic Crisis; Community Service; Algeria. 
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مقدمة

استقرارهم االجتماعي مباشرة  مّس تدول، الو  الجماعاتد و افر األ  تواجه ةحرجأو حالة  يةيشير مصطلح األزمة إلى وضع  

 على التنبؤ باتجاههاقدرة المعها  ، كما تستعص يجهانتائ صعب توقعوي هاأسبابوتتداخل  والسياس ي واالقتصادي،

ملا لها من انعكاسات  األزمات املشار إليها،تشكل الهزات االقتصادية أحد أبرز املستقبلي والتحكم في تداعياتها، حيث 

ى وعل ،ارتدادات قوية على الجبهة االجتماعية ااالقتصادي، بل أيضا له القطاعوتداعيات سلبية، ليس فقط على 

االستقرار السياس ي للدول.

 ،يةالريعتصدير املواد املالية املتأتية من  املداخيليرة نتيجة تراجع بصعوبات اقتصادية كب 2014منذ سنة تمر الجزائر   

بالسلب على أداء الجهاز التنفيذي املتمثل في ما انعكس في األسواق العاملية،  البترول د لسعراالح في ظل الهبوطوهذا 

وهو ما ، السياسات العمومية للدولةمجمل الذي ترتكز عليه  البعد باعتباره ،اجتماعيا ، وأصبح يشكل تهديداةالحكوم

.الشعبيةوالقاعدة  يؤشر إلى عالقة انفكاكية وصدامية بين الطبقة الحاكمة

عيين، على اعتبار االجتماقتصاديين و اال مختلف الفاعلينومساهمة  ةشاركميتطلب تجاوز الوضع االقتصادي الراهن   

دون استثناء. ستمس الجميع-إن طال أمدها–تداعيات األزمة االقتصادية  أن

إلخماد  يبذل كل جهودهوعليه، يمكن لبعض املؤسسات أن تؤدي دورا يشبه إلى حد كبير عمل رجل اإلطفاء الذي   

 ،مة والعلرفاملفروض أن تقوم بها مصانع املع إلى األدوار التي من التنويه، وهنا يجب في الوقت املطلوب النيران املشتعلة

أال هي الجامعة. ،والكفاءات البشريةاإلطارات منتجة ومصّدرة النخب و 

االت االقتصاد واالجتماع الجامعة بأنها مؤسسة تسعى إلى دعم جهود التنمية الوطنية في مج ي اعتبر املشّرع الجزائر   

قاعدة سار بناء وتطوير الدور التشاركي للمؤسسة الجامعية في مكد على ألد البستقالل فالنص القانوني منذ ا ة،والثقاف

املؤسسة التي تمتلك القدرة على إنتاج النخب والكفاءات التي بإمكانها تسيير شؤون  كونهاوهذا ، ة صلبةوطني اقتصادية

.في مختلف الظروف البلد

أهمية الدراسة:

الجزائرية في ظل الواقع االقتصادي  الجامعة في أجندات الدولة تبط بمكانةفيما تصل إليه من نتائج تر  .تكمن أهميتها1

 واملالي الصعب الذي تمر به البالد.

وما يفرضه من اعتماد أسلوب  على القطاع االقتصادي، البتروليةيادة حدة انعكاسات األزمة ة مع ز .تتزامن الدراس2

 .يةجامعؤسسات الامل فيهامختلف الفاعلين بما إشراك ، باإلدارة الشبكية للوضع

جديدة ترتبط بمتغيري الدراسة محل البحث.  آفاق بحثيةلباحثين تائج الدراسة أن تفتح ل.ينتظر من ن3

 أهداف الدراسة:

صّناع القرار للوضع  قراءة التعجيل بإعادةفي  وأثر ذلك على االقتصاد الوطني، مة البترولية.عرض انعكاسات األز 1

 .الراهن كما هو عليه

.معرفة الدور املنوط بالجامعة في هذه املرحلة، ويكون ذلك بتبيان مبتغى االعتماد عليها، إن كان بهدف إدارة األزمة 2

فات املرحلة بصيغة جماعية.
ّ
 البترولية، أم بدافع وجود عقيدة اقتصادية وإرادة سياسية لتجاوز مخل
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.البترولانخفاض سعر  في ظل تداعياتالحكومة  الجامعة في أجندات.معرفة مكانة 3

 حدود الدراسة:

. في الجزائر البترولانخفاض سعر  التعاطي مع أزمةفي  تتطرق الدراسة إلى دور الجامعة :الحدود املوضوعية

 في الجزائر. بالوضع الحالي: ترتبط الحدود املكانية

راتها رفت فيها الجزائر تراجعا كبيرا في مقّد وهي الفترة التي ع ،2017و 2014بين سنتي ما ة تتراوح الدراس :الحدود الزمانية

 في األسواق العاملية. البترولاء تراجع سعر املالية جرّ 

منهج الدراسة:

، وهذا من فيه ثو بحواملالئم لطبيعة املوضوع امل األنسباملنهج كونه  حالةفي هذه الدراسة على دراسة اعتمد الباحث   

، وتشخيص الدور املنوط من جهة التي تمر بها الجزائر في الوقت الحاليملالية واالتطرق إلى الوضعية االقتصادية خالل 

.من جهة أخرى  بالجامعة في الحد من تفاقم األزمة

حور  للمؤسسة املدور ال فيما يتمثل: على النحو التاليلدراسة يكون املركزي لسؤال ال، فإن بناء على ما سبق  

؟الوطنيعبة يمر بها االقتصاد سياق أزمة صظل الجامعية الجزائرية في 

ية:ستتفرع الدراسة إلى األسئلة الجزئية اآلت ،وحتى تسهل معالجة املشكلة املطروحة 

.ما طبيعة االقتصاد الجزائري؟1

اقتصادية في الجزائر؟ أزمةفي إحداث  .ما هي العوامل الرئيسة التي ساهمت2

القتصادي الجزائري؟ع اعلى الوض البترولما هي انعكاسات انخفاض سعر .3

من بيئتها االقتصادية؟  هابتقريب م ملهام الجامعةالناظهل يسمح النص القانوني .4

وفق املخطط اآلتي: األسئلة املطروحةستكون اإلجابة على  

 : األزمة االقتصادية في الجزائر: األسباب والتداعيات.األول  بحثامل

 املطلب األول: أسباب األزمة االقتصادية.

 على الوضع االقتصادي في الجزائر. البترولتداعيات انخفاض سعر طلب الثاني: امل

 : الجامعة الجزائرية ورهانات تجاوز األزمة االقتصادية الحالية.الثاني املبحث

 .في النصوص القانونيةالجزائرية للجامعة  ةاالقتصادي طلب األول: الوظيفةامل

 تصادي للجامعة الجزائرية.معيقات تفعيل الدور االقاملطلب الثاني: 

حلول مقترحة لتفعيل دور الجامعة الجزائرية في األزمة االقتصادية الحالية.املطلب الثالث: 
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في الجزائر: األسباب والتداعيات األول: األزمة االقتصادية املبحث

 .2014منذ سنة وهذا  ،في الجزائراألزمة االقتصادية  على إثرهيرصد الجزء األول من الدراسة السياق العام الذي ظهرت   

، وينتقل بعد ذلك إلى استعراض تداعياتها على ق في البداية إلى األسباب املختلفة التي أّدت إلى حدوثهاحيث يتطرّ 

االقتصاد الوطني. 

االقتصادية املطلب األول: أسباب األزمة

في  ، ويمكن إجمالهاق العامليةاسو في األ  ولللبترلقيمة السعرية ادت العوامل التي ساهمت في حدوث انخفاض تعّد  

:األسباب التالية

:األسباب الخارجية-أوال

دولإنتاج زيادة خاصة مع  ،كثرة العرض في مقابل تراجع الطلب: حيث عرف اإلنتاج العالمي للبترول تخمة في السوق -1

 مثال ارتفع ، فالواليات املتحدة األمريكيةق النوويوكندا والعراق وليبيا وإيران بعد االتفا الواليات املتحدة األمريكيةمثل 

 ا عامليا لكون كثرة العرض ليس سببهقت الحالي تحديفي الو ما يشكل  ،%70ب  تقّدر بنسبة 2014إلى  2008إنتاجها من 

1وروسيا. الواليات املتحدةمثل دخول فاعلين آخرين فقط، بل ب دول األوبكاملرتفع لنتاج اإل 

وية جديدة أبرزها النفط والغاز الصخريين، حيث أسهمت الواليات املتحدة األمريكية بشكل كبير فيبروز مصادر طاق-2

أربعة ماليين برميل على  الذي يزيدو  ،استغاللها وإنتاجها للنفط الصخري بفعل  ، وهذاللدول  البتروليةإنقاص القيمة 

2يوميا.

برز فمن الجانب التقني،والالستقرار في مناطق اإلنتاج،  التحوالت الجيوسياسية وصراع القوى اإلقليمية الكبرى -3

ملكة العربية السعودية التي لم تتخل على امل وصاصعلى الحصص البترولية في السوق خ الصراع من أجل الحفاظ

 .بعد االتفاق مع الدول الكبرى  ن نشاطها النفطيإيران، التي تحّس دولة ل بالضبطو  ،حصصها لفاعلين آخرين

حة برزت من خالل استخدام سعر البترول كورقة ضغط مرج دولةفإن أطماع كل  ،الجانب الجيوسياس ي أما من  

أي معضلة التوظيف  ،عالقة قوية بين السياسة والبترول ، تتشكلفي هذا الصددتوظف في النزاعات اإلقليمية، ف

والتوترات،  ياساتها في بؤر النزاعاتة لتوجيه سفي يد األنظمخصوصا عندما يكون عامل ضغط استراتيجي  ،له السياس ي

رت حالة الالستقرار السياس ي على سعر البترول على املستوى العالمي.
ّ
3وهو ما يالحظ في املنطقة العربية، حيث أث

ورقة مقدمة في مؤتمر: السياسات االستخدامية للموارد "انهيار أسعار النفط: األسباب والنتائج"، فريد راهم ونبيل بوركاب، -1

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 1رية وتأمين االحتياجات الدولية، جامعة سطيف الطاقوية بين متطلبات التنمية القط
 .3، ص 2015التسيير، 

 ،50ع. العراقية المجالت األكاديمية العلمية، ، المجلة العراقية للعلوم االقتصادية علي أحمد إبريهي، "تحليل سوق النفط العالمي"،-2

.46-1 ص ، ص(2016)

.1 ، ص2015، مركز بروكنجز الدوحة، "هبوط أسعار النفط: األسباب والتبعات الجيوسياسية"غوس،  غريغوري-3
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فقط في الربع الثالث من %0.2منطقة اليورو )العالم، حيث انخفض في مناطق مختلفة من ضعف مستويات النمو في -4

مقارنة ب  2015في الربع الثالث من  %7.3في الصين )تراجع إلى أيضا  وتباطأ ،في الربع الثاني( %0.1ارنة ب مق 2015سنة 

  يضاف إلى كل هذافي الربع الثاني(،  7.5%
ّ
ال عاملين أن األزمة املالية وسياسات التقشف املثبطة للنشاط االقتصادي شك

1.في تدهور سعر البترول رئيسين

.2015جاناي و  2014 جوانتغير سعر خام برنت بين : 01الفكل رقم 

 : املصدر

La Banque Mondiale, "Chute des prix du pétrole", bulletin trimestriel d’information économique de la région 

MENA, p 1. 

 110 هسعر  تجاوز  2014ة على املستوى العالمي، ففي سن الرسم أعاله التراجع الكبير الذي شهده سعر البترول يشرح  

، وهو استقرار سلبي 2015 سنة دوالر للبرميل في 50 سقف صل إلىإلى أن و  ،ذبذبا مستمراإال أنه شهد ت ،دوالر للبرميل

.2017و 2016ي تشهدته تواليا كل من سنللسعر 

:األسباب الداخلية-ثانيا

العتماد ، وهذا بالنظر لحدوث أزمةب ت إلى التعجيللتهديداختلف امل الوطنياالقتصاد  التي تطبعنكشافية ساهمت اال   

اقتصادية أو في تمويل الخزينة العمومية، ما جعل من الجزائر عرضة ألي هزة  دهالوح على مداخيل الريعغير العقالني 

ا مالية قد تحدث مستقبال، فهشاشة املنظومة االقتصادية عّجلت بدخول البلد في أزمة مالية بأبعاد متعددة، وهو م

ينذر بتفاقم الوضع إذا تواصل تسيير القطاع االقتصادي بطريقة كالسيكية.

1
"- Impact de la baisse du prix du pétrole sur les pays producteurs d’Afrique équatoriale (Cameroun، 

Congo-Brazzaville، Gabon et Guinée équatoriale)", étude prospective et stratégique، direction générale des 

relations internationales et de la stratégie, 25 septembre 2015، p 4. 

2017سدبتمبر  شدهر"أحمدد أو يحدي" عندد عرضده لمخطدط عمدل الحكومدة  الحالي هذا الوضع كشف عنه الوزير األول الجزائري ،

مددن عائدددات الدولددة الجزائريددة تددأتي مددن الجبايددة  %98عبي الددوطني، أيددن أكددد بددأن وهددذا لدددّ ردلى علددال تسدداؤالت نددواب المجلددس الشدد

مدن بداقي القطاعدات، وبنداء فقط هي مداخيل متأتية  %2البترولية، وهو رقم يكشف عن ضعف أداء القطاع االقتصادي للبالد كون أن 

 ظير طبيعة اقتصادها القائم علال الريع.، أصبحت الجزائر دولة غير محصنة من األزمات االقتصادية والمالية نعلال هذا
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يضاف إلى ذلك ضعف أداء القطاع الخاص في التنمية االقتصادية سواء الوطنية أو املحلية، فهو ال يساهم إال بنسبة   

( %99تبر في قطاعي الفالحة )إال أن له دور مع ،%31في قطاع املحروقات، وال تتعدى في قطاع الصناعة نسبة 6.2%

1(.%71واألشغال العمومية )

في مقابل غياب  ،لسوق الجزائريةاحتكار املؤسسات العمومية لإلى في بعض القطاعات القطاع الخاص ضعف جع ير   

 ، كونها مؤسسات ال تتسم بلتقاليد عمليةالتي مازالت تفتقر وركائز متينة للمؤسسات الخاصة،  ،معالم واضحة
ّ
ر التجذ

العمومية. املؤسساتال تملك هامشا واسعا لرسم القرارات االقتصادية للبالد مثل  واالنتشار الواسع النطاق، كما أنها

على الوضع االقتصاد  في الجزائر البترولتداعيات انخااض سعر املطلب الثاني: 

 اعتبارا ملا ،سعرهالتراجع الكبير في  ء أزمةإلى انعكاسات صعبة جّرا ضت الجزائر كغيرها من الدول املصدرة للبترولتعرّ   

لي:من جملة هذه االنعكاسات نذكر ما يفي تمويل الخزينة العمومية، و  اس يسكمورد اقتصادي أ هيمثل

من سنة أوت شهرانخفاض قيمة الدينار أمام العمالت األجنبية خصوصا الدوالر واألورو، حيث وصل سعر األورو في -1

في السوق األورو  فيما تجاوز دينار جزائري،  109.38والدوالر إلى  ،دينار جزائري  129.34ية إلى في السوق الرسم 2017

2دينار جزائري. 192السوداء 

مليار 16 من وما يقارب ،مليار دوالر 6.4إلى  2015في الخمس أشهر األولى من سنة  عجز امليزان التجاري: حيث وصل-2

3دوالر في كل السنة.

على الرغم من تسجيل انخفاض مقارنة بنفس  ، وهذامليون دوالر 585إلى  2017خالل شهر جانفي جز العوصل  كما  

4.%68ر ب الشهر من العام املاض ي قّد 

، وهو ما يمثل نصف إيرادات سنة2016مليار دوالر في 30إنهاك الخزينة العمومية، فلم تتعدى عائدات البترول -3

2015.

5.على أساس سنوي وفق تقديرات الديوان الوطني لإلحصائيات%5.9إلى  2017التضخم: ارتفع في شهر أوت-4

 9، جامعددة ورقلددة، ع. مجلةةة الباحةة خليددل خمدديس، "مسدداهمة القطدداع العددام والقطدداع الخدداص فددي التنميددة الوطنيددة فددي الجزائددر"، -1

. 212-203 (، ص ص2011)

 ، في27/09/2017موقع يوم ، تم تصفح ال04/08/2017"الدينار الجزائري ينهار واألورو يلتهب بالبنوك"، جريدة الشروق، -2

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/530693.html 

3
-Raouf Boucekkine et autres " ، L’Algérie en Etat d’urgence économique، un an après le contre-choc

pétrolier: un agenda de réformes inexorable", 6 juillet 2015, p 2. 

 ، في27/09/2017، تم تصفح الموقع يوم وزارة التجارة، "إحصائيات وحصائل"-4

https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/statistique-du-commerce-exterieur-en-janvier-2017 

تم تصفح الموقع يوم  "،2017علال أساس سنوي إلال غاية أغسطس  %5.9، "التضخم يصل وكالة األنباء الجزائرية-5

، في27/09/2017

http://ar.aps.dz/economie/47713-9-5-2017 
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سة التنمية الوطنيةمن خالل االعتماد على موارد غير طاقوية في سيا متنوعةالتوجه نحو اعتماد مقاربة اقتصادية -5

غير املتجددة.لطاقات األمثل لستغالل ال الفالحة والصناعة والسياحة واعلى مجاالت  واملحلية، بالتركيز

من خالل  (Rationalisation des Dépenses Publiques)التدابير املتخذة بهدف ترشيد النفقات العمومية -6

والسير نحو إلغاء التقاعد النسبي لسد الفجوة املالية التي  ،اتخاذ إجراءات مثل تجميد التوظيف في القطاعات الحكومية

السكن بناء بالبنية التحتية مثل  ةر يكبمشاريع متعلقة بصفة عدة أجيل وتجميد يشهدها صندوق التقاعد، باإلضافة إلى ت

استكمال البرامج  تأخر فيو  ،املشاريعهذه الكثير من  قات، وهو ما تسبب في حدوث تعطلالطر تشييد و واملستشفيات 

 واملخططات السابقة.

ض احتياطي الصرف الستنزاف سرعان ما تعرّ  لم تقف التداعيات على الوضع االقتصادي للجزائر عند هذا الحد، بل  

، نفس السنةمليار دوالر شهر سبتمبر من  110 تحت بهبوطه 2017 فيأدنى مستوى له  ، وصل إلى2014كبير منذ سنة 

.صندوق ضبط اإليراداتموال إضافة إلى النفاذ الكلي أل 

إلى تعديل قانون النقد حاليا " ول "أحمد أويحيىيرأسها الوزير األ  بالحكومة الجديدة التياالقتصادي هذا الظرف دفع   

أو  ،من خالل تمويل البنك املركزي للخزينة العموميةوهذا  ،ها الداخلينحو اعتماد االستدانة في شّق والقرض، والتوجه 

ما يعرف بالتمويل غير التقليدي.

ةالثاني: الجامعة الجزائرية ورهانات تجاوز األزمة االقتصادية الحالي املبحث

غير منعزلة على التجاذبات والتفاعالت مؤسسة في بيئتها التي تتواجد فيها، وهي بذلك  اصلةحالتتأثر الجامعة باألوضاع   

مثل أحد أهم ت والتي ،هايلإاالقتصادية واالجتماعية والسياسية ملجالها الخارجي، ويرجع هذا إلى طبيعة األدوار املوكلة 

قيق التنمية في مختلف املجاالت.وتح ،وظيفة خدمة املجتمع أوجهها

النصوص القانونيةفي الجزائرية للجامعة  ةاالقتصادي طلب األول: الوظياةامل

   
ّ
تعمل على التي د املشّرع الجزائري من خالل النصوص القانونية املختلفة على أن للجامعة مجموعة من الوظائف أك

جرى 
ُ
أصبغ عليها بعدا ، في التدريس والتعليمأساسا واملتمثلة  ،املؤسسةداخل القيام بها، فباإلضافة إلى املهام التي ت

في مجال خدمة  الذي تقوم بهاإليجابي يص على أهمية الدور التنص وهذا عن طريق حداثيا يتماش ى وروح العصر،

 ومشاركتها ،للدول  االقتصادية واالجتماعيةوما تتضمنه هذه املهمة من املساهمة في الدفع بعجلة التنمية  ،املجتمع

.عالية ما توفره من موارد بشرية ذات كفاءةب ،رسم السياسات العموميةعملية في  ةالفّعال

واملوافق ل  1424جمادى الثانية عام  24املؤرخ في  279-03بالرجوع إلى األساس القانوني، تطّرق املرسوم التنفيذي رقم   

تنظيمها وسيرها، في مادته الخامسة إلى الوظيفة االقتصادية املحّدد ملهام الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003أوت  23

ت مهامها في تكوين اإلطارات الضرورية واملالئمة إلدارة التنمية 
ّ
امللقاة على عاتق املؤسسة الجامعية، حيث تجل

1االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

لجامعة التركيز على البعد البيئي لعملها خاصة الجانب يظهر جليا عند قراءة القوانين التي تطّرقت إلى تنظيم ومهام ا  

 ، التي نصت على1999االقتصادي، وهو ما تضمنته كذلك املادة الثالثة من القانون التوجيهي للتعليم العالي لسنة 

جمادى الثانية  24المؤرخ في  279-03المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، "-1

.51 ، المادة الخامسة، ع.المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها" 2003أوت  23والموافق ل  1424عام 
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طارات مساهمة الجامعة إلى جانب مؤسسات التعليم العالي األخرى في دعم جهود التنمية االقتصادية للبلد، بتكوين اإل 

1والنخب التي تستطيع القيام بهذا العمل التنموي.

  مضمون املواد القانونية التي تحليل الحظ من خالليُ   
ُ
ّرعت لتبيان الوظائف املوكلة للمؤسسة الجامعية في الجزائر ش

تسعى إلى القيام بدورين رئيسين هما:أنها 

من نخب أكاديمية في امعة وما تحتويه من مخابر بحثية : ويكون ذلك فيما تقدمه الجأ.الدور الوقائي أو االستباقي

ومن ثم  ،جتمعيةمجاالت متعددة، أي أنها تبتغي من وراء ذلك توفير األرضية النظرية املالئمة لتحديد املشكالت امل

حاطة تحليلها وتفسيرها، فالجامعة بناء على هذا األساس، تعمل من أجل القضاء على املشكلة قبل حدوثها عن طريق اإل 

 .األولية الجيدة بمؤشراتها

 توفر الجامعة في هذا الدور كل ما من شأنه أن يساعد على وضع املشكلة محل الدراسة والبحث: ب.الدور العالجي

   ، حيث تكمن مهامها في تقديم حلول علمية وعملية لها، وحشد كل طاقاتها البشرية للقضاء عليها.والتحليل

يل الدور االقتصاد  للجامعة الجزائريةمعيقات تاعاملطلب الثاني: 

  يتطلب تفعيل دور الجامعة  
ّ
بيئية تشّجع وتدعم هذا ر حاضنة لتجاوز األزمة االقتصادية التي تمر بها الجزائر توف

فطبيعة ة، ة على أداء مهامها الخارجية بسالس، إال أنه يالحظ وجود مواطن خلل تعيق املؤسسة الجامعيالتوجه

  ه ومخططكونه اقتصاد موّج  ،ذلك ي على سبيل املثال ال يحّفزها علىاالقتصاد الوطن
ّ
ل فيه الدولة محور العمليات تمث

نذ واملمارسات االقتصادية بأكملها، حيث لم تستطع الجزائر رغم الجهود املبذولة من طرف الحكومات التي توالت م

ع الفاعلين من جهة، كما لم تتمكن من تغيير قاعدة اقتصادية منفتحة تضم جمي من إرساء 2014 سنةبداية األزمة 

قة للثروة جميع ، إلى اقتصاد متنّوع يشملمجرى االقتصاد الوطني املرتكز على الريع
ّ
الفالحة  على شاكلة القطاعات الخال

والسياحة والصناعة.

ح تساؤالت عديدة حول فالتعّنت الحكومي من خالل احتكار املؤسسات العمومية لعملية اتخاذ القرار االقتصادي يطر   

قدرة الدولة بمفردها على إدارة أزمة اقتصادية حادة مثل التي تعرفها اليوم، وفي ظرف ال تستطيع فيه الخزينة العمومية 

مواصلة تمويل جميع القطاعات نتيجة العجز املسّجل فيها.

مؤسسة لتأثير ما يرهن األداء التنموي للعطفا على احتكار الدولة للشؤون العامة للبالد، تبرز مسألة أخرى لها من ا  

فاملؤسسات االقتصادية والصناعية ال تعتمد  .تجاهها ة، خصوصا الرؤية السلبية من طرف الفاعلين الخارجيينيجامعال

 عليها في بناء استراتيجيتها، وال في إصالح العطب الذي يصيب تجهيزاتها، رغم ما تمتلكه الجامعة من موارد بشرية في ميدان

الصيانة على سبيل املثال.

ذي  18المؤرخ في  05-99"القانون التوجيهي للتعليم العالي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -1

.24، المادة الثالثة، ع. "1999أفريل  4والموافق ل  1419الحجة عام 

صداديين واالجتمداعيين، كمدا أخدذت مدن التشداور والحدوار رغم هذا، دأبت الحكومة علال عقد لقاء الثالثية كل سدنة مدع الشدركاء االقت
أسلوبا جديدا في التعاطي مع األوضاع التدي تشدهدها الدبالد، حيدب أصدبحت تعقدد لقداءات دوريدة مدع مختلدف المتعداملين االقتصداديين 

 العموميين والخواص.
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ال تختلف نظرة الرأي العام لحال الجامعة على رؤية املؤسسات االقتصادية، فشريحة واسعة من املواطنين ال ترى فيها   

املؤسسة األنسب إلخراج البالد من األزمة التي تعاني منها، حيث أصبحت مفردات البطالة والرداءة والفساد األخالقي 

ص حا
ّ
ل الجامعة الجزائرية. سمات تشخ

داخليا، تمر الجامعة الجزائرية بمشاكل متعددة تصّعب عليها املشاركة في تجاوز األزمة االقتصادية وتدفعها إلى االهتمام   

، حيث والتعليم املرتبطة بوظيفة التدريس املسائل ،بوضعها الداخلي أكثر من التوجه نحو الخارج، ومن بين مشكالتها

جّراء العدد الكبير للطلبة في  ، وهذاالتأطير في تخصصات كثيرة خصوصا العلمية منها جامعات من نقصمعظم التعاني 

، وهو ما يؤثر ومن مصاف األستاذية حاملي الشهادات العليا )الدكتوراه(خصوصا صنف مقابل العدد املحدود لألساتذة 

.واألكاديمية جودة العملية البيداغوجيةعلى بطبيعة الحال 

ومحسوبية  من بيروقراطية فيهاالجامعة أرهقتها مظاهر الفساد اإلداري املتفشية ف ،ا أن املشكالت اإلدارية متفاقمةكم  

1.واملردودية بالوالء والعالقات الشخصية على حساب معايير الكفاءة والجودة والشفافية واإلدارة

وساحة للصراع والتنازع على املصالح  ،مغلقاجعلت من الجامعة الجزائرية فضاء آنفا املعضالت املذكورة إن   

يسمح لها ال  ، إال أن كل هذاالبيداغوجية واألكاديمية غير السليم للجوانب تصحيح املسار يستلزمما  ،واالمتيازات

. االنفتاح على محيطها االقتصاديال بو  ،باالعتناء بالبحث العلمي

لجزائرية في األزمة االقتصادية الحاليةحلول مقترحة لتاعيل دور الجامعة ااملطلب الثالث: 

ألداء مهامها املجتمعية بحرية أكبر، وإلغاء كل  لهايستلزم تكريس دور فاعل وناجع للجامعة في هذه املرحلة فتح املجال   

تساهم في تحقيق متطلبات التنمية  ،ذلك مؤسسة وليدة بيئتهاب، لتصبح املسعى اذهض الحواجز والعراقيل التي تقوّ 

.قتصادية واالجتماعية والثقافيةاال

وعلى هذا األساس، يمكن تعزيز الدور االقتصادي للمؤسسة الجامعية الجزائرية باألخذ بعين االعتبارات للحلول التالية:  

تعزيز دور مخابر البحوث وربطها باملؤسسات االقتصادية والصناعية-1

مؤسسات التعليم العالي، والجدول  كل عبربر بحثي معتمد مخ1439ما مجموعه  2017 أحصت الجزائر إلى غاية سنة  

التالي يوضح تطور عددها:

: تطور عدد املخابر البحثية املعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.1جدول رقم 

كل سنةعدد املخابر املعتمدة السنة

2000269

2001140

200280

200355

200517

مقاالت في الجودة التعليمية بحة الجودة"، في  رابح حروش، "المشكالت التربوية في النظام التعليمي الجزائري في ضوء معايير-1

.256(، ص 2011)باتنة: دار قانة للنشر والتوزيع،  .، تحرير. العربي فرحاتيفي المفاهيم والمعايير والتجارب
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200626

200722

200816

200945

201062

2011132

2012258

2013162

201457

201590

:املصدر

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, DGRSDT, "DALILAB Annuaire des 

Laboratoires de Recherche", 27/09/2017, en     

 http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=5 

أكبر عملية  2012و 2000في الجامعات الجزائرية تزايد كل سنة، حيث شهدت سنتي املوجودة يتضح بأن عدد املخابر 

األقل اعتمادا.2008و 2005اعتماد للمخابر عرفتها هذه املؤسسات، فيما كانت سنتي 

.في الجزائر في دليل مخابر البحث العلمياملنفورة و : عدد املخابر املوجودة في كليات االقتصاد 2جدول رقم 

لعلوم االقتصاديةا كلياتالتابعة ل مخابر البحثاملركز الجامعي/الجامعة

04جامعة عنابة

303جامعة الجزائر 

103جامعة باتنة 

03جامعة الشلف

02جامعة األغواط

02املركز الجامعي تيبازة

01جامعة أدرار

01جامعة بسكرة

01جامعة أم البواقي

01املركز الجامعي عين تموشنت

املصدر: وزارة التعليم العالي والبحب العلمي، "دليل مخابر البحب العلمي"، تم تصفح الموقع يوم 2017/09/27، في
http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php     

مخابر البحث في رؤية استراتيجية العتماد غياب بأن هنالك  2الجدول رقم  مة فييظهر جليا من خالل املعطيات املقّد   

بحركية صناعية  التي تتميزناطق متواجدة بقوة في املالعلمية أن تكون هذه الخاليا  املنطقي، فمن ميدانيا الجزائر

على املوجود حاليا املخابر على غرار واليات سطيف، برج بوعريريج، تيارت، وهران، وهو ما يفّسر عدم قدرة  ةمتسارع

 مواجهة تحديات البيئة االقتصادية.
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عن طريق التقسيم وعليه، يتطلب من القائمين على شؤون الجامعة إعادة رسم خارطة جديدة لتوزيع املخابر البحثية   

. التي تشهد نشاطا اقتصاديا وصناعيا مستمراملناطق اواقع أكثر مالءمة مع بذلك لتكون  الجغرافي،

اللتزام بالجودة البحثية والتركيز على الدراسات اإليمبريقيةا

ال سبيل لتفعيل الدور الجامعي لتجاوز األزمة االقتصادية في الجزائر إال من خالل االهتمام واالعتناء بمخرجات البحث   

شرح وتشخيص وتفسير العلمي املجّود والهادف، فطبيعة الحال تقتض ي مراعاة الوظيفة البحثية لألكاديميين من خالل 

الوضع االقتصادي وسبل معالجة األزمة مستقبال.

إن هذا التوجه يفرض دعم الجهود البحثية املتعلقة بالدراسات امليدانية والتطبيقية التي تلمس مباشرة املشكالت   

صادية، واالنتقال من مجّرد الواقعة، وهنا يبرز دور مخابر األبحاث التي تقع عليها مهمة الربط بين الجامعة والبيئة االقت

التوصيف والسرد النظريين إلى إنتاج ونقل املعرفة والتشخيص املادي للظواهر.

اإلدارية لكن الحديث على الدور املباشر وامليداني ملخابر األبحاث الجامعية يتطلب إزالة مختلف أشكال العراقيل   

لوصول إلى األهداف املنشودة من من أجل االكافي لقيامها بمهامها كما يجب توفير الدعم املادي  .واملعيقات البيروقراطية

نها مكان حيادي للبحث العلمي.  من خالل ترويج فكرة أ ،جهة، والعمل على تغيير الرؤية القاصرة لهذه املخابر

ةبالبحث على مصادر تمويل جديدالعبء املالي على الدولة  تخايف-2

ارتباطها بصفة تدريجية ولو  ز الحياة االقتصادية في الجزائر على الدولة أن تفّك يميّ  يفرض الوضع الحالي الصعب الذي  

 نظرا لشّح  ،نسبيا باملؤسسات الجامعية في مسألة التمويل، فال يمكن لها أن تبقى املسؤولة الوحيدة في هذا الجانب

 تيجية تسمح بتنويع املداخيل املالية للدولةإطالق استراوعدم قدرة الحكومات املتعاقبة على  ،من جهة الخزينة العمومية

.من جهة أخرى 

، وهو ما قد يمنح الدولة متنفسا -كما تنتهجه معظم الدول املتقدمة–يكمن الحل في إشراك القطاع الخاص في العملية   

صحة وهامشا واسعا للمناورة في قطاعات أخرى تعاني من مشكالت أكبر مما تعيشه الجامعات على غرار قطاع ال

والسكن.

إلى رصد فعالية تواجده الحقيقي على الساحة االقتصادية، فهو لم  على القطاع الخاص في الجزائرالحديث  يدفعنا  

يستطع بعد أن يكون طرفا منافسا لنظيره العمومي، وهذا راجع ألسباب عديدة أهمها مرتبط بطبيعة االقتصاد الوطني 

ا ما يقّوض الجهود امليدانية املبذولة من طرف الفاعلين الخواص.الذي هو في الحقيقة اقتصاد مركزي، وهذ

فمن غير املعقول أن تبقى هذه ، Self-Productionللجامعات ال تكتمل أضالع التمويل إال بتطوير اإلنتاج الذاتي   

إلى إيجاد موطأ قدم لها املؤسسات تنتظر أن تصلها ميزانيتها السنوية عن طريق املمّول العمومي، بل ال بد عليها أن تسعى 

في السوق االقتصادية، وال يكون ذلك إال بتجويد اإلنتاج البحثي الذي تقوم بتسويقه وعرضه على املؤسسات والشركات 

الصناعية والتجارية، وما تقدّمه من استشارات لها.

تنظيم امللتقيات عملية في  خاصة ونتيجة لذلك، عملت الجامعات على البحث على مصادر تمويل جديدة، وهو ما برز   

في السنوات الكثير من جامعات الوطن وهو منحى سارت عليه  ت إلى القطاع الخاص لدعمها ماليا،واملؤتمرات، حيث اتجه
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املتأتية من اإلضافية ويعود بالنفع على الجامعة وعلى القطاع الخاص، حيث تتدّعم ميزانية األولى بفضل األموال  ،األخيرة

1وتخفيضات ضريبية. إعفاءاتاص من القطاع الخا يستفيد اص، فيمو الخ

صّناع القرار الجامعي في الجزائر اعتماد آلية التمويل التشاركي أو على ال محالة  تفرضصعوبات املرحلة الحالية إن   

، الدولةالضغط على هذه الصيغة ف من جهة أخرى تخف، و مداخيل مالية جديدةإليجاد  ، وهذاالتمويل املتعدد الرؤوس

على تشبيك الجهود. م خارطة طريق جديدة للجامعة ترتكزما يساهم في رس

عنى بكيايات حل املعضلة االقتصادية الراهنةعقد امللتقيات واملؤتمرات التي ت -3

تدارك النقائص  كل جهودها نحو اتجاه يبتغي دي للجزائر على الجامعة أن توّجهقتض ي طبيعة الظرف االقتصات  

على االختالالت املسّجلة، فالجامعة هي في الحقيقة مؤسسة مجتمعية تعمل ألجل خدمة املجتمع الذي توجد والقضاء 

أن تكون بمثابة قوة  الجامعيةكليات القسام و األفيه، ومن هذا املنطلق، يمكن للملتقيات واملؤتمرات العلمية التي تنظمها 

وأن تحمل نتائجها  ّير هذه امللتقيات بحكامة ورشادة،شريطة أن تسالتنويع،  ة بناء اقتصاد وطني قائم علىالدفع إلعاد

ميدانية للمشكالت االقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر حاليا.  حلوال

االقتصادربط الجامعة بصناعة القرار -4

الخبراء مها لتي يقّد ا االستشارات ومختلفعلى الدراسات والتقارير  اقائم يصبح اتخاذ القرار االقتصادي في هذه الحال  

في إدارة  Revolving Doorالباب الدوار  آليةاعتماد ضرورة  الجامعيون، حيث تبرز في ظل املشهد االقتصادي للجزائر

الوضع، هذه الوسيلة تعني انتقال األساتذة الباحثين من جامعاتهم إلى العلب املتخصصة بصناعة القرار االقتصادي، 

ي القرار االقتصادي الذي بإمكانهم التدريس في الجامعة. والحال نفسه بالنسبة ملتخذ

تسمح هذه الطريقة باندماج وانسجام الجانب األكاديمي باالقتصادي بصورة عميقة، حيث أنها تعطي لصّناع القرار   

كما يدفع لتجاوز األزمة الحالية،  ثلىوتوضح لهم الطريق امل األرضية النظرية التي تساعدهم على ضبط مخططات عملهم،

بالجامعة إلى االنفتاح والتعاطي اإليجابي مع محيطها االقتصادي.  

تنوير الرأ  العام بحقيقة الوضع االقتصاد  للبالد-5

إن تجاوز املرحلة العصّية التي تشهدها الجزائر في الوقت الراهن يستلزم اتباع األساليب التي تعين على لّم شمل مختلف   

دف املساهمة في إيجاد حلول عملية للمعضالت االقتصادية واملالية التي تتسم بها املرحلة، وال األطراف والفواعل، به

يكون ذلك إال بالعمل على تشييد جو تعاضدي ال يقص ي أي طرف من عملية رسم القرارات.

بتوظيف مختلف  تلزم هذه الطريقة على صّناع القرار والخبراء واألكاديميين شرح الوضع االقتصادي للرأي العام،  

خاصة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة أو الصحافة املكتوبة، فمعظم القنوات التلفزيونية الجزائرية عمومية كانت أم 

وّجهت كامل تركيزها على تحليل الوضع االقتصادي للبالد، من خالل استضافة األدمغة االقتصادية للمؤسسات 

شأن.الجامعية في حصص وبرامج تعنى بهذا ال

خاتمة

فق الموا 1437ربيع األول  18المؤرخ في  21-15"قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -1

.71، المادة الرابعة، ع. المتضمن لقانون التوجيهي حول البح  العلمي والتطوير التكنولوجي" 2015ديسمبر  30
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 البترول يستنتج مما سبق أن الوضع االقتصادي للجزائر منذ انهيار أسعار   
ّ
لجامعية لمؤسسات اوتحديا لل ضغطا شك

درة على مجابهة التحديات التي تفرضها األزمة الحالية، من منطلق كونها مصنعا لألدمغة والنخب اقباعتبارها الجهات ال

لتكون أكثر  ها، إال أن ذلك يستوجب مراجعة القوانين الناظمة لعملمن جميع الجوانب ي بإمكانها تسيير الوضع القائمالت

واملشاريع التي ها للقيام بوظيفتها التنموية من جهة، وإرساء مناخ اقتصادي وصناعي حاضن لألفكار دافعية بالنسبة إلي

 التنموي واالقتصادي للجامعة الجزائرية. كفيل بتعزيز التواجد ، فتحقيق هذين الشرطينمن جهة أخرى  ها إطاراتهامتقّد 

 وعلى هذا األساس، تقترح الدراسة ما يلي:  

تطورات البيئة االقتصادية. تماشيا معإعادة النظر في التشريع الناظم لعمل الجامعة الجزائرية ليكون أكثر -

 .فقط الشهاداتعلى منح  سهر، وليس مؤسسة تفاعالالنظر إلى الجامعة باعتبارها شريكا اقتصاديا -

منح الجامعة الجزائرية مزيدا من االستقاللية والحرية في أداء مهامها البحثية املتصلة بالوضع االقتصادي للبلد دون -

معيقات.ضغوط أو 

:ئمة املصادر واملراجعقا

 باللغة العربية-أوال

 :القانونيةاملصادر -أ
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املؤرخ  05-99القانون التوجيهي للتعليم العالي رقم بية، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع-1

.24، املادة الثالثة، ع. 1999أفريل  4واملوافق ل  1419ذ  الحجة عام  18في 

 24املؤرخ في  279-03املرسوم التنايذ  رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -2

، املحدد ملهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها 2003أوت  23واملوافق ل  1424ة عام جمادى الثاني

 .51املادة الخامسة، ع. 

 1437ربيع األول  18املؤرخ في  21-15قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، -3

، املادة الرابعة، ع. توجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجياملتضمن لقانون ال 2015ديسمبر  30املوافق 

71. 

:الكتب-ب

مقااااااالت فاااااي الجاااااودة"املشررررركالت التربويرررررة فررررري النظرررررام التعليمررررري الجزائرررررري فررررري ضررررروء معرررررايير الجرررررودة"، فررررري  .رابرررررححررررررو ، -4

.2011دار قانة للنشر والتوزيع،  :باتنة .العربي فرحاتي ،، تحريرالتعليمية بحث في املااهيم واملعايير والتجارب

 :املقاالت العلمية-ج

جامعرررة ،مجلاااة الباحاااث"مسررراهمة القطررراع العرررام والقطررراع الخررراص فررري التنميرررة الوطنيرررة فررري الجزائرررر"،  ،خمررريس، خليرررل-5

. 212-203 (، ص ص2011) 9ع. ورقلة، 

يميرة، العراقيرة املجرالت األكادالقتصااديةاملجلاة العراقياة للعلاوم ا"تحليل سوق النفط العالمي"،  ،إبريهي، علي أحمد-6

.46-1 (، ص ص2016) 50العلمية، ع. 

.2015، مركز بروكنجز الدوحة، "هبوط أسعار الناط: األسباب والتبعات الجيوسياسيةغريغوري." غوس،-7

 :أوراق امللتقيات واملؤتمرات-د

في مؤتمر: السياساتورقة مقدمة "، ائجانهيار أسعار الناط: األسباب والنت" ،نبيلبوركاب، و فريد  راهم،-8

، كلية 1جامعة سطيف  .االستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتأمين االحتياجات الدولية

 .2015والتجارية وعلوم التسيير،  العلوم االقتصادية

 :املواقع اإللكترونية-ه

، 27/09/2017، تم تصفح املوقرع يروم 04/08/2017وك"، جريدة الشروق، "الدينار الجزائري ينهار واألورو يلتهب بالبن-9

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/530693.htmlفي  

، في27/09/2017، تم تصفح املوقع يوم صائل"وزارة التجارة، "إحصائيات وح-10

https://www.commerce.gov.dz/ar/statistiques/statistique-du-commerce-exterieur-en-janvier-

2017 
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تم تصفح املوقع يوم "،2017على أساس سنوي إلى غاية أغسطس  %5.9، "التضخم يصل نباء الجزائريةوكالة األ -11

http://ar.aps.dz/economie/47713-9-5-1720 ، في27/09/2017

في ،27/09/2017، تم تصفح املوقع يوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "دليل مخابر البحث العلمي"-12
http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php  

باللغة الارنسية-اثاني

A-Rapports et Etudes:

13-"Impact de la baisse du prix du pétrole sur les pays producteurs d’Afrique 

équatoriale (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon et Guinée équatoriale)", étude 

prospective et stratégique, direction générale des relations internationales et de la stratégie, 25 

septembre 2015. 

14-Raouf Boucekkine et autres, "L’Algérie en état d’urgence économique, un an après le

contre-choc pétrolier : un agenda de réformes inexorable", 6 juillet 2015.

15-La banque mondiale, "Chute des prix du pétrole", bulletin trimestriel d’information

économique de la région MENA.

B-Sites Electroniques:

16-Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, DGRSDT,

"DALILAB Annuaire des laboratoires de recherche", accès 27/09/2017, en

http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=5 

Page 301

http://ar.aps.dz/economie/47713-9-5-2017
http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php
http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php
http://dalilab.dgrsdt.dz/index.php?option=5


 أ.أوشريف يسرى ووظيفيا     ية لتطبيق استراتيجية ادارة المعرفة ودورها في تاهيل الموارد البشرية معرفيا االسس المنهج
أ.حرز هللا محمد لخضر

1

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

ل املوارد البشرية معرفيا في تأهيودورها إستراتيجية إدارة املعرفة  تطبيقل املنهجية سساأل 

 .ووظيفيا

Methodological Foundations for the Application of Knowledge 

Management Strategy and Their Role in the Rehabilitation of Human 

Resources Cognitively and Functionally. 
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 املل ص:

شهد العصر الحديث عدة تغيرات على مستوى األنساق و النظم املعرفية وأنماط العمل والتسيير، وذلك بفعل تسارع مخرجات            

ة من املعرفة والثورة املعلوماتية والرقمية الحديثة، التي جعلت العالم أكثر حركية وفعالية وتغيرا واندماجا، وتحولت معايير القوة والجود

أو الهيكلي إلى رأس املال املعرفي، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة وظيفية إلدارة املوارد البشرية باملعرفة، رأس املال املادي 

وتحديد األسس النظرية والعملية لتطبيق إستراتيجية إدارة املعرفة في املنظمات الحديثة التي تحيا في بيئة معقدة ومتداخلة تلعب فيها 

 ساس في تحديد معايير الجودة والقوة والتنافس والتميز.    املعرفة الدور األ 

كما تهدف إلى استقصاء عوائق وإشكاالت تكيف إدارة املوارد البشرية مع تداعيات التحول نحو مجتمع املعرفة، وطرح املقاربة            

ستفادة مهها في تطوير الكفاءات البشرية وترقية أداء الوظيفية األنسب للتعامل مع هذا التحول، وكيف يمكن استثمار وتوظيف املعرفة  لل 

 املؤسسات وتحديث نظامها اإلداري والوظيفي بصورة تجعلها أكثر اندماجا في مجتمع املعرفة واملعلومات. 

 الكلمات الدالة: املوارد البشرية، إدارة املعرفة، املنظمات املعاصرة، األداء التنظيمي.

Abstract : 

     The modern era witnessed a number of changes at the level of formats and Knowledge systems and 

patterns of work and management due to the acceleration  of knowledge outputs and the new ( 

modern)  information and digital revolution which made the world more dynamic, 

efficient,changeable ,and integrative .So, the standrads of power and quality  was shifted from 

physical or structural capital to knowledge capital. The aim of this study is to provide a functional 

approach to the human resources management with knowledge, and to define the theoretical and 

practical foundations to implement the knowledge management strategy in modern organizations that 

live in a complex and interrelated environment in which knowledge plays a key role in determining 

quality, strength, competition and excellence standards .

     Also aims to quest the obstacles and problematic adjustment of human resources management with 

the implications of the shift towards a knowledge society, and suggest the most appropriate functional 

approach to deal with this shift, and how we can invest and employ knowledge for use in the 

development of human resources and upgrade the performance of institutions and modernize its 

administrative and functional manner so as they become more integrated into the knowledge and 

information society.

Key words: Human resources, knowledge management,  modern   organizations. organizational 

performance. 
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 مقدمة الدراسة:

تعتبررر املرروارد البشرررية العصررب الفعررال لرردى املنظمررات وعمرراد تميزهررا وجررودة أداعهررا ومخرجاتهررا، وقررد تعرراظم دورهررا فرري          

الحررديث خا ررة مررع االنفجررار املعرفرري الهائررل وسرررعة التوا ررل والتثرراقف برريب الجتمعررات اإلنسررانية بفعررل العوملررة العصررر 

وظيفيررة،  سررلوتاتوتغيرررت إءاء ذلررك عرردة مفرراهيم و  املعرفيررة وبراعررة التكنولوجيررات الحديثررة ذات الفعاليررة والترر  ير البررال .

هدف السرررلول البشرررري داخرررل التنظررريم، سررراعية إلرررى ترقيتررره و رررقل مقاربرررات ونظرررم جديررردة للتسررريير تسررر  وءبرررر ممرررا أدى إلرررى 

ملعرفرري املشررهود علررى مسررتوى مهاراترره وكفاءاترره وفررق منظررور علمرري حررديث منرردمل ومتفاعررل مررع الحرررال الجتم رري والتطررور ا

 .التنظيمية البيئة

، فرر ب امررتذل هررذه املعرفررة والبحررث وبمررا أب املعرفررة والعلررم همررا سررمة هررذا العصررر، وعنررواب القرروة والثررروة لرردى األمررم        

  عن م  
يعتبر الرهاب الكبير ملنظمات القرب  بيب املوظفيب، وحسن استثمارها وإدارتها وتطويرها وإشراكهاواستخراجها ها ظان 

فالتحدي لم يعد في كيفية الحصول على املعلومة بقدر ما أ بح فري طريقرة اسرتثمارها وتوظيفهرا إلنترا   الواحد والعشرين

وبنررراء عليررره تحررراول هرررذه الدراسرررة تسرررلي  ال ررروء علرررى  بيقرررات جديررردة تسرررهم فررري تحقيرررق تنافسرررية وجرررودة أداء املنظمرررة.تط

أهميررررة تبقرررري مقاربررررة إدارة املعرفررررة كنمرررروذ  لتسرررريير املرررروارد املعرفيررررة للمنظمررررات وال تزنررررة فرررري مواردهررررا البشرررررية، باعتبارهررررا 

فرررراءات الكتنميررررة م فرررري تكرررروين الر رررريد الفكررررري وامليررررزة التنافسررررية و أ رررروال ميررررر ماديررررة ومرررروارد اسررررتراتيجية مسررررتديمة تسرررره

الحورية للمنظمات الحديثة.

مشكلة الب ث: -1

دورهاا فاي تأهيال وترقياة أداء  وماا هاو هي األسس املنهجية لتطبيق إستراتيجية إدارة املعرفة في املنظمات املعاصرة ؟  ما

 ؟ وظيفيااملورد البشري معرفيا و 

:فرضيات الب ث -2

 الطفرة املعرفية الهائلة التي يشهدها العصر التكنولوجي الحديث تتطلب استراتيجية مناسبة الستثمار املعرفة  إب

تكوينررررا نوعيررررا ملهررررارات وأداء املرررروارد البشرررررية ودمررررل معررررارفهم  يسرررتد ي ، وهررررو مرررراونظررررم تطبيقيررررة يلهرررا إلررررى تقنيررررة عمليررررةوتحو 

 وكفاءاتهم لتحقيق التفوق االستراتيجي املستديم.

    إب إحررذل مقاربررة إدارة املعرفررة فرري الوسرر  التنظيمرري بكفرراءة وفعاليررة يسررتلكل إعررادة هندسررة وهيكلررة تافررة أنمرراط

التسرريير مررن الناحيررةن القانونيررة والتنظيميررة والبشرررية والوظيفيررة والذهنيررة، السررتيعاج التحرروالت الكبرررى لجتمررع املعرفررة 

والتكيف معها.

أدت إلررى إحررداي تغيرررات علررى مسررتوى الحديثررة نظررم التسرريير واإلدارة الطارئررة علررىإب التحررديات  أهميااة الب ااث: -3

قرررمل املفاهيميرررة واألداءات الوظيفيرررة، أيرررن أ ررربحت ترتكرررك علرررى تنميرررة واسرررتثمار رأس املرررال البشرررري واملعرفررري خا رررة مرررع الب  

والتري تردفع إلرى رررورة البحرث عرن  ،الطفرة املعرفية والحركرة اإلبداعيرة الشراملة التري  رنعها اإلنسراب فري العصرر الحرديث

قصررد تحقيررق  ،اسررتراتيجية وظيفيررة إلدارة املعرفررة البشرررية وتوظيفهررا فرري تطرروير وتنميررة السررلول اإلنسرراني داخررل التنظرريم

 قدر أعلى من الرشادة في التسيير والجودة في األداء وال دمة واإلنتا .
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 أساسررريا السرررتثمار محفظرررة املعرررارف التررري تكخرررر  هرررا املنظمرررة ررررمن وبنررراء عليررره تعتبرررر اسرررتراتيجية إدارة املعرفرررة مررردخذ      

مواردهرا البشرررية وتحويلهررا إلررى عذمرات خا ررة ومكايررا تنافسررية وقواعرد لبنرراء نظررال الجررودة ال را  باملنظمررة، وهررو مررا يترريح 

   لها التميز واإلنفراد واالرتقاء على املستوى التنظيمي.

 التاليةن البحثية ياب املعالم والغاياتيهدف هذا البحث إلى تب أهداف الب ث: -4

  التنبيررره إلرررى التغييررررات الجذريرررة الحا رررلة فررري ميرررداب التنظررريم وعذقرررات وأسررراليب العمرررل ممرررا يسرررتد ي تغييرررر الهياترررل

 .ومجاراة النظم واملعايير الحديثة في التسيير واألطر التقليدية

  لتطررررروير أداء املؤسسرررررات علرررررى مختلرررررف تخصصررررراتها املرررررورد البشرررررري كدعامرررررة أساسرررررية التركيرررررز علرررررى رررررررورة اعتمررررراد

ومجاالتهررا، فاملعرفررة واملهررارة والتقنيررة والكفرراءة وال برررة سرري أدوات التسرريير الحكرريم ورأس مررال املنظمررات الحديثررة و روتهررا 

 الفعلية في القرب الواحد والعشرين.

 رفررري والرقمرري لذسرررتفادة منرره فررري مجرررال األنسرررب للتعامررل مرررع ترررداعيات التطررور املع ةالسرر ي إلرررى طرررح املقاربرررة الوظيفيرر

 التسيير، من خذل تبقي مقاربة إدارة املعرفة في سائر عمليات املنظمة ال سيما وظائف إدارة املوارد البشرية.

 عمرررال يتلقررروب  مال علرررى أنهررر إءاء املررروارد البشرررية إذ البرررد أب ينظرررر إلررريهملررردى الررردول الناميرررة رة ال اطئرررة تصررحيح النظررر

م املنظمررررة االسررررتفادة مررررهه أسرررراس أنهررررم مرررروارد معرفيررررة وفنيررررة وفكريررررة يجررررب علررررى بمهررررال روتي يررررة، بررررل علررررى أوامررررر ويكلفرررروب 

  .بصفة مستمرة م ومهارتهموالحافظة عليهم وتحسيب تعليمه

البيانرات واملعلومررات حررول  وتحليررل  فرري هررذا البحرث علررى املرني  الو ررفي مرن خررذل جمرع نااعتمردمانه  الب ااث:  -5

مفاهيم وأسس إدارة املعرفة وأ ر تطبيقها في تطوير املنظمات املعا رة انطذقا من مواردها البشرية وذلك باالعتماد على 

العجك ومكامن ال عف في املراجع والكتب والباحثيب ال تصيب في املقاربات التنظيمية الحديثة، مع تحليل بعض مظاهر 

وارد البشرررية فرري الفكرررر وترردعيم املسررار البحورري حررول املكانررة الحوريررة للمرر اسررتخذ  نتررائل عمليررةألجررل ربيررة العمنظماتنررا 

 . اإلداري والتنظيمي الحديث

 والثروة في القرن الواحد والعشرين.عماد القوة  :Knowledge املعرفةأوال/ 

تعد املعرفة دعامة رئيسة من دعائم تقدل األمم والههوض  ها، ف ذ على أنها مصدر من مصرادر القروة فري الجتمرع،             

والباعث على الحرال الفكري واإلجتما ي، ويطلق على العصر الحارر)عصر املعرفة(،  بل إنها سي املصدر الحقيقي للقوة

مجاالت الحياة، وإذا تاب لكل عصر  روته  طقي ودعامة للتقدل فيحيث أ بحت موردا اقتصاديا مهما ومصدرا للدخل الو 

 (1)العصر. ف ب املعرفة سي  روة هذا

أبن" املعرفرررة بصرررف ها سرررلعة معلوماتيرررة ال مقرررمل عههرررا للقررروة  "شااارا ماااا بعاااد ار دا اااة"فررري كتابررره  Liotar ليوتااااريررررى و            

اإلنتاجيرررة، وقرررد أ ررربحت وسرررتظل مرررن أهرررم مجررراالت التنرررافس العرررالمي مرررن أجرررل إحرررراء القررروة ويبررردو مرررن ميرررر املسرررتبعد أب 

 تدخل دول العالم في حرج من أجل السيطرة على املعلومات كما حاربت في املاض ي من أجل السيطرة على

                                                           
   ،2010-1431 ،، الريرراضن مطبوعررات مكتبررة امللررك فهررد الوطنيررة2ط صااناعة املعلومااات فااي العربيااة السااعودية.سررالم بررن محمررد سررالم،  1

47. 
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 (1)املستعمرات." 

، ويشررررهد القرررررب الواحررررد والعشرررررين  ررررورة منحااااو تطوريااااا جدياااادا أساساااا  العلاااام واملعرفااااةومررررن هنررررا برررردأ العررررالم ي خررررذ         

معرفيررررة كبيرررررة أساسررررها وعمادهررررا ووقودهررررا هررررو املعلومررررات، حيررررث أ رررربحت السررررذح الررررذي يرررروفر ملررررن امتلكرررره قرررروال القرررردرة 

ا القرررررب الجديررررد هررررو خذ ررررة مركرررركة للتطررررور والتررررراكم العلمرررري واملعلومرررراتي للترررراري  والسرررريطرة علررررى العررررالم، باعتبررررار أب هررررذ

ن "أب القرروة فرري القرررب الواحررد والعشرررين لررن تكرروب فرري املعررايير اإلقتصررادية أو  Alvin Tofflerألفااين تااوفلرويرررى  البشررري.

حقيقيررة فرري أسرراليب أداء العمررل وفرري  لقررد أحررد ت تكنولوجيررا املعلومررات طفرررة  العسرركرية ولكههررا تكمررن فرري عنصررر املعرفررة."

بصورة جعلت العالم يقفك درجات التقدل والنمو بسررعات ميرر مسربوقة و رار مرا تراب  ،سرعة وكفاءة ودقة إنجاء العمل

يتحقق في سنوات ينجك في شهور بل وفي أيال وتكايدت قدرات الشرعوج واألمرم علرى التنرافس العرالمي وعلرى اكتشراف فرر  

 (2)جديدة ومجاالت جديدة يمكن أب تنطلق  ها إلى آفاق التنمية والرخاء.

ل هرررذه اإلرها رررات والسرررمات التررري تحكرررم العرررالم اليرررول تجعلنرررا نقرررف علرررى مررردى أهميرررة ومحوريرررة دور املعرفرررة فررري إب تررر       

تحديد مواءين القوى لدى الدول واملؤسسات، فالتسابق نحو اقتنرا  املعلومرات أ ربح محكومرا بعامرل السررعة والركمن، 

ستثمارها عمليا بصورة ترنعكس إيجابرا علرى تطرور الجتمرع وكذا امتذل الكفاءة الفائقة لتنظيم وتحليل هذه املعلومات وا

 واءدهاره.

مرا ترراكم فري هرذا العصرر مرن معرارف ف ،تنظيميرةأرحى اسرتخدامها رررورة قد و إب املعرفة سي سذح تل عصر ومصر،       

املعا ر يشهد و بة  ومنجكات يفوق ب رعاف كثيرة ما تراكم في تاري  اإلنسانية عبر آالف السينيب، ذلك أب البحث العلمي

ممرا يردفع إلرى رررورة الت سريس لسياسرة واسرتراتيجية حكيمرة لتسريير وإدارة املعرفرة واسرتثمارها  ،متسرارعةعلمية فائقة و 

  في الجال الوظيفي واإلداري.

 .Knowledge Management  إدارة املعرفةمفهوم   انيا/ 

خرذل التسررعينات وتطرور بشرركل سرريع فرري " Knowledge Management املعرفاة تساايير أو إدارةظهرر مصرط " "             

هتمرررال املؤسسرررة بررررأس املرررال ى رررررورة اعلررر Stewartأكرررد  1991(، ففررري سرررنة Anglo-Saxon) البلرررداب األنجلوسكسرررونية

 املعررررررارف القاعرررررردة الجديرررررردة للتنافسررررررية فرررررري Peter Druckerاعتبررررررر  1993املعرفرررررري ولرررررريس برررررررأس املررررررال املررررررادي، وفرررررري سررررررنة 

 مجتمعات ما بعد الرأسمالية.        

ف  ررربحت  ة،وعلرررى هرررذا األسررراس أ ررربح تسررريير املعرفرررة مرررن بررريب اإلنشرررغاالت األساسرررية الكبررررى للمؤسسرررة العصرررري            

فقرر  بحفررذ الرررذاكرة واملعرفررة الجماعيررة ورسررملة الكفرراءات ولكرررن أ رربحت تبحررث عررن كيفيررة تشررركيل  املؤسسررة ال تهررتم

       (3)أدوات وطرق حديثة.املعارف بواسطة 

علرى البعررد املعرفري فري عمليرات التسريير، ولررذا ي باري فري املقرال األول أب نعررف مصررط " يرتكرك مصرط " إدارة املعرفرة  إب        

 إدارية، مع التركيز على أهم اتجاهاتها الفكرية.  من مقاربة  "املعرفة"

                                                           
 12 ،   2002القاهرةن عيب للدراسات والبحوي اإلنسانية واإلجتماعية، العصر الرقمي و ورة املعلومات.محمد  ذح سالم،  1
 .7-6،     نفسهاملرجع  2
ورقرة مقدمرة فررين املرؤتمر العلمري الرابررع الريرادة واالبررداعن  تسايير املعاارف وادباادا  فاي املاسساة العربيااة."كمرال آيرت ءيرراب وحوريرة آيرت ءيرراب، " 3

 .09   ،2005مارس  16و 15استراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العوملة، جامعة فيذدلفيا، تلية العلول اإلدارية واملالية،
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الفكريررررة الحديثرررررة عرررردة تعررررراريف ملفهررررول املعرفرررررة، وتباي رررررت لقررررد قررررردمت اإلتجاهرررررات : Knowledgeتعريااااف املعرفاااااة  -1

وجهات نظرهم بناء على اختذف مواقفهم حول األهمية التنظيمية للمعرفة، وسنورد فيما يلي هذه االتجاهات مقتصرين 

 على تعريف واحد يمثلهان

 :موجودات املنظمةيتناول املعرفة على أنها  ادتجاه األول  Assets of the Organizationن 

التري لهررا القردرة علرى تحويرل التقنيررة  املوجاوداتيرروب أب املعرفرة يقصررد  هرا ": Enders, Batem, Zeithmanتعرياف  -

 من مرحلة البحث إلى مرحلة التطبيق إلنتا  سلع وخدمات."

 :رأس مال فكري يتناول املعرفة على أنها  ادتجاه الثاني Intellectual capital ويمثلهن 

يتم اكتشافه واستثماره وتحويله إلى  رأس مال فكري يرياب أب املعرفة سين" عبارة عن : Stewart and Prusak تعريف -

 قيمة م افة ل لق الثروة من خذل التطبيق."

 :منظور القوةيتناول مفهول املعرفة من  ادتجاه الثالث Power ويمثلهن 

 :Hawelهاااول أمررا  وتمثررل املفترراح لحررل املشرركذت. القااوةيرررى أب املعرفررة تسرراوي : Francis Baconفرانساا س بيكااون  -

علرى أسراس أنهررا الطريرق الوحيرد للتميررز، ويررى أنهرا ال تنطرروي علرى القروة فقرر   التفاو  املعرفاايينظرر إلرى املعرفرة مررن ءاويرة ف

 (1)ولكهها تت من القدرة على استعمال التقنية لرب  أجكاء ال تحص مل من املعلومات بطريقة مفيدة.

إذب فُجررلا التعرراريف السررابقة ركرركت علررى األهميررة اإلسررتراتيجية للمعرفررة فرري العصررر الحررديث واعتبارهررا أساسررا لبنرراء           

القرروة واملقرردرة والتفرروق التنظيمرري والتنافظرر ي للمنظمررة، فمررن خررذل املعرفررة يررتم خلررق القيمررة امل ررافة واسررتثمار الوسررائل 

 اإلنتا  وال دمات ونظم التسيير.التقنية وتطوير مخرجات املنظمة من حيث 

اإلدارة بردأ اإلهتمرال بره  حرديثا فري علرمتعرد إدارة املعرفرة توجهرا  :knowledge management  تعرياف إدارة املعرفاة -2

 وتطويره في أواس  التسعينات وقد اشتملت األدبيات الواردة بش نها على العديد من التعريفات أهمهان

سري عمليرة تنظيميرة متكاملرة مرن أجرل توجيره نشراطات الشرركة ل حصرول علرى املعرفرة ومشرارك ها  :" Rastogiتعريف -1

 وتطويرها واستخدامها من قبل األفراد والجماعات من أجل تحقيق أهداف املنظمة."

أو مررا الجهررود املبذولررة مررن املررديرين لغرررض تنظرريم وبنرراء رأس مررال املنظمررة مررن املرروارد املعلوماتيررة  سرري:" Deftتعريااف  -2

 (2)يمكن تسميته رأس مال الفكري الذي تمتلكه املنظمة."

اسررتخدامها لتحسررريب سررة إلنترررا  وترردعيم ونشررر املعرفررة و اإلدارة باملعرفررة سرري عمليررة أو ممار :" Scarboroughتعريااف  -3

 التعلم واألداء في املنظمات."

 املنظمة وتوظيفها لدى العامليب و  ةإدارة املعرفة سي عملية إنتا  ونشر املعرف:" Michael Aarmstrongتعريف  -4

 (3)في تحسيب األداء والسلع وال دمات التي ت تجها وتقدمها املنظمة.

                                                           
مجلررة بحرروي  ملعرفااة فااي ماسسااات التعلاايم العااا ي."إدارة رأس املااال الفكااري وقياساا  و تنميتاا  كجاازء ماان إدارة االهذلرري الشررربيقي الهذلرري، " 1

 .8  ، 2011، يوليو 22التربية النوعية، جامعة املنصورة)مصر(، العدد 
ورقرة مقدمرة فرين املرؤنمر الردولي لرلدارة العامرةن نحرو أداء  جاهزياة املنظماات العاماة لتطبياق إدارة املعرفاة."ءي ب عبد الرحماب السرحيمي، " 2

 .04،   2009نوفمبر  4إلى  1من ومي، معهد اإلدارة العامة )الرياض(،متميز للقطاع الحك
 .139،   2007القاهرةن مجموعة النيل العربية، . إدارة و تنمية املوارد البشرية"االتجاهات املعاصرة"مدحت محمد أبو النصر،  3
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 نسيبناء على التعاريف اآلنفة ف دارة املعرفة                      

 وتحويلره  العمليعرفي للمنظمة في امليداب مقاربة حديثة تس ى إلى تجسيد الر يد املعلوماتي ورأس املال الفكري وامل

 .خا ية تطبيقيةإلى تقنية عملية و 

   قصد بلورة املكيد من اإلنتا  املعرفي واإلبداع داخرل املنظمرة للو رول إلرى تحقيرق مركرك تنافظر ي مرمروق والتميرز عرن

 قيق جودة عالية عصية على التقليد.باقي املنظمات وتح

  وتسيير للموارد البشرية واملادية.  وتسويق ودعاية وتشمل إدارة املعرفة تل أنشطة املنظمة ال تلفة من إنتا 

   إدارة املاااااوارد البشااااريةوتسرررر هدف بالدرجررررة األولررررى مختلررررف أنشررررطة Human Resource Management  مرررررن

إذ أب العنصرررر البشرررري هرررو املعقررري األول  ،والعذقرررات الوظيفيرررة إلرررى تخطررري  املسرررار امل ررريوالتررردريب والتحفيرررز اإلسرررتقطاج 

     رفة باعتباره منتجا ومستثمرا لها.املعإدارة بكافة عمليات 

 ( يبين التغير في وظائف إدارة املوارد البشرية وادنتقال إ و اددارة باملعرفة.01جدول رقم )

 إدارة املوارد البشرية باملعرفة. إدارة املورد البشرية التقليدية

 بالبناء املادي لإلنسان.تهتم  -

 تركز علو األداء اآل ي للمهام. -

 ال تتطلب فكر ادنسان ومعارف . -

 تركز علو العناصر املادية في م يط األداء. -

 تركز علو استخدام ار وافز املالية واملادية. -

 تركز علو تنمية مهارات وقدرات الفرد امليكانيكية. -

 ون .تنتهي اهتماماتها بتوظيف الفرد ومتابعة شا  -

 تهتم بعقل ادنسان ومعارف . -

 تركز علو األداء الفكري والذهني. -

 تسعو الستخالص املعرفة الكامنة. -

 تهتم بارجوانب املعنوية والفكرية في العمل. -

 تركز علو ار وافز املعنوية ومنح الصالحيات. -

 تهتم بتنمية القدرات الفكرية والطاقات ادبداعية للفرد. -

 ارجماعي وإدارة األداء وت قيق النتائج.تعمل علو تنمية العمل  -

 . مقال م خوذ من موقعنادستثمار في رأس املال البشري كمدخل حديث ددارة املوارد البشرية باملعرفة، فرعوب امحمد ومحمد إليفي املصدرن

 -http://iefpedia.com/arab/wp

-7%D8%B1content/uploads/2010/03/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A

%D8%B1%D8%A3%D8%B3.pdf-%D9%81%D9%8A  10ن23التوقيتن  13/10/2016تاري ن. 

فنذحذ من خذل الجدول السابق أنه قد حد ت تغيرات جديدة على وظائف إدارة املوارد البشرية وأ ربحت متجهرة          

يرررررنعكس بسررررررعة علرررررى السرررررلول التنظيمررررري،  أكثرررررر إلرررررى االهتمرررررال بتنميرررررة الجانرررررب املعرفررررري والفكرررررري واملهررررراري للمررررروظفيب ألنررررره

بااادال مااان التركياااي علاااو تعاااديل فتحرررديث القررريم واملعرررارف لررره أ رررر مباشرررر علرررى التعرررديل اإليجرررا ي للسرررلول واألداء الررروظيفي، 

 .السلوك وإهمال إدارة املعارف وتنميتها

 .املعرفة التنظيميةتصنيفات  الثا/ 

فهنررال مررن يصررنف املعرفررة ، التنظيميررة علررى عرردة أنررواع بنرراء علررى معررايير مختلفررةلقررد قررال العلمرراء بتصرر يف املعرفررة           

 الشكل التالين  فيموض"  ها وطبيع ها ومصدرها، كما هو عليها وءمهالتنظيمية وفق مجاالتها وموروعاتها وطرق الحصول 

 

 

 أنوا  املعلومات.  (:01الشكل رقم )
   Managérial    إدارية

         Exécutiveتنفيذية 

                                Officeمكتبية  
 معلومات حسب فائدتها لمستويات اإلدارة -1

 معلومات حسب مصدرها. -2
      Enternalداخلية 

                External  خارجية
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 .144املصدرن مدحت محمد أبو النصر، مرجع سابق،  

     

 كما أب هنال تص يفات أخرى اهتمت بسبر وتقسيم أنواع املعرفة، وسنذكر أبرءها في مايلين             

إلرى عنصررين رئيسرييب همران املعرفرة  نونكا وتاكيوش ي وهاوبرتتنقسم املعرفة التنظيمية عند تل من  التصنيف الثنائي: - أ

 ال فية)ال منية أو مير الظاهرة(، واملعرفة الظاهرة )املنظمة أو املقننة(.

 يقصد باملعرفة ال منية ما لدى األفراد من مفاهيم:  The implicit knowledgeاملعرفة ال منية  -1

وقررررريم و اتجاهرررررات و ررررررور ذهنيرررررة وأنمررررراط تفكيريررررررة وحررررردس وقرررررردرات جسرررررمية وفكريرررررة علررررررى التخيرررررل والتحليررررررل واإلدرال،  

 فرري ذاكرررة تررل واحررد مررههم ولكههررا ميررر مو قررة وال مقننررة، وتتسررم هررذه املعررارف بطبيع هررا ميررر املاديررة وميررر امللموسررة
ف
 محفوظررة

وتظهر هذه املعارف في مرا  ،ت من مباب وآالت وتجهيزات تكنولوجية...الخكباقي األ ول املادية األخرى املوجودة في التنظيما

 يتوفر لألفراد من مهارات ومواهب وقدرات تفكير يصعب نقلها أو تحويلها لآلخرين بشكل رسمي أو كتا ي.

بيانرررات  تتكرروب املعرفررة الظرراهرة ممررا هرررو موجررود فرري املنظمررات مررن: The explicit Knowledgeاملعرفااة الظاااهرة  -2

ومعلومررات علررى شرركل وررجذت وو ررائق وسياسررات وتعليمررات وإجررراءات وطرررق و قواعررد عمررل مو قررة فرري كتيبررات وأدلررة عمررل 

 متاحة لألفراد داخل املنظمة للطذع عليها فرديا أو بشكل جما ي.    

 ت التطوير التي تقول  ها إب هذه العنا ر تشكل مجتمعة مخكونا معرفيا يتم تعكيكه باستمرار، من خذل عمليا         

 املنظمة مباشرة أو من خذل مؤسسات استشارية خارجية بما ينعكس إيجابا على أساليب ونوعية إنتا  السلع 
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   (1)وال دمات التي يتم تسويقها بشكل يرض ي العمذء وينعكس بربحية جيدة للمنظمة.

 عرفة إلىنويقسم هذا التص يف امل التصنيف علو ضوء جوهر وم توى املعرفة: - ب

وسررري املعرفرررة املتفرررردة التررري تعطررري ميرررزة تنافسرررية وتسرررمح بتغييرررر : Knowledge   Innovationalاملعرفاااة ادبداعياااة  -1

 على االبتكار(. البشرية قواعد اللعبة )أي املعرفة التي تعطي للمنظمة سبقا تنافسيا ي بقي على قدرة كفاءاتها

املعرفة التي توض" بناء العذقات والعمليات املوجودة والتي يمكن أب وسي : Knowledge Depth املعرفة املتعمقة  -2

 تتواجد في البيئة الحيطة بموروع الدراسة)أي املعرفة التي تفسر العذقات السببية العميقة للظواهر(.

وسرررري املعرفررررة املتعلقررررة باإلرتباطررررات الواضررررحة برررريب األحررررداي والحقررررائق : Knowledge Surface  املعرفااااة السااااط ية -3

 )أي املعرفة التي ت تي بالتجربة(. Empirical experienceاملوجودة في محي  موروع الدراسة وترتب  بال برة اإلمبريقية 

مورروع الدراسررة و تسررمح وسرري املعرفررة التري يمتلكهررا تررل األع راء فرري الحرري  :  Knowledge Basicاملعرفاة األساسااية  -4

 (2) لهم باملشاركة)أي املعرفة ال رورية لكل موظف حول طبيعة العمل ومتعلقاته(.

وأيا تاب شكل املعرفة فالواقع الحالي يشرير إلرى أب املنظمرات تحترا  إلرى آليرة تقرول بتجميرع ال بررات واملعرارف املوجرودة         

 (3) و يان ها ونقلها للموظفيب الذين يحتاجوب إليها ألداء عملهم بكفاءة.في املنظمة وترتيبها وتنمي ها وتطويرها 

 .في املنظمات ار ديثة الدور ادستراتيجي ددارة املعرفةرابعا/ 

إب تبقرري نظررم التسرريير القائمررة علررى املعرفررة العلميررة أ رربح ررررورة ماسررة ال منررا  مههررا فرري عصررر عوملررة املعررارف                   

واملفررراهيم، إذ أنهرررا تسررراعد املنظمرررة علرررى تحرررديث آلياتهرررا وأسررراليب عملهرررا وتطررروير أنماطهرررا القياديرررة و التنظيميرررة وتحسررريب 

 لتنظيمية ومجا هة مختلف التحديات املس هدفة واملتوقعة. إنتاجي ها وحل مشاتلها وحسن استثمار مخرجات بيئ ها ا

إلرررررى أب الرررررتعلم داخرررررل املنظمرررررة يجرررررب أب يسررررراوي أو يفررررروق التغيرررررر خرررررار  املنظمرررررة، وإال فررررر ب  Revansريفاااااانز ويشررررير          

ن" نظرررررا ال بيررررر فرررري  اسررررتراتيجيات علررررم اإلدارة  Kiermanكمررررا يقررررول  املنظمررررة لررررن تسررررتطيع اإلسررررتمرار علررررى قيررررد الحيرررراة.

لل ررررورات التنافسرررية مرررن السررررعة واإلسرررتجابة العامليرررة والحاجرررة املسرررتمرة إلرررى اإلبرررداع، وبف رررل التقنيرررات املعلوماتيرررة 

 (4) السبيل الوحيد الذي يمكن أب يمنع فناء املنظمات." Organizational Learning التعلم التنظيميالجديدة يصبح 

وهنا نود أب نشير إلرى خطرورة ميراج الترواءب التنظيمري بريب إمكانرات املنظمرة الداخليرة وبريب تحرديات بيئ هرا ال ارجيرة،         

إذ نجرد بعررض املنظمررات الءالرت تتعامررل بررالنظم والوسررائل التقليديرة والترري تراجعررت فعالي هررا فري حرريب أب محيطهررا التنظيمرري 

يتطلررب إعررادة ت هيررل املرروارد البشرررية وهندسررة مررا والررنظم الرقميررة الحديثررة، وهررذا  يشررهد تطررورا فرري الوسررائل التكنولوجيررة

إب بقري هيكلهرا فسرتنعدل حترمل و  ،كفاءاتها بما يتماش مل مع روح العصر وشروطه املورروعية، وإال فاملنظمرة مهرددة برالكوال

 .وبلوغ الغايات فعالي ها ونجاع ها في حل املشكذت وتحقيق املهمات

                                                           
 املرررررؤتمر العلمررررري الرابرررررعن: ورقرررررة مقدمرررررة فررررريإدارة املعرفاااااة التنظيمياااااة: املفهاااااوم واألسااااااليب وادساااااتراتيجيات". محمرررررد قاسرررررم القريررررروتي،" 1

 .09   ،2005-6-15إستراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العوملة، جامعة فيذدلفيا، تلية العلول اإلدارية واملالية، 
 .12-11     الهذلي الشربيقي الهذلي، مرجع سابق، 2
 .13   املرجع نفسه، 3
رسررالة  بناااء أنمااولم للمنظمااة املتعلمااة كماادخل لتطااوير األجهاازة األمنيااة باململكااة العربيااة السااعودية"محمررد بررن علرري إبررراهيم الرشررودي ،" 4

 .60 -58،     2007-1428جامعة نايف العربية للعلول األمنية، تلية الدراسات العليا، قسم العلول اإلدارية، الرياض،  دكتوراه،
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وإدارة املعرفرة فرري  Information Systems لاانظم املعلومااتمرا يردفعنا إلرى محاولرة اسرتجذء الردور اإلسرتراتيجي وهرذا        

 ،Knowledge economy  اقتصاد املعرفةات العوملة وترداعيات مواجهة مختلف التحديات الراهنة التي فرر ها إرها 

 وذلك في مايلين 

يسررهم اإلسررتثمار فرري تكنولوجيررا نظررم املعلومررات واملعرفررة فرري  :Operational efficiency ت سااين الكفاااءة التشااغيلية-1

مسرراعدة املنظمررة لتحسرريب كفاءتهررا بصررورة واضررحة، إذ تسررمح للمنظمررة بتخفرريض التكلفررة بشرركل جررذري وتحسرريب جررودة 

ارات اسرتراتيجية كما تتريح الكفراءة التشرغيلية للمنظمرة أب تتبقرمل اسرتراتيجية قيرادة الكلفرة )إحردى خير السلع وال دمات...

 امليزة التنافسية(.

املعرفرررة إنترررا  سرررلع ار فررري تكنولوجيرررا نظرررم املعلومرررات و يمكرررن أب ي رررتل عرررن اإلسرررتثمإساااناد ودعااام ادبتكاااار فاااي املنظماااة:  -1

وخرردمات وأسرراليب جديرردة، تاسررتخدال مكررائن الحسررابات اآلليررة فرري املصررارف وسرري مثررال جيررد عررن اإلسررتثمار اإلبتكرراري فرري 

تكنولوجيررررا نظررررم املعلومررررات، حيررررث أسررررهمت فرررري الحصررررول علررررى تقرررردل اسررررتراتيجي علررررى املنافسرررريب وسرررراعدت علررررى تخفرررريض 

 ال دمة تكاليف تقديم ال دمة املصرفية ورفع كفاءة 

 املقدمة وجعلها مريحة بشكل واض".

 مرررن بنررراء مصرررادر  معلومرررات بنااااء مصاااادر معلوماااات اساااتراتيجية:  -2
 
تمكرررن تكنولوجيرررا نظرررم املعلومرررات واملعرفرررة املنظمرررة

اسرررتراتيجية تمكههرررا مرررن أخرررذ فرررر  تقررردل اسرررتراتيجي، وفررري العديرررد مرررن الحررراالت ي رررتل عرررن ذلرررك اسرررتثمار املنظمرررة فررري نظرررم 

ية متقدمررة لتحسرريب كفرراءة عملياتهررا الداخليررة... وتسررتطيع املنظمررات املسرر حة  هكررذا قاعرردة اسررتراتيجية معلومررات حاسرروب

تطرروير خرردمات وسررلع جديرردة، ألنرره يمكههررا أب ترروفر معلومررات إلسررناد االسررتراتيجيات التنافسررية للمنظمررة واملعلومررات عررنن 

اإلقتصرررررادية والديمغرافيرررررة التررررري ينظرررررر إليهرررررا اآلب  عمليرررررات وءبرررررائن ومجهررررركي ومنافظررررر ي املنظمرررررة، وميرررررر ذلرررررك مرررررن البيانرررررات

 (1)كمصدر استراتيجي.

 كما تظهر األهمية االستراتيجية إلدارة املعرفة كمركك  قل للمنظمة من خذل مايلين          

  .اتخاذ املعرفة أساسا في توجيه وإرشاد اإلدارة الختيار ماياتها وأهدافها 

 تل والعذقات التنظيمية وتحديد املوقع التنظيمي ألي نشاط  باملنظمة.اتخاذ املعرفة ركيزة لبناء الهيا 

 .اتخاذ املعرفة مصدرا للمعايير وقواعد اإلحتكال التي تعتمدها اإلدارة في اتخاذ القرارات 

 .اتخاذ املعرفة سبيذ للبحث عن حلول للمشاتل التي تعوقها 

  واألنماط في املنتجات وال دمات.اتخاذ املعرفة مههاجا للبحث عن أف ل األشكال  

 .(2) اتخاذ املعرفة وسيلة لبناء وحشد القرارات األساسية التي تكسب املنظمة ميزة تنافسية 

ومررررن هنررررا ن حررررذ مرررردى أهميررررة تطبيررررق إسررررتراتيجية إدارة املعرفررررة وتسرررريير نظررررم املعلومررررات وتعميمهررررا علررررى تافررررة أنشررررطة        

إيجررا ي فرري  ررقل مواهررب ومهررارات املرروارد البشرررية و تنميررة طاقرراتهم الوظيفيررة وتفجيررر ومسررتويات املنظمررة، ملررا لهررا مررن أ ررر 

 قدراتهم اإلبداعية مما يؤهلهم للتكيف اإليجا ي والسريع مع تل املتغيرات.

                                                           
 .45-43    ،2000عماب)األردب(ن مكتبة الثقافة لل شر والتوءيع،  نظم املعلومات ماهيتها ومكوناتها.عماد الصباغ،  1
 .234  ، 1431-2010.الجكائر، مركك الكتاج األتاديمي، تنمية املوارد البشرية في ظل العوملة ومجتمع املعلوماتقوي بوحنية،  2
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 األهداف التنظيمية ددارة املعرفة.خامسا/ 

 يهدف مدخل إدارة املعرفة إلى تحقيق األهداف التنظيمية التاليةن       

  قوتهاا توفير الر يد املعرفي الذي تقول عليره منظومرة القردرات الحوريرة للمؤسسرة وإمكانياتهرا فري بنراء وتنميرة وتفعيرل

 .Competitive power  التنافسية

  بناء وتنمية قدرة املؤسسة على التعامرل مرع املتغيررات وءيرادة إحساسرها ب رها رات التغييرر وتوقعره فري وقرت مبكرر، ممرا

، أو  Opportunities  فارصباإلسرتعداد للمواجهررة سرواء باسررتثمار التحروالت اإليجابيررة ومرا ي شرر  عههرا مررن  يسرمح لررلدارة

 .Threats تهديداتتفادي التحوالت السالبة وما تفرءه من مخاطر و

 ة إطرررذق الطاقرررات الفكريرررة والقررردرات الذهنيرررة ألفرررراد املؤسسرررة علرررى تافرررة املسرررتويات، ومرررن  رررم املسررراهمة فررري رفرررع كفررراء

 العمليات وتحسيب اإلنتاجية بتوفير الحلول األف ل للمشكذت وترشيد اتخاذ القرارات.

  تهيئة الفر  لنمرو املؤسسرة وتطويرهرا بمعردالت متناسربة مرع قردراتها والفرر  املتاحرة وذلرك بتعميرق اسرتخدال نترائل

 العلم ومنتجاته التقنية املتجددة إلى جانب ال برة املتراكمة ألفرادها.

 مناا  إيجاابي تروفير Positive climate  يحفرك العرامليب ذوي املعرفرة علررى إطرذق معرارفهم الكامنرة وإتاح هرا للمؤسسررة

 وكذلك دفعهم لتطوير معارفهم وتنمي ها.

 ت ساااين األداء Improved performance  عرررن طريرررق تطررروير وت هيرررل معرررارف العمرررال ورفرررع املردوديرررة نظررررا لتوافرررق

 متطلبات الكبائن.ال دمات أو املنتجات مع 

  اسرررتقرار وبقررراء املؤسسرررة فررري محررري  يتميرررز باملنافسرررة الشررررديدة، نظررررا لقررردراتها علرررى التعامرررل مرررع املتغيررررات التنافسررررية

 الحيطة  ها واإلستعداد للتكيف معها.

 فررري  رفررع الكفررراءة وتحسررريب اإلنتاجيرررة عرررن طريرررق دمرررل الطاقرررات الفكريرررة والقررردرات الفنيرررة ألفرررراد املؤسسرررة فررري املسررراهمة

 اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول بتوفير املناخ الحفك لذلك.

  التجدياد الفكاري Intellectual renewal  فري املؤسسرة مرن خرذل التخلري عرن أسراليب اإلدارة القديمرة، واإلنتقرال إلرى

 (1)أساليب أرقى عن طريق تحديث املفاهيم وال برات وتوظيفها في الو ول إلى أحسن تنمية اقتصادية.

 املوارد البشرية.إدارة املعرفة في تنمية  أهمية تطبيق مقاربةسادسا/ 

وتحسريب اإلنتاجيرة، واإلسرهال    Enrich the work إب املعرفرة تعتبرر املصردر اإلسرتراتيجي األكثرر أهميرة فري إمنراء العمرل        

التطررور ملواكبرة البيئررة املتغيررة واملتسررارعة، والرذي يسرراعد فري  Organizational performanceفري الرتعلم واألداء التنظيمرري 

فاإلهتمررال باملعرفررة ميررر مقصررور علررى املسرراعدة فرري تحسرريب األداء علررى املرردى القريررب فقرر ، بررل يحررول املنظمررة ترردريجيا إلررى 

فاملنظمرررات ال يجرررب عليهرررا فقررر  جمرررع وتحليرررل املعرفرررة برررل  (2).( Learning Organization املنظمرررة املتعلمرررة)منظمرررة تعلرررم

                                                           
، تليررررة العلررررول 3، جامعرررة الجكائررررر رسررررالة دكترررروراه الرأساااامال الهيكلاااي فااااي تاااادعيم املياااية التنافسااااية للماسسااااة ارجزائرياااة".حباينرررة محمررررد،  1

 .102،   2012-2011، اإلقتصادية والعلول التجارية وعلول التسيير، قسم علول التسيير
، جامعرررة عمررراب دكتررروراه أطروحرررةفاااي املصاااارف التجارياااة األردنياااة".أ ااار إدارة املعرفاااة علاااو األداء و الاااتعلم التنظيماااي محمرررد ترتررري البطاينرررة، " 2

 .02 ، 2007العربية للدراسات العليا، تلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا، األردب، 
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وإنتا  املعرفة وتدريب العامليب عليها وإتاح ها لهم، أي ا على املنظمات أب ال تهتم فق  باملعرفة الحالية بل عليها أب تهرتم 

 باملعرفة املستقبلية أي ا.

ول حصررول علررى اإلمتيرراءات التنافسررية واإلسررتمرارية يجررب أب ترردرل املنظمررات ارررطرارها إلررى تغييررر الطريقررة الترري تعمررل        

ها، والتي تكتسرب  هرا املعرفرة، وإلرى تطروير قردراتها علرى الرتعلم بشركل أف رل وأسررع مرن مجراالت نجاحهرا ومجراالت فشرلها،  

 (1)من داخل وخار  نطاق منظماتها.

مرررن أوائرررل املفكررررين الرررذي ر ررردوا إرها رررات هرررذا التحرررول العظررريم، وقرررد  ررراغ  Peter Druckerبيتااار دراكااار ويعرررد             

"مجتماع تقريبرا، وقرد ذكرر فري كتابره  1960في سنة  Knowledge Worker"العمل املعرفي" أو "العامل املعرفي" مصط " 

أبن" أحد أهم التحديات التي تواجه تل منظمة في مجتمع املعرفة هو بنراء ممارسرات منيجيرة منظمرة  ما بعد الرأسمالية"

تعدة للتخلرري عررن املعرفررة الترري أ رربحت قديمررة وأب تررتعلم كيررف إلدارة التحويررل الررذاتي، وي بارري علررى املنظمررة أب تكرروب مسرر

 تبدع أشياء جديدة من خذلن

 التحسيب املتوا ل لكل نشاط (Continuous improvement) . 

 تطوير تطبيقات جديدة نابعة من نجاحاتها  (New applications). 

 اإلبتكار املتوا ل كعملية منظمة (Continuous innovation) . 

إلرى أهميرة رفرع مسرتوى إنتاجيرة العرامليب فري مجرال املعرفرة وال ردمات ملواجهرة التحرديات الراهنرة  Druckerويشير              

ٍّ يواجه املديرين في الدول املتقدمة في العالم هو ءيادة إنتاجية العامليب في 
واملستقبلية وفي هذا الصدد يقولن" إب أكبر تحد 

يحدد هذا التحدي الذي سيسيطر على األجندة اإلدارية خذل العقود العديردة املقبلرة مجال املعرفة وال دمات، ولسوف 

، واألهم من ذلك أنه سيحدد نسيل  Competitive performance of companies األداء التنافس ي للشركاتفي الههاية 

  (2)."جودة ار ياة في كل أمة صناعيةالجتمع و

فرري  Educated workersالعمالررة املتعلمررة  الررذي ت ررطلع برره دور الرر فرري سررياق ذي  ررلة Peter Drucker كمررا يررذكر              

وتثمرريب التعامررل مررع املتغيرررات الطارئررة والترر قلم الجيررد معهررا وإلررى ررررورة إيجرراد هررذه النوعيررة مررن العمالررة والحافظررة عليهررا 

ف مرع التكنولوجيرات الجديردة واسرتخداماتها، وألب يتمتعروب بميرزة فيمرا يتعلرق برالتكي فالعماال املتعلماون :" أداعها فيقرول 

العمال األف ل تعلما عادة ما يتمتعوب بنطاق واسرع مرن املهرارات األساسرية، فمرن السرهل لهرم اسرتيعاج املعرفرة الجديردة 

لمررا هررم وبالتررالي ترتفررع إيررراداتهم بسرررعة أكبررر مررن إيرررادات العمررال ذوي املسررتويات التعليميررة املتدنيررة، فالنرراس األف ررل تع

أكثررررر قرررردرة علررررى التعامررررل مررررع فقررررداب التررررواءب اإلقتصررررادي، والشرررررتات الترررري تتعرررررض للتغيررررر التكنولرررروجي السررررريع ترمررررب فرررري 

 استخدال العمال األف ل تعلما واألكثر مهارة والذين يرمبوب في أب يستثمروا فيهم في مجال التدريب

       (3)تاب التعليم أكثر إنتاجية. وإعادته، وهكذا تلما تانت أحوال التكنولوجيا مختلفة  

                                                           
 .60   محمد بن علي إبراهيم الرشودي ، مرجع سابق، 1
 .138 مدحت محمد أبو النصر، مرجع سابق،   2
تررن محمرد طالرب  التعلم مدى ار ياة في إقتصاد املعرفاة العالمي"ت اديات للبلادان النامياة".(، World Bank Reportتقرير البنك العالمي) 3

 .50 ، 2008السيد سليماب، اإلماراتن دار الكتاج الجام ي، 
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 ففررررري ظرررررل الثرررررورة املعرفيرررررة التررررري باترررررت تكتسررررر" ترررررل الجررررراالت فررررري عصرررررر املعلومرررررات وتكنولوجيرررررا الرقمنرررررة وأتمترررررة                 

Automation   ٍّوسائل اإلنتا  والطفرة النوعية والتطورية في مناه  البحث العلمي ونتائجره، أ ربحت املنظمرات أمرال تحرد

 Competitive advantageيقررري وتسرررابق محمرررول القتنرررا  املعلومرررة املفيررردة والهامرررة التررري تررروفر لهرررا امليرررزة التنافسرررية حق

فرري املنررتل وال رردمات، ولرذا فرر ب الشرررتات الرائرردة تسرر ى السررتقطاج  Comprehensive quality  وتحقرق لهررا جررودة شرراملة

ب مههرررررا رأسررررمال فكررررري ومهرررراري ي عررررود عليهرررررا املرررروارد البشرررررية املرررراهرة واملتعلمررررة والقررررادرة علرررررى إنتررررا  املعرفررررة واإلبررررداع  لتكررررو  

علمررة ومتعررددة املهررارات، وهررو مررا فرر ب اإلتجرراه الحررديث ي بقرري علررى اسررتقطاج املرروارد البشرررية املت بالفائرردة والقرروة، ومررن هنررا

تحرديث أنمراط تردريب وتنميرة العررامليب تغييررر و يشركل بردوره تحرديا كبيررا إلدارة املرروارد البشررية املعا ررة ويردفعها ل ررورة 

 وفق أسس علمية مدروسة بعناية. Motivationوتخطي  مسارهم وتقييم أداعهم وتحفيزهم 

 تطبيقها.عمليات إدارة املعرفة ومتطلبات سابعا/ 

 : عمليات إدارة املعرفةأوال/ 

وإدارتهررررا داخررررل الحرررري  التنظيمرررري يمررررر بجملررررة مررررن العمليررررات  Localization of knowledgeإب ترررروطيب املعرفررررة     

التنظيميررة الترري ترمرري مررن وراعهررا املنظمررة إلررى تحقيررق األف ررلية التنافسررية والقيمررة امل ررافة الثابتررة، وترتكررك هررذه العمليررات 

 علىن

  جمع وتص يف وترتيب املعلومات لبناء هيكل معرفيCognitive structure  وذلرك باإلسرتعانة بتقنيرات املعلومرات وهرذا

 ي تل عنه بناء وتنمية وتشغيل قواعد معلومات مشتركة عن العمذء ومتطلبات األداء واملشكذت والحلول املمكنة لها.

 إدارة املعرفرة قيم هرا،  دى أفراد أو فئات محددة داخل املنظمة يفقردتوءيع وتبادل املعرفة، حيث أب انحصار املعرفة ل

 ويعتمد تبادل املعرفة على حيوية التفاعذت اإلجتماعية واإلتصاالت داخل املنظمة.

  ر رررد وإعرررداد وتنميرررة األفرررراد ذوي املعرفرررة، وهرررذا يتطلرررب التعررررف علررريهم وعلرررى مجررراالت تخصصرررهم وتميرررزهم املعرفررري

 را  ما لديهم من معرفة وتوطيهها في املنظمة وإدماجها في قواعد املعلومات، وإتاح ها لكل من يحتاجها.وإمكانياتهم، واستخ

  اسررررتخدال املعرفررررة فرررري حررررل مشرررركذت األداء وتطررررويره والو ررررول إلررررى مسررررتويات أعلررررى مررررن الكفرررراءة واإلنتاجيررررة، وذلررررك

للعرامليب بقردر  معايير تقييم األداء وتقريرر املكافر تب دما  تنمية املعرفة واستخدامها في األداء رمن تصميم العمليات، و 

 (1)استخدامهم للمعرفة ومساهم هم في تنمي ها.

 وتتولى إدارة املعرفة في املنظمة املعا رة اإلشراف على تنفيذ الوظائف التاليةن           

أنشررطة املنظمررة إلعررداد وسرري تت ررمن تررل : Strategic knowledge management اددارة ادسااتراتيجية للمعرفااة -1

وتطبيررق اسررتراتيجية معرفيررة تهرردف إلررى تنظرريم واسررتثمار املرروارد الفكريررة والتنظيميررة والتقنيررة داخررل املنظمررة أو مررن بيئ هررا 

 ال ارجية.

أي تحديرد املصرادر املعرفيرة وتصر يفها وترتيرب )ت دياد مصاادرها(:  Organization of knowledgeتنظيم املعرفة  -2

 تدفقها عبر قنوات محددة. لجمع وترميز وخكب املعرفة وت سيق عمليات األنشطة الذءمة

                                                           
 .235 بوحنية قوي، مرجع سابق،   1
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أي اإلشررراف علررى تخطرري  وتصرميم وتشررغيل نظررم الحوسرربة : Building knowledge systems  بنااء نظاام املعرفااة -3

ة مررن نظررم الترري تسررتند إلررى قواعررد املعرفررة، ودعررم الجهررود األخرررى السررتكمال الب يررة التحتيررة لهررذه الررنظم والترري تتكرروب عرراد

 املعلومات التنفيذية، ونظم مساندة القرارات ونظم املعلومات اإلدارية.

من خذل اسرتثمار املروارد البشررية املوجرودة فري املنظمرة وإعرادة تعليمهرا وتردريبها بصرفة  :تنمية وتطوير العقل ارجمعي -4

 مستمرة من جهة، واستقطاج أف ل العقول وال برات التي تعمل في ال شاط نفسه.

قصرررد تحقيرررق أكبررررر مسررراهمة ممكنرررة للمعلومرررات فررري تحقيرررق امليررررزة :  إدارة املعلوماااات والوساااائط الرقمياااة املتعاااددة -5

التنافسررية اإلسررتراتيجية، سررواء مررن خررذل تقليررل نسرربة تلفررة املعلومررات مررن هيكررل التكرراليف الكليررة، أو مررن خررذل ارتبرراط 

 املعلومات بكل أنشطة تكوين القيمة ملنظمات األعمال.

القدرة علو ف دارة املعرفة سي وجه آخر ملفهول التعارد الذي يعقي : Cooperation Management  ارة التعاضدإد -6

أي قردرة الوحردات أو املنظمرات للعمرل كفريرق متكامرل لتحقيرق قيمرة أكبرر ممرا لرو  العمل والتفاعل اديجاابي ماع اآلخارين

 قامت تل منظمة أو وحدة بتنفيذ العمل وحدها. 

حيث تتولى إدارة املعرفة عمليات إنتا  املعرفة لدعم األنشطة األساسرية : Knowledge production  عرفةإنتام امل -7

 (1)للمنظمة أو بيع سلع املعلومات واملعرفة باعتبارها ال شاط األساس ي للمنظمة لتحقيق قيمة م افة أكبر.

 : متطلبات ت قيق إدارة املعرفة انيا/ 

 إدارة املعرفة في مايلين استراتيجية  واملقومات األساسية لتطبيق املتطلبات ال براءيحدد                  

وذلرك بتروفير أجهركة الحاسروج والبرمجيرات ال ا رة مثرل محرترات توفير البنية الت تية واملتمثلة في التقنياة الالزماة:  -1

 البحث اإللكتروني وجميع األمور ذات العذقة من تقنيات وأنظمة املعلومات.

مرن أهرم املقومرات التري يتوقرف عليهرا نجرراح  Human resourcesتعرد املروارد البشررية تاوفير املاوارد البشارية الالزماة:  -2

الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيال  Knowledge personnelإدارة املعرفة في تحقيق أهدافها ويعرفوب ب فراد املعرفة 

 وتوءيعها باإلرافة إلى القيال ب عداد البرمجيات الذءمة.بال شاطات الذءمة لتوليد املعرفة وحفظها 

باملرونررة ليسررتطيع أفررراد املعرفررة إطررذق إبررداعاتهم  ال بررد أب يتصررف: Organizational Structureالهيكاال التنظيمااي -3

خكيههررررا والعمررررل بحريررررة الكتشرررراف وتوليررررد املعرفررررة، إذ يررررتحكم الهيكررررل التنظيمرررري بكيفيررررة الحصررررول علررررى املعرفررررة وإدارتهررررا وت

 استخدامها.وتعكيكها وم اعف ها وإعادة 

أي خلررق بيئررة  قافيررة إيجابيررة إلنتررا  املعرفررة وتقاسررمها وت سرريس بيئررة تنظيميررة : Cultural factor  العاماال الثقااافي -4

Organizational environment  تقرررررول علرررررى أسررررراس املشررررراركة باملعرفرررررة وال بررررررات ال  صرررررية وبنررررراء شررررربكات فاعلرررررة فررررري

ب األفرراد وت سريس  قافرة تنظيميرة داعمرة للمعرفرة... ولتوليرد  قافرة مؤسسرية تجراه املعرفرة " قافرة املعرفرة" ال العذقات بي

بد من وجود منراخ تنظيمري مناسرب قرائم علرى الثقرة ويقردر جهرود أفرراد املعرفرة وي رجع علرى تشرارل املعرفرة، وهرذا يتطلرب 

  "تقاسام املعرفاةإلرى مفهرول  "Storage of knowledge  ن املعرفاة"اختاياتغييرا فري العقليرة التقليديرة ونقلهرا مرن مفهرول 

Sharing knowledge "  .كما يتطلب أي ا وجود نظال حوافك يدفع األفراد إلى تقاسم املعرفة 

                                                           
 . 236املرجع نفسه ،   1
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أي الترررزال اإلدارة العليرررا بررردعم الجهرررود الهادفرررة تجررراه املعرفرررة بشررركل عرررال وال برررد أب ادلتااايام ادساااتراتيجي املساااتديم:  -5

إلررى إيجررراد تكرروب هررذه الجهررود متغلغلررة فرري جميرررع أنشررطة املنظمررة، وال بررد أب ي ررجع املررديروب جميرررع أنررواع السررلول املررؤدي 

بررريب العرررامليب فررري  سرررهل عمليرررة االتصررالاملعرفررة وتبادلهرررا ونشررررها ونقلهررا، وهنرررا يستحسرررن أب ت شررر  إدارة خا ررة للمعرفرررة، ت

 (1)جميع املستويات التنظيمية لتبادل املعلومات واملعارف.

كشرررررط أسرررراس لتعظرررريم وتعمرررريم اإلنتفرررراع مررررن وفرررري سررررياق الحررررديث عررررن موررررروع مشرررراركة املعرفررررة وعرررردل اختزانهررررا             

تقررف رجررر عثرررة أمررال عمليررات و  العربيررة منظماتنررا بعررض مررن املظرراهر السررلبية الترري تتسررم  هررا  أب املعرفررة، نررود التنبيرره إلررى

املعرفرررة ورفرررض نشررررها وتوءيعهرررا خا رررة بررريب املررروظفيب ذوي ال بررررة  واحتكرررار التطررروير ونقرررل املهرررارات واملعرررارف هرررو اخترررزاب

أب ذلررررررك يهرررررردد مسررررررارهم الرررررروظيفي أو يفقرررررردهم وظررررررائفهم الحاليررررررة أو يحرررررررمهم مررررررن بعرررررررض  مررررررههمواملرررررروظفيب الجرررررردد، ظنررررررا 

 ، فقد استقر لدى العقذء أب املعرارف تنمرو وتركداد بتوءيعهرا وتبادلهرا،وهذا منطق ماية في ال طورة واملغالطة، االمتياءات

املثررررالن لررررو  فعلررررى سرررربيلوتن ررررب وتتقررررادل باحتكارهررررا، وترررركداد قيم هررررا باملشرررراركة وتنعرررردل وتت رررراءل بالبخررررل واملنررررع والكررررتم، 

د منررررا دينررررارا واحرررردا، أمررررا لررررو أعطيررررك معلومررررة وتعطيقرررري معلومررررة دينررررارا سرررريكوب ر رررريد تررررل واحرررر أعطيررررك دينررررارا وأعطيتقرررري

فسيصرررربح ر رررريد تررررل واحررررد منررررا معلررررومتيب، ولررررو تررررانوا أكثررررر سرررريزداد ر رررريد تررررل واحررررد بحسررررب املشرررراركة فرررري املعلومررررة، وفرررري 

علااام خياااركم مااان تكقولررره عليررره الصرررذة و السرررذل" ويحرررذر مرررن كتمانهرررا أخذقيرررات دي نرررا الحنيرررف مرررا يررردعو إلرررى نشرررر املعرفرررة 

رواه اإلمررال  ."ماان كااتم علمااا أرجماا  هللا بلجااام ماان ناااروقولرره"  (4739ف ررائل القرررآب ) -صررحيح البخرراري  "القاار ن وعلماا 

 أحمد وأبو داود والحاكم وهو صحيح.

 .في املنظمات املعاصرةإستراتيجيات إدارة املعرفة  امنا/ 

أو الررررتعلم ال ررررارجي مررررن  عررررن طريررررق الررررتعلم الررررداخليأ رررربحت املعرفررررة الترررري تحصررررل عليهررررا املنظمررررة سررررواء أترررراب ذلررررك       

،  Power and wealth االستراتيجيات التي تعمل على تعظيم قيمة أسهم املنظمة، ألب املعرفرة سري قروة و رروة فري آب واحرد

 (2)وهنررال أسررس متعررددة للمعرفررة، كمررا أب لهررا اسررتراتيجيات مختلفررة لتطرروير واسررتخدال نتررائل املعرفررة فرري أداء املنظمررات.

 ن في املنظمات الحديثةوفي مايلي نذكر أهم استراتيجيات إدارة املعرفة 

ملا تاب التعليم يلعرب دورا مهمرا فري تعكيرك قردرة املرتعلم علرى : Create a learning environment  خلق ب ئة التعلم -1

التكيررف ومسرراعدته علررى الترر قلم مررع البيئررة الترري يعرريى فيهررا ليحررافذ علررى وجرروده وليحقررق األهررداف الترري يصرربو إليهررا، ترراب 

سرريب، و ال برررات لكامررا علررى املنظمررات أب ترروفر للعررامليب فيهررا فررر  تررراكم ال برررات مررن خررذل التوا ررل مررع العمررذء واملناف

العمليررة ال  صررية والعمررل الجمررا ي واسررتخذ  الرردروس مررن األخطرراء الترري تحصررل فرري العمررل، وحتررمل يمكررن تحقيررق هررذه 

األهرداف البرد أب يرتم ربطهرا برويرة ورسرالة املنظمرة ليرردرل الجميرع أدوارهرم املطلروج القيرال  هرا لتحقيرق األهرداف الحررددة 

يههررا نحررو تحسرريب األداء التنظيمي...وعلررى املنظمررة وإدارة املرروارد البشرررية فيهررا وألجررل ممررا يررؤدي لتسررهيل عمليررة الررتعلم وتوج

تررروفير فرررر  الرررتعلم للعرررامليب، أب تررروفر أعمررراال علرررى درجرررة مناسررربة مرررن التحررردي مرررن خرررذل إتبررراع عررردة اسرررتراتيجيات مههررران 

                                                           
ورقرة مقدمرة فرين املرؤتمر الردولي للتنميرة تطبيقات إدارة املعرفة فاي ماسساات التعلايم العاا ي: أفكاار و ممارساات". إيماب سعود أبو خ ير، " 1

 .13-12  ،   2009نوفمبر  4-1اإلداريةن نحو أداء متميز في القطاع الحكومي،)اململكة العربية السعودية( معهد اإلدارة العامة، 
دور الثقاة باين ارجماعاة فاي ت دياد اساتراتيجية إدارة املعرفاة دراساة ميدانياة فاي ارجامعاات  ال شرالي، "أيراد فاررل التميمري وشراكر جرار ه 2

 .168  ، 2008، 02العدد  ،11مجلة األردنية للعلول التطبيقية، الجلد  األردنية ار اصة".
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 أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)

مان خاالل نقال املعرفاة عان  ل السرائدةوكذلك تغيير املفراهيم وأنمراط السرلو توسيع العمل، وإ راء العمل وتدوير العمل 

 (1).طريق امل اضرات واملشاركة وتوفير فرص الدراسة الذاتية للعاملين

 Production and consolidation of knowledge  culture إنتام ونقل وتكارسس  قافاة املعرفاة داخال التنظايم -2

within the organization: إنترا  املعرفرة مرن املصرادر الداخليرة وال ارجيرة أو مرن  علرى املنظمرات العمرل باسرتمرار علرى

على أب إنتا  املعرفة اإلجتماعية يرتم مرن خرذل تفاعرل  Nonakaنونكا خذل تطوير فهم جديد للمعرفة املوجودة، ويؤكد 

ت األفررررراد داخررررل املنظمررررة ورررررماب اسررررتثمار مررررا لررررديهم مررررن خبرررررات ومعررررارف وتعميمهررررا لتكرررروب فرررري متنرررراول مختلررررف املسررررتويا

اإلدارية في املنظمة. كما يمكن إنتا  املعرفة الجماعية من خذل الجمعيات املهنية املتخصصة في مختلف مجراالت العمرل 

والتررري ت رررم أفررررادا ذوي خبررررات ومصرررال" مشرررتركة ويتصرررلوب ببع رررهم بمختلرررف الوسرررائل التررري يوفرهرررا عصرررر التكنولوجيرررا 

 الرقمية.

فررالنظرة التقليديرة تانرت ترتكرك علررى  :Cognitive asset valuation ماةادهتماام بتقيايم األصاول املعرفيااة للمنظ -3

تقيرريم األ ررول املاديررة  للمنظمررة وإهمررال األ ررول ميررر املاديررة إمررا لعرردل وجررود وسررائل للقيرراس أو لذعتقرراد بعرردل جرردواها، 

ت املعرفيررة تررم تطررروير ولكررن مررع اإلنخفرراض املسررتمر للقيمررة السرروقية للموجررودات املاديررة للمنظمررات مقارنررة مررع املوجررودا

طرررق مختلفررة لتقيرريم األ ررول املعرفيررة للمنظمررة مررن مهررارات وخبرررات تترروفر لرردى العررامليب فيهررا...ومن هررذه الطرررق أسررلوج 

الرذي يجمرع بريب املقراييس املاليرة املعروفرة وبريب رررا العمرذء وطبيعرة العمليرات  Balanced card style البطاقة املتوازنة

 مة على التعلم والتطور وي ع مقاييس محددة لرسالة املؤسسة وأهدافها.الداخلية وقدرة املنظ

إب للتكنولوجيرررا  :Management of technology and communications  إدارة التكنولوجيااا وادتصااااالت -4

واإلتصاالت دورا مهما في ال شاطات ال ا ة ب نتا  و تصرميم وتوجيره وتسرهيل املشراركة فري املعلومرات ونقلهرا حرول العرالم 

بوقت قياس ي، مما يروفر للمنظمرات  قردرة تنافسرية كبيررة ترنعكس بشركل إيجرا ي علرى ربحي هرا. إب إدارة التكنولوجيرا بشركل 

بة لهرررا واملتكاملرررة مرررع أدوات اتخررراذ القررررارات يسررراعد املنظمرررة علرررى الحصرررول علرررى أكبرررر درجرررة مرررن جيرررد بتررروفير الب يرررة املناسررر

املرونة في العمرل ويسراعد العرامليب علرى التعراوب داخلهرا وخارجهرا ويسرهل حرل مشراتل العمرذء وعمليرة اتخراذ القررارات ممرا 

 (2)يؤدي إلى خفض التكاليف وءيادة الربحية.

تعتبرر املروارد البشررية أهرم عنا رر إدارة املعرفرة كمرا تعتبرر عقرول العرامليب أعظرم د البشرية: تفعيل دور إدارة املوار  -5

قواعرررد البيانررررات واملعلومرررات ممررررا يسرررتوجب علررررى إدارة املرررروارد البشررررية فرررري أي منظمرررة أب تسررررمح  باالسرررتفادة املتبادلررررة مررررن 

الكفرراءة املتميررزة الحرروافك املناسرربة الترري تحفرركهم علررى األفررراد فيمررا بيررههم، ومررن ال ررروري أب ترروفر املنظمررة لررذوي املعرفررة و 

 Empowermentالررردعم والقيرررادة والشرررعور برررالتمكن لهررررم  إشررررال ميررررهم بمرررا لرررديهم مرررن معرررارف وخبرررررات... كمرررا أب تررروفير

وتطررررروير نظرررررم اإلدارة بمرررررا يتفرررررق وأهرررررداف التغييرررررر يعتبرررررر عمليرررررة رررررررورية لتعظررررريم اسرررررتفادة املررررروارد البشررررررية مرررررن املعرفرررررة 

ولكررررري يرررررتم خلرررررق وإدارة املعرفرررررة بررررريب املررررروظفيب ف نررررره ي باررررري علرررررى مسرررررئولي إدارة املررررروارد البشررررررية تبقررررري بعرررررض  (3)لتنظيميرررررة.ا

 السياسات أهمهان

                                                           
 .25-24،     محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق 1
 27-26،     املرجع نفسه 2
 .28املرجع نفسه،    3
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  ءيرررادة اإلسرررتثمار فررري رأس املرررال البشرررري Human capital قاااوة عمااال مساااتقبلية ن املعرررارف، القررردرات، املهرررارات لتكررروين

 تنافسية.

  الثقاال التنافساا ي واملعرفااي الحافظررة واإلبقرراء علررى العررامليب الررذين لررديهم خبرررات ومعررارف جوهريررة حيررث إنهررم يمثلرروب

 .للمنظمة

 .(1)ت جيع العامليب على املساهمة وتبادل املعارف وال برات املكتسبة وت جيع التوا ل مع ال براء خار  املنظمة 

إب تطبيرق املعرفرة سري مايرة إدارة املعرفرة وسري تعقري اسرتثمار املعرفرة، فالحصرول عليهرا وخكنهرا واملشراركة فيهرا ال تعررد             

، فاملعرفة التي ال تنعكس في التنفيذ تعد مجرد تلفة رائعة، وإب نجاح فاملهم هو ت ويل هذه املعرفة إ و التنفيذتافية، 

ها يتوقرررف علرررى رجرررم املعرفرررة املنفرررذة قياسرررا ملرررا هرررو متررروفر لرررديها، والفجررروة بررريب مرررا أي منظمرررة فررري برنرررامل إدارة املعرفرررة لررردي

وهرذا مرا تمرت اإلشرارة إليره سرلفا مرن رررورة إيجراد  (2)تعرفه ومرا نفذتره ممرا تعرفره يعرد أحرد معرايير التقيريم فري هرذا الجرال.

 أنظمة قياسية لتقييم األ ول املعرفية للمنظمة قصد الت كد من مدى استثمارها عمليا.

ومن الجدير بالذكر في هذا اإلطار أب كثيررا مرن مؤسسراتنا اإلداريرة والتربويرة تخصرغ مبرال  وميزانيرات هائلرة لبررامل            

يل الوظيفي، حيرث يخ رع املوظفروب لردورات تدريبيرة مكثفرة ومالبرا مرا تكروب فري بدايرة ال دمرة،  رم ال نجرد التدريب والت ه

 نغلقررة علررى األطررراملوظررف مرع بيئررة موفرري كثيرر مررن األحيرراب يتصررادل  ،أ ررا عمليررا لهررذه البرررامل عنرد مكاولررة املوظررف لوظيفترره

غيير فتبقى البرامل التدريبية واملعارف املكتسبة مختزنة في أذهاب إلبداع وتقاول التالقديمة والقوانيب التي تحد من حركة ا

املرررروظفيب إلرررررى أب تفقررررد فعالي هرررررا بسررررربب عرررردل تهيئرررررة البيئرررررة الوظيفيررررة املناسررررربة الترررري تحيرررررا فيهرررررا هررررذه التطبيقرررررات املعرفيرررررة 

 الجديدة لتنعكس إيجابا على املناخ التنظيمي جودة وحيوية وانتظاما.

 ب ث.نتائج ومقترحات الأهم 

االتصررال مررا أفرررءه العصررر الحررديث مررن تحررول نحررو بيئررة تنظيميررة أكثررر ديناميكيررة ورقميررة مررن جررراء تطررور تقنيررات إب         

 دمت أساليبهايتطلب تجديدا جذريا لكل أنماط التسيير التي استعملت في ءمن مض مل وتقاووسائ  املعرفة، 

         ف عفت فاعلي ها، وعليه ف ننا نقدل النتائل واملقترحات التاليةن 

تقرردل مقاربررة إدارة املعرفررة أنموذجررا متقرردما فرري إدارة املنظمررات العصرررية وتحويلهررا ملنظمررة متعلمررة، وهررذا مررا يعطيهررا  -1

 التصال السريعة.ديناميكية وفعالية تنظيمية ملواجهة التحديات الجديدة للتكنولوجيا الرقمية و وسائل ا

نذحررذ أب مرردخل إدارة املعرفررة قرردل إ ررراء علميررا متميررزا فرري ميررداب إدارة املرروارد البشرررية وتسرريير املنظمررات الحديثررة،  -2

 The  كمرررا نررردرل أهميرررة تطبيرررق إسرررتراتيجية إدارة املعرفرررة كمقاربرررة وظيفيرررة للنررردما  ررررمن فعاليرررات مجتمرررع املعرفرررة

knowledge society. 

ب املنظمرررررة تكتسرررررب قوتهرررررا ومكان هرررررا التنظيميرررررة بمرررررا تكت رررررزه مرررررن مخررررركوب معرفررررري تراكمررررري، ومرررررن خرررررذل حسرررررن إدارتهرررررا إ -3

 Competitiveواستغذلها لهذا ال كوب، تتكوب لديها كفاءات محورية واستراتيجية تساعدها على اكتساج مكايا تنافسية 

                                                           
إساااتراتيجية إدارة املاااوارد البشااارية ملواجهاااة ت اااديات العوملاااة وإمكانياااة تطبيقهاااا فاااي األجهااازة املدنياااة واألمنياااة سرررعيد برررن عبيرررد برررن نمشرررة،  1

-1428ريرررة، ، جامعرررة نرررايف العربيرررة للعلرررول األمنيرررة بالريررراض، تليرررة الدراسرررات العليرررا، قسرررم العلرررول االداأطروحرررة دكتررروراهبمديناااة الرياااا ".

2007 ، 97. 
 .39،   2013الجكائرن دار ال لدونية،  مدخل مفاهيمي إ و إدارة املعرفة.معمر بوطالبي وآخروب،  2
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Advantages خا ة  ها وبراءات اختراع  Patents  تجارية تنفررد  هرا دوب ميرهرا، فمرن مجمروع املعرارف والتعلمرات وعذمات

 .تتكوب الكفاءات التنظيمية ال ا ة باملنظمة

وفرق منظرور جديرد  Restructuringوعليه فذبد من العمل على ترقية أداء وأسراليب تسريير املنظمرات وإعرادة هيكل هرا  -4

يجعررل مررن املعرفرررة وتسرريير نظرررم املعلومررات وتعميمهررا علرررى تافررة أنشرررطة ومسررتويات املنظمررة، أساسرررا ل جررودة وإدارة مررروارد 

 ررقل مواهرررب ومهررارات املرروارد البشرررية و تنميررة طاقررراتهم  علررىاملنظمررة وعلررى رأسررها املررورد البشررري، ممرررا سررينعكس إيجابررا 

 عية وهو ما يؤهلهم للتكيف اإليجا ي والسريع مع تل املتغيرات.الوظيفية وتفجير قدراتهم اإلبدا

 وأ رها الفاعل في ت سيس Administrative Leadershipالتركيز على دور ونم  القيادة اإلدارية  -5

العذقات الحيوية بيب املوظفيب ودمل ور ف الكفاءات، من خذل ت جيع العذقات األفقية البي ية والتقليل من حدة  

  وخطوط السلطة الرسمية. الهيكل التنظيمي

وت رجيعهم علرى  تشراركية بريب املروظفيبالثقافيرة التسرهم فري نشرر  Communication systemsإحرذل نظرم توا رلية  -6

فرري  Career affiliationوإشررعارهم باإلنتمرراء الرروظيفي  Creativity and self-learning  داع والررتعلم الررذاتياملبررادرة واإلبرر

  ورة عائلة وظيفية واحدة ومت امنة.

  الررررتعلم التنظيمرررري"لت  رررريل العلمرررري والعملرررري السررررتراتيجية بمكرررراب أب تسرررر ى املنظمررررات الحديثررررة لهميررررة إب مررررن األ  -7

Organizational Learning الترري سرري مررن أهررم اسررتراتيجيات إدارة املرروارد البشرررية الحديثررة لجعررل املنظمررة فرري حالررة تعلررم "

 ." Learning organization  املنظمة املتعلمةوتحويلها تدريجيا إلى نموذ  "وتحسن مستمر 

هيكلررررة وتكييررررف يجررررب علررررى منظمررررات األعمررررال واإلدارات فرررري الرررردول العربيررررة خا ررررة، التفكيررررر الجرررراد والر رررريب إلعررررادة  -8

القررروانيب والرررنظم اإلداريرررة واألفكرررار وفرررق مقاربرررة إدارة املعرفرررة والكفررراءات، وإقحرررال التكنولوجيرررات الرقميرررة فررري اإلدارة، مرررع 

ترررروفير تكرررروين مسررررتمر للمرررروظفيب داخررررل بيئررررة العمررررل للررررتحكم فرررري التكنولوجيررررا الحديثررررة وت ررررجيعهم علررررى اإلبررررداع وإطررررذق 

 عليها. املبادرات مع تثميهها وتحفيزهم

حررري باملنظمررات العصرررية خا ررة لرردى الرردول السرراعية للنمررو واإلنعترراق مررن ربقررة التبعيررة للمحروقررات واملرروارد إنرره ل -9

ت ائلة، أب تؤسس الستثمار حقيقي لكافة مواردها وطاقاتها وأ ولها املعرفية والفكرية وفق إطار مههجري وعلمري املادية امل

 Cognitive  علررى هررذه الكفرراءات املعرفيررة Polarization and retention اءسااتبقادسااتقطاب واد يرتكررك علررى  نائيررة 

competencies  ، مررررن خررررذل البحررررث عررررن مررررواطن املعرفررررة ووررررع برررررامل وسياسررررات لجررررذج أهررررل املعرفررررة وتقررررديرهم وذلرررك

تثمررررريب جهرررررودهم وتررررروفير الررررردعم الرررررذءل لهرررررم وتمكيرررررههم مرررررن نشرررررر وتطررررروير وتنميرررررة معرررررارفهم، فاملعرفرررررة تتعررررراظم باملشررررراركة و 

تقردل وتتناقغ باالختزاب كما أب املوارد املعرفية تنمرو عبرر الركمن وتركداد علرى خرذف املروارد املاديرة التري تت راءل طرديرا مرع 
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 مقدمة

لقد شهدت حقبة ما بعد الحرب الباردة تنامي ظاهرة االنتشار النووي في العديد من دول العالم ال سيما القارة     

اآلسيوية، وهو ما غير من سياسة الدول الكبرى في التعامل مع هذه األزمات من محاوالت املنع إلى محاوالت التكيف مع 

فت ب" العصر النووي الثاني"، خاصة مع التفجيرات النووية التي قامت هذه األزمات، واالعتراف بظهور حقبة جديدة عر 

بها كل من الهند والباكستان، وتبعتهما التجارب الصاروخية املتعددة لكل من كوريا الشمالية وإيران ما دفع الواليات 

: )باللغة العربية( امللخص 

بدأ املجتمع الدولي بمحاوالت كثيفة وجهود مضاعفة للحد من االنتشار النووي عززها النظام الدولي القائم على إدارة االنتشار      

النووي بمختلف مؤسساته وهيئاته، وكذا اتفاقياته ومعاهداته، وكان للواليات املتحدة الدور األبرز في ذلك، حيث ال يخلوا أي برنامج 

رن الواحد والعشرين من محاوالت تدخل الواليات املتحدة األمريكية بصيغة مباشرة أو من خالل عقد اتفاقات ثنائية نووي في الق

مختلف حيثيات األزمة وآليات  إلىومتعددة إلجهاضه، وهو ماحدث مع كوريا الشمالية التي سنحاول من خالل هذه الدراسة التطرق 

من خالل إدارة دونالد ترامب .إدارتها سواء في عهد باراك اوباما أو 

دونالد ترامب. ؛باراك أوباما ؛إدارة،؛امللف النووي الكوري الشمالي ؛: االنتشار النوويالكلمات املفتاحية

Abstract : 

     The international community started intensive attempts and efforts to curb nuclear proliferation was 

reinforced by the international system, based on the management of nuclear non-proliferation in all its 

institutions and its subsidiary bodies, as well as conventions and cooperation treaties has further promoted, 

the United States had a prominent role in this, as does not negate any nuclear program in the 21st century of 

attempts to enter the United States of America in the form directly or through bilateral and multilateral 

agreements, which is what happened snuff it out with North Korea, which we will try through this study to 

address the various reasons for the crisis management mechanisms, both in the era of Barack Obama, or 

through the Department of Donald Trump. 

Keywords: nuclear proliferation, the North Korean nuclear file, Administration, Barak Obama, Donald 

Trump. 
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ت املتحدة األمريكية تجاه املتحدة األمريكية إلى تصنيفهما ضمن محور الشر، والجدير بالذكر القول أن سياسة الواليا

قد تميزت بنمط واحد تقريبا منذ عهدة باراك أوباما األولى، وهو غالبا النمط  -باعتبارها محل الدراسة -كوريا  الشمالية  

الدبلوماس ي التفاوض ي، إال أنه وفي اآلونة األخيرة ساد نوع من التوتر في العالقات أفض ى إلى توجيه تهديدات مباشرة 

 العسكرية ميزت مالمح إدارة دونالد ترامب إلى غاية يومنا هذا، وهو ما يحيلنا إلى طرح اإلشكالية التالية: باملعالجة

 اإلشكالية الرئيسية:

ماهي مختلف آليات اإلدارة األمريكية للملف النووي الكوري الشمالي في كل من عهدتي باراك أوباما ودونالد ترامب؟ -    

 وما مدى فعالية هذه اآلليات؟ 

 الفرضية الرئيسية:

 بما أن التعاطي الدبلوماس ي مع امللف الكوري الشمالي في عهد أوباما قد أفض ى إلى املزيد من التفجيرات النووية -

 والصاروخية، فإن التعامل والتهديد العسكري في عهد دونالد ترامب وضع البلدين أمام احتماالت حرب فعلية. 

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء على أحد األحداث الدولية الراهنة أال وهي األزمة النووية لكوريا الشمالية     

والتي لها انعكاس شديد على األوضاع العاملية ، وكذا تسليط الضوء على نمطين رئيسيين في اإلدارة األمريكية لألزمة يقوم 

 في حين ينحو الثاني نحو التعامل العسكري أكثر. األول على البعد السياس ي أكثر 

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تقديم صورة واضحة عن طبيعة االنتشار النووي في القارة اآلسيوية ودوافعه املتعددة -

النووي  كما تعمل على تقديم دراسة مقارنة لحقبتين أساسيتين في تاريخ الواليات املتحدة األمريكية وتاريخ البرنامج -

 الكوري ومختلف اآلليات التي وظفت في التعامل مع هذا األخير.

 محاولة تقديم رؤيا واضحة لنتائج كل من إدارة اوباما لألزمة الكورية وإدارة ترامب لها.  -

 الدراسات السابقة: 

لألبحاث املركز العربي )قطر:الكوري الشمالي وآفاقه،  –أسامة أبو أرشيد، خلفيات التصعيد األمريكي  -

، حاول الباحث من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على نقاط عدة أهمها التصعيد (2017ودراسة السياسات، 

 األمريكي في عهد ترامب تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومحاولة تقديم سيناريوهات مختلفة لنتائج األزمة.

األمريكية تجاه القدرات النووية لكوريا الشمالية،  مي عبد الرحمان محمد غيث، سياسة الواليات املتحدة -

، حاولت من خاللها الباحثة تقديم توصيفات عدة آلليات اإلدارة 2009رسالة ماجيستار ، جامعة القاهرة، 

 األمريكية للملف النووي الكوري سواء من قبل املؤسسة التنفيذية أو التشريعية وحتى املؤسسة العسكرية.
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، مذكرة -نموذج إيران وكوريا الشمالية -ية النظام الدولي للحد من انتشار األسلحة النوويةسارة جفال، فعال  -

مختلف امللفات النووية،  إدارة، تم معالجة فعالية النظام الدولي في 2016،  -الجزائر-ماستر، جامعة قاصدي مرباح

د القانونية وتقديم سيناريوهات مستقبلية وتقديم توصيف كامل ملختلف تداعيات هذه اإلدارة مع التركيز على األبعا

 لوضعية االنتشار النووي في مختلف قارات العالم.

 محاور الدراسة: 

 املحور األول: اإلطار العام للبرنامج النووي الكوري الشمالي

 املحور الثاني: إدارة أوباما واملساعي الدبلوماسية

 املحور الثالث: الخطاب التصعيدي في عهد ترامب.

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة العديد من أزمات االنتشار النووي لعل أبرزها األزمة اإليرانية والكورية، وعلى اعتبار      

الواليات املتحدة األمريكية أكبر قوة نووية في العالم، كانت األولى في مسألة التعامل واملواجهة، حيث سعت من خالل 

ة متعددة معالجة هذه األوضاع وإنهائها الفوري، حيث أخفقت أحيانا ونجحت في أحيان العديد من اآلليات في حقب زمني

 عدة، والتعامل مع امللف الكوري الشمالي أخذ املسار نفسه هو اآلخر .

 املحور األول: اإلطار العام للبرنامج النووي الكوري الشمالي 

 أوال: بواعث االنتشار النووي في آسيا

ب الباردة تزايدت مساعي عدد من دول القارة اآلسيوية المتالك القدرة النووية بشكل ملفت للنظر، مما بعد انتهاء الحر     

دعى البعض إلى تسمية هذه الحقبة بالعصر النووي الثاني ، وبالتالي أضحت املسألة التي ينبغي أن تهتم بها الدول املعنية 

التكيف مع البرامج النووية وليس كيفية منع انتشارها، السيما بحضر االنتشار النووي هي السعي إلى كيفية التعايش و 

بعد التفجيران النوويان اللذان قامت بهما كل من الهند وباكستان، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية  املعد أصال 

امتالك ، فضال عن 2007والثاني عام 2006لألغراض العسكرية، حيث قامت األخيرة بتفجيرين نوويين، األول عام

إسرائيل لألسلحة النووية غير املعلن عنها مباشرة، وسعي البعض من دول القارة المتالك التكنولوجية النووية، أو 

الشروع ببرامج نووية طموحة، سواء كان ذلك لالستخدام السلمي أو لألغراض العسكرية، أو كوسيلة ردع فرضتها طبيعة 

ى أساس الصراع والتنافس بين قواها املختلفة، كما هو الحال مع إيران التي ترى التفاعالت اإلقليمية والدولية املبنية عل

أنها تواجه تهديدات محتملة من قوى دولية وإقليمية، وكذلك كوريا الشمالية واليابان وغيرها، وبحسب ما تمليه اإلرادة 

 الدولية أو ما يلبي متطلبات حماية أمنها القومي. 

 نحو تملك األسلحة النووية في القارة اآلسيوية نجد:ومن بين أهم أسباب السعي 

الشعور بالتهديد واملخاطر التي يفرضها السلوك العدواني لبعض دول الجوار اإلقليمية، يعد الهاجس األول الذي   -

فحيازة األسلحة النووية بالنسبة  –يدفع الدول األخرى إلى البحث عن روادع فعالة تقلل من حدة التهديد أو منعه 
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لكوريا الشمالية يساعدها على امتالك القدرة ملمارسة الضغط على كل من كوريا الجنوبية واليابان لتقليص روابطها 

بالواليات املتحدة األمريكية ، إذ أن إجرائها للتجارب ومن ثم امتالك السالح النووي من شأنه أن يؤمن لها رادع نووي 

 ضد تلك القوى ...

تعرضت لها معاهدة حضر االنتشار النووي  وقصورها الشديد في ضبط مسائل التسلح  االنتقادات الكثيرة التي  -

النووي، وهو األمر الذي جعل بقية الدول تعبر عن امتعاضها الشديد من الصفة التمييزية للمعاهدة والدفع بها نحو 

 تبني برامج نووية سواء كانت لألغراض السلمية أو العسكرية من باب الردع والتحصين.

أيضا مسألة التعاون الدولي والتي أتاحت للعديد من الدول االستفادة من البرامج النووية للدول األخرى الحائزة   -

للبرامج النووية، وتسهيل امتالك التكنولوجيا القادرة على إنشاء برامج مماثلة ولعل أبرز مثال على ذلك التعاون 

 فضل في بعث البرنامج اإليراني في بداياته.اإليراني الروس ي والصيني ، واللذان كان لهما ال

انتشار ما يعرف بالسوق النووية السوداء، وهو األمر الذي جسدته بالفعل  شبكة عبد القدير خان في الباكستان،   -

والتي كان لها دور كبير في نشر التكنولوجيا النووية من جهة، وبث الرعب في دول الجوار من جهة أخرى، نتيجة للشك 

 1في هذه العمليات غير املشروعة.  االنخراطفي صعود قوى نووية غير متوقعة بفعل  الدائم

 ثانيا: البرنامج النووي لكوريا الشمالية: البنية والتطور 

لطاملا عملت كوريا الشمالية على إنشاء وتطوير برنامج نووي خاص بها حيث قدمت طلبات متعددة إلى كل من االتحاد      

للحصول على دعم لتطوير األسلحة النووية إال أن الصين واجهتها بالرفض، أما االتحاد السوفياتي  السوفياتي والصين

سابق وافق على تدريب العلماء النوويين، وبدعم من رئيس مجلس السوفييت نيكيتا خروتشوف شرط أن يكون البرنامج 

 النووي سلمي.

وي لها تحت اسم " يونغبيون " بمساعدة من االتحاد السوفياتي أنشأت كوريا الشمالية أول مفاعل نو  1965وفي سنة      

بدأت كوريا الشمالية  1979وضع املفاعل تحت ضمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفي سنة  1974، وخالل سنة 

اعدات الخارجية، ببناء مفاعل يونغبيون الثاني معتمدة على منتجاتها املحلية بشكل كلي، والتقليل من االعتماد على املس

، وأكدت كوريا الشمالية حينها أن استخدامات املفاعل النووي الخاص بها هو 1987حيث بدأ تشغيل املفاعل سنة 

ألغراض سلمية محضة وهذا بداية من التسعينيات، وانخرطت في معاهدة حضر االنتشار النووي بنية التأكيد على 

الوكالة بالدخول إلى أراضيها والتأكد من سلمية املفاعالت غير أنه تم رفض  سلمية برامجها، وهو األمر الذي سمح ملراقبي

مجلس  إلىمناطق معينة بحجة كونها مواقع عسكرية، وهنا بدأت مسيرة الشك التي أفضت إلى تحويل امللف  إلىدخولهم 

سحاب من معاهدة منع وهدد باالن Kim IL-Sungسونغ  إلاألمن، األمر الذي أثار غضب الرئيس الكوري آنذاك كيم 

بعد كشفها الرسمي ملفاعلها النووي في يونغبيون والذي يعمل على إنتاج  2004االنتشار، وهو ماحدث فعال سنة 

، وفي خضم كل هذه األحداث كانت تجري اتفاقات ومفاوضات بين دول عدة أبرزها الواليات املتحدة 2البلوتونيوم 

                                                           
 على:  12/10/2017تم تصفح املوقع بتاريخ: ، "-كوريا الشمالية أنموذجا -تداعيات االنتشار النووي في آسيا"علي محمد حسين العامري،  - 1

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=27009   
 –، جامعة قاصدي مرباح مذكرة ماستر، -نموذج إيران وكوريا الشمالية -سارة جفال، فعالية النظام الدولي للحد من انتشار األسلحة النووية - 2

 .54،58، ص.ص2016الجزائر،
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ت بالفشل كلها نتيجة اإلصرار الشديد لكوريا الشمالية على حيازة األسلحة النووية األمريكية والصين وروسيا إال أنها باء

، وكل هذه التفجيرات كانت متزامنة 1 2009، ثم عقبتها أخرى سنة 2006وهو ما تحقق فعال مع أول تجربة نووية لها سنة 

عالية الدقة وطويلة املدى مثلما مع وضع برنامج صاروخي ضخم، يسمح بحمل الرؤوس النووية على صواريخ باليستية 

لتأسيس دولة كوريا الشمالية، حيث أصبحت الواليات  68بمناسبة الذكرى ال 2016حدث مع اإلطالق الصاروخي لسنة 

املتحدة بالكامل تحت مرمى الصواريخ الباليستية الكورية وهو األمر الذي أفض ى إلى بروز موجة من التصعيدات من قبل 

 2د اآلن إلى املواجهات املباشرة.الطرفين لم تصل لح

 املحور الثاني: إدارة أوباما واملساعي الدبلوماسية 

بالعديد من املبادرات في التعامل مع القضايا النووية في القارة اآلسيوية، وفضلت نهج التعددية  لقد قامت إدارة أوباما     

يحاول دمج األدوات الدبلوماسية والدولية لتعزيز االستقرار إلدارة الصراعات مع التأكيد على نهج " القوة الذكية" الذي 

اإلقليمي مع األدوات العسكرية، حيث استخدمت إدارة أوباما سياسة " الصبر االستراتيجي "، وهي سياسة تحمل على 

دثات املباشرة مع انتظار كوريا الشمالية التخاذ قرارها بنزع السالح النووي، فقد عقدت إدارة أوباما ثالث جوالت من املحا

، إال أنها باءت بالفشل بعد إطالق كوريا الشمالية للقمر الصناعي 2012إلى فيفري  2011نظيرتها الكورية من جويلية 

الخاص بها، وقد كانت سياسة أوباما تنطوي على مزيج من العناصر: التمسك بهدف نزع السالح النووي الكوري وتعزيز 

نتشار النووي ودعم الردع ضد االستفزازيات الكورية الشمالية التقليدية، فقد أعطت الجهود املبذولة في مكافحة اال 

كوريا الشمالية مثاال واضحا لتحدي سياسات الواليات املتحدة األمريكية وانتهاك قرارات مجلس األمن التي تحظر كوريا 

 ليستية.الشمالية من إجراء اختبارات من أي نوع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البا

وقد سعت  الواليات املتحدة إلى حل األزمة النووية من خالل الدبلوماسية السلمية متعددة األطراف، وذلك بالتعاون      

 3 مع كل من اليابان والصين وروسيا وغيرها من الدول املجاورة واألقرب من حيث الخطورة على املجال الكوري الشمالي.

ف األمريكي قد اتسم بالطابع الدبلوماس ي التفاوض ي ، حيث أن سياستها هذه لم تتغير منذ ويمكن القول أيضا أن املوق    

، -حيث سيتم التطرق الحقا إلى التصعيد األمريكي في عهد إدارة ترامب –إلى نهاية إدارة أوباما وربما أكثر من ذلك  1993

دة وكذا لتداخل املصالح األمريكية االقتصادية وهذا ملا تشكله كوريا الشمالية من تهديد مباشر على الواليات املتح

 والعسكرية والسياسية واألمنية مع دول شمال شرق آسيا.

والجدير بالذكر أنه وبرغم االحتياط الزائد عن حجمه في خضم إدارة باراك أوباما لألزمة إال أنه لم يشهد أي      

أن تصرف كوريا الشمالية وعملية تطويرها األمن :" ملجلس 6141تصعيدات مباشرة، حيث صرح هذا األخير في الجلسة 

، وقد دعا الرئيس األمريكي الدول املجاورة لكوريا 4"يؤكد على ذلك 1874لألسلحة النووية لها عواقب كثيرة، والقرار 

أن يكون  الشمالية بالتحرك من أجل إنهاء هذه األزمة النووية التي حتما سيتأثر بها الجميع، وخاصة الصين ودعوتها إلى

                                                           
 .463، 462،  ص.ص.(2012مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: )، القدرات النووية العسكرية لكوريا الشماليةشانون كايل وآخرون،  - 1
 .59سارة جفال، مرجع سابق، ص. - 2
  10/10/2017تم تصفح املوقع بتاريخ: ، "2016إلى  1993سياسة الواليات املتحدة تجاه البرنامج النووي لكوريا الشمالية من "ساندي ادوارد،  - 3

http://democraticac.de/?p=35772  

 .2009، 04/ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، ص.االنتشارمجلس األمن، عدم تقرير    4 -
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" إن تصرفات كوريا الشمالية تهدد شعوب شرق آسيا وتشكل انتهاكا لديها نفوذ قوي بشأن األزمة حيث صرح بقوله: 

 1فاضحا للقوانين الدولية وتخالف التعهدات السابقة التي قطعتها ، كما تشكل انتهاكا لقرارات مجلس األمن "

أن املوقف الكوري اتسم بالتجاهل لكل املحاوالت سواء كانت مفاوضات وقد استمر هذا املسعى وبوتيرة متصاعدة إال     

أو تهديدات أو حتى من خالل فرض العقوبات االقتصادية املتزايدة والتي سمحت بتدني مستويات املعيشة داخل كوريا 

سية وأمنية نذكر الشمالية، وكل هذا في سبيل تطوير قدراتها النووية والصاروخية معللة ذلك بأسباب اقتصادية وسيا

 منها: 

سعيها إلى امتالك رادع قوي ضد القوات األمريكية املوجودة قواعدها العسكرية في كل من كوريا الجنوبية  -

 واليابان.

رغبتها في مواجهة التفوق الكوري الجنوبي في األسلحة ذات التقنيات العالية التي تزودها بها الواليات املتحدة  -

 األمريكية.

ية ترى في امتالكها السالح النووي قوة دبلوماسية تساند نظامها السياس ي وتستطيع من خاللها كوريا الشمال -

إرغام املجتمع الدولي على أخذها بعين االعتبار، وهو ما يعطيها أيضا القوة التفاوضية، التي تجعلها في محادثات 

 مباشرة مع الواليات املتحدة األمريكية. 

 لوجيا الصواريخ الباليستية فإن لكوريا الشمالية أسباب عدة: أما فيما يتعلق بتطوير تكنو 

بداية هي بحاجة إلى تطوير مدى الصواريخ لديها لتطال كافة األراض ي اليابانية، وهو ما سيجعلها قادرة على  -

استهداف جميع القواعد األمريكية في اليابان، وهو األمر الذي سيحول دون استخدام القوات األمريكية لهذه 

 القواعد في حال اندالع مواجهة عسكرية ألنها ستكون ضمن دائرة االستهداف.

كما تسعى كوريا الشمالية إلى تطوير مدى صواريخها لتطال أكبر جزء من األراض ي األمريكية، على أمل أن يؤدي   -

 ذلك إلى امتالكها عوامل ردع كافية من شأنها منع تفكير األخيرة بشن هجوم ضدها في املستقبل.

بالحصول على أكبر قدر ممكن من  –كما سبق وأشرنا  -تطوير تكنولوجيا الصواريخ يعظم من قدرتها التفاوضية -

 املزايا في مجال املساعدات االقتصادية.

تعد مبيعات الصواريخ مصدر دخل مهم من العمالت الصعبة للحكومة الكورية وأن تحسين وتطوير هذه   -

 2جم العمالت الصعبة الوافدة للدولة.الصواريخ يزيد من مبيعاتها ومن ح

 املحور الثالث:  الخطاب التصعيدي في عهد ترامب

 أوال: إدارة ترامب لألزمة الكورية وبوادر التهديد والوعيد      

                                                           
  (.2013)، 4133، العدد مجلة الحوار املتمدن، "كوريا الشمالية وسياسة التصعيد النووي"محمد ولد فاضل،  - 1
 سابق.علي محمد حسين العامري، مرجع  - 2
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لقد تصاعدت حدة التصريحات العدائية والتهديدات املتبادلة بين الواليات املتحدة األمريكية وكوريا الشمالية إلى       

، ووصل األمر إلى حد 1953توى لم تبلغه في تاريخ العالقات املتوترة بين البلدين منذ انتهاء الحرب الكورية سنة مس

صاروخين باليستيين  إطالقالتهديد املتبادل بحرب نووية مدمرة، فقد بدأ التصعيد مع إجراء كوريا الشمالية تجربتي 

واليات املتحدة األمريكية وقرارات دولية كثيرة، وتزامن ذلك مع تقدير ، متحدية بذلك ال2017عابرين للقارات في جويلية 

رجح نجاح بيونغ يانغ في تطوير رؤوس نووية صغيرة يمكن تحميلها على  2017جويلية  28استخباراتي أمريكي صادر في 

ية كاملة، كما أشار تقدير صواريخ عابرة للقارات، وهو ما يعني تجاوز عتبة رئيسة في طريق تحول بيونغ يانغ إلى قوة نوو 

، وإضافة إلى 1استخباراتي آخر إلى أن كوريا الشمالية قد تكون رفعت مخزون ترسانتها من القنابل النووية إلى ستين قنبلة

ذلك فإن مسئولين في االستخبارات األمريكية باتوا مقتنعين بأن كوريا الشمالية أصبحت تملك القدرة على إنتاج محركات 

أنها ليست في حاجة إلى استيرادها، كما أعرب األمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسة نقاش في صواريخ ، و 

عن قلقه  –منتدى إقليمي عقد في منتجع بحيرة بليد في سلوفينيا بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية أكبر اختبار نووي لها 

ؤكدا أن " برنامجها النووي أصبح تهديدا شديد الخطورة ووصل إلى بعد وتخوفه الشديد من التحدي الكوري الشمالي، م

 .2جديد بعد تطوير بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ طويلة املدى يمكنها حملها "

وأمام هذه التطورات املقلقة بادرت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى تشديد الضغوط على نظام كيم جونج       

أون، وردا على تجربتي إطالق الصاروخين الباليستيين فرض مجلس األمن التابع لألمم املتحدة بإجماع أعضائه الخمسة 

يانغ، وتستهدف العقوبات تخفيض عائدات الصادرات الكورية ، عشر بما في ذلك روسيا والصين عقوبات جديدة بيونغ 

والتي تبلغ نحو ثالثة مليارات دوالر سنويا بنحو الثلث، وبمقتض ى هذا القرار فإنه سيتم حظر صادرات كوريا الشمالية 

الحالية من  من الفحم والحديد الخام والرصاص الخام واملأكوالت البحرية، كما أنه يحظر على الدول زيادة األعداد

الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، ويحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها ، وأي استثمار جديد في مشروعات 

مشتركة حالية، غير أن موافقة الصين على هذا القرار والتزامه كان أكبر ضربة وجهت إلى نظام بيونغ يانغ، إذ تعد الصين 

الصين موافقتها على التزام حظر االستيراد الحديد الكوري الشمالي والرصاص  أكبر شريك تجاري له، وقد أعلنت

والفحم، وقد جاءت املوافقة الصينية في ظل تهديدات إدارة ترامب للصين بالتصعيد معها في ملف العالقات التجارية 

رت فيه إدارة ترامب مذكرة تدعوها املختلة بين الطرفين، وأعلنت بكين التزامها قرار مجلس األمن في اليوم ذاته الذي أصد

إلى التحقيق في انتهاكات حقوق امللكية الفكرية، وكان الفتا أن ترامب لم يتردد في محاولة استمالة الصين، عندما أعلن أنه 

 إذا قامت بكين بمساعدة الواليات املتحدة في امللف النووي لكوريا الشمال، فإنه يخفف انتقاداته لها في مجال التجارة

 املتبادلة بينهما. 

وبالتالي فإن ما ميز التعامل األمريكي مع األزمة الكورية في هذه الفترة هو سياسة "املد والجزر" للخطابات املتتالية       

والفورية والتي يمكن القول عنها أنها ال تتسم بأي نوع من العقالنية وهذا ما تجسده العديد من املواقف، حيث استنكرت 

قرار العقوبات الدولية لتعلن بيونغ يانغ في بيان صادر لها أنها "محاولة لخنق أمة " ،  2017أوت  8مالية مثال في كوريا الش

                                                           
1
 - Joby Warrick , Ellen Nakashima and Anna Fifield,"north Korea now making missile- ready nuclear weapons, 

U.S analysts say," The Washington post  ,)2017(, at : www.wapo.st/2vr7qte  
  10/10/2017تم تصفح املوقع بتاريخ : ، "الدولية لطاقة الذرية: البرنامج النووي لكوريا الشمالية تهديد خطيرالوكالة "، NRTشبكة  - 2

http://www.nrttv.com/AR/Detail.aspx?Jimare=57262  
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وحذرت بأن ردها سيكون ماديا وبال رحمة عبر تعبئة كل قدراتها الوطنية، وفي اليوم ذاته كان ترامب يرد على التهديد 

لية أال توجه أي تهديدات أخرى إلى الواليات املتحدة األمريكية، وإال ستقابل الكوري بقوله أن: " من األفضل لكوريا الشما

بنار وغضب وقوة لم يشهدها العالم من قبل قط" . لتنطلق بذلك حرب تصريحات وتهديدات متبادلة وغير مسبوقة في 

 1مستواها وحدتها من قبل .

نادى به ترامب من خالل تصريحاته وتهديداته، كان انفراديا ويمكن القول أيضا أن قرار احتمال الحرب الذي دائما ما      

لغاية إعالن مؤسسة البانتاغون أو وزارة الدفاع األمريكية عن تحليق قاذفات أمريكية بالقرب من الساحل الشرقي 

اإلطالق لم  لكوريا الشمالية إلثبات وجود الخيار العسكري ملواجهة أي تهديد، وقالت أن الرحلة كانت في أبعد نقطة على

  2تبلغها أي مقاتلة أو قاذفة أمريكية في القرن الحادي والعشرين في شمال املنطقة منزوعة السالح بين الكوريتين.

 املقاربة األمريكية الجديدة في التعامل مع األزمة النووية لكوريا الشمالية: 

زمة الكورية تخللتها مالمح سلوكية للرئيس ظاهريا يمكن القول أن هناك بوادر لظهور مقاربة جديدة للتعامل مع األ 

 األمريكي دونالد ترامب: 

ترامب وخالفا للرؤساء األمريكيين الثالثة الذين سبقوه وتعاملوا مع امللف النووي الكوري الشمالي لديه استعداد  -

صريحاته، في حين للتصعيد اللفظي وربما أكثر من ذلك حيث جرت العادة أن يرفع نظام بيونغ يانغ حدة شعاراته وت

 كان يكتفي الرؤساء األمريكيون بإهماله وتشديد الضغوط عليه.

أن ترامب ومعه املؤسسة التقليدية الدبلوماسية والعسكرية واألمنية باتوا مقتنعين أن سياسة الصبر االستراتيجي  -

 وبفعالية. لم تؤت أكلها بالتالي من الضرورة التحرك وفق خطط مدروسة ألجل إدارة األزمة الكورية

كما أن ترامب لديه استعداد أكثر من سابقيه للمض ي أبعد في الضغوط على الصين التخاذ قرارات مناهضة  -

 للموقف الكوري من برنامجه النووي، وبالتالي أصبح الضغط عليها بمثابة الورقة الرابحة في يد النظام األمريكي.

مدى فاعلية إدارة ترامب لألزمة النووية ألنها في بدايتها بالرغم من وجدير بالذكر القول أنه من الصعب الحكم على       

نجاحه النسبي في تحقيق العديد من املكاسب منها ردع كوريا الشمالية نوعا ما عن توجيه التهديدات الخطابية إلى 

  3وري الشمالي.الواليات املتحدة األمريكية، وكذا النجاح في جذب الصين لدعم املوقف األمريكي ضد النظام الك

 خاتمة: 

وفي الختام يمكن القول أن سعي دول جنوب شرق آسيا إلى امتالك الترسانة النووية هو ناتج عن حاالت التوتر الدائم      

واألزمات املتعددة التي تشهدها املنطقة والتي تفتح املجال للشك الدائم والتخوف املستمر من قيام حرب نووية فعلية 

حقيقيا في حال امتالك أي دولة للسالح النووي، غير أن التهديد الفعلي ليس فيما بينهم، وهو األمر الذي يعد رادعا 

إقليميا فحسب لكن تزايد القوة النووية للدول الكبرى وخاصة الواليات املتحدة األمريكية يجعل هذه الدول دائما في 

                                                           
 .12-10، ص،ص(2017املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  قطر:) ،الكوري الشمالي وآفاقه –األمريكي خلفيات التصعيد أسامة أبو أرشيد،  - 1
 ،  02ص.،2017، وزارة الدفاع األمريكية : طائراتنا املقاتلة حلقت قرب حدود كوريا الشمالية،  BBCتقرير قناة  - 2
 .12نفس املرجع السابق، ص. - 3
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يها لنهج التحدي والسعي نحو مفترق الطرق بين التحدي واالستسالم ، وهو األمر الذي سارت فيه كوريا الشمالية بتبن

التطوير الدائم لبرنامجها النووي ما جعلها في صدام دائم مع القوة األمريكية، السيما في كل من عهدتي أوباما األولى 

والثانية وعهدة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب، وارتبطت حدة تطويرها هذه مع كيفية إدارة األزمة من قبل هاذين 

، حيث تميزت األولى بالدبلوماسية والتفاوض السياس ي  أكثر والذي أدى في األخير إلى تزايد نسبة التفجيرات األخيرين

النووية ، أما إدارة ترامب والتي حملت الكثير من التهديد والوعيد وضعت البلدين في مواجهة عسكرية غير مباشرة توحي 

 فيها هو الخاسر.باحتماالت حرب نووية محدودة بطبيعة الحال الرابح 

بما أن التعاطي الدبلوماس ي مع امللف الكوري الشمالي في وهو ما يؤكد صحة الفرضية التي انطلقنا منها في البداية: 

عهد أوباما قد أفض ى إلى املزيد من التفجيرات النووية والصاروخية، فإن التعامل والتهديد العسكري في عهد دونالد 

 االت حرب فعلية.ترامب وضع البلدين أمام احتم
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Iraqi political decision making after 2003

خيرهللا سبهان عبدهللا الجبوري  

 جامعة املوصل/ كلية العلوم السياسية          

خص kheralla_aljuboury@yahoo.comالبريد االلكتروني:            

 

 

 

 

مقدمة

  عملية صنع القرار السياس يتحتل 
ً
 ألنها تتعلق دائما

ُ
مكانة متميزة في التحليل السياس ي املعاصر, نظرا

بتصميم األهداف وتشكيلها, بقصد تكريس بعض النتائج لدعم هذه االهداف وتوطيدها. كما أن القرار 

 في توجيه التفاعالت الثقافية واالجتماعية والتحديث السياس ي, وفي عمليات 
ً
 رئيسا

ً
السياس ي يؤدي دورا

: امللخص ) باللغة العربية (

 بتصميم 
ً
 ألنها تتعلق دائما

ً
تتبوأ عملية صنع القرار السياس ي مكانة بارزة في التحليل السياس ي املعاصر, نظرا

واالختيار على صعيد األغراض والوسائل بقصد تكريس بعض النتائج لدعم هذه األهداف األهداف وتشكيلها, 

 في توجيه التفاعالت الثقافية واالجتماعية والتحديث السياس ي, 
ً
 رئيسا

ً
وتوطيدها. كما أنًّ القرار السياس ي يؤدي دورا

معات تواجه في مراحل مختلفة من تاريخها وفي عمليات التغيير االجتماعي التي تمر بها املجتمعات املعاصر, ألن املجت

منعطفات واحتماالت متعددة للمستقبل, يتم رسم معاملها األساسية عبر قرارات سياسية تمس الحاضر وتغير الواقع 

 وتمتد بآثارها إلى املستقبل.

اتخاذ القرارالكلمات املفتاحية: مفهوم القرار,

Abstract

Political decision making process has a significant status in the modern political analyzing, due to its 

relevance with designing and formatting goals and choosing purposes and methods in order to devote some 

results to support those goals and strengthening them. Political decision has a major role in orientation of 

cultural & social reactions and political modernization,  in addition to social modification of modern 

societies which opposite several futuristic possibilities, the main features of modern societies would be 

designed by Political decisions that dealing with present, changing reality and expanding to the future. 

Key words: Concept of  Decision, Making Decision
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ر االجتماعي التي تمُر بها املجتمعات املعاصرة, ألن املجتمعات تواجه في مراحل مختلفة من تاريخها التغيي

قرارات سياسية تمُس الحاضر وتغير عبر  منعطفات واحتماالت متعددة للمستقبل, يتم رسم معاملها األساسية

أبرز وظائف النظام السياس ي, أي  الواقع وتمتد آثارها إلى املستقبل. وعملية صنع القرار السياس ي هي احدى

الوظيفة اإلستجابية والتحويلية, التي تكمن في العالقة بين النظام ومحيطه, ومدى استجابة هذا النظام 

للمطالب املوجهة إليه, والتي تعتمد على عوامل بنيوية وثقافية وهكذا. ومن ثم فإن طبيعة النظام السياس ي 

صنع القرار السياس ي ودرجة الرشد والعقالنية فيها, أي أن اآللية املتبعة في عملية عبر  تحدد, بالدرجة االولى,

 صنع القرار السياس ي هي معيار اساس ي للتمييز بين األنظمة السياسية.

تطور الدولة إذ ان القرار  ودوره فيتكمن اهمية البحث في ابراز اهمية صنع القرار السياس ي  همية البحث:أ

التعرف على قنوات تكون نتائجه ايجابية, كما تتركز في  وواضحةعلى اسس سليمة السياس ي الفعال املبني 

 .2003بعد عام  صنع القرار السياس ي العراقي

تعد عملية صنع القرار السياس ي من املراحل املهمة والضرورية لتطور الدولة, وتختلف عملية  فرضية البحث:

إذ تعد عملية اتخاذ القرار بمثابة الخطوة االخيرة والنهائية لعملية صنع  ,صنع القرار عن عملية اتخاذ القرار

القرار. لذلك كان من الضرورة الالزمة على صانع القرار السياس ي االستعانة واالسترشاد بآراء وخبرات اصحاب 

ير من في كث –االختصاص على مختلف املستويات, وذلك ألن العقل البشري مهما بلغ إال انه ال يستطيع 

بكيفية وضع الحلول املناسبة لها. وعلى ضوء ذلك أو  االحاطة بكل املشكالت التي قد تواجه املجتمع –االحيان 

 يمكن بلورة فرضية البحث بالتساؤل التالي:

 .؟ وكيف يتم صناعة القرار السياس ي العراقي؟ما هي العوامل املؤثرة في عملية صنع القرار السياس ي

  إلىالبحث  يهدفأهداف البحث: 
ً
التعرف على العوامل املؤثرة واملتغيرة في حالة صنع القرار السياس ي. فضال

هذه املتغيرات املثيرة للجدل التي تحول دون دراسة  عبر عرف على القيود والضغوط السياسيةعن الت

 استقاللية القرار السياس ي العراقي.

ستقراء اي يبدأ من الذعتمدنا على املنهج االستقرائي الواقعي الغرض تحقيق فرضية البحث  منهجية البحث:

الواقعية من أجل الحصول على نتائج علمية يمكن أن تشكل  القرارات السياسيةدراسة و الواقع السياس ي 

 تعميمات فكرية سياسية يستفاد منها, 
ً
عن استخدام منهج اتخاذ القرار السياس ي الخارجي الذي يركز  فضال

, ثم متغيرات موضوعية ومعرفية واثرها في كيفية تعامل صانع القرار مع املواقف السياسيةعلى مجموعة 

 املنهج التاريخي والعلمي للوصول إلى نتائج أكثر صحة ودقة وموضوعية. استخدام

  مطالب أربعةانتظم البحث في  هيكلية البحث:
ً
. وجاء نظري  اطاراالول  املطلبعن مقدمة وخاتمة,  فضال

فيتناول العوامل املؤثرة في عملية  ,لثالثا املطلبما أ .مراحل عملية صنع القرار السياس يلثاني ليبين املطلب ا

 .2003بعد عام صنع القرار السياس ي العراقي  آلية الى لرابعا املطلبصنع القرار السياس ي, في حين يتطرق 
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 إطار نظري  :القرار السياس ي املطلب األول:

  العشرين القرن  خمسينيات مرحلة شهدت
ً
  نموا

ً
 اصبح القرار الن ,القرار صنع دراسة مجال في متزايدا

  يشكل
ً
 بافتراض 1954 عام رونزو  وزميلة سنايدر البروفسور  جاء فقد السياسية العملية في مركزيا عنصرا

 وزمالئه على سنايدر اقترح فقد الخارجية السياسة قرارات دراسة في ثورية فكرة بأنه آنذاك الكثيرون عده

 كما ,دراساتهم محصلة من واالستفادة العامة واالدارة واالقتصاد االجتماع بعلماء االقتداء علماء السياسة

  تشكل القرارات ان بحقيقة السياسة علماء يقر اقترح ان
ً
 عملية طبيعة تفهم ولغرض(1). السلوك من نمطا

 بها يقصد وماذا هذه العملية ماهية دراسة الى سنعمد ومالبسات قوى  من بها وما يحيط صنع القرار السياس ي

 هذا في سنتناول  لذا العملية هذه جوهر دراسة في الدخول  لغرض عامة بصورة السياسية دالالتها وماهي

 :ما يلي االطار

 
ا
 القرار مفهوم: اول

اآلن قرار أي انتهى وثبت القرار في اللغة هو ما قرَّ عليه الرأي في الحكم في مسألة, فيقال صار األمر إنَّ 

َرر أي جعل الش يء في قراره وفي قوله تعالى )) ثم جعلناه نطفة في قرار 
َ
القرار املستقر في االرض. والقرار من ق

 ان الشك . (3), وكلمة القرار تعني القطع أي قطع عملية التفكير وهي عملية اختيار تقود إلى فعل معين(2)مكين((

 امر هو السياسة علم في والباحثين املختصين جميع بين القرار ملفهوم علية ومتفق محدد تعريف على الوقوف

 ولذلك الفكرية مدارسهم وتعدد واختالف والفقهاء الدارسين تعدد بسبب الية التوصل بمكان الصعوبة من

استجابة في مرحلة معينة  الذي يعتبر القرار" جان وليم البيير,تعريف  .بينها من كان عديدة تعاريف وضعت

تنافس وترتيب هذه املطالب مع بقية مدخالت هذا  النظام السياس ي ومحصلةالى للمطالب التي توجه 

 وال يفترض القرار مفهوم "بريشر" ويقول  ,باملوقف ترتبط التي املخرجات عن تعبير هو والقرار .(4)"النظام

 .النسبي التأكد عدم اطارأو   املحدد املجهول  اطار ضمن عمل مجال اختيار بأنه القرار يعرف كما .(5)يحدد

 فهو القرار صاحب عليه يستقر ما هو القرار ان الدولية العالقات كتابه في نعمة هاشم كاظم الدكتور  ويرى 

 ذهني فيه يتأمل قرار لصاحب واع   موقف
ً
 .(6)فكرة في خياراتأو  بديلة قرارات في ا

: مفهوم القرار السياس ي
ا
 ثانيا

القرار السياس ي, وهو الذي يوضع من قبل القيادة العليا في النظام السياس ي, و املؤسسات 

الدستورية التي تتولى اتخاذ قرارات سياسية تتحدد بموجبها القواعد واملبادئ املوضوعية التي ترشد وتوجه 

هذا الخصوص يعرف سلوك املرؤوسين في اتخاذ القرارات التنفيذية لعالج املشكالت التي تعترضهم, وفي 

القرار السياس ي على انه :) ما تختار الحكومة أن تفعله أو ما ال تفعله لضبط الصراع داخل املجتمع أو إدارة 

وهذا التعريف ينطبق مع التعريف الذي قدمه "دافيد أستون" حينما ربط  .(7)الصراع مع مجتمعات أخرى (

                                                           
)بغداد:   منشورة غير ماجستير رسالة ,2003 العراق انموذج االمريكية الخارجية السياسة في القرار صنع عملية, محمد شامل عبدالخالق ((1

 .5 ص, (2005,  كلية العلوم السياسية, بغداد جامعة
  .13القرآن الكريم, سورة المؤمنون, اآلية رقم (2) 

 .529-528, ص ص(1979دار الكتاب العربي, )بيروت:  1, طمختار الصحاحمحمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي,  ((3
 , العدد االول21, المجلد ية القانونيةدمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصا, "دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي"احمد ناصوري,  ((4

 .275, ص(2005)
 .94ص, (1993 ,العربية الوحدة دراسات مركز)بيروت:  العربي الوطن في القرارات صنع في االتصال وسائل دور, حمادة ابراهيم بسيوني ((5
 .76، ص(1987 شركة اياد للطباعة،)بغداد:  العالقات الدولية, ةكاظم هاشم نعم ((6

 .40, ص(2012والتوزيع, دار الحامد للنشر )عمان:  القرار اإلداريرابح سرير عبد هللا ,  (7)
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إن القرار السياس ي :هو)ما تريد الحكومة أن تفعله وما ال  القرار السياس ي بالسلطة العامة في الحكومة, وقال

. ويعرف القرار السياس ي ايضا, بأنه جوهر العملية السياسية , وال توجد عملية سياسية دون (1)تريد أن تفعله(

 .(2)منتوج نهائي لها, وهذا املنتوج هو القرار السياس ي

 ثالث
ا
 القرار صنع عملية مفهوم: ا

أو  ( ومحيط يحف بالقرار من قبل ومن بعدAgentالقرار تجر  بين طرفين, طرف يقرر )إن عملية صنع 

 األشخاص املخولين في اإلفصاح عن مضمونها باألفعال عبر(, والطرف املقرر هي الدولة Environmentبيئة )

والقرارات. أما البيئة فتكون ذات بعد زماني ومكاني, فهناك البيئة السابقة للقرار وتكون في ذهن صاحب القرار 

وخارجه أي بيئة سيكولوجية وبيئة موضوعية, أما البيئة الالحقة للقرار فهي األخرى ذات بعد سيكولوجي 

 Decision- Makingالقرار ) وموضوعي, وهذه السلسلة من املعطيات املتواصلة تشكل عملية صنع

Process)(3). وهو ,القرار صانع يمارسها التي االساسية الوظيفة هي القرار صنع عملية ان ذلك من ويتضح 

 معينه مشكلةأو  عن موقف والتقارير والبيانات املعلومات جمع عبر وذلك ,الدولة في موظفأو  مسؤول اعلى

 .املشكلةأو  املوقف مع يتناسب بقرار والخروج ودراستها وتحليلها

 رابع
ا
 القرار اتخاذ عملية مفهوم: ا

 هيكل في املشاركون  يستعملها التي واالساليب القواعدمن  مجموعة نهابأ القرار اتخاذ بعملية يقصد

اتخاذ القرار هو عملية إنَّ و  (4).معينة مشكلة لحل معينة ختياراتاأو  معين، اختيار لتفضيل القرار اتخاذ

والتقييم الدقيق ملجموعة من البدائل في ظل ظروف وتوقعات معينة, واختيار افضلها للوصول إلى املفاضلة 

إن اتخاذ القرار يعني في التعريف املبسط االختيار بين عدد من و .(5)اتخاذ هدف محددأو  حل مشكلة قائمة

عملية اتخاذ القرار هي نشاط ذهني, فكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البديل  ,ومن ثم فإن .(6)البدائل املتاحة

متخذ القرار في سبيل  العملية املتتابعة التي يستعملها األنسب للمشكلة على أساس مجموعة من الخطوات

في ضوء  متخذ القرار هو الذي يختار القرار الذي يناسبهإن و  .(7)لى اختيار القرار األنسب واألفضلالوصول إ

 وال يحق
ً
, .(8)له أن يتجاوز هذه الشروط الشروط املوضوعة مسبقا  فإنَّ

ً
عملية اتخاذ القرار عملية عقالنية  إذا

 كلة من اجل تحقيق الهدف املنشود.تتضمن اختيار أفضل الحلول املمكنة واصدار حكم يتعلق باملش

                                                           
 .104, ص (2010دار الراية للنشر والتوزيع)عمان:  جلدة االستراتيجيات الحديثة إلدارة األزمات في ظل عالم متغير ,نقال عن: سليم بطرس  (1)

 .279, ص(1987دار مجدالوي للنشر والتوزيع, ,) عمان:  3ط, مقدمة إلى علم السياسةعبد المعطي محمد عساف,  (2)

 .293–292, ص ص)بال سنة(, العدد السابع مجلة مدد االداب, "صنع القرار السياسي االمريكي"ياسين محمد وانس اكرم,  ((3
مركز دراسات الدولية واالستراتيجية, , دراسات دولية, "العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية"الكفارنة،  عارف احمد ((4

 .18، ص(2009) واالربعون العدد الثاني
, محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا في جامعة محمد الشريف "محاضرات نظرية القرار: الجانب النظري"عابدي محمد السعيد, ( (5

 .4ص , 2015, السنة األولى, الجزائر, كلية العلوم االقتصادية والتجاريةسوق اهراس,  –مساعدية 
جامعة محمد االول, كلية العلوم القانونية ) المغرب:  , اطروحة دكتوراه غير منشورةالسياسة الخارجية المغربية صنعسعيد الصديقي,  ((6

 .5ص, (2002واالقتصادية واالجتماعية, 
, اديةسسة االقتصالملتقى العلمي الدولي صنع القرار في المؤ, "ثقافة المنظمة كاحد العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار"شتاتحة عائشة,  ((7

 .3ص , (2009ابريل  15-14) جامعة عمار ثليجي باالغواط
, رسالة ماجستير غير العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفين في صنع القرار وعالقته بمستوى أدائهمفيصل بن فهد بن محمد البراهيم,  ((8

 .7ص, (2008الدراسات العليا قسم العلوم االدارية, جامعة نايف العربية للعلوم االمنية, كلية ) الرياض: منشورة, 
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 السياس ي القرار صنع عملية : مراحلاملطلب الثاني

 هذه بدراسة املتخصصين نظر وجهات تباينت إذ القرار مفهوم شأن شأنها القرار صنع عملية مراحل إن

 :رئيسية  مراحل بثالث تمر انها الى ذهب من فمنهم القرار صنع عملية بها تمر التي املراحل ما هي حول  العملية

 هناك الرأي هذا ومقابل .(1)التطبيق ومرحلة ,االختيار مرحلة اي ،القرار اتخاذ مرحلةو  ,االعداد مرحلة وهي

خرى  نظر وجهة
ُ
 بينها فيما ومتفاعلة االخرى  عن واحدة منفصلة مراحل بسبع تمر القرار صنع عملية أن ترى  أ

   :هي املراحل هذه الوقت ذات في

: وجود الحافز
ا
 اول

 هنا يكون  وقد ما، مشكلة يعكس مما القرار صنع عملية لهيكل الخارجية البيئة في حافز هناك نأ عنيي

 به تقوم معين سلوك نتيجةأو  )الخ... فيضانات, زالزل ( الكوارثمثل  الطبيعية البيئة في تغيرات نتيجة الحافز

 املرحلة تبدأ وهنا .القرار صنع لعملية املباشر السياق يخلق أنه هو الحافز وأهمية الخارجية، القوى  إحدى

 في االساس نقطة يعكس وجود الحافز نأ مقلد ي صبر  اسماعيل الدكتور  ويرى  .القرار صنع مراحل من االولى

أي تحديد املشكلة ومنحها تفسيرات مناسبة معبرة عن جميع الحقائق التي , (2) القرار السياس صنع عملية

تدور حولها وذلك باإلجابة على االسئلة, ما الذي يحدث بالضبط؟ هذا االمر يقود إلى أن صانع القرار سيركب 

 .(3)تصورات متباينة حول أبعاد املشكلة والتي تقدم لصانع القرار السياس ي مفتاح يساعده على بناء القرار

 :
ا
 للحافز القرار صانع ادراكثانيا

 صانع القرار يدرك ومالم الحافز، لهذا القرار متخذ رؤية في تحصل ظاهرة هو القرار صانع دراكإ إن

 دراكإ نفإ القرار، صانع عن مستقلة موضوعية ظاهرة الحافز كان ذاوإ تأثير، له يكون  فلن الحافز، هذا

 ادراك على القرار صنع دارسو ويطلق الحافز هذال القرار صانع رؤية في تحصل ذاتية عملية هو القرار صانع

 (4).القرار صنع مناسبة الحافز

 :
ا
 البدائل عن البحثثالثا

 املواقف حدأ على املترتبة املشكلة حل على القدرة ذات الخاصة الصيغة عن البحث عملية بها ويقصد

 (5).ممكنة خسارة بأقل املطلوب هدفها الدول  إلحدى يحقق بشكل الخارجية السياسية

                                                           
 .128, ص(2009 جامعة بغداد,)بغداد:  الخارجية السياسة, النعيمي للمزيد من التفاصيل حول المراحل الثالث انظر: احمد نوري( (1
 .148ص، (1982الكويت،  جامعة)الكويت: مقارنة،  تحليلية دراسة ,الدولية السياسة نظرياتمقلد،  صبري اسماعيل ((2

جامعة )الجزائر: , رسالة ماجستير غير منشورة, دور الفواعل غير الرسمية في تقويم السياسة العامة المحلية في الجزائرمهدي زغرات,  ((3

 .31, ص (2014بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية,  –محمد خضير 
 .135، ص(2012 عالم الكتب المصرية,)القاهرة:  ،1، طالعربي الوطن في السياسي القرار وصنع الصحافةحمادة،  ابراهيم بسيوني ((4

 العراق انموذج الضغط وجماعات الشركات االمريكية المتحدة لوالياتل واالستراتيجي السياسي القرار صنع آليةزكريا،  آل عبدالقادر معن( (5

 .52 ، ص(2005 والتعليم، النشر للطباعة الصقر دار)بغداد: 
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 :
ا
 القرار اتخاذرابعا

 دقيقة مفاضلة عملية جراءإ لىإ يتجه ، نتائجها ويقارن  قيمها ويحلل البدائل القرار صانع يحدد نأ بعد

 على قدرة واالكثر االفضل البديل بينها من يختار ثم .متشابه أو  واحدة بقيمة االقلعلى  يتمتعان بديلين بين

 (2):وهي  حالتين من حالة يجسد البديل واختيار (1).ممكنة خسارة بأقل املطلوب الهدف نجازإ

 .هدفه يحقق ما االخرى  البدائل في يجد لم القرار صانع نأ ماإ .1

  بدائل في القرار صانع بحث عدم وأ .2
ُ
 ضيقمثل  مختلف ألسباب هدفه تنجز له خرى أ

 . الوقت

 

 

 

 :
ا
 رالقرا تنفيذخامسا

 أ التنفيذ عملية وتستند .الفرعية القرارات من سلسلة يتطلب التنفيذ نإ 
ً
 هذا, االداري  الجهاز لىإ ساسا

 هذا اهداف الى بالنسبة رؤيةال ووضوح حيوية من القرار يتطلبه تنفيذ ما االحيان بعض فيقد ينقصه  الجهاز

 (3).للقرار االصلية االهدافأو  الهدف وتشوية التنفيذ عملية تخبط الى الحال بطبيعة ويؤدي ، القرار

 :
ا
 القرار تقييمسادسا

 الدراسات في القرار صنع منهج يتبنى من بها يقوم نأ ينبغي ضرورية عملية القرارات تقييم يعد

 :4) )املعاير من لعدد التقييم ويخضع ,السياسية

 .سليمة؟أو  مشوهة ناقصة، مأ كاملة هي هل القرار، صانع لدى املتوفرة  املعلومات حالة .1

 حدث من ومع ودراسة، مشاورات بعد القرار اتخذ القرار , هل اتخاذ في املشورة درجة .2

 .التشاور؟

 .القرار لحاحإأو  هميةأ .3

                                                           
 .53، صالمرجع نفسه ((1
 .168، ص (1979) 2الثاني، العدد ، المجلدوالسياسية القانونية العلوم مجلة، "الخارجي السياسي القرار اتخاذ عملية في" الرمضاني, مازن ((2
 .136ص ,القرار وصنع الصحافة ، بسيوني ((3
 .91ص, االتصال وسائل دور ، بسيوني( (4
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 وبأية تحقق قد القرار من الغرض كان ذاإ ما البحث هذا ويتضمن ونتائجه القرار آثار .4

 .؟درجة

 :
ا
 القرار في النظر اعادةسابعا

 لم االقل على نهأأو  ، غايته يحقق لم السابق قراره نأ القرار صانع يكتشف عندما املرحلة هذه تبدأ

  اتخاذه لىإ دفعت التي العملية البيئة طبيعة عن خرآبأو  بشكل يعبر
ً
 عادةإ لىإ يذهب الحالة هذه ففي .سابقا

 حساباته مع يتناسب بشكل وتقييمها الجديدة الظروف تعريف نحو يتجه نهأ يأ .السابق قراره بنوعية النظر

 (1).وسائله وفي هدافهأ في جديد سلوكي نمط اتباع على يعمل نأ البد ثم ومن السابقة،

 : العوامل املؤثرة في عملية صنع القرار السياس ياملطلب الثالث

 :
ا
ؤثرات وهي مجمل املؤثرات التي تصدر عن البيئة الداخلية لصانع القرار سواء م: الداخلية املتغيراتاول

 متغيرات ذاتية خاصة بصانع القرار من جهة اخرى.أو  اجتماعية من جهةأو  مادية

 

 املتغيرات املادية: -1

إن طبيعة النظام السياس ي لدولة ما تؤثر على عملية صنع القرارات السياسية في : طبيعة النظام السياس ي -أ

ضغوط, وبشكل ال يحدث تلك الدولة, فالدول ذات الطبيعة الديمقراطية قد تتلقى فيها اجهزة صنع القرارات 

املشورة والرأي في ظل األنظمة غير الديمقراطية. كما أنَّ ديمقراطية النظام السياس ي تزيد من حجم املشاركة ب

في املوضوعات التي تتناولها القرارات الداخلية والخارجية, وبصورة ال تتحقق في ظل األنظمة غير الديمقراطية 

 عن أي درجة من الرقابة السياسية
ً
 التي تعمل على احتكار هذه العملية بيدها, وحصرها في اضيق نطاق بعيدا

 .(2)رقابة الرأي العامأو 

  تؤدي: القتصادياملتغير  -ب
ً
  املتغيرات االقتصادية في الوقت الحاضر دورا

ً
في عملية صنع القرار  كبيرا

االمكانيات االقتصادية الجيدة في بناء قاعدة  تساهم إذالسياس ي وكذلك في سلوك صانع القرار السياس ي 

انع القرار يجعل ص اقتصادية صلبة تؤثر بشكل مباشر في واقع امكانيات الدولة السياسية والعسكرية مما

يستطيع صانع القرار  إذ ,السلمأو  في مجال السياسة الدولية سواء في ظروف الحرب السياس ي يتحرك بمرونة

 
ً
لتكون الدولة اكثر قدرة  اتخاذ قراراته بمعزل عن الضغوط الخارجية من قبل الدول التي تساعده اقتصاديا

االعتماد االقتصادي على الدول أو  على مواجهة التحديات السياسية الخارجية وال تلجأ الى حاالت االستدانة

االخرى مما يفقد القرار السياس ي استقالليته, كما تعتمد القدرة االقتصادية على مدى امكانية استثمار املوارد 

                                                           
 .57ص ,معن ((1

 .251-250ص ص .1971, الكويت جامعة: الكويت, والنظريات االصول في دراسة:  العالقات السياسية الدوليةاسماعيل,  (2)
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تلبي حاجات املجتمع املختلفة وتحقق  بناء قاعدة زراعية وصناعيةبالشكل االمثل من حيث  الطبيعية

(1)االكتفاء الذاتي وتصدر الفائض الى الخارج
 على  .

ً
وما من شك, أنَّ املستوى االقتصادي للمجتمع يترك أثرا

, وهذا ما يجهله البعض, ممن يعزون فشل الحكومة للعمل إزاء بعض القرار السياس ي الذي تتخذه الحكومة

 من تصور مواردها املتاحة, في حين أن أهم العوامل املقيدة لتحرك الحكومة في امل
ً
شاكل إلى عدم فعاليتها بدال

برامج الرفاهية يتمثل في نقص مواردها, وهذا األمر ينطبق عادة على الدول النامية واملتخلفة أكثر من الدول 

 .(2)الغنية

العسكرية على نوعية األسلحة املستخدمة والعقيدة العسكرية وتنويع  تعتمد القوة: املتغير العسكري  -جـ

اللجوء الى عملية التصنيع العسكري الوطني لتوفير قطع در واحد و مصادر التسلح وعدم االعتماد على مص

 .(3)الغيار العسكري لألسلحة والعتاد وغير ذلك من التجهيزات والقدرات العسكرية للقوات املسلحة

ر يتأث إذي دولة ة في عملية صنع القرار السياس ي أل يعد هذا املتغير من املؤثرات املهم: املتغير الجغرافي -حـ

الجغرافي للدولة من حيث حجمها وموقعها وحدودها املشتركة مع البلدان  السلوك السياس ي الخارجي باملوقع

عة بقوة التأثير في الساحة الدولية اكبر من في الغالب تتمتع الدول ذات املساحات الجغرافية الواس إذ ,االخرى 

ان الدول التي تطل على البحار تختلف عن الدول  إذ ,الدول الصغيرة املساحة وكذلك تتأثر الدول بموقعها

 .(4)املغلقة من حيث بناء عالقات متميزة مع الدول املجاورة ولكن ليست هذه قاعدة ثابتة

الديمغرافي أي أو  وك صانعي القرار العامل السكانياملهمة املؤثرة في سلمن العوامل : املتغير السكاني -د

  إذ يؤدي عنصر السكان .(5)العنصر البشري ووزنه
ً
 في تكوين القوه القومية للدولة. فدولة يتناقص  دورا

ً
مهما

يزداد عدد  نفوذها, لكن دولةا ه, يتناقص كذلك معثل فرنسا بين الحربين العامليتين, معدد املولودين فيها

ما  ع املانيا وايطالياكما هو الحال ميادة عدد املواليد تكون لها سياسة توسعية ان لم تكن عدوانية سكانها بز 

 .(6)بين الحربين العامليتين

 املتغيرات الجتماعية: -2

  ة تجاه قضية عامة في زمن معينهو وجهة نظر االغلبي: الرأي العام -أ
ً
 وتكون مطروحة للقياس والجدل بحثا

ويحتم على صانع  .م وصناعة القرار عالقة ديناميكيةالعالقة بين الرأي العا. فعن حل يحقق الصالح العام

رفض الراي العام ألي من الخيارات التي سوف يعتمدها تجاه أو  ان يأخذ بنظر االعتبار مدى قبول القرار 

لكي تكون القرارات صائبة  قطاعات الشعب لصانع القرار ضروريةن دعم املواقف السياسية التي سيتخذها ال 

                                                           
ايار ) 10, المجلد الرابع , العدد بمجلة سر من رأى, "آليات االنظمة السياسية في صناعة القرار السياسي"قتيبة مخلف عباس السامرائي,  ((1

 .60, ص (2008
–50, ص ص(دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, سنة النشر بال)عمان: عامر الكبيسي,  رجمة, تصنع السياسات العامةجيمس اندرسون,  (2)

51. 
 .34ص, (1981دار الرشيد للنشر, )بغداد: , 1958-1953 سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربيةفكرت نامق عبد الفتاح,  ((3

 .60ص ،قتيبة (4)
 .143, ص(1971, الدار المصرية للطباعة)القاهرة: , مدخل الى علم العالقات الدوليةمحمد طه بدوي,  ((5
 .247, ص(1966 ,المصرية-مكتبة االنجلو)القاهرة:  3, طالمدخل في علم السياسةمحمود خيري عيسى,  ((6
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وهذا ما  ي الى ارتكاب اخطاء وسياسات فاشلةي الشعب سيؤدقرار لرأوناجحة وبالعكس فان تجاهل صانع ال

 
ً
 .(1)في األنظمة االستبدادية وحتى ربما في األنظمة املتقدمة يحصل كثيرا

, تتباين من ركة صناع القرار السياس ي الخارجيتأثير االحزاب السياسية في حدرجة إن : الحزاب السياسية -ب

 
ً
الدول الشمولية بين الشدة ن هذا التأثير يتراوح في لطبيعة نظامها السياس ي. فكما إ دولة الى اخرى وتبعا

ع ة مسؤولية صن, سواء تحملت االحزاب السياسيالحال بالنسبة للدول الديمقراطية, كذلك هو والضعف

اغلب االحوال  فيالسياسة الخارجية أم ساهمت في اعدادها, أم ذهبت الى معارضتها, ترتبط االحزاب السياسية 

 .(2)ولويات هذه االحزابمن ثم لنوعية موقعها في سلم أومرد ذلك يعود ألهميتها و  والسياسة الخارجية,

منظمة يمكن ان يكون لها  قد تعزز بعض قطاعات املجتمع نفسها ضمن جماعات: جماعات الضغط -جـ

لى وعي تام وادراك ناضج تكون ع خارجية والقضايا الدولية, بل هيالمور المصلحة داخلية معلومة في بعض ا

في املسؤولين من اعضاء  رالتأثي عبر, وترسم السبل لتحقيقها بأهدافها, فتلجأ الى التعبير عن امانيها

كي تكون فعالة,  الوصول إلى صانعي القرار االساسيين قادرة علىأن تكون جماعة الضغط ل وال بد .(3)الحكومة

أو  وقد تكون املجموعات قادرة على التعبير عن مصالح اعضائها ومع ذلك تفشل في التأثير على صانعي القرار

ت اختراقهم. وتختلف االنظمة السياسية في طريقة تنظيمها وتوزيعها للسلطات السياسية. وتختلف مجموعا

ها كي تتمكن من الوصول إلى املمسكين بزمام االمور. وتشكل تكتيكاتها, في التكتيكات التي تستعملالضغط 

 عن قيمها الخاصة وخياراتها
ً
, حسب الفرص التي تتيحها لها بنية مصدر صنع القرار, فضال

ً
 .(4)جزئيا

 :املتغيرات الذاتية لصانع القرار -3

صانع القرار ونظامه السياس ي بالعديد من املكونات البيئية يتأثر : التكوين الشخص ي لصانع القرار -أ

املحيطة من عادات وتقاليد وقيم نشأ وتربى عليها االفراد فجميعها تساهم في قدرته على تحليل وفهم املتغيرات 

سليم ن تكون واعية عندما تنتج من عقل التي تساهم في بلورة قرار معين أما أ فالدوافع ,وبلورتها بالشكل الالزم

 التحليل نتيجة استناده ا
ُ
سس عاطفية ال لى تجربة وارضية ثقافية متميزة وإما أن تكون غير واعية تنطلق من أ

ذا كان القرار غير موازنة قيم القرار وقيمة الخاصة أما إالقرار العقالني يقوم صانع القرار بفي ف ,تالمس الواقع

رار وكلما زاد انفعال صانع القرار مع املوقف كان القرار غير عقالني فأن قيم املقدر الخاصة تغلب على قيم الق

وال بد من االعتراف أن التركيز على الخصائص الشخصية  .(5)عقالني ألنه يؤدي الى طغيان سلوكه الشخص ي

واملناهج الذهنية واالدراكية لصانع القرار السياس ي يعرض الباحث إلى كثير من الصعوبات التي تعرقل عملية 

البحث ال سيما في ظل قلة البحوث وعدم القدرة على ربط كاف بين علم السيكولوجيا ودراسة السياسة 

                                                           
 .161-160ص ص، القرار وصنع الصحافة، بسيوني ((1
 .122ص، .2009, والتوزيع للنشر مجدالوي دار: عمان, االزمة واستراتيجية الدولية السياسية العالقات, الخزرجي كامل ثامر ((2

 .117ص، معن ((3
الدار االهلية )عمان:  1ط هشام عبدهللا, رجمة, تالسياسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالميةآلموند جي. بنجهام باويل االبن,  .جابرييل ايه ((4

 .116, ص(1998للنشر والتوزيع, 
 .62ص، قتيبة ((5
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جاك تيلور " أن الخصائص الرئيسة للشخصية القيادية كما استخلصها من مجموعة الخارجية. ويرى " 

 :(1)الدراسات التجريبية الواسعة التي قام بها هي

 القدرة العقلية. .1

 االهتمام بالعمل. .2

 املهارات في االتصاالت. .3

 القدرة على حفز املرؤوسين إلى انجاز العمل بدقة. .4

 على التصور, املبادرة, التخطيط, التقرير.املهارة السياسية التي تتطلب القدرة  .5

, ة احد ادوات االدراك االساسية لهتعد العقائد الفلسفية لصانع القرار بمثاب: معتقدات صانع القرار -ب

استراتيجيات متوسطة , واملحدد الدافع به نحو صياغة اهداف و الوصل بينة وبين بيئته الخارجية وحلقة

 وبعيدة املدى
ً
إذ  .(2)ييم مواقف وسياسات اصدقاءه وخصومهعن عوامل اخرى يقوم بتق , وفي ضوؤها فضال

يقوم صانع القرار بالربط بين املعلومات املتعلقة بظاهرة معينة وبين عقائده حول تلك الظاهرة وعن طريق 

هذا الربط يمكنه تحديد مجموعة من البدائل يتم اختيار البديل االفضل بينها, ويرى البعض أن العقيدة 

طلق بشكل عام في ظل ظروف معينة, وعندما ال تعود قواعد العقيدة القديمة صالحة للتعامل مع الواقع ت

 
ً
 جديدا

ً
 ملا كان. فعلى سبيل املثال أدتأو  املستجد تحدد العقيدة مسارا

ً
عقيدة الرئيس االمريكي االسبق  تعديال

إلى موت املفاهيم القديمة مثل الردع , الخطاب الذي القاه في ) ويست بوينت (عبر  جورج بوش االبن""

واالحتواء النتهاء الحرب الباردة, واعالنه عن عقائده الجديدة مثل الحرب على االرهاب واعتماد الحرب 

ذه العقائد االمريكية الجديدة االستباقية والضربات الوقائية املنفردة في أي زمان وأي مكان, ومن ثم فإن ه

 .(3)ةلت القوة مكان الدبلوماسياح

خذي القرارات عند اختيارهم من البدائل املطروحة أمامهم بحيث تقيد مت كما إن االيديولوجية

مبادئها إال أن واضعي القرار في بعض املواقف ال يلتزمون باملبادئ التي  يختاروا البديل الذي يتالءم مع

االيديولوجية مع مصالح الدولة  يعتنقوها فتظهر قراراتهم مخالفة أليديولوجيتهم ويكون ذلك عندما تتعارض

كبيرة في التوفيق بين االيديولوجية واملصالح  الدائمة ولهذا فأن واضعي السياسة الخارجية يجدون صعوبة

 .(4)التي يسعون إلى تحقيقها

 :
ا
 العوامل الخارجيةثانيا

في عالم تتداخل فيه االبعاد الداخلية والخارجية, وتسقط فيه الحواجز بين النظامين االقليمي 

والعالمي, اضطلعت العالقات التفاعلية بين الدولة والبيئة املحيطة بها بدور الجسر الواصل بين التفاعالت 

                                                           
 .36-35احمد, ص ص ((1
 .131ثامر, ص ((2
 .37احمد, ص  ((3

 .28, ص احمد (4)
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من ثم فإن و , (1)العالقات الدوليةالجزئية النابعة من سياقات داخلية, واألطر الكونية الناظمة لصيغ ومسارات 

يكون مصدرها التي و  السياس ي القرار العوامل التي تؤثر في عملية صنعكل  الباحث يقصد بالعوامل الخارجية

 ئة الخارجية, أي أن مصدرها يكون خارج حدود دولة صانع القرار.البي

الدولة, كذلك تبرز أهمية النظام إن هيكل النظام الدولي يفرض ضوابط على سلوكية : النظام الدولي -1

النظام املحيط مباشرة بالدولة املعنية, إذ يفترض دراسة بنيته والتركيز كذلك على ما يسمى عقيدة أو  االقليمي

فلسفته, وكل هذا يشكل قيود على سياسة الدولة, كما يؤثر موقع الدولة الجيوستراتيجي من منظور أو  النظام

ي في سياستها, إذ تتعرض بسبب ذلك املوقع للتجاذب من قبل القوى الرئيسة في النظامين الدولي واالقليم

النظامين الدولي واالقليمي, مثلما يحدث للقوى الصغرى في اوروبا وانجذابها بين القوى الرئيسة في النظام 

 .(2)ملتحدة المريكيةالوليات اوالقوى الرئيسة في النظام الدولي السيما  فرنسا, وأملانيا, وبريطانيااالقليمي: 

إن النظام الدولي يتكون من عدة تراكيب متناقضة في تغير مستمر فهو يتكون من دول قوية مؤثرة 

 تمارس تأثيرها
ً
خرى ضعيفة التأثير فالدول الكبرى مثال

ُ
الترهيب على عملية اتخاذ أو  وسائل الترغيبعبر  وأ

عسكرية تؤهلها ملواجهة متطلباتها أو  سياسيةأو  اقتصاديةالقرار في الدول الصغيرة التي ال تمتلك قدرات 

ها في مواجهة التحديات الداخلية تمتلك قدرات ذاتية تستطيع استعمالاملختلفة على عكس الدول التي 

والخارجية فتكون دول لديها استقالل في عملية صنع القرار السياس ي الخاص بها ولديها مرونة أكبر في إدارة 

وبالنسبة للعراق فإن الدول الكبرى تؤدي دور مهم في  .(3)رجية بشكل يخدم مصالحها القوميةسياستها الخا

صبحت بنية النظام الدولي فأ .(4)عملية صنع القرار السياس ي العراقي, ال سيما في ظل غياب القيادات الوطنية

 في التأثير في القرار ومدى تنفيذه وظهرت هذه االهمية في 
ً
 مهما

ً
املرحلة املعاصرة نتيجة وجود تأخذ دورا

 :(5)معطيات جديدة منها ما يلي

وجود املنظمات الدولية وأهمها االمم املتحدة ومنظمات حقوق االنسان ومنظمات املجتمع  - أ

 املدني.

 ما اخذت القرارات السياسية  - ب
ً
العالقات القانونية بين الدول على وفق القانون الدولي, فكثيرا

 
ً
 دوليا

ً
 ا في العالم الخارجي نتيجة العالقات االيجابية والسلبية بين الدول.تأثيرهعبر  طابعا

قيام تكتالت اقتصادية وعسكرية تؤثر في صنع القرار داخل الدول االعضاء في هذه التكتالت  - ت

 ملا للقرار من أهمية في مسايرة أهداف ذلك التكتل ومناهجه وأفكاره.

                                                           
, العدد التاسع دراسات دولية, مركز الدراسات الدولية, "مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السلوك السياسي"ماجد حميد خضر,  ((1

 .213, ص (2011) واالربعون
, اطروحة 2001سبتمبر  11تأثير السياسة الخارجية االمريكية على عملية صنع القرار في االتحاد االوربي بعد احداث حمدوش رياض,  ((2

 .21, ص(2012كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية,  :جامعة منتوري قسنطينة)كتوراه غير منشورة, د
 .64ص ,قتيبة(3)  

 .36, ص (1988مركز دراسات الوحدة العربية, )بيروت: , 2, طكيف يصنع القرار في الوطن العربيابراهيم سعد الدين واخرون,  (4)

 .31احمد, ص ((5
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سياق التطور التدريجي عبر  نتيجة حتمية للتفاعالت بين الدول  الدولية بأنهااألزمة  تعرف: الدوليةاألزمة  -ب

لألحداث الدولية. ويرى اصحاب منهج صنع القرار في تعريفهم لألزمة الدولية على انها تعني حالة التهديد 

ها صانع القرار ضمن مدركات نابعة من النسق العقيدي. وأن لألزمة تأثير اآلني ألهداف حيوية يعدأو  املفاجئ

لقد شهدت مرحلة الحرب و  .(1)مفاجئ لوحدة صنع القرار السياس يهم على الوظيفة القرارية باعتبارها حدث م

السابق والواليات املتحدة  االتحاد السوفيتيفض ي بالعمالقين "الباردة أزمات دولية خطيرة كادت أن ت

العالمي مثل ) أزمة كوريا وأزمة " آنذاك إلى مواجهات عسكرية مباشرة وكادت أن تعصف باالستقرار االمريكية

 
ً
 لكونها جاءت نتاجا

ً
الصواريخ الكوبية وأزمة برلين( ملا تميزت فيه تلك املرحلة بسهولة إدارة االزمات نظرا

, وغياب للصراع بين الشرق والغرب, وتمكن الطرفان من تطويقها في إطار سياسة الردع املتبادل واملفاوضات

الشلل الذي أصاب األمم املتحدة عامة ال سيما مجلس األمن بسبب كثرة  ؛تيجةون قوى دولية منافسة وفعالة

 أثر سلبي في القدرات واملهارات األزمة  غير أن .(2)الفيتوأو  استخدام حق النقض
ً
يمكن أن يكون لها أحيانا

ة متخذ القرار املعرفية لصانع القرار, نتيجة الضغط النفس ي الذي يتعرض اليه صانع القرار الذي يؤثر في قدر 

في اختيار البديل املناسب, وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التحليل الخاطئ. لذلك تكمن براعة صانع القرار في 

األزمة  وما تحمله من مخاطر إلى فرصة إلطالق القدرات اإلبداعية التي تستثمراألزمة  تصور إمكانية تحويل

 .(3)كفرصة إلعادة صياغة الظروف

 2003بعد عام  صنع القرار السياس ي العراقي آلية: املطلب الرابع

، شهد العراق هياكل ومؤسسات 2003/  4/  9منذ االحتالل االميركي، واسقاط النظام السابق في 

وادارات عديدة قامت بصنع القرار السياس ي ليس على املستوى النظري وحسب بل وعلى املستوى العملي 

املؤسسات عبر  الدائم، واالستفتاء عليه فان صنع القرار السياس ي كانالتطبيقي كذلك, وبعد صدور الدستور 

 ة:اآلتي

 :
ا
 السلطة التشريعيةأول

 ويضم ()تتكون السلطة التشريعية في العراق من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس االتحاد

نائب واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون  مجلس النواب عدد من االعضاء بنسبة

الشعب العراقي بأكمله ويتم انتخابهم عن طريق االقتراع العام السري املباشر ويراعي تمثيل سائر مكونات 

                                                           
امعة بغداد, , جالسياسيةمجلة العلوم , "ماهية األزمة الدولية .. دراسة في األطار النظري"غيث سفاح متعب الربيعي و قحطان حسين ظاهر,  ((1

 .6–3, ص ص(2011) 42العدد 
 .33احمد, ص ((2
 .34, صأحمد (3)

()  :فيه العضوية وشروط ، تكوينه وينظم إقليم في المنتظمة غير والمحافظات األقاليم عن العراقي ممثلين االتحاد مجلس يضممجلس االتحاد ، 

 وفق االتحادية التشريعية السلطة المجلسان هذان ويشكل, النواب مجلس أعضاء ثلثي بأغلبية يسن بقانون به يتعلق ما وكل ، واختصاصاته
((... االتحاد ومجلس النواب مجلس من االتحادية التشريعية السلطة تتكون))  تنص والتي الدستور من األول الفصل الثالث الباب( 48) المادة

 من( 65) المادة ذلك على نصت كما النواب لمجلس األولى الدورة قبل من قانونه تشريع حتى وال تشكيله يتم لم االتحاد مجلس =إن إال
مركز دراسات , "السلطتان القضائية والتشريعية طبقاً للدستور العراقي". للمزيد ينظر: احمد عبيس نعمة الفتالوي, (آنفا إليها المشار) الدستور
 .97, ص (2008), العدد السابع, جامعة الكوفة الكوفة
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 الن االقاليم أ .(1) الشعب فيه
ً
ما مجلس االتحاد فانه يمثل املحافظات واالقاليم التي يتم انشاؤها مستقبال

وقد حدد املادة  .(2)ل واضح عند اقرار الدستور الدائمظات غير املنتظمة في اقليم لم تتحد بشكواملحاف

 2)( الفقرة 49)
ً
( من الدستور الدائم الشروط الواجب توافرها ملرشح عضوية البرملان أن يكون عراقيا

 هدفت االنتخابات لتمثيل املرأة بنسبة ال تقل عن 
ً
اعضاء املجلس وبدأت من  %25وكامل االهلية، وايضا

دون حصول وفرزت هذه االنتخابات من  2005مرحلة اخرى للعمل السياس ي تمثلت في انتخابات 

 تذكر.  منيةمشكالت أ

 اختصاصات مجلس النواب العراقي

سلطة التشريع الى مجلس النواب، بما تتضمنه  بموجب الدستور الدائم فقد أوكلت: الختصاص التشريعي:-أ 

 من تشريع القوانين االتحادية بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

 القانون هو نتيجة اتفاق بين الحكومة والبرملان، ومن ثم, فإن 
ً
ما تكون املبادرة التشريعية من  وغالبا

لذي يملك حق املناقشة والتعديل واقرار الحكومة بواسطة مشاريع القوانين التي تتقدم بها الى البرملان ا

 ما يتم ذلك باالتفاق بين الحكومة والبرملان
ً
 .(3)املشاريع، وغالبا

 الختصاص الرقابي-ب

اعطى الدستور الدائم الحق ملجلس النواب العراقي بمراقبة السلطة  الرقابة على رئيس الجمهورية: -1

 / سادسا /أ( من الدستور الدائم إلى مساءلة رئيس الجمهورية بناء 61التنفيذية, إذ نصت املادة )
ً
 ا

 .(4)على طلب مسبب باألغلبية املطلقة ألعضاء مجلس النواب

تعد الوزارة هي الطرف الثاني للسلطة التنفيذية في النظام البرملاني، كذلك  الرقابة على الوزارة: -2

حجر الزاوية في النظام البرملاني، والذي تتركز  فيها أو  هناك من يعد الوزارة هي الحجر األساس

, إذ يقع على عاتق الوزارة عبء ممارسة (5)السلطة الفعلية وتهيمن على شؤون الدولة ومصالحها

لفعلية في تصريف شؤون الدولة كافة إلى جانب تقرير مسؤولياتها السياسية امام البرملان، السلطة ا

( مظاهر ووسائل الرقابة البرملانية بـ )السؤال طرح 61وقد حدد الدستور العراقي في املادة )
ً
/سابعا

 عن وسيلة التحقيق البرملاني( -موضوع عام للمناقشة
ً
 .(6)االستجواب فضال

املشرع الدستوري العراقي ألول مرة بهذا االسلوب من الرقابة،  أخذالهيئات املستقلة: الرقابة على  -3

( من الدستور الدائم ) تعد املفوضية العليا لحقوق اإلنسان واملفوضية العليا 102فقد نصت املادة )

ا املستقلة لالنتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعماله

 .(7)بقانون (

                                                           
  .2005لعام  الدائمالعراقي  ( من الدستور49ينظر المادة )للمزيد  ((1
 جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية،)بغداد:  ,، رسالة ماجستير غير منشورةمستقبل التجربة الدستورية في العراقاثير ادريس عبد الزهرة،  ((2

 .84، ص(2009
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،) بيروت: ، 3، طالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية :الوسط في القانون الدستوريزهير شكر،  (3)

 .81، ص(1994
 .2005لعام  ( من الدستور العراقي الدائم61للمزيد ينظر المادة ) ((4
جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, )بغداد: , رسالة ماجستير غير منشورة, 2003الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد احمد يحيى هادي,  ((5

 .63ص, (2010
 .2005لعام  ( من الدستور العراقي الدائم61للمزيد ينظر المادة ) (6)
 .2005( من الدستور العراقي الدائم لعام 102المادة )للمزيد ينظر ( (7
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ملجلس النواب اختصاص تأسيس ي إذ يمتلك خمس اعضاء مجلس النواب اقتراح  اختصاص تأسيس ي:-ج

 .(1) تعديل الدستور 

 :
ا
 رئيس الجمهوريةثانيا

ن السلطة التنفيذية في العراق تتكون من رئيس الدولة ومجلس الوزراء أف الدائم الدستور العراقي حسب

 :(2)لى الشروط الواجب توافرها في املرشح ملنصب رئاسة الدولة وهيإتمارس صالحياتها وفق الدستور فأشار 

 بالوالدة ومن ابوين عراقيين. - أ
ً
 ان يكون عراقيا

 كامل االهلية واتم االربعين من عمره. - ب

 له بالنزاهة واالستقامة والعدالة. ومشهودذا سمعة طيبة  - ت

 غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. - ث

  :(3)ما اهم صالحيات رئيس الدولة في الدستور الدائم وهيأ

اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص واملحكومين  - أ

 الي واالداري.رتكاب الجرائم الدولية واالرهاب والفساد املبا

 عليها بعد  - ب
ً
املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا

 من تاريخ تسلمها.
ً
 مض ي خمس عشر يوما

  - ت
ً
 عليها بعد مض ي خمس عشر يوما

ً
يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا

 من تاريخ تسلمها.

 من تاريخ املصادقة على لالاملنتخب  دعوة مجلس النواب - ث
ً
نعقاد خالل مدة ال تتجاوز خمس عشر يوما

 نتائج االنتخابات وفي الحاالت املنصوص عليها من الدستور.

 للقانون.  - ج
ً
 منح االوسمة والنياشين بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وفقا

كذلك نص الدستور العراقي على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل 

 
ً
سيادة البالد ويسهر على ضمان االلتزام بالدستور واملحافظة على استقالل العراق وسالمة اراضيه وفقا

 .(4)حكام الدستور أل 

 :
ا
 مجلس الوزراءثالثا

ون الدولة التنفيذية واملهيمنة على إدارة شؤ إن وضع الوزارة في النظام البرملاني يجعلها صاحبة السلطة 

وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها قبالة البرملان وقد ذهب بعض الفقهاء الى تسمية النظام البرملاني بـ )حكومة 

 ملا للوزارة من أهمية كبيرة ودور خطر في هذا 
ً
النظام السياس ي، كما ان لها خصائص تميزها عن الوزارة ( نظرا

( من الدستور 76املادة )غيرها. فيما يتعلق باآللية التي يألف بها رئيس الوزراء ) الوزارة ( فقد جاء في 
ً
/ اوال

، بتشكيل مجلس الوزراء، خالل خمسة )) العراقي
ً
يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية االكثر عددا

 
ً
 من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية عشَر يوما

ً
على هذا التكليف يتولى رئيس الوزراء تسمية أعضاء  ((. وبناءا

 
ً
من تاريخ التكليف. وفي حالة إخفاق رئيس الوزراء املكلف في تشكيل  وزارته خالل مدة أقصاها ثالثون يوما

 لرئ
ً
 جديدا

ً
اسة مجلس الوزراء خالل الحكومة ألي سبب من األسباب فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحا

 خالل املدة املنصوص عليها في املادة وبعد نجاح رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة تكون الخطوة 
ً
خمسة عشر يوما

                                                           
 .4/10/2008( في 7) ةمجلس النواب العراقي ، محضر الجلس ((1

 .2005لعام  اوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً( من الدستور العراقي الدائم/ 68)المادة للمزيد ينظر  (2)
 .2005الدائم لعام  من الدستور العراقي (ةبفقراتها العشر/  73للمزيد ينظر: المادة ) ((3
 .2005لعام  من الدستور العراقي الدائم/ اوالً(  75)للمزيد ينظر المادة  ((4
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ن يعرض رئيس مجلس الوزراء املكلف أسماء أعضاء حكومته واملنهاج الوزاري الى أاألولى للشروع بالعمل وهو 

 .(1)ء  الوزارة منفردين وباألغلبية  املطلقةوعلى أعضا مجلس النواب للموافقة عليه،

من قبل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته  لثانية وهي أداء اليمين الدستوريوبعد نيل الثقة تأتي الخطوة ا

( من الدستور، وبعد ذلك يصبح رئيس مجلس 50قبالة مجلس النواب بالصيغة املنصوص عليها في املادة )

باشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات املسلحة، ويقوم بإدارة الوزراء املسؤول التنفيذي امل

لس النواب. أما من حيث جلسات مجلس الوزراء ويترأس اجتماعه وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مج

 :(2)إّن مجلس الوزراء يمارس الصالحيات اآلتية الصالحيات

والخطط العامة واإلشراف على عمل الوزارات والجهات غير تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة  - أ

 املرتبطة بوزارة، ولم يتم تحديد هذه الجهات باالسم في هذه الفقرة.

 اقتراح مشروعات القوانين. - ب

 .، والقرارات بهدف تنفيذ القوانينإصدار األنظمة والتعليمات - ت

 .إعداد مشروع املوازنة العامة ،والحساب الختامي، وخطط التنمية - ث

التوصية الى مجلس النواب باملوافقة على تعيين وكالء الوزارات والسفراء، وأصحاب الدرجات  - ج

الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز املخابرات 

 الوطني ورؤساء األجهزة األمنية.

 من يخوله.أو  ليهاالتفاوض بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع ع - ح

 :
ا
  املحكمة التحادية العليارابعا

إن من مقومات الدولة القانونية هو وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين التي يصدرها البرملان 

بعض الجهات، حق الطعن أمامها بأي قانون أو  منح األفرادعبر  ملراقبة مدى مطابقته مع نصوص الدستور 

عبر  على تحقيق هذا األمر 2005للدستور، ولهذا عمل دستور العراق الدائم لعام يعتقد أنه مخالف 

استحداث محكمة مختصة لهذا الغرض تتمثل باملحكمة االتحادية العليا. إن األساس القانوني إلنشاء هذه 

اصاتها ، ثم جاء الدستور الدائم يحدد كيفية تكوينها واختص2005( لسنة 30املحكمة يعود إلى األمر رقم )

 ((, ونص 
ً
 وإداريا

ً
والية عملها، فقد قض ى الدستور بأن ))املحكمة االتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا

كذلك ))تتكون املحكمة االتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون يحدد 

بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب((. أما فيما يخص  عددهم وطريقة اختيارهم وعمل املحكمة بقانون ُيسن

 يحدد بموجبه اختصاصات 
ً
 صريحا

ً
اختصاصات املحكمة االتحادية العليا فقد افرد الدستور العراقي نصا

 :(3)املحكمة االتحادية العليا وهي ما يلي

 الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة. - أ

 تغيير نصوص الدستور.  - ب

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية والقرارات واألنظمة والتعليمات   - ت

واإلجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن 

 من األفراد وغيرهم، حق الطعن املباشر لدى املحكمة.

                                                           
, رسالة ماجستير غير منشورة, الطبيعة، التوجهات، التحديات 2003النظام السياسي العراقي ما بعد محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي,  ((1

 .142–141ص ص, (2008جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, )بغداد: 
 .144–143ص ص ,محمد عبد الحمزة ((2

جامعة بغداد, كلية العلوم )بغداد: , رسالة ماجستير غير منشورة, 2005العراقي في ظل دستور النظام السياسي ضياء عالوي عباس,  ((3

 .64 -63ص ص, (2011السياسية, 
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حكومة االتحادية وحكومات األقاليم واملحافظات والبلديات الفصل في املنازعات التي تحصل بين ال - ث

 واإلدارات املحلية.

 الفصل في املنازعات التي تحصل فيما بين حكومات األقاليم واملحافظات. - ج

الفصل في االتهامات املوجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك   - ح

 بقانون.

 هائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.املصادقة على النتائج الن - خ

الفصل بين تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والهيئات القضائية لألقاليم واملحافظات غير  - د

املنتظمة في إقليم وكذلك الفصل في تنازع االختصاص الذي يحصل بين الهيئات القضائية لألقاليم 

 واملحافظات غير املنتظمة في إقليم.

: الحزاب 
ا
 السياسيةوالكتل خامسا

لألحزاب السياسية دور مهم في صنع القرار السياس ي إذ تعد إحدى قنوات املشاركة السياسية للمواطن, 

وكذا أحد قنوات االتصال السياس ي, فهي تقوم بالتعبير عن اهتمامات األفراد ومطالبهم وحاجاتهم العامة 

ضل الضغط الذي تمارسه األحزاب على صناع القرار السياس ي والعمل على تحقيقها من قبل الحكومة, بف

الرسميين, وكذلك نقل رغبات وسياسات وقرارات الحكومة إلى املواطنين والعمل على تعبئة الجهود واملواقف 

 
ً
 وإما مواجهة ورفضا

ً
 وتأييدا

ً
السياسية قد تواجدت االحزاب العراقية في العملية و  .(1)املتباينة إزاءها, إما دعما

بشكل فوضوي في ظل التغيب املتعمد لقانون األحزاب. ومنذ الوهلة األولى لم تبادر تلك االحزاب بوضع قانون 

، ولم تستطيع االصطفاف أو االئتالف بشكل وطني، وإنما شرعت إلى  -قانون االحزاب-لها 
ً
الذي قر مؤخرا

سيما االحزاب العربية، وعلى عكسها االحزاب التمثل الطائفي منذ بداية التغير، وتغيب دور الدولة، ال 

استطاعت أن تذوب أو تؤجل خالفاتها السياسية التاريخية من أجل بناء الدولة الكردية داخليا  -الكردية

، بإبعاد مستقبلية، مستفيدة من نزاعات 
ً
 براغماتيا

ً
 إلعالن االستقالل؛ ليكون اصطفافها اصطفافا

ً
تمهيدا

رؤيتها في بناء الدولة العراقية. منذ ذلك الوقت تنافست االحزاب السياسية فيما بينها االحزاب العربية، وغياب 

 عن املشاريع السياسية البنيوية، لتصطف االحزاب الشيعية 
ً
وتصارعت على تمثيل طوائفها ومكوناتها بعيدا

حزاب السنية ككتلة واحد لتمثيل املكون الشيعي لخوض االستحقاقات االنتخابية، باملقابل اصطفت اال 

 لتمثيل املكون السني، ومواجهة االحزاب الشيعية، ليخوضا املنافسة االنتخابية كقطبين 
ً
ككتلة واحدة ايضا

 دون وضع خطة مشتركة لرؤية الدولة املستقبلية وكيفية بنائها؛ ليكن هدفها االساس هو 
ً
متنافسين طائفيا

تبتعد بذلك عن العمل الحزبي الحقيقي، وتفشل تمثيل للطائفة بشكل عام للمكسب االنتخابي ليس إال، ل

بذلك في بناء نفسها وتمثيل جماهيرها، قبل أن تفشل في وضع برامجها السياسية والحزبية واالنتخابية ورؤيتها 

في بناء الدولة، ليزداد الصراع واالنقسام الداخلي فيما بينها؛ ألنها لم تطمح وتتفق مع بعضها على وضع مشروع 

                                                           
, رسالة ماجستير غير 2007-1997دراسة حالة الجزائر من  -دور االحزاب السياسية في رسم السياسة العامة( غارو حسيبة, (1

 .77ص ,2012تيزي وزو, كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر,  –منشورة, جامعة مولود معمري 
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ة طريق مشتركة تستطيع عبرها تمثيل مكوناتها، ووضع مشروع لبناء الدولة بشكل صحيح، وطني وخارط

 
ً
 .(1)عن الصراعات الطائفية والقومية لتتنافس تنافس وطني شريف بعيدا

 

: منظمات املجتمع املدني
ا
 سادسا

امشية والتغييب إخراج املجتمع العراقي من اله تمع املدني في العراق أن تعمل علىينبغي على منظمات املج

السياس ي إلى االشتراك الفعال وااليجابي في الحياة السياسية وتقرير مصيره, وبنفس الوقت تسعى إلى القضاء 

على أبرز املشاكل التي يعاني منها املواطن واشباع الحاجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لجميع 

أنشطة منظمات املجتمع املدني العراقي، اهتمام كبير في املجتمع والرأي  وقد القت .(2)املواطنين على السواء

ة، والتأثير على صناع القرار السياس ي العام، فهي تمارس عملية تأهيل وتثقيف وتوعية املجتمع من جه

، للحصول على املكاسب املخطط لها في مجمل اهتمامها من جهة أخرى. وبذلك فان هذه األنشطة العراقي

واسطة فاعلة، بين الفرد والحكومة، التي عادة ما تكون منشغلة في االهتمامات السياسية العليا والدولية تكون 

والشؤون االستراتيجية، عن تفاصيل ودقائق حياة املجتمع ومتطلباته، فعبر هذه املكونات ينشط املجتمع 

لنقاش الحر ونشر األفكار والرؤى، املدني، ليكون مكمال للنظام العام، في إطار النهج الديمقراطي، عبر ا

واقامة املؤتمرات والندوات العامة، وطرح مشروعات التعاون الفكري في ممارسة الخالف والتوافق وتقريب 

وجهات النظر، لتمكين الحكومة من اتخاذ القرارات املالئمة لجهة مصلحة الفرد واملجتمع. أن النسيج 

، يستوجب من املنظومة السياسية الدستورية، أن تضمن سماع االجتماعي املتنوع من األفراد واملصالح

ال سيما  صناع القراراملجتمع املدني في العراق ضغطها على  منظماتوتواصل  .(3)أصواتهم وتحترم آرائهم

مجلس النواب واملفوضية العليا لالنتخابات املستقلة نحو ضرورة تغيير النظام االنتخابي ذي "القائمة املغلقة" 

القائمة املفتوحة, وحصلت على نتائج طيبة سعيا للوصول إلى حقوق مدنية ومواطنة عادلة ومتساوية إلى 

 .(4)بعيدة عن االنتماءات العرقية والدينية، وبمشاركة فعلية للنساء

                                                           
, تاريخ 6/9/2015, تأريخ النشر اإلصالحات ودعم الدولة دور تغيب بين العراقية السياسية االحزاب, العيساوي مناحي ميثاق ((1

 , متاح على شبكة المعلومات الدولية:2017\20/9الزيارة 

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3421  

, كلية التربية ابن مجلة االستاذعباس فاضل محمود, دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق,  ((2

 .626, ص2012 بغداد, ,203رشد, العدد, 
(, 84, العدد )مجلة النبأالعراقية,  للدولة السليم الديمقراطي البناء مسار في المدني المجتمع وآليات دور, الحسيني طالب هيثم ((3

 , متاح على شبكة المعلومات الدولية:21/9/2017تاريخ الزيارة, 

http://annabaa.org/nbahome/nba84/017.htm  

, تاريخ الزيارة الديمقراطية التحوالت في وأثرها العراق في المدني المجتمع منظماتمنظمة حمورابي لحقوق االنسان,  ((4

 , متاح على شبكة المعلومات الدولية:21/9/2017
-http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A

-9%8A%D9%81%D
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA  
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 عن هذه املؤسسات فإن هناك هيئافض
ً
 في صنع القرار ال

ً
 مهما

ً
 وتؤدي دورا

ً
 واداريا

ً
ت مستقلة ماليا

واملفوضية العليا  وهيئة االعالم واالتصاالت, وهيئة اجتثاث البعث, العراقي وهي: هيئة النزاهة,السياس ي 

ودواوين االوقاف, وديوان الرقابة املالية, ومؤسسة  املستقلة لالنتخابات, واملفوضية العليا لحقوق االنسان,

ان نغفل دور بعض املؤسسات التي كذلك ال يمكن الشهداء, وبيت الحكمة, ومجلس الخدمة العامة االتحادي. 

تعبر عن الرأي العام العراقي السيما الصحافة واالعالم, وجماعات الضغط, في عملية صنع القرار السياس ي 

.
ً
 العراقي, ولكن ما يزال دور هذه املؤسسات ينحصر بنطاق ضيق ومحدود جدا

لدور الذي تقوم به الواليات املتحدة أما على املستوى العملي والتطبيقي, فال يمكن ألي أحد ان يتغافل ا

االمريكية من جهة, ومنظمة االمم املتحدة من جهة أخرى في عملية صنع القرار السياس ي العراقي. ال شك أن 

الواليات املتحدة االمريكية تتدخل بصورة معروفة في القرار السياس ي العراقي, وذلك عن طريق العديد من 

لقوات املتعددة الجنسيات, والسفارة االمريكية, وحتى الكونغرس االمريكي فإن له القنوات منها قيادة االركان ل

في الكثير من القرارات العراقية, السيما القرار الذي صدر عن مجلس النواب االمريكي )الكونغرس( املتمثل رأي 

ى أن السناتور جون بتقسيم العراق إلى ثالث كيانات طائفية وعرقية... ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إل

 على منتقدي مشروعه من املسؤولين العراقيين, إذ قال: 
ً
))من بايدن, الذي قدم قرار التقسيم اعترض غاضبا

يظنون انفسهم بحق الجحيم ليقولوا لنا ليس من حقنا ان نبدي رأينا !! ... لقد صرفنا من دمنا ومن مالنا 

 .(1)عهم((لدعمهم باللتزام بالدستور ، هكذا كان العقد م

 عن القرارات السابقة التي 
ً
أما فيما يتعلق بدور االمم املتحدة ومجلس االمن في املقدمة، فهي فضال

اصدرتها ال سيما التي اصدرها مجلس االمن بخصوص اخضاع العراق للفصل السابع والقرارات املتعلقة 

 في العملية  بحظر الطيران في املناطق الشمالية والجنوبية، فإنها راحت تمارس بعد االحتالل
ً
 بارزا

ً
دورا

كي للعراق، ير الذي اعترف صراحة باالحتالل االم 1483السياسية ال سيما بعد صدور قرار مجلس االمن رقم 

 إلجراء انتخاب الحكومة االنتقالية، كما ال  1546ثم القرار 
ً
 زمنيا

ً
 االحتالل ويضع جدوال

ً
الذي ينهي رسميا

ث االمين العام لألمم املتحدة، السيد االخضر االبراهيمي في عملية يمكن ان تغفل الدور الذي قام به مبعو 

اللقاءات املتعددة التي اجراها عبر  التشكيل النهائي للحكومة االنتقالية الجديدة وتحديد املالمح االساسية فيها

ئيس مع سلطة االئتالف واعضاء مجلس الحكم وخرج بعد ذلك بأسماء معينة توضح التشكيلية الوزارية ور 

 الجمهورية ورئيس الوزراء إذ إنَّ كل هذا تم اختياره وترشيحه بناء
ً
على اعتبارات معينة ذات طابع استراتيجي  ا

متوسط وبعيد املدى متمثلة بعدم تهميش دور االمم املتحدة في حل القضايا الدولية ال سيما العراق وانهاء 

 وتوثيق الصلة بما يسمى الشرعية  حالة الالستقرار في العراق وما الى ذلك من اثار سلبية
ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
عربيا

 
ً
 رسميا

ً
الدولية. ومن اجل اضفاء الشرعية على الحكم العراقي اخذت االمم املتحدة على عاتقها أن تكون طرفا

 للتنسيق. كما ارتأت أن تقوم بدور استشاري في املهام الجسيمة التي على الحكومة العراقية القيام بها والتي

 :(2)يمكن تحديدها بما يلي

 .بين فئات وأحزاب العراق املختلفةأن تعم الديمقراطية الحقة  - أ

 ناجحة لتحديد صيغة العالقة بين الجهات السياسية العراقية املستندة الى - ب
ً
فتح  أن تضع اسسا

 .الحوار االيجابي بين الجميع

                                                           
الندوة الـ  مركز الدراسات اإلقليمية, "هياكله ومصادره وآلياته 2003نيسان  9صنع القرار السياسي في العراق بعد "ابراهيم خليل العالف, ( (1

 .20(, ص 2008آذار  12) ل الجوار", جامعة الموصل, العراق( حول "اإلصالح والتغيير في العراق ودو28)
 .23المرجع نفسه, ص ((2
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مع ضرورة وضع احكام عملية املحتمل ظهورها باسلوب التفاهم الحريص أو  املمكن تكال حل املش - ت

تحول دون اختراق الدولة العراقية الجديدة من قبل ما سمي بـ )العناصر االرهابية( التي تحاول أن 

 .ة للشعب العراقي في الوقت الحاضرتعكر صفو االمن الذي اصبح الضرورة االساسي

 الخاتمة

ويقصد به تراجع نظم الحكم عن التحول الديمقراطي في العراق  2003لقد بدء الحديث بعد عام 

خرى في الحكم تعتمد على االختيار الشعبي الحقيقي، وعلى 
ُ
السلطوية اشكالها وألوانها كافة لتحل محلها نظم أ

املؤسسات السياسية املتمتعة بالشرعية واالنتخابات النزيهة كوسيلة لتبادل السلطة والوصول اليها، وكبديل 

ثمرة تطور الظروف الذاتية  وانين والدستور. ولكن هذا التحول لم يكنعن حكم الحزب الواحد وانتهاك الق

واملوضوعية العراقية بل عن طريق التدخل األجنبي، وعلى الرغم من وجود االحتالل فقد نظمت العملية 

الذي يعد مغاير ملعظم الدساتير السابقة على مستوى النظام السياس ي  غة دستور دائم,السياسية وتم صيا

وتحديد الصالحيات للرئاسات الثالث وعمل السلطة التشريعية والتنفيذية والحقوق والحريات. ومن ثم, فقد 

 .ال سيما عملية صنع القرار السياس ي العديد من التناقضات واالضطرابات العراقية رافقت العملية السياسية

نستنتج من كل ما تقدم, أنه كلما اتسعت دائرة املشاركين في عملية صنع القرار السياس ي من حيث عدد 

االفراد, ومن حيث أدوار املؤسسات الدستورية الفعلية, فإن ذلك يكشف عن تطور حقيقي في أداء النظام 

, احتمال النجاح يصبح أكبر من احت مال الفشل في صنع القرارات السياس ي نحو الديمقراطية. ومن ثم فإنَّ

القرار السياس ي يعد الركيزة االساسية لبناء دولة ديمقراطية مدنية وبناء استراتيجية امنية قومية ف السياسية.

ذا كان هناك اتفاق موحد من قبل املعنيين في صنع القرار إها تحقيق االمن القومي, هذا عبر شاملة والتي يتم 

هي عدم وجود وحدة فكرية  الراهنة املرحلةن املعروف في إفكرية في قراراتهم, السياس ي في الدولة على وحدة 

 عن, العراقي السياس ي هيكلية صنع القرارأو  توحد فلسفة وهدف صنع القرار
ً
التناقض الكبير بين االطر  فضال

ن الفاعلين في صنع القرار السياس ي, ياملؤسساتية في دولة العراق الديمقراطية وخصائص الالعبين السياسي

 عن
ً
برمتها  السياس ي االختالف الكبير بين الفئات التي تسيطر على العملية السياسية وعملية صنع القرار فضال

مجموعة من القيم واالهداف تعمل على تحقيقها وبشتى الوسائل وعن طريق قنوات لديها كل فئة  إذ إن

عملية صنع القرار كل هذه االمور لها تأثيرها السلبي على  ومن ثم فإنداخلية وخارجية.  بهااتصال خاصة 

 .السياس ي العراقي

   -خذ بها:األ ي ينبغي م فال بد من مجموعة من توصيات التتقد ومن جملة ما

هتمام بعملية صنع القرار السياس ي والتركيز على مصادره من أجل اال دعوة مراكز البحوث العراقية  .1

 والياته.

االجتماعية املهملة من ممارسة دورها الفاعل في صنع القرار والبحث عن وسائل  القوى تمكين  .2

 القوى متنوعة لذلك، وتأتي املرأة وقطاع املثقفين واالكاديميين وأساتذة الجامعات في مقدمة تلك 

 الذي ينبغي السماح لها بتعزيز دورها في الحكم واالدارة.

 ملمارسة دورها في عملية صنع القرار .إعطاء وسائل األعالم الفرص الكافية  .3

وضع فلسفات واضحة تدعم التوجيهات في العراق أتجاه املتغيرات الداخلية والخارجية وبما ينسجم  .4

 مع الثوابت الوطنية.

الدولة  بناءها عبر العمل وبشكل صحيح وجدي على وضع استراتيجية وطنية شاملة والتي يمكن  .5

 املجتمع.خدمة و 

Page 349



خير هللا سبهان عبدهللا الجبوري         2003صنع القرار السياس ي العراقي بعد عام 

 

املصادر

.13القرآن الكريم, سورة املؤمنون, اآلية رقم  .1

.2005الدستور العراقي الدائم لعام  .2

هياكله ومصادره وآلياته,  2003نيسان  9ابراهيم خليل العالف, صنع القرار السياس ي في العراق بعد  .3

امعة ( حول "اإلصالح والتغيير في العراق ودول الجوار", ج28الندوة الـ ) مركز الدراسات اإلقليمية

 (.2008آذار  12املوصل, العراق, )

, بيروت: مركز دراسات 2, طكيف يصنع القرار في الوطن العربيابراهيم سعد الدين واخرون,  .4

 .1988الوحدة العربية, 

، رسالة ماجستير غير منشورة, مستقبل التجربة الدستورية في العراقاثير ادريس عبد الزهرة،  .5

 .2009امعة بغداد، بغداد: كلية العلوم السياسية، ج

دراسات العوامل املؤثرة في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية", عارف، " احمد, الكفارنة .6

 (.2009, العدد الثاني واالربعون, جامعة بغداد )دولية

احمد, "دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياس ي", مجلة جامعة دمشق للعلوم , ناصوري .7

(.2005, العدد االول )21القانونية, املجلد االقتصادية 

.2009, بغداد: جامعة بغداد, الخارجية السياسة, النعيمي نوري احمد .8

, رسالة ماجستير غير منشورة, بغداد: 2003الدور الرقابي للبرملان العراقي بعد احمد يحيى هادي,  .9

 .2010جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, 

, الكويت: جامعة العالقات السياسية الدولية: دراسة في الصول والنظرياتاسماعيل صبري مقلد,  .10

 .1971الكويت, 

الكويت،  ، الكويت: جامعةمقارنة تحليلية الدولية: دراسة السياسة نظرياتمقلد،  صبري  اسماعيل .11

1982.

 مركزبيروت: , العربي الوطن في القرارات صنع في التصال وسائل دور , حمادة ابراهيم بسيوني .12

 .1993  شباط, العربية الوحدة دراسات

، القاهرة: عالم 1، طالعربي الوطن في السياس ي القرار وصنع الصحافةحمادة،  ابراهيم بسيوني .13

.2012الكتب املصرية, 

 للنشر مجدالوي  دار, عمان: الزمة واستراتيجية الدولية السياسية العالقات, الخزرجي كامل ثامر .14

 .2009, والتوزيع

, ترجمة السياسات املقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عامليةجابرييل ايه. آملوند جي. بنجهام باويل االبن,  .15

.1998, عمان: الدار االهلية للنشر والتوزيع, 1هشام عبدهللا, ط

Page 350



 خير هللا سبهان عبدهللا الجبوري                                                                                                           2003صنع القرار السياس ي العراقي بعد عام 

 
 

, ترجمة عامر الكبيس ي, عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع صنع السياسات العامةجيمس اندرسون,  .16

 سنة النشر بال.والطباعة, 

تأثير السياسة الخارجية المريكية على عملية صنع القرار في التحاد الوربي بعد حمدوش رياض,  .17

, اطروحة كتوراه غير منشورة, جامعة منتوري قسنطينة: كلية الحقوق 2001سبتمبر  11احداث 

 .2012والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية, 

 .2012, عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع , رار اإلداري القرابح سرير عبد هللا ,  .18

، 3، طالوسط في القانون الدستوري: القانون الدستوري واملؤسسات السياسيةزهير شكر،  .19

 .1994بيروت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 

: جامعة , اطروحة دكتوراه غير منشورة, املغربصنع السياسة الخارجية املغربيةسعيد الصديقي,  .20

 .2002محمد االول, كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية, 

, عمان: دار الراية الستراتيجيات الحديثة إلدارة األزمات في ظل عالم متغيرسليم بطرس جلدة,  .21

 .2010للنشر والتوزيع, 

زائر: امللتقى العلمي , الجثقافة املنظمة كاحد العوامل املؤثرة في عملية صنع القرارشتاتحة عائشة,  .22

 .2009ابريل  15-14الدولي صنع القرار في املؤسسة االقتصادية, جامعة عمار ثليجي باالغواط, 

, رسالة ماجستير غير منشورة, 2005النظام السياس ي العراقي في ظل دستور ضياء عالوي عباس,  .23

 .2011بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, 

, محاضرات القيت على طلبة محاضرات نظرية القرار: الجانب النظري , عابدي محمد السعيد .24

سوق اهراس, الجزائر: كلية العلوم  –الدراسات العليا في جامعة محمد الشريف مساعدية 

 .2015االقتصادية والتجارية, السنة األولى, 

مجلة , العراق دور منظمات املجتمع املدني في تعزيز البناء الديمقراطي فيعباس فاضل, , محمود .25

 .2012, 203كلية التربية ابن رشد, العدد, الستاذ, 

, عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع,  3, طمقدمة إلى علم السياسةعبد املعطي محمد عساف,  .26

1987. 

العراق  انموذج المريكية الخارجية السياسة في القرار صنع عملية, محمد شامل عبدالخالق .27

 .2005,  بغداد, كلية العلوم السياسية بغداد: جامعة , منشورة غير ماجستير رسالة ,2003

-1997دراسة حالة الجزائر من  -دور الحزاب السياسية في رسم السياسة العامةغارو حسيبة,  .28

تيزي وزو, كلية الحقوق والعلوم  –, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مولود معمري 2007

 .2012السياسية, الجزائر, 

غيث سفاح متعب و قحطان حسين, "ماهية األزمة الدولية .. دراسة في األطار وظاهر, الربيعي  .29

 .(2011), 42, جامعة بغداد, العدد مجلة العلوم السياسية النظري",

, بغداد: دار 1958_1953سياسة العراق الخارجية في املنطقة العربية  فكرت نامق عبد الفتاح, .30

 .1981الرشيد للنشر, 

العوامل املؤثرة على مشاركة املوظفين في صنع القرار وعالقته بن فهد بن محمد البراهيم, فيصل  .31

, رسالة ماجستير غير منشورة, الرياض: كلية الدراسات العليا قسم العلوم االدارية, بمستوى أدائهم

 .2008جامعة نايف العربية للعلوم االمنية, 

Page 351



 خير هللا سبهان عبدهللا الجبوري                                                                                                           2003صنع القرار السياس ي العراقي بعد عام 

 
 

مجلة سر من ة السياسية في صناعة القرار السياس ي", قتيبة مخلف عباس, "آليات االنظم, السامرائي .32

 .(2008), جامعة تكريت, كلية التربية سامراء, ايار 10, املجلد الرابع , العدد برأى

 .1987, بغداد: شركة اياد للطباعة، العالقات الدوليةكاظم هاشم نعمه,  .33

ماجد حميد, "مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السلوك السياس ي", مركز , خضر .34

 .(2011), العدد التاسع واالربعون, جامعة بغداد, دراسات دوليةالدراسات الدولية, 

، والسياسية القانونية العلوم مجلةالخارجي"،  السياس ي القرار اتخاذ عملية مازن، "في, الرمضاني .35

 .(1979)، جامعة بغداد, 2الثاني، العدد املجلد

 .4/10/2008( في 7مجلس النواب العراقي ، محضر الجلسة ) .36

 .1979, بيروت: دار الكتاب العربي, 1, طمختار الصحاحمحمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي,  .37

 .1971, القاهرة: الدار املصرية للطباعة, مدخل الى علم العالقات الدوليةمحمد طه بدوي,  .38

الطبيعة، التوجهات،  2003النظام السياس ي العراقي ما بعد محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي,  .39

 .2008, رسالة ماجستير غير منشورة, بغداد: جامعة بغداد, كلية العلوم السياسية, التحديات

 .1966, القاهرة: مكتبة االنجلو _املصرية, 3, طاملدخل في علم السياسةمحمود خيري عيس ى,  .40

 المريكية املتحدة الوليات والستراتيجي السياس ي القرار صنع آليةزكريا،  آل عبدالقادر معن .41

 .2005والتعليم,  النشر للطباعة الصقر ، بغداد: دارالعراق انموذج الضغط وجماعات الشركات

منظمة حمورابي لحقوق االنسان, منظمات املجتمع املدني في العراق وأثرها في التحوالت  .42

, متاح على شبكة املعلومات 21/9/2017الديمقراطية, تاريخ الزيارة 

http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-الدولية:

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A

-D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%

-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%8

5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA   

, رسالة دور الفواعل غير الرسمية في تقويم السياسة العامة املحلية في الجزائرمهدي زغرات,  .43

بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية /  –الجزائر: جامعة محمد خضير ماجستير غير منشورة, 

 .2014قسم العلوم السياسية, 

ميثاق مناحي العيساوي, االحزاب السياسية العراقية بين تغيب دور الدولة ودعم اإلصالحات, تأريخ  .44

 , متاح على شبكة املعلومات الدولية:2017م\20/9, تاريخ الزيارة 6/9/2015النشر 

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3421 

هيثم طالب الحسيني, دور وآليات املجتمع املدني في مسار البناء الديمقراطي السليم للدولة العراقية,  .45

متاح على شبكة املعلومات , 21/9/2017(, تاريخ الزيارة, 84مجلة النبأ, العدد )

  http://annabaa.org/nbahome/nba84/017.htmالدولية:

, العدد السابع, بال مجلة مدد الدابياسين وانس, "صنع القرار السياس ي االمريكي", واكرام, محمد  .46

 سنة.

Page 352

http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.hhro.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/3421
http://annabaa.org/nbahome/nba84/017.htm


زكرياء أزم - الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية إتجاه إفريقيا: اآلليات والمنافسة  

أملانيا-الديمقراطي العربي، برلين. الصادرة عن املركز 2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

: اآلليات واملنافسةإفريقياالدبلوماسية الدينية للمملكة املغربية إتجاه 

The Religious Diplomacy of the Kingdom of Morocco Towards Africa: 

Mechanisms and Competition 

 زكرياء أزم         
جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية املحمدية

mziko.ouzo1991@gmail.co

 

: امللخص  

أصبحت القارة اإلفريقية تحتل مكانة هامة في السياسة الخارجية لعدة قوى دولية، سواء التقليدية أو الصاعدة وحتى اإلقليمية، إذ 

 ملا تتوفر عليه القارة من موارد طبيعية، إضافة إلى 
ً
 نظرا

ً
 هاما

ً
 قطبيا

ً
 لنشر األفكار والتوجهات، تعتبر إفريقيا إقليما

ً
 خصبا

ً
أنها تعتبر مكانا

 منها بكل هذا، وبكل ما عرفته القارة من تطورات منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت تشتغل في إطار سياستها 
ً
واململكة املغربية ووعيا

وات مختلفة تختلف بإختالف املجالت الخارجية إتجاه إفريقيا وفق مقاربة شمولية تتناول جميع املجاالت، إذ تعتمد على آليات وأد

 -املتناولة، ويعتبر املجال الديني
ً
الروحي من بين املجاالت التي تحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية املغربية إتجاه إفريقيا، نظرا

 لإلرتباط التاريخي الوثيق والعالقات الضاربة بجذورها بعمق التاريخ بين اململكة والبلدان االفريقية.

وتبعا لهذا توظف اململكة عدة آليات دينية للحافظ على الروابط التاريخية التي تجمع املغرب بأشقائه األفارقة، وتعزيز مكانة املغرب 

 بإعتبارها الالعب األول والدائم في هذا الجانب، وقد عمدت إم
ً
ارة الدينية في القارة، ومن بين األليات تلعب إمارة املؤمنين دورا محوريا

مؤسسة محمد السادس للعلماء االفارقة ومعهد محمد السادس  -ؤمنين إلى الريي ههذا العالقات عن طريق إحدا  آليات جديدة امل

والتي تضاف إلى رابطة علماء املغرب السينغال، وتشكل لنا هذه آليات ما يعرف بالدبلوماسية الدينية  -لتكوين األئمة واملرشدين

 للمغربية.

التي تعرفها القارة اإلفريقية في جميع املجاالت بين القوى الدولية واإلقليمية، تلقى آليات الدبلوماسية الدينية  وفي خضم املنافسة

املغربية منافسة شرسة في هذا املجال من بعض القوى التي لها إشعاع ديني، كالعربية السعودية في فكرها الوهابي والجمهورية اإليرانية 

كل من السعودية و إيران آليات عديدة من أجل نشر أفكارهما ومعتقداتهما، غير أن ما يعاب على كال  في مذهبها الشيعي، وتوظف

النموذجين هو تصديرهما لخطاب ديني متشدد معادي لبعضهما يحتوي مضامين تشجع على العنف والتطرف، وعلى العكس من هذا 

 مع
ً
 دينيا

ً
 على التسامح والتعايش بين األديان.تنشر آليات الدبلوماسية الدينية املغربية خطابا

ً
 قائما

ً
 وسطيا

ً
 تدال

 . التشيع اإليراني -الوهابية السعودية -املغرب -اآلليات واملنافسة –الدبلوماسية الدينية : الكلمات املفتاحية
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Abstract 

 The African continent has become as an important place to the foreign policy of the traditional, emerging 

and regional powers. For the sake of their natural resources availability, and also as a perfect place to spread 

ideas and trends. Kingdom of morocco recognized all the changes and évolutions also the transformations 

that took a place in Africa after the cold war. Consequently its reroute their foreign policy compass toward 

the continent, according to a holistic approach that included all spheres and fields (economic, social, 

political,…etc). and it considered a religious-spiritual Domain as the major factor arena to be working on it 

towards Africa, what with historical link and strong relationships between the kingdom and the rest of 

African countries.  

Therefore the kingdom of morocco employed so many techniques and methods to maintain the good 

relations with another African countries and also to strengthening its religious position in the continent. One 

of these methods is "Ema'rat Al Mominin" which is the main and permanent pivotal player in this field, 

"Ema'rat Al Mominin" creates too many institutions like (Mohammed VI Foundation for African Oulema, 

Mohammed VI Institute of Imams Morchidines Formation,…etc) for the express purpose of improve the 

relations. This is what the Moroccan religious diplomacy is all about. 

However there's an aggressive ruthless compétition between the international and the regional powers that 

trying to impact Africa in all useful and available fields. Accordingly,  Moroccan religious diplomacy find 

itself under pressure from some international powers that have religious radiation. Like the kingdom of 

Saudi Arabia whose have some wahhabism and salafism views, also the Islamic Republic of Iran and the 

shia doctrine. Both of those countries utilize methods and techniques to disseminate their views and beliefs, 

however they both export a radical religious speech besides Encourages violence, conversely Moroccan 

religious diplomacy that tell Moderate religious speech Calls for peaceful coexistence. 

Keywords : religious diplomacy – compétition and methods --  Morocco – Saudi wahhabism – Iran shiasm. 
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 املقدمة:

على الرغم من أن املغرب هو عضو مؤسس ملنظمة االتحاد اإلفريقي في ثوهها القديم منظمة الوحدة االفريقية، إال أنه 

اإلطار املؤسساتي ألسباب يعلمها الجميع مرتبطة بسيادته الوطنية، وقد اختار املغرب سياسة ظل لسنوات خارج هذا 

املقعد الشاغر هذه نظرا للظروف التي كانت سائدة أنداك سواء على املستوى الداخلي للمملكة أو على مستوى النظام 

القارة االفريقية ومشاكلها فقد انخرطت اململكة اإلقليمي اإلفريقي، وعلى الرغم من هذا فاملغرب لم يكن يوما بعيدا عن 

 في تدبير الشأن اإلفريقي عبر عدة آليات.

وفي هذا اإلطار نهج املغرب سياسة خارجية منفتحة على مختلف األقطار االفريقية مرتكزة على التفاعل النابع من حسن 

آليات اململكة وأدواتها بتنوع املجاالت إذ تعتمد التوظيف لعدد من اآلليات والفاعلين حسب املجاالت املستهدفة؛ وتتنوع 

في املجال الديني الروحي آليات مختلفة عن ما تعتمده في املجال السياس ي أو االقتصادي، وهذا التنوع في املجاالت 

 واآلليات يخلق لنا أنواع متعددة من الدبلوماسية بين دبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية دينية.

ي الروحي يعود إلى املغرب الفضل في نشر اإلسالم السني املالكي في تخوم القارة السمراء عبر الزوايا وفي الجانب الدين

برعاية رسمية من سالطين وملوك املغرب، وهو ما أثمر في النهاية عن امتداد اإلسالم داخل القارة االفريقية، ويتجلى ذلك 

في إفريقيا، فتعلق العديد من دول القارة خصوصا غرب إفريقيا باملغرب في الترابط الصوفي بين الزوايا املغربية وشقيقاتها 

 .1لهو خير دليل على هذا اإلر  التاريخي الذي راكمه الجانبان

فقد استطاع املغرب الحفاظ على مكانته املتميزة التي يحظى هها على املستوى اإلفريقي واملبنية على أسس دينية وروحية 

واملتجدد إلى تعميق وتعزيز العالقات مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي كانت دائما عميقة، عبر سعيه الدائم 

والسيما بلدان غرب إفريقيا مرتبطة بشكل كبير باملورو  الديني املغربي الذي تشبعت منه ومن أفكاره، وكان هذا عبر 

 ت املغربية االفريقية في بعدها الروحي.تفعيل اململكة املغربية للعديد من األليات التي أنيط هها تعزيز العالقا

 العتبارها من األقاليم القطبية الهامة أصبحت إفريقيا تحظى بإهتمام كبير في السياسة الخارجية لعدة قوى دولية 
ً
ونظرا

وإقليمية، هذا اإلهتمام تولد عنه منافسة شرسة بين القوى التي تسعى لكسب نفوذ في القارة، وفي خضم هذه املنافسة 

لشرسة التي تعرفها إفريقيا يواجه النموذج الديني الروحي املغربي منافسة قوية من نماذج دينية روحية أخرى تسعى ا

بدورها لتوسيع نفوذها في القارة، ومن أبرز النماذج التي تعد منافسة للمغرب في املجال الديني الروحي بإفريقيا نجد 

 النموذج الوهابي السعودي واإليراني الشيعي.

هذا وتكمن أهمية الدراسة في معرفة مدى نجاح الدبلوماسية املغربية في مواكبة التحوالت التي شهدتها القارة االفريقية 

بشكل عام والدبلوماسية الدينية على وجه الخصوص، إضافة إلى معرفة تموقع اململكة املغربية في سباق املنافسة 

 مع بايي النماذج الدينية األخرى سواء الوهابية السعودية أو التشيع اإليراني. بالقارة االفريقية على املستوى الديني الروحي

وبناءا على كل ما سبق تطرح العديد من التساؤالت داخل وحدة اإلشكالية التالية: ما مدى قدرة اآلليات واألدوات التي 

والتي تسمى بالدبلوماسية الدينية في تعميق  توظفها اململكة املغربية في إطار سياستها الخارجية املرتبطة بالجانب الديني

النموذج الديني الروحي املغربي في سباق املنافسة بالقارة االفريقية مقارنة  ةمكانة اململكة لدى بلدان القارة، وما مكان

 بالنموذجيين الوهابي السعودي والشيعي اإليراني.
 

  :إتجاه إفريقياآليات الدبلوماسية الدينية املغربية : األول  املطلب

                                                           
 .15ص ( 2001ة والنشر والتوزيع،دار القلم للطباع)الرباط:  1ط، السياسة الخارجية املغربية مقاربة ابستمولوجية وتجريبيةمحمد غومريس،  - 1
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تعتمد اململكة املغربية على سياسة خارجية مرتكزة على آليات متنوعة ومتعددة حسب كل مجال ومتطلباته، وفي املجال 
الديني توظف اململكة مجموعة من األليات واألدوات في نسق تفاعلي تشكل لنا ما يعرف بالدبلوماسية الدينية، والتي 

روحي تسعون من خالله إلى خدمة مصالح بلدهم وقضاياه -واألفراد لهم إشعاع ديني تعرف بأنها مجموعة من اآلليات
 الهامة، وذلك من خالل أنشطتهم وتحركاتهم.

وعلى رأس اآلليات التي تقوم عليها الدبلوماسية الدينية املغربية تعد إمارة املؤمنين األبرز واألكثر ثبات واستمرارية، وقد  
 هين آليات فرعية أخرى تساهم في تطوير العالقات املغربية اإلفريقية، إضافة إلى الزوايا وما تلعبقد انبثق عن إمارة املؤمن

من أدوار، وفي هذا املطلب سنتناول األليات التي تعتمدها السياسة الخارجية املغربية في شقها الديني الروحي والتي تسمى 
 بالدبلوماسية الدينية.

 واملؤسسات املتفرعة عنها: الفقرة األولى: إمارة املؤمنين

 :إمارة املؤمنين أوال:

إن السمات الدينية للسلطة امللكية املغربية معروفة جدا، تتلخص أساسا في النسب الشريف وفي البيعة، فعن طريق 
فالنفوذ الروحي ألمير املؤمنين ، 2النسب يشترك السلطان في املعجزة النبوية، كما تحقق البيعة له اإلجماع حول شخصه

املغاربة، يمتد ليشمل الدول اإلفريقية وخاصة الدول املتواجدة في غرب إفريقيا والتي تجمعها باملغرب روابط  ارعايالعلى 
  .دينية وروحية باعتبار أمير املؤمنين سليل النبي عليه السالم

بر الفاعل الرسمي في صنع القرار السياس ي الخارجي، لهذا فامللك من هنا فاملؤسسة امللكية املتجسدة في أمير املؤمنين تعت
يعد في النظام السياس ي املغربي املركز الذي تدور حوله جميع أجهزة السلطة في الدولة، وقد انعكس هذا على 

ة الدبلوماسية املغربية التي تظهر كمجال محفوظ لرئيس الدولة بفعل الصالحيات القانونية التي منحت للمؤسس
في قدرة أجهزة املخزن على ترجمة  ،في حين تتجلى الثانية ،امللكية، واملتمثلة أوال؛ في احتكارها الستعمال الرموز الدينية

 . 3املفاهيم السياسية إلى ممارسات حقيقية

لقارة أو باإلضافة إلى طابعها الدبلوماس ي واالقتصادي، اكتست الزيارات امللكية إلى البلدان اإلفريقية، سواء غرب ا
شرقها، رمزية دينية خاصة، إذ تم التحرك الدبلوماس ي للملك محمد السادس ليس بوصفه رئيسا لدولة أو ملكا فقط، بل 

إلى  في زياراته والشؤون اإلسالمية للملكافقة وزارة األوقاف ر أيضا بصفته أميرا للمؤمنين؛ وانعكس ذلك من خالل م
وكذا  كون وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ضمن الوفد الرسمي املرافق للملك ،عادة ما يإذ بعض هذه الدول اإلفريقية 

وبأمر من جاللة امللك على تأطير ديني للقيمين في كل من تونس، وليبيا، ومالي، التي تعاني من انعكاسات سلبية العمل 
 .للتطرف الديني

اصة بأمير املؤمنين، إذ يقوم جاللته بااللتقاء ببعض هذا وتعرف زيارات امللك القيام بعدة أنشطة في إطار الطقوس الخ
أالف نسخة  10الطرق النشيطة هناك مثل التيجانية، إضافة إلى توزيع نسخ من املصحف الشريف برواية ورش، إذ وزع 

 في غينيا بيساو ومثلها في السينغال والكوت ديفوار ومالي.

 في أخر زيارة له لدولة الكوت ديفوار أشرف أمير املؤمنينإذ كما يقوم جاللته بترميم بعض املساجد وتدشين أخرى، 
في أبيدجان بحي "تريشفيل"، على إعطاء انطالقة أشغال بناء مسجد،  جمهورية الحسن درامان واتارا،الرئيس بمرفوقا 

ا، على شهر  34الذي سيتم إنجازه في أجل هذا املسجد  "مسجد محمد السادس"، ويمتد اسم تفضل جاللته وأطلق عليه
من  7000ألف متر مربع، وسيضم قاعتين للصالة )للرجال والنساء(، وطاقة استيعابية تقدر بأزيد من  25مساحة 

املصلين، ومكتبة وقاعة للندوات، وجناح إداري ومدرسة قرآنية، وسكن لإلمام، ومركب تجاري وموقف للسيارات وكذا 
جمعة في مساجد البلدان االفريقية في إطار الطقوس الخاصة ، كما أن أمير املؤمنين يؤدي صالة الفضاءات خضراء
 بإمارة املؤمنين.

وفي كل البلدان، حضر الفعل الديني مؤثرا في العالقات الثنائية رغم أن اإلسالم يشكل أقلية دينية في بعض دول شرق 

 نية في بناء مجال األمنوألن األمر يتعلق بمجال سيادي لهذه البلدان، فقد حصر املغرب خدماته الدي ،إفريقيا

                                                           
، هة نظر، مطبعة النجاح الجديدةجمنشورات و  الدار البيضاء:): 2ط، ترجمة محمد العفراني، املغربية نموذجا امللكية: أنثروبولوجية امللكيات عبد هللا حمودي، - 2

 .3ص ،ربيع وصيف 20-19عدد  ( 2003

 ،(2013 للنشر، مطبعة فضالة،غني مؤسسة ال: )3وآخرون، ط ، ترجمة: عبد الغني أبو العزمأمير املؤمنين: امللكية والنخبة السياسية املغربيةجون واتربوري،  - 3
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الروحي ملحاربة التطرف الديني، وتكوين أئمة ومرشدين دينيين مهمتهم تصحيح صورة اإلسالم ومحاربة التأويالت  
 .4املتطرفة التي تغذي العنف

وتلعب إمارة املؤمنين دورا كبير في محاربة العنف والتطرف وذلك من خالل إشعاع الديني ونشر التدين املعتدل 
أن «الوسطي، وقد أكد جاللة امللك محمد السادس في الرسالة التي وجهها للقمة الفرنسية االفريقية حول السلم واألمن، 

مية في منطقة الساحل والصحراء يكتس ي نفس األهمية التي التصدي بفعالية للتمظهرات العنيفة للتطرف والظال 
إن الحفاظ على السلم واالستقرار  ،يكتسيها الرجوع إلى منابعها واجتثا  أسباهها املعنوية ومرجعياتها العقدية املزعومة

غم على مدى قرون واألمن في املنطقة رهين بصيانة الهوية الثقافية والحوزة الدينية التي مكنت شعوهها من العيش بتنا
لقد أخذ املغرب على عاتقه حماية اإلسالم السني الذي يدعو إلى االعتدال والتسامح واالنفتاح، والذي اعتنقته  ،عديدة

شعوب املنطقة عبر تاريخها، معتمدا في ذلك على الوشائج الروحية العريقة التي تربطه ببلدان منطقة الساحل وعلى 
 .5»على تجربته الناجحة في مجال إصالح الحقل الديني مؤسسة إمارة املؤمنين، عالوة

وفي هذا السياق فقد أنشأ أمير املؤمنين آليات مؤسساتية أخرى من أجل تعزيز التعاون مع البلدان االفريقية في املجال 
 الديني وتعميق مكانة اململكة، كمؤسسة محمد السادس للعلماء االفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين األئمة

 واملرشدين الدينيين، عالوة على رابطة علماء املغرب السينغال التي أنشأت من طرف الراحل الحسن الثاني.
 ثانيا: معهد محمد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات:

لك محمد التي تبناها املغرب في موضوع املواجهة العملية لإلرهاب والتطرف بأفريقيا، دشن امل الفعالةووفقا للسياسة 
معهد محمد السادس لتكوين األئمة املرشدين »2015مارس  27وافق املهـ 1436جمادى الثانية  6السادس بتاريخ 

نخب دينية جديدة  دإعداو وتهدف هذه املؤسسة حسب الوزارة املكلفة بالشؤون الدينية املغربية إلى تكوين  «واملرشدات
ة على ضرورة الحفاظ على املرجعية الدينية املرتكزة على إمارة املؤمنين وطنية وأجنبية، وفق املقاربة املغربية املبني

 سسهاي أمهي ثوابت مشتركة تنتالتي  والعقيدة األشعرية واملذهب املالكي والتصوف املستمد من سلوك اإلمام الجنيد، و
 .إلى املغرب بالنسبة ملجموع أهل بلدان أفريقية الغربية

 
ً
هويته املتميزة بالوسطية واالعتدال والتسامح، وتحصينا له من نزعات التطرف اعتمد  على وفي هذا االتجاه وحفاظا

أحد  تأهيل القيم الديني املغرب لتأهيل حقله الديني وتجديده، إستراتيجية مندمجة وشمولية ومتعددة األبعاد يشكل
وفي احترام  ،أركانها األساسية، هذا املعهد رافد أساس ي في هذا التأهيل على هدي الثوابت الدينية والروحية للمملكة

 رب معها مقومات دينية وروحية مشتركة.للمقومات الخاصة لكل بلد يتكون فيه أئمته من البلدان التي للمغ

كذلك يهدف التكوين الديني باملعهد إلى االرتباط الوثيق بالهوية املغربية املتميزة بالوسطية واالعتدال والتسامح ونبذها 
ة، وهو ما يعني من جه ،للتشدد والتطّرف، مع احترام تام للمقومات الخاصة لكل بالد األئمة الخاضعين للتكوين باملعهد

ليصل إلى دول  ،أن اململكة املغربية تسعى لتصدير نموذجها الديني لخارج دول غرب أفريقيا التي تتبنى املذهب املالكي
ومن جهة ثانية، تهدف إلى تخريج املعهد  ،شرق القارة التي تتبع املذهب الشافعي ومع مناطق تداخل املذاهب األخرى 

ل تدريجًيا في أفريقيا طاقات بشرية أفريقية محلية مكونة دينًيا،
َّ
مع ازدياد  تستطيع مواجهة التشّيع الذي أخد يتوغ

ممدينة استقطاب إيران للبعثات العلمية الطالبية وربطها باملرجعيات الدينية الشيعية في طهران و 
ُ
 .6مركز التشيع ق

حضوًرا الفتا لكثير « ملرشداتمعهد محمد السادس لتكوين األئمة املرشدين وا»ـ السنة األولى من التكوين ب تشهدوقد 
يشكل ، و 2016طالب برسم سنة  961قد بلغ عدد الطلبة اإلجمالي باملعهد ، فمن الجنسيات للتكوين في املجال الشرعي

الشكل  %( كما هو موضح في74بينما تتوزع بايي النسبة ) % من العدد اإلجمالي للطلبة باملعهد،26الطلبة املغاربة نسبة 
 التالي.

                                                           

، 20/10/2017تم تصفح الموقع بتاريخ  موقع جريدة الصباح، ،2016ديسمبر  17، الحقل الديني ... دبلوماسية الملكإحسان الحافظي،  - 4
 .http://assabah.ma/166097.htmlفي 

دجنبر  7من، في للقمة الفرنسية االفريقية حول السلم واألمقتطف من نص الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجاللة محمد السادس  - 5
2013. 
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20167: جنسيات الطلبة وأعدادهم املسجلين في معهد محمد السادس لتكوين األئمة برسم سنة 1الشكل رقم 

 

 متزايدا على املستوى القاري 
ً
، حيث يعد توصل يبدو أن النموذج املغربي ملحاربة الفكر املتطرف واإلرهاب، يلقى إقباال

مراسالت رسمية من كل من وزارة الشؤون الدينية بالجمهورية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية بثال  
التونسية واألمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري ومعهد اإلمامة والخطابة التابع لوزارة األوقاف 

 ةة املساجد واالستفادوالشؤون اإلسالمية بالجمهورية الليبية، بشأن تكوين األئمة واالستفادة من الخبرة املغربية في عمار 
 .8من دورات تكوينية في مجال تدبير الشأن الديني، إال خير دليل على نجاح التجربة املغربية في تدبير الحقل الديني

 ثالثا: مؤسسة محمد السادس للعلماء االفارقة:

  الذي يتعلق بإحدا  مؤسسة محمد 1.15.75 الظهير الشريف رقم  2015يونيو  24املوافق لـ  1436رمضان  7صدر في 
جزءا ال  باعتباره بإفريقياالسادس للعلماء األفارقة وذلك اعتبارا للروابط الدينية والتاريخية والثقافية التي تجمع املغرب 

عاملا  20إلى جانبهم  ،دولة 30عاملا وعاملة أفارقة من  99 وتجمع أكبر مؤسسة دينية بالقارة ، وتعد هذه املؤسسةيتجزأ منها
 .وعاملة مغاربة

 تسعى املؤسسة إلى تحقيق األهداف التالية:و 

  توحيد وتنسيق جهود العلماء املسلمين، بكل من املغرب وبايي الدول اإلفريقية، للتعريف بقيم اإلسالم

 السمحة ونشرها وترسيخها؛

 ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصالح تتوقف عليه عملية التنمية  القيام بمبادرات في إطار كل

 في إفريقيا سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد؛

 تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في املجال اإلسالمي؛ 

  تطويرها؛توطيد العالقات التاريخية التي تجمع املغرب وبايي دول أفريقيا والعمل على 

 التشجيع على إقامة املراكز واملؤسسات الدينية والعلمية والثقافية؛ 

 حفظه وصيانته؛  إحياء الترا  الثقافي اإلفريقي اإلسالمي املشترك من خالل التعريف به ونشره والعمل على 

                                                           

 في    18/10/2017تكوين األئمة، عبر الموقع الرسمي، تم تصفح الموقع بتاريخ هذه اإلحصائيات صادرة عن معهد محمد السادس ل - 7
http://www.habous.gov.ma.  

مطبعة األمينة،  )الرباط، 1ط محاور إستراتيجية الملك محمد السادس إلعادة تموقع المملكة المغربية داخل المنتظم الدولي،زكرياء أقنوش،  - 8
 .206-205ص  (2014
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 .ربط الصالت وإقامة عالقات التعاون مع الجمعيات والهيئات ذات االهتمام املشترك 

منين امللك محمد السادس، في املحافظة على وحدة الدين اإلسالمي وصد ؤ ؤسسة رغبة من أمير املامل اء هذهإنشويأتي 
التيارات الفكرية والعقدية املتطرفة، وفتح فرص لتبادل اآلراء بين علماء القارة اإلفريقية وتنمية مدارك الناس العلمية 

األفارقة الروابط التاريخية والدينية والحضارية بين اململكة مؤسسة محمد السادس للعلماء  ستعزز ، كما واملعرفية
ستحرص على حماية العقيدة اإلسالمية والوحدة الروحية للشعوب االفريقية من كل ، و املغربية وبايي الدول اإلفريقية

 .النزاعات والتيارات واألفكار التضليلية التي تمس بقدسية اإلسالم وتعاليمه ومقاصده

جاءت لتعزز الدور الذي يضطلع به املغرب في  مؤسسة محمد السادس للعلماء االفارقة أن :9و شارل سان بر أكد األستاذ 
إن هذه املؤسسة تشكل تتويجا ملسلسل وتندرج ضمن  أيضاوقال ، مجال ضبط وتأطير الحقل الديني في مواجهة التطرف

، وإفريقيال تعزيز الروابط الدينية بين املغرب جأوضعت بدعم من صاحب الجاللة امللك محمد السادس من  إستراتيجية
 أضافو ، محورا استراتيجيا للدبلوماسية املغربية أضحتاملؤسسة تندرج في اطار السياسة االفريقية التي  أن إلىمشيرا 

 التأثيرواالنجلوفونية والناطقة بالبرتغالية، ممثلة في هذه املؤسسة مما يبرهن على  الفرانكفونية إفريقيا أجزاءأن كافة 
في التوجه  إضافيةاملتنامي للمملكة في هذه القارة، مذكرا بأن صاحب الجاللة أكد في خطابه أن هذه املؤسسة تعد لبنة 

املغرب بعدد من الدول اإلفريقية الشقيقة إلى االستراتيجي لالرتقاء بعالقات التعاون السياس ي واالقتصادي، التي تجمع 
 .10شراكة تضامنية فعالة في مختلف املجاالت

 رابعا: رابطة علماء املغرب السينغال:

 1985هذه الرابطة في الثالث عشر من شهر رمضان املبارك عام ألف وأربعمائة وخمسة من الهجرة، أي في سنة  أنشئت 
أما  ،وتم إعالن الرابطة تحت قبة البرملان املغربي في الرباط بحضور وفد سنغالي من العلماء والفقهاء واملثقفين ،ميالدية

الدافع من تأسيس هذه الرابطة فهو رغبة البلدين املسلمين في ترجمة التعاون الثقافي والفكري في عدة ميادين، وخاصة 
وأيضا  ،عمل الجدي لتبادل الخبرات بين علماء البلدين في مجاالت شتىنشر الدعوة اإلسالمية بالحكمة واملوعظة، وال

وكذلك تفعيل دور  ،التوسع في نشر املذهب املالكي، الذي هو السائد في البلدين باعتباره من أكبر مذاهب أهل السنة
املدارس العصرية،  املدارس العتيقة في املغرب والسنغال بتحفيظ القرآن الكريم، وحفظ املتون وتدريسها إلى جانب

 .11الترا  وخدمة املخطوطات، وتبادل الدعاة واملحاضرين وإلحياء

عندما تولى محمد السادس الحكم باملغرب حرص أشد الحرص على مواصلة العالقات مع التيجانية السنغالية بتنظيم 
شيوخ ومقدمي الزوايا التيجانية  اللقاءات الثنائية وتوجيه الرسائل إلى ملتقياتها واحتضان شيوخها وزعمائها، كما أن

وعندما قام امللك محمد السادس بأول جولة أفريقية له، ، السنغالية ظلوا يعدون ملك املغرب شريفا وأميرا للمؤمنين
حرص شيوخ الطائفة التيجانية على دعوة األتباع لتخصيص استقبال يليق بمقام أمير املؤمنين كما فعل من قبل مع 

 فقط املغرب والسنغالعلى يقتصر نشاط الرابطة  ؛ هذا والوجده محمد الخامس عندما زارا السنغال أبيه الحسن الثاني
أن القانون  إذووسط القارة،  إفريقياأقطار في غرب  إلىذلك، فنشاطها يتجاوز حدود البلدين  إلىرغم أن اسمها يشير 

 ى.افريقية أخر تعلن أن باب االنخراط مفتوح لدول ة، األساس ي للرابطة يتضمن ماد

 نموذج: ةالزاوية التيجانيالفقرة الثانية: 

حافظت اململكة املغربية منذ قرون على صالت قوية بجيرانها في جنوب الصحراء، وكانت أبرز حلقات الوصل بينهما تتمثل 
ات الحوار بشكل جلي في الزوايا والطرق الصوفية، التي تمكنت من خالل توظيفها للعامل الديني اإلسالمي بمد قنو 

والتواصل وصيانة نسيج العالقات الحضارية والسياسية بين املغرب وإفريقيا، إذ وجد هذا األسلوب الديني قبوال من 

                                                           

 .بجامعة باريس ديكارت اإلسالممختص في قضايا  وأستاذ مركز الدراسات االستراتيجية بباريسلعام المدير ال شارل سان برو - 9
مؤسسة محمد السادس لوكالة المغرب العربي لألنباء حول إنشاء  مركز الدراسات االستراتيجية بباريسلعام المدير شارل سان برو التصريح  - 10

 .للعلماء االفارقة

، في حوار لجريدة الشرق ومحاربة كل تيار مخالف لجوهر التوحيد دور رابطة علماء المغرب السينغال في نشر الفضيلةعمر عبد السالم،  - 11
 :في 18/10/2017تم تصفح الموقع بتاريخ ، 2000دجنبر  22، الجمعة 8060األوسط، العدد 

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=18546&issueno=8060#.WRHvMUUpzIU 
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طرف األفارقة، ساعد على تغلغل طقوس الزوايا املغربية وتعاليمها الصوفية في الجزء الجنوبي والغربي إلفريقيا بشكل 
 .12في مواجهة حركات التبشير املسيحية التي غمرت القارة االفريقيةخاص، مما جعلها تلعب دورا تاريخيا 

وأمام هذا الواقع حرص ملوك املغرب عبر التاريخ على مواصلة رعاية املنتسبين إلى الطرق الصوفية ههذه البقاع والعناية 
الذي يجمع سكان هذه ههم، وذلك من خالل العمل على الحفاظ واالرتقاء بالرابطة الروحية والتعاقد الوجداني 

بوصفنا أميرا للمؤمنين، وحاميا لحمة «؛ وفي هذا الصدد يقول جاللته: 13املجتمعات االفريقية بمؤسسة إمارة املؤمنين
امللة والدين، فإننا متمسكون بالحفاظ على هذه الرعاية لكم، واالرتقاء هها إلى ما تستحقه من سابغ العناية، حريصين 

وحية األخوية بين بلدانكم الشقيقة، وقياداتها الحكيمة وبين املغرب، ال نبتغي من ذلك سوى على ترسيخ الروابط الر 
 .14»تحصين اإلسالم السني السمح، النقي من البدع الضالة، ومن التطرف األعمى، والتسيس املغرض

أحمد التيجاني" لكي يقيم به  لقد كانت املدينة املغربية العتيقة فاس املكان الذي اختاره شيخ الطريقة التيجانية "سيدي
هذا  ،زاويته الصوفية التي أصبحت إحدى الزوايا األكثر شهرة واستقطابا في تاريخ إفريقيا ومنطقة املغرب العربي

املتصوف الكبير الذي ازداد بقرية "عين ماض ي" منحدرا من قبيلة أمازيغية تدعى "تيجان" بمنطقة تلمسان بالجزائر، 
هذه  ،الزاوية التيجانية، ثم أقام ههذه املدينة إلى حين وفاته 1801ميالدية وأسس هها سنة  1789 الذي استقر بفاس سنة

الزاوية التي توجد في قلب حي استراتيجي تتجمع فيه أغلب األنشطة التجارية على مقربة من جامع القرويين وغير بعيد من 
 .15ضريح موالي إدريس

إفريقيا جنوب الصحراء عبر بعض املريدين الشناقطة، خاصة محمد الحافظ  وقد انتقلت الطريقة التيجانية إلى دول 
العلوي الشنقيطي، الذي تتلمذ على يد مؤسس الطريقة التيجانية بفاس، وقد أعاد املغرب في عهد امللك محمد السادس 

قة في خدمة املصالح صياغة عالقته بالتيجانيين وبطريقتهم نظرا للدور الديني والدبلوماس ي الذي تلعبه هذه الطري
 .16الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية ومحاولة جعل هذه الزاوية قناة دبلوماسية مع دول غرب إفريقيا

أما فيما يخص الدور الدبلوماس ي الذي تقوم به الزاوية التيجانية في تكييف عالقة إفريقيا باملنطقة املغاربية خاصة مع 
؛ وعليه فقد الزاوية تلعب دورا هاما ومحددا ال يستهان به في توجيه هذه العالقات اإلقليميةاملغرب يمكن القول بأن هذه 

دعا امللك محمد السادس في العديد من خطبه إلى ضرورة التوظيف الجيد للنفوذ الروحي للمملكة املغربية وما يتطلبه 
صة الطريقة التيجانية التي أصبحت موضوع هذا التوظيف من املزيد من الدعم املادي واملعنوي للطرق الصوفية وخا

 .17نزاع وتنافس بين املغرب والجزائر

، 2007نتسبي إلى الطريقة التيجانية الذي عقد بالعاصمة الروحية والثقافية فاس أواخر شهر يونيو مل العام ففي الجمع
وفي هذا  ،بط الخاصة بين املغرب وإفريقياأكد كل التيجانيين األفارقة على الدور الذي تقوم به هذه الزاوية في تمتين الروا

صرح املدير العام السابق لليونسكو السنغالي السيد أمادو مختار امبو بأن الطريقة التيجانية اطلعت  كان قد السياق
بدور جوهري في التقريب التاريخي بين املغرب وإفريقيا والسيما السنغال، كما أكد بأنه إذا كانت العالقات بين املغرب 

وإفريقيا جد عريقة، فإنها تعززت بفضل الطريقة التيجانية على اعتبار أن اآلالف من األفارقة يعتبرون زيارة مدينة فاس 
وفي نفس اإلطار أشار من جانبه السيد سيرين عبد العزيز س ي اإلبن  ،واجبا دينيا من أجل استكمال حجهم إلى مكة
طريقة التيجانية ساهمت بشكل كبير في إشعاع اإلسالم واللغة العربية الناطق باسم الخليفة العام للتيجانيين بأن ال

بإفريقيا، وأن دورها الهام في تعزيز الدبلوماسية الشعبية بين الشعب املغربي والشعوب اإلفريقية معروف من لدن 
 .18الجميع

قات املغربية االفريقية، ومحاولة ومن هنا يستنتج الدور الدبلوماس ي الذي تلعبه الطريقة التيجانية في دعم وإحياء العال
املغرب تشجيع الدبلوماسية الروحية التي تقوم هها الطريقة التيجانية في النزاع املفتعل حول الصحراء من خالل العمل 

                                                           

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائيةعالقة المغرب بإفريقيا عادل مساوي،  - 12
 .78، ص2003-2002الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 

 .170، ص2013، 4، مجلة قوت القلوب، العدد فريقيةدينامية البعد الروحي في العالقات المغربية اإلمحمد الهاطي،   - 13

 2007يونيو 27مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في االجتماع العام للطريقة التيجانية المعقدة بمدينة فاس يوم  - 14
 .17، ص2013، 6، مجلة أدليس، العدد نموذجاالعالقات المغربية اإلفريقية في المجال الديني:الطريقة التيجانية عبد االاله الشباكي،  - 15
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العالقات الدولية، جامعة محمد الخامس، كلية السياسة االفريقية في ضوء المتغيرات الجديدةمحمد مجد،  - 16

 .35، ص2014-2013العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال، السنة الجامعية 
 . 48-47، ص 2012أكتوبر/ دجنبر  –، مجلة شؤون إستراتيجية، العدد السابع الدبلوماسية الروحية رهان جديد نحو إفريقيازلماط،  حياة - 17
 .19، مرجع سابق، ص العالقات المغربية اإلفريقية في المجال الدينيعبد االاله الشباكي،  - 18
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على الدفع باملنتسبين التيجانيين االلتفاف حول ضريح الولي سيدي أحمد التيجاني بفاس والعمل على كسب رهان 
 .19جزائر حول استقطاب أتباع الطريقة التيجانية بإفريقيااملنافسة مع ال

إضافة إلى هذه اآلليات التي تشكل الدبلوماسية الدينية املغربية اتجاه إفريقيا هناك آليات أخرى تتجلى في وزارة األوقاف 
يم العالي والبحث تعتبر مؤسسة للتعل التيو والشؤون اإلسالمية، إضافة إلى املجالس العلمية، ودار الحديث الحسنية 

ليها إويعهد  ،سالمية العليا املتخصصة واملعمقةإلليها بمهمة تكوين العلماء والباحثين في مجال الدراسات اإالعلمي يعهد 
سالمي وعلم مقارنة األديان والفقه إلسالمية والفكر اإل، بمهمة تنمية البحث العلمي في مجال العلوم اذلكإلى  باإلضافة
ذكر الطلبة بتصر على تكوين املغاربة فقط بل تساهم في تكوين طلبة من مختلف املعمور ونخص ال تق...، و املقارن 

لهم  قدمهاذلك من املنح التي يبتخصصات التي توفرها، مستفيدين اللتكوين في مختلف اذين يأتون إلى الدار لاألفارقة ا
فة إلى جامعة القرويين التي تم نقلها إلى وصاية ، إضاذي تربطهم به روابط روحية وحضارية عريقة في التاريخلاملغرب ا

املؤرخ في السابع من شهر رمضان وحدد  1.15.71وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بموجب الظهير الشريف رقم 
الظهير امللكي طريقة إعادة تنظيم جامعة القرويين، وتحديد مهامها، وقائمة املؤسسات واملعاهد التابعة لها، وكيفيات 

 يرها، ونظام الدراسة والتكوين هها، معتبرا أنها تظل متمتعة بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي.س

 الروحي بإفريقيا:-املطلب الثاني: مكانة اململكة في املنافسة في املجال الديني

املحافظة على مكانتها وكما سبق وأشرنا فاململكة توظف في إطار الدبلوماسية الدينية والروحية عدة آليات من أجل 
الدينية في القارة التي تتمتع هها منذ زمن وتدعيمها، غير أن هذه اآلليات تصطدم بسياسات خارجية لبلدان أخرى تتناول 

نفس املجال وبقيم وأفكار مخالفة، ففي القارة االفريقية وجد املغرب نفسه محط منافسة من قبل اململكة العربية 
شر منهجها القائم على الوهابية وذلك بتوظيف وتسخير إمكانيات هامة، غير أن النموذج السعودية والتي تسعى لن

في اعتماده على خطابات متشددة أعطت شرعية لألعمال املتطرفة، وليس الوهابية  تالوهابي يشوبه الكثير من املؤاخذا
إيران، التي تحاول كسب نفوذ في إفريقيا فقط فاململكة تواجه أيضا تحديا ال يقل خطورة يتمثل في املد الشيعي بقيادة 

عبر توفير الغطاء الديني اإليديولوجي للمنتسبين لشيعتها، وفي هذا املطلب سنحاول إبراز املنافسة التي يواجهها املغرب في 
 املجال الديني والروحي مع كل من الوهابية السعودية من جهة واملد الشيعي اإليراني من جهة أخرى.

 ى: املنافسة مع الوهابية السعودية:الفقرة األول

إلى الحبشة  رواهاجالذين املسلمين  عبر الذي ظهر فيه بشبه الجزيرة العربية، الزمناإلسالم إلفريقيا في نفس  قد دخل
(إثيوبيا حالي)

ً
اإلسالم في و  وجود في إفريقيا، لإلسالم  م هرًبا من االضطهاد والتعذيب، ومنذ ذلك الحين أصبح 615عام  ا

لكن خالل السنوات املاضية ، املذهب الصوفي إتباعإفريقيا انتشر بالتسامح واملحبة، مما دفع الكثيرين من األفارقة إلى 
بدأ الفكر الوهابي ينتشر في القارة السمراء حتى أصبح اإلسالم الذي ُيمارس اآلن في إفريقيا مختلًفا عن بدايته، حيث حل 

 التشدد مكان السماحة والرحمة.

عربية السعودية لها ُبعد وتأثير دينيين نظرا لكونها تحوز الكعبة الشريفة التي تعد أبرز األماكن املقدسة في العالم، وال
وهذا ما جعلها تعتبر نفسها راعية لإلسالم في العالم، وقد عملت على نشر اإلسالم في نموذجه الوهابي في عدة مناطق في 

لهامة التي لطاملا هدفت العربية السعودية إلى نشر فكرها الوهابي فيه. والوهابية هي العالم، وإفريقيا واحدة من املناطق ا
التيار السلفي الثالث بدأت في نجد أوائل القرن الثامن عشر ميالدي على يد محمد بن عبد الوهاب ويدور نشاطها املركزي 

اء مدارس دينية تروج ألفكارها رافضة حول الدعوة واملستندة حرفيا على مصادرها، وقد سعت هذه الحركة إلى إنش
 .20البدع وتقديس األشخاص ورجال الدين والتعاليم الصوفية وكما تبنت العداء الطائفي ضد الشيعة

التمويل املالي واألدبي والثقافي لألقليات املسلمة في البالد املختلفة من  علىعمل القامت اململكة السعودية وملدة عقود ب
من  ومنهجوإفريقيا، لم يكن الدعم من شركات خاصة أو من أموال خيرية فحسب، بل كان بشكل ُمنظم قارة آسيا وأوروبا 

قبل العائلة املالكة نفسها "آل سعود"، بحيث كان الهدف خدمة األقلية املسلمة في مختلف البالد، ولكن أيًضا كان نواة 
بناء بالحكومة السعودية بأموالها  قامتن القرن املاض ي، حيث بدأ الدعم املالي والثقافي في الثمانينيات م، و لنشر الوهابية

                                                           

ة النجاح مطبع)الدار البيضاء،  1ط، وابط بين مدينة فاس وإفريقيا جنوب الصحراءدور الزاوية التيجانية في تمتين الر أحمد األزمي،  - 19
 .247ص (1995الجديدة، 

)القاهرة،  1ط ،العالقة بين الدين والسياسة في افريقيا: دراسة لبعض حركات اإلسالم السياسي واألصولية المسيحيةعبير شوقي ذكي،  -  20
 .23ص  (2015تب العربي للمعارف، المك
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املدارس واملساجد واملدارس الدينية امللحقة باملساجد ومراكز التدريب والتعليم الديني ومراكز الشباب، ليتحول املنهج 
 .21اإلسالمية كلهاالسلفي من منهج هامش ي في قرى إفريقيا الفقيرة إلى كونه التيار املنتشر في املجتمعات 

أنه في البداية كان هناك مركز للدراسات القرآنية ينشر اإلسالم بشكل سلمي في القارة خالل القرنين وتجدر اإلشارة 
الخامس عشر والسادس عشر، لكن هذه التعاليم تبدلت مع بروز بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية، ووالدة 

الجزيرة العربية وازدهار صناعة البترول، ازدادت ثروة السعودية ونفوذها، مما  مع اكتشاف النفط في شبهف السعودية
ا لجذور الهوية اإلفريقية ساعدها في نشر الفكر الوهابي  . بإفريقيا، حتى أصبحت الوهابية تحديًّ

أشهر تلك  وتعمل اململكة العربية السعودية على نشر فكرها في القارة السمراء من خالل عدة آليات ومؤسسات ومن
 تعمل فياملؤسسات: الندوة العاملية للشباب، هيئة اإلغاثة العاملية، لجنة مسلمي إفريقيا، مؤسسة الحرمين الخيرية والتي 

، هذا ويمكن وصف شبكة املدارس دول مثل تنزانيا، نيجريا، زنجبار، إثيوبيا، الصومال، دول الغرب اإلفريقي أيًضا
عبر العالم وفي إفريقيا بالخصوص واملمولة من قبل الوهابيين بأنها قنابل موقوتة، إذ والجمعيات الخيرية التي تنتشر 

مع سماحة اإلسالم، مما يؤدي إلى هذه املبادئ  تتناقضسمح االنتشار لهذه املدارس بتغلغل مبادئ الوهابية في إفريقيا، و 
واحترام األديان األخرى يتعرض أصحابه لهجمات وألن التصوف في إفريقيا يعزز التسامح  ،تمكين العنف والتطرف بالقارة

 مستمرة من ِقَبل الوهابيين.

 غلوباليستهذا وقد أثارت تحركات اململكة العربية السعودية في إفريقيا مؤخرا حفيظة العديدين، إذ كتب موقع 
الرئيس  أن إلىار فيه أش ،»ماذا سيفعل ترامب باململكة العربية السعودية«بعنوان  2017فبراير  3 ةالجمع األمريكي

يقف مكتوف األيدي إزاء النشاطات السعودية في  أناألمريكي الذي تعّهد باستئصال اإلرهاب اإلسالمي املتطرف اليمكنه 
اململكة العربية السعودية قد مولت التيار اإلسالمي املحافظ في الحياة الدينية والسياسية ا، وذكر املقال أن أفريقي

، إضافة إلى شيعتلار في أفريقيا ولكنها تعزز الكراهية املعادية شال تمّول السعودية العنف بشكل مباألفريقيا وأضاف قد 
أن السعودية أطلقت ودون خجل واحدة من أكبر الحمالت الدبلوماسية في التاريخ وعلى مدى نصف القرن املاض ي عندما 

 .22ةمليار دوالر على التيارات اإلسالمية املتشدد 100أنفقت قرابة 

إن دور اململكة العربية السعودية في دعم الحركات والجماعات التي تتبنى الوهابية التي تتحول إلى سلفية جهادية، على 
مستوى العالم أصبح واضحا وجليا، يمكن الرجوع ملا كتبه جهاد عودة حول الدعم والتمويل السعوديين لنشر هذا 

نشر الوهابية، التفسير السعودي املتطرف وغير املتسامح لإلسالم،  الفكر املتطرف، حيث يقول: تسعى السعودية إلى
بأدبياتها ومدارسها عبر العالم...ههدف ثابت، عبر تسليح الشباب املسلم بالثقة الكاملة في تفوق النظام اإلسالمي على 

 .23األنظمة األخرى 

عملت على دعم الخاليا اإلرهابية، مثل الشيخ كذالك يبرز دور العديد من األشخاص، واملنظمات الخيرية السعودية والتي 
صالح كامل ومجموعته دلة البركة والذي دعم العديد من الحركات اإلرهابية، في القارة، وبخاصة في نيجيريا بالتعاون مع 

ن عادل باترجي، ومؤسسة البركة املالية التي أسست فرعا خاصا هها في الصومال لتمويل هذه الجماعات، والتي أسسها ب
الدن ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية الدولية، و وكالة األمير سلطان بن عبد العزيز للمساعدات، وهي منظمة على عالقة 

 . 24مباشرة بالعديد من املنظمات اإلرهابية وعلى رأسها القاعدة

امي الحركات وهناك عالقة وثيق ملا تقوم به السعودية من نشر للفكر الوهابي من خالل تحركاتها في إفريقيا وتن
فليس هناك أي شك في أن السعودية لها تأثير كبير على تطور الوهابية في شمال والجماعات املتشددة مثل بوكو حرام، 

نيجيريا، حيث كان أحد أهم القوى الرئيسية املحركة لها أبو بكر غومي أحد كبار القضاة، صاحب امليول السلفية لحركة 
مثل نيجيريا في اجتماعات رابطة وكان قد غومي عالقة دائمة بالسعودية، ل ت، وكان1978التي تأسست في عام  25إزالة

أحد العاملين في املجلس االستشاري للجامعة السعودية في  كما كانالعالم املسلم التي أسستها الرياض في الستينيات، 

                                                           

تم تصفح الموقع في  ،2017، مقال منشور في موقع نون بوست بتاريخ ماي القوة الناعمة ألل سعود: الوهابية في العالمأميرة جمال،  - 21
10/10/2017: https://www.noonpost.org/content/17956  

22  - James M. Dorsey, Will Trump Do About Saudia arabia ? the globalist, February 2017. 
 .117-116ص  (2015ف،المكتب العربي للمعار ) القاهرة،  1ط ،بوكو حرام السلفية الجهادية في إفريقيانبيل شكري،   - 23
، مرجع سابق السياسي واألصولية المسيحيةالعالقة بين الدين والسياسة في افريقيا: دراسة لبعض حركات اإلسالم عبير شوقي ذكي،  - 24

241. 

د هي الحركة السالمية اإلصالحية الوحيدة والكبرى في غرب أفريقيا، وهي حركة اإلحياء الديني األكثر تأثيرا ونفوذا في نيجيريا، كما امت إزالة - 25
 في شمال نيجيريا. 1978تأثيرها ونفوذها إلى النيجر وتشاد والكمرون وغانا والسودان، وقد تأسست في عام 

Page 362

https://www.noonpost.org/content/17956


زكرياء أزم - الدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية إتجاه إفريقيا: اآلليات والمنافسة  

 
أملانيا-الديمقراطي العربي، برلين. الصادرة عن املركز 2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

ا بشكل  إزالةبدأت السعودية في دعم حركة ، و 1978يصل عام تلقى جائزة امللك فو  املدينة املنورة في نفس الفترة، ماديًّ
كبير، مما ساعد الحركة على شن هجمات ضد الصوفية، وهي أحد األشكال اإلسالمية التي كانت وال تزال قائمة على 

ا للشباب فيظهر زعيم آخر للوهابية في شمال نيجيريا، وهو جعفر محمود آدم، بدأ واع، و نطاق واسع في شمال نيجيريا
ً
 ظ

ا ويتخرج الكثير 1993الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام  من، وتخرج إزالة حركة ا سلفيًّ
ً
، وعاد لنيجيريا ليصبح عامل

 من تحت يديه.

ومن ثم، فإن حركة بوكو حرام ال تمثل إال إحدى هذه الحاالت، التي بدأت مساملة لنشر الوهابية، ثم لجأت إلى العنف في 
ة أخرى، إذ بدأ اإلستيالب الفكري الوهابي السعودي لنيجيريا عبر إنشاء البنوك اإلسالمية، والجامعات واملدارس مرحل

اإلسالمية، وأخيرا الكثير من النشاطات االقتصادية الكبرى في الداخل النيجري، ومن بين املؤشرات املهمة حول تورط 
غير الرسمي، إصرار بوكو حرام على الحوار مع الحكومة النيجيرية في اململكة العربية السعودية على املستوى الرسمي و 

بوساطة سعودية وعلى أرض السعودية، كشرط لبدء املفاوضات مع الحكومة الفيدرالية النيجيرية؛ باإلضافة إلى  2012
 .26هذا، فإن ملحمد يوسف مؤسس حركة بوكو حرام عالقات قوية بالسعودية

سعودي كان عظيم األثر على الصوماليين، فإضافة للمنح الدراسية في السعودية، قدمت لهم إضافة إلى هذا فالتأثير ال
 ،
ً
منح مالية شديد السخاء، وقد هدفت إلى منع الصومال من التنقيب عن البترول في أراضيها، إذ قدمت لها النفط مجانا

مكانة في الوعي الفكري لدى قيادات حركة ، كما كان للفكر الوهابي 27وهو ما أتاح لها التدخل في الشؤون الصومالية
االتحاد اإلسالمي في الصومال التي تأثر قياداتها بأفكار السيد قطب، وبينما البعض األخر باألفكار الوهابية وكانت تهدف 

 إلى تأسيس دولة إسالمية في القرن اإلفريقي.

شره من أفكار الظالمية، إضافة إلى أنها تعد وتشكل السياسة الخارجية للسعودية في إفريقيا تهديدا من خالل ما تن
 للمغرب وآلياته الدينية في إفريقيا، غير أن املغرب يتبنى رؤيا تختلف كل االختالف عن ما تروج له الوهابية في 

ً
منافسا

بين  افريقيا، فاملغرب وعن طريق آلياته ينشر النموذج الديني الوسطي املعتدل املرتكز على مبادئ التعايش اإلنساني
، ومحاربة التطرف الديني واإلرهاب ومحاولة نبذ التأويالت املغلوطة عن اإلسالم التي من خاللها تالديانات والحضارا

 ينتشر الفكر املتطرف.

 الفقرة الثانية:املنافسة مع إيران واملد الشيعي:

 للجدل مثيرة دولة وأمست هها يستهان ال إقليمية قوة أصبحت لكنها، العالم دول  كبايي عادية دولة تعد لم إيران أن شك ال
 ا،ضده الدوليين الفاعلين وعداء وبمشاكل ،معها الكثيرون وبتعاطف األيديولوجية، وبتوجهاتها ،الخارجية بسياساتها

 ومحددات أهداف لدراسة دول  مع عالقاتها لتوطيد تسعى صارت بل اإلقليمي بمحيطها تكتف تعد لم طهران أن خاصة
  اإليرانية العالقات

ً
 وأبعاد اإليرانية املصالح تشعب مدى بالفعل سنجد نناإف أنموذجا أفريقيا أخذنا وإذا املختلفة الدولية

 .28دولية أو إقليمية كانت سواء األخرى  القوى  من العديد مصالح مع تصادمها وربما تداخلها

وإن تغيرت  ،سعت إيران جاهدة ملّد نفوذها الشيعي خارج أراضيها ،بعد نجاح الثورة اإليرانية أواسط القرن املاض ي
أساليبها لتحقيق ذلك من الشكل الصريح لنموذج تصدير الثورة إلى التغلغل في صورة منظمات خيرية، ومؤسسات 

 بالكتب واملنشورات، حيث شرعت إيران في السعي لتحقيق العديد من األهداف األخرى، وفى م
ً
جاالت اجتماعية، مرورا

فبدأت تتوغل في البلدان اإلسالمية في جمهوريات آسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط وإفريقيا؛ بدعوى ة، متعدد
منها االبتعا  الدراس ي إليران، ووجود احتكاك واتصال مباشر،  ،مستخدمة في ذلك وسائل عدة )وحدة العالم اإلسالمي(

الثقافية في توزيع املطبوعات وإقامة املدارس والحسينيات  وامللحقات، والتوظيف املادي، واستثمار العالقات السياسية
وأعطت أولوية في إفريقيا بال استثناء بل قام زعماؤها بزيارة إليها لتصدير الثورة وتجذير املذهب الرافض ي ، وإحياء املآتم

 .29فيها

 مع متزامن بشكل، و املاض ي القرن  من الستينيات عقد خالل بدأ االفريقية بالقارة اإليراني االهتمام أن بالذكر والجدير 
 وانشغالأعقبتها،  التي واالضطرابات اإليرانية اإلسالمية الثورة قيام وبعد استقاللها، على االفريقية الدول  اغلب حصول 

                                                           

 .116، مرجع سابق، ص بوكو حرام السلفية الجهادية في إفريقيانبيل شكري،  - 26
 .240، مرجع سابق العالقة بين الدين والسياسة في افريقياعبير شوقي ذكي،  - 27

 .19، ص 2011، السنة 14اإليرانية، العدد ، مجلة الدراسات التوجه اإليراني إزاء إفريقيا: رؤية جيوبوليتيكيةفهد مزبان خزار الخزار،  - 28
: 11/10/2017تم تصفح الموقع بتاريخ  ،2012يناير  ، قبل أن ينتشر التشيع في الصومال الغربي، سيدو غاشي - 29

http://www.somaliatodaynews.com/port/2010-01-04-21-40-35/2-2010-01-04-21-38-42/2587-2012-01-
05-09-47-05.html 
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 استمر الذي التدهور  من بنوع هناك دورها وأصاب االفريقية – اإليرانية العالقات تراجعت العراق مع حرهها في إيران
 تنشيط إلى النظام هذا أتجه حيث 1997 في إيران في الرئاسة سدة إلى خاتمي محمد بزعامة اإلصالحي التيار وصول  حتى

 القيود من ما حد إلى متحررة برغماتية بطريقة العالم على خاتمي نظام انفتاح اطار في افريقيا في اإليرانية السياسة
 . 30األيديولوجية

القرن اإلفريقي تشكل منذ قيام الثورة اإليرانية محورا مهما في أوليات السياسة التوسعية اإليرانية ظلت إفريقيا ومنطقة 
ملد نفوذها إلى خارج أراضيها، بحيث اعتبرتها إيران ساحة رحبة ومثمرة ألنشطتها، وتهدف إيران في إفريقيا إلى تحقيق عدة 

ير الثورة اإلسالمية من خالل املؤسسات اإليرانية أو املراكز أهداف أهمها ما يتعلق بنشر التشيع، إذ تهدف إلى تصد
الثقافية التي تنشر الفكر الشيعي، وتعزيز نفوذها من خالل نشر جهودها في البالد اإلسالمية واملجتمعات اإلسالمية التي 

لية موالية إليران تعيش في شرق افريقيا، نشر املذهب الشيعي ودعم وتحريك الشيعة في املنطقة ههدف خلق قواعد مح
 .31باعتبارها مرجعية حوزتها الدينية، من أجل الضغط على الحكومات الوطنية

هذا وال يمكن فصل طبيعة التميز في الشخصية اإليرانية على املستوى االجتماعي عن أبعاد السياسة الخارجية، فأفكار 
من السياسة الخارجية، بأنها سياسة تستمد من تلك السياسة دائما ما كانت بنت بيئتها، وتميزت عبر سنوات طويلة 

؛ وتتعدد األدوات التي تنفذ 32الصبر واملطاولة والنفس الطويل أسسا خاصة هها في توظيف أدوات السياسة الخارجية
من خاللها إيران سياستها الخارجية، فهناك دبلوماسية القوة الناعمة واملساعدات التنموية، ودبلوماسية النفط، ودعم 

القات التجارية واالقتصادية، واألدوات الثقافية والدينية والعقائدية والتمدد الشيعي، حيث استخدمت إيران الع
 . 33مجموعة من املؤسسات الرسمية واملنظمات الخيرية في تنفيذ أهدافها

ي دعم التغلغل اإليراني تلعب امللحقات الثقافية التابعة للسفارة اإليرانية دورا كبيرا ف /السفارات واملراكز الثقافية:1
داخل منطقة القرن اإلفريقي عن كريق استغالل املال في نشر التشيع، وذلك بدعم الجمعيات واألنشطة الثقافية 

 .34والفنية الهادفة للتعريف بالثقافة اإليرانية، والتأثير على الفئات الفقيرة واملهمشة

مى ذات قدرات عسكرية واقتصادية عاملية كبيرة، بيد أنها تطمح تدرك إيران أنها ليست بقوة عظ /املساعدات التنموية:2
إلى أن تكون قوة إقليمية مؤثرة، وتعمل على خلق النموذج اإليراني الذي يستطيع جدب اهتمام وتأييد املجتمع الدولي، 

لتحقيق هذه الغاية، ولعل سياسة املساعدات التنموية تعد من أبرز هذه األدوات التي تستخدمها الدبلوماسية اإليرانية 
وبناء على ذلك، تحاول إيران أن تستخدم برنامج التعاون الدولي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية اتجاه القارة 

االفريقية، أي أن سياسة املساعدات التنموية التي تقدمها للدول االفريقية تمثل تطبيقا عمليا ملفهوم القوة الناعمة، 
طائلة لبلدان القارة االفريقية، وتصدير النفط بأسعار زهيدة، وتقوم بتطوير البنية وعملت إيران على ضخ أموال 

 .35التحتية، وإنشاء املصانع

ال يقتصر دور املراكز الثقافية اإليرانية في دعم األنشطة الثقافية لنشر التشيع، إنما يتعداها  /تأسيس تيارات شيعية:3
مستقبال في سياسات الدول االفريقية، ويعتبر التشيع في الوقت الحاضر هو  فكرية ههدف إعدادها للتأثير تلتمويل تيارا

السالح اإليراني لكسب الدعم والتأييد في الشوارع السنية، وهو وسيلة تستخدم من قبل إيران للترويج أليديولوجيتها 
لثيوقراطي املذهبي وسعيها ونموذجها في السياق األوسع للشرق األوسط، ويكشف التشيع مدى طائفية إيران ومشروعها ا

 .36إلى تحقيقه، وبأنها املرجع الديني والسياس ي في العاملين العربي واإلسالمي

عبر هذه األليات وغيرها تسعى إيران إلى زيادة نفوذها في افريقيا خصوصا على املستوى الديني، فهي تسعى إلى نشر 
يران في سياستها لنشر التشيع في إفريقيا العديد من الحركات  التشيع في إفريقيا وباألخص منطقة شرق إفريقيا، وتستغل إ

                                                           

 .19، مرجع سابق صالتوجه اإليراني إزاء إفريقيا: رؤية جيوبوليتيكيةفهد مزبان خزار الخزار،  - 30
، المقال منشورة على 2017فبراير  19، مركز المزماة للدراسات والبحوث، التغلغل اإليراني في منطقة القرن اإلفريقيسامي السالمي،  - 31

 .10/10/2017، تم تصفح الموقع في /http://almezmaah.comجزئين في الموقع الرسمي للمركز، 
شركة المطبوعات  )بيروت، 1ط ،السياسة الخارجية اإليرانية، مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحانيياسر عبد الحسين،  -  32

 .21ص  (2015نشر، للتوزيع وال

، 166لعدد ا ) أبوظبي، 1ط ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،الخارجية اإليرانية في افريقياالسياسة شريف شعبان مبروك،  - 33
 .63ص( 2011

 ، مرجع سابق.التغلغل اإليراني في منطقة القرن اإلفريقيسامي السالمي،  - 34
 .65-64، مرجع سابق، ص السياسة الخارجية اإليرانية في افريقياشريف شعبان مبروك،  -35
 ، مرجع سابق.التغلغل اإليراني في منطقة القرن اإلفريقيسامي السالمي،  - 36
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هي فرقة باطنية تنسب إلى زعيمها عبد هللا بن محمد العبدري الهرري  ،األحباشوالجماعات؛ ففي إثيوبيا مثال تستغل 
أنهم من أهل الحبش ي وُيطِلق األحباش على أنفسهم اسم جمعية املشاريع الخيرية اإلسالمية، ويقّدمون أنفسهم على 

م في مدينة 1910الهرري املولود عام  عبدا هللُيعتبر ، الُسّنة، إال أنهم يخالفونهم في العديد من املسائل العقدية والفقهية
هرر اإلثيوبية، هو املؤسس لحركة األحباش، وقد درس أصول الفقه وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنوات، واستقر في 

رة، وتعّرف هناك على عدد من العلماء، ثم ذهب إلى الشام ودرس في املسجد األموي في مكة املكرمة لفترة زمنية قصي
م، ثم انتقل إلى لبنان، وهناك وجد املأوى والنصير، واستغل 1950دمشق علوم الحديث، وظهر نشاطه في سوريا عام 

لعالم اليوم، حيث أسس جمعية عاملية وكّون أتباعه املنتشرين في ا نشر أفكارهظروف الحرب األهلية اللبنانية وتمكن من 
فرعا في أنحاء العالم خارج لبنان، بجانب  33م، ولهذه الجمعية أكثر من 1983هي جمعية املشاريع الخيرية اإلسالمية عام 

 .37فروعها بالداخل، وتعتبر جمعية املشاريع الخيرية اإلسالمية هي واجهة نشاط األحباش

خرى مؤسسات أخرى مثل مركز أهل البيت في جيبوتي والذي يعد من أهم املراكز التي هذا وتوظف إيران أيضا في بلدان أ
تنشر التشيع واألكثر نشاطا في جيبوتي والذي يقوم بأنشطة دعوية من قبيل الندوات وامللتقيات، إضافة إلى حسينية 

ملركز الثقافي لجماعة املستبصرون، الرسول األعظم، وجمعية النور التي تعد فاعل أساس ي في املجتمع املدني للبالد، وا
 ومؤسسة جعفر الصادق للبحو  التي تعنى باملجال العلمي.

بعد الثورة على ونتيجة لسياسة تصدير الثورة التي تنهجها إيران فإن عالقاتها مع اململكة املغربية طبعها املد والجزر، 
 حد القطيعةل األمر ول لجوئه السياس ي، ذهبنظام الشاه محمد رضا ههلوي، ورفض املغرب تسليمه لطهران بعد قب

ا على الدعم املغربي للعراق في حرهها ضد إيران، لتعود العالقات إلى  خصوصا بعد اعتراف طهران بجبهة البوليساريو ردًّ
بسحب اعتراف طهران بالبوليساريو، ويتم تبادل الزيارات الدبلوماسية على أعلى مستوى من  1991مسارها السليم عام 

 .2001لجانبين، أهمها زيارة الوزير األول املغربي عبد الرحمان اليوسفي لطهران في ا

وفي إفريقيا فاململكة وانطالقا من دور إمارة املؤمنين في إفريقيا ومنطقة غرب إفريقيا تحديدا وما يمثله املغرب من بعد 
حقيقيا لإلسالم السني املعتدل الذي تنشره اململكة روحي لألشقاء األفارقة، وتشكل التحركات الشيعية في إفريقيا تهديدا 

 والقائم على نبذ العنف، فإيران تنشر التشيع في إفريقيا عبر دعمها لحركات وجماعات قد تهدد أمن هذه البلدان.

 خاتمة:

ى من خالل دبلوماسيته الدينية وعن طريق تفعيل آلياتها يسعى املغرب ليصدر نموذجه الديني الروحي القائم عل
الوسطية واالعتدال والتعايش السلمي بين األديان والحضارات، نموذج ديني ناجح بشهادة الكثيرين ونظرا ملا حققه، فعلى 

 لخطاب ديني ناجح يهدف في مضامينه 
ً
الرغم من محدودية اإلمكانيات املستثمرة في هذا السياق فاململكة تعتبر مهدا

لى الكراهية، و الرغم املنافسة التي تلقاها آليات الدبلوماسية الدينية ملحاربة العنف والتطرف الديني والتحريض ع
املغربية من النموذجيين الوهابي والشيعي وعلى الرغم من استثمارهما إلمكانيات هامة تتخذ صورة تمويالت وهبات 

لديني املستعمل والتي تعاب عليهما أبرزها املفاهيم املغلوطة للخطاب ا تمباشرة وغير مباشرة، إال أن هناك مؤاخذا
تحرض على العنف والتطرف الديني وكذا دعمهما لعدد من الحركات املتشددة بماليين الدوالرات بل وخلقهم لها في بعض 

 األحيان.

 

 قائمة املراجع:

 الكتب:

والنشر ، دار القلم للطباعة السياسة الخارجية املغربية مقاربة ابستمولوجية وتجريبيةالحاج محمد غومريس، 

 .2001والتوزيع، الرباط، الطبعة األولى، السنة 

هة نظر، ج، ترجمة محمد العفراني، منشورات و امللكية املغربية نموذجا: أنثروبولوجية امللكيات عبد هللا حمودي،

 .2003ربيع وصيف السنة  20-19مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عدد 

                                                           

، مقال منشور في الموقع الرسمي لسلسلة الرائد، توسع األحباش في إثيوبيا بين الرفض الشعبي والمساندة الحكومية، محمد خليفة صديق - 37
 http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6976، لإلطالع أكثر: 2015بتاريخ فبراير 
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، ترجمة: عبد الغني أبو العزم، عبد األحد السبتي، لكية والنخبة السياسية املغربيةأمير املؤمنين: املجون واتربوري، 

 .2013السنة  الثالثة،عبد اللطيف الفلق، مؤسسة الغني للنشر، مطبعة فضالة، الطبعة 

مطبعة ، محاور إستراتيجية امللك محمد السادس إلعادة تموقع اململكة املغربية داخل املنتظم الدوليزكرياء أقنوش، 

 .2014األمينة، الرباط، الطبعة األولى، 

، مركز اإلمارات للدراسات والبحو  االستراتيجية، السياسة الخارجية اإليرانية في افريقياشريف شعبان مبروك، 

 .2011، الطبعة األولى، أبوظبي، 166العدد 

، مطبعة النجاح يقيا جنوب الصحراءدور الزاوية التيجانية في تمتين الروابط بين مدينة فاس وإفر أحمد األزمي، 

 .1995الجديدة، الدار البيضاء، السنة 

، شركة السياسة الخارجية اإليرانية، مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحانيياسر عبد الحسين، 

 .2015املطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة األولى، بيروت، السنة 

والسياسة في افريقيا: دراسة لبعض حركات اإلسالم السياس ي واألصولية العالقة بين الدين عبير شويي ذكي، 

 .2015، املكتب العربي للمعارف، الطبعة األولى، القاهرة، السنة املسيحية

 .2015، املكتب العربي للمعارف، الطبعة األولى، القاهرة، السنة بوكو حرام السلفية الجهادية في إفريقيانبيل شكري، 

 : والرسائلاألطروحات 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في عالقة املغرب بإفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائيةعادل مساوي، 

الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية 

2002-2003. 

، رسالة لنيل شهادة املاجستير في العالقات الدولية، يقية في ضوء املتغيرات الجديدةالسياسة االفر محمد مجد، 

 .2014-2013جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال، السنة الجامعية 

 الدوريات:

 .2005، السنة 24 ، مجلة وجهة نظر، عدداملعرفة والسياسة باملغربعبد الرحيم املنار أسليمي، 

 .2013، السنة 4، مجلة قوت القلوب، العدد دينامية البعد الروحي في العالقات املغربية اإلفريقيةمحمد الهاطي، 

أكتوبر/ دجنبر  –، مجلة شؤون إستراتيجية، العدد السابع الدبلوماسية الروحية رهان جديد نحو إفريقياحياة زملاط، 

2012. 

، 6، مجلة أدليس، العدد العالقات املغربية اإلفريقية في املجال الديني:الطريقة التيجانية نموذجاعبد االاله الشباكي، 

 .2013السنة 

، السنة 14، مجلة الدراسات اإليرانية، العدد التوجه اإليراني إزاء إفريقيا: رؤية جيوبوليتيكيةفهد مزبان خزار الخزار، 

2011. 

 الرسائل امللكية:

 .2007يونيو 27املوجهة إلى املشاركين في االجتماع العام للطريقة التيجانية املعقدة بمدينة فاس يوم الرسالة امللكية 

دجنبر  7الرسالة امللكية التي وجهها صاحب الجاللة محمد السادس للقمة الفرنسية االفريقية حول السلم واألمن، في 

2013. 
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http://www.habous.gov.ma/ 

،  2017، مقال منشور في موقع نون بوست بتاريخ ماي القوة الناعمة ألل سعود: الوهابية في العالمأميرة جمال، 
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:  امللخص  

ن دددند  ي ظااردددة  يظددداد املددد    دددن  ا  ددددن    االنتظددددنل ظددد  ن دددند ديدددل ا ددد   ا     ددد  ة   دددد   التحدددال الددد ي ظاارة تدددن ا   ت ددد   عددد ي      

حدال الاا ع  و الحاي  النظنبي  وداي   كاي  األدزاب ال ين ي  و داي  الا   و التع ير و د ني  دظدا  انس دن،    ال اندن  ندنة اد   ااا د   

لايعد    ألندن  د  بنلدح األديدن،  دا  ة ا  يد   و، نجنح ا  ي  التحال ال ي ظاارة   ظ  بينهن العاا   االقتصن ي    و ال ي ن ق دي  االقتصدن  ا

انيد  االنتظنل ال ي ظاارة بأزظنت اقتصن ي    و ذلك ب بح  ، اب ح ال ول التي  تخذ ظثل  ذا الن ة ) االقتصن  الايعد     عدنسة ظد   ادز ا ي  

و  اددن    يك دد  ظت  ددنفهن   انن  قددن ظدد  ر يعدد  و التضدمل  زيددن   املدد  ادتكددن  النخددح الحن  دد  ل ايدد    األظددا الددذ  ي ددظ  ن  دد   زظدد  ا  يانيدد  

الن ند االقتصن   ال ن      ال ول  جع  ن بير ظت    لكة  أخذ خ ا  دظيظي  نحا التحال ال ي ظاارة .

  دد   دنلدد   ول و ظنددن فهدد ه  ددذا ال  ا دد    دد  التعدداه املدد  االقتصددن  الايعدد  و التحددال الدد ي ظاارة   و الع قدد  بينهددن     ددن فهدد ه   دد  الت ددا      

ي ظاارة الم يج  التي ش  ت ا  فنع ظتشاات الاانا االقتصن      لكانهن      الن ند الايع     ال  ،  ذا اال  فدنع لدل ي دنيا ا  يد  التحدال الد 

.

  ، االقتصن  الايع  ي كل قنا   ال ول  ال    ي - ذ  ث  ت ال  ا     ن يج  نهن ي : 

 ، ا  فنع ان  ات النفة     ول الم يج  زي  ظ  قا       ال ول    و ظنن ال   نا  امل  نجنح ا  ي  التحال ال ي ظاارة. -    

 ، الاادددنا االقتصدددن   التدددي  عل دددن  ول الم ددديج ب دددبح ن نظ دددن الايعددد    لدددل يددد ا  شدددعايهن ل   نل ددد  بحظددداق ل ال ين دددي    ديددد   ا  دددت -

ظ يل ل ل الم ظنت و انانننت و ال  نت و االظتينزات   و ذلك ظ  خ ل شااء والء ل  ظ   جل   ح شااي  الن ند  .الحكاظنت امل   

االقتصن  الايع    النفة   التحال ال ي ظاارة   ا  ن    ال ين ي    ظ د   التد اول ال د عي املد  ال د       ول  الاي    الكلمات املفتاحية : 

 الم يج العابة .
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Abstract 

   The democratic transition considered as a circumstance which Includes moving from an authoritarian rule to another 
one based on broad participation of a free will public free to form political and syndical parties . also constructive on 
freedom of opinion and expression and protection of human rights . 

   However  there are several affecting obstacles that inhibit the success of the democratic transition process , the 
most important is the economic barriers especially the rentier economy issue , the democratic transition process is 
often related with economic crises . because most countries that take this type ( rentier economy ) suffer from budget 
deficits and inflation in addition of the monopolism of proceeds by the ruling elites mostly this will bring the debt crisis 
and restructure of its institutions , from the nature of the prevailing economic system in these countries which is a 
rentier economy makes them eligible to take a real step towards democratic transformation . 

    The aim of this study is to identify the economy of rent and the democratic transition, and the relationship between 
them. It also aims at addressing the situation of the Gulf countries, which witnessed the rise of indicators of economic 
welfare, because they follow the rent system, but this rise did not follow the process of democratic transformation. 
     The study proved a final result: - The rent economy is the basis of the authoritarian state. 
 - The high oil revenues in the Gulf states increase the power of the state, and it does not help the success of the 
process of democratic transformation. 
 - The economic well-being of the Gulf states because of their rent system has not paid their people to claim their 
political rights. Governments have provided them with services, subsidies, donations and privileges by buying their 
loyalty to win the legitimacy of the regime. 

Keywords: rent, rent economy, Oil , democratic transition, political participation, the principle of peaceful transfer of 
power , Arab Gulf States . 
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 مقدمــــــــــــــة : 

 ،  شكنلي  الع ق  بي،  ال ين   و التن ي  االقتصن ي  بن ت ظ    ل ا ااضي  ا ت اول    دي   يعتبر االقتصن  ظداة      

ان    ل  ين د  و ل دكل الن دند   اد  ي يد   ، يكدا،  ندنة اقتصدن  قدا   د  تدل  ين دي  ضدعيف     ذ   ت  دح التن يد  

لدددذا  ح ددد  ق دددي  التحدددال الددد ي ظاارة بأ  يددد    ر   ي تدددنز بن اونددد  ال ين دددي  االقتصدددن ي  ن نظدددن  ي ظااريدددن قدددنب  ل ت ييددد

 األخير    ال ي ن    ال ول العابي    بنات ن  ن  دد   ظ ظدت   دا   ن   هدن ال ين دي    ديد  شد  ت   ب دح   ير     اآلون 

ال ين ي  وادتدراد دظدا  انس دن،   و  بدل  ذا ال ول ا    حاالت  ين ي     ب       حظي   ين   الظننا، والتع  ي  

  ني  ذا األن    ل  ي ظااري     ال انن ال ي ي   نكن   ،  ذا الع  ي  واج ت ا   اثدرات و ااا د   ين دي  و اجت نايد  

 و ثظنايدد    وال ددي ن االقتصددن ي   و  ددذا  اجدد    دد  اظدد ا، النخددح الحن  دد  ل ن ددن الدد ول نظكننيدد  بنددنء  ي ظااريدد  دظيظيدد 

ظيت  ددد    ددددن جدددا   دددد   ول  خدددا  ظدددد  العدددنلل  اانهددددن  ا ددددز اظدددة املدددد  ا دددتحااذ الايدددد  و   خنلدددن ضدددد   ةليدددنت  عيدددد  ان هددددن  

 ال ي ن  و الظا  و النفاذ   و الذ  ب و ا ي  ل    زين   اال    ا  و ال   ة  و ال ي ا .

   دابة بدي، ظت يدري   ال و   دن االقتصدن   ت ثل    ي  ال  ا    د  اانهدن  عدنلو ظاضداع جد  ظ دل   ديد أهمية الدراسة :

الايعددددد  و التحددددددال الدددددد ي ظاارة   ظدددددد  ديدددددد    ا دددددد  الع قدددددد  بينهدددددن   ديدددددد   ، ل عنظددددددل االقتصددددددن    و  و  ددددددأثير ظ ددددددل املدددددد  

ال ي ظااريدددددد     و لظدددددد   ددددددل اختيددددددن   ول الم دددددديج     ا دددددد  دنلدددددد    اددددددا،  ددددددذا الدددددد ول ت ددددددت بعيدددددد   نااددددددن ظددددددن ادددددد  التحددددددال 

 ة   و ت ت  علش دنل  ظ  اال تثننء .ال ي ظاارة الحظيظ

  يف  ن ل االقتصن  الايع     التأثير امل  التحال ال ي ظاارة     ول الم يج ؟ إشكالية الدراسة :

 للتفرع عن هذا اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية :

 اي ن يت ثل االقتصن  الايع  ؟ و ظن ظف اد التحال ال ي ظاارة ؟ 

   الايع  ان    ظند التحال ال ي ظاارة ؟  ل ي كل االقتصن 

 يف  ثا االقتصن  الايع  امل  ا  ي  التحال ال ي ظاارة     ول الم يج العابة ؟  

 دددل االات دددن   ددد   دددذا ال  ا ددد  املددد  ظدددناو   ا ددد  دنلددد    بنات دددن   نندددن  ددداه ن ندددنول  دددأثير االقتصدددن   منهجيـــة الدراســـة :

 ل   ول الم يج  .الايع  امل  التحال ال ي ظاارة ب  ا   دن

 محاور الدراسة :

 املحا  األول : انرن    فن يعي ل   ا   : االقتصن  الايع  والتحال ال ي ظاارة

 املحا  الثنسة : ا ق  االقتصن  الايع  بنلتحال ال ي ظاارة

 املحا  الثنل  : االقتصن  الايع  والتحال ال ي ظاارة     ول الم يج 

Page 370



هناء قيصران-الخليج دول :  حالة دراسة الديمقراطي التحول  على الريعي االقتصاد تأثير  

 

 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 أملفاهيمي للدراسة : االقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي :املحور األـول : اإلطار 

 ماهية االقتصاد الريعي : .1

 تعريف الريع :-1-1

 ا  ول ظ   ادم سميث  ، الببالوي  حازما تحاذ ظف اد الاي  امل  ا ت نظنت االقتصن يي، ظنذ وقت بعي    دي  يا     

ا   و واظدن لاج د  ن دا  د ي    ادن، الايد  يد خل  د   كداي  األ دعن  األ بدنح  و اا  بي، الاي  وصا  الد خل األخدا  ا األجدا  

األ بددنح يعتبددر  ددب ن ال  فددنع  و  انخفددن   و األجددا   الددابت    دد  دددي،  ، ا  فددنع  و  انخفددن  و اب ددكل ظخت ددف ادد  األجدد

االخت ادنت  د  الن دا    د  األ عن   ان، ا  فدنع  و  انخفدن  الايد  يعتبدر ن يجد  ال  فدنع  و  انخفدن  األ دعن  و يذا بدازت 

الايددددد  ظندددددذ ال  ايددددد    و  ذا ادددددن، اصددددد  ح الايددددد  ينصددددداه  ددددد  العدددددن     ددددد   خدددددال ا ددددد ة العظدددددن يي،  ادددددن، ذلدددددك لدددددل ي نددددد  ظددددد  

 . 1)ا تخ اد االص  ح نف ن      الحنالت األخا    و التي   ثل  خ    يي  ا اا   ال  يعي   و   صحنب ا زاين المنص 

 د  الظدا، الثدنظ  ا دا  الايد  بأندن  خدل يحصدل ا يدن الادم  ا دصد ا  ادم سـميثت س ا ل االقتصن  وق  وصف ظ   

 و،  ، يددز ع ا       خددل بيددر نددنجل ادد  ج دد   و  ا ددل  و   ضددحي   و  ظ ددظ    و قدد   ددن  ذلددك ا ف دداد ل ايدد  ري دد   ددين   

الع دددداي      دددد   ، جددددنء االقتصددددن   االنج يدددد   ا    دددد  االقتصددددن ي  التظ ي يدددد       دتددددو نهنيدددد  النصددددف األول ظدددد  الظددددا، 

الذ  با    ، الاي   و     بيثير واش ل ظ   خل ظنلك األ     ذ  ت    ظع ل ال خال انصاا  يعيدن  الفريد مارشال

   امل  قي    – و  جزءا  يعين   و ق    عو ظن شنل الاي  االقتصن   ذلك الازء ظ  ال خل الذ  يزي  امل  نفظ  اننتن  

 ب عنو ةخا الاي   ا الفا  بي، ظن يحصل ا ين ا نتج  و  ال نئ  وبي، الح  األ س  ظ  ال خل الذ  ان،  –لتضحي  والا   ا

 . 2)ظ تع ا لظ الن

 ، ا ننجل شأنهن شدأ، األ    د ا   –و ا واد  ظ  اباز االقتصن يي، الذي  را وا ايا  الاي   –دافيد ريكاردوويعتبر     

ألصحنيهن و ، ايا  الاي  ق  ا تخ ظت    ج يد  األدداال التدي يت تد  ابهدن بعدا األاداا  بد خال  ن يجد   زايدن ر يعيد   ي  

 و   فصي ي     ااء    ا اقد   و  بيدر ذلدك   و  يدذا ينصداه اصد  ح الايد   د  ظف دا ظدن الاا د    د  اناد   شدكنل الد خال 

 . 3)ن ، والنفةالااجع        نت ال  يع    ان ننجل وا ع

التظ يد   ايعندي ا خدل  –الظنظاس ي ا الن نء والزين   والمصاب  ا    ظن ا عنو االقتصن   –ويعني الاي  بن عنو ا عاعي     

 . 4)ظنلك األ   ا  و  ا  جا  ا تخ اد األ   ظ  ق ل بير ظنلي ن ا 

الك فد  الح يد  لتنتدن  شدنظ    نظ دن ظعيندن ل دابت  و عاه الن اي  االقتصن ي  الاي  بذلك الازء ظ  الد خل الدذ  يفدا    
(1 . 

                                                           
(

1
، ماي  65، العدد  المركز الدولي للدراسات المستقبلية و اإلستراتيجيةالقاهرة : ).   الدولة الريعية : مفاهيم األسس العلمية للمعرفةمحمد عز العرب ، (  

 . 9، ص ( 2010

(
2
 أنظر :،  2ص ،  2016/  05/  02: ، تم التصفح بتاريخ تاريخ النشر  دون غسان إبراهيم ، ا"ألبعاد االجتماعية لالقتصاد الريعي في سورية " ،(  

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431322317_.pdf  
 . 9محمد عز العرب ، مرجع سابق ، ص (  3)

 . 2غسان ابراهيم ، مرجع سابق ، ص ( 4)
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 ظ  خ  ظن     س تنتج  ، الاي   ا ال  خل ال يظنب ن س نط  نتنج    و ال يت  ح ج   وال  ب اع .

 مفهوم االقتصاد الريعي :-1-2

يعني اقتصن  الاي  اات ن  ب   ظن املد  ا دتخاا  ظصد   ر يعد  ظد  بدنر  األ   ادنلنفة ظدث    و ل دذا ادن، اقتصدن   دذا    

ال    يكدا،  د  ال نلدح  خداا  ذ يعت د  املد  ا  دن الت التجن يد  ويندتج ظجت عدن ا د ه  ين ي دي ا ايدن ق دنع اال دتيرا   و  دا 

لز ااي     ي    )نج     اقتصن ينت ال  د ا، العابيد  ا اظدن ن اذجدن ل دذا الدن ة اقتصن  ال يا   الصننانت التحاي ي  وا

ظد  االقتصدن    بحيد   ت تد  ايدن ال ولد  بعن د ات ظنليد    يدر   دااء اد  رايد  ال يد   و الا نيد    وادن   ظدن   دتع ل  ددذا 

والع ددنل وا ددتيرا  اددل ظددن  حتنجددن ال ولدد   العاا دد  ا نليدد  الي يددر  ب ددكل ظ نشددا  دد  ال نددنء وال  ددلي  و ازيدد   جددا  ا دداتفي،

 . 2) و، ا  ث ن  ن    ق نانت  نتنجي   نعش االقتصن  و ااا ااصن ل ع ل

املد  األقدل ظد  الندن ج  %  10ان، االقتصدن  الايعد   دا الدذ  ي دكل ايدن  نتدن  املحاوقدنت  البنك الدوليود ح  صنيف    

 . 3)%امل  األقل ظ   ج نل الصن  ات40ال اخمل  المند و   كل اين الصن  ات ا نج ي  

 و ا    
 
 ر يعيددن

 
 ظددن يكددا، ظصدد  ا

 
القتصددن  الايعدد   ددا اات ددن  ال ولدد  املدد  ظصدد   واددد  ل ايدد ) الدد خل    و ددذا ا صدد   بنل ددن

للس بحنج      ةلينت  نتن  ظعظد      دااء انندت ايايد   و ظن يد    يدنا األظ دن  والدنفة وال دنز  بحيد    دتحاذ ال د    

 . 4)الحن    امل   ذا ا ص   و حتيا ظ اواي  اظت  ن وظ اواي   ازيعن وظ اواي   بيعن

االقتصن  الايع  بأنن ادصا الن نط االقتصن      ظين ي   جورج قرموق  ااه ال ند  وا فيا االقتصن   ال  ننسة     

   يدر   و،  ، يكدا، لصدندح الايد     س دنط  نتدنج   و
 
   وق نادنت  د     بنددن

 
 بد اي  يدذ ا   دااء   ادن،  جدل  ا دنل ادا ا

  د شمصي  اات ن ي  ظ  الظ نع المنص    و شمصي  اات ن ي  ظ  الظ نع العند  و ااء   اننت ال ول  

 

 . 5)"ا ا زي     د شاانت ظ  الظ نع العند   و  يئنت ظح ي 

ظ  خ ل ظن     س تنتج  ، االقتصن  الايع   دا اات دن  ال ولد  املد  ظدن  نتجدن األ    و دا اقتصدن   د او   ي دكل ايدن    

 الاي  المن ج  س      ير  ظ  ال خل .

                                                                                                                                                                                     
: ، تم التصفح بتاريخ  2010/  11/  15 مايح شبيب الشمري ،" تشخيص المرض الهولندي و مقومات إصالح االقتصاد الريعي في العراق" ، تاريخ النشر :(1)

 انظر :   2، ص  2016/  05/  02
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652. 

 
 . 4، ص ( 2013العراق : مؤسسة فريدريش ايبرت ،  ). النظام الريعي و بناء الديمقراطية : الثنائية المستحيلة حالة العراقصالح ياسر ، (  2)

مجلة التواصل في حالة الجزائر" ،  –لمياء عماني و شهرزاذ زغيب ، "إدارة الموارد بين الدولة و السوق و التنمية المستدامة في االقتصاديات الريعية ( 3)
 . 52، ص ( 2014جوان ) 38، عدد االقتصاد و اإلدارة و القانون 

/  02، تم التصفح بتاريخ :  2012/  02/  13، تاريخ النشر :  3637، العدد  الحوار المتمدنمحمد نبيل الشيمي ، "االقتصاد الريعي المفهوم و اإلشكالية" ، ( 4)

 ، أنظر:  2016/  05
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295122 

، تم  2013/  07/  16، تاريخ النشر :  4155، العدد  الحوار المتمدنكامل عالوي كاظم ، "إشكالية العالقة بين االقتصاد الريعي و الدولة الريعية "، (  5)

 ، أنظر:  2016/  05/  02التصفح بتاريخ : 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=368889  
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 الريعي و الدولة الريعية :  االقتصادالفرق بين -1-3

   ذ ااه ال ول  الايعي  بأنهن 1970اند   حسين مهدوي ت ا ظص لح ال ول  الايعي  ألول ظا       ا   ل كن ح انيااسة    

ال ولددددد  التدددددي  حصدددددل املددددد  جدددددزء   يدددددر ظددددد   خ  دددددن ظددددد  ظصدددددن   خن جيددددد   دددددااء ادددددن، ذلدددددك ظددددد  ظددددداا   ر يعيددددد   و ز اايددددد   و 

ا ددددتخااجي    ددددتحيل ال ولدددد   دددد  ال ددددي ا  ا يددددن و ازيعددددن   بحيدددد     ددددل  ددددذا ال ولدددد  ب ددددعف ال يناددددل اننتنجيدددد  ن يجدددد  

ش ن التدند املد  الايد  المدن ج    صد   ل د خل ال دي ن  د  دنلد  اد د ا د ث ن  العاا د  الايعيد   د    دايا الظد  ات االات ن  

اننتنجيدد  ل  جت دد    نن يددك ادد  دنلدد  اال دد   ا  بددنلثرو  و ازيع ددن ل تددنبعي، ل  دد    و زايدد  اننفددن  الحكدداظة التفددنخا    

 . 1)  ياا ح   ا ات العصاوال ذلك اضعف ا  ن    املات عي     بننء اقتصن

 ذ، ال ولدد  الايعيدد   عنددي ال ولدد  التددي  ت ظدد   خ  ددن ظدد  الايدد  المددن ج  ب ددكل ظنددت ل   ديدد   ظدداد ال دد    ب نفنق ددن املدد     

ال ددكن،  دد  شددكل خدد ظنت   جددي ادتينجددنفهل   وا يددن ي يدد   ، ن يدد  بددي، االقتصددن  الايعدد  وال ولدد  الايعيدد    املدد   ، ال ولدد  

 ددند اايدد  ودنلدد  خنصدد  ظدد  االقتصددن  الايعدد    بحيدد   ، االقتصددن  الايعدد   ددا األ ددن  اددن    دد   كدداي   ولدد  الايعيدد   دد  ن

  يعي    أل،     ن يعت  ا، امل  الاي  المن ج    ص   ل  خل .

 خصائص االقتصاد الريعي : -1-4

 : 2)االقتصن  الايع  بث ث   نت   ن ي       حازم الببالوي وصف 

  الناع األ بر ال ن   . ، يكا،  ، الاي  ال ي ي   ، يكا، الناع الادي  ل  خل    االقتصن   ولي  يجح 

  يجدددح  ، يكدددا،  صدددل الايددد  خدددن ج  بنلن ددد   ل قتصدددن    ظدددن الايددد  الددد اخمل  الصدددن   يدددتلم   ددد  دنلددد  نظدددل ا ددد ااانت

 املح ي  ال اخ ي  .

  الاي      دي،   ن ة األب  ي  اظة     ازي  وا تخ اد ذلك.  ننة  ق ي  ظ  ال كن، يجح  ، ي ن ة     الي 

 الريعي : االقتصادأنواع -1-5

 . 3) ننة نااي، ل قتصن  الايع    نااع خن جي  و خا   اخ ي  

 : ت ثل    :  *األنواع الخارجية   

   ذ  نددددنة اددددن     يددددر بددددي،  ك فدددد   يدددد  الددددنفة وال ددددنز : يعتبددددر الدددد خل النددددنجل ادددد  بيدددد  الددددنفة وال ددددنز  خدددد   يعيددددن بنظتيددددنز 

ا تخااج  ن و عا بيع  ن   وذلك الفن   ال يعيس ظج ا ا خنصدن ظد  ق دل الد ول  و ال داانت التدي   دتخاج  ن   وقد  

يبددددر  ذلددددك الفددددن   يكددددا،   ددددك الثددددرو  ننضدددد   ال ظحددددنل   اددددنج   د ةج  وبنلتددددن   يجددددح  ادددد  بدددد ل لعدددد د  ظكننيدددد   ج يدددد  

 ن، ال بح    س اء ذلك الفن   ان،  ذا األخير يت     يعن اقتصن ين بنظتينز .ظص   ن    ال انن وظ  ن ا

                                                           
 . 4مايح شبيب الشمري ، مرجع سابق ، ص ( 1)

)2( Daniel S. Leon, The Political Economy of Violence : The Case of Venezuela  .  USA : Boca Raton Florida , 
2010 , p 14. 

 .6– 4إبراهيم ، مرجع سابق، ص ص غسان ( 3)
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  يد  ا عدن ، : يعتبدر الد خل الندنجل اد  بيد  ا عدن ،  خد   يعيدن   و ، ادن، با دن اقدل س دبين   ظد  بادل الايد  النف ددة  و 

ال  يعدد  اال ددتخااجي  ل ددنفة وال ددنز   ثددر ال ددنز    و يت ثددل الفددن   بددي، الايدد  النف ددة وال ددنز  وبددي،  يدد  ا عددن ،    دد   ، 

    ي  ظ  ظثي  هن بنلن    ل  عن ، .

  ي  ا  اات وخ اط النظل ان ترا يجي  : يعتبر ال خل الننجل ا  بعا ا  اات  و الظنني  ال حاي  ظثل قنن  ال ايس 

يعيدددددن  باصدددددف   دددددك ا  ددددداات  و خ ددددداط نظدددددل الدددددنفة  و ال دددددنز ابدددددر الددددد ول  و دددددذلك الترانزيدددددت البدددددر  والح يددددد    خددددد    

 والم اط دت ي  الع ا  وال ب يل انهن بنلن        ال ول ا  تفي   ظ  خ ظنفهن .

  يدددد  ال دددديند  : يعتبددددر الدددد خل العن دددد  ل  ولدددد  ظدددد  المدددد ظنت ال دددديندي  ن يجدددد   ددددين   ال ولدددد  املدددد   اا هددددن الثظددددن   وبلئ هددددن 

  ددن  ، شدد ي  ا ااادد  ال دديندي   دد    يعددن اقتصددن ين يفددا  ال  يعيدد  ب ددن ي يدد  ال ولدد  ظدد  الحصددال املدد   خددل ظا فدد    

 قي   اال  ث ن ات والا   ا  ذول ابهن   و   كل انياا ات ال يندي  جزءا ظت اي ا ظ  النن ج الظاظة ليثير ظ  ال ول .

 ل التد اظنت  ي   حاي ت ا  تربي، و العنظ ي،    المن   :   كل   ك التحاي ت بنلن        بعا ال ول اد    د

 ا نلي  المن جي    و ال ول ا  تظ    لت ك التحاي ت ال   ذل    ظج ا  لاني ذلك ال خل .

   يدد  ا  ددنا ات المن جيدد  : ي تظددة ادد   ظدد  الدد ول ظ ددنا ات ظنت  دد  ظدد   ول  خددا  وظدد  بعددا ا ت  ددنت ال وليدد 

ك ا  دددنا ات ناادددن ظددد  الايددد  االقتصدددن   ديددد    دددكل جدددزءا ظ  دددن ظددد  ظاازندددنت الددد ول ا  دددتفي     و لدددذلك  عتبدددر   ددد

ن يجدد  بيددنب املا ددا  ظدد  الدد ول ا  ددتفي     وقدد   عتبددر   ددك ا  ددنا ات ظكناددأ   ين ددي   ااقددف  ين ددي  ظعيندد   و 

 ل  اق  اال ترا يج  لت ك ال ول .

 : و التي  ت ثل    :*األنواع الداخلية

  التددد خل االقتصدددن   ل  ولددد  انصددداا   ن دددين بدددل ودن ددد ن  ددد   يددد  ال دددين   والمددد ظنت التنبعددد  ألس ددد   ال ولددد  : ي دددكل

ال و   االقتصن ي      ب  ي  ال ول الننظي     ااء ان، ب كل ظ نشا ابر ا  يي  الحكاظي   د ب كل بير ظ نشا ابدر 

الايد   ا اازن   و ال  اي    و  عتبدر  ين د  اننفدن  الحكداظة املحد   الحن دل ل نيد  الن دنط االقتصدن     ديد  يدنجل

 دد    ددك الحنلدد  ظدد  خدد ل  دداء ا ددتخ اد ا ددنل العددند  و ال ددين   ي يدد  نظ  ددن   دد  الفعنليددنت االقتصددن ي  المنصدد  ابددر 

اال دد ث ن   و  ا  ددن    وبير ددن  ويددنجل الايدد   دد    ددك الحددنالت ظدد  خدد ل األ بددنح التددي  جنبهددن   ددك الفعنليددنت  و، ج ددا  

   ير   و  كنليف ا  ث ن ي  بن    .

  دددن بنت ا نليددد  : ي  دددا الايددد   ددد  االقتصدددن ينت ا عنصدددا   ددد  تدددن ا  ا  دددن بنت   خنصددد  ا  دددن بنت ا نليددد    و يي ددد  ا 

ال دددبح األ نسددد ي لدددذلك  ددد   ، اظ يددد  ا  دددن ب    دددع    ددد   حظيددد  الدددابت ال ددداي    و دددذا األخيدددر يعتبدددر املحددداة األ نسددد ي 

املح و  الذي   بافهل  ظكنني  الابت ال اي  واملاز   و، بذل     ل   ن ب    و عتبر   ثري  ا  ن بي، ظ  ذو  ال خل

ظج ا  اظمل   و ج       وق   ع   بعا الحكاظنت     خ   ناع ظ  الايد  ا دن   ابدر  صد ا   دن ات خزيند  ظظاوند  

يفدددال بفاا دد  انليددد  جدد ا بيدددر ظ دداب  اقتصدددن ين  ظ ددن يجعدددل الددد ي  العددند ان  دددذ  ظصدد  ا  و ظالددد ا لايدد  ظ ددد ا، وظ

لحدددنظمل    دددك ال دددن ات و و،  ، ياااددد  ذلدددك    ظج دددا   نتدددنج    وبنل دددن ظدددن يكدددا، ظدددنلكا   دددك ال دددن ات ظددد  ا صدددن ه 

 املح ي  واألجنبي  التي   عح  و ا دن  ن      ايظ ن .
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 نجل ادد  ا  ددن بنت العظن يدد  :  ن يخيددن    ددت ا  ددن بنت العظن يدد  و دد ظت ا  ددن بنت ا نليدد    صدد   لايدد  ظددز و    يدد  ندد

 انيجن  ا تصنا  و ي  ننجل ا  ا  فنع   عن  العظن ات .

  يددد  المدددد ظنت :  صددددنف الظ نادددنت االقتصددددن ي     ن يخيددددن   ود دددح    ي هددددن   دددد  الظ دددنع األول الز اادددد  والظ ددددنع الثددددنسة 

 ، اننتنجيي، .الصننا  والظ نع الثنل  الم ظنت والذ  يت ثل  و ا  و وتيفتن    األصل    خ ظ  الظ ناي، ال نبظي

وليدددد  ن يجدددد  الت ددددا  االقتصددددن      صدددد ت ق ددددنع المدددد ظنت خنصدددد  ق ددددنع التجددددن     ق ناددددن ظ ددددتظ  وقن  ددددن بذا ددددن        

ظتجدددنوزا بدددذلك الم ظددد  ا ع دددا   ا  نشدددا  ل ظ دددناي، األولدددي،   و ا  دددن انندددت الع قددد  بدددي، ظندددتج الم ظددد  وا  ددد ه ك األخيدددر 

  الايدد   وقدد  ينعدد د  وا  ددن اننددت   ددك الع قدد  بيددر ظ نشددا     باجددا  و ددية  ا  ددن ظ نشددا     بدد و، و ددية   ا  ددن  ظ دد

 زايدد  الايدد  و جملدد   دد  اظددت ة الا ددية ل فددن   بددي،  ددعا الم ظدد   و ا نددتج و ددعا ا  دد ه ك األخيددر  ذلددك الفددن    دد  ال ددعا 

 يد     و  ذا بدنب الا دية اختفد  ي ثل دصاا ناادن ظد  الايد    ألندن  بدت  حظد   و، ظج دا  ظتع د  بخ د  قي د  ظ دنا  ج

الاي     ذ، وجا  الا ية الزا د  اد  الحنجد  و حي دن  د  ال دعا  دا الدذ  يالد   يد  الم ظد     دذلك األظدا   نظدن بنلن د   

  ددددد  ا ت  دددددنت ا نليددددد  واأل ددددداا  التنبعددددد  ل دددددن    ذ   ثدددددل  و  دددددن  ددددد  ال  ايددددد     ددددد  الظيدددددند بنلا دددددنر  ال ددددداو ي  بدددددي، ا ددددد خا 

 اوع املحتن        ايل   و  ي ن   ث ت الاتيف  األو   و األ ن ي  ل  ا ص      نظي،     ا نل ل   اوانت وصندح ا 

الا يددد      ال اندددن ظددد  الت دددا  االقتصددددن   وا دددن    صددد حت ال ا صدددنت ظصددد  ا لايدددد  ظدددن    ن دددل بف دددل   دددعن  ا  ددددن بنت 

 . 1)العنلي 

 ماهية التحول الديمقراطي : .2

 التحول الديمقراطي :مفهوم -2-1

التحدال ظدد  الننديد  ال  ايدد  يظصد  بددن الت ييدر  دد  الفد يء واالنصددااه   د   ددااا   واملد  ظ ددتا  الدن ل ال ين ددي  

 .  2)ي تخ د لتشن       انتظنل الن ند ظ  ناع     ةخا

 

 

يظصدددد  بددددنلتحال الدددد ي ظاارة االنتظددددنل ظدددد  ن ددددند بيددددر  ي ظاارددددة    دددد  ن ددددند  ي ظاارددددة يحدددد ث  دددد  اتددددر  زظنيدددد   و

 . 3)ظح    

يعدداه التحددال الدد ي ظاارة  دد  ال اللدد  ال ف يدد  ا اد دد  االنتظنليدد  بددي، ن ددند بيددر  ي ظاارددة ون ددند  ي ظاارددة   و

انتظنليد  بدي، ن دند بيدر  ي ظااردة  د  ا جدنا التحدال   د  ن دند  انلن ند ال ينس ي الذ  ي د    حداال  ي ظااريدن ي دا ب اد د 

                                                           
 . 7،  6المرجع نفسه ، ص ( 1)
 . 230، ص ( 2009جوان  ) 31، العدد  مجلة العلوم اإلنسانيةكريبش نبيل ،" آفاق التحول الديمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة" ، (  2)

، ( 1993الكويت : دار سعاد الصباح ، ). تر : عبد الوهاب علوب ،  القرن العشرينالموجة الثالثة : التحول الديمقراطي في أواخر صاموئيل هنتجتون ، ( 3)

 . 73ص 
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 ي ظاارددة   و  دد  ظاد دد  انتظنليدد  نحددا  ن  دد   ي ظااريدد  يددتل ابهددن  ج ددي  دظددا  انس ددن، و فعيددل ا اارندد  ابددر اآلليددنت 

 . 1)ا تعن ه ا بهن ظ  ظ نوا  وداي  و ا ء لحيل الظننا، 

 ، التحدددددال الددددد ي ظاارة يعندددددي االنتظدددددنل ظددددد  ن دددددند ظحتيدددددا وظ دددددي   ظددددد  خددددد ل التعدددددايفي، ال دددددنبظي، يتضدددددح لندددددن 

ل          ن ند  تج   اين ظ ن ئ ال ي ظااري     ال  ، التحدال الد ي ظاارة ال يظتصدا اظدة  د  الانندح ال ينسد ي  بدل 

  ، الت يير ال ينس ي ينعيس امل  املات   بكل  بعن ا .

ي ظاارة ي ت     ظ  انن االجت دني  وال ينسد ي   د    ييدر جدذ   بأ، التحال ال عبد اإلله بلقزيز و ذا ظن    ا 

 . 2)لع قنت ال        املانل ال ينس ي ولع قنت الترا ح    الحظل االجت ني 

 مراحل التحول الديمقراطي :-2-2

 : مراحل التحول الديمقراطي  1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 .231  ص ظاج   نب   ايبش نبيل   املصدر : 

ظاد  هدن االبت ا يد  ا ااددل الدث ث التدي   دا يهدن ا  يد  التحدال الد ي ظاارة   ديد    د    د   1الشـكل رقـم يتضح ظ  خ ل 

بددددزوال الددددن ل ال دددد  اي  لصددددنلح الددددن ل ال ي ظااريدددد    ديدددد  ي دددد   املات دددد   دددد   ددددذا ا اد دددد  الع يدددد  ظدددد  الصددددااانت و 

الن اانت بي، الذي  يظا و، ا  ي  التحال ال ي ظاارة و بي، النخ د  الااا د  لدن   ديد     د   ا عن ضد   د  فه يد  الن دند 

 ين .ظ ن يت       اس ظنقن و  في

ظدداو ا بن اد دد  االنتظنليدد  ا ت ث دد   دد     ددنء ظ ددن ئ ال ي ظااريدد    التددي   دد      ددنء قااادد  و ظ ن  ددنت  ي ظااريدد  ظدد       

خددد ل    دددنء ظف ددداد  ولددد  الظدددننا، و  ا دددي  قناددد   ا  دددن    و  رددد   دايددد   كددداي  األددددزاب ال ين دددي  و   يدددي، املات ددد  

 ا  سة و وجا   ا د ظ تظل .

                                                           
 . 138، ص ( 2008جوان )29، العدد  مجلة العلوم اإلنسانيةفرحاتي عمر ، "معوقات التحول الديمقراطي في الدول العربية" ،   (1)

المسالة الديمقراطية في الوطن عبد االله بلقزيز ، "االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي : العوائق و الممكنات "، في : علي خليفة الكواري و آخرون ، (2)
 . 137، ص ( 2000بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ) العربي.

 

 المرحلة النهائية

 المرحلة االنتقالية

 المرحلة االبتدائية

 

 الرسوخ الديمقراطي

 

 إرساء مبادئ الديمقراطية

 زوال النظم السلطوية  لصالح النظم الديمقراطية
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

وصاال بن اد   النهن ي  و التي  ت ثل    الا اخ ال ي ظاارة   و يتل ابهن انج نع امل  ضاو   التحال نحا ال ي ظااري      

   و   ايل الظااا  و انجااءات التي  ن ل الع ق  بي، الحكند و املحكاظي،   و الظ ال بظااا  ال ع   ال ين ي  .

 :  1)و  ت ثل    العااظل ال اخ ي  و العااظل المن جي  راطي: العوامل املؤثرة على التحول الديمق-2-3

*اااظددل  اخ يدد  :  ددير ال  ا ددنت ا عنصددا    دد  بعددا العااظددل ال اخ يدد  ا ددتثا  املدد  ا  يدد  التحددال نحددا ال ي ظااريدد  و 

 لعل   ل  ذا العااظل يت ثل اي ن يمل  :

ال   اي  امل  الحين  ال ين ي    و باوز ظعن ضد   قايد  يكدا،  آال  ي ا  الن ل ال   اي  : و  ا  آال  ي ا  الن ل -

  و يظد د لا ل دي  التدي  دت   لت ييدر الن دندامل  الن ند  ، يتعنظل ظع ن   و ق   كا،  ذا ا عن ضد  ادد  اااظدل ال د ة ا

عدا ا ت  دنت الن ند ال   ا  امل   اة الحين  ال ين ي  ب كل   اي     و بنال فن  ظ  قا  ا عن ض  ال ين ي  و ب

 األخا    ظثل الالش .

الثظنا  ال ين ي  : و التي   عح  و ا دن  ن     ح ي  ا جنا و  اا  ا  ي  التحال نحدا ال ي ظااريد    بحيد  يخت دف -

 و  العنظددل الثظددن   ظدد  ظاد دد  ألخددا   دد   رددن  ا  يدد  التحددال الدد ي ظاارة   افددة ب ايدد  ا  يدد  التحددال نحددا ال ي ظااريدد  

ناددد  اقدددل    يددد  و   ثدددر  ييفدددن   و انددد ظن يدددتل بندددنء ا ت  دددنت ال ين دددي  ال ي ظااريددد   بدددرز    يددد  الثظناددد  ظدددا   كدددا، الثظ

 خدددا  و  صددد ت ل دددن    يددد  قصدددا    و  ددد  ظاد ددد   عزيدددز ال ي ظااريددد  ال بددد   ، يدددتع ل ا اارندددا،  يدددف يتعني دددا، ظددد   دددذا 

 ا ت  نت و  يف ي ياونهن و يع  ا،  اخ  ن .

االقتصن   : لظ   ج  ت ا اجد  الثنلثد  ل تحدال الد ي ظاارة اال ت دند بنلع قد  بدي، ال ي ظااريد  و التن يد    ج  الن ا -

  ادن، بعدا ل ي ظااري  و التن يد  االقتصدن ي االقتصن ي    و بنلابل ظ  ا د وجا  ظن يت   ا ق    بي  ظ نشا  بي، ا

اجت نايد   ظدا  بد و  ن   د   ع ئد   ين دي    ظ دن يدت     د   حدال  ال ندثي، يفترضا،  ، الن ا االقتصن   يظدا    د   ع ئد 

 الن ند     ال ي ظااري  .

و ذلددك –*اااظدل خن جيدد  : لظد    ددفت ظاجد  التحددال نحدا ال ي ظااريدد   دأثير و    يدد  العااظدل ال وليدد   د   ددذا الع  يد  

نلن دد   ل  ددندثي،  و يكددن  يظتصددا  أثير ددن املددد  و  ، اددن،  ثيددرا ظدد  العااظددل ال وليدد  ال  تضددح    ي هددن ب –بدد  جنت ظخت فدد  

شدددا   و وبدددن   و بدددنلابل ظددد  ذلدددك ادددن، ال  ا ددد  ا ظن نددد  أل بيدددنت التحدددال الددد ي ظاارة   دددير   ددد   نهدددن ا  يددد   اخ يددد    و  ، 

    .العنظل المن ج  يأ ة  أثيرا الدظن امل  العااظل ال اخ ي    و  ننة الظ يل ظ  ال  ا نت التي   ننول ال ع  ال و 

 ا  ال ع  ال و      ا  ي  التحال ال ي ظاارة    شا   و وبن ي ير     ظن يمل :  جيفري بريدهامو     ا   

  ، ال ع  ال و   وال اخمل  يتفنا ، ظعن     د اث ا  ي  التحال ال ي ظاارة .-

                                                           
 – 33، ص ص ( 2004عمان : المركز العلمي للدراسات السياسية ، ). االتجاهات المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية  شادية فتحي إبراهيم عبد هللا ، (1)

36. 
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 تجدددن لتظايددد  و يثيدددف  بعددد  دددد وث التحدددال الددد ي ظاارة ادددن   ظدددن يحددد ث  ادددن    اجيدددن ل ين ددد  ال ولددد  المن جيددد  ديددد 

 ا قنفهن المن جي  .

 ، ا ن  دددنت ال وليددد  ي يددد   ،   عدددح  و ا  ددد  ا  يددد  التحددددال الددد ي ظاارة اددد  رايددد   ظددد يل ا  دددنا ات االقتصددددن ي    -

وذلك ب بح ادتينجنت التحال االقتصن   الذ  يصندح التحال ال ينس ي   ولظد   صد حت ال ي ظااريد  ق دي   وليد  

ظ  ا ن  نت ال ولي  وا ت  نت التدي فهدتل بنل ي ظااريد     ظثدل: ال ندك الد و   وصدن و  النظد  الد و       و ننة الع ي  

 و   ظحنول  ظ  جننح ال ول د يث  التحال نحا ال ي ظااري     اه يحال ذلك بينهن وبي، الحصال امل  ا عاننت.

 املحور الثاني :عالقة االقتصاد الريعي بالتحول الديمقراطي :

 ، اقتصن  الاي  يعني اات ن  ال ول  امل  ظص   ظ ن  نتجن األ   ظ  ثاوات ادنلنفة ظدث    ول دذا اقتصدن    دك الد ول      

يكدددددا، ادددددن    خددددداا ويعت ددددد  املددددد  ا  دددددن الت ويندددددتج ظجت عدددددن ا ددددد ه  ين ي دددددي ا ايدددددن ق دددددنع اال دددددتيرا  وال  هدددددتل بنلصدددددننانت 

، العابيد  ا اظدن ن اذجدن ل دذا الدن ة ظد  االقتصدن  الدذ  يت يد   ين دين ب دن التحاي ي    و  ب ن نج     اقتصن ينت ال  د ا

 :  1)يمل  

  ا   دنط االقتصددن  الايعد   ين ددين بنلد ول الا  دد نلي  اليبدر    و حايددل ال ولدد  الايعيد    دد   دنب  يدد و   د  ا ددك   ددك

املددد    تدددي، ا قدددنت الت عيددد  ظددد   الددد ول   وظددد  الااادددح  ، ال ددد ه الدددذ    دددع   ليدددن ال ولددد  الايعيددد  ظددد  ا دددت اا  الع دددل

الدد ول اليبددر   هددد ه   دد  ضدد ن، د نيددد  خن جيدد  ل ظن هددن  ددد  ال دد    ظدد   يددد   اج ددنت ا  يدد  لت ييدددر ن ددند الحيددل و  ييدددر 

 التر ي   االجت ناي  .

     االقتصددن  الايعددد  يندددتج  ددد اان  ين ددين  ددد  ال ولددد  الايعيددد  ظ نيدددن املدد   ع يددد  الث ددداات الع دددن اي  و ال ن فيددد ، 

يهددددد ه  ع يددددد  الم ادددددنت  اخدددددل املات ددددد  ظ دددددن ي ددددد ل ال دددددي ا  املددددد   حاان دددددن     دددددن  ،     ولددددد   عت ددددد  املددددد  ا دددددتخ اد 

ظي ل ددينت ظ ددلح   ع ددل  حددت واج ددنت ظتناادد    انلعننصددا الحزبيدد  املمتددن    و الاددلش ال ددعجي   و اللاددن، الثا يدد  و 

 بير ن . 

 د    دك التدي  عت د   د    ا فهدن ل دتو، ال ولد  املد  ان د ات ظد  المدن      ن ي ي  الظال  ، ال ولد  ذات االقتصدن  الايعد    

 دااء دصد ت املد   ددذا العن د ات ظد  جدااء بيدد  ظدن   خدند )  ولدد   يعيد     و لظدنء  ظد يل خدد ظنت   دترا يجي   و اد  رايدد  

املد   دذا انيداا ات ظد   اا  ضداا ح املد  ددااالت ا  تدربي،  د  المدن   )  ولد  شد ن  يعيد     و ال ادت اندن ال يدتل الحصدال 

خ ل ا نل    ير  ظاتف     االقتصن  املحمل      نتن   ذا العن  ات  وظن ي ي   ذا الناع ظ  ال ول  ا  نهن  عي  التحال 

الد ي ظاارة و  ند  ظد    دا  املات د  ا د سة )    املات د  الدذ  يعيد   نتدن  ذا دن   جت د  خدن    ردن  ال ولد    و  د  ا قد  

 ددجي ظع ددن و يددتل   اي  ددن ظدد   خدد ل ال دداا ح     ديددد   كددا، ا اازندد  العنظدد   دد  ال ولدد  الايعيدد  و اددأ، الحدددن ل ا ددتظ ل  س

                                                           
، تم التصفح   2009/  12/  23 ذياب فهد الطائي ، "المظاهر السياسية لالقتصاد الريعي "، مركز أضواء للبحوث و الدراسات اإلستراتيجية ، تاريخ النشر : ( 1)

 أنظر: ، 2016/  05/  06بتاريخ : 
 http://adhwaa.net/wp-
content/uploads/2016/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A.pdf  
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

الذ   تج   ال ول  بن يصاه امل  ا اارني، ظ  جي ن وظنلدن المدنص   واأنهدن ظياظدنت ظصد    ل دااء والءات  ين دي    

 .  1)وي  و الحن ل ظ   ذا ا ن ا  ا   نبن و نبن ا 

و ظندن  صدد ت باددل الدد خال وظ دتاينت ا عل دد   دد  الدد ول الايعيدد   عت د  املدد  ظدد  بيدد ا قداا   اددن    ازيدد  الايدد  ا ت ثددل      

بعن دد ات  صدد يا الددنفة وبيددرا  يع ددة ظدد  يااليددن ويحدداد ظدد    ددتل ا عن ضدد   دد  ا  ددن  و ايدداا  و قالددن   وبددذلك  ااجعددت 

لنأ  بنلنفس ا  ا عن ض  بل االقتراب ظ  ظن   ال د    و ظاز دن    دا   ا   الت يير ان  ا اارني، ب كل اند و ص ت ا

 . 2)الظاا  الصن ح ألب ح  ااا  املات   ظ  ا ن ا  اآلسة ل  صلح  الامصي 

  دد  جننددح ةخددا  اظدد  اسعيددس  و  ال ولدد  الايعيدد  ذات االقتصددن  الايعدد  بنات ن  ددن ظازادد  ل  زايددن والمدد ظنت  دد   ح يدد      

    ون دددافهل   ددد  دظددداق ل  ددد  ا  دددن    ال ين دددي    بحيددد   صددد حاا ب دددكل ادددند اقدددل   ددد  ا  ددد  ا  نل ددد  يهدددذا ا قددد  األاددداا

  ظد  خد ل خ د      ال ين دي  و  يلدح ال ي ظااريد ا  ن      بع ن    خا    ت ال ول الايعي    د   ااجد  ظعد الت ا  دن

 ا  بعا التح ي ت  ،  ذا الحنل   عبر ا  ظعن لد  ظفن  دن قا  وشاا ت اجت ناي  ا ي   ظا     يهن و  و     ا ي ن  و 

ا       ثر ظ  ظ  ظ    و ظجت   اقل ظ  انجز ا  دي   ، س نرنت ال ول  الايعي   خ   دنلد  ظد  للم داع والعدزوه 

فدداا   لدد  هل ادد  ا  ددن    ال ين ددي  لدد   ا دداارني،   ا ددتالء ال يدداو،    يدد  ل تددااز،  دد   ازيدد  الثددرو    و ال   ثددل  ددذا ال

دنازا قاين ند اث   ييرات جا اي     الن ند ال ينس ي  و ي    بعا ال ندثي، امل   ذا ال ع      ف ير  أثير النفة    

ا التددددأثير ا  ددددتأجاا  انالقتصددددن  الايعدددد    ميكائيــــل دو  انقدددد  ال ي ظااريدددد  ظف دددداد االتددددأثير الظ عدددد  ا    ددددن ي  دددد  ا يددددن 

ين ي  و  ع يل  ظكنننت ا  ن    ال ين ي  و التحال نحا ال ي ظااري     ال ول العابي     ل      ايل ال    ي  ال 

 . 3)النف ي    و ظنهن  ول الم يج  و الازا ا و ليبين 

و ظ دن  ددا جد يا بن  د دد   ي دن  ،  ددأثير الايد  وال ين ددنت التددي ا  عدت  دد   خصيصدن وظددن صدند هن ظدد  ا دل و اددز ادد       

 ن يد  اقتصدن ي     انقدت بد و  ن  ظكننيدد  االنتظدنل   د  ال ي ظااريد   و  داه يعيد  الايد  وال ين ددنت   بد ء ا  يد  ن دا  و

ا ت عد   د   خصيصددن االنتظدنل ل  ي ظااريدد  ن يجد  بيددنب الن دنرنت ا نتجدد  التدي    ددا قي د  انس ددن، العنظدل و و  ا  ددن 

 ير ادد    يددن  و،    دد  و و، خدداه ظدد  انظ ددنع ظصدد    زقددن ا نددتج   األظددا الددذ   ع يددن اال ددتظ لي  التددي   دد ت لددن بددنلتع

ب ددبح  ي ندد  الحكاظددد  املدد  اددداص الع ددل وظصدددن   الن ددنرنت ا  ااظدد  بتدددرخي  الحكاظدد   و ب  دددترينفهن  و ظحنبنفهددن  ددد  

 التعنظددددل  و بظاا  ددددن ا  نشددددا  دددد  التاتيددددف والترقيدددد    ظددددن ي ددددي، لنددددن  دددداء ا ددددتخ اد  يدددد  الددددنفة ل ددددااء الاضددددن  املدددد  د ددددنب

 . 4)الحظا  ال ين ي  ل  اار 

 : 5)و ي ي    جنع بينب ظظاظنت التحال ال ي ظاارة    ظثل  ذا األن    لأل  نب التنلي    

                                                           
 . 74،  73، ص ( 2007بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  ). في المسألة العربية : مقدمة لبيان ديمقراطي عربي عزمي بشارة ، (1)

 . 147، ص ( 2013سبتمبر  ) 415، العدد مجلة المستقبل العربيعلي خليفة الكواري ، "عوائق االنتقال الديمقراطي في بلدان مجلس التعاون" ، ( 2)

 . 20،  19محمد عز العرب ، مرجع سابق، ص (3)
، (2001كز دراسات الوحدة العربية ، بيروت : مر)  . الخليج العربي و الديمقراطية : حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيةعلي خليفة الكواري ، (4)

 . 56ص 
/  06، تم التصفح بتاريخ :  2015ماي  20، تاريخ النشر:  58، العدد  مجلة الديمقراطيةالديمقراطية" ،  إلىعلي محمد فخرو ، "الدولة الريعية و االنتقال  (5)

 ، أنظر :  2016/  05
 http://democracy.ahram.org.eg/News/1621/Subscriptions.aspx   .  
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ألننن  ظند       ول    ت ل ثاو  الاي  المن ج  بكنظ ن و ازان د ح ظ     الاالء و الزباني  ظ  ج    -

 و العن مل  ظ  ج    خا    و ل  يكا، ذلك التازي  قن  ن امل  واالنت نء الفاي  بير الارني ال ن فة  و الظ مل  

 .الع ل و اننصنه و األولاينت املات عي  و االلت اد األخ ق  بنلفظااء و ا    ي،

   ذلك الاض  ال ي ي   ،  ن ا ظفن يل ا اارن  الظن    امل  بينب ظ ن  نت الَت يي  واملح ابي   امل   -

  و الحظا  و الااج نت و  ظند الظننا،  امل  الع اي  الكنظ      الحين  ال ين ي    ا  نوا     الفاص الحين ي

خصاصن الحين  ال ين ي  ال ي ظااري  التي  حتن  لنجند ن     انا ي، وظ ن  ي، ي ث ا، املات   و ي ااعا، 

 .ا  دظاقن  ظند  ظكنني   ابل ال ول  وظ ن  نفهن المنرئ 

ال        ذ  ، ظ  ي  ك ال     ي  ك ال اي      الثرو   و بنل    الثرو  و  اظت ة نن  ننة ا   نط وثي  بي،  -

انلح ي  ا   ظكنني  قيند ظجت    ي ظاارة  دي    ت ك  ق ي  الثرو  وال       ا ل ا و فهايج  يذبن وقنئ  

  . ن يخ الب اي  ابر ال العصا  

 :   1)زين   ا  األ  نب ال نلف ذ ا ن  ننة    نب  خا    

 ت ت  ال ول  الايعي  ) وب  ج  اقل االقتصن  الايع   ب عا اال تظ ل ا  ظاارنبهن بحيل اات ن  ن امل   -

ظصن   خن جي  ل  خل.  ذا اال تظ ل يتل  ف يرا امل  انن ظن اظت ال ول  ال  ثظل ان ل ا اارني، بنل اا ح  

 ينهل ظ  ا  ن       صن  ال ين   العنظ  وظ  ان، ا اارني، ال  هت ا،  ثيرا ببننء ظت  نت  ي ظااري   

ظحن    ا  ئالي، العنظيي،   و  لم   ذا الفيا  بتحايا لظال ق يل يلم    ا  الن ند ال ي ظاارة 

 ".بحي  يص ت الظال اال ضاا ح ب و،   ثيلا    ال ين  ال ا  األو ة اال ضاا ح  ال   ثيل

تصن  الايع   ا اا   المن جي      ظ يل الم ظنت املانني  و    خ     تخ د ال ول  الايعي  )وب  ج  اقل االق -

ن ند ل ال ال    الم ظنت   و     حظي  ظ نلح ال عا و ازي  ا ياظنت امل  ال عا اآلخا  يتل ذلك ا ن    

 ظظنبل الاالء  و امل  األقل التحيي  ال ينس ي ل  اارني، .

) األاددددداا       ظ ددددل ظدددد  ظ نل ددددد   ددددذا األخيددددر   ب عنددددو  ، ق دددد   و اسعددددد اد ال دددداا ح التددددي  فاضددددد ن ال ولدددد  املدددد  األاددددداا             

بن  ن       الحين  ال ين ي    و الت ت  بنلحظا  و الااج نت   األظدا الدذ        د  شدااء والء  دتالء األاداا  ظ دن ندتج اندن 

  و بنلتدن    جن دل ادل ظظاظدنت التحدال الد ي ظاارة     دن ندتج  الداالء ال دن فة والع دن ا  و خ ظدت انت نء ااي  بير ورني  

اندددددددن  بيدددددددنب ا  دددددددنوا   ددددددد  الحظدددددددا  و الااج دددددددنت   و بيدددددددنب  ي دددددددن ظ ددددددد   ا اارنددددددد    بنات ن  دددددددن ظت  دددددددح   نسددددددد ي ل تحدددددددال 

ح التحددددددال الدددددد ي ظاارة     ا  ددددددن ظ ن  ددددددنت  حددددددال  و، نجددددددنالدددددد ي ظاارة  ألنددددددن ظ دددددد   ي دددددد ت  ب ددددددااي  الع ددددددل ال ينسدددددد ي 

ان ددتحااذ الحكددند املددد  الايدد         ددد  نجددند ل  دد  اال دددتحااذ املدد  ال ددد      اددنلاي  سع دد  املددد  الحكددند ونظ ددد  املدد   اددداا  

 املات   .

  دددن ياجددد  ظصددد   ةخدددا ل ايددد  الدددذ  شدددكل  دددا األخدددا ان ظدددن  ظدددن التحدددال الددد ي ظاارة  و دددا الايددد  الدددذ  وصدددل   ددد  ال ولددد     

ل  الدددذ  ااتبدددر  ددد  ال  ايددد  خ دددا   ددد  ا  يدد  بندددنء اال دددتظ ل الدددارني ولي  دنلددد  ال دددا  األو دددة  ددد  دنلددد  باا دد   التدددأظي

                                                           
 :أنظر،  2016/  05/  04تم التصفح بتاريخ : ،   2009/  05/  06 عبد هللا الفقيه ، "االقتصاد السياسي و الديمقراطية في الوطن العربي " ، تاريخ النشر : (1)

 http://dralfaqih.blogspot.com/2009/05/blog-post_456.html   .  
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  و ا  و   وال   ظظي دي، وبيدر ظظي دي،خنص  با   ال ندثي،  ال،   ي  ا  ت كنت بيدر ا نظالد  التدي ادن، ي  ي دن  جنندح  اداا 

الع ديا وزيدن   الصداه ا دبهل خنصد   ذا ادنناا  د  الحيدل   و قدا      ظن ا ا الاظزي  الارني  ظي  التدأظيل ظد   ا دي  قدا 

الع ددديا  ندددن  عتبدددر ظددد  اااظدددل  انقددد  ال ي ظااريددد     دددن ظيندددت ظددد  اظددد  صدددفظنت ظددد  الف ددددي، والع دددنل  بتظددد يل وادددا  

بددددأ   و ع دددديل ووتددددن ف ظظنبددددل الدددد ال ال ينسدددد ي    وقدددد   حالددددت  ددددذا   دددد   ددددد   ظصددددن   شددددااي  الددددن ل الع ددددياي  بيددددر 

 . 1)ل ي ظااري ا

و ظثددل  ددذا املات عدددنت   ددل ظعاضددد  ملمددنرا ادد د اال دددتظاا  ال ينسدد ي الندددنجل ادد  ادت ددنالت اظددد ا، الن ددند الحدددن ل     

أل دد نب شدداايتن   ديدد   ، شددااي   دددذا الن ددند  عت دد  ب  جدد    ن ددي  املددد    ضددنء ا دداارني، و شدد نع دنجددنفهل بأشدددكنل 

 ظ دددي   ددذا المددد ظنت    حدد ث دنلددد  ظدد  اددد د الاضددن بدددي، ا دداارني،   الدددذي   ظخت فدد    وابددر بدددااظج ظتناادد    و  ددد  دنلدد 

   اا  ظا  ل امل  ا ت اا  الحصال امل  اظتينزات ظعين   ل كل   ير دن ا دز  انيفد  ا  د  بنيد  الحيدل ور يعد  الع قدنت 

ذ خ ددداات ظ  ا ددد  و  ، ال ين دددي  واالجت نايددد    و زاء  دددذا الاضددد  يصددد ت الميدددن  ظتدددنح  ظدددند النخ ددد  الحن  ددد   دددا ا خدددن

 . 2)اننت    يجي    امل  راي  التحال ال ي ظاارة

ب عنددو ا  ددن بددنب االقتصددن  الايعدد  ا  ددن زا ت الحنجدد    دد   ددد اث التحددال الدد ي ظاارة  بحيدد  يددت    دد  ا  الايدد     دد      

ل ين ددددي  للحكددددند   و ظنددددن  دددد  ا  قدددد    ال ولدددد   دددد   ازيدددد  المدددد ظنت و   يدددد  االدتينجددددنت   ظ ددددن يددددت     دددد   آاددددل ال ددددااي  ا

 ا  نل   بنلت يير .

ظ دن  دد   س ددتنتج  ، االقتصددن  الايعدد   صد ت ي ددكل ان ظددن  ظددند التحددال الد ي ظاارة  ا ثددل  ددذا الددن ة ظدد  االقتصددن      

و  نجدح  د    دكنت ا داارني،  ظد  خدد ل االظتيدنزات وا  دنا ات التدي   نح دن  يدن ل  وبنلتددن    دل لل داا بحنجد    د  الت ثيددل

ا  ددددن     دددد  الحيددددن  ال ين ددددي    و بنلتددددن   نجحددددت  دددد  شددددااء ا عن ضدددد     ظددددن بنلن دددد   للحكاظددددنت ا  ددددي ا  ا يددددن املدددد  الايدددد  

وا  تظ   ا  املات    اهي ا  ت    خ    د ن  ب  يي  ا اار  ل ذا الثرو  التي  حفز ا  دن     د  الن دند ال ينسد ي 

عينددن ل عددلش  حفددز األادداا  املدد  ظااق دد   صدداانت الحكاظدد  وظ ن  دد هن ن ا    ددذا   ألنددن دين ددن  ددااا  ددذا الثددرو  ظ ددتا  ظ

الثدددروات   وظدددد  ثددددل ا  ددددن     دددد  الع  يددد  ال ين ددددي   ال،  ان يدددد  ا دددداارني،   دددد ل  ددد  اال ددددتظاا  ال ينسدددد ي  و يالدددد  ر ظدددد  

 عي ل        ذا بنلن    ل عنظل و    ظ تظا    قن    امل  ا  ن       الع  ي  ال ين ي     وظنن  حظي  الت اول ال 

 ال اخمل  الذ  ي كل ان ظن  ظند التحال ال ي ظاارة ذات االقتصن  الايع  .

و ننة انظدل ةخدا يحد  ظد  ا  يد  التحدال الد ي ظاارة  د  الد ول ذات االقتصدن  الايعد   و دا العنظدل المدن ج   بنات دن      

ال ابيدد   اددن،  ددذا خ دد   حددنلف وا قدد  وريدد   بددي، الدد ول ال ابيدد    ، الايدد   دد  ا ن ظدد  العابيدد  ي ددذ  اقتصددن ينت الدد ول 

والددد ول العابيددد  بيدددر ال ي ظااريددد    ديددد  ي دددكل  دددذا التحدددنلف الددد ال نبظدددنء األن  ددد  ال  ددد  ي    وبنلتدددن    جن دددل  دددذا 

ل بير ال ي ظااري  ال ول ل تع  ي  ال ين ي  والحزبي  و جن   ن      الت اول ال  عي امل  ال        و ظنن  حصل ال و 

املد  الدد ال ال ابددة  و ظنددن ااق دد  ظ ددني  التحدال الدد ي ظاارة  وظثددنل املدد  ذلددك  ددا ظدن ددد ث  دد  العدداا   ا ددزو العدداا  لددل 

                                                           
 . 81عزمي بشارة ، مرجع سابق ، ص (  1)

 . 20محمد عز العرب ، مرجع سابق، ص ( 2)
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 ي  الاالينت ا تح   األظاييي  فه ه ظ  خ لن  د اث التحال نحا ال ي ظااري  و الظ نء امل  الن ند ال    ة  بظ   

ل الااليددنت ا تحدد   األظايييدد  املدد  ال نقدد    و لددل يخت ددف الاضدد   دد  العدداا  ادد  الاضدد   دد  ظددن اددن، ال ددبح و اءا  ددا دصددا 

ليبيدن   ديد  لددل ييد  التدد خل الع ديا   د  ليبيددن بعد  الحددااة العابدة ذو  ااد   س ددنسة   بدل اددن، ال د ه ظندن  ددا الدتحيل  دد  

 ننيددددد    و  دددددا بنلفعدددددل ظدددددن دصدددددل   ديددددد  الدددددنفة و   ددددد ي ن ل  ددددداانت ظتعددددد    الان دددددينت األظايييددددد  و الفاس دددددي  و البري

  حي ت  ذا ال اانت    ظ يي، األان   ظ  دظال النفة ال يبي    بع  ا  فنع  عا باظيل النفة  .

ا تددددو ي يدددد   ، يددددنجح االنتظددددنل نحددددا ال ي ظااريدددد   دددد  املات عددددنت ذات االقتصددددن  الايعدددد ؟ بننظكددددن، االنتظددددنل   دددد  ن ددددند     

 ي ظااردة  دد  ظثددل  يددذا  ول  ذا دصدل  صدد ح جددذ    دد  ن دند االقتصددن  الايعدد    نتنجددن ل ايد    وبيعددن  و ا ددت ظن ل ثددرو  و 

ليددددد  ثددددداو   نتنجيددددد  قن  ددددد  املددددد  الا ددددد  والتن ددددديل   و دددددي ا  وظااق ددددد  ظتَ َ دددددي   ازيعدددددن ل دددددن  و ا دددددت  ال لادددددزء ظنهدددددن  ددددد   ا 

ظجت عيدددد  لكددددل   ددددك الااانددددح   و بنلتددددن    نددددن  كددددا، ثدددداو  الايدددد  ثدددداو  ظ ددددنا    دددد  خ دددد  ن ددددند اقتصددددن   يصددددح  دددد  صددددنلح 

 . 1)،ا  ن    ال ي ظااري  ب ال ظ  ن ند ي ا  ن ويحي  ن     ظ ن    ظ  اي  ال  خ د ا اد ا اارني

 املحور الثالث : االقتصاد الريعي والتحول الديمقراطي في دول الخليج :

 ملحة عن االقتصاد الريعي في منطقة الخليج :  .1

   ددك ب دد ا، الم دديج ) ال حدداي    الكايددت   ا ددن،   ق ددا  العابيدد  ال ددعا ي    وانظددن ات العابيدد  ا تحدد     املدد  ظ ددتا      

 وال   13.600  ادددن،  خددددل الفددددا   دددد  ب دددد ا، الم دددديج   ج اادددد   2003 – 1960ظعلفددد ي  دددد  الددددار  العابددددة  اخدددد ل الفتددددر  

 وال    1000ظا  ظ  ن يرا    بظي  الار  العابة  ديد  يظدل اد   13ثر ب   و  ا   2000 ظايكة بنأل عن  الثنبت  ل ن   

 . 2)دي  ان، ا   نه النفة    الم يج  وا ل الث ثلننت

  1949ق ددا    1946  الكايدت  1939   ال دعا ي   1932و ي يد   ا لدح ت ددا  الدنفة ابهدن املدد  النحدا التدن   ال حدداي       

 ظن ظ  دي  وااات اننتن   واالدتينط   ير اندصن ينت      ، ا   يد  العابيد     1969   ظن    بة  1967   ن  ا ن، 

 
 
 25ال عا ي    ت ك ب فا  ن  ظاي ن

 
ظ يدن  باظيدل  والكايدت وانظدن ات العابيد   263% ظ  االدتينط العنلعي ب ج ن    ظاي ن

% ظددد   ج دددن   44ا ن ظددد    ت دددك   ثدددر ظددد  %       ، 0.54% و ا دددن، 0.14% وال حددداي  1% و ق دددا   ثدددر ظددد  9ا تحددد   

 لاجا  ظننر  شن ع  لل يدتل التنظيدح ابهدن بعد 
 
    . 3)االدتينط العنلعي  ويزي  ظ     ي  نفة الم يج انن قنبل ل زين   ن اا

و الزالدددت ظن ظددد  الم ددديج   دددكل الظ دددح الندددنبا ل عدددنلل املددد  ظ دددتا   نتدددن  الدددنفة و ظخزوندددن   و التظددد ياات   دددير   ددد   ، 

الع ا االاتراض ي ل نفة ييفة لع   اظا   ضناي  ظ  الزظ    لدلس  دذا اظدة   بدل  ،  ك فد  ا دتخاا  الدنفة  د  الم ديج 

                                                           
 علي محمد فخرو ، مرجع سابق . (1) 

: إبراهيم البدوي ، سامي عطا هللا ،" أبعد من النفط و الحروب : دور التاريخ و الجوار السياسي في تفسير نظم الحكم األوتوقراطية في منطقة الخليج ". في  ( 2)

 .251ص  ،( 2011بيروت : مركز دراسات الوحدة الوطنية ، ) . تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربيسمير المقدسي ، 

تم تصفح ،  2010/  02/  22الخليج العربي . تاريخ النشر :  أقطارعبد الرزاق خلف محمد الطائي ، النفط و ما أحدثه من تغيرات اقتصادية و اجتماعية في   (3)

 أنظر : 2016/  05/  06بتاريخ : 
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/02/22/190132.html  .  
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

ن يعد  بتااصدل الم ديج  د  لعدح  و  ظحدا    د  األ داا  النف يد  املد  ا  دتا  الزالت    األقل    العنلل   و ب  ظندنزع   ظ د

 .2و  1.  ن ا ال كل  قل  1)الظايح و ا تا ة 

 2011: يوضح االنتاج السنوي للنفط لسنة  1الشكل رقم 

 

 .95و اخاو،  ظاج   نب    ص ا ا   ند ال  نبة  املصدر:

  2011: يوضح املخزون النفطي لسنة  2الشكل رقم 

 

 .95اد   ا   هللا ا  ال   ال ند اخاو   جن ل  اش  ال نظس ي و ةخاو،   ظاج   نب    ص :املصدر 

النفة   لي   ذا ا ن        ذا ظن ق  يظا  ال عا     اات ن   ول الم يج ال  زال بعي   ا  ظخنرا و  عنت ن اب    

التفيير ي ا ا ق   ظ  ال ها  والع   ب  تظ ل ا ن ظ . اعمل  الّابل ظ   ، ادتينرنت الّنفة ظن  زال    األامل  ان ين   

    ول الم يج ق ل ن اب النفة بعظا   وبع  ن ق  بننت ظ ظحن اع  دّتو      ال  ، الّ  ارنت االقتصن ي  ق     ا

اصانن الحن     و ظنن ياصف الن ند االقتصن   ال ن      ظن ظ  الم يج امل  انن ن ند ظ ني امل  ظحا ي  النفة و 

ا ز االقتصن  امل  ظ    ال ول  ااا  ا    االقتصن  العنلعي امل  ا  تا  المن ج    بلن ن امل  ا  تا  ال اخمل    ايت 

                                                           
 . 95، ص ( 2013: مركز الخليج لسياسات التنمية ، الكويت ) .  : الثابت و المتحول 2013الخليج ،  آخرونو عمر هشام الشهابي (   1) 
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

الايعي    دي   تحيل ال ول     ظاا   النفة و  نفنق ن   بلن ن   ي ا ر ظ  نخ اي  ظ  ا   ث اي  امل  الفاص 

 . 1)االقتصن ي  الا ل ي  ا نبثظ  ظ  النفة  

 االقتصاد الريعي كعائق للتحول الديمقراطي في منطقة الخليج : .2

امل  الابل ظ  التن ي  االقتصن ي  التي      ن  ول الم يج   وظ  ذلك لل  ت  ثاو  الم يج ا ترا        قيند ض اط     

اجت ناي  وثظناي   نظ  ل  ير    ا  ي  ال ظظار     بل ا  تاينت ا ا فع  ل تح ا  والتع يل   و التخص  ا نهي  

ف ي        ت ا  ي  ال ظظار  ألنهن   ي  ال  ظنت الحن       ال   ا، ا نتج  اااظن أل بينت ا اا     يل الثرو  الن

ل نفة ظ  ظظني   الحظا  ال ين ي  بنلاانا االقتصن    انلثرو  النف ي   ل  اتيف ن ل  حنا   امل  الن ل 

ااري   ألنهن قن      ثر امل  األو اقااري    انل   ا، التي  نتج النفة و ص  ا قن      ثر امل    اظ   ذا الن ل األو اق

 . 2) اتيف الاي  النف ة ل ااء ا عن ض    و بنلتن   ال ظنء امل  ن ند الحيل الفا   األو اقاارة 

 ال  ،  ننة ث ث ن اينت ب أ،  يفي   ااي  النفة ل ن ل األو اقااري   الن اي  األو    تع   بنل اا ح  افة دي،      

 ، الاي  النف ة  ي ا  ذا الص   ال، لوسياني جياكومو   ظا  ال اا ح ان        قنظ  ظجنلس   ثي ي   يا  

  و  ا ظن يث ة بنلفعل ظحنوالت ا  ن    ال ين ي    و الن اي  الحكاظنت لل  ع   عت   امل  ال اا ح لت ايل اننفن  

 و   الثنني   تع   بنننفن    ذ  ااا انياا ات النف ي  ل  ول  و ي   اعنل  ل ااء والء ال كن، ظ  خ ل  ظ يل الم ظنت

   ح بن  ن    ال ين ي الن اي  الثنلث   تع   ب انق    ييل املا اانت االجت ناي  ا  تظ    التي ي ي   ،   نل

ا ضنا      شااء والء ال كن، والتجن   اننت العن    الحن      ل ظج اا  ظ تفي   ظ  الاياع النف ي   و ن ضنء 

 ا نء   ك العن      لاأ ظع ل دكند الم يج      ا ن هل ث ث  نااع ظ  ا كن ح: انانننت و ا ننصح الحكاظي   و 

لذا  بة  ااصل الحيل األو اقاارة    ب  ا، الم يج بنلنفة    ا ين  ، ياضبهل لتجنح      ا األ اض ي  انلحن ل ان، 

    د  بعي   ااج  ا بر االدتينرنت العن ي  ظ  النفة     ذا ال   ا، ظنح ن الظ    امل  شااء  كات  كننهن ظظنبل 

تع نل الظا     نهني  ا  نه  ان، ادتااء ا ثظفي، بااظج الاانا   و ذلك ق   ا عن ض  ا  راي  نفبهن و ادي  ن   و ا 

العاب وجزء   ير ظ  النخ   ال ين ي  وانا ظي   ل لصنلح ثظنا  ظعن ي  ل  ي ظااري  وظاالي  ل  اب    الاقت ذا ن  

 لاجي     ي وق  رادت  ن يخين    يل بير  ي ظاارة لن اذ  ال ول  الاا يكنلي  التي   نت اني يالاجي  الظاظي  ان يا 

(3 . 

اات   امل   ازي  الاي  ابر   العن ل ال عا   ا ت س ل  ول  ال عا ي  ا  ك ا   العزيز اب   عا افة ال عا ي      

ثل ابر اشااءا ال ول  العظن ات ا ازا  بأ عن  بن    ظحال  بنلتن   الاي      األقن ب    ازي  العظن ات ل  ظابي،

ثل ظ  ا  نا ات ا نلي    واملح ابي،  و الاي  ةنذاة ان،  وال ظ  ظ اخيل نفظنت الحان  الظن ظي،     الحاد ال ايف

ب     نت ظ  الظا، ا نض ييا   ي     الث ثينوان ظن  ل ا   نه النفة      التي اننت  ظ ظ ن الحكاظ  البري نني 

    و ان  رفا  النفة و ا  فنع   عن ا    ال  عينينت    ق ظت  ص يا النفة ي كل ا ص   الا لس ي ل  خل الايع

                                                           
 . 69المرجع نفسه ، ص ( 1)

 . 252،  251سامي عطا هللا ، مرجع سابق ، ص ( 2)

 . 291 – 282المرجع نفسه ، ص ص  (3)
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

ح ابي  ا   ي  ال عا ي  امل   ين    ازي  العظا  النجنز ا  ن ي  ل  ني  التحتي    واظن     ظعنيير الاالء و الظااب  و امل

و ظ   جل  ضفنء ال ااي  امل  الحيل   . 1)   ااء اننت ق  ي   و بير ن   و ج يع ن  ن ا       ال الن ند و الحيل الظن ل 

. 

  دي  ش  ت بعا ظننر  ا   ي  ال عا ي   2012و ب اي   2011و ا ت ا الاض  امل  ظن  ا ا ين     بني   واخا      

فهن و ظن  ظنفهن   انالاتظنل أل  نب  ظني  و ين ي   و ال  نل    و داي  التع ير  ادتجنجنت   التي  ع  ت ظاضاان

والف ن    و ا  نل   بننص ح ال ينس ي و   ايا الن ند ال ينس ي   اكننت   و  اعل الحكاظ  ةنذاة    ظع   ن 

 ك ا   هللا ا  ظج اا   واظا ظنلي     جااءات و  ابير اقتصن ي     و ظن ي ي     ي هن بن ياظنت ا  يي    ذ  ا   ا 

٪     وا ح ظاتفة ال ول   وظ نا   ال  ن، االجت ني   15ظ ين   وال   اشت  ت امل  زين    37وص ت    ظج اا ن     

لل يا  2011ظن    11و  ايل التع يل  و خ   ااص ا ل    ن خا  ا  ك ا   هللا ب  ا   العزيز بع   يند ظ  ياد 

  وظ  ثل  ا   ا  صاه ظ نلغ ظنلي    نت “ ان  الفتن ”  ت ا الاد   الارني   والاالء    ظااج  ال عح الذ  

ج ي   ل  عح  و ل  ذلك  ر   باننظج دناز نانن  العنر ي، ا  الع ل  و ح ي، الااني  الصحي   وزين   الظا  

ات ا اارني، ا  قاو  ُصاات ل ل ظ  ق ل  لف  ينل    ن  ص    واظا ب افنء 500 لف  ينل      300ان كنسة ظ  

. و ذلك ظ   جل  2) لف وتيف   ظني     الظ نع األظني ل  ندثي، ا  ا ل  60 ضنا      ذلك ا تح ثت  ال ول   

 الحصال امل  ال  ل ال اخمل    و ب ة نفاذ ال ول  امل  املات   .

 ظن بنلن    لتجاب  الكايت اكننت   نق     ال ول الم يجي  ل تحال نحا ال ي ظااري   اظ    ي  الكاي يا،         

الظا، ال نب  ا ا ظ   أ لس ظجت   ظ تظا  ين ين س بين  و    الاقت ذا ن  ا  ل  يظنع الت ا  بنل ةء الذ   ن     

 اي   حاالت  ين ي  واقتصن ي  واجت ناي   ي ي  اات ن  ظ  خ ل ن ب اي  س أ  الكايت  ل        ب اي  الظا، الع

 ، الكايت خاجت ظ   وضنع  ن يخ ن الظ يل     ذا الفتر    وب بح الت ا  الذ  ش   ن ظنذ ظنتصف الظا، الع اي   

  الكايتي ظ  ان، الب  ظ   ،  ت ا  التجاب  ال ي ظااري    دي  ش  ت  حاالت وظت يرات  بر    اظ    ير املات 

ظجت   اظير     ظجت   يت ت  بااد  ظ   امل  ظ تاينت الاانا   و ااا  ذلك ظ   ننظة  ياا ات النفة  الذ  شكل ان ظن 

  دي   نا ت 1962ج ي ا  ظند التحال ال ي ظاارة    الكايت  اأول خ ا    ايعي     ي  ل تحال جات     ن  

ظا زي  ا خنذ الظاا   و ال ي ا  امل  قناات التع ير    ن  ن  ت    صاه الثرو      عزيز  ج ز  ال       واززت 

ا اارني، الم يجيي، ا  ا اضاع ال ينس ي وا  ن       صننا  الظاا   ج نال  للس ذلك اظة   بل  ضعفت الحنج   

ال نين  ا نلن         ثير  و ب ن الت          اقتحند الم اط الح ااء ال ين ي  و ظ ن    النظ  الع ني  دتو    د و ا

ظ  ظاارني الكايت  ب ت ا  ن    ال ين ي    ن لا اننت و ي   أل  اه  خا   ي ي   حظيظ ن ابر التاتيف و ح ي، 

 . 3)الاض  ا علف ي  و   يهذا  عا  امل  األقل ا  ا  ن       صننا  الظاا  والتأثير اين

                                                           
: بحوث و مناقشات الندوة الفكرية  دولة الرفاهية االجتماعيةفي :  أحمد السيد النجار و آخرون ، .   "النفطية و غير النفطية األقطارأوضاع "زياد الحافظ ،  ( 1)

 .  433، ص ( 2006مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت : ) ،    باإلسكندريةالمعهد السويدي   التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 

 . 67، مرجع سابق ، ص  آخروناحمد عبد هللا عسبول ، الهام فخرو ، جاسم راشد الشامسي و   (2)
لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية و تأخر علي فهد الزميع ، "تجربة االنتقال إلى الديمقراطية في دولة الكويت ". في : علي خليفة الكواري و آخرون ، ( 3)

 . 121 – 99، ص ص  ( 2009بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، )  . العرب؟ : دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى
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ن  ق ل الحظ   النف ي   نجحاا     ج ن ا امل  ظنح ل الحظا  ال ين ي  ظ  اب بح اات ن  األظير امل  التجن  ظنلي       

خ ل  كاي  املا س ال  ايع    الذ  لل  ي  ا  ن    ال ين ي    ان بذا ن  بل قص  بنملا س  ، يكا، و ي     يت 

ا      ولي  ظن  ،  ص ت ل تجن  د ني  ظصنلح ل االقتصن ي   ظ  خ ل   ايا الظااني، ا      و اا الظااني، بير 

 .  1)النفة ظص  ا  نظن لتياا ات  دتو شعا األظير بأنن قا   األظا الذ  جع ن ظ تظ  ا  التجن 

     ازي  الم ظنت وال    العنظ    ا ذا   ظتينزاتال انتظ ت دكاظنت  ول الم يج ظ  ظاق   ازي  ال  نت و او ظنن     

   التربي  والتع يل  والصح  وال  ن، االجت ني   ير ظ  الم ظنت   ن وناانالحكاظنت  ق ظت امل   ااير ا     

والتاتيف  وش ي   ن    ظ  ال ني  التحتي    و ذا الم ظنت   نت  ظن ب كل ظجنسة  و بك ف  ظنخف       ظاارنبهن 

ا ا  نه ا ت نات األن    لتجنح نظ  هل ظ  ظ ن ا والثراء العايح وال اي  ملا اانت ظظاب  ظ   وا ا الظاا      ةخ

 . 2الايعي     الازيا  العابي   ،  نفذ  ين نت خ ظنت انظ   ي ت نظ     ك ال عاب 

ظ  ثل ان،  أثير العنظل النف ة ي ي   ، يكا، را ين  و اي ين    ا جنا التحال نحا ال ي ظااري     ال ول ذات  و      

 ، انا  الت ا ات التي   ا يهن  ول الم يج اقتصن ين واجت ناين    االقتصن  الايع    ل  ج   ، ال عا ي ير     

"النفط والسياسة في الخليج     تنيهن ا عنا،  كريستال جيل ظا ان  بنلت ا ات التي ي    ن ظنتج النفة   و  ن  ظال 

 .  3)ا  ، النفة  ا ا  ئال ا  ال ظن  ا ثنبت   و ال ظن  ا ظتحال     ذا ا ن ظ  ظ  العنلل" : "

ا   خ ل ظن     يتضح لنن  ،  ول الم يج  عت   ب كل   ير امل  الاي   بنات ن  ن ظ  ال ول ا ص    ل نفة   األظا       

الذ  شكل ان ظن  ظند التحال ال ي ظاارة  ن اا ل ع ق  العي ي  بي،  ذا األخير )التحال ال ي ظاارة  وا  فنع 

خيل الاي  ال يت       الت ا  ال ينس ي  بل يت        ااج  الحاينت ال ين ي   صن  ات النفة   دي   ، ا  فنع ظ ا

 ان  ن       الع  ي  ال ين ي  و     خ ل    الع  ي  ال ي ظااري  .

 

 الخاتـــــــــــــــــــــمة:                                                                   

ظددد  خددد ل ظدددن  ددد   س دددتنتج  ، االقتصدددن  الايعددد  ي دددكل قناددد   ال ولددد  ال  ددد  ي   بحيددد    دددع  نخدددح  دددذا الددد ول  ددد       

اال ددتحااذ املدد  الايدد  األظا الددذ  يجع  ددن   ددي ا املدد  الحيددل   و ع ددل املدد  ا ددت اا ي  بظن هددن  ذ انددن ي ددنت ال ولدد   نظ دددن 

ن املد  ادتدااء ا عن ضد   وظندن  ضدمل ج دنز ال ولد   و عثدر ظت  دنت وا عن ل  ننو      ا قنفهن ظ  املات     ويعدزز قد  فه

 الاقنب  واملات   ا  سة   واسع اد ا  ن    ال ين ي  وزين   الف ن  بكل  شكنلن.

انل ول  التي      االقتصن  الايع    ال  ظاد بتحصيل ظ نلغ ظ  ظاارنبهدن ظد   جدل   ايدل خد ظنت و س دنرنت دكاظ هدن       

ن   اهي لل ت ظ  ا  للم اع ل   نءل  ظ  راه  اا  ال اي     حت شعن  ا ال ضاي   ب و،   ثيدل ا  لدذا  ،   و بنلت

                                                           
 . 183 – 279سامي عطا هللا ، مرجع سابق ، ص  (  1)

 . 26المرجع نفسه ، ص (  2)

 . 22،  21محمد عز العرب ، مرجع سابق ، ص (   3)
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اب ح  ذا ال ول ال  تخذ خ اات دظيظي  نحا ال ي ظااري   بل   ع       ج ي   ي ن هن  لذا يع  االقتصن  الايع  ظ  

 تحال ال ي ظاارة .العااظل ا عاق   ل   ن    ال ي ظااري   وظ  ظعاقنت ال

و ول الم دديج العابددة  الظن  دد  املدد  صددن  ات الايدد   دد   دد   عددن   ظدد  الع  يدد  ال ي ظااريدد    ن دداا لاجددا   زظدد  ا  ددن        

ال ين ي  واظ ا، ال ااي     ظثل  ذا ال ول الايعيد   واملد  الدابل ظد   ،  دذا ا د اخيل الايعيد  التدي د دت الع يد  ظد  

التددي   دد  ت  دد   حظيدد  التن يدد  االقتصددن ي   دد   ول الم دديج    ال  نهددن   عددح  دد  نفددس الاقددت  و ا  دد  ا  ددنال االقتصددن ي  و 

 اال تحااذ امل  ال     وبنلتن   اظ ا، ال ااي  .

و ، ال  ء بع  ي  االنتظنل ظد  اقتصدن   يعد    د  اقتصدن   نتدنج  يظداد املد    دن  الا د  وانبد اع واالبتكدن    دا ا د خل     

ل دددد ول وخنصدددد  العابيدددد  ظنهددددن   دددد   أ ددددلس ديددددن   ظدددداد املدددد  ظ ددددن ئ ال ي ظااريدددد   اددددنلتحال الدددد ي ظاارة يجددددح  ، الاديدددد  

يصدددند ن   ددددا  ظ نثددددل  ددد  الظ ددددنع االقتصددددن     و ددددذا األخيدددر يدددد ال ظ ددددن  االنتظدددنل الدددد ي ظاارة  اددددنلتحال الدددد ي ظاارة 

 .ظا  ة بنل ول ا نتج  ل ثرو  وللس بنل ول ذات االقتصن  الايع 

 قائمة املراجع :

 كتب :

.بيروت : ظا ز   ا نت الاد    تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العرب باا يل ال  و     ير ا ظ س ي    .1

 . 2011الارني   

بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي  : دولة الرفاهية االجتماعيةو ةخاو،    ال ي  النجن    د    .2

بيروت : ظا ز .  نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع   املعهد السويدي باإلسكندرية

 . 2006  ا نت الاد   العابي    

. ا ن، : ا ا ز الع عي  االتجاهات املعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطيةشن ي  اتح   باا يل ا   هللا   .3

 . 2004ل   ا نت ال ين ي   

  : ظا ز الم يج ل ين نت التن ي . الكايت  : الثابت و املتحول  2013الخليج  .و ةخاو،    ال  نبةا ا   ند  .4

2013. 

. العاا  : ظت     النظام الريعي وبناء الديمقراطية : الثنائية املستحيلة حالة العراقصنلح ين ا   .5

 .  2013ايبرت   ااي  يش

.  ا : ا   الا نب  املوجة الثالثة : التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصنظا يل  نتجتا،   .6

 . 1993ا اب  الكايت :  ا   عن  الص نح  

. بيروت : ظا ز   ا نت الاد   العابي    في املسألة العربية : مقدمة لبيان ديمقراطي عربيازظة ب ن      .7

2007. 
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. الخليج العربي والديمقراطية : حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيةامل  خ يف  الكاا     .8

 .2001بيروت : ظا ز   ا نت الاد   العابي   

. بيروت : ظا ز   ا نت الاد   العابي    املسالة الديمقراطية في الوطن العربي. امل  خ يف  وةخاو،  الكاا    .9

2000 . 

ملاذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ؟ : دراسة مقارنة لدول  . خ يف  وةخاو،  الكاا   امل   .10

 . 2009بيروت : ظا ز   ا نت الاد   العابي    . عربية مع دول أخرى 

. الظن ا  : ا ا ز ال و   ل   ا نت  الدولة الريعية : مفاهيم األسس العلمية للمعرفةظح   از العاب   .11

 .2010  ظن  65وان ترا يجي   الع    ا  تظ  ي 

 : الدوريات 

 415  الع  مجلة املستقبل العربيو،ا  نامل  خ يف  الكاا   اااا   االنتظنل ال ي ظاارة    ب  ا، ظج س التع .1

 .  154 – 143  ص    2013 بت بر )

   2008جاا، ) 29  الع   اإلنسانيةمجلة العلوم اادن ة ا ا  اظعاقنت التحال ال ي ظاارة    ال ول العابي ا    .2

 . 144 – 137ص  

جاا،  ) 31  الع   مجلة العلوم اإلنسانية ايبش نبيل ا ةان  التحال ال ي ظاارة العابة    تل ا اج  الاابع  ا   .3

 . 241 – 229  ص    2009

دنل   – ينء ا نسة   ش ازاذ زبيح  ا  ا   ا اا   بي، ال ول  وال ا  والتن ي  ا  ت اظ     االقتصن ينت الايعي   .4

 . 67 – 50  ص    2014جاا، ) 38  ا   مجلة التواصل في االقتصاد واإلدارة والقانون الازا اا   

 الكترونية :املنشورات 

:  ن اقتصن  الايع  ا  ظا ز  ضااء ل  حاث وال  ا نت ان ترا يجي    ن يخ الذينب ا   ال نئة اا  ن ا ال ين ي  ل  .1

  ن ا :    2016/  05/  06 ل  صفت ا اق  بتن يخ :     2009/  12/  23

http://adhwaa.net/wpcontent/uploads/2016/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87

%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%

D8%A3%D9%82%DAA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A.pdf 

 ل  صفت    2009/  05/  06  العابة ا     ن يخ الن ا : ا   هللا الفظين ااالقتصن  ال ينس ي وال ي ظااري     الار .2

  ن ا :    2016/  05/  04ا اق  بتن يخ :

post_456.html-http://dralfaqih.blogspot.com/2009/05/blog  

فة و ظن  د ثن ظ    يرات اقتصن ي  و اجت ناي     اق ن  الم يج العابة .  ن يخ ا   الازا  خ ف ظح   ال نئة   الن .3

 ن ا :    2016/  05/  06 ل  صفت ا اق  بتن يخ :    2010/  02/  22الن ا : 

/articles/2010/02/22/190132.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com 

/  05/  20:  ن يخ الن ا   58امل  ظح   اخاو  اال ول  الايعي  واالنتظنل ا   ال ي ظااري ا  ظج   ال ي ظااري   الع    .4

  ن ا :    2016/  05/  06 ل  صفت ا اق  بتن يخ :    2015
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http://democracy.ahram.org.eg/News/1621/Subscriptions.aspx 

/  05/  02 ل  صفت ا اق  بتن يخ: ب ن،  باا يل  ااألبعن  االجت ناي  ل قتصن  الايع      ا ي ا    و،  ن يخ الن ا    .5

 ا: ن    2016

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431322317_.pdf  

   ن يخ الن ا 4155انظل ا و  انتل  ا شكنلي  الع ق  بي، االقتصن  الايع  وال ول  الايعي  ا  الحاا  ا ت  ،  الع    .6

  ن ا :     2016/  05/  02 ل  صفت ا اق  بتن يخ :    2013/  07/  16: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=368889   

/  11/  15ظنيت ش لح ال  ا  ا  امي  ا ا  ال الن   وظظاظنت  ص ح االقتصن  الايع     العاا ا    ن يخ الن ا :  .7

  ن ا :    2016/  05/  02 ل  صفت ا اق  بتن يخ :    2010

 http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652 

/  02/  13   ن يخ الن ا : 3637ظح   نبيل ال يعي  ااالقتصن  الايع  ا ف ا د وانشكنلي ا الحاا  ا ت  ،  الع    .8

  ن ا :   2016/  05/  02بتن يخ :  ل  صفت ا اق     2012

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295122 

 مراجع أجنبية :

1. Daniel S. Leon, The Political Economy of Violence : The Case of

Venezuela .  USA : Boca Raton Florida , 2010. 

Page 389

http://democracy.ahram.org.eg/News/1621/Subscriptions.aspx
http://democracy.ahram.org.eg/News/1621/Subscriptions.aspx
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431322317_.pdf
http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431322317_.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=368889
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295122
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=295122


الباحث أسامة لعرابي  تدخل الغير في الخصومة المدنية في التشريع الجزائري   

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

تدخل الغير في الخصومة املدنية في التشريع الجزائري 

Intervention of Third Party in the Civil Litigation in the Algerian 

Legislation  

أسامةلعرابي          

  1كلية الحقوق جامعة الجزائر   
 goldenstorm33@gmail.com 

: امللخص ) باللغة العربية (  

       سنللعدالة تقتض ي إن القضاء العصري يهدف إلى تحقيق عدالة نوعية تعزز ثقة املتقاضين به فمحددات السير السليم والحسن   

نوعية القواعد اإلجرائية التي يتم  قواعد خادمة لهذه الغاية ومنه فان تحديد أطراف النزاع في الدعوى أمر    ال مناص انه سيحدد

وإنما في بعض املواضع يتسع نطاقها ليشمل   الدعوى قد ال ينحصر في طرفين اثنين احدهما مدعي واألخر مدعى عليهتطبيقها فنطاق 

أطرافا أخرى تضار مصلحتها مما يستدعي منظومة قويمة تحقق االقتصاد اإلجرائي وتتماش ى مع حسن سير العدالة من اجل ذلك سن 

 . جراءات املدنية واإلدارية وهو ما يحاو  هذا البح  سرر أووارهنظام التدخل في قانون اإل  املشرع الجزائري 

 .الخصومة،التدخل الفرعي،التدخل األصلي،الغير: الكلمات املفتاحية

Abstract 

The modern justice aims to set a justice of quality to the justiciable with an appropriate rules to achieve this 

goal as result the identification of litigation parties is mandatory because it determine the applicable 

procedure ,In the civil proceedings the scope of litigation is not exclusive between two parties which one is a 

suitor and the other is defendant there other parties which his interest is threatened in that reason for the good 

justice and economy of procedures the Algerian legislator has established the system of intervention in the 

administrative and civil procedural law which our field of study. 

Keywords 

 litigation, voluntary intervention, forced intervention , third party. 
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مقدمة
إن التطور في مجا  املعامالت والحقوق أدى إلى تشابك املصالح و تضاربها مما أدى إلى بروز وقائع جديدة مما يتطلب 
تطور القانون ملواكبتها ولعل الدعوى أهم التطورات في علم القانون اإلجرائي فهي الوسيلة التي يلجا إليها كل من يدعي 

تتحدد عن طريق الطلب القضائي الذي يطلق عنان نطاق الخصومة التي حقا من اجل حمايته أو استرداده فالدعوى 
 تكون بين خصمين احدهما مدعي واألخر مدعى عليه. 

فنطاق الخصومة ثابت في فكر إجرائي هرم ولم يعد يعترف بهذا املبدأ فاالقتصاد اإلجرائي ومحددات حسن سير العدالة 
 لشاملة منعا من تضارب األحكام. يحتم حسم النزاع بصورة كاملة تحقيق للعدالة ا

ومن هذا املعطى بزوت فكرة التطور السلس للنزاع من بغية التخفيف من تبعات الفكر الهرم إذ انه ليس من املستساغ 
 حسم النزاع األصلي وترك فروعه دون حسم بحكم واحد.

لحسن اإلدارة القضائية لها ودلك وعليه عمدت العديد من التشريعات الحديثة إلى إضفاء مكنة تعديل نطاق الدعوى 
بتقديم طلبات جديدة ، تتناو  الطلب األصلي بالتعديل أو اإلضافة سواء كان ذلك التعديل للدعوى في املوضوع بالسماح 

 أو السبب أو األطراف.
 كما أجازت معظم التشريعات للغير التدخل في الدعوى وذلك لحماية عن مصالحهم التي قد يعرضها الحكم الذي

سيصدر بينهما للخطر ، بل وصل هذا التطور إلى أوجه عندما مكن املشرع الجزائري الحق للقاض ي في إدخا  الغير من 
 
 
تحقيق   تلقاء نفسه ، وذلك ملصلحة العدالة وإظهارا للحقيقة، من خال  الدور اإليجابي للقاض ي الذي يبتغي أساسا

 العد  الوصو   إلى الحكم العاد  و الشامل و ال ي
 
تنافى ذلك ومبدأ حياد القاض ي ، بإدعاء أن القاض ي يصير خصما

 في نفس الوقت ، ألن هدف القاض ي من االختصام هو تقويم شكل الدعوى ، وردها إلى نصابها السليم والصحيح 
 
وحكما

 التي كان يجب أن  تعرض فيه عند إقامتها . 
بحي  ال تصبح الدعوى مسرحا يتبارز فيه من يشاء ، حتى كل ذلك يتم ضمن الضوابط التي ال تفتح الباب على مصراعيه 

ال نصل في النهاية ألن تتعقد الخصومة وتتغو  ويضيع الهدف الذي يصبو إليه املشرع ، وهو االقتصاد في اإلجراءات 
 والوقت.

  اهمية املوضوع
الخصوم هم من يتحملون تبعات  وتررز أهمية املوضوع في انه من املواضيع الحساسة والدقيقة في علم اإلجراءات كون 

الخصومة عالوة على ذلك صلة املوضوع بالعديد من املواضيع في القانون اإلجرائي فضال عن ذلك للموضوع أهمية علمية 
إذ يقدم دراسة ملا استحدث في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في طلبات التدخل حفاظا على استقرار املنظومة 

لموضوع أهمية عملية بحي  يجب على القاض ي حسن إعما  ملكاته و تسيير دوره االيجابي كما ينبغي.القضائية كما أن ل
 املنهج املتبع 

يعتمد الباح  في البح  على املنهج الوصفي لتقديم معلومات حو  التدخل وكذا على املنهج التحليلي ملعالجة ما ورد في 
 قا باالجتهاد القضائي .مضمون قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مرف

 التي تسرر أووارها في هذا املوضوع تتمحور كاألتياإلشكالية وبناءا عليه فان 
  ما مدى تأثير الغير على النطاق القانوني للخصومة

  تساؤالت فرعيةتتفرع عن هذه اإلشكالية عده 
فيما يتمثل النظام القانوني لتدخل الغير في الخصومة -1
الضوابط اإلجرائية للتدخل ماهي األصو  و -2
ما أنواع التدخل وما مدى الخصومة من حي  األطراف على النظام القانوني -3

سيتم معالجة هذا املوضوع بإتباع الخطة التالية 
املبح  األو  النظام القانوني لتدخل الغير

 املطلب األو  مفهوم التدخل  
املطلب الثاني إجراءات التدخل   
ثال  ضوابط التدخلاملطلب ال  

املبح  الثاني أنواع تدخل الغير وأثاره 
املطلب األو  التدخل األصلي  
املطلب الثاني التدخل التبعي  
 املطلب الثال  أثار التدخل 
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 املبحث األول النظام القانوني للتدخل
إلجرائية إذ أصبح بإمكان الغير الذي تهدد تدار الخصومة في نطاق معين وير أن هذه القاعدة لم تعد من املسلمات ا

مصلحته جراء اختصام طرفي الدعوى التدخل من تلقاء نفسه وقد يرتسم في الذهن انه ال فائدة ترجى من تدخل الغير في 
 الخصومة الن املا  هو حكم نسبي ال يضره وال يفيده لكن ما ال مناص منه هو أن تدخل الغير هو صوره

اع ومجاال ناجعا لحماية الحقوق من اقصر سبيل مشكال دعامة لحسن سير العدالة والدعوى أصيلة عن حرية الدف
 األصلية .

ولقد وضع املشرع الجزائري معالم هذا النظام في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في خمس مواد ليتم التطرق إلى النظام 
 القانوني للتدخل عرر األتي 

  خلاملطلب األول مفهوم التد  
دراسة مفهوم التدخل يقتض ي منا توضيح املقصود به من جميع النواحي فادا كان الحدي  في مجا  الطلبات العارضة 
حو  الطلبات اإلضافية واملقابلة أن األصل أن تكون بين طرفين وهو الوضع السائد وير انه يمكن ألشخاص آخرين أن 

1يروبوا في الدخو  في الخصومة عن طريق التدخل.

2ويعرف التدخل لغة من دخل دخوال مدخال الدار ضد خرج دخل جعله يدخل ويقا  تدخل الش يء أي دخل قليال قليال.

أما من الناحية التقنية عرف جانب من الفقه التدخل بأنه ": اإلجراء الذي عن طريقه يدخل شخص أجنبي حتى آخر 
تعريف بأنه لم يتسع ليشمل جميع أنواع التدخل ، كما أن ، ويعاب على هذا ال "لحظة في الدعوى ألن مصالحه تحتم ذلك

و عرف جانب آخر من الفقه التدخل بأنه "العمل الذي يضع  . آخر لحظة في الدعوى  التدخل له وقت معين وليس حتى
 عنها لكي يدافع عن مصالحه أو عن مصالح خصم في الدعوى  شخص

 
 في دعوى يكون أجنبيا

 
 أو جرريا

 
 إراديا

3تعريف ليس دقيق كونه شمل التدخل واإلدخا  في تعريف واحد.إن هذا ال

وعلى انقاد التعريفات السابقة يمكننا تعريف التدخل بأنه: نوع من الطلبات العارضة ، يدخل به شخص وريب عن 
 بحق لنفسه في مواجهتهما. بناءا 

 
 إلى أحد طرفيها أو مطالبا

 
عليه فإن الدعوى بمحض إرادته للدفاع عن مصالحه منضما

 من وجهة نظر الخصوم الذين سبق أن أقاموا الدعوى التي اشترك فيها الغير ، وهو طلب 
 
 عارضا

 
طلب التدخل يعد طلبا

 فيصير 
 
رئيس ي من وجهة نظر املتدخل الذي يعد أجنبي عن الدعوى ، فالغير بتدخله في الدعوى يكتسب مركزا إجرائيا

 في الدعوى التي يتدخل فيها فيعتد
 
 من زاوية خصما

 
  به نطاق الدعوى ، ليس فقط من زاوية الخصوم فيها ، بل أيضا

4الطلبات املبداة فيها.

ويتميز التدخل عن اإلدخا  في أن هذا األخير يتمثل في دخو  طرف ثال  أجنبي عن الدعوى دون إرادته ويكون له مصلحة 
الجرري وير أن هذا األخير يعاب عليه هذا اللفظ أو عالقة بموضوع الخصومة ويعرف اإلدخا  كذلك بمصطلح التدخل 

الن لفظ التدخل في أساسه يحتوي على عنصر اإلرادة ويقدم طلب اإلدخا  من األطراف أو القاض ي قبل قفل باب 
 املرافعات .

رحلة منه يكون التدخل في الخصومة في أو  درجة أو في م 194وطبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في املادة 
 االستئناف اختياريا أو وجوبيا . ال يقبل التدخل إال ممن توفرت فيه الصفة واملصلحة.

يستنبط من خال  نص املادة أن التدخل هو تعبير تلقائي عن إرادة خصم خارج  الخصومة عندما يتضح له أن له تأثيرا 
ل منبعا لحرية الدفاع و سبيال فعاال لحماية في الخصومة وان الحكم الذي سيصدر قد يكون مواجها له لهدا يعترر التدخ

5الحقوق وسندا لحسن سير العدالة في الدعوى األصلية في حد ذاتها.

أما في مفهوم الغير فهو وير املدعي واملدعى عليه في الدعوى بمعنى كل من تنصرف إرادته إلى اثر اإلجراء أو التصرف وبهذا 
 النحو فكرة الغير فكرة سلبية.

 يرية تهدف إلى حماية الغير واستقالله فالغير من لم يكن مدعي أو خلفا له ومنه يمكنففكرة الغ
إدخا  املمثل القانوني ألحد الخصوم أو خلفه الخاص إذا كان قد تلقى الحق من سلفه في الدعوى وكذلك الكفيل 

6والضامن وويرهم.

املطلب الثاني ضوابط التدخل في الخصومة 

.106ص  2002ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر سنة الطبعة األولى بوبشير محند امقران قانون اإلجراءات املدنية نظرية الدعوى الخصومة   - 
1

.207ص  1956لويس معلوف املنجد في اللغة واألدب والعلوم الطبعة األولى الجديدة سنة   - 
2

   10دار النهضة العربية ، ص )دون طبعة(، 1997أحمد شوقي أبو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائية، الطبعة الثانية  - 
3

390/  389،ص  131دار الجامعة الجديدة مصر ،بند  1995احمد هندي ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون املرافعات، طبعة  - 
4

.594ص  550دار الفكر العربي للطباعة والنشر القاهرة  بند )دون طبعة( 1971احمد مسلم أصول املرافعات سنة  - 
5

.69ص 2003دار الفكر العربي القاهرة سنة )دون طبعة(لضامن في الخصومة املدنية مكتبة احمد مليجي اختصام الغير و إدخال ا - 
6
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ال يقبل  194/2الخصومة إال بتضافر جملة من الضوابط والشروط عالجها املشرع الجزائري في املادة ال يصح التدخل في 
 التدخل إال ممن توفرت فيه الصفة واملصلحة.

 من ق ا م ا ال يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم . 195وفي املادة 
نا الدقة والوضوح في ضبط التدخل بحي  لم يكتف املشرع بضابطي الصفة من خال  استقراء هذين النصين يتبين ل

واملصلحة فوسعها ومدهما لضابط أخر هو الصلة اإلجرائية بادعاءات الخصوم وهو ما ال يقل أهمية عن الصفة 
 1واملصلحة توقيا من أي استخدام وير مرووب من قبل الخصوم .

 ملصلحة والصلة أو االرتباطومنه فان ضوابط التدخل تنحصر في الصفة وا
  أوال الصفة   

هي بمثابة الرابط بين أطراف الدعوى فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة لذا ينبغي أن تتوفر الصفة في 
كل من املدعي واملدعى عليه والغير فال تكفي املصلحة وحدها لقبو  طلبات التدخل والطلبات العارضة األخرى ما لم تكن 

 2بطة بضمانات الفرعية للمدعي إلى جانب مركزه القانوني في الدعوى األصلية .مرت
 ثانيا املصلحة   

أهم ضابط من ضوابط التدخل وجوب توافر املصلحة وهي تلك الفائدة العملية من االختصام فال دعوى دون مصلحة 
 فاملصلحة هي مناط الدعوى.

محققة فاملصلحة القانونية تتطلب أن ترتكز على حق أو مركز قانوني فاملصلحة ينبغي أن تكون معلومة حالة ممكنة و 
فبمفهوم املخالفة املصلحة الغير قانونية هي تلك التي تجانب جادة النظام العام واآلداب العامة بمعنى أخر استعما  

  املتدخل التدخل بطريقة تعسفية بغية إلحاق الضرر بأحد الخصوم أو الخصمين معا هو تدخل كيدي.
املصلحة املعلومة يجب على املتدخل أن يبين تدخله في الطلب فال يسوغ الطلب باملجهو  كما ال يسوغ أن يكون طلب 

 املتدخل متوقفا على شرط أو اجل.
فضال عن ذلك ينبغي أن تكون املصلحة ممكنة ألنه ال التزام بمستحيل واالستحالة قد تكون قانونية مثل أن يعد املتدخل 

املحكمة قد قررت إقفا  باب املرافعة وقد تكون مادية مثل طلب املتدخل بإلزام املدعى عليهم باالمتناع عن  طلبه وتكون 
   3عمل.

 ثالثا الصلة اإلجرائية   
 الصلة أو االرتباط يقصد به وجود وحدة بين ما يطلبه املتدخل و املطلوب في الدعوى من حي  املوضوع والسبب.

ط حسب الفقيه سوليس هو قيام صلة بين دعويين تستلزم لحسن سير العدالة والقضاء وبمفهوم عام فان االرتبا
 جمعهما معا منعا لتضارب األحكام وتعارضها .

 ويتميز االرتباط باملرونة فوحدة الطلبات املقدمة من املتدخل إلى جانب الدعوى األصلية متعدد الصور.
  املطلب الثالث أصول التدخل في الخصومة  

 من ق ا م ا فان التدخل يتم تبعا لإلجراءات املقررة لرفع الدعوى  194ص املادة حسب ن
وذلك بعريضة تودع لدى أمانة ضبط املحكمة التي تنعقد بها الخصومة املطلوب التدخل فيها وذلك قبل يوم الجلسة 

ن إعالن ححيفة الدعوى متطلب املحددة للنظر في الدعوى األصلية ويتم إعالنها طبقا لألوضاع املنصوص عليها قانونا ال 
النعقاد الخصومة ويمكن تقديم طلب التدخل في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكن ال يعد مقبوال بعد إقفا  باب 

 املرافعة أما بخصوص التدخل في املرحلة االستئنافية فان األصل العام انه ال تقبل طلبات جديدة خال 
 ثر الناقل له حي  يجب أن يقتصر بأوجه النزاع املعروض مرحلة االستئناف والعلة في ذلك األ

 أمام املحكمة تأسيسا على أن االستئناف ال ينقل إال ما طرح على مستوى أو  درجة وفق ما يقض ي به مبدأ ثبات النزاع .
مة في أو  يكون التدخل في الخصو  194وير أن املشرع أورد استثناء عن هذه القاعدة بخصوص التدخل إذ تقض ي املادة 

  4درجة وفي مرحلة االستئناف.
إن ما يقصده املشرع هنا هو التدخل الفرعي الذي يهدف إلى تمتين مزاعم احد الخصوم أما التدخل الهجومي فهو وير 

مقبو  الن املغزى منه تقديم طلبات جديدة ألنه يوفت درجة من درجات التقاض ي كما ال يقبل التدخل أمام جهة اإلحالة 
قض ما لم يقض قرار اإلحالة بخالف ذلك وهو ما قضت به املحكمة العليا حي  صرحت بإبطا  القرار املطعون بعد الن

 فيه نظرا لقبو  املجلس تدخل الطاعنين ألو  مرة أمام جهة االستئناف املطالبة بحقهم في العقار 
 
 

 املتنازع عليه و هو تدخل هجومي. 

                                                           
.6جمهورية العراق ص  2009سنة  41عدد  11فارس علي عمر التدخل في الدعوى املدنية مجلة الرافدين للحقوق املجلد  - 
1
  

.32ص 2013/2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة السنة الجامعية كحلة صدام اإلدخال والتدخل في الخصومة مذكرة ماستر كلية الحقوق  - 
2
  

179ص2006سنة  8العدد 13دراسة مقارنة منشورة في جامعة تكريت للعلوم االنسانية املجلد   فارس علي عمر الدعاوى الوقائية - 
3
  

.232ص 2011لوبيديا للنشر الجزائر سنة دار انسك)دون ذكر الطبعة( عمر زودة اإلجراءات املدنية على ضوء أراء الفقه والقضاء  - 
4
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 يجب أن يكون ممثال بمحامي تحت طائلة عدم القبو  وفقا لقواعد رفع الدعوى.أما املتدخل في مرحلة االستئناف فانه 
 

 بإلزام املتدخل بتقديم كافة املصاريف والتعويضات روم وياب  119417ولقد قضت املحكمة العليا في القرار رقم 
 1نص صريح في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .

 
 ارهاملبحث الثاني تصنيف تدخل الغير وأث

أن يتدخل في الخصومة طالبا الحكم لنفسه  2بمقتض ى قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أجاز املشرع لكل من له مصلحة
بطلب مرتبط بالطلب األصلي أو منضما ألحد الخصوم في الدعوى القائمة فهذا التدخل هو اختياري على حسب الطلب 

  3فيصطلح على األو  بالتدخل األصلي أو الهجومي أو االختصامي أما الثاني تبعي أو انضمامي على النحو األتي
  تدخل األصلياملطلب األول ال

إن املقصود من التدخل األصلي أو االختصامي هو التحاق خصم ثال  أو أكثر مع املترافعين بعد قيام الخصومة مدعيا 
  4املتنازع فيه أو بعض منه لنفسه.

ق كما يعرفه البعض ومنهم األستاذ احمد أبو الوفاء بان التدخل األصلي هو الذي يرمي من خالله املتدخل املطالبة بح
لنفسه إما الحق ذاته أو حق أخر متعلق به كان يتدخل شخص في نزاع ملكية عين مطالبا الحكم له بامللكية  في مواجهة 
طرفي الخصومة األصليين أو كان يتدخل الدائن في دعوى بطلب وقف تنفيذ تصرف معين قائم بين مدينه والغير طالبا 

ل أن يجني املتعاقد مع املدين الفائدة التي تعود عليه من نفاذ ذلك عدم نفاذ ذلك التصرف في حقه حتى يستوفي حقه قب
 5التصرف .

ومن أمثلته أيضا تدخل شخص مدعيا انه اشترى هذا العقار ولو اقتصر على طلب رفض الدعوى أو تمسك املتدخل في 
 دعوى ححة تعاقد بطلب رفض الدعوى ببطالن عقد البيع.

اإلجرائي القويم أال وهو مصير التدخل األصلي في حالة زوا  الدعوى األصلية بين  ثمة تساؤ  قانوني مهم يفرضه املنطق
املدعي واملدعى عليه على اعتبار أن التدخل قد حصل بمناسبة الدعوى األصلية فهل يزو  التدخل بزوا  الدعوى 

 6األصلية .
عوى األصلية بسبب عمل إرادي ألحد طرفي إن نتيجة هذا التساؤ  تقودنا إلى تصور احتمالين األو  يتمثل في زوا  الد

الدعوى كتناز  املدعي أو تسليم املدعى عليه بطلبات املدعي فهذا االحتما  ال يؤثر في بقاء التدخل األصلي أو االختصامي 
عا و خصومته بين أطرافه والعلة في ذلك أن التدخل األصلي يتمتع باستقاللية عن طرفي الدعوى فاملتدخل هنا ال يعد تاب

 ألحد الطرفين بل هو في مركز الخصم املستقل في مواجهة الطرفين .
أما إذا كان سبب زوا  الدعوى وهو االحتما  الثاني مرده إلى ببطالن عرضية الدعوى األصلية فان ذلك ينجم عنه بطالن 

دة وكانت املحكمة املختصة ما لحقها من أعما  إجرائية ومنها طلب التدخل ما لم يكن التدخل قد قدم باإلجراءات املعتا
به وفقا للقواعد العامة فان خصومة التدخل تبقى قائمة بناءا على نظرية تحو  العمل اإلجرائي الباطل بمقتض ى 

 7التشريع الجزائري الذي يأخذ بمبدأ تصحيح األعما  اإلجرائية املشوبة بالبطالن .
  املطلب الثاني التدخل التبعي

في دفاعه ، ملا في ذلك من مصلحة تعود على  8خل هي االنضمام إلى أحد الخصوم األصليين لدعمهبهذا التدإن وائية الغير 
املتدخل و ال يطالب الغير في هذا النوع من التدخل لنفسه بحق أو مركز قانوني بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات 

د طرفي الدعوى ، لذلك يسمى هذا التدخل املدعي أو املدعى عليه أي أن هناك تبعية بين طلبات املتدخل وطلبات أح
بالتدخل التبعي ، كما يصطلح عليه بالتدخل اإلنضمامي على أساس أن املتدخل ينضم إلى أحد الخصوم األصليين  

ويصطلح عليه كذلك بالتدخل التحفظي ألن للمتدخل مصلحة وقائية و تقوم على الوقاية من الضرر املحتمل ، فيكون 
 يا يقوم به املتدخل خشية أن يخسر الخصم األصلي دعواه كما يسمى بالتدخل التدخل إجراء وقائ

 
 
 

                                                           
. 21/03/1994املؤرخ في  119417قرار املحكمة العليا رقم  - 
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.226ص  2008دار الهدى للنشر سنة الطبعة األولى نبيل صقر الوسيط في شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  -
2
  

.155املكتبة العاملية اإلسكندرية ص )دون طبعة وسنة النشر( السيد عبد الوهاب عرفة أصول املرافعات املدنية و إجراءاتها  - 
3
  

. 308ص  1994دار الجديدة للنشر اإلسكندرية جمهورية مصر العربية سنة )دون طبعة(نبيل إسماعيل عمر قانون املرافعات املدنية  - 
4
  

.570ص  2007دار املطبوعات الجامعية اإلسكندرية سنة )دون طبعة( حمد التعليق على نصوص قانون املرافعات أبو الوفاء ا - 
5
  

.156السيد عبد الوهاب عرفة مرجع سابق ص  - 
6
  

.17- 16فارس علي عمر التدخل في الدعوى املدنية مرجع سابق ص  - 
7
  

.98ص  2012واإلدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة الطبعة الثالثة دار موفم للنشر عبد السالم ذيب قانون اإلجراءات املدنية  -
8
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 1.الدفاعي ألن موقف املتدخل ينحصر في الدفاع عن أحد الخصمين 
 ولتوضيح املدلو  اإلجرائي للتدخل التبعي نسوق األمثلة التالية 

املبيع الحق ضررا باملشتري فيتدخل طرف ثال   في دعوى تعويض مقامة بين املشتري والبائع محلها وسببها وجود عيب في
متمثل في صاحب املصنع الذي صنع فيه املنتج منضما إلى البائع لعدم وجود عيب أو لسقوط حق املشتري في املطالبة 
ي بالتعويض ويررر تدخله في هذه الحالة بخشية أن يقصر البائع في الدفاع أو تواطؤ البائع مع املشتري حتى إذا ما قض ى ف

 الدعوى كان مثابة الرجوع على املصنع فهو هنا تدخل الى جانب املدعى عليه طالبا رفض الدعوى .
في دعوى مطالبة برراءة الذمة يمكن للكفيل أن يتدخل في دعوى مرفوعة من قبل املدين األصلي يطالب فيها برراءة ذمته 

دعيم دفاعه وطلب الحكم في الدعوى بالطلبات التي فيكون السعي وراء تدخل الكفيل هو االنضمام إلى صف املدعي و ت
 2أبديت من قبل املدعي.

 إن التدخل التبعي يصنف من قبل بعض الفقه ومنهم األستاذ فتحي والي إلى صنفين 
هو تدخل شخص من الغير في خصومة موجودة لكي يساند احد األطراف فاملتدخل ال يطالب بحق  التدخل البسيط

حدهم دفاعا عن حق هذا األخير وهو بانضمامه ألحد الخصوم ال يحل محله وال يمثله وال ينضم لنفسه وإنما ينضم أل 
 ملحض مصلحة من ينضم إليهم بل ملصلحته هو .

هو كذلك تدخل شخص من الغير يدافع عن حق له وهو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع  التدخل التبعي املستقل
طرف األخر وهو بهذه الصيغة يقترب كثيرا من التدخل األصلي الهجومي وير انه عن احد طرفي الخصومة في مواجهة ال

 3يختلف عنه في أن املتدخل ال يختصم طرفي الخصومة وإنما احدهما فحسب .
وير ان بعض الفقه ينكر هذا التصنيف فبحسب الدكتور وجدي فهمي راوب التدخل التبعي املستقل هو مجرد صورة 

لي حي  يطالب املتدخل فيه بحكم لنفسه مرتبط بالدعوى األصلية وهو دائما في مركز املدعي او تطبيق للتدخل األص
بحي  يتمسك بحقه أو مركزه القانوني وان سلكت دعواه في بعض األحيان صوره الدعوى التقريرية مثل حالة املدين 

ى عليه و إنما مدعي في دعواه التقريرية املتضامن الذي يتدخل في دعواه على املدين املتضامن األخر فانه ال يكون مدع
 برراءة الذمة . 

 4وقد يحدث أن يتحو  التدخل التبعي إلى تدخل أصلي إذا طالب املتدخل التبعي بطلبات تحتوي على حق ذاتي له .
  املطلب الثالث أثار التدخل

الحكم الصادر فيها في مواجهته عن التدخل عدة أثار إجرائية هامة فيصير املتدخل خصما في الدعوى و يسري  يتمخض
 أسوة ببقية أطرافها ويحدد اثر التدخل بحسب صنفه حو  إذا ما كان التدخل أصليا أو فرعيا .

يحتل الخصم مركز قانوني أسوة بالخصوم اآلخرين في الخصومة فهو مدعي متدخل يتمخض على التدخل األصلي ففي 
دفاعه التي لكل مدع دون االلتزام بطلبات األطراف األصليين وكأي خصم هذا املركز سلطات وأعباء فله أن يبدي طلباته و 

إذا قبل تدخله وصدر الحكم فيه له حق ممارسة طرق الطعن وير انه من املالحظ أن املتدخل ال يلتزم باألحكام الصادرة 
جراء تدخله كيف ال وقد قبل الفصل في املوضوع التي صدرت قبل تدخله واملتعارضة مع حقه حتى ال يلحق املتدخل ضرر 

 شرع نظام التدخل ملصلحته.
فضال عن ذلك يصبح املدعي واملدعى عليه في مركز املدعي بالنسبة للمتدخل وألي منها أن يطلب الخروج من الخصومة 
بعد التدخل وإذا زالت الخصومة األصلية وكان زوالها بسبب تركها من قبل املدعي األصلي بدعوى تسليم املدعى عليه 

األصلي بطلبات املدعي لم يؤثر هذا الزوا  في بقاء طلب املتدخل أما إذا كان الزوا  بسبب بطالن عريضتها أو بطالن إجراء 
فيها فان زوالها يؤدي إلى زوا  التدخل األصلي وذلك ما لم يكن التدخل قد تم باإلجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت 

 5نه يبقى كطلب أصلي وير مستند على الخصومة السابقة .املحكمة املختصة بها كدعوى أصلية فا
ال يسوغ للمتدخل أن يدفع بعدم االختصاص اإلقليمي ألنه يعترر في مركز املدعي والن الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي 

إقرار  وجد في األساس لحماية مصلحة الطرف األخر في الدعوى أي املدعى عليه والن تدخل املدعي املتدخل هو بمثابة
 6باالختصاص اإلقليمي .

 
 خصم محكوم عليهكما يتحمل املتدخل األصلي كافة املصاريف القضائية أن تم الحكم عليه في الدعوى أسوة بأي 

 
 

                                                           
.208ص  1978دار الفكر العربي القاهرة سنة )دون ذكر الطبعة ( وجدي راغب مبادئ الخصومة املدنية  - 
1
  

.115-114ص  2006السعودي رسالة ماجستير سنةمحمد بن عبد الرحمان العريني الطلبات العارضة في نظام املرافعات الشرعية  -
2
  

.328-324ص  1993فتحي والي الوسيط في قانون املرافعات املدنية مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة  -
3
  

. 488ص 1986دار الفكر العربي سنةالطبعة األولى وجدي راغب مبادئ القضاء املدني قانون املرافعات  - 
4
  

.83ص 2010حاسن الحازمي التدخل االختصامي في نظام املرافعات الشرعية السعودي مذكرة ماجستير جامعة نايف سنة  علي بن حسن -
5
  

.29فارس علي عمر مرجع سابق ص  - 
6
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 1ويحكم له بمصاريفه على من يحكم عليه في الدعوى شان كل محكوم له من الخصوم. 
 فتتمثل في انه ليس للمتدخل التبعي القيام بأي إجراء  بعيالتدخل الفرعي او التأما بالنسبة لآلثار املتولدة من 

 في الدعوى ، ومنه ليس للمتدخل في الدعوى الفرعي أن يكون شاهدا كما انه
 
 ليس له يتعارض مع اعتباره طرفا

 مباشرة بأي إجراء يؤدي إلى منع سقوط الدعوى أو انقضائها بمض ي املدة ويعترر الحكم الصادر في الدعوى سواء 
صدر ملصلحة من انضم إليه املتدخل أو ضد مصلحته، يكون حجة على املتدخل وليس له االعتراض عليه بطريق 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة  يترتب عن التدخل الفرعي أن للمتدخل التبعي حق الطعن في الحكم الصادر في 
في الفقه، مضمونه أن املتدخل التبعي ال يجوز له أن الدعوى بالطرق الجائزة لسائر الخصوم األصليين إال أن هناك رأي 

 للخصم األصلي إذا طعن هذا األخير في الحكم يطعن في الحكم
 
ونرى في ذلك عدم الصحة، إذا ما أخذنا  إال منضما

 من أطراف الدعوى يحكم له أو
 
 باالعتبار أن هذا الحكم سيعترر حجة على املتدخل ، السيما وأن املتدخل يعترر طرفا

 2. عليه
كما يسري عليه ما يكون قد تحقق في الدعوى قبل تدخله ، من سقوط لحق أو مركز إجرائي في مواجهة من تدخل لجانبه 

 3، وذلك ألنه يتبع الخصم الذي إنضم إليه ، ويأخذ صفة هذا الخصم في الدعوى.
 ويكون له أعباء و امتيازات أ

 
 أيضا

 
 إلى املدعي أصبح مدعيا

 
 للمدعى عليه فيجوز له إبداء فإن كان منضما

 
ما إذا كان منضما

الدفوع ما لم يكون حق الخصم املدعي فيها قد سقط بالتعرض للموضوع كما انه ليس للمتدخل فرعيا اتخاذ موقف 
يختلف ويتعارض مع موقف الخصم الذي إنضم إليه ، كتقديم طلبات موضوعية لم يبدها الطرف الذي إضنم إليه ، 

من تدخله املطالبة بحق مستقل بطلب الحكم له به في مواجهة الخصم اآلخر ، بل أن مهمته تقتصر على ألنه ال يبتغي 
 4دعم موقف الطرف الذي إضنم إليه فقط.

إن املتدخل التبعي كون أنه وير طرف في الرابطة القانونية محل الحماية بالدعوى و ، إنما هو طرف تابع للخصم ، فليس 
الدعوى ، ما لم يكن ملن تدخل إلى جانبه حق القيام به ، ولهذا فليس له أن ينز  عن الحق املطلوب  له اتخاذ أي إجراء في

حمايته ، أو أن يترك الدعوى أو يقبل تركها ، وأن فعل فال يكون لنزوله أو تركه أو قبوله أي أثر كما أنه ليس له أن يبدي 
 أو يردها و تسري على املتدخ

 
 أو أن يحلف يمينا

 
 5ل فرعيا جميع القرارات واألحكام السابقة على تدخله .صلحا

 وقبل 
 
 منضما

 
فله في ذلك إذا كان الحكم يمس مصالحه وكان في الدعوى التي صدر فيها الحكم املطعون فيه ولو كان طرفا
لخصم الطرف األصلي في الحكم املوضوعي ، و لم يقبل الخصم املنضم فله أن يطعن في الحكم و لو لم يطعن فيه ا

 6األصلي .
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الباحث أسامة لعرابي  تدخل الغير في الخصومة المدنية في التشريع الجزائري   

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

في ضوء ما تم معالجته يمكن القو  إجماال أن تدخل الغير هي عملية إجرائية تتعلق بصيانة مصالح الخصوم في 
الخصومة وهذا احتكاما ملبدأ نسبية اثر األحكام كما أن التدخل يمد نطاق الخصومة ويعد صورة من صور الدور 

مما يحقق مبدأ االقتصاد اإلجرائي ويجسد مبدأ السير الحسن ملرفق العدالة عن طريق الفصل املرن االيجابي للقضاء 
 والسلس في الدعاوى وتجنب تراكمها ميدانيا وزمنيا .

كما أن تشريع نظام التدخل ال يحو  دون الحفاظ عن مبدأ التقاض ي على درجتين ملا له من أهمية في العمل القضائي 
 العادلة. وضمان املحاكمة

كما نالحظ عند دراستنا لنصوص التدخل في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية خلط املشرع في املصطلحات املستعملة 
للداللة اإلجرائية للتدخل واإلدخا  على وجه العموم فقد عنون الباب الخامس بالتدخل روم انه يحتوي على أحكام 

 في الصياوة . عامة فكان من األجدر به أن يتوخى الدقة
وثمة أيضا بحسب تقدير الباح  عدم كفاية النصوص املتعلقة بأصو  التدخل فوردت بإيجاز مخل بالنسبة لهذا 

النظام املهم وفي بعض األحيان إحالة تشريعية للقواعد العامة في رفع الدعوى لذا فاملقترح على املشرع إدراج نصوص 
 م التدخل وأصوله .كافية ووافية لتوضيح معالم وخصوصيات نظا
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 قائمة املصادر واملراجع 

القوانين  - I 

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجريدة الرسمية للجمهورية  2008فرراير  25املؤرخ في  09-08القانون 

.21العدد  2008ابريل  23الجزائرية املؤرخة في   

معاجم اللغة  - II 

.1956معلوف املنجد في اللغة واألدب والعلوم الطبعة األولى الجديدة سنة لويس   

القانونية العامة املراجع -  III 

  .1971احمد مسلم أصو  املرافعات )دون طبعة( دار الفكر العربي للطباعة والنشر القاهرة سنة  -1

الكويت. مطبعة جامعة 1977فتحي والي قانون القضاء املدني الكويتي طبعة سنة  -2  

.1986وجدي راوب مبادئ القضاء املدني قانون املرافعات الطبعة األولى دار الفكر العربي سنة -3  

.1993فتحي والي الوسيط في قانون املرافعات املدنية مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة  -4  

.1994سكندرية جمهورية مصر العربية سنة نبيل إسماعيل عمر قانون املرافعات املدنية دار الجديدة للنشر اإل  -5  

بوبشير محند امقران قانون اإلجراءات املدنية نظرية الدعوى الخصومة الطبعة األولى  ديوان املطبوعات الجامعية  -6

. 2002الجزائر سنة   

 2007رية  سنة أبو الوفاء احمد التعليق على نصوص قانون املرافعات)دون طبعة( دار املطبوعات الجامعية اإلسكند -7

. 

.2008نبيل صقر الوسيط في شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الطبعة األولى دار الهدى للنشر سنة  -8  

.2011عمر زودة اإلجراءات املدنية على ضوء أراء الفقه والقضاء)دون طبعة(  دار انسكلوبيديا للنشر الجزائرسنة -9  

افعات املدنية و إجراءاتها)دون طبعة و سنة النشر(املكتبة العاملية اإلسكندرية .السيد عبد الوهاب عرفة أصو  املر -10  

عبد السالم ذيب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة الطبعة الثالثة دار موفم  -11

.2012للنشر   

املراجع القانونية املتخصصة  - VI 

.1978املدنية)دون ذكر الطبعة( دار الفكر العربي القاهرةسنة وجدي راوب مبادئ الخصومة  -1  

دار الجامعة الجديدة.  1995احمد هندي ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون املرافعات، طبعة  -2  

.  1997أحمد شوقي أبو خطوة، التدخل في الدعوى الجنائية، الطبعة الثانية دار النهضة العربية  -3  

صام الغير و إدخا  الضامن في الخصومة املدنية)دون طبعة( مكتبة دار الفكر العربي القاهرة  سنة احمد مليجي اخت -4

2003.  

 

الرسائل الجامعية -  V 

. 2006محمد بن عبد الرحمان العريني الطلبات العارضة في نظام املرافعات الشرعية السعودي رسالة ماجستير سنة -1  

االختصامي في نظام املرافعات الشرعية السعودي مذكرة ماجستير جامعة  علي بن حسن حاسن الحازمي التدخل -2

.2010نايف سنة   

 

كحلة صدام اإلدخا  والتدخل في الخصومة مذكرة ماستر كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة السنة  -3

.2013/2014الجامعية   

Page 398



الباحث أسامة لعرابي                         تدخل الغير في الخصومة المدنية في التشريع الجزائري                                     

 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

اكمات املدنية الفلسطيني و املصري مذكر ماجستير ياسر علي إبراهيم النصار التدخل واإلدخا  في قانون أصو  املح -4

. 2014سنة   

 

 IV الدوريات واملقاالت -

سنة  8العدد 13دراسة مقارنة منشورة في جامعة تكريت للعلوم االنسانية املجلد   علي عمر فارس الدعاوى الوقائية -1

2006.  

. جمهورية العراق 2009سنة  41عدد  11املجلد  علي عمر فارس التدخل في الدعوى املدنية مجلة الرافدين للحقوق  -2  

 IIV قرارات املحكمة العليا -

.21/03/1994املؤرخ في  119417قرار املحكمة العليا رقم   

Page 399



نوال مغزيلي   .بلدان الربيع العربيالمصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤالت في مبادرات 

أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

املصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤالت في مبادرات بلدان الربيع العربي.
National reconciliation: the Algerian experience leading questions in the 

initiatives of the countries of the Arab Spring 

سنة خامسة ،طالبة دكتوراه علوم سياسية، نوال مغزيلي   

تخصص: السلطة السياسية و الحوكمة املحلية،          

-03 -جامعة قسنطينةكلية العلوم السياسية ، 

meghzili_n@yahoo.fr :البريد االلكتروني

 

  :امللخص

 نسعى من خالل هذا املقال املوسوم ب" املصالحة الوطنية : التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤالت في مبادرات بلدان  الربيع العربي" إلى

إبراز أهمية التجربة الجزائرية في إرساء  املصالحة الوطنية وتبيين أن هذه األخيرة لم تأتي صدفة وإنما تبلورت نتيجة مجموعة من 

األسباب كاألزمة األمنية التي عرفتها البالد و بروز ظاهرة اإلرهاب ، األزمة االنتخابية خاصة بعد تعطيل املسار االنتخابي وغيرها الدوافع و 

سياس ي ، ، من األسباب التي أدت إلى تبنيها واملصادقة عليها ، كما أن هذه املصالحة جاءت لتمس مجموعة من األبعاد منها ما هو أمني 

ضاري وثقافي،وقد عرفت املصالحة الوطنية في الجزائر مجموعة من ردود األفعال منها ما هو على املستوى  محلي وأخر اقتصادي وح

دولي ، وبلدان الربيع العربي وأمام األوضاع األمنية املضطربة واملأزق السياس ي والوضع االقتصادي املتدهور واملتردي تسعى جاهدة إلى 

وطنية بغية الخروج من نفق األزمة وتحقيق السلم لشعوبها إال أن تحقيق هذه املصالحة تعترضها أسباب إقرار مبادرات املصالحة ال

 حالت دون تحقيقها على أرض الواقع منها ما يتعلق بالطائفية وغيرها.   

 في الجزائر؟   وعليه تدور إشكالية دراستنا في التالي: كيف ساهمت مبادرة املصالحة الوطنية في تحقيق استقرار األوضاع

 السياسية . ؛االقتصادية؛األزمة األمنية  ؛دول الربيع العربي ؛الجزائر  ؛ املصالحة الوطنية: الكلمات املفتاحية

Abstract 

We seek through this article "tagged b :national reconciliation: the Algerian experience 

leading questions in the initiatives of the countries of the Arab Spring " To highlight the 

importance of the Algerian experience in establishing national reconciliation and to clarify 

that the latter did not come as a coincidence but crystallized as a result of a series of 

motives and reasons such as the security crisis experienced by the country and the 

emergence of the phenomenon of terrorism, the electoral crisis especially after the 

electoral process was disrupted and other reasons that led to adoption and ratification And 

that this reconciliation came to touch a range of dimensions, including what is security, 

political, economic,  and cultural, has known national reconciliation in Algeria a range of 

reactions, including what is at the local level and another international, .And the countries 

of the Arab Spring and the volatile security situation and political stalemate and the 

deteriorating economic situation distorted strive to achieve national reconciliation 

initiatives in order to get out of the crisis tunnel and achieve peace for their people, but to 

achieve this reconciliation encountered causes prevented achieved on the ground of the 

sectarianism and othe. 

Thus revolve our problematic: how contributed to national reconciliation initiative in 

stabilizing the situation in Algeria? 

Keywords: National Reconciliation, Algeria, Arab Spring Countries,   The security crisis , 

Economic,  Political.
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 مقدمة:

تعتبر املصالحة الوطنية من املواضيع الراهنة والتي تسعى لتحقيقها جل البلدان التي تعرف موجة أعمال عنف 

وإضرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متردية كبلدان الربيع العربي حاليا  والتي تسعى إلى إقرار مبادرات املصالحة لتحقيق 

رة على مدار عشرية كاملة أو كما يمكننا أن نصطلح عليها بالعشرية األمن والسلم ملواطنيها والجزائر عرفت هذه الظاه

الدموية أو العشرية اإلرهابية أو العشرية السوداء والتي كانت لها انعكاسات سلبية على حياة الجزائريين دفعت بالنظام 

واالستقرار السياس ي  السياس ي إلى إقرار مبادرة املصالحة الوطنية بغية الخروج من األزمة وتحقيق السلم واألمن

كيف ساهمت مبادرة املصالحة الوطنية في  اإلشكالية:واالقتصادي واالجتماعي في البالد. ومن هذا املنطلق يمكننا طرح 

 تحقيق استقرار األوضاع في الجزائر؟  

شروطها وعوامل  ومن هذه اإلشكالية يمكننا طرح التساؤالت التالية: ما املقصود باملصالحة الوطنية وفيما تتمثل أهم

 نجاحها؟ 

هل تحققت مبادرات املصالحة الوطنية في بلدان الربيع العربي التي تشهد موجة تحوالت وتغيرات في األنظمة؟و فيما 

 تتمثل أهم املعوقات التي حالت دون ذلك ؟

 ولتحليل اإلشكالية تم االعتماد على الفرضية التالية:

ار السياس ي وتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية كان من ورائه إقرار وجود أزمة أمنية في الجزائر  والالستقر 

 للمصالحة الوطنية.

 تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة: 

 إبراز أهمية املصالحة الوطنية في تحقيق استقرار األوضاع.  -

الجوانب األمنية ، السياسية، توضيح أهمية التجربة الجزائرية في املصالحة الوطنية وانعكاساتها على مختلف  –

محاولة تقديم رؤية علمية حول املوضوع والذي يمثل اهتمام إلى جانب ذلك تهدف الدراسة أيضا إلى االقتصادية،

العديد من الباحثين واألكاديميين في مختلف امليادين والسيما في بلدان الربيع العربي والتي شهدت تحوالت أثرت على 

 عت استقرار األنظمة القائمة وتردي الظروف االقتصادية واالجتماعية. األوضاع األمنية وزعز 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنه تشكل موضوع أني يتماش ى واألوضاع األمنية املتردية التي تشهدها أهمية الدراسة:  

مة واملتمثلة في إقرار سياسة الدول العربية واالنعكاسات املترتبة عليها ما دفعها إلى البحث عن سبل للخروج من نفق األز 

 املصالحة الوطنية. 

منطلقا رئيسيا  والتي تشكل الدراسةملوضوع هناك جملة من الدراسات السابقة التي تطرقت :  الدراسات السابقة

 لهذه الدراسة ومن بينها:

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ( اإلنساني األمن منظور  من الجزائر في الوطنية املصالحة ,منصوري النور  عبد دراسة

، حيث أشار الباحث  من خالل هذه الدراسة )2010-2009 ,باتنة الحاج لخضر بجامعة السياسية العلوم في املاجستير

إلى املصالحة الوطنية في الجزائر من حيث السياق الذي جاءت فيه وسياساتها ، كما أشار أيضا في دراسته إلى قراءة 

 املقترب التحولي للصراع واألمن اإلنساني .مستقبلية للمصالحة الوطنية وفق 

 املصالحة ,باخالد الرزاق عبد الدراسة التي قام بهاولعل ثاني دراسة تشكل املنطلق األساس ي لهذا البحث هي تلك 

جامعة  الجنائية، والعلوم الجنائي القانون  في املاجستير شهادة لنيل مكملة مذكرة ( الجنائية السياسة ظل في الوطنية

والذي بين من خالل هذه الدراسة موضع املصالحة الوطنية في ظل السياسة    2010 / 2009) قسنطينة، منتوري

الجنائية وحسم الجدل القائم حول شرعيتها وكذا إرسائها كنموذج فاعل في إطار السياسية الجنائية في مكافحة اإلرهاب  

 عيدين الوطني والدولي. كما أوضح أيضا نتائج تكريس املصالحة الوطنية على الص

 

Page 401



                                                       نوال مغزيلي                                .بلدان الربيع العربيالمصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة وتساؤالت في مبادرات 

 
أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

 الوطنية في املصالحة سياسة " مكانة.أحمد كربوش كما توجد أيضا دراسة أخرى  تم االعتماد عليها وتتمثل في  دراسة

: 3الجزائر الدولية، )جامعة والعالقات السياسية العلوم في املاجستير شهادة لنيل مكملة مذكرة الجزائر"،  في األزمة حل

(، والذي أوضح من خالل هذه الدراسة مكانة سياسة املصالحة الوطنية في حل  2012واإلعالم ، السياسية العلوم كلية 

األزمة التي عرفتها  الجزائر إلى جانب تبيين االنعكاسات ونتائج املصالحة الوطنية على مختلف املستويات السياسية، 

 االقتصادية، االجتماعية وكذا الثقافية. 

 ه الدراسة مقسمة إلى مجموعة من املحاور تتمثل في: : هذهيكل الدراسة

 الوطنية)املفهوم، الشروط، عوامل النجاح( املصالحة املحور األول:

   املصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة.املحور الثاني: 

 املواقف املحلية والدولية من املصالحة الوطنية. املحور الثالث:

 الحراك العربي: من املأزق إلى مساعي املصالحة الوطنية.بلدان املحور الرابع:  

 وفيما يلي توضيح لهذه املحاور بالتفصيل:

 الوطنية)املفهوم، الشروط، عوامل النجاح( املحور األول : املصالحة

 األطراف بين الفجوات وردم املختلفة النظر وجهات تقريب يستهدف وطني : هي توافقأوال مفهوم املصالحة الوطنية

 .املتحاربة أو املتخاصمة

رك نحو السعي الوطنية هي املصالحة أن ذلك إلى وباإلضافة
ً
 السياسية استمراريتها و املاض ي عوائق إلغاء املشت

 وجرائم وانتهاكات وأخطاء ومآس ي غبن من عنها ترتب ما وتصحيح والثقافية واالجتماعية والتشريعية واالقتصادية

 بتفاؤل  والنظر , حولها املختلف والقضايا امللفات معالجة في العنيفة الحلول  مع الجميع قبل من نهائيا جسيمة والقطع

 1للديمقراطي. الكاذبة أو املزيفة غير للبنات الحاضر في التأسيس خالل من وذلك إلى املستقبل

 2.اإلنسان حقوق  تحترم دولة بناء و الديمقراطي التحول  إلى تهدف عملية هي -

 عن وهي تمتاز ,وسلميا وديا والدول  واألطراف األشخاص بين واألزمات واملنازعات الخالفات حل وسائل من وسيلة " هي

 الجهود التكاليف و حيث من رشاده و بساطة األكثر بأنها املنازعات وحل الخالفات لتسوية الرسمية الوسائل من غيرها

 3الحل". جذرية حيث ومن والشمولية والفعالية والوقت

تندرج هذه  حيث  الشعب غالبية لدى القبول  ولقي الجزائر به رحبت والذي عقالني سياس ي قرار بمثابة كذلكتعد  وهي

راتيجية ضمن السياسة
ً
 4 .عامة إست

هي مشروع سياس ي وقانوني واجتماعي يهدف إلى مكافحة الجريمة اإلرهابية وإعادة السلم االجتماعي للمجتمع من خالل  -

 5حث اإلرهابيين ومن تورطوا في اإلرهاب على تسليم أنفسهم طواعية مقابل إنهاء املتابعات والعفو عنهم".

 

 

                                                           
 الرباط بمدينة ,املصالحة ندوة إطار في ،"؟ آليات أية بواسطة و أغراض؟ ألية مفهوم أي,املصالحة ،" صوليح املصطفى  1

 https://www.achr.eu/art70.htm، في    2017-7-15، تم تصفح املوقع بتاريخ  2005 ،نوفمبر 12يوم 
2  Eduardo. A. Gamarra, Cuban , National, Réconciliation(Miami : Université Park , 2003) ,p 07 . 

 .24 ص(، 2004 ، الجامعية املطبوعات ديوان :الجزائر)الوطنية املصالحة رجل و األقدار رجل بوتفليقة،تورية أحمد 3
 السياسية العلوم بقسم الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة،الجزائري  السياس ي النظام مستقبل, بوضياف محمد 4

 .225(، ص  2008: كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر). الدولية العالقات و
 القانون  في املاجستير شهادة لنيل مكملة مذكرة ،  الجنائية السياسة ظل في الوطنية املصالحة ,باخالد الرزاق عبد 5

 .75،ص (2009/2010: كلية الحقوق ،قسنطينة جامعة منتوري) الجنائية، والعلوم الجنائي
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 إلى يسوده االنقسام ماض ي من االنتقال على املجتمع ملساعدة ضرورية تكون  التي االنتقالية العدالة أشكال من شكل هي -

   .1ذاته في الوقت ديمقراطية و تعددية    و  قانونية شرعية أسس على املجتمع الجميع, وتأسيس فيه يتشارك مستقبل

راتيجية بأنها إجرائيا تعريفا الوطنية املصالحة تعريف ويمكننا 
ً
األزمة  من والخروج النزاع حل أجل من الدولة تنتهجها إست

تهدد  أن التي يمكن الداخلية الصراعات على والقضاء السلم واستعادة شابهها وما العنف أعمال جراء تصيبها قد التي

 .الدولة استقرار

 الوطنية املصالحة نجاح ثانيا: شروط

 :وهي العوامل و الشروط من توفر مجموعة من البد ما بلد في الوطنية املصالحة لنجاح

راف توفر من بد ال - 
ً
الجرائم  مرتكبي محاسبة   واإلقرار بمبدأ اإلنسان لحقوق  انتهاكا شكلت التي الوقائع بشأن رسمي اعت

 .واالجتماعية السياسية الجوانب كافة يشمل تصالحي بشكل ذلك يتم و األبرياء حقوق  إهدار في واملتسببين

النظام  سببها يكون  والتي العنف عمليات من املتضررين واألهالي لألشخاص املعنوي  و املادي الدعم توفر من بد ال -

 .به ويعمل مقرر  رسمي مبدأ التعويض هذا يكون  بحيث

راف في يفكر من كل أمام سدا تكون  لكي الوطنية الذاكرة في االنتقالية العدالة تجربة إبراز -
ً
طريق  عن سواء أمثالها اقت

للعدالة  كان وكيف اإلنسان حقوق  انتهاكات عن تعبر تذكارية مشاهد عرض طريق عن اإلعالم أو وسائل في عرضها

 .األمن إعادة في دور  االنتقالية

بعائالتهم  والتكفل اختفائهم صور  وتحديد  واملفقودين املختفين جميع عن الكشف أجل من الجهود كل بذل  -

 2.ذويهم على العثور  في ومساعدتهم

 الوطنية ومن بينها:  املصالحة مسار في تتدخل عوامل توجد الشروط هذه إلى باإلضافة

 هذا الحل يكون  أن يجب و للنزاع سلمي حل بوضع بالضرورة الوطنية املصالحة ترتبط: للنزاع السلمي تقديم الحل  -

يعتبر  حيث ,لتطلعاتهم الجوهرية واالستجابة األساسية بحاجاتهم الوفاء على قدرته يدركون  الذين معا الطرفين يرض ي

 حاجات طرف لكل لكن  مصالحها أهدافها و تعدل ال الجماعات أن يعني وهذا ال خالف أي ملعالجة حاسما الشرط هذا

 لنزاع يعد تمهيد بل فقط للمصالحة يعتبر إعاقة ال الضعف أو الضغط تحت عنها التنازل  أن كما لوجوده، مبررا يعتبرها

 .املستقبل في آخر

بين  تكون هذه التبادلية حيث ,الوطنية املصالحة مسار لنجاح الهمة العوامل من التبادلية تعتبر :االلتزامات تبادلية  2-

 لذلك , الثقة العداء وانعدام أجواء النزاع سنوات في سادت حيث , الرسمية غير و الرسمية االلتزامات في النزاع طرفي

 تبرز, رمزية أنها إال بالبساطة تتميز غالبا ما أعمال وتقدم املشاعر تلك لتغيير الرضا و الحماسة إظهار الجانبين على وجب

 املجتمع و تسود سلمية لبيئة التأسيس في األعمال واملساعي هذه تؤثر سلمية عالقات بناء إلى وتهدف الحسنة النوايا

 .للمصالحة مستمرا دعما تشكل

تجمعهم  الثقة التي عالقات وفي لسلميا املسار في املنخرطين  القادة عزم ذلك معنى و انخراط القادة في املسار السلمي : -

 تجاوز  القادة على ينبغي السلمي لذلك املسار إعاقة أجل من وذلك الجماعة نفس داخل تقع قد التي املعارضة من بالرغم

 .مواصلة مجهودات السالم على إصرارهم إظهار و املعوقات تلك

 

                                                           
1
 ،" مجتمعية السياسية باملصالحة املصالحة استكمال االنتقالية العدالة مشروع من النهائية الغاية إن " محمد املخالفي 

 .2012،اليمن , الحديث اليمن لبناء طريقنا املدنية ندوة الدولة إطار في
:  في   2013/ 8/ 14 املوقع بتاريخ م تصفحالوطنية " ت املصالحة مقومات أهم،" بيوك أحمد املجيد عبد 2

www.alarabia.com،  
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 املنظمات بهدف و والجماعات األفراد مشاركة إلى الوطنية املصالحة تحتاج : الوطنية املصالحة ملسار املؤيدين دعم  -

 لتثمين مقاربة فعالة إلى األخيرة  تحتاج هذه كما, الوطنية املصالحة الجماعات بأهمية  املترددين أو املعارضين من إقناع

 .بلوغه من البد بأنها هدف األطراف كل اقتناع الوطنية املصالحة تتطلب لذلك ,األمس أعداء بين السلمية العالقات

 ,السياسية املؤسسات تشمل املؤسسات وهذه :الوطنية املصالحة مسار لدعم املدني املجتمع مؤسسات تجنيد  -

ربوية و الثقافية ,االجتماعية العسكرية،
ً
 .املصالحة الوطنية لدعم نفسها تجنيد املؤسسات على هذه  ينبغي حيث ,الت

 الدولي اهتماما املجتمع يبرز عندما انه ذلك املصالحة ملسار قوية دفعة يعطي ألنه مهم عامل وهو :الدولي املحيط دعم  -

 حقيقا دعما ذلك أن يقدم كما يمكن,الصعوبات على تجاوز  األطراف ويشجع املسار يسهل معينة سلمية بتسوية خاصا

  1البوسنة. و نيكارجوا السلفادور و و الشمالية ايرلندا في املصالحة تبنته حاالت ما وهو ملواصلته ملموسا

 املحور الثاني : املصالحة الوطنية: التجربة الجزائرية الرائدة  

مرت الجزائر  في األمس القريب على غرار دول العالم العربي التي تعيش حاالت الربيع العربي أوضاع من أال أمن وتدهور 

األوضاع االقتصادية والسياسية أدخلت الجزائر في دوامة الفتنة ما دفع بالنظام السياس ي الحاكم إلى البحث عن 

مسعى أرقى وأشمل تجسد في مشروع املصالحة سلم واألمن إذ أقرت سياسات  سالم تخرج البالد من نفق العنف إلى ال

دوامة  نهائيا الجزائر لتتجاوز الوطنية، التي تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قناعة لديه بأنه الحل الوحيد واألوحد 

 وفيما يلي إيضاح ألهم ما جاء فيها: .2 الدم والرصاص التي تاهت فيها البالد طيلة عشرية من الزمن

 يجازها فيما يلي:ا: تعود أسباب تبني املصالحة الوطنية في الجزائر إلى أسباب عدة يمكننا دوافع املصالحة الوطنية –أوال 

 االستقرار داخل الستعادة الوسائل و الطرق  كل فشل بعد جاءت إنما اعتباطيا تأت لم الجزائر في الوطنية املصالحة

 لم يعد ،حيث الجزائري  الشعب على بآخر أو بشكل اثر له الوطنية املأساة خلفته وما العنف أعمال أن ذلك الوطن

 و حدة الصراع من زادت وأمنية سياسية أزمة في البالد ودخلت , األعمال هذه مثل تحمل  الحكومة وال الشعب بوسع

 05 إلى أحداث يرجعها واضح بشكل ظهورها بدايات و الجزائر في العنف لظاهرة املتتبع و , السياس ي االستقرار عدم

 .أحداث من تبعها وما 1988 اكتوبر

 . 1992األزمة االنتخابية وتوقفي املسار االنتخابي في  -

عسكرية مفتوحة ملواجهة اإلرهابيين خصوصا بعد وفاة الرئيس األزمة األمنية حيث اتجهت البلد نحو مواجهة  -

الشاذلي وقتل حرس الحدود في الوادي واإلنفجارات التي حدثت في مطار الجزائر مجاز بن طلح الرايس وبني مسوس في 

 وغيرها 1997

لن  واألمن السلم دةعو  دون  من انه من الجزائري  الشعب تيقن كذلك هو الجزائر في الوطنية املصالحة دوافع من و _

 .منه يتوخونها التي بالثمار االجتماعية واالقتصادية السياسية التنمية مساعي من مسعى أي يثمر

 

 .الوطنية املصالحة تحقيق دون  من الوطنية املأساة من آخر لسرج يوجد ال انه من الجزائري  الشعب تيقن _

مصالح  بما يخدم  الجزائر مكاسب بتعزيز كفيلة وأنها بالخير عليهم تعود الوطنية املصالحة بأن الجزائري  الشعب وعي _

 املواطنين. 

                                                           
 املاجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ، اإلنساني األمن منظور  من الجزائر في الوطنية املصالحة ،منصوري النور  عبد1

 .83، 82 ، ص(2009/2010 كلية الحقوق والعلوم السياسية ،: ,باتنة الحاج لخضر جامعة) السياسية العلوم في
 / 15      املوقع بتاريخ  تم تصفح .2009 / 3/  30،  " الجزائر.. من قانون الرحمة إلى ميثاق املصالحة الوطنية"  ،أحمد ج 2

     http://www.djazairess.com/elbilad/2333  ي، ف  2016 / 4
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 ما ال تعتبره مشروع في فشل أو اعتراض كل أن حيث وطنية مصالحة إقامة في تمسكها تجدد الجزائر كانت األسباب لهذه

 أكثر جعلت اإلرادة آثار من وما خلفته الوطنية املأساة أن ذلك آخر مشروع عن للبحث حافزا بل عائقا الجزائرية الدولة

 .الواقع من هذا للخروج حل إيجاد اجل من الجزائرية الحكومة لدى

 الجزائر في الوطنية املصالحة أهداف -ثانيا 

 :وهي الجزائر إلى جملة من األهداف في الوطنية املصالحة تهدف

 تشويهه بأعمال وعدم الكرامة عن والبحث والكفاح النضال من للجزائر التاريخي الرصيد على املحافظة على العمل -

 .التاريخ بهذا عالقة لديها ليس

رجاع وإعادة 1954 نوفمبر أول  مكتسبات على الحفاظ -
ً
 بناء الجهد إلعادة بذل أجل ومخلفاته من االستعمار ذاكرة است

 .االستعمار فًتة عايش من إال االستقالل بنعمة ال يحس أنه اعتبار على لتدميره ال املجتمع

 يقوض أركان أن كاد أنه لدرجة معتبرة وبشرية مادية خسائر خلف والذي على االنحراف على املسار الوطني تصحيح -

 دون  الشعب الجزائري  أطياف كل ضحيتها كان التي الوطنية املأساة آثار ومحاولة محو ,املراحل من مرحلة في الدولة

 .استثناء

 نظر في حيوية سواء مسألة أعراضهم وحتى وأرواحهم الناس أمن ممتلكات أن اعتبار على العام والنظام األمن استعادة-

 .تحت حماية القانون  وحتى اإلسالم

 األكبر تحملوا القسط الذين الدولة حماة ألنهم وذلك األمن أسالك وكذا الوطني الشعبي الجيش حصانة على التأكيد -

 كل في سمحت التي واالحترام لهذه الفئة التقدير يستحق أمر وهو الجمهورية على الحفاظ سبيل في الوطنية املأساة من

 .الوطن حماية اجل من لديها ما

 اعتبار للوطنية على اإلسالم ومنافية باسم مغرضة تشويهات أو استعماالت أي ورفض الدولة دين سماحة على التأكيد -

 .عنف دين ال وسلم تسامح دين اإلسالم أن

 .مكوناتها على والتأكيد الوطنية الهوية مقومات على املحافظة -

 واألمن واألمان االستقرار بعث إعادة خالل من إال ذلك يتحقق وال واالقتصادية السياسية للتنمية األرضية تهيئة -

 .للمواطن

أمنه وأمن  وحرمة املواطن حرية أن اعتبار على الدولية بتعهداتها التزاماتها خالل من الدولية الجزائر صورة تحسين  -

 1.اإلنسان بحقوق  املعنية واملنظمات الدولية الهيئات وكذا الوطنية السياسة أولويات أهم من ممتلكاته

مست املصالحة الوطنية أبعاد عدة تعددت بتعدد املجاالت وامليادين وفيما أبعاد املصالحة الوطنية الجزائرية:  -ثالثا 

 يلي إيضاح لهذه األبعاد: 

تسعى املصالحة الوطني إلى وقف االقتتال وإنهاء الحرب ما بين الجزائريين ونزع فتيل الفتنة بين األطراف البعد األمني:  - 1

املتصارعة وتأتي مبادرة السلم واملصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كتتويج لسلسلة من 

اس ي الجزائري الحتواء الحرب األهلية التي اندلعت في أعقاب إلغاء املسار االنتخابي املحاوالت التي قام بها النظام السي

والتي اختزلت املجتمع الجزائري في صراع دم بين أمراء الدولة اإلسالمية وجنراالت السياسة واملال، وقد سبق وأن حاول  

 الرحمة أن يعالج  الرئيس السابق اليمين زروال في منتصف التسعينات من خالل مبادرة قانون 

 

الوضعية املتردية بشكل متوازن إال أن هذا القانون لم يحض بالنجاح وذلك لرفض الجماعات املسلحة له من جهة 

وتملص السلطات من مسؤوليتها واختالل التسيير السياس ي بسبب تطاحن الجماعات والهياكل الجهوية على أعلى 

ار الوطني واستقالة الرئيس اليمين زروال زاد الوضع تدهورا وأصبحت مستويات القرار الوطني وبعد فشل مسعى الحو 

الجزائر تعيش على وقع املجاز وحمالت الدول واملنظمات للتدخل في شؤون الجزائر فسارع املنتخب الجديد عبد العزيز 

                                                           
 .60 ،صمرجع سابق الذكرباخالد،  الرزاق عبد  1
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اء الجماعات اإلسالمية بوتفليقة إلى طرح مبادرة الوئام املدني والتي انجر عنها استتباب األمن ولو جزئيا ونزول أعض

املسلحة كما مكن الوئام املدني من حقن دماء الجزائريين واستعادة أمنهم الشامل وحتى يتسنى للشعب الخروج من األزمة 

ميثاق السلم واملصالحة الوطنية يدعوهم فيه إلى  1ومظاهرها اقترح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري 

رامية إلى استتباب السلم من خالل  إبطال املتابعات القضائية في حق جميع األفراد املتورطين في تزكية اإلجراءات ال

العمل املسلح سواء داخل  البالد أو خارجه والعفو عنهم وإبدال العقوبات أو العفو عن جزء منها شريطة أال تكون لهم يد 

وكذلك اإلجراءات  2في االعتداء على األماكن العمومية. في املجازر الجماعية أو انتهاك حرمات آو استعملوا متفجرات

الرامية إلى تعزيز املصالحة الوطنية واملتمثلة أساسا في الرفع النهائي للمضايقات التي يعاني منها األشخاص املستفيدين 

من القانون املتعلق باستعادة  الوئام املدني وتسوية وضعيتهم اإلدارية وإجراءات الوقاية من تكرار املأساة الوطنية 

لرامية إلى تعزيز التماسك الوطني. وقد استقبلت الجماهير امليثاق بحماس كبير وصوت عليه في وكذلك اإلجراءات ا

فبراير  28وتم تنفيذ امليثاق بصفة قانون في %97وقد حصل على تأييد مطلق بنسبة  2005سبتمبر  29استفتاء بتاريخ 

2006. 

مع بين وجهات نظر الساسة املختلفة وقد سعى للمصالحة الوطنية كذلك بعد أخر يحاول أن يج البعد السياس ي: - 2

النظام السياس ي الجزائري الجديد ما بعد انتخاب بوتفليقة إلى ترقية االئتالف الحكومي الذي طبع مرحلة األزمة خاصة 

بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة 

ديمقراطية إلى تحالف سياس ي بدافع بناء الجماعة الوطنية حيث رأت األحزاب املشكلة لهذا التحالف أن الديمقراطية وال

تحتاج إلى أمن سياس ي يعترف فيه املتنافسون ببعضهم البعض وأن بناء هذه الديمقراطية واستقرارها يحتاج إلى زمن 

ف إلى ترقية العمل املشترك  من أجل تعزيز استقرار البالد وتراكم البد من احترامه ،فميالد هذا التحالف السياس ي يهد

التجربة ومكافحة اإلرهاب وعدم الخلط بينه وبين اإلسالم وبينه وبين حق الشعوب في الكفاح ضد االستعمار والدفاع عن 

دية واالجتماعية في إطار الوحدة الوطنية وكذا الهوية الوطنية بأبعادها الثالثة وتعميق اإلصالحات السياسية واالقتصا

حقيقة الثقافة السياسية املنشودة لفترة ما بعد األزمة  2004فيفري 16القيم الوطنية،لقد جسد التحالف الرئاس ي في 

واملتمثلة في السلم واملصالحة الوطنية الشاملة وتنازلت الزعامات لبعضها البعض وفك االشتباك بين اإلسالمي والعلماني 

ميع حول برنامج واحد هو برنامج رئيس الجمهورية وهو ما عبر عنه الرئيس بوتفليقة في الخطاب الذي وتكاثفت جهود الج

ألقاه في فندق االوراس ي بمناسبة ترشحه لعهدة ثانية قائال "أن املوضوع ليس موضوع زعامات وإنه موضوع شعب 

 موضوع وطن موضوع سيادة األمة".

ولت املصالحة الوطنية املسألة الثقافية والحضارية بكل حكمة واتزان وحاولت لقد تناالبعد الثقافي والحضاري:   - 3

بلورة نظرة وسطية جامعة يجد في ثناياها كل جزائري نفسه بعيد عن إقصاء أي عنصر من عناصر الهوية الوطنية وقد 

 شتركة وتعيد صياغة جاءت فكرة املصالحة الوطنية لتفك هذا اإلقصاء واالشتباك وتعود بالجميع إلى األرضية امل

 

الهوية الوطنية ضمن رؤية تحمل أكثر فأكثر رموزا حضارية وثقافية بعيدة عن هوس التطرف بكل أشكاله في هذا اإلطار 

القيادة الجديدة من خالل إستراتيجية املصالحة الوطنية إعادة االعتبار للبعد االمازيغي كأحد مكونات الهوية  3سعت

رسيمه في الدستور وهذا ما يعبر عن حرص القيادة الجديدة الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الوطنية وذلك من خالل ت

 العزيز بوتفليقة على إبعاد الهوية الوطنية  من محاوالت التسييس وإعادة االعتبار لكل عناصرها.

                                                           
 .229 صمرجع سابق الذكر،محمد بوضياف،   1
 27املوافق ل 1427محرم  28املؤرخ في  06-1رقم  األمرالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الفصل الثاني من   2

املوافق  1427محرم  29بتاريخ  11،الجريدة الرسمية رقم  ميثاق السلم واملصالحة الوطنيةاملتضمن  2006فبراير 

 .26 ،ص 2006فبراير  28ل
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

اديا يعمل على تتضمن ثقافة املصالحة الوطنية بعد اقتصالبعد االقتصادي واالجتماعي للمصالحة الوطنية:  -4

توحيد النظرة إلى املؤسسات االقتصادية الجزائرية وعدم التفريق بين القطاعين العام والخاص وإعادة دفع االقتصاد 

وتنشيط االستثمار ،كما أن البعد االقتصادي في ثقافة املصالحة الوطنية هو االقتناع بضرورة االنفتاح على املحيط 

التكتالت املجاورة واالندماج في االقتصاد العالمي وذلك من خالل عصرنة االقتصاد الخارجي وبناء جسور التعاون مع 

الوطني وتفعيله وتنويعه وفتح مجال املبادرة الخاصة الخالقة  أمام املقاول الجزائري والترحيب بكل شريك يضيف قيما 

لثروة ومحاربة الفساد والفقر واالبتعاد عن ايجابية للمنظومة االقتصادية. وبالتالي تحقق قيم العدالة والتوزيع العادل ل

الحسابات الزبائنية والجهوية واحترام القانون وكل ذلك من أجل تعزيز التماسك الداخلي ونيل احترام املتعامل األجنبي 

 الذي يحرص على الشفافية واالستقرار. 

 ويمكن تلخيص مسار املصالحة الوطنية في الشكل التالي 

 املصالحة الوطنية   الوئام املدني  قانون الرحمة الحوار السياس ي

 إن تطبيق املصالحة الوطنية كان لها انعكاسات ونتائج ايجابية تتمثل هذه  النتائج في : نتائج املصالحة الوطنية :  -رابعا 

  1استتباب الوضع األمني وعودة االستقرار.  -

 وضع العديد من الجماعات اإلرهابية لسالحها والعودة للمجتمع.الواضحة لسياسة املصالحة   كما أنه من بين النتائج

 2017على مختلف األصعدة االقتصادية االجتماعية والسياسية وربما من يشاهد جزائر   عودة ملسار الحياة التنمويةال -

اليين السكنات لن يصدق أنها نفس جزائر التسعينات بعد التحوالت الكبرى التي حدثت وأعادت بعث نبض الجزائريين م

املوزعة، الطريق السيار شرق غرب، استحداث سبل نجاعة المتصاص البطالة، عشرات املؤسسات التربوية، واملراكز 

  الجامعية والتكوينية، وغيرها من اإلنجازات التي كانت ستكون درب من الخيال لو لم يستدب األمن واالستقرار، في

دة من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، وشملت كافة الفضائل والقيم جاءت بقيم إنسانية مستم  مصالحة وطنية

الراسخة في املجتمع الجزائري مثل الصفح والعفو عند املقدرة وطي الصفحة لبناء مستقبل خال من الضغائن واألحقاد 

 ·وتصفية الحسابات

 استرجاع الجزائر ملكانتها الدولية : -

يستحيل تطبيقها في عدد من دول   في تطبيق املصالحة الوطنية التي يكاد أن تمكنت الجزائر من أن تصبح نموذج دولي

وهو ما عبر عنه رئيس   العالم بغض النظر عن تجربتها في محاربة اإلرهاب التي تعد مرجعية ألكبر القوى في العالم ،

دت بأن أعيد الطمأنينة إلى قلوب قائال: ' لقد وع  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خالل االنتخابات الرئاسية السابقة

كما عاهدت بأن تستعيد الجزائر مكانتها على الساحة الدولية بعد أن   الجزائريين بعد سنوات اإلرهاب وقد تحقق ذلك

 ·كانت محاصرة من طرف دول أروبية وحتى من بعض األشقاء وقد تم ذلك'

 

 

الساحة الدولية واإلقليمية احتضانها لعدد من عودة الجزائر للعب دور فعال على   ومن بين أهم املؤشرات -

بسبب قوة   اللقاءات الهامة سواء في الجانب العسكري االقتصادي أو في باقي املجاالت تم فيها تبني املواقف الجزائرية

د دورها على الساحة الدولية بشكل نهائي، مما جعلها محل اهتمام متزاي  طرحها، بعد أن تمكنت الجزائر من استرجاع

للشراكة من طرف دول مختلف قارات العالم، وهو ما جعلها تكرس من جديد تواجدها وتأثيرها في مختلف فضاءات 

 ·العالقات الدولية اللذان يميزان مسارها التاريخي
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

وتترجم الزيارات التي قام بها رؤساء الدول للجزائر االحترام الذي تحظى به الجزائر لدورها الفعال في سبيل  -

لسلم واألمن في كل مناطق العالم و للفرص األكيدة التي يوفرها اقتصادها لتطوير عالقات تعاون قوية تخدم ترقية ا

 1·املصلحة املتبادلة مع شركائها

 2بناء دولة القانون القادرة على حفظ السلم واألمن في إطار قيم املجتمع الجزائري. -

 حة الوطنية:املحور الثالث: املواقف املحلية والدولية من املصال

  (تباينت اآلراء واملواقف حول املصالحة الوطنية بين مواقف محلية)مؤيدة ومعارضة (ومواقف دولية )منظمات عاملية

: من بينها نجد األحزاب السياسية  حيث التفت مواقف األحزاب حول مسعى الوئام املدني أوال: املواقف املحلية

السياسية واملصالحة الوطنية على نقطة محورية مفادها أن املصالحة الوطنية هي مطلب شعبي وأن الجهات التي تعترض 

الوطنية قد حسمت في االنتخابات  على املسعى قلة قليلة فمن جهتها ترى جبهة التحرير الوطني أن فكرة املصالحة

حيث صوت الشعب لصالح برنامج املرشح عبد العزيز بوتفليقة القائم أساسا على هذه املسألة . من  2004الرئاسية 

جهتها رأت حركة مجتمع السلم في مسعى املصالحة مطلبا جماهيريا صوت له الشعب من جهته كذلك رأى أحمد أويحي 

ني الديمقراطي أن موضوع املصالحة الوطنية هي املخرج الوحيد للجزائر حيث دعا إلى مصالحة األمين لعام للتجمع الوط

الجزائريين مع بعضهم البعض مصالحة تجمع كل الشعب الجزائري حول هويتهم ووحدتهم وتجمعهم ملكافحة اليأس 

املصالحة الوطنية حيث جاء  والتدهور والغبن،فباإلضافة إلى أحزاب التحالف نجد كذلك أحزاب أخرى رحبت بمشروع

على لسان األمين العام للحزب العمال لويزة حنون أن حزب العمال سعى ويسعى إليجاد حل سياس ي وسلمي من أجل 

                                          استعادة األمن والطمأنينة وبشكل طبيعي للبالد وأن ذلك مطلب ناضل من أجله الحزب منذ بداية األزمة.                                

جانب مؤيدي مسعى املصالحة الوطنية هناك أطراف أخرى ممثلة في  املواقف املتحفظة من املصالحة الوطنية:إلى*   

بعض األحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ذات الوزن السياس ي تحفظت من هذا املشروع ، فنجد عباس مداني 

لإلنقاذ املنحلة أن املصالحة الوطنية مصالحة مشروعة عندما تنطلق من منطلقات واقعية تخدم  زعيم الجبهة اإلسالمية

الشعب الجزائري وتبدأ بتحرير املتابعين في قضايا عهد كانت تعالج فيه القضية السياسية بالطرق األمنية، كما أن قادة 

حة الوطنية على أساس أنه قد أفرغ من محتواه وشحن اإلنقاذ في الخارج قاموا بتوقيع بيان يرفض مراسيم تنفيذ املصال

ببعض املفاهيم والتدابير التي حولته إلى مشروع لتقنين سياسة الالعقاب والالعدالة، أما فيما يتعلق  بجبهة القوى 

لى االشتراكية فترى أن ميثاق السلم واملصالحة الوطنية ال تعكس طموحات الشعب الجزائري بل أنه شكل من التحايل ع

 الحل إذ يتجاهل البعد السياس ي في األزمة ويقنن سياسة الالعقاب ، ويرى من جهته 

 

 

وهي غطاء للجمود السياس ي وأن الصراع  3مولود حمروش أن ميثاق السلم واملصالحة الوطنية بأنه شوشرة إللهاء الناس

 املحتدم بين أجنحة السلطة يحول دون تحقيق املصالحة الوطنية.

 قف الدولية)منظمة العفو الدولية(:   ثانيا: املوا

أبدت العديد من املنظمات الحقوقية العاملية تخوفها من أن تحرم املصالحة الوطنية عائالت الضحايا واملأساة الوطنية 

من حقهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات لذلك دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى 

                                                           
 ،في  2015/ 9 /28 بتاريخ  املوقع تم تصفح :املصالحة الوطنية تعيد الجزائر من يعيد"  نقال عن املوقع   ،"مليكة ب  1

 http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=781   
 2،العدد  أسرار الشرق األوسط..في حالة ترقب "، الجزائري.نشوان الحمو،" مع اقتراب موعد االنتخابات ....املجتمع   2

 .15 ص (:2004 )نيسان 
 .235-233، ص ص  نفس املرجع  3
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أملانيا-. الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي، برلين2017(، كانون األول، 05(، العدد)01مجلة العلوم السياسية والقانون، مجلد)  

ات تشاور عامة واسعة النطاق مع جميع املعنيين ذوي الصلة تهدف إلى تطوير آليات ملواجهة أثار املأساة إجراء عملي

الوطنية في مناخ االحترام التام لحرية التعبير والتجمع واالشتراك في الجمعيات والحق في الحصول على املعلومات مع 

ر وذكرت املنظمة السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية التي ال ضمان الحق في التوصل إلى الحقيقة والعدالة وجبر األضرا

تجيز إخضاع احترام حقوق اإلنسان األساسية وحمايتها للتصويت باألغلبية باعتماد قوانين وطنية تتناقض مع تلك 

العام والخاص  االلتزامات مع أن ميثاق السلم واملصالحة الوطنية اعتمد من خالل استفتاء وطني إذ أن قرارات العفو

والتدابير الوطنية عن انتهاكات حقوق اإلنسان تتعارض مع القانون الدولي ولدى أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 

   1باألمم املتحدة على التزام الدولة بموجب القانون الدولي باشتراط تحقيق كامل محايد ومستقل عند تبني أي قرار عفو

 املحور الرابع : بلدان الحراك العربي :من املأزق إلى مساعي املصالحة الوطنية 

تعرف البلدان العربية وخصوصا التي شهدت موجة الربيع العربي حاالت مضطربة مست مختلف األوضاع األمنية 

االقتصادية السياسية وغيرها  ومن أجل النهوض من هذه األوضاع  التي تتخبط فيها بلدان الربيع العربي كتونس ومصر 

 اسات املصالحة الوطنية. وليبيا والخروج من نفق األزمة الحالية تسعى إلى إقرار سي

بعد الهجوم اإلرهابي على متحف باردو، الذي شكل كارثة حقيقية على تونس  أقرت مبادرة املصالحة الوطنية أوال: تونس:

بات يشن الحرب املعلنة على البالد، طرح رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد « الداعش ي»على اعتبار أن اإلرهاب 

، مسألة 2015مارس  20ناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لالستقالل، التي احتفلت بها تونس في السبس ي في خطابه بم

في غاية األهمية، تتعلق بمشروع قانون للعفو واملصالحة الوطنية، الذي انتقل الحديث عنه من مجرد الكالم إلى واقع 

نص هذا املشروع على إجراءات خاصة تموز الجاري. وي 14ملموس بعد موافقة الحكومة على مبادرة الرئيس في 

باملصالحة في املجال املالي واالقتصادي، ولم يتعرض إلى املصالحة السياسية التي يبدو أنه تم تركها ملسار العدالة 

يندرج في إطار تهيئة مناخ مالئم يشجع على »، حيث ورد في فصله األول أنه «الهيئة الحقيقة والكرامة»االنتقالية ولـ 

ار وينهض باالقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة باالنتهاكات املتعلقة االستثم

 للمصالحة باعتبارها 
ً
 وطي صفحة املاض ي تحقيقا

ً
بالفساد املالي واالعتداء على املال العام، تفض ي إلى غلق امللفات نهائيا

 «.الغاية السامية للعدالة االنتقالية

لواضح أن الدافع الرئيس لسن مثل هذا القانون في تونس، هو الوضع االقتصادي الكارثي الذي تعيشه البالد، من ا

 من التجاذب ومن النبش في املاض ي القريب والبعيد. كما يرمي هذا القانون إلى املصالحة 
ً
والذي لم يعد يحتمل مزيدا

 مصالحة التونس ي مع العمل،  االقتصادية من خالل النظر في ملف رجال األعمال والعفو
ً
عن األموال بالخارج، وأيضا

حيث لم يعد يحتمل انكماش رجال األعمال وتخوفهم من املحاسبة ومنعهم من السفر، وهو ما يعطل العجلة 

االقتصادية ويحد من النمو والتنمية املعطلين أصال. لذلك، يرى الفريق املتنفذ في االئتالف الحكومي ضرورة طرح مثل 

 ه املصالحة املالية الوسطية، من دون مساءلة كل من أذنب، ومن دون تشهير أو إثارة للفتن أو للعداوات تجاهه، هذ

 

محاكمته بطريقة رمزية ثم املصالحة معه على أن يلتزم بعدم تكرار التجاوزات ثم يتخلص مما  2وعندما يعترف، تقع

ك يقع إخالء سبيله تماما وتركه يعمل بكل حرية ويبدو واضحا من يوجبه عليه قانون املصالحة من مبالغ مالية، وبعد ذل

خالل فصول هذا القانون أن أحد أبرز أهدافه هو إنعاش خزينة الدولة، إن التركيز على موضوع املصالحة الوطنية في 

 ألسباب داخلية وأخرى خارجية. فحزب 
ً
« داء تونسن»هذا الظرف السياس ي والتاريخي الذي تمر به تونس، ليس بريئا

« حركة النهضة»وزعيمه التاريخي الباجي قائد السبس ي رئيس الجمهورية وقع في الخطأ التاريخي نفسه الذي وقعت فيه 

                                                           
 .133، ص.مرجع سابق الذكرعبد النور منصوري،   1
 بتاريخ                            املوقع تم تصفح  ، 2015 -8 - 15 ،تونس: املصالحة الوطنية تطبيع مع الفساد""  ،توفيق املديني 2

 . http://assafir.com/Article/1/437483 في   ،4/2016/  15
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، وهو عدم إدراك أن الشعب التونس ي الذي صنع ثورته، 2011تشرين األول  23عندما استلمت السلطة عقب انتخابات 

لى بناء دولة ديمقراطية تعددية، وخلق مجتمع جديد، وانتهاج خيار وأسقط النظام الديكتاتوري السابق، يحتاج إ

اقتصادي واجتماعي يجسد القطيعة مع الخيارات االقتصادية واالجتماعية املنحرفة في عهد الرئيس املخلوع زين 

ألعمال، على حساب العابدين بن علي، والتي أّدت في الواقع إلى إثراء أقلية من العائالت املرتبطة بالسلطة وكبار رجال ا

إفقار معظم طبقات الشعب التونس ي، بما فيها الطبقة املتوسطة، التي تعتبر أكبر طبقة اجتماعية موجود ة في تونس. 

كما أن الحكومة التونسية أخفقت في طرح مشروع حقيقي ملحاربة االحتيال الضريبي، وتجّريم االختالس الضريبي، 

مليارات دوالر، وهو  4.5آالف مليار دينار، أي ما يعادل  9ي َيْحُرُم الدولة من أكثر من املتفش ي بشكل كبير في البالد، والذ

ل تقريبا ثلث ميزانية البالد.
ّ
 ما يمث

وفي الوقت الذي أصبح فيه الشعب التونس ي ال يرى نموذج البطولة إال في أكثر االحتياليين مهارة من رجال األعمال في 

 للمصالحة الوطنية يقوم على طي امللفات الكبرى التي ال تزال موضوع املجال الضريبي، طرح رئيس الج
ً
مهورية قانونا

خالف في املجتمع التونس ي، بين فئة رجال األعمال في العهد السابق املتهمين بالفساد واإلثراء الفاحش في العهد 

حزب »النتخابات األخيرة ركبوا موجة املنحل، وفي ا« حزب التجمع»الديكتاتوري السابق، والذين في معظمهم ينتمون إلى 

الذي أصبح حاكًما في البالد، وبين طبقة سياسية جديدة استولت على السلطة بعد االنتخابات األخيرة، وأصبحت « النداء

املنبثقة من تيار اإلسالم السياس ي، والتي لم يكن لها نظرية لالقتصاد، بل هي انساقت وراء « األثرياء الجدد»تلقب بطبقة 

هج الليبرالية الجديدة التي سقطت في الواليات املتحدة، وفي غيرها من الدول الرأسمالية الغربية عقب وقوع األزمة املالية ن

 في تونس، 2008واالقتصادية العاملية سنة 
ً
، وهي لم تقم بمراجعة نقدية للنموذج الرأسمالي الطفيلي الذي كان سائدا

 حيث وصل إلى مأزقه املحتوم.

أن مشروع قانون بهذا الحجم يتعلق باملصالحة االقتصادية مع رجال األعمال، كان يفترض أن يخضع الستشارة ال شّك 

وطنية موسعة تشمل جميع األطراف، ألنه شأن وطني يتجاوز الحكومة ورئيس الجمهورية ليشمل كل التونسيين الذين 

لي. كما أن هذا املشروع يتناقض مع مسار العدالة تضّرروا من حقبة حكم موسومة باالستبداد السياس ي والفساد املا

 البت في هذه امللفات، أي 
ً
هيئة الحقيقة »االنتقالية، الذي ال بّد من احترامه واحترام الهيئة الدستورية املخّول لها قانونا

راءات املحاسبة ، بكل دقة، شروط وإج2013الصادر في كانون األول « العدالة االنتقالية»وقد حّدد قانون «. والكرامة

 واملصالحة من دون حاجة إلى قانون آخر، فضال عن أن العدالة االنتقالية تعني املحاسبة واالعتراف ثم إمكانية املصالحة.

يبقى أن أعظم جرائم نظام بن علي السابقة تقع في الحقل االقتصادي. وهنا يدور اختبار أساس ي لتحقيق أهداف الثورة، 

 عن مساندتها النظام السابق، وإسهامها في  واملصالحة الوطنية، فقد
ً
اتضح أن أوساط املال واألعمال مسؤولة جدا

 تعميق الهوة بين الفقراء واألغنياء. ومن هنا، فإن تحصين الثورة يبدأ ليس بإقصاء طرف سياس ي، ألن 

 

 على هذا اإلقصاء جزء من عملية التطهير الستالينية الشمولية، بل يجب اعتماد ضريبة للنمو، 
ً
فرض استثنائيا

ُ
ت

الشركات واملداخيل الخاصة، إضافة إلى ضرورة تطـبيق قانون العدالة الجبائية على فئة كل رجال األعمال مع مفعول 

رجعي على أرباح مؤسسـاتهم، وتوظيف هذه األموال في استثمارات منتجة تخدم مشاريع التنمية في الواليات الفقيرة 

 1واملهمشة.

 السياسية األحزاب اإلقليمية والدولية األطراف من العديد ناشدت العنف، أعمال تصاعد استمرار ظل في ثانيا : ليبيا :

 أعمال من قلقها الدول  بعض أبدت فقد الحوار، عبر النزاع النفس وحل بضبط وطالبتها ليبيا في املتصارعة واألطراف

 خالل من يتحقق إال لن االستقرار أن وأكدت بمسؤولية، التصرف على السياسيين الفرقاء كل املتصاعد، وحثت العنف

 الدولة ملؤسسات الالزم الدعم لتقديم عن استعدادهم وعبروا الصراع، أطراف كل بين حقيقية وطنية ومصالحة حوار

 .املقبلة البناء إعادة مرحلة في الليبية

                                                           
 نفس املرجع    1
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  دور األمم املتحدة في دعم جهود املصالحة الوطنية في ليبيا: - أ

 قلقه عن وأعرب الحوار، عبر خالفاتها إلى تسوية املتصارعة الليبية األطراف “مون  كي بان” املتحدة لألمم العام األمين

الخاص  مبعوثها خالل من املتحدة األمم بادرت الراهنة الليبية لألزمة مخرج منها إليجاد وسعًيا املتصاعدة العنف ألعمال

 أطراف أن املتحدة لألمم العام مبعوث األمين وعلق الليبية، األزمة طرفي بين املحادثات بإطالق ليون  برناردو ليبيا إلى

 ينهي التفاق التوصل بهدف وذلك .سلمية بصورة القضايا كل سياسية ملناقشة عملية بدء على اتفقوا ليبيا في النزاع

 لجمع تمهيدا الليبيين، النواب  من عدًدا التقى ليون  وكان نيوبرملان بحكومتين تعيش البالد جعلت السياسية التي األزمة

 ومحمد لرئيسه النائب األول  شعيب محمد برئاسة النواب مجلس من وفد بمشاركة الحوار ليون  الليبيين وافتتح شمل

 الشرق  بأقص ى طبرق  مدينة في جلساته لعقد املجلس املقاطعين وأعضاء السابق، الليبي الخارجية وزير العزيز عبد

 أن هذا شعيب محمد عد جهته من ومالطا، وإيطاليا املتحدة والواليات بريطانيا مندوبين عن إلى باإلضافة الليبي،

 .لليبيا والسالم االستقرار وتعيد أسباب العنف كل األبد إلى تنهي والوئام، السالم من ملرحلة واعدة بداية بمثابة االجتماع

  :يبيين باتجاه املصالحة الوطنيةالجهود اإلقليمية من أجل دفع الفرقاء السياسيين الل -ب 

 إشراف تحت ليبيا في السياسيين بين الفرقاء وطني حوار إطالق أجل من مبادرة عن 2014 أبريل 20 في تونس أعلنت

 ليبيا. في لألزمة وتوافقي سلمي حل إيجاد قصد وذلك البالد تهز التي األزمة إلنهاء مسعى في املتحدة األمم منظمة

 أجل من ملبادرة بالده إطالق عن رمطان لعمامرة الجزائري  الخارجية الشؤون وزير لسان على أعلنت قد الجزائر وكانت

 الليبية والقوى  الشخصيات كل بين شامل سياس ي حوار دعم آلفاق ارتياحه معربا عن ليبيا في الوطنية املصالحة تحقيق

 ليبيا. في  الشامل الحوار أجل من الجزائر ملبادرة دعمه عن األفريقي واألمن السلم وأعلن مجلس

 إلى الثني هللا عبد املؤقتة الليبية رئيس الحكومة مع السيس ي الفتاح عبد املصري  الرئيس محادثات خالل مصر دعت كما

 املتحدة.                             األمم رعته الذي الوطنية، املصالحة مؤتمر خاصة الليبية 1لحل األزمة والدولية اإلقليمية الجهود من املزيد بذل

 فيه، للدخول  املتنازعة استعداد األطراف مدى هي الوطنية في ليبيا  املصالحة مشروع أمام تقف التي العقبات أهم ولعل

 أرجاء كل في السالح استخدام وانتشار األمني االنفالت إلى إنجاحها، باإلضافة أجل من والتضحيات التنازالت وتقديم

 الد.الب

 

 

 

 

 والثقافي القبلي بالتعدد يتميز الذي ليبيا في إلعادة البناء العملية األساسية اآلليات إحدى الوطنية املصالحة تشكل

 واالجتماعي  ولذلك السياس ي االستقرار تحقيق في تساعد ومقومات شروط توفر اآللية يتطلب هذه نجاح إن واالجتماعي

 :التالية بالقضايا االهتمام إيالء ينبغي

 أو سياس ي تمييز أو عزل سياس ي أي بدون  الديمقراطي، النظام هذا في املشاركة حق الليبيين جميع يعطى أن - 1

 .لليبيين كافة الكاملة املواطنة حقوق  أساس وعلى اجتماعي،

 السابق النظام ألنصار الجماعي بمفهوم العقاب وليس املجرمين تحاكم التي واإلنصاف الحقيقة للجنة بتصور  الخروج2-

 من ولكن سابقة وانتهاكات مخالفات أية بشأن العادلة واملحاكمة إلى القانون  واللجوء االنتقام، سياسة عن واالبتعاد

 للمجتمعات املقارنة التجارب ومعرفة ودراسة ذنًبا ترتكب لم التي الجماعات لهذه والرجال والنساء األطفال خالل إنصاف

  األهلية والحروب االستبدادية واألنظمة الدكتاتوريات بعد سقوط لنا مشابهة تحديات واجهت التي األخرى 

                                                           
 .77 ليبيا"ص في فبراير 17 ثورة االجتماعي بعد والسلم الوطنية املصالحة الشيخ،" مسارمحمد عبد الحفيظ   1
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 تتحقق ال فالعملية املشترك  التعايش السلمي لتحقيق الشامل الحوار عبر الوطنية للمصالحة عمل مرتكزات إعداد3-

 مجرد املصالحة تكون  ال وأن وشعبها، ليبيا ينفع بما حقيقي وعي على مصالحة مبنية بصفحة البدء ذلك يتطلب بل عفوًيا

 .وثقافية ودينية سياسية وشعبية وتكون  األسفل، إلى األعلى من عمودية ذلك إلى إضافة تكون  بل آلية فوقية

 الوسط حلول  تقديم من خالل الوطنية املصالح أولوية ووضع الوطنية الوحدة لتحقيق عملية إجراءات اعتماد4-

 .وسياسًيا وقانونًيا دستورًيا وضمانته التعدد والتنوع احترام على تقوم ثقافة وخلق املتبادلة، والتنازالت

 1.العالم املختلفة مناطق في الوطنية املصالحة تجارب من االستفادة 5-

 واالستقرار الوطنية الوحدة وإنجاز مهمة الحديثة، الليبية للدولة الديمقراطية املؤسسات وبناء إصالح إعادة ضرورة -6

 ليبيا. وأمن وحدة حفظ على قادر وطني جيش وبناء من سالحها امليلشيات بتجريد واملجتمعي، األمني

فدول الربيع العربي وبالرغم من الجهود واملساعي املبذولة من أجل تحقيق املصالحة الوطنية تبقى تواجهها معيقات 

 وصعوبات تحول دون تطبيقها على أرض الواقع.

 :  خالصة

من خالل ما تم ذكره في ثنايا هذه الورقة البحثية تبقى املصالحة الوطنية من الخيارات اإلستراتيجية التي تسعى وعليه و     

جل الدول التي تعرف إضرابات في أوضاعها املختلفة إلى تبنيها وتحقيقها وذلك تجسيدا لثقافة السلم، والجزائر هي 

رار  السياس ي واالقتصادي واالجتماعي ، لكنها خرجت منها بنجاح األخرى عرفت فترة زمنية عصيبة من الألمن والالستق

  وذلك بفضل إقرار سياسة املصالحة الوطنية والتي أصبح يقتدى بها من قبل  الدول األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع:                                                                      

 أوال: القوانين 

املوافق  1427محرم  28املؤرخ في  06-1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الفصل الثاني من األمر رقم  - 1

املوافق  1427محرم  29بتاريخ  11املتضمن ميثاق السلم واملصالحة الوطنية ،الجريدة الرسمية رقم  2006فبراير  27ل

 .2006فبراير . 28ل

 باللغة العربية: –أ ثانيا: الكتب 

 .2004 ، الجامعية  املطبوعات ديوان :الجزائر . الوطنية املصالحة رجل و األقدار رجل بوتفليقة   ،أحمد  ،تورية -1

 باللغة االجنبية: –ب 

2-  Eduardo. A. Gamarra, Cuban, National Réconciliation, Miami Université Park ,2003. 
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 : الدورياتثالثا

،العدد  أسرار الشرق األوسطنشوان ،" مع اقتراب موعد االنتخابات ....املجتمع الجزائري ...في حالة ترقب "، ،  الحمو - 1

 . 2004نيسان ،  2

 الرسائل واألطروحات رابعا:

 القانون  في املاجستير شهادة لنيل مكملة مذكرة  ،الجنائية السياسة ظل في الوطنية املصالحة الرزاق،  عبد ,باخالد - 1

 .2009/2010 كلية الحقوق، قسنطينة ، جامعة منتوري الجنائية، والعلوم الجنائي

 العلوم بقسم الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ,الجزائري  السياس ي النظام مستقبل، محمد ، بوضياف – 2

 .2008/2009كلية العلوم السياسية واإلعالم جامعة الجزائر.. الدولية العالقات و السياسية

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،اإلنساني األمن منظور  من الجزائر في الوطنية املصالحة ، النور  عبد ، منصوري – 3

 .2010-2009 ,باتنة الحاج لخضر بجامعة السياسية العلوم في املاجستير

 املداخالتخامسا: 

 ملصالحةاالسياسية ب املصالحة استكمال االنتقالية العدالة مشروع من النهائية الغاية إن "محمد ،،املخالفي – 1

 . 2012اليمن، , الحديث اليمن لبناء طريقنا املدنية ندوة الدولة إطار في ،" مجتمعية

 بمدينة ,املصالحة ندوة إطار في ،"؟ آليات أية بواسطة و أغراض؟ ألية مفهوم أي,املصالحة "، املصطفى ،صويلح – 2

 .2005 نوفمبر 12يوم  الرباط

 سادسا: املنشورات االلكترونية

 بتاريخ،                            املوقع  تم تصفح  ، 2015 -8 - 15، تونس: املصالحة الوطنية تطبيع مع الفساد""  ،توفيق  املديني -1

 http://assafir.com/Article/1/437483 في    4/2016/  15

 بمدينة ,املصالحة ندوة إطار في ،"؟ آليات أية بواسطة و أغراض؟ ألية مفهوم أي,املصالحة ،" صوليح املصطفى - 2

 https://www.achr.eu/art70.htm، في    2017-7-15، تم تصفح املوقع بتاريخ  2005 ،نوفمبر 12يوم  الرباط

 ليبيا". في فبراير 17 ثورة االجتماعي بعد والسلم الوطنية املصالحة الشيخ محمد عبد الحفيظ،" مسار -3

 في 2013/ 8/  14تم تصفح املوقع بتاريخ، الوطنية"  املصالحة مقومات أحمد" أهم املجيد بيوك عبد -4

www.alarabia.com  

في  2015/ 9/ 28، املوقع بتاريخ تم تصفح  ،ب  مليكة ،  "املصالحة الوطنية تعيد الجزائر من يعيد" -5

http://www.alseyassi-dz.com/ara/sejut.php?ID=781   

في  15/4/2016املوقع بتاريخ  ، تم تصفح،"  الجزائر.. من قانون الرحمة إلى ميثاق املصالحة الوطنية"  ،أحمد ج    -5

http://www.djazairess.com/elbilad/2333 
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