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 محركات التوجو الميبرالي الدارة ترامب : نموذج الستراتيجيتو التفاوضية لمتجارة الدولية

Liberal orientations: a model of Trump's negotiating strategy for 
international Trade 

د. محمد عبد العظيم الشيمي
انجامعو حمو  -قسم العموم السياسيةمدرس ب 

mehmetchime@gmail.com 
 الممخص بالمغة العربية والكممات المفتاحية: 

ليوجد حالة من عدم اليقين االستثنائي حول المسار المستقبمي لمسياسة االقتصادية األمريكية،  جاء انتخاب دونالد ترامب
واالقتصاد العالمي. إذ أن بعض توجيات برنامج ترامب االقتصادي المعمنة من الممكن أن تؤثر سمبًا عمى التجارة 

ية بصفة عامة، وسيكون ذلك معوقًا جديًا لبلقتصاد والتحالفات االقتصادية لمواليات المتحدة وعمى اتجاىات التجارة الدول
 العالمي ككل، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن االقتصاد األمريكي ىو األكبر في االقتصاد الرأسمالي. 

والتساؤل المطروح ىنا في البدايو ىو ىل ينظر إلى التجارة في السياسو الخارجية االمريكية من الناحيتين االستراتيجية 
ليس فقط لدعم النمو االقتصادي ولكن أيضا لبناء  -قتصادية  فالتجارة تعد ركنا أساسيا في االستراتيجية األمريكية واال

 شراكات مع الدول ذات المصالح والقيم المشتركة. 

  وذلك في و الطرح العام بخصوص الكيفيو التي يقترح بيا تجنب التيديد المتزايد بالحرب الذي اتسمت بو الفترة التجارية 
بقيمة المؤسسات واالتفاقيات الدولية التي توفر إطارا لمدول لممنافسة  89=5ظل اعتراف إدارات الواليات المتحدة منذ عام 

والتعاون وحل الخبلفات سمميا. ففي غياب القيادة والدعم األميركيين، سيضعف ىذا اإلطار ويزداد خطر نشوب نزاع بين 
الدول.

أىداف إدارة الرئيس ترامب التفاوضية بخصوص شروط التجارة الدولية، استظيار ه الدراسة تعريف و بالتالي تتناول ىذ
األثر الناتج عن توجو إدارة الرئيس ترامب في اطار محددات النظام الدولي، و التوجيات الميبراليو االمريكيو لمتفاوض 

 ارية في إدارة عبلقاتيا الخارجية.عمى تعديل شروط اتفاقيات التجارة واستخدام وسائل الحماية التج

الدولية التجارة -التفاوضية االستراتيجية -الجديدة الميبرالية -سياسات ترامب  كممات مفتاحيو:

mailto:mehmetchime@gmail.com
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  Abstrac : 

The election of Donald Trump has created a state of extraordinary uncertainty about the future course of 
American economic policy and the global economy. Some of the trends in the Trump economic program could 
negatively affect trade and economic alliances of the United States and international trade trends in general, 
and this would be a serious impediment to the global economy as a whole, given that the US economy is the 
largest in the capitalist economy. 

The question at the beginning is whether trade in US foreign policy is viewed in terms of strategy and 
economics. Trade is a cornerstone of the US strategy - not only to support economic growth but also to build 
partnerships with countries with common interests and values. 

 And the public offering on how to avoid the growing threat of war that characterized the commercial period? In 
recognition of the value of international institutions and conventions that provide a framework for States to 
compete, cooperate and resolve disputes peacefully. In the absence of American leadership and support, this 
framework will be weakened and the risk of conflict between states will increase. 

This study deals with the definition of the Trump administration's negotiating objectives on the terms of 
international trade, the impact of the Trump administration's approach within the limits of the international 
system, and the liberal American tendencies to negotiate the modification of the terms of trade agreements and 
the use of trade protection measures in managing their foreign relations. 

Key words: Trump's policies - The neo-liberal - Negotiating strategy - international trade. 

 مقدمــة

جاء انتخاب دونالد ترامب ليوجد حالة من عدم اليقين االستثنائي حول المسار المستقبمي لمسياسة 
االقتصادي المعمنة من  االقتصادية األمريكية، واالقتصاد العالمي. إذ أن بعض توجيات برنامج ترامب

الممكن أن تؤثر سمبًا عمى التجارة والتحالفات االقتصادية لمواليات المتحدة وعمى اتجاىات التجارة الدولية 
بصفة عامة، وسيكون ذلك معوقًا جديًا لبلقتصاد العالمي ككل، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن االقتصاد 

 الي. األمريكي ىو األكبر في االقتصاد الرأسم

و بالتالي فقد فتحت شعار " أمريكا أوال" اشتمل برنامج الرئيس المنتخب ترامب عمى رسم رؤية امريكية 
تعتمد الحدود القومية كفكرة جديدة عمى األمريكيين، رؤية تنظر إلى الداخل األمريكي أكثر من أي رئيس 

ستقرار واالزدىار في العالم بصورة في العصر الحديث، والتي قد تكون بمثابة مشكمة في طريق تحقيق اال
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(،وقد كانت المعارضة التفاقيات التجارة الحرة بند رئيس من برنامج ترامب االنتخابي، وربما كانت 1عامة )
من أكثر الوعود وضوحا وتفصيبل حول مقاربتو لمتجارة أكثر من أي قضية أخرى عمى وجو التحديد، 

ويبدو أن الرئيس المنتخب ترامب لديو القدرة عمى تنفيذ  .باتوكانت القضية المركزية لفوزه في االنتخا
بعض الوعود االنتخابية مثل االنسحاب من االتفاقات التجارية، ورفع دعاوى تجارية ضد الصين، وىو 
االمر ذاتو الذي فعمو ترامب بالنسبة التفاقية الشراكة االقتصادية االستراتيجية عبر المحيط اليادئ  

(TPPالتي يعت ) برىا بمثابة كارثة عمى االقتصاد األمريكي. اضافو إلى ان كبل من ادارتي الرئيسيين
جورج دبميو بوش وأوباما، وعمى مدار اثني عشر عاما، كانت قد تبنتا المفاوضات الخاصة بيذه االتفاقية 

 . (2التي شاركت فييا الواليات المتحدة واليابان وعشرة دول أخرى مطمة عمى المحيط اليادئ )

ومن جانب اخر، فان الواليات المتحدة األمريكية تعاني من عجز تجاري كبير مع الصين والمكسيك 
وألمانيا وغيرىا من الدول، وقد خصص ترامب جانبا كبيرا من برنامجو االنتخابي إلصبلح العجز التجاري 

ت ضغوط متزايدة من االدارة مع تمك الدول معتبرا " أننا يجب أن نبدأ بالفوز"، وستجد ىذه الدول نفسيا تح
الجديدة، وقد أوضح ترامب أنو سيستخدم التعريفات التجارية كوسيمة لمحد من الواردات من الصين 
والمكسيك، وكورقة مساومة لتحقيق أفضل الصفقات، لكنو لم يذكر اآلليات التي سيقوم بتطبيقيا في ىذا 

ًا في برنامجو االقتصادي، فقد ذكر انو يمكن رفع اإلطار. وفيما يخص الصين الذي أفرد ليا جانبًا كبير 
ضد الصين بسبب دعميا لصناعة الصمب أو تطبيق    (WTO)  دعاوى جديدة لمنظمة التجارة الدولية

 .سياسات التمييز ضد شركات التكنولوجيا األمريكية باإلضافة إلى خفض نسبو العمالو بيا

نشاء منظمة التجارة الدولية، وبدء وقد لعبت الواليات المتحدة  دور المحرك الرئي س وراء حرية التجارة وا 
عصر من العولمة تتبني فيو دول العالم سياسة انفتاحيو تخفف فييا قواعد التجارة، وتمغى فييا سياسات 
الحماية، وتفتح فييا األسواق. كانت التجارة الخارجية احدى االدوات القوية لمدبموماسية األمريكية، فيي 

طبلق يد وسيمة لتع زيز أحد مبادئيا االساسية في نشر االصبلحات االقتصادية في جميع أنحاء العالم، وا 
الواليات المتحدة لمتدخل الواسع في الشؤون الدولية، وبدون ىذه الوسيمة ستتأثر السياسة الخارجية إلدارة 

  .(3ترامب في مناطق كثيرة في العالم فضبل عن التراجع المتوقع في تأثيرىا)

                                                           
1 - Patterson, Duane, “Donald Trump On His Foreign Policy, Tax Policy, And the Campaign,” HughHewitt.com, December 
1, 2015, http://www.hughhewitt.com/donald-trump-foreign-policy-taxpolicy-campaign/. 
2 - Ibid. 
3 - Portlock, Sarah and Van Dam, Andrew, “Clinton vs. Trump: Where They Stand on Economic Issues,” The Wall Street 
Journal, July 19, 2016, http://graphics.wsj.com/elections/2016/donald-trump-hillaryclinton-on-the-economy/. – 
For more details look: http://www.bbc.com/arabic/world-38725690 
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التوجيات التي تتبناىا إدارة ترامب تمثل ارتدادا عن سياسة الحرية التجارية، وتثير الشكوك حول مستقبل ف
حرية التجارة الدولية، وبالتالي تثار ىنا العديد من التساؤالت< كيف سيرد الشركاء التجاريين الواليات 

د اإلجراءات الحماية من احتماالت المتحدة  ماذا سيكون موقف الصين ثاني اقتصاد في العالم، وىل ستزي
صينية  ىل ستقوم الدول األخرى بالتحول بعيدا عن الواليات المتحدة في  -نشوب حرب تجارية أميركية
 الترتيبات التجارية المستقبمية 

 إشكالية الدراسة -

تتخذ  خبلل احاديث لمرئيس ترامب أشار في عدة مناسبات إلى "مجتمع األمم"، وىو ما يعزز ضرورة أن
الواليات المتحدة نيجا أكثر حزما لحماية مصالحيا الخاصة، وعن القيمة المشكوك في تحقيقيا لمواليات 
المتحدة لمعديد من التحالفات واالتفاقات التجارية التقميدية في الواليات المتحدة، فقد انتقد البعض عمى ىذه 

أن ترامب ييدف إلى اتباع سياسو تختمف مع  الصورة الكبلسيكيو الميبراليو لمنظام الدولي تأكيدا عمى
حياء نوع من السياسة االقتصادية و القومية االقتصادية الكبلسيكيو.  أسبلفو وا 

وقد استخدم كل رؤساء الواليات المتحدة السابقين استراتيجية خاصو باألمن القومي إلعادة التأكيد عمى 
خدم قوتيا لمدفاع عن النظام الدولي الميبرالي مبدأ محوري وىو أنو ينبغي لمواليات المتحدة أن تست

والنيوض بو عمى أساس تحالفات قوية في أوروبا وآسيا وفي إطار سياسة األسواق المفتوحة وتعزيز 
الديمقراطية. وفي ىذا الصدد، وبالتالي ىناك تساؤالت حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيحذو حذو 

 سابقيو ام ماذا 

روح ىنا في البدايو ىو ىل ينظر إلى التجارة في السياسو الخارجية االمريكية من الناحيتين والتساؤل المط
ليس فقط لدعم النمو  -االستراتيجية واالقتصادية  فالتجارة تعد ركنا أساسيا في االستراتيجية األمريكية 
 االقتصادي ولكن أيضا لبناء شراكات مع الدول ذات المصالح والقيم المشتركة. 

أىداف إدارة الرئيس  لمشكمة البحثية التي تتناوليا ىذا الدراسة تدور حول عدة تساؤالت رئيسة< ماىيا
ترامب التفاوضية بخصوص شروط التجارة الدولية، ماىي محددات التفاوض، ما ىي األثار المترتبة عمى 

رامب الحماية إلى تراجع ىل تؤدي سياسة الرئيس تسياسة الحماية التجارية التي تتبناىا إدارة ترامب   
وتيدف ىذه الورقة البحثية إلى استظيار األثر الناتج عن توجو إدارة الرئيس ترامب في  حرية التجارة 
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اطار محددات النظام الدولي، و التوجيات الميبراليو االمريكيو لمتفاوض عمى تعديل شروط اتفاقيات 
 عبلقاتيا الخارجية. التجارة واستخدام وسائل الحماية التجارية في إدارة

 أوال: رؤيو ترامب لمنظام الدولي الميبرالي الحالي 

(، و 4يعتبر البعض أن انتخـاب ترامـب يعد إضافة جديدة إلى مبلمـح األزمة التـي يعانييـا النظـام الدولـي)
ىـو أول رئيـس أمريكـي منـذ  أنـو سـيضيف قدرا جديدا مـن عـدم االسـتقرار إلى أحـوال ىـذا النظـام؛ فترامـب

عقـود ال يتبنـى رؤيـة النخبة السـائدة عــن أىميــة النظــام الدولــي الميبرالــي لممصالــح األمريكيــة، فمــم يعبـر 
مرشـح رئاسـي واحـد مـن قبـل عـن تشـككو فـي جـدوى أو شـروط أو اسـتمرارية تحالفـات الواليـات المتحـدة 

عكس ترامــب الذي عبــر مــرارا وتكرارا في أحاديثو وخطاباتو المختمفة قبل توليو رئاسة الببلد، الخارجيـة، ب
أن كل التزامـات وتعيـدات الواليـات المتحـدة أصبحت مطروحــة إلعــادة التفــاوض. كل ذلك إضافة إلى 

من اإلعبلن الصريح عن  الصفات التي تميز شخصية ترامب؛ كالتقمب والرغبة في مفاجأة اآلخرين بدال
نواياه، وال شك أن ذلك كمو قد أدى إلى حالة من عدم اليقين الحاد بشأن مستقبل النظام الدولي الميبرالي 
في عيده، حيث الوصول إلى وضع تغيب فيو القدرة عمى التنبؤ باالحتماالت المستقبمية باستخدام وسائل 

ي توقع مستقبل التفاعبلت الدولية في المرحمة القادمة، القياس المعتادة. وفقا لما مضى فيناك صعوبة ف
فحتى المبلمح األولية لمنظام الجديد تحيطيا العديد من االحتماالت بشأن مساراتيا وقابميتيا لمتحقق عمى 

 .(5)أرض الواقع 

كذلك فإن مبلمح النظام الدولي يمكن أن يأخذ أشكال كثيرة، محددة، أوامر عممية ال تظير إال في 
حظات معينة في التاريخ من خبلل مجموعات من اآلليات. والتي تشمل المنظمات، والمفاوضات، ل

 وتدابير بناء الثقة، المنظمة وشبكات التجارة وتدفقات رأس المال، والعديد 

 

 

                                                           
ملسلحة الذي بدأ ينهار أمام أعني الكافة نتيجة لعوامل عديدة يأيت أمهها يف تراجع قوة وتأثري الغرب على الساحة الدولية وانتشار الصراعات ا وقد تشكل ىذا النظام عقب اهنيار االحتاد السوفييت، - 4

 ارات الشعبوية يف كثري من الدول الدميقراطية الليربالية.وتراجع اقتصاد السوق لدى قطاعات جمتمعية عريضة ملختلف دول العامل، إضافة إىل األزمات السياسية الداخلية املرتتبة على تصاعد التي
5 - Robert W. Murry, "How Trump replaced America’s global consensus with a nationalist sensibility.", National Interest, 
November 9, 2016, accessible at: http://nationalinterest.org/feature/how-trump-replaced-americas-globalist-consensus-
nationalist-18341?emailid=56c30fd67101 003005e339f 

مثل ) تطور من آليات وضع النظام الدولي، النظام

 (الرسمية غير والقواعد والمعاهدات، التحالفات،

 بالقواعد االلتزام السالم، مثل) المنتظم الدولة سلوك

 (العامة

( رسم تخطيطي لشكل النظام الدولي الحالي1شكل )  

 مخرجات مدخالت
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من األدوات األخرى. و بالتالي يمكن تصور مجموعات مختمفو من اآلليات ، من شأنيا أن تنتج أشكاال 
 .(6)ب التفاوضي لمقطب األمريكي كأحد ىذه اآللياتمختمفة من النظام. وتركز ىذه الدراسة عمى الجان

والشكل التالي يحدد أىم األدوات المحركو آلليات العامل االقتصادي لتحديد شكل النظام الدولي الميبرالي 
شكل خاص لتحقيق وخدمة المبادئ األساسية التالية الداره ترامب وىي<واالستقرار الحالي ، والتي ترنو ب

االقتصادي، وعدم االعتداء، والنشاط المنسق بشأن التحديات المشتركة، وتطور القيم الميبرالية التي يشير 
 (.7) إلييا عمى أنيا" تنظيم " ترتيبات نظام غربي ليبرالي جديد " وفقا لرؤية ترامب الجديدة

 

 

 

 

 

ومن المتوقع أن يكون لمعوامل الداخمية لسياسات ترامب خصوصا محددات العامل االقتصادي سابقو 
الذكر،تأثير كبير عميو مما يعكس بدء دخول مرحمة جديدة من صعود القومية وانحدار الميبرالية الدولية. 

من البداية قد جاء لتصاعد تأثير شرائح مجتمعية تتبنى رؤية مختمفة  ويرجح ذلك إلى أن نجاح ترامب
(. يذكر الكاتب "روبرت ميري" في 8تماما لمعالم عن تمك التي قد سادت دوائر النخبة في العقود السابقة )

ذلك السياق بمقالو المعنون "كيف أحل ترامب التوجو القومي محل التوافق األمريكي عمى العولمة " أن 
رؤية التي كانت سائدة بين النخبة األمريكية "المعولمة" كانت تستند إلى عدة مبادئ رئيسية يأتي عمى ال

                                                           
6 - Ikenberry, G. John, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 2011. 
Ikenberry, G. John, “The Future of the Liberal World Order,” Foreign Affairs, Vol. 90, No. 3, May–June 2011, p. 56. As of 
September 29, 2015: https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-05-01/future-liberal-world-order 
7 - Buzan, Barry, “From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the 
English School,” International Organization, Vol. 47, No. 3, 1993, pp. 327–352. And Ikenberry, G. John, “Liberal Hegemony 
and the Future of American Postwar Order,” in T. V. Paul and John A. Hall, eds., International Order and the Future of World 
Politics, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. 
8 - Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin,Astrid Stuth Cevallos, "Understanding the current International order", 
Rand Corporation, 2016, accessible at: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/RAND_RR1598.pdf 

 واالستثمار التجارة شبكات

المباشر األجنبي  

  الشركات العابره للحدود

تدفقات العماله العابره 

 للحدود

البنك الدولي، وصندوق 

 النقد الدولي

المؤسسات االقتصاديه العالميه 

)WTO, G-20( 

االقليميه االتفاقيات التجاريه 

 و الثنائيه

مؤسسات التنميه لالمم المتحدة و 

 المنظمات غير الحكوميه

 ( محددات العامل االقتصادي في النظام الدولي الليبرالي2شكل )
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رأسيا اإليمان بالنظام العالمي أحادي القطبية الذي تقع في قمبو الواليات المتحدة بصفتيا الدولة التي ال 
لقومية وما يرتبط بيا من حدود مقابل يمكن االستغناء عنيا، وتذىب ىذه الرؤية إلى تراجع أىمية الدولة ا

تصاعد دور المنظمات الفوقية التي تضم العديد من الدول كاالتحاد األوروبي، وأن أىمية اليوية القومية 
تتراجع أيضا في مقابل التركيز عمى حقوق ومظمومية األقميات العرقية أو الدينية، إضافة إلى إمكانية 

ربية دون أي إضرار بطبيعة ىذه المجتمعات، وأما عمى الصعيد إدماج المسممين في المجتمعات الغ
 .(9)االقتصادي فتذىب ىذه الرؤية إلى أن التجارة الحرة ضرورة حيوية لتحقيق الرخاء العالم

في المقابل فقد جاء ترامب إلى السمطة بدعم من شرائح مجتمعية تعمي من قيم القومية وترى أنيا يجب أن 
حاكمة لكافة سياساتو، حيث ترى ىذه القطاعات أن التركيز عمى اليويات الفرعية تكون في قمب النظام و 

خبلل السنوات الماضيو قد قوض من التماسك القومي وىدد حرية التعبير، وأنو قد أصبح من غير 
(. وتؤمن ىذه الشرائح 10المعقول توجيو النقد عمى أسس يمكن أن تفسر بأنيا عرقية أو أثنية أو دينية)

معية بأىمية حماية الحدود التي بدون الدفاع عنيا تختفي الدول، كما ترى أن التجارة الحرة قد المجت
أضرت بالطبقة الوسطى وقوضت البنية الصناعية األمريكية. وأما بالنسبة لمسياسة الخارجية فإن تجربة 

نت فاشمة تماما، وبينما الواليات المتحدة في تغيير النظم أو محاولة إعادة بناء الدول في الخارج فقد كا
يجب أن تتفاعل الواليات المتحدة مع العالم فبل يحب أن تحاول الييمنة عميو، وبالتالي فمن المنتظر أن 
تدشن عيدا جديدا من العبلقات الدولية تييمن فيو القيم والتوجيات القومية عمى حساب تراجع سياسات 

 .(11نشر القيم الميبرالية )

مب أن مبليين األمريكيين قد توافقوا حول أن الخطر الحقيقي الذي ييدد الببلد يتمثل إجماال يعكس فوز ترا
في النخبة الحاكمة من الحزبين، التي تبنت الرؤية الميبرالية المعولمة والتي طبقت سياسات أضعفت الببلد 

مة في الشرق سياسيا واقتصاديا، كما فشمت في حماية حدودىا وأقحمت الواليات المتحدة في معارك فاش
تجدر اإلشارة و  .األوسط، إضافة إلى موافقتيا عمى اتفاقيات تحرير التجارة التي أضرت بالطبقة الوسطى

ليس بالواليات المتحدة وحدىا،  -الذي أتى بترامب إلى السمطة-ىنا إلى أن ذلك العداء لمنخب الميبرالية 
                                                           
9 -Robert W. Murry, Op.cit.p.7. 
10 - Doyle, Michael, “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3, Summer 
1983, pp. 205–235.  
11 - Mark Blyth, "Global Trumpism", Foreign Affairs, November 15,2016, accessible at: 
http://www.foreignaffairs.com/1118798; 
Lisa L. Martin, “Neoliberalism.” In International Relations Theories: Discipline and Diversity. Edited by T Dunne, M. Kurki, 
and S. Smith. Oxford: Oxford University Press. 2007. pp. 109–111. 

http://www.foreignaffairs.com/1118798
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يطاليا  بل قد امتد أيضا إلى دول غربية ديمقراطية ولكن ظيرت ىذه التجميات بنسب متفاوتة، كفرنسا وا 
 .(12)وألمانيا واليونان

في سياق آخر فقد ألمح عالم السياسة األمريكي "ىنري كيسنجر" في حديث عقب اإلعبلن عن فوز 
ترامب، إلى مخاطر عدم اليقين بشأن السياسات التي سوف يتبعيا ترامب، وأن التخوف األكبر يتمثل في 

ألخرى التي ستأتي تحت تأثير صدمة انتخاب ترامب، حيث أن ىذه الدول ليس لدييا ردود أفعال الدول ا
رؤية واضحة حول توجيات ترامب والسياسات التي سوف تتبعيا إدارتو، خاصة مع تصريحاتو التي تثير 
 القمق الشديد لدى الحمفاء والمنافسين عمى حد سواء، إضافة إلى عدم اليقين من القرارات التي سيتخذىا
نتيجة لعوامل ترتبط بشخصيتو، فيراه مثبل "فرانسيس فوكوياما" من أقل الشخصيات مبلئمة لتبوء منصب 
الرئيس، خاصة فيما يتعمق بعدم قدرتو عمى تقبل النقد، فضبل عن عدم معرفة ردوده خاصة فيما يتعمق 

  (13)بالساحة الدولية؛ ىل ستكون محسوبة أم متجاوزة 

 متغيرات االقتصاد االمريكي الداره ترامبثانيا: 

ويرتكز التزام ترامب عمى تحسين االقتصاد األمريكي إلى حد كبير عمى تغيير جذري في طريقة ممارسة 
بدءا من إعادة ىيكمة الديون األمريكية في الخارج إلى إعادة التفاوض بشأن االتفاقات  -األعمال 

 سنتناول ىنا < التجارية، و لمتعرف عمى خطوات التحسين

 األوضاع االقتصادية لمواليات المتحدة األمريكية  -1

يتسم النظام الرأسمالي بظاىرة واضحة ىي إنو يواجو أزمات وتحديات وتيديدات بفعل عدة عوامل  -أ 
في مقدمتيا تناقضات أىداف السياسات االقتصادية لمنظام مما يؤدي الى تفجير أزمات دورية 

لمديونية ، والتفاوت الكبير في توزيع الدخل بين فئات المجتمع، خطيرة كالتضخم والبطالة وا
ويترتب عمى ىذه األزمات في بعض األحيان انييار وتراجع دول كانت محسوبة عظمى عمى 

 (.14)النظام الرأسمالي وصعود دول أخرى بدال عنيا

                                                           
12 - Read more details: Pevehouse, Jon C., “Democracy from the Outside-In? International Organizations and 
Democratization,” International Organization, Vol. 56, No. 3, 2002, pp. 515–549. 
13- Look here: - Jeffrey Golberg, "The lessons of Henry Kissinger", The Atlantic, December 2016, accessible at: 
https://www.theatlantic.com/magazine/ archives/2016/12/the-lessons-of-henry-kissinger/505868/?   
14 - Francis Fukuyama, "US against the world? Trump’s America and the new global order", Financial Times, November11, 
2016, accessible at: https://www.ft.com/content/6a43cf54-a75d-11e6 
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قادت الواليات المتحدة األمريكية الجيود الدولية الرامية إلى نمو  الثانية العالمية الحرب نياية منذ  -ب 
 عالمي اقتصادي نظام خمق في حمفائيا مع بالتعاونالتجارة الدولية وتكامل األسواق، ونجحت 

 بحرية جميًعا تتمتع فيو المشاركة الدول فإن النظام ىذا وبمقتضى التبادل، حرية أسس عمى يقوم
 .(15)األخرى مع منيا كل تستثمر وأن تتاجر أن في نسبية

 المتحدة الواليات قوة وتتجمى العالم، في اقتصادية قوة أكبر األمريكية المتحدة الواليات تعتبر -ج 
 تتم العالمية المبادالت أكثر أن حيث والمالية، االقتصادية المؤشرات خبلل من العالمية األمريكية
 العالم، ويقدر قارات لتشمل الجنسية المتعددة شركاتيا فروع وتنتشر الدوالر، األمريكية بالعممة

 يقارب بما  دوالر، ترليون 8.;5ب  :615الناتج المحمي االجمالي لبلقتصاد األمريكي في عام 
% من ىذا 1> الخدمات نسبة قطاع يحقق العالمي، اإلجمالي المحمي الناتج   من بالمائة 69

 .(16) الناتج

االمريكية منذ منتصف الثمانينات، تحديات وأخطارا تيدد رخائيا وموقعيا تواجو الواليات المتحدة  -د 
القيادي في المجال االقتصادي، ومن ىذه التيديدات تراجع القدرة الصناعية األمريكية عمى 
المنافسة، تزايد العجز في الموازنة، زيادة حجم الدين العام، التفاوت الكبير في توزيع الدخل في 

 ي ، العجز التجاري اليائل مع الشركاء التجاريين وبخاصة مع الصين.المجتمع األمريك

 أن  في يكمن ىاما، تحديا المتحدة الواليات بزعامة االقتصادي النظام يواجو ذلك، إلى إضافة -ه 
 واسع تقدما وتحقق سريعة بمعدالت تنمو الحمفاء، عداد في تدخل ال التي لمدول النسبية القوة

 األوروبي االتحاد دول مثل المتحدة، لمواليات الحميفة الدول فيو تعانى الذى الوقت في النطاق،
 إذا االقتصادية القوى موازين في المفارقة ىذه ضعيفة، أو بطيئة نمو معدالت من واليابان
 الوقت، مع ستتراجع وحمفائيا المتحدة لمواليات المجمعة االقتصادية القوة أن ستعنى فإنيا استمرت

 .(17العالمي) االقتصاد في المتحدة لمواليات القيادي دورال ييدد ما وىو

 توجهات السياسة االقتصادية إلدارة الرئيس ترامب -2

                                                           
15 - Rose, Gideon, “What Obama Gets Right: Keep Calm and Carry the Liberal Order On,” Foreign Affairs, Vol. 93, No. 5, 
September–October 2015, p. 2. 
16 - https://www.commondreams.org/news/2014/10/08/china-overtakes-us-worlds-single-largest-economy/ 
17 -Deborah Welch Larson, and Alexei Shevchenko, “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy,” 
International Security, Vol. 34, No. 4, Spring 2010, pp. 63–95. 
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أحدثت مواقف الرئيس األمريكي دونالد ترامب وتصريحاتو خبلل حممتو االنتخابية، بشأن توجياتو 
ومنذ دخولو إلى البيت األبيض، بدأ  االقتصادية التي يتبناىا، ردود فعل قوية في مختمف دول العالم،

يناير  67في ترامب في إصدار قرارات ومراسيم لتنفيذ توجياتو والسياسات التي وعد بيا ناخبيو.ف
وقع الرئيس األمريكي دونالد ترامب وثيقة انسحاب ببلده من معاىدة التجارة الحرة العابرة  ;615

االنتخابية بأنيا "كارثة محتممة لببلدنا"، ترامب ، والتي كان قد وصفيا خبلل حممتو  لممحيط اليادي
، األمر الذي أثار انتقادات الدول المعنية بيذه المعاىدة “شيئا جيدا لمعامل األمريكي“اعتبر ىذا القرار 

عاما من دخول  66(، وذلك بعد 18التجارية والتي استغرق التوصل إلى تحقيقيا سنوات من التفاوض )
ووصف ترامب ىذه االتفاقية بأنيا أسوأ اتفاقية  ،==5بين الدول الثبلث في عام االتفاقية حيز التنفيذ 

تجارة أبرمت في تاريخ الواليات المتحدة، وبحسب ما نشر عمى الموقع االلكتروني لمبيت األبيض، وتم 
 .(19توقيع االتفاقية من أجل إحداث توازن في مواجية تنامي نفوذ الصين التجاري عالميا)

امب تأكيداتو بأنو يريد إعادة الصناعة الخفيفة والمتوسطة إلى ببلده، بعد انتقال العديد من وقد جدد تر 
المصانع األمريكية واألجنبية إلى دول أخرى بينيا المكسيك المجاورة، بسبب رخص اليد العاممة فييا، 

مق بالصين فيما بتعوىدد بفرض ضريبة جمركية عالية عمى كل منتج يدخل إلى بمده من المكسيك. و 
% 69ىدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية عمى جميع الواردات من الصين بأسعار تتراوح بين 

 .(20)%، لمواجية استخدام الصين لعممتيا في تحقيق مزايا تجارية 89و

وقد اعبلن الرئيس األمريكي ترامب االنسحاب من اتفاقية المناخ، في اشاره منو إلى أنيا تضر 
 :تريميون دوالر في الناتج العام وتقضي عمى  7وقال إنيا تكمف االقتصاد األمريكي  االقتصاد بشدة،

                                                           
18 دولة من بينها دول تعد من أقرب وأقوى حلفاء الواليات املتحدة  05ىذه املعاىدة اليت مل تدخل حيز التنفيذ بعد، واليت تضم  5102كان الرئيس األمريكي السابق أوباما قد وقع يف عام  -- 

املكسيك. متثل اقتصاديات الدول املشاركة نسبة أربعني باملائة من االقتصاد العاملي، راجع:األمريكية يف العامل، كاليابان وماليزيا واسرتاليا ونيوزيلندا وكندا و   
Tod Lindberg, “Making Sense of the ‘International Community,’” Council on Foreign Relations Working Paper, January 
2014. Martin, Lisa, and Beth A. Simmons, “Theories and Empirical Studies of International Institutions,” International 
Organization, Vol. 52, No. 4, 1998, pp. 729–757. 
19 - Joachim fels, "King, Keynes and Knight: Insights into an uncertain economy", Macro Perspectives, July 2016, accessible at: 
https://goo. gl/Aw78Qs - Clive Crook, "The economics of radical uncertainty", Bloomberg, March 31, 2016, accessible at: 
https://www.bloomberg.com/view/ articles/2016-03-31/mervyn-king-writes-the-book-on-radical-uncertainty 

 ترامب االقتصادية يف النقاط اليت أوضحها خالل لقاء لو مع رجال األعمال األمريكيني يف البيت األبيض فيما يلي:ميكن تلخيص توجهات الرئيس األمريكي دونالد  20 -
 تقليص حدة القيود القانونية على الشركات، وإجياد آليات ضبط قوية وجيدة وحامية لألشخاص. -أ 
 على توفري فرص عمل يف الواليات املتحدة.إلغاء كامل للوائح والضرائب املفروضة على الشركات اليت حتافظ  -ب 
 فرض "ضريبة حدود باىظة" على الشركات اليت ستنقل نشاطها الصناعي خارج الواليات املتحدة.  -ج 
 يف املئة. 52يف املئة من نسبتها احلالية املقدرة ب 51يف املئة أو  02خفض الضرائب على الشركات إىل  -د 
 صنعة يف ااخارج، والعمل على دفع الشركات األمريكية على البقاء داخل الواليات املتحدة األمريكية.فرض ضرائب على املنتجات امل -ه 
 زيادة القدرة التنافسية للصناعات األمريكية -و 
 خفض العجز يف امليزان التجاري مع شركاء الواليات املتحدة التجاريني -ز 
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مبليين وظيفة صناعي، وأشارت عده تقارير إلى أن االنسحاب األمريكي سيؤذي بشدة االتفاقية 
والعالم، كما أنو قد يشجع دوال أخرى عمى عدم االلتزام،  وأضافت أن ىناك قيادة أخبلقية لبلتفاقية 

انت تقوم بيا الواليات المتحدة األمريكية وتخمت عنيا، كما أن االنسحاب بمثابة خطأ تاريخي سينظر ك
إليو األجيال القادمة وتشعر بالصدمة من كيفية تخمي الدول التي تقود العالم عن الواقع واألخبلق 

جانب آخر،  .  كما أن التوصل التفاقية باريس لممناخ كان تحت مظمة أمريكية صينية. ومن(21)
سيغضب قرار ترامب الشركات الكبرى في الواليات المتحدة والتي أعمنت تأييدىا التفاقية باريس، من 
بينيم شركة جوجل وأبل، ومئات الشركات األخرى التي تشمل عاممين في مجاالت الطاقة مثل إكسون 

المقرر أن تساعد االتفاقية عمى خفض  ومنامب صراحة بااللتزام باالتفاقية،موبيل، والذين طالبوا تر 
%  >7%، والحديد والصمب بنسبة 67% واألسمنت بنسبة 56االنتاج في قطاعات الورق بنسبة 

 (.22) 6181بحمول عام 

 ثالثا: االستراتيجية التفاوضية إلدارة ترامب

 <األىداف التفاوضية -أ 

عمى ضوء ما سبق يمكن استظيار األىداف التفاوضية التي تسعى إلي تحقيقيا إدارة ترامب من 
 خبلل استخدام سياسة الحماية التجارية وأدواتيا وتتمخص فيما يمي<

خفض الواردات مع شركائيا في الصين والمكسيك وكندا واوروبا من خبلل إجراءات الحماية  (5
 تجاري.بيدف معالجة العجز في الميزان ال

 توفير فرص عمل في الواليات المتحدة من خبلل<  (6

إجبار الشركات األمريكية عمى البقاء داخل الواليات المتحدة األمريكية وعدم نقل  (أ 
 مصانعيا إلى دول التكمفة األرخص.

يسعى من خبلل الرسوم الجمركية وضرائب الحدود إلى بيدف استرداد أجزاء من سمسمة  (ب 
  ت لمموردين األجانب. توريد التصنيع التي ذىب

                                                           
21 - https://www.bloomberg.org/program/environment/americas-pledge/ 
22 -https://www.nytimes.com/2017/06/07/world/canada/canadas-strategy-on-climate-change-work-with-american-states.html 
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 (< 23فيما يتعمق باتفاقية نافتا) (7

ييدف إلى زيادة حصة المحتوى التي ينبغي أن يجري انتاجيا في الدول المنضمة إلى  (أ 
 االتفاقية لتتأىل لئلعفاء من الرسوم الجمركية.

تقوية قواعد المنشأ بموجب اتفاقية نافتا من جانب الموردين في االنتاج والتوظيف في كبل  (ب 
% 629:من المكسيك والواليات المتحدة ، حيث تنص  القواعد الحالية عمى تنشأ نسبة

فقط من محتوى السيارة من دولة من الدول المنضمة إلى اتفاقية نافتا لتكون مؤىمة 
لمحصول عمى اإلعفاء من الرسوم الجمركية وىذا جعل المكسيك مكاًنا جذابا لتجميع 

ضائع مصنعة نيائيا لبيعيا في الواليات المتحدة أو المحتوى المصنع في آسيا ليصبح ب
 كندا.

 تفكيك قواعد الحماية البيئية والعمالية في الببلد. (8

 اإلعداد واستراتيجية التفاوض -ب 

 <تييئة المناخ التفاوضي (5

منذ بداية حممتو االنتخابية، إلى تييئة المناخ لمتفاوض عمى األىداف  شرع دونالد ترامب (أ 
التي يسعى إلى تحقيقيا بشأن تعديل اتفاقيات التجارة مع كندا والمكسيك، وتعديل ميزان 

فرض رسوم جمركية عمى السمع الصينية بأسعار التجارة مع الصين من خبلل التيديد ب
دل العام لمرسوم الجمركية األمريكية ال يتجاوز %، عمما بأن المع89% و69تتراوح بين 

7.9.% 

من خبلل تصريحاتو المباشرة خبلل حمبلتو االنتخابية والتي القت استحسانا من الناخب  (ب 
األمريكي أظير أنو يمثل توجيا شعبيا متزايدا ضاغطا يرغب في تعديل السياسات 

لعامل األمريكي لصالح التجارية األمريكية وأىمية استرجاع الوظائف التي فقدىا ا
 المكسيك والصين وغيرىم.

                                                           
23 -https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-mexico-renegotiate-nafta-by-laura-tyson-2017-04/Arabic 
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بمجرد دخولو مكتب رئيس الواليات المتحدة شرع في اتخاذ اجراءات فورية يؤكد بيا  (ج 
استجابتو لمطالب ناخبيو مسببا إرباكا لجميع األطراف المعنية بالتجارة الدولية، مما شكل 

 عنصرا ضاغطا عمى الشركاء التجاريين. 

يحيط نواياه ودوافعو واتجاىاتو بشكل من أشكال المبالغة، مما دفع عمل ترامب عمى أن  (د 
األطراف المعنية إلى التشكك في ذلك نتيجة التعقيدات التي تحيط بإمكانية اتخاذه 
المواقف التي أعمنيا، وفرض حالة من االضطراب في التقدير  نظرا ألن كافة المعمومات 

 (. 24ديدات)والبيانات تشير إلى صعوبة تنفيذ تمك التي

الموقف التفاوضي إلدارة ترامب معقد لمغاية، تتفاعل داخمو مجموعة من  الموقف التفاوضي< (6
 <(25)العوامل، ولو العديد من األبعاد والجوانب لؤلسباب التالية

أن أسباب تراجع اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية ال يرجع فقط إلى خروج شركات إلى  (أ 
وخسارة نسبة من الوظائف، ولكن ىناك لمنخفض التكاليف، اأماكن اإلنتاج المنخفض 

عوامل أخرى مثل الحروب التي شنتيا الواليات المتحدة خبلل العقدين األخيرين، مما 
 أدى إلى زيادة عجز الموازنة بشكل ىائل.

تراجع القدرة التنافسية األمريكية نتيجة القوانين والموائح الداخمية وارتفاع تكمفة اإلنتاج  (ب 
 خل الواليات المتحدة األمريكية.دا

المالية العالمية التي حدثت نتيجة عن انييار السوق العقاري  >611أزمة عام  (ج 
 والمؤسسات المالية األمريكية، مما أثر عمى االقتصاد األمريكي والعالمي حتى اآلن.

أكبر الشركاء التجاريين لمواليات المتحدة وىم كندا والصين والمكسيك عمى التوالي لدييم  (د 
نقاط قوة كثيرة في مواجية الواليات المتحدة ولن يجدي معيم فرض األمر، وبالتالي 

 .سيكون عمى إدارة ترامب حساب خطواتيا بدقة

                                                           
24 -“Reforming the U.S.-China Trade Relationship to Make America Great Again,” official Donald Trump campaign website, 
accessed August 8, 2016, https://www.donaldjtrump.com/positions/us-china-tradereform. 
-And https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/04/06/is-trump-wise-to-take-on-china-over-trade/ 
25 - Binyamin Appelbaum, “Experts Warn of Backlash in Donald Trump’s China Trade Policies,” The New York Times, May 
2, 2016, http://www.nytimes.com/2016/05/03/us/politics/donald-trump-trade-policychina.html. 
-And http://acpss.ahram.org.eg/News/5661.aspx 
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 محددات التفاوض< (7

مــع قواعـد منظمــة التجـارة العالميــة وبالتـالي يمكــن  تعـارض اتخــاذ سياسـات تجاريــة حمائيـة (أ 
 لمدول التي تتخذ ىذه اإلجراءات في مواجيتيا أن تتقدم بشكاوى إلى المنظمة.

المعارضـــة الداخميـــة إللغـــاء اتفاقيـــة نافتـــا نظـــرا لمردودىـــا الجيـــد عمـــى االقتصـــاد األمريكـــي  (ب 
 بخبلف دعاوى إدارة ترامب.

نين المكسيكيين أدى إلى زيادة النعرة الوطنية في اتخاذ ترامب موقف عنصري ضد المواط (ج 
 المكسيك.

 ضعف االقتصاد األمريكي في مواجية باقي االقتصادات. (د 

معارضـــة الــــدول الحميفــــة لفكـــرة اتخــــاذ إجــــراءات حمائيــــة تضـــعف االقتصــــاد العــــالمي فــــي  (ه 
 النياية. 

 استراتيجية التفاوض< (8

لـدى األطـراف المعنيـة، ورفـع سـقف استخدم ترامب مبدأ المفاجـأة وخمـق حالـة مـن اإلربـاك  (أ 
عبلنيا باستخدام الدبموماسية الشعبية ومن خبلل شبكات التواصـل  التوجيات والمطالب، وا 

 االجتماعي لخمق حالة من التأييد الداخمي تساعد في الضغط عمى الدول المعنية.

الممكن،  استخدام ترامب تكتيكات استراتيجية الييمنة  من تقديم مطالب تفوق الحد األدنى (ب 
والتيديـــد باالنســـحاب مـــن االتفاقيـــات أو فـــرض العقوبـــات، وذلـــك بيـــدف فـــرض حالـــة مـــن 
خضــاعيا،  الضــغط واإلنيــاك واالســتنزاف لؤلطــراف المعنيــة، فــي محاولــة لمســيطرة عمييــا وا 
جبـار ىـذه األطـراف عمـى  عدادىا لقبول حمول وبدائل تحقق مصمحتو بالدرجة األولـى، وا  وا 

عمــل بــو أو بمــا ســيتم التوصــل بالتفــاوض إليــو، دون أن يرعــى تــوازن تقبميــا واحتراميــا وال
 المصالح والقوى بين األطراف المتفاوضة.

اســتراتيجية مفتــرق الطــرق وأعمــن انســحابو مــن اتفاقيــة المحــيط اليــادي، والتــي لــم اســتخدم  (ج 
تكن قد دخمـت موضـع التنفيـذ، لممارسـة مزيـد مـن الضـغط عمـى أطرافيـا، والحصـول عمـى 

كبيـــرة مـــن الـــدول المعنيـــة، ســـواء بإعـــادة التفـــاوض عمـــى االتفاقيـــة، أو مـــن خـــبلل  تنـــازالت
 المفاوضات الثنائية
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وفقـــا لمـــنيج الصـــراع ، يســـعى فييـــا إلـــى إجبـــار  اســـتراتيجية إحكـــام الســـيطرة )اإلخضـــاع( (د 
الطـــرف اآلخـــر عمـــى أن يتعامـــل مـــع مبـــادرة مـــن صـــنعو، ويحـــرص عمـــى إبقـــاء األطـــراف 

وأن تكـــون حركتـــو فـــي نطـــاق اإلطـــار الـــذي تـــم وضـــعتو اإلدارة  المعنيـــة فـــي مركـــز التـــابع
 األمريكية.

فــي المقابــل مـــن المتوقــع أن تمجـــأ الــدول المعنيــة إلـــى اســتراتيجية تعظـــيم الفائــدة المتبادلـــة  (ه 
إليجــاد بــدائل وحمــول مقبــول لكافــة األطــراف العمميــة التفاوضــية وتطــوير التعــاون وتعميــق 

فــي صــراعات تــنعكس عمــى نمــو التجــارة الدوليــة وتــدفق  العبلقــة القائمــة بــدال فــي الــدخول
   (.26)االستثمارات عمى كل األطراف

 رابعا: تداعيات توجهات إدارة ترامب عمى التجارة الدولية

 مواقف األطراف المعنية: -1

القت اإلجراءات التي اتخذىا الرئيس األمريكي االنتقاد والتنديد من رؤساء الدول المعنية ورجال 
األعمال، معتبرين أن سياسة الحماية التجارية التي تتبناىا إدارة ترامب تفتح الباب أمام وضع حواجز 

راء االقتصاد جمركية متبادلة لحماية مصالح كل طرف، األمر الذي يحذر منو رجال األعمال وخب
بشدة، بسبب التأثيرات الكارثية عمى التجارة الدولية، التي لن تعود حرة بالمفيوم الذي تم الوصول إليو 
بعد عقود من الزمن، بينما تؤكد ردود فعل أكثرية ساحقة من خبراء االقتصاد أن االقتصاد األمريكي 

  .نفسو مرتبط أشد االرتباط بالتجارة الحرة مع الخارج

كندا أكد رئيس الوزراء كندا عمى ىذا االتفاق القتصاد ببلده وحذر من الحماية، وشدد عمى مسألة ففي 
" أن مبليين الوظائف الجيدة عمى طرفي حدودنا تعتمد عمى التدفق السمس لمبضائع والخدمات عبر 

ول حدود في الحدود". تحظى العبلقات االقتصادية بين الواليات المتحدة وكندا، المتين تتشاركان أط
العالم بامتيازات خاصة، إذ تذىب ثبلثة أرباع صادرات كندا إلى الواليات المتحدة، فيما تعد كندا 

  .(27والية أمريكية) 71الوجية األولى لصادرات 

إن واشنطن لم تحدد إلى اآلن أىدافيا  وقد صرح وزير االقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواخاردو
ىي التي تنظم التجارة بين  تفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية "نافتا"التجارية، مؤكدًا عمى أن ا

                                                           
26 - Ibid. 
27 - http://www.bbc.com/arabic/world-38725690 
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ليست في عجمة من أمرىا لتغيير أي شيء حول االتفاقية، فالمكسيك تثق  البمدين حتى اآلن، وأن ببلده
ا لن تكون قادرة عمى فرض حواجز صارمة عمى صادراتي في أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب

إلى الواليات المتحدة في أي وقت قريب، وذلك عقب إشارة العديد من المسؤولين إلى استعدادىم لمرد 
في ألمانيا أعرب وزير المالية في عن "القمق و  .(28عمى أي إجراءات تتخذىا الجارة الشمالية ضدىم)

و"سيضطر في نياية الكبير" من تصريحاتو محذرا من أن ببلده "ستمجأ بدورىا إلى قرارات مضادة"، 
 (. 29األمر إلى العيش دون الواليات المتحدة" في حال لم يجر االلتزام بمبادئ منظمة التجارة الدولية)

فيما أوضح تقريرصندوق النقد لدولي بشأن مستجدات أفاق االقتصاد العالمي الصادر في يناير 
ة التحول نحو الحمائية والبرامج ، أن من أبرز المخاطر التي قد تتسبب في ىبوط النشاط إمكاني;615

 =.5القائمة عمى سياسات انغبلقيو. أوضح الصندوق أن تنبؤاتو أن تنمو االقتصادات المتقدمة بمعدل 
، تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين في ضوء التغيرات المحتممة ٧١٠٢% في  6و  ٧١٠٢% في 

يتعمق بالجانب الصيني قال المدير العام  و فيما (.30في موقف السياسة األمريكية تحت إدارة ترامب )
< "سمعنا أن ترامب أعمن أن ببلده ٧١٠٢يناير  ٧٢إلدارة االقتصاد الدولي بوزارة الخارجية الصينية في 

٪ ونحن سعداء جًدا بذلك، لكنو لن يكون قادرا عمى تحقيق أىدافو لمنمو االقتصادي إذا ٤ستحقق نموا 
 (. 31تجارية")دخل في نزاعات 

ل اجتماع مجموعة العشرين بمدينو ىامبورج االلمانيو اكدت الدول عن التزاميا بمواصمة القتال ضد وخبل
الحمائية وتعزيز التجارة؛ لكنيا في الوقت نفسو توصمت أيضًا إلى طريقة الستيعاب األجندة االقتصادية 

ي أنيما من بين أكثر القضايا وقد أثبتت التجارة إلى جانب التغير المناخ ،القومية الخاصة بالرئيس ترامب
المثيرة لمخبلفات في القمة عقب نقد الرئيس ترامب مؤخرًا لصفقات تجارية ولمعولمة؛ و إنيما تكمفان 

 (.32الواليات المتحدة وظائف)

 أثر سياسة إدارة ترامب الحمائية عمى حرية التجارة -2

                                                           
28- http://www.reuters.com/article/us-usa-nafta-mexico-idUSKBN163033  
29- http://www.auptde.org/Article_Files/Economic%20Report%20February%202017.pdf  
30 -http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117a.pdf 
31 -http://acpss.ahram.org.eg/News/15234.aspx 
32 - http://www.independent.co.uk/voices/g20-summit-global-economy-china-india-germany-recession-boom-bust-
a7830931.html 
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ترامب عمى حرية التجارة، عمى مدى نجاح تتوقف أثار سياسة الحماية واالنعزالية التي ينادي بيا دونالد 
إدارتو في التفاوض عمى شروط جديدة مع الشركاء التجاريين، بأقل األثار السمبية عمى أوضاع التجارة 
الدولية، بحيث يمكن لو بموجبيا تحسين الوضع التنافسي لمواليات المتحدة األمريكية في مجال التبادل 

سياسات إدارة ترامب فإن التداعيات المتوقعة عمى التجارة الدولية  التجاري.  ونظرا لعدم اليقين بشأن
 <(33)وحرية التجارة يمكن أن تتمخص في اآلتي

التعريفات الجمركية، وضريبة الحدود المعدلة التي يفكر فييا الكونجرس، ستعطل سبلسل التوريد  -أ 
ى المكسيك و الصادرات عبر الحدود، مما يقمل من الصادرات األمريكية من المنتجات الوسيطة إل

لى الواليات المتحدة  -التي تحتوي عمى قيمة مضافة كبيرة من الواليات المتحدة  -المكسيكية  وا 
 واألسواق األخرى.

ارتفاع أسعار المنتجات التي تعتمد عمى المدخبلت من المكسيك، مما يقوض تنافسية الشركات  -ب 
د في نياية المطاف، سوف تتكبد الواليات األمريكية، وحتى لو تمت إعادة تشكيل سبلسل التوري

 المتحدة والمكسيك تكاليف أكبر في اإلنتاج والتوظيف أثناء الفترة االنتقالية.

تدعم الواردات من المكسيك الوظائف األمريكية بثبلث طرق< بإنشاء سوق لمصادرات األمريكية  -ج 
وبخفض أسعار البضائع  وذلك بتوفير المدخبلت ذات األسعار التنافسية لئلنتاج األمريكي،

لممستيمكين األمريكيين، الذين بإمكانيم وقتيا إنفاق المزيد عمى المنتجات والخدمات المنتجة في 
الواليات المتحدة وتقدر دراسة حديثة أن حوالي خمسة مبليين وظيفة في الواليات المتحدة تعتمد 

ر سمبا جراء سياسات ترامب في الوقت الحالي عمى التجارة مع المكسيك، وىو حتما ما سيتأث
 الحمائية.

يعتقد خبراء أميركيون وأوروبيون كثر أن البنى التحتية البشرية والمعرفية لعدد غير قميل من  -د 
الصناعات لم تعد متوافرة في البمد بعد إزالتيا ، خاصة عقب ارتفاع كمفة اإلنتاج الداخمي عمى 

البنى التحتية، وتأىيل العاممين فأمر لن يتحقق اإلنتاج القادم من وراء الحدود، أما إعادة بناء 

                                                           
33 - Mark Stout, "The danger of inadvertent war in the next four years", War on the Rocks, November 16, 2016, accessible at: 
http:// warontherocks.com/author/mark-stout/ 
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نما يحتاج إلى عقدين من الزمن عمى األقل دون ضمانة مسبقة  خبلل سنوات قميمة، وا 
 (. 34بالنجاة)

حتى الصناعات األمريكية الكبرى مثل السيارات مرىونة بدورىا إلى القطع العديدة التي تأتييا من  -ه 
يارات وىذا ما سيحصل أيضا في حال وقف توريد آالت الخارج، ودون ذلك سيتوقف انتاج الس

 متطورة من ألمانيا أو مواد خام من الصين إلى المصانع والمؤسسات األمريكية. 

يعتقد الخبراء أن فرض ضرائب جمركية عمى الصادرات إلى الواليات المتحدة ىو سيف ذو حدين  -و 
سيتعرض االقتصاد األمريكي بدوره إلى  ألن الدول المتضررة ستعامل األمريكيين بالمثل، وبالتالي

ضرر كبير. ويرون "أن عالما دون تجارة كافية يعني جزئيا أسعارا مرتفعة عمى البضائع لغياب 
المنافسة". ويضيفون أن فرص العمل الجديدة التي ستنشأ ستختفي كمما تراجع الطمب عمى 

  .انتاجيا في السوق الداخمية

جراء مزيد من من المتوقع أن تقوم الصين بات -ز  خاذ إجراءات مضادة، مثل فرض ضرائب مماثمة، وا 
تخفيض قيمة عممتيا. ىذه اإلجراءات المتبادلة ستفضي إلى الدخول في حرب اقتصادية بين 
البمدين، وحرب عمبلت تنتج تراجعا في التجارة الدولية واالستثمارات، وتدخل العالم في دوامة 

 ى ارتفاع معدالت التضخم.تخفيضات نقدية لمعمبلت مما يؤدي إل

و قد استخدم ترامب قضية تايوان والتنازل عن مفيوم صين واحدة، كأداة من أدوات الضغط األمريكية 
بيدف انتزاع تنازالت اقتصادية وتجارية من الجانب الصيني، مما أثار الشكوك عن احتماالت مواجية 

 أمريكية صينية، وفقا لعده توجيات وىي<

تنطوي اإلجراءات الحمائية والجمركية ضد الصادرات الصينية إلى السوق األمريكية عمى تعقيدات،  -5
منيا اإلضرار بالشركات األمريكية الكبيرة العاممة داخل الصين وتضرر صادراتيا من السمع 

 .المصنعة داخل الصين إلى السوق األمريكية ذاتيا

درجة من المرونة من جانب الحكومة الصينية،  من جانب آخر يمكن أن يمقى الضغط األمريكي -6
بيدف محاولة انتزاع مكاسب أو تنازالت أمريكية مقابمة فيما يتعمق بالقضايا األمنية والسياسية، أو 
عمى األقل إعادة السياسة األمريكية إلى ثوابتيا التقميدية من حيث استمرار التمسك بمبدأ صين 

                                                           
34 - http://www.auptde.org/Article_Files/Economic%20Report%20February%202017.pdf 
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يما يتعمق بالنزاع حول الجزر والسيادة في بحر الصين واحدة، أو تبني موقف أكثر حياًدا ف
 الجنوبي.

دول شرق آسيا المطمة عمى المحيط اليادي، والتي ترتبط عممتيا بالعممة الصينية نتيجة  -7
الستخداميا مكونات إنتاج صينية، ستوجو اىتماميا بدال الواليات المتحدة األمريكية، إلى اتفاقية 

والتي تضم ستة عشر بمدا منيا تسعة  ،(RCEP) ية التي تقودىا الصينالشراكة االقتصادية االقميم
دول من شرق آسيا، وىي )بروناي، كمبوديا، اندونيسيا، الوس، ماليزيا، ماينمار، الفمبين، سنغافورة، 
تايمند وفيتنام(، فضبل عن )استراليا، الصين، اليند، اليابان، كوريا الجنوبية ونيوزلندا(، وىو ما 

 .(35الصين من كتابة قواعد التجارة في المستقبل آلسيا) سوف يمكن

التوجيات التي تتبناىا إدارة ترامب تمثل ارتدادا عن سياسة الحرية التجارية، وتثير الشكوك حول  -8
مستقبل حرية التجارة الدولية. إن خطوة حماية وحيدة تتخذىا دولة ما يمكن أن تؤدي إلى انتقام 

لى فقدان الثقة في نظام تحرير التجارة واالنزالق نحو مشاكل اقتصادية خطيرة  دول أخرى بسيولة وا 
 يعاني منيا الجميع بما في ذلك القطاعات المحمية أصبل، فيصبح الجميع خاسرين. 

السياسات النقدية واإلجراءات الجمركية التي من المنتظر اتخاذىا تقود إلى التضخم تؤدي بالضرورة  -9
يترتب عمى ذلك تباطؤ االستثمارات من جية وتفاقم خدمة الديون من إلى ارتفاع أسعار الفائدة، و 

جية أخرى، عندئذ ييبط االستيبلك في جميع أنحاء العالم ويتراجع النمو ويزداد معدل البطالة 
 ويرتفع مستوى الفقر.

د يتحسب الشركاء التجاريين الواليات المتحدة ليذا التطور في السياسة االقتصادية األمريكية، ويع -:
أزمة كل طرف أوراقو وترتيباتو استعدادا لمواجية السياسة الجديدة لمواليات المتحدة، وىو ما ينذر ب

اقتصادية عالمية جديدة ال تقتصر انعكاساتيا عمى الواليات المتحدة وشركائيا التجاريين فقط، ولكن 
 عمى مجمل النظام االقتصادي العالمي.

الدول التي تعتمد عمى الواردات في تمبية دابير، وبخاصة الكثير من الدول ستقع ضحية ليذه الت -;
احتياجاتيا، وذلك نتيجة  إلى الزيادة المتوقعة في التضخم نتيجة حرب العمبلت، إذ أن ارتفاع 

   التضخم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في األسعار، ويؤثر حتما عمى االقتصاديات الضعيفة

                                                           
35- https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0003.html 
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إلى انسحابيا من منظمة التجارة العالمية، وسواء  تصعيد التيديدات األمريكية يمكن أن يؤدي ->
انسحبت الواليات المتحدة من المنظمة أم لم تنسحب منيا، سوف تؤثر سياستيا التجارية تأثيرا 

 (.36في تنظيم التجارة الدولية) بالغا

  الخاتمة

الواليات المتحدة ىي االقتصاد األول في العالم، والقوة الرئيسية وراء بناء نظام اقتصادي عالمي جديد بعد 
الحرب العالمية الثانية قائم عمى تكامل األسواق، تخفف فييا قواعد التجارة، وتمغى فييا السياسات 

دبموماسية األمريكية،  لتعزيز مبادئيا الحماية، وتفتح فييا األسواق. كانت التجارة الخارجية احدى وسائل ال
طبلق يد الواليات المتحدة لمتدخل  االساسية في نشر االصبلحات االقتصادية في جميع أنحاء العالم، وا 

النظام الدولي ونظام الميبراليو التجارية يواجيان اآلن أكبر التحديات منذ نياية الواسع في الشؤون الدولية.ف
غموض يحيط بمستقبل ىذا النظام ، وىو االمر المرتبط كثيرا بقرارات ترامب الحرب الباردة. فبلزل ال

السياسية وردود الفعل الدولية ليم، فالشركات الخاصة والتحالفات لعبت أدوارا رئيسية في عصور سابقو، 
لي كما أن التجارة الدولية لم تكن حرة تماما حتى خبلل صعود الميبراليو التجارية.حيث ان النظام الدو 

الميبرالي اليوم مرتبط بحريو تدفق األفكار واالفراد والسمع والخدمات عبر الحدود، فإن العديد من الدول 
تتبع سياسات تيدف إلى تعزيز صناعاتيا الوطنية، ومن ثم و مع صياغة السياسة الخارجية واالقتصادية، 

النسبية الفريدة وتمبية التحديات  يجب عمى كل دولة أن تختار مزيجا من النيج التي تستفيد من مزاياىا
 .(37)الخاصة في الوقت الراىن

وقد يسعى ترامب الى الحفاظ عمى النظام الدولى الذى تقوده الواليات المتحدة في ظل اقتراح يدفعو لمزيجا 
خاصا من السياسات لتقديم خدمة افضل لمعمال والعائبلت االمريكية المتوسطة. حيث انو كان بإمكانو 

جميع أدوات السمطة األمريكية، كما نصح اصحاب المذىب التجاري بطرق مشابية أو مختمفة  استخدام
تماما عن أوباما، لجعل الواليات المتحدة أكثر قدرة عمى المنافسة في ىذا النظام، ومساعدة أولئك الذين 

سات الدولية التي ليسوا قادرين عمى جني ثمارىا. ويمكنو اقتراح أفكار جديدة لتعزيز التحالفات والمؤس
ساعدت عمى إبقاء الواليات المتحدة في مأمن من التيديدات الخارجية. أو أنو يمكن أن يضع مبلمح 

                                                           
36 -http://arabic.euronews.com/2017/01/23/trump-scraps-trade-deal 
37 - Needham,Vicki, “Trump Says He Will Renegotiate or Withdraw from NAFTA,” The Hill, June 28, 2016, 
http://thehill.com/policy/finance/285189-trump-says-he-will-renegotiate-or-withdraw-from-naftawithout-changes . 
And look: http://www.bbc.com/arabic/business-38714320 
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جديده لمقيادة األمريكية لمنظام الدولي الميبرالي، وقد يختمف بشدة مع سابقيو الذين يعودون إلى ريجان، 
الواليات المتحدة في العالم. عمى ىذه الجبية، ويتبعون نيجا أكثر اتساقا مع المذىب التجاري تجاه دور 

 ستتيح استراتيجية األمن القومي القادمة إلدارة ترامب فرصة ىامة لتوضيح الرسائل المختمطة لترامب.

وكما الحظ العديد من المعمقين، فإن العبلقة بين الخطابات السياسيو ووواقع تمك السياسات إلداره ترامب 
مرحمو التقييم إلى حد بعيد، فيي بالنسبة لمكثيرين في الداخل والخارج تعد من  ال تزال غير مؤكدة و في

الجوانب المربكة، فعمى الرغم من أن ترامب يطرح بشكل صريح الفوائد التي تعود عمى الواليات المتحدة 
يسافرون إلى بالتزاميا تجاه الحمفاء التقميديين، بما في ذلك العبلقات التجارية معيم، فإن كبار مستشاريو 

العالم مؤكدا ليؤالء الحمفاء أنفسيم أن الواليات المتحدة ال تزال ممتزمة بيذه التحالفات والعبلقات. وبالتالي 
يمكننا تقييم وجيو نظر إدارة ترامب لتوضيح مواقفيا من خبلل تحميل وجيات نظرىا عمى ثبلثة أسئمة 

 التاليو<

االقتصادية واالستراتيجية  فالتجارة كانت منذ فترة طويمة ركيزة أوال< ىل ينظر إلى التجارة من الناحيتين 
أساسية في استراتيجية الواليات المتحدة لتعزيز الرخاء المشترك وتعزيز العبلقات مع الدول الديمقراطية 
األخرى التي تتقاسم المصالح والقيم األمريكية. ليس كل العبلقات التجارية ىي نفسيا، وليس كل العبلقات 

ي مجرد معامبلت. وكما ىو واضح في استراتيجيات األمن القومي التي توالت منذ فتره ريجان ألوباما، ى
فإن الواليات المتحدة تنظر دائما إلى مسائل التجارة من منظور اقتصادي واستراتيجي. و التساؤل ىنا ىل 

ولكن أيضا كوسيمة لتعزيز إدارة ترامب ستتبع نفس األمر  ليس فقط كوسيمة إلثراء الواليات المتحدة 
ذا كان األمر كذلك، فإن ذلك يمكن أن يقطع شوطا طويبل في طمأنة الحمفاء الذين طال  شركائيا  وا 
ذا لم يحدث ذلك، فإن ذلك  أمدىم بأن الواليات المتحدة ال تسير بعيدا، وتركيم لمبحث عن شركاء جدد. وا 

 يمكن أن يمثل بالفعل نقطة تحول تاريخية.

ثانيا< ما ىي استراتيجية اإلدارة الشاممة لمواليات المتحدة لمتنافس بشكل أكثر فعالية مع الصين وغيرىا من 
القوى االقتصادية عمى المدى الطويل وفي ظل ان ضمان نجاح ىذه االستراتيجية في نياية المطاف يعود 

ىناك اتجاه في قطاعات رئيسية عبر العمال والعائبلت األمريكية  ومن الواضح أن بالفائدة عمى متوسط 
قطاعات سياسية واسعو إلجراء حوار مدروس حول ما سيتخذ لمساعدة أولئك الذين يكافحون في االقتصاد 
العالمي المتكامل واآللي اليوم. ويشمل ذلك رفع األجور الراكدة، واستعادة الحراك االجتماعي، والتنافس 
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ولوجيات الجديدة، والحفاظ عمى السمع والخدمات االستيبلكية في مع فقدان الوظائف بسبب العولمة والتكن
 متناول الجميع.

إن إجراء محادثة صادقة بشأن ىذه المسألة ينطوي عمى تجاوز الضرائب الواعدة األقل، وخفض التنظيم، 
 وتحسين الصفقات التجارية لبلعتراف بالمفاضبلت الصعبة. وفي سياق استراتيجية األمن القومي، يعني
ذلك تجزئة االستثمارات التي يمكن أن تقوم بيا الحكومة األمريكية لتعزيز قدرتيا التنافسية االقتصادية 
)عمى سبيل المثال، في البنية التحتية الوطنية، والتعميم، والتدريب عمى العمل( مع التكاليف التي يجب أن 

وىذا يعني االعتراف صراحة بأن الواليات  تتحمميا أو يمكن تجنبيا بالنسبة لمعمميات العسكريو في الخارج.
المتحدة لدييا مزايا تنافسية ضخمة في اقتصاد عالمي مفتوح ومتكامل، مع تكريس اىتمام خاص 
لمصناعات التي تخسر. وىذا يعني التوصل إلى اتفاق مع مسائل المعاممة بالمثل. إن مطالب الواليات 

ا أيضا؛ وبالمثل، فإن أي تدابير حمائية تتخذىا الواليات المتحدة المشروعة لآلخرين تأتي مع التزاماتي
 المتحدة من المرجح أن تمبى في الخارج برد يمكن أن يكون لو عواقب وخيمة عمى النمو االقتصادي.

لمتعاون البناء مع الصين وغيرىا من القوى الكبرى لتعزيز المصالح  كيف تخطط إدارة ترامب  :ثالثا
المتبادلة، كما تتنافس معيا في وقت واحد  فكيف سيحافظ عمى سبلمة الواليات المتحدة عمى المدى 
الطويل دون االستثمار في المؤسسات واالتفاقيات الدولية التي صممت في البداية لمنع نشوب حرب 

د اعترفت اإلدارات السابقة لترامب بأن الدول ال تممك دائما مصالح مشتركة وتتعاون في عالمية ثالثة  فق
وقت واحد كشركاء وتنافس منافسييا. ولضمان أن تظل ىذه المنافسة سممية، وافقت جميع الدول المشاركة 

ن فاذ في ىذا النظام عمى دفعيا ضمن حدود إطار متفق عميو. وقد أنشأوا مؤسسات وآليات لرصد وا 
االمتثال لمقواعد المتفق عمييا. وقد تولت الواليات المتحدة، مسؤوليات خاصة لضمان بقاء ىذا اإلطار. 

 ويعني ذلك توظيف جميع أدوات السمطة الوطنية لمدفاع عن ىذا اإلطار، مع تقييد ممارسة تمك السمطة.

ن ممتزمون أو يتحممون وىناك عده اسباب عمى الواليات المتحدة أن تطرحيا عما إذا كان اآلخرو 
مسؤولياتيم عمى نحو كاف، ال سيما روسيا والصين. وسيواصل آخرون أيضا اإلشارة إلى أوجو تضارب 
رئيسية في دور الواليات المتحدة في الدفاع عن اإلطار وااللتزام بو. ولكن كانت الواليات المتحدة تشكك 

تصر عمى أنيا تتصرف ببساطة وتتعامل مع في حكمة اإلطار نفسو، وتخمت عن مسؤولياتيا الخاصة، و 
ذا  نفس الدول األخرى، ثم يمكننا أن نتوقع نفسو في المقابل، ومع ذلك تيديد حرب متكررة وربما كارثية. وا 
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رأت إدارة ترامب أنيا تستطيع اتباع نيج تجاري جديد مع تجنب ىذه النتيجة، فإن استراتيجية األمن 
 ا لشرح كيفية ذلك.القومي المقبمة ستكون مكانا جيد
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 تحديات األمن القومي الجزائري بعد الحراك العربي

Les défis de la sécurité nationale de l’Algerie après les mouvements 
populaires arabes 

 الباحثة: ليمى كرفاح                                             

 -الجزائر-السياسية المدرسة الوطنية العميا لمعموم                                                              

lily-star2011@live.fr 

 ممخص:

م. بحيث أّن سيولة األحداث تنتج إلى حّد اليوم 2010لمجموع الوقائع التي تعرفيا المنطقة العربية منذ نياية  ة ىذا المقال سيعكس قراء        
وضى ديناميكية جيوسياسية إقميمية ودولية؛ أفضت إلى أشكال من الفوضى والحروب الداخمية. ىذا المشيد االستراتيجي الذي يّتسم بمزيد من الف

ئر تعيش تحدّيات حقيقية أمام ضمان أمنيا واستقرارىا. ولفيم الوضع الراىن لممنطقة العربية؛ البد من التركيز عمى جميع يجعل من الجزا ولالستقرار
ر واألزمات العوامل داخمية كانت أو خارجية، مباشرة أو غير مباشرة، والتي استثمرت في البيئة السياسية العربية؛ األمر الذي جعل منيا بؤرة لمتوت

المدى. ال يخفى عمى أّي كان أّن الجزائر ليست بمأمن عن ىذه االنعكاسات الخطيرة التي يفرزىا المشيد االستراتيجي لما بعد الحراك البعيدة 
ل نت والتزاالعربي. مما يضع الجزائر مباشرة أمام تيديدات استراتيجية؛ والتي تستوجب ضرورة الّتفكير بجدّية لمواجيتيا. وباعتبار أّن الجزائر كا

ية، كان منطقة حيوية لمختمف القوى الدولية خاصة في القرن الواحد والعشرين؛ الذي ازدادت فيو حّدة التنافس االقتصادي في ظل العولمة الرأسمال
لمدولة  ضرورة تبني استراتيجية تأخذ في االعتبار كل السيناريوىات التي من شأنيا زعزعة األمن واالستقرار الداخمي-أي الجزائر-البد عمييا

عمى الجبية الجزائرية. وال يتحقق ذلك إاّل باتخاذ مقاربات عممية ودراسة واقعية وموضوعية وتاريخية لمنسق اإلقميمي والدولي لمجزائر مع التركيز 
 الداخمية. 

 الكممات المفتاحية: األمن القومي، الحراك العربي، االستراتيجية األمنية، التحديات، الجزائر

Résumé : 

Cet article est une analyse des évènements qu’a connus le monde arabe depuis la fin de l’année 
2010. En effet, l’enchaînement des faits a provoqué jusqu'à ce jour, dans une certaine mesure, une 
dynamique géopolitique tant au niveau régional qu’à celui international, ce qui a généré une multitude de 
formes de chaos et de guerres internes. Ce paysage stratégique se caractérise par plus d’anarchie et 
d’instabilité, d’une façon à mettre l’Algérie en face de réels défis pour assurer sa sécurité et sa stabilité. Et 
pour mieux comprendre la situation actuelle du monde arabe, il est indispensable de se focaliser sur 
l’ensemble des facteurs intérieurs et extérieurs, directs et indirects liés à l’environnement politique arabe, qui 
ont transformé cette région en un foyer de tensions et de crises. Ainsi, L’Algérie n’est pas à l’abri de ces 
répercussions néfastes générées sur la scène stratégique de l’après-printemps arabe. De telle sorte que, 
l’Etat algérien soit amené à faire face à des menaces stratégiques, c’est pourquoi la lutte contre ces dernières 
mérite une sérieuse réflexion. En outre, l'Algérie est depuis toujours une région vitale pour les différentes 
puissances internationales, en particulier au XXIe siècle, celui-ci se caractérise par l’accroissement de la 
concurrence économique à l’ère de la mondialisation capitaliste. En conséquence, l’Algérie est appelée à 
adopter une stratégie qui prend en considération tous les scénarios possibles qui pourront porter atteinte à la 
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sécurité et la stabilité intérieure du pays. Tout cela n’est possible que par l’adoption des approches 
scientifiques et une étude réelle, objective et historique du système régional et international, tout en se 
concentrant sur le front intérieur. 

Les mots clés :La sécurité nationale, les mouvements populaires, la stratégie sécuritaire, les défis, l’Algerie 

 مقّدمة:

يعتبر الحراك العربي من بين القضايا السياسية المتشابكة خاصة في خضم الّكم اليائل من      
الت استراتيجية مازالت سياقاتيا التحميالت المتناقضة، وحتى بمعزل عنيا؛ ألّن الحراك العربي أفرز تحوّ 

 ممتدة وتداعياتيا متفاعمة، وتأثيراتيا متنقمة.

وفي خضم ىذا الغموض والتحميالت المتناقضة فيناك من ىتف ليذا الحراك عمى أساس أّنيا ثورات؛ 
عمى خطى الثورة الفرنسية التي أدخمت فرنسا؛ بل وأروبا في عصر جديد في نياية القرن الثامن عشر. 

ناك من يرى أّن ىذا الحراك ما ىو إاّل مؤامرة غربية ضمن سيرورة تاريخية تبدأ من اتفاقية سايكس بيكو وى
إلى مشروع الشرق األوسط الجديد الذي تبنتو االستراتيجية االمريكية بدءا باحتالل العراق كتمييد لو. 

حراك واالختراق الدولي أو وىناك من يتبنى موقفا وسطا بحيث يجمع بين توفر األرضية لقيام ىذا ال
التوظيف الخارجي ليذا الحراك. والجتناب التحّيزات الفكرية واأليديولوجية والتفكير بذىنية التمنيات 

القول أّن الحراك العربي ىو عبارة  كّم معتبر من الوثائق، أصبح باإلمكان والعواطف، وبعد االّطالع عمى
حداث لمعرفة األسباب لك كان لزاما تشريح ىذه األجيواستراتيجية. لذعن عممية ذات مدخالت ومخرجات 

  .انعكاساتيا الخطيرة عمى أمن واستقرار الجزائر الكامنة وراءىا واألىداف المرجوة منيا. مع التطّرق إلى

 أىمية البحث:

تضيات بناء تكمن أىمية الموضوع في األمن ذاتو، بحيث أّن عمى الجزائر إعادة ترتيب أولويات مق    
أمنيا، خاصة مع التحوالت االستراتيجية بعد الحراك الذي عرفتو المنطقة العربية ودخوليا في مزيد من 
الفوضى، لذلك يستوجب عمى الجزائر وضع استراتيجية أمنية شاممة تتضمن كل مستويات األمن، الحتواء 

 كل التيديدات والتحديات التي يفرزىا النسق اإلقميمي والدولي.

 الدراسة: شكاليةإ

أفرز الحراك العربي العديد من التحوالت االستراتيجية سواء أمنية اجتماعية سياسية، قد يتم االستثمار      
واليوم تجد المنطقة نفسيا أمام فاعمين جدد من غير الدول، كالجماعات المسمحة غير الخاضعة فييا 

التي أصبحت في متناول االثنيات مما أدى إلى تفعيل  واألسمحةلمدولة، وعصابات الجريمة المنظمة 
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الشوائج الطائفية مما يزيد من تأكيد سيناريو فشل الدول باإلضافة إلى تنظيم داعش الذي يضاف إلى 
 تنظيم القاعدة. 

من الطبيعي أن تؤثر ىذه الفوضى عمى الجزائر باعتبارىا تقع عمى امتداد ىذه المنطقة، لذلك فإّنو      
بانتقال السالح وانتشار الجماعات اإلرىابية...، ما يبعث عمى بحث استراتيجية لمواجية مجمل  وذلك
كيف لمجزائر أن تضمن أمنيا في ظل لذلك كان لزاما أن ننطمق من السؤال التالي: يات األمنية؛ التحدّ 

 الفوضى التي أفرزىا المشيد االستراتيجي لمحراك العربي؟

 فرضية الدراسة:

الحراك العربي ميددات أمنية جديدة تقتضي عمى الجزائر إعادة النظر في استراتيجيتيا األمنية من أنتج 
 أجل تأمين المجتمع والدولة.

 منيج البحث:

يستخدم المنيج الوصفي في دراسة األوضاع الراىنة من حيث خصائصيا، المنيج الوصفي التحميمي:   
لك، كما أّن المنيج الوصفي يشمل في كثير من األحيان عمى أشكاليا، عالقاتيا والعوامل المؤثرة في ذ

عمميات التنبؤ لمستقبل الظواىر التي يدرسيا الباحث، لذلك فإّن المنيج يساعد الدراسة عمى رصد ومتابعة 
ف عمى مضمونيا وطبيعتيا وكذلك يساعد الدراسة عمى الوصول إلى نتائج دقيقة لمظاىرة من أجل التعرّ 

 عمى فيم الواقع وتطويره. وتعميمات تساعد

 إشكالية تحديد المفاىيم: (1

الواضح أّن الدراسة قد استعانت بمصطمح الحراك بدل الثورة ألسباب تحميمية تّم التوّصل إلييا          
كذلك من من خالل االطالع عمى مجموعة من الوثائق والتقارير، وكذلك بعد تشريح لمفيوم الثورة، و 

 دوار الفاعمة في مسار الحراك العربي. واألخالل استقراء الواقع 

"التحّول المفاجئ والعنيف الذي ال يتوقف إاّل عند تحقيق  إّن الثورة بمفيوميا المعاصر تعني:        
ىدف معين يشتمل عمى الجّدة، بحيث يمّس جميع الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

حراك شعبي"؛ ويتضمن في المشروع الذي تحممو الثورة الجّدة، الذي البد  لمجتمع ما، ويتم ذلك بواسطة
 من تحقيقو. لذلك البد من أن ننفي مصطمح الثورة عمى تمك التي لم تكتمل. 
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الثورات الكبرى بأّنيا: "ذلك التحّول السريع، الكامل    Samuel Huntingtonيعّرف صامويل ىنتغتون 
نية االجتماعية، والمؤسسات السياسية، والممارسات الحكومية، والقيادات والعنيف الذي يمّس القيم، الب

  1السوسيوسياسية".

منو يتبّين أّن الثورة ىدفيا التغيير اإليجابي حسب تصورات أفرادىا، بحيث يقول المؤرخ األمريكي كرين 
 2الكثيرون".ره أّن الثورات تولد من األمل عمى عكس ما يتصوّ :"Crane Brintonبرينتون 

ويعود ىذا التركيز عمى تحديد المفاىيم إلى أّنو يعّد ضروريا لمتعّرف عمى أبعادىا ومجاالتيا     
سعى إلى بناء فكار وتوضيح مقاصدىا. بمعنى أّن ىذه الدراسة ال تومدلوالتيا مما يسّيل صياغة األ

مشروع مفيومي؛ إاّل أّن الحقائق تبقى موضوعية والتي تبقى مجرد بيانات عن الظواىر. ىذا األمر الذي 
 عمى رصد حقيقة الظاىرة محل الدراسة.  ّرق إلى تحميل مفيومي مما يساعدلى التطأدى إ

 3:دّعم ىذه الرؤية بما قالو طارق رمضانت

" البعض يستعمل ثورة وربيع، وأنا استعمل كممة انتفاضة ألسباب متعددة، أوال ألني أعتقد أننا نعيش 
ثورات منتيية يمكنني حتى أن ألمس في بعض الوقائع أّن األمر يتعمق بثورات مسروقة أي اّن ىناك 

ىذا ما أكرره دائما انتفاضات سرقت. ثم إنني ما زلت أضع عالمة استفيام أمام مصطمح الربيع العربي، 
في تحميالتي ال أبالغ كثيرا في التفاؤل، أقصد أّن ىناك مجموعة من المسائل التي يجب التوقف 

 عندىا."

بمعنى أّن الثورة عند طارق رمضان تتحدد وفقا لنتائجيا. بقدر ما كان االختالف حول تحديد حقيقة ما 
ضات، كذلك كان االختالف حول األسباب م بين ثورات وانتفا2011حدث في المنطقة العربية منذ 

 والعوامل التي أدت بيذه المنطقة أن تعرف مثل ىذه األحداث والتي تعتبر منعطفا تاريخيا في المنطقة. 

دت طبيعة ىذا الحراك العربي عمى أّنو عممية جيواستراتيجية استفادت من حدّ  وبما أّن العديد من القراءات
وب المنطقة، لذلك يمكن تحديد مجمل ىذه األسباب الداخمية والتي ترتبط حقيقة األوضاع التي تعرفيا شع

 أساسا في سوء األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

 تفسير الحراك العربي )بين األسباب الداخمية واألسباب الخارجية(: (2
                                                           
1
- Samuel Huntington, political order in changing societies, New Haven and London, Yale university press, 

1968, p264. 

.2009، دار الفارابي ،بيروت :1ط ،ترجمة سمير عبد الحميم الجمبيتشريح الثورة،  كرين برينتون، - 2 
3
- Tarik Ramadan, révolutions arabes ont été planifiées par les américains, conférence organisée au canada, 

le 7/9/2011, publié sur le site http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/tariq-ramadan-les-revolutions-32703, 

consulté le 20/12/2016. 

http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/tariq-ramadan-les-revolutions-32703
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 :العوامل الداخمية 

م، حول 2010تعددت المقاربات والتفسيرات لألحداث التي تعرفيا المنطقة العربية منذ أواخر سنة         
طبيعة وأسباب الحراك العربي، إاّل اّن ىناك مجموعة من العوامل الداخمية التي تّم االستثمار فييا، في 

 ظل عممية جيواستراتيجية إلعادة صياغة الخارطة السياسية لممنطقة العربية.

سبب الغرب يقول روبرت كابالن أّن الشعوب العربية لم تنتفض بسبب المأزق الفمسطيني، ولم تثر ب  
ىدار الكرامة في مجتمعاتيا الداخمية ما ثارت ضّد البطالة والطغيان وا   رمريكية بقدوالواليات المتحّدة األ

 4وىذا ما يشّكل الموجة من التغيير في تاريخ الشرق األوسط.

لى حّد بعيد ىي مجّسدة          فسياسيا يمكن ترجمة ىذه األسباب في طبيعة الدولة العربية بحيث أّنيا وا 
في شخص الحاكم، األمر الذي جعل منيا أداة في يّد النخبة الحاكمة. كما تتمّيز بعض من ىذه الدول 

الدول قامت بإنشاء مزيد بعدم اكتمال بنائيا المؤسسي وتبقى ليبيا خير مثال عمى ذلك. إاّل أّن معظم ىذه 
 ؛ة وضعيفة سواء ما يتعمق في خمق عالقة مع مجتمعيامن المؤسسات ورغم ذلك تبقى دول فاشمة ىشّ 

خاصة في ظل غياب مشروع مجتمع الذي يرّكز عميو المفيوم المعاصر لمدولة. مما أدى إلى إضعاف 
مية مما جعل من الدولة تواجو بيئة من الطائفية والقب الشوائجروح المواطنة األمر الذي أدى إلى تحفيز 

 التحّديات والتي تؤثر عمى بقائيا.

تبقى ىذه الدول العربية فقيرة سياسيا بمعنى أّنيا نسخة عن الدولة األمة التي تأّسست في أوروبا، والتي 
كانت وليدة ظروف وبيئة معينة، وينعكس ىذا األمر في طبيعة قوانينيا ودساتيرىا التي ال تراعي 

 صوصية مجتمعاتيا. خ

اسي، الذي يتوقف عمى مؤشر االستقرار السيفات األمم المتحّدة لمدول التي تعتمد عمى وفقا لتصني      
زاعات العسكرية، النزاعات الداخمية، العنف السياسي، والتعديالت الدستورية، ثنية، النّ التوترات اإل

 5تصنيف األنظمة العربية أنظمة سياسية غير مستقرة.واالنقالبات العسكرية، االضطرابات االجتماعية، تّم 
 د بدرجة الشرعية. أغمب األنظمة القائمة فاقدة لمشرعية، بحيث أّن طبيعة الدولة تتحدّ ف

ة تعتمد عمى العائدات النفطية، مما جعميا غمب الدول العربية دول ذات طبيعة ريعيّ اقتصاديا تعتبر أ     
ل لم تنجح حتى في استثمار العائدات الريعية لخمق التنمية الحقيقية تخفق في تنويع مصادر الدخل، ب

                                                           
4
- Robert D .Kaplan, « The new Arab world order », Foreign policy, 28, January 2011, http:// 

www.foreignpolicy .com/articles/28/01/2011 the new Arab_ world_ order.   
5
- United Nation Program, humain développement Report 2008, p65-72. Disponible sur 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/268/hdr_20072008_en_complete.pdf, consulté le 10/07/2017 à 15h 

30min. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/268/hdr_20072008_en_complete.pdf
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التي تتوقف عمى تنويع القاعدة اإلنتاجية. ىذا األمر جعميا تواجو أزمات بفعل انخفاض أسعار النفط 
كما تعاني ىذه الدول    )الجزائر حاليا( األمر الذي يجعميا في مواجية أزمات اجتماعية محتممة وأكيدة.

رتفاع مؤشر الفساد والذي يعّرفو البنك الدولي عمى أّنو " إساءة استعمال الوظيفة العامة لمكسب من ا
جراء طرح ب أو ابتزاز رشوة لتسييل عقد أو إالخاص؛ فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طم
الستفادة اوي لكات أو أعمال خاصة بتقديم رشلمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشر 

من سياسات أو إجراءات لمتغمب عمى منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يمكن لمفساد أن 
و سرقة أموال إلى الرشوة وذلك بتعيين األقارب أيحدث عن طريق استعمال الوظيفة العامة دون المجوء 

ىذا التعريف لمبنك الدولي يعتمد عمى مؤشرين أاّل وىما الرشوة، باإلضافة إلى االستحواذ  6الدولة مباشرة."
عمى المناصب اإلدارية والحكومية لألقارب وأفراد عائمة المعنيين باإلضافة إلى االستحواذ عمى المال 

 العام.

في يد النخبة لمسيطرة عمى كما يرتبط الفساد باعتباره ظاىرة مرضية بالدولة الريعية، عندما يصبح أداة 
س لحكم سيء من خالل تزاوج ثنائية السمطة والثروة؛ أين يتم توجيو ىذه الثروة لخدمة الثروة، وبالتالي يؤسّ 

فئة معينة وبالتالي تجاىل المصمحة العامة. وىنا تظير األمثمة بارزة في حاالت مثل الجزائر وليبيا 
 ع واستفحال مسببات األزمة.وغيرىا. ىذا األمر أدى إلى تفاقم األوضا

بالمئة أي ما  14.4نسبة  2005تعاني أغمب ىذه الدول من ارتفاع البطالة، حيث بمغت في سنة      
. وتختمف 8عامل أجنبي" 3.5، باستثناء ليبيا التي تستقبل حوالي7ل عن العملمميون متعطّ  17يعادل 

مميون  51العربية بحاجة إلى استحداث حوالي  نسبة البطالة من دولة إلى أخرى؛ لكن حقيقة فإّن الدول
ة بين م. ويالحظ وجود تباين كبير في معدالت البطال2020منصب شغل لمقضاء عمى البطالة بحمول 

 42بالمئة في الكويت؛ بينما تصل في تونس إلى  11ذ تنخفض إلى نحوالشباب في الدول العربية، إ

                                                           

، ص 2004، نوفمبر 309مجمة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية العدد  ، مفيوم الفساد ومعاييره،محمد عبد الفضيل - 6  
34،35. 

 
، )د، ت(، العربيةالتقرير العربي األول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول منظمة العمل العربية:  -7

http://wwwalolabororg/wp_content/uploads،  العاشرة صباحا. ، عمى الساعة 15/10/2016في تّم االطالع عميو 
8
- Eric Denécé، la grande illusion des révolutions arabes (la face cachée des révolutions arabes)، centre 

français de recherche sur le renseignement، Ellipes Edition marketing, 2012, p 13.  
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ي البمدان األقل نموا والتي تعاني من الصراعات، وييدد بالمئة. بحيث يبدو الوضع حرجا بصورة خاصة ف
 9ارتفاع مستويات البطالة بين الشباب تماسك النسيج واالستقرار االجتماعي في المنطقة.

مع ضرورة اإلشارة إلى أّن دول المنطقة تعاني من انتشار واسع لمفقر، حيث بمغت قيمة مؤشر الفقر 
ن عمان ومصر والمغرب وجزر القمر والسودان واليمن وموريتانيا بالمئة في كل م 30البشري، أكثر من 

 10وجيبوتي.

 يمكن تحديد محركات مشتركة بين جميع دول المنطقة التي أّدت إلى الحراك الذي عرفتو ىذه الدول وىي:

 بروز جيل جديد من الشباب المتعّمم والطموح لحياة أفضل.-

إلى الاّلعدالة في توزيع الثروة، مما خمق فجوة بين أفراد التيميش االقتصادي واالجتماعي والذي يعود -
 المجتمع.

 غياب الحريات السياسية أدى إلى قير سياسي واجتماعي.-

 :العوامل الخارجية 

بالنسبة لمعوامل الخارجية فتستنبطيا الدراسة من خالل استقراء الواقع وباالعتماد عمى مجموعة          
مع التذكير أّن  .بعد سيّتم فيمامخطط أمريكي ألىداف معينة الحراك ما ىو ّإاّل من الوثائق التي تؤّكد أّن 

التحميل سيكون وفق مقاربات، ألّنو وحسب تعبير طارق رمضان أّن كل ىذه المواقف السياسية ال يمكن 
ى من فيم شيء منيا؛ إذا لم نقرأ معيا المصالح االقتصادية والجيواستراتيجية اإلقميمية والدولية بمعن
فيذا  .11الضروري القيام بقراءة ثالثية األبعاد سياسية، اقتصادية، وجيواستراتيجية ألّن كل شيء مرتبط

 التحّول ىو نتاج لعممية أمريكية تستيّدف تغيير المالمح السياسية لممنطقة. 

م في حربو عمى العراق يقول أّن ىذه مقّدمة لحركة واسعة لدمقرطة 2003االبن في  جورج بوش     
المنطقة، األمر الذي أّدى إلى تعبئة كل الوسائل لتحقيق ىذا المشروع المتعّدد األبعاد واألىداف. تظير 

                                                           
، متوفر عمى الموقع 2013نوفمبر  20بتاريخ  ،البطالة بين الشباب العربيىنري. ج. شاوول: - 9
-.pdf-%20Arabic%20-http://www.alkhabeer.com/sites/default/files/Arab%20Youth%20Unemployment%20%20 

 هساء. 15، على الساعة 15/10/2016تّن االطالع عليه يوم 
الفقر في الدول العربية في ظل ، الممتقى الدولي حول تقييم سياسات االقالل من الفقر في الدول العربية واالقالل منوقاسم قادة/ زاوي امال:  -10

-http://www.univ ،379، ص2014، 3جامعة الجزائر سمبر،يدالعولمة 

alger3dz/labos_mondialisation/telelchargement/metting 
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- Tarik Ramadan، révolutions arabes ont été planifiées par les américains، conférence organisée au 

canada، Op.cit. 

http://www.alkhabeer.com/sites/default/files/Arab%20Youth%20Unemployment%20%20-%20Arabic%20-.pdf-
http://www.alkhabeer.com/sites/default/files/Arab%20Youth%20Unemployment%20%20-%20Arabic%20-.pdf-
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 م أصدرىا أوباما تحت12/08/2010في 11تفاصيل العممية مع صدور القرار الرئاسي األمريكي رقم 
عنوان" اإلصالح السياسي في الشرق األوسط وشمال افريقيا موثق في السجالت والمحفوظات الرسمية 

  12األمريكية.

لقد شارك في تحضير ىذه العممية الجيواستراتيجية دول وحكومات ومنظمات شبابية وشبكات انترنت 
ينيا معيد السالم األمريكي وقنوات تمفزيونية وشخصيات إسالمية عالمية، ومعاىد تدريبية وبحثية من ب

م ودّرب أالف الناشطين العرب عمى "استراتيجيات الكفاح 2010الذي صاغ مشروع الربيع العربي عام 
)جين شارب(  Gene Sharpغير المسمح والاّلعنف" دون استخدام القوة العسكرية والعنف وقد صاغيا 

  13"أينشتاين"ألبرت ورئيس مؤسسة  CIAالمفكر السياسي لوكالة * 

امتداد لمثورات الممّونة التي عرفتيا دول أوروبا  أّن ما حدث في المنطقة العربية ىوكل شيء يوّضح 
م، كما يظير لمجميع أّن الواليات المتحّدة األمريكية ىي من تقف خمف ىذه 2000الشرقية في سنة 

  14االنتفاضات العربية.

المنظمات غير الحكومية المتخصصة عمى رأسيا منظمة ولقد ساىم في ىذا األمر مجموعة من         
Otpor(résistance) وىي المنظمة التي لعبت دورا كبيرا في اسقاط نظام ميموزوفيتش في صربيا ،

م، بمساعدة الواليات المتحدة األمريكية. أصبحت ىذه المنظمة من أىم مراكز التكوين دوليا 2000سنة
 Poraفي جورجيا،  kmaraمات أخرى لقيادة الثورات الممّونة مثل لحركة الاّلعنف. باإلضافة إلى منظ

لقد بدأت ىذه  15" كفى".في كيرخيستان وكميا تحمل نفس المعنى Kelekelفي أوكرانيا، ومنظمة 
، وأوكرانيا 2002، وصربيا 1998، وانتقمت إلى أندونيسيا1993المنظمات ابتداء من المعارضة البورمية 

، ووصمت إلى إيران 2009، وماليزيا2008، وقرغيزيستان2007وتايمند ، 2006، وجورجيا 2006
افريل  6كما نجد أّن ىذه المنظمات قد أسّست حركات ليا في المنطقة العربية مثل حركة  2009.16

 .Otporوالتي تحمل نفس الرمز الذي يرمز إلى قبضة اليد مما يؤّكد عالقتيا بحركة 

                                                           
12

- Presedintial study Directive http://www.fas.org/irp/offdocs/psd/idex.html. 

* l’auteur de « la force sans violence » et « de la dictature à la démocratie : cadre conceptuel pour la 

libération » 
  .75، ص 2013دار القمم الجديد،  لبنان، :1، طالربيع العربي أخر عمميات الشرق األوسط الكبير ،حسن محمد الزين - 13

14
- Ahmed Bensaada : Arabesque : le rôle des Etats Unis dans les révolutions de la rue arabe, Montréal, 

Québec, 2012, p18.   
15

- Ahmed Bensaada : Arabesque : le rôle des Etats Unis dans les révolutions de la rue arabe, Op.cit. p20. 

167، مرجع سابق الذكر، صالربيع العربي أخر عمميات الشرق األوسطحسن محمد الزين،   -16 

http://www.fas.org/irp/offdocs/psd/idex.html
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 David) وديفيد سانجر Kir Kpatrikكير كباتريك األمريكيان  وقد تحدث عن ىذه العالقة الكاتبان
Sanger في مقالة نشرتيا صحيفة )New York Times  تحت عنوان 2011)نيويورك تايمز( سنة ،

iThe Link Otpor an 6 April.  17(.افريل 6ارتباط أوتبور و)أي  

لقد انخرط العديد من الشباب في ىذه الحركات خصوصا في مصر وتونس نذكر عمى سبيل المثال       
عمى االنترنت ال الحصر الناشط التونسي سميم عمامو عضو مجموعة " أنونيموس" التونسية لمقرصنة 
تبا لمدولة لشؤون التي توّلت اختراق مواقع الحكومة التونسية عمى شبكة االنترنت والحقا أصبح وزيرا وكا

باإلضافة إلى العديد من الناشطين من دول عربية أخرى ، 18الشباب في حكومة الثورة التونسية الجديدة
(، ىذا األخير )جين شارب Gene Sharpكأسامة المنجد وفداء السّيد من سوريا، الذين تشّربوا أفكار 

قامت قناة الجزيرة الفضائية بتكريمو بإنتاج فيمم وثائقي خاص بو بثتو تحت عنوان" أستاذ الثورة" وعرض 
ىذا المفّكر األمريكي ينصح  19وتحدث فيو ناشطون عرب من مصر وتونس وسوريا. 14/1/2012في 

ا الجميع وينضوي فييا الجميع، بضرورة " أاّل تحمل الثورات أّي ىوية فكرية أو سياسية كي يشارك فيي
وىذا ما يمكنيا من خداع أجيزة األمن والشرطة واجتذاب أكبر عدد من الناس من كل التيارات، مع حمل 
ىذه المطالب الشعبية والعمالية والحقوقية في البداية، ومن ثّم تتدرج المطالب لتصل إلى اسقاط رأس 

 . 20الّنظام"

فيم سياسة مويميا، لكن تّم اإلشارة الييا لت وأدوارىا واجتماعاتيا وكيفية تال يكفي المقام لذكر كل المنظما
سنة، وفجأة أصبحت  30الواليات المتحدة األمريكية التي ساندت ىذه الديكتاتوريات لمدة ال تقّل عن 

ّنيا تنادي بإسقاطيا، لنفيم ما وراء الستار. بحيث أّن ىذه العممية استوجبت إسالة الّدماء لتظير عمى أ
 ثورات مما يعطي ليا المصداقية. 

، فمثال Google كما ال يمكن تجاىل دور وسائل االتصال في الحراك العربي الفايسبوك، تويتر،      
 Google، twitterعند قطع االنترنت من طرف السمطات المصرية واليواتف النقالة، اجتمعت إدارة 

ىذا يسمح  speak2 tweetالمصريين بالتواصل والحل كان  إليجاد حّل يسمح لمناشطين عمى االنترنت
لقد ساعدت الجيات األمريكية تقنيا في  21بتشكيل مجانا رقم من ثالثة أرقام ىاتف متاح وترك رسالة.

                                                           
17

-. www.nytimes com. 

 .www://albaladalaam.wordpress.comالديبموماسية الرقمية في خدمة السياسة األمريكية-3-
19

- www.aljazeera.net 

 58لممفكر جين شارب متوفر عمى االنترنت مجانا مترجم إلى أكثر من  " من الديكتاتورية إلى الديموقراطية"لمزيد من المعمومات أنظر كتاب  20-
 .لغة

21
- Ahmed Bensaada : Arabesque : le rôle des Etats Unis dans les révolutions de la rue arabe, Opc.it, p 42. 

* The Opinion Router 
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*، وبرنامج أخر TORنجاح المنظمات الشبابية في الوصول إلى شبكة االنترنت عبر تزويدىم ببرنامج 
لو مؤسسة مبادرة التكنولوجيا المفتوحة األمريكية التي تديرىا شركة تموّ  commotionرا ويدعى أكثر تطوّ 
Google ويسمح لمناشطين باالحتفاظ بالمواد وارساليا في الوقت المناسب بدون التأثر باإلجراءات ،

 األمنية لألجيزة التونسية. 

جية كان ال بد من التركيز عمى ح أّنو ومن أجل فيم حقيقة ىذه العممية الجيواستراتين نوضّ ويجب أ       
البعد االقتصادي، ألّنو وقبل النزول إلى الشارع لطمب الحريّة البد أن نسأل من يتّحكم بالبورصة وباقتصاد 
ن حّممنا من خالل  العالم، ألّنو ومن المستحيل أن نجد ديموقراطيات دون استقالل اقتصادي، لذلك وا 

بو ديناميكية الرأسمالية التي تعمل عمى خمق سوق عالمية ويتحقق المقاربة االقتصادية فإّن ذلك يكون سب
ذلك من خالل تفتيت دول المحيط إلخضاعيا لقوانين الرأسمالية التي تعمل عمى إعادة تكوينيا لصالح 

 بقاء الييمنة الرأسمالية، وىو أمر حتمي لتطّور الرأسمالية حسب تعبير لينين. 

ديناميكية الرأسمالية حدودا، بل ودمجت العالم بأسره في نظاميا مخضعة البمدان التي كانت  لم تعرف     
تسيطر فييا أنماط انتاج ما قبل رأسمالية لييمنتيا. فالعولمة الحالية تقّدم نفسيا عمى أّنيا مشروع جديد ذو 

مل عمى خمق سوق عالمية توّجو كوني، مما جعل نمط اإلنتاج الرأسمالي قائما عمى التبعية، والذي يع
جديدة تخضع لقوانين الرأسمالية والتي تعمل عمى إعادة تشكيل العالم لصالحيا مما يضمن ليا السيطرة 

 والبقاء. 

لقد رافق ىذا التوّسع الرأسمالي صراعا عالميا حول من سيقود ىذه اإلمبراطورية الجديدة أو سيكون      
مريكية. ولقد تّم رصد العديد من الوسائل لتجسيد ىذا المشروع، من مركزىا، وخاصة الواليات المتحّدة األ

أىميا توظيف المكونات الثقافية لألمم وتحويميا إلى ايديولوجيات متعّصبة، فالعولمة الرأسمالية تعمل عمى 
فرض ىويتيا ونمط استيالكيا وانتاجيا، مما يساعدىا عمى التوّسع، ىذا األمر تقابمو ردود أفعال من 

ويات الداخمية لألمم، األمر الذي يؤدي إلى التفتيت الثقافي لمدول المركبة اليوية أو المتعّددة الطوائف الي
واإلثنيات، وىو من شأنو أن يدخميا في فوضى وحروب أىمية. ىنا تبدو كميا منبيرة بالنماذج الغربية 

خراطيا في الدولة الرأسمالية خاصة األمريكية والتي تعيش حالة سالم، مما يفتح الطريق التدريجي الن
    22العالمية التي ىي في طريق التشّكل، وىذا ما ظير في كتابات فوكوياما عمى سبيل المثال ال الحصر.

المعطيات االقتصادية الدولية،  االعتبارفي  ىنا فإّنو تّم تجاوز حدود القراءة السياسية نحو األخذ     
ضاعفت عالقاتيا قد الصين فوىي إلى مزيد من التغّير.  بحيث أّن العالقات االقتصادية تغّيرت
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االقتصادية سبع مرات في المنطقة العربية، اليند بدأت في التدخل عمى المستوى التكنولوجي، وعمى 
ىذا األمر يساعد في فيم المنطق  23العالقات الجديدة التجارية خاصة فيما يخص البترول والغاز.

يجاد المتناقض سياسيا، ذلك من خالل التحدّ  يات االقتصادية العالمية، لذلك كان البد من خمق تغيير وا 
سبل جديدة لضمان الييمنة والسيطرة من خالل ىذا الزلزال الجيواستراتيجي مما يحقق تقويض الوجود 

 حميف االستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية.الصيني في المنطقة، مع ضمان أمن إسرائيل ال

إّن عممية الربيع العربي ستستمر وفق تقدير اإلدارة األمريكية من عشر إلى عشرين عاما حسب تصريح 
  24وليام تايمور في الخارجية األمريكية، وىذا ما يعني صعوبة إجراء تقييم نيائي لحسابات الربح والخسارة.

 مى الجزائر بعد الحراك العربي: التحّديات األمنية ع(3

يبدو بشكل أو بأخر أّن المنطقة العربية دخمت في مرحمة من الفوضى، بحيث أفرزت         
وأمام  مجموعة من االنعكاسات وتأثير ىذه األخيرة عمى االستقرار وبالتالي تيديد األمن في المنطقة.

جعميا في قمب مشاريع استراتيجية يسعى كل حقيقة أّن المنطقة العربية أصبحت كتمة من الفوضى ما 
منيا لتمكين نفوذه وفرض سيطرتو وتحقيق أجندتو، وىذا ما يفسر استمرار التدخل األجنبي؛ األمر 
الذي أدخل المنطقة في مزيد من اإلشكاليات؛ وىذا كان بمثابة بيئة مناسبة لبمورة مشاريع دولية 

قميمية متنافسة عمى المنطقة وىنا يزداد توّضح معالم تجسيد مشروع الشرق األوسط الكبير الذي  وا 
يعكس ضرورة تغيير خارطة المنطقة، بحيث تجد المنطقة نفسيا مجّددا أمام اتفاقية سايكس بيكو. 
اليوم األحداث في سوريا وصمت إلى درجة الحديث عمى ضرورة تأسيس فيدرالية. أما ليبيا عاد احياء 

ول الدولة االتحادية، خاصة أمام افتقار ليبيا لسمطة فاعمة، باإلضافة إلى وجود تفاعالت الجدل ح
قوية داخمية مختمفة التوجيات مع حضور لمقوى األجنبية، ومع افتقار ليبيا ألي خبرة سياسية 

الية ومؤسساتية تضمن إعادة البناء؛ تزداد الخالفات حول اليوية واالندماج الوطني وكذلك ممف الفيدر 
 التي تدعميا التركيبة القبمية لممجتمع الميبي.

في بمد  من جية أخرى نجد اليمن مع تاريخو الطويل من الصراع الداخمي واختراقو من طرف القاعدة،
فاق اقتصادية محدودة عادت اليمن من جديد بعد خطابات ديموقراطية من طرف الشعب اليمني ذو أ

إلى مطالب انفصالية من طرف الحوثيين انجّر عنيا تدخل التحالف العربي )السعودية واالمارات( ما 
 جعل األزمة اليمنية تتوافر فييا جميع الشروط التي تؤىميا لالستمرار لسنوات عديدة.
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لحراك العربي العديد من التحوالت االستراتيجية سواء أمنية اجتماعية سياسية، قد يتم االستثمار أفرز ا
واليوم تجد المنطقة نفسيا أمام فاعمين جدد من غير الدول، كالجماعات المسمحة غير الخاضعة فييا. 

أدى إلى تفعيل لمدولة، وعصابات الجريمة المنظمة واالسمحة التي أصبحت في متناول االثنيات مما 
الشوائج الطائفية مما يزيد من تأكيد سيناريو فشل الدول باإلضافة إلى تنظيم داعش الذي يضاف إلى 

 تنظيم القاعدة.

ومن الطبيعي أن تؤّثر ىذه الفوضى عمى الجزائر باعتبارىا تقع عمى امتداد ىذه المنطقة، بحيث كان                  
تيا األمنية، لمجابية التحديات التي أفرزىا الحراك العربي خاصة في لزاما عمى الجزائر بناء منظوم

محيطيا اإلقميمي، ففي ىذه المرحمة أصبح الحديث عن األمن القومي الجزائري أكثر تعقيدا نتيجة اتساع 
دائرة التيديدات ونوعيتيا، خاصة أّنيا تيديدات عابرة لألوطان، وىذا ما دفع الجزائر نحو محاولة خمق 

 ات أمنية في مقدورىا التحّكم في خارطة التحّديات لألمن القومي الجزائري. أدو 

لقد استفز الحراك العربي مجموعة من التحديات األمنية انية ومحتممة ذات تأثير مباشر عمى الجزائر 
 تتمّثل أساسا في:

 :طروحات االنفصال والخروقات المذىبية 

تقوم الدولة الوطنية عند قياميا عمى امتصاص كل المقّومات المتنوعة والمختمفة التي يتمّيز            
بيا المجتمع، واعطائيا ىوية مشتركة؛ بيدف العيش تحت سمطة سياسية موحدة. لذلك يعّد االنقسام 

رجمو انقسام أفراد الوطن االجتماعي أخطر وأكثر ما ييّدد بقاء الدول واألمن الوطني. وىذا التيديد يت
الواحد وتقوقعيم عمى ما يجمعيم من مقومات ضيقة وتقديم والئيم النتماءاتيم المبنية عمى الشعور 
باالنتماء إلى أصول متباينة أو التحّدث بمغات مختمفة أو االعتقاد بديانات متعددة عمى حساب والئيم 

  25ليو عن أّي إحساس اخر.لموطن الذي من المفروض أن يسمو شعورىم باالنتماء إ

تعتبر خطابات االنفصال من بين األمور التي قامت أحداث الحراك العربي باستفزازىا، مع العمم أّنيا 
 كانت قائمة من قبل. 

لقد بدأ التطبيق الفعمي لمشروع الشرق األوسط الكبير مع احتالل العراق؛ بحيث تّم إعالن عن مشروع     
س والذي أسّ  (Paul Brimerبول بريمر )اقترحو الحاكم المدني األمريكي المحاصصة الطائفية الذي 

لتقسيم العراق إلى دويالت عمى أساس طائفي وقومي؛ لقد قّوض ىذا المشروع أسس الوحدة الوطنية، من 
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والقراءة العميقة ليذا المشروع يوّضح أّنو عممية جيواستراتيجية  26خالل تكريس النزوع الطائفي التقسيمي.
دف إلى إعادة الخارطة الجيوسياسية لممنطقة لذلك ىناك من المحممين الذين يرون أّن ما اصطمح عمى تي

تسميتو الربيع العربي بأّنو اخر عمميات الشرق األوسط الكبير. بحيث أّن محاولة تفتيت المنطقة يبدو 
سرائيل عمى وجو الخصوص. بدأت تظي ر استراتيجيات التقسيم واضحا في استراتيجيات الواليات المتحدة وا 

م تنفيذا التفاقية نيفاشا، كما تبقى أزمة دارفور قائمة خاصة مع 2011مع انفصال جنوب السودان في 
اكتشاف النفط، األمر الذي جعل من ىذا اإلقميم مسرحا لمصراع بين الشركات النفطية الصينية واألوروبية 

 أقوى السيناريوىات القائمة. واألمريكية. يبقى سيناريو انفصال إقميم دارفور من

مع الحراك الذي عرفتو المنطقة عادت خطابات االنفصال في اليمن مع تنامي الشعور باإلحباط وانعدام 
الثقة لدى الحوثيين، مما أدخل البالد في حرب أىمية أين يبقى سيناريو االنفصال مطروحا وبقوة. نفس 

 د في متاىات الطائفية وطروحات االنفصال والتقسيم.األمر بالنسبة لسوريا حيث أدخمت األزمة البال

كما تشيد ليبيا المزيد من االنقسام الذي يتعمق أيديولوجيا وسياسيا وعسكريا، أين أصبح منطق القبمية 
مطروحا بقوة. ىذا األمر طرح إشكالية بناء الدولة الميبية بسبب غياب التوافق الذي يضع ليبيا امام 

 قسيم.سيناريو التفتيت والت

إّن طرح االنفصال في المنطقة العربية والذي يتزامن مع نوايا مشروع الشرق األوسط، يدعو          
الجزائر أن تكون حذرة خاصة أّن خطابات االنفصال كانت حاضرة في منطقة القبائل. بحيث أّنو ال يمكن 

القبائل، بحيث يمكننا  ألي باحث في ىذا المجال أن يغّض النظر عن األحداث التي شيدتيا منطقة
م إثر توقيف الكاتب مولود معمري بدأت االحتجاجات التي 1980استحضار بعض منيا، ففي سنة 

وتزامن ذلك مع  بالربيع األسودم فيما سمي 2001تطالب بترسيم الّمغة، عادت ىذه االحتجاجات في 
بوالية تيزي وزو لتدخل المنطقة في " بمقر فرقة الدرك الوطني لبني دوالة ماسينيسا قرماحمقتل الشاب " "

قتيل، وأفرزت إخالء المنطقة من قوات الدرك الوطني كوجو من  127سمسمة من األحداث الدامية خّمفت 
كبنية  " العروش"ى إلى تشكيل ما يسمى بأوجو استرضاء السمطة لمجموع الغاضبة، األمر الذي أدّ 

دسترة األمازيغية" في التعديل الدستوري »ولقد انتيت ىذه األحداث ب   27اجتماعية وسياسية تقميدية.
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ت المادة الثالثة مكرر منو ب " تمازيغت ىي كذلك لغة وطنية، تعمل الذي أقرّ  2002افريل  10بتاريخ 
      28الدولة لترقيتيا وتطويرىا بكل تنوعاتيا السياسية المستعممة عبر التراب الوطني".

مة في المطالبة في إثبات أو ترسيم مقومات ثقافية لممجتمع الجزائري، لكن اإلشكالية ليست المشكمة قائ
تكمن في تسييس ىذه المطالب، التي ظيرت مع الحركة التي تنادي باالنفصال التي يتزعميا فرحات 
ميني. تزداد الخطورة مع التعاطي اإلعالمي الخارجي ليذا الممف بحيث أّن ىناك قنوات فرنسية عمى 

قد استضافت فرحات ميني عمى أساس أّنو رئيس الحكومة المؤقتة. وىذا  France 24سبيل المثال كقناة 
األمر عمى قدر من األىمية والخطورة والتي تستيدف الوحدة الوطنية، وحتى وبعد ترسيم الّمغة األمازيغية 

 .RPKت ، تّم تأسيس حركة جديدة في منطقة القبائل تح2015في التعديل الدستوري ل 
(Rassemblement pour la Kabylie). (ومازالت طروحات االنفصال التجمع من اجل القبائل .)

حاضرة في اإلضرابات الطالبية والجماىيرية في المنطقة حتى ىذه الدقيقة التي يكتب فييا ىذا المقال. 
االستراتيجية الجزائرية.  باإلضافة إلى مسألة الطوارق في الجنوب، التي أصبحت تحتل حّيزا في االدراكات

ولقد عممت عمى اتخاذ فعل وقائي يرتبط بسياستيا األمنية؛ إلى ادماج الطوارق في الحياة السياسية كما 
عممت عمى حماية وترقية التراث الترقي والثقافة المحمية.  ولقد عرفت الجزائر مؤخرا أزمة غرداية ترجمت 

 تتال. صورة من العنف المذىبي وصل إلى درجة االق

إّن ىذه المسألة ترتبط مباشرة بتيديد التماسك المجتمعي الذي يرتبط مباشرة بأمن الدولة الجزائرية،      
خاصة أّنو كان من بين الممفات التي تالعب بيا المستعمر الفرنسي، وأصبح يمّثل أمرا عمى غاية من 

 الحساسية مما يجعمو حاضرا في الممف األمني لمجزائر. 

 ت اإلرىابية:التيديدا 

تعّد الجزائر من الدول ذات الموقع االستراتيجي والمساحات الشاسعة، واالمتداد الحدودي الكبير،        
األمر الذي يطرح إشكالية حول كيفية حماية كل ىذه الحدود، في ظّل ما يعرفو محيطيا اإلقميمي من 

لجزائري وذلك من خالل افرازىا ألشكال أزمات ونزاعات متصاعدة ليا تأثير مباشر عمى األمن القومي ا
من التيديدات الجّدية. ىذا األمر أدى إلى إعادة مراجعة سياسات الدفاع التي يجب أن تتزامن مع 
التداعيات األمنية التي تعرفيا الجزائر.  إّن التطّرق إلى األمن الوطني من ىذا المستوى بعد إدراك 
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التي تعّد مرحمة ضرورية وميمة عند دراسة معطيات األمن مصادر تيديد األمن العسكري الجزائري، و 
  29العسكري؛ حيث يترتب عمييا إرساء قواعد التعامل مع ما يتم تحقيقو.

لقد خمقت البيئة اإلقميمية لمجزائر؛ والتي تعتبر بيئة خصبة وحيوية لمعديد من األزمات التي تنعكس       
تيديدات الجّدية، بحيث تعّد الجبية العسكرية في مقّدمة عمى استقرار الجزائر وأمنيا؛ مجموعة من ال

 أصبح لزاماالفوضى والالاستقرار؛  الرىانات األمنية لمجزائر. فمع السياق الذي أفرزه الحراك العربي من
عمى الجزائر إعادة مراجعة سياسة الدفاع لمدولة.  وذلك انطالقا من محورية الدولة وما كان ليا من دور 

لحياة السياسية، باعتبارىا التعبير السياسي عن إرادة التجمعات البشرية في العيش الجماعي، مركزي في ا
وتجسيدا لحاجة الفرد لمعيش في وسط محيط اجتماعي. واستنادا إلى ما لألمن كشعور من دور في 

كمستوى من الحفاظ عمى استقرار واستمرارية الحياة االجتماعية في إطار" الدولة". يتجمى األمن الوطني 
مستويات األمن المتعددة يرتبط بالدولة ككيان معموم ومحدود جغرافيا، تمتد عميو سمطتيا المجسدة لمبدأ 

 30السيادة، فجّل منطمقات تحديد مفيوم األمن تتقاطع مع الدولة بشكل أو بأخر.

وذلك من خالل إعادة لقد استثمرت المنظمات اإلرىابية من األحداث التي عرفتيا المنطقة العربية،        
نشاطيا، خاصة مع االنتشار الفوضوي وغير المتحكم فيو لألسمحة. ىذا األمر خمق مساحة أوسع لمنشاط 
اإلرىابي األمر الذي انعكس عمى الساحل اإلفريقي وشمال افريقيا. تبرز ىذه التأثيرات في تشكيل 

يا"، ومن بين عمميات ىذه الحركة جماعات إرىابية جديدة؛ "كحركة التوحيد والجياد في غرب افريق
 29استيداف مقر القيادة الجيوية الرابعة لمدرك الوطني، بمدينة ورقمة في الجنوب الجزائري، بتاريخ 

 .2012جويمية 

ف مع ميالد حركات إرىابية جديدة نابع من استراتيجية جديدة تبناىا تنظيم القاعدة، لغرض التكيّ إّن 
باستحداث تكتيك يقوم عمى تشكيل تنظيمات إرىابية جديدة ليا من المرونة التطورات الميدانية لموضع، 

في االستثمار في الوضع المتأزم في مالي وليبيا؛ من تكريس السالح، وتجنيد األفراد، والقدرة عمى اتخاذ 
 31ا يسّيل نشاطيا عمى األرض.مك مالقرار السريع والتحرّ 

  2013تيقنتورين" سنة »الجزائري االعتداء اإلرىابي عمى المركب الغازي: 
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 ،"فيم األمن القومي الجزائري من مدخمي األمن الوطني والدفاع الوطني"، في الجانب النظري لطبيعة االمن العسكري الجزائريبميول نسيم،  - 
  .270، ص 2015،األردن دار حامد لمنشر والتوزيع :1ط

 

62مرجع سابق الذكر، ص  ،6022-6002استراتٌجٌة األمن الوطنً فً الجزائر منصور لخضاري،  -
30

  
31

تطور "ظاهرة اإلرهاب فً الجزائر من الصعٌد الوطنًمنصور لخضاري،  - 
 
، مركز االمارات للدراسات 1ط، إلى الصعٌد عبر الوطنً 

  .38، ص 4112والبحوث االستراتيجية، 
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لقد عاشت الجزائر تاريخا ال يستيان بو مع ظاىرة اإلرىاب والتي تعتبر ظاىرة دموية رّسخت في         
األذىان، استوجب عمى الجزائر اتخاذ استراتيجية لمكافحة اإلرىاب. ومع مخرجات الحراك العربي التي 

من التيديدات األمنية كظاىرة اإلرىاب. والمعروف أّن المنطقة مجموعة  اتسمت بالالاستقرار الذي استفزّ 
عرفت لسنوات نشاطا واسعا ليذه الجماعات خاصة مع القاعدة التي مازالت نشطة في منطقة الساحل 

. تثير ظاىرة انتشار اإلرىاب احدى 2007ولقد ظير ىذا التنظيم في المغرب اإلسالمي ابتداء من جانفي 
د كيان الدولة؛ لذلك شّكل االعتداء اإلرىابي عمى منشأة تيقنتورين النظامية التي تيدّ  أخطر التيديدات غير

إرىابيا مسمحا  32، دخمت مجموعة مكّونة من 2013جانفي  16م الحدث األبرز، ففي 2013مطمع 
نحو  بأسمحة ثقيمة وسيارات رباعية الدفع وخرائط تفصيمية لممنطقة من الحدود الجزائرية الميبية وتقدمت

المنشأة، مستيدفة حافمة متوجية لمقاعدة عمى متنيا رعايا أجانب، وكانت النتيجة وفاة رعايا فرنسيين 
سيارات رباعية الدفع والحافمة نحو القاعدة، وتّم دخول  3وبريطاني. ثّم توجيت المجموعة عمى متن 

لقد أودى ىذا الحدث  المنشأة بعد قتل حارس أمن بحيث أضحت المنشأة رىينة في أيدي المجموعة.
 32ضحية من جنسيات مختمفة. 40اإلرىابي المسمح بحياة أكثر من 

ىذا الحدث استوجب عمى الجزائر تبني خطة استراتيجية لتأمين الحدود ومحاربة اإلرىاب في ضوء      
التدىور األمني عمى الحدود وانتشار شبكات لتيريب السالح وسيطرة ميميشيات غير نظامية بشكل يزيد 

نات العسكرية واألمنية؛ من اليواجس األمنية لمجزائر. فموقع الجزائر اليوم ىو محيط من التحديات والرىا
أين تبقى المخاطر األمنية مفتوحة عمى كل االحتماالت. ىذا الحدث اإلرىابي استوجب عمى المؤسسة 
عادة تعبئة الجيش في الحدود بصورة مكثفة لضمان األمن  العسكرية استحداث لنظام الرقابة االلكترونية؛ وا 

زائرية بحيث أّن دور الجيش يقتصر فقط عمى حماية كيان القومي لمجزائر؛ بما يتوافق والعقيدة األمنية الج
 الدولة من أي عدوان خارجي دون الّمجوء إلى أي تدخل خارج حدود الدولة.

كما تتجمى االنعكاسات العسكرية لممخرجات األمنية لمحراك العربي عمى الجزائر، بضرورة رفع ميزانيتيا 
 ألخرى.م، مقارنة بالقطاعات ا2011العسكرية خاصة منذ 

 2010/2013: تزايد ميزانية النفقات العسكرية مقارنة بميزانية القطاعات األخرى من سنة 01جدول
٪(( 

السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية ميزانية النفقات/ 
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في "فهم األمن الجزائر واالنتقال إلى دور الالعب الفاعل فً إفرٌقٌا: بٌن الدٌبلوماسٌة األمنٌة واالنكفاء األمنً الداخلً، قوي بوحنية،  - 

  .298القومي الجزائري من مدخلي األمن الوطني والدفاع الوطني"، مرجع سابق الذكر 
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 2013 2012 2011 2010 القطاع  
 19,04 15,69 15,04 14,8 الدفاع

 13,06 13,5 12,21 13,6 الداخمية 
 0,7 0,6 0,8 1 الشؤون الخارجية

 14,49 11,81 16,5 13,7 التربية 
 7,07 8,71 6,63 6,8 الصحة 

 6,1 6,01 6,19 6,11 التعميم العالي

Source : SIPRI portal.sipri.org/pyblications/pages/expenditures/country-search 

33iiميزانية وزارة الدفاع الوطني في الجزائر:  

دج 421.726.560.900: 2010سنة   

دج631.076.546.000: 2011سنة   

دج723.123.173.000: 2012سنة   

دج825.860.800.000: 2013سنة   

دج955.926.000.000: 2014سنة   

 دج1.004.926.000.000: 2015سنة 

م تاريخ االنتفاضات 2011ارتفاع ميزانية قطاع الدفاع، ونسبة استيراد األسمحة العسكرية، خاصة منذ 
  34العربية، الذي استوجب تحديث الجيش وضرورة احترافيتو، يرتبط بيذه األسباب التالية:

 ية؛الدور األساسي لممؤسسة العسكرية في عممية صنع القرار، في السياسة الداخمية والديبموماس -1
 التنافس مع المغرب، مما أدى إلى سباق نحو التسمح؛ -2
 النزاع في مالي والالاستقرار األمني والسياسي في ليبيا وتونس؛ الذي ييدد أمن الجزائر؛ -3

                                                           
 //:http، عمى الموقع 2014، 2012، 2011، 2009لجريدة الرسمية، لمسنوات التالية، الجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ا - 33

www.andi.dz . 
34

- Laurence Aïda Ammour، évolution de la politique de défense Algérienne، centre français de recherche sur 

l’enseignement، aout 2013, http://www.cf2r.org/fr/bulletin-de-documentation/evolution-de-la-politique-de-

defense-algerienne.php 

http://www.cf2r.org/fr/bulletin-de-documentation/evolution-de-la-politique-de-defense-algerienne.php
http://www.cf2r.org/fr/bulletin-de-documentation/evolution-de-la-politique-de-defense-algerienne.php
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النشاط المتزايد لمجماعات اإلرىابية، داخميا في منطقة القبائل، وعمى الشريط الحدودي شرقا مع  -4
 ليبيا وجنوبا مع مالي،

الحدث اإلرىابي عمى منشأة الغاز تيقنتورين، الذي أّكد عمى ضرورة االستعداد لتأمين األمن  -5
 القومي لمدولة. 

 :"تيديد تنظيم الدولة اإلسالمية " داعش 

، أعمن أبو بكر البغدادي نفسو خميفة، وفي أول أيام شير رمضان أعمن عن 2014جوان  29في        
يمية ومن الموصل خاطب جميع المسممين بضرورة مبايعتو. ىناك من يرى قيام الدولة اإلسالمية. في جو 

 .2003أّن داعش نشأ كرّد فعل عمى االحتالل العسكري األميركي لمعراق في افريل 

وتتضمن ىذه التنظيمات داعش والقاعدة رسالة واضحة؛ وىي أّن الدولة القائمة فشمت في تحقيق مبدأ 
ق الشعوب، وعميو قّدمت مثل ىذه التنظيمات نفسيا كبدائل لملء الفراغ استقالل الدولة والدفاع عن حقو 

الخطير في الدول، ورسمت لنفسيا مسارا محّددا لجية بناء كيانات بديمة )أمارات دينية في مرحمة أولية 
  35ودولة خالفة في مرحمة نيائية(.

المية إنجازا عسكريا، إذ تقدر مساحة لقد حقق تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، أو الدولة اإلس 
٪ من مساحة أي 40ألف كم( و185٪ من أراضي سوريا )25األراضي التي يسيطر عمييا التنظيم ب 

 36ألف. 640وبحسب تقديرات غير دقيقة نحو 

ّنما يمكن        ال يكفي المقام لتشريح كل تفاصيل ىذا التنظيم اإلرىابي، من النشأة واألىداف وغيرىا، وا 
لقول اختصارا أّنو يتضمن استراتيجية عسكرية لمتمّدد والبقاء. بحيث أّن تمّدد داعش في ليبيا، ومبايعة ا

إرىابي تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي لو، جعل الخاليا اإلرىابية النائمة تتحرك مجّددا لتشكيل نواة 
كجند الخالفة. ولقد نجح الجيش في الجزائر، من بقايا الجماعات المسمحة وبعض الجماعات الصغيرة 

الجزائري إلى حّد الساعة في دحض العديد من المحاوالت إلدخال السالح عبر الحدود، وتّمت عّدة 
 عمميات لتمشيط الغابات من خالل رصد تحركات بعض العناصر اإلرىابية. 

يديد صريح كما ال يخفى عمى أّي باحث مالحظة عدد الفيديوىات المسجمة من طرف داعش وفييا ت
 لمجزائر وضرورة التغيير في النظام السياسي بما يوائم ومنياج الخالفة. 

                                                           

1، ص2015، مركز أوال لمدراسات والتوثيق، 1ط ،ادي، داعش من النجدي إلى البغدفؤاد إبراىيم - 35
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ن تّم  والمعروف أّن العقيدة األمنية الجزائرية تتضمن مبدأ عدم تدخل الجيش خارج حدودىا. إاّل أنّ       وا 
تّم جيواستراتيجية كما أّن ىذه الفوضى التي عقبت الحراك في المنطقة ىي مخطط؛ أو عممية  التسميم
إلييا سابقا، ىي في الواقع قد تمددت في كل المنطقة من العراق وسوريا واليمن، وليبيا مع  االشارة

ن لم نسّمم بأّن داعش ىو مجرد وسيمة  محاوالت ال يستيان بيا في تونس ومصر والجزائر. وحتى وا 
طقة من خالل التالعب بممف اإلرىاب، فإّن استمزمتيا القوى الكبرى لمحفاظ عمى بقائيا الدائم في المن

ىناك العديد من الباحثين الذين يرون بأّن داعش ليس حالة إرىابية بل ىو في األصل جزء من مشروع 
دولي ينضوي تحت نظرية الفوضى الخالقة، إلعادة ىندسة الخارطة الجيوسياسية؛ لتجسيد مشروع الشرق 

 األوسط.

 لخريطة التالية:ويمكن أن نستدل ىذا الموقف با
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Sources : the international Center of Radicalisation and Political, Sources 
gouvernementales, Reuters, France 24, Radio Liberty, New York times, Moyen 
Orient, n 27( juillet – septembre 2015) 

وتحميمنا ليذه الخريطة يبّين أّن الجزائر تقع في قمب االستراتيجية والخريطة الجيوسياسية ليذا التنظيم، فيي 
 37تمّثل جند الخميفة. 

 الخاتمة:

ارتأينا أن تكون الخاتمة خاصة باإلجابة عن السؤال المطروح، بحيث وأّن الجزائر في مواجية       
القومي الجزائري؛ وبشكل خاص مع االنتفاضات التي عرفتيا المنطقة مجمل التحديات التي يعرفيا األمن 
م. بحيث أّن الرىانات األمنية التي تعرفيا دول الجوار تفرض 2011العربية التي تزامنت مع بداية عام 

تحديات حقيقية بالنسبة لألمن القومي الجزائري؛ خاصة مع ىشاشة المنظومات األمنية خاصة في دول 
 الجوار. 

ىذا الوضع أنتج بؤرة لمتطّرف واإلرىاب، باإلضافة إلى كون المنطقة محل تجاذبات بين القوى       
األمنية لمجزائر؛ استوجب عمييا تفعيل استراتيجية لضمان  اإلدراكاتالكبرى؛ ىذه المعطيات أصبحت في 

أمنيا. وبما أّنو أصبح من الصعب عمى أّي دولة ضمان أمنيا بمعزل عن النسق اإلقميمي والدولي، 
أصبح ضروريا إقامة تحالفات أمنية إقميمية بالدرجة األولى، ونقصد بالتحالفات األمنية كل صيغة تعاونية 

ل في ظاىرة التيديد ي خيار األمن اإلقميمي ىو نتيجة لمتحوّ ستراتيجية. لذلك فإّن تبنّ تشمل مجاالت جيو ا
التي أصبحت تتجاوز حدود أي دولة، وىذا ما يمزم العمل المشترك الذي يقوم عمى قاعدة من التصورات 

شاممة تجمع األمنية المشتركة؛ تقوم في األساس عمى التعاون العسكري باإلضافة إلى تبني مقاربة أمنية 
 ما ىو عسكري، وتنموي.

وفي ظل غياب أطر معرفية وبرامج بحثية تراعي عممية صناعة األمن في المنطقة، خاصة مع 
المستويات العالية ألشكال اليشاشة واالنكشاف األمني االستراتيجي، كان ال بد من الجزائر تجاوز التفكير 

منية مغاربية، مع التوجو خالل السعي إلى بناء سياسة أك من األمني القائم عمى النزعة الويستفالية. وذل
إلى تأسيس منظومة أمنية مؤسسية مستقرة لمواجية كل المخاطر والتيديدات األمنية. وكذلك التعاون 
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االفريقي(، وأشكال  واإلفريقية )االتحاد األمني الدولي خاصة في فضاءاتيا الجيوسياسية المتوسطية
 .التعاون مع الخمف األطمسي

ىو عممية إصالحية محافظة  يني، بحيث يكون التجديد ىناباإلضافة إلى ضرورة تجديد الخطاب الدّ      
براز قدرة الدين عمى قات.  كما يعمل خطاب التجديد في إم الحقيقية الحاكمة لمعالحياء القيّ ونقصد إ

لكافة األسئمة المطروحة. بحيث الت اإليجابية ويكون ذلك من خالل االستجابة التكّيف مع مختمف التحوّ 
أّن التجديد قائم عمى فعل االجتياد الذي ال يتخّمف عن مجريات الحياة لمواجية الخروقات المذىبية 

ف العنيف باعتبارىا تقع في قمب األمن الديني وبالتالي رىان التماسك المجتمعي الذي يقع في قمب والتطرّ 
 األمن المجتمعي.
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 يةقفمقاربة مو  في المجتمع المغربي الدينية ةالظاهر 

The religious phenomenon in morocco : an attitudinal approach 

     محمد اوبموىو  د.                       

 المغرب -القاضي عياض مؤىل بجامعةاستاذ                                                  

e-mail : OUBLOUHOU@gmail.com   

 مخص:الم

لدراسة سموك  ااعتمادا عمى المقاربة الموقفية، وىو منيج يعتمد أساستروم ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى الممارسة الدينية 
مطمق وبين رجح بين الرفض النا الى اتخاذ مواقف متباينة إزاءه تتأة الدينية منتوجا اجتماعيا قد يدفعالمستيمكين، ويمكن اعتبار الممارس

لدينية من بين الممارسات األكثر إثارة التبني الكامل ليذا المنتوج وكل ىذا لو تبعات سموكية ثقافية وسياسية. وباعتبار الممارسة ا
مة تؤطر النقاش العام بخصوص فإن ىذه الدراسة تنطمق من التمييز بين خمس مواقف أساسية مي ،ختالف والنقاش في مجتمعاتنالإل

ثم  ،و التقميدي، موقف اإلسالم الرسمي وموقف اإلسالم السياسيي كالتالي: موقف اإلسالم الشعبي أوىذه المواقف ى .لدينيةلة االمسأ
ن يصدر من كتابات وحوارات. كما أ فيمااختيار ىذه المواقف نظرا لحضورىا الواضح  ويأتيالموقف العمماني وأخيرا الموقف الالديني. 

 ينطمق من واقع المجتمع المغربي.التركيز في ىذه الدراسة 

 لموقف، المغرب، الثقافة، المجتمع، السموك.الكممات المفتاحية: اإلسالم، الدين، ا 

Résumé : 

   Cette étude a pour objectif de mettre en lumière les diverses attitudes que suscite la pratique 
religieuse chez les différentes composantes de la société, en moyennant l’approche attitudinale qui a 
fait son succès dans l’étude des consommateurs et de leurs comportements. Etant donné que les 
diverses pratiques religieuses sont en définitif des produits de telle ou telle société, il importe de 
souligner qu’elles pourront être alors traitées sous forme d’une offre qu’on peut juger selon les 
différents points de vus exprimés à travers le débat autour des questions qui relève du domaine 
religieux dans une société donnée. Cela étant, cette étude débouchera sur cinq principales attitudes 
constitutives qui feront son objet ; à savoir : l’attitude de l’islam traditionnel ; de l’islam officiel, de 
l’islam politique, des laïques, des antireligieux. Ces différentes attitudes seront ensuite analysées et 
étudiées dans un contexte précis bien déterminé qui relève exclusivement de la société marocaine ; 
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sans nier qu’il pourrait y avoir de similitudes avec d’autres sociétés ; surtout ou l’islam reste la 
religion quasi-majoritaire. 

Mots clefs : islam ; religion, attitude, Maroc, culture, société, comportement.  

 مقدمة:

موقفا معينا من  يضاأ يحمل وبالطبع فكل منا ،قضايا الحياة والوجود لو مواقف بخصوص كل منا      
وكيف  ؟صنافيا؟ وما ىي أفما ىي طبيعة ىذه المواقف .يجابيا وقد يكون سمبياقد يكون إ ،الظاىرة الدينية

ذن ىذه ىي إلى أي حد تساىم في توجيو سموكاتنا وأفعالنا؟ وا   ؟وانعكاساتياتجمياتيا  أبرزما ىي و  ؟تتشكل
عن  باألساس ىذه الرؤية تعبر كون حيث من رؤيتنا لإلسالمن تقارب اول أالغاية من ىذه الدراسة التي تح

 .من الظاىرة الدينية ضمن شروط اجتماعية وتاريخية محددة موقف

 من والمواقف المختمفة لالتجاىات التأريخ سعت إلىمحاوالت عديدة  اإلسالميالتاريخ  فيظيرت       
االختالف الحاصل  أسباب كما سعت إلى تفسير ،بحسب موقعو كل مبكرةمنذ مرحمة  وذلك ،إلسالما

 "نحلالممل وال"لمبغدادي و "الفرق بين الفرق"مة مثل يونذكر من ذلك كتبا شييرة وم  .بينيا فيماالموجود 
ذا .مشيرستانيل ائق س في تمك المرحمة التاريخية حقكيع في المواقف واالختالف التعددان ىذا ك وا 

جتماعية ل لو حضور في الحياة اإلافإن ىذا التعدد ال ز  ،اإلسالميع اجتماعية وسياسية داخل المجتم
را ظن مواقف متباينة، نلمتعبير عتكون الظاىرة الدينية مناسبة بحيث  .جديدة بعاداأو  ألواناوالسياسية ويتخذ 
  .من أبعاد سياسية وثقافيةبوصفيا حالة متجذرة شعوريا واجتماعيا،  ،الحالة الدينية لما تحممو ىذه

التزام الموضوعية من  مع ،ورصدىا لإلسالمالمتعددة  التجمياتمحاولة الستقراء  وىذه الدراسة ىي      
ظيفيا عمى تو  وأشكال ،الممارسة الدينيةمن الوقت الراىن مختمف المواقف المتواجدة في  إبرازجل أ

ن ترصد المواقف المتعددة من الممارسة الدينية أدراسة تحاول  يا إذنإن جتماعي.المستويين السياسي واإل
 في الوقت الراىن. اإلسالميةفي المجتمعات  األطرافمن مختمف  إليياوكيف ينظر 

نستحضر ىنا الرؤية التي كانت وراء ىذه الدراسة.  أنة ال بد ولكن قبل الخوض في ىذه الدراس      
تولد مواقف متباينة من لدن مختمف  أنالدينية باعتبارىا ظاىرة وسموكا اجتماعيين ال بد  فالممارسة

ن يسجل ي المجتمعات العربية واإلسالمية إال أوال يمكن ألي متتبع لمشأن العام ف .الحساسيات االجتماعية
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القوي لمدين في النقاش العمومي، فمختمف الخطابات والرؤى تغذي ىذا النقاش كل من  ىذا الحضور
موقعو الخاص، ونممس ىذا الحضور فيما يصدر من كتابات وندوات وحوارات. وحضور الدين لم يعد 

نية ميتمين بالعموم اإلنساعالم والبح رجل السياسة والمشتغمين في اإلحكرا عمى رجل الدين )الفقيو( بل أص
 يضا في ىذا النقاش.بل واإلنسان العادي منخرطين أ

 ىي كاآلتي:  رئيسة دراسة ىذه المواقف التي حصرتيا في خمسة مواقفىو وموضوع ىذا البحث  

 الشعبي اإلسالم-

 الرسمي اإلسالم-

 السياسي اإلسالم-

 التيار العمماني-

 التيار الالديني.-

ت الفكرية التي تصدر عنيا ىم التيارالى كونيا تمثل في نظري أويعود إختياري ليذه المواقف الخمسة إ   
ىم التيارات التي تتجاذب كريا ألطارا نظريا وففي مجتمعنا.  وكونيا أيضا تمثل إ غمبية األشخاصمواقف أ

ىي التي تتسيد و  .و ينشريصدر أ فيماتداولة سواء موالتي تبرز من خالل الخطابات ال الساحة الفكرية،
لى وجود اعتقادات دينية مختمفة لكنيا ىامشية جانب ىذه المواقف يمكن اإلشارة إ لىعمومي. وا  النقاش ال

لى ي السنوات األخيرة تحاول الخروج إنيا فية واإلجتماعية. ولو أوغير مؤثرة وفاعمة في الحياة السياس
الحاصمة  من التطورات الفضاء العمومي كما ىو الحال مع الشيعة والمسيحيين والبيائية محاولة االستفادة

وغيرىا من الدعوات ن التيارات األصولية اإلسالمية مثل الوىابية في الحياة السياسية واإلجتماعية. كما أ
التي تدعي اإلسالم السني عمى النمط الشرقي أصبحت تجد ليا مكانا في المجال الديني مستفيدة من 

غمبيا يحمل مشاريع التي تدعميا، وبعضيا إن لم يكن أ ليا الجياتاإلمكانيات المالية الميمة التي توفرىا 
 ،سياسية تحت غطاء ديني. فالدعوة الدينية التي تموليا جيات حكومية مثل دول الخميج وغيرىا من الدول

 افىدأليا  مؤسسات اتقف خمفي ،التشيع عمى سبيل المثاللى تمك التي تدعو إو المنظمات األخرى كأ
ممارسات ل مدخال لن تشكالظواىر الدينية التي يمكن أ من ألنياحذرا  اموقف نيام يجعمنا نقفمما سياسية 
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 المغربيلى مكون أساسي في الحقل الديني رة إالديني. كما ينبغي اإلشا اإلطارومواقف قد تتجاوز 
نو من المكونات األساسية عمما أ ؛تم تجاىمو في غالب األحيانوىو المكون الييودي الذي ي ،بالخصوص

جتمعنا المغربي. لكن ونظرا لكون في م التي كان ليا دور كبير في الحياة الدينية والروحيةاريخية الت
يذكر في الساحة الدينية وفي النقاش الديني داخل  ثرألم يعد ليذا المكون أي ، غمبية الييود فضموا اليجرةأ

مى نحو كبير في الحياة المغرب. لذلك فضمنا ىنا الوقوف أساسا عند المكونات التي أضحت تؤثر ع
حداث التي تحصل داخل األ والتأثير في ؛ي العام يمكن تجاىل دورىا في تكوين الرأال بحيث ،العامة

و بعض أيمكن إغفال المكون الديني المسيحي الحاضر سواء من خالل الجاليات األجنبية  الو  المجتمع.
ودىم يشكل بدوره ظاىرة تستدعي وجي أضحى الذلمديانة المسيحية من أصول مغربية، و حديثا المعتنقين 

المختمف ليذا الحضور ومدى تقبل المجتمع المغربي  التأثيرخاصا لفيم دوافعيا ورصد جوانب  اىتماما
وىذه قضية أخرى  و الشعبي.ظوره الرسمي أيحرميا اإلسالم سواء من منا، وىي ظاىرة لممتحولين ديني

 ي سياق آخر.مرتبطة بحرية المعتقد، ويمكن تناوليا ف

 الموقف والمقاربة الموقفية-

التي تستند إليو  فيوم الموقفمتحديد ل إعطاء أوالقف سنحاول اننطمق في دراسة ىذه المو  أنوقبل      
الجماعة  أوالموقف ىو الحالة الذىنية التي يكون عمييا الفرد ف .المقاربة المعتمدة في دراسة ىذه الظاىرة

بأخرى.  أو. إنو االستعداد الذىني لمفعل بطريقة أخرىجماعة  أوخر آخص ش أوحادثة  أوتجاه موضوع 
ضروري في تفسير السموكات  مفيوم أيضاوىو  .ال يكون قابال لممالحظة المباشرةو  ،القصد إلىوىو يشير 
نو توجد ىنالك تعريفات متعددة أوكذلك لتفسير الردود الممكنة تجاه ميمة معينة. والحقيقة  االجتماعية

ordon Gلبورتن أآخر، ومن جممتيا التعريف الذي قدمو كوردو  إلىفيوم الموقف تختمف من مفكر لم
1967-897llport1A. عنوان:دراسة تحت  في الذي جاءعريف تال وىوAttitudes  سنة  تصدر  الذي
عنى ستعداد والفعل، منظمة بعد كل تجربة وتونوروسيكولوجية لإلنيا حالة ذىنية كالتالي:" إوىو  5391
 .1شياء والظروف التي ترتبط بو"ركي عمى سموك الفرد تجاه جميع األالح بالتأثير

                                                           

1 - Allport F. H. "Attitudes" in Handbook of social psychology, Clark University Press, 1935 cité par Ghiglione 

R. & Bromberg M. in "Cours de psychologie" tome 1, Dunod, 1992 



موقفية مقاربة المغربي المجتمع في الدينية الظاهرة     اوبموىو محمد  

 

  برلين-ألمانيا بيالمركز الديمقراطي العر  عنتصدر – 08المجمد- 8002رايرفب 07 العدد-العموم السياسية والقانون مجمة 52

 

الفرد تجاه عند افتراضي يعبر عن درجة الحب والكره  بناء نوأعمى أيضا ويمكن تحديد الموقف     
 ،و حادثةن المواقف عمى العموم عبارة عن رأي إيجابي أو سمبي تجاه شخص أو مكان أموضوع ما. وتكو 

 اينةبمواقف مت لألشخاصوقد يكون  . the attitude objectموضوع الموقف: :وىو ما يطمق عميو عادة
أو  لألشخاصو سمبي بخصوص نفس الموضوع في آن واحد. إن الموقف ىو بمثابة تقييم إيجابي أ

ب وبحس .ن يحصل في محيط الفردالموضوعات أو األحداث أو األنشطة أو األفكار أو كل ما يمكن أ
 .2يؤثر في حالتو ىوسموك تابث نسبيا لمفرد و فإن الموقف ىو  BAINباين

 إلىفالموقف ىو عبارة عن مجموعة من الحاالت التي تؤدي بالشخص  NORTHأما بالنسبة لنورث     
 .3الفعل إلى، وىو الدافع اإلنسانيالقيام بنشاط محدد. وعميو فالموقف ىو عنصر فاعل في السموك 

، السموك، المعرفة(. نفعال)اإلتخضع لمقاعدة الثالثية ىي و  ،أحكامعبارة عن  كذلك قف ىيإن الموا     
المواقف ىي نتيجة لتجربة مباشرة، كما قد تكون نتيجة لمتعمم من خالل مالحظة ما يحصل  ىذه أغمبو 

 tesserعتقد تيسروي واقف ىي قابمة لمتغير تبعا لمتجربة.مفي الواقع المحيط بالفرد. وخالفا لمتجربة فإن ال
 .4ن تؤثر في تكوين المواقف ولكن بكيفية غير مباشرةان المتغيرات الوراثية يمكن أ

وىو مرتبط  ،خرآلى ن شخص إختالف مواضح إذن من ىذه التعاريف أن ما يميز الموقف ىو اإل    
ن أ، كما محددو اختيار أساس في توجيو السموك البشري نحو فعل أنو عنصر أبالواقع المحيط بالشخص و 

 شياء.أساس التقييم والتمييز بين األ ألنوالموقف لو صمة مباشرة بالحكم 

كما بعض المواقف، و  إزاء األشخاصبدراسة سموك  أساسابالنسبة لممقاربة الموقفية فيي مرتبطة  أما     
مبادئ من  باألساسغمب منظري ىذه المقاربة فيي تنطمق أ إليوتجاه الذي ينتمي ىو واضح من اإل

استعممت في البداية لدراسة سموك المستيمكين وموقفيم من المواد ىي مقاربة السموكية، و المدرسة 
السوق  إطار دراسة توجياتاالستيالكية. لذلك اىتمت كثيرا الشركات التجارية بيذه المقاربة في 

                                                           

2 -Bain, R. 1928. An Attitude on Attitude Research. " American Journal of Sociology, XXXIII (1928), 940-57. 

3 -North, C. C. Social Problems and Social Planning. New York: McGraw Hill Book Co. (1932), pp. 6-7. 

4 -Tesser, A. (1993) On the importance of heritability in psychological research: The case of 

attitudes. Psychological Review, 100, PP.129-142. 
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 ،الموقفية والمقاربة السموكيةنو ينبغي التمييز ىنا بين المقاربة إال أ  .ستيالكية وسموكيات المستيمكيناإل
فإن المقاربة الموقفية ىنا تنطق من  ،فإذا كانت األخيرة تنطمق من السموك كمبدأ رئيس في التحميل

مستوى  إلىال ترقى  أنياية ىي تجاوز لممقاربة السموكية كما فومن دون شك فإن المقاربة الموق .الموقف
ة مبدئية ولكن في ارتباط لالتي تنطمق من الموقف كحافي و ذات الطابع الفمسالمقاربة الفينومينولوجية 

 .عمم النفس االجتماعي إطارتندرج ضمن فيي  قفيةو ما المقاربة المأ ،بمفيوم القصدية

وسيكون من باب المجازفة اعتبار الممارسة الدينية والموقف منيا حالة تخضع لمنطق المقاربة      
يمكن التساؤل  اإلطارالبعد الروحي، وفي ىذا  أبرزىامختمفة لعل  عادأبلما لمظاىرة الدينية من  ،الموقفية

لدراسة سموك المستيمكين وليا صمة بمجال التسويق وقواعده  أساساعن مدى جدوى تطبيق مقاربة توظف 
ذه الدراسة ليس بالضرورة ىىنا ستكون واضحة بحيث ما ييمنا في  اإلجابةفي دراسة السموك الديني. لكن 

ديني معين، بل أساسا  أي اإليمان بمعتقد ،المسألة الدينية من حيث كونيا عبارة عن اعتقادات البحث في
ظاىرة دراسة المواقف والسموكات الظاىرة والقابمة لممالحظة خاصة من الناحية االجتماعية بخصوص ال

  .الدينية

الغالب يكون البعد اإليديولوجي  والواقع أن الظاىرة الدينية ىي موضوع لمقاربات كثيرة ومتعددة. وفي     
إال أن ىذا البعد غير كاف لإللمام بحقيقة كل  الممارسة،ىذه ىو المتحكم أساسا في نظرتنا وحكمنا عمى 

ن نية والموقف منيا ال يصدر دائما عن الممارسة الديرة. خاصة وأالمواقف المتوفرة بخصوص ىذه الظاى
من ىذه الظاىرة ذات  مواقف كثيرةأيضا ة واضحة. بل ىنالك مدارس فكرية واتجاىات سياسية وايديولوجي

واضح  يمكن أن نطمق عميو باإلسالم الشعبي. االحال مثال بالنسبة لم ، كما ىوبولوجيةو نتر أبعاد ثقافية أ
إذن أن المقاربة الموقفية لكونيا تنطمق من الموقف الذي تترتب عنو سموكات محددة واضحة قابمة لمدراسة 

 .كون األنسب لدراسة الظاىرة الدينية ورصد تجمياتيا المختمفة في الحياة االجتماعية والسياسيةست والفيم
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 حيث ميز كل من 55391لروزنبرغ  األجزاءالنموذج الثالثي  إلىوفي ىذا السياق يمكن التطرق     
رئيسة في الموقف وىي: المكون  بين ثالثة مكونات HOVLANDو ىوفالند ROSENBERGروزنبرغ
، موضوع الموقف إزاءو السمبية التي تتشكل لدى الفرد اإليجابية أ االنفعاالتوالمتمثل في تمك  االنفعالي
أما  .غير صالح أوغير ميم صالح  أونو ميم نيا يمكن الحكم عمى الموضوع عمى أم انطالقاوالتي 

 .بخصوص موضوع الموقف دالمعمومات التي يتوفر عمييا الفر و  االعتقاداتبتمك  فيرتبط المكون المعرفي
بمدى صدقية المعمومات التي يتوفر عمييا الفرد بخصوص ذلك  أيضاىذا المكون لو صمة  نأكما 

سموكات الفرد الماضية والحاضرة المقترنة بموضوع الموقف  فيشير إلى المكون السموكي أما .الموضوع
من ىذا  53116سنة REMPEL ورومبل ZANNAوقد انطمق زانا  .بالنوايا السموكية أيضاكما تتصل 

باعتبار المكونات الثالثة السابقة ذكرىا ىي عماد المقاربة الموقفية وىي متميزة ومستقمة فيما  النموذج،
 بينيا.

ن تكون ىنالك مواقف متعددة ومختمفة يكون من الطبيعي جدا أس نطالقا من ىذه المقاربةإ      
 لمواقف التي تكتسي طابعا جماعيا فاعال ومؤثرابرز اومن أ اىرة الدينية داخل المجتمع.ظبخصوص ال

عمى مستوى توجيو الرأي العام وكذلك في بمورة القرارات، يمكن تصنيف المواقف األكثر حضورا في الحياة 
 العامة في مجموعة من المواقف منيا:

 :الشعبي اإلسالم-0

الثقافة الشعبية تمثل شكال الشعبية. فسالم الشعبي البد من تحديد معنى الثقافة قبل الحديث عن اإل    
نيا تجد قبوال واستحسانا لدى كما أ .كبر عدد من الناسىو كونيا منتوج أل اىم خصائصيمن أو  ثقافيا،

من  ابالثقافة الطالئعية التي ال تيم سوى جزء ىو ما يسممف عن ثقافة النخبة أغالبية المجتمع. وىي تخت
الجماىيرية والثقافة والينبغي الخمط بين الثقافة الشعبية  كثر ثراءا.األقد يكون األكثر وعيا أو  ،المجتمع

                                                           
5
 M. J. Rosenberg and C. I. Hovland, "Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes." In M. J. 

Rosenberg, C. I. Hovland (eds.),Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency Among Attitude 

Components. New Haven: Yale University Press (1960). 

6 Zanna, M. P., & Rempel, J. K. (1988). Attitudes: A new look at an old concept. In D. Bar-Tal & A. Kruglanski 

(Eds.), The social psychology of knowledge New York: Cambridge University Press. 
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عالم. وقد شكمت الثقافة الشعبية موضوعا لمدراسة في مجاالت عممية المرتبطة بوسائل اإلتصال واإل
بالثقافة ىتمام الواسع ورغم ىذا اإل لكن culture studies.يسمى بالدراسات الثقافية فيمامتعددة السيما 

ويتم العممية الميتمة.  األوساطعند  بخصوص ىذا المفيوممتفقا عميو  اال أننا ال نجد تعريفالشعبية إ
ويمكن أن  خرى لمثقافة.ألشكال األالتقابالت مع ا إطارتعريفيا في الغالب عمى نحو غير مباشر في 

ن وحتى وا   ،عتبارىا نخبويةوعمى العكس من تمك الثقافات التي يمكن ا ،ن الثقافة الشعبيةنشير أيضا إلى أ
ن عمى نحو غير مباشر ،كانت تمتح من  والقبولفإنيا تظل قابمة لمفيم  ،من مصادر ذات طابع معرفي ،وا 

ففي  لى ثقافة مسبقة واسعة ومعمقة.ة إن في حاجكو ونما ان تدقبل شرائح واسعة من المجتمع، وذلك 
لمداللة عمى التربية بصفة الل القرن التاسع عشر خ قد ظيرأن ىذا المفيوم نجد نكموساكسوني لتقميد األا

ربية التي يحصل عمييا من عمى ثقافة الطبقات الدنيا لممجتمع. وذلك في مقابل تمك الت وباألخص ،عامة
ي خاصة داللة جديدة لكونيا وقد اتخذت الثقافة الشعبية في المجتمع االمريك  لى الطبقات الراقية.ينتمون إ
 ستيالكية. كية المرتبطة بنمط المجتمعات اإلالستياللى الثقافة اتشير إ

الذي الشعبي  اإلسالم نجد مفيوم باإلسالمث مجال استعمالنا لمثقافة الشعبية في عالقتيا يما من حأ     
 فيمالتشكل قاعدة صمبة  ،تراكمت عبر الزمن والسموكات التيتمك المعتقدات والقيم  إلى لإلشارةيستعمل 

 إسالمالشعبي عمى نحو مبتذل عمى اعتباره " اإلسالم تصوير ويتم ،ات اإلسالميةمجتمعلايتعمق بثقافة 
وفي ىذا  .األصولي اإلسالممن منظور وذلك  ،لكونو منافيا لمعقل والدين الصحيح في آن واحد العامة"

الذي  "يالحقيق اإلسالم"عن  الدفاعوالسمفية التي تحاول  األصولية عالشعبي م اإلسالمالسياق يتعارض 
الشعبي ليجوم  اإلسالموقد تعرض  .يختمط بالثقافات والمعتقدات المحمية أنكان عميو السمف الصالح قبل 

في صورتو الصافية كما ورد في الحديث  اإلسالم إلىعنيف خاصة من قبل الحركة السمفية التي تدعو 
 إن تاريخي. أوثقافي  ثرأ أيخال من  إسالموالسنة انطالقا من رؤيتيم الخاصة التي تعتقد في وجود 

والقوة ما يجعمو  التأثيريممك من  ولذلك فيومقوم مركزي من مقومات الوعي الجمعي. الشعبي ىو  اإلسالم
كل منيا بحسب معطياتيا  ،اإلسالميةاليوية بالنسبة لممجتمعات  أساسياتليصبح من  ،ر قابل لمتجاوزيغ

خر لكونو نتاج تفاعل بين المفاىيم آ إلىشعبي من مجتمع ال اإلسالموقد يختمف  .التاريخية والثقافية
وتعيد  اإلسالميتحتوي المعتقد  أنالتي استطاعت  األخيرةىذه  مجتمع.في كل  األصيمةوالقيم  اإلسالمية
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الشعبي  اإلسالميتيا لمعالم وتاريخيا الخاص. ومن ثم نجد ىذا ؤ صياغتو من جديد بشكل ينسجم مع ر 
عمييا طابع القدسية لتصبح جزءا  يضفوقد أ ،تتخذ صفة دينية أصبحتالتي  راألساطيغني بكثير من 

ميع فئات المجتمع، جقاسما مشتركا بين  و يعتبركون أيضا الشعبي اإلسالمالديني. وما يميز  اإليمانمن 
ن المجتمع م أفراد، لكونو مرتبط بالتنشئة االجتماعية التي يخضع ليا جميع المعرفيكيفما كان مستواىا 

ولشخصيتيم  لكيانيم ةمن الثمتالت والتصورات المشكم يتجزأا ال ءدون استثناء، لكي تشكل في النياية جز 
 .الثقافية

وبعض  األضرحةالشعبي خاصة في المجتمع المغربي في زيارة  اإلسالموتتجمى بعض مظاىر       
هلل بذلك. ة لبعض من خصيم ابوجود كرامات وقدرات خاص واإليمان. المرتبطة بياوالطقوس  االعتقادات

 االعتقاداتصير كل ىذه ت أن تاستطاع الشعبي حيث لإلسالمبرز مظير أة الصوفي وتعتبر الممارسات
الشعبي  اإلسالم. ويستعمل لالعتقادخاصا اما ظمنحيا نتل مجتمعتاريخ ال أعماقوالضاربة في المختمفة 

الشعبي من  اإلسالمالزمنية. وتتخذ العالقة بين  من خالل ما يحممو من سمطة رمزية لتكريس السمطة عادة
باعتباره يمثل  لإلسالمالرسمي طابعا معقدا. وىي في الحقيقة عالقة التوظيف السياسي  واإلسالمجية 
 .ارمزي رأسماال

كان ىذا الجانب مغيبا  أنالدراسات المعاصرة بعد  إطارالشعبي في  باإلسالم االىتماموقد جاء       
نطمق عميو بالثقافة العالمة كانت تنظر بنوع من االزدراء لتمك  أنما يمكن  أنالمعموم  تماما. فمن
من  اإلسالممتوقفا عمى  لإلسالموجعمت دراساتيا  .التي تنتشر في صفوف العامة واألفكارالممارسات 

ما يرتبط  ماأ. ...الخديث والتفسير والكالمحوعمم ال األصولفة مثل و المعر  اإلسالميةخالل تمك العموم 
 اإلنسانيةظيور العموم  لكن ومعىتمام العممي والمعرفي. اإل إطارعتقادات الشعبية فقد كانت خارج باإل

من المفاىيم والمناىج التي تمكن الباحث من  ةمجموع توفر  التينتروبولوجيا خاصة عمم االجتماع واأل
الشعبي  باإلسالممام بجوانب كثيرة مرتبطة ىت، فقد غدا اإلدراسة جوانب ميمة من الحياة الثقافية لمشعوب

يتمام ال إثارة فيركون التي كان ليا فضل كبير أمحمد  األستاذ أعمال إلى اإلشارةوال بد ىنا من  ممكنا.
المجتمع  أنالشعبي. والحقيقة  اإلسالم، ومن جممتيا اإلسالميةىذه الجوانب الميمة في الثقافة  إلى

 .P يقول بيير روندو .ين تختمف مستوياتيا وتجمياتيا وتتنوع مشاربياالمغربي لو عالقة خاصة بالتد
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RONDOT  :بالنسبة لشعوب  اإلسالمفي سياسة الدول المغاربية:" يشكل  اإلسالمفي مقال لو بعنوان
ىذه المنطقة نظاما اجتماعيا شامال غطى عمى تمك المقومات الوثنية التي كانت ترتكز عمييا ىذه 

ذا  ما وجدت ىنالك بعض من بقايا ىذه المقومات القديمة، فإن ذلك يتم من خالل اندماجيا المجتمعات، وا 
طابعا شعبيا وذو بعد صوفي في حين  باألساسفي القرى والبوادي يتخذ  فاإلسالم. اإلسالميفي المكون 

 7"خاصة في المدن منتظمةبصورة نمطية  يحتفظ

لم  الشعبي، فاإلسالملإلسالم عوض اإلسالم تعددة ىناك من يفضل استعمال مصطمح التعابير المو      
وىذه المقاربة  .بل تخترقو تصورات ومشارب متعددة ،بعد واحد أوذو مدلول واحد  األياميكن في يوم من 

 أكثرالمتعدد  فاإلسالم .المسمم لإلنسانتنطمق من الواقع المعيش  لإلسالمالقراءة لمتعابير المتعددة  أو
ىذه المقاربة الجديدة نظمت  إطاروفي  الشعبي عند من يتبنى ىذا المنظور. إلسالما مفيوممن  إجرائية

بايكس اون   (IREMAM) واإلسالميراسات حول العالم العربي دوال ثطاولة مستديرة من قبل معيد البح
يقع ىذه الندوة ضمن عمل ضخم  أعمالوقد نشرت  5331،بريل أ AIX EN PROVENCE بروفانس
 8.المسمم لإلنسانبتمك الجوانب المرتبطة بالحياة العامة  اإلحاطةصفحة محاوال  5111من  في أزيد

المجتمع،  ةسالم الشعبي يظل بمثابة المشترك الذي تمتقي عنده غالبيإلوميما اختمفت التسميات ف     
 ألفرادساس التنشئة االجتماعية مثمما يعتبر كذلك جوىر الوعي الجمعي الذي يوجو السموك العام فيو أ

الظاىرة الدينية التي  بشأنومن ثم يعتبر أصال لممواقف الغالبة  .بالثبات واالستمرارية ويتسم المجتمع
نصادفيا لدى عامة الناس والتي ال يمكن تغييرىا إال من خالل عوامل لعل أىميا المستوى الثقافي 

 والمعرفي لدى بعض الناس.

 :الرسمي سالماإل-8  

                                                           
7
 - Pierre RONDOT, l’islam dans la politique des états du Maghreb, Politique étrangère, année 1973, 38-1, p 43. 

8
 L’islam pluriel au Maghreb, paris, CNRS, éditions, 1996. 
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مؤسسات الدولة، وىي تقابل في المغة الفرنسية و  باإلدارةعمى كل ما لو عالقة تطمق صفة الرسمي     
officiel  والمشتقة منoffice ل ذلك قب فيمادارة. وكانت تعني ة تعني في المغة الفرنسية عمل اإلوىي كمم

 و السيد لشخص ما. التفويض الذي يمنحو الممك أ

الدين الرسمي  باعتباره لإلسالمنية والدستورية التي تعطي الرسمي تمك الصفة القانو  باإلسالم يعننو      
تنص صراحة عمى اعتبار  ،التي تممك دساتير اإلسالميةالدول ىنالك عددا من  أنلمدولة، والمالحظ 

وبناء عمى ذلك  ،إسالميةالمغرب دولة  أن ينص عمى مثال، المغربيفالدستور  .دينا رسميا لمدولة اإلسالم
خطورة ىذا  أن إالمع تاريخ وثقافة البمد،  اانسجام ،لمدولة المغربية اإلسالميمية لمدين تتكرس الصفة الرس

ومن خالل وسائميا الخاصة ستعمل عمى احتكار الحقل الديني الذي  ،الدولة أنالتنصيص يكمن في 
ص التاسع الذي يستمد منو النظام شرعيتو ومشروعيتو. وىذا ما يكرسو فعال الن األساسيةتعتبره الركيزة 

الممك أمير المؤمنين والممثل األسمى لألمة الذي ينص عمى أن:"  1996 عشر من الدستور المغربي
ما أ «.الدستور،واستمرارىا، وىو حامي حمى الدين والساىر عمى احترام  ورمز وحدتيا وضامن دوام الدولة

ي حمى الممة والدين، مير المؤمنين وحام"الممك أ:ما يمي15جاء في الفصل  فقد 1155في دستور 
 )...( لحرية ممارسة الشؤون الدينية. نوالضام

يمارس الممك الصالحيات الدينية المتعمقة بإمارة المؤمنين، والمخولة لو حصريا، بمقتضى ىذا الفصل،  
 9بواسطة ظيائر"

 إلىت الدعوا أنالرسمي بعدا سياسيا، ويتبين ىنا  اإلسالمفي عمى ضيسما  التنصيص ىو وىذا       
جيات كثيرة ليست سوى ادعاء، مادام الدستور  إليياالتي تدعو و السياسي  لعدم توظيف الدين في الحق

وىو ما يمنحو صفة القدسية، وىي  ،يقر الجمع بين السمطة الدينية والسمطة السياسية في شخص الممك
مكانياتيا صفة ال تستقيم مع مبادئ الدولة المدنية. وستعمل الدولة من خالل مؤسساتيا المختمفة من  وا 

تمت  فقد .الخاص لمممارسة الدينية، حيث سيوظف الدين لتصفية حسابات سياسية منظورىاجل تكريس أ
 -و ما يسمى باإلسالم السياسيأ- اإلسالميونمحاربة التيار اليساري باعتباره تيارا ممحدا مارقا، وصنف 

                                                           
 .15الفصل  1155الدستور المغربي - 9
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رىابيون نو خوارج ومتشدد أنيمعمى  من خالل  لكل خصوم الدولة ض الفقياء لمتصدي، بل استخدم بعوا 
 أوالالرسمي لمدولة  اإلسالمالرسمي لمدولة. ويتجسد  اإلسالميتعارض مع  أن الفتاوى لكل ما يمكن إصدار

الحقل  إصالحبو ميمة  أنيطتالذي عمى األ ، والمجمس العممياألوقافالمؤسسة الممكية ووزارة  في
مان األمن الروحي لممغاربة، وحراسة الثوابت الدينية لألمة والمتمثمة ىذا المجمس: ض أىدافالديني. ومن 

. وتعمل المجالس العممية المحمية عمى تنشيط الحياة الدينية وفق والمذىب المالكي، األشعرية العقيدةفي: 
ىذا المجمس ىو العمل عمى تنفيذ سياسة وتوجيات الدولة بخصوص  وظيفة أن ويتبين برامج محددة.

خطر المجاالت حساسية خصوصا بعد تزايد نشاط بعض الحركات أمن  أصبحالحقل الديني الذي 
 أساسا، وىي حممة موجية اإلرىابوانخراط الدولة المغربية في الحممة العالمية لمحرب عمى  اإلسالمية،

وفي ىذا السياق انطمق برنامج وطني  تقودىا الواليات المتحدة.الحممة  ىذهضد الحركات الجيادية و 
يعتبر  " :المفاىيم غرابة أكثرالروحي، وىو من  باألمنعميو  أطمقعكفت عميو الدولة المغربية وىو ما 

في خضم التفاعالت التي عرفتيا الساحة الدينية  التي تولدتمن المصطمحات  مصطمح "األمن الروحي"
 األخيرين، )...(الل العقدين ية خاإلسالم

عتقادا وممارسة في راحة ش الناس فيما يتعمق بأمور دينيم إفالمصطمح يعني: العمل عمى أن يعي
 .10"".واطمئنان لما ىم عميو، بالحيمولة بينيم وبين كل ما يستيدفيم لمتشويش عمييم

في محاصرة مجموعة من وقد ظير ىذا المفيوم في سياق تاريخي خاص يكشف عن رغبة الدولة   
وذلك من خالل السيطرة عمى  التي تظير عمى الساحة والتي ليا خمفيات سياسية واضحة. دينيةالتيارات ال

خضاعو ليس باألمر السيل  دور العبادة وتوجيو األئمة والخطباء. إال أن السيطرة عمى المجال الديني وا 
عمى الكتب  فضال ،الدينيةاال لمنقاش في األمور في مجتمع أصبحت فيو القنوات الفضائية واالنترنت مج
 الدينية واألشرطة التي ال يمكن ضبطيا والسيطرة عمييا.

                                                           

 10
-التقيد http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/941-موقع وزاة االوقاف والشؤون االسالمية : المصدر -

 .الروحي-األمن-لتحقيق-أداة-الواحد-بالمذىب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/941-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A
http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/941-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A
http://www.habous.gov.ma/2012-06-26-07-34-28/941-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A
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جماعات جتماعي، وىي اإل األمنجماعات دينية متشددة وعنيفة تيدد و صحيح ان ىنالك حركات     
بحرية المعتقد التي ىذا المفيوم قد يمس  لكن إستعمال ن تواجو بكل صرامة في إطار القوانين.ينبغي أ

ن يتمتع بيا أي شخص في دولة الحق ق من الحقوق الفردية التي ينبغي أتعتبر قيمة إنسانية حضارية وح
يتخذ من  ،بالمعنى السياسي أمنا إالالروحي المزعوم ليس في الحقيقة  األمن أنمن ىنا يتبين  والقانون.

ليست بالشيء الجديد بالنسبة لمدول  اإلسالمرسمية  أنوالحقيقة  .عمى السمطة الدين واجية لمصراع
سسة الخالفة تجسد ىذا البعد الرسمي لمدولة ؤ مرحمة االستعمار. فقد كانت م أعقبتالناشئة التي 

س نظام الحكم في الدولة أالشخصية التي توجد عمى ر ، الخميفة يعتبر اإلسالميعبر التاريخ و . اإلسالمية
الشريعة يمكن تعريفيا بأنيا نظام الحكم في  اإلسالميةي. فالخالفة دين أصلتسمية ليا  اإلسالمية، وىي

. بالشريعة اإلسالميةف قائد مسمم عمى الدولة اإلسالمية ليحكميا الذي يقوم عمى استخال اإلسالمية
والدولة لتولي قيادة المسممين  اإلسالمفي  اهلل رسوليخمف وسميت بالخالفة ألن ىذا القائد )الخميفة( 

رض مع الطبيعة المدنية ما يتعا ومفيوم الخالفة يعطي لمدولة طابعا دينيا. وى أنوواضح ىنا  .اإلسالمية
في المجتمعات العربية  الحكم أنظمة أغمبيةفي ىو الذي يطبع الدولة  اإلشكاللمدولة لمحديثة. ولعل ىذا 

 .أداء ىذه االخيرةق يما يعم ،بين الدولة الدينية والدولة المدنية ىنالك تداخال أن يالحظيث ح ،واإلسالمية
 مما ست دوال مدنية بل ىي حالة ىجينة،لي أنياحيح لمكممة كما صلمعنى الات دوال دينية بسلي ذه الدولفي

الرسمي ال ينبغي خمطو بالدولة الدينية رغم  اإلسالم إنوالحقيقة  ووظائفيا. أدائياينعكس سمبا عمى 
مة استبدادية في العالم العربي استعمال ظنأالسياسية التي ىي في المجمل  األنظمةمحاولة الدولة في 

 .ن حضور الدين في ىذه الحاالت ليس سوى قناعا ووسيمة وليس غاية في حد ذاتو، ألفووتوظيالدين 
يقول بيير روندو: "إن المغرب ظل في عمقو رغم في حالة المجتمع المغربي  وفي ىذا السياق فإن

الذي يحكم الدولة يقوم عمى النظام  فاإلطار التطورات التي حصمت عمى مستوى النخب مجتمعا تقميديا،
مفردات من  يستعمللممكي والذي ظل يييمن من منطمق كونو امتدادا لمخالفة، ولذلك نجد ىذا النظام ا

ن إ، فمن تحديث ممكة الشريفة". ورغم ما لحق ىذه الدولة في شكميا الدستوريم"ال و قبيل "السدة الشريفة"
، فالممكية ال زالت ماضيال إلىكراىات التي تعود ي ىذه الدولة مطبوع بمجموعة من اإلالحكم ف أركان

ىيبتيا  أساس الذي يعتبرحترام الذي تحظى بو و الديني لمدولة جزءا ميما من اإل األصلتستمد من ىذا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 المدن المتطورة الزالت تخضع باستثناء، فالممارسة الدينية بالنسبة لممسممين في سن النضج عند الجماىير
البربرية  األوساطلك لسمطة الزوايا المنتشرة خاصة في لمظاىر التقوى الصوفية ذات الطابع الشعبي، وكذ

  .11"والتي تمعب دورا ميما

 اإلسالم"إن  الرسمي: واإلسالمالشعبي  اإلسالمىناك عالقة واضحة بين ن ويكشف روندو عمى أ     
واضح في المغرب حيث الممكية رغم  أمروىذا  .ةجتماعية والسياسييتماىى مع الشعب ومع بنياتو اإل

طابعيا الدستوري الحديث تبقى في نظر الجماىير وخاصة في المناطق الشعبية والقروية بمثابة مؤسسة 
الشعب ال يتردد في القول بأن القرآن ىو" دستور البالد" وىو في ذلك  إلىدينية. فالممك حينما يتوجو 

الجانب  كما أن .12"قانونية ودستورية أسسينطمق من  مما أكثرواجتماعية  أخالقيةينطمق من منطمقات 
منذ التعميم  اإلسالميةيظير جميا في مجال التعميم حيث تدعم الدولة تدريس التربية  لإلسالمالرسمي 
ىنالك شعب خاصة في التعميم  أنسسات تعميمية عديدة تشرف عمييا الدولة، مثمما ؤ وىناك م ،االبتدائي

 أي األصيلالتعميم  إلى األحيان. يقول روندو:" ىنالك لجوء في بعض اإلسالمية العالي خاصة بالعموم
الشعور تنمية لمناشئة وكذلك  ةالتعميم الديني والذي يعتبر ضروريا لضمان وتكريس القيم الدينية بالنسب

في التعميم  األولى. ويعتبر تعميم التعميم الديني بالنسبة لممستويات لدييم اإلسالميةنتماء الديني والقيم باإل
من المتقدمة  تعزيز صعوبة ولوج الشرائح اليشة لممستوياتفي عند بعض النخب المحافظة رغبة 

ن النظام السياسي في المغرب ىو نظام مركب تمتزج فيو من خالل ىذا الموقف يتضح أ .13"التعميم
فالنظام  ،مى مستوى الدولةالسمطة الدينية بالسمطة الزمنية، ورغم ما يمكن اعتباره مظاىر لمتحديث ع

الديني ذات طبيعة  لمشأنمتجذرة في المجتمع. وتبدو المقاربة الرسمية  عتيقةسس يرتكز في عمقو عمى أ
السياق يمكن أن نخمص إلى أن اإلسالم الرسمي يحاول التماىي مع اإلسالم  ىذا وفي مركبة ومعقدة.

لسياسية لمسمطات الرسمية والذي يعتبر النظام الشعبي التاريخي الذي يعتبر مصدرا أساسيا لمشرعية ا

                                                           
11

 - Pierre Rodot ; l’islam dans la politique des états au Maghreb ; politique étrangère, 1973, volume38 ; 

numero1.p 43-44. 

12
 - ibid ,.p 46-47. 

13
 - ibid, p : 47. 
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األساسي. فالصيغة الدينية التي تتولى الدولة حمايتيا باألساس ىو اإلسالم التقميدي  مرتكزهالممكي 
الشعبي، ويمكن أن نقول بأن موقف الدولة من الظاىرة الدينية ىو ذاتو ىو موقف اإلسالم التقميدي 

 الشعبي.

 :السياسي اإلسالم-3

منظم ومتطور. كما يشير ع لى مجتمالمواطنة وا   إلى لإلشارةيستعمل مفيوم السياسة في معناه العام    
 نجتماعية لخمق نوع من التوزان بيلتي تنظم حياة الناس المدنية واإلالقوانين والتشريعات ا إلى أيضا

مناحي  لة حاضرة في كولذلك نجد السياس .عمق بالحياة العامةتمكونات المجتمع الداخمية، إنيا إذن ت
فيقصد بيا ممارسة  ،في المعنى الخاص والضيق لمفيوم السياسة أما .قتصادية. الخواإلجتماعية الحياة اإل
بين  أوجتماعية الصراع حول السمطة بين الفئات اإلوكل ما يتعمق بيذه الممارسة من خالل  السمطة

 .السمطةالسياسية وكذا كل ما يتعمق بتدبير ىذه  حزاباأل
 جل التغيير انألمجموعة من الحركات التي تناضل من  لإلشارةالسياسي  اإلسالميستعمل مفيوم و      

 إاليكتمل  أنوبأنو ال يمكن لمدين  ،دين ودولة اإلسالمن أ. وتؤمن باإلسالميةطالقا من المرجعية إن
ن الدين الفصل بي إمكانيةوتؤمن ىذه الحركات بعدم  مثل نظام لمحكم.أبتحكيم الشريعة التي يرون فييا 

 بينالسياسي  اإلسالمفي ويمكن التمييز شريعة. لم كامل من خالل تطبيق إالتمل ن الدين ال يكأوالدولة. و 
خر يؤمن آوفريق  ،ةسممي ةديموقراطي آليةخالل من الحكم  إلىغايتو الوصول  الفرق. فريقمجموعة من 

 اإلسالم فإنوعميو  .بالنسبة لمحركات الجيادية الشأنعن طريق العنف كما ىو  بالعمل المسمح والتغيير
القائمة وتخضع  األنظمةسياسية معترف بيا من قبل  أحزابحركات منظمة في  الى ينقسم، السياسي

 إلىالقائمة وتدعو  األنظمةرم تتحال ات عنيفة كوتشتغل وفق الدستور، وحر   .لمقوانين المعمول بيا
إال  يضا حركات غير معترف بياوىناك أ السائدة كافرة يجب محاربتيا. مةاألنظىذه الخروج عمييا معتبرة 
 األصوليةوىو مفيوم يستعمل عمى غرار  اإلسالمية لألصوليةبالنسبة  أمالى العنف. إنيا تتحاشى المجوء إ

ية والييودية فقد ال تكون بالضرورة حركات سياسية، بل قد تكون مجرد حركات دينية خالصة، وىو حالمسي
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السياسي كما ىو الحال  الشأنالخوض في  تستثنيالتي  اإلسالميةعند بعض التنظيمات  أيضاا نممسو م
 يسمى بجماعة الدعوة والتبميغ. مثل مابعض الحركات السمفية النسبة لب

 باألساسن ظيور ىذا التيار يعود إفالسياسي  اإلسالمتيار  نشأة والتفسيرات حول األسبابرغم تعدد و     
 لتكريس السمطة القائمة، بحيث كان الحكام دائما يحتمون اإلسالميةتخدام الدين في المجتمعات لى اسإ

الخالفة  نظام، وقد ورثت ىذه المجتمعات تاريخا طويال لمحكم الديني ممثال في إرادتيمبالدين لفرض 
مارة المؤمنين،  ذاوا  حكم تعاقبت عمى ي الت األسركل  أنعمى سبيل المثال تاريخ المغرب سنجد  أخذنا وا 

الخروج عن الحكم طوال  أرادتكل المحاوالت التي  أنكما  المغرب كانت تنطمق من الشرعية الدينية،
في تاريخ المغرب والدور  14الحركة الميدوية إلى اإلشارةويمكن  .من الدين أيضاتاريخ المغرب تنطمق 

في كل  أصالومن ىنا اعتبر الدين  .تاريخال ىذا في بعض المراحل منالسياسي الذي لعبتو الزوايا 
والحركات  ،التي تدعي النسب الفاطمي واألسرتراجع دور الزوايا  أنتغيير سياسي. وبعد  أو إصالح

وعة من العمماء مالسياسي ويضم مج باإلسالم صطمح عميوي أصبحالميدوية في التغيير ظير ما 
 وأحزابنتظموا في جمعيات فا ،والتغيير اإلصالحفي قوية  ةبذوىم رغتح نوالمثقفين والطمبة الذي

  ال الدين مرجعية لذلك.ماستع مختمفة محاولين وتنظيمات

 أسسياالمسممين التي ظيرت في عشرينيات القرن الماضي والتي  اإلخوانجماعة  أفكاروقد لعبت    
وىي من  ،إلسالميةا كل البالدفي  أفكارىاانتشرت  إسالميةبمورة حركة سياسية  دورا أساسيا فيحسن البنا 

. فكثير من ىذا يومنا إلىال تزال مؤثرة في الساحة السياسية في العالم العربي  يالحركات الميمة الت
. في التغيير يجيانومنيا استوحت أسموب عمميا وم بفكر ىذه الجماعة أخذت اإلسالمية التنظيمات

السياسي_ عمى الساحة  اإلسالمضمن تجاىات المعروفة اليوم _والتي تندرج اإل أغمبيةويمكن اعتبار 
 أنوكان من الطبيعي  المسممين. اإلخوان، ىي من ثمار حركة اإلسالميالسياسية عمى امتداد العالم 

 يالسياسية التي تستمد بدورىا شرعيتيا من الدين والت األنظمةالسياسي مع تمك  اإلسالمتيار  يصطدم

                                                           
 وىي فكرة تقوم عمى ظيور منقذ يقيم العدل بين الناس وىي في االصل فكرة شيعية)الميدي المنتظر( لكنيا وظفت كثيرا عند كثير من الحركات -

 ىا حركة الموحدين.الدينية خاصة في المغرب ومن ايرز 
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السياسي  اإلسالمصراعا شديدا بين تيار  اإلسالمية ذا عرفت كثير من الدولكتعمل عمى احتكاره. وى
 أضحتالتي  اإلرىابوبداية الحرب ضد  1115شتنبر 55 دوسيشتد ىذا الصراع بع ،الحاكمة واألنظمة

السياسي ليس متجانسا حيث تخترقو اجتيادات متباينة تتراوح بين  اإلسالمتيار  أنوالحقيقة  .نا دولياأش
 إلىىو الحل لكل المشاكل التي يعاني منيا المجتمع  اإلسالم أنباعتبار  تحكيم الشريعة إلىمن يدعو 

ليا في المرجعية الغربية لمدولة  أصالليبيرالية ال يتردد في تبني بعض المفاىيم التي تجد  أكثرتيار 
 والمواطنة. اإلنسانوحقوق  الديمقراطيةالمدنية كمفيوم 

وىذا ما يجعل  .ال يحيل عمى نمط خاص من الحكم السياسي اإلسالممفيوم  أنمن ىنا يتبين     
ال  أحياناتجاىات ىذه اإل إنالسياسي حقيقة قائمة. بل  اإلسالمختالف والتباين الشديد بين اتجاىات اإل

ختالف السياسي بينيا بعدا دينيا. وىو ما يعيبو الكثير من تكفير بعضيا البعض عندما يتخذ اإلتتردد في 
ول االعام محفوفا بالمخاطر. وفي ىذا السياق ح الشأنالدين في  إقحامن يعتبرون نقاد ىذا التيار الذي

وجود  إمكانيةالسياسي. معترضا عمى  اإلسالم أطروحةحمميا تالتناقضات التي  إبرازعادل ضاىر 
ىو مجرد  فاإلسالموالسياسة.  اإلسالمعالقة ممكنة بين  أيةرفض  إلىبل يذىب  .15إسالميةديموقراطية 

 تلظيور الدين قد اقتض األولىمرحمة الكانت ىنالك عالقة في  إنوحتى  ،يضل كذلك أنوينبغي دين 
كدين لم  اإلسالمفإن  ،ىو الحال في زمن الرسول والخمفاء ينتشر، كماوجود نظام يحميو ويدعمو حتى 

في  اإلنسانيالسياسي ىو حجر عمى العقل  اإلسالم أن واعتبر سياسية.سمطة  ألييعد في حاجة 
ثبت العقل أ أندينية، عمما  غير عمى منطمقات يتأسس أننبغي الخوض في الشأن السياسي الذي ي

 أييؤسس لممارسة سياسية متحررا من  أن فمماذا ال يسمح لو ،فاعميتو في كل المجاالت المعرفية والعممية
  الوصاية الدينية؟ أشكالشكل من 

السياسي لو ما يبرره من  اإلسالمقدون أن صعود تيار من يعت المفكرينوفي المقابل ىنالك من      
وذلك منذ بداية السبعينيات عمى  ،يذا التيار الذي يرون فيو تعبيرا حقيقيا عن ميوالت اجتماعيةف األسباب.

الفكر القومي العربي الذي كانت تجسده الناصرية بعد نكبة  أزمةوجو التحديد، ومن جممة ىذه المبررات 

                                                           
 .1111لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة االولى، دار امواجنقد اطروحات االسالم السياسي،  عادل ضاىر، اولية العقل،- 15
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، وما ترتب عن القضية الفمسطينية بعد كامب ديفيد 5363ة سنة ينيراالثورة اإل مجيء ىإل إضافة .5396
ىنا  موفقة.التي لم تكن دائما و  اإلسالميةوفشل محاوالت التحديث عمى النمط الغربي التي عرفتيا البالد 

 لمحكممعينا  تفرض نمطا أنصراع بين الدولة ذات الطابع المركزي االستبدادي المطمق التي حاولت  أنش
في ىذا السياق إذن سينتعش  .ولميوية عمى نحو فوقي دون مراعاة لمواقع الموضوعي ليذه المجتمعات

الحداثة  أوالسياسي والذي سيتخذ أحيانا طابعا استئصاليا راديكاليا لكل ما يمت لمغرب  اإلسالمخطاب 
 بصمة.

لك نظرا لكون السياسة ىي مجال وذ ،اقفواضح إذن أن اإلسالم السياسي يتسم أساسا بتعدد المو      
ن تكون متعددة تكون ىنالك مواقف ثابتة وأ أالختالف. فمن الطبيعي إذن لإلختالف ولتدبير ىذا اإل

  أيضا.

 :العمماني التيار-4 

الفصل بين السمطة الدينية والسمطة المدنية.  أدقبمعنى  أو ،يقصد بالعممانية الفصل بين الدين والدولة    
تكون مستقمة عن السمطة الدينية.  أن ينبغيالعامة  أون كل المؤسسات المدنية الخاصة إف المعنىذا وبي

عتقاد حرية اإلمبدأ عمى  عتقادية لممواطنين، بناءنية واإلالدي األمورفي  التدخلكما تمتزم الدولة بعدم 
ومفيوم العممانية يقابل الالئكية  .يتمتع بيا المواطنن ينبغي أوالعبادة التي تظل من الحقوق الفردية التي 

وىو مشتق بدوره من القاموس الالىوتي الكاثوليكي الذي يميز في المسيحيين بين  ،ةيفي المغة الفرنس
وىو استعمال ال يزال  .جميور المسيحيين إلى ’laic‘لفظ جميور المؤمنين وبين رجال الدين. ليشير 
باعتباره مناقضا ىذا المفيوم  سيستعملقرن التاسع عشر مستعمال عند الكنيسة الكاثوليكية. ومنذ ال

خي ريمفيوم العممانية يرتبط بسياق تا أنوصاية دينية. ويظير ىنا  أية. كما يدل عمى التحرر من لمكنيسة
 العام.   الشأنالكنيسة بتدبير  عالقةخاص ومرجعية فكرية ممثمة في 

حد التيارات الميمة التي حاولت مقاربة أار العمماني يعتبر التيف اإلسالميفي السياق العربي  أما     
فصل بين السمطة الروحية والسمطة الالديني مقاربة عصرية ومدنية. من خالل الدفاع عمى ضرورة  الشأن

ال ينبغي لمدولة التدخل في االعتقاد الديني ف اخاص انأمعتبرة الدين ش .والسياسية وبين الدين والدولة
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ية ؤ وقد تبمورت ىذه الر  .تفرض وصايتيا عمى الدولة أنجية دينية  ألي أيضاكن كما ال يم ،لألشخاص
مرحمة  أعقبت والتي ،العربيفي العالم  وتطور الدولة المدنية الحديثة بنشأة أساسافي سياق تاريخي يرتبط 

قفة ثنخب الميم ىذا النموذج كثيرا من اللأ. وقد الدولة الوطنية في بعض البالد العربية ونشأةستعمار اإل
. وذلك في البالد العربية واإلسالمية مدنية حديثة تأسيس دولةالتي حاولت و والسياسية في العالم العربي 

ىذه الفكرة  أن إال .في تركيا بعد سقوط دولة الخالفة اإلسالميتجربة عممانية في العالم  أولبعد ظيور 
 ،دوما بالسمطة الدينية في المجتمعات االسالمية حيث اقترنت الدولة، باعتبارات ثقافية وتاريخية ستصطدم

ستبداد الذي طابع اإل إلى إضافة .ولم تكن ىذه المجتمعات تؤمن بالفصل بين ما ىو زمني وال زمني
ليو إانطالق ىذا التيار العمماني الذي سينظر  أعاقمما  ،الحكم في ىذه المجتمعات أنظمةاتسمت بو 

قيما  تحمل اباعتبارى ةمعممانيتصدى التيار الديني بكل توجياتو ل عل فقدباعتباره خطرا عمى الدين. وبالف
كثيرا من المفاىيم  أنوتيديدا ليويتيا. والواقع  واإلسالميةمستوردة غريبة عمى المجتمعات العربية 

انية العام والذي تشكل العمم إطارىاالتي تنبني عمييا الدولة المدنية الحديثة ال يمكن فصميا عن  األساسية
مفيوم العممانية في  إنوالمواطنة...الخ.  اإلنسان، مثل مفيوم الديموقراطية وحقوق األساسية أركانياحد أ

 أنلم تستطع  إسالميةدول  أنياالتي تعمن صراحة في دساتير غالبيتيا العظمى  اإلسالميةالمجتمعات 
في  سات عتيقة لمحكملممار  ا كبيرايانىنالك طغ أنحيث نجد  .فيوم الدولة الحديثةمتبمور تصورا متماسكا ل

ن تبدو حديثة من خالل وجود بعض المؤسسات الشكمية لمدولة رغم محاولتيا أل ،اإلسالميةكل البالد 
 .ستبدادية تسمطيةإ أنظمةىي يا عواق في األنظمةىذه  نأ إال .الخ… السياسية واألحزابالمدنية كالبرلمان 

المشيد السياسي المغربي الذي الزالت فيو مظاىر السمطة  إلىن نشير عمى سبيل المثال أويكفي 
فال  الدولة المدنية الحديثة يكمن في ىذا الخمط بين المفاىيم والتصورات، إشكالية إنالمخزنية قائمة. 

سمطة يمثل نو أعمى الحاكم  إلىفيو  النظرويتم  ،رجال دين مجتمع يحكمو مدنية فييمكن تصور دولة 
 .شريعات يتوافق عمييا المجتمعتقوانين و  إطارتشتغل في  مؤسساتالمدنية ىي دولة الدولة إن  .مقدسة

حكومة.  أليبالنسبة  ومصدرىا الشرعية أساسوىي تسير عمى خدمة مصالح المواطن الذي يعتبر 
تخمق تمييزا بين المواطنين، حتى  أنىي محاولة الستبعاد كل السمط التي يمكن  اإلطاروالعممانية في ىذا 

تدخل  أووصاية  أيةبقى العممية السياسية عممية مدنية صرفة يمكن مراقبتيا ومحاسبتيا من دون ت
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ىو الذي جعل الكثيرين يقفون منو موقفا  باإللحادمفيوم العممانية الذي ارتبط عند الكثيرين  إنخارجي. 
العممانية والتيار الالديني  ال يميزون بين واإلسالميةالكثيرين في المجتمعات العربية  أنسمبيا. والحقيقة 

الدين مرتبط  أنفي حين تعتبر العممانية  ،الذي يحاول القضاء عمى كل مظاىر التدين في المجتمع
الالدينية تجاىات بعض اإل أن. ومن المعموم وحمايتيا عمييا المحافظةبالحياة الخاصة لمفرد التي ينبغي 

ما يجعل الكثيرين في  أيضاوىذا  .أغراضيايخدم  تأويال ياوتأويملمحاربة الدين توظف العممانية  أن تحاول
مجرد  فيي في اعتقاد البعضنظرة شك وارتياب.  العممانية إلىينظرون  واإلسالميةمجتمعاتنا العربية 

ن أتسمح ب إجرائيةوسيمة  إالما ىي  اآلخر عتبرىا البعضي ذيوسيمة لمقضاء عمى الدين في الوقت ال
بعض  أن إلىوشفافية. ويعود ىذا الخمط في الحقيقة  إنصافا وأكثرعدالة  أكثرالسياسي  النظاميكون 

نجد  الموسوعة العربية العالمية ففي .واإللحادالمراجع والكتابات في الثقافة العربية ال تفرق بين العممانية 
عمى الرغم من ويمكن اعتبار ظاهرة "الَعممانية" جزًءا من التيار اإللحادي بمفهومه العام. ف» :ما يمي

ارتباط العممانية بفصل الدين عن الدولة أو السياسة في االستعمال الشائع، فإن لتمك الظاهرة داللتها 
تقل أهمية في االستعمال الغربي المعاصر. فهي تدل لدى كثير  األخرى المتصمة بذلك الفصل، والتي ال

يل االهتمام من الدين بما يتضمنه من من المفكرين ومؤرخي الفكر عمى "نزع القداسة عن العالم بتحو 
المرئي أو المحسوس وغير  إيمان بإله وبروح وبعالم أخروي أو مغاير خفي إلى انشغال بهذا العالم

الرؤية التي يعبر عنيا ىو وجود خمفية فمسفية وجودية  أنمن ىذا الخطاب  إذنواضح  .16«المقدس.
حينما نتجرد من  إالبالعممانية  اإلقرارفال يمكن  تضعيا في تناقض واضح مع الدين.و  تؤطر العممانية

 الدين ونقصيو نيائيا من الحياة.

كونيا تعتبر  إنكاررغم وجود مثل ىذه التصورات التي تعتبر العممانية مناقضة لمدين فال يمكن و     
د عابد ويعتقد أيضا بعض المفكرين من غير اإلسالميين مثل محم الدولة المدنية الحديثة. ركائز إحدى

أن العممانية مشكمة  حيث يعتبر ،الجابري بإمكانية تعايش الديمقراطية مع نظام إسالمي غير عمماني
مصطنعة اختمقت من قبل مفكرين مسيحيين في المشرق ظنا منيم أن العممانية ىي الضمان لحقوق 

                                                           
 ، الرياض.5339مؤسسة اعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى  ة.يمالموسوعة العربية العال- 16
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الحل الحقيقي  األقميات أو لحل مشكمة الحريات والحقوق عموما، ولكنيم بذلك يحولون األنظار عن
 17ات والحقوق وىو الحل الديمقراطي.والوحيد لمشكمة الحري

الموقف من العممانية وتبنييا مرتبط بحرية المعتقد الذي يعتبر من المبادئ األساسية لمدولة  أنوالواقع     
دين  يكون لو أالفرد أن يدين بأي دين شاء أو كل نا خاصا يحق لأالمدنية الحديثة حيث يعتبر الدين ش

 عمى اإلطالق كما لو الحرية أيضا في تغيير دينو.

 :التيار الالديني-5

تعتبر الالدينية حركة مضادة لمدين وىي تختمف عن النزعة اإللحادية كما تختمف أيضا عن الحركة     
 المضادة لإليمان باهلل. ويعنى ىذا التيار بالتصدي لألديان التي تشتغل في إطار المؤسسات وليا ىياكل

 التيار الذي إنو عتقاد في حقائق ماورائية أو إالىية.ى أيضا إلى كل أشكال اإليمان واإلتنظيمية، مثمما تتصد
ليس  أيضاوالتيار الالديني  عتقاد الديني وليس فقط عمى الحضور الديني في الحياة العامة،يعترض عمى اإل

ره مؤسسات وىياكل لمسمطة. وبحسب المؤرخ بل ىو حركة ترفض الدين باعتبا اإللحاد أو اإليمانمجرد عدم 
النظام السوفييتي كان يمثل  أنكما  ،الثورة الفرنسية إلىلمتيار الالديني يعود  األولميكائيل بورليغ فإن الظيور 

النظام الشيوعي في  أنالتدين وقمعيا. كما  أشكالاتجاىا الدينيا من خالل ىدمو لدور العبادة ومحاربة كل 
تيا لمعالم يؤ تفرض ر  أنبطابعيا الشمولي فحاولت  األنظمةىذه  وقد عرفت الدينيا.اتجاىا  يمثلدوره كان ب ألبانيا

التيار الالديني نظرة سمبية. وبالفعل فقد وجد ىذا التيار  إلىوىذا ما جعل الكثيرين ينظرون  .بالقوة والعنف
. وكانت ىنالك حركات راديكالية واإلسالميمن خالل بعض الحركات اليسارية المتطرفة في العالم العربي  أتباعا

الدين عبارة  أن التيار الالديني ويرى .الخصوص تبنت مواقف متشددة من الدين وجوعمى  الستينياتظيرت في 
 أساطيريكون مجرد  أنن الدين ال يعدو أظالمية يجب استئصاليا والقضاء عمييا بشكل نيائي، وب أفكارعن 

من كل  وانعتاقياتحديث المجتمعات وتطويرىا  أماملدينية تعتبر من العوائق الكبرى عتقادات اإلوخرافات، وأن ا
االستالب التي تدمر الذات. ومن ثم  أشكالىو شكل من  إنماستعباد والقير. وبأن الخطاب الديني اإل أشكال

ىو  األساسيةرسالتو  نأو  .التناقضات التي يعاني منيا الخطاب الديني إبرازنو من الضروري أيعتبر ىذا التيار 
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ن موقف عالتيار الالديني يعبر في الحقيقة  إناجثتاتو كمية من المجتمع.  إلىنقد ىذا الخطاب وذلك وصوال 
ينطمق من كون الخطاب الديني خطاب عتيق ال ينسجم وقيم الحداثة والعقالنية والعمم  فمسفي من الدين

تبني مواقف  عمىمة. وقد عممت بعض الحركات السياسية نو من بقايا عصور ومراحل تاريخية قديأالمعاصر. و 
والتصورات  األفكارتغيير عمى مستوى  إحداثنيا أثورة ثقافية من ش إيجادىذا التيار الالديني مؤمنة بضرورة 

حتى يكون عمى موعد مع التاريخ، وحتى يتخمص من وصاية رجال الدين، ومن ثم وجب  ،اإلنسانالتي تحرر 
بل وحظر كل الرموز التي تحمل داللة دينية.  ،سسات الدينية وحظر الخطاب الدينيؤ كل المالقضاء كميا مع 

بصالبة  تصطدمالتحدي ىذه كثيرا ما  إرادة أن إالطابع المواجية والتحدي.  أحياناالتيار الالديني قد يتخذ  إن
فصفة  .مع قيم المجتمعلصدام مما يخمق حالة من ا ،الديني متجذر في الثقافة الشعبية االعتقادالواقع، حيث 

المجتمعات المعاصرة بصفة عامة ال تقبل  أنوفي المقابل يبدو  من الحياة العامة. اإلقصاءتعني  واإللحادالكفر 
يعرف مضايقات حتى في البمدان  األديانفانتقاد  .كان يصدر من منطمق الديني إذابالنقد الديني خاصة 
عمييا وكما ىو نسان كما ىو متعارف من صميم حقوق اإل رعتقاد والتعبيألن حرية اال الديموقراطية العريقة

لكل شخص الحق في حرية التفكير ".51المادة نسان حسب منصوص عمييا في اإلعالن العالمي لحقوق اإل
والضمير والدين، ويشمل ىذا الحق حرية تغيير ديانتو أو عقيدتو، وحرية اإلعراب عنيما بالتعميم والممارسة 

قا  مة الشعائر ومراعاتيا سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة".وا 

ما حصل لبعض المثقفين الذين حكم  إلىنشير  أنفيكفي  اإلسالميةيخص المجتمعات  فيما أما     
لكن التحدي الحقيقي  متخفيا.العيش  أوالنفي  إلىرت بعضيم طعمييم بكونيم الدينين من ضغوط اض

وىذا ما  .اإلسالميةدين الدولة في كثير من الدول  اإلسالمياعتبار الدين الذي يواجو ىذه الحركات ىو 
يجعميا  أنن ذلك أن من شالعمن أل إلىن تخرج أحة و اتعمن عن نفسيا صر  أندينية من حركة ال إييمنع 
المثال  لممحاسبة. ففي المجتمع المغربي عمى سبيل أعضائيان يعرض أتحت طائمة المنع والمتابعة و تقع 
ىو حامي و المؤمنين  أميرن الممك ىو أىو الدين الرسمي لمدولة و  اإلسالم أنتور المغربي عمى سالد ينص

موقع داخل  أييجد لو  أنلمتيار الالديني  باإلمكانحد لن يكون  أي إلىظير سيىنا الممة والدين. 
موقف محافظ  الشعبي الذي يقاوم كل ما ىو دخيل والذي يعبر عن اإلسالمفيو محاصر من  ،المجتمع
قوة المؤسسات والقوانين لحظر  إلىالرسمي الذي يستند  اإلسالممحاصر من  أخرىومن جية  .بطبيعتو



موقفية مقاربة المغربي المجتمع في الدينية الظاهرة     اوبموىو محمد  

 

  برلين-ألمانيا بيالمركز الديمقراطي العر  عنتصدر – 08المجمد- 8002رايرفب 07 العدد-العموم السياسية والقانون مجمة 70

 

نجد لو حضورا في  أنمثل ىذه التوجيات الفكرية. وعمى الرغم من ذلك فإن التيار الالديني يمكن 
ذ الحضور يتخ أن ىذا إال ،ينيةالمجتمع المغربي رغم طبيعة ىذا المجتمع المحافظة والمتشبعة بالقيم الد

لفكر الشيوعي بعض الحركات اليسارية المتأثرة با نستثني أنوال ينبغي  .في الغالب طابعا فمسفيا وجوديا
 أن أيضاينبغي ال نو أ. إال خطيا السياسيل اإليديولوجي المنظوردينية تتوافق مع التي تبنت مواقف ال

جل مطالب اجتماعية أتعتبر مطالبيا ونضاالتيا موجية من  نعمم ذلك عمى كل الحركات اليسارية التي
الخصوم السياسيين لميسار وظفوا بعض القناعات  أنرغبة في تحقيق العدالة االجتماعية. عمما  أساسا

جل محاربتيا والتشويش عمييا أوالتي يستشف منيا رفضيا لمدين من  ،البعض إليياالفمسفية التي يدعو 
حركة تكون  أنالحركة الالدينية في المجتمع المغربي ال يمكن ليا  أنىكذا يبدو ميا عن الجميور، و صوف

دينية الوعة من الحركات الموقد ظيرت حديثا مجعتقادات السائدة داخل المجتمع. وذلك نظرا لإل .عالنية
 وأعمالتصاعد التطرف الديني وانخرط في حروب  أنالدين وذلك بعد  إقصاءجل أالتي تناضل من 

كثيرا من الصراعات والحروب التي يعيشيا العالم  أنف والقتل والتدمير. وترى ىذه الحركات العن
والتخمص  األديانومن ثم فمن الضروري العمل عمى القضاء عمى  .التطرف الديني يغذييا إنماالمعاصر 
غي التخمص سوى نتاجا بشريا ينب النيايةت في يسفيي مصدر لمتمييز بين الشعوب. وىي ل .ئيامنيا نيا
بينيا. وسببا لمتوترات االجتماعية  فيماعائقا لمتواصل بين الشعوب  وأصبح أغراضواستنفد كل  أنمنو بعد 
  والثقافية.

 الخاتمة:

بعض من المواقف الحاضرة في الحياة االجتماعية والثفافية والتي تحكم نظرتنا ورؤيتنا  إذنىذه      
تي عرفتيا ظمت عمى الدوام من المصادر الميمة في التحوالت ال ىذه الممارسة التي .لمممارسة الدينية

نظاما معقدا من التمثالت تعبر عن  في العمق تعكس سالمية. إن ىذه المواقفالمجتمعات العربية واإل
نيا مواقف متعددة ومختمفة بل ومتناقضة لكنيا لتجاربنا اإلنسانية والتاريخية. إ ةعياوالالو  ةعياالو  بعاداأل

كقيمة إنسانية  باألخروالمواقف ىي في النياية التعبير الفعمي عن الحرية الشخصية. فاالعتراف  ة.موجود
ميما تعددت واختمفت فإن الدولة المدنية الحديثة و   باحترام ىذه المواقف وىذه اآلراء.خالقية يمر حتما وأ
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الحوار بعيدا عن التعصب  إمكانيةن تضمن ليا أن توفر ليا فضاء رحبا لمتسامح والتعايش و أكفيمة ب
خصميا الوحيد ىو الفكر  أنترى  إنياوالتيميش، بل  اإلقصاءفض ر والتحارب، فالدولة المدنية الحديثة ت

 إبداعىي في النياية  التي ىي أساس الدولة المدنية . الديموقراطيةاآلخرين إلغاء إلىالشمولي الذي يسعى 
ا فرصة ميجابية ويتيح ليإبكل  إلييما ينظر تين،بشري تينمحاول نية يضالؤ ن كل موقف ور أيقر ب إنساني

 مواقفيان تعبر كل الحساسيات عن يموقراطية تعمل عمى توفير كل السبل ألدال إنبل  ،املمبقاء لتنميتي
  او اإللغاء. بعيدا عن العنف والتعصب والمساواة في جو من الحرية
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 الممخص )بالمغة العربية(:

ـ حبر  غكر رةاوق  رف ارخرقب وارخحلكؿ في حقؿ اراالقبت اردورك  ااد فوز غكر 2016تنخابابت اررابة  امأرركيك  رابـ أفرزت اال
أو حخى ررشح رابةي ةباؽ، أيبف االفكخه غكر ارةكبةك  أو اخصركحبخه اريثكرة  رخوقع رراكس رـ كخصؼ ارواصفبت خشاه أي راكس

اررثكرة رلجدؿ. وعلى اررغـ رف يؿ رب قكؿ احؽ "خرارب" وحرلخه االتنخاباك ، إال أتنه اةخطبع اروصوؿ إرى ةدة ارحيـ في اردور  امأيار 
وجود "خرارب" على رأس االدارة امأرركيك  رأت الدراسة بأن . وفي ارابرـ، وفي حقا  خشهد خصبعد اركركف اررحبفظ في أيثر رف دور 

كثكر يثكر رف اإلشيبركبت حوؿ ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  اررخوقا ، وهو رب كخطلب فهرب وخحلكاًل رلخوجه ارفيري واالكدكوروجي 
رخباا  خطورات ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  ر هدفت الدراسةرلراكس "خرارب"، واتنايبس ذرؾ على تنهج ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك . و

وارابرجك . يذرؾ رحبور  فهـ رالرح  ارةكبةبت امأرركيك  ارداالك  رف رتنذ وصوؿ "خرارب"، واتنايبس هذه ارخطورات على رجروع 
اررطروح  ااد خحلكؿ وفهـ  ارشيؿ اررخوقع ررتنظور  اراالقبت اردورك  وفقًب ررؤك  إدارة ارراكس "خرارب"، ااد قراءة اةخشرافك  رلراطكبت

خفةكري عركؽ رهذه ارراطكبت حكث ابخت رابرـ ارخحوالت في ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  أيثر وضوحًب. رـ كغب عف اردراة  خقدكـ 
رك  جركع امأطروحبت ارةبادة ورؤى اررراقاكف ارراخلف  رلرةخقاؿ اررخوقع رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك  اشيؿ ابص واراالقبت اردو 

 اشيؿ عبـ.

 ارتنظبـ اردوري. -4 ارشااوك  -3 –خرارب  إدارة -2ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك    -1الكممات المفتاحية: 

Abstract 

The American presidential election of 2016 produced an unprecedented state of anticipation and 
analysis in the field of international relations after an unexpected victory of a president who did not 
have the characteristics of any president or even the least which any former presidential candidate 
has, whether with his non-political background or his many controversial statements. 

Despite everything said or reported on Trump and his election campaign, he managed to reach 
power in the largest country in the world and in an era of rising conservative right in more than one 
country. The study found that the presence of "Trump" at the head of the US administration raises 
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many expected problems on the US foreign policy level, which requires understanding and analysis 
of the mind set and ideological orientation of President "Trump" and the reflection on the approach 
of US foreign policy. 

The study has aimed to follow up on the developments of American foreign policy since the arrival 
of Trump, and the reflection of these developments on a range of American domestic and foreign 
policies. In addition, an attempt is made to understand the expected shape and aspects of the 
international relations system according to the vision of the Trump administration, following a 
forward-looking study of the data presented after in-depth analysis and understanding of these 
data. The study has considered all the prevailing theses and the different observers' visions 
regarding the expected future of American foreign policy in particular and international relations in 
general 

KeyWords:1-American foreign policy 2-populism 3-Trump administration 4- international system. 

 مقدمة:

، رشباه  رقركتنبخهب ارةباق ، أو يتنوع رف حبر  خقلكدك  ـ2016رـ خيف اتنخابابت اررابة  امأرركيك  رابـ     
روخكتنك  كاكشهب اررجخرع امأرركيي يؿ أراا  ةتنوات يرب جرت ارابدة رتنذ عشرات ارةتنكف. فبتنخابابت عبـ 

يبتنت ذو حةبةك  وامأيثر رغطًب، وامأيثر خرقاًب رف يؿ ارابحثكف وارابرلكف في حقؿ اراالقبت اردورك ،  ٦١٠٢
تنرب على اررةخوى ارابرري، تنظرًا رجرل  اررخغكرات ارخي طرأت علي ارةكبة  ركس على ار رةخوي امأرركيي، وا 

امأرركيك  االؿ فخرخي ارراكس "اوش االاف" وارراكس "ابراؾ أوابرب"، ويذرؾ تنظرًا ررب أفرزخه رف تنخباج أدت في 
مأيثر جداًل في االتنخابابت اررابةك ، ارتنهبك  إلعالف فوز "دوتنبرد خرارب" ارذي رأى فكه اررحللكف، ارشاصك  ا

وردى اتنايبس ذرؾ على رجروع  رف ارةكبةبت ارداالك  وارابرجك  اررخوقا ، وراؿ ارتنقط  امأهـ في هذا 
ارةكبؽ وارخي كجب إدرايهب رايرًا هي رب كرثله تنجبح "خرارب" رف ةكطرة  رخكبر ةكبةي رخشدد خاخلؼ رؤاه 

 ًب عف أةالفه.وفلةفخه ارةكبةك  داالكًب وابرجك

إف اررةأر  امأةبس ال خخالؽ افوز "خرارب"، ابررغـ رف يؿ ارجدؿ وارشؾ ارذي أحكط اشاصكخه 
واخصركحبخه، وريف في صاود خكبر ةكبةي كحرؿ اذور خكبر شااوي كركتني اتنازاري، وخراجع آار هو ارخكبر 

في ارةكبةبت واررواقؼ امأرركيك  آخك  ال ارلكاراري ارخقلكدي، وابرخبري، كخاع ذرؾ ابرضرورة جرل  رف ارخحوالت 
رحبر . ورف ثـ، ابت رف ارضروري قراءة ارراطكبت ارراخلف  اصورة اةخشرافك ، وضرف فهـ خفةكري عركؽ 
دارخه ررةخقاؿ ارتنظبـ اردوري وارشيؿ اررخوقع  رهذه ارراطكبت حخي تنخريف رف رةـ رالرح رؤك  "خرارب" وا 
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 ًب وتنحف تنقؼ عتند رتنطق  فبصل  ةكيوف رب اادهب راخلفًب عرب قالهب.ررتنظور  اراالقبت اردورك ، اصوص
 دوتنبرد خرارب. امأرركييارراكس  إدارةوختنبقش اردراة  خةا  رحبور خخالؽ ابرةكبة  ارابرجك  امأرركيك  في ظؿ 

 :الدراسة إشكالية

كركتني اتنازاري ررابة  اروالكبت  صاود خكبر ةكبةي كحرؿ اذور خكبر شااوي في اإلشيبرك خجد اردراة  أف 
واراالقبت اردورك  خحلكؿ رب قد كخاع هذا  امأرركيك كحخـ على ارابحثكف في ارةكبة  ارابرجك   اررخحدة امأرركيك ،

، واتنايبس هذا ارخحوؿ على اراالقبت اكف اروالكبت ارصاود رف خحوالت رخوقا  في إدارة رةخقاؿ ارتنظبـ اردوري
 وخيرف رشيل  اردراة  في ارةؤاؿ ارراكس ارخبري: .بـ اردورياررخحدة وأطراؼ ارتنظ

 دونالد ترامب؟ األمريكيالرئيس  إدارةما مدى التغير في السياسة الخارجية األمريكية في ظل 
 وكخفرع رف ارةؤاؿ ارراكس عدة خةبؤالت فرعك ، يبرخبري:

 ى اراالق  رع ارابرج؟رب هي خغككرات في اررجخرع امأرركيي ااد فوز خرارب واتنايبةبخهب عل .1
 يكؼ ةخصاح ارخوجهبت امأكدكوروجك  رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك ؟ .2
 في ظؿ خرارب؟ امأرركيك يكؼ ةخايس ارشااوك  على ارةكبة  ارابرجك   .3
 رب هي أهـ رؤشرات ارخغككر في اررتنظور  ارقكرك  رلاالقبت اردورك  ااد فوز خرارب؟ .4
 ؟امأرركيك رب هي  اراالق  رع روةكب االخحبدك  ورع رلفبت ارشرؽ امأوةط ابرتنةا  رلةكبة  ارابرجك   .5

 : أهمية الدراسة
وخحلكؿ رب قد كخاع هذا  صاود خكبر ةكبةي كحرؿ اذور خكبر شااوي كركتني اتنازاري، ختناع رف خريكزهب على

امأرركيك ، اؿ في رجرؿ شاي  اراالقبت ارةكبةبت واررواقؼ  ارصاود رف خحوالت رخوقا  ركس فقط في
 .اردورك 

 :أهداف الدراسة
 خةلكط ارضور على ارخغكر في ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  في ظؿ خرارب. .1
 رارف  خغككرات في اررجخرع امأرركيي ااد فوز خرارب واتنايبةبخهب على اراالق  رع ارابرج. .2
 رركيك .خخاع ارخوجهبت امأكدكوروجك  رلةكبة  ارابرجك  امأ .3
 إظهبر ارشااوك  على ارةكبة  ارابرجك  االرركيك . .4
رحبور  فهـ رالرح ارشيؿ اررخوقع ررتنظور  اراالقبت اردورك  وفقًب ررؤك  إدارة خرارب، وذرؾ رف االؿ  .5

 خوضكح أهـ رؤشرات ارخغككر في هذه اررتنظور .
 ارخارؼ على اراالق  رع روةكب االخحبدك  ورع رلفبت ارشرؽ امأوةط ابرتنةا  رلةكبة  ارابرجك  االرركيك . .6

 :منهجية الدراسة
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 وخحلكؿ ارطاكا  ارواقاك  رلةكبة  ارابرجك  االرركيك  روصؼ ارخحلكلي بررتنهج اروصفيخـ اةخابتن  ارابحث ا
 في ظؿ ارراكس خرارب.اررحخرل  ارةكبة  ، ويذرؾ خوقابخهب هذه قدار ارخوازف في ور

 نهاية األيديولوجية وبداية الشعبوية األول: فوز "ترامب" بالرئاسة األمريكية: المحور

كقوؿ" كوشيب فكشر" ارةكبةي امأرربتني وزعكـ حزب اراضر في أرربتنكب، أتنه ااد اتنخابب "دوتنبرد خرارب" 
راكةًب رلوالكبت اررخحدة، أصاحت تنهبك  رب يبف كةرى حخى اآلف ارغرب رؤيدة، حكث رثؿ اتنخصبر "خرارب" 

ركًب رف ارصداـ اكف ارحضبرات أو اتنخفبض  رلشاواك  رقباؿ خراجع ارقكـ ارلكارارك ، حكث كتنطلؽ ارشاواكوف في
 .(1)اردكبتنبت أو امأعراؽ ركصاح ارابرـ في تنظبـ جدكد كقوده رحبفظوف ااطوات أيثر خشدداً 

 امأكدكوروجك  حقا  شيلت فكهبال شؾ أف اتنخابب "دوتنبرد خرارب" شيؿ في ذاخه إعالتنًب واضحًب عف تنهبك  
ارذي أطلؽ علكه ااصر امأكدكوروجك ،  اراشركف. ففي ةتنوات ارثالثكتنكبت وامأرااكتنكبت رف ارقرف اراتنواف ارابرز

حكث دار فكه صراع  فيري عتنكؼ، ةرعبف رب خحوؿ إرى حروب شبرل  اكف أكدكوروجكبت عتنصرك  رغلق  رثؿ 
الت تنخكج  هذا ارصراع ارحرب ارتنبزك  وارفبشك ، واكف أكدكوروجكبت رتنفخح  هي ارلكارارك  واردكرقراطك ، وقد اشخ

ارابررك  ارثبتنك ، فكرب ادأ ااد اتنخهبء هذه ارحرب صراع أكدكوروجي رف تنوع آار خركز ابرصراع وارختنبقض اكف 
  . (2)ارشكوعك  واردكرقراطك  اررأةربرك  ارغراك ، أفرز رب أطلؽ علكه ارحرب ارابردة

فقد  رقراطك  اررأةربرك  على ردار ارة  عقود،وفي وةط هذه ارحرب امأكدكوروجك  اكف ارشكوعك  واردك
، (4)صكغ  دور  اررعبك  االجخربعك  اثاةخحدعار  ارفشؿرف  تنظبرهب اررأةربري، إتنقبذ (3)ارغراك حبورت اردوؿ 

وارخي خضرف خأركتنبت اجخربعك  رخاددة رلرواطتنكف ارضافبء اقخصبدكًب في رجبؿ اراطبر  اراالج، إال أف ارخجرا  
رذرؾ أعلف ااض علربء ارةكبة  فشؿ "اردكرقراطك   عف خروكؿ هذه ارارارج االجخربعك  اررخاددة. فشلت رلاجز

يرب أف ارجربهكر في  .(5)ارتنكباك " وضرورة ااخداع تنوع جدكد رف اردكرقراطك  أطلقوا علكه "دكرقراطك  اررشبري "
دك  ارذى كاد ارجربهكر ابرجتن  ارروعودة، اررجخرابت اررأةربرك  ضبقت ابراطبب ارةكبةي رلتناا  ارةكبةك  ارخقلك

ارذى كرثله "دوتنبرد خرارب"، ريى كغبزؿ رطبرب ارتنبس  يوريتنه ال كتنفذ، ورف هتنب صاد اراطبب ارشااو 
 واحخكبجبخهـ. 

                                                           
(1)

 11/3/2017. شىهذ 23/1/2017، صحُفح انعزب انهُذَُح، اإلثٍُُ فٍ انعًك 
(2)

 ، فٍ:13/3/2017.  شىهذ فٍ 2017َُاَز  27، صحُفح األهزاو انًصزَح، نهايت األيذيىنىجيا وبذايت انشعبىيتانسُذ َاسٍُ،  

 http://www.ahram.org.eg/News/202156/4/575946/ 
)3)

 Daniel bell, the end of ideology , On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, with "The 

Resumption of History in the New Century, 1962  
(4)

 For Details about welfare state look:  Alexander Petring et al, Welfare State and Social Democracy, 

Friedrich-Ebert-Stiftung, English Edition: Division for International Cooperation, Berlin November 2012 
(5)

 For Details look: Crozier Samuel P. Huntington, The Crisis of Western Democracy, Report on the 

Governability of Democracies of the Trilateral Commission, New York university press, USA. 1975.  
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خبركخ ارةكبة  كريف ارقوؿ إف امأرركيككف اآلف كشهدوف واحدا رف أيثر اررتناطفبت وارخحوالت في رذا 
وأتنه رف اررريف أف خطرأ خغكرات على قواعد ارارؿ امأةبةك  ابرحيور  امأرركيك  ، امأرركيك  ارابرجك 

اشيؿ عبـ، فإتنه رف اررخوقع أف كيوف و . )1(ويذرؾ على دور اروالكبت اررخحدة في ارابرـ ،واررؤةةبت ارابص 
ةهـ االؿ فخرة "إدارة ف امأرركيككف ةكروف أتنف، وكاتني ذرؾ أخأثكر "خرارب" عركقًب وواضحًب على اروالكبت اررخحدة
 ."أوابرب"إدارة  فخرةخرارب" على تنحو راخلؼ عرب يبف ةبادًا االؿ 

 نعكاساتها عمى العالقة مع الخارجتغييرات في المجتمع األمريكي واالثاني:  المحور

أواًل، جبء ركؤيد حقكق  أف أرركيكب ضبقت رف قكبدة ارابرـ، وأتنهب رـ خاد  كادو أف شابر "خرارب" ارركيكب
قبدرة أو راغا  على رربرة  دور ارشرطي رقباؿ حصورهب على جبازة راتنوك  خخرثؿ اوصفهب ارقوة امأعظـ في 

، وتنوعك  فبرةكبة  ارابرجك  رلوالكبت اررخحدة هي اتنايبس ررب كحدث على صاكد ارةكبة  ارداالك  .(2)ارابرـ
االخجبه ارثقبفي واراقبادي رلراكس ارخي خوجه رةبره، رذا رف ارررجح أف كيوف رلاوارؿ ارداالك  خأثكر رهـ على 
ةكبةبت "خرارب" ارابرجك ، ابص  أف فوزه جبء تنخكج  رخصبعد خأثكر شرااح رجخراك  خخاتنى رؤك  راخلف  خربرًب 

ود ارةباق . وقد راص اريبخب" وارت ركري" ارخابكف اكف رلابرـ عف خلؾ ارخي ةبدت دواار ارتناا  في اراق
 . (3)ارخوجه ارقوري رحؿ ارخوافؽ امأرركيي حوؿ اراورر ؟ خرارب"" اررؤكخكف في رقبؿ ره ااتنواف "يكؼ أحؿ

" يبتنت خةختند إرى عدة رابدئ كؤيد "ركري" أف اررؤك  ارخي يبتنت ةبادة اكف ارتناا  امأرركيك  "ارراورر 
راكةك ، رف أهرهب: اإلكربف ابرتنظبـ اردوري أحبدي ارقطاك  ارذي خقع في قلاه اروالكبت اررخحدة اصفخهب اردور  
"ارخي ال كريف االةخغتنبء عتنهب"، و خراجع أهرك  اردور  ارقورك  وارهوك ، في رقباؿ خصبعد دور اررتنظربت ارفوؽ 

خصبدي، خذهب هذه اررؤك  إرى أف ارخجبرة ارحرة ضرورة حكوك  رخحقكؽ اررابء قورك ، وعلى ارصاكد االق
ارابرري. في اررقباؿ، جبء" خرارب" إرى ارةلط  ادعـ رف شرااح رجخراك  واةا  ُخالي رف قكـ ارقورك ، وخرى 

في ارةتنوات أتنهب كجب أف خيوف في قلب ارتنظبـ وارحبير  رةكبةبخه يبف ، وأف ارخريكز على ارهوكبت ارفرعك  
ارربضك  قد قوض رف ارخربةؾ ارقوري، وهدد حرك  ارخااكر، حكث أصاح رف غكر اررقاوؿ خوجكه ارتنقد على 

  .(4)أةس كريف أف خفةر اأتنهب عرقك  أو إثتنك  أو دكتنك 

                                                           
(1)

 For details look:  Paul Starr, Who Are We Americans Now? And who will we become under Trump? 

American Prospect, December 19, 2016. 
(2)

 . 4/3/2017، شىهذ فٍ: 2017فثزاَز  3، صحُفح انعزتٍ انجذَذ، ، انعانًي انجذيذ آثاننظاو غاسٌ دحًاٌ،  

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/2/2 
(3)

 Robert W. Murry, "How Trump replaced America‟s global consensus with a nationalist sensibility.", 

National Interest, November 9, 2016, accessible at: http://nationalinterest.org/feature/how-trump-

replaced-americas-globalist-consensus-nationalist- 18341?emailid=56c30fd67101 003005e339f 
(4)

فثزاَز  -كارٌ أتى انخُز، يسرمثم انُظاو انذونٍ انهُثزانٍ فٍ عهذ ذزاية، يزكش انًسرمثم نهذراساخ انسُاسُح، حانح انعانى، أتى ظثٍ، َُاَز 

 أَظز: نهًسيذأَضاً  91، ص: 2017

-Ronald F. Inglehart, Pippa Norris, Trump, Brexit, and the rise of Populism: Economic have-nots and 

cultural backlash, Harvard Kennedy School, www.hks.harvard.edu. Visit the HKS Faculty Research 

Working Paper Series at: https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/Index.aspx 

http://nationalinterest.org/feature/how-trump-replaced-americas-globalist-consensus-nationalist-
http://nationalinterest.org/feature/how-trump-replaced-americas-globalist-consensus-nationalist-
http://www.hks.harvard.edu/
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 خرى يرب اردوؿ، خاخفي قد عتنهب اردفبع ادوف ارحدود، ارخي حربك  اأهرك  اررجخراك  ارشرااح هذه خؤرف
 ارابرجك ، رلةكبة  وابرتنةا  ارصتنبعك  امأرركيك ، اراتنك  وقوضت اروةطى، ابرطاق  أضرت قد جبرة ارحرةارخ أف
 واكتنرب خربرًب، فبشل  يبتنت في ارابرج اردوؿ اتنبء إعبدة رحبور  أو ارتنظـ خغككر في اروالكبت اررخحدة خجرا  فإف

 خدشف أف اررتنخظر وابرخبري، رف علكه، ارهكرتن  خحبوؿ أف كجب ارابرـ، فال رع اروالكبت اررخحدة خخفبعؿ أف كجب
ارلكارارك   ارقكـ خراجع تنشر حةبب على ارقورك ، وارخوجهبت ارقكـ فكه اردورك  خهكرف اراالقبت رف جدكداً  عهداً 

 ارخي ةات إدارة "اوش االاف" تنشرهب حخي ابةخاداـ ارقوة اراشتن .

" أف رالككف امأرركيككف قد خوافقوا حوؿ أف اراطر ارحقكقي ارذي كهدد اردور  كخرثؿ في كايس فوز "خرارب
ارتناا  ارحبير  رف ارحزاكف ارجرهوري واردكرقراطي، ارخي خاتنت اررؤك  ارلكارارك  ارراورر ، وارخي طاقت ةكبةبت 

قحرت اروالكبت اررخحدة في أضافت اروالكبت اررخحدة ةكبةكًب واقخصبدكًب، يرب فشلت في حربك  حدودهب، وأ
رابرؾ فبشل  في ارشرؽ امأوةط، ووافقت على اخفبقكبت خحركر ارخجبرة ارخي أضرت ابرطاق  اروةطى. وكذهب 
"ربرؾ االكث"، أةخبذ االقخصبد ارةكبةي في جبرا  اراوف، إرى أف ارثورة على ارتناب هي ثورة عبررك ، وأتنهب 

تنفةه، رب كريف راه إعالف أف عصر ارتنظبـ االقخصبدي ارابرري ردفوع  اخطورات دااؿ االقخصبد ارابرري 
 ارتنكوركاراري قد اتنخهى أكضًب، وةوؼ كحؿ رحله تنظبـ عبرري كقوـ على رب كةركه "ارتنكوقورك ".

وابرخبري، فبالتنخفبض  ارشااوك  ارخي رثلهب فوز خرارب، واررخوقع أف خخيرر في دوؿ غراك  أارى، هي في 
على اردااف"، وخرثؿ ضرا  رابشرة رهذا ارتنظبـ اررأةربري ارتنكوركاراري ارذي خقوض رف  جوهرهب" ثورة ارردكف

اردااؿ، ورف ثـ فإف ثورة ارتنبااكف هي ثورة على ووؿ ةخركت واررؤةةبت اررشباه  في االقخصبدات اررأةربرك  
ت ارارلك  رهذا ارخوجه اررخقدر ، اقدر رب هي ثورة على ارتناا  ارةكبةك  ارحبير  وخوجهبخهب. ريف ارخداعكب

ارقوري ارشااوي ارجدكد، خظؿ غكر واضح  اررالرح، وكاقى ارةؤاؿ يكؼ ةخخيكؼ ارقكبدات ارشااوك  ارجدكدة 
رع اررؤةةبت ارقبار ؟ وهؿ ةخةخطكع خطوكاهب رهذا اراطبب ارجدكد، أـ أف هذه اررؤةةبت وارتناب ةخقبوـ، 

 .(1)دة إرى خادكؿ رواقفهب وارخافكؼ رتنهب اةخجبا  رلضغطوابرخبري خضطر ارتناا  ارقورك  ارشااوك  ارجدك

 معطيات وفرضيات: السياسة الخارجية األمريكيةالمحور الثالث: 

ااد غكبٍب داـ ثربتني ارحيـ ف الةخالـ زربـ كلجرهوركارفرص  ربررابة  امأرركيك ، ا "خرارب"فوز  أعبدرقد 
فكهب  واارذي يبف ةبادًا في ارررة امأاكرة ارخي يبتنعف ذرؾ خربرًب رشهد جكو ةكبةي كاخلؼ في ظؿ  ةتنوات

خقوؿ اأف  ،. رذا، فإف أورى هذه ارفرضكبت حوؿ ارتنهج ارجدكد رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك (2)برةلط ا

                                                           
(1)

 Nouriel Roubini, "The taming of Trump", Project Syndicate, November 11, 2016, accessible at: 

https://www.project-syndicate.org/donaldtrump- pragmatic-policies 
(2)

 Michael Singh, Strength in a Tougher World, the Washington institute, policy analysis, National Review, 

November 18, 2016 

https://www.project-syndicate.org/donaldtrump-
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/singh-michael
http://www.washingtoninstitute.org/experts/view/singh-michael
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يبتنت إحدى أهـ ارريباز ارخي اتنى علكهب  ،(1)ارخصركحبت غكر ارخقلكدك  رخرارب حكبؿ ارادكد رف ارقضبكب
، إال أف هذه امأقواؿ وارخصركحبت خاقى امأرركيك  ر في ارةكبة  ارابرجك كخغكابحخربرك  حدوث ؤكخهـ اررراقاوف ر 

 االتنخاباك فبرغ  اررضروف رب رـ خُخرجـ مأفابؿ وقرارات. فالى ةاكؿ اررثبؿ، وعد خرارب وخاهد إابف ارحرل  
خرجرخه إرى فاؿ وقرار على أرض رـ كخـ  (2)اتنقؿ ارةفبرة امأرركيك  إرى ردكتن  ارقدس فور خةلره ةدة ارحيـ

رر امأ، وقبؿ أف خراجع عف االرخزاـ اتنقؿ ارةفبرة ارواقع، اؿ أتنه وفي خصركحبخه ااد خةلره اررابة  امأرركيك  
 .(3)كحخبج ردراة  رةخفضك 

فقاؿ خةكده ارحيـ رـ كر في االةخكطبف  ،حكبؿ وقؼ االةخكطبف اإلةرااكلي "خرارب"خغكر روقؼ 
اإلةرااكلي عباقًب أو عقا  في وجه ارةالـ، إال أتنه وااد ررور أقؿ رف شهر رف حيره ادأ في ارخفركؽ اكف 

ال كفكد ارارلك  ارةلرك ، ورطبراًب في اروقت  االةخكطبتنيرحذرًا اأف ارخوةع  (4)االةخكطبتنيوارخوةع  االةخكطبف
فإف ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  ُرادة ةلفًب  ،ووفقًب رهذه اررؤك  .(5)قؼ عف اتنبء اررةخوطتنبتااكؿ ابرخو تنفةه إةر 

وارتناب اراكروقراطك  دااؿ ، عربدهب ررايز صتنع ارقرارارخي  ،رف قاؿ رب ُكريف أف تُنطلؽ علكه اردور  اراركق 
ارخي خضع اطوط ارةكبة  ارابرجك  قاؿ وصوؿ أي راكس رلاكت امأاكض اةتنوات اررؤةةبت امأرركيك  

 طوكل . 

خدعـ هذه اررقبرا ، فقاؿ أيثر رف عشر ةتنوات، قبؿ راكس اررجلس ارخي ارادكد رف ارشواهد  كوجد
 ختنخهية ارشرؽ امأوةطعلى  االتنغربس امأرركيي اررهكرفأف حقا   "ركخشبرد هبس"امأرركيي رلاالقبت ارابرجك  

اداًل رف ارشرؽ ارخريكز على آةكب خاكد  اةكبة  رخوازتن ، وعلكه فقد أوصى تنخكج  خراجع اررصبرح االرركيك 
ااد خصركح هبس هذا اةتنوات، ادأ خراجع اردور امأرركيي في ارشرؽ امأوةط واضحًب )وابرخوازي رع  .(6)امأوةط

حوؿ رفع ارحظر  قاؿ رجيء خرارباريوتنجرس ب ارخي شهدهرتنبقشبت ارخيوف  يذرؾ قدخصبعد اردور ارروةي(، 

                                                           
(1)

trump-gabriel-brigitte-http://www.ibtimes.com/who-ًسهًٍُ أَظز عهً سثُم انًثال ذصزَحاخ تزجُد غثزائُم حىل ان 

2512979-house-white-activist-muslim-anti-welcomes ألطهسٍ وذصزَحاخ ذزاية َفسه عٍ حهف شًال ا

.html?_r=0-nato-trump-us-https://www.nytimes.com/aponline/2017/03/21/us/politics/ap  وذصزَحاذه عٍ إذفالُح

NAFTA -news-politics/trump-http://www.theglobeandmail.com/news/world/us -انرجارج انحزج أليزَكا انشًانُح

24/article34418563-march-on-know-to-need-you-what-today/. 
(2)

 Matt Spetalnick, "Israeli ambassador backs Trump pledge to move U.S. embassy to Jerusalem", Reuters, 

December 20, 2016, accessible at: http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-idUSKBN14A06I  
(3)

 ذصزَحاخ انزئُس ذزاية عمة نمائه تزئُس انىسراء اإلسزائُهٍ تُُُايٍُ َرُُُاهى:  نهًسيذ حىل 

 https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/02/15/trump-tells-netanyahu-to-hold-back-

on-west-bank-settlements/?utm_term=.d3f875d3341b  
(4)

 أَظز إنً تُاٌ انثُد األتُض فٍ هذا انشأٌ:      

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/02/statement-press-secretary  
(5)

 Pamela Engel, "Trump directly tells Netanyahu to 'hold off on settlements for a bit' in Israel ", America 

On Line, February 16, 2017, accessible at: https://www.aol.com/article/news/2017/02/15/trump-tells-

netanyahu-hold-off-settlements-israel/21714762/  
(6)

 Richard N. Haass,"The Irony of American Strategy: Putting the Middle East in Proper Perspective," 

Council on Foreign Relations, May/June 2013, accessible at: http://www.cfr.org/middle-east-and-north-

africa/irony-american-strategy/p30534   

http://www.ibtimes.com/who-brigitte-gabriel-trump-welcomes-anti-muslim-activist-white-house-2512979
http://www.ibtimes.com/who-brigitte-gabriel-trump-welcomes-anti-muslim-activist-white-house-2512979
http://www.ibtimes.com/who-brigitte-gabriel-trump-welcomes-anti-muslim-activist-white-house-2512979
https://www.nytimes.com/aponline/2017/03/21/us/politics/ap-us-trump-nato-.html?_r=0
https://www.nytimes.com/aponline/2017/03/21/us/politics/ap-us-trump-nato-.html?_r=0
http://www.theglobeandmail.com/news/world/us-politics/trump-news-today-what-you-need-to-know-on-march-24/article34418563/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/us-politics/trump-news-today-what-you-need-to-know-on-march-24/article34418563/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/us-politics/trump-news-today-what-you-need-to-know-on-march-24/article34418563/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-idUSKBN14A06I
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/02/15/trump-tells-netanyahu-to-hold-back-on-west-bank-settlements/?utm_term=.d3f875d3341b
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/02/15/trump-tells-netanyahu-to-hold-back-on-west-bank-settlements/?utm_term=.d3f875d3341b
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/02/15/trump-tells-netanyahu-to-hold-back-on-west-bank-settlements/?utm_term=.d3f875d3341b
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/02/statement-press-secretary
https://www.aol.com/article/news/2017/02/15/trump-tells-netanyahu-hold-off-settlements-israel/21714762/
https://www.aol.com/article/news/2017/02/15/trump-tells-netanyahu-hold-off-settlements-israel/21714762/
http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/irony-american-strategy/p30534
http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/irony-american-strategy/p30534
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إشبرة واضح  اأف امأهرك   (1)على صبدرات ارتنفط ارابـ في اروالكبت اررخحدة أراا  عقوداررفروض رتنذ 
 . يبتنت ةباقبً  رـ خاد يرب -رلتنفط االةخراخكجك 

عف اراطوط "ارخقلكدك "  ارذهبب ااكداً خرى اأف قدرة خرارب على اررتنبورة و  ،وعلكه، فإف هذه ارفرضك 
 بت يبروالكبت اررخحدة امأرركيك ،ةُخرثؿ ةباق  في دور  رؤةة اروالكبت اررخحدةةلفًب اراركض  ارررةور  

وةخيوف ارخاابت جلك  ركس على ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  فحةب، اؿ على رتنظور  اراالقبت اردورك  اشيؿ 
 عبـ. 

ارابرج  عف اررأروؼ في  "خرارب"أي كرى اأف خصركحبت وأقواؿ وفي دااؿ إطبر هذه ارفرضك ، هتنبؾ ر 
أف ارراكس  "فكلكب جورداف"ارةكبة  امأرركيك  ارخقلكدك  رب هي إال رةبور  خيخكيك ، في هذا ارةكبؽ كقوؿ 

امأرركيي امأةاؽ ركخشبرد تنكيةوف يبف قد وضع رتنذ فخرة طوكل  "تنظرك  اررجتنوف"، وهي فيرة أتنه كريف خاوكؼ 
وهو خيخكؾ كادو  –رقكبـ افاؿ أي شيء إف فشلوا في خلاك  رطبراؾ ، اراصوـ وجالهـ كاخقدوف اخقلب رواقفؾ 

االتنخابابت اررابةك   أكضًب أف"ركخشبرد هبس"  كرى فكهب ارفرضك  ارثبتنك  .(2)"خرارب"رتنبةاًب رلخوظكؼ رف قاؿ 
. (3)، وحدود رةخقاؿ اردور امأرركيي حوؿ ارابرـاكا  ارةكبة  ارابرجك تنوع رف ارتنقبش حوؿ ط أتنخجتامأاكرة، 

، أو ارتنزع  االتنازارك ، و ررخحدة اكف أصحبب ارتنزع  اردورك ارتنقبش قةـ ارفضبء ارةكبةي في اروالكبت اهذا أف و 
ارذكف كخاتنوف رؤك  رقبرا  خري ضرورة افض رب كخاكف أف خقـو اه اروالكبت اررخحدة فكرب وراء حدودهب إري أدتني 

  حد.

في هذا ارةكبؽ، خخضرف اررؤك  اررشبر إركهب آتنفب، وارخي كخـ خروكجهب حوؿ جداؿ ارةكبة  ارابرجك  و 
 . ثالث أساطير أساسيةامأرركيك  ارراهف، 

ارخي خحرؿ قكـ ارتنروذج امأرركيي ارلكاراري اردكرقراطي  الرسولية السياسة الخارجيةأسطورة وري هي امأ
ةتندهب ارفيري في تنروذج اررحبفظ  ارشخراوةي، ارذي خأةس علي دعوة عبرـ االجخربع برـ، وخجد ارخاددي رلا

. وهي (4)رركييامأرركيي ارابرز ركو شخراوس رلدفبع عف رتنظور  ارقكـ ارخي خرثؿ جوهر ارتنظبـ ارةكبةي امأ
تنخصبر تنروذج ارقكـ ارفيرة ارخي أعبد إتنخبجهب "فراتنةكس فويوكبرب" في يخباه ارشهكر "تنهبك  ارخبركخ" ارذي زعـ فكه ا
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قراءة في تنازارك  اال ه، كجد ارخكبر ارختنظكري ارذي كروج فيرة وجود خوجهبخوبشأن أسطورة اإلنعزالية. (1)امأرركيي
وكري هذا ارخكبر أف اروالكبت  رحل  رب اكف ارحراكف ارابرركخكف،برجك  امأرركيك  في راتنخقباك  كقدرهب رلةكبة  ارا

اررخحدة ااخبرت اتنخهبج ةكبة  ابرجك  واعك  ورقصودة خرفض ارخداؿ في ارخطورات اردورك  في هذه ارررحل ، 
 ارثبتنك .واالضطراابت ارخي خصبعدت في ارةكبة  امأورواك ، واتنخهت اخفجر ارحرب ارابررك  

أف رحبور  اةخدعبء االتنازارك  هذه ركةت إال رحبور  إلحكبء  ،وخرجح شواهد إراكركقك  يثكرة راهتن  يذرؾ
خلؾ امأةطورة، ورغبرطبخهب اررفبهكرك  رلخأثكر في رواقؼ ارتنبااكف، وكادو أف قراءة  اطبب "خرارب"، ارذي 

كب رف اررابككر مأي ةكبة  اتنازارك  حقكقك ، وغبك  كلصؽ اه ادعبء االتنازارك ، خيشؼ عف أف رؤكخه ال خخضرف أ
رب كخجلى، إتنرب كخريز فكرب كخالؽ ابرخغككر اررطلوب في ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك ، وفي حدود اردور 

أسطورة القائد اكتنرب خخضرف اررؤك  ارثبرث  رلةكبة  ارابرجك  االرركيك  " .رركيي عبرركب، وطاكاخه، وأدواخهامأ
حكث أف ارقباد اردوري كخاكف أف كيوف قوة إراراطورك  رهب رصبرح وطروحبت خفرض علكهب رحبور  "، الفعمي

ريف رف دوف ارداوؿ في جدؿ صح  خوصكؼ ارةكبةبت  ،ـ ارذي خخحقؽ فكه هذه اررصبرحارةكطرة علي ارتنظب
بك  ارحرب ارابدرة، رـ امأرركيك  ابإلراراطورك  رف عدره، فإف اروالكبت اررخحدة، في أفضؿ امأحواؿ، وحخي تنه

خيف إال قبادا رلراةير ارغراي، دوف أف خخريف رف فرض قواعد خفبعالت عبر  رلتنظبـ اردوري اأةره. ورـ خطرح 
 .(2)ةره، إال رع تنهبك  ارحرب ارابردةإري راب دور قباد ارتنظبـ ارابرري اأ

 هو، في ارفخرة ارراهتن  امأرركيك في ظؿ هذه ارراطكبت، كادو أف جوهر ارجدؿ ارحقكقي حوؿ ارةكبة    
خقاؿ اتنبء تنظبـ رخادد امأقطبب، رخوازف رقكبدة ارتنظبـ اردوري، أو  ىعل امأرركيك ردي قدرة تناب ارةكبة  

، ارتنزع  اررتنبوا  رلحضور امأرركييرواصل  ةكبةبت االةختنزاؼ ارحبرك ، وارخي ال كريف أف ختنائ إال اختنبري 
 . (3)بت اررخحدة، وخهدكد رصبرحهب اررابشرة عبرركبً وارزكد رف اتنهكبر تنفوذ اروالك

 التوجهات األيديولوجية لمسياسة الخارجية األمريكية -

وهي ررخاط  ، (4)خبركاكًب، ارخاط فهـ خوجهبت ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  اثالث رقبرابت رخربكزة
فهي اررقبرا  اررؤةةبخك ، وارخي رأت أف  األولىالمقاربة ااصوصك  ارحبر  امأرركيك  في حد ذاخهب، أرب 

ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  هي رحصل  إلدارة اراالق  اكف رجروع  رف اررؤةةبت أو اررةبور  اراكروقراطك  
يرب كقوؿ اررتنظروف. فبرتنظبـ ارةكبةي امأرركيي، هو تنظبـ ابرغ ارخاقكد في اتنباه اررؤةةبخي، ويؿ خفبصكؿ هذا 

ت رختنوع  في رةـ خوجهبت ارةكبة  ارابرجك ، ورتنهب رابة  ارجرهورك  واريوتنغرس ووزارة اراتنبء رهب خأثكرا
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ارابرجك  ووزارة اردفبع ورجلس امأرف ارقوري وأجهزة االةخاابرات، فابررغـ رف أف اراالق  اكف هذه اررؤةةبت 
  .(1)هي عالق  رحيور  اأطر قبتنوتنك  وضاهب ووضحهب اردةخور امأرركيي

اراالقبت رهب ُااد ةكبةي أكًضب، إذ كوجد صراع اكف هذه اررؤةةبت كرخاط ارصبرح اررؤةة  إال أف هذه 
في حد ذاخه، ورذا كالحظ أف شاصكبت أرركيك  يثكرة خغكر رف رواقفهب في ارةكبة  ارابرجك  ارجرد خغككر 

برجك  عتندرب يبتنت خارؿ اررؤةة  ارخي خارؿ في إطبرهب، فأفيبر هكالري يلكتنخوف فكب كخالؽ اإدارة ارةكبة  ارا
في وزارة اردفبع ركةت هي تنفةهب عتندرب أصاحت وزكرة رلابرجك . يرب أف ارُااد ارةكبةي رلاالق  اكف هذه 

 .(2)اررؤةةبت كظهر أكًضب رف االؿ ارصراع رلةكطرة على اررالوربت

وارخي خرى أف فهـ خوجهبت هذه ارةكبة  ارابرجك  كرخاط  أما المقاربة الثانية فهي المقاربة الفكرية،
اطاكا  ارخكبر ارفيري اررةكطر في اإلدارة امأرركيك  رف ررحل  إرى أارى، حكث خوجد في اروالكبت اررخحدة 

، وارذي كؤرف اةكبةبت ارقوة وارخقلكؿ رف أهرك  ارطاكا  ارداالك  مأتنظر  التيار الواقعيأراا  خكبرات راكةك : 
، وارذي كرى أف ارقوة اراةيرك  رلوالكبت اررخحدة والتيار المحافظ الجديد، (3)حيـ في صتنع ارةكبة  ارابرجك ار

كجب أف خيرس رتنشر اررتنظور  ارقكرك  رلرجخرع امأرركيي، وأف ارريبتن  اردورك  رلوالكبت اررخحدة خفرض علكهب 
ارثق  في قدرة اررؤةةبت اردورك  وارقبتنوف  رةؤوركبت ابص  خجبه امأرف اردوري، ابإلضبف  إرى ضرورة عدـ

اردوري، يرب كؤرف هذا ارخكبر أف ارةكبة  ارابرجك  رلدوؿ خايس طاكا  أتنظر  ارحيـ، ورذا فإف أي خغككر 
 رلةكبة  ارابرجك  مأي دور  كخطلب خغككر طاكا  تنظبـ ارحيـ فكهب.

وكفضؿ إاقبء تنشبط ارةكبة  ارابرجك ، ي فهو كابرض االةختنبد إرى ةكبةبت ارقوة ف التيار الميبراليأرب 
وارذي  التيار القومي هذه ارةكبة  في إطبر تنظبـ دوري كةختند إرى ارقبتنوف واررؤةةبت، أرب ارخكبر اررااع فهو

 كاتني تنظرة ضكق  رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك  خركؿ تنحو خيركس ارطباع االتنازاري.

وهذه اررقبرا  خرى أف ارخوجهبت اريارى رلةكبة   ،وهناك مقاربة ثالثة وتسمى المقاربة التاريخية
ارابرجك  امأرركيك  هي خوجهبت ثباخ ، رهرب ااخلفت اإلدارات واررراحؿ، مأف هذه ارخوجهبت ررخاط  اطاكا  
تنشأة اردور  امأرركيك  في حد ذاخهب، ورف هذه اراصباص اراتنكوك  أف اروالكبت اررخحدة تنشأت يروطف ورـ ختنشأ 

هب تنشأت يفضبء رفخوح، ورذا أصاحت ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  ختنظر هي امأارى إرى اقك  يوطف، أي أتن
ارابرـ على أتنه فضبء رفخوح ال كجب أف كصطدـ اأي تنوع رف أتنواع اراوااؽ، ورف خلؾ اراصباص أكًضب أف 
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أاًدا تنظرك  رألرف  اروالكبت اررخحدة تنشأت في فضبء جغرافي ال كارؼ خهدكدات رابشرة على ارحدود، رـ خرخلؾ
 ارقوري اقدر رب ارخليت تنظرك  رلرصبرح ارقورك .

 (1)الشعبوية وانعكاساتها عمى السياسة الخارجية االمريكية -

في رقبر  ره ااتنواف "حزب ارشبي وارةكبة  ارابرجك  امأرركيك "، رصد "وارخر رةؿ ركد"، أةخبذ اراالقبت 
، وارخي خاود إري ارررحل  االةخاربرك ، وأف (2)اردورك  ارشهكر، ارجذور ارخبركاك  رلحري  ارشااوك  امأرركيك 

تناا  ارحبير  هي تناا  خيوف اررركزة عودة هذه ارحريبت رلظهور هو تنخكج  شاور عبـ ابالةخكبء رف ار
اجخربعكًب واقخصبدكًب، رع خفبقـ ارشيوؾ خجبه دوافع ورربرةبت هذه ارتناا . وكتنةب هذا ارخكبر ارشااوي امأرركيي 

، ارذي (3)(19اررةرى "ابرجبيةوتنك " إري ارراكس امأرركيي "أتندرو جبيةوف" في ارثالثكتنكبت رف ارقرف ارػػ )
ارةباد آتنذاؾ في إعبدة ختنظكـ ارتنظبـ ارحزاي، وخوةكع رقا  اررشبري  ارشااك  في  اةخغؿ ارزاـ ارشااوي

 االتنخابابت.

فابراودة رفلةف  ارجبيةوتنك  تنجدهب خاخرد رؤك  خخركز ابإلكربف ارشدكد ابرخفرد وارخركز امأرركيي، وارةبر  
ارختنبفس اكف دوؿ خةاى في اررقبـ امأوؿ اروالكبت اررخحدة ارابررك . كقوـ ارتنظبـ ارابرري، وفؽ هذه اررؤك ، على 

 رخحقكؽ رصبرحهب ارابص . 

ورهذا، فهي ال خؤرف اإريبتنك  قكبـ تنظبـ عبرري ركاراري، وأتنه في حبر  وقوع أي اعخداء على اروالكبت 
اررخحدة، فإف ذرؾ رارر رلقكبـ احرب شبرل ، هدفهب إرحبؽ ارهزكر  ارةبحق  ابرادو وخحقكؽ اةخةالره غكر 

 .(4)وطاررشر 

عار ارخبركخ، رشيل  في إقتنبع هذا ارخكبر ادعـ ةكبةبخهـ ارابرجك ، فبرراكس واجه اررؤةبء امأرركيكوف، 
ف (5)"فراتنيلكف روزفلت" واجه هذه اررشيل ، عتندرب يبف كحبوؿ خحقكؽ اردعـ ارداالي رلخداؿ رع دوؿ ارحلفبء ، وا 

ه راررًا ورارجًب في ذرؾ اروقت، وقد رجأ ارراكس "هبري يبف وقوع ارهجوـ اركبابتني علي "اكرؿ هبراور" قد قدـ ر
                                                           

(1)
 For Details look: Steve C. Ropp, The Strategic Implications of the Rise of Populism in Europe and 

South America, Strategic Studies Institute, June 2005. Available at www.carlisle.army.mil/ssi. And: Ben 

Thirkell-White ،Dealing with the Banks: Populism and the Public Interest in the Global Financial Crisis. 

International Affairs, vol. 85, no. 4, July 2009, pp. 689-711. 
(2)

  Walter Russel Mead, The Tea Party and American Foreign Policy, Foreign Affairs 90, March/April 

2011, pp. 28-44. 
(3)

 Frederick Jackson Turner, The Significance of Sections in American History (New York: Henry Holt 

and Company, 1932). 
(4)

 Taesuh Cha, The Return of Jacksonianism: the International Implications of the Trump Phenomenon, 

The Washington Quarterly, October 2016, accessible at : 

https://www.researchgate.net/publication/311528357 
(5)

 Thomas G. Patterson, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932 – 1945 By Robert 

Dallek, , 3 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 276 (1979), accessible at: 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol3/iss1/12  

http://www.carlisle.army.mil/ssi
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol3/iss1/12
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خروربف"، ووزكر ابرجكخه "دكف أشكةخوف"، إري الؽ "فزاع " اراطر ارشكوعي رحشد اردعـ رةكبةبت خهدؼ إري 
رةبعدة أورواب ارغراك ، ورتنهب رشروع ربرشبؿ. وقد اةخغلت اإلدارات امأرركيك  اررخابقا  فيرة ارختنبفس رع 

رةوفكخي رحشد اردعـ رادكد رف ارةكبةبت ارخي أةهرت في خشيكؿ تنظبـ عبرري ركاراري كضـ اردوؿ االخحبد ا
، ةبدت قتنبع  اأف اروالكبت اررخحدة خخارض راطر داهـ ـ2001عبـ غكر ارشكوعك . وااد أحداث ةاخرار 

د يبف أربـ إدارة ارراكس وشدكد، وهو رب هكأ اررأي ارابـ االرركيي رالةخاداد راذؿ يؿ شيء ردرء هذا اراطر، وق
 "اوش االاف" ارفرص  رخاتني ةكبة  ابرجك  تنشكط  ردعـ تنظبـ عبرري ركاراري في ظؿ هذا اردعـ ارشااي. 

وعتند خوركه ارةلط ، قررت إدارة ارراكس "أوابرب" اتنخهبج رتنهج راخلؼ، حكث خالت عف رادأ "ارحرب 
إدارة أوابرب عقابت حقكقك  في اتنبء دعـ داالي علي اإلرهبب" يرظل  رارلهب ارابرجي، ورذرؾ، واجهت 

رةكبةبخهب ارابرجك ، في إطبر رتنبخ ةكبةي خركز ابالةخقطبب ارشدكد، حكث خرر اروالكبت اررخحدة اركـو الحظ  
جدكدة رف ارزاـ "ارجبيةوتني"، تنخكج  رخضبفر عدة عوارؿ داالك  وابرجك . فهتنبؾ اةخررار راطر اإلرهبب رف 

علي صاكد امأرف اردوري  اردااؿ وارابرج، وهتنبؾ اطر ارصاود ارصكتني ارذي كرثؿ خهدكداً  جبتنب رخطرفكف رف
في آةكب، وعلي صاكد اررتنبفة  االقخصبدك  ارخي خرخاط في أذهبف ارخكبر ارجبيةوتني ارشبيؿ ارطاق  اروةطي 

 ررخحدة رف اردااؿ.اروالكبت اأزر  اردكف ارفكدراري ارخي خهدد أرف واةخقرار  االقخصبدك . وهتنبؾ أكضبً 

وعلي ارصاكد ارةكبةي، هتنبؾ خصبعد راطبب خصبدري اكف رجؿ ارشبرع امأرركيي وارتناب امأرركيك  
ارخي كراهب رخابرك ، وخاخرد أفيبرًا خةخاصي على ارفهـ. كرى "وارخر ركد" أتنه رف ارصاب ارختناؤ اخداعكبت هذا 

ك ، وريف كريف ارقوؿ، إف هتنبؾ إجربعًب في "ارخكبر ارزاـ ارشااوي ارجدكد، على ارةكبة  ارابرجك  امأرركي
 ارجبيةوتني" على أف أرف اروالكبت اررخحدة ارداالي ال كريف خحقكقه ادوف تنشبط أرركيي واضح في ارابرج. 

ويلرب زاد شاور ارجبيةوتنككف ابراطر، ةواء رف ارصاود ارصكتني أو رف اإلرهبب، ةوؼ كزكد إصرارهـ 
خيوكف ارخحبرفبت ررواجه  هذا اراطر. وةوؼ كؤدي ختنبري ارتنفوذ ارجبيةوتني إري علي خوفكر اإلريبتنكبت، و 

زكبدة اردعـ امأرركيي إلةرااكؿ، حكث ال كؤرف أتنصبر هذا ارخكبر اأف ارارب كشيلوف حلفبء كريف االعخربد 
إطبر "حؽ علكهـ. يرب أتنهـ ةوؼ كخقالوف اةخاداـ إةرااكؿ ررةخوكبت عبرك  رف اراتنؼ ضد ارفلةطكتنككف، في 

إةرااكؿ في اردفبع عف تنفةهب". يرب كجاؿ ختنبري قوة هذا ارخكبر رف اخابذ إجراءات عةيرك  ضد ارارتنبرج 
 .ارتنووي اإلكراتني أررا أيثر احخربالً 

وارغـ اررصبعب ارخي كشيلهب صاود هذا ارخكبر ابرتنةا  رلدور ارابرجي امأرركيي، فإف "ركد" كرى أف 
ارتنةا  اررابصرة رف "ارخكبر ارجبيةوتني" خاخار أقؿ عتنصرك  وخحكزًا رف ارخكبر االتنازاري ارذي خابرلت راه 

يد أتنه رف واجب صبتناي ارةكبةبت إدارة ارراكس خروربف، وأيثر اتنفخبحًب علي ثقبفبت ورؤى راخلف . يرب كؤ 
دااؿ اروالكبت اررخحدة وابرجهب دراة  وفهـ هذا ارخكبر ارذي أصاح كشيؿ قوة راكةك  في ارحكبة ارةكبةك  

  امأرركيك .
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إرى أف روقؼ  (1)وكذهب "فراتنةكس فويوكبرب"، في رقبر  ره ااتنواف "أرركيب خرارب وارتنظبـ ارابرري ارجدكد"
ارابرجك  ركس راهرًب، اؿ إف خوجهبخه واضح ، فهو كاخرد اررقبرا  ارقورك  على اررةخوى "خرارب" رف ارةكبة  

االقخصبدي، حكث أعلف أتنه ةوؼ كةاى إلعبدة ارخفبوض اشأف اخفبقكبت خحركر ارخجبرة ارخي وقاخهب اروالكبت 
عجباه ابرقبدة امأقوكبء اررخحدة، رثؿ تنبفخب، ورارب اراروج رتنهب. وعلى اررةخوى ارةكبةي، أعرب "خرارب" عف إ

رثؿ "اوخكف" ارذكف كةخطكاوف خحقكؽ ارتنخباج، ريتنه يبف أقؿ إعجباًب احلفبء اروالكبت اررخحدة ارخقلكدككف في حلؼ 
ارتنبخو، يرب اخهـ اركبابف ويوركب ارجتنواك  ابالةخغالؿ اررجبتني رقدرات اروالكبت اررخحدة اراةيرك ، وهذا كاتني أف 

 .(2)وؿ اروالكبت اررخحدة رف راةير ارلكارارك  اردورك  إرى ارراةير ارشااوي ارقوريفوز خرارب كؤشر على خح

 (3)ترامب والسياسة الخارجية األمريكية  -

ارخدالي" ارخكبر في خكبركف راكةككف. ارخكبر امأوؿ: " خخرحور ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  خبركاكبً 
(Interventionism ارذي كقوـ على االتناراط امأرركيي ارفابؿ في ارشاوف اردورك ، اغك  خحقكؽ ) اررصبرح

 . امأرركيك  اجركع اروةباؿ

عف حلفباهب، أو خشبريكب كقوـ على ارخحبرفبت  خقوده اروالكبت اررخحدة ااكداً  وكيوف هذا اردور إرب اتنفرادكبً 
(، فهو ارذي كريز على Isolationismاالتنازاري" )ارخكبر ارخكبر ارثبتني: " وارشرايبت رع ارحلفبء ارخقلكدككف. أرب

رفض اررشبري  ارفابر  في ارشاوف اردورك ، وكريز على قضبكب اردااؿ، حكث كتنطلؽ هذا ارخكبر رف أوروك  
 .(4)اردااؿ على االتناراط في ارشاوف اردورك 

خاط ايوتنه ةكيرس ةكبة  ابرجك  أرركيك  كرى يثكر رف ارابحثكف، إف ارخوجس رف وصوؿ "خرارب" رر 
فبررقبرا  اررؤةةبخك  ةخيوف عبجزة، مأف "خرارب" كادي  .رف خرخاط اأي إطبر ررجاي خقلكدي رفهرهب وخفةكرهب

تنظرة تنقدك  رلخاقكد اررؤةةبخي ارذي كارفه ارتنظبـ امأرركيي، ورذا فإف تنةقه اراقبادي ابعخابره شاصك  رةخقل  
في ارخقلكص رف ارةلاكبت ارخي كراهب روجودة في هذا ارخاقكد ابرتنةا  إرى رةـ خوجهبت ةكيوف ره دور ياكر 

ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك . يذرؾ اررقبرا  ارفيرك ، فةخيوف عبجزة هي امأارى، مأف "خرارب" ال كتنخري مأي 
 خكبر فيري، رف ارخكبرات امأراع، فرف االؿ خصركحبخه، كريف أف تنالحظ ارخبري:

                                                           
(1)

 Francis Fukuyama, "US against the world? Trump‟s America and the new global order", Financial 

Times, November11, 2016, accessible at: https://www.ft.com/content/6a43cf54-a75d-11e6 
(2)

 ٌ أتى انخُز، انشعثىَح ذعىد إنً انًجرًعاخ انغزتُح، يجهح انسُاسح انذونُح، انعذد     ، كار 
(3)

 :عٍ يىلف انًزشح انجًهىرٌ دوَانذ ذزاية يٍ لضاَا انسُاسح انخارجُح، اَظز نهًسيذ 

Wayne F. Lesperance Jr., op.cit. And Donald J. Trump, “Foreign Policy Speech”, Trump for President 

Official Website, April 27, 2016, accessed August 24, 2016, accessible at: 

https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-foreign-policy-speech 

 
(4)

 For details:  Geoffrey Levin,  From Isolationism to Internationalism: The Foreign Policy Shift in 

Republican Presidential Politics, 1940-1968,  Policies and Politics of the American Emergency State 

December 9, 2011. 
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"خرارب" رف ارواقاككف رادأ "أرركيب أواًل"، وكأاذ رف اررحبفظكف ارجدد أهرك  خوظكؼ ارقوة اراةيرك  كأاذ 
في ارةكبة  ارابرجك ، وكجذاه رف ارقورككف فيرة االتنازارك  ابرراتنى ارذي كفكد أف اروالكبت اررخحدة كجب أف 

ب عداهب فكجب أف خاضع ررادأ ارازر . وااد أرب ر ،ختنخقي اصرار  ارقضبكب ارخي خهخـ اهب في ةكبةخهب ارابرجك 
ذرؾ أكًضب خادو اررقبرا  ارخبركاك  عبجزة هي امأارى، مأف "خرارب" كشيؾ في يؿ ارحخركبت ارخي يرةهب خطور 

شروط راردور  امأرركيك ، ورف ذرؾ أف خوظكؼ ارربؿ في ارةكبة  ارابرجك  كجب أف كاضع ابرتنةا  إركه 
رف افيرة ارفضبء اررفخوح، يرب أتنه كرى أف هتنبؾ خهدكد رابشر رألرف ارقوري صبرر ، يرب أف خرارب ال كؤ 

، خالق  ابررهبجركف رؤشر على روقفهامأرركيي كأخي رف خدفؽ اررهبجروف رف أرركيكب ارالخكتنك  وراؿ قراراخه ارر
 ود علكه خبركاًكب.عيس رب خـ ارخا د،ةكاتني رقبرا  رألرف ارقوري امأرركيي ررخاط  اهذا ارخهدك هوهذا كاتني أتن

 ترامب والمقاربة الشعبوية لمسياسة الخارجية األمريكية: الرابعالمحور 

ااد يؿ هذه ارخفبصكؿ، قد تنخصور خالور رقبرا  خفةكرك  جدكدة رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك  تنجخهد في 
وهو االخجبه ارذي ادأ كخشيؿ في اررجخرابت ارغراك ، وهذه اررقبرا  خظهر  وصفهب ابررقبرا  ارشااوك 

 :)1(اراصباص ارخبرك  رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك 

   اردكرقراطك  اررابشرة هي ارخي كجب أف خحيـ خوجهبت هذه ارةكبة  وركس ارخاقكد اررؤةةبخي واررةبور
 اراكروقراطك .

  اردورك  ارراهتن  هي أيثر رب كجلب خحدكبت أرتنك  رلوالكبت اررخحدة وابرخبري ارفوضى اررتنخشرة في اراالقبت
ف يبف على حةبب اردكرقراطك .  رب كجب ارخريكز علكه هو دعـ االةخقرار حخى وا 

  اروالكبت اررخحدة ركةت رجارة على راط ةكبةبخهب ابررؤةةبت اررخاددة امأطراؼ، عةيرًكب رع حلؼ ارشربؿ
  ع رتنظر  امأرـ اررخحدة واقخصبدًكب رع اررتنظر  ارابررك  رلخجبرة. امأطلةي، وةكبةًكب ر

  ف يبتنت ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  ركةت رجارة على االتندربج في يؿ ارقضبكب وامأزربت ارابررك  حخى وا 
 ريبتنخهب اردورك  خةرح اذرؾ.

 المستقبل االيديولوجي والطابع القيمي لمنظام الدولي 

اررخابرؼ علكه رف قاؿ رتنظري اراالقبت اردورك ، أف قوة ارتنظبـ اردوري رف حكث هكيلكخه أو اكدكوروجكخه 
ررخاط  اقدرخه على أداء وظكفخه. فيلرب زادت قدرة ارتنظبـ على أداء وظبافه اةخرر هكيؿ ارتنظبـ يرب هو، ويلرب 

حدوث إحالؿ وخغكر في قواه ارراكةك .  ضافت قدرة ارتنظبـ على أداء خلؾ اروظباؼ زادت فرص اتنهكبره، أو

                                                           
(1)

 For details look:  Kathleen H. Hicks, Michael J. Green, Heather A. Conley, “Donald Trump Doesn't 

Understand the Value of U.S. Bases Overseas”, Foreign Policy, April 7, 2016, accessed August 30, 2016, 

accessible at: http://foreignpolicy.com/07/04/2016/donald-trump-doesnt-understand-the-value-of-u-s-bases-

overseas/ 
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وخخادد وظباؼ ارتنظبـ اردوري فكرب اكف خحقكؽ امأرف وارختنرك  أو ارخيبرؿ أو ارخحبرؼ، وارخيكؼ رع ارضغوط 
 .(1)وخازكز ارشرعك 

 ماهية النظام الدولي القائم 

 اتنخهبء ااد ارلكارارك  رالرحه وخرةات ارثبتنك ، ارحرب ارابررك  ااد ارحبري اردوري ارتنظبـ خشيؿ وقد
 واحةب .(2)فكه  اررهكرتن  ارقوة دور اررخحدة اروالكبت وراات ارحرب ارابردة في ارخةاكتنكبت رف ارقرف ارربضي،

فقد يبتنت اررؤك  ارةبادة في اردواار ارحبير  امأرركيك  االؿ اراقود ارةباق ، أف  ،(3)"راتند "ررؤةة  حدكث  دراة 
واعخربدك  اكف رصبرح اروالكبت اررخحدة، واكف اةخررار ارقواعد واررؤةةبت ارحبير  رلتنظبـ هتنبؾ عالق  خابدرك  

خارض في ارةتنوات امأاكرة إرى عدة رابطر هددت اةخقراره، رف  -وفقًب ردراة  راتند-اردوؿ. ريف هذا ارتنظبـ 
د ارتنارة ارقورك ، وخادد دوؿ صبعدة خةاى اقوة رخغككر ارقواعد ارخي خحيره، إرى خغكر روازكف ارقوى وخصبع

اردوؿ ارفبشل  وارصراعبت اإلقلكرك ، وهو رب أثبر ارخةبؤالت حوؿ قدرة ارتنظبـ على االةخررار، وردى خحقكقه 
 اررصبرح امأرركيك ، اؿ وحبجخهب رخطوكر اةخراخكجك  رلخابرؿ رع واقع عبرري جدكد.

 اردوري ارتنظبـ أف إرى صوفكب، في ارارك ارلك رريز اردراةبت إدارة رجلس راكس يراةخكؼ"، "أكفبف وكرى
 على ارغرب وخأثكر قوة خراجع خأثكر ، افاؿ"أعكتنتنب أربـ كتنهبر" ارةوفككخي االخحبد اتنهكبر ااد خشيؿ ارلكاراري ارذي

 ارابرـ، وامأزربت دوؿ راخلؼ ارةوؽ في اقخصبد جبذاك  وخراجع اررةلح ، ارصراعبت اردورك  واتنخشبر ارةبح 
 . واكتنرب(4)ارلكاراري اردكرقراطك  ارالداف رف يثكر في ارخكبرات ارشااوك  خصبعد على اررخرخا  ارداالك  ارةكبةك 

 أتنه شؾ رف هتنبؾ فلكس اردوري، ارتنظبـ كابتنكهب امأزر  ارخي رالرح أحد خرارب اتنخابب كاخار أف كريف
كأخي  عقود رتنذ أرركيي راكس أوؿ هو خراربف ،(5)ارتنظبـ هذا مأحواؿ االةخقرار عدـ رف جدكداً  ةكضكؼ قدراً 

 وكشيؾ في جدوى أو امأرركيك ، رلرصبرح ارلكاراري اردوري ارتنظبـ أهرك  ارحبير  اشأف ارتناا  ررؤك  رابرفبً 
 وخاهدات ارخزاربت أف يؿ اررحورك  ارابرجك ، وقد حرلت رةبرخه اررخحدة اروالكبت خحبرفبت اةخررارك  أو شروط

 ارخفبوض. إلعبدة أصاحت رطروح  اررخحدة اروالكبت

  وهيكل النظام الدوليالواليات المتحدة األمريكية 
                                                           

(1)
، ص: 2005، يصز، انًُُا، 1، دار انهذي نهُشز وانرىسَع، طاننظاو انذوني نظرياث واشكانياث، أَظز: جهاد عىدج، نًسيذ ين انتفاصيم 

13 
(2)

فثزاَز  -، أتى ظثٍ، َُاَز19، يزكش انًسرمثم، حانح انعانى، انعذد يستقبم اننظاو انذوني انهيبراني في عهذ ترايبكارٌ أتى انخُز،  

 90، ص: 2107
(3)

 Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin,Astrid Stuth Cevallos, "Understanding the current 

International order", Rand Corporation, 2016, accessible at:  

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1598/RAND_RR1598.pdf 
(4)

 Ivan Krastev, "The unraveling of the post-1989 order", Journal of Democracy, vol. 27, No.4, October 

2016, pp. 5 - 15. 
(5)

 Mark Leonard, Europe, alone in Trump‟s world, The European Council for Foreign Relations, 

November 9, 2016, accessible at: http:// 

www.ecfr.eu/article/commentary_europe_alone_in_trumps_world7075 
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االؿ فخرة خةاكتنكبت ارقرف ارربضي وارخي تنخج عتنهب اتنهكبر االخحبد ارةوفكخي  ااد اتنخهبء ارحرب ارابردة
  ضاط قواعد حريو حبورت اروالكبت اررخحدة أف خةكطر على ارخفبعالت اردورك ، ، ارقطب ارثبتني رلتنظبـ اردوري

خطوكر عالقبت ارادء افي ارراكس ارروةي "كلخةف"  قكبـوريف قكبدة خلؾ ارحري . ارب كضرف رهب  هذه ارخفبعالت
 .(1)لى اةخقرار ارتنظبـ اردوري تنةاًكبةبعد ع روةكب االخحبدك  واردوؿ ارغراك ، قدجدكدة اكف 

أف ارقوة اردورك   ،ررحل  رب ااد ارحرب ارابردةرف رالرح ارخغكر في حري  اراالقبت اردورك  في قد ارز و 
اررهر  واررؤثرة رـ خاد قبصرة على ارغرب امأرركيي وامأوراي، اؿ اخةع ركشرؿ قوى أارى ارصكف وارهتند، 
وتنخكج  رذرؾ، ورختنوع امأطراؼ اردورك  اررؤثرة خاددت ارقضبكب ارابررك  ارخي خشيؿ أجتندة ارتنظبـ ارابرري، يذرؾ 

ؿ ورـ كاد رريتنًب خجبهؿ أي رتنطق  جغرافك  اي  اراالقبت اردورك ، ورـ كاد قبصًرا على أورواب، اخةع تنطبؽ حر 
 ازعـ أتنهب صغكرة أو ااكدة أو ضاكف . 

ورغـ أف ذرؾ ارخحوؿ كرثؿ خحدًكب أربـ ارتنظبـ اردوري ارجدكد، مأف أجتندخه أصاحت أثقؿ وزتًنب وأوةع 
ج ارقوى اردورك  ارجدكدة ارادكدة ابهخربربخهب واتنشغبالخهب ورصبرحهب تنطبًقب، وقد ال كيوف، أكًضب، رف ارةهؿ در

اررخاددة أو اررختنوع ، ررب كجاؿ ارتنظبـ اردوري ارجدكد أيثر خاقًدا وأيثر خريكاك ، وابرخبري رارب كيوف ارخابرؿ 
  .(2)راه، على امأقؿ رف ارتنبحك  ارتنظرك ، أيثر صاوا  ررب يبف علكه اروضع في ارررحل  ارةباق 

وريف في اررقباؿ، فإف اركط  ارتنظبـ اردوري ارجدكد ال خرتنع خطوكر إطبر جدكد رذرؾ ارتنظبـ. فبمأحبدك  
، أرهقت اروالكبت اررخحدة، ارخي يبتنت خادو، أو خرغب ـ1991ارقطاك ، ارخي وجدت في ردة رحدودة عقب عبـ 

ة ارجدكدة ردكهب رصلح  ياكرة في ارحفبظ على في أف خيوف قطًاب واحًدا. وفي اررقباؿ فإف ارقوى اردورك  ارصبعد
تنظبـ رفخوح قباـ على قواعد رخفؽ علكهب، على امأقؿ في اررجبؿ غكر االةخراخكجي، رثؿ قواعد حرك  ارخجبرة 

 .(3)واالةخثربر، وارخشبرؾ اررالوربخي

 تغيرنحن أمام نظام وعالقات دولية ت 

" راكةب مأرركيب ال خادو في خراجع، اؿ على ارايس خخارؽ، وكخارؽ صدر  ارابرـ في اتنخابب "خرارب
خرارب طرح رلشؾ رابدئ أةبةك  في اتنك  اراالقبت اردورك  رف اكتنهب رادأ ارخجبرة فراهب شاور دوري ابررجهوؿ. 

وحدة ارحرة، وارحدود اررفخوح ، واراورر ، ورريزك  حلؼ شربؿ امأطلةي )تنبخو( في خرخكابت ارغرب امأرتنك ، و 

                                                           
(1)

، انًزكش انعزتٍ نهثحىز وانذراساخ، انىالياث انًتحذة االيريكيت وانتغير في هيكم اننظاو انعانًي انقطب انًنفرديصطفً عهىٌ،  

يمهذ، أصىل انعاللاخ انذونُح: إطار عاو، جايعح انماهزج، كهُح االلرصاد إسًاعُم صثزٌ  .2107/ 3/3، دخىل انًىلع: 2015انماهزج، َُاَز 

 .2007وانعهىو انسُاسُح، 
(2)

 انساتك.انًزجع  
(3)

، انماهزج، يؤسسح انًعادالث انجذيذة: تحىالث يىازين انقىي في اننظاو انذوني، اَظز: ونُذ يحًىد عثذ انُاصز، نًسيذ ين انتفاصيم 

. وكذنك كاذزٍَ أتى انخُز، عانى تال ألطاب، انماهزج، يؤسسح األهزاو، يجهح انسُاسح 2012. َُاَز 187انذونُح، انعذد  األهزاو، يجهح انسُاسح

 .2012، َىنُى 189انذونُح، انعذد 
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االخحبد امأورواي واراالقبت رع روةكب، وةكبةك  ارصكف واحدة، واراالق  رع ارشرؽ امأوةط، وروقفه رف 
 .(1)اإلةرااكلي –رشروع حؿ اردورخكف رلصػػراع ارفلةطكتني 

ورو طاقت هذه ارةكبةبت، فةكيوف يؿ شيء في رهب ارركح، وةتنيوف حخرًب أربـ عبرـ كخغكر. فاتنك  
ك  وامأرتنك  ارخقلكدك ، وارخرخكابت االقخصبدك  وارخجبرك  ارخي قبـ علكهب ارتنظبـ اردوري ارلكاراري ارخحبرفبت ارةكبة

ذا رـ كطاؽ هذه  رتنذ ارحرب ارابررك  ارثبتنك ، وارةلـ وامأرف اردورككف وفقًب ررابدئ امأرـ اررخحدة، وفي اررقباؿ، وا 
امأةس واررابدئ ارخي كقؼ علكهب راكس ارةكبةبت، فةتنيوف أكضب أربـ فوضوى دورك  اةاب عدـ وضوح 

اروالكبت اررخحدة ارخي خخةكد ارتنظبـ اردوري وهي ارالعب امأةبس في خحدكد اخجبهبخه وطاكا  ارخحبرفبت ارريوتن  
 ره. 

وفى ارحبرخكف ةتنيوف أربـ تنظبـ رضطرب، خحبرفبخه قلق ، وامأعداء وامأصدقبء رـ كاودوا ادكهككف، وال 
فيثكر رف اررابوؼ واررابطر ارخي ختنخبب يؿ ارابرلكف في حقؿ اراالقبت اردورك ، ال  ح.امأوروكبت وال اررصبر

كاززهب فقط وجود "خرارب" يشاصك  جدرك  على رأس أيار دور  في ارابرـ، اؿ أكضب حبر  ارضاؼ غكر 
امأورواي ارذي اررةاوق  ارخي كرر اهب ضلع آار في اتنك  عبرـ رب ااد ارحرب ارابررك  ارثبتنك ، وهو االخحبد 

كرر اررحل  رفصلك  رف خبركاه قد كخرخب علكهب اةخرراره أو خفييه، وراله كريف اإلشبرة هتنب خصوكت 
( على اراروج رف االخحبد، ووجود اقخراحبت ابتنةحبب فرتنةب، ووصوؿ اركركف إرى ارحيـ Brexitاراركطبتنككف )

امأورواي هو وصوؿ راكس أرركيي رخشيؾ في اأيثر رف دور  أورواك ، وآار رب يبف كحخبج إركه االخحبد 
االخحبد امأورواي وكاخاره رشروًعب رخجبوًزا رلةكبدة اروطتنك  وغكر دكرقراطي، ورخشيؾ في "ارتنبخو" وقد عفب علكه 

 ارزرف، وورـ كاد كشيؿ ةوى "عااًب" على اروالكبت اررخحدة.

 لدوليةمؤشرات تغيير في المنظومة القيمية لمعالقات ا :الرابع المحور

 اروالكبت اررخحدة رأت في تنفةهب خبركاكًب، إتنهب أر  االةخثتنبء، وأف رفض فكرة الدور القيادي االمريكي لمعالم  :
واردور ارقكبدي  رهب ارحؽ في ارخداؿ على رةخوى اراشرك ، وابرخبري، فإف رفض فيرة هذا "االةخثتنبء امأرركيي"

 ؿ ارابرجي ابةـ خغككر امأتنظر  أو تنشر اردكرقراطك . امأرركيي في ارابرـ، هو رفض ضرتني ررادأ ارخدا

هذا اررصطلح، وكراه رهكتنًب رلدوؿ امأارى، رارب كدشف هذا ارروقؼ اداك  تنهبك  ارخداؿ امأرركيي  "خرارب"كرفض 
ابةـ تنشر اردكرقراطك  وارحرك  وحقوؽ اإلتنةبف. فهذه أوؿ ررة في ارخبركخ امأرركيي كصؿ شاص رلةلط  كالف 

علتني رابرضخه رلةرد امأاالقي ارذى قبرت علكه ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  رتنذ ارحرب ارابررك  اشيؿ 

                                                           
(1)

 . شىهذ فٍ:27/12/2016، 65، يجهح انذًَمزاطُح، يؤسسح االهزاو، انعذد كيف سيغير ترايب انعانىيُال نطفٍ،  

http://democracy.ahram.org.eg/News/12574 

http://democracy.ahram.org.eg/News/12574
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. صحكح أف "ابراؾ أوابرب" اأكدكوروجكخه ارةكبةك  ارلكارارك  ارقبار  على ارخابوف اردوري، وارحوار (1)ارثبتنك 
ارقوة ارتنبعر ، رـ كيف ارتنروذج ارخقلكدي ارجربعي، وارحؿ اررشخرؾ رلصراعبت، واحخراـ امأرـ اررخحدة، وخفضكؿ 

 .(2)رلرؤةبء امأرركيككف اررؤرتنكف ارحورك  ارقوة اراةيرك  امأرركيك ، إال أتنه رـ كابرض فيرة االةخثتنبء امأرركيي

عضالخهب ارةكبةك  واراةيرك  رخحقكؽ رصبرحهب حوؿ  اروالكبت اررخحدةرف اةخاراض  فرؤكخه يبتنت أتنه ادالً 
العخربد على ارقوة ارتنبعر  وارقوة ارذيك  إلعبدة ارجبذاك  مأرركيب ودورهب ارابرري، وهو رب رآه ارابرـ، كفضؿ ا

 .اريثكر رف رتنخقدكه ارثبا  اعخذار واجؿ رف رادأ االةخثتنبء امأرركيي

 :اررةخفكد ظلت اروالكبت اررخحدة االؿ ارحرب ارابردة ورب اادهب،  التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة والعولمة
زار  ارحدودو  "ركارارك  ارتنكو"رف امأفيبر امأوؿ  وصلت  "ركارارك  ارتنكو". ريف هذه ارةكبةبت اكف اردوؿ اراورر  وا 

ررتنخهبهب اركوـ رع ظهور خداعكبخهب، وعلى رأةهب زكبدة ارفجوة ارطاقك ، وخهدكد ارصتنبعبت اروطتنك ، واراطبر ، 
ؾ في اراورر  وآثبرهب، ورفض ارهجرة، واخفبقكبت ارخجبرة ارحرة، اتنى وارفقر. وعلى الفك  يراهك  ارتناا ، وارش

 "خرارب" اطباًب شااوكًب رصررًب ريةب أصوات ارطاقبت اراربرك  واروةطى. 
فخرارب كرفض اخفبقبت ارخجبرة ارحرة وكركد طرحهب رلخفبوض ررة اارى، وهو كركد إعبدة ارصتنبعبت ارخي خاخرد 

شغكؿ عشرات اررالككف رف امأرركيككف، وهو رب كخضرف عودة "اردور  ارقورك " اوصفهب على يثبف  اركد ارابرل  رخ
ارالعب امأةبةي على اررةرح اردوري، وركس ارشريبت اردورك  ارابارة رلقورك . في هذا ارةكبؽ، وعد "خرارب" 

بدرات ارقبدر  رف ، وعلى ارص(3)%(45ازكبدة اررةػـو ارجرريك  على ارصبدرات ارقبدر  رف ارصكف اتنحػػػو )
وهو قد أعلف ابرفاؿ أف ارربا  كـو امأورى رحيره ةخشهد اتنةحبب أرركيب رف اخفبقك   .(4)%(35ارريةكؾ اػػػػ)

 ، وهو رب قد ةكؤدى إرى ارخدادات اقخصبدك  وأرتنك  وةكبةك . (5)(TPPارشراي  عار ارابةفكؾ )
أعلف اعخزاره اتنةحبب أرركيب رف االخفبقك  ادوف خشبور وختنةكؽ يبفككف رع اردوؿ امأارى امأعضبء في  فخرارب

االخفبقك  وعلى رأةهـ اركبابف ارخي أتنفقت اريثكر رف رأةربرهب اردالوربةي وريبتنخهب االقخصبدك  إلقتنبع اردوؿ 
ف االتنةحبب هو ارصكف ارخي يبتنت االخفبقك  اررخرددة ابررشبري  في االخفبقك ، فكرب ةكيوف اررةخفكد امأوؿ ر
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روجه  أةبةًب رلحد رف تنفوذهب االقخصبدي وامأرتني في اررتنطق . فبتنةحبب أرركيب رف االخفبقك  كخرخب علكه 
  .(1)خداعكبت، ركةت فقط خجبرك  واقخصبدك ، اؿ أرتنك  وةكبةك  أكضب

خواجه اخفبقك  ارخجبرة ارحرة اكف أرركيب يذرؾ  ك ، ويذرؾ كهدد "خرارب" ارغبدرة أرركيب رف رتنظر  ارخجبرة ارابرر
وال كادو أف اخفبقك   ويوركب ارجتنواك  تنفس اررصكر، فخرارب قبؿ إتنهب يلفت أرركيب أيثر رف ثالث رالككف وظكف .

 ارخجبرة ارحرة ارخي كخـ ارخفبوض علكهب حبركًب اكف أرركيب واالخحبد امأورواي ةكيوف رةخقالهب أفضؿ ورف ارررجح
 أف كخـ خجركد رفبوضبخهب.

  :إف ارخاوؼ امأورواي رف "خرارب"، ركس فقط خاوفًب وخوجةًب رف ةكبةبت العالقة مع األوروبيين وحمف الناتو
اقخصبدك  وخجبرك  وعةيرك  اتنازارك  قورك  خضاهب فيرة "أرركيب أواًل"، إتنرب خوجس رف قكـ كركتنك  رحبفظ  

بجركف على أةبس ارلوف واردكف، قكـ تنفاك  ال راداك ، ورهذا خحدث ارةفكر شااوك  رتنغلق  رابدك  رألجبتنب وارره
عف تنهبك  حقا ، وعف عبرـ كتنهبر أربـ أعكتنتنب، وهذه هي اررشبعر في أورواب  "جكرار ارو"ارفرتنةي في واشتنطف 

فأورواب خابتنى رشبيؿ داالك  ودورك  راقدة خاشى رف أف خؤذي إرى خفيؾ االخحبد امأورواي، على  .)2(يبف 
رأةهب رغبدرة دور  احجـ اركطبتنكب اررشروع امأورواي، وصاود اركركف ارقوري في هورتندا وفرتنةب ودوؿ اارى، 

وآار رب يبف كحخبج إركه   شؼ.وخابطؤ االقخصبدات امأورواك ، ورابتنبة رتنطق  اركورو، واةخررار ةكبةبت ارخق
 االخحبد امأورواي راكس أرركيي جدكد كطرح يؿ رةلربت اراالقبت عار امأطلةي في رهب ارركح.

 إف أي تنظبـ عبرري كحخبج إرى قوى رهكرتن ، وغكبب خلؾ ارقوى كثكر  : حالة من السيولة يعيشها النظام الدولي
اردورك ، وكراؾ امأوراؽ، وراضل  االخحبد امأورواي اراتنكوك  فكرب حبر  رف ارةكور  اردورك  في رتنظور  اراالقبت 

كخالؽ اةكبةبخه وقدراخه اراةيرك ، أتنه ال كزاؿ كحخبج إرى أرركيب يحلكؼ وشركؾ في ارتنظبـ اردوري ارذى خشيؿ 
ريف خرارب ورف االؿ خصركحبخه كضع  ااد ارحرب ارابررك  ارثبتنك ، فلكس هتنبؾ ادكؿ جبهز ررؿء ارفراغ.

أورواب على أرضك  رجهور ، فقد خضرتنت خصركحبخه اررخاددة، إتنه ال كثؽ في ارصكف، وكركد ارارؿ رع روةكب، 
وكفضؿ االاخابد عف أزربت ارشرؽ امأوةط، وال كاخرؼ ابالحخابس ارحرارى، وكركد اراروج رف اخفبقكبت ارخجبرة 

، وكفضؿ (3)و رجروع  رف اررةخغلكف رةابء أرركيبارحرة، وكاخار اررادكيبرك  اإلةالرك  ارادو امأوؿ، وكرى ارتنبخ
 إغالؽ امأاواب أربـ ارهجرة. 

 

                                                           
(1)

 Kathleen H. Hicks, Michael J. Green, Heather A. Conley, “Donald Trump Doesn't Understand the Value 

of U.S. Bases Overseas”, Foreign Policy, April 7, 2016, accessed August 30, 2016, accessible at: 

http://foreignpolicy.com/07/04/2016/donald-trump-doesnt-understand-the-value-of-u-s-bases-overseas/ 

  
(2)

 For Details:  Mark Leonard, Europe, alone in Trump‟s world, The European Council for Foreign 

Relations, November 9, 2016, accessible at: http:// 

www.ecfr.eu/article/commentary_europe_alone_in_trumps_world7075 
(3)

  Parker, Ashley: “Donald Trump Says NATO is „Obsolete,‟ UN is „Political Game‟”, The New York 

Times, 2016-04-02, http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/04/02/donald-trump-tells-crowd-hed-
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فإف هذه ارخصركحبت خشيؿ اطرًا أيار على  وةواء يبف خرارب يبف جبدًا في هذه اررواقؼ أـ ةكغكرهب،
ة أورواب رف خصوكت اراركطبتنككف على اراروج رف االخحبد امأورواي، يرب الصت "تنبخبرى خوخشى"، رةخشبر 

رةاور  ارةكبة  ارابرجك  وامأرتنك  في االخحبد امأورواي )فركدركيب روجركتني(، فى خلاكصهب رػ "االةخراخكجك  
إرى االةخجبا  رلخحدكبت ارخي كواجههب ااد اتنخابب خرارب واروج اركطبتنكب. ورـ  (1)اردورك  رالخحبد امأورواي"

خحبد امأورواي". فبالخحبد كركد اخابذ اطوات ةكيوف عبـ "جكش اال 2017كاؼ االخحبد امأورواي أف عبـ 
 عرلك  رف أجؿ خشيكؿ قوة عةيرك  أورواك  قبدرة على حربك  رصبرح االخحبد ادوف االعخربد على "ارتنبخو".

عبء اقخصبدي وأرتنى على أرركيب، ورتنظر  عفى علكهب ارزرف ااد  - خرارب "روتنبرد حةب خصركحبتفبرتنبخو 
اتنخهبء ارحرب ارابردة، وأحد عوارؿ ارخوخر غكر ارضروري رع روةكب. واالؿ ارحرل  االتنخاباك  قبؿ خرارب ررارا 
ي إف أعضبء ارحلؼ، كةخفكدوف رف ةابء أرركيب وكاخردوف علكهب رحربك  أرتنهـ ادوف أف كدفاوا ثرف هذا. فف

%. واحةب 72 رب تنةاخه ، أيرف ركزاتنك  ارتنبخو رلكبر دوالر 650الغت حص  اروالكبت اررخحدة  ـ2015عبـ 
"جوف ركرشبركر"، فإف غبراك  دوؿ ارتنبخو، ركةت جزءا رف امأرف ارقوري امأرركيي، واردفبع عتنهب اروجب ارربدة 

ب. ويرب كقوؿ: آف أواف أف خاكد أرركيب رف اخفبقك  ارتنبخو عبء اةخراخكجي وةكبةي واقخصبدي على أرركي 5
ارتنبخو مأورواب... فهي رـ خاد خحخبج إركه اةخراخكجكب. وهذا رب كقلؽ اريثكر رف اردوؿ ارغراك  امأعضبء في 

 . (2)ارتنبخو

 ومع ممفات الشرق األوسط العالقة مع روسيا االتحادية: الخامسالمحور 

رلتنظبـ اردوري ارذي يبف رهكرتنًب اقكبدة اروالكبت اررخحدة، شيلت امأزر  ارةورك  أحد ارخجلكبت اراركق  
ورع ادء اراّد ارختنبزري، اررخزارف رع وصوؿ "خرارب" رلاكت امأاكض، كيوف ارابرـ قد داؿ رحظ  ارخرقب رألفابؿ 
ارخي أطلقهب االؿ خصركحبخه وارخي ةخرثؿ خغككرًا ياكرًا في ارةكبة  ارابرجك  امأركريك ، وراؿ أهـ خلؾ 

رذرؾ، رف ارررجح أف خخاذ  .(3)رخغككرات رب أعلتنه عف إصالح اراالقبت رع روةكب وارراكس فالدكركر اوخكفا
ارروةك  رتناطًفب جذرًكب االؿ ارفخرة اررقال ، وذرؾ في ضوء عدد رف اررؤشرات؛ كأخي في -اراالقبت امأرركيك 

عف خأيكده اررةخرر على أهرك  خازكز رقدرخهب؛ طرح " خرارب" فيرة إقبر  خحبرؼ جدكد رع روةكب، فضاًل 
ارروةي في ارررحل  اررقال ، حكث أيد أتنه ال كاخـز اخابذ روقًفب عدااًكب رف روةكب، اؿ على  -ارخقبرب امأرركيي

. هذا، ابرخزارف رع اإلشبدة اررةخررة  رخرارب (4)ارايس، فهو كتنوي تنزع فخكؿ ارخوخر في اراالق  اكف ارالدكف
رلراكس "اوخكف"، ارذي تناخه اأتنه "قباد عظكـ وقوي"، خرخاط االده رع اروالكبت اررخحدة في ابرصفبت ارقكبدك  

                                                           
(1)

 Shared Vision, Common Action :A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union‟s 

Foreign and Security Policy, June 2016. accessible at: www.eeas.europa.eu/. 
2

 . شىهذ فٍ: 24/11/2016نى، صحُفح االهزاو انُىيٍ، يساراخ لذ َغُز تها ذزاية انعا 4يُال نطفٍ،  

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/563836.aspx 
3
  http://www.bbc.com/arabic/world-38545880 

4
  http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/11/14 
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رصلح  رشخري ، وهي ارقضبء على اإلرهبب، يرب أعخار خرارب تنفةه قبدًرا على ارخواصؿ رع تنظكره اوخكف 
 رلخوصؿ الخفبؽ اشأف يؿ ةوركب وأويراتنكب وغكرهب رف ارقضبكب رحؿ االهخربـ اررشخرؾ. 

وراؿ اررؤشر ارثبرث ارذي كريف ارخاوكؿ علكه رخقبرب اراالقبت اكف ارالدكف، كخرثؿ في ارروقؼ ارذي 
اخاذه رف حلؼ "ارتنبخو"، رؤيًدا على ضرورة أف كخالى عف اةخراخكجك  رواجه  روةكب، فضاًل عف ضرورة 

  خريكزه على رواجه  اإلرهبب ارابار رلحدود.

ارشرؽ امأوةط الحخربالت خالي اروالكبت اررخحدة عف فيرة   خشكر رجرؿ خصركحبت "خرارب" حوؿو
ارخداؿ في قضبكب ارشرؽ امأوةط، وهي رحبور  كرى فكهب "خرارب" أيثر فبادة رلرصبرح امأرركيك  ابررتنطق ، 
وهي ركةت ابرضرورة ركؿ رالتنازارك  يرب كصور ارااض. وريف كاقى ارةؤاؿ ارذي كطرح تنفةه أربـ رفيري 

ركيك ، هو ردى اةخطبع  "خرارب" خحوكؿ يؿ رب جبء على رةبتنه رف خصركحبت إري ةكبة  رخةق  ارةكبة  امأر
ورخرااط ، وهو رب كادو حخي اآلف ااكدًا عف ارخحقؽ. اصوصًب، وأف رتنطق  ارشرؽ االوةط رلكا  اجرل  رف 

خالؽ ابمأزربت اإلقلكرك  ارخحدكبت ارخي خشيؿ خهدكدًا رابشرًا أو غكر رابشر رلرصبرح امأرركيك ، ةواء فكرب ك
اريارى أو فكرب كخالؽ اإدارة اراالق  رع هذه ارقوى، وهي قوى طروح  ورخحفزة رلاب دور إقلكري قد كهدد 

. رذا، رف ارضروري ارخارؼ علي روقؼ "خرارب" رف هذه ارقوى اإلقلكرك  ارراخلف ، مأف (1)اررصبرح االرركيك 
اررتنطق  ةوؼ خخـ صكبغخه رف االؿ عالق  اروالكبت اررخحدة شيؿ وتنرط ارخداؿ وارخفبعؿ امأرركيي رع 

 ابرفبعلكف ارراكةككف في ارشرؽ امأوةط.

 الخاتمة

اررواقؼ اررةرك  امأرركيك  حكبؿ ارادكد رف ارقضبكب ابخت أوضح رف خلؾ ارخي يبتنت خخاذهب إدارة 
ارراكس ارةباؽ ابراؾ أوابرب، فبرروقؼ امأرركيي في امأزر  ارةورك  أصاح أيثر وضوحًب، وادأت خُخرجـ اررؤك  

هب يبمأيراد. هو ذات اررشهد امأرركيك  رلحؿ في ةوركب إرى خحريبت على امأرض ودعـ واضح مأطراؼ ااكتن
حكبؿ امأزر  اركرتنك ، فحكف ادت إدارة أوابرب رخرددة، ظهرت اإلدارة ارجدكدة حبزر  في دعرهب رلرلي  اراراك  

 ارةاودك . 

وريف، كاقى ارخوجه ارشبرؿ رلةكبة  ارابرجك  امأرركيك  غكر واضح اررةبر، أرب ارشيء اررؤيد هو أف 
كزت اه حرل  خرارب االتنخاباك  أرتّنت ره اروصوؿ رةدة ارحيـ ةبررًب، وهذا ارتنجبح قد االتندفبع وارخهور ارذي خر

ُكفةر إةخررار خرارب ورتنذ خوركه ررتنصاه في خحدي ارقواعد اررخابرؼ علكهب في ارةكبة  ارابرجك ، اؿ 
خحدة رف خةرح واإلرابف في يةر ارخقبركد اردالوربةك ، حكث ااث ارةبر  واضح  جوهرهب هو أف اروالكبت ارر

                                                           
(1)

 ، يزكش األهزاو نهذراساخ انسُاسُح واالسرزاذُجُح. االوسطرؤيت ترايب وإدارته نًهفاث انصراع في انشرق سَاد عمم،  

accessible at: www.acpss.ahram.org.eg. 
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اأف كخـ إةخغالرهب رف قاؿ امأصدقبء أو امأعداء في ارابرج ااد اآلف، حكث كرى خرارب جبزرًب اأتنه وااد عقود 
 ررور رف اراةبرة أربـ الداف أارى ةكضع "أرركيب أواًل" وةكادأ في خحقكؽ ارتنجبح رف جدكد. ورتنه، كادو ااد

رخراراك  قد ادأت في ارخالور روكدًا روكدًا، فااد أف اةخاادت اضا  أشهر فقط على إدارة خرارب ويأف اررؤك  ا
إةطورة ارةكبة  ارابرجك  اررةورك  ارخي خحرؿ قكـ ارتنروذج امأرركيي ارلكاراري اردكرقراطي ارخاددي رلابرـ، ظهر 

خوجه ارشااوي أف اررؤك  ارخراراك  أقرب مأةطورة االتنازارك  وأةطورة ارقباد ارابرري وريف ااد خروضكهب رادر  ار
ارجدكد وارذي ادأ في شؽ طركقه دااؿ اردواار ارتنااوك  رصتنع ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك . فهذا ارخكبر ارشااوي 
ارجدكد كرى أف فوضى اراالقبت اردورك  هي رب كجلب ارخحدكبت امأرتنك ، وعلكه كيوف إعالء قكر  االةخقرار أهـ 

ر ارضروري االتندربج في يؿ ارقضبكب وامأزربت ارابررك  أو راط رف قكر  اردكرقراطك  ذاخهب، وكضحي رف غك
وهي خرجرخه  -ةكبةبت اروالكبت اررخحدة امأرركيك  ارؤةةبت رخاددة امأطراؼ )يحلؼ ارشربؿ امأطلةي(

إال إف اةخدعت ارضرورة واررصبرح،  –امأرركيي  ارخواجد رف ارحد تنحو ارابص  ررفهوـ اإلتنازارك  أي ارخوجه
 ف اررفهـو ارخقلكدي رلقباد ارابرري.  وااكدًا ع

 إري خصركحبت رف رةبتنه على جبء رب يؿ خحوكؿ "خرارب" اةخطبع  خاقى جركع هذه اررؤى رهف اردى
ورخرااط ، وقدرخه على اراروج عف ارةكبة  ارابرجك  امأرركيك  ارخقلكدك ، وارخي شهدت اتنحرافبت  رخةق  ةكبة 

رحدودة اكف ارفكتن  وامأارى، وريتنهب رـ خشهد ثورة رثؿ رب خشكر إركه ارراطكبت ارجدكدة خحت إدارة خرارب. أرب 
ف ُطاقت هذه اررؤك  ارشااوك  رخرارب، وُخرجرت إرى ةكبةبت، فةكيوف  هتنبؾ اتنقالاًب في ارشيؿ اررخابرؼ وا 

علكه رلاالقبت اردورك ، وةختنقلب ابرط  ارخحبرفبت ارةكبةك  وامأرتنك  ارخقلكدك ، وارخرخكابت االقخصبدك  وارخجبرك  
رأةًب على عقب، وةتنيوف حخرًب أربـ "عبرـ كخغكر"، وابص  في ظؿ ارروج  اركركتنك  ارقورك  ارخي ادأت في شؽ 

، وخحدكدًا في االخحبد امأورواي ارذي ادأت ركبح ارخغككر خاصؼ اه، ورب ارخصوكت ااروج طركقهب عار ارابرـ
اركطبتنكب رف االخحبد امأورواي، ووصوؿ اركركف في أيثر رف دور  أورواك  إاّل رؤشرات على ادء ررحل  جدكدة 

 رف اراالقبت اردورك  ارخي ةبدت رتنذ ارحرب ارابررك  ارثبتنك . 
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 مقّدمة:  

منو،  التي ىي جزءاً  والدولي بناء الدولة بطبيعة النظام اإلقميميكأّي دولة في أي إقميم بالعالم تتأثر عممية    
ففي حاالت  المنتمية لو، والدولي الدولة والنظام اإلقميمي وطبيعة لكن ىذا التأثير درجتو تختمف حسب خصائص

في التفاعالت بين  عمى عممية بناء الدولة مقارنًة مع العوامل الداخمية المتمثمة تكون لمعوامل الخارجية أثرًا جانبياً 
القوى السياسية واالجتماعية المحمية، وفي الحقيقة ىذا ىو األصح وىو الذي من المفترض أن يكون حتى تنجح 

 : الممخص  

م، منطمقين من 2011العربي لعام  نيدف من خالل ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى عالقة العوامل الخارجية بعممية بناء الدولة في المنطقة العربية لفترة ما بعد الحراك  
لحراك العربي بعيدًا عن طموحات الشعوب العربية ولكن أيضًا في فكرة أن العوامل الخارجية وعمى رأسيا تنافس القوى اإلقميمية والدولية في المنطقة ساىم في توجيو مسار ا

بير عن رفض الوضع المعيشي المزري إلى التأثير سمبًا عمى عممية بناء/إعادة بناء الدولة لفترة ما بعد الحراك؛ إذ تحولت الشعوب العربية من فاعاًل رئيسيًا مستقاًل في التع
عادة بناء الدول المنيارة لفترة ما بعد الحراك مرتينة لمصالح القوى ا فاعاًل ىامشيًا وتابعًا إلى أحد القوى لخارجية اإلقميمية والدولية المتنافسة، وبالتالي استمرت عممية بناء وا 

 وليس لمصالح مكونات مجتمع الدولة المعنية بالبناء، ما يعني استمرار الوضع القائم في المنطقة، "دول مغتربة لمجتمعات ىّشة".

 : Abstract  : النظام اإلقميمي، التنافس اإلقميمي، الدولة الفاشمة، بناء الدولة، الحراك العربيمات المفتاحيةالكم

  In this study, we aim to focus on the relationship of external factors to the state-building process in the post-Arab social 
movement 2011, we begin from the idea that external factors, especially the competition of regional and international powers in the 
area, has controlled the the Arab movement path away from the ambitions of the Arab People, and also contributed and still in 
obstructing the State-building/rebuilding process. The Arab peoples have become from a major and independent actor in the 
begining of the arab movement to a marginal and depending actor to the rival regional and international powers. Thus, the state 
building/rebuilding process still in the hands of external factors and not in the hands of internal actors in ths society. and this is the 
fendamental factor to the failing of state building process in the Arab area. 

Keywords: Regional System, Regional Competition, Failed State, State Building, Arab social movement. 
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خصوصيات ومصالح القوى المحمية المكونة لمجتمعيا بالدرجة األولى ل ممثمةتصبح بأن عممية بناء الدولة 
مصالح القوى الخارجية؛ وفي حاالت أخرى تكون ل وممثمةً عن خصوصيات النظام اإلقميمي والدولي  تعبيراً وليس 

لدرجة أن مختمف مكونات مجتمع الدولة المراد بنائيا بدرجة كبيرة بالعوامل الخارجية  عممية بناء الدولة متأثرةً 
تمك الفواعل المحمية مجّرد أدوات تصبح ىامشية وال معنى لتفاعالتيا ولخصوصياتيا بل أكثر من ذلك تصبح 
يكون من وفي الكثير من األحيان تحركيا القوى اإلقميمية والدولية اليادفة إليجاد نفوذًا داخل الدولة المراد بنائيا، 

يؤدي إلى مجتمع الدولة المراد بنائيا أن  غمبة العوامل الخارجية وتيميش المكونات المحمية وخصوصيات شأن
حسب درجة التنافس بين القوى اإلقميمية والدولية ودرجة ىشاشة  -ء الدولة بل وقد يؤديإفشال عممية بنا

 لمحروب بالوكالة. إلى إدخال الدولة في حرب أىمية وتحويميا إلى ميداناً  -المجتمع

 اضحاً وو  مباشراً  في سياق عممية بناء الدولة في المنطقة العربية لفترة ما بعد الحراك الشعبي كان ىناك أثراً   
لذلك، في التأثير عمى  في التأثير عمى مسار الحراك العربي من جية، وتبعاً  والدوليةلدور التفاعالت اإلقميمية 

عممية بناء الدولة العربية من جية أخرى، ولكن حتى طبيعة الدولة وخصوصيات المجتمع المشكّل ليا كانا ليما 
، وعميو عوض أن يؤدي الحراك العربي إلى في المنطقة والدوليةفي التأثير عمى سموك القوى اإلقميمية  دوراً 

إحداث قطيعة مع فكرة الدولة المغتربة غير المعبرة عن خصوصيات المجتمع بأن يؤدي إلى عممية إعادة بناء 
الدولة عمى أّسس سميمة تنطمق أساسًا من خصوصيات المجتمع أّدى سوى إلى تعميق فكرة أن المجتمعات 

تقود عممية بناء دوليا بنفسيا بعيدًا عن سياسات ومصالح القوى الخارجية، وىذا قادرة بعد عمى أن  العربية غير
راجع إلى خصوصيات المجتمعات العربية غير مكتممة التكوين )غياب مفيوم األمة( ولكن أيضًا راجع إلى 

 طبيعة النظام الدولي ومنطق التنافس بين وحداتو.

 ىذا الصدد تتمثل في: إشكالية الدراسة في وعميو 

 م؟2011ما هو دور العوامل الخارجية في التأثير سمبًا عمى عممية بناء الدولة لفترة ما بعد الحراك لعام 

 ، المتمثمة في:األسئمة البحثيةتتفرع عن ىذه اإلشكالية مجموعة من 

العربية لفترة ما بعد فيما تتمثل مظاىر تأثير العوامل الخارجية عمى عممية بناء الدولة في المنطقة  .1
 الحراك؟.

 .بالبيئة الخارجية اإلقميمية والدولية؟الحراك العربي وعممية إعادة بناء الدولة في المنطقة ما عالقة فشل  .2
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ما ىي العوامل المساىمة في تقوية دور القوى اإلقميمية والدولية وتيميش مجتمعات دول الحراك العربي  .3
 .المراد إعادة بنائيا؟ 

 .يجعل القوى اإلقميمية والدولية تمعب دورًا سمبيًا عمى عممية بناء الدول؟ما الذي  .4

الفرضيات،  من خالل االنطالق من مجموعة منيكون اإلجابة عمى األسئمة البحثية في ورقتنا البحثية،   
الفرضية األولى ىو أّنو كمما كان ىناك تأثيرًا كبيرًا لمقوى الخارجية يفوق تأثير القوى المحمية المشكمة لمجتمع 

ية منذ الدولة المراد بنائيا كمما أدى ذلك إلى إفشال عممية بناء الدولة وىذا ما ىو حاصل في المنطقة العرب
وتوافقت القوى الخارجية المتنافسة عمى أسس وشروط معينة في  تشكل نظام الدولة الوطنية، وحتى إن حدث

الفرضية الثانية وتتمثل  عممية بناء الدولة فإن ذلك لن يؤدي سوى إلى والدة دولة وطنية ىامشية عن مجتمعيا؛ 
مي والدولي في أّن فشل عممية بناء أو إعادة بناء الدولة لفترة ما بعد الحراك ترجع أساسًا إلى حدة التنافس اإلقمي

توافق القوى اإلقميمية والدولية حول عدم القائم عمى توسيع النفوذ داخل الدول العربية المراد إعادة بنائيا وبالتالي 
كمما كانت احتماالت منسجمًا  لدولة المراد بنائيا ىشًا وغيرالعممية؛ الفرضية الثالثة وىو أنو كمما كان مجتمع ا

استغالل انقساماتو لصالح قوى خارجية إقميمية ودولية مرتفعة جدًا؛ الفرضية تيميشو عن عممية بناء دولتو و 
الرابعة ىو أن سموك الدول القائم عمى المصمحة وطبيعة النظام الدولي القائم عمى الفوضى وتضارب المصالح 

 مدولة. الخارجية يكون عائقًا أساسيًا في أي عممية بناء ل لمقوىبين وحداتو يجعل من التأثير الكبير 

أكبر قدر اليدف منو جمع عمى منيجين أساسيين، األول تمثل في المنيج الوصفي  الدراسةفي  تم التركيز  
م ومن ثم محاولة تحميل 2011ممكن من البيانات الدقيقة حول مسار عممية بناء الدولة لفترة ما بعد الحراك لعام 

دراسة؛ أما المنيج األساسي الثاني يتمثل في المنيج تمك البيانات بما يصب في سبيل اإلجابة عن تساؤالت ال
المقارن واليدف منو في الدراسة ىو محاولة المقارنة بين فترتين زمنيتين مختمفتين حول طبيعة التفاعالت 
اإلقميمية والدولية في المنطقة العربية ووضع لقوى اإلقميمية والدولية في المنطقة، الفاصل بين تمك الفترتين ىو 

 م.2011اك العربي لعام الحر 

عمى خطة متكونة من ثالث محاور أساسية، المحور  تم االعتماد إشكالية وفرضيات الدراسة،انطالقًا من   
األول تناولنا فيو الوضع اإلقميمي عشية الحراك العربي وفيو حاولنا فيو توضيح خريطة التنافس اإلقميمي والدولي 
بالمنطقة العربية ومنطق ذلك التنافس وعالقتو بالدول العربية الضعيفة؛ المحور الثاني ركزنا فيو عمى تبيان 

قة القائمة بين النظام اإلقميمي بعممية بناء الدولة العربية مركزين عمى فترة ما بعد الحراك العربي؛ المحور العال
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الثالث وخصصناه لتنافس القوى العالمية بالمنطقة العربية وأثر ذلك التنافس في إعاقة أي خطوة في سبيل بناء 
 لحيم.دولة وطنية حقيقية تستجيب لطموحات شعوبيا وتعبر عن مصا

I. .الوضع اإلقميمي عشية الحراك العربي 

التي ىي جزءًا منو، وقد يختمف  والدولي عممية بناء الدولة تتأثر سمبًا أو إيجابًا بطبيعة النظام اإلقميمي تتأّثر  
ىذا التأثير اإلقميمي حسب خصوصيات وطبيعة المجتمع المشّكل لتمك الدولة المعنية بعممية البناء، لكن تبقى 
الفكرة األساسية، ىو أنو يجب توّفر مجموعة من الشروط اإلقميمية حتى تنجح عممية بناء الدولة، تمك الشروط 

ستوى معين من التوافق بين وحدات )الدول( النظام اإلقميمي حول أىم القضايا . توّفر م1تتمثل أساسا في: 
. توّفر نوع من 2اإلقميمية المطروحة والتي من بينيا التعاون والتوافق حول عممية البناء لمدولة المعنية؛ 

يا القدرة عمى االستقرار االجتماعي والسياسي داخل وحدات النظام اإلقميمي، أي وجود دول داخل اإلقميم لدي
ممارسة سمطتيا عبر كامل ترابيا بشكل يعطييا القدرة عمى السيطرة عمى حدودىا بشكل يمنع ظيور جماعات 
مسمحة عبر وطنية تنشط في اإلقميم فضال عمى أن تكون لدول اإلقميم القدرة عمى بناء األمة وخمق اليوية 

ارة أخرى يجب أن تكون دول اإلقميم قوية من حيث الوطنية المتجاوز لميويات الفرعية أو عبر الوطنية، بعب
. توافق األطراف اإلقميمية حول طبيعة وتوجيات نظام الحكم في الدولة التي تعرف عممية 3عالقتيا مجتمعيا؛ 

 *البناء، وفي سياق النظام العالمي، يجب توفر أيضا نوع من التوافق بين القوى العالمية.

ية لعممية بناء الدولة كانت غائبًة عمى مستوى النظام اإلقميمي العربي أو الشرق ىذه الشروط اإلقميمية الضرور   
أوسطي، إذ أّن األحداث التي كانت تجري داخل دول اإلقميم وجممة التفاعالت اإلقميمية بين الدول اإلقميمية 

ت اإلقميمية المؤثرة باإلضافة إلى درجة االختراق الخارجي لممنطقة، كميا عممت عمى إنتاج جممة من التداعيا
سمبا عمى عممية بناء الدولة باإلقميم والتي سوف تتطور فيما بعد لتصبح أكثر شدة وتحديا لعممية بناء الدولة 

 لفترة ما بعد الحراك العربي.

 يمكن إبراز األوضاع اإلقميمية التي كانت قائمًة عشية الحراك العربي في النقاط التالية:   

  الفاشمة في اإلقميم:انتشار ظاهرة الدول 

                                                           
 عمى سبيل المثال:   أثر النظام اإلقميمي عمى عممية بناء الدولة، أنظرلممزيد حول  - *

دراسات عالمية، اإلمارات العربية المتحدة: مركز بناء المنظومات قبل بناء الدول: الشروط المنظوماتية المسبقة لبناء الدولة. ىالدن بيتر)ترجمة: عبد الرحمن بستاني(، 
 .2011، 96تيجية، ع اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلسترا
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ظاىرة فشل الدولة كانت من الخصائص األساسية لمنظام اإلقميمي العربي عشية الحراك الشعبي، فبحمول عام   
م كانت ىناك أربعة دول عربية مصّنفة ضمن العشرين دولة األكثر فشال في العالم، إذ احتمت اليمن 2010
(، أما 2011سيميا إلى شمال وجنوب عام )قبل أن يتم تق 3، والسودان المرتبة 6، والعراق المرتبة 13المرتبة 

 الصومال فقط احتمت المرتبة األولى.

كما كانت ىناك ستة دول غير عربية ولكنيا مجاورة لدول عربية تقع أيضا ضمن قائمة العشرين دولة األكثر   
، 17في المرتبة الدولة المجاورة لثالث دول عربية الصومال وجيبوتي والسودان  إثيوبيا فشال في العالم، فمدينا

المجاورة لمسودان  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 13الدولة المجاورة لمسودان )قبل التقسيم( في المرتبة  كينياو
المجاورة  التشاد، ودولة 8المجاورة أيضا لمسودان في المرتبة إفريقيا الوسطى ، و5)قبل التقسيم( في المرتبة 
 19.1المجاورة لميبيا ولمجزائر في المرتبة  نيجرال، و2لميبيا ولمسودان في المرتبة 

الصورة األكثر تطرفا لظاىرة الدولة الفاشمة أو الخاصية األساسية ليا، كما تم مناقشتو سابقا في اإلطار   
النظري ليذا البحث، ىو عدم القدرة عمى فرض سمطتيا عمى كامل اإلقميم، ما بالك بمراقبة حدودىا، وأمام ىذا 

ير جماعات مسمحة غير رسمية تزاحم سمطة الدولة وقد تجتاز أنشطتيا حدود الدولة الوطنية، وقد الواقع  تظ
ترتبط بجماعات دينية أو ثقافية أو سياسية مسمحة أو غير مسمحة في دول الجوار، خاصة في حال وجود 

 خصائص ثقافية أو دينية أو عرقية أو سياسية مشتركة بين تمك الجماعات.

 اإليراني: الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط: -وديالتنافس السع 

في الفترة الممتدة بين الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي كان ىناك تنافسا وصراعا إقميميا اتسم بتعدد   
 األطراف العربية وكثرة التحالفات سريعة التغّير، وكانت كل من السعودية ومصر الناصرية الطرفان األساسيان

كان قد أطمق عمى تمك الصراعات في 2المتقابالن المذان قادا ذالك الصراع اإلقميمي القائم عمى أسس إيديولوجية،
، وفي الفترة السابقة عن الحراك العربي تّم أيضا وصف أو تسمية تمك *تمك الفترة  اسم "الحرب العربية الباردة"

الشرق األوسط"، فيي جديدة لتمييزىا عن الحرب الباردة األولى التفاعالت اإلقميمية بـ"الحرب الباردة الجديدة في 

                                                           
1 - Fund for peace, "fragile states index", in 

http://fundforpeace.org/fsi/country-data/ (06/07/2017). 
النظام اإلقميمي العربي: دراسة في العالقات مطر جميل، و أنظر الفصل الثاني من كتاب: ىالل عمي الدين  لممزيد حول التفاعالت اإلقميمية التي كانت سائدة في تمك الفترة، -2

 .1986، 5لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، ط السياسية العربية.
 The Arab Cold War:" "Gamal 'Abd al-Nasir and، بعنوان: 1956أول من أطمق ىذه التسمية لوصف تمك الفترة كان مالكولم كير في كتابو الصادر عام  - *

His Rivals, 1958-1970 

http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
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في المنطقة وىي شرق أوسطية عمى اعتبار أن ىذه الحرب بخالف األولى شممت إضافًة لمدول العربية دول 
 وىي أساسية في ىذه الحرب عمى غرار إيران الفارسية. 1غير عربية أيضا

م التي أدت إلى إسقاط 1979تعود بدايتيا إلى الثورة اإليرانية عام الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسط   
نظام حكم الشاه المعروف بشرطي أمريكا في المنطقة، كما أسردنا سابقا، وصعود بدال من ذلك نظام حكم 

، -جإسرائيل ودول الخمي-إسالمي مناوئ لمواليات المتحدة األمريكية في المنطقة ولحمفائيا الرئيسيين في المنطقة
عمل نظام الحكم اإلسالمي الجديد في إيران بزعامة "الخميني" عمى تصدير الثورة إلى باقي الدول اإلسالمية في 

وكان من شأن ىذا أن يشكل تحديا مباشرا لمدول العربية وفي مقدمتيا الدولة السعودية  **مقدمتيا الدول العربية
مستعممين في ذلك ورقة الطائفية شيعة/سنة، حيث إيران ذات التي دخمت في تنافس إقميمي حاد بينيا وبين إيران 

األغمبية الشيعية وبمرجعية حكم إسالمي شيعي عممت في إطار تعزيز نفوذىا اإلقميمي عمى تصدير ثورتيا 
اإلسالمية إلى مختمف الدول العربية من خالل تعبئة المسممين الشيعة في تمك الدول، وبالمقابل عممت السعودية 

بئة المسممين السنة ودعم األنظمة السياسية الموالية ليا في المنطقة، فكانت أربع دول عربية وىي لبنان عمى تع
 والعراق، واليمن، وجزء من فمسطين المحتمة، ساحة ليذه الحرب الباردة بين الطرفين.

 دول الممانعة" و"الدول المعتدلة"النظام اإلقميمي بين "ال. 

الطائفي شيعي/سني عمى مستوى النظام اإلقميمي، كان ىناك أيضا استقطاب إيديولوجي إلى جانب االستقطاب 
تميز بو النظام اإلقميمي الشرق أوسطي قائما بين "كتمة الدول الممانعة" المتّكونة من إيران كرائدة وسوريا وحزب 

نيا رفضت السياسات األمريكية اهلل المبناني وحركة حماس الفمسطينية، وىي سميت بدول الممانعة أو المقاومة كو 
في المنطقة ورفضت التطبيع مع إسرائيل، وفي المقابل " محور الدول المعتدلة" المتحالفة مع الواليات المتحدة 
األمريكية وبطريقة غير مباشرة مع إسرائيل، يتكون ىذا المحور أساسا من مصر ودول الخميج عمى رأسيم 

مي لجئا كال المحورين إلى توسيع نفوذىما اإلقميمي عن طريق المجوء إلى السعودية، في إطار تنافسيما اإلقمي
الحروب بالوكالة في عدد من الدول العربية الضعيفة أي في لبنان، وفمسطين، واليمن، والعراق، وىذا بدال من 

اه األساسيان المالحظة ىنا ىو أن ىذا الصراع اإلقميمي بين المحورين، طرف 2االعتماد عمى المواجية المباشرة؛
ىما إيران من جية، والسعودية من جية أخرى، ونظرا لمجوء الطرفين إلى االعتماد عمى الطائفية كوسيمة فعالة 

                                                           
 . 03، ص 2014، جويمية 11. دراسة تحميمية، الدوحة: مركز بروجنر، رقم ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق األوسطغريغوري غوس،  - 1

 الديني األعمى في إيران ،المعبر عن فكرة تصدير الثورة في بعض فقراتو :أنظر عمى سبيل المثال كتاب "الخميني" ، المرجع  - **
 .1979. )دون البمد ودار النشر(، الحكومة اإلسالميةروح اهلل الخميني، 

2 -Marc lynch, The New Arab Wars : Uprisings and anarchy in the middle east. USA : Public Affairs, 2016, p20. 
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في تنافسيما، فإنو في الكثير من األحيان يتم تقديم صورة خاطئة عمى أن الصراع في الشرق األوسط ىو صراع 
يران بحت وليس صراع عمى ا لنفوذ بين محور ما يسمى بـ "الدول المعتدلة" المتحالفة مع طائفي بين السعودية وا 

سرائيل ضمنا من جية، ومحور ما يطمق عميو بـ"الدول الممانعة" الرافضة المناوئة  الواليات المتحدة األمريكية وا 
ألمريكا وإلسرائيل من جية أخرى، ألن تحالف سوريا بزعامة حزب البعث العمماني وحركة حماس السنية مع 

ران الدينية الشيعية وحزب اهلل الشيعي ال يمكن وصفو بأنو قائما عمى أسس طائفية، فالجامع بين تمك الفواعل إي
سرائيل وحمفائيما اإلقميميين، أي دول الخميج  الدولية والغير دولية ىو فكرة العدو المشترك المتمثل في أمريكا وا 

 والسعودية أساسا.

  التوازن اإلقميمي. التوسع اإلقميمي اإليراني:اختالل 
م كان ىناك توازنا إقميميا بين القوتين الرئيستين في اإلقميم، فإيران رغم أنيا استطاعت أن 2003حتى عام   

تحقق انجازا في لبنان بتأسيس "حزب اهلل" الحميف األساسي ليا، وعّززت تحالفيا مع سوريا، إال أنيا لم تستطع 
والعربية ولم تستطع من الظيور بمثابة القوة اإلقميمية المييمنة خاصة  من تصدير ثورتيا في الدول اإلسالمية

في ظل نظام "صدام حسين" العراقي ووجود أنظمة سياسية عربية كانت قادرة بطريقة أو بأخرى من السيطرة 
 عمى األقميات الشيعية الموجودة داخل حدودىا.

لكن الغزو األمريكي لمعراق عوض أن يؤدي إلى تمكين الحمفاء "المعتدلين" ضد دول "محور الشر" كما كان   
وىو  1ييدف، أدى إلى نتائج عكسية بحيث أتاح ذلك الغزو المجال واسعا إليران من أجل بسط نفوذىا في العراق

 يران عمى حساب السعودية.ما كان يمّثل تغييرا لموازين القوى في المنطقة العربية لصالح إ
منذ ذلك الحين استطاعت إيران أن توسع نفوذىا في دول عربية أخرى تضاف لمبنان ولمعراق ولسوريا     

الحميف االستراتيجي مع إيران، ففي فمسطين استطاعت إيران أن ُتظير نفسيا كمدافعة عن القضية األم 
ماس الفمسطينية ذات النفوذ الواسع في غزة، وفي لممسممين ولمعرب، كما تمكنت من التحالف مع حركة ح

اليمن كانت قد استطاعت أن تجد ليا مدخال عبر "حركة الحوثيون" المنتمون لمطائفة الزيدية الشيعية، المتيمة 
من قبل النظام السياسي اليمني وحميفيا السعودية بأنيم مدعومون من قبل إيران، في المقابل، تتيم "حركة 

م أصبح 2010، الخالصة ىو أنو بحمول عام 2عودية بالتدخل في شؤون اليمن والعمل ضدىمالحوثيين" الس
تعبئة األقميات الشيعية )وأحيانا األغمبية  عمىإليران نفوذا مباشرا في عدد من الدول العربية، وأصبحت ليا قدرة 

 السعودية.في حالة العراق والبحرين( المنتشرة في عدد من الدول العربية بما فييا شيعة 
                                                           

 .11غوس، مرجع سابق، ص  غريغوري - 1
 .11-8، ص ص 2009، أفريل 86تقرير الشرق األوسط رقم  اليمن: نزع فتيل األزمة في صعدة.مجموعة األزمات الدولية،  - 2
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 السني -السني التنافس اإلقميمي. 
يران ذات الصبغة الطائفية شيعي/سني، وصراع المحاور بين ما    إلى جانب الصراع اإلقميمي بين السعودية وا 

 يعرف بـ"دول الممانعة" و"الدول المعتدلة"، كان ىناك صراعا داخل المحور السني نفسو.
ة تتطمع لمعب دورا إقميميا رائدا من خالل قيادة العالم العربي "السني" في مع نياية القرن العشرين بدأت السعودي  

سياق حربيا عمى إيران"الشيعية"، ىذا الطموح السعودي تبمور وأصبح ممكنا بسبب تراجع دور القوى العربية 
ة تنتمي لنفس التقميدية المتمثمة في العراق، ومصر، وسوريا، لكنو اصطدم بمنافسة جديدة من قوى إقميمية جديد

المحور السني، وىي دولة قطر، التي استطاعت أن تنافس الدور السعودي في المنطقة رغم قمة عدد سكانيا 
نسمة عممًا أن المواطنين القطريين  2.285.238عدد سكانيا بـ م قّدر 2017في عام وصغر حجميا جغرافيا )

،  وفي المقابل فإن عدد سكان 2كمم 11.685بـ  أما مساحتيا تقدر  % من إجمالي عدد السكان،11ال يتجاوزن 
 1(.2كمم 2,149,690نسمة، ومساحتيا تبمغ  28,160,273السعودية وىم معظميم مواطنين قّدر بـ 

اعتمدت قطر لتوسيع نفوذىا في المنطقة عمى احتياطات الغاز الكبير التي تتمتع بيا، فيي تمتمك ثالث أكبر    
، األمر الذي مّكنيا من امتالك موارد مالية ضخمة، *رابع أكبر منتج لمغاز في العالماحتياطي من الغاز وتعتبر 

ولكن أيضا جعميا تمتمك قدرة تفاوضية كبيرة عمى المستوى اإلقميمي والعالمي، باإلضافة إلى ذلك اعتمدت قطر 
يمن، وأفغانستان، كذلك عمى تنشيط دبموماسيتيا في العديد من القضايا اإلقميمية المحورية، في فمسطين، وال
يواء مختمف الجماعات والرموز السياسية سواء كانت إسالميًة أو -بفضل مواردىا المالية عممت عمى تمويل وا 

المعارضة ألنظمة الحكم في دوليا، باإلضافة إلى ذلك وفي إطار مفيوم القوة الناعمة اعتمدت قطر  -عممانيةً 
دورا كبيرا في توجيو الرأي العام العربي وفق مصالحيا وتوجياتيا بدون  عمى قناة الجزيرة القطرية التي أصبح ليا

أي منافس، وتبقى النقطة األساسية التي توضح تحدي قطر لمدور السعودي تتمثل في توثيق عالقتيا، أي قطر، 
يجيا مع بأكبر حركة إسالمية في المنطقة العربية وىي "حركة اإلخوان المسممين"، التي تتصادم فكريا واسترات

نظام الحكم السعودي واإلماراتي، إضافة إلى قطر، ظيرت تركيا كفاعل إقميمي في المنطقة وكمقوض لمدور 
السعودي خاصة بعد صعود "حزب التنمية والعدالة" لمحكم بزعامة "رجب طيب أردوغان"، الرئيس الحالي 

 .2لتركيا

                                                           
1
 - Central Inteligence Agency, The world factbook, in : 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/qa.html (05/07/2017). 
 لممزيد من التفاصيل حول الموضوع، أنظر: - *

 .2015ديسمبر  01تقرير، قطر: مركز الجزيرة لمدراسات،  في أسواق متغيرة. لغاز القادمة: الموقف القطريطفرة اناصر التميمي، 
2 - Marc Lynch, The New Arab Wars......,Op.cit, p 21. 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/qa.html
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 عربيةتحدة األمريكية بالمنطقة الالتواجد المتسمر لمواليات الم. 

كما أسردنا سابقا، منذ فترة استطاعت الواليات المتحدة األمريكية أن تفرض نفسيا في المنطقة من دون أي   
منازع حقيقي، فقبيل الحراك العربي كانت الواليات المتحدة قد قطعت أشواطا كبيرة في سبيل تحقيق أىدافيا 

في المنطقة العربية من النفط والغاز الطبيعي،  اإلستراتيجية المتمثمة في السيطرة عمى احتياطات الطاقة الضخمة
 وحماية أمن إسرائيل.

صحيح كانت الواليات المتحدة تواجو بعض التحديات المتمثمة في إيران بعد قياميا بثورتيا وخاصة بعد    
ام تطويرىا لممفيا النووي، ومسألة عدم السيطرة الكاممة عمى الفوضى األمنية التي خّمفيا غزوىا لمعراق ع

م، لكن ماعدا ىذا كانت أمريكا عشيت الحراك الشعبي في وضع جد مريح بالمنطقة العربية، فيي ضمنت 2003
سيطرتيا عمى موارد الطاقة من النفط والغاز واستطاعت أن تنشر قواتيا العسكرية في المنطقة ) بحمول عام 

، وضمنت أيضا أمن 1ة بالنفط(ألف عسكري أمريكي في منطقة الخميج الغني 40م كان ىناك حوالي 2012
إسرائيل وتفوقيا االستراتيجي خاصة بعدما أن استطاعت أن تدفع بالدول العربية الرئيسية لتوثيق عالقتيا مع 
إسرائيل لدرجة أن ىذه األخيرة، أي إسرائيل، استطاعت أن تتحالف بشكل وثيق مع الدول الخميجية ومصر من 

ا مجابية "محور الممانعة" المتكون من إيران وسوريا وحزب اهلل وحركة أجل مجابية ليس فقط إيران ولكن أيض
حماس، وتوثيق العالقات ىذه كانت من دون أن تقدم إسرائيل أي حال ممموس في المفاوضات مع فمسطين فيما 

وحتى مسألة محاربة اإلرىاب استطاعت الواليات المتحدة من إضعاف تنظيم القاعدة  2يتعمق بحل الدولتين،
 شكل كبير.ب

االنجاز الكبير الذي كان محققا لمواليات المتحدة حتى فترة الحراك العربي ىو أنيا استطاعت أن تطور    
عالقتيا بشكل وثيق مع أنظمة الدول العربية الرئيسية عمى غرار مصر والسعودية، كما كانت إلى حدود 

 جادة من قبل قوة إقميمية أو عالمية.م القوة الوحيد المسيطرة عمى اإلقميم من دون أي منافسة 2011

ىذه بعض الخصائص األساسية التي تميز بيا النظام اإلقميمي العربي أو الشرق األوسطي عشية الحراك   
العربي والتي سوف تكون ليا عالقة مباشرة في توجيو مسار الحراك العربي وفي التأثير عمى عممية بناء الدولة 

 لفترة ما بعد الحراك، كما سوف نرى.

                                                           
عادة التشكيل"وليد عبد الحي،  - 1 قطر: المركز العربي  .التداعيات الجيواستراتيجية لمثورات العربية، . في: مجموعة مؤلفين"النظام اإلقميمي العربي إستراتيجية االختراق وا 

 .78، ص 2014ودراسة السياسات،  لألبحاث
2 -Ibid, p22. 
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II. ك العربي وبعممية بناء الدولة: التأثير والتأّثر.عالقة النظام اإلقميمي بالحرا 

قميمي    كما الحظنا، موجة الحراك الشعبي التي اجتاحت معظم الدول العربية جاءت في سياق محمي وا 
مضطرب، فعمى مستوى الدولة الوطنية كانت ىناك العديد من الدول العربية تعيش حالة من الضعف والفشل في 

صراع محاور محتدم وتنافس وعمى المستوى اإلقميمي كان ىناك  غرار اليمن والعراق، عالقتيا بمجتمعاتيا عمى
عمى النفوذ بين الدول اإلقميمية، أبرزىا التنافس اإلقميمي بين إيران والسعودية الذي كان يجري بوضوح داخل 

قميميا أيضا كانت معظم أربع دول عربية ضعيفة وىي لبنان والعراق واليمن وجزء من أراضي فمسطين المحتمة،  وا 
الدول المحيطة بجنوب النظام اإلقميمي العربي )دول منطقة الساحل اإلفريقي( تعاني من مؤشرات مرتفعة لظاىرة 

 فشل الدولة.

لفيم العالقة الوثيقة المبنية عمى التأثير المتبادل بين ثالثية الحراك الشعبي الذي اجتاح الدول العربية منذ   
وطبيعة النظام اإلقميمي العربي أو الشرق األوسطي ذات الميزة الصراعية التنافسية، وعممية بناء م، 2010أواخر 

الدولة لفترة ما بعد ىذا الحراك، عمينا أوال أن نفيم اآلليات واألسس التي تعتمد عمييا القوى المتنافسة لتوسيع 
 نفوذىا في إطار ما يطمق عميو بالحرب الباردة.

ردة بين القوى اإلقميمية أو العالمية تصبح الدول الضعيفة ساحة لمثل تمك الحروب، فأي قوة في الحروب البا  
إقميمية أو عالمية تسعى لتوسيع نفوذىا عمى حساب الطرف اآلخر عبر محاولة توجيو سياسات تمك الدول 

ستراتيجيتيا أو جعميا حميفا ليا في مواجيتيا لمنافسيا اإلقم يمي أو العالمي، وحتى الضعيفة وفق مصالحيا وا 
تنجح في ذلك عمييا أن تدعم داخل تمك الدول الضعيفة طرف معين يستيدف الوصول إلى السمطة عمى حساب 
منافسيو المحميين، ذلك الطرف المحمي قد يكون نظاما سياسيا قائما بحد ذاتو أو جماعة معارضة تحاول إسقاط 

فصال أو الوصول إلى الحكم، لكن في االتجاه المقابل، المنافس الحكم أو أقمية طائفية مذىبية عرقية تريد االن
اإلقميمي أو العالمي اآلخر يسعى لنفس اليدف أي توسيع نفوذه عبر دعم الطرف المحمي المنافس لمطرف 

 المحمي اآلخر المدعوم من جيات إقميمية أو عالمية أخرى.

ل الدول الضعيفة يكون عبر عدة آليات، فيود قد يكون دعم القوى اإلقميمية أو العالمية لألطراف المحمية داخ  
في شكل دعم مالي أو اقتصادي أو سياسي أو إعالمي وفي حاالت شديدة يضاف إلى ذلك دعما عسكريا من 
خالل تسميح األطراف المحمية فتصبح بذلك الدول اإلقميمية والعالمية تقود حربا بالوكالة داخل الدول الضعيفة 

ي لمحرب الباردة؛ الفكرة األساسية ىو أن تنافس القوى اإلقميمية أو العالمية عمى النفوذ في ضمن السياق الكم
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الدول الضعيفة  يرتكز أساسا حول خمق أنظمة حكم موالية، فالطرف الخارجي المنافس إما يعمل عمى إسقاط 
موالي لو، أو يعمل عمى تثبيت النظام القائم الموالي لممنافس اإلقميمي أو العالمي ومن ثم يسعى إلقامة نظام 

 النظام القائم الموالي لو أمام منافسيو المحميين المدعومين من قبل القوى الخارجية المنافسة.

في السياق العربي، كان لالنتشار السريع لموجة الحراك الشعبي ولقدرتو في زعزعة أنظمة سياسية قائمة      
سات اإلقميمية التنافسية بالمنطقة، فيذا الحراك بنظرة محمية ضيقة تم وراسخة منذ عدة سنين أثرا كبيرا عمى السيا

تناولو من زاويتين، األولى رأت فيو فرصة لمتحول الديمقراطي وبناء أنظمة سياسية شرعية كفيمة بتحقيق التنمية 
من الفوضى  المنشودة، والزاوية الثانية اعتبرتو حراكا شعبيا مزعزعا لالستقرار سوف لن يؤدي إاّل لممزيد

 واالنفالت األمني.

لكن بنظرة إقميمية إستراتيجية وفي إطار التنافس اإلقميمي عمى النفوذ الذي كان قائما قبيل الحراك، فإنو تم   
اعتبار ذلك الحراك الشعبي بمثابة تيديدا مباشرا لمصالح قوى إقميمية معينة أو مكسبا استراتيجيا ليا ينبغي 

ى فييا الحراك إلى زعزعة األنظمة السياسية أصبحت أكثر ضعفا وأقل تماسكا اجتماعيا توظيفو، فالدول التي أد
وسياسيا، األمر الذي فتح الباب واسعا لمتدخالت التنافسية من قبل القوى اإلقميمية العربية والغير عربية لتحقيق 

دعم الحمفاء المحميين في  إستراتيجيةمصالحيا وتقويض مصمحة الطرف المنافس اآلخر، منتيجتا في سيبل ذلك 
في ىذا السياق يرى "غرغوري غوس"  ،1تمك الدول الضعيفة الذي وصل إلى درجة إجراء الحروب بالوكالة

Gregory Gause،  المختص في شؤون دول الخميج العربي/الفارسي، بأنو ينبغي النظر إلى الحرب الباردة في
"، بمعنى يجب النظر إلى الحرب الباردة عمى أنيا نتيجة الشرق األوسط بطريقة تصاعدية "من أسفل إلى أعمى

أو كمتغير تابع لضعف الدولة في المنطقة، ففشل أو انييار الدولة يوّلد فراغا سياسيا تستغمو القوى الخارجية 
 2المتنافسة فيما بينيا حيث يتم استدعائيا من قبل المنافسين المحميين في تمك الدول الفاشمة أو المنيارة.

سوريا والبحرين واليمن وتونس نوعا ما( إلى قائمة الدول الضعيفة و  الحراك العربي ضم دول عربية جديدة )ليبيا  
من حيث عالقة السمطة بالمجتمع، والتي يمكن أن تكون ميدانا إضافيا لمتنافس اإلقميمي بين القوى اإلقميمية 

ية واإلمارات العربية المتحدة وقطر، تركيا، إيران( أو العربية والغير عربية سواء كانت دوال)دول الخميج، السعود
فواعل غير دوالتية كجماعة اإلخوان المسممين، وحزب اهلل المبناني، وتنظيم الدولة اإلسالمية المصنف باإلجماع 

 في قائمة اإلرىاب.
                                                           

 .2017، مركز كارنيغي لمشرق األوسط )ديوان(، تقريرمروان المعشر وآخرون، "انكسارات عربية: مواطنون، دول، وعقود اجتماعية." - 1
 .8سابق، ص غريغوري غوس، مرجع  - 2
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تنافس اإلقميمي في الحقيقة، النظام اإلقميمي العربي والشرق األوسطي كان يعيش في حالة من الفوضى وال   
قبل الحراك العربي والتي تميزت أساسا بذلك الصراع اإلقميمي بين ما يسمى بـ"الدول المعتدلة" التي تقودىا 
السعودية و"الدول الممانعة" وعمى رأسيا إيران وىو الصراع الذي غالبا ما ُيعّرف عمى أنو طائفي، لكن الحراك 

ويتوسع أكثر وأيضا أدى إلى إبراز فواعل جديدة دوالتية وغير العربي جعل من ذلك الصراع اإلقميمي يشتد 
 دوالتية متنافسة فيما بينيا.

في إطار التنافس اإلقميمي سارعت القوى اإلقميمية المتنافسة إلى توجيو الحراك الشعبي بما يتوافق مع    
يا إما فرصة لتوسيع النفوذ مصالحيا، ففي حاالت معينة وحسب مصالح كل قوة إقميمية فإن ذلك الحراك ُاعتبر 

عبر دعم الحراك والتدخل بطرق مختمفة إلسقاط األنظمة المعادية في دول الحراك واإلتيان بأنظمة موالية، أو 
 تيديدا يجب كبحو والعمل عمى حماية األنظمة القائمة بشتى الوسائل.

بين طرف إقميمي يريد الحفاظ عمى وضع قائم خدمًة لمصالحو وآخر منافس يريد تغييره لصالحو صبحت دول   
الحراك ميدانا لمتنافس اإلقميمي، ويمكن مالحظة تمك السياسات اإلقميمية التدخمية داخل دول الحراك العربي في 

 سياق الصراعات اإلقميمية من خالل ما يمي:

 ة السعودية طائفي )السني/الشيعي( واإليديولوجي )الدول المعتدلة/الممانعة( بزعامالصراع اإلقميمي ال
يران  .وا 

غة الطائفية كان قائما قبل بداية الحراك العربي براع اإلقميمي عمى النفوذ ذات الصكما الحظنا سابقا، الص   
، وأيضا داخل جزء من األراضي وكان يجري أساسا داخل أربع دول عربية وىي العراق، ولبنان، واليمن نوعا ما

الفمسطينية ولو أنو في ىذه األخيرة لم يكن ذو صبغة طائفية بل كان ذو توجو إيديولوجي كدعم إيران لحركة 
 حماس قائم عمى إيديولوجية مقاومة إسرائيل. 

يران قائما عمى استغالل ورقة الطائفية لحشد ا    يجاد باعتبار أن الصراع اإلقميمي بين السعودية وا  لدعم وا 
الحمفاء المحميين، فإنو يصبح من المؤكد بأن تمك القوتين اإلقميميتين في إطار بحثيا عن النفوذ تسعى الستغالل 
أي انييار أو ضعف لمسمطة داخل الدول العربية ذات المجتمعات المسممة المقسمة أساسا بين الشيعة والسنة، 

اقعة في الجزء الشرقي من المنطقة تضم أقميات شيعية معتبرة، وفي المنطقة العربية توجد سبعة دولة عربية و 
%، واإلمارات العربية 30%، والكويت 41% )ىم من الطائفة الزيدية فرع من الشيعة(، ولبنان 40وىي: اليمن 

%، وىناك 15%، والسعودية 10% اثنا عشريون(، وقطر 2% عمويون و11% )13%، وسوريا 16المتحدة 
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في ىذه الدول التسع أيُّ ضعف لمسمطة فييا  1%،60% والعراق 75شيعية وىي: البحرين  دولتين ذات أغمبية
يران إذ يسيل اختراقيما عبر ورقة الطائفية.  يحّوليا إلى ميدانا لمتنافس اإلقميمي بين السعودية وا 

عراق، ولبنان، قبل الحراك كانت قد تحولت ثالث دول عربية إلى ميدانا لمتنافس اإلقميمي الطائفي وىي ال   
واليمن نوعا ما، وفي سياق الحراك الشعبي كان من شأن إضعاف السمطة في الدول العربية ذات المجتمعات 

يران.    المقسمة أساسا بين السنة الشيعة أن يؤدي إلى جعميا ميدانا إضافيا لمتنافس اإلقميمي بين السعودية وا 

ذات األغمبية الشيعية المحكومة من قبل أسرة "آل الخميفة" السنية، كما الحظنا في مبحث  ،ففي البحرين  
"التدخالت الخارجية والحروب األىمية"، سرعان ما أخذ الحراك الشعبي فييا بعدا إقميميا وطابعا طائفيا حيث تم 

م 2011مارس  14الجزيرة في اتيام ىؤالء المحتجين بأنيم مدعومون من قبل إيران ومن ثم تدخمت قوات درع 
في إطار اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجمس التعاون الخميجي وبناءا عمى طمب الحكومة البحرينية التي 

 اعتبرت بأنيا تتعرض لخطر خارجي في إشارة ضمنية إيران.

 *تصادية وسياسية،بغض النظر عن ما إذا كان ذلك الحراك تدعمو إيران أو أنو عفوي لو أسباب اجتماعية واق 
فإن ذلك التدخل العسكري بقيادة السعودية جاء في إطار التنافس اإلقميمي ذو األبعاد الطائفية، ألنو في حالة 

فإن ذلك  قد تصل لمحكم انييار النظام الحميف لمسعودية ولمواليات المتحدة األمريكية ومع أغمبية شيعية معارضة
عمى حساب السعودية، وعمى ىذا األساس جرى التدخل العسكري لحماية حتما يمثل مكسبا إستراتيجيا إليران 

النظام كما عممت قنوات إعالمية مثل العربية السعودية والجزيرة العربية القطرية بالتعتيم تماما عمى مطالب 
ومجريات الحراك الشعبي البحريني، عكس ما قامت بو في دول عربية أخرى، مسألة التدخل اإليراني في 

حرين أمر غير مؤّكد إال أنو يبقى من المحتمل أن تكون إيران قد دعمت إن لم تكن ىي التي حّرضت عمى الب
تمك االحتجاجات من خالل رجال الدين الشيعة البحرينيين المقربين إليران، ولو أن التقرير الحكومي البحريني 

ة إيران بتمك االحتجاجات، عمى عكس المعروف بتقرير "بسيوني" كان قد نفى وجود أي دليل واضح يؤكد عالق
ما ظل يصرح بو الممك البحريني بأن إيران تقف وراء االحتجاجات البحرينية، ولكن كما قمنا ما يبقى مؤكد فعال 
ىو أنو في حال سقوط حكم أسرة "آل خميفة" السنية فإنو من المؤكد أن تسيطر األغمبية الشيعية عمى الحكم وبأن 

                                                           
 " التابع لممفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أنظر في: refworldلموقع " استناداتمك األرقام كانت    - 1

http://www.refworld.org/docid/4954ce4ec.html  (10/07/2017). 
 العوامل الموضوعية لمحراك الشعبي البحريني بعيدا عن الطائفية، أنظر:عن  - *

Tahiyya Lulu,"let’s talk about sect". In : Bassam haddad et al. (Ed), the dawn of the Arab Uprising : end of an old order ?, USA : 

Pluto press, 2012. 

. 

http://www.refworld.org/docid/4954ce4ec.html
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ممين إليران بحكم التوجو المذىبي المشترك، وىذا ما تخشاه السعودية في إطار تنافسيا يكونوا حمفاء جد محت
 **اإلقميمي مع إيران.

كذلك الحراك الشعبي فييا سرعان ما ارتبط بالتنافس اإلقميمي اإلستراتيجي ذات الصبغة الطائفية، في اليمن،    
يران في اليمن لم يمبث ما بعد الحراك أن تحّول إلى حربا فالتنافس اإلقميمي الذي كان محدودا بين السعودية  وا 

 بالوكالة وحّول معو اليمن إلى دولة منيارة تمزقيا الحروب األىمية والتدخالت العسكرية الخارجية.

فالحراك الشعبي في اليمن أدى إلى زعزعة السمطة القائمة، وفي ظل مجتمع قبمي وبأقمية زيدية شيعية تصل    
وبموقعو الجيواستراتيجي الميم بحيث لديو حدود مع السعودية ويقع عمى مدخل مضيق باب المندب %، 40إلى 

يران  أحد أىم ممرات النقل التجاري في العالم، تحّول اليمن إلى ساحة لمتنافس اإلقميمي بين السعودية وا 
حتى التدخل العسكري المباشر مستخدمين آلية الحروب بالوكالة عبر الدعم العسكري لألطرف المحمية الحميفة، و 

تم اعتماده فكما الحظنا سابقا قادت السعودية بقيادة تحالفا عسكريا لمتدخل في اليمن لوقف تمرد الحوثيون الذين 
 *ُيعتقد بأنيم مدعومون عسكريا وماليا من إيران.

األمريكية وإلسرائيل، وىي  وفي سوريا، الدولة العربية الوحيدة في المشرق العربي المناوئة لمواليات المتحدة  
أيضا الدولة العربية الوحيدة المتحالفة مع إيران بشكل وثيق إضافة إلى حزب اهلل المبناني وحركة حماس 

سرائيل،  الفمسطينية، أخذ الحراك الشعبي فييا طابعا سمميا عاديا لكن الدول الخميجية بزعامة السعودية، وتركيا، وا 
لفرصة الجوىرية لمتخمص من نظام األسد الحميف اإلستراتيجي إليران و"لحزب اهلل اعتبروا ذلك الحراك بمثابة ا

 المبناني" في المنطقة.

لسوريا موقعا استراتيجيا ميما بالنسبة لالعبين اإلقميميين والعالميين، بحيث تتوسط العراق وتركيا ولبنان     
سرائيل، وبيذا الموقع ومع تحالفيا اإلستراتيجي م ع إيران يجعميا بمثابة جسر وصل يمتد من إيران واألردن وا 

الشيعية مرورا بالعراق ذات األغمبية الشيعية، ثم سوريا ذات الحكم العموي الشيعي وصوال إلى لبنان، فبفضل 
سوريا تصل إمدادات األسمحة اإليرانية لحزب اهلل المبناني عبر ىذا الخط الجغرافي، وعميو فإن سقوط النظام 

تغيير ميزان القوى لصالح خصوم إيران في المنطقة، وىذا ما عممت عميو أساسا تركيا ودول السوري يعني 
 الخميج بزعامة السعودية ومن ورائيما إسرائيل.

                                                           
يران، أنظر في:لممزيد حول موضوع الحرب بالوكالة  - **  في البحرين بين السعودية وا 

Simon Mabon, " The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry". Middle East Policy Council, Vol 19, N°2, Summer 2012. 
 في: ،عن الدعم اإليراني لحركة الحوثيون، أنظر التقرير األممي - *

https://www.yahoo.com/news/iran-arming-yemens-huthi-rebels-since-2009-un-202936346.html  (11/07/2017) 

https://www.yahoo.com/news/iran-arming-yemens-huthi-rebels-since-2009-un-202936346.html
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أمام ىذه الوقائع قامت تركيا ودول الخميج بزعامة السعودية بدعم الحراك الشعبي السوري بكافة الوسائل،   
ة، ىادفًة في ذلك إلى إسقاط النظام السوري، وبالطبع مادام النظام السوري ىو اإلعالمية والدبموماسية والعسكري

في يد األقمية العموية الشيعية في حين أغمبية المجتمع السوري ىم من السنة، فإن السعودية وحمفائيا في إطار 
قة السنة، في حين الحروب بالوكالة عمدت عمى حشد الحمفاء المحميين )الميميشيات والسياسيين( باستعمال ور 

لقي النظام السياسي السوري العموي الدعم من إيران وحزب اهلل المبناني المحسوبين عمى الطائفة الشيعية، بيذا 
 **تحولت سوريا إلى ساحة لمحروب بالوكالة بين القوى اإلقميمية المستغمة لمطائفية.

  داخل محور السنة/الدول المعتدلةالصراع اإلقميمي. 

تركيا وخصوصا الدول الخميجية بزعامة السعودية عممت بثنائية في تعامميا مع الحراك الشعبي، فيي في   
الدول الحميفة ليا حاولت تجنب الحراك فييا بل وعممت عمى إجياضو وأحيانا بطريقة عمنية عبر التدخل 

جارات الحراك والحرص عمى العسكري المباشر مثل ما حدث في البحرين، أو التدخل دبموماسيا من خالل م
القيام بتغييرات شكمية فقط دون المساس بنفوذىا اإلقميمي مثل ما حدث في اليمن عبر ''المبادرة الخميجية قبل أن 

 تتطور األحداث فييا وتجعل السعودية تقود تدخال عسكريا مباشرا ضد حركة الحوثيين الميددة لمصالحيا.

حور السنة" تسارعت األحداث لم تتمكن دول "محور السنة" من كبح وفي بعض دول الحراك الحميفة "لم   
الحراك ودعم األنظمة القائمة، ففي مصر سقط نظام مبارك الحميف اإلستراتيجي لمسعودية وىو كان بمثابة 
خسارة إستراتيجية ليا، وفي تونس، ميد الحراك الشعبي العربي، بمجرد قيام الحراك حتى فّر الرئيس زين 

ن بن عمي إلى السعودية، لكن رغم عدم تمكنيا من الحفاظ عمى الوضع القائم إال أنيا راىنت عمى إعادة العابدي
 قيام أنظمة حكم في تمك الدول تكون حميفة ليا كما كان عميو الحال سابقا. 

رعة إلى في المقابل، دول الخميج العربي عمى رأسيا السعودية، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة قامت مس   
دعم الحراك الشعبي في سوريا بكافة الوسائل الممكنة، كذلك األمر في ليبيا، حيث سارعت دول الخميج العربي 
وعمى رأسيا السعودية وقطر إلى إسقاط نظام القذافي إلى درجة أنيا كانت وراء استصدار مجمس األمن لقرار 

 زية من قبميا.يجيز التدخل العسكري من قبل الناتو وبمشاركة عسكرية رم

                                                           
 فيو، أنظر المحور الرابع ''االنتفاضة السورية" في كتاب:لممزيد حول الحراك السوري ودور القوى اإلقميمية  - **

Marc Lynch, the new Arab Wars…, Op.cit. 
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أي دول  ،ىذا التحالف والتوافق بين الدول الخميجية )قطر، والسعودية، واإلمارات( باإلضافة إلى تركيا   
"المحور السني" أو "الدول المعتدلة"، حول إسقاط أنظمة سياسية معينة ودعم أنظمة سياسية أخرى، ال يعني بأنو 

ما بات واضحا خاصة في الدول العربية التي شيدت سقوطا لألنظمة  لم يكن ىناك تنافسا إقميميا فيما بينيا، وىو
السياسية وبداية المرحمة االنتقالية فييا، ىذا التنافس اإلقميمي داخل المحور السني انقسم بين تركيا وقطر من 

 جية، والسعودية واإلمارات العربية المتحدة من جية أخرى.

إطرافو إلى تقديم الدعم لألطراف المحمية داخل الدول الضعيفة  وكأي تنافس حول النفوذ اإلقميمي، تسعى  
والميتزة سياسيا، ففي إطار البحث عن نفوذ إقميمي منافس لمدور السعودي واإلماراتي قامت كل من قطر ومعيا 
تركيا بدعم حركة اإلخوان المسممين في كل من ليبيا، ومصر، وتونس نوعا ما، وحتى في سوريا، في المقابل 

مت كل من السعودية واإلمارات العربية المتحدة عمى دعم حمفائيا المحميين المعادين لحركة اإلخوان عم
السعودي ذات الصبغة الطائفية -فدول مثل تونس وليبيا ومصر كانت قد تجنبت الصراع اإليراني *المسممين،

صطدمت بتنافس إقميمي لم كون أن مجتمعاتيا غير مقسمة عمى أساس مذىبي سني/شيعي، إال أنيا بدورىا ا
نما قائما عمى البعد اإليديولوجي بين  يخرج عن دائرة الدين، ىو ليس قائما عمى استغالل ورقة الطائفية وا 

 إسالميين وخصوميم.

ففي مصر، سقوط نظام حكم حسني مبارك وصعود بدال من ذلك حركة اإلخوان المسممين إلى الحكم برئاسة   
ّكل تحديا إقميميا كبيرا لنفوذ السعودية في المنطقة، لذا عندما قامت المؤسسة م، ش2012"محمد مرسي" عام 

م سارعت كل من السعودية واإلمارات العربية 2013العسكرية باالنقالب العسكري عمى حكم اإلخوان عام 
لك الدعم ىو المتحدة إلى دعم الحكومة االنقالبية دبموماسيا ولكن أيضا اقتصاديا وماديا، كان من بين أىداف ذ

توقيف مد اإلسالم السياسي الديمقراطي في دول المنطقة العربية، وضمان تحالف مصر معيا في أي مواجية 
محتممة ليا مع إيران، وأيضا وقف النفوذ القطري في مصر وفي بمدان عربية أخرى، بينما في المقابل كان 

ي تونس، قامت اإلمارات العربية المتحالفة مع الموقف القطري والتركي معاديا تماما لالنقالب العسكري، وف
السعودية بدعم حزب "نداء تونس" عمى حساب "حزب النيضة" القريب إيديولوجيا من حركة اإلخوان المسممين 

                                                           
مة اإلماراتي لحركة اإلخوان المسممين يقوم أساسا عمى تخوفيم من الفكر السياسي لحركة اإلخوان المسممين الذي يتنافي تماما مع شرعية أنظ-سبب العداء السعودي - *

أن تكون تمك الدولة  البمدين فأي نجاح لحركة اإلخوان في أي بمد عربي يمكن أن تكون بمثابة مصدر إليام لممسممين في باقي الدول العربية ولكن أيضا يمكن الحكم في كال
وىو في أساسو صراع بين الفكر الوىابي  المنشودة،بمثابة نقطة ارتكاز لحركة اإلخوان المسممين من أجل السعي إلقامة أنظمة حكم إسالمية في الدول العربية تمييدا لمخالفة 

 أنظر في: واإلخواني ولو أبعاد سياسية وىذا خاصة في الحالة السعودية، لممزيد
 . وأيضا:171-141،  ص ص 2016، لبنان: جسور لمترجمة والنشر، الوهابية واإلخوان: الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السمطةمحمد عفان، 

David B. Roberts, Mosque and State : "The United Arab Emirates' Secular Foreign Policy." Foreign Affairs, 18 Mars 2016. 
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ساحة لمتنافس اإلقميمي بين قوى وكذلك األمر بالنسبة لميبيا حيث أصبحت ، *والمدعم من قبل دولة تركيا وقطر
 اسي وأخرى داعمة لخصوميم.داعمة لإلسالم السي

الصراع اإلقميمي الطائفي السني/الشيعي، واإليديولوجي السني/السني، أكيد يتغذى من ظاىرة ضعف وفشل    
الدولة في النظام اإلقميمي خاصة في فترة ما بعد الحراك، ولكن ىذه الصراعات اإلقميمية بدورىا عممت عمى 

د الحراك الشعبي، إذ ساىمت في تعميق االنقسامات السياسية تقويض عممية بناء الدولة في فترة ما بع
واالجتماعية في العديد من الدول الضعيفة، وكانت في الكثير من األحيان المسئول األساسي في إدخال العديد 

 من الدول العربية في حروب أىمية مدمرة.

ي، وفي الحقيقة إسرائيل لم يكن ليا دور ما لم يذكر لحد اآلن ىو الدور اإلسرائيمي في ىذا التنافس اإلقميم  
مباشرا في الحراك، إذ فضمت تحريك حمفائيا اإلقميميين والعالميين )الواليات المتحدة األمريكية( عوض أن تكون 
ىي في الواجية، وىذا في الحقيقة ليس خيارا بل ىو شيء مفروض فرضتو خصوصيات التنافس عمى النفوذ 

ية الضعيفة، فالبحث عمى النفوذ داخل أي دولة يتطمب عمى األقل قدر معين من اإلقميمي داخل الدول العرب
التشابو اإليديولوجي أو الطائفي أو الديني بين القوة اإلقميمية والوكالء المحميين وىذا لحشد الدعم الشعبي، وعميو 

يران الشيعية نجد السعودية الدولة السنية تجد مدخال في الدول الضعيفة تحت فكرة دعم المسممين  السنة، وا 
تتغمغل أيضا عبر دعم الطائفة الشعبية، وقطر وتركيا في ظل حزب العدالة والتنمية تجد مدخميا عبر دعم 
اإلسالم السياسي الديمقراطي، أما إسرائيل، الدولة غير المسممة، يسيل عمييا كثيرا أن تتحالف مع أنظمة سياسية 

ن تتحالف مع قوة محمية تسعى لحشد الدعم الشعبي فيذا لحد اآلن أمر جد عربية مباشرًة عمنية أو خفية، ولكن أ
مستبعد في دول عربية مسممة شعوبيا مازالت ترى بأن إسرائيل ىي العدو األول، ىذا ما يثبت لماذا إسرائيل لم 

حمفائيا من  يكن ليا دورا مباشرا وظاىرا في ىذا التنافس اإلقميمي، لكن كان ليا دورا أساسيا من خالل تحريك
 الدول اإلقميمية والعالمية.

بناءا عمى ما سبق، يتضح بأنو من غير الممكن الحديث عن عممية بناء الدولة العربية أو عن التحول   
الديمقراطي في ظل نظام إقميمي يتميز بالصراعات والتنافس بين وحداتو، وكذلك يتضح بأن عممية بناء الدولة 

تخضع بدرجة كبيرة العتبارات إقميمية أكثر من خضوعيا لخصوصيات مجتمعاتيا،  في المنطقة العربية مازالت

                                                           
 لممزيد حول التنافس اإلقميمي بين السعودية واإلمارات العربية من جية، وقطر وتركيا من جية أخرى، أنظر في: - *

Sebastian Sons and Inken Wiese, "The Engagement of Arab Gulf States in Egypt and Tunisia since 2011 : Rationale and Impact", 
DGAP analyse, N°9, October 2015. وأيضا:   

Marc Lynch, the new Arab Wars…, Op.cit. 
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فاليوم وأمام ىذه الصراعات اإلقميمية أصبح من المؤكد بأن عممية بناء الدولة، خاصة في دول الحراك، مرتبطة 
تكون مقصية في ىذه بمدى تحقيق التوافق بين القوى اإلقميمية وليس القوى االجتماعية والسياسية المحمية التي 

الحاالت، وبالتأكيد تغييب القوى المحمية قد يؤدي إلى بناء دولة مشوىة)ىذا إن استطعنا وصفيا بذلك( تكون 
مستقرة سياسيا نوعا ما من خالل تحكميا في السمطة، ولكنيا أكيد لن تكون دولة قوية ممبية لطموحات ومطالب 

 مجتمعيا. 

ة آنفا، يتم في أحيان كثير تصويرىا عمى أنيا ناتجة عن تصرف قوى إقميمية تمك الصراعات اإلقميمية المذكور 
مستقمة تماما عن إرادة القوى العالمية المتنافسة بدورىا فيما بينيا، وىنا الحديث أساسا عن المحور السني أو 

  رادة األمريكيةمحور الدول المعتدلة بزعامة السعودية أين يتم تصوير سموكيا اإلقميمي عمى أنو تجاوزا لإل
 ومستقال عنيا تماما، وىذا فيو الكثير من التحفظات.

III. .التنافس العالمي ودوره في إعاقة عممية بناء الدولة 

لفيم عالقة مصالح القوى العالمية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية بمسألة الحراك االجتماعي في    
المنطقة العربية، ودور تمك القوى المتنافسة في إعاقة عممية بناء الدولة لفترة ما بعد الحراك، يجب أوال فيم 

 عربية.المنطق الذي يقوم عميو ىذا التنافس العالمي في المنطقة ال

تقوم إستراتيجية القوى العالمية عمى محاولة اختراق بمدا ما والسعي لمييمنة عميو من أجل كما يقول "جيمس    
: االستيالء عمى موار الطاقة المربحة والسيطرة عمى األسواق والحصول عمى العمالة James Petrasبتراس" 

نشاء موقع عسكري متقدم من أجل التوسع؛  نشاء قواعد عسكرية من أجل السيطرة عمى الممرات الرخيصة؛ وا  وا 
 1اإلستراتيجية الميمة؛ والقيام بعمميات استخباراتية وسرية ضد الخصوم.

اختراق البمد وضمان الييمنة طويمة األمد عمييا، يكون باعتماد القوى اإلقميمية التوسعية عمى وسائل أقل تكمفة   
الء ومتعاونين محميين سواء كانوا قادة سياسيين أو عسكريين أو وأكثر فعالية، تتمثل أساسا في ضمان عم

 2اقتصاديين يمثمون النظام السياسي التابع.

االعتماد عمى خمق أنظمة سياسية موالية في البمدان الضعيفة، ىو جوىر التنافس إقميميا كان أو عالميا، فمن    
المنتصر، وعمى ىذا األساس كانت الواليات  ينمكن من خمق أنظمة موالية لو عمى حساب المنافس يكون ىو

                                                           
 .104 -103، ص ص 2012مصر: مكتب صدور لمنشر،  والثورة المضادة أمريكية الصنع.الثورة العربية جيمس بتراس )ترجمة: فاطمة نصر(،  - 1
 .104المرجع نفسو، ص  - 2
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المتحدة األمريكية تتغنى بقوتيا وىيمنتيا عمى المنطقة العربية حتى عشيت الحراك االجتماعي كونيا استطاعت 
أن تزيح كل منافسييا من المنطقة وأن تقيم تحالفات وثيقة مع معظم األنظمة السياسية العربية الرئيسية، فكانت 

ىدافيا التاريخية والجوىرية المتمثمة أساسا في السيطرة عمى موارد النفط العربية وبالتالي التحكم بذلك ضامنة أل
 في أسعاره العالمية، وضمان أمن إسرائيل، ومحاربة اإلرىاب المرتبط أساسا باليدفين األولين.

لكن يبقى اليدف الجوىري بخصوص أىداف تنافس القوى العالمية عمى المنطقة العربية فيي كثيرة ومتشابكة،    
يتمثل في السيطرة عمى موارد الطاقة، بحيث مازالت المنطقة العربية إلى غاية يومنا ىذا تمثل الخزان األول 

م بمغت 2017لمطاقة من نفط وغاز )حسب خبير بمنظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول "تركي الحمش" عام 
% من 27.7% من االحتياطات العالمية أما احتياطات الغاز56.6االحتياطات العربية من النفط نسبة 

، ومازال لياذين الموردين دورا أساسيا في تحريك االقتصاد الرأسمالي، ولكن أيضا 1االحتياطات العالمية المؤكدة(
 مازال ليما دورا محوريا في إطار صراع القوى الكبرى.

أخرى، وبالطبع مادام منطق الصراع العالمي قائما أساسا الحراك االجتماعي، جاء ليزعزع أنظمة قائمة ويسقط   
عمى خمق أنظمة سياسية تابعة أو موالية أو حميفة، فإن ذلك الحراك كان يعني تحرك القوى العالمية المتنافسة 

ي بأن الواليات المتحدة األمريكية ىي القوة العالمية األولى الت سابقاً  تم التوضيحكل حسب مصمحتو، ومادمنا قد 
كانت مسيطرة عمى المنطقة من دون أي منافسة حقيقية كونيا ضمنت أنظمة سياسية موالية في دول عربية 
رئيسية، فإنو يكون من المؤكد بأن ذلك الحراك الميدد لبقاء األنظمة العربية قد مثل تحديا مباشرا لمصالح 

ا عمى الواليات المتحدة األمريكية ومنافسيا الواليات المتحدة األمريكية بالمنطقة، لذا سوف نحاول التركيز أساس
األساسي روسيا، وبالطبع تبقى ىناك قوى أخرى ليا عمى غرار دول اإلتحاد األوروبي والصين إال أنيما ليس 
ليما دورا كبير بقدر أثر ودور الواليات المتحدة وروسيا ثم أنيما أصال، أي دول اإلتحاد األوروبي والصين وباقي 

 في الكثير من األحيان يصطفان مع إحدى القوتين إما مع الواليات المتحدة أو مع روسيا.دول العالم، 

بالنسبة لمواقف وتوجيات الواليات المتحدة، ينبغي الحذر من التعميم الذي قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة،   
ت أنظمتيا موالية أو متحالفة فالحراك مّثل تحديا لمواليات المتحدة األمريكية في بعض الدول العربية التي كان

معيا كمصر والبحرين واليمن، وبالتالي عممت أمريكا في تمك الدول خمف حمفائيا اإلقميميين )دول الخميج 

                                                           
 ، في:04/04/2017برميل االحتياطات المؤكدة لمنفط بالدول العربية"،  710وكالة األنباء الكويتية )كونا(، "مسئول بـ )أوابك(،  - 1

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2601562&Language=ar  (15/07/2017). 

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2601562&Language=ar
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خاصة السعودية( عمى تقويض الحراك فييا مثل ما حدث في البحرين، أو توجييو ومجاراتو مثل ما حدث في 
 اليمن والمصر.

أما في دول أخرى فإن ذلك الحراك مثل ليا، أي لمواليات المتحدة األمريكية، فرصًة جوىرية لتحقيق مكاسب   
إستراتيجية وتوسيع نفوذىا عمى حساب قوى إقميمية وعالمية أخرى، وىو ما كان عميو الحال في ليبيا الدولة 

سرائيل.الغنية بالنفط، وفي سوريا حميفة روسيا والدولة الرئيسية في مح  ور المقاومة المناوئ لسياسات أمريكا وا 

عندما تكون ىناك انتفاضات أو حركات اجتماعية في دول مثل اليمن والبحرين ومصر ذات األنظمة    
السياسية الموالية لسياسات الواليات المتحدة األمريكية وتكون نسبة نجاح تمك الحركات في إسقاط األنظمة 

أ الواليات المتحدة إلى إتباع سياسات ذات ثالثة ركائز: أوال: النقد العمني النتياكات السياسية مرتفعة جدا، تمج
حقوق اإلنسان والمطالبة بإصالحات ديمقراطية حتى تحافظ عمى صورتيا وعمى إيديولوجياتيا؛ ثانيا: العمل سرا 

عمى مصالح الواليات المتحدة  لدعم الحكام؛ ثالثا: البحث عن بديل محمي لمنظام القائم يكون قادرا عمى الحافظ
اإلستراتيجية، الفكرة ىو أن أمريكا ال ييميا الحكام  بل الميم ىو الحفاظ عمى أجيزة الدولة العميمة إذ يسيل 

 .1التضحية بيؤالء الحكام في سبيل ذلك

مبارك  في الحراك االجتماعي المصري، وجدت الواليات المتحدة األمريكية نفسيا مضطرة لمتخمي عن نظام   
بأن األمور سوف تخرج عن السيطرة ويتحول ذلك الحراك إلى ثورة حقيقة تسقط النظام  بعد أن بات واضحاً 

وتأتي بنظام جديد قد يغير التوجيات الخارجية لمصر كشرطي حامي لمصالح ولحمفاء أمريكا في المنطقة، 
ى مؤسسات الدولة العميمة قامت الواليات وعمى ىذا األساس وفي إطار إستراتيجية تغيير األنظمة مع الحفاظ عم

، المفارقة ىنا ىو *المتحدة األمريكية بالتخمي عمى رأس النظام )حسني مبارك( ودعم المجمس العسكري المصري
أنو تم الترويج إعالميا لمدور البطولي لقادة المجمس العسكري كحامي لمبمد ولمثورة بعد أن قام بعزل الرئيس 

تم نسيان بأن المؤسسة العسكرية ىي لب نظام "الرئيس مبارك" وديكتاتوريتو طيمة ثالثة "حسني مبارك"، لكن 
عقود، وبالنسبة ألمريكا فإن "حسني مبارك" لم يكن الحميف اإلستراتيجي الوحيد ليا بل أيضا كانت لدييا نخب 

  2عسكرية مصرية حميفًة ليا.

                                                           
 .19-18جيمس بتراس، مرجع سابق، ص ص  - 1
 المتحدة عمى منع أي انتقال ديمقراطي بمصر قد يطيح بالنظام القائم الحميف ليا،  انظر في:المصرية وكيف عممت الواليات -عن العالقات األمريكية - *

Brownlee Jason, Democracy Prevention: the Policy of the US-Egyptian Aliance. USA: Cambridge University Press, 2012. 
شعبية، مركزا في ذلك عمى الحالة  انتفاضةيتوسع كثيرا جيمس بتراس في قضية اإلستراتيجيات األمريكية المتخذة في سبيل دعم األنظمة الموالية  في حالة ثورة أو  - 2

 في: الفصل األول والثاني، المصرية، أنظر
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ما عمى قادة الجيش المصري وعمى الواليات المتحدة بعد تنحية مبارك وأمام ضغط الشعب المصري كان لزا   
األمريكية أن تجاري الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، عبر السماح بإجراء انتخابات شفافة وحرة انتيت 
بصعود حركة اإلخوان المسممين إلى سدة الحكم، كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تغيير جوىري في العالقات 

سواء مع أمريكا أو مع إسرائيل أو مع دول الخميج العربي لكن لم يمضي عاما واحدا من حكم  الخارجية المصرية
اإلخوان المسممين حتى تم االنقالب عمييم من قبل المجمس العسكري وبعدىا بفترة تولى القائد األعمى لمقوات 

كانت عميو قبل الحراك بالنسبة  المسمحة عبد الفاتح السيسي رئاسة البالد، وبيذا تكون قد عادة األمور إلى ما
ألمريكا، أي ضمان نظام موالي ليا، النقطة الميمة ىو أن الواليات المتحدة أدارت األحداث في مصر بخفاء 
فيي لم تقُدم عمى أي فعل يبرز بوضوح لمشعوب المصرية والعربية سعييا لمحفاظ عمى النظام القائم، وأيضا 

يا اإلقميميين السعودية واإلمارات العربية أساسا، المذان عمال عمى دعم أدارت ذلك من خمف عبر تحريك حمفائ
 االنقالب العسكري دبموماسيا وماليا واقتصاديا.

في البحرين، دائما في إطار الحفاظ عمى األنظمة الموالية وفي ظل إستراتيجية العمل بخفاء ووراء الحمفاء   
المبادرة لدول مجمس التعاون الخميجي من أجل إجياض أي محاولة  اإلقميميين، تركت الواليات المتحدة األمريكية

 شعبية ميددة لمنظام القائم في البحرين.

ففي ظل النظام السياسي القائم كان لمواليات المتحدة األمريكية عالقات جد مميزة مع البحرين، فيي الشريك    
تستقبل األسطول البحري الخامس لمواليات  األساسي لمواليات المتحدة األمريكية في سياسات الدفاع، بحيث

المتحدة األمريكية، وكانت قد شاركت مع القوات الدولية لممساعدة األمنية في أفغانستان، وعموما فإن التسييالت 
 العسكرية من قبل البحرين جعل الواليات المتحدة األمريكية تصنفيا ضمن قائمة الحمفاء الرئيسيين خارج حمف

، أما عمى المستوى االقتصادي فقد بمغت حجم التجارة البنية بين الطرفين ممياري م2002ام شمال األطمسي ع
م وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البمدين التي دخمت حيز التنفيذ ابتداء من عام 2014دوالر لعام 

مى عن النظام القائم ىناك ، أمام ىذه المعطيات ال يمكن أبدا تصور بأن والواليات المتحدة سوف تتخ1م2006
ميما كمف األمر، وعميو تكفمت دول مجمس التعاون الخميجي بميمة الحفاظ عمى النظام دون تدخل أمريكي 

 ظاىر.

                                                                                                                                                                                     
 ، مرجع سابق.جيمس بتراس

1
 - USA Department of State, "U.S. Relations With Bahrain", in : 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm (15/07/2017). 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm
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وفي اليمن لم يختمف الوضع كثيرا، حيث تركت الواليات المتحدة األمريكية المبادرة لمقوى اإلقميمية الحميفة من   
 ك.أجل الحفاظ عمى مصالحيا ىنا

في مصر وبعدىا البحرين ثم اليمن، تأكد بوضوح بأن أمريكا عادت إلى سياسية "الدول الوكالء" أو "مبدأ    
م، القاضي أساسا بدعم 1979م إلى غاية عام 1969نيكسون" الذي كان مطبقا في المنطقة العربية منذ عام 

ن تدخال مباشرا لمواليات المتحدة األمريكية، األنظمة الموالية ليا في المنطقة حتى تتحمل مسؤوليتيا بنفسيا دو 
م، يعكس رغبة 2015وىذا ما يحدث حاليا، فالحرب التي تقودىا السعودية عمى الحوثيين باليمن منذ عام 

الواليات المتحدة األمريكية في السيطرة عمى اليمن ذات الموقع الجيواستراتيجي الميم، لكن عبر ترك المبادرة 
من فرض وجودىا ىناك، ومنع أي منافس عالمي أو إقميمي ليا ولمواليات المتحدة من فرض لحميفتيا السعودية 

 *.نفوذه ىناك

أما في سوريا، الحالة العربية األكثر تعبيرا عن الصراع العالمي في المنطقة، دخمت البالد في حرب أىمية،   
وحروبا بالوكالة، وتدخالت عسكرية مباشرة باسم محاربة اإلرىاب أو باسم دعم المعارضة أو بدعوى طمب من 

وسيا من جية والواليات المتحدة األمريكية من النظام، أطراف ىذه األزمة متعددة ولكن الطرفين القائدين ىما ر 
 جية أخرى.

بالنسبة ألمريكا، رأت في ذلك الحراك فرصة إلسقاط نظام األسد المتحالف مع إيران وروسيا، فعمى المستوى    
اإلقميمي سقوط نظام األسد يمثل خسارة مباشرة لمحور الممانعة بصفة عامة وإليران خصوصا، في ىذا الصدد 

مستشار الرئيس األمريكي "باراك أوباما" لألمن القومي: إن نياية نظام األسد   Donilonوم دونيمون" يقول "ت
ستشكل أكبر نكسة إليران في المنطقة حتى اليوم؛ إذ ستكون ضربة إستراتيجية ستزيد من تغير توازن القوى لغير 

يران بدورىا تعي جيدا ىذا القول األمر الذي دفع 1صالح إيران"،  يا ىي و"حزب اهلل" بدعم نظام األسد بكافة وا 
الوسائل المتاحة، العسكرية والدبموماسية والمالية، وأن تخوض حروبا بوكالة دفاعا عن النظام ضد محور 

 الواليات المتحدة األمريكية ودول الخميج وتركيا.

                                                           
 لممزيد حول الموضوع أنظر في: - *

 

MAHDI DARIUS NAZEM ROAYA, "The Geopolitics behind the War in Yemen  ".Journal Strategic Culture Foundation, 

03/03/2015, in : 

https://www.strategic-culture.org/news/2015/03/30/the-geopolitics-behind-the-war-in-yemen-i.html (15/7/2017). 
 .233، ص 2015لبنان: الدار العربية لمعموم،  داخل سوريا: قصة الحرب األهمية وما عمى العالم أن يتوقع.ريز إرليخ )ترجمة طوقان(،  - 1
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لسوري يعني فقدان حميف أما بالنسبة لروسيا الحميف اإلستراتيجي لسوريا وإليران، فإن سقوط النظام ا   
إستراتيجي بالمنطقة العربية، ولكن أيضا يعني تيديدا مباشرا لمصالحيا الحيوية ىناك، وأىم تمك المصالح ىي 
أساسا جيوبوليتيكية، تتعمق أوال بالوصول إلى البحر األبيض المتوسط بحيث توفر سوريا لروسيا قاعدة بحرية في 

يض المتوسط؛ ثانيا إن موقع سوريا كدولة في قمب الشرق األوسط يمّكن ميناء طرطوس المطل عمى البحر األب
؛ العالميروسيا من أن يكون ليا دورا في قضايا الشرق األوسط بحيث يكسبيا قدرة تفاوضية أعمى عمى المستوى 
يعني إنياء وثالثا فإن سقوط نظام األسد الموالي ليا يعني أكيد صعود نظام موالي لمحور الواليات المتحدة وىذا 

، ىذا باإلضافة إلى  أن 1مصالح روسيا ىناك ولكن أيضا يعني ضربة مباشرة لحميفتيا األخرى، أي إيران
 الواليات المتحدة األمريكية سوف تكسب منطقة أخرى في إطار سياسة احتوائيا ومحاصرتيا لروسيا.

األربع التي ذكرناىا في البداية،  بصفة عامة، الصراع الروسي األمريكي حول سوريا ال يخرج عن األىداف  
عمى ىذا األساس عممت الواليات المتحدة عمى إسقاط نظام األسد واستبدالو بآخر موالي ليا عبر دفع حمفائيا 
اإلقميميين ودعم حمفائيا المحميين دبموماسيا وعسكريا، في المقابل، دعمت روسيا نظام بشار األسد عسكريا 

م، وفي ظل ىذا التنافس تحولت سوريا إلى ساحة 2015العسكري المباشر منذ عام ودبموماسيا ثم لجأت لمتدخل 
 لمحروب بالوكالة ولمتدخالت الخارجية.

 الخاتمة:  

تنافس القوى الكبرى في المنطقة العربية القائم أساسا عمى منطق إقامة أو دعم أنظمة موالية داخل الدول   
العربية الضعيفة تكون خادمة لمصالح قوة كبرى عمى حساب منافسييا، ىو أكبر إشكالية تواجييا عممية بناء 

من حيث  ، ىذه اإلشكالية أصبحت أكثر وضوحاً ة واستقالليا الدولة الوطنية في المنطقة العربيةولة منذ نشأالد
 تأثيرىا السمبي المباشر عمى عممية بناء الدولة في المنطقة لفترة ما بعد الحراك العربي.

ينبغي التنبيو عند الحديث عن العامل الخارجي كمعيق لعممية بناء الدولة في المنطقة،  فاألمر ال يقتصر فقط   
 ع منستراتيجيات المعروفة في ىذا النو وى الكبرى التي تمجأ إلى تمك اإلعمى ضرورة وجود تنافس بين الق

الصراعات) حروب بالوكالة، دعم التمردات، تسميح الحمفاء المحميين، التدخل العسكري المباشر تحت أغطية 
مية بناء يتمثل في تنافس القوى الكبرى ىو الذي أدى إلى إفشال عم خارجياً  متعددة( حتى نقول بأن ىناك عامالً 

ن استطاعت قوة  خارجية من إزاحة منافسييا أو كان ىناك توافقا إقميميا ودوليا حول نظام الدولة، بل إنّ  و حتى وا 
                                                           

 آناأنظر أيضا:  .187-181، ص ص 2014لبنان: شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر،  سورية: سقوط مممكة األسد.دايفيد دبميو ليش، )ترجمة: انطوان باسيل(،  - 1
 .2013جانفي  24. تحميل السياسات، معيد واشنطن، مصالح روسيا الكثيرة في سوريا، بورشفسكايا
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التي ىي األساس في -بأن القوى االجتماعية والسياسية المحمية سياسي معين في دول ما، فإن ذلك ليس مؤكداً 
وقبمت بذلك النظام السياسي الذي تدعمو قوة خارجية منتصرة أو  تكون قد توافقت فيما بينيا -عممية بناء الدولة

قوى إقميمية وعالمية متوافقة فيما بينيا، ففي الكثير من األحيان ال تحظى تمك األنظمة السياسية بشرعية داخمية، 
فيي دعمت من قبل قوى خارجية حتى تخدم مصالحيا وأكيد بأن تمك المصالح ىي ضد مصمحة وطموحات 

، وفي سياق الحراك العربي أواخر ة لعممية بناء الدولة في المنطقةمع، ىذا كان أحد اإلشكاليات التاريخيالمجت
 .م نفس اإلشكال برز وبصور أكثر شدًة ووضوحاً 2010عام 

الصراع األساسي والفعمي لم يكن بين نظام الحكم وشعوبيا كما  بالنسبة لتداعيات الحراك العربي، يالحظ بأن  
نما كان بين قوى إقميمية ودولية تتنافس فيما بينيا من أجل توسيع نفوذىا يتم  تصويره في الكثير من األحيان، وا 

داخل الدول العربية الضعيفة، معّبرًة بذلك عمى حقيقة أن الكثير من شعوب العالم مازالت خاضعة لتقسيم النفوذ 
أنظمة حكم موالية كيدف أساسي ونيائي يصب في  بين القوى الكبرى، ففي سياق الحراك العربي وبمنطق إيجاد

خانة إيجاد النفوذ؛ راحت القوى اإلقميمية والدولية تتنافس فطرف يدعم نظام الحكم القائم الموالي لو في المقابل 
عمل الطرف المنافس عمى دعم كل المكونات الساعية إلسقاط النظام عسكريا وماليا ودبموماسيا واقتصاديا، 

ذه الحالة إسقاط النظام لم يكن يعني شيء سوى انتصار الطرف الخارجي اآلخر أي استمرار نفس بالطبع في ى
 .الواقع، فقط ما يتغير ىو الطرف الخارجي المييمن

المفارقة ىو أنو في حين كان يتم في الكثير من األحيان انتقاد أنظمة الحكم بالموالة ألحد القوى الخارجية   
راحت الكثير من مكونات المجتمع بدورىا تسعى لمحصول عمى الدعم العسكري والمالي من قبل قوى خارجية 

ا البعض لفترة ما بعد إسقاط النظام، أخرى سواء من أجل إسقاط النظام أو من أجل تحقيق الغمبة عمى بعضي
والنتيجة المترتبة عمى ذلك ىو تحويل الدول العربية إلى ميدانا لمحروب بالوكالة وتحويل الكثير من مكونات 
المجتمع إلى وسائل في يد القوى الخارجية، وواقع مثل ىذا ال يمكن أن يضفي إلى إنجاح أي عممية نحو بناء 

 الح شعوبيا وليس عن مصالح القوى الخارجية.دولة حقيقية معبرة عن مص
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 شروط قبول األدلة االلكترونية أمام القضاء الجنائي الفمسطيني

Conditions of the acceptance of electronic evidence in front of 

 the Palestinian criminal justice  
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 المالٌزٌة. UTMبجامعة  ر جامعًمحاض - رئٌس قسم التنمٌة البشرٌة
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 الممخص: 

التكنولوجية بتغيير طبيعة الحياة اإلنسانية ككل، فأصبح العالم قرية صغيرة بفضل ىذا التقدم المطرد، لقد أسيمت الثورة  
يجابًا، فبرزت أنواع جديدة من الجريمة اإللكترونية واستخدم فييا أساليب تكنولوجية حديثة،  مما أثر عمى سموك الناس سمبًا وا 

 ر بشكل أساسي في سير الدعوى القضائية بمراحميا المتعددة.ىي بال شك تعد أدلة في ذاتيا عمى الجريمة وتؤث

ومما ال يدع مجاال لمشك، فإن إغفال األدلة الناتجة عن الجريمة اإللكترونية يفتح الباب أمام الجناة لإلفالت من العقوبة  
صال والتواصل، والبيع والشراء القانونية الرادعة، ىذا في وقت يعتمد اإلنسان بشكل أساسي عمى التكنولوجيا الحديثة في االت

 وغيرىا من المعامالت اليومية.

األدلة اإللكترونية ىي السبيل لتكوين اليقين القضائي سواء بالبراءة أو اإلدانة في الجريمة اإللكترونية نظرًا لألدلة الناتجة  
ول أو رفض األدلة، وتخضع ىذه األدلة عن الجريمة بحكم طبيعتيا، وذلك تبعًا لمسمطة التقديرية التي يممكيا القاضي في قب

 المستحدثة إلى المبادئ العامة في اإلثبات، كمبدأ مشروعية األدلة، ومبدأ وجوب مناقشة األدلة.

Abstract  
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 Technological revolution has contributed in changing the nature of human`s life as a whole, the 
world became a small village result of this steady progress which affecting people's behavior positively 
and negatively, A new types of cyber-crime has emerged and used modern technological methods, 
Undoubtedly, it is in itself an evidences of the crime, that affecting mainly in the conduct of the lawsuit 
multiple stages. 

 There is no doubt, the omission of resulting evidences from cyber-crime opens the door for the 
culprits to escape from legal deterrent punishment, where the present time human relies mainly on 
modern technology in communication, sales, purchasing and other daily transactions. 

 Electronic evidences are the way to create a judicial certainty either acquittal or conviction in 
cyber-crime because of resulting evidences from crime by their nature, depending on the discretion of 
the authority which owned by the judge to accept or reject the evidences, the updated evidences are 
subjected to the general principles of proof as a principle of legality of evidences and the principle of 
need to discuss evidences 

 مقدمة:

في ظل تنوع نظم اإلثبات القانونية، واختالف األنظمة القضائية المطبقة، وتمايز اجتيادات القضاة  
عمق بالشق اإللكتروني، ظيرت أىمية دراسة ىذا األمر ووضع ضوابط قبول األدلة وقدراتيم المعرفية فيما يت

 اإللكترونية المنتجة في الدعوى القضائية.

 إشكالية الدراسة:

( لسنة 3نظم المشرع الفمسطيني أحكام اإلثبات في الدعاوى الجنائية بقانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 
م، وقد خال 2001( لسنة 4ي الدعاوى المدنية بقانون البينات رقم )م، وكذلك نظم أحكام اإلثبات ف2001

القانون الفمسطيني من قانون خاص بالجريمة اإللكترونية مما يمثل عجزًا تشريعيًا في مواجية الجريمة 
 اإللكترونية، في ظل تنامي المواجية التشريعية الوطنية والدولية لمجريمة اإللكترونية.

 منهجية الدراسة:
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عتمد الباحث في دراستو المنياج الوصفي التحميمي منيجية لمبحث، لموصول إلى تحميل النصوص ا 
التشريعية في القانون الفمسطيني المتعمقة بالجريمة اإللكترونية من حيث قبول األدلة اإللكترونية في الدعوى 

ي الدعاوى المتضمنة أدلة المنظورة أمام القضاء الفمسطيني، وكذلك اختصاص القضاء الفمسطيني بالفصل ف
 إلكترونية، باإلضافة لمسمطة التقديرية لمقاضي الفمسطيني في قبول ورفض األدلة اإللكترونية.

وال تخمو الدراسة من استخدام المقارنة لمتشريع الفمسطيني مع بعض التشريعات األخرى، وكذلك  
 االتفاقيات الدولية المختصة بالجريمة اإللكترونية.

 سة:هدف الدرا

تيدف الدراسة بشكل أساسي لمتعرف عمى الشروط العامة لقبول األدلة اإللكترونية واختصاص القضاء  
 الفمسطيني لمفصل فييا، والسمطة التقديرية لمقاضي في ذلك.

 :اإلليكترونيةتعريف الجريمة -

 تؤثر سمبياً  يامجاالت الحياة، إال أنعمى الرغم من الدور اإليجابي الذي تمارسو التكنولوجيا في كافة  
في زيادة معدل الجريمة، وتنوع طرقيا، وبناء جيل من المجرمين المختصين بتقنية المعمومات واستخدام 

المخاطر. وساىم في ذلك تالشي  أو كبيرصعب الحدوث  اً التكنولوجيا الحديثة، بحيث لم تعد الجريمة أمر 
 يسمح بتبادل المعمومات بسيولة، وربما مجانًا. الحواجز بين الدول والثقافات والمغات، واالنفتاح التام بما

ومن ىذا المنطمق أصبح لزامًا عمى أجيزة العدالة المختمفة مكافحة الجريمة اإللكترونية بذات  
من التقنية واالحتراف التي تتم بيا، فال يمكن بحال من األحوال كفاية التشريعات  التكنولوجيا وبقدر متساو  

مكانيات النيابة العامة الفنيةاإللكترونية، في ظل  دع الجريمةالتقميدية لر  المحدودة، كذلك نقص  قدرات وا 
 في الفصل في الدعاوى الجزائية المتعمقة بالجريمة اإللكترونية.خبرات القضاة 

جيزة االلكترونية، سموك غير قانوني يتم باستخدام األ"ىي كل  :وتعرف الجريمة اإللكترونية بأنيا
ىدف  ما يكون و معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابمة وغالباً المجرم عمى فوائد مادية أيا حصول ينتج عن
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، وتأخذ الجريمة اإللكترونية أسماء متعددة 1"تالف المعموماتىذه الجرائم ىو القرصنة من أجل سرقة أو إ
 ائم الرقمية.، والجر جرائم تقنية المعموماتو اختالف التشريعات ومنيا الجريمة المعموماتية، بحسب 

، بحسب اختالف اليدف من ويتنوع محل الجرائم اإللكترونية بين األشخاص الطبيعيين والمعنويين 
ما يكون الوصول لممعمومات بطريقة غير مشروعة بيدف الكسب المادي أو المعنوي، أو  الجريمة، وعادةً 

 إلحاق الضرر بمحل الجريمة لدوافع شخصية أو مادية.

عن الجريمة اإللكترونية أدلة إلكترونية ترشد لمرتكب الجريمة، والدليل اإللكتروني ال ما ينتج  وعادةً  
ينتج حصرًا عن الجرائم اإللكترونية فحسب، بل يمكن أن ينتج عن الجرائم األخرى أيضًا، ويعرف الدليل 

"معمومات يقبميا العقل والمنطق ويعتمدىا العمم، يتم الحصول عمييا بإجراءات  :اإللكتروني في الجريمة بأنو
قانونية وعممية بترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجيزة الحاسب اآللي وممحقاتيا وشبكات االتصال، 
لو  ويمكن استخداميا في أي مرحمة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إلثبات حقيقة شيء أو فعل أو شخص

 .2عالقة بالجريمة"

 المعموماتية البرامجية النظم بواسطة أو من المشتق الدليل ذلك ىو" :آخرون بأنو وفيما يعرف 
 وفنية، قانونية إجراءات خالل من االتصاالت شبكات أو اآللي، الحاسب ومعدات وأدوات وأجيزة الحاسوبية،

 وأشكال صور أو رسومات أو مكتوبة، نصوص شكل في تفسيرىا أو تحميمو عممياً  بعد لمقضاء لتقديميا
 .3 "فييا اإلدانة أو البراءة الجريمة ولتقرير وقوع إلثبات وأصوات،

 البعض قسميا وقد ،واألشكال الصور من العديد لو يوجد بل واحدة صورة ميسف الرقمي الدليل أما
 :4التالية الرئيسية األقسام إلى
 .وشبكاتيا اآللي الحاسب بأجيزة خاصة رقمية أدلة  -١
 .االنترنت لممعمومات العالمية بالشبكة خاصة رقمية أدلة  -٢
 .لممعمومات العالمية الشبكة أجيزة بين المعمومات تبادل ببروتوكوالت خاصة رقمية أدلة  -٣

                                                           
1

 /https://ar.wikipedia.org/wik ، الرابط:، الجريمة اإللكترونيةموسوعة وٌكبٌدٌا 
2
 .432، ص4002، عة ناٌف للعلوم األمنٌة، الرٌاض، جامالتحقيق في الجرائم المستحدثةد. محمد البشري،   

3
 .42، ص4002عة ناٌف للعلوم األمنٌة، الرٌاض، ، جاماإلثبات الجنائي باألدلة الرقميةعبد الناصر فرغلً، د. محمد المسماري،  

4
 .33، ص4004، مكتبة دار الحقوق، الشارقة، الجريمة عبر اإلنترنت العالمية:شبكة المعلومات  استخدامجرائم د. ممدوح عبد الحمٌد،   
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 .لممعمومات العالمية بالشبكة خاصة أدلة  -٤
لسنة  األمريكية العدل وزارة قررتو لما ووفقااآللي  الحاسب عبر الجريمة تقسيم مع يتطابق التقسيم وىذا

(2002.) 

ويعد اإلثبات بالدليل اإللكتروني أحد مظاىر التطور في مكافحة الجريمة، ومالئمة لمتطور  
التكنولوجي والتقني في العصر الحاضر، وتكمن أىمية الدليل اإللكتروني في إثبات الدعوى الجزائية، 

فيي تعرف باسم  تمثل المحاكمة المرحمة األخيرة لمدعوى الجنائية، لذاخصوصًا في مرحمة المحاكمة، بحيث 
التحقيق النيائي، ويقصد بيا مجموعة اإلجراءات المتخذة بيدف تمحيص جميع أدلة الدعوى سواء كانت 

لمصمحة المتيم أو ضده، وذلك بيدف استقصاء الحقيقة الواقعية والقانونية المتعمقة بالدعوى ومن ثم الفصل 
ديًا كبيرًا لممجتمع واألفراد، باإلضافة ألجيزة العدالة ومن المتفق عميو أن الجريمة اإللكترونية تشكل تح .5فييا

بتشريع  حة الجريمة اإللكترونية قانونيًا من رجال األمن والنيابة العامة والقضاء، وعمى الرغم من أىمية مكاف
 كنيمبالتدريبات واإلمكانيات التي تم والقضاء عقوبات رادعة لممجرمين، وتزويد رجال األمن والنيابة العامة

إال أن نجاح ذلك مشروط ببناء منظومة متكاممة لمواجية الجريمة اإللكترونية  من الحد من إفالت المجرمين.
 ذات العالقة في ذلك. المختمفة بإشراك قطاع التعميم واإلعالم وغيرىا من القطاعات

 الشروط العامة لقبول األدلة اإللكترونية .1

ومنيا  ،إحاطة بعض اإلجراءات بشروط وضمانات أساسيةتحرص أغمبية التشريعات والقوانين عمى  
قبول األدلة اإللكترونية، بوصفو إجراء يمس الحرية الشخصية لإلنسان، والغرض منيا تحقيق الموازنة 

 الضرورية بين مصمحة المجتمع في ردع المجرم والقصاص منو، وبين الحفاظ عمى حرية األفراد.

في الجريمة اإللكترونية توافر شروطًا عامة لتأسيس الحكم في الدعوى  يشترط لقبول األدلة اإللكترونيةو  
 الجنائية عمى أسس صحيحة أقرب لمحقيقة.
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 ةاإللكتروني األدلةمشروعية  -1.1

يقصد بمشروعية األدلة اإللكترونية ضرورة اتفاق اإلجراء مع القواعد القانونية واألنظمة الثابتة في  
مشروعية الدليل الجنائي ال تقتصر فقط عمى مجرد المطابقة مع القاعدة وجدان المجتمع المتحضر، فقاعدة 

القانونية التي ينص عمييا المشرع، بل يجب مراعاة إعالنات حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية، وكذلك قواعد 
 .6النظام العام وحسن اآلداب السائدة في المجتمع، والمبادئ التي استقرت عمييا محكمة النقض

( "حقوق 10بنص المادة ) ص القانون األساسي الفمسطيني عمى ضمان حقوق اإلنسان وحرياتووقد ن 
( "لممساكن حرمة، فال تجوز مراقبتيا أو 17اإلنسان وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحترام"، ونص المادة )

ما يترتب عمى مخالفة أحكام دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقًا ألحكام القانون. يقع باطاًل كل 
وبذات  ىذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنو السمطة الوطنية الفمسطينية"،

( من قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "تحكم المحكمة في الدعوى حسب 273المعنى نصت المادة )
ليا أن تبني حكميا عمى أي دليل لم يطرح أماميا في قناعتيا التي تكون لدييا بكامل حريتيا، وال يجوز 

من  فقد حظر القانون كل ما يمس حقوق اإلنسان وحرياتو ." الجمسة أو تم التوصل إليو بطريق غير مشروع
مخالفة ذلك، وأوجب التعويض ، وأوقع عقوبة عمى أعمال القبض والتفتيش والتوقيف إال بأمر قضائي

 لممتضرر.

ل عمى األدلة الجنائية المتعمقة بالجريمة اإللكترونية يجب أن تندرج تحت اإلطار إن إجراءات الحصو  
العام الذي نص عميو القانون األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية، ويقع باطاًل كل دليل مستمد 

يمتد بطالنو ، فالمتفق عميو إن اإلجراء الباطل بطريقة غير مشروعة ويكون بذلك بمخالف لمنظام العام
، بحيث يتمتع الفرد بحقوق وحريات منيا حقو في الحفاظ عمى معموماتو وأسراره، 7لإلجراءات الالحقة عميو

خصوصًا في ظل اعتماد اإلنسان عمى التكنولوجيا بشكل أساسي في تعامالتو اليومية، ويعتبر المساس بيذا 
محكمة النقض  ىو ما أكدتو، حق مشروع الحق إجراء غير مشروع حتى لو كان من شأنو االستدالل عمى
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 .443، ص4003، دار النهضة العربٌة، القاهرة، حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائيةد. هاللً أحمد،   

7
النظام األنجلوسكسونً تطبٌقاً لقاعدة استبعاد الدلٌل غٌر المشروع، فً برٌطانٌا وكندا مثال، ٌتم ٌختلف أثر انعدام مشروعٌة الدلٌل اإللكترونً فً الدول التً تتبع   

 استعباد كل دلٌل تم الحصول علٌه بطرٌقة غٌر مشروعة، وال ٌترتب على بطالن اإلجراءات الالحقة له.
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"ال يضير حق العدالة إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرىا االفتئات عمى حريات الناس  قوليابالمصرية 
 .8والقبض عمييم دون وجو "

ونجد أن قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني قد أحاط اإلجراءات المشروعة التي تتم وفقًا لمقانون  
( "ال يجوز القبض عمى 29من شأنيا تطبيق القانون دون المساس بكرامة اإلنسان، فقط نصت المادة )بقيود 

ال يجوز إيذاؤه أحد أو حبسو إال بأمر من الجية المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو، و 
( والتي تنص "ال يجوز التفتيش إال عن األشياء 50( من المادة )1الفقرة ) تذلك نص، وعمى "بدنيًا أو معنوياً 

الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنيا ومع ذلك إذا ظير عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتيا 
، في حد ذاتيا جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطيا"

 ما تضمنو القانون الفمسطيني من وجوب الحصول عمى قرار قضائي مسبب لتسجيل المكالمات.ثميا أيضا وم
لمنائب العام أو أحد مساعديو أن يضبط لدى مكاتب  -1( "51كذلك الحال فيما نصت عميو المادة ) 

بالجريمة وشخص مرتكبيا،  البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعمقة
جراء تسجيالت ألحاديث في مكان خاص بناًء  -2 كما يجوز لو مراقبة المحادثات السمكية والالسمكية، وا 

عمى إذن من قاضي الصمح متى كان لذلك فائدة في إظيار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عمييا بالحبس 
أو إذن المراقبة أو التسجيل مسببًا، ولمدة ال تتجاوز يجب أن يكون أمر الضبط  -3لمدة ال تقل عن سنة، 

واألدلة اإللكترونية تأخذ أشكااًل متعددة، منيا ما ىو ورقي  ".خمسة عشر يومًا قابمة لمتجديد لمرة واحدة
كالمراسالت والمطبوعات، أو رقمي كالمواد الصوتية والمرئية واألقراص الممغنطة وغيرىا، وقياسًا عمى 

يش فإنو ال يجوز الحصول عمى األدلة اإللكترونية دون إذن قانوني إال في حاالت التمبس، القبض والتفت
بحيث ال يتم الحصول عمى األدلة اإللكترونية إال بمذكرة من قبل النيابة العامة بأمر مسبب، وفقًا لدالئل 

وال يجوز القبض عمى المتيم  تتعمق بالجريمة، ويجوز لمنيابة العامة االستعانة بالخبراء في ىذا الشأن، قاطعة
المتمبس بيا التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنيا عمى شكوى، إال إذا صرح اإللكترونية في الجرائم 

طبقا  بالشكوى من يممك تقديميا، ويجوز أن تقدم لمن يكون حاضرًا من أعضاء السمطة العامة المختصين
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية.4لنص المادة )
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  .243، ص32، مجموعة أحكام النقض، رقم 4444/3/4431، محكمة النقض المصرية 
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ومن أمثمة الطرق غير المشروعة التي يمكن استخداميا في الحصول عمى األدلة الجنائية ومنيا  
طالة  المخرجات الكمبيوترية، استخدام التعذيب أو اإلكراه المادي والمعنوي، واالستجواب المنيك لممتيم، وا 

المراقبة اإللكترونية عن التحقيق، والتجسس المعموماتي، واالستخدام غير المصرح بو لمحاسب، والتنصت، و 
 .9والتزوير المعموماتي واستخدام الغش، والتدليس والخديعة،بعد، 

ال أصبح الحكم الصادر  وأخذاً   بمبدأ المشروعية قرر المشرع الدولي قاعدة ىامة يجب عدم إغفاليا، وا 
اإلنسان المعترف بيا في الدعوى باطاًل، وىي عدم قبول األدلة المتحصمة خالفًا ألحكام القانون أو لحقوق 

( 69/7دوليًا، مثل األدلة المتحصمة عن تعذيب أو معاممة ميينة أو ال إنسانية، طبقًا لما نصت عميو المادة )
 .10من نظام المحكمة الجنائية الدولية

 مناقشة األدلة اإللكترونية -1.1

النيائي الذي األصل الذي يحكم إجراءات المحاكمة ىو حضورية وشفوية جميع إجراءات التحقيق  
تجريو المحكمة، وتشمل كافة الطمبات والدفوع والمرافعات ومناقشة األدلة في حضور كافة الخصوم، وعمى 

وسؤالو  ،عمى المتيم وتالوة التيمة من أطراف الدعوى الفمسطيني إلجراءات الجزائيةذلك دلت أحكام قانون ا
فيام المحكوم  .الجمساتعميو وتالوة الحكم وعالنية  ومناقشتو، وا 

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية207ويعد وجوب مناقشة األدلة اإللكترونية تطبيقًا لنص المادة ) 
، والذي نص " ال يبنى الحكم إال عمى األدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتيا في الفمسطيني

لقانون " وال يجوز ليا أن تبني حكميا ( من ذات ا273"، ونص المادة )الجمسة بصورة عمنية، أمام الخصوم
 عمى أي دليل لم يطرح أماميا في الجمسة ".

يؤسس اليقين القضائي عمى األدلة التي طرحت في جمسات المحاكمة  في فمسطين الجنائيفالقاضي  
وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى، وال يختمف األمر بالنسبة لألدلة اإللكترونية بوصفيا أدلة إثبات 

 يتم مناقشتيا في مواجية أطراف الدعوى. لإلدانة أو البراءة كأدلة منتجة في الدعوى الجنائية، إذ ينبغي أن
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 .444ص، مرجع سابقبتصرف: د. هاللً أحمد،   

10
 .4304، ص3، ج4004، مكتبة آفاق، غزة، موسوعة اإلجراءات الجزائيةعبد القادر جرادة،  .دبتصرف:   
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لممناقشة أثناء جمسات المحاكمة، وال يتم ذلك  تكون محالً  عمى اختالف أشكالياواألدلة اإللكترونية 
ألن حيدة القاضي الجنائي توجب عميو  من خالل أعمال التحقيق االبتدائي، بل في مجمس القضاء مباشرة،

مى األدلة اإللكترونية التي وال يكون ذلك حكرًا ع يقيم قضاءه أو يقرر حكمو إال عمى كان في مجمسو، أال
تأخذ شكل المعمومات الرقمية أو غيرىا من األدلة المتولدة عمى الحاسب اآللي، بل يشمل كافة األدلة 

 محاضر الضبط القضائي.المرتبطة بالجريمة اإللكترونية كالشيود و 
دعوى الجنائية إذ يتقيد القاضي الجنائي في تكوين اليقين القضائي من مصادر يستقييا بنفسو من ال

بشكل مستقل، ويتعين عمييا حينيا تسبيب األخذ برأيو، وال يعتمد عمى رأي الغير بشكل كامل ولو كان خبيرًا 
وع في الخطأ فيما يخص لقانون لمقاضي الجنائي لتجنب الوقوعمى الرغم من الضمانات التي منحيا ا منتدبًا.

األدلة اإللكترونية، إال أن ذلك يتطمب من القاضي قدرًا وافيًا من التأىيل العممي والمعرفة  تقييم ومناقشة
 المتعمقة بكيفية التعامل مع تقنية المعمومات وأنظمة معالجة البيانات.

 يقينية األدلة اإللكترونية -1.2
كوك والظنون، أو التي وىذا يوجب عمى القاضي الجنائي تحري الحقيقة، واستثناء األدلة التي تحوطيا الش

يقدح في صحتيا اإلثبات العممي وتخالف رأي الخبراء والمختصين، وتوافر اليقينية تتم بتوافر اليقين القضائي 
 بناء عمى السمطة التقديرية الممنوحة لو في دعوى الجرائم اإللكترونية.

سية التي تدركيا الحواس، ويمكن الوصول إلى اليقين عن طريق نوعين من المعرفة أوليما المعرفة الح
واآلخر المعرفة العقمية التي يقوم بيا العقل عن طريق التحميل واالستنتاج، ويتمتع ىذا اليقين بجممة من 

الصفات، لعل أىميا ىي الذاتية، وذلك ألنو نتيجة عمل أو نتاج الضمير الذي عند تقديره لموقائع المطروحة 
والقول بأن القاضي الجنائي . رد واستجابتو لمدوافع والبواعث المختمفةعمى بساط البحث يتأثر بمدى قابمية الف

يممك حرية تقدير األدلة بما فييا المخرجات الكمبيوترية وفقًا لمبدأ حرية اإلثبات واالقتناع، ليس معناه أنو 
دما يتسرع يممك الحكم باإلدانة عمى غير أساس من اليقين، ذلك أن أكثر ما تكون حاالت فساد االستدالل عن

القاضي ويجزم بثبوت اإلدانة مؤسسًا ىذا الجزم عمى دليل أو أكثر غير مباشر أو قرينة من القرائن، وىذا ال 
إال أن ىذا ال يمنع القاضي من أن يؤسس قضاءه بإدانة   .11يؤدي إلى الجزم واليقين بالثبوت بحكم الضرورة
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 .35، ص4040المنصورة،  ، دار الفكر والقانون،األدلة اإللكترونية في المسائل الجنائية والمعامالت المدينة والتجارية للمجتمع المعلوماتيد. فتحً عزت،   
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يستوجب اليقين بوجود ىذه اإلدانة وذلك ألنيا إثبات فالحكم باإلدانة  .12المتيم عمى ترجيح فرض عمى آخر
عمى خالف األصل الذي ال يمكن إثبات عكسو إال بمقتضى حالة من اليقين تتساوى في نتائجيا مع تمك 
 المسمم بوجودىا ابتداء نتيجة لمبدأ افتراض البراءة. أما الحكم بالبراءة فيو مجرد تأكيد لمبدأ البراءة، ولذلك

 .13تقريره مجرد التشكك في وقوع ذلك األمر العارض والمتمثل في حالة اإلدانة فإنو يكفي في
 

 عالقة الدليل اإللكتروني بالدعوى الجزائية -1.3
"يشترط في الوقائع المراد اثباتيا أن تكون متعمقة بالدعوى ومنتجة فييا وجائز قبوليا وذلك عمال بالمادة  

 من قانون اإلجراءات الجزائية  (210نصت المادة )وقد ، 14("2001( من قانون البينات لسنة )3)
  الفمسطيني:

تمتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية عمى دعوى الحق المدني التي  -1"
تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث اإلجراءات القواعد التي  -2تنظر فييا تبعًا لمدعوى الجزائية، 

بحيث يجب أن تكون األدلة اإللكترونية المراد االستدالل بيا متعمقة بالدعوى المعروضة  ىا ىذا القانون".يقرر 
سواء كانت دعوى مدنية أو جزائية، وسواء كانت دعوى أصمية أو دعوة تابعة، أمام القضاء، ومنتجة فييا، 

 االستدالل بو.بحيث تؤسس لمحكم وفقًا لمحقيقة، وأن يكون ىذا الدليل مما يجوز 

األدلة متى كانت  أيًا منالخصوم إلزام الخصم اآلخر بتقديم ( من قانون البينات 28وقد منح المادة ) 
يجوز لمخصم أن يطمب إلزام خصمو بتقديم سندات أو أوراق منتجة في " مؤثرة ومنتجة في الدعوى القضائية،

حظر مطالبتو بتقديميا أو ذا كان القانون ال يإ -1الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحاالت اآلتية: 
إذا كان السند مشتركًا بينو وبين خصمو، ويعتبر السند مشتركًا عمى األخص إذا كان محررًا  -2 تسميميا،

صمو في أية مرحمة إذا استند إليو خ -3لمصمحة الخصمين أو كان مثبتًا اللتزاماتيما وحقوقيما المتبادلة. 
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 .113، ص4434، دار الفكر العربً، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصريد. رؤوف عبٌد،   

 .31، صمرجع سابقنقالً عن د. هاللً أحمد، 

13
 .32، صمرجع سابق، د. هاللً أحمد  

14
 (.4040) لسنة (354) رقم، محكمة النقض الفلسطينية  
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ذات النص ينطبق عمى األدلة اإللكترونية، فالبد أن يكون ثمة عالقة بين الدعوى من مراحل الدعوى". و 
 والدليل اإللكتروني من حيث التأثير في قرار الحكم القضائي.

 ني بالفصل في الجرائم اإللكترونيةاختصاص القضاء الفمسطي .2

من نوع معين دعاوى ب يقررىا القانون لمقضاء في النظراالختصاص القضائي ىو السمطة التي  
جراءات معينة ، وبمعنى آخر فيو "تحديد القانون لمن تقررت لو والية القضاء 15حددىا المشرع وفق قواعد وا 

 .16سمطة مباشرة الوالية القضائية في حدود معينة"
من المتطمبات الضرورية لمواجية الجريمة المعنية وال شك أن التنسيق والتعاون بين األجيزة  

، وال يقف الجريمةوالمجرم باستخدامو التقنيات واألجيزة المتطورة في ارتكاب  ،ليبيا الحديثةاإللكترونية بأسا
األمر عمى التعاون المحمي داخل الدول، ولكن التعاون الدولي لصد تيار الجرائم المنظمة العابرة لمدول 

 .17والقارات من األمور اليامة في عصرنا الحديث
( من أىم 2001مكافحة الجرائم المعموماتية الموقعة في العام )دوليًا، تعد اتفاقية بودابست ل

االتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الجريمة اإللكترونية، في محاولة لتشريع إطار إجرائي دولي لمحد من 
تزايد معدل الجريمة اإللكترونية وانتشارىا، حيث صنفت الجرائم اإللكترونية إلى خمسة جرائم وىي: الولوج 

غير القانوني، االعتراض غير القانوني، االعتداء عمى سالمة البيانات، االعتداء عمى سالمة النظام، إساءة 
 استخدام أجيزة الحاسب.

، (2011عربيًا، أقرت الدول العربية باألغمبية االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات لسنة ) 
تيدف ىذه االتفاقية و ، (2011( لسنة )9وفقًا لممرسوم الرئاسي رقم )دقت فمسطين عمى ىذه االتفاقية اوص

الى تعزيز التعاون وتدعيمو بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعمومات، لدرء أخطار ىذه 
 .18الجرائم حفاظا عمى أمن الدول العربية ومصالحيا وسالمة مجتمعاتيا وأفرادىا
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 .443، ص4443، دار النهضة العربٌة، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات الجنائيةد. محمود نجٌب حسنً،   

16
 .4045صمرجع سابق، عبد القادر جرادة،  .د  

17
 .442، ص4002مبارك لألمن، القاهرة، ، أكادٌمٌة استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلثبات الجنائيد. محمد عنب،   

 (.4044(، االتفاقٌة العربٌة لمكافحة جرائم تقنٌة المعلومات لسنة )4)المادة رقم   18



 عزم نور. د– بعبد الرحمن شها الحكيم عبد أحمد
.مارني بن الميل الفمسطيني الجنائي القضاء أمام اإللكترونية األدلة قبول شروط   

  

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 78المجلد- 8702فبراير 70العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون | 134  

 

العقوبات المطبقة في كاًل من الضفة الغربية وقطاع غزة من نصوص فمسطينيًا، خمت قوانين  
صريحة حول الجرائم اإللكترونية، وىو ما يشكل فجوة قانونية بين انضمام فمسطين لالتفاقيات الدولية 

لمكافحة الجريمة اإللكترونية وعدم مواءمة التشريعات الوطنية معيا ومنيا االتفاقية العربية لمكافحة جرائم 
 لسنة الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة لمكافحة العربية كذلك االتفاقية ،(2010لسنة ) نية المعموماتتق
  .المعمومات لتقنية أنظمة المشروع غير يتعمق باالستعمال خاصاً  نصاً  والتي تتضمن (،2010)

صدار  احتواء من وذلك عمى الرغم التشريعات الفمسطينية بعض النصوص المتعمقة بالجريمة االلكترونية، وا 
 .19( بشأن الييئة الفمسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت2009( لسنة )13القرار بقانون رقم )

في دولة معينة وال تخص شخصًا محددًا، بل نجدىا موزعة عمى  أما شبكة االنترنت ليس ليا مقراً  
المعمورة، فيي تجمع لعدد كبير من الشبكات مختمفة النوع والمصدر والوظيفة، بالتالي ىي ال تخضع لرقابة 

واألصل ىو االرتباط بين تطبيق التشريع العقابي  .20أو سيطرة دولة معينة، وال يوجد قانوني جنائي يحكميا
من حيث المكان وبين االختصاص الدولي لممحاكم الوطنية، بمعنى آخر كل جريمة يسري عمييا  الوطني

وىو ما يظير أىمية مواءمة التشريعات الوطنية  ،21قانون العقوبات الوطني تختص بنظرىا المحاكم الوطنية
لتزاما قانونيا عمى الدولة مع االتفاقيات الدولية بعد إتمام إجراءات االنضمام والتصديق عمييا، وىو ما يمثل ا

وتختص المحاكم الفمسطينية بالفصل في الجرائم اإللكترونية وفقًا لمقواعد العامة المنظمة  العضو في االتفاقية.
 تبعًا لممبادئ التالية:، لالختصاص القضائي

ة التي تقع في مبدأ اإلقميمية: ويقصد بو تطبيق القانون الفمسطيني بالفصل في جميع الجرائم اإللكتروني -1
إقميم األراضي الفمسطينية، ميما كانت جنسية الجاني أو المجني، وسواء تمت عمى األراضي الفمسطينية، أو 

 كانت عابرة لمدول.
القضاء الفمسطيني بالفصل في كافة الدعاوى الجنائية المتعمقة  بو اختصاصمبدأ الجنسية: ويقصد  -2

ان إقميم الذي ارتكب فيو الجريمة، بالجرائم اإللكترونية عمى كل شخص يحمل الجنسية الفمسطينية أيا ك
                                                           

لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة ،  م، ومقرها القدس4004( لسنة 45قرار بقانون رقم )الهٌئة الفلسطٌنٌة لتنظٌم قطاع االتصاالت: هٌئة فلسطٌنٌة نشأت  44 

، وأبرز المستقلة واألهلٌة القانونٌة الكاملة لمباشرة كافة األعمال والنشاطات التً تكفل تحقٌق المهام التً قامت من أجلهاللسلطة الوطنٌة وتتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة 

 .تنظٌم خدمات االتصاالت فً مناطق السلطة الوطنٌةو رسم كافة السٌاسات الخاصة بتنظٌم قطاع االتصاالتمهامها 

 .23، ص4045، دار النهضة العربٌة، القاهرة، اإلجرائية للجرائم المتعلقة باإلنترنتالجوانب د. جمٌل عبد الباقً الصغٌر،   20

 .522، صمرجع سابق، د. حسٌن الغافري 21
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واختصاص القضاء الفمسطيني وفقًا لمبدأ الجنسية مرتبط بالجنسية سواء كانت جنسية الجاني أو المجني 
 عميو.

بدأ العينية: بحيث يختص القضاء الفمسطيني بالفصل في الجرائم اإللكترونية التي تمس األمن القومي م -3
ن وقعت ىذه الجريمة خارج إقميم الدولة، ولم  الفمسطيني والمصمحة العميا لمبالد أو النظام العام لمدولة، حتى وا 

 يكن الجاني أو المجني عميو يحمل الجنسية الفمسطينية.
   ( 1936( لسنة )74( من قانون العقوبات رقم )6لمبدأ اإلقميمية والذي نصت عميو المادة ) وتطبيقاً  

" إيفاء لمغاية المقصودة من ىذا القانون يتناول اختصاص محاكم فمسطين جميع أنحاء فمسطين ومسافة ثالثة 
    ( من ذات القانون7، وكذلك نص المادة )أميال بحرية من شاطئ فمسطين مقيسة من أوطى عالمة لمجزر"

" إذا ارتكب فعل، بعضو داخل نطاق اختصاص محاكم فمسطين وبعضو خارج نطاق اختصاصيا، وكان 
ذلك الفعل يؤلف جرمًا ينطبق عمى أحكام ىذا القانون فيما لو ارتكب بأكممو ضمن نطاق اختصاص تمك 

م فمسطين يجوز محاكمتو المحاكم، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاك
ومعاقبتو بمقتضى ىذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكممو ضمن نطاق اختصاص تمك 

 المحاكم".
( من 1( وفقًا لنص الفقرة )2001( لسنة )5وعمى ذلك أكد قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 
ازعات والجرائم كافة إال ما استثني بنص قانوني ( " تنظر المحاكم النظامية في فمسطين في المن2المادة )

 خاص، وتمارس سمطة القضاء عمى جميع األشخاص".
ويتنوع االختصاص الجنائي وفقًا لمضوابط والمعايير التي حددىا المشرع وفقًا لقانون اإلجراءات  

واالختصاص المكاني، ( والقوانين ذات الصمة، وىي االختصاص الشخصي، 2001( لسنة )3الجزائية رقم )
 واالختصاص النوعي:

 : االختصاص الشخصيأوالً 
األصل أن اختصاص القضاء الجنائي يشمل الفصل في جميع الدعاوى الجنائية ميما كانت صفة  

، إال أن المشرع خرج عن األصل العام بتخصيص محاكم خاصة وفقًا مرتكبيا، ما دام معاقب عمييا قانوناً 
ومثميا في القانون الفمسطيني، محكمة األحداث والتي نص عمييا قانون المجرمين لالعتبارات الشخصية، 
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. باإلضافة 22(2016(، وىو ما أكده القرار بقانون لحماية األحداث لسنة )1937( لسنة )2األحداث رقم )
ساسي ( من القانون األ2/101لنص المادة )وفقًا  في الدعاوى الجزائية العسكريةلمقضاء العسكري المختص 
 (.2008( لسنة )4ضاء العسكري رقم )قانون القمل( و 2005الفمسطيني المعدل لسنة )
 ثانيًا: االختصاص النوعي

(، 2001( لسنة )3يتحدد االختصاص النوعي لممحاكم الجنائية وفقًا لقانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 
فقد نصت المادة  و جنحة أو جناية.اء كانت مخالفة أوذلك بالنظر إلى جسامة الجريمة اإللكترونية سو 

تختص محاكم الصمح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن  ( من قانون اإلجراءات الجزائية "167)
( عمى 168، فيما نصت الفقرة األولى من المادة )" اختصاصيا، ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك

تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات، وجرائم الجنح المتالزمة  اختصاصات محاكم البداية الجنائية "
أن المحاكم النظامية في نظامنا القضائي الفمسطيني بعممًا  ". معيا والمحالة إلييا بموجب قرار االتيام

تختص بالنظر في الدعاوى والطمبات الجزائية، وتتحد حتى اآلن في أشخاص القضاء الذين ينظرونيا، وال 
أن الضرورة تقتضي تخصص قضاة في األمور الجزائية، وتنظر الدوائر الجزائية في المحاكم النظامية  ريب

 .23في الدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية التابعة ليا وفق أصول وقواعد محكمة نوعًا ما
تو أو واالختصاص النوعي لممحاكم في المواد الجزائية من النظام العام، فال يجوز لمخصوم مخالف 

إلغاؤه، وذلك عمى خالف االختصاص المحمي في المواد المدنية والتجارية، حيث أتاح قانون أصول المحاكمة 
( ألطراف الدعوى االتفاق عمى اختصاص 43( طبقًا لنص المادة )2001( لسنة )2المدنية والتجارية رقم )

 .24عمى ذلك صراحة محكمة معينة بنظر الدعوى المدنية أو التجارية ما لم ينص القانون

                                                           
 فً مدٌنة بٌتونٌا بالضفة الغربٌة. 03/04/2016افتتاح أول محكمة لألحداث فً فلسطٌن بتارٌخ  تم  22

23
 .4004، صمرجع سابقعبد القادر جرادة،  .دبتصرف:  

24
عى علٌهم كان دإذا تعدد الم -4ٌكون االختصاص للمحكمة التً ٌقع فً دائرتها موطن المدعى علٌه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فٌه االلتزام.  -4(42)  مادة  

 .االختصاص للمحكمة التً ٌقع فً دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم

( من هذا القانون وفً هذه الحالة ٌكون 24محكمة معٌنة على خالف القواعد المنصوص علٌها فً المادة )ٌجوز لألطراف االتفاق على اختصاص  -4(43) مادة

( من هذا القانون فال ٌجوز االتفاق مقدماً على ما ٌخالف هذا 24إذا نص القانون على اختصاص محكمة خالف المشار إلٌه فً المادة ) -4االختصاص لهذه المحكمة. 

 .االختصاص

 (4004( لسنة )4رقم ) الفلسطيني  صول المحاكمة المدنية والتجاريةقانون أ
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ويحق لكل طرف من أطراف الدعوى الدفع بعد االختصاص، في أي مرحمة من مراحل الدعوى  
الجزائية، ويحق لممحكمة دون طمب الخصوم إثارة الدفع بعد االختصاص، وىو ما يسري عمى الجرائم 

( "يراعى أن قواعد 662)وىو ما نصت عميو التعميمات القضائية لمنائب العام في المادة  اإللكترونية.
االختصاص في المواد الجزائية سواء أكان اختصاًص نوعيًا أم من حيث أشخاص المتيمين أم من حيث 

مكان ارتكاب الجريمة، متعمقة بالنظام العام، بالنظر إلى سير العدالة ومن ثم يجوز التمسك بيا في أية حالة 
 .نقض، ويجب عمى المحكمة أن تقضي بو من تمقاء ذاتيا"كانت عمييا الدعوى، ولو ألول مرة أمام محكمة ال

 ثالثًا: االختصاص المكاني
( عمى االختصاص المكاني لممحاكم النظامية 166-163نص قانون اإلجراءات الجزائية في المواد ) 

( " يتعين االختصاص بالمكان الذي وقعت فيو الجريمة، أو الذي 163فقد نصت المادة ) في المواد الجزائية،
 يقيم فيو المتيم، أو الذي يقبض عميو فيو".

 ويتحدد ىذا االختصاص بثالثة معايير ىي: 

 مكان وقوع الجريمة -أ

 مكانة إقامة المتيم -ب

 مكان القبض عمى المتيم -ج

الجريمة اإللكترونية وفي غياب إطار تشريعي يحكمو وينظمو والثابت أن موضوع االختصاص في 
يتم التعامل معو وفق قواعد االختصاصي المحمي التي أشرنا إلييا، وىذا ما يطرح جممة من الصعوبات، 
خصوصا أن مكان ارتكاب الجريمة اإللكترونية والذي يكون دائما في البيئة االفتراضية غير الممموسة يختمف 

اب باقي الجرائم التقميدية األخرى في العالم المادي الممموس. فتطبيق القواعد التقميدية التي عن مكان ارتك
تحدد معايير االختصاص ال يتالءم مع طبيعة الجريمة اإللكترونية ، حيث يصعب تحديد مكان وقوع الفعل 

تتطمب تجاوز المعايير الجرمي في ىذه الجرائم، ألن الطبيعة الخاصة ليذا الصنف من الجرائم المستحدثة 
التقميدية، الشيء الذي يجعل من الصعب تطبيقيا عمى الجرائم اإللكترونية عمى اعتبار أنيا ال تتالءم مع 
تحديد محل وقوع الجرم في العالم االفتراضي، فيذه الجرائم ال تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية لمدول وال 
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كل أثر ليا في ىذا الفضاء المتشعب العالقات، وأصبحنا بالتالي  بسيادتيا، بحيث فقدت الحدود الجغرافية
أمام جرائم عابرة لمحدود تتم في فضاء إلكتروني معقد عبارة عن شبكة اتصال ال متناىية غير مجسدة وغير 
مرئية متاحة ألي شخص حول العالم وغير تابعة ألي سمطة حكومية، يتجاوز فييا السموك المرتكب المكان 

يق عمى وعميو، وبرغم صالحية قواعد االختصاص المكاني وفقًا لمبدأ اإلقميمية لمتطب .25التقميديبمعناه 
الجرائم اإللكترونية، فإن ذلك يؤكد عمى الحاجة لتشريع قانون خاص وقواعد إجرائية تحكم مسألة االختصاص 

 في الجريمة اإللكترونية.

  إللكترونيةالسمطة التقديرية لمقاضي في قبول ورد األدلة ا .3

إن عدم مقدرة أدلة اإلدانة عمى إحداث القطع أو اليقين يترتب عميو استمرار حالة البراءة التي يكفي   
 .26اإلدانة وذلك اتباعا لمبدأ البراءة المسمم بوجودىا بداءة د وجودىا حينئذ مجرد الشك في ثوبلتأكي

بوجود اإلدانة، وذلك ألنيا عمى خالف األصل وىو البراءة،  27فالحكم باإلدانة يستوجب حالة من اليقين 
والذي ال يمكن إثبات خالفو أو عكسو إال بحالة من اليقين القضائي، أما الحكم بالبراءة فيو مجرد إقرار 
لألصل وتطبيقًا لمبدأ البراءة، ويكفي إلقراره مجرد الشك في اإلدانة، ألن نفي االستثناء من شأنو العودة 

  األصمية. وىو البراءة لألصل

ورغم أن المستقر عميو أن الحكم باإلدانة يجب أن يبنى عمى اليقين في صحة أدلة اإلثبات، بينما  
الحكم بالبراءة يكفي أن يؤسس عمى الشك في ىذه األدلة، إال أن محكمة النقض الفرنسية ال تأخذ بمبدأ أن 

أنيا تتشدد في فحص أسباب الحكم بالنسبة ألحكام الشك يفسر لمصمحة المتيم إال في نطاق ضيق، حيث 
البراءة المبينة عمى الشك أكثر من تشددىا بالنسبة ألحكام اإلدانة، فمجرد التأكيد أنو يوجد شك في اإلدانة ال 

                                                           
25

 ، مقال منشور على موقع هسبرٌس اإللكترونًإشكالية االختصاص في الجرائم اإللكترونيةٌوسف قجاج،   

 .43/4/4043، تارٌخ الدخول: htmlhttp://www.hespress.com/opinions.256777/الرابط: 

 .154، ص445، مجموعة أحكام النقض، رقم 44/1/4441، محكمة النقض المصرية  26

27
إجراءات الدعوى تدرج السٌر فً ٌمكن القول بأن الٌقٌن واالقتناع والحقٌقة القضائٌة عبارة عن حلقات ثالث فً سلسلة بداٌتها الٌقٌن وهذا الٌقٌن ٌتدرج إلى القوة مع   

ٌة التً ٌنشدها القاضً، وعلى ذلك الجنائٌة، وٌواكب هذا التدرج تدرج آخر فً االقتناع، وعندما ٌتكامل الٌقٌن ٌنشأ ما ٌسمى باالقتناع الٌقٌنً وهو أساس الحقٌقة القضائ

لفقهاء على استخدام اللفظٌن بمعنى واحد بحٌث ٌبدو وكأنهما كلمتان فالعالقة بٌن هذا الثالوث هً عالقة تكامل ولٌست عالقة تطابق، ومع ذلك فقد درجت كتابات ا

 مترادفتان.

 .34، صمرجع سابقد. فتحً عزت، 

http://www.hespress.com/opinions/256777.html
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وتتباين سمطة القاضي الجنائي في تقدير  .28يكفي لتبرئة المتيم، بل يجب أن يستند الشك عمى أدلة قاطعة
من حيث القيمة القانونية وشروط القبول والرد وفقًا لنظام اإلثبات المتبع في الدول، وتنقسم أدلة  أدلة اإلثبات

 اإلثبات فيما بينيما إلى ثالثة أقسام:

 نظام اإلثبات المقيد .4

باإلضافة لقيمتيا القانونية وشروط قبوليا، بحيث بحيث تنحصر األدلة فيما نص عميو القانون،  
الجنائي في بحث مدى توافرىا وصحتيا من دونو فقط، دون أي سمطة تقديرية لو،  تنحصر صالحية القاضي

 بحيث يمزم القاضي الجنائي باألخذ بالدليل اإللكتروني متى توافرت عناصره، والعكس صحيح.

 اإلثبات الحرنظام  .5

لجنائي في دعوى بحيث يعتمد اإلثبات الجنائي عمى اليقين القضائي وفقًا لمسمطة التقديرية لمقاضي ا     
الجريمة اإللكترونية، بحيث يمنح المشرع القاضي الجنائي سمطة قبول الدليل اإللكتروني ورفضو، وتقدير 

 قيمتو القانونية.

 نظام اإلثبات العممي .6

نتيجة لمتقدم العممي في العالم وتنوع أساليب الجريمة وأدلة اإلثبات ظيرت الحاجة الممحة لالستعانة 
اإلثبات الجنائي، خصوصا تمك المتعمقة بالجريمة اإللكتروني، وىو ما يحد من السمطة  بالتكنولوجيا في

 التقديرية لمقاضي الجنائي لصالح الخبراء والمختصين في عالم التكنولوجيا.

ورغم اختالف ىذه النظم في موقفيا من حجية المخرجات الكمبيوترية ضيقًا واتساعا إال أن ىناك  
دلة الناتجة عن الحاسب اآللي يمتزم بيا القضاة لتحاشي سوء التصرف ولدعم وحماية ضوابط معينة تحكم األ

حقوق األطراف أو غيرىا من الحقوق محل االحترام، وىذه الضوابط مدارىا أصل البراءة وما يتفرع عنو من 

                                                           
 

28
 ..33، صمرجع سابقد. هاللً أحمد،   
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كن الحكم نتائج وُآثار، وما يستتبع ذلك من وجود توافر شروط معينة في المخرجات الكمبيوترية حتى يم
 .29باإلدانة

القانونية المتعمقة بالجريمة اإللكترونية نجد أن نظام  والنصوصوباستقراء أحكام القضاء الفمسطيني  
السمطة التقديرية اإلثبات الحر الذي يمنح نظام بين اإلثبات في الجريمة اإللكترونية أقرب لمنظام المختمط 

، ونظام اإلثبات العممي، وذلك تماشيًا مع في تقدير وقبول األدلة في الجرائم اإللكترونية لمقاضي الجنائي
 .انتشار الجريمة اإللكترونية وقمة الخبرة الفنية لدى القضاء الفمسطيني

وتختمف األحكام التي تحكم اليقين القضائي في الحكم عمى األدلة الجنائية في النظام الالتيني والنظام  
تكون يقين قضائي في األدلة اإللكترونية كأدلة إثبات ي أن وسكسوني، إذ يشترط في النظام الالتينياألنجم

ما في النظام األنجموسكسوني لمحكم باإلدانة، فال يمكن نفي قرينة البراءة وافتراض اإلدانة إال باليقين التام، أ
 األدلة لمقاضي. ة مبدأ حرية تقديرفيتم استبعاد األدلة غير المؤكدة وفقًا لحري

فالقضاء الجنائي ال يحكم باإلدانة إال عند إثبات عناصر الجريمة وفقًا لقناعة القاضي، وحال عدم   
كفاية أدلة اإلدانة يكون لممدعى عميو الطعن فييا أمام المحكمة المختصة، وتكون المحكمة مجبرة عمى 

 فحص أدلة اإلدانة والتأكد من كفايتيا.

ض الفمسطينية أجازت لمخصوم تقديم أوجو دفاع من خالل أدلة اإلثبات، وىو ما بل أن محكمة النق 
ينطبق عمى األدلة اإللكترونية "لمخصوم أمام محكمة االستئناف تقديم أوجو دفاع ودفوع وأدلة إثبات جديدة 

طالة أمر التقاضي،  أو أن غير التي قدمت أمام أول درجة ما لم يكن التمسك بيا ىو لمجرد المماطمة وا 
 .30يكون قد سقط الحق في تقديميا أمام محكمة أول درجة، الن الساقط ال يعود"

 ( فإنو: 2001( لسنة )3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )156ووفقا لما نصت عميو المادة ) 
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لم تعرض  " يعد من األدلة الجديدة إفادة الشيود الذين لم تتمكن النيابة من استدعائيم وسماع أقواليم التي
عمى النيابة العامة في حينو، واألوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنيا تقوية األدلة التي 

 وجدت في التحقيق غير كافية أو زيادة اإليضاح المؤدي إلى كشف الحقيقة"
في خاطئة، تصحيح الحكم المبني عمى أدلة إثبات أو نوليست تمك الطريقة الوحيدة التي يمكن بيا  

لما ، إذ أن تصحح ما تراه مناسبًا وفقا اتيا، بحيث يتصف بالدور اإليجابيبل يمكن ذلك من خالل المحكمة ذ
محكمة النقض الفمسطينية " اتصال المحكمة بالحكم الذي أصدرتو لغايات التصحيح في حال  جاء في حكم

وجود ما يستدعي ذلك يتم عبر إحدى طريقين: األولى أن تقرر المحكمة إجراء التصحيح من تمقاء ذاتيا، 
لحقيقة وتكوين ولمقاضي الجنائي أن يأمر بتقديم أي دليل لظيور ا .31والثانية بناء عمى طمب أحد الخصوم"

( لسنة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )208لما نصت عميو المادة ) اليقين القضائي، وذلك طبقاً 
( "لممحكمة بناًء عمى طمب الخصوم، أو من تمقاء نفسيا أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل 2001)

 .ر من تمقاء نفسو إلبداء معموماتو في الدعوى"تراه الزمًا لظيور الحقيقة، وليا أن تسمع شيادة من يحض
فالحقيقة أن ينشدىا القاضي الجنائي بالنسبة لحكمو عمى األدلة سواء كانت أدلة براءة أو إدانة،  

وسواء كانت تقميدية أو ناتجة عن الحاسب اآللي، فيي حقيقة نسبية، فإذا كانت الحقيقة في ذاتيا مطمقة، فإن 
ء نسبي، والحقيقة القضائية تنصب عمى الوقائع ومدى نسبتيا لممتيم، وال شك أن اكتشاف ىذه الحقيقة شي

 ىذا الفصل يكون عن طريق األحكام القضائية.

واختمفت القوانين في اعتبار األدلة اإللكترونية من قبيل األدلة األصمية أو الثانوية في اإلدانة والبراءة 
اإلسرائيمي والكندي واألمريكي التي اعتبر األدلة اإللكترونية من  وفقًا لقاعدة الدليل األفضل، ومنيا القانون

قبيل المستندات األصمية التي يجوز إثبات البراءة أو اإلدانة بيا، ويتحقق بيا اليقين القضائي، أما قانون 
اتجة عن اإلثبات الجنائي البريطاني فاشترط لتحقق اليقين في األدلة اإللكترونية أن تكون البيانات دقيقة ون

 حاسب يعمل بصورة سميمة.

وال شك أنو يتم التوصل لميقين القضائي في األدلة اإللكترونية من خالل وسائل اإلدراك المختمفة 
لمقاضي الجنائي، وبذلك يحدد قوة االستدالل بيا عمى نسبة الفعل اإلجرامي لممتيم من عدمو، وبالتالي قبول 
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بقانون البينات في المواد  بطرق اإلثبات خالف القاضي المدني المقيد ، وذلك عمىىااألدلة اإللكترونية أو رد
ويمر االقتناع بالحقيقة بدرجات مختمفة وفقًا لمراحل التحقيق  (.2001( لسنة )4المدنية والتجارية رقم )

ي واإلحالة والحكم، ففي مرحمة التحقيق يكفي رجحان إدانة المتيم حتى تتقرر إحالتو إلى المحكمة. أما ف
مرحمة الحكم فيجب أن يتوافر اليقين التام باإلدانة ال مجرد الترجيح، وىذا اليقين ليس ىو اليقين الشخصي 
لمقاضي، بل ىو اليقين الذي يفرض نفسو عمى القاضي وينتشر في ضمير الكافة، ألن استخالصو البد أن 

 .32يكون منطقياً 

طبقا لما نصت عميو  مبدأ حرية اإلثبات الجنائييخضع لإن اإلثبات فيما يتعمق بالجريمة اإللكترونية 
( والتي نصت " تقام البينة 2001( لسنة )3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )206( من المادة )1الفقرة )

 في الدعاوى الجزائية بجميع طرق االثبات إال إذا نص القانون عمى طريقة معينة لإلثبات".

من واجبو التأكد من توافر شروط قبول األدلة اإللكترونية وفقًا لممبادئ العامة فالقاضي الجنائي 
ال كان عميو رد  لإلثبات مثل مبدأ مشروعية الدليل، والشروط الخاصة بالجريمة وفقًا لظروفيا وطبيعتيا، وا 
 الدليل.

 ألدلة، خصوصاً منح قانون البينات الفمسطيني القاضي طرق متعددة لمفصل في ا المدنية الدعاوىفي 
تمك التي تحتاج معرفة وخبرة، ربما يصعب عمى القاضي نفسو الحكم عمييا وتكوين قناعة عنيا دون 

( من قانون البينات الفمسطيني عمى تخويل المحكمة المجوء إلى أىل الخبرة 156مساعدة،  فقد نصت المادة )
ستنارة برأييم في المسائل التي يستمزميا " لممحكمة عند االقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو أكثر لال

إذا اتفق  – 1( من ذات القانون والتي تنص عمى: " 157الفصل في الدعوى"، باإلضافة لنص المادة )
 1فيما عدا الحالة المشار إلييا في الفقرة  -2الخصوم عمى اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقيم 

( من قانون البينات 156ن ترى إسناد الميمة إلييم ". ويفيد نص المادة )أعاله تختار المحكمة الخبراء الذي
بأن تعيين الخبراء رخصة مخولة لمحكمة الموضوع، وليا سمطة تقديرية في ذلك بناء عمى تقديرىا لرأي 

ممخصوم الحق ف( فقد حددت طرق اختيار الخبير، 157الخبير، وال تعقيب عمييا في ذلك، أما المادة )
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أو أن المحكمة ىي التي تصدر الحكم  ، ق عمى اختيار خبير أو أكثر وعمى المحكمة أن تقر اتفاقيمباالتفا
بندب خبير واحد أو أكثر لميمة من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الخصوم منفردًا، ويقدم الطمب من 

إلثبات حالة معينة في  أحد الخصوم أثناء نظر المحكمة لمدعوى التي تنظر فييا أو يقدمو بصورة مستقمة
حالة عدم وجود دعوى مرفوعة أمام المحكمة إلى قاضي األمور المستعجمة إذا توافرت شروط االستعجال. 

ولمخصوم طمب ندب أىل الخبرة لميمة معينة في أية حالة تكون عمييا الدعوى، وأمام أية درجة من درجات 
ي يطمب ندب الخبير لمقيام بيا وتأثيرىا في إنياء التقاضي. عمى أن يبين في الطمب الميمة المعينة الت

النزاع، لكي تتيقن المحكمة أن الميمة منتجة في الدعوى وعمى ضوء ذلك تستجيب لمطمب أو ترفضو. 
والمحكمة ليا سمطة تقديرية في رفض الطمب أو االستجابة لو فقد تجد أنو ال حاجة لندب خبير بسبب أن 

اعة كافية لمعرفة الحقيقة فال حاجة لالستجابة لمطمب، وقد تجد أن ما قدم ليا األدلة المقدمة تكون لدييا قن
 من أدلة غير كاف لتكوين قناعتيا وتقرر ندب الخبير.

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية71 - 64كذلك الحال في القضاء الجنائي، فقط ضمنت المواد )
وىو  ( األحكام الخاصة باالستعانة بالخبراء من قبل النيابة العامة أو المتيم2001( لسنة )3رقم ) الفمسطيني

ة في الجرائم اإللكترونية، ولم يحصر المشرع عدد الخبراء الذي يمكن لمقاضي ما ينطبق عمى الدعوى الجنائي
دعوى الجريمة اإللكترونية بيدف  االستعانة بيم، فيجوز لمقاضي في الدعوى الجنائية ندب أكثر من خبير في

وتخضع كافة األدلة اإللكترونية لسمطة القاضي الجنائي التقديرية، قياسًا عمى البينات  الوصول لمحقيقة.
" االعتراف  (2001( لسنة )3رقم ) ( من قانون اإلجراءات الجزائية215، فقد نصت المادة )الجنائية عموماً 

، عمى الرغم من طرق اإلثبات التي تخضع لتقدير المحكمة" وذلك عمى الرغم من كون االعتراف سيد األدلة
، كذلك فيما يخص شيادة الشيود، فقد ( من ذات القانون عمى شروط صحة االعتراف214نص المادة )من 

ال الشيود مع بعضيا البعض، أخذت ( "إذا لم توافق الشيادة الدعوى، أو لم تتفق أقو 234نصت المادة )
 .المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحتو"

( 212كذلك الحال بالنسبة لمحاضر التحقيق والتحريات في الجريمة اإللكترونية، فإن نص المادة )
من ذات القانون، لم يكسب محاضر مأمور الضبط حجية مطمقة، بل أخضعيا لمسمطة التقديرية لمقاضي 

ت المادة: " تعتبر المحاضر التي ينظميا مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات الجنائي، حيث نص
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المكمفون بإثباتيا بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة لموقائع المثبتة فييا إلى أن يثبت ما ينفييا"، فمحاضر 
مما لم ينص القانون عمى التحقيق التي تعدىا النيابة العامة والشرطة ال تعدو عن كونيا مجرد استدالالت 

 خالف ذلك، وىي من المواد التي يمكن لمقاضي أو المتيم طمب مناقشتيا، ولمقاضي تقدير صحتيا.
لقاضي الجنائي يستطيع من أجل الوصول إلى الحقيقة الجرائم المتعمقة باإلنترنت فإن اوتطبيقًا عمى  

وىو متصل بيا كعناوين المواقع التي زارىا ووقت أن يطمع عمى جميع األفعال التي قام بيا مستخدم االنترنت 
الزيارة والصفحات التي اطمع عمييا والممفات التي جمبيا والكممات والمعمومات التي بحث عنيا والحوارات التي 

شارك فييا والرسائل االلكترونية التي أرسميا ونماذج الشراء التي قام بتعبئتيا والتوقيع عمييا وغيرىا من 
 .33وذلك عن طريق مزود خدمات االنترنت الذي عادة ما يحتفظ بسجالت مستخدم االنترنتاألفعال، 
ويجوز لمقاضي الحكم بعممو الشخصي في المعمومات العامة المتعمقة باألدلة اإللكترونية، وىذا ال  

م بعممو ( من قانون اإلجراءات الجزائية والتي تنص "ال يجوز لمقاضي أن يحك205يعد مخالفة لنص المادة )
الشخصي"، فال يعد قضاء بالمعمومات الشخصية استناد القاضي الجنائي عمى المعرفة العامة التي يفترض 
بكل شخص عادي اإللمام بيا، ألن القانون لم يوجب ندب الخبراء عمى القاضي، بل جعل ذلك رخصة لو 

جواز حكم القاضي بعممو ال  فيما ال يتضح لو من دقائق األمور والتي تحتاج رأي الخبير، فقاعدة عدم
 تتعارض مع حرية القاضي في اإلثبات، وسمطتو التقديرية في قبول األدلة اإللكترونية أو ردىا.

ن كان لممحكمة كامل السمطة التقديرية في تقدير   وىو مذىب محكمة النقض المصرية بحكميا "وا 
أن ىذا مشروط بأن تكون المسألة ليست من  القوة التدليمية لعناصر الدعوى المطروحة عمى بساط البحث، إال

 .34المسائل الفنية التي تستطيع المحكمة بنفسيا أن تشق طريقيا إلبداء الرأي فييا"
والسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي ليست محصورة في قبول األدلة اإللكترونية وردىا، بل تتعدى  

يتطمب المشرع توافر صور خاصة من القصد  إلثبات القصد الجنائي في صور الجريمة اإللكترونية، إذ
مثل القصد الخاص في جريمة االبتزاز باستخدام الحاسوب، وبعض الجرائم يكتفي بالقصد العام  35الجنائي

                                                           
 .442، صمرجع سابقد. ممدوح عبد الحمٌد،  33

34
 .452، 22، مجموعة أحكام النقض، رقم 4/4/4440، محكمة النقض المصرية  

35
ونٌة، بحٌث ٌكون سبباً مخففا للعقوبة، وٌقضى فٌه بالمصادرة كعقوبة أخذت بعض القوانٌن ومنها القانون السعودي واإلماراتً بمبدأ حسن النٌة فً الجرائم اإللكتر  

 تكمٌلٌة على الجانً حسن النٌة، مثل مصادرة األجهزة المستخدمة فً الجرٌمة وإغالق المواقع اإللكترونٌة وغٌرها.
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كجريمة النصب باستخدام التكنولوجيا، وحال سكت المشرع عن بيان الركن المعنوي لمجريمة، فأنو يتطمب 
 .36بذلك القصد الجنائي ليذه الجريمة

وختامًا، فإنو يمكن القول بأن الثورة العممية لم تؤثر فقط في نوعية الجرائم التي ترتبت عمييا وفي  
نما أثرت تأثيرًا كبيرًا عمى اإلثبات الجنائي وعمى طرق اإلثبات،  نوعية الجناة الذين يرتكبون تمك الجرائم، وا 

 بالنسبة لإلثبات في الجرائم اإللكترونية،  بحيث يمكن القول أن طرق اإلثبات التقميدية قد أصبحت عقيمة
 .37وأن الطرق العممية والفنية ىي األنسب إلثبات ىذا النوع من الجرائم

 
 التالية: عمى ما سبق ذكره، نخمص لمنتائج والتوصيات بناءً : الخاتمة .4

 أواًل: النتائج
الخاصة بالجريمة خمو التشريع الفمسطيني من تشريع خاص ينظم العقوبات والقواعد اإلجرائية  -1

 اإللكترونية، وحجية الدليل اإللكترونية في الدعوى القضائية.
 عدم كفاية قانون العقوبات المطبق في فمسطين لردع الجناة في الجريمة اإللكترونية. -2
إلقميمية الموقعة ينية المتعمقة بالجريمة اإللكترونية مع االتفاقيات الدولية واعدم مواءمة التشريعات الفمسط -3

 فمسطين.دولة من قبل 
إلقميمية كأساس الختصاص القضاء الجنائي ة قواعد االختصاص المكاني ومبدأ اصعوبة مالئم -4

 الفمسطيني في الجرائم اإللكترونية.
اإلجراءات الجزائية في تناول الدليل اإللكتروني ودوره في قصور قانون البينات الفمسطيني وقانون  -5

 اإلثبات وحجيتو القانونية.
 
 
 

                                                           
 

36
 .443، ص4043واالقتصاد، الرٌاض، كتبة القانون ، مالقصد الجنائي في الجرائم المعلوماتيةوقً، زرمبتصرف: د. مروان ال  

 .016، صمرجع سابق، بتصرف: د. حسين الغافري  37
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 ثانيًا: التوصيات
ضرورة تشريع قانون خاصة بالجريمة اإللكترونية عمى غرار قانون مكافحة الجرائم المعموماتية السعودي،  -1

 انين ذات السبق.وقانون مكافحة تقنية المعمومات اإلماراتي، واالستفادة من القو 
روني في تعديل قانون البينات وقانون اإلجراءات الجزائية بما يشمل األحكام الخاصة بالدليل اإللكت -2

 اإلثبات المدني والجزائي، وحجيتو في الدعوى القضائية.
واإلقميمية مواءمة التشريعات الفمسطينية ومشروع قانون مكافحة الجريمة اإللكترونية مع االتفاقيات الدولية  -3

 التي تم االنضمام والتصديق عمييا.
 تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول اإلقميمية. -4
إنشاء معمل جنائي إلكتروني يتبع لجياز المباحث العامة، تحت إشراف النيابة العامة، ويقوم عميو خبراء  -5

 ي دليل إلكتروني في الدعاوى القضائية.في التكنولوجيا الحديثة، من شأنو البت في صحة أ
تدريب وتأىيل القضاة بالمعرفة الفنية والتقنية عبر دورات متخصصة في التكنولوجيا الحديثة بإشراف  -6

 العالي بوزارة العدل الفمسطينية معيد القضاء
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 المحمي بين الحزب والقبيمة:  نخب التدبير
 (5172-7711 المغرب )حالة بمدية كمميم جنوب 

Local government elites between the party and the tribe: the case of the 
municipality of Guelmim in southern Morocco (1977-2015) 

  المهدي الهامل

elmahdierga@gmail.com 

 ممخص: 

تقدم مدينة كمميم جنوب المغرب مثاال عن المجاالت التي تعيش تحوال مستمرا من مجتمع حضري تقميدي إلى آخر حديث،  
مختمف المستويات بما في ذلك نخب التدبير  يمسوتتعايش خبلل ىذا التحول البنيات التقميدية مع البنيات الحديثة في تفاعل مستمر 

ة" التقميدية إلى "المجمس الجماعي" بوصفو الشكل الحديث لييئات التدبير، لكن ىذا االنتقال لم يواكبو المحمي التي انتقمت من "الْجَماعَ 
تجديد عمى مستوى آليات الولوج إلى ىذه النخب، إذ بقيت تزاوج بين اآلليات التقميدية المرتبطة بالقبيمة إلى جانب الحزب الناشئ في 

 سياق حضري أساسا.
رصد حضور آليتي القبيمة والحزب في اختيار أعضاء المجالس الجماعية التي تعاقبت عمى تدبير  ييدف ىذا المقال إلى 

توزيع حسب االنتماء القبمي والحزبي مع استحضار السياقات االجتماعية والسياسية المواكبة ليذا لمدينة كمميم من خبلل تطور ا
 التطور.
 كمميم. النخبة، الحزب، القبيمة، التدبير المحمي، مدينة:مفتاحيةكممات 

Abstract: 

 The city of Guelmim, located in south of Morocco, provides an example of the areas that are 
moving from a traditional urban society to a modern one. During this transition, traditional structures 
and modern structures co-exist in a continuous interaction of various levels, including local 
governance elites that have moved from traditional "djmaa" to municipal council as a modern local 
form of governance, but this transition was not accompanied by a renewal of the mechanisms of 
access to these elites. The party (as modern mechanism emerged in the urban context) stays 
associated with the tribe (as a traditional mechanism) to access to local elite. 
 This article aims to observe the evolution of the party and tribe mechanisms in the election of 
the municipal council members through the development of the distribution according to tribal and 
partisan affiliation with the recall of social and political contexts in keeping with this development. 
 Elite, party, tribe, local governance, city of Guelmim.  
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  : مقدمة
يعتبر مفيوم النخبة أحد مفاىيم عمم االجتماع السياسي التي أسالت الكثير من المداد بسبب 
غموضو وتداخمو مع مفاىيم مثل الطبقة والصفوة والخاصة واألقمية واستعمالو في ميادين مختمفة 

ارية والنخبة ومستويات عديدة، فيناك النخبة السياسية والنخبة المثقفة والنخبة االقتصادية والنخبة اإلد
 المركزية والنخب المحمية والنخبة الوسيطة ...  

ترتبط محاوالت تعريف مفيوم النخبة ومرادفاتو بالسياقات االجتماعية والثقافية والسياسية التي 
أنتجت ىذه التحديدات. وعموما، يمكن القول إن ىذه التعاريف تجمع عمى خاصيتين اثنتين تتضمنيا 

ما العدد القميل لؤلفراد المكونين ليذه النخبة مقارنة بالقاعدة التي انبثقت عنيا، ثم جميع االستعماالت، وى
 تممك ىذه القمة لنصيب معتبر من الموارد المادية أو الرمزية.

في المجتمعات النامية، أدت التحوالت المتسارعة الناتجة عن االستعمار إلى خمخمة البنيات 
، إذ انتقمت ىذه المجتمعات من تنظيم اجتماعي وسياسي ينبني أساسا االجتماعية التي كانت سائدة لقرون

عمى القبيمة بوصفيا وحدة سياسية تتولى تدبير مجال معين، إلى مجتمعات تحتل فييا الظاىرة الحضرية 
ما يصاحب ذلك من تغيير في أدوات تدبير المجال وآليات التنظيم السياسي واإلداري.  مكان الصدارة مع

يت أربعين" تمك "النخبة" القبمية المسؤولة عن الشأن المحمي، بل حمت محميا "مجالس منتخبة" لم تعد "آ
التنمية المحمية، لذا أصبح الولوج إلى ىذه الييئات طريقا لحجز مكان  مسائليعيد إلييا بتنظيم وتدبير 

 داخل "النخبة" عمى األقل محميا.
لحزب بوصفو آلية رئيسية لموصول إلى مركز لقد تراجع دور القبيمة بشكل أو بآخر لصالح ا 

وباعتباره الشكل التنظيمي األنسب لمجال حضري يغيب فيو التضامن الميكانيكي ليحل  ،القرار المحمي
، كما أن التمايزات االجتماعية الحضرية 1(Emile Durkheimمحمو التضامن العضوي حسب دوركايم )
 ادا إلى تراتبيات اقتصادية أساسا.ال تتم وفق منطق االنتماء القبمي بل استن

 إشكالية البحث: 
تقدم مدينة كمميم مثاال لممجاالت التي ال زالت تعيش تحوال مستمرا من مجتمع قروي نحو مجتمع 

الظاىرة الحضرية في حضري. أو بتعبير آخر من مجتمع حضري تقميدي )إذا استحضرنا خصوصيات 
سبلمية قبل االستعمار والتي تتصف بخاصيتي االستقرار والتجارة كنشاط اقتصادي أساسي المجتمعات اإل

 في ظل بنية اجتماعية تييمن عمييا القبيمة(  إلى مجتمع حضري بالمفيوم المعاصر.  

تتميز مراحل التحول أو االنتقال بتعايش البنيات التقميدية مع البنيات الجديدة والتفاعل المستمر 
ى أن يستتب األمر لصالح البنيات الحديثة أو تظير بنيات جديدة تختمط فييا خصائص البنيتين بينيا إل

                                                           
1
 Tönnies Ferdinand, « Compte rendu d'Émile Durkheim, De la division du travail social, Paris, 1893 (traduction par 

Sylvie Mesure) »,  Sociologie, Presses Universitaires de France, Vol. 4,  N° 2, 2013, p. 219-220.  

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=PUF
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المتفاعمتين، كما قد يكون االنتقال سريعا من بنية نحو أخرى كما حدث عند انتقال ساكنة منطقتي الساقية 
منطقة وادنون  الحمراء ووادي الذىب من نمط حياة الترحال نحو آخر حضري في فترة قصيرة عمى عكس

 حيث توجد مدينة كمميم والتي شيدت تمدنا تدريجيا. 
الوضع االنتقالي الذي تعيشو كمميم ومثيبلتيا يجعل من التساؤل عن آليات الولوج إلى صف 

داخل المجالس  -بوصفيا بنية تقميدية –فكيف تحضر القبيمة  النخبة المحمية سؤاال ذا راىنية متجددة،
في الوصول إلى ؟ وكيف تطور دورىا  -ظيرا من مظاىر التنظيم الحديث لمدولةبوصفيا م –الجماعية 

وما الدور الذي يمعبو الحزب باعتباره ظاىرة  منذ الفترة االستعمارية إلى اليوم؟ مركز القرار المحمي
  حضرية أساسا وبوصفو إحدى أدوات الولوج إلى سمك النخبة محميا ووطنيا؟

تحميمية تتبع األسموب الميداني في  سئمة انطبلقا من دراسة وصفيةسنحاول اإلجابة عن ىذه األ
ومقارنة  ،2015إلى  1977جمع المعمومات حول أعضاء المجمس الجماعي لمدينة كمميم منذ سنة 

توزيع البيانات المتعمقة بانتمائيم القبمي والحزبي والميني مع استحضار المعطيات المتعمقة بالتحوالت 
االجتماعية واالقتصادية التي تعرفيا المدينة خبلل كل فترة والتمييز بين مختمف المراحل )جماعة قروية، 

 جماعة حضرية(.
أن القبيمة ما زالت فاعبل رئيسيا في الحياة السياسية  ا المقال عمى فرضية رئيسية مفادىاذيستند ى

ن التحول المستمر نحو مجتمع حضري يقتضي تقوية دور الفاعل السياسي أعمى الصعيد المحمي رغم 
 الحزبي وتراجع البنية القبمية التقميدية.

 تحديد المفاهيم: النخبة، الحزب والقبيمة. : المبحث األول
 مفهوم النخبة : المطمب األول

ورد في لسان ابن منظور أن النخبة من فعل "نَخب" أي اختار، ونخبة القوم خيارىم والنَخبة 
مشتقة  Eliteأما في المغة الفرنسية فكممة . 1الجماعُة ُتختار من الرجال، والمنتخبون من الناس الُمنتََقون

بمعنى قطف واختار وجمع، وىو يشبو نفس المعنى في المغتين  (Ex-legree)من األصل البلتيني 
" استعممت في القرن eliteإلى أن كممة " (Tom Bottomore)ويشير بوتومور. 2االنجميزية واأللمانية

السابع عشر لوصف النوع الممتاز من السمع قبل أن يتم تداوليا كوصف لمجماعات االجتماعية العميا، 
طبقا لقاموس أكسفورد. وسينتشر ىذا  1823معروف ليذه الكممة يعود إلى سنة كما أن أقدم استخدام 

ة في البمدان االصطبلح في التأليفات العممية أواخر القرن التاسع عشر وفي ثبلثينات القرن العشرين خاص
 .3نجموساكسونيةاأل

                                                           
  .757-751، ص 1881، الطبعة االوىل، بريوت: دار صادر، 1ج  العرب، لسان منظور، ابن 1
ص ، 7111،. 11قراءة سوسيولوجية يف جدلية الواقع واملمارسة، جمله العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورغلة،  العدد  : عبد اهلل كبار، النخبة اجلامعية واجملتمع املدين يف اجلزائر 2

715-777. 
 .75، ص 1988دراسة يف علم االجتماع السياسي، ترمجة حممد اجلوهري وآخرون، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  : بوتومور، الصفوة واجملتمع 3
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تماعية العالية مما ويشير مفيوم النخبة عموما إلى تمك األقمية التي تتميز بالنفوذ والمكانة االج
يمكنيا من التحكم في باقي شرائح المجتمع، وقد يعني أيضا مجموع األفراد الذين يشغمون مراكز النفوذ 

 .1والسيطرة في مجتمع معين
ال تختمف النخبة المحمية في خصائصيا عما سبق إيراده، فيي أيضا نخبة قميمة العدد وتتميز  

برصيد ميم من الرأسمال المادي أو الرمزي يمكنيا من التأثير في المجتمع المحمي وتوجيو قراراتو بل 
اىتماماتيا التي واتخاذىا. وتتميز عن مثيمتيا عمى المستوى الوطني بانحصارىا في مجال ترابي محدود وب

تركز عمى الشأن المحمي، فزعماء القبيمة مثبل ال يمتد نفوذىم خارج القبيمة وال يكتسب شرعيتو إال داخميا 
اكتسبت النخب المحمية أىميتيا في سياق الدراسات التي أثبتث وقد وكذلك زعامات الحي أو المدينة. 

معرفة الفاعمين المحميين والوعي بأىميتيم يعتبر دورىا الفعال في الدفع بالتنمية أو عرقمتيا، كما أن 
مدخبل أساسيا إلحداث التنمية المرجوة في أي مجال، إذ لم تعد السياسات العمومية المركزية قادرة عمى 
ذلك إذا لم تستحضر في كل إجراءاتيا وخطواتيا أىمية النخب المحمية بل وعممت عمى إشراكيا في 

 يذىا.صياغة التصورات التنموية وتنف
تتكون النخبة المحمية موضوع الدراسة من مجموع األفراد الذين انتخبوا لعضوية المجمس الجماعي  

)المجمس  2015)المجمس الجماعي الخامس( وسنة  1977 سنة لمدينة كمميم في الفترة الفاصمة بين
 الجماعي الحادي عشر(.

 المطمب الثاني: مفهوم الحزب.
يا، تعبئ دعامات بيدف المشاركة مباشرة في ممارسة السمطة األحزاب "منظمات ثابتة نسب 

ال يمثل الحزب فقط تيارات فكرية معينة، بل إنو تعبير  .2"أو المحمي/و السياسية عمى المستوى المركزي
إنو  .عن سمسمة التحوالت التي يشيدىا المجتمع عمى كل المستويات خاصة االجتماعية واالقتصادية

ممثل لشريحة واسعة ومتباينة من األجراء وأرباب العمل وأعضاء المين الحرة وغيرىم من الشرائح 
 .3االجتماعية ممن يتعمق مستقبميم ويتأثر سمبا أو إيجابا بازدىار الحياة الحضرية

تتعدد تصنيفات األحزاب وتتنوع بتنوع المقاربة المعتمدة، فيناك من يميز بين أحزاب كبار  
، وغيرىا 5وىناك من يميز بين األحزاب اإلدارية واألحزاب االحتجاجية، 4موظفين واألحزاب الجماىيريةال

 من التصنيفات...

                                                           
 .189، ص 7117مولود زايد الطيب، علم االجتماع السياسي، الطبعة األوىل، ليبيا: منشورات جامعة السابع من أبريل،  1
 .155، ص 1988مد عرب صاصيال، الطبعة األوىل، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، فيليب برو، علم االجتماع السياسي، ترمجة حم 2
 .163نفس املرجع، ص  3
  .71-71، ص 1997األنظمة السياسية الكربى، ترمجة جورج سعد، الطبعة األوىل بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  : موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري 4
 .171-167فيليب برو، مرجع سابق، ص  5
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بالنسبة لنا، فإن التصنيف الذي يميز بين أحزاب إدارية وأخرى احتجاجية يعتبر األقرب إلى  
لمسمطة )أحزاب إدارية( وأحزاب  الحالة التي ىي موضوع الدراسة ما دامت المقابمة بين أحزاب موالية

  .معارضة ليا )أحزاب احتجاجية( ىو الذي ساد لعقود في األبحاث التي تناولت الشأن الحزبي بالمغرب

وتعرف األحزاب اإلدارية عموما بكونيا أحزابا مقربة من السمطة ومييأة بشكل روتيني إلى حد ما  
أن ىذه األحزاب ال تممك قاعدة اجتماعية حقيقية  ألن تشكل األغمبية أو تدخل في تحالف حكومي، كما

بسبب غياب األعضاء المناضمين واليياكل المنظمة، إضافة إلى عدم توفرىا عمى مشروع سياسي حقيقي، 
أما األحزاب االحتجاجية فيي أحزاب ، ويرتبط بقاؤىا أساسا بوجود شخصيات ذات قاعدة شعبية قوية

االستياء والكبت ما يجعل خطابيا السياسي مصبوغا باالنفعالية،  منشأىا الرفض، وتتأسس عمى استقطاب
كما أنيا تنصب نفسيا ناطقة باسم المجموعات االجتماعية التي ترى نفسيا مستبعدة من العممية السياسية، 

 .1وتعمل عمى وقف التطورات االجتماعية غير المناسبة ليا

  مفهوم القبيمة : المطمب الثالث
القبيمة إشكاالت عديدة نظرا لتعدد سياقات تناولو واألسس المعتمدة في تحديده، يطرح مفيوم  

ويتأسس ىذا المفيوم عموما عمى فكرة التصنيف والتجمع والتدرج إضافة إلى اعتقاد المجموعات القبمية 
 .2المختمفة في االنتماء إلى جد مشترك

، 3والقرابي الذي تبمور في مجال صحراويويمكن اعتبار القبيمة ذلك التنظيم السياسي واالجتماعي  
ويتميز ىذا التنظيم بانقسامو إلى عدة قسمات )فخذات، بطون، أعراش...( يجمع بينيا رابط القرابة وتحتل 
أرضا تمارس عمييا سمطتيا وتدافع عنيا، إضافة إلى وجود قيم وتقاليد وممارسات اجتماعية ونظام رمزي 

 . 4مشترك

 نشأة المركز الحضري لكمميم : المبحث الثاني
تعتبر مدينة كمميم المركز الحضري األىم في منطقة واد نون فقد لعبت دورا تاريخيا وتجاريا ميما  

ا تضم اليوم أكثر من ثمثي ساكنة واد نون )إقميم كمميم( وىي يخبلل القرون الثبلثة األخيرة، كما أن
 العاصمة اإلدارية لئلقميم. 

  النشأة والتطور : يمكمم : المطمب األول
اكتسبت مدينة كمميم أىمية كبرى بوصفيا معبرا لمقوافل التجارية خصوصا بعد تأسيس ميناء  

 Gatel، واستمرت في التوسع حيث يشير الرحالة االسباني كاتل )1765سنة  موكادور )الصويرة(

                                                           
 .171- 168فيليب برو، مرجع سابق ، ص 1
 .53، ص 7117األوىل، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية،  حممد جنيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب، الطبعة 2
 .11، ص 7117ىل، الرباط: طوب بريس، حممد دمحان، دينامية القبيلة الصحراوية يف املغارب بني الرتحال واإلقامة: دراسة سوسيوأنثروبولوجية حول أوالد بالسباع، الطبعة األو  3
 .9، ص7117بري العنف يف اجملتمع الصحراوي، الرباط: دار أيب رقراق للطباعة والنشر، السلطة وتد : رحال بوبريك، زمن القبيلة 4
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Joachim نسمة كما توجد بيا  3000منزل وما يفوق  600ما يقارب  1865(إلى أنيا كانت تضم سنة
 .1مدارس لؤلطفال وسجن وأربعة مقابر

، واصمت فرنسا احتبلليا التدريجي لممغرب 1912بعد توقيع المغرب التفاقية الحماية سنة  
في إطار عممية تطويع األطمس الصغير، لكن الوجود الفرنسي كان  1934فضمت منطقة واد نون سنة 

اجيا ضمن مناطق المراقبة العسكرية. ىذه المناطق لم تحظ ذا تأثير محدود عمى المدينة بسبب اندر 
باالىتمام من قبل الفرنسيين كما كان األمر بالنسبة لمناطق المراقبة المدنية وىو ما يفسر عدم استثمار 
المستعمر في البنيات التحتية التي اقتصرت عمى بعض الطرق ونقاط المراقبة العسكرية لضمان السيطرة 

 عمى المجال.
عد االستقبلل، سيتأكد دور مدينة كمميم في التنظيم المجالي لمنطقة واد نون حيث أصبحت ب 

المدينة مقصدا لميجرة خصوصا من المجاالت شبو الصحراوية قبل أن تصبح عاصمة لجية كمميم 
 .2015واحتفظت بنفس المكانة عند مراجعة ىذا التقسيم سنة  1996السمارة في التقسيم الجيوي لسنة 

 البنيات االجتماعية واالقتصادية : طمب الثانيالم
شكمت القبيمة ولقرون متواصمة الوحدة السياسية واالجتماعية األساسية داخل مجال الصحراء  

عموما ولذلك لم تكن منطقة واد نون استثناء، فقد توالت عمى ىذه المنطقة تشكيبلت قبمية مختمفة إلى أن 
ستطاعت بسط سيطرتيا عمى منطقة وادنون بل وتجاوزتيا إلى منطقة استقر األمر التحادية تكنة التي ا

 الساقية الحمراء. 
عمى مدينة كمميم في القرن )وىي جزء من اتحادية تكنة(  تعززت ىيمنة قبيمة آيت موسى وعمي 

ن بشكل محدود إضافة إلى مكون  التاسع عشر الميبلدي إال أن ذلك لم يمنع من وجود قبائل أخرى وا 
الذين كانوا يتمتعون بحماية الزعماء المحميين خصوصا أسرة بيروك التي لعبت دورا اقتصاديا الييود 

عجزوا ، لكن األمر لم يستمر مع أحفاده الذين عبيد اهلل أوسالم خاصة في فترة 2وسياسيا ميما في المدينة
النصف الثاني من  فرض سمطتيم عمى المجال، كما ساىمت الجوائح البيئية التى عرفتيا المنطقة في عن

وضاع األمنية وتغيير البنيات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية في تردي األ القرن التاسع عشر
 .3جنبي إلى المنطقةخزن وتزايد عمميات التسرب األمام تقوية دور المأمما فتح الباب  ،والسياسية
القائمة بعد دخولو إلى المدينة سنة لم يدخل االستعمار تغييرا كبيرا عمى البنيات االجتماعية  
، لكن بعد االستقبلل ستتحول كمميم تدريجيا إلى مركز حضري ميم بسبب ارتفاع السكان الناتج 1934

                                                           
1
 Gatell joachim, L’oued noun et tekna à la côte occidentale du Maroc, bulletin de la société géographique, paris, 

octobre 1869, p 257-287. 
نظرة على العالقة واألدوار. ضمن حممد الصايف )تنسيق(، أسرة أهل بريوك، الطبعة االوىل، الرباط: منشورات مركز النخيل للتوثيق،  : وادنون خالل القرن التاسع عشراحلسان انوزال، آل بريوك ويهود  2

 .167-177، ص 7116
، ص 7113وىل، املغرب: منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، م، الطبعة األ 1895-1816أمحد تنضافت، التسرب األورويب بالسواحل االطلسية اجلنوبية للمغرب  3

98. 
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أساسا عن اليجرة إضافة إلى التغيير المستمر في الوضع اإلداري لممدينة التي انتقمت من جماعة قروية  
بعد إقرار تقسيم جيوي جديد سنة  لمجية إلى عاصمة بيا مركز شبو حضري إلى عاصمة لئلقميم ثم

مما أثر عمى نوعية اليجرة وعمى المجال العمراني الذي شيد توسعا كبيرا خبلل العقدين  ،1996
 األخيرين.
وتوضح المعطيات المتعمقة بعدد السكان وباليجرة أىمية ودرجة التغيير الذي مس البنية  

 38140تداء من السبعينات، فقد انتقل عدد سكان مدينة كمميم من االجتماعية ليذه المدينة خصوصا اب
نسمة في اإلحصاء  118318قبل أن يصل إلى  1994نسمة في  72536إلى  1982نسمة سنة 
 نة كمميممن ساك %37.4مثبل يشير إلى أن  1982. أما بالنسبة لميجرة فإحصاء 2014المنظم سنة 

باقي عمى المولودين في مدن أخرى أو في الوسط القروي أو خارج ىي التي ولدت بالمدينة بينما يتوزع ال
  .1المغرب
تنوعت األنشطة االقتصادية المزاولة من قبل ساكنة كمميم وتمثمت في الزراعة والرعي واألنشطة  

ذا كانت األنشطة الزراعية تتم بشكل أكبر في  الحرفية )الدباغة، الحياكة، صناعة الحمي...( والتجارة. وا 
المناطق المحيطة بمدينة كمميم فإن ىذه األخيرة تميزت بدورىا التجاري الذي أىميا لتكون أىم األسواق 
األسبوعية المنظمة بالمنطقة إضافة إلى دورىا كممتقى لمقوافل التجارية، وقد تأكد ىذا الدور مع المحاوالت 

ك إلى محاولة إنشاء ميناء عمى األوروبية إلقامة عبلقات تجارية مع ساكنة المنطقة بل وتجاوزت ذل
لما حل بساحل  (Davidson) مصب واد أسكا بتعاون مع الشيخ بيروك وباقتراح من الطبيب دافيدسون

 .2ميبلدية 1836المنطقة سنة 
بعد االستقبلل، ستترافق التحوالت الديموغرافية والتوسع العمراني ونمط العيش المديني مع تغييرات  

تصادي حيث ستتراجع مساىمة القطاع الفبلحي بشكل تدريجي لصالح أنشطة مست بنية النشاط االق
 اقتصادية أخرى مثل الخدمات واإلدارة العامة والتجارة والبناء وغيرىا.

 من "الجماعة" إلى المجمس الجماعي : التدبير المحمي : المطمب الثالث
واد نون، وكان مجال كل قبيمة شكمت القبيمة الوحدة السياسية واالجتماعية األساسية في منطقة  

يتحدد بمدى قوتيا العسكرية وقدرتيا عمى مراقبة وتأمين مسارات التجارة الصحراوية العابرة لمجاليا. وألن 
مراقبة المجال التابع لمقبيمة وحمايتو من اعتداءات القبائل المجاورة يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة ألمنيا 

وكمفت أفرادا مثل "الشيخ"  "أو"آيت أربعين  سات مثل "الجماعة"ووجودىا، فقد أنشأت القبيمة مؤس
أو"المقدم" بتسييرىا كما خضعت لبعض األشخاص ذوي النفوذ االقتصادي والعسكري مثل "القايد" كتعبير 

 عن التبعية لمسمطة المركزية.

                                                           
 .16، ص 1991وزارة الدولة املكلفة بالداخلية، خمطط التنمية والتهيئة ملنطقة اجلنوب )اجلزء الشمايل(، التقرير التحليلي،  1
 .53ص  مرجع سابق،أمحد تنضافت، 2



(5172-7311)بين الحزب والقبيلة: حالة بلدية كلميم جنوب المغرب  يالتدبير المحل خبننخ المهدي الهامل  

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 15المجلد- 5172فبراير 11العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 155  

 

المجال  في الفترة االستعمارية وكذلك بعد االستقبلل، ستدخل المنطقة عيدا جديدا من تنظيم 
الترابي تميز بإدخال مؤسسات حديثة ممثمة في المجالس الجماعية التي عوضت الييئات التقميدية 

  واعتمدت أسموبا جديدا في اختيار اعضاء ىذه المجالس تخالف تمك التي سادت قبل االستعمار.

 الجماعة أو آيت أربعين : أوال 
رىا التشريعية والقضائية، وتتجمى سمطاتيا في تعتبر "الجماعة" أىم مؤسسات القبيمة نظرا ألدوا 

صبلحيات تنفيذ القرارات وتمقي التعويضات عن الجنح والجرائم المقترفة. إن ىذه الصبلحيات ال تعني 
أنيا جياز تقني محض بل إن ليا وظيفة سياسية ميمة خصوصا في مجتمع تضعف فيو السمطة 

د وتنصب نفسيا سمطة عميا داخل القبيمة، وتستمد المركزية، فيي تضع نفسيا موضع أىل الحل والعق
شرعيتيا من اختيار القبيمة ليا ومن الدين بوصفيا قائمة مقام السمطان الذي يقوم بحفظ المجتمع من 

"آيت أربعين" لدى بعض القبائل، ويختارون  ىو تتخذ الجماعة اسما آخر. 1االنحراف والفوضى والمفاسد
القادرين عمى حمل السبلح. وال تضم ىذه الييئة أربعين شخصا بالضرورة بل قد من بين الرجال البالغين 

 .2يقل العدد عن ذلك بكثير وقد يتجاوزه ليصل ستين فردا
إذا كانت "الجماعة" أو "آيت أربعين" تمثل أعمى سمطة في القبيمة متميزة بطابعيا الجماعي، فإنيا  

خ" أو "المقدم" حسب المنطقة وحسب مستوى السمطة. غالبا ما تفوض سمطتيا لفرد منيا يسمى "الشي
ويكون ىذا "الشيخ" أو "المقدم" عادة من عائمة ذات جاه ويحظى بالتوقير واالحترام وتستمر سمطتو غالبا 

ال ترتبط سمطة "الشيخ/المقدم" بالمال فقط بل بقيم أخرى مثل السن والجاه، كما يعمل عمى . و حتى وفاتو
والفصل في القضايا بعد التشاور مع "الجماعة". وتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة تدبير شؤون القبيمة 

الحرب قد تنتقل سمطات ىذا "الشيخ" إلى فرد آخر أقدر عمى تدبير ىذا الوضع وتسميو بعض القبائل 
 .3""مقدم الشر
بير شؤونيا إذا كانت "الجماعة" او "آيت أربعين" و"الشيخ" و"المقدم" مؤسسات داخمية تنتجيا لتد 

فإن القبيمة لم تكن البنية السياسية الوحيدة التي ليا نفوذ عمى المجال بل كان لمسمطة المركزية حضور 
حاولت السمطة المركزية )المخزن( خبلل النصف الثاني لمقرن التاسع وقد يقوى ويضعف حسب الظروف. 

يشكمون صمة الوصل بينيا وبين بسط سيطرتيا عمى المنطقة ولو بتعيين شكمي لقواد يمثمونيا و  عشر
ولكن نظرا لبعد المجال واندراجو ضمن "ببلد السيبة" فإنو لم يعرف "الظاىرة القايدية" التي سادت  ،القبائل

والتي يتمتع فييا القايد بسمطات واسعة  ،في مناطق عديدة في المغرب خصوصا خبلل القرن التاسع عشر
اإلمارة عمى المناطق الخاضعة ليم. وفي كمميم، سيقوم جعمت بعض الكتابات التاريخية تضفي وصف 

بتعيين دحمان كقائد إلى جانب آخرين، لكن ىذا المقب  1886السمطان الحسن األول خبلل حممتو سنة 
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كان "لقبا إداريا مخزنيا وغير نابع من سمطة اجتماعية محمية ومعترف بيا  وعمييا إجماع ]كما أنو[ لم 
 .1"اخل مجال نفوذه المباشر، كميميميستطع فرض قيادتو حتى د

 المجمس الجماعي : ثانيا 
خبلل فترة الحماية، لم تتدخل السمطات االستعمارية لتغيير البنيات القائمة إال في حدود ضيقة من  

سناد تدبيره إلى بعض الموظفين المدنيين أو العسكريين في مرحمة أولى قبل  خبلل تقسيم المجال إداريا وا 
 .2عمى إنشاء نظام لممجالس المنتخبةأن تشجع 
بعد االستقبلل، كان رىان ضبط المجال حاضرا بقوة، لذلك واصمت الدولة عممية التأطير اإلداري  

لمجاليا الترابي كما واصمت مسار تحديد اليياكل اإلدارية من خبلل تقسيم المغرب إلى عماالت ودوائر 
، وستستمر الصفة القروية 1960مس جماعي قروي سنة وجماعات. بالنسبة لكمميم، تم انتخاب أول مج

لى حدود اليوم، يكون ق 1992ليذه الجماعة إلى  د توالى حيث ستتحول كمميم إلى جماعة حضرية. وا 
تعكس دينامية التركيبة السياسية كما مجالس قروية وخمسة مجالس حضرية،  ةتعمى تدبير مدينة كمميم س

التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي شيدتيا المدينة خبلل العقود التي واإلثنية ليذه المجالس صيرورة 
 تمت االستقبلل.

 دائرة القرار المحميآليات الولوج إلى  : المبحث الثالث
لآلليات المستعممة لمولوج إلى سمك النخب المحمية وخصوصا دائرة القرار المحمي  الجزءنفرد ىذا 

المتمثمة في المجالس الجماعية ومحاولة رصد ىذه اآلليات عن طريق دراسة وصفية تحميمية تستحضر 
 .المعطيات الخاصة بأعضاء ىذه المجالس الجماعية مع أخذ مدينة كمميم كحالة

اآلليات المعتمدة لحجز مكان داخل ىذه المجالس متعددة واألدوات الموظفة تجب اإلشارة إلى أن  
في سبيل ذلك كثيرة، لكن المجال ال يتسع لتناوليا كميا وال لمتفصيل في طرق توظيفيا، لذلك سنقتصر 
عمى تناول آليتين رئيسيتين ىما القبيمة والحزب، محاولين قراءة نتائج ىاتين اآلليتين كمما أسعفتنا 

 .معطيات االجتماعية واالقتصادية والسياسيةال

 القبيمـة : المطمب األول
ال يمكن تجاوز معطى القبيمة أثناء دراسة القرار المحمي في مدينة كمميم بالنظر إلى ما أشرنا إليو  

سابقا من عممية التحول المستمر الذي تعيشو االمدينة وىي تنتقل من مجال قروي أو حضري تقميدي إلى 
  .ضري حديثآخر ح
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 القبيمة والتنظيم الحديث لمدولة : أوال
لم يعمل المستعمر الفرنسي في بداية دخولو إلى المغرب عمى إدخال تعديبلت جوىرية عمى  

التنظيم الترابي لممغرب رغم أنو كان من بين أىداف الحماية تحديث الجياز اإلداري لمدولة المغربية 
صبلح بنياتيا، بل عمل عمى تكريس  واعتمد تقسيما إداريا  المؤسسات التقميدية مع إخضاعيا لممراقبة،وا 

 .1يراعي مصالحو وأىدافو
ذات موقع حساس باعتبار وجودىا  1934كانت منطقة واد نون بعد خضوعيا لمحماية سنة  

شمال واد درعة الذي شكل حدودا طبيعية فصمت بين مناطق االستعمارين الفرنسي واإلسباني. لذلك تم 
رىا منطقة عسكرية وتم تقسيميا إلى دوائر ومراكز يديرىا ضباط يجمعون الضرائب والمعمومات اعتبا

مدينة  لقد كان مكتب الشؤون األىمية في .2االستخبارية ويؤطرون القوات المساعدة من مخازنية وغيرىم
  .جية أكاديروضمن النفوذ اإلداري لميم تابعا لدائرة تزنيت كم

اإلداري الذي أدخمو الفرنسيون فقد احتفظوا بالبنيات التدبيرية التقميدية كما فعموا رغم ىذا التنظيم  
في سائر مناطق المغرب حيث "كان ىناك عدد وافر من العناصر المغربية التي يظير أن قيادتيم لممجال 

وم بيا ضباط تكاد تكون منسوخة بشكل تقريبي من النظام القبمي، يقومون بدور الربط بين األنشطة التي يق
الشؤون األىمية وبين المراقبين المدنيين، إذ بدون دعم من أولئك األعيان، وبدون موافقة السكان لن يكون 

لكن ىذا النظام الذي كان يقوم عمى   3."بإمكان الجياز اإلداري إال أن يظل يدور في الفراغ عبثا
يقتطعون استحقاقاتيم من الضرائب  ]والذين كانوا[أشخاص ال "يكمفون السمطة المركزية شيئا يذكر 

لم يعد صالحا بل أصبح يشكل خطورة، فكان البد من ضمان شرعية جديدة عن طريق التشجيع  4"القروية
  .5عمى إنشاء نظام لممجالس المحمية المنتخبة

أنو غداة االستقبلل، برزت في المغرب فكرة مؤداىا تجاوز  (Remy Leveauيرى ريمي لوفو ) 
قبمية عن طريق الجماعة التي ستعمل عمى تعويض الروابط التقميدية بروابط تتأسس عمى المصالح البنية ال

( مما يؤدي في النياية إلى جعل التكافبلت اإلثنية …االقتصادية واالجتماعية )المدارس والمستشفيات 
عادة  .غير ذات معنى، وتكون الوسيمة إلى ذلك انتخابات الئحية لكن رىانات التحكم في المجال القروي وا 

تشكيل نخبو والحد من نفوذ القواد الذين كانوا يؤرقون السمطة المركزية قادت إلى تقطيع ترابي جديد يتكون 
وفي  .من جماعات محمية توحد مصالح اقتصادية واجتماعية من قبيل الساقية المشتركة والسوق وغيرىا
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االت شبو الصحراوية فقد تم اعتماد التقطيع المتبع أيام الحماية دون المساس واد نون كما في سائر المج
 1.بالحدود القبمية

كشف التقطيع الترابي عن المبس الذي طبع محاولة التأسيس لنخب محمية جديدة بعد االستقبلل  
مرة أخرى من خبلل تغيير العبلقة بين السمطة والمواطنين، وىو لبس ظير في اعتماد اإلطار القبمي 

تحت اسم آخر رغم أن الرغبة المعبر عنيا كانت ىي محو ىذا اإلطار. لقد بدا واضحا أن المجال القروي 
التقميدية المتعمقة بالتشاور والعمل الجماعي مقابل نظام تمثيمي يعتمد عمى مبدأ  آلياتولم يكن ليتنازل عن 

فييا المشاركون بغض النظر عن وضعيم  اإلنابة في شكمو الحديث القائم عمى عممية اقتراع يتساوى
  2.االعتباري خصوصا في ظل عدم ترافق ذلك مع أي تحوالت اقتصادية عميقة

لقد كان من نتيجة ذلك أن استمرت القبيمة ولعقود فاعبل أساسيا في القرار المحمي من خبلل  
زان القوى بين مختمف كما كانت تركيبة ىذه المجالس تعكس بوضوح مي ،حضورىا في المجالس الجماعية

وقد تكرس ىذا الواقع عندما تم الحسم لصالح اعتماد نظام االقتراع الفردي الذي عزز  .المكونات اإلثنية
بشكل كبير الطابع اإلثني لمدوائر االنتخابية حيث أصبح بإمكان "الجماعة" التقميدية التأثير في المجالس 

 3.اة ىذه المجالس بدءا من اختيار المرشحينالجماعية بشكل يبدو بديييا في جميع مراحل حي

 تطور حضور القبيمة في المجمس الجماعي في كمميم :ثانيا
سنحاول في ىذا المطمب إبراز حضور القبيمة من خبلل مؤشر االنتماء القبمي لرؤساء المجالس  

واألعضاء وتطور ىذا االنتماء عبر المجالس المختمفة مع قراءة ليذه األرقام في ظل المعطيات 
 .قتصادية لممدينةاالجتماعية واال

 :االنتماء القبمي لرؤساء المجالس -أ
فمو، فإن االنتماء القبمي لرؤساء المجالس الجماعية لم يخرج عن إطار كما يوضح الجدول أس 

حيث كان الرئيس ينتمي إلى اتحادية تكنة خبلل المرحمة  ،تجمعين قبميين كبيرين ىما تكنة وآيت باعمران
 ،قبل أن تنتقل ىذه الرئاسة إلى آيت باعمران ابتداء من المجمس الجماعي التاسع 2003و  1960بين 

 .واستمر ذلك إلى اليوم
بالنسبة لممرحمة التي ىيمنت فييا اتحادية تكنة عمى رئاسة المجمس الجماعي، فقد كانت أغمب  

حيث ترأست ثبلث  2003و 1977ىذه الفترات من نصيب قبيمة أزوافيط خصوصا في الفترة بين 
 .مجالس
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  االنتماء القبمي لرؤساء المجالس الجماعية لبمدية كمميم  : جدول

االنتماء القبمي لرئيس  الفترة المجمس الجماعي
 المجمس

 آيت زكري )تكنة( 1964-1960 المجمس الجماعي األول
 أزوافيط )تكنة( 1976-1972 الرابع المجمس الجماعي

 أزوافيط )تكنة( 1983-1977 المجمس الجماعي الخامس
 آيت موسى وعمي )تكنة( 1992-1983 المجمس الجماعي السادس
 أزوافيط )تكنة( 1997-1992 المجمس الجماعي السابع
 أزوافيط )تكنة( 2003-1997 المجمس الجماعي الثامن
 آيت باعمران 2009-2003 المجمس الجماعي التاسع
 آيت باعمران 2015-2009 المجمس الجماعي العاشر
المجمس الجماعي الحادي 

 عشر
 آيت باعمران اليوم -2015

 5171 المصدر: بحث ميداني 

قد يبدو التفسير المستند إلى المعطيات التاريخية والديموغرافية منطقيا بالنظر إلى أن مدينة كمميم  
كانت ولقرون مجاال خالصا التحادية تكنة، وبالتالي فإن وصول أحد أفرادىا إلى رئاسة المجمس الجماعي 

نذ السبعينات والتي لم تتوقف إلى ليس إال تحصيل حاصل، كما أن موجات اليجرة التي شيدتيا المدينة م
اليوم كان ليا األثر الواضح عمى التركيبة الديموغرافية، وىو ما يبدو جميا في تحول الرئاسة من تكنة إلى 

 .آيت باعمران خصوصا وأن موجات اليجرة األولى كانت من مناطق ىذه التجمع القبمي أساسا
غير في رئاسة المجالس، كما يمكن أن نعتبر أن إن المدخل الديموغرافي قد يفسر جزئيا ىذا الت 

بما يقتضيو ذلك من  –والذي استمر تأثيره إلى غاية نياية التسعينات  -الطابع القروي لممجال 
لكن العامل  ،اصطفافات إثنية قد يكون عامبل مساعدا عمى فيم التموقعات داخل ىذه المجالس

في ظل المعطيات التفصيمية المتعمقة باالنتماءات القبمية الديموغرافي واإلثني يفقد قدرتو عمى التفسير 
 .ألعضاء المجمس بعد أن أصبح المجمس الجماعي حضريا وىو ما توضحو الفقرة الموالية

 :توزيع االنتماء القبمي ألعضاء المجالس -ب

مدينة يقدم الجدول الموالي تفصيبل لتوزيع أعضاء المجالس الجماعية التي تعاقبت عمى تدبير  
  .كمميم استنادا إلى االنتماء القبمي
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 توزيع أعضاء المجالس الجماعية حسب االنتماء القبمي : جدول
عدد أعضاء  الفترة

 المجمس
المنتمون 
 إلى تكنة

المنتمون إلى 
 قبائل أخرى آيت باعمران

1977-1983 21 15 5 1 
1983-1992 21 15 5 1 
1992-1997 25 20 3 2 
1997-2003 31 23 7 3 
2003-2009 33 16 4 13 
2009-2015 35 18 8 9 
 13 9 17 39 اليوم -2015

 5171المصدر: بحث ميداني    

يتبين من خبلل قراءة األرقام الواردة في الجدول أعبله أن اتحادية تكنة حازت عمى أغمبية  
حيث لم تستطع ىذه  ،2003أعضاء المجالس الجماعية منذ تأسيس جماعة كمميم إلى غاية سنة 

االتحادية المحافظة عمى ىذه الوضعية سوى في مجمس واحد منذ ذلك التاريخ وأصبحت المكونات اإلثنية 
 األخرى مجتمعة تحوز أغمبية أعضاء المجمس. 

أصبح أثر اليجرة باديا عمى التركيبة السكانية، فالتطور الذي عرفتو مدينة كمميم خصوصا عمى  
جعميا مركز جذب لمسكان، كما أن وجودىا في نياية المجال الشبو الصحراوي الواحي المستوى اإلداري 

الممتد عمى طول جنوب سمسمة جبال األطمس الصغير، جعل منيا أحد المنافذ الميمة لميجرة القروية 
 المنطمقة من ىذه المناطق.

كثير، وىو ما تعكسو تبين األرقام أن موجات اليجرة التي تمت ىجرة آيت باعمران كانت أقوى ب 
البيانات المرتبطة بالمنتخبين الذين ال ينتمون إلى اتحاديتي تكنة وآيت باعمران، إضافة إلى درجة التمدن 

 والتمايز االجتماعي التي لم تعد تبالي باالنتماءات اإلثنية.

توزيع االنتماء داخل اتحادية تكنة : -ج  
الخاصة بأربعة قبائل من مجموع قبائل اتحادية تكنة نكتفي في ىذه الفقرة بمقارنة المعطيات  

أزوافيط وآيت لحسن وأيتوسى وآيت موسى وعمي، وذلك لؤلدوار التاريخية ليا في المنطقة. ويقدم  : وىي
الجدول التالي نصيب كل قبيمة من أعضاء المجالس المحمية المتعاقبة عمى بمدية كمميم خبلل الفترة 

 م.إلى اليو  1977الممتدة من 
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 توزيع األعضاء المنتمين إلى اتحادية تكنة حسب القبيمة  : جدول
 آيت موسى وعمي آيتوسى آيت لحسن أزوافيط الفترة

1977-1983 3 4 2 5 
1983-1992 6 3 1 5 
1992-1997 8 5 3 3 
1997-2003 3 4 7 4 
2003-2009 7 4 2 2 
2009-2015 6 4 5 2 
 1 4 4 3 اليوم -2015

 5171المصدر: بحث ميداني          

يبين الجدول أعبله أن المعطيات المتعمقة بحصة كل قبيمة ال تساعد عمى تفسير سبب حصول  
فقد  ،2003و 1972قبيمة أزوافيط مثبل عمى رئاسة أربعة مجالس من بين خمسة خبلل الفترة الممتدة بين 

( بينما خسرت ىذه الرئاسة في 3ىا لم يتجاوز )فازت برئاسة المجمس القروي الخامس رغم أن عدد مقاعد
( مقاعد، قبل أن تستعيدىا في المجمسين السابع 6المجمس الموالي رغم أنيا جاءت عمى رأس الترتيب ب )

ىناك كما أن  .وىو ما يطرح السؤال حول طبيعة األدوات واالستراتيجيات الموظفة في سبيل ذلك ،والثامن
مثل غياب قبيمة آيت لحسن عن رئاسة المجالس الجماعية حيث لم يسبق  أسئمة أخرى تفرض نفسيا بقوة

 ليا أن حازت ىذا الموقع ولو مرة واحدة رغم وزنيا العددي ودورىا التاريخي في المجال.

 الحزب : المطمب الثاني
لم تكن مدينة كمميم لتنأى عما كانت تمور بو الحياة السياسية عموما والحزبية خصوصا منذ  
لى اليوم، فقد كانت التركيبة الحزبية لمختمف المجالس تعكس بوضوح ذلك التأثر بالنظر إلى االستق بلل وا 

أنيا كانت منذ البداية مركزا حضريا ناشئا ومييكبل لمحيطو القروي، كما أنيا كانت مثل سائر المراكز 
 لحضرية.الحضرية بالمغرب مجاال لتحوالت اجتماعية عميقة ومركز جذب لميجرة القروية وا

يمكن رصد حضور األحزاب من خبلل فحص االنتماء السياسي لرؤساء المجالس وحصة  
األحزاب من ىذه المجالس إضافة إلى التوزيع السوسيومينى لممنتخبين باعتباره تعبيرا عن التحوالت 

 االجتماعية واالقتصادية خصوصا وأن الظاىرة الحزبية في المغرب ىي ظاىرة حضرية أساسا.

 االنتماء الحزبي لرؤساء المجالس الجماعية: أوال
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حصل حزب االستقبلل عمى رئاسة أول مجمس جماعي لمدينة كمميم، وىي نتيجة تبدو متسقة مع  
عكس  1"المعطيات السياسية لتمك الفترة، فقد كان ىذا الحزب ىو "حزب المقاومة صاحبة الصيت الشائع

 المستوى من الرصيد.األحزاب األخرى التي لم تكن تتوفر عمى نفس 

تجدر اإلشارة في نفس الوقت إلى أن الفائز بالمقعد البرلماني عن كمميم في تمك الفترة كان ىو  
يعكس الصراع القائم غداة االستقبلل  ، وىو ما2أبو زيد دحمان صديق أحرضان وممثل الحركة الشعبية

 بعد شكل النظام السياسي. بين السمطة المركزية والحركة الوطنية في مرحمة لم يستقر فييا
تناسب والشروط السياسية السائدة في المغرب، ت، فإن رئاسة المجالس الجماعية س1972أما منذ  

فقد شيدت بداية السبعينات تأسيس حزب التجمع الوطني لؤلحرار وىو حزب يصنف ضمن دائرة 
، واستمر ىذا 1972تمت دستور "األحزاب اإلدارية" حيث حصل عمى المرتبة األولى في االنتخابات التي 

الحزب في تصدر النتائج إلى بداية الثمانينات حيث سيخمفو "حزب إداري" آخر ىو االتحاد الدستوري 
 سيطبع الحياة السياسية خبلل العقدين المواليين.

بالنسبة لمدينة كمميم، سيفوز التجمع الوطني لؤلحرار برئاسة المجمسين الجماعيين الرابع  
( ثم سيعقبو االتحاد الدستوري عمى رأس المجمسين 1983-1977( والخامس )1972-1976)

 (.1997-1992( والسابع )1992-1983الجماعيين السادس )
خيرة من القرن العشرين، عرف المغرب حركية سياسية أدت بعد تعديمين خبلل العشرية األ 

األخيرة إلى الحكومة في إطار ما دستوريين وبعد مفاوضات بين القصر وأحزاب الكتمة إلى وصول ىذه 
وألن أحزاب الكتمة ىي أحزاب حضرية باألساس فقد استطاعت أن تحقق نتائج جيدة عمى  ،عرف بالتناوب

مستوى البمديات، ومن بين ىذه البمديات بمدية كمميم حيث سيحوز حزب االتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية 
 إلى اليوم.  1997رئاسة المجمس منذ سنة 

  دور األعيان في الوصول إلى القرار المحميثانيا: 
حزاب التي تناوبت عمى رئاسة المجالس الجماعية لمدينة كمميم، فإن لتنوع الظاىر في األرغم ا 

القراءة المتأنية لؤلسماء التي تناوبت عمى ىذه الرئاسة تسائل بقوة دور األعيان أوال ثم دور األحزاب ثانيا، 
يعبر عن تمايزات إيديولوجية واجتماعية تتمظير من خبلل تركيبة ىذه المجالس أم أن  وما إذا كان تغيرىا

األمر ال يعدو أن يكون تأقمما لؤلعيان أو توظيفا ليم حسب الشروط السياسية لمحظة؟ ال يمكن تجاوز 
بير و المحمي، لما لعبوه من دور كأظاىرة األعيان أثناء دراسة القرار سواء عمى المستوى الوطني 

. ويمكن تعريف األعيان بأنيم تمك النخبة المحمية المستقمة عن الدولة عمى خصوصا في المجال القروي
المستوى اإلداري والوظيفي مع بقاء االرتباط العضوي والمصالحي بيا، وىي فئة تممك القدرة عمى صناعة 
                                                           

 .775رميي لوفو، مرجع سابق، ص   1
 .131رميي لوفو، مرجع سابق ، ص   2
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والمادي وعمى عبلقات الزبونية وتصريف القرار المحمي والدولتي اعتمادا عمى نفوذىا ورأسماليا الرمزي 
 .1والمصمحة

إذا كان مصطمح األعيان يبدو أكثر اتساقا مع البيئة القروية أو البيئة الحضرية التقميدية، فإن ىذا  
المصطمح يصبح أكثر التباسا في ظل التحوالت المجالية الراىنة التي تمس البنيات االقتصادية 

 اقتصادي الذي نشأت فيو. -تناسب واقعيا السوسيوواالجتماعية، وفي ظل ظيور نخب جديدة 
شكل األعيان إحدى األدوات الرئيسية لؤلحزاب خصوصا "اإلدارية" منيا في تحقيق نتائج  

انتخابية، لذا فقد كانوا محط منافسة كبيرة بين ىذه األحزاب، وسنجد أن نفس الشخص الذي كان يرأس 
رار ىو نفسو الذي سيرأس ىذا المجمس باسم االتحاد الدستوري بمدية كمميم مثبل باسم التجمع الوطني لؤلح

 ، بل إن جزءا من المنتخبين كان أيضا معنيا بيذه الممارسة.وال يقتصر األمر عمى األعيان فقطالحقا. 
لم تسمم أحزاب المعارضة سابقا من توظيف ظاىرة األعيان خصوصا بعد تولييا تدبير الشأن  

ماضي، لكن المجال ال يتسع لمتفصيل في أسباب االستعانة باألعيان رغم تناقض العام منذ نياية القرن ال
ذلك مع مرجعيتيا االيديولوجية وخطابيا السياسي، وتقدم بمدية كمميم مرة أخرى مثاال واضحا لدور 

 "األعيان الحضريين" في بقاء حزب معين عمى رأس المجمس الجماعي ألكثر من ثبلث واليات متتابعة.

   تطور تمثيمية "األحزاب اإلدارية" و"األحزاب االحتجاجية"   ثالثا:
مفيدا في ظل التطورات التي  حزاب االحتجاجية"حزاب اإلدارية" و"األال يبدو التمييز بين "األ 

عرفيا المشيد السياسي المغربي خصوصا خبلل العقدين األخيرين وما شيدتو ىذه األحزاب من تحوالت، 
مجديا بالنسبة لمفترة التي سبقت ذلك نظرا لكونو يعكس ميزان القوى بين الفرقاء لكنو تمييز يبقى 

إضافة إلى كون "األحزاب االحتجاجية" كانت ىي المعبر عن الفئات المقصية في المجال  ،السياسيين
ي الحضري بينما كانت "األحزاب اإلدارية" ممثبل لييمنة السمطة وتوظيفيا لمبنيات التقميدية لمتحكم ف

 مخرجات العممية السياسية.
يبين الشكل الموالي تطور حصة كل من "األحزاب اإلدارية" و"األحزاب االحتجاجية" من أعضاء  

إلى اليوم. ويندرج ضمن األحزاب اإلدارية كل من حزب  1977المجالس الجماعية لبمدية كمميم من 
الحزب الوطني الديموقراطي والحركة الوطنية التجمع الوطني لؤلحرار واالتحاد الدستوري والحركة الشعبية و 

الشعبية، بينما تضم األحزاب االحتجاجية كبل من حزب االستقبلل واالتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية 
 والتقدم واالشتراكية ومنظمة العمل الديموقراطي والمؤتمر االتحادي والحقا حزب العدالة والتنمية.

                                                           
 .78-77، ص 7119أسئلة التنمية املؤجلة، الطبعة األوىل، سال، دفاتر احلرف والسؤال،  : عبد الرحيم العطري، حتوالت املغرب القروي  1
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 واالحتجاجية من أعضاء المجالس الجماعية لبمدية كمميمتطور حصة األحزاب اإلدارية 

 
 5171المصدر: بحث ميداني         

 والحزبي لممنتخبين:  االنتماء السيوسيومهني رابعا:
مى تقدم المعمومات الخاصة باالنتماء السوسيوميني ألعضاء المجالس الجماعية المتعاقبة ع 

عن تطور البنية االقتصادية واالجتماعية ليذه المدينة وانتقاليا التدريجي  تسيير بمدية كمميم صورة واضحة
 من مجال يغمب عميو الطابع القروي إلى آخر حضري.

بما  1983-1977كانت فئتا التجار والفبلحين ىما الغالبتان عمى المجمس الجماعي لفترة  
فين اثنين ومقاول، لكن ىذا التوزيع سيشيد عضوا بينما تتوزع المقاعد الثبلثة الباقية بين موظ 18مجموعو 

تحوال تدريجيا يتناسب وتغير النشاط االقتصادي بالمدينة وكذلك وضعيا اإلداري حيث ستتراجع فئة 
بينما ستحافظ فئة التجار عمى  ،الفبلحين وستتقدم فئة الموظفين ومين المحاماة والطب وفئة المقاولين

 موقعيا مع تسجيل تراجع بسيط.
مت مدينة كمميم من مركز حضري في بداية الستينات إلى عاصمة إلقميم كمميم ثم إلى انتق 

السكان تطمب من الدولة رفع مستوى التأطير عدد عاصمة لمجية، وىو تحول ترافق مع ارتفاع سريع في 
ما جعل المدينة تضم  ،الترابي وتوفير الخدمات الصحية والتعميمية واإلدارية واالستثمار في البنيات التحتية

قميمية ومقرات لوكاالت ومؤسسات  مستويات عديدة  لكل المصالح الخارجية من مديريات جيوية وا 
 عمومية عديدة.

كان من نتائج ىذه الترقية المتوالية لممدينة أن أصبحت قبمة لفئة واسعة من الموظفين كما  
سكان في توسع مين مثل التجارة والمحاماة ساىمت متطمبات النشاط االقتصادي وضرورة تمبية حاجات ال

نشاء الشركات، وىو ما انعكس بشكل واضح عمى التركيبة السكانية التي أصبحت حضرية أكثر  والطب وا 
فأكثر من خبلل تراجع مساىمة النشاط الفبلحي لصالح األنشطة التجارية والصناعية واإلدارية، ولم تكون 

 ى الييئات التمثيمية ومنيا المجمس الجماعي لممدينة.ىذه التحوالت لتمر دون أن تنعكس عم
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 تطور الفئات المهنية ألعضاء المجالس الجماعية لمدينة كمميم

 
 5171المصدر: بحث ميداني  
أما فيما يخص االنتماء الحزبي لمفئات المينية الممثمة داخل المجمس الجماعي فتختمف باختبلف  

الفئة والفترة، إذ تبين اإلحصائيات أن فئة التجار كانت تختار االنضواء تحت لواء "األحزاب اإلدارية" قبل 
( حيث 2009-2003ع )( والتاس2003-1997أن يبدأ التحول ابتداء من المجمسين الجماعيين الثامن )

أن تميل الكفة لصالح ىذه األخيرة في  إلىستتقارب تمثيمية "األحزاب اإلدارية" و"األحزاب االحتجاجية"  
المجالس الموالية، وقد يفسر ذلك بالمنطق البراغماتي ليذه الفئة التي تسعى دائما لمحفاظ عمى مصالحيا 

 عن طريق القرب من صناع القرار.
 لحزبي لممنتخبين من فئة التجارتطور االنتماء ا

 
 5171المصدر: بحث ميداني              

ويتطابق االتجاه العام لمتجار مع مثيمو لدى الموظفين إذ كانت غالبية المنتخبين منيم موالية  
حيث ستصبح في صف األحزاب االحتجاجية مع اإلشارة إلى تقارب  1997لؤلحزاب اإلدارية حتى سنة 

 من األحزاب في أغمب المجالس الجماعية.حصص الصنفين 
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 تطور االنتماء الحزبي لممنتخبين من الموظفين

 
 5171المصدر: بحث ميداني  

أما بالنسبة لفئة المحامين واألطباء فقد كانت في جميع المجالس في صف األحزاب االحتجاجية 
بين صنفي األحزاب، وىو توزيع منسجم مع  بشكل متساوباستثناء المجمس الحالي حيث تتوزع ىذه الفئة 

األدوار التي لعبتيا ىذه الفئات خبلل مشيد ما بعد االستقبلل كما يتوافق مع االنحيازات الطبقية 
 واإليديولوجية ليذه الفئات التي تصنف عادة ضمن الطبقة المتوسطة.

  اتمــةخال
التي تحتكر قدرا ميما من الرأسمال تتشكل النخب عبر الزمان والمكان من تمك األقمية العددية 

الرمزي والمادي الذي تبرر بو موقعيا وتوظفو في الحفاظ عمى مكانتيا، سواء عن طريق توريث ىذا 
الرأسمال لممنحدرين منيا أو بفتح الباب أمام أفراد من فئات أخرى أقل مكانة لكنيم راكموا ما يكفي لجعميم 

 يمتحقون بيذه النخبة. 
ب أسماء وأشكاال تختمف باختبلف البيئات التي تحتضنيا وباختبلف مجاالتيا، تتخذ ىذه النخ

ويتمكنوا  ،ومنيا نخب التدبير المحمي التي استطاع أفرادىا بفضل آليات عديدة أن يحجزوا مكانا داخميا
ت بالتالي من صناعة القرار أو عمى األقل التأثير فيو. وألن البيئة محدد أساسي في نوع النخب وأدوا

الولوج إلييا فبل يمكن تجاوزىا أثناء دراسة النخب كما ال يمكن التوصل إلى فيم أفضل دون تتبع تطورىا 
 عبر الزمان وتطور اآلليات المستخدمة لولوجيا.

نحو مجتمع وبالنسبة لمدينة كمميم، فإن التأمل في تطور المجالس المحمية فييا يبين أن االنتقال 
ات االجتماعية يدور النخب الحزبية  باعتبارىا التعبير األمثل عن التراتبحضري يقتضي ترسيخا أكبر ل

المعطى الحديثة، كما يقتضي تراجع الفعل السياسي المستند عمى االنتماء القبمي لنفس السبب. لكن 
السياسية ومؤسسات الوساطة مع الحفاظ عمى البنيات  السياسي العام المتميز باالحتواء المستمر لؤلحزاب

تقميدية باعتبارىا مصدرا من مصادر مشروعية النسق السياسي القائم، أدى إلى ظيور ما يمكن تسميتو ال
يمتمكون رأسماال ماديا يغطي عمى ما يقتضيو الوصول إلى ىذه المجالس من رصيد "أعيانا حضريين" 
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حزاب فييا األ ، بل إن ىؤالء األعيان استطاعوا حجز مكان ليم داخل النخب الحزبية بماسياسي ورمزي
 االحتجاجية.

جيزة التمثيمية المحمية ومدى تعبيرىا عن إن ىذا الوضع يثير تساؤالت عديدة حول مشروعية األ
الوقع االجتماعي وقدرتيا عمى الدفع بعجمة التنمية في ظل أزمة الثقة التي تسم المشيد السياسي المغربي 

 سواء عمى المستوى الوطني أو المحمي.

 : المراجع
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 الطفل حقوق اتفاقية تطبيق عمى الدولية الرقابة
International  control on the implementation of CRC 

 -أ -أستاذ محاضر / مبروؾ جنيدي د                                                   
 رئ/الجزابسكرة -حمد خيضرمجامعة                                                                       

    djenidi.mabrouk@yahoo.fr:البريد االلكتروني
 الممخص:

تكفؿ االحتراـ الالـز  خاصة وحماية قانونية مناسبة ى عنايةتتعمؽ بفئة ىي بحاجة إل يا، كونبالغة اتفاقية حقوؽ الطفؿ أىمية حتؿت     
 ...السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،المدنية و  :المياديف جميع فيالطفؿ  حقوؽل

براز آليات الرقابة عمى تطبيؽ أحكاميا وفقا إلجراءات       دولية تتمثؿ في  تطبيؽويتـ التركيز في ىذا المقاؿ عمى التعريؼ بيذه االتفاقية، وا 
 الممحؽ باالتفاقية. الثالث نظاـ التقارير، وكذا نظامي الشكاوى والتحقيؽ المذيف اعتمدا بموجب البروتوكوؿ 

 الكممات المفتاحية:
 إجراءات الرقابة -لجنة حقوؽ الطفؿ -الرقابة الدولية  -حقوؽ الطفؿ -اتفاقية حقوؽ الطفؿ  -

Abstract 

The convention on child’s rights has a great importance because it is concerned with a category that need a 
particular attention and legal protection which ensures that rights of child in all areas : civil, political , 
economic , social ,cultural are respected . 

            In this article, the focus is on defining the convention , highlighting the oversight mechanisms on 
the application of its provisions with the international procedures that is the reporting system and also the 
complaints and investigation system adopted under the third protocol of the convention . 

Keywords:  Convention on the rights of child(CRC) - Child rights- International  control. - Procedures 
international  control- Committee On the right  of the child. 

:مقدمة  

، يفكبير عناية واىتماـ يتعمؽ بفئة عمرية حساسة تحتاج إلى  ألنو ؛كبيرةيكتسي موضوع الطفولة أىمية      
سبحانو اهلل حيث قاؿ  ،مخموقاتوسائر ففضال عف كوف الطفؿ كائف بشري شممو التكريـ الرباني بتفضيمو عمى 

الطيبات وفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا ي آدـ وحممناىـ في البر والبحر ورزقناىـ مف ن"ولقد كرمنا ب وتعالى:
إلى التي ىي بحاجة  ةالنواة األولى والحمقة الضعيف عدالطفؿ ي ىذا ، فإفمف سورة اإلسراء( 70)اآلية . تفضيال"

 .حقوقوالالزمة واحتراـ كافة  مع واجب تعيده بالحماية ،وتنشئة شاممةدعـ 
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مؤكدة عمى ىذه الحقيقة جاءت العديد مف اإلعالنات واالتفاقيات الدولية  في كوف مف ثمة فال غروو        
لسنة  اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف نذكر مف ذلؾ، بالدعوة الصريحة والواضحة لحماية حقوؽ ىذا الطفؿ

لمحقوؽ )العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والعيد الدولي  1966الصادريف سنة ، والعيديف الدولييف1948
 (1989)،...وصوال إلى صدور االتفاقية الدولية الخاصة بحقوؽ الطفؿاالقتصادية واالجتماعية والثقافية(

 والمدعومة بثالثة بروتوكوالت اختيارية.
في ميمتو األساسية والذي تتمثؿ  -لجنة حقوؽ الطفؿ -ولئف نصت ىذه االتفاقية الدولية عمى جياز رقابي     
 ؿمف خالأكثر إجراءات الرقابة وعضد دعـ ارير ودراستيا، فإف البروتوكوؿ االختياري الثالث قد بتمقي التق القياـ

أو ما يسمى  كذا نظاـ التحقيؽو   - شكاوى الدوؿ وشكاوى األفراد - نظاـ الشكاوى بنوعيوكؿ مف نص عمى ال
  .ب: "تقصي الحقائؽ"

 :أهمية الدراسة
 مف خالؿ: أيضاكر أعاله، فإف أىمية ىذه الدراسة تتجمى باإلضافة إلى ذ        

يظؿ دائما بحاجة إلى المزيد مف البحث  - بصورة عامة -أف موضوع حماية حقوؽ الطفؿ -
والدراسة، خصوصا وأنو يتعمؽ بفئة مف المجتمع تحتاج إلى نوع خاص مف العناية والرعاية، 

. وىذا فضال عمى أف بنفسيا والدفاع عف حقوقياعاجزة عف التكفؿ فئة ضعيفة و  ىذه الفئة كوف
 حسف تنشئتو.أف ن  طفؿ اليـو ىو بال شؾ رجؿ المستقبؿ الذي ينبغي 

 أف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تعد بمثابة الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ، سواء مف حيث ما تضمنتو -
نيا في أي مف ىذه االتفاقية مف حقوؽ غاية في الشموؿ واألىمية لـ يتـ التطرؽ لمكثير م

واالتفاقيات السابقة،  أو مف خالؿ ما جاءت بو ىذه االتفاقية مف وسائؿ وآليات  تاإلعالنا
 لمرقابة عمى أحكاميا، وبالتالي حماية حقوؽ الطفؿ بالشكؿ المطموب.

جراءاتيا مف فائدة  - ما ت سيـ بو آليات الرقابة التي جاءت بيا ىذه االتفاقية بمختمؼ صورىا وا 
 فؿ، خصوصا في حماية حقوقو والسعي لتجسيد ذلؾ عمى أرض الواقع.لصالح الط

الثالث الممحؽ بيذه االتفاقية مف إجراءات جديدة تمثمت في كؿ مف  ؿما جاء بو البروتوكو  -
جراءات  -وال شؾ -نظاـ الشكاوى ونظاـ التحقيؽ، وىي إضافة ميمة ت سيـ  في تدعيـ آليات وا 

    الرقابة عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ.
 :أهداف الدراسة

 مي:مكف إيجاز أىداؼ ىذه الدراسة في ما يي      
وما لحقيا مف  يامضمونتيا و نشأمف حيث ظروؼ  االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ عمى ؼالتعر   -

 .بروتوكوالت
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براز مدى فعالية اآلليات الرقابية  الوقوؼ عمى صور الرقابة - المعتمدة في ىذه االتفاقية وا 
 ىذه االتفاقية لتجسيد حقوؽ الطفؿ.المعتمدة في 

 إشكالية الدراسة:
يدفعنا إلى طرح إشكالية ىذه الدراسة إف البحث في موضوع الرقابة الدولية عمى تطبيؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ      

 في التساؤؿ المحوري التالي:
 ؟  حقوؽ الطفؿاتفاقية تطبيؽ أحكاـ ل المعتمدة ما مدى فعالية آليات الرقابة -              

 البحث: اتفرضي
 حقوؽفي حماية  دوره  يؤدي الجياز الرقابي التي جاءت بو االتفاقية )لجنة حقوؽ الطفؿ( -

 .الطفؿ
 يرتبط تجسيد حماية حقوؽ الطفؿ بمدى فعالية آليات الرقابة التي جاءت بيا االتفاقية. -
الطفؿ في تدعيـ الرقابة عمى ىذه ساىـ البروتوكوؿ االختياري الثالث الممحؽ باالتفاقية لحقوؽ  -

 االتفاقية.
 الدراسات السابقة:

، وبأوجو الرقابة المختمفة عمى حقوؽ حقوؽ الطفؿمف الدراسات السابقة التي اىتمت بىناؾ العديد مع أف      
 ى بعض مماإلاإلشارة  مكنني ي فإنو نطاقيا حقوؽ الطفؿ بصورة خاصة. ضمفاإلنساف بصورة عامة والتي يدخؿ 

 ما يمي:في ىذا الصدد  اطمعت عميو
الصادر التطبيؽ الدولي التفاقيات حقوؽ اإلنساف، بعنواف  إبراىيـ عمي بدوي الشيخ كتاب لػ:  -

، وىي دراسة شاممة، غير أف الالفت فييا ىي 2008 في سنة القاىرةب دار النيضة العربيةعف 
، ومف ضمنيا اإلشارة التفاقية حقوؽ التعرض بالدراسة الدقيقة ألجيزة وآليات الرقابة المختمفة

 الطفؿ.
دراسة لػ: ماىر جميؿ أبو خوات، بعنواف الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ، صادرة عف دار  -

، وتركز ىذه الدراسة عمى التفصيؿ في حقوؽ الطفؿ، 2008النيضة العربية بالقاىرة  في 
 وكيفية حمايتيا.

حقوؽ الطفؿ دراسة مقارنة بيف القانوف الدولي  دراسة لػ: منتصر سعيد حمودة،  بعنواف حماية -
. 2010العاـ والفقو اإلسالمي، وىي صادرة عف دار الفكر الجامعي باإلسكندرية، صادرة في 

وقد جاءت ىذه الدراسة شارحة ومفصمة لحقوؽ الطفؿ. ومع أف الدراسة مف حيث طرح 
يا انفردت بطرح التصور مضموف الحقوؽ ىي شبيية مع  دراسة ماىر جميؿ أبو خوات إال أن

 اإلسالمي لفكرة حقوؽ الطفؿ مشيرة إلى الحماية الجنائية ليا.
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دراسة لػ: وفاء مرزوؽ بعنواف حماية حقوؽ الطفؿ في ظؿ االتفاقيات الدولية، صادرة عف  -
منشورات الحمبي الحقوقية. وقد تتبعت في دراستيا حقوؽ الطفؿ في كؿ المواثيؽ واالتفاقيات 

 الدولية.
 :المنهج المتبع

، ومعالجة اإلشكالية المطروحة ، وبغية الوصوؿ إلى أىداؼ ىذه الدراسةالموضوع المعالج ةاستنادا إلى طبيع     
التعرؼ عمى مختمؼ جوانب في  التي ت سيـ مف األدوات األساسيةي عد فقد اتبعت المنيج الوصفي باعتباره 

اإلجراءات التي تقـو بيا تتبع  ، أو مف خالؿعمميا دقيقاوصؼ حقوؽ الطفؿ وصفا الموضوع، سواء مف حيث 
المنيج عمى  عتماداال. كما تـ وما توصمت إليو مف حقائؽ ونتائج لجنة حقوؽ الطفؿ في أداء دورىا المنوط بيا

االتفاقية أو البروتوكوالت  نصوصبعض  دراسة ، خصوصا فيمقتضيات الموضوع  استدعتوالتحميمي الذي 
 .تحميمياو  الممحقة بيا

  :خطة الدراسة
 :في النقطتيف التاليتيف إلى ذلؾ تطرؽأ الدراسة ارتأيت أف معالجة إشكاليةغية ب     

 التعريؼ باتفاقية حقوؽ الطفؿ أوال:  
 ظروؼ نشأة االتفاقية  -1
 مضموف االتفاقية -2
 موقؼ الجزائر مف ىذه االتفاقية -3

 آليات تطبيؽ أحكاـ االتفاقية ثانيا:  
 بالرقابة عمى تطبيؽ االتفاقية الجياز المعني -1
 إجراءات الرقابة عمى تطبيؽ االتفاقية -2

 أوال: التعريف باتفاقية حقوق الطفل
مف قبؿ المجتمع الدولي  كبيرتيفتعد االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ مف االتفاقيات التي لقيت اىتماما وعناية      
قد ف واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، السياسي والمدني اسية ذات الطابعشممت حقوؽ الطفؿ األس والتي ،برمتو

تيا ظروؼ نشأل سأتطرؽ بيذه االتفاقيةلمتعريؼ . و صادقت عمييا أو انضمت إلييا الغالبية العظمى مف الدوؿ
 .وموقؼ الجزائر منيا ومضمونيا

 ظروف نشأة االتفاقية -1
لمحديث عف الظروؼ التي نشأت في خضميا اتفاقية حقوؽ الطفؿ، رأيت مف الواجب أف أتطرؽ إلى أسباب      

 نشأة ىذه االتفاقية وصوال إلى صدورىا وما تبعيا مف بروتوكوالت.
دا مف ما ينبغي اإلشارة إليو ابتداء أف حقوؽ الطفؿ بصورة عامة قد القت اىتماما متزاي: نشأة االتفاقيةأسباب  -أ

مف  وتـ إبرام ولعؿ ماقبؿ القانوف الدولي، خصوصا بعد الحرب العالمية األولى وما تمخض عنيا مف نتائج، 
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نذكر مف ذلؾ مثال:  ،كميا تصب في ىذا المنحى تتعمؽ بالحد األدنى لسف العمؿ والتي لمعمؿاتفاقيات دولية 
لتي يجوز فييا تشغيؿ األحداث في األعماؿ الصناعية، المتعمقة بالحد األدنى لمسف ا 1919( لعاـ 5االتفاقية رقـ)
بشأف الحد األدنى لمسف التي يجوز فييا تشغيؿ األحداث في األعماؿ الزراعية أو  1931( لسنة 10واالتفاقية رقـ)

 عمى ظير السفف.
عاـ صدور إعالف جنيؼ لحقوؽ الطفؿ لوقد بدا االىتماـ بضرورة حماية حقوؽ الطفؿ يتأكد أكثر مع      

بشكؿ الفت لالنتباه، خصوصا مع نشأة  1945، ثـ تزايد ىذا االىتماـ بعد ميالد األمـ المتحدة عاـ 1934
صندوؽ األمـ المتحدة لرعاية األمومة والطفولة)اليونيسيؼ(، والذي يعتبر مف الدعائـ األساسية لممساعدة الدولية 

 .1لألطفاؿ
 25/2دور آخر في ىذا االىتماـ، فقد ورد في المادة  1948لسنة  كما كاف لإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف     
بذات  عمى أنو:" لألمومة والطفولة الحؽ في مساعدة ورعاية خاصتيف، وينعـ كؿ األطفاؿ اإلعالفىذا مف 

وأكدتو بعض  ،1959"، وىو نفس المعنى الذي أكده إعالف حقوؽ الطفؿ الصادر عاـ ...الحماية االجتماعية، 
العيديف الدولييف، حيث نص العيد الدولي لمحقوؽ  يات الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف نذكر منيااالتفاق

عمى:" وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساعدة  3االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مادتو العاشرة ؼ
الصغار مف االستغالؿ جميع األطفاؿ واألشخاص والصغار دوف تمييز...ويجب حماية األطفاؿ واألشخاص 

لكؿ طفؿ الحؽ في إجراءات الحماية التي  -1عمى أف:"  24االقتصادي واالجتماعي..."، كما جاء في المادة 
كؿ طفؿ يسجؿ  -2....تمييز فعمى أسرتو وعمى كؿ مف المجتمع والدولة، وذلؾ دو  -كقاصر -يستوجبيا مركزه 

 لكؿ طفؿ الحؽ في أف تكوف لو جنسية." -3 فور والدتو ويكوف لو اسـ.
وال شؾ في أف مف بيف األسباب الرئيسية التي دفعت إلى إبراـ ىذه االتفاقية مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ      

األطفاؿ عمى امتداد العالـ، كحرمانيـ مف  المتحدة ىو حجـ المعاناة التي كانت تعيشيا أعداد كبيرة ومتزايدة مف
العمؿ في ظروؼ صعبة ومضرة بالصحة، ناىيؾ عف سوء المعاممة واالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ،  التعميـ أو

 .2بعض الجرائـ لجنوح إلى ارتكابوالوقوع في حبائؿ المخدرات، ومف ثمة ا
 والبروتوكوالت الممحقة بها صدور االتفاقية -ب

المؤرخ  44/25لقد تـ اعتماد ىذه االتفاقية بالقرار الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ:     
 .493طبقا ألحكاـ المادة  02/09/1990، وقد دخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ:20/11/1989في:
كؿ إنساف لـ يتجاوز سف الثامنة عشر، بالطفؿ وفقا لما تشير إليو المادة األولى مف ىذه االتفاقية بأنو  قصدوي    

 ما لـ يبمغ سف الرشد، قبؿ ذلؾ بالقانوف المنطبؽ عميو.

                                                           
1
المزعلد  ثزجمٍدا المعلامدبد المعدذ مدف الم الدٍخ السدبمٍخ لحسدا  ال سدبز ئدا  الجضا دش    A/HRC/WG.6/1/DZA/2مسزنذ الجمعٍخ العبمخ لألمم المزحدذح 

 .2 ص 2008لسنخ
2 

 .238-237  صالسبث المشجا    A/HRC/WG.6/1/DZA/2المزحذحمسزنذ الجمعٍخ العبمخ لألمم 
3
م على أ د::  ٌجدذأ   دبر  دزت اقر بفٍدخ يدً الٍداي اللذيدٍف الدزي ٌلدً ردبسٌا تٌدذا  ودا الزادذٌ  أر اق ددمبي العادشٌف لدذ  ا مدٍف العدبي لألمد 49/1رنص المبدح  

 المزحذح .
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وتدعو ىذه االتفاقية الدوؿ األطراؼ إلى احتراـ الحقوؽ الموضحة في ىذه االتفاقية مع ضمانيا لكؿ طفؿ      
يخضع لواليتيا دوف أي نوع مف أنواع التمييز، بغض النظر عف عنصر الطفؿ أو والديو أو الوصي القانوني 

و غيره، أو أصميـ القومي، أو اإلثني أو عميو، أو لونيـ أو جنسيـ، أو لغتيـ أو دينيـ أو رأييـ السياسي أ
االجتماعي، أو ثروتيـ، أو عجزىـ، أو مولدىـ، أو أي وضع آخر. كما تؤكد عمى ضرورة أف تتخذ الدوؿ 

لمطفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز أو العقاب القائمة عمى أساس  ؿ  كف  ت  األطراؼ جميع التدابير المناسبة ل  
وصياء القانونييف عميو، أو أعضاء األسرة، أو أنشطتيـ أو أرائيـ المعبر عنيا أو مركز والدي الطفؿ أو األ

 .1معتقداتيـ
 ولإلشارة فقد أ لحقت اتفاقية حقوؽ الطفؿ بثالثة بروتوكوالت اختيارية:     

المواد  المتعمؽ ببيع األطفاؿ وبغاء األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ في البروتوكول االختياري األول لحقوق الطفل  -
، ودخؿ 25/05/2000بتاريخ: 54/263اإلباحية: وقد تـ اعتماده بقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة تحت رقـ:

 .2منو 14 وفقا ألحكاـ المادة 18/01/2002حيز النفاذ في:
نقؿ طفؿ ووفقا لممادة األولى مف ىذا البروتوكوؿ، فإنو يقصد ببيع األطفاؿ: أي فعؿ أو تعامؿ يتـ بمقتضاه      

مف جانب أي شخص أو مجموعة مف األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكؿ آخر مف أشكاؿ 
أما بغاء األطفاؿ فيقصد بو، استخداـ الطفؿ لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكؿ آخر مف  العوض.

أي طفؿ، بأي وسيمة كانت،  أشكاؿ العوض. في حيف أنو ي قصد باستغالؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية تصوير
يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لمطفؿ إلشباع 

 الرغبة الجنسية أساسا.
المتعمؽ بإشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة: وقد تـ اعتماده أيضا بقرار  البروتوكول االختياري الثاني -

 12/02/2002، ودخؿ حيز النفاذ في:25/05/2000بتاريخ: 54/263الجمعية العامة لألمـ المتحدة تحت رقـ:
 .3منو 10وفقا ألحكاـ المادة 

الممكنة عمميا لضماف عدـ اشتراؾ أفراد ويدعو ىذا البروتوكوؿ الدوؿ األطراؼ إلى اتخاذ جميع التدابير      
كما ينبغي أف تكفؿ  قواتيا المسمحة الذيف لـ يبمغوا الثامنة عشر مف العمر اشتراكا مباشرا في األعماؿ الحربية.

 . 4متجنيد اإلجباري في قواتيا المسمحةلالثامنة عشر سف الدوؿ األطراؼ عدـ خضوع األشخاص الذيف لـ يبمغوا 
تحت المصادقة وقد ف   ،الختياري الثالث الممحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعمق بتمقي الشكاوىالبروتوكول ا -

 .دوؿ عميو 10، وسيدخؿ حيز النفاذ بعد مصادقة 2012عميو ابتداء مف سنة 
 مضمون االتفاقية -3

                                                           
1
 .1989لسنخ  الط ل مف اقر بفٍخ الذرلٍخ  لحسا  2ا ظش المبدح  
2 

 مف  زا الجشرراكا  على أ ::  ٌجذأ   بر  زا الجشرراكا  ثعذ يذيخ أشهش مف تٌذا  وا الزاذٌ  أر اق دمبي العبشش...  14رنص المبدح 
3
ثعذ يذيخ أشهش مدف تٌدذا  ودا الزادذٌ  مف الجشرراكا  المزعل  ثبشزشاك ا ط ب  يً النضاعبد المسلحخ مف أ : :  ٌجذأ   بر  زا الجشرراكا   10رنص المبدح  

 أر اق دمبي العبشش... 
4
 مف   س الجشرراكا  المزعل  ثبشزشاك ا ط ب  يً النضاعبد المسلحخ. 2ر1ا ظش المبدرٍف  



 الرقابة الدولية عمى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل جنيدي مبروؾ

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 78المجلد- 8702فبراير 70العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 971

 

عمى ثالثة أجزاء. تشير ديباجة االتفاقية إلى أسانيد  مادة تتوزع 54تتكوف اتفاقية حقوؽ الطفؿ مف ديباجة و     
، التي تعترؼ بالكرامة اإلنسانية التي ىي 1، مرتكزة في ذلؾ إلى مبادئ األمـ المتحدةىذه االتفاقية اعتمادودواعي 

الدولياف أساس الحرية والعدالة والسمـ في العالـ، خصوصا ما تضمنو اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيداف 
مف تأكيد عمى أف لكؿ إنساف حؽ التمتع بجميع الحقوؽ والحريات الواردة في تمؾ الصكوؾ دوف أي نوع مف أنواع 

 ...التمييز بسبب العنصر أو الموف أو الجنس، أو المغة أو الديف أو الرأي السياسي، أو غيره
 عمى ثالثة أجزاء أساسية، تمثمت في: فقد جاءت موزعة األربعة والخمسيفأما بخصوص مواد االتفاقية      

، فبعد أف تشير المادة األولى إلى التعريؼ بالطفؿ، تأتي (41-1مادة كاممة ) 41: ويتشكؿ مف الجزء األول
الواردة في ىذه االتفاقية دوف أي تمييز، مع اتخاذ الدوؿ  المادة الثانية مؤكدة عمى ضرورة احتراـ الدوؿ لمحقوؽ

ير المناسبة لحماية الطفولة مف كؿ شكؿ مف أشكاؿ التمييز... لتأتي المادة الثالثة داعية إلى األطراؼ جميع التداب
إيالء االعتبار األوؿ لمصالح الطفؿ الف ضمى في جميع اإلجراءات التي تتعمؽ باألطفاؿ، سواء قامت بيا 

ريعية، مع ضرورة تعيد الدوؿ الييئات التش ومؤسسات الرعاية االجتماعية، أو المحاكـ أو السمطات اإلدارية أ
 األطراؼ  بضماف الحماية والرعاية الالزمتيف لرفاىو، مراعيًة حقوؽ وواجبات والديو أو أوصيائو أو غيرىـ...

مدنية،  -تنص عمى طائفة كبيرة مف الحقوؽ المختمفة ، ةمف االتفاقيوعموما فإف مجمؿ مواد ىذا الجزء      
عف فييا أيضا ، كما جاء التأكيد - والتي ينبغي أف تكوف محال لمحماية -افية...سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثق

عماؿ كؿ التدابير الالزمة...  الضمانات الواجب توافرىا في سبيؿ تمتع الطفؿ بكافة حقوقو مف خالؿ توفير وا 
فبعد الدعوة إلى نشر مبادئ وأحكاـ االتفاقية، يتحدث ىذا الجزء عمى : (45-42ويتكوف مف المواد):الجزء الثاني

والصفات الواجب توافرىا فييـ والمياـ الموكمة إلييـ،  خبرائيالجنة حقوؽ الطفؿ مف حيث تكوينيا وطريقة انتخاب 
 غيرىا مف وكاالت ومؤسسات أخرى.فضال عف العالقة بيف ىذه المجنة و 

 ـوالتي تتحدث عف فتح باب التوقيع وكيفية التصديؽ واالنضما (54-46ف المواد)يتكوف مف: الجزء الثالثأما 
 لالتفاقية وتاريخ النفاذ وطرؽ التعديؿ وكذا مسألة التحفظات الممكنة وغير الممكنة وعممية االنسحاب...

 موقف الجزائر من هذه االتفاقية -4
وصادقت عمييا  26/01/1990عمى غرار الكثير مف الدوؿ فقد وقعت الجزائر عمى ىذه االتفاقية في:      

، ويأتي ىذا التحفظ بشأف بعض البنود 172و 16و 14و 13مع تحفظيا عمى المواد  16/04/1993بتاريخ: 
طفؿ في العقيدة، وغيرىا مف المتعمقة ببعض المسائؿ كالتبني، والمساواة بيف الولد والبنت في الميراث وحرية ال

                                                           
1 

 مف المجبدئ الزً أسسزهب  زت اقر بفٍخ  ً*:

 (مجذأ المسبراح)عذي الزمٍٍض. -

 مجذأ رحسٍ  مابلح الط ل العلٍب)ال دلى(. -

 مجذأ لمبز ئ  الط ل يً الحٍبح رالجسبء رالنمبء. -

 مجذأ ائزشاي آساء الط ل. -

 ص 2010  1ط منزاددش سددعٍذ ئمددادح  ئمبٌددخ ئسددا  الط ددل دساسددخ مسبس ددخ ثددٍف السددب از الددذرلً العددبي رال سدد: السددذمً  داس ال  ددش الجددبمعً   السدد نذسٌخ * 

 ..52-49  ص2008مب ش جمٍل أثا خااد  الحمبٌخ الذرلٍخ لحسا  الط ل  داس النهدخ العشثٍخ  السب شح    كمب ٌم ف الشجا  ثهزا الخااص  : .72.69
2 
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مسائؿ اعتبرتيا الجزائر تتنافى وتتعارض وانتماء وعقيدة المجتمع الجزائري ودينو، بؿ وأعرافو وتقاليده وواقعو، كما 
لعاـ  20)الجريدة الرسمية رقـ05/04/1997المؤرخ في  102-97صادقت الجزائر أيضا بموجب المرسوـ 

الذي تبنتو الدوؿ األطراؼ  1 مف ىاتو االتفاقية 43 فقرة الثانية مف المادة( عمى التعديؿ الذي طرأ عمى ال1997
 .2والمتعمقة بتشكيمة المجنة المعنية بحقوؽ الطفؿ وبصفة األعضاء المكونيف لو 12/12/1995:في

أما بخصوص البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمؽ ببيع األطفاؿ وبغاء األطفاؿ واستغالؿ      
     .27/12/20063األطفاؿ في المواد اإلباحية فقد صادقت عميو الجزائر في 

 ثانيا:آليات تطبيق أحكام االتفاقية
رقابي لمتابعة تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية سمي بػ" لجنة لقد نصت االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ عمى جياز      

تتابع مف خالليا مدى تطبيؽ الدوؿ  ،القياـ بإجراءات رقابية محددة عمى ذه المجنةى دور نصبحقوؽ الطفؿ"، وي
نظاـ وذلؾ مف خالؿ اعتماد ، ، ومساءلتيا حيف اإلخالؿ بواجباتيااللتزاماتيا التعاىدية التي قطعتيا عمى نفسيا

شكاوى الدوؿ -كإجراء تـ النص عميو في االتفاقية، والذي أضيؼ إليو كؿ مف نظاـ الشكاوى بنوعيو ،التقارير
وكذا نظاـ التحقيؽ وزيارات الدوؿ بموجب البروتوكوؿ االختياري الثالث الممحؽ باتفاقية حقوؽ  -دوشكاوى األفرا

 .الطفؿ
 الجهاز المعني بالرقابة عمى تطبيق االتفاقية -1

حقوؽ الطفؿ الدولية لتفاقية االكما سبؽ وأف ذكرنا فإف الجياز الرقابي الذي ي عنى بالرقابة عمى تطبيؽ       
، 4مف االتفاقية 43ػ" لجنة حقوؽ الطفؿ"، وقد أنشئت ىذه المجنة بمقتضى نص المادة ػيتمثؿ في المجنة المسماة ب

في ذوي المكانة الخمقية الرفيعة والكفاءة المعترؼ بيا خبيرا مف  18مف  1991وتتألؼ ىذه المجنة المنشأة سنة 
الميداف الذي تغطيو االتفاقية، ويكوف انتخاب األعضاء مف بيف رعايا الدوؿ األطراؼ، ويشترط فييـ العمؿ 

 .5بصفتيـ الشخصية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادؿ ومختمؼ النظـ القانونية الرئيسية
 ويكوفينتخب أعضاء المجنة باالقتراع السري مف قائمة أشخاص يتـ ترشيحيـ مف الدوؿ األطراؼ المعنية،      

 . 6أف ترشح شخصا واحدا مف بيف رعاياىا الحؽ في لكؿ دولة طرؼ
أشير عمى األكثر مف بدء نفاذ االتفاقية عمى أف يكوف  6ويجري االنتخاب األوؿ لعضوية المجنة في مدة      
خاب بعد ذلؾ كؿ سنتيف، وتتـ ىذه االنتخابات في اجتماع تحضره الدوؿ األطراؼ بدعوة مف األميف العاـ االنت

 . حيث يكتمؿ النصاب بحضور ثمثي الدوؿ األطراؼ لألمـ المتحدة،
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 درلخ . 128  ثعذ فجال: مف أغلجٍخ يللً الذر  ا عدبء    18/11/2002خجٍشا    رفذ دخل  زا الزعذٌل ئٍض الن بر يً 18 
2 

 .82 ص1  العذد2004اايٍ  الذرلٍخ لحسا  ال سبز  مجلخ منظمخ المحبمٍف لمنطسخ رٍضي رصر  الجضا ش  مبي ئجٍت خذاش  الجضا ش رالم
3 

 .2 صسبث   مشجا   A/HRC/WG.6/1/DZA/2مسزنذ الجمعٍخ العبمخ لألمم المزحذح
4
  ا طدشا  يدً اسدزٍ بء رن ٍدز اقلزضامدبد الزدً رعهدذد ثهدب يدً مف ار بفٍخ ئسا  الط ل على أ ::  رناأ لغشض دساسخ الزسذي الزي أئشصر: الذر 43رنص المبدح  

  زت اقر بفٍخ لجنخ معنٍخ ثحسا  الط ل ردطلا ثبلاظب ف المنااص علٍهب ... 
5
 مف ار بفٍخ ئسا  الط ل. 43مف المبدح  2ر 1ا ظش ال سشرٍف  
6
 مف ار بفٍخ ئسا  الط ل. 43مف المبدح   3ا ظش ال سشح  



 الرقابة الدولية عمى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل جنيدي مبروؾ

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 78المجلد- 8702فبراير 70العدد-مجلة العلوم السياسية والقانون 977

 

يـ المرشحوف الذيف يحصموف عمى أكبر عدد مف األصوات، وعمى األغمبية فاألعضاء المنتخبوف أما      
أصوات الدوؿ األطراؼ الحاضريف المصوتيف، ويكوف ذلؾ لمدة أربع سنوات، مع جواز إعادة المطمقة مف 

انتخابيـ إذا تـ ترشيحيـ مف جديد. غير أف مدة والية خمسة مف األعضاء المنتخبيف تنتيي بانقضاء سنتيف، 
 .1اآلخريف بالقرعة مف طرؼ رئيس اجتماع الدوؿ األطراؼ أعضاء ويكوف اختيار الخمسة

عف التدابير  2وتختص لجنة حقوؽ الطفؿ بالنظر فيما يقدـ إلييا مف تقارير مف الدوؿ األطراؼ في االتفاقية     
 .3المتخذة بيذا الخصوص، ويمكف لمجنة طمب معمومات إضافية مف الدوؿ التي ليا عالقة بتنفيذ ىذه االتفاقية

 إجراءات الرقابة عمى تطبيق االتفاقية -2
ت عنى لجنة حقوؽ الطفؿ بالرقابة عمى تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية مف خالؿ القياـ  ،تنفيذا لبنود االتفاقية      

تـ النص  فالذي والقياـ بعممية التحقيؽبإجراءات تتمثؿ في كؿ مف تمقي التقارير ودراستيا، وكذا تمقي الشكاوى 
 .بمقتضى البروتوكوؿ االختياري الثالث ماعميي

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى أنو:" تتعيد الدوؿ األطراؼ بأف تقدـ إلى المجنة  44نصت المادة  :التقاريرنظام  -أ
ـ لألمػػـ المتحػػدة تقػػارير عػػف التػػدابير التػػي اعتمػػدتيا إلنفػػاذ الحقػػوؽ المعتػػرؼ بيػػا فػػي ىػػذه اعػػف طريػػؽ األمػػيف العػػ

وف سػػنتيف مػػف بػػدء نفػػاذ ىػػذه االتفاقيػػة بالنسػػبة االتفاقيػػة وعػػف التقػػدـ المحػػرز فػػي التمتػػع بتمػػؾ الحقػػوؽ،)أ( فػػي غضػػ
 لمدولة الطرؼ المعنية؛)ب( وبعد ذلؾ مرة كؿ خمس سنوات...".

اتفاقيػػػات حقػػػوؽ رقابػػػة عمػػػى فػػػي عمميػػػة الوشػػػيوعا  يعػػػد األسػػػموب األكثػػػر إتباعػػػاولإلشػػػارة فػػػإف نظػػػاـ التقػػػارير      
بمقتضاه كؿ دولة طرؼ في كؿ اتفاقية مف اتفاقيػات الذي تمتـز  -بؿ ىو النظاـ اإلجباري الوحيد  -اإلنساف كميا 

حقػوؽ اإلنسػاف بتقػػديـ تقاريرىػا لمجػػاف الرقابػة، بغيػػة مراقبػة ومتابعػة وتقيػػيـ مػدى التػػزاـ الػدوؿ األطػػراؼ بأحكػاـ ىػػذه 
االتفاقيػػات، ووضػػع الحقػػوؽ الػػواردة بيػػا موضػػع التنفيػػذ، ومػػا أحرزتػػو مػػف تقػػدـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ومػػا يعترضػػيا مػػف 

 . 4ات وعقبات، وما ىي في حاجة إليو مف مساعدة في ىذا النطاؽصعوب
تضمف كؿ التدابير المتخذة مػف قبػؿ توفقا ليذه االتفاقية مف المفترض أف  المقدمة فإف مضموف التقارير وومن     

 وفقا لممادةالدولة الطرؼ سواء أكانت تشريعية أـ قضائية أـ إدارية، أو غيرىا، كما يمكف أف تتضمف ىذه التقارير 
، وكػػذا ضػػرورة كػػؿ العوامػػؿ والصػػعاب التػػي تػػؤثر عمػػى عػػدـ الوفػػاء بااللتزامػػات المقػػررة فػػي ىػػذه االتفاقيػػة 44/2

 .احتوائيا عمى معمومات كافية توفر لمجنة فيما شامال لتنفيذ االتفاقية في البمد المعني
مف التقارير، فيناؾ التقارير األولية،  نوعيفبيف  المذكورة أعاله، فإنو يمكف التمييز 44/1لمادة إلى ا استناداو      

وتعبػػػر فييػػػا الدولػػػة عػػػادة عػػػف وضػػػعية حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وعػػػف  ،مػػػف بػػػدء نفػػػاذ االتفاقيػػػةتيف وتقػػػدـ قػػػي غضػػػوف سػػػن
الضمانات الخاصة بحماية ىذه الحقػوؽ ويفتػرض أف يتنػاوؿ ىػذا التقريػر اإلطػار الدسػتوري والقػانوني وثيػؽ الصػمة 
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 مف ار بفٍخ ئسا  الط ل. 43مف المبدح   6ر 5 4ا ظش ال سشاد 
2
مف ار بفٍخ ئسا  الط ل راٍش تلى أ ::  رزعهذ الذر  ا طشا  ثأي رسدذي تلدى اللجندخ  عدف طشٌد  ا مدٍف العدبي لألمدم المزحدذح  رسدبسٌش عدف  44للززكٍش يإز المبدح  

 ف الزسذي المحشص يً الزمزا ثزلا الحسا ... الزذاثٍش الزً اعزمذرهب ل  بر الحسا  المعزش  ثهب يً  زت اقر بفٍخ رع
3
 298  ص2007الابيعً محمذ ثاٍش  فب از ئسا  ال سبز مابدست ررطجٍسبر: الاطنٍخ رالذرلٍخ  مناأح المعبس  ثبلس نذسٌخ  الطجعخ الشاثعخ  
4 

 .45 اش ص ربسٌا ثذرز السب شح  ال سبز  ئسا  لذساسبد السب شح مشكض الفلٍمً  المسزا  على ال سبز ئسا  لمب بد الغ بس  عجذ ماط ى
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والتدابير القانونية والعممية المتخذة مف جانب الحكومة المعنية، والتي يكوف عمييا أف تعزز التزاميا  بمواد االتفاقية،
بأحكػػػاـ االتفاقيػػػة، كمػػػا يتعػػػيف عمػػػى الحكومػػػة فػػػي تقريرىػػػا األولػػػي أف تقػػػدـ اإليضػػػاحات الكافيػػػة بخصػػػوص مكانػػػة 

مػرة  ي تكوف تالية لمتقارير األولية، وتتـ بشكؿ دورياالتفاقية بالنسبة لمتشريع الداخمي، وىناؾ التقارير الدورية، والت
حيػث يػتـ التركيػز فييػا عمػى أبػرز المسػتجدات والتطػورات ذات الصػمة التػي شػيدتيا الػبالد منػذ  كؿ خمػس سػنوات،

 .1التقرير األولي
يػػػة الحػػػؽ فػػػي أف تطمػػػب مػػػف الػػػدوؿ األطػػػراؼ المعنمػػػف االتفاقيػػػة،  44/4وفقػػػا لممػػػادة  حقػػػوؽ الطفػػػؿ ولمجنػػػة     

بنػػاء عمػػى طمػػب المجنػػة المعنيػػة بالرقابػػة  ىػػذه المعمومػػات ويػػتـ تقػػديـ معمومػػات إضػػافية ذات صػػمة بتنفيػػذ االتفاقيػػة.
 عمى االتفاقية.

 .2لمنظػر فييػا حقػوؽ الطفػؿـ ىذه التقارير إلى األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة الػذي يحيميػا بػدوره لمجنػة يتقدويتـ      
ر عػػف أنشػػطتيا إلػػى الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة عػػف طريػػؽ المجمػػس االقتصػػادي وليػػذه األخيػػرة أف تقػػدـ تقػػاري

 .3واالجتماعي كؿ سنتيف
ولإلشارة وبغية دعـ تطبيؽ االتفاقية بشكؿ فعاؿ، ومف أجػؿ تشػجيع التعػاوف الػدولي فػي الميػداف الػذي تغطيػو      

االتفاقية؛ فإنو يكوف مف حؽ الوكاالت الدولية المتخصصة، ومنظمة األمـ المتحػدة لمطفولػة، أف تكػوف ممثمػة لػدى 
االتفاقيػػػة، كمػػػا يمكػػػف لمجنػػػة أف تػػػدعو الوكػػػاالت النظػػػر فػػػي تطبيػػػؽ مػػػا يػػػدخؿ فػػػي نطػػػاؽ واليتيػػػا مػػػف أحكػػػاـ ىػػػذه 

المتخصصة ومنظمة األمـ المتحدة لمطفولة والييئات المختصة األخرى، وفقا لما تراه مالئما، لتقديـ مشورة خبرائيا 
 .4أو تقديـ تقاريرىا بشأف تنفيذ االتفاقية في مياديف ما يدخؿ في نطاؽ واليتيا

مػػف دراسػػة وتحميػػؿ تقريػػر الدولػػة الطػػرؼ، تقػػـو بإصػػدار مالحظاتيػػا  الرقابيػػة ةوعمومػػا وعقػػب فػػراغ المجنػػ          
متضػػمنا توصػػيات  ،الختاميػػة فػػي تقريػػر خػػاص يشػػكؿ قػػرار المجنػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ االتفاقيػػة فػػي الدولػػة الطػػرؼ

 .6ما يطمب مف الدولة أف تقدمو في التقرير التالي ى، مع اإلشارة فيو بوضوح إل5واقتراحات
وما يمكف قولو ىو أف ىذا التعاوف بيف المجنة كجياز ي عنػى بتطبيػؽ االتفاقيػة والوكػاالت الدوليػة المتخصصػة      

ومنظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمطفولػػػة والييئػػػات المختصػػػة األخػػػرى مػػػف شػػػأنو أف يعطػػػي دعمػػػا وفاعميػػػة لنظػػػاـ التقػػػارير 
 .و ىذه االتفاقية مف حقوؽويجعؿ الدوؿ األطراؼ تتعامؿ بإيجابية في سبيؿ تجسيد ما تنص عمي

ف إلزاـ الدولة نفسيا طواعية بتقديـ التقارير لمجنة المعنية بالرقابة عمػى االتفاقيػة، إنمػا يػنـ فػي حقيقػة األمػر       وا 
عمػػى مػػدى االىتمػػاـ بػػاحتراـ الحقػػوؽ الػػواردة فػػي ىػػذه االتفاقيػػة، والعمػػؿ عمػػى تجسػػيدىا واقعيػػا. كمػػا أنػػو وكمػػا يقػػوؿ 

                                                           
1
 السدب شح مشكدض   (19) ال سدبز ئسدا  رعلدٍم سلسدلخ ال سدبز  لحسدا  الزعب ذٌدخ رالهٍئدبد مادش الظدل  ررسدبسٌش الح امٍدخ الزسبسٌش   ئسف محمذ الذٌف عابي 

 .26 ص 2008 ال سبز  ئسا  لذساسخ
2
 .مف ار بفٍخ ئسا  الط ل 44/1ا ظش ا المبدح  
3
 مف ار بفٍخ ئسا  الط ل. 44/5ا ظش ا المبدح  
4
 مف ار بفٍخ ئسا  الط ل. 45ا ظش ا المبدح  
5 

 .42 ص2004ثطب ش ثاجذ  دلٍل آلٍبد المنظامخ ا ممٍخ لحمبٌخ ئسا  ال سبز  رئذح الطجبعخ رال زبج ال نً  المعهذ العشثً لحسا  ال سبز  را س 
6 

المزحذح لحمبٌخ ئسا  ال سبز  الذلٍل العشثً ئا  ئسدا  ال سدبز رالزنمٍدخ  المنظمدخ العشثٍدخ لحسدا  ال سدبز ثبلزعدبرز مدا م زدت ثاجمعخ غاٍش  آلٍبد ا مم 

  2005ا رلددى   الم دداض السددبمً لحسددا  ال سددبز رثش ددبمت ا مددم المزحددذح ال مددب ً يددً تطددبس الماددشر  الفلٍمددً رالزنمٍددخ الجاددشٌخ يددً العددبلم العشثددً  الطجعددخ

 .252ص
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د اهلل:" واضطرار الدولة إلى مواجيػة التزاميػا بتقػديـ التقريػر الػدوري التػالي وبيػاف مػا أحرزتػو مػف األستاذ ظريؼ عب
تقػػدـ فػػي كفالػػة الحقػػوؽ منػػذ التقريػػر السػػابؽ، وذكػػر العوائػػؽ إف وجػػدت، واألسػػباب، وكػػذلؾ اضػػطرارىا إلػػى مواجيػػة 

 .1جمسات فحص التقرير ومناقشتو، كؿ ىذا يشكؿ ضغطا أدبيا ال يستياف بو"
كما سبؽ وأف ذكرنا فقد نص البروتوكوؿ االختياري الثالث التفاقية حقوؽ الطفؿ عمى نظاـ : شكاوىنظام ال -ب

 الشكاوى بنوعيو شكاوى األفراد وشكاوى الدوؿ. 
لقػػد أنػػيط بمجنػػة حقػػوؽ الطفػػؿ بموجػػب البروتوكػػوؿ االختيػػاري الثالػػث القيػػاـ بتمقػػي : (البالغككات)الشكككاوى الفرديككة -

الفردية مف قبؿ أو نيابة عف أفراد، أو مجموعة أفراد يخضعوف لوالية دولة طػرؼ، ويػدعوف أنيػـ ضػحايا البالغات 
النتيػػاؾ الدولػػة الطػػرؼ ألي حػػؽ مػػف الحقػػوؽ المنصػػوص عمييػػا سػػواء فػػي اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿ أو البروتوكػػوليف 

 . 2األوؿ والثاني الممحقيف بيذه االتفاقية
رديػػػة أو مػػػا يسػػػمى بالبالغػػػات أف يقػػػـو الفػػػرد بشػػػكوى ضػػػد دولتػػػو بػػػدعوى أف ىػػػذه ويقصػػػد بنظػػػاـ الشػػػكاوى الف     

األخيرة تنتيؾ حقوقو المكفولة لو بموجب أحكاـ اتفاقية مف اتفاقيات حقوؽ اإلنساف، وت قدـ ىذه الشكوى إلى المجنة 
 .3المكمفة بالرقابة عمى تنفيذ ىذه االتفاقية، وذلؾ إذا توافرت ليا شروط معينة

مػػا يمكػػف اإلشػػارة إليػػو ىػػو أف نظػػاـ الشػػكاوى نظػػاـ سػػابؽ العمػػؿ بػػو فػػي إطػػار منظومػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي و      
، حيث ع ي د إلػى لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف )التػي حػؿ 1503اإلطار غير التعاىدي، مثؿ ماىو الشأف عميو في اإلجراء

مسػتمرة مػف االنتياكػات الجسػيمة بواليػة فحػص األنمػاط ال -بمقتضػى ىػذا اإلجػراء -محميػا مجمػس حقػوؽ اإلنسػاف(
والموثَّقة لحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في أي بمد في العالـ؛ إذ يمكف ألي فرد أو مجموعة مف األفراد تّدعي 
وقوعيػػا ضػػحية لمثػػؿ ىػػذه االنتياكػػات لحقػػوؽ اإلنسػػاف أف تقػػدنـ شػػكوى، كمػػا يمكػػف ألي شػػخص آخػػر أو مجموعػػة 

. كمػا نجػد أف نظػاـ الشػكاوى الفرديػة 4وموثوقة بيذه االنتياكات تقػديـ ىػذه الشػكوى أخرى ممف لدييـ معرفة مباشرة
 معموؿ بو في بعض الوكاالت الدولية المتخصصة، كمنظمة العمؿ الدولية ومنظمة اليونسكو.

سػػواء  ،أمػػا عمػػى مسػػتوى اتفاقيػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػإف العمػػؿ بيػػذا النظػػاـ يعػػد اآلليػػة األكثػػر تػػأثيرا فػػي الواقػػع     
أو بمقتضػػى بروتوكػػوؿ ممحػػؽ، كمػػا ىػػو الحػػاؿ مػػع اتفاقيػػة القضػػاء عمػػى جميػػع  ،بػػالنص عميػػو فػػي ذات االتفاقيػػة

أشكاؿ التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوؽ الطفػؿ التػي خولػت لجنتيػا القيػاـ بيػذا اإلجػراء مػف خػالؿ تمقييػا الشػكاوى 
 والنظر في قبوليا واتخاذ اإلجراءات المناسبة حياليا.  

مف البروتوكوؿ االختياري الثالث فػإف مقبوليػة الشػكوى تتوقػؼ عمػى تػوافر جممػة مػف الشػروط  7 ووفقا لممادة      
 الشكمية نوجزىا في اآلتي:

 أف يكوف صاحب الشكوى معمـو اليوية.  -
                                                           

1 
(   مشكدض دساسدبد 17ظشٌف عجذ هللا   ئمبٌخ ئسا  ال سدبز رآلٍبرهدب الذرلٍدخ رالفلٍمٍدخ  عدف كزدبة ئسدا  ال سدبز العشثدً   سلسدلخ كزدت المسدزسجل العشثدً)

 .212  ص1999الائذح العشثٍخ   ثٍشرد   لجنبز   الطجعخ ا رلى   
2
 .2012لسنخ  ئسا  الط ل المزعل  ثإجشاء رسذٌم الجذغبد مف الجشرراكا  اقخزٍبسي قر بفٍخ 5ا ظش المبدح  
3
 .154  ص 2008تثشا ٍم علً ثذري الاٍا  الزطجٍ  الذرلً قر بفٍبد ئسا  ال سبز  داس النهدخ العشثٍخ  السب شح   
4
ثا  دلٍدل للمنظمدبد غٍدش الح امٍدخ الخدبص   رسذٌم ش ا  عف ا زهبكبد ئسا  ال سدبز  ال ادل السدبHR/PUB/06/10 مسزنذ وبدس عف ا مم المزحذح سفم: 

 .112ثبلعمل ما م الٍخ ا مم المزحذح لحسا  ال سبز  ص
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 يجب أف يكوف البالغ المقدـ مكتوبا. -
وأف تكػػػوف ىػػػذه الشػػػكوى متفقػػػة وأحكػػػاـ االتفاقيػػػة أال يشػػػكؿ الػػػبالغ إسػػػاءة السػػػتعماؿ الحػػػؽ فػػػي تقػػػديـ الشػػػكوى  - 

 وبروتوكولييا االختيارييف. 
أال تكوف الشكوى ذاتيا قد سبؽ لمجنة وأف نظرتيا، أو جرى أو يجري بحثيا بموجب إجراء مػف إجػراءات تحقيػؽ  -

 دولي أو تسوية دولية.
يػػة قػػد اسػػتغرقت مػػدة غيػػر معقولػػة أو يجػػب اسػػتنفاذ طػػرؽ الطعػػف الداخميػػة، إال إذا كانػػت سػػبؿ االنتصػػاؼ الداخم -

 كاف مف غير المحتمؿ أف يتحقؽ االنتصاؼ الداخمي.
 أف يكوف لمبالغ أساس سميـ، وأف يكوف مدعما بما يكفي مف حجج. -
 يجب أف تتعمؽ الشكوى بدولة طرؼ في البروتوكوؿ االختياري. -
وؿ بالنسػبة لمػػدوؿ األطػراؼ المعنيػػة، إال إذا أال تكػوف الوقػائع موضػػوع الشػكوى قػد حػػدثت قبػؿ نفػاذ ىػػذا البروتوكػ -

 استمرت تمؾ االنتياكات بعد تاريخ نفاذ البروتوكوؿ .
 أف يقدـ البالغ في غضوف مدة سنة بعد استنفاذ سبؿ االنتصاؼ المحمية. -

 غإذا قررت المجنة عدـ مقبولية الشكوى لتخمؼ أحد الشروط المذكورة أعاله أو أكثر، تنتيي المسألة برد التبميػ     
شكال. أما إذا تـ قبوؿ ىذه الشكوى، فإف المجنة تباشر إجراءات النظر في الشكوى متوخية السرية. والدولة المعنيػة 

توبػػة تبػػيف فييػػا القضػػية وسػػبؿ االنتصػػاؼ التػػي يمكػػف لمدولػػة أف مطالبػػة بػػأف تقػػدـ لمجنػػة تفسػػيرات أو معمومػػات مك
 . 1تكوف قد وفرتيا، وذلؾ في غضوف ستة أشير

المجنة بعرض مساعييا الحميدة عمى األطراؼ المعنية بغية الوصوؿ إلى تسوية ودية عمى أساس احتراـ  ـتقو      
عػػد االتفػػاؽ عمػػى التسػػوية الوديػػة بمثابػػة إنيػػاء ي  يػػاف. و االلتزامػػات التػػي تػػنص عميػػو االتفاقيػػة أو بروتوكوالىػػا االختيار 

 .2لمنظر في البالغ بموجب ىذا البروتوكوؿ
وعمى المجنة أف تنظر في أقرب وقت ممكػف فػي البالغػات المقدمػة إلييػا عمػى أف تكػوف جمسػاتيا مغمقػة، كمػا      

ة أف تقػػدـ فػػي غضػػوف سػػتة أشػػير ردا تقػػـو بإحالػػة آرائيػػا مشػػفوعة بتوصػػياتيا إلػػى األطػػراؼ المعنيػػة، وعمػػى الدولػػ
مكتوبا متضمنا معمومات عف اإلجراءات التي قد تكوف اتخذتيا في ضوء آراء المجنة وتوصياتيا، كما يجوز لمجنػة 
أف تػػػدعو الدولػػػة المعنيػػػة إلػػػى تقػػػديـ معمومػػػات إضػػػافية بشػػػأف أي إجػػػراء تكػػػوف قػػػد اتخذتػػػو اسػػػتجابة آلراء المجنػػػة 

 .3فاؽ لمتسوية الودية إف وجدوتوصياتيا أو بشأف تنفيذ ات
مف البروتوكوؿ االختياري الثالػث التفاقيػة حقػوؽ الطفػؿ أنػو:" يجػوز ألي  12: لقد ورد في المادة شكاوى الدول -

دولػػة طػػرؼ فػػي ىػػذا البروتوكػػوؿ أف تعمػػف فػػي أي وقػػت أنيػػا تعتػػرؼ باختصػػاص المجنػػة فػػي تمقػػي ودراسػػة بالغػػات 
لالتفاقيػة  أخرى ال تفي بالتزاماتيا بموجب... االتفاقية، البروتوكوؿ االختياريتدعي فييا دولة طرؼ أف دولة طرفا 

                                                           
1 

 .2012الابدس سنخ   مف الجشرراكا  اقخزٍبسي اللبلث قر بفٍخ ئسا  الط ل 8ا ظش المبدح 
2 

 مف الجشرراكا  اقخزٍبسي اللبلث قر بفٍخ ئسا  الط ل. 9ا ظش المبدح 
3 

 مف الجشرراكا  اقخزٍبسي اللبلث قر بفٍخ ئسا  الط ل. 11ا ظش المبدح 
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لالتفاقيػػػة  ، البروتوكػػػوؿ االختيػػػاريالمتعمػػػؽ ببيػػػع األطفػػػاؿ وبغػػػاء األطفػػػاؿ واسػػػتغالؿ األطفػػػاؿ فػػػي المػػػواد اإلباحيػػػة
 بإشراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة..." المتعمؽ
ف المجنػػػة ال تقبػػػؿ أي بػػػالغ يتعمػػػؽ بدولػػػة طػػػرؼ لػػػـ تصػػػدر إعالنػػػا تعتػػػرؼ فيػػػو ومػػػا يمكػػػف اإلشػػػارة إليػػػو ىػػػو أ     

 باختصاص المجنة في القياـ بيذه الميمة.
ودور المجنة ىنا ىو أف تعػرض مسػاعييا الحميػدة عمػى الػدوؿ األطػراؼ المعنيػة بغيػة التوصػؿ إلػى حػؿ ودي      

 .1روتوكوالىا االختياريافلممسألة عمى أساس االلتزامات التي تنص عمييا االتفاقية وب
االتفاقيػة ىػذه ، أعطػى الممحػؽ باالتفاقيػة ثثالػوالحقيقة التي ينبغػي اإلشػارة إلييػا ىػو أف صػدور البروتوكػوؿ ال     

والحقوؽ الواردة المتضمنة فييا معنى ممموسا، مف خالؿ تمكيف األفػراد مػف التقػدـ بتبميغػاتيـ مػف دوف الحاجػة إلػى 
وتحقيػػؽ  ،ال شػػؾ فػػي إعطػػاء فعاليػػة أكبػػر لمجيػػاز الرقػػابي المشػػرؼ عمػػى تطبيػػؽ االتفاقيػػةسػػيـ و وسػػاطة، وىػػو مػػا ي  

 االنتصاؼ المطموب لمف انتيكت حقوقيـ.  
 نظام التحقيق -ب

إف ما يمكف اإلشارة إليو ىنا ىو أف نظاـ التحقيؽ أو ما يطمؽ عميو بتقصي الحقائؽ أو زيارات الدوؿ، لـ يتـ      
، نذكر مف ذلػؾ االتفاقيػة الدوليػة لمناىضػة التعػذيب وغيػره مػف ضػروب جدا في اتفاقيات محدودةاعتماده كآلية إال 

عمػػى جميػػع أشػػكاؿ التمييػػز ضػػد  ءأو الميينػػة، واالتفاقيػػة الدوليػػة لمقضػػا ةالمعاممػػة أو العقوبػػة القاسػػية أو الالإنسػػاني
وليػػػا االختيػػػاري، وكػػػذلؾ اتفاقيػػػة حقػػػوؽ المػػػرأة، واالتفاقيػػػة الدوليػػػة لحقػػػوؽ األشػػػخاص ذوي اإلعاقػػػة بموجػػػب بروتوك

 الطفؿ محؿ بحثنا ىذا. 
 13كآليػة مػف آليػات تطبيػؽ اتفاقيػة حقػوؽ الطفػؿ بموجػب المػادة  -نظػاـ التحقيػؽ -ـوقد تـ اعتماد ىذا النظػا     

مػف بروتوكوليػػا االختيػاري الثالػػث، حيػػث أنػو وفػػي حػػاؿ تمقػي لجنػػة حقػػوؽ الطفػؿ معمومػػات موثػػوؽ بيػا تفيػػد بوقػػوع 
انتياكات جسيمة أو منيجيػة مػف طػرؼ الدولػة الطػرؼ لمحقػوؽ المنصػوص عمييػا فػي االتفاقيػة أو فػي البروتوكػوؿ 

، أو في البروتوكػوؿ المتعمؽ ببيع األطفاؿ وبغاء األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ في المواد اإلباحيةلالتفاقية  االختياري
فػإف ليػا أف تػدعو الدولػة الطػرؼ إلػى التعػاوف  ،عػات المسػمحةبإشراؾ األطفاؿ فػي النزا المتعمؽلالتفاقية  االختياري

في فحص المعمومات والقياـ بتقديـ مالحظاتيا بيذا الشأف ومف دوف تأخير، كما يجوز لمجنة القياـ بعممية التحري 
فقتيػا لكشؼ الحقيقة مف خالؿ تكميؼ عضو أو أكثر القيػاـ بػذلؾ بمػا فييػا إمكانيػة زيػارة الدولػة المعنيػة شػريطة موا

 .2متى استمـز األمر ذلؾ
( فػػإف القيػػاـ بعمميػػة التحقيػػؽ تكػػوف بصػػفة سػػرية، وي تػػوخى مػػف الدولػػة الطػػرؼ 3،4،5،6ؼ)13ووفقػػا لممػػادة      

المعنية التعاوف مع المجنة فػي جميػع مراحػؿ ىػذه العمميػة، وبعػد دراسػة اسػتنتاجات ىػذا التحػري تقػـو المجنػة بإحالػة 
المعنيػػة مشػػفوعة بػػأي تعميقػػات أو توصػػيات. وعمػػى الدولػػة الطػػرؼ المعنيػػة أف تقػػدـ  تمػػؾ االسػػتنتاجات إلػػى الدولػػة

مالحظاتيػػا إلػػى المجنػػة فػػي غضػػوف سػػتة أشػػير مػػف تمقييػػا التعميقػػات والتوصػػيات المحالػػة إلييػػا مػػف طػػرؼ المجنػػة، 
                                                           

1
 مف الجشرراكا  اقخزٍبسي اللبلث قر بفٍخ ئسا  الط ل. 11ا ظش المبدح  
2 

 مف الجشرراكا  اقخزٍبسي اللبلث قر بفٍخ ئسا  الط ل 2ر1  13ا ظش المبدح 
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الطػرؼ المعنيػة،  وبعد اسػتكماؿ إجػراءات التحقيػؽ المػذكورة يجػوز لمجنػة أف تقػرر بعػد قياميػا بمشػاورات مػع الدولػة
 .1مف ىذا البروتوكوؿ 16أف تدرج بيانا موجزا بنتائج اإلجراءات في تقريرىا المنصوص عميو في المادة 

ليس عمى أثرىا الكبير ليذه الزيارات الميدانية  فإف -وعمى الرغـ مف اختيارية ىذا اإلجراء -فيو شؾ  مما الو      
نما عمى بقية محؿ التحقيؽالدولة  الحد مف  ذلؾ مف شأنو اإلسياـ بفعالية في الدوؿ األطراؼ، حيث أف فحسب، وا 

أرض  ؾ عمميػػػا عمػػػىلػػومػػػف ثمػػة تحقيػػػؽ الحمايػػػة الالزمػػة لمحقػػػوؽ والحريػػات وتجسػػػيد ذ ،انتياكػػات حقػػػوؽ اإلنسػػاف
 الواقع.

 
 الخاتمة
تضػػمنتو مػػف حقػػوؽ أف اتفاقيػػة حقػػوؽ الطفػػؿ، تشػػكؿ أىميػػة بالغػػة لػػيس بمػػا مػػا يمكػػف استخالصػػو أخيػػرا ىػػو       

نما ،خاصة بالطفؿ فحسب سػواء بموجػب أحكػاـ االتفاقيػة ذاتيػا أو بما اعتمدتػو مػف آليػات عمػى تطبيػؽ أحكاميػا  وا 
فػػي بروتوكوالتيػػا االختياريػػة وخاصػػة البروتوكػػوؿ الثالػػث الػػذي أعطػػى لجنػػة حقػػوؽ الطفػػؿ ميامػػا رقابيػػة أخػػرى مػػف 

وكػذا  -شػكاوى الػدوؿ وشػكاوى األفػراد -ظاـ الشػكاوى بنوعيػوخالؿ النص عمى آليتيف ميمتيف تمثمت في كؿ مف ن
  الطفؿ. المتابعة والرقابة لتجسيد حقوؽتفعيؿ دور قصد نظاـ التحقيؽ، 

  تأسيسا عمى ما تقدـ نسجؿ النتائج التالية:  النتائج:
إال أف وجود لجنة دولية  ومع  تبايف تأثير كؿ منيا تفاقية حقوؽ الطفؿا إجراءات التطبيؽ الدولي عمىإف  -1

سيـ بشكؿ أو بآخر مختصة بالمتابعة والرقابة عمى مدى تنفيذ الدوؿ لتعيداتو يعد في حد ذاتو مؤشرا إيجابيا، ي  
 في جعؿ الكثير مف الدوؿ تعمؿ عمى تجسيد مضموف ما نصت عميو ىذه االتفاقية.

األطراؼ في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، بؿ وفي كؿ اتفاقيات يعد نظاـ التقارير اإلجراء الوحيد الممـز لجميع الدوؿ  -2
فضال عمى أف إلزاـ الدولة نفسيا بتقديـ ىذه التقارير بما تحويو مف تقدـ في كفالة احتراـ حقوؽ  حقوؽ اإلنساف،

الطفؿ، وذكر العوائؽ الموجودة، وكذلؾ اضطرارىا إلى مواجية جمسات فحص التقرير ومناقشتو، كؿ ذلؾ يشكؿ 
 بيا في طريؽ حماية حقوؽ الطفؿ. ةقيمة أدبية ال يمكف االستيانضغطا و 

عدـ  إنو وبالرغـ مف أف نظاـ التقارير يعد نظاما إجباريا عمى كؿ طرؼ في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، إال أف -3
عد مف ي المحدد الوقتفي لمجنة الرقابية  تقريرىافي تقديـ مف بعض الدوؿ والتأخر  التماطؿأو  االمتثاؿ

عوبات التي تضعؼ مف فعالية ىذه اآللية، خصوصا وأنو ليس لمجنة حقوؽ الطفؿ آلية تضمف رفع التقرير، الص
 وليس ليا كذلؾ سمطة إجبار الدولة وحمميا عمى الوفاء بالتزاميا.

إف كوف حكومات الدوؿ ىي التي تقوـ بإعداد التقارير ورفعيا، فمف يضمف صدقية ىذه التقارير، حيث ال  -4
فإف الجياز الرقابي لالتفاقية منوط بو تحريؾ آليات أخرى يعقؿ البتة أف تقدـ الدولة تقريرا تديف فيو نفسيا. وعميو 

 لموقوؼ عمى الحقيقة.
                                                           

1 
زٍف  مف الجشرراكا  اقخزٍبسي اللبلث الملح  ثبر بفٍخ ئسا  الط ل على أ ::  رذسج اللجنخ يً رسشٌش ب الدزي ٌسدذي تلدى الجمعٍدخ العبمدخ كدل سدن 16المبدح  رنص

 ( مف اقر بفٍخ ماجضا لأل اطخ الزً الطلعذ ثهب ثماجت  زا الجشرراكا  .5)44للمبدح  ريسب
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 جديدة تتعمؽ بكؿ مف نظاـ الشكاوى ونظاـ التحقيؽ، تياري الثالث مف إجراءاتما ورد في البروتوكوؿ االخ إف -5
بشكؿ أو بآخر في حسف  تطبيؽ ىذه االتفاقية ومف ثمة تجسيد الحقوؽ الواردة فييا واقعيا.  -وال شؾ  - ساىـ

لة الطرؼ خصوصا وأف القبوؿ بإجراءات ىذا التطبيؽ يعد في حد ذاتو مؤشرا إيجابيا، يبرز مدى قبوؿ الدو 
واستعدادىا لممساءلة أماـ الدوؿ األخرى األطراؼ في ىذه االتفاقية الدولية، وىو ما يعطي عممية الرقابة معناىا 

كانت لو  . خصوصا وأف إعماؿ ىذه اإلجراءات)نظاـ الشكاوى بنوعيو ونظاـ التحقيؽ(الممموس ويفّعؿ مف دورىا
األخرى التي اعتمدت ىذا اإلجراء ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ نتائج ممموسة مع بعض اتفاقيات حقوؽ اإلنساف 

، والتي كانت ممتجأ لمكثير مف ة لمعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسيةنة المعنية بحقوؽ اإلنساف التابعالمج
 . منتيكي الحقوؽ، وحققت ليـ االنتصاؼ المطموب

 :تاالقتراحا
عمى تطبيؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ بغية إحداث الفعالية المطموبة،  بناء عمى ما سبؽ وتدعيما لمرقابة الدولية     
 :أوصي بفإني 

، سواء مف خالؿ قياميا بإجراءات تشريعية وغير تعيداتياالتفاقية إلى االلتزاـ بفي ا األطراؼدعوة الدوؿ  -1
الدولية لحقوؽ الطفؿ،  لمحقوؽ المنصوص عمييا في االتفاقيةتشريعية لتكوف قوانينيا منسجمة  والمعايير الدولية 

، تسييال لمجياز الرقابي)لجنة حقوؽ ريأو مف خالؿ تقديـ تقاريرىا الدورية في وقتيا المحدد، ومف دوف تأخ
  .الطفؿ( في القياـ بميمتو المنوطة بو، لموقوؼ عمى أوضاع حقوؽ الطفؿ في ىذه الدوؿ

التفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء  الثالث االختياري دعوة بقية الدوؿ التي لـ تصادؽ بعد عمى البروتوكوؿ -2
االنضماـ والمصادقة عمى ىذا البروتوكوؿ، الذي يعد آلية أساسية في  اإلسراعإلى  2012لسنة  تقديـ البالغات

عمى أرض حقوؽ ىذه السيد جتاإلسياـ بوميمة في سبيؿ الرقابة عمى تطبيؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ، ومف ثمة 
  الواقع.
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Evaluation of the reform of the Algerian money and credit law and its 
most important amendments 

 خوالد أبوبكر الدكتور

 الجزائر –عنابة ، جامعة كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير

  Khoualed_aboubaker@yahoo.com  

  مخصالم

الصادر بتاريخ  10-90تقييـ أبرز إصالح بنكي عرفتو الجزائر والمعروؼ بقانوف النقد والقرض  إلى تيدؼ ىذه الدراسة
، ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ ذكره استعاف الباحث بالمنيج الوصفي التحميمي عبر مناقشة النقاط 1990نيساف/أفريؿ  14

ى قانوف النقد والقرض، التعديؿ األخير لقانوف : مضموف وأىداؼ قانوف النقد والقرض، أبرز التعديالت الطارئة عمالتالية
، تقييـ قانوف النقد والقرض مف حيث نقاط القوة والضعؼ، وقد خمصت ىذه الدراسة في األخير إلى 2017النقد والقرض 

لتي أنو بالرغـ مف كافة اإليجابيات التي جاء بيا قانوف النقد والقرض إال أنو ما زاؿ يعاني مف كثير مف أوجو القصور ا
 تستوجب التتميـ والتعديؿ مستقبال.

  الكممات الدالة

 .الجزائر – البنوؾ والمؤسسات المالية –القانوف البنكي  –القطاع البنكي  – قانوف النقد والقرض

Abstract 

This study aims to evaluate the most important banking reform in Algeria called the money and credit law 
issued on 14 April 1990, to achieve the previous objective, the researcher used the descriptive analytical 
method by discussing the following elements: the content and objectives of money and credit law, the most 
prominent amendments to the law of money and credit, the latest amendment of the money and credit law 
issued in 2017, evaluating the money and credit law in terms of strengths and weaknesses, at the end the 
study concluded that despite all the positive aspects of the money and credit law but he punctuated by several 
shortcomings need to be amended and complemented in the future. 

Key words Money and credit Law – Banking sector – Banking law – Banks and financial institutions – Algeria. 
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 :قدمةم

بمدى فاعمية ونجاعة الجياز البنكي لمدولة، إف نجاح النظاـ االقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرىونا 
ومدى قدرتو عمى تمويؿ مشاريع التنمية االقتصادية الشاممة، وقدرتو عمى تجميع فوائض دخوؿ مختمؼ 
القطاعات، باإلضافة إلى الخدمات البنكية والمالية المتعددة التي أصبحت البنوؾ الحديثة تتنافس بغية 

 لمعمالء.توفيرىا بأحسف الظروؼ واألسعار 

وكما ىو معموـ فقد شيدت الساحة االقتصادية العالمية مع نياية القرف العشريف وبداية القرف الحادي 
والعشريف عدة تطورات وتغيرات سريعة ومتالحقة، تمثمت أساسا في تداعيات ظاىرة العولمة االقتصادية 

تيرة التكتالت االقتصادية، التقدـ الكبير مف التوجو نحو تحرير التجارة الدولية، زيادة و  ،ومختمؼ إفرازاتيا
 في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،....، وغيرىا.

مف أكثر القطاعات تأثرا بمظاىر العولمة االقتصادية التي ألقت بظالليا عمى ىذا ويعد القطاع البنكي 
سوؽ الخدمات البنكية،  فارضة عميو عدة تحديات جديدة أبرزىا: احتداـ المنافسة في ،القطاع بالذات

التوجو نحو الصيرفة االلكترونية، تنامي ظاىرة التكتالت واالندماجات البنكية، االتجاه نحو خوصصة 
البنوؾ العمومية، تطور أذواؽ العمالء وتغير رغباتيـ، ولوج عدة مؤسسات غير بنكية لمعمؿ في السوؽ 

زالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي المصرفية مف خالؿ الصيرفة الشاممة، االتجاه نحو التح رر وا 
 تحوؿ دوف توسع النشاط البنكي.

إلى ضرورة  -بما فييا الجزائر  -إف تمؾ المعطيات الدولية الجديدة وغيرىا دفعت بجميع دوؿ العالـ 
يجاد آليات تشريعية جديدة تمكنيا مف إصالح وتحدي ث إعادة النظر في منظومتيا البنكية والمالية، وا 

قوانينيا البنكية بالشكؿ الذي يمكنيا مف التفاعؿ مع ىذه المتغيرات المالية واالستفادة منيا لتحسيف أداء 
 أنظمتيا البنكية.

 الدراسة : مشكمةأوال

مع مطمع التسعينات مف القرف الماضي شرعت الجزائر في تطبيؽ عدة إصالحات اقتصادية تضمف 
انتقاليا مف االقتصاد الموجو )االشتراكي( نحو اقتصاد السوؽ الحرة، وذلؾ بغية مسايرة االتجاه العالمي 

قطاع في جميع نواحيو وبالخصوص في المجاؿ االقتصادي، وقد مست ىذه اإلصالحات باألساس ال
البنكي والمالي الذي يعتبر القطاع األساسي الكفيؿ بإنجاح عبور الجزائر واندماجيا في اقتصاد السوؽ 
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الحرة، ولذلؾ فقد كاف لزاما عمى الجزائر أف تباشر في إصالح نظاميا البنكي والمالي بما يتماشى وطبيعة 
عتبار مصالحيا اإلستراتيجية ومكاسبيا األنظمة االقتصادية العالمية واتجاه العولمة، مع األخذ بعيف اال

 الوطنية.

وبالفعؿ فقد عرفت المنظومة البنكية الجزائرية إصالحا جذريا شامال وذلؾ مف خالؿ ما يعرؼ بقانوف النقد 
، وقد كاف ذلؾ إيذانا بانتياء مرحمة والشروع 1990نيساف/أفريؿ  14الصادر بتاريخ  10-90والقرض 

صدور ىذا القانوف منعطفا حاسما فرضو منطؽ التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ في مرحمة أخرى، حيث مّثؿ 
مف أجؿ القضاء عمى نظاـ تمويؿ االقتصاد الوطني القائـ عمى المديونية والتضخـ، حيث وضع قانوف 
النقد والقرض النظاـ البنكي الجزائري عمى مسار تطور جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية 

براز د ور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنو تأسيس نظاـ بنكي ذو مستوييف، وأعيدت لمبنؾ المركزي كافة وا 
صالحياتو في تسيير النقد واالئتماف في ظؿ استقاللية واسعة، كما أعيدت لمبنوؾ التجارية وظائفيا 

 التقميدية بوصفيا أعوانا اقتصادية مستقمة.

عدة تطورات وتغيرات جذرية نكية والمالية الجزائرية ت الساحة البومنذ ذلؾ التاريخ إلى يومنا ىذا شيد
، وىذا ما تـ فعال مف خالؿ 10-90أظيرت الحاجة إلى ضرورة تعديؿ وتتميـ قانوف النقد والقرض 

، وحتى القانوف 04-10، األمر11-03، األمر 01-01األمر  :مجموعة مف األنظمة واألوامر أبرزىا
والتي جاءت بيدؼ استكماؿ بعض النقائص التي شابتو إضافة إلى التحديد  ،الصادر مؤخرا 17-10

الدقيؽ لكافة صالحيات وسمطات مختمؼ ىيئات القطاع البنكي الجزائري، أو حتى لمواجية ظروؼ 
بتاريخ  11-03ألمر لالمعدؿ والمتمـ  10-17اقتصادية حالية طارئة كما ىو الحاؿ مع إصدار القانوف 

وذلؾ بيدؼ مواجية الوضعية الحرجة التي يمر بيا االقتصاد الجزائري حاليا جراء  ،2017أكتوبر  11
 التراجع الحاد ألسعار المحروقات في األسواؽ الدولية.

وتأسيسا عمى كؿ ما سبؽ ذكره تأتي ىذه الدراسة في محاولة لتقييـ اإلصالح البنكي الذي عرفتو الجزائر 
، وكذلؾ أبرز التعديالت الطارئة عميو، مع 10-90لنقد والقرض مع مطمع التسعينات والمعروؼ بقانوف ا

قانوف النقد والقرض شيريف فقط وىو تعديؿ  أحدث تعديؿ ليذا القانوف والصادر منذ إلىاإلشارة كذلؾ 
 .2017تشريف األوؿ/أكتوبر  12بتاريخ 

 : أهمية الدراسةثانيا
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العديػد مػف اإلشػكاالت القانونيػة لعػؿ مػف أبرزىػا تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية موضوعيا، الذي يطػرح 
ما يتعمؽ بتحديد القواعد القانونية التي تنظـ عمؿ القطاع البنكي الجزائري، وتكفؿ في نفس الوقػت نجاعتػو 

 في تحقيؽ األىداؼ المنوطة بو.

تقيػيـ قػانوف النقػد والقػرض الجزائػري، فبعػد مػرور مػا مف أىميػة موضػوع أيضا مية ىذه الدراسة تنبع أىكما 
سنة منذ تطبيؽ ىذا القانوف تقتضي الضػرورة تقيػيـ ىػذا القػانوف ومختمػؼ التعػديالت الطارئػة  27يزيد عف 
وذلػػػؾ لمعرفػػة مختمػػػؼ إيجابياتػػػو ونقػػاط قوتػػػو وتثمينيػػػا، والوقػػوؼ عمػػػى نقػػػاط ضػػعفو وأوجػػػو قصػػػوره عميػػو، 

 .والعمؿ عمى تتميميا

 : أهداف الدراسةثالثا

 :األىداؼ التالية تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة

 تحقيقييا. إلىتحديد مضموف قانوف النقد والقرض الجزائري والتعرؼ عمى مختمؼ األىداؼ التي يسعى  -

تحميؿ أبرز التعديالت الطارئة عمى قانوف النقد والقرض الجزائري بالتركيز عمى التعديالت الصادرة  -
 .2010، و2003، و2001سنوات 

تشريف األوؿ/  12التعرؼ عمى أحدث تعديؿ طارئ عمى قانوف النقد والقرض الجزائري والصادر بتاريخ  -
 .وتحميؿ أسبابو ومضمونو 2017أكتوبر 

 .تقييـ قانوف النقد والقرض الجزائري مف حيث نقاط القوة والضعؼ -

جراء المزيد مف الدراسات فيولفت انتباه الباحثيف والميتميف أل -  .ىمية ىذا الموضوع بغية االجتياد وا 

 الدراسة يةمنهج :رابعا

عمى المنيج الوصفي التحميمي بشكؿ أساسي نظرا لخصوصية موضوع الدراسة وأىميتو فقد تـ االعتماد 
 إلىإلبراز مضموف قانوف النقد والقرض ومختمؼ التعديالت التشريعية الطارئة عميو، وقد تـ ذلؾ بالرجوع 

مختمؼ المواد والنصوص القانونية المنظمة لمقطاع البنكي الجزائري، كما تـ االعتماد كذلؾ عمى عدد مف 
، والتقارير، والمواقع االلكترونية الرسمية، ...، عممية، والمؤتمراترات، والرسائؿ الالمراجع كالكتب، والمذك
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الباحث عبر المسح المكتبي  إليياوغيرىا مف المراجع المتاحة بالمغتيف العربية والفرنسية والتي توصؿ 
 واستخداـ شبكة االنترنت.

 خامسا: مميزات الدراسة

 :تتميز ىذه الدراسة بعدة مميزات أبرزىا

الدراسات القميمة جدا التي تناولت موضوع قانوف النقد والقرض في الجزائر، فجؿ الدراسات مف تعتبر  -
السابقة قد تناولت موضوع اإلصالحات البنكية والمالية الجزائرية بشكؿ عاـ أو النظاـ البنكي والمالي 

 ض.بالتركيز عمى إصالح قانوف النقد والقر  دراسةموما، في حيف انفردت ىذه الالجزائري ع

تمتاز ىذه الدراسة باعتمادىا عمى أسموب واضح ومبسط، واالبتعاد قدر اإلمكاف عف الصعوبة والتعقيد  -
 عند السرد والشرح، وذلؾ بغية ضماف استيعاب المتمقي لكافة محتوياتيا.

تمتاز ىذه الدراسة كذلؾ بأنيا قد أخذت بعيف االعتبار بالشرح والتحميؿ آخر تعديؿ طرأ عمى قانوف  -
، أي منذ 2017تشريف األوؿ/أكتوبر  12الصادر بتاريخ  10-17النقد والقرض مف خالؿ القانوف رقـ 

 شيريف تقريبا.

 األهداف والمضمون قانون النقد والقرض الجزائري:: األول المحور
: أهداف إصدار قانون النقد والقرضأوال  

اعترافا بأىمية المكانة التي يجب أف تحتميا نصا تشريعيا يعكس بحؽ  10-90يعتبر قانوف النقد والقرض 
البنوؾ التجارية الجزائرية في دفع عجمة التنمية، حيث حمؿ في طياتو أفكارا جديدة تتعمؽ بتنظيـ الجياز 

 :(1)البنكي وأدائو، مستندا في ذلؾ إلى مجموعة مف األىداؼ التي نوجزىا فيما يمي

 الفراغ القانوني، حيث ألوؿ مرة ورد قانوف عضوي متماسؾ ووارد في وثيقة واحدة. سد -1

إعطاء االستقاللية لممؤسسات المالية والبنكية، وتجسيد ىذه االستقاللية عمى أرض الواقع في ىذه  -2
 ية.المؤسسات لتصبح تعمؿ وفقا لمعايير اقتصاد السوؽ الحرة المتمثمة في الربحية والمردودية المال

                                                                 

1
 .372، داز الجامعة الجدًدة، ؤلاطىىدزية، مصس، ص: 0(، الاكتصاد اإلاصسفي، ط3102خبابة عبد هللا، ) -
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يحميو مف التعرض  إعطاء البنؾ المركزي مكانتو ورد اعتباره في إدارة النقد واالئتماف بشكؿ -3
 سياسية قد تؤدي في النياية إلى آثار اقتصادية غير مرغوبة.لضغوطات 

 تقنيف العالقة بيف الخزينة العمومية والبنؾ المركزي، وذلؾ مف خالؿ جانبيف: -4

% مف إيرادات السنة السابقة 10خاص بمبمغ التسبيقات ال تتجاوز : وضع سقؼ الجانب األول -أ
 لمخزينة.

 يوما. 240خاص بالمدة القصوى لسداد ىذه التسبيقات والتي ال تتجاوز  الجانب الثاني: -ب

 إنشاء بورصة القيـ المنقولة لتشجيع البحث عف االدخار وتسيير الميزانية. -5

 سياسة تحرير أسعار الفائدة تدريجيا. اعحث عمى تجميع المدخرات عبر اتبال -6

 القضاء عمى المضاربة التي تتـ في السوؽ الموازية. -7

 السماح بإقامة بنوؾ خاصة وأجنبية بحيث يكوف نشاطيا التمويمي موجو نحو: -8

 توسيع وتطوير اإلنتاج. -أ

 تمويؿ الصادرات. -ب

 تمويؿ السكف. -ت

 :(1)كما ييدؼ قانوف النقد والقرض أيضا إلى

وضع حد نيائي لمتدخؿ اإلداري في القطاع البنكي الجزائري، والعمؿ عمى القضاء عمى االنحرافات  -
 الغير مراقبة في إدارة وتسيير البنوؾ.

                                                                 

1
 اهظس في ذلً: -

(، دزاطة ثحليلية واطتؼسافية للىظام اإلاصسفي الجصائسي، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في العلوم الاكتصادًة، ثخصص: التحليل 3119ههى، ) بوظيون -

 .88والاطتؼساف الاكتصادي، جامعة مىتوزي، كظىعيىة، الجصائس، ص: 

، داز الجامعة الجدًدة، ؤلاطىىدزية، مصس، ص  0باٌش وأهم اوعياطات العوإلاة، ط (، مدى ثىيف الىظام اإلاصسفي الجصائسي مع معاًير لجىة3102لعساف فاًصة، ) -

 .057-052ص: 
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صالح الوضعية المالية  - تحريؾ السوؽ النقدية وتنشيطيا، وتشجيع االستثمارات الخارجية المفيدة، وا 
رساء مبد  أ توحيد المعاممة بيف المؤسسات العمومية والخاصة.لمؤسسات القطاع العاـ، وا 

تطبيؽ قواعد يغمب عمييا طابع الشفافية والتحكـ في العالقة بيف الخزينة العمومية والنظاـ البنكي  -
 والمالي.

جمب المستثمر األجنبي وتشجيعو مف خالؿ تسييؿ اإلجراءات وسف قوانيف مشجعة لالستثمار األجنبي  -
 المباشر.

مضموف قانوف النقد والقرض :ثانيا  

وتجاوز قصور اإلصالحات  ،رغبة مف السمطات النقدية الجزائرية في تفادي سمبيات المرحمة السابقة
جاء قانوف  ،وتماشيا مع سياسة التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ الحرة ومحاولة االندماج في االقتصاد العالمي

والذي أعاد تعريؼ ىيكؿ النظاـ البنكي والمالي  1990 أفريؿ 14الصادر في  10-90النقد والقرض 
الجزائري كميا، وجعؿ القانوف البنكي الجزائري في سياؽ التشريع البنكي الساري المفعوؿ في مختمؼ دوؿ 
العالـ السيما المتطورة منيا، حيث ظير تغيير جذري في فمسفة العمؿ البنكي مقارنة مع المراحؿ السابقة 

القواعد واإلجراءات، أو عمى مستوى التعامؿ والميكانيزمات، فضال عف تغيير المفاىيـ سواء عمى مستوى 
وتحديد الصالحيات المخولة لممؤسسات البنكية لمقياـ بدورىا في ظؿ المرحمة الجديدة ومزاولة نشاطيا في 

 .(1)إطار اقتصاد السوؽ الحرة

و منطؽ التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ الحرة يمثؿ منعطفا حاسما فرض 10-90فإصدار قانوف النقد والقرض 
مف أجؿ القضاء عمى نظاـ تمويؿ االقتصاد الوطني القائـ عمى المديونية والتضخـ، حيث وضع قانوف 
النقد والقرض النظاـ البنكي الجزائري عمى مسار تطور جديد تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية 

براز دور النقد والسياسة النقدية ، ونتج عنو تأسيس نظاـ بنكي ذو مستوييف، وأعيدت لمبنؾ المركزي (2)وا 
كافة صالحياتو في تسيير النقد واالئتماف في ظؿ استقاللية واسعة، كما أعيدت لمبنوؾ التجارية وظائفيا 
التقميدية بوصفيا أعوانا اقتصادية مستقمة، كما تـ فصؿ ميزانية الدولة عف الدائرة النقدية مف خالؿ وضع 

                                                                 

1
بىون، (، الجهاش اإلاصسفي الجصائسي ومتعلبات العوإلاة اإلاالية، مرهسة ماطتر غير ميؼوزة في العلوم الاكتصادًة، ثخصص: اكتصادًات اإلاالية وال3102باووز حىان، ) -

 .02-02حاج، البويسة، الجصائس، ص ص: جامعة أهلي محىد أول

2
(، دزاطة لتلييم اوعياض ؤلاصالحات الاكتصادًة على الظياطات الىلدًة، اإلالتلى الدولي حٌو الظياطات الاكتصادًة في 3112بلعصوش بً علي، هتوغ عاػوز، ) -

 .18، ص: 3112أهتوبس  21و 39الجصائس "الواكع وآلافاق"، جامعة أبوبىس بللاًد، ثلمظان، ًومي 
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قؼ لتسميؼ البنؾ المركزي لتمويؿ عجز الميزانية مع تحديد مدتيا، واسترجاعيا إجباريا كؿ سنة، وكذا س
لغاء  15يمتد إلى زمني إرجاع ديوف الخزينة العمومية تجاه البنؾ المركزي المتراكمة وفؽ جدوؿ  سنة، وا 

كؿ شخص طبيعي ومعنوي  االكتتاب اإلجباري مف طرؼ البنوؾ التجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع
 غير البنوؾ والمؤسسات المالية مف أداء ىذه العمميات.

ومف أىـ النقاط التي تضمنيا قانوف النقد والقرض ىو إحداث عالقة جديدة بيف مكونات المنظومة البنكية 
مف جية، وبينيا وبيف المؤسسات االقتصادية العمومية مف جية أخرى، حيث أصبحت البنوؾ بموجب 

ف النقد والقرض تضطمع بدور ميـ في الوساطة المالية سواًء مف خالؿ جمع الودائع وتعبئتيا، أو في قانو 
وبيذا جاء قانوف النقد والقرض بمجموعة مف التدابير  ،مجاؿ منح القروض وتمويميا لمختمؼ االستثمارات

 :(1)نذكر أىميا فيما يمي

بنؾ الجزائر، واعتباره سمطة نقدية حقيقية مستقمة  منح االستقاللية لمبنؾ المركزي الذي أصبح يسمى -1
عف السمطات المالية تتولى إدارة وتوجيو السياسة النقدية لمبالد، إلى جانب إعادة تنظيمو وذلؾ بظيور 

دارتو ومراقبتو.  ىيئات جديدة تتولى تسيير البنؾ وا 

البنكي بقياميا بالوساطة المالية في تعديؿ مياـ البنوؾ التجارية العمومية لزيادة فعاليتيا في النشاط  -2
تمويؿ االقتصاد الوطني، وذلؾ بإلغاء التخصص في النشاط البنكي وتشجيع البنوؾ عمى تقديـ منتجات 
وخدمات بنكية جديدة، ودخوؿ األسواؽ المالية، ومواجية المنافسة نتيجة انفتاح السوؽ البنكية عمى 

 الخواص.

تنمية وتمويؿ االقتصاد الوطني، وفتحو أماـ البنوؾ الخاصة والبنوؾ تفعيؿ دور السوؽ البنكية في ال -3
 األجنبية لمزاولة أنشطتيا البنكية إلى جانب إقراره بإنشاء سوؽ لمقيـ المنقولة.

بإدخاؿ تغييرات جذرية في تنظيـ النشاط البنكي ومقاييس تصحيح  10-90كما قاـ قانوف النقد والقرض 
ث تـ إلغاء مبدأ التخصص البنكي، وأصبح بإمكاف البنوؾ القياـ بكؿ أنواع الوضعية المالية لمبنوؾ، حي

العمميات البنكية في كافة القطاعات االقتصادية، كما نص أيضا عمى ضرورة إنشاء سوؽ مالية وتطوير 
 السوؽ النقدية وتوسيعيا.

                                                                 

1
(، آثاز وثحدًات الاهضمام للمىظمة العاإلاية للتجازة على اللعاع اإلاصسفي الجصائسي، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في علوم التظيير، 3101بً عيس ى ػافية، ) -

 .009-008ثخصص: هلود ومالية، جامعة الجصائس، ص ص: 
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 الطارئة عمى قانون النقد والقرض الثاني: أبرز التعديالت المحور
2001قانوف النقد والقرض لسنة  أوال: تعديؿ  

معمما ىاما في اإلصالح الييكمي البنكي وفي دعـ السوؽ  10-90بالرغـ مف اعتبار قانوف النقد والقرض 
النقدية إال أنو عمى المدى القصير بدا مف الضروري العمؿ نحو تعزيز استقاللية السمطة النقدية، لذا تـ 

المتعمؽ  2001فيفري  27وذلؾ بتاريخ  10-90حكاـ القانوف المعدؿ والمتمـ أل 01-01سف األمر رقـ 
 بإدارة ورقابة بنؾ الجزائر وتعزيز استقاللية السمطة النقدية، لبموغ ىدفيف ىما:

 التمكف مف خمؽ االنسجاـ بيف السمطة التنفيذية ومحافظ بنؾ الجزائر. -

 االستقاللية النقدية.الفصؿ بيف مجمس إدارة بنؾ الجزائر والسمطة النقدية قصد إرساء  -

 :(1)وبذلؾ فقد تـ الفصؿ بيف إدارة بنؾ الجزائر ومجمس النقد والقرض، حيث قسـ ىذا األخير إلى ىيئتيف

وىو الييئة التي تتولى إدارة وتسيير البنؾ المركزي ومراقبتو، ويتكوف مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة:  -0
 مف:

 المحافظ رئيسا. -

 ثالثة نواب. -

 موظفيف ساميف. ثالثة -

 ومراقبيف. -

 بتغيير في مجمس النقد والقرض وذلؾ عمى مستوييف: 01-01جاء األمر  مجمس النقد والقرض: -8

لـ تعد ميمة إدارة وتسيير بنؾ الجزائر مف صالحياتو بؿ أصبحت مف  عمى مستوى المهام: -8-0
 صالحيات مجمس اإلدارة.

                                                                 

1 - Naas Abdelkrim, (2003), Le système bancaire algérien : de la décolonisation à l’économie de marché, Edition 

Maisonneuve et Larose, Paris, France, pp : 175-176. 
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مجمس اإلدارة، ىناؾ ثالث شخصيات يختارىـ رئيس باإلضافة إلى عمى مستوى التركيبة:  -8-8
الجميورية بموجب مرسوـ رئاسي وذلؾ بحكـ كفاءتيـ في المسائؿ االقتصادية والنقدية وىكذا صار عدد 

أعضاء، إف ىذه التركيبة الجديدة مع الحفاظ عمى مبدأ استقاللية  7بدؿ  10أعضاء مجمس النقد والقرض 
 الذي كاف مف قبؿ في غير صالح الحكومة. توازفلبنؾ المركزي ستخفض مف الال ا

مف قانوف النقد والقرض،  23قد ألغى الفقرة الثالثة مف المادة  01-01وتجدر اإلشارة إلى أف األمر 
وبذلؾ أصبح متاحا لممحافظ ونوابو تحصيؿ قروض وتمويالت سواًء مف مؤسسات جزائرية أو أجنبية، 

 .(1)ومحافظ بقية البنوؾ العاممة في الجزائروكذا التعامؿ في محفظة بنؾ الجزائر 

مف قانوف النقد والقرض، حيث تـ  22قد ألغى المادة  01-01كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أف األمر 
إلغاء مدة التفويض لستة سنوات الخاصة بمحافظ بنؾ الجزائر ومدة التفويض لخمس سنوات الخاصة 

، أما مف وجية نظر المياـ فإف ىذا األمر لـ يحدث أي (2)ـبنواب المحافظ باإلضافة إلى حاالت إقالتي
 تغيير، بما أف مجمس اإلدارة مكمؼ بالتنظيـ والتقنيف الداخمي لبنؾ الجزائر.

إلى أنو لـ ينتقص مف صالحيات محافظ بنؾ  01-01والمالحظ أنو رغـ التعديالت التي جاء بيا األمر 
ورئيسا لمجمس اإلدارة، ورئيسا لمجمس النقد والقرض، ورئيسا الجزائر الذي يبقى محافظا لمبنؾ المركزي، 

 لمجنة الرقابة البنكية.
2003ثانيا: تعديؿ قانوف النقد والقرض لسنة   

أثر يذكر، ولـ يأتي بأثر كبير في نشاط بنؾ  01-01لـ يكف لمتعديؿ السابؽ الذي جاء بو األمر 
الصادر  11-03القياـ بعمميات اإلصالح فجاء األمر الجزائر، وىو األمر الذي أدى إلى االستمرار في 

، والذي أفرز جممة مف التغييرات 10-90المعدؿ والمتمـ لقانوف النقد والقرض  2003أوت  26بتاريخ 
 التي مست المحافظ ونوابو وصالحيات مجمس النقد والقرض.

 :(3)وقد تـ إصدار ىذا القانوف نتيجة لعدة عوامؿ أبرزىا

                                                                 

1
 .12، اإلاادة 01-91اإلاعدٌ واإلاتمم للاهون الىلد واللسض  10-10ألامس  -

2
 .02، اإلاادة 01-91اإلاعدٌ واإلاتمم للاهون الىلد واللسض  10-10ألامس  -

3
خصص: (، ثأثير اهضمام الجصائس  إلى اإلاىظمة العاإلاية للتجازة على اإلاىظومة اإلاصسفية، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في العلوم الاكتصادًة، ث3103وزدة، ) خصهداز  -

 .072التحليل والاطتؼساف الاكتصادي، جامعة مىتوزي، كظىعيىة، الجصائس، ص: 
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خاطئة والمغموطة لقانوف النقد والقرض والتي حالت دوف السير الحسف لمنشاط البنكي التطبيقات ال -
 والمالي في الجزائر.

 عممية التطيير المالي التي عرفتيا مختمؼ البنوؾ والمؤسسات المالية العمومية. -

عالمية وتحرير االنفتاح المتزايد لالقتصاد الجزائري، وتزايد التوجو نحو االنضماـ لمنظمة التجارة ال -
 القطاع البنكي والمالي.

 انفتاح الدولة عمى القطاع البنكي الخاص وما انجر عنو مف أزمة البنوؾ الخاصة الجزائرية. -

 مختمؼ القوانيف واألوامر السابقة المنظمة لمقطاع البنكي الجزائري.عدـ نجاعة  -

 عموما إلى: 11-03وييدؼ األمر 

 وذلؾ مف خالؿ: ممارسة صالحياته بشكل أفضل:تمكين بنك الجزائر من  -0

 الفصؿ بيف صالحيات مجمس اإلدارة وصالحيات مجمس النقد والقرض. -

بتحديد  11-03مف األمر  62حيث نصت المادة  ،توسيع مياـ مجمس النقد والقرض كسمطة نقدية -
وليذا يحدد المجمس األىداؼ مجمس النقد والقرض لمسياسة النقدية واإلشراؼ عمييا، ومتابعتيا وتقييميا، 

ع النقدية والقرضية، ويحدد استخداـ النقد وكذا وضع قواعد يالنقدية السيما فيما يتصؿ بتطور المجام
 .(1)الوقاية في السوؽ النقدية، ويتأكد مف نشر معمومات في السوؽ ترمي إلى مخاطر االختالؿ

ليما خبرة ودراية بالمشاكؿ المالية، وذلؾ توسيع تركيبة مجمس النقد والقرض، وذلؾ بإضافة شخصيف  -
 .(2)بموجب مرسـو رئاسي باإلضافة إلى المحافظ ونوابو الثالثة، وثالثة موظفيف ساميف

تدعيـ استقاللية لجنة الرقابة البنكية وتفعيؿ دورىا في مراقبة أنشطة البنوؾ بإضافة أمانة عامة ليا،  -
مدادىا بالوسائؿ والصالحيات الكافية لم  مارسة مياميا عمى أحسف وجو.وا 

 :(1)وذلؾ عف طريؽ تعزيز التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي والبنكي: -8

                                                                 

1
 .23، اإلاادة 01-91اللسض اإلاعدٌ واإلاتمم للاهون الىلد و  00-12ألامس  -

2
 .58، اإلاادة 01-91اإلاعدٌ واإلاتمم للاهون الىلد واللسض  00-12ألامس  -
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 إنشاء لجنة مشتركة بيف بنؾ الجزائر ووزارة المالية إلدارة وتسيير األرصدة والديوف الخارجية. -

والتقارير المتمثمة بالتسيير، التي يرفعيا بنؾ إثراء مضموف وشروط عرض التقارير االقتصادية والمالية  -
 الجزائر إلى مختمؼ مؤسسات الدولة خصوصا رئيس الجميورية.

 تمويؿ عمميات إعادة البناء الناجمة عف الكوارث التي تقع في البالد. -

 التداوؿ الجيد لممعمومات الخاصة بالنشاط البنكي والمالي. -

 :(2)وذلؾ عف طريؽ أحسن حماية لمبنوك والمؤسسات المالية والزبائن: توفير -3

تعزيز شروط ومقاييس اعتماد البنوؾ ومسيرييا، والعقوبات الجزائية التي يتعرض ليا مرتكبو ىذه  -
 المخالفات.

ت زيادة العقوبات التي يتعرض ليا المخالفوف لمتشريع ولمتنظيـ القانوني المتعمؽ بممارسة النشاطا -
 البنكية.

 منع تمويؿ نشاطات المؤسسات التابعة لمؤسسي ومسيري البنؾ. -

تعزيز صالحيات جمعية البنوؾ والمؤسسات المالية التي تـ إنشاؤىا مف خالؿ ىذا األمر، وكذا اعتماد  -
 بنؾ الجزائر.طرؼ القانوف األساسي ليذه الجمعية مف 

 توضيح وتعزيز شروط سير مركزية المخاطر. -

يص الصالحيات التي ىو تقم 11-03ف اليدؼ األساسي مف تعديؿ قانوف النقد والقرض باألمر كما أ
محافظ بنؾ الجزائر والتي تعد محؿ تنازع بينو وبيف صالحيات وزير المالية، وبالتالي كاف يتمتع بيا 

ية ومف جية ، ىذا مف ج10-90تقميص استقاللية بنؾ الجزائر التي كاف يتمتع بيا وفقا لمحتوى القانوف 

                                                                                                                                                                                                        

1
(، إمياهيات زفع هفاءة أداء الجهاش اإلاصسفي الجصائسي في ظل التغيرات الاكتصادًة واإلاصسفية اإلاعاصسة، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في 3103بعلي حظني مبازن، ) -

 .85ثخصص: إدازة مالية، جامعة مىتوزي، كظىعيىة، الجصائس.، ص: علوم التظيير، 

2
 (، الىظام اإلاصسفي الجصائسي وإمياهية الاهدماج في العوإلاة اإلاالية، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في علوم التظيير، ثخصص: إدازة مالية،3119بوزمة هؼام، ) -

 .29، طىيىدة، الجصائس، ص: 0955أوت  31جامعة 
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ثانية تدعيـ اإلشراؼ والرقابة وتطبيؽ قواعد الحذر في البنوؾ خاصة بعد حدوث أزمة البنوؾ الخاصة 
 .(1)الجزائرية

2010ثالثا: تعديؿ قانوف النقد والقرض لسنة   

بتاريخ  04-10وذلؾ مف خالؿ إصدار األمر  2010لقد تواصمت اإلصالحات البنكية في الجزائر سنة 
المتعمؽ بالنقد والقرض، وقد ركز ىذا التعديؿ الجديد  11-03المعّدؿ والمتمـ لألمر  2010أوت  26

 :(2)عمى ثالثة نقاط أساسية ىي

 أىمية النظاـ العاـ النقدي في أداء االقتصاد الوطني وفي المحافظة عمى التوازنات الداخمية. -

 تنظيـ حرية النفاذ إلى األنشطة البنكية. -

 لمرقابة البنكية.التعزيز الضروري  -

 مف خالؿ تحميؿ مبادئ إصداره والمتمثمة في: 04-10ويمكف توضيح مضموف األمر 

وضمف ىذا الصدد جاء ىذا األمر بغرض توسيع صالحيات البنؾ  توسيع صالحيات بنك الجزائر: -0
عدلة والم 04-10مف األمر  02حيث تنص المادة  ،المركزي لتشمؿ السعي نحو تحقيؽ استقرار األسعار

عمى ما يمي: "تتمثؿ ميمة بنؾ الجزائر في الحرص عمى استقرار األسعار  11-03مف األمر  35لممادة 
باعتباره ىدفا مف أىداؼ السياسة النقدية، وفي توفير أفضؿ الشروط في مجاؿ النقد والقرض والصرؼ 

، وليذا الغرض يكمؼ والحفاظ عمييا، لنمو سريع لالقتصاد مع السير عمى االستقرار النقدي والمالي
بتنظيـ الحركة النقدية، ويوجو ويراقب بكؿ الوسائؿ المالئمة، توزيع القرض وتنظيـ السيولة، ويسير عمى 
حسف تسيير التعيدات المالية اتجاه الخارج وضبط سوؽ الصرؼ والتأكد مف سالمة النظاـ المصرفي 

 .(3)وصالبتو"

 04-10مف األمر  06قد والقرض مف خالؿ المادة كما تمت إضافة وتعديؿ بعض صالحيات مجمس الن
 .11-03مف األمر  62المعّدلة والمتممة لممادة 

                                                                 

1
 .85حظني مبازن، مسجع طبم ذهسه، ص: بعلي  -

2
 .081خصهداز وزدة، مسجع طبم ذهسه، ص: -

3
 .13اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -
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مف  06فمف خالؿ المادة إضافة بعض الخدمات الجديدة لمحفظة البنوك والمؤسسات المالية:  -8
حيث تمت إضافة خدمات جديدة  11-03مف األمر  83، 80، 72تـ تعديؿ المواد  04-10األمر 
أف تقدميا البنوؾ التجارية والمؤسسات المالية والمتمثمة في االستشارة والتسيير المالي واليندسة يمكف 

نمائيا مع ضرورة مراعاة  المالية وبشكؿ عاـ كؿ الخدمات الموجية لتسييؿ إنشاء المؤسسات والتجييزات وا 
 .(1)األحكاـ القانونية في ىذا المجاؿ

وذلؾ بغية تعزيز  ار األجنبي عمى البنوك والمؤسسات المالية:تطبيق القانون المتعمق باالستثم -3
حماية مصالح الدولة مف خالؿ النص عمى أف إنشاء أي بنؾ أو مؤسسة مالية في المستقبؿ مف طرؼ 

 .(2)%51مستثمر أجنبي يتطمب مساىمة وطنية في الرأسماؿ ال تقؿ عف 

دارة وسائل الدفع:  -4 عمى ضرورة حرص بنؾ  56مادتو رقـ  في 04-10حيث ينص األمر توفير وا 
مف نفس األمر عمى  119، كما تنص المادة (3)الجزائر عمى السير الحسف لنظـ الدفع وفعالياتيا وسالمتيا

عالـ الزبائف  ضرورة التزاـ البنوؾ بوضع وسائؿ الدفع المالئمة تحت تصرؼ زبائنيا في آجاؿ معقولة، وا 
ذي يمتـز بتزويدىـ بكؿ معمومة مفيدة تتعمؽ بالشروط الخاصة بطريقة دورية بوضعيتيـ إزاء البنؾ ال

 .(4)بالبنؾ

عمى  04-10مف األمر  97وضمف ىذا الصدد تنص المادة تعزيز أمن وسالمة النظام البنكي:  -5
ضرورة إلتزاـ بنؾ الجزائر بالميمة المتمثمة في السير عمى ضماف سالمة وتماسؾ النظاـ البنكي مف 

. وفي إطار سالمة النظاـ البنكي (5)ؾ والمؤسسات المالية بوضع جياز رقابي داخمي ناجعخالؿ إلزاـ البنو 
وصالبتو فرض بنؾ الجزائر عمى البنوؾ العاممة في الجزائر أف يكوف ليا حساب جاري دائف لديو لتمبية 

 .(6)حاجيات عمميات التسديد بعنواف نظـ الدفع، لكي يحرص عمى السير الحسف ليذه النظـ

                                                                 

1
 .12اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -

2
 .12اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01 ألامس -

3
 .52اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -

4
 .009اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -

5
 .97اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12 اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس 12-01ألامس  -

6
 .12اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -



خوالد أبوبكر   تقييم إصالح قانون النقد والقرض الجزائري وأبرز التعديالت الطارئة عميه  

 

برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 78المجمد- 8708فبراير 77العدد-العموم السياسية والقانون ةمجم 199  

 

عمى ضرورة  98في المادة  04-10تفاديا لخطر زيادة ديوف العائالت نص األمر مركزية المخاطر:  -6
 .(1)اإلنشاء اإلجباري لمركزية خاصة بمخاطر العائالت، ومركزية أخرى خاصة بمخاطر الشركات

-03 مف األمر 106المعدلة لممادة  04-10مف األمر  08وفقا لنص المادة  لجنة الرقابة البنكية: -7
 تتكوف المجنة البنكية مف: 11

 المحافظ رئيسا. -

 ثالثة أعضاء يختاروف بحكـ كفاءتيـ في المجاؿ المصرفي والمالي والمحاسبي. -

قاضياف اثناف ينتدب األّوؿ مف المحكمة العميا ويختاره رئيسيا األّوؿ وينتدب الثاني مف مجمس الدولة  -
 س األعمى لمقضاء.ويختاره رئيس المجمس، بعد استشارة المجم

 ممثؿ عف مجمس المحاسبة يختاره رئيس ىذا المجمس مف بيف المستشاريف األوليف. -

 .(2)ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالمالية -

 .(3)كما يطمب مف المجنة البنكية أف تقدـ تقريرا سنويا إلى رئيس الجميورية
لثالث حورالم لتعديؿ الجديد لقانوف النقد والقرض ا 2017: ا  

 أوال: وضعية االقتصاد الجزائري حاليا وضرورة إجراء إصالح بنكي جديد

تاريخيا اعتمد االقتصاد الوطني الجزائري عمى إعادة توزيع الحكومة إليرادات المحروقات، وعندما كانت 
ي، أسعار النفط مرتفعة، سمح النموذج االقتصادي لمجزائر ببناء البنية التحتية وتحقيؽ االستقرار االجتماع

حراز تقدـ كبير نحو تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية، وسداد معظـ الديوف الخارجية لمبالد، وخمؽ  وا 
فرص عمؿ جديدة، إّما في القطاع العاـ الذي يعتبر وفقا لممعايير الدولية كبيرا جدا أو في قطاع البناء 

 والتشييد، والذي تقوده إلى حد كبير االستثمارات العمومية.

                                                                 

1
 .98اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -

2
 .18، اإلاادة اإلاتعلم بالىلد واللسض 00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -

3
 .002اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  12-01ألامس  -
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ىو معموـ فقد شيدت أسعار النفط تطورات وتغيرات أثرت عمى كافة اقتصاديات دوؿ العالـ خاصة وكما  
والتي انخفض فييا سعر البتروؿ إلى  1986بعد األزمات التي شيدتيا أسعار ىذه السمعة، أبرزىا أزمة 

بداية $. ومنذ 10أيف وصؿ سعر برميؿ النفط إلى أقؿ مف  1998حدود النصؼ، أعقبتيا أزمة سنة 
لكنيا سرعاف ما  2004األلفية الثالثة عرفت األسعار تحسنا حيث تجاوزت عتبة المائة دوالر خالؿ سنة 

، لتعود األسعار لالرتفاع (1) 2008انخفضت جّراء األزمة المالية العالمية خالؿ النصؼ الثاني مف سنة 
ائدات ىامة، لكف ذلؾ لـ يدـ ، الشيء الذي سمح لمدوؿ المنتجة والمصدرة لمنفط بتحقيؽ ع2010سنة 

$ لمبرميؿ في شير أوت 46بدأت األسعار تتياوى إلى أف بمغت  2014طويال فمنذ شير أكتوبر 
، وبدأت بوادر األزمة بالنسبة لمعديد مف الدوؿ التي تعتمد عمى النفط بشكؿ أساسي كمصدر 2015

 لمدخؿ وعمى رأسيا الجزائر.

قتصاد الجزائري عدة مشاكؿ وصعوبات بسبب الصدمات الخارجية فقد شيد اال 2014أما حاليا ومنذ عاـ 
الحادة الناتجة عف انخفاض أسعار المحروقات في السوؽ الدولية، حيث تراجعت قيمة الصادرات النفطية 

، وىذا ما ترتب عنو تراجع 2016مميوف $ سنة  1781إلى غاية  2013مميوف $ سنة  63752مف 
، 2016مميوف $ سنة  28883إلى  2013مميوف $ سنة  65917رية مف قيمة إجمالي الصادرات الجزائ

 .(2)مميوف $  17844وبذلؾ تفاقـ عجز الميزاف التجاري بػ

 2016و 2015كما أف ليذا تأثير سمبي مف جية في ميزاف المدفوعات الذي سجؿ عجزا تفاقـ في سنتي 
ومف جية أخرى في الميزانية العامة ، (3)مميار دج عمى التوالي 2763مميار دج و 478والذي قدر بػ 

مميار دج سنة  243919إلى  2013مميار دج سنة  212818لمدولة التي تفاقـ مقدار العجز فييا مف 
2016(4). 

                                                                 

1
: 3102-3110(، ثللبات أطعاز الىفغ الخام وأثسها على بعض اإلاؤػسات الاكتصادًة والاجتماعية في الاكتصاد الجصائسي للفترة 3107هصير أحمد، شيً ًووع، ) -

: أشمة الىفغ: طياطات ؤلاصالح والتىويع الاكتصادي، ولية العلوم الاكتصادًة، جامعة باجي مختاز، عىابة، الجصائس، ًدزاطة ثحليلية، اإلالتلى  ومي الدولي ألاّوٌ حٌو

 .10، ص: 3107أهتوبس  05و 02

2  - www.andi.dz, consulté le 17/10/2017. 

3  -  La Banque d’Algérie, (2016), Rapport annuel 2015 : Évolution économique et monétaire en Algérie, Alger, Novembre, 

p :128. 

4- www.worldbank.org, consulté le 17/10/2017. 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.worldbank.org/
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 2013مميار $ سنة  194101كما شيدت االحتياطات الرسمية الجزائرية لمصرؼ انخفاضا محسوسا مف 
إلى تراجع رصيد صندوؽ ضبط الواردات مف ، باإلضافة (1) 2016مميار $ سنة  11411إلى 

، يضاؼ إلى ذلؾ ارتفاع حاد في (2)مميار دج خالؿ نفس الفترة 784145مميار دج إلى  5563151
، وكذلؾ زيادة في معدالت 2013% سنة 3125بعدما كاف  2016% سنة 6معدؿ التضخـ الذي ناىز 

 .(3) 2013% سنة 10انت بعدما ك 2016% سنة 10.5البطالة التي ارتفعت قيمتيا إلى 

إف تراجع جؿ مؤشرات االقتصاد الكمي في الجزائر بسبب تراجع أسعار النفط أكد جدلية ريعية االقتصاد 
الجزائري، وبالتالي وجب عمى الحكومة الجزائرية التوصؿ إلى سبؿ وآليات جديدة تستطيع مف خالليا 

يجاد مصادر دخؿ جديدة، إخراج االقتصاد الجزائري مف دائرة االعتماد المطمؽ عم ى المحروقات، وا 
صالح كافة القطاعات االقتصادية األخرى،  وضمف ىذا الصدد يبرز موضوع تنويع االقتصاد الجزائري وا 
والتي مف بينيا القطاع البنكي والمالي الذي ما زاؿ يحتاج إلى عدة إصالحات تشريعية تضمف تحسيف 

 جزائر مف دائرة األزمة الحالية.أدائو وتساىـ ولو بقدر محدود في إخراج ال

 8707ثانيا: مضمون التعديل الجديد لقانون النقد والقرض 

نتيجة لألوضاع الصعبة التي يشيدىا االقتصاد الجزائري حاليا والتي سبؽ اإلشارة إلييا، فقد تـ استيالؾ 
المجوء إلى قرض سندي  كافة االحتياطات العمومية، مما دفع بالخزينة إلى تعبئة موارد إضافية، وىكذا تـ

وطني، كما استفادت الخزينة مف فوائد معتبرة تـ اقتطاعيا مف نتائج بنؾ الجزائر، وعمى الرغـ مف كؿ 
 .(4)مميار دج  500في حاجة إلى تمويؿ يفوؽ  2017ىذه المساىمات تبقى الخزينة بالنسبة لسنة 

ة سيزيد مف حدة الضغوطات عمى خزينة إف بقاء األسعار في األسواؽ البترولية في مستوياتيا الحالي
الدولة في المدييف القصير والمتوسط، وتشكؿ ىذه التصورات خطرا كبيرا عمى قدرات الدولة في مواصمة 
جيود التنمية االقتصادية واالجتماعية، عمما أف السوؽ النقدية والمالية الداخمية تشيد انكماشا في قدراتيا، 

 ستثمار االقتصادي.مما يحد مف إمكانية تمويؿ اال

                                                                 

1- www.mfdgi.gov.dz, consulté le 17/10/2017. 

2- idem. 

3- www.ons.dz, consulté le 17/10/2017. 

4
 .10: اإلاتعلم بالىلد واللسض، ص 00-12اإلاتمم لألمس  01-07مؼسوع اللاهون زكم  - 

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.ons.dz/
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ولقد قامت السمطات العمومية بحكمة بمنع المجوء إلى المديونية الخارجية لالستعاضة عف األزمة المالية 
السنوات  إلى أداة تمويؿ تـ استعماليا في التي تمر بيا البالد، وليذه األسباب قررت الحكومة المجوء

 غير التقميدي" أو "التسييمة الكمية". األخيرة عبر العالـ، والمعروفة تحت تسمية "التمويؿ

إف ىذه األداة التي ظيرت ألوؿ مرة في الياباف في سنوات التسعينات، قد استعممت في الواليات المتحدة 
، وقصد إدراج أداة التمويؿ 1 2007األمريكية ثـ في أوروبا، بعد األزمة المالية العالمية التي ظيرت سنة 

وذلؾ عبر  2017أكتوبر تشريف األوؿ/ 11مؤخرا بتاريخ ه، تـ تعديؿ قانوف النقد والقرض الجديدة ىذ
والمتعمؽ بالنقض والقرض، ويعد ىذا التعديؿ األخير  2003أوت  26المؤرخ في  11-03تعديؿ األمر 

احدة تعديال ذو طابع انتقالي يكوف تنفيذه محدودا في الزمف، وقد تمت صياغة ىذا التعديؿ ضمف مادة و 
ال يؤثر في مضموف بقية أحكاـ قانوف النقد والقرض، وعميو تنص المادة  –مكرر  45وىي المادة رقـ  -

السابؽ الذكر عمى ما يمي: " بغض النظر عف كؿ األحكاـ المخالفة،  10-17األولى مف القانوف رقـ 
لمدة خمس سنوات، بشراء يقـو بنؾ الجزائر ابتداًء مف دخوؿ ىذا الحكـ حيز التنفيذ بشكؿ استثنائي و 

مباشرة عف الخزينة العمومية السندات المالية التي تصدرىا ىذه األخيرة مف أجؿ المساىمة عمى وجو 
الخصوص في: تغطية احتياجات تمويؿ الخزينة، تمويؿ الديف العمومي الداخمي، تمويؿ الصندوؽ الوطني 

 .(2)لالستثمار" 

يدؼ إلى السماح لمخزينة بتعبئة تمويالت استثنائية، تكتسي طابعا إف ىذه األداة غير التقميدية، والتي ت
انتقاليا محدودا في مدة خمس سنوات، يجب أف يكوف استعماليا مؤطرا بشكؿ مضبوط وخاضعا لمتابعة 
متواصمة، كما سيتـ مرافقة ىذه األداة ببرنامج إصالحات اقتصادية وميزانية سيفضي بفضؿ عقمنة النفقات 

سيف تحصيؿ الموارد الجبائية إلى تحقيؽ التوازنات االقتصادية الكمية والمالية وذلؾ في مدة العمومية وتح
 خمس سنوات كأقصى تقدير.

وتنبغي اإلشارة في األخير أف المصادقة عمى ىذا التعديؿ تأتي في ظؿ تخوؼ كبير لدى خبراء الساحة 
جميؿ لطبع النقود المحفوفة بالمخاطر، والتي ينجر البنكية والمالية الجزائرية الذيف يعتبرونو بمثابة عممية ت

                                                                 

1
 .13: اإلاتعلم بالىلد واللسض، ص 00-12اإلاتمم لألمس  01-07مؼسوع اللاهون زكم  - 

2
 .10اإلاتعلم بالىلد واللسض، اإلاادة  00-12اإلاعدٌ واإلاتمم لألمس  01-07اللاهون زكم  - 
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خالؿ كبير بدور البنؾ المركزي  عنيا زيادة كبيرة لنسب التضخـ وتراجع رىيب لمقدرة الشرائية لمدينار، وا 
 في كبح التضخـ والمحافظة عمى استقرار العممة الوطنية.

لضعفمن حيث نقاط القوة وا : تقييم قانون النقد والقرضالرابع حورالم  
 أوال: تقييم قانون النقد والقرض من حيث نقاط القّوة

القطيعة مع الممارسات االقتصادية والمالية السابقة، فقد سمح  10-90لقد أحدث قانوف النقد والقرض 
بتأسيس محيط بنكي ومالي جديد يتماشى أكثر مع تحرير االقتصاد وقواعد ومعايير العمؿ البنكي عمى 

منح لبنؾ الجزائر السمطة النقدية الحقيقية بتحديد اإلطار العاـ لقواعد عمؿ المنافسة،  المستوى العالمي، إذ
وسمح لمبنوؾ بالمقابؿ النشاط والعمؿ البنكي وفؽ معايير اقتصاد السوؽ، ومنذ صدور ىذا القانوف حدث 

المرتكز عمى تنوع كبير في الشبكة البنكية مف حيث عدد وطبيعة البنوؾ، باإلضافة إلى العمؿ البنكي 
، باإلضافة إلى ذلؾ أيضا أصبح العمؿ (1)الرشادة االقتصادية والطابع التجاري والمنافسة إلى حد معيف

البنكي يتـ في إطار الرقابة وتحمؿ المخاطر وتجسد ذلؾ بإنشاء لجنة الرقابة البنكية التي تسير عمى 
القواعد االحترازية، باإلضافة إلى مختمؼ حسف سير وتطبيؽ واحتراـ التشريعات والقوانيف البنكية ومنيا 

 أجيزة الرقابة الحديثة األخرى.

عمى القطاع البنكي  10-90وعموما يمكف توضيح مختمؼ االيجابيات التي أحدثيا قانوف النقد والقرض 
 الجزائري فيما يمي:

عادة تنظيمو تنظيما  رّد االعتبار لمبنؾ المركزي الجزائري، وتوضيح مكانتو في النظاـ البنكي والنقدي، - وا 
 داخميا محكما.

بعادىا عف إحداث العممة ومنح القروض. -  تقميص صالحيات الخزينة العمومية وا 

 إعادة تقييـ ورد االعتبار لمعممة الوطنية مف خالؿ وظائفيا الداخمية كوسيمة لمتبادؿ ومخزف لمقيمة. -

 يدية.استعادة البنوؾ التجارية الستقالليتيا ووظائفيا التقم -

                                                                 

1
، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في العلوم الاكتصادًة، ثخصص: 3115حباز عبد السشاق، ) -  (، اإلاىظومة اإلاصسفية الجصائسية ومتعلبات اطتيفاء ملسزات لجىة باٌش

 .032وعلي، الؼلف، الجصائس، ص: هلود ومالية، جامعة حظيبة بً ب
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منح تراخيص بإنشاء بنوؾ خاصة وأجنبية وبالتالي فتح السوؽ البنكية الجزائرية أماـ المنافسة، وما  -
يترتب عف ذلؾ مف تحسيف مؤشرات أداء القطاع البنكي الجزائري، وتحقيؽ جودة المنتجات والخدمات 

 المقّدمة.

 ؿ وقادر عمى التسيير األمثؿ لمموارد.وضع قانوف بنكي معّدؿ ومتمـ قادر عمى إرساء نظاـ بنكي فّعا -

 إلغاء مبدأ التمييز بيف المتعامميف االقتصادييف فيما يخص النقد والقرض. -

 إلغاء مبدأ التخصص البنكي وبالتالي السماح بظيور عّدة منتجات وخدمات بنكية جديدة. -

 المساىمة في تطيير الوضعية المالية لممؤسسات االقتصادية العمومية. -

إنشاء سوؽ لألوراؽ المالية في الجزائر وبالتالي المساىمة في تنويع مصادر تمويؿ مختمؼ المتعامميف  -
 االقتصادييف.

 تحسيف العالقة بيف البنؾ والمؤسسة وتسيير جيد لألخطار. -

 :(1)بػ 10-90أّما عمى المستوى الخارجي فقد سمح قانوف النقد والقرض 

حيث أصبح بإمكاف البنوؾ األجنبية أف تفتح ليا فروعا في الجزائر،  الجزائري:انفتاح النظام البنكي  -أ
وىذا ما مف شأنو إرساء قواعد المنافسة في السوؽ البنكية الجزائرية، وما يترتب عف ذلؾ مف تحسيف 

 مؤشرات أداء القطاع البنكي وتحسيف جودة الخدمات.

ض أصبح بإمكاف غير المقيميف تحويؿ رؤوس بموجب قانوف النقد والقر  تحويل رؤوس األموال: -ب
 األمواؿ إلى الجزائر لتمويؿ مختمؼ األنشطة االقتصادية.

ويؿ عمميات التجارة مف خالؿ توسيع وتطوير إمكانيات تموىذا  تطوير عمميات التجارة الخارجية: -ت
 مستندي.الخارجية، وظيور عدة طرؽ حديثة عمى مستوى القروض كالقرض اإليجاري واالعتماد ال

 ثانيا: تقييم قانون النقد والقرض من حيث نقاط الضعف

                                                                 

1
(، البىون ألاجىبية همصدز لتمويل اإلاؤطظات الصغيرة واإلاتوطعة بالجصائس: دزاطة حالة البىون الفسوظية، مرهسة ماجظتير غير ميؼوزة في 3100بوطىة هسيمة، ) -

 .21-59: العلوم الاكتصادًة، ثخصص: مالية دولية، جامعة أبي بىس بللاًد، ثلمظان، الجصائس، ص ص
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بمثابة النقطة الحاسمة التي مثمت انتقاؿ النظاـ  10-90عمى الرغـ مف اعتبار قانوف النقد والقرض 
البنكي الجزائري مف االقتصاد الموجو نحو اقتصاد السوؽ الحّرة، حيث جاء ىذا القانوف لتأسيس بيئة 

الءـ ومتطمبات االقتصاد الميبرالي حيث أنو أعطى لمبنؾ المركزي السمطة النقدية العميقة بنكية ومالية تت
. إال أف ىذا (1)التي كاف يستحقيا عمى ىـر النظاـ النقدي، وتبّث اإلطار العاـ لقياـ المنافسة البنكية

 القانوف قد تخممتو بعض السمبيات أو بعض نقاط الضعؼ نوجز أبرزىا فيما يمي:

ىتماـ بالجانب الشكمي أكثر مف المضموف، فنالحظ أف بنؾ الجزائر أعطيت لو كؿ المياـ وىو اال -
 عاجز عف أدائيا لوحده.

مكانياتو المادية والبشرية. -  إعطاء صالحيات واسعة لمبنؾ الجزائري تفوؽ قدراتو التقنية وا 

زي، وممثؿ البنؾ المركزي في إعطاء صالحيات واسعة لمحافظ بنؾ الجزائر فقد كاف مدير البنؾ المرك -
الخارج، ورئيس مجمس النقد والقرض، ورئيس لجنة الرقابة البنكية، وىي تعتبر مياـ كثيرة ال يمكف أف 

 يتحمميا شخص واحد.

 صعوبة تجسيد العالقة بيف الخزينة العمومية وبنؾ الجزائر. -

 النقد والقرض ىو الذي يدير السياسة النقدية دوف استشارة الجياز التنفيذي. مجمس -

 صعوبة تطبيؽ مبادئ قانوف النقد والقرض عمى المؤسسات المالية العاجزة. -

 غياب جية قضائية متخصصة لحؿ النزاعات التي تكوف في المجاؿ البنكي والمالي. -

لـ يضع حدا نيائيا لمعالقة بيف البنؾ  10-90وضع نظاـ بنكي عمى مستوييف، ألف قانوف  استحالة -
نما قاـ بتحديد قيمة التمويؿ بػ  %.10المركزي والخزينة العمومية وا 

عف إرساء ثقافة بنكية متينة في الوسط البنكي والمالي الجزائري وحتى لدى  10-90عجز قانوف  -
 المواطف العادي.

 التي تخممت ىذا القانوف خصوصا فيما يخص معايير الرقابة وقواعد الحيطة والحذر.الثغرات  -

                                                                 

1 - Ben Halima Ammour, (2001), Le système bancaire algérien : texte et réalité, 2éme Edition,  Edition Dahlab, Alger., p :77. 
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 الخاتمة

نصا تشريعيا يعكس بحؽ اعترافا   1990فريؿ أنيساف/الصادر في  10-90يعتبر قانوف النقد والقرض 
ريعية األساسية بأىمية المكانة التي يجب أف يكوف عمييا النظاـ البنكي الجزائري، ويعتبر مف القوانيف التش

لإلصالحات البنكية التي شيدتيا الجزائر، وباإلضافة إلى أنو قد أخذ بعيف االعتبار أىـ المبادئ واألفكار 
، فقد حمؿ أفكار جديدة فيما يتعمؽ 1988، 1986، 1971البنكية لسنوات  اإلصالحاتالتي جاءت بيا 

وميكانيزمات العمؿ التي يعتمدىا تترجـ إلى حد  بالتنظيـ البنكي وأدائو، كما أف المبادئ التي يقوـ عمييا
 كبير الصورة التي سوؼ يكوف عمييا ىذا النظاـ في المستقبؿ.

أف قانوف النقد والقرض قد أرسى ىيكمة جديدة لمنظاـ البنكي الجزائري قائمة عمى أساس التنظيـ كما 
القانوف تـ ضبط مياـ بنؾ المحكـ والصرامة والضبط الواضح لممصادر والصالحيات، فموجب ىذا 

الجزائر وتوسيع صالحياتو وتعزيز استقالليتو، وفي مقابؿ ذلؾ تـ الحد مف صالحيات الخزينة العمومية 
المتزايدة وتوضيح مختمؼ مياميا وصالحياتيا، كذلؾ تمت إعادة تعريؼ وضبط مختمؼ مياـ وأنشطة 

 لعاممة في الجزائر.البنوؾ التجارية والمؤسسات المالية المحمية واألجنبية ا

خرج القطاع البنكي الجزائري مف العزلة التي كانت ا   10-90تطبيؽ قانوف النقد والقرض في الشروع  ومع
مفروضة عميو إلى االنفتاح عمى األسواؽ العالمية، وانعكس ذلؾ بشكؿ مباشر عمى تركيبة القطاع البنكي 

تجارية والمؤسسات المالية العمومية والخاصة الجزائري الذي أصبح يضـ تشكيمة متنوعة مف البنوؾ ال
واألجنبية، بالتوازي مع ذلؾ شيدت ىيكمة البنؾ المركزي الجزائري تغيرات مستمرة انبثقت عنيا مجموعة 
جديدة مف ىيئات الرقابة عمى القطاع البنكي الجزائري تمثمت في: لجنة الرقابة البنكية، مركزية المخاطر، 

 از مكافحة إصدار الشيكات بدوف مؤونة، مركزية الميزانيات.مركزية عوارض الدفع، جي

وألف الزمف ال يتوقؼ عند تاريخ معيف فإف القوانيف والتشريعات التي تـ سنيا في سنوات سابقة قد تكوف 
ناقصة أو قد ال تواكب التغيرات التي يشدىا االقتصاد المحمي والعالمي حاليا، ولذلؾ فقد تـ تعديؿ قانوف 

، 04-10، األمر 11-03، األمر 01-01لقرض مف خالؿ عدة أوامر وأنظمة أبرزىا: األمر النقد وا
 .وذلؾ بيدؼ مواكبة التحديات الجديدة التي شيدىا القطاع البنكي الجزائري

لكف رغـ كؿ المجيودات المبذولة السابقة الذكر فإف واقع حاؿ القطاع البنكي الجزائري يستدعي المزيد 
حات البنكية، وخصوصا في ظؿ الظروؼ الراىنة المتسمة بالتراجع الحاد ألسعار والمزيد مف اإلصال

المحروقات في األسواؽ الدولية، وما نتج عنو مف تراجع كافة المؤشرات الكمية لالقتصاد الجزائري، وىذا 
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أداة بغية التمكف مف إدراج  2017ما استدعى ضرورة إجراء تعديؿ جديد لقانوف النقد والقرض خالؿ سنة 
ذا سيترتب عف ىذا التعديؿ األخير مف االتسييمة الكمية إلعادة التوازنات الكمية لالقتصاد الجزائري، فم
 إيجابيات وسمبيات؟ ىذا ما سنكتشفو لنا األشير والسنوات القادمة.

 قائمة المراجع

 قائمة المراجع بالمغة العربية :أوال

المتعمؽ بالنقد والقرض، الجريدة  10-90المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ  2001فيفري  27المؤرخ في  01-01رقـ  األمر -
 .2001فيفري  28، مؤرخ في 14الرسمية الجزائرية، العدد 

في ، مؤرخ 52المتعمؽ بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03األمر رقـ  -
 .2003أوت  27

المتعمؽ بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  11-03المعدؿ والمتمـ لألمر  2010أوت  26المؤرخ في  04-10األمر رقـ  -
 .2010سبتمبر  01، مؤرخ في 50الجزائرية، العدد 

جريدة الرسمية المتعمؽ بالنقد والقرض، ال 11-03المتمـ لألمر  2017أكتوبر  11المؤرخ في  10-17القانوف رقـ  -
 .2017أكتوبر  12، مؤرخ في 57الجزائرية، العدد 

، مؤرخ 14والمتعمؽ بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  1990أفريؿ  14المؤرخ في  10-90القانوف رقـ  -
 .2001فيفري  28في 

ة، مذكرة ماستر غير منشورة في العمـو (، الجياز المصرفي الجزائري ومتطمبات العولمة المالي2014باكور حناف، ) -
 االقتصادية تخصص: اقتصاديات المالية والبنوؾ، جامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، الجزائر.

(، إمكانيات رفع كفاءة أداء الجياز المصرفي الجزائري في ظؿ التغيرات االقتصادية 2012بعمي حسني مبارؾ، ) -
غير منشورة في عمـو التسيير، تخصص: إدارة مالية، جامعة منتوري، قسنطينة،  والمصرفية المعاصرة، مذكرة ماجستير

 الجزائر.

(، دراسة لتقييـ انعكاس اإلصالحات االقتصادية عمى السياسات النقدية، 2004بمعزوز بف عمي، كتوش عاشور، ) -
 30و 29وبكر بمقايد، تممساف، يومي الممتقى الدولي حوؿ السياسات االقتصادية في الجزائر "الواقع واآلفاؽ"، جامعة أب

 .2004 أكتوبر

(، آثار وتحديات االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة عمى القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة 2010بف عيسى شافية، ) -
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 فقات العموميةالصّ حدود تطبيق قانون المنافسة عمى قراءة في 

 )دراسة في القانون الجزائري(

Reading in the limits of applying competition law to public transactions 
(Research in Algerian law) 

  حث دكتوراه عمومبا مـــحــــّمــــد ديـــــب

 .الجزائر-تممسان-جامعة أبو بكر بمقايد

  dib_moh@yahoo.fr  

 :الممخص
اقعة تتباين األطر القانونية نظرًا لتعدد الوقائع المادية، ما يفيد أّن تطبيق القانون بيذا الشكل ينفي أن يؤدي لحاالت من التطابق بين و 

ي بتطّور الوقائع وتطور الفعل اإلنساني، والّنشاط اإلقتصادي كظاىرة معالجة بنصين قانونين متمايزين، عمى أّن ىذا الَفرض ينتفة واحد
ذات زخم متجدد، تحيل إلى تطبيق قانون المنافسة حماية لمسوق وفاعمية المنافسة عبره، ىذا القانون وبحسب الواقعة التي ُيعالجيا نجد 

نشاط الّشخص العام من ذلك وكعينة لمدراسة في مجال الّصفقات العمومية التي ُيعّبر عنيا بأّنيا الشاىد عمى إمتيازات أّنو يتداخل و 
الّسمطة العاّمة في مجال العقود، بيذا نتساءل عن الُبعد الذي ُيؤسس عميو تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العاّمة، وكيف يتوافق 

 القانونية في معالجة الوقائع، والمبادئ العاّمة لتقسيمات القانون.ذلك مع نمطية القاعدة 

تطبيق القانون، المنافسة، القانون، الّصفقات العمومية، اإلختصاص القضائي، مجمس المنافسة، القضاء العادي،  :الكممات المفتاحية
 القضاء اإلداري.

Summary : The legal frameworks vary because of the multiplicity of material facts, indicating that the 
application of the law in this manner denies that cases of congruence between one incident deal with 
two distinct laws in the same issue of the incident, that this assumption belongs to the development 
of facts and the development of human action, and economic activity as a phenomenon of 
momentum Which refers to the application of the competition law to protect the market and the 
effectiveness of competition through it, this law and according to the incident that deals with it, it 
interferes with the activity of the public person and as a sample for study in the field of public 
transactions, which is expressed as a witness to the privileges of public authority The area of 
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contracts, this wonder about the dimension that establishes the application of competition law on 
public transactions, and how this is consistent with the typical legal basis in the treatment of the 
facts, the general principles of law divisions 

Keywords: Law Enforcement, Competition, Law, Public Transactions, Jurisdiction, Competition 
Council, Ordinary Judiciary, Administrative Judiciary 

 : ةــدمــقـــم

تمازج القاعدة  برزُ يُ ما وجو من الّضبط والتّنظيم معيا القانون بأَ  لُ اعَ فَ تَ اىرة اإلنسانية، التي يَ الظ   دُ د  عَ تَ تَ 
 ب تساؤالت في وجو تقسيم القانون إلى عام وخاص.ما ٌيرتّ و القانونية خاُصيا بعاميا، 

لفعل التّنظيمي في العمل اإلقتصادي ضمن أوجو الّنشاط ٌيجّسد ا 1الجزائري وحيث أّن قانون المنافسة
طبيق قانون المنافسة عمى ة، فإّن تس بممارسة صالحيات الّسمطة العامّ الخاص وكذا العام غير الٌمتمبّ 

ي أوجو ىذا ب ضرورة فيم وتقصّ من قانون المنافسة، ٌيرتّ  2الّصفقات العمومية بما ٌيحيل إليو نص المادة 
 ي إلى خمق تعارض بين الّنصوص القانونية.الّتطبيق بما ال يؤدّ 

ببحث حدود تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية ونواتج ىذا  دُ د  حَ تَ يَ  ،كإشكال برزُ إّن  ما يَ 
 الّتطبيق؟.

بحْسبَنا أّنو بحث عممي يتأسس وفق قواعد عممية دقيقة، َيتحرى انطباقو أىمية موضوع الدراسة، عمى أن  
ئي في مسألة بيان قواعد اإلختصاص القضاأىميتو ب تتحّدد مكن أنحث الذي يُ والواقع العممي لموضوع البّ 

 البحث.

                                  
المؤرخ في  08/12،  معّدل ومتّمم بموجب القانون رقم 20/07/2003الصادرة بتاريخ  43 رقم ، يتعمق بالمنافسة،ج.ر19/07/2003المؤرخ في 03/03األمر  1

الصادرة بتاريخ  46، ج.ر رقم 15/08/2010المؤرخ في  10/05، وكذا بالقانون رقم 02/07/2008الّصادرة بتاريخ  36، ج.ر رقم 25/06/2008
18/08/2010. 
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جو تسطير الحدود التي ٌيمكن عبرىا بيان مجال تطبيق قانون المنافسة بالوّ  أىداف ىذه الدراسة،إّن من   
د اإلشكاالت القانونية التي َيعرض تطبيق قواعده إلى مجال الّصفقات العمومية، عمى أّنو بوجو آخر ُتحدّ 

 .تطبيق القانونبالتي ُيمكن أْن تُحيط 

يمي والمنيج اإلستنباطي بين المنيج التّأصيمازج  منيج لمدراسة،ق ىذه الموضوعات َيستدعي إّن طر 
عند تفسير إعتماد منيج الشرح عمى المتون ، مع اإلستعانة بالمنيج المقارن تحاال وفي بوجو خاص،
 الّنصوص.

التي عرضت إلى الموضوع، فيي في أغمبيا مقاالت قانونية تضّمنت وريقات الّدراسات السابقة  رأّما بنظ
قّمة البحوث المتخصصة التي عرضت لمموضوع دون وجو ُتدلي بما ُيقارب موضوع البحث، فُيحمل فيو 

 .لمّتخصيص

 المباشرة منيا )الجزائر(تتشّكل بنصوص الّتشريع الوطني محددات ىذه الدراسة عام فإن  وفق منظور   
 .ارية المفعول إلى غاية تاريخ تسميم ىذا البحثوذات الّصمة السّ 

 ن كّل واحد منيما ثالث محاور. مبحثين تضمّ َتقٌع ىذه الدراسة في 

 فقات العموميةمحددات تطبيق قانون المنافسة عمى الصّ  :لالمبحث األوّ 

 منازعات المنافسة في مجال الّصفقة العموميةالمبحث الثاني: 

 فقات العموميةحددات تطبيق قانون المنافسة عمى الصّ ألول: مٌ المبحث ا

ة زجامميّتسم ب محماًل ومدققًا وُمأصاًل يمحظ، أّنو قانون المنافسة،خصائص ومميزات في حث إّن البا
في الّنشاط االقتصادي َيقمب كونيا  تدخالت الّدولة كما أنّ  عد الخاص والعام لمقانون،بين البّ  منطقية

الفاعل االقتصادي إلى كونيا المنّشط االقتصادي، ففي الحال الذي تقوم فيو المؤسسات العمومية 
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االقتصادية بممارسة الّنشاط االقتصادي، فإّنيا تخضع لما يخضع لو الخواص، ويكون قانون المنافسة 
 2ء إاّل ما كان بنص قانوني صريح.بما ال يضمن أّي استثنا 1في تعامالتيا نافذاً 

من األمر  2المادة فقات العمومية، ينطمق من نص حددات تطبيق قانون المنافسة عمى الصّ إّن بحث مُ 
ضمن مجاالت  بتفصيل مجال تطبيق األمر،د حدّ ة تُ عمى اعتبار أّن الفقرة األولى عن ىذه المادّ ، 03/03

 .وزيع والخدماتاإلنتاج، التّ 

 فقة العموميةإبرام الصّ  أوال: إجراء

فقات العمومية وفقا إلجراء طمب برم الصّ ت  ″ عمى:15/2473 الرئاسي من المرسوم 39تنّص المادة 
 ″راضي.ة، أو وفق إجراء التّ شّكل القاعدة العامّ العروض الذي ي  

 -″فإّنو ُتطّبق أحكام ىذا األمر عمى: ، 03/03من األمر  2ة من خالل نص الفقرة الثانية من المادّ و 
نظر آخر وب .″الّصفقات العمومية، بدءا بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح الّنيائي لمّصفقة.

ُأحيمت  التيالمناقصة، أسموب  نفإّنو تضمّ  (2010لسنة  10/05القانون رقم ) ،03/03تعديل لألمر 
نّما لعروض وىذا ال يتضمّ إلى إجراء طمب ا 15/247بصدور المرسوم  ن تغيير في االصطالح فقط وا 

 يشمل فروق جوىرية بين اإلجرائيين.

 من المرسوم 39راسة المنيجية فإّنو وطبقا لممادة ن في حدود الدّ ييغم ذلك إذا أمكن مقاربة اإلجرائر  
لذي يشّكل القاعدة ن إّما بطمب العروض واييبرم وفق إجرائفقات العمومية تُ ، فإّن الصّ 15/247 ئاسيالرّ 

ّما وفق إجراء التّ  ُيعّد) و ىذا ،15/247 ئاسيالرّ  من المرسوم 41ة نص المادّ ل ، طبقاً راضيالعاّمة، وا 

                                  
 .38، ص2013لتنافسية في الجزائر، دار ىومة، الجزائر، محمد تيورسي، الضوابط القانونية لمحرية ا 1
، 2014حقوق،جامعة الجزائر، نصر الدين األخضري، القانون الجزائري بين مثالية المساواة وواقعية الّتمييز اإليجابي، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية، كمية ال 2

 .14ص.
 20الصادرة بتاريخ  50يتضمن تنظيم الّصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج.ر رقم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/ 15مرسوم رئاسي رقم  3

 .2015سبتمبر
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ة في المادّ  حصراً  في الحاالت الواردة قاعدة استثنائية إلبرام العقود ال يمكن اعتمادىا إالّ  الّتراضي البسيط(
 ″.15/247 ئاسيالرّ  من المرسوم 491

َض أّن تطبيق قانون المنافسة عمى رَ يمكن أن َيعْ  ،03/03من األمر  2لنص المادة الثانية، فقرة  اً رجوع
برمة بطريق المناقصة )طمب العروض(، من تّم فإّن اختصاص الّصفقات المُ  ص  خُ الّصفقات العمومية يَ 

راضي دون إجراء التّ  مجمس المنافسة برقابة الممارسات المقّيدة لممنافسة يتحدد بإجراء طمب العروض
 ئاسيالرّ  من المرسوم 52، 51، 50، 49دت المواد بشكميو البسيط أو بعد االستشارة، الذي حدّ 

 فقات العمومية.جوء إلى ىذه الطريقة في إبرام الصّ حاالت وشروط وكيفية المّ  ،15/247

أّنو يخضع لضوابط وشروط غم ر فقات العمومية راضي بشكميو في إبرام الصّ جوء إلى إجراء التّ مّ الىذا وأّن  
نْ  عّد ممنافسة كما ىو الحال في طمب العروض، إاّل أّنيا تُ ل كاملْ  تحقيق نُ مَ ضْ كانت ال تَ  ال بأس بيا، وا 
من ضمنيا  راضي بعد اإلستشارة،التّ  إلجراءكما ىو الحال بالّنسبة  ، يخضع لمبرراتإجراءا استثنائياً 

أّن مضمون فيم نص الفقرة  ىل فعالً  لكن 2مة،دّ قَ الّسري لمخدمات المُ ابع عف مستوى المنافسة أو الطّ ضُ 
ام األمر راضي من الخضوع ألحكإجراء التّ  استثناءينصرف إلى  03/03من األمر  2الثانية من المادة 

 ؟. 03/03

ى الّنحو مب العمومي عمتجّسد في كفالة الطّ فقات العمومية بالّدرجة األولى يَ إّن ما ييدف إليو قانون الصّ 
كل المالئم الذي يستجيب لمخصائص والمميزات التي تتيح ضمان أقصى منفعة بالشّ  وُ قَ قُ حَ ضمن تَ الذي يَ 

                                  
عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إاّل عمى  -1المجوء إلى أسموب التراضي البسيط في ستة حاالت فقط، ىي :  ،15/247من المرسوم الّرئاسي  49حصرت المادة  1

 وحيد يحتل وضعية إحتكارية أو لحقوق حصرية أو العتبارات تقنية، أو العتبارات ثقافية وفنية، يد متعامل إقتصادي
ممك أو استثمار، قد في حالة اإلستعجال الممح المعمل بوجود خطر ُييدد استثمارًا أو ممكًا لممصمحة المتعاقدة، أو األمن العمومي أو بخطر داىم يتعّرض لو  -2

 تجّسد في الميدان،
 في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان األساسية،  -3
 عندما يتعّمق األمر بمشروع ذي أولوية، وذي أىمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا،  -4
 عندما يتعّمق األمر بترقية اإلنتاج و/أو األداة الوطنية لإلنتاج، -5
ات طابع صناعي وتجاري، حقًا حصريًا لمقيام بميمة الخدمة العمومية، أو عندما ُتنجز ىذه المؤسسة عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذ -6

 كّل نشاطيا مع الييئات واإلدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
 اضي بعد اإلستشارة.، التي تحدد حاالت لجوء المصمحة المتعاقدة إلى إجراء التر 15/247من المرسوم الّرئاسي  51الماّدة  2
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 ئاسيالرّ  من المرسوم 51 المادةفي إطار المبادئ المنصوص عمييا ضمن من الطمب العمومي 
15/247. 

فقات العمومية وفق مفيوم الصّ ل طمب عمومي، يقع ضمن مجال ثّ مراضي بشكميو يُ وحيث أّن إجراء التّ 
من األمر  2ة شير إليو الفقرة الثانية من المادّ ، فإّن ما تُ 15/247 الّرئاسي ة الثانية من المرسومنص المادّ 

بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى  فقات العمومية ألحكام قانون المنافسة، بدءاً ، من خضوع الصّ 03/03
فقات عمى الصّ  03/03و عمى أّنو استثناء النطباق أحكام األمر مُ مْ كن حَ فقة، ال يميائي لمصّ غاية المنح النّ 

العمومية، عمى أساس أّن المناقصة )طمب العروض( ىو القاعدة العاّمة في إجراء إبرام الّصفقات 
نْ  ن الفرع معنى االستثناء، فإّن االستثناء ضم  تَ  العمومية، وأّن ما ينطبق عمى األصل ينطبق عمى الفرع، وا 

يمحق  مكن أنْ ينصرف إلى ما يُ  نو األصل في حدود الّنص القانوني الواحد، دون أنْ ضم  ينصرف إلى ما تَ 
 ص القانوني.باألصل بخالف وحدة النّ 

من األمر  2يقتصر نص الفقرة الثانية من المادة  فمن الطبيعي، بما يتفق والمبادئ والمنطق القانوني أنْ 
ُيحمل الّنص عمى إجمالو. طالما أّنو  دون جزئياتيا، فمن باب أولى أنْ عمى ذكر القاعدة العاّمة  03/03

راضي من مجال تطبيق أحكام قانون المنافسة، سيما أّن ن استثناء إجراء التّ مّ تضَ يَ  صريحاً  ن نصاً لم يتضمّ 
بمختمف  2دة لممنافسةية المنافسة ضمن ىذا اإلجراء محدود لمغاية، ما يجعل ورود ممارسات مقيّ مجال حرّ 
، 03/03من األمر  2/2أّن المادة كما أمر غير مستبعد،  3،واطؤفيو التّ  برزُ ، أو بالمعنى الذي يَ أنواعيا

                                  
: " لضمان نجاعة الطمبات العمومية، واإلستعمال الحسن لممال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ 15/247من المرسوم الّرئاسي  5المادة  1

 حرية الوصول لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المترشحين وشفافية اإلجراءات..."
قيات والممارسات بين الممارسات غير التنافسية والممارسات المقّيدة لممنافسة مسألة ترجيحية كون المشرع لم يمّيز بينيما، فنجده مثال يجمع بين االتفايظّل الّتمييز  2

تقوم بيا مؤسسة ما إزاء مؤسسة أخرى والتي ىذا ويمكن تعريف الممارسات المقّيدة لممنافسة: بأّنيا األعمال التي  ،التمييزية في إطار الممارسات المقّيدة لممنافسة
 ,J.BUSSY, droit des affaires, presses de sciences, DALLOZ,  Paris ،يكون من شأنيا إّما عرقمة حّرية المنافسة، أو الحّد منيا أو اإلخالل بيا

France, éd 1998, p.340.   
بموجبيا مؤسسات عن قصد، دون أن ترتبط قانونا بإتباع قواعد مشتركة لمّتصرف، متخمية بذلك طواعية عن  إتفاقات تقوميمكن تعريف الممارسات التواُطئية بأّنيا  3

 J. Bernard BLAISSE, droit des affaires, commerçant, concurrence, distribution, LGDJ, 05éd, 2000 , n 849, p.688 استقالليا،

Hubert Orso GELLIRON, les contrats verticaux en droit communautaire et suisse de la concurrence, LGDJ, Bruxelles, 

études, 2004, p.109, 110. 
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فقات ( عمى الصّ 03/03ق أحكام ىذا األمر )أي األمر طبّ ، حيث تُ خصيصعمى العموم ال التّ  فّصمت
 فقة.لمصّ يائي العمومية بدءا بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النّ 

فقات العمومية، بتداء بالصّ المناقصة )طمب العروض(، لحذف اإل خصيص إلىية في التّ انصرفت النّ  فمو
خصيص "المناقصة بدءا بنشر اإلعالن عنيا إلى غاية المنح فيد تأكيد التّ وكان صيغة الّنص فيما يُ 

طرق إبرام الّصفقات العمومية، وبمفيوم د من حدّ فيد إجراء مُ حو يُ فقة،" واالقتصار عمى ىذا النّ يائي لمصّ النّ 
فاد منو جنس العقد، حيث أّن مصطمح المناقصة )طمب فقات العمومية، ال يُ المخالفة، فإّن االبتداء بالصّ 

 فيد العموم ال الجنس من العقود.العروض( كفيل بالداللة عمى الجنس، ومن تم فإّنو يُ 

 61، التي تَُتمم أحكام المادة 08/12من القانون رقم  5 ةما يستأنس بو ضمن ىذا الطرح ىو نص المادّ 
ماح بمنح السّ ُعد   طة أخيرة حم ضمندة لممنافسة، حيث و قة بالممارسات المقيّ ، المتعمّ 03/03من األمر 

 دة لممنافسة، عمل محظور.صفقة عمومية ألصحاب ممارسات مقيّ 

ية دون تحديد اإلجراء الذي َتّم بو اإلبرام، فيستوي قترن بالّصفقة العمومفإّن الّنص عمى ىذا الحكم مُ  من تمّ 
عمى  ستندُ راضي، حيث أّن تطبيق قانون المنافسة يَ يكون عبر إجراء طمب العروض، أو إجراء التّ  أنْ 

نصرف إلى الممارسات التي شاط، فإّن انطباق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية، يَ ممارسة النّ 
 قانون الّصفقات العمومية. موُ نظّ دونما البحث عن طريقة اإلبرام ألّنيا شأن يُ  فقة،ساعد عمى منح الصّ تُ 

 مني لوقوع الممارسات المقّيدة لممنافسةثانيا: المجال الزّ 

قرانيا بتطبيق أحكام  إضافة لما سبق، فإّن تخصيص المناقصة )طمب العروض(، بتحديد مراحميا، وا 
د فقة(. إنّما يتحدّ يائي لمصّ المناقصة إلى غاية المنح النّ  عن اإلعالنقانون المنافسة، )بدءا بنشر 

فق إجراء فقة و قة بمنح الصّ ن نفس اإلجراءات والمراحل المتعمّ راضي ال يتضمّ العتبارات أّن إجراء التّ 

                                  
حرية المنافسة أو  تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات الصريحة أو الضمنية عندما تيدف أو يمكن أن تيدف إلى عرقمة″: 03-03من األمر  6المادة  1

، بإضافة 12-08قم الحّد منيا أو اإلخالل بيا في نفس السوق أو في جزء جوىري منو، السيما عندما ترمي إلى: ...، وقد تمم نص ىذه المادة بموجب القانون ر 
، بمعنى حظر السماح بمنح صفقة ″المقّيدة. السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات ″من القانون إذ تنص:  5مطة أخيرة بموجب المادة 

، السيما في كونيا ترمي إلى المسائل التي تناولتيا 03-03من األمر  6عمومية ألصحاب الممارسات واألعمال المدبرة المشار إلييا في الفقرة األولى من المادة 
 عمى سبيل المثال. 6المادة 
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فقات العمومية، بدءا بنشر عمى الصّ  03/03ّن تطبيق أحكام األمر ، إْذ أ)طمب العروض( المناقصة
حّددة لمجال تطبيق قانون فقة، يوحي بتراتبية زمنية مُ يائي لمصّ قصة إلى غاية المنح النّ اإلعالن عن المنا

وفقا ألحكام قانون  جبّ دة لممنافسة بخالف ما يَ ّم فإّنو في الحال الذي تقع ممارسات مقيّ تومن المنافسة، 
وفقا ألحكام األمر عاقب عمييا محصورا بوجود الممارسة المُ  1المنافسة، يكون اختصاص مجمس المنافسة

د تطبيق قانون المنافسة عمى إجراء طمب العروض، جسّ مني الذي يٌ ا ضمن اإلطار الزّ يَ امُ مَ ، وتَ 03/03
 .03/03من األمر  2/2إليو المادة  شيرق بفترة إعداد العروض طبقا لما تُ قابة تتعمّ وحيث أّن ىذه الرّ 

مجمس المنافسة، لخروجيا عن تطبيق أحكام رساة، تخرج عن اختصاص فإّن مرحمة تنفيذ الّصفقة المُ 
محل القراءة  ما ، وعميومن األمر المشار إليو 2، المادة لحدود إطار الفقرة الثانية ، تبعاً 03/03األمر 

في محيط األمر  2ادة ة لكامل نص الم( من القراءة العامّ 03/03)األمر  2من المادة  2الجزئية لمفقرة 
 .؟03/03

وزيع ق ىذا األمر عمى نشاطات اإلنتاج والتّ طبّ ي  ″، تنّص عمى: 03/03من األمر  2إّن المادة 
والخدمات، بما فييا تمك التي يقوم بيا األشخاص العموميون، إذا كانت ال تندرج ضمن إطار ممارسة 

 ″ة أو أداء ميام المرفق العام.مطة العامّ صالحيات السّ 

وزيع والخدمات، وىو المجال نشاطات اإلنتاج، التّ ضمن تطبيق أحكامو  حصر ،03/03فإّن األمر  مّ تمن 
، عمى أّن تطبيق أحكام قانون 03/03درجا ضمن أحكام األمر ذين أُ معديمين الّ بالتّ  دٌ عْ الذي لم يتغير بَ 

المنافسة إلى غاية ىذه المرحمة )تطبيقو من حيث األشخاص(، كان ينصرف إلى أشخاص القانون 
، 03/03شخاص العموميون الذين يمارسون نشاطا يدخل ضمن مجال تطبيق األمر الخاص، أو األ

خص مارس فيو ىذه المؤسسات، أو الشّ بمعنى المؤسسات العمومية االقتصادية، وىذا ضمن الحال الذي تُ 

                                  
يعتبر جياز متخصص في مراقبة الّسير الحسن والفعال لممنافسة في السوق وأداة قمع لمممارسات التي ، حيث 06-95ُأستحدث ىذا المجمس بموجب األمر  1

)م.م( سمطة إدارية مستقّمة تتمتع بالشخصية القانونية واإلستقالل المالي، توضع لدى الوزير المكّمف بالّتجارة، 03-03من األمر  23تعرقميا، وىو طبقًا لنّص الماّدة 
حمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات اإلحتكارية وفقا  أعمالو وقراراتو إدارية يتجسد من خالليا الحق في ممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة، وبيذا تعتبر

شكالية اإلستقاللية، سميرة حدري، 65، ص.2010، منشورات بغدادي، 02-04، والقانون 03-03لألمر  ، 38، عدد 19دارة، مجّمد ، مجّمة اإلالسمطات المستقّمة وا 
 .10،09، ص.2009
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اّمة، أو أداء وزيع أو الخدمات خارج إطار ممارسة صالحيات الّسمطة العالعمومي لنشاطات اإلنتاج، التّ 
، ىذا ويخضع 03/03فإّن الّصفقات العمومية مطمقًا ال تخضع ألحكام األمر  مّ تمن ، يام المرفق العامم

 لنشاطيم. المتعاممون االقتصاديون، أو مقدمو العروض ألحكام األمر تبعاً 

، بتفصيل 03/03من األمر  2ة مت المادّ ّدلت وتمّ عَ  ، التي08/12من القانون رقم  2بموجب المادة 
دخال الصّ 03/03شاطات الواقعة ضمن مجال تطبيق األمر النّ  فقات العمومية في مجال تطبيق األمر ، وا 
نت الفقرة األخيرة فقة، حيث تضمّ يائي لمصّ ، ابتداء من اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النّ 03/03

المرفق العام أو ممارسة ، أداء ميام 03/03ة المشار إلييا شرط عدم إعاقة تطبيق أحكام األمر من المادّ 
ة عمى نحو من ّدلت أحكام ىذه المادّ عُ  10/05صالحيات الّسمطة العاّمة، ىذا وأّنو بصدور القانون رقم 

عمى ما تم  من  ة ظّل محافظاً ، لكّن اإلطار العام لممادّ 03/03عديل السابق لألمر فصيل، مقارنة بالتّ التّ 
 .08/12 من القانون رقم 2تعديل بموجب نص المادة 

عمى الّصفقات العمومية بدءا بنشر اإلعالن عن ، 03/03س، فإّن تطبيق أحكام األمر عمى ىذا األسا
فقة، يتعّمق بترسيخ مفيوم المشروعية اإلدارية وفقا ألحكام قانون يائي لمصّ المناقصة إلى غاية المنح النّ 

حال اضطالعيا بصفقة عمومية لقيد مزدوج  ) الشخص العام(، تعاقدةالمنافسة، حيث تخضع المصالح المُ 
ستنبطة من أحكام فقات العمومية والمُ من المشروعية المستمدة من أسس القانون اإلداري، وقانون الصّ 

 تراميا لمقانون، وقانون المنافسةتعاقدة ليست بمنأى عن ضرورة اححيث أّن المصالح المُ 1قانون المنافسة،
ن عدم إعاقة أداء ميام المرفق العام وممارسة صالحيات الّسمطة ضمحكامو في حدود ما يَ أل فتخضع
 2العاّمة.

بفقرة أخيرة  03/03من األمر  6مت أحكام المادة ، التي تمّ 08/12من القانون رقم  5كما أّن المادة 
من األمر  6نتيا المادة ضمّ قّيدة، تَ ماح بمنح صفقة عمومية ألصحاب ممارسات مُ نت حظر السّ تضمّ 
قائي، و ظرف االحتياط من وجود ممارسات مقّيدة لممنافسة في الّصفقات ابع الوّ ز الطّ عزّ يُ ، 03/03

                                  
 .98، 97، ص2004/2005قانون األعمال، كمية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  مذكرة ماجستير،اليام بوحاليس، االختصاص في مجال المنافسة،  1
 .15، 14نصر الدين األخضري، مرجع سابق، ص،  2
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امل ضوع مرحمة تنفيذ الّصفقة من طرف المتعمميا عمى أّنيا داللة عمى عدم خُ مكن حَ وال يُ  1العمومية،
 .03/03المتعاقد ألحكام األمر 

، حيث يمكن لمجنة فتح األظرفة 15/247 ئاسيالرّ  من المرسوم 72/04عزز ىذا الطرح، نص المادة ما يُ 
تقترح عمى المصمحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول إذا ثبت أّن بعض ممارسات  وتقييم العروض أنْ 

في وضعية ىيمنة عمى السوق أو قد تتسبب في اختالل المنافسة في  المتعامل المعني تشّكل تعسفاً 
المتعّمق بالدعوى  2من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 946القطاع المعني، كما أّن نص المادة 

 د من الطرح.حدّ عاقدية َيدخل ضمن ىذا المُ قبل التّ  االستعجالية

 ةمطة العامّ ميمة المرفق العام وممارسة صالحيات السّ  إعاقةثالثا: عدم 

... تطّبق ″: 10/05 عديل األخير بموجب القانون رقموفق التّ  03/03من األمر  2/3تنّص المادة 
 أحكام ىذا األمر عمى ما يأتي:...

عيق تطبيق ىذه األحكام، أداء ميام المرفق العام أو ممارسة صالحيات الّسمطة غير أّنو، يجب أن ال ي  
 ″العمومية.

إّن ارتباط تطبيق قانون المنافسة بممارسة الّنشاط االقتصادي، حتى ضمن الحال الذي يكون فيو أشخاص 
عمومية وجمعيات ومنظمات مينية ميما يكن وضعيا القانوني وشكميا وىدفيا ىم القائمين معنوية 

(، يجعل من ىؤالء خاضعين ألحكام 03/03)األمر  2شاط، وفقا لمفقرة األولى من المادة بممارسة النّ 
وزيع أو تمّبس بممارسة نشاط اإلنتاج، أو التّ . وحيث أّن الّشخص المعنوي العمومي وىو مُ 03/03األمر 

فت بنص خاطب بوصفو عون اقتصادي، أو مؤسسة وفق ما ُعرّ جعل منو قائما بالّنشاط مُ الخدمات يَ 
عمى المؤسسات العمومية االقتصادية ، 03/03ألمر ، عمى أّن تطبيق أحكام ا03/03من األمر  3المادة 

                                  
1 Michel GIBAL, le nouveau code des marches publics- une réforme composite, la semaine juridique, Juris 
Classeur périodique, éd général, n16, Paris, p. 721,722. 

 .23/04/2008الصادرة بتاريخ  21، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر رقم 25/02/2008، المؤرخ في 09-08قانون رقم  2



 قراءة في حدود تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية)دراسة في القانون الجزائري( ديبحمد م

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 02المجمد- 2012فبراير 00العدد-مجمة العموم السياسية والقانون 220

 

وجو لمّتمييز إاّل ما ُتضمن  ة، فاليكون بذات الّدرجة لما ىو عميو بالّنسبة لممؤسسات االقتصادية الخاصّ 
  1.ةبموجب نصوص خاصّ 

، تطّبق أحكام المرسوم المشار إليو عمى 15/247 ئاسيالرّ  من المرسوم 6حيث بموجب نص المادة 
 كّمف بانجاز عممية ممولة كمياً المؤسسات العمومية الخاضعة لمّتشريع الذي يحكم الّنشاط الّتجاري، عندما تُ 

 بمساىمة مؤقتة أو نيائية من الّدولة أو من الجماعات اإلقميمية. أو جزئياً 

صدر تَ  مكن أنْ يٌ  ،03/03وحيث أّن الممارسات المقّيدة لممنافسة، أو المخالفة بشكل عام ألحكام األمر 
ر عن المتعاممين صدتَ  فقة العمومية(، كما يمكن أنْ عن اإلدارة )المصمحة المتعاقدة في مجال الصّ 

يكون  ويمّس بالمنافسة في الّسوق دون أنْ  ) المتعامل اإلقتصادي(،صدر عن ىؤالء، فإّن ما يَ يناالقتصادي
لممصمحة المتعاقدة دور في حدوث األثر المنافي لممنافسة، فإّنو وكما سبق اإلشارة يكون لمجمس المنافسة 

 متابعة المخالفة وفق معيار ممارسة الّنشاط االقتصادي.

لذي تقع ضمنو الممارسة المخّمة بالمنافسة، والتي يكون مصدرىا اإلدارة في شكل عمى أّنو في الحال ا
قرار إداري يكون من شأنو المساس بالمنافسة فإّننا نكون أمام تقاطع بين ممارسة الّنشاط االقتصادي، 

قات شاط اإلداري، كما ىو عميو الشأن بالّنسبة لصالحيات المرفق العام في تنظيم الّصفوممارسة النّ 
 2العمومية.

قت تطبيق أحكام ىذا األمر عمى الّشخص م  ، عَ 03/03الفقرة األخيرة من األمر  2حيث أّن المادة 
عيق تطبيق أحكام ىذا األمر أداء ميام المرفق العام أو ال يُ  العمومي والّصفقات العمومية بشرط أنْ 

 ئاسيالرّ  قانونية األخرى سيما المرسومممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة، فإّنو في معزل عن الّنصوص ال
)أي قبل  03/03من األمر  2، وكذا قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وبمقاربة نص المادة 15/247

                                  
 14ري، مرجع سابق، ص، نصر الدين األخض 1

2 Bruno LASSERRE, droit de la concurrence et activités des collectivités territoriales : quelle régulation, Colloque National 

de L’AFAC (l’association Française des avocats conseils), droit public de la concurrence et droit de la concurrence publique, 

Ministère de l’Economie et des Finances, jeudi 5 OCT 2006, paris, France, p, 28 et S. 
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( عمى الّنشاطات التي 03/03قت ىي األخرى بمفيوم االستثناء تطبيق أحكام األمر )م  عديل( والتي عَ التّ 
كانت ال تندرج ضمن إطار ممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة أو أداء  يقوم بيا األشخاص العموميون، إذا

 ميام المرفق العام.

من األمر  2صين أّن تطبيق قانون المنافسة عمى الّشخص العمومي بموجب نص المادة بما يفيم من النّ 
ة صالحيات خص العمومي بممارسقوم فيو الشّ سقط بمجرد ارتباط الّنشاط الذي يَ )قبل التعديل( يَ  03/03

 الّسمطة العاّمة أو أداء ميام تندرج ضمن تسيير المرفق العام.

إذا كانت ال ″، فإّن إسقاط عبارة: 10/05والقانون  08/12في حين أّنو بعد تعديل األمر بموجب القانون 
حالليا بعبارة: ″تندرج ضمن إطار ممارسة... عيق تطبيق ىذه األحكام ال يُ  غير أّنو يجب أنْ ″، وا 

شاطات عمى النّ مثميا تطبيق قانون المنافسة ساؤل عن طبيعة اإلعاقة التي يُ ، يفتح المجال لمتّ ″أداء...
 عمومية ؟قة فصّ أو المرفق العام حال إبرام  خص العمومي،التي يزاوليا الشّ 

 معيقاً فيد معنى البحث عن الحاالت التي يكون فييا تطبيق أحكام قانون المنافسة كما أّن داللة الّنص تُ 
 ألداء ميام المرفق العام، وممارسة صالحيات الّسمطة العمومية.

نت من بما تضمّ  ،03/03من األمر  ،12، 11، 10، 7، 6ن تطبيق المواد كانت اإلعاقة تتضمّ  فإنْ 
فقات العمومية، فإّنو وعمى الّرغم من أّن خص العمومي، أو في مجال الصّ أحكام عمى ممارسات الشّ 

دخل في غير اعتباره مؤسسة اقتصادية، أو كذا اإلدارة حال إبراميا لصفقة عمومية، يَ الّشخص العمومي 
ة، فإّنو من غير المنطقي استبعاده من تطبيق أحكام عممو في إطار تحقيق الّنفع العام أو المصمحة العامّ 

المنافسة،  ة ألحكام قانون، وفق ىذا المبرر، في الوقت الذي تخضع فيو المؤسسات الخاصّ 03/03األمر 
بح فإّن ة تستيدف في مجمميا تحقيق أقصى منفعة، أو الرّ حيث أّنو عمى الّرغم من أّن المؤسسات الخاصّ "
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حقق المنفعة العاّمة، وفق مفيوم أّن المنفعة الفردية ىي الطريق إلى تحقيق المنفعة يُ  وجودىا أيضاً 
 1."مبادئ الميبراليةموفقا لالجماعية 

 عد قانون المنافسة تستيدف ضبط السوق، والسوق كمجال افتراضي، يستمزم أنْ فوق كّل ىذا فإّن قوا
مييز، والممارسات ينضبط جميع القائمين فيو، وفق نفس القواعد واألحكام، إاّل ما كان من مبرر يجيز التّ 

رة ضّ عتبر في مجمميا ممارسات وأعمال مُ تُ ، 03/03كر من األمر المنصوص عمييا في المواد السالفة الذّ 
يكون القائم بيا شخص عام أو شخص خاص، فحماية الّنظام االقتصادي، يستدعي  بالسوق فيستوي أنْ 

 2احد.وق الوّ اشئة في حدود السّ عامالت االقتصادية النّ مة لمتّ خضوع الجميع لألحكام المنظّ 

ممارسة صالحيات  عمى ىذا األساس فإّن إعاقة تطبيق أحكام قانون المنافسة ألداء ميام المرفق العام، أو
وبيذا فإّن تطبيق أحكام قانون المنافسة عمى الّشخص ، و عمى ىذا الوجوممُ الّسمطة العاّمة، ال يمكن حَ 

 نصرف إلى معيار تحديد طبيعة المنازعة.فقات العمومية يَ العمومي، أو الصّ 

لمنافسة في مجال خص العام والمخّمة باادرة عن الشّ قة بالممارسات الصّ حيث أّن المنازعات المتعمّ 
 الّصفقات العمومية كمثال، تخرج من اختصاص مجمس المنافسة إلى اختصاص القضاء اإلداري، نظراً 

لقواعد االختصاص القضائي وعمى اعتبار أّن الّصفقة  فقة العمومية اإلداري، وتبعاً لطبيعة عقد الصّ 
ق العامة، وبخالف الحالة التي تتعمّ يشمل ممارسة صالحيات الّسمطة لمرفق عام،  ل نشاطاً العمومية تمثّ 

ب أو يقوم بيا الّشخص العام في شكل تصرف أو قرار وىو بصدد مباشرة نشاط بالممارسات التي يتسبّ 
تابعتيا تكون من اختصاص مجمس ال بوصفو سمطة عاّمة، فإّن مُ  اقتصادياً  اقتصادي بوصفو عوناً 

 3المنافسة.

                                  
. يعتقد أنصار الميبرالية االقتصادية أن الحرية السياسية واالجتماعية ال يمكن فصميا عن الحرية اقتصاد عدم التدخل فمسفة اقتصادية تدعمالميبرالية اإلقتصادية  1

، وتعارض تدخل الدولة في السوق وتدعم أكبر ما يمكن من التجارة الحرة والتنافس والسوق الحر االقتصادية، ويستخدمون حججا فمسفية لتأييد الميبرالية االقتصادية
 نقاًل عن :

Ian Adams ,Political Ideology Today  , Manchester: Manchester University Press, 2001, p.20 
2 E.COMBE, économie et politique de la concurrence, Dalloz, paris, 2005, p.225 ; V.SELINSKY, abuse de domination, 

Fasc.315, Juris Classeur commercial-concurrence-consommation, 1992, vol 02, n76, p.18. 
3 David KATZ, Juge administratif et droit et la concurrence, presse universitaire d’Aix Marseille, faculté de droit et de 

science politique, 2004, P79 et S. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
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ص بين القضاء اإلداري، واختصاص مجمس المنافسة، وحتى ففي إطار الّدفع بتباين قواعد االختصا
سميم بمباشرة الّشخص العمومي، وكذا في مجال الّصفقات العمومية لنشاط يدخل في ضمن منطق التّ 

 شاط لصالح تطبيق معيارمجال تطبيق قانون المنافسة باعتماد معيار الّنشاط، وسقوط تطبيق معيار النّ 

 03/03اد اختصاص مجمس المنافسة من متابعة الوقائع المخالفة ألحكام األمر الّسمطة العامة، فإّن استبع
 مجال المشروعية اإلدارية. مناستبعاد قواعد قانون المنافسة  رورةال يعني بالضّ 

خّل افع لقواعد المنافسة بأاّل تُ عرف في القانون األوروبي بنظرية األثر النّ إذ أّن اإلدارة ممزمة في إطار ما يُ 
فيد نفاذ قواعد قانون المنافسة عمى افع لممنافسة، ما يُ ق ىذا األثر النّ حقُ بقراراتيا أو تصرفاتيا بمنع تَ 

مقائي في وضعية ممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة، كذلك ىو الشأن فيما يعرف بنظرية الّتعسف التّ 
تمقائيا، إلحداث وضعية ىيمنة لصالح ؤدي فييا القرارات الّصادرة عن اإلدارة الييمنة، وىي الحالة التي تُ 

 1يا ىذه األخيرة بشكل تعسفي خالفًا لما يجيزه قانون المنافسة.مؤسسة ما، تستغمّ 

، فيما لكن حتى في ظّل ىذا الفيم والّتحميل تبقى مسألة الّتطبيق رىينة بدفع مسألة اإلختصاص القضائي
 .فقات العموميةتعّمق بمسائل المنافسة ضمن الصّ 

 الثاني: منازعات المنافسة في مجال الّصفقة العمومية مبحثال

، يكون عمى المصالح المتعاقدة احترام إجراءات الّدعوة إلى 15/247 ئاسيالرّ  في إطار أحكام المرسوم
المنافسة، ومراعاة اإلجراءات، والشكميات التي أوجبيا نظام الّصفقات العمومية، بدءا من تحديد 

لى غاية إرساء الّصفقة.  الحاجيات، وا 

لّصفقة العمومية الّتحقق وفق ىذه المنطمقات، يكون عمى المصمحة المتعاقدة وعبر كامل مراحل انجاز ا
ليتيا في الحفاظ عمى سرية بأّن قواعد المنافسة قد تّم احتراميا والتقّيد بيا بشكل كامل من ذلك مسؤو 

 ، عمى ىذا األساس فإّن حماية الّصفقة العمومية يمتدّ إلى اإلخالل بالمنافسة يؤدي تبعاً بما ال ، العروض
 ازع بين مبادئ القانون الخاص ومسممات القانون العام.إلى تطبيق قانون المنافسة بغير وجو التّن

                                  
 .88، ص2015، 02محمد شريف كتو، حماية المنافسة في الصفقات العمومية، المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، ع 1
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 فقات العمومية من زاوية الّتمكين لممنافسة الحّرةأّواًل: رقابة الصّ 

نازعية لمجمس الحيات التّ حال مساس القرار اإلداري بقواعد المنافسة، فيما يدخل ضمن إطار الصّ 
خذىا الّشخص العام اعتبر أّن القرارات اإلدارية التي يتّ  1المنافسة، فإّن ىذا األخير وضمن قرارات عديدة

داري وىو بصدد إدارة المرفق العام، أو ممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة، قرارات مرتبطة بالّنشاط اإل
يتوافق مع ما استقر عميو مجمس المنافسة الفرنسي،  ىذا الموقف، تخرج عن مجال اختصاص المجمس

 مل القرارات التي يتخذىا أشخاص القانون العام، أو أشخاص القانون الخاصمن أّن اختصاصو ال يش
وىم بصدد عقد امتياز لتسير مرفق عمومي، بصرف الّنظر عن ارتباط القرار اإلداري بمعيار الّنشاط 

  2د الختصاص مجمس المنافسة.حدّ المُ 

رارات الّسمطة العاّمة، وما يّتصل بيا قة بقمن ثّم فإّن القضاء اإلداري ىو المختص بنظر المنازعات المتعمّ 
 3من ممارسات.

أّما ما يتعّمق بالممارسات التي يرتكبيا )المصمحة المتعاقدة، الشخص العمومي(، المنفصمة عن قرارات 
طّبق بشأنيا وزيع أو الخدمات، فإّن قانون المنافسة يُ الّسمطة العاّمة، وتدخل ضمن مجاالت اإلنتاج، التّ 

 1برمت في إطاره، حيث تقع ضمن معيار الّنشاط االقتصادي الممارس.الّنظام الذي أُ  الّنظر عن بغّض 

                                  
، المتعمق باإلخطار الذي تقدمت بو الشركة ذات المسؤولية المحدودة )ميد(، ضد 13/11/2014الصادر عن مجمس المنافسة بتاريخ  16/2015نذكر القرار رقم  1

، صادر عن مجمس 16/2015المعيد الوطني لألراضي والسقي وصرف المياه إلى مجمس المنافسة، والمتعمق بالصفقات العمومية، فيما يخص إسنادىا، قرار رقم 
، بين ش.ذ.م.م ميد، ضد المعيد الوطني لألراضي والسقي وصرف المياه، النشرة الرسمية 26/2003، قضية رقم 13/06/2014المنافسة في جمسة المنعقدة يوم 

 ، والذي صدر فيو قرار عن المجمس بعدم اإلختصاص.48-46، ص08، رقم 2015لممنافسة 
2 Conseil de la concurrence .F, déc. no 05 D23 du 18 mai 2005, B.O.C.C.R.F, «il est de jurisprudence constante que 

l’appréciation de la façon dont les personnes publique organisent leurs appels d’offre ne relève pas de la compétence du 

conseil de la concurrence mais de celle des juridictions administratives.» 
3 Conseil de la concurrence  F déc. no 05 D04 du 17 février 2005, B.O.C.C.R.F, «le choix des entreprises chargées de la 

fourniture de travaux, l’organisation de la mise en concurrence des entreprises lors de la passation de marchés publics ouvre 

des modalités d’attribution des  lots, par l’acheteur public, ne constituent pas des actes de production, de distribution ou de 

service au sens de l’article L410-1 du code de commence te ne relèvent donc pas de la compétence du conseil de la 

concurrence.», conseil de la concurrence déc. no 92 D62 du 18 nov 1992, B.O.C.C.R.F., du 15 juin 1993, P89. 
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إذ يفترض ىذا المعيار أّن قانون المنافسة يسمح باستيعاب أنشطة الّشخص العمومي في حال قيامو 
فقات العمومية كمثال، حيث يقع بين بنشاط اقتصادي، وتسببو في اإلخالل بالمنافسة ضمن الصّ 

 ن:احتمالي

الحال الذي تكون فيو الّصفقة العمومية موجية لتمبية حاجات المصمحة المتعاقدة، أو تحقيق الصالح  -1
 حتية، والمرافق العمومية...(.جييزات، اإلنشاءات التّ العام )التّ 

الحال الذي تيدف فيو الّصفقة العمومية لمحصول عمى مواد أولية أو خدمات لممارسة نشاط  -2
 قة بإنشاء مصانع(.ت لصناعة منتج قصد إعادة البيع، الدراسات المتعمّ اقتصادي )معدا

بتاريخ  D/04/05ادر تحت رقم )ضمن ىذا اإلطار، وفي قرار لسمطة المنافسة الفرنسية الصّ 
ن أّن اختيار المؤسسات لمقيام باألشغال، وتنظيم إجراءات المنافسة بين مقدمي تضمّ   2(،17/02/2005

عرض المناقصة، وتحديد كيفية إسناد الحصص من قبل الجيات الحكومية، ال يعّد العروض، بمناسبة 
جاري من القانون التّ  L410-1وزيع أو الخدمات، وفق نص المادة نشاطا اقتصاديا يتعّمق باإلنتاج، أو التّ 

 الفرنسي، ومن تّم فإّنو يخرج عن اختصاص مجمس المنافسة.

خص ة العدل لممجموعة األوروبية، يسمح بإخضاع بعض قرارات الشّ ّم استثناء تأخذ بو محكمتَ  ىذا وأن  
اطؤ و ثار التّ آواطؤ بشكل مباشر أو حين تستوعب ب في حدوث التّ العمومي لقانون المنافسة، حين تتسبّ 

 3ثاره، عمى أّن ىذا االستثناء يعرف قيود مشّددة.آحالة العمم بو، أو تفاقم من 

الّشخص العمومي )المصمحة المتعاقدة( في الحّد من المنافسة ضمن عمى ىذا األساس، فإّنو قد يساىم 
الّصفقات العمومية بأّي شكل من األشكال، كسوء صياغة الوثائق المعتمدة لمتّقدم لمّصفقة، أو ما يتعّمق 

                                                                                                        
1 «Si l’achat est effectué pour offrir des biens et des services dans le cadre d’une activité économique, il est comme absorbé 

par l’activité économique et le droit de la concurrence est applicable.», Olivier GUEZO, la passation des marchés publics et 

le principe de mise en concurrence, P5 
2 CCF, Déc. no 05 D04 du 17 février 2005, B.O.C.C.R.F, op.cit.  

سة في المناقصات، وزارة االقتصاد والتجارة، إدارة حماية المنافسة، دولة قطر، يمكن االطالع عميو عبر الموقع االلكتروني: الدليل التوعوي بشأن حماية المناف 3
www.mec.gov.ya, 48.ص. 

http://www.mec.gov.ya/
http://www.mec.gov.ya/
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قنية لممشاركة في طمب العروض، أو بصيغة االمتناع بضبط دفتر الشروط وتحديد الخصائص التّ 
واطؤ، بسبب رسات أّدت لتقميص عدد المشاركين وتحجيم المنافسة أو كذا تسييل التّ غاضي عن ممابالتّ 

 سوء تحديد االحتياجات...

عّد قرارات إدارية، وليس ليذا األخير كّل ىذه الممارسات ال تؤدي إلى اختصاص مجمس المنافسة، كونيا تُ 
وعية )القاضي اإلداري( ىو الجية تقدير سالمة القرار اإلداري، حيث أّن قاضي العقد، أو قاضي المشر 

 المختصة.

في قضية مطار   18/10/19991نازع الفرنسية قرار بتاريخ ضمن ىذا الشأن صدر عن محكمة التّ 
فيما يخّص ″تي: األوروبية، حيث قضت المحكمة باآل الخطوط الجوية باريس وشركة فرنسا لمطيران ضدّ 

منفصمة عن القرارات التي تعّبر عن استخدام امتيازات الممارسات المخّمة بالمنافسة التي تكون غير 
الّسمطة العاّمة، فإّن القاضي اإلداري يختّص بيا دون سواه، بينما إذا كانت تمك الممارسات منفصمة عن 

 ″طمع بالموضوع.ضفإّنو يمكن لسمطة المنافسة أن ت أّي تقييم لشرعية القرار اإلداري،

وكذا المواد ، 03/03من األمر  2ة ، وكذا نص المادّ 15/247 ئاسيالرّ  نطالقا من عموم نص المرسومإ
صين )قانون المنافسة، قانون مقاربة بين النّ  إقراننازعية لمجمس المنافسة، يمكن الحيات التّ دة لمصّ المحدّ 
 كل المنظور التالي:فقات العمومية، وفق الشّ فقات العمومية( من مجال الّرقابة عمى الصّ الصّ 

                                  
1 A.J.D.A, 20 déc1999, p.1029, note (M) BAZEX; A.J.D.A, 20déc1999, (P.)Chron. FOMBEUR et (M.) GUYOMAR ; (A.) 

GUEDJ "Juge administratif, juge judiciaire et conseil de la concurrence (pour une calcification des rôles après la décision du 

tribunal des conflits du 18 octobre1999) L.P.A., 27/04/2000, n°84,4      

 فقات العموميةقانون الصّ  فسةقانون المنا

من األمر  2ة فقة العمومية، المادّ يراقب الجيات المشاركة في الصّ  -
03/03. 

 12، 11، 10، 7، 6، والمواد 2اختصاص مجمس المنافسة المادة  -
 .03/03من األمر 

سناد الصّ  -  6ة األولى، وفقات المادّ يراقب الجيات القائمة عمى إبرام وا 
 .15/247رسوم الرئاسي من الم

اختصاص الجية المختصة بمراقبة شرعية القرارات اإلدارية )القضاء  -
 .08/09من القانون  946، و800اإلداري(، المادة 
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 نة بامتدادين:تر فقات العمومية مقفإّن حماية المنافسة في إطار الصّ  من تمّ 

ويتعّمق بالّنصوص الموضوعية لقانون المنافسة، حيث أّن خضوع المؤسسات االقتصادية ألحكام ل: األوّ 
مجمس المنافسة في الّرقابة عمى سموك وممارسات مقدمي العروض، والتي رّتب مسؤولية قانون المنافسة، يُ 

خالفة ألحكام قانون المنافسة، ومن مُ ، والتي ُتكّيف عمى أّنيا ب في تقييد أو تقميص منافع المنافسةقد تتسبّ 
المنافسة ابع القمعي لجياز ل فييا، وبشكل عام فإّن الطّ ة بالفصّ ثم فإّن مجمس المنافسة ىو الجية المختصّ 

 رف المخالف )غرامات(.في تسميط عقوبات مالية عمى الطّ  يتمثل باألخّص 

فقات العمومية وفق ، إذ أّن المبادئ األساسية لمصّ 15/247 الّرئاسي ويتعّمق بعموم المرسومالثاني: 
 تسببُ ارات تَ عدم اتخاذ قر في  ب مسؤولية المصالح المتعاقدة رتّ من المرسوم المشار إليو، تُ  5ة مفيوم المادّ 

فقات، ومن تم فإّن ية المنافسة في الصّ مبدأ حرّ بما يخالف  (، 5ة المشار إلييا )في مخالفة أحكام المادّ 
القرارات اإلدارية التي تتخذىا المصالح المتعاقدة، وتتسبب في تقييد أو تعطيل المنافسة بين مقدمي 

ل المصالح المتعاقدة بمتطمبات ضبط مييز، يعكس إخالالعروض، أو تتضمن أّي شكل من أشكال التّ 
من تّم فإّن االختصاص ، واطؤفقة العمومية، بما يؤدي إلى تسييل عممية التّ شروط المشاركة في الصّ 

 تصّنف الممارسات كمثال إلى: -

 *عروض التغطية.

 سعار.األ*االتفاق عمى 

 الصفقات.*التناوب عمى 

 *تقاسم الحصص.

 )رقابة عمى سموك المتنافسين(.

منع التنسيق والتواطؤ في المناقصات، وعامة ضمن الصفقات  -
 العمومية.

 منع الدخول في االتفاقات التي تيدف إلى تقييد أو عرقمة المنافسة. -

 تصنف الممارسات كمثال إلى: -

 (.15/247 الرئاسي من المرسوم 5*التمييز بين المتنافسين )المادة 

 *سوء إعداد دفتر الشروط.

ة عمى تفعيل واحترام قواعد المنافسة )اإلعالن، قاب* ضعف الرّ 
 المدة...(.

 *تسييل التواطؤ بين مقدمي العروض )رقابة مشروعية(.

مراقبة الشروط التميزية، التي تحّد من عدد المتنافسين، أو تقدم  -
 أفضمية ألحدىم دون اآلخرين.

مراقبة سالمة اإلجراءات المرتبطة بالصفقة العمومية، من مرحمة  -
 تحديد االحتياجات إلى غاية مرحمة التنفيذ واستالم المشروع.
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ق بالبطالن أو اإللغاء، أو تجاوز لمقاضي الطبيعي. أي القضاء اإلداري سواء فيما تعمّ  ينعقد القضائي
 1السمطة.

 فقات وقراءة في اإلختصاصمقاربة قانون المنافسة بقانون الصّ المنطق القانوني في ثانيًا: 

عتبر تجد فكرة المصمحة العاّمة حيزا ىاما من معطيات المعالجة الموضوعية ضمن أّي سياق قانوني مُ 
والمصمحة العاّمة وفق المفيوم االقتصادي ينسجم والمفيوم االجتماعي لممصمحة،  2لنصوص القانون،
تحقيق الّزيادة القصوى لمنافع أكبر عدد ممكن من األفراد وتقميص الخسائر  باعتبار أّنيا تمّثل

 3االجتماعية.

إّن المصمحة العاّمة تقتضي وجود نظام لمّصفقات العمومية يدعم حق الجميع في االنتفاع من الخدمات 
ل توازن قانوني في التي تقّدميا المرافق العمومية بما يتناسب واحتياجاتيم ومركزىم، وبما يساعد عمى إحال

 توزيع المنفعة.

إّن اعتماد آلية المنافسة في توجيو الطمب العمومي ُيحقق عمى وجو. المصمحة العاّمة في تحقيق الّتسيير 
الراشد لمدخرات المال العام عبر ضبط الّنفقة العمومية ضمن اآلليات الكفيمة بذلك، والتي شّدد المرسوم 

عاتيا بما يضمن أْن تكون إجراءات منح الّصفقات العمومية ُمجسّدة ، عمى وجوب مرا247-15الّرئاسي 
  4لمبادئ حّرية الوصول إلى الطمب العمومي، المساواة، والشفافية.

عمى أّن َتحُقَق ىذه المبادئ ال ُيمكن أن َيتم  بمجرد الّتطبيق الّصارم لنصوص القانون، فيجّب عمى 
والمتعاممين االقتصاديين، أْن  ) الّشخص العام(المصالح المتعاقدة الجماعة والتي ُيقصد بيا في ىذا المقام

شّكل الّتوافق بين يدعموا عوامل المنافسة باحترام األدوات والمساطر الّداعمة لممنافسة، عمى الّنحو الذي يُ 
 األمن القانوني والفعالية االقتصادية.

                                  
1 David KATZ, op.cite, p.77-79. 
2 P.Delvolvé, Droit public de l’économie, Dalloz, Paris, France, 1998, n°.92. p.56. 
3 P. Delvolvé, Ibid., p.72.  

قراءة في قانون الّصفقات العمومية، الممتقى األّول حول قانون المنافسة بين تحرير المنافسة وضبط السوق، كمية الحقوق  –سماح فارة، تفعيل مبدأ المنافسة  4
 ، وما بعدىا.9، ص. 2015مارس  17و 16والعموم السياسية، جامعة قالمة، 
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 الّرئاسي فقات العمومية، إلى غاية صدور المرسوممن تّم فإّن الّتعديالت المتعاقبة التي شيدىا قانون الصّ 
عّبر بشكل ما عن الحاجة إلى إيجاد توافق جديد ينسجم وظروف وممارسات القائمين ، إّنما يٌ 15/247

بالسوق، فيو من جية يضمن حقوق العارضين في منافسة عادلة ضمن مقاييس من الشفافية والنزاىة، 
 أّثر عمى حّرية العروض.لتي تُ ومن جية أخرى يضع حدود لمممارسات ا

القضائي، بحيث تؤول المتابعة  االختصاصإخالل المصالح المتعاقدة بالتزاماتيا َيستتبُعو تحكيم قواعد إّن 
القضاء اإلداري قطعًا، فيما يتعّمق بإجراءات إعداد ومنح الّصفقة وكذلك األمر في حال  اختصاصإلى 

عن المصالح المتعاقدة، نظرًا التصاليا بميام المرفق العام وممارسة  الممارسات المقّيدة لممنافسة الّصادرة
 صالحيات الّسمطة العاّمة، بما يجعميا تخرج عن رقابة مجمس المنافسة.

ومن تّم إذا تعّمق األمر بشأن ىذه الممارسات الّصادرة عن المصالح المتعاقدة، بشكل يّتصل بممارسة  
عًا لنص المرفق العام أو ممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة، فإّنو تبال عالقة لو بتسيير  اقتصادينشاط 
الحيات التّنازعية لمجمس المنافسة ولو أْن تقع ىذه الممارسة في مجال الصّ ، 03-03من األمر  2المادة 

ْن تّمت في شكل صفقة عمومية كونيا تُ   عّبر عن الّنشاط الخاص لإلدارة.ينظر فييا وا 

القضاء اإلداري العام والشامل بكافة  اختصاصلكن ضمن ىذا الّتطبيق فإّننا نخرج عن القاعدة العاّمة في 
من قانون اإلجراءات المدنية  800عتمد بنص المادة المنازعات اإلدارية، تبعا ألسس المعيار العضوي المُ 

القضاء  اختصاصلعضوي في تحديد المعيار ا اعتمادواإلدارية، عمى أّن ىذه المسألة ُيرد عمييا بأّن 
جية قضائية أخرى،  اختصاص قّر بوجود منازعة إدارية منتُ  استثناءاتاإلداري، ال يمنع من وجود 

في غير ما تعّمق بالّطعن برفض الّتجميع، يختّص بنظرىا جية  مجمس المنافسة الّطعن في قراراتف
 .03-03من األمر  63القضاء العادي تبعًا لنص المادة 

في قانون اإلجراءات  القضائي االختصاصّمقة بتحديد ُيستشيد عمى ذلك زيادة عمى االستثناءات المتعو 
بمنازعات الجمارك التي األصل فييا أْن تخضع جميع المنازعات التي تكون إدارة  المدنية واإلدارية،
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بار أّن إدارة الجمارك الجمارك طرفًا فييا الختصاص القضاء اإلداري، تطبيقًا لممعيار العضوي عمى اعت
  1مصمحة تابعة لوزارة المالية.

منو تحيل  273نجد أّن المادة  2القضائي في قانون الجمارك االختصاصغير أّنو بنظر قواعد 
القاضي الجزائي، إلى القاضي  الختصاصالقضائي بخالف القضايا الجمركية التي تخضع  االختصاص

بدفع الحقوق والّرسوم واستردادىا وكذا معارضات اإلكراه، كذلك  المدني الذي ينظر المنازعات المتعّمقة
من القانون  288األمر بالنسبة لمدعاوى التي تيدف لممصادرة العينية لألشياء المحجوزة بمقتضى المادة 

حفظي لألشياء المنقولة تبعًا لنص المشار إليو، وكذلك األمر فيما يتعّمق بالّترخيص لمجمارك بالحجز التّ 
 من ذات القانون. 291/1ادة الم

القانون العام ىي  اختصاصمن قانون الجمارك أّن قواعد  274وقد تضّمن نص الفقرة األخير من المادة 
من القانون المشار إليو، مما يستتبع  273التي تطّبق في غير الدعاوى المنصوص عمييا في المادة 

 تطبيق المعيار العضوي. 

القضاء اإلداري وفق أسس المعيار العضوي تشيد  اختصاصعمى القاعدة العاّمة في  فاالستثناء
، منيا ما ىو متضّمن في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ومنيا ما ىو متضّمن في عديد استثناءات

ة المادّ  من الّنصوص القانونية الخاصة، وبيذا فإّنو ال يمنع من أْن يكون ىذا االستثناء متضمنًا في نص
من قانون المنافسة، حيث يخضع الّشخص العمومي ألحكام قانون المنافسة ولرقابة مجمس المنافسة  2

تضّمن في قانون اإلجراءات المعيار الموضوعي الذي يشّكل القاعدة في االستثناء المُ  اعتباراتعمى 
 3اط الممارس.صوص الخاّصة من ذلك قانون المنافسة باعتبار موضوع الّنشالمدنية، والنّ 

                                  
ي الّنظام القضائي الجزائري، رسالة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة محّمد الصالح بن أحمد خراز، ضوابط اإلختصاص الّنوعي لقضايا اإلستعجال اإلداري ف 1

 .29، ص.2002الجزائر،
، معّدل وُمَتم م بموجب القانون رقم 24/07/1979الصادرة بتاريخ  30، متضّمن قانون الجمارك، ج.ر رقم 21/07/1979، مؤرخ في 07-79قانون رقم  2

، الصادرة 11، ج.ر رقم 16/02/2017، المؤرخ في 04-17، والقانون رقم 23/08/1998صادرة بتاريخ ، ال61، ج.ر رقم 22/08/1998، مؤرخ في 98/09
 .19/02/2017بتاريخ 

 .95، ص. 2009(، منشورات بغدادي، الطبعة الثانية، الجزائر، 09 – 08عبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ) قانون رقم  3
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ُيفترض أّن  1صدره مجمس المنافسة الذي ىو سمطة إدارية مستقمة،عمى ىذا األساس فإّن القرار الذي يٌ 
ادر في عن في قراراتو أمام جية القضاء اإلداري تبعا ألسس المعيار العضوي، ىذا القرار الصّ يكون الطّ 

فترض أن تؤول منازعاتيا ىي األخرى لجية القضاء حق اإلدارة ) الّشخص العمومي(، والذي من المُ 
عمميا بتسيير مرفق عام، أو ممارسة صالحيات الّسمطة العاّمة من  ارتباطاإلداري بغّض الّنظر عن 

تطبيق المعيار الموضوعي بدل القاعدة العاّمة في تطبيق المعيار العضوي  الستثناءعدمو، يخضع 
ميم لنصوص الئم الّتطبيق السّ جو الذي يٌ ا قانون المنافسة عمى الوّ بموجب الّنصوص الخاّصة التي يتضّمني

 ىذا القانون ضمن امتداداتو في فرع القانون الخاص.

إذا ما تعّمق األمر بقرار إداري ) إمتياز الّسمطة لعاّمة، أو تسيير المرفق العام(، َسب َب تقييد لممنافسة  أّما،
، 03-03ىو األمر  2ىذا القرار يتضّمن مخالفة لنص قانوني في صفقة عمومية، أو من شأنو ذلك، فإنّ 

بحيث يتعارض تطبيق ىذا القرار مع تطبيق قانون المنافسة، وحتى في غياب ىذا الوجو من المعارضة 
فإّن قانون الّصفقات العمومية يكفل حّرية المنافسة وُيقّعد جوانبيا بإجراءات ُتحقق وجودىا، ومن تّم فإّن 

منافسة ال يتضمنو قانون الّصفقات العمومية في حدود تدبير المصمحة العاّمة يعّد باطال أو أّي تقييد لم
قابال لإلبطال، وعميو فإّن في ىذا القرار مخالفة ألحكام قانون الّصفقات العمومية، الذي تتواءم نصوصو 

 ونصوص قانون المنافسة في إحالل قواعد المنافسة الحّرة.

ي اإلداري، وىو بصدد تطبيق قانون الّصفقات العمومية عمى الوقائع المخالفة من وجو آخر فإّن القاض
المرتبطة بتقييد لحّرية المنافسة، يتقّيد بالمشروعية اإلدارية المستمّدة من قانون المنافسة، حيث أّن لمقاضي 

يما يتعّمق كذلك الشأن ف، 03-03من األمر 483اإلداري دور في تطبيق ىذا القانون تبعًا لنص المادة 

                                  
، يحدد تنظيم مجمس المنافسة وسيره، ج.ر 10/07/2011، المؤرخ في 241-11من المرسوم الّتنفيدي رقم  2)م.م( ، وكذا المادة  03-03األمر  من 23المادة  1

 .13/07/2011، الّصادرة بتاريخ 39رقم 
2 Bruno LASSERRE, op.cit, p.23, 24.  

ية " يمكن كّل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو متضررًا من ممارسة مقّيدة لممنافسة، وفق مفيوم أحكام ىذا األمر، أْن يرفع دعوى أمام الج 48 المادة 3
 القضائية المخّتصة طبقا لمّتشريع المعمول بو."
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من ذات األمر التي بموجبيا يمكن لمجيات القضائية أن تطمب رأي مجمس المنافسة فيما  38بنّص الماّدة 
 يخّص معالجة القضايا المتّصمة بالممارسات المقّيدة لممنافسة. 

 ثالثًا: تحكيم قاعدة اإلختصاص القضائي

لقضاء اإلداري، في الوقت الذي تشيد فيو ا اختصاصالمعيار العضوي كقاعدة عاّمة لتحديد  اعتمادإّن 
ىا التحوالت الدّولية التي تدفع نحو تخصيص دور الّدولة عمى خمفية ردُ وظيفة الّدولة تطورات ىاّمة مَ 

إطار عمميات  الّسمطة العاّمة في امتيازاتشمولية األسواق العالمية، وكذا تدخالت الخواص باستعمال 
لك ال بو الخواص في مجاالت متعّددة، كذال يستجيب لمّدور المتنامي الذي يّطمع ، تفويض المرفق العام
كما أّن  1ا في مباشرة مياميا الخواص،يَ فَ مَ ر وظيفة الّدولة عمى عديد األصعدة التي خَ يستجيب لعممية تغي  

واإلدارية تطعيم ىذا المعيار بمعيار موضوعي ضمن حاالت عديدة سواء بنص قانون اإلجراءات المدنية 
جراءات التّ  مكن ليا أْن تشّكل تعقيداً أو بنصوص قانونية خاّصة، يُ  قاضي لممتقاضي والقاضي لطرق وا 

 .االختصاصعمى الّسواء بما يبرر كثرة الّدفوع المتعّمقة بعدم 

القضاء اإلداري، ُيرّتب مساسا بحّرية القاضي في  اختصاصكما أّن تحكيم المعيار العضوي لتحديد 
القضائي، كما أّنو  االجتياديعة الّتصرفات القانونية الّصادرة عن الّشخص العمومي تبعًا ألسس ضبط طب

ووضع قواعد القانون اإلداري فاكتفاؤه بكونو  استنباطيتعارض من ناحية مع دور القاضي اإلداري في 
ي اإلداري فييا دور كاشفًا لمقاعدة القانونية، ال يتماشى وأسس نشأة القانون اإلداري الذي لعب القاض

 2المنشأ.

يتّم وفق الّنية التي انصرف المشّرع إلى إفراده بيا، عمى أّن تبّين  أنْ  بيذه الّصورة فإّن تطبيق القانون يجب
ىذه الّنية يستحيل في الغالب األعم لغياب الّكشف عن األعمال الّتحضيرية والمذكرات اإليضاحية المتعّمقة 

بذب اإلجتياد القضائي في توضيح أحكام قانون المنافسة وعالقتو بقانون الّصفقات فّسر تذبالقوانين، بما يُ 

                                  
، جامعة الحسن الثاني،عين رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة دراسة في إشكالية إعادة تحديد دور الدولة، -أحمد مجيب،تحرير مرفق اتصاالت المغرب 1

 .8، ص. 2005-2004 الشق، المغرب،
2
David KATZ, op.cit, 81. 



 قراءة في حدود تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية)دراسة في القانون الجزائري( ديبحمد م

 

 برلين-تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 02المجمد- 2012فبراير 00العدد-مجمة العموم السياسية والقانون 233

 

العمومية،بما يستدعي التّفكير في ضرورة المزاوجة بين المعيار العضوي والمعيار الموضوعي دون اعتبار 
 أَحدىما استثناء عمى اآلخر. 

قضاء اإلداري العمل بالّسوية في وحتى ضمن الثابت من الّدراسة يكون عمى مجمس المنافسة وجية ال
سبيل تحديد الوجو األمثل لتطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية، بتحديد التوافق الذي يقّره 
القانون بشأن توحيد المواقف من مسائل اإلختصاص، كأْن يوجو القضاء اإلداري المسائل األولية المتعّمقة 

المنافسة، قبل الفصل في القضايا المعروضة عميو بشأن شرعية  بحاالت تطبيق قانون المنافسة لمجمس
 القرارات التي يّتخدىا الشخص العام.

كما يمكن العمل عمى إدراج القضاة اإلداريين ضمن تشكيمة مجمس المنافسة، بما يتيح التّقارب بين أسس 
انون من جية أخرى يمكن التّفكير القانوني والمعالجة القانونية، ويضمن الّتطبيق السميم لنصوص الق

 1إعتباره تكوينا لمقاضي اإلداري في المسائل المرتبطة بالمنافسة.

أّما ما تعّمق بنظام الّطعن في قرارات المنافسة، فإّنو عمى الّرغم من أّن مجمس المنافسة سمطة إدارية 
الذي بإعمالو بداًل عن مستقّمة، فإّن نظام الّطعن بشكمو الحالي يستجيب العتبارات المعيار الموضوعي، و 

المعيار العضوي يستجيب لدواعي المصمحة في وجود قانون المنافسة، عمى أّنو في الحال الذي يخضع 
ة  يفيو القضاة اإلداريين لتكوين خاص ُمؤّىل لمّتمّكن من استيعاب قانون المنافسة وفيم الظاىرة التّنافس

ادئ واألسس العاّمة لمّتجارة، فإّن تّم مجال لمراجعة ىذا بما يتضّمن من فيم لممب االقتصاديوأوجو الّنشاط 
 2اإلختصاص.

بشكل عام، فإّن المقتضيات التي توجب إفراد الّصفقات العمومية بتنظيم قانوني خاص، ىي ذاتيا 
 المقتضيات التي توجب تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية.

 

                                  
 .52، 51الدليل التوعوي بشأن حماية المنافسة في المناقصات، وزارة االقتصاد والتجارة، إدارة حماية المنافسة، دولة قطر، مرجع سابق، ص.  1
 .50المرجع نفسو، ص  2
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 خـــــــاتــمـــــــة ال

مكن تحديدىا في ضوء أّن أحدىما مع بين قانون المنافسة، وقانون الّصفقات العمومية ال يُ الجّ  ّن نقاطإ
)قانون المنافسة(، يستجيب لتنظيم العالقات االقتصادية في القطاع الخاص بالدرجة األولى، بحيث رغم 

فقات العمومية(، الصّ من فروع القانون الخاص، بينما اآلخر )قانون  عدّ صعوبة تصنيفو فإّنو باألساس يُ 
جّسد مفيوم الّسمطة العاّمة، ىذه الداللة لوحدىا دون تفصيل في قواعد عد القانون العام، ويُ يشّكل بامتياز بُ 

ما يجعل مجرد لقضاء العادي، القضاء اإلداري(، عد نظامين قضائيين )ااالختصاص، يظير أننا عمى بُ 
سيما بعد تعديالتو، وكذا قانون  03/03مى أّن األمر ع، صين القانونيين فرض خاطئالمقاربة بين النّ 

( أتاح تقاربا شائكا بين مفيوم حماية الّنظام 15/247فقات العمومية كما ىو معاين )المرسوم الصّ 
 االقتصادي، وصالحيات الّسمطة العاّمة، أو أسس الّنظام العام.

لمعيار االقتصادي، وعمى العموم فإّن الّصفقات دة بوجود اصين القانونين محدّ نقاط االلتقاء بين النّ  أنّ  إذْ 
)م.م( تتضمن نشاطا اقتصاديا قد يفوق إجمالي  03/03من األمر  2العمومية دون نظر تطبيق المادة 

فقات العمومية الّنشاطات االقتصادية لمخواص، في غير ارتباطيا بصفقة عمومية، كما أّن قانون الصّ 
، 15/247من المرسوم  5فة أحكام قانون المنافسة، في نص المادة ضمن عدم مخالكّرس المبادئ التي تَ 

جراءات سير الصّ   فقة العمومية.وكذا عبر كامل مراحل وا 

فيو حماية ظاىرة  د عمى الّنحو الذي يكون الزماً إّن تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية، يتحدّ 
بيذا فإّن اإلشكاالت  اقتصادي )قانون المنافسة(.فقة العمومية(، بموجب ووفق نظام اقتصادية )الصّ 
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من، ل ضريبة مستمرة مع الزّ شكّ قة بتحديد االختصاص القضائي، وحدود تطبيق قانون المنافسة تُ المتعمّ 
لما يكون  دة ىي األخرى تبعاً اىرة االقتصادية، التي تسمح بصيغة وقراءة قانونية متجدّ تتطور بتطور الظّ 

 صادي.من شأن الّتطور االقت

ح رجّ قد يكون الّطعن في قرارا مجمس المنافسة أمام جية القضاء العادي، بدل القضاء اإلداري، السبب المُ 
فقات العمومية، عمى أّن ليس في ذلك ما الوحيد لعدم الحسم في مسألة تطبيق قانون المنافسة عمى الصّ 

 إلييا. رضحددات التي عُ المُ  عيق القول بتطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية، ضمنيُ 

 مدى خضوع الّصفقات العمومية ألحكام قانون المنافسة؟و  ماىي حدود إذًا،  

إّنو المدى الذي يستمزم خضوع المتعامل اإلقتصادي، والّشخص العمومي لمبادئ المنافسة التي تسمح 
كافة في اإلستفادة من  بالحفاظ عمى بنية السوق ضمن مجال الحّرية التّنافسية وتضمن حقوق األطراف

 حقق المصمحة العاّمة.منافع المنافسة عمى الوجو الذي يُ 

 قائمة المراجع 

 المراجع باّلمغة العربية  - أ
 صوص القانونيةالنّ أواًل : 
يتضمن تنظيم الّصفقات العمومية وتفويضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247/ 15مرسوم رئاسي رقم  (1
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.من النضال السياسي إلى "النضال الخبزي" النضال بالمغربنمط  تحول  
The transformtion of the pattern of struggle in Morocco 

from the political conflict to the bread struggle 
 

  لمياء أمياوشنادية البعون و إعداد: 
بجامعة محمد الخامس بالرباط، المغربفي العموم السياسية  باحثتان  

nadiaelbaoune@hotmail.fr 
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 الممخص)بالمغة العربية(

من االىتمام بالقضايا الكبرى إلى الدفاع عن  المغربيةكيف انتقمت الحركات االجتماعية  السؤال المركزي التالي:ىذا المقال  يطرح
 فيوالمتمثمة والصغرى لعدم تسييس ىذه الحركات،  ،بتوضيح البنيات الكبرى وذلك عبر منيجية تيتمالمطالب االجتماعية البسيطة؟ 

ومناضمي الحركات االجتماعية  ،نشطاء يقومكيف  ثم، الزمن الطويلتماعية المغربية في دراسة تحوالت المشيد العام لمحركات االج
 فصل نضاليم عن الرىانات السياسية الكبرى.ب

ال  ثانيا، .طريقة تحييد الحركات االجتماعية المغربية حسب السياقتختمف  أوال، .رئيسية خالصاتقادتنا ىذه المنيجية إلى ثالثة 
نما من طرف الدولة تدخلدائما عن  تحول الحركة النقابيةيعبر   ثالثا،. عبر كذلك عن التوافق عبر صفقات لشراء السمم االجتماعيي، وا 
بعقد اتفاق إما ، ال يمغي وجود حركات أخرى أرادت أن يكون نضاليا عاما، فقامت الدولة ل مجموعة من الحركات في التحييددخو 
 .الممكن أن تشكل قاعدة لياإضعافيا عبر تحييد باقي الفئات األخرى التي من أو  ،معيا

 الكممات المفتاحية: 
 التسييس، شراء السمم االجتماعي. ، عدمحركة ال سياسية، التعاقد، الصفقة السمطويةالنضال االجتماعي، الحركات االجتماعية، 

Abstract : 

This article poses the following central question: How Moroccan social movements have shifted from 

paying attention to major issues to defending the simple social demands? This is done through a 

methodology that focuses on clarifying the major and minor structures of the depoliticization of these 

movements, which is a study of changes in the general landscape of Moroccan social movements in 

the long term, and how social movement’s actors and activists separate their struggle from the major 

political issues. 
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This methodology led us to three  major conclusions. First, the way to neutralize the Moroccan 

social movements varies according to the context. Second, the transformation of the  Moroccan  

trade union movement does not always express intervention by the state, but it is also a consensus 

through bargains to bying the social peace.  Third, the entry of many movements into the 

neutralization does not negate the existence of other movements wanted its struggle to be general, 

but the state has either, concluded an agreement with them or weakened it by neutralizing the other 

categories that could have formed its basis. 

Keywords : 
 Social movements, Social struggle, apolitical movement, contracting, the authoritarian bargain, 
depoliticization,   buying the social peace.  

 مقدمة

، وليدة الصراع السياسي، ومنبثقة من أجمو، إلى حدود الستينات ،المغربيةكانت الحركات االجتماعية 
، وفي أشكال الصراع، لتصبح جل حركات مغرب اليوم "حركات مشيدىا العامقبل أن تحدث تحوالت في 

وقد أدى . أو رىان سياسي ال سياسية"، تتبنى النضال االجتماعي "الخبزي"، خارج إطار أي قضية كبرى
. la conjoncture fluideبالظرفية المائعة"  Michel Dobryىذا التحييد إلى، ما يسميو ميشيل دوبري 

و . وى1وىي ظرفية تؤدي إلى ظيور تحالفات، وتنسيقيات ميدانية لفاعمين لدييم مرجعيات سياسية مختمفة
مغرب التسعينات. فبحسب المؤلف الجماعي لكل من الطيب بمغازي ومحمد مدني، طرحت  ما ميز

التجمعات االجتماعية الكبرى واألعمال الجماعية التي عرفيا المغرب في بداية التسعينات، العديد من 
بحيث ابتعد التحديات، سواء فيما يتعمق بعالقة المغاربة مع السياسة أو أشكال ورىانات التعبئة الجماعية، 

المغرب عن السياسة، وتراجع شبابو ليس فقط عمى مستوى األحزاب واإليديولوجيات ولكن عمى مستوى 
 .2األفكار

فبراير،  20، وفي سياق ظيور حركة سياسية لمتغيير بعد الربيع العربي، سميت بحركة 2011سنة 
المينية تطالب فقط بما ىو عرف الشارع المغربي ظيور العديد من الحركات االحتجاجية، والفئات 

                                                           
1 - Bennani Chraibi Mounia et Jeghllaly Mohamed, « la dynamique protestataire du mouvement du 20 février à Casablanca »,  

Revue Française de sciences politique, 2012/5. Vol. 62, Pp 867- 894. P 869. 
2 - Belghazi, Taib, Madani, Mohammed, L’action collective au Maroc, de la mobilisation des ressources à la prise de parole, 

publications de la faculté des lettres de Rabat, Série essais et études n° 30, 1ère édition 2001. P 15. 

 



الخبزي النضال" إلى السياسي النضال من بالمغرب النضال نمط تحول  أمهاوش ولمياء البعون نادية  

 

241  
برلين-ألمانيا العربي الديمقراطي المركز عن تصدر – 78المجلد- 8702فبراير 70العدد-والقانون السياسية العلوم مجلة  

 

أىميا حركة ، المطالبة بالتغيير السياسي فبراير 20اجتماعي في انفصال تام عن نضاالت حركة 
كما التجأت الحركة النقابية إلى عدم المشاركة القطاع العام.  و، وموظفحاممي الشيادات العميا المعطمين

مما أدى إلى تحييد نضاالت الموظفين، . أبريل 26، مقابل اتفاق 2011في النضال السياسي لسنة 
 . فبراير 20وتقميص القاعدة الكبيرة المفترضة لحركة 

ق الذي ظير فيو تستدعي الوقوف حول السيا ،كل ىذه التحوالت التي تحدد حركات مغرب اليوم
 إلى النضال، وبصيغة أخرى، كيف تحول نمط النضال بالمغرب من النضال السياسي النضال االجتماعي

 وأىداف ىذه الدراسة. ،تكمن أىمية ،االجتماعي. ومن ىنا

 أهمية الدراسة

 التحميالت التي تقدميا بعض األبحاث حول تحييد الحركات ىذه الدراسة، في جزء، تمك  تكمل
الفاعمين في عدم  مصمحة، في حين أىممت أىمية 3لدولةباستراتيجية ا االجتماعية المغربية، والتي تربطيا

تسييس حركاتيم مقابل تمبية مطالبيم إذا كانت ذات طبيعة اجتماعية بعيدة عن الرىانات السياسية. وىو 
. إذ يعد تحييد الحركات االجتماعية المغربية بمثابة صفقة عمى بمنطق التعاقداتما نسميو في ىذا المقال 

مقابل عدم االجتماعية تقتضي تمبية مطالبيم شكل اتفاق بين نشطاء الحركات االجتماعية والدولة، 
، ىما "الحركة النقابية"، ثم عبر نموذجين من الحركات االجتماعية التسييس. وىو ما نقدمو في ىذا المقال

 ، في ظل الربيع المغربي.2011، وذلك في سياق سنة حاممي الشيادات العميا حركة المعطمين
  يعتبره مجموعة من الباحثينلنضال. ففي الوقت الذي توصيفات جديدة ليذا النمط من ا تقديم 

متناقض الحاصل في منطق الحركة الوطنية بين كنتيجة ل، وتفسره دراسات أخرى 4حركة اجتماعية جديدة
                                                           

 نذكر منيا: -3
. سمسمة المعرفة 1985الدار البيضاء، دار توبقل لمنشر،  الحركة العمالية المغربية، صراعات وتحوالت، المنوني، عبد المطيف، عياد محمد،

 االجتماعية.
Emperador Badimon, Montserrat, Les mobilisations des diplômés chômeurs au Maroc: usage et avatars d'une protestation 

pragmatique. Thèse pour l'obtention du grade de docteur en science politique, institut d'études politiques d'Aix- en –

Provence, université Paul Cézanne, Aix Marseille université. Soutenue le 9 septembre 2011. 

Vairel, Frédéric, Espace protestataire et autoritarisme : nouveaux contextes de mise à l’épreuve de la notion de fluidité 

politique : l’analyse des conjonctures de basculement dans le cas du Maroc.  
4
، إستراتيجية الشارع في مدن المغرب، من الدولة ضد المجتمع إلى المجتمع ضد الدولة)دراسة(. في مجمة منيم عبد الرحمان رشيقنذكر  - 

والحركات االجتماعية بالمدينة، في )مستقبل المدينة(، تحت إشراف عمي  . ومحمد مدني، النزاعات43. ص 2001/ أكتوبر 6الشعمة، عدد 
، والذي يعتبرىا من خاللو قابمة (l'action collective au Maroc, 2001. p 57- 58)وكذلك من خالل مؤلفو المشترك مع الطيب بمغازي سدجاري. 

 (.Le paysage politique marocain, p 158)لمنقاش.  ثم عبر مؤلفو الفردي 
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، نقدم، بناءا عمى قراءة ىذا النمط من 5شقيا السياسي واالجتماعي بعد حصول المغرب عمى االستقالل
لمحركات االجتماعية، توصيفا جديدا يعتبرىا بمثابة حركات ال سياسية أو االحتجاج في الزمن الطويل 

بيات الحركات االجتماعية الجديدة، حركات اجتماعية جديدة في السياق المغربي فقط، وليس بحسب أد
باعتبار أنيا، من جية، تفسر بتحوالت المشيد العام لمحركات االجتماعية بعد حصول المغرب عمى 

، فيم، من جية أخرى، في إطار منطق التعاقدات بين الدولة ونشطاء الحركات االجتماعيةاالستقالل، وت
، أو عن تناقضات داخل وال تعبر عن تحوالت مجتمعية، عمى غرار، الحركات الجديدة في الدول الغربية

 .نشطاء، إلى جانب دور الالحركة الوطنية بمعزل عن استراتيجية الدولة في تحييد الحركات االجتماعية
ىذه األىمية التي تدفعنا لمبحث عن تفسير تحوالت نمط النضال بالمغرب مع أىداف ىذه تمتقي 
 الدراسة.

 أهداف الدراسة

 مع ، توصيفو كحركة اجتماعية جديدةبعيدا عن في السياق المغربي، االجتماعي  نضالفيم ال
  بعين االعتبار دور الفاعمين في الحركات االجتماعية. أخذنا
  الدراسات الحديثة التي ُأنجزت في سياق . إذ تعتبر ىذا النمط من االحتجاجأىمية دراسة إبراز

، واىتمت بالنضال االجتماعي، عمى أن االحتجاجات السياسية والديمقراطية لمسنتين األخيرتين، 2011
ناتجة عن  اقتصادية، من جية أخرى، ينبغي أن يتم تحميميا وكأنيا-من جية، واالحتجاجات السوسيو

 . 6نفس السيرورة

                                                           
الحركة الوطنية حركة اجتماعية قبل أن تكون حركة سياسية، تفرعت منيا مجموعة من الحركات. وىذا بحيث يعتبر مصطفى بوعزيز عمى أن  - 5

سيعطي في المدى الطويل ارتباطا عضويا بين الحقل السياسي والحقل االجتماعي، حتى اليوم الذي برزت فيو األحزاب بقي كل ما ىو اجتماعي 
نالك ارتباط جد قوي بين الحقل السياسي والحقل االجتماعي. وعندما أتى االستقالل، وفي إطار بناء مرتبطا باألحزاب، ومنيا النقابات، حيث كان ى

صر، الدولة الحديثة، كان صراع بين مكونين أساسيين، ىما الحركة الحزبية التي خرجت من الحركة الوطنية والوطنية الممكية الموجودة حول الق
، سيقع ىرس، وسيمكن من فك االرتباط بين االجتماعي والسياسي، ويعد فك 1965صراع بينيما. وسنة والتي تحمل تصورا لدولة أخرى، فوقع ال

خصوصا االرتباط بطيئا، إذ لم يتم لحد اآلن ولكنو موجود. وذلك بحكم أن منطق الحقل السياسي ومنطق الحقل االجتماعي مختمفين بعد االستقالل، 
اسي الذي ىو الصراع من أجل التوافق، والبحث عن المساومة، والحقل االجتماعي المرتبط بشيء آخر، . إذ يوجد منطق الحقل السي1965بعد سنة 

حيث بدأ يتطور عند المغاربة نمط عيش آخر ىو حقيم في الحياة، وأصبح الحقل االجتماعي يطالب بما ىو اجتماعي، من أجل تحسين شروط 
مداخمة في إطار ورشة عمل منيجية حول مصطفى بوعزيز،  فيرى الفوارق االجتماعية. الحياة، وليس متجيا نحو التوافق، وخصوصا عندما ي

 لمدراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية بالمغرب. بمركز جاك بيرك 2015مارس  26"تحوالت الحركات االجتماعية بالمغرب" يوم 
6 - Koenraad Bogaert, the revolt of small touns : the meaning of Morocco’s history and the geography of social protests. In 

Review of African Political Economy . Vol. 42, No. 143, 124- 140. 2015. Published online : 24 septembre 2014. P  124. 

http://www.tandfonline.com/page/termsand-conditions. 
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  تظير بين توضيح أسس نمط االحتجاج االجتماعي بالمغرب، بيدف تجاوز تمك النقاشات التي
تراجع ة داخل الحركات االجتماعية المغربية، أو تمثيمية األحزاب السياسيالحين واآلخر حول غياب 

األسباب، أو تقديم  المتمثل في األساسي، دون طرح السؤال النقابات وابتعادىا عن القضايا الكبرى
التي ظيرت فييا الحركات  توصيفات ليذا النمط من النضال تأخذ بعين االعتبار الشروط التاريخية

 الالسياسية بالمغرب.

 اإلشكالية

نسعى، عبر ىذه الدراسة إلى تفسير تحول الحركات االجتماعية المغربية من حركات سياسية تناضل 
من أجل القضايا الكبرى لمظفر بمطالب في مختمف المجاالت السياسية،  السمطةالضغط عمى  بيدف

 عبر قمنا بطرحووىو ما النضال االجتماعي.  عمىفقط تقتصر إلى حركات ... ،االقتصادية، االجتماعية
انتقمت الحركات االجتماعية المغربية من االىتمام بالقضايا الكبرى إلى كيف  السؤال المركزي التالي:

 عن المطالب االجتماعية البسيطة؟ الدفاع 

 المنهج المتبع

اعتمدنا عمى منيجية تأخذ بعين االعتبار البنيات الكبرى، ثم ، ىذا السؤال المركزيفي الجواب عمى 
بدراسة تحوالت المشيد العام لمحركات عمى المستوى الماكرو، قمنا البنيات الصغرى لعدم التسييس. بحيث 

االجتماعية المغربية في الزمن الطويل الذي يمتد إلى مرحمة ما بعد حصول المغرب عمى االستقالل، إلى 
جانب االىتمام بما طرأ عمييا من تحوالت في فترة التسعينات، حيث عرف المغرب أنماط جديدة من 

عمى المستوى الميكرو، الجانب االجتماعي. بعد ذلك، قمنا  االحتجاج يطبعيا عدم التسييس، ويغمب عمييا
بدراسة كيف يتمثل بعض نشطاء ومناضمي الحركات االجتماعية في مغرب اليوم نضاليم االجتماعي 

إذ  المطمبي، وكيف يختارون، عبر استراتيجيات فردية وبرغماتية، فصمو عن الرىانات السياسية الكبرى.
المنيج األكثر حداثة في ، الكبرى البنيات انطالقا من والتفسيرطق الفاعمين منستيعاب ابين  الجمعيعد 

 نطرح الفرضية التالية:عمى أساس ىذه المنيجية،  و .7سوسيولوجيا النضال

                                                           
بحيث نجد الجمع بين المستوى الماكرو والميكرو عند كل من أوليفيي  ،الدراسات الحديثة حول الحركات االجتماعيةبحكم توظيفو في وذلك  -7

 Le désengagement d'organisations radicales. Approche par les processus et les configurations. In lien social etفيميول:
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 :الفرضية

خالفا لما توحي بو مجموعة من الكتابات، والتي ترجع استراتيجية نزع الطابع السياسي عن نفترض 
الحركات االجتماعية إلى الدولة، وال تيتم بمنطق الفاعمين في ىذه الحركات، عمى أن النضال االجتماعي 

نما ىو أيضا نتاج الستراتيجية الفاعمي استراتيجيةبالمغرب، ليس فقط وليد  ن في الحركات الدولة، وا 
االجتماعية، عبر منطق التعاقدات، بيدف شراء السمم االجتماعي، والحفاظ عمى االستقرار، إلى جانب 
البرغماتية في النضال. بحيث يفسر تحول الحركات االجتماعية المغربية، في جزء، بأطروحة الصفقة 

The authoritarian Bargainالسمطوية  ر السياسي في األنظمة والتي تعني ارتباط االستقرا. 8
السمطوية )دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا( بعقد اجتماعي يضمن بعضا من الرفاه المادي، حيث 
يتسامح المواطنون مع التضييق عمى الحرية السياسية مقابل ضمانات الدولة من فرص العمل والرعاية 

عقد  إلىالحركات االجتماعية دعم تحييد . ويقصد بيا في السياق المغربي لجوء الدولة لكي ت9االجتماعية
 اتفاقات مع النشطاء.

 محاور الدراسة

 أوال: تحوالت المشهد العام لمحركات االجتماعية بالمغرب

 ثانيا: منطق التعاقدات في سياق سياسي منفتح

 بالمغربتحوالت المشهد العام لمحركات االجتماعية أوال: 

تعريف مفيوم الحركة االجتماعية، والذي يطرح صعوبات في قبل تحديد ىذه التحوالت، ال بد من 
تم تعريفو من جية، من خالل تاريخ الحركة العمالية واالشتراكية،  و قدسوسيولوجيا النضال، باعتبار أن

                                                                                                                                                                                     

politiques, n° 68, automne 2012, radicalités et radicalisations, p. 37 à 59. (p39).،2012ومونيا بناني الشرايبي: Bennani- Chraïbi 

Mounia et Jeghllaly Mohammed, « La dynamique protestataire du mouvement du 20 Février à casablanca », Revue Française 

de sciences politique, 2012/5. Vol. 62, Pp 867- 894. .،  :عبد الرحمان رشيق، الحركات االحتجاجية في المغرب، من ثم عبد الرحمان رشيق
االتحاد األوروبي.  .ممتقى بدائل المغرب، مشروع: "حريات التجمعات والتظاىرات بالمغرب" بدعم من التمرد إلى التظاىر، ترجمة الحسين سحبان،

 .2014يناير 
8 - Heydemann, Steven, Toward a new social contract in the Middle East and North Africa, in Arab Reform Bulletin : January 

14, 2004, volume 2, Issue 1. 
9- Ibid. 
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. إذ يوجد 10الستينات والسبعيناتومن جية أخرى، من طرف الحركات االجتماعية الجديدة لسنوات 
التجاىات الحديثة. االتجاه القديم يمثمو آالن تورين، في حين أن اتجاه القديم، ثم اتجاىان في التعريف، اال

، érik Neveu، إيريك نوفو Daniel Sefaiاالتجاىات الحديثة يمثميا عدة منظرين، منيم دانييل سيفاي 
عية، اعتبر بالنسبة آلالن تورين، فقد طرح تعريفا دقيقا لمحركة االجتما .Lilian Mathieuوليميان ماثيو 

تتمثل في الشمول والمعارضة  ،من خاللو بأنيا تحمل مشروعا لمتحول االجتماعي، يتميز بثالثة خصائص
 .11حركة االجتماعيةمواليوية. وبالتالي، فإن الحركة العمالية، بالنسبة إليو، ىي الشكل النمطي أو المعتاد ل

جتماعية مع االتجاىات الجديدة، ليشمل توسع مفيوم الحركة االفقد لكن، وعمى خالف ىذا االتجاه، 
نما أصبح يخص مشاكل المجتمع  مجموعة من األشخاص، بحيث لم يعد مختزال في عالم العمل فقط، وا 

نماي، فالحركة االجتماعية لم تعد تقوبالتال .12المتعددة أصبحت ترتبط  تصر فقط عمى الطبقة العاممة، وا 
نما حتى األشخاص عمى معيار الشم تعد تقتصر أيضاومتعددين، كما لم بيويات فاعمين آخرين  ولية، وا 

 دييم مطالب فئوية يصنفون ضمن ىذا المفيوم.الذين ل

مفيوم الحركة االجتماعية ليشمل كل أشكال الفعل الجمعي. إذ يعتبر نوفو عمى أن كذلك، توسع 
أيضا  .الجتماعيةأشكال الفعل الجمعي المتضافرة من أجل قضية معينة، تدخل في إطار الحركات ا

 ، وبحسب االتجاىات الحديثة، لم تعد تتطمب عنصر التنظيم، حيث يعتبر إيريك نوفوالحركة االجتماعية
Erik Neveu، ن . 13بأنو يمكنيا أن تظير من دون التنظيمات القائمة إضافة إلى ذلك، فيذا المفيوم وا 

مجتمع المدني والنظام يتناول العالقة بين الاسي، فإنو كان يركز في صيغتو المبدئية عمى االحتجاج السي
. وبالتالي، فالفعل المباشر في غياب التنظيم، 14سياسية المؤسساتيةالسياسي خارج أشكال المشاركة ال

 والذي تتميز بو حركات مغرب اليوم، يصنف ضمن مفيوم الحركة االجتماعية.

في افتقاد  ، والمتمثمةاعية بالمغربتحوالت المشيد العام لمحركات االجتم يمتقي ىذا المفيوم مع
، مما جعميا تبتعد عن الحركات االجتماعية المغربية لوساطة التنظيمات السياسية، واستقالليتيا عنيا

                                                           
10 - Daniel Cefai, pourquoi se mobilise t’on ? Les théories de l’action collective, éditions la découverte, Paris, collection 

Recherches, Série bibliothèque du  M. A. U. SS, 2007. P 15. 
جمة فيميب كابان، عمم االجتماع، جون فرانسوا دورتيو، عمم االجتماع، من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية، أعالم وتواريخ وتيارات، تر  - 11

 .368 -367.، صفحات 2010الدكتور إياس حسن دراسة، دار الفرقد، الطبعة األولى 
12 - Philippe Stark, un nouveau  mouvement social, in VST(vie sociale et traitements, N° 85, 2005, pp 84- 93. P 85. 
13 - Erik Neveu, 2009, P10, 22. 

 .176ص  ، 2009، 1الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط  األساسية،جون سكوت، عمم االجتماع، المفاىيم  - 14
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أشكال  تغيرفي  تتمثل ، والتي15بالتحوالت السياسيةوىي طفرة ارتبطت . الرىانات الكبرى في نضاالتيا
الصراع. فمنذ حصول المغرب عمى االستقالل، اعتمد النظام في إطار صراعو مع المعارضة حول 

، ىما تقوية مواقع قوى الحكم القائم، والحد من دينامية األحزاب الوطنية. مما إستراتيجيتينالسمطة عمى 
عبر  ييد الحركة النقابيةخالل نفس المرحمة، تحتم كما أدى إلى عجزىا عن تأطير الحركة الجماىيرية. 

، 2011، ثم في ظل الربيع المغربي سنة 1996سياسة الخبز، وفي التسعينات عبر تصريح فاتح غشت 
 أبريل. 26عبر اتفاق 

 رهانات الحركة النقابية ليو تح -1

شيدت الحركة النقابية المغربية تحوالت بتأثير من النظام السياسي منذ حصول المغرب عمى االستقالل، 
 في نضاالتيا محدودة بعدما تم تحجيم دورىا في إطار النضال االجتماعي. وسعت الدولة، بعد ذلك،جعل 

تم بموجبو تحقيق مطالب مادية مقابل عدم ذا النمط من االحتجاج عبر تعاقد إلى تحصين ى التسعينات،
اتفاق بر ، ع2011سيتكرر ىذا التعاقد سنة ، و 1996التسييس، وىو ما تجمى عبر تصريح فاتح غشت 

إذ ال تعد تحوالت الحركة النقابية من حركة سياسية إلى حركة تتبنى النضال االجتماعي، فقط  أبريل. 26
نما تعد، كذلك، كنتيجة اللتقاء تدبير الدولة بمصمحة الفاعمين في  وليدة شروط بنيوية وضعتيا الدولة، وا 

المغرب عمى االستقالل من نشأتيا إلى  ىذا ما يبينو مسار الحركة النقابية منذ حصولو  .ىذه الحركة
تدخل السمطة من أجل تحييدىا، ثم توقيعيا لعدة اتفاقات تضمن السمم االجتماعي وتحييدىا في معادلة 

 الصراع السياسي.

، عبارة عن 1934فقد كانت الحركة النقابية عند ظيورىا في أوساط العمال المغاربة ابتداءا من سنة 
انخراط العامل المغربي في النقابة يعني النضال بحيث كان ظيم والوعي الوطني. مستويات التنمستوى من 

. كما أن التداخل بين التنظيمات النقابية وتنظيمات االستعماريضد التمييز في األجور، وضد االستغالل 
لحركة كان الطابع السياسي لمعمل النقابي بارزا في المغرب منذ نشأة او  الحركة الوطنية لم ينقطع قط.

مستعمر، كما أن المطالب النقابية المحضة، مثل الالنضال النقابي، كان موجيا ضد  باعتبار أن، العمالية

                                                           
حيث يعتبر عبد الرحمان رشيق، مثال، بأنو إذا أردنا بناء تصنيف االحتجاجات )بالنسبة لسكان المدن المغربية(، فإنيا ستكون لصيقة  - 15

عبد الرحمان رشيق، استراتيجية الشارع في مدن المغرب، من الدولة ضد المجتمع إلى  :بالتحوالت السياسية التي عرفيا المجتمع المغربي. أنظر
 .1. ص . مرجع سابق2001. المجتمع ضد الدولة
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اكتست طابعا سياسيا من جراء التمييز الحاصل في المرحمة االستعمارية بين قد الزيادة في األجور، 
 .16ان مطمبا سياسيا باألساسالعمال المغاربة والعمال األجانب، باإلضافة إلى أن الحق النقابي ك

وقد كان أول ما ظير بالنسبة لمحركة العمالية المغربية ىو التنظيمات النقابية التي أدخمتيا 
. في ىذا 17األرستقراطية العمالية الفرنسية، قبل أن يندمج فييا العمال المغاربة وتغزوىا الحركة الوطنية

. تمثل المسمسل النقابي في مسمسل نقابي ومسمسل سياسيلنتيجة كالسياق، جاء االتحاد المغربي لمشغل 
الصراع بين اإلطارات النقابية الوطنية من جية، وبين العناصر النقابية الفرنسية والعناصر الشيوعية التي 

في توسيع المعارضة السياسي في تفكير قادة المقاومة  مسلوتمثل المس. 18كانت تساندىا من جية ثانية
ي في البادية، وكذلك في المدن بتنظيم الطبقة العاممة عمى الصعيد الميني، وجعل ىذا لمنظام االستعمار 

، ك من حركة المقاومة وجيش التحريرالتنظيم حمقة من حمقات التحرر الوطني التي كانت تتكون آنذا
، عبر السيطرة في بعض المدن عمى بعض األحياء 1955المقاومة سنة  وعرفت وذلك بعد التوسع الذي

 ىذه النقابةعندما خرج النقابيون من السجن بدؤوا في تنظيم الخطوات األولى من أجل تكوين . و لشعبيةا
 .19، تم تأسيس االتحاد المغربي لمشغل1955بتنسيق مع عناصر المقاومة، وفي مارس 

بقة من ىنا، لم يكن االتحاد المغربي لمشغل عند نشوئو منظمة تدافع فقط عن المطالب المحدودة لمط
 ، وكانفي النضاالت العامة عن حقوق العمال عن طريق مساىمتو دافعيالعاممة المغربية، ولكنو كان 

، جاءت ضرورة التعاون وبالتالي. لشعب المغربيساىم كعنصر أساسي في الكفاح من أجل تحرير اي
ي التي كانت آنذاك والتنسيق وااللتحام بين الحركة النقابية والحركات األخرى داخل حركة التحرر الوطن

 .20تتمثل في يسار حزب االستقالل وجمعية المقاومة وجيش التحرير المغربي

بمجرد حصول المغرب عمى االستقالل السياسي، دخمت القوى الوطنية السياسية والنقابية في صراع و 
ىذه القوى  من أجل الفوز بمقاليد السمطة، وشكمت المركزية النقابية االتحاد المغربي لمشغل أحد أبرز

                                                           
. سمسمة المعرفة 1985 محمد عياد، الحركة العمالية المغربية، صراعات وتحوالت، الدار البيضاء، دار توبقل لمنشر،عبد المطيف المنوني،  -16

 .11ص و ، 8، ص االجتماعية
 .25نفسو، ص  -17
 .36نفسو، ص  -18
 .37نفسو، ص  -19
 .38نفسو، ص  -20
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الذي ، و ه المركزية تحديد خطيا السياسي. وكان حريا عمى قياديي ىذ21بالنظر إلى طبيعتيا التنظيمية
لتأسيسيا  ىكشرط لالستقالل الفعمي، حيث نص بيان الذكرى األولالممموسة أعطى األولوية لمديمقراطية 

االتحاد المغربي لمشغل، الخط بينت المواقف السياسية التي أظيرتيا نقابة وقد  .22ىذا الشرطعمى 
األمر الذي دفع . تقدم بيايجيل أو تجزيئ  المشاريع التي كان المعارض لمسياسة الرسمية، مما أدى إلى تأ

، الذي يمنع حق الموظفين في 1958ظيير فبراير  عبر، ئوالتفكير في سياسة احتواإلى  السمطة
 .23اإلضراب

االتحاد المغربي لمشغل لممشاركة في الحكومة الرابعة التي كان وفي خضم ىذه التحوالت، تم استدعاء 
إعفاء ىذه الحكومة، فكان أن . وقد سجمت الحركة النقابية تراجعا ممحوظا بعد 24يرأسيا عبد اهلل إبراىيم

كسبو المناعة الالزمة، فقام بسن سياسة يلم  ذيغربي لمشغل إلى صف المعارضة والاالتحاد الم تحول
السمطة الحكومية في خطتيا  نجحت. وقد 25ر استقاللية بعيدة عن كل تحالف حزبيأكث خاصة بو

المتمثمة في فك االرتباط بين حركة التحرر الوطني والحركة النقابية، وبالتالي الضغط عمى االتحاد 
 .26عمى العمل النقابيفقط المغربي لمشغل من أجل االقتصار 

انتزاع بعض الحقوق التي تيديد لمحركة النقابية، بشكل وقد اتخذ ىذا الضغط في أغمب األحيان  
بحيث لجأت الدولة  حصل عمييا بعد االستقالل، والتي كانت تساعده في التسيير النقابي، كاالعتمادات.

وىذا الضغط . 1961التيديد بإزالة االعتمادات قبل سنة بإلى نزع الطابع السياسي عن الحركة النقابية 
وص في أيام األزمة والصراع بين الحكم والحركة التحررية التي يشمميا يسار كان يمارس عمى الخص

وىكذا، فإن الحركة النقابية المغربية، بعد أن كانت حركة ذات أفق سياسي تحرري، . 27حزب االستقالل
، دخمت 1961وانطالقا من سنة  .28انتقمت إلى حركة تعتمد باألساس عمى العمل المطمبي االقتصادي

                                                           
 .37. ص 2001بالمغرب، منشورات المجمة المغربية لإلدارة المحمية والتنمية،  يحيى بوقنطار، تطور الحركة النقابية -21
 نفسو. -22
 .41نفسو، ص -23
 .42نفسو، ص  -24
 
 .44و، 43ص يحيى بوقنطار، مرجع سابق،  -26

 .41عبد المطيف المنوني، محمد عياد، مرجع سابق، ص  - 27
 .24ص ، نفسو -28
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الحركة النقابية، بإرادة قيادتيا، فيما سمي بسياسة الخبز، وىي سياسة تريد الفصل بين النضال السياسي 
 .29والنضال النقابي

إلى جانب تحويل رىانات الحركة النقابية من اىتماميا بالنضال السياسي إلى تبنييا لمنضال 
بدوره في تحول نمط االحتجاج من النضال السياسي  زاب السياسيةفقد ساىم إضعاف األحاالجتماعي، 

 إلى النضال المطمبي، وظيور الحركات الالسياسية.

 األحزاب وظهور الحركات الالسياسية إضعاف -2

يمارس عبر األحزاب السياسية.  إلى حدود السنوات األولى لالستقالل كان الصراع القائم في المغرب
لكن ىذه األخيرة فشمت في تأطير الحركة الجماىيرية بسبب القمع الذي مارسو النظام السياسي ضد 

حاجة الحركة الجماىيرية إلى  فبعدما أظيرت السنوات األولى من استقالل المغرباألحزاب الوطنية. 
من جية، والتطمعات غير المشروعة لألوليغارشية إطار تنظيمي بيدف مواجية تجاوزات قوى الحكم القائم 

الحزبية من جية أخرى، وبعدما سيتم الشروع في تأسيس ىذا اإلطار من داخل حزب االستقالل بتحالف 
التيار السياسي التقدمي ممثال في الميدي بن بركة، وتيار المقاومة وجيش التحرير مجسدا ، ثالثة تيارات

النقابي مشخصا في المحجوب بن الصديق، وبعدما سيتم تتويج ىذا التحالف  في الفقيو البصري، ثم التيار
في تأطير الحركة سيفشل الحزب  فإن، 1959 باإلعالن عن تأسيس "االتحاد الوطني لمقوات الشعبية" سنة
القمع الذي مارستو قوى الحكم ضد الحزب منذ  الجماىيرية بسبب مجموعة من العوامل المتداخمة، منيا

 .30، وقاعدة شعبية واسعةووجود قيادة بورجوازية صغيرة داخمثم  ،نشأتو

، بعد 1969، واعتقل العديد من المناضمين سنة 1965فقد مارس النظام السياسي القمع منذ سنة 
 ، باعتبار أن تضارب الرؤىوىذا سيؤثر بدوره عمى العمل النقابي .31اكتشافو لما اعتبره حركة مسمحة

                                                           
 .43نفسو، ص  - 29

 .11ص الحركة الطالبية المغربية، مرجع سابق، محمد ظريف،  - 30
، المركز 2005، 1ط . في محمد المريني، اليسار المغربي، الثورة واإلصالح،2001عالل األزل، حوار مع جريدة األحداث المغربية، يوليوز  - 31

 .135ص ، الثقافي العربي، بيروت، لبنان
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سيطال العمل النقابي كذلك، بحيث ستتدىور العالقة بينو وبين  32داخل الحزب حول االختيارات التنظيمية
، 1963"االتحاد المغربي لمشغل" الذي سيسعى إلى تكريس توجو نقابي"ضيق منذ مؤتمره الثالث سنة 

 .33وبذلك سيفقد "االتحاد الوطني لمقوات الشعبية" إحدى ركائز قوتو

عرفيا المغرب منذ االستقالل إلى مارس يرى محمد ظريف عمى أن التحوالت التي في ىذا السياق، 
ثم الحد من دينامية األحزاب ، ، تمخضت عن شيئين أساسيين، ىما تقوية مواقع قوى الحكم القائم1965

شكل الصراع   ساعد عمى تحويل وبالتالي،عن تأطير الحركة الجماىيرية،  ىاالوطنية، مما أدى إلى عجز 
صراع مباشر  إلى بين الجماىير والسمطة القائمة من صراع غير مباشر يمارس عبر األحزاب السياسية

 .34يمارس عبر انتفاضات شعبية

دون التي لم تعد تؤطرىا األحزاب، التنظيمي الذي عانت منو الحركة الجماىيرية  فراغوقد حال ال
لسخط العفوي منيا إلى ااستثمار سياسي جيد ليذه االنتفاضات التي كانت أقرب في طبيعتيا إلى 

لى جانب الممارسة النضالية الممتزمة. غياب اإلطار التنظيمي، افتقدت الحركة الجماىيرية الرؤية  وا 
، 1981يونيو ، و 1965. ففي خالصات أولية عامة عن انتفاضة حركتي مارس 35اإليديولوجية الواضحة

مت ضعيفة في غالب األحيان، وعاجزة عن القيام ش عمى أن قنوات الوساطة الجديدة ظيعتبر عزيز خممي
 .36بمياميا التأطيرية

بدسترة السمطات المطمقة لمممك في  ، بحيث قامفي السبعينات لقد استمر النظام عمى نفس النيج 
وى النظام، كما عمى مستوى األحزاب دة عمى مست، وىي مرحمة شيدت تحوالت عدي1970دستور 
. ففي السبعينات، كانت التعبئة الوحيدة المسموح بيا من طرف الدولة ىي تمك المؤطرة من 37السياسية
المييأة مسبقا لمقضاء عمى القوى المعارضة، أو عمى األقل إلدماجيا والضغط عمييا من أجل  أيفوق، 

                                                           
حيث كان ىناك موقفان، الموقف األول يركز عمى بناء عالقات " أفقية تحتل فييا الجماىير موقع الصدارة، والموقف الثاني يشدد عمى بناء  - 32

البورجوازية الصغيرة، ويتحدد دور الجماىير في الخضوع والطاعة عالقات تنظيمية "عمودية"، حيث يظل زمام المبادرة في يد القيادة ذات األصول 
 (.12و 11بدعوى إبعاد ىذه األخيرة عن التورط في النزاعات الداخمية لمحزب)محمد ظريف، الحركة الطالبية المغربية، ص 

 .12محمد ظريف، الحركة الطالبية، ص  - 33
 نفسو. - 34
 .13نفسو، ص  - 35
 .163ص  .2005، أفريقيا الشرق، 1981ويونيو  1965ت الحضرية بالمغرب، دراسة ميدانية لحركتي مارس االنتفاضاعزيز خمميش،  -36

 .135عالل األزل، حوار مع جريدة األحداث المغربية، مرجع سابق، ص  - 37
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الديمقراطي" الذي بدأ منذ أواسط  -التراضي الوطني مسمسل"ومع بروز  .العمل في إطار حدود معينة
وفي . 38لمقوى السياسية واالجتماعية المعارضة في النظام السبعينات، وقع نوع من "االندماج اإليديولوجي

وأصبح  .39الجماىيرالممك و في صدارة مخطط المؤسسة الممكية غياب وسيط بين  نياية السبعينات كان
السياسي ورفضيم ألجيزة الدولة وابتعادىم عن األحزاب والنقابات، عمى حد عزوف المواطنين عن العمل 

 . 40سواء، معطى يزداد رسوخا داخل المجتمع يوما بعد يوم

تشجيع عمميات تمييع العمل السياسي والممارسة  قامت الدولة بمبادرات في اتجاىين، ىماومن جانبيا 
االنتخابية واألنشطة المرتبطة بالميادين النقابية والجمعوية، الشيء الذي ساىم في خمق وضعية شادة 
تتميز من جية، بالتعدد والتناسل غير الطبيعيين لألحزاب والنقابات والجمعيات، ىذا في الوقت الذي 

في سياق التحضير و  .41ة الحزبية والنقابية وغيرىا، يعرف تراجعا ممحوظاأضحى فيو اإلقبال عمى األنشط
إلى مرحمة سياسية جديدة في تدبير المعارضة أطمق ، 1996سنة ، دخل المغرب لمرحمة التناوب السياسي

، ستكون سنة اإلصالحات في المغرب، ىذه السنةعمييا مرحمة التراضي، حيث تم اإلعالن عمى أن 
 .42لتوافق واإلجماع والتراضي والتفاىم والحوارورفعت شعارات ا

أظيرت مجموعة من الحركات مسألة ضعف تمثيمية األحزاب  ،التسعيناتىذه المرحمة، أي مرحمة في 
السياسية والنقابات، وأطمقت عمييا مجموعة من التوصيفات مثل األنماط الجديدة لالحتجاج، والحركات 

التي ظيرت كحركة ال سياسية بمعزل عن  حاممي الشيادات العمياغير المتوقعة، مثل حركة المعطمين 
التنظيمات السياسية المعروفة، تضم عدة انتماءات سياسية، لكنيا تناضل من أجل مطمب اجتماعي 

لى وقت قريب، خمقت حركة الريف النقاش حول ضعف وساطة األحزاب وتفصمو عن السياسة . وا 
 و غياب ىذه األخيرة عن تمثيل الحركة إلى ضعفيا.السياسية بين المحتجين والدولة، يعز 

                                                           
 .165و 164ص مرجع سابق، عزيز خمميش،  - 38

39- Mounia Chraïbi. Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc. Éditions Le Fennec, 1994 .p 198.  
ألف  600وعمى سبيل المثال التراجعات الميولة التي عرفتيا نقابة االتحاد المغربي لمشغل عمى مستوى عدد منخرطييا، والذي انتقل من  - 40

 (.164مرجع سابق، ص  االنتفاضات الحضرية،)عزيز خمميش، 1975ألف فقط سنة  200، إلى 1957منخرط من سنة 
 .نفس المرجع السابق - 41
، منشورات رمسيس، ماي 6محمد نور الدين أفاية، البقاء..لإلصالح، عن العمل السياسي في زمن العولمة، سمسمة المعرفة لمجميع، ع - 42

1999. 
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إلى جانب ظيور االحتجاج المباشر أو الحركات الالسياسية كنتيجة إلضعاف األحزاب السياسية، 
يمثل منطق الصفقات أو التعاقدات بين الدولة والمحتجين عامال آخر لتحييد الحركات االجتماعية 

 بالمغرب، سيما في السياقات المفتوحة.

 "الربيع المغربي"منطق التعاقدات في سياق انيا: ث

إن الجانب البنيوي لتحييد الحركات االجتماعية بالمغرب، ال يمغي دور نشطاء الحركات االجتماعية 
 .2011وىو ما يبينو سياق  في الحفاظ عمى نمط النضال االجتماعي.

  شراء السمم االجتماعيالنقابات و   -1

كرد االتحاد المغربي لمشغل في الستينات واقتصارىا فقط عمى العمل النقابي، فبعد تحويل رىانات نقابة 
 سنة 43عمى ما يسمى بالنقابة الخبزية وفصل النقابي عن السياسي، تأسست الكونفدرالية الديمقراطية لمشغل

الضيقة كتجاوز لمنقابية ، يظير طبعت الحياة العمالية ومسار الحركة النقابية بخط جديدالتي و ، 1978
بحيث أن مسمسل  .44في كونو ينطمق من النضاالت الوحدوية لمطبقة العاممة كوسيمة لبمورة وعييا الطبقي

تحييد االتحاد المغربي لمشغل بإرادة قيادييو، بيدف جعمو تابعا إيديولوجيا لمدولة، والذي يعبر عن تحول، 
قراطية لمشغل. لكن، سرعان ما ستدمجيا أصبح بمثابة صراع في السبعينات بعد ظيور الكونفدرالية الديم

الدولة في مرحمة التسعينات، في سياق انتقال الحكم في ظروف جيدة، وذلك عبر تعاقد لشراء السمم 
 االجتماعي.

سمم الالكونفدرالية في  دخمت ففي ظل سياق التوافق السياسي الذي عرفو المغرب في التسعينات،
 تم بموجبو منح مجموعة من االمتيازات، الذي 451996جتماعي بعد التوقيع عمى تصريح فاتح غشت اال

حدا التي وضعت سمسمة من "االتفاقات"  إجراءالتسعينات  إذ سيتم في مرحمة. 46االجتماعية واالقتصادية

                                                           
،  2011النقابي بالمغرب سنة عبد العزيز السعيدي، العمل النقابي بالمغرب، بين واقع التشتت والدعوة إلى العمل المشترك، في حوليات العمل  -43

شراف، رشيد بوصيري، مطبعة المعارف الجديدة،   .26(، ص 30-25، صفحات )2013تنسيق وا 
 .78عبد المطيف المنوني، محمد عياد، الحركة العمالية المغربية، صراعات وتحوالت، مرجع سابق، ص  -44
، مرجع 2011منظمة العمل الدولية، في حوليات العمل النقابي بالمغرب سنة الحسن العزاوي، الحوار االجتماعي بالمغرب عمى ضوء معايير  -45

 .39، 38(، ص 45-31سابق، صفحات)
 عمى ما يمي:، 1996تصريح فاتح غشت نص  بحيث -46
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الطابع لثالثة عقود من الصراع والمواجيات حول شكل النظام ومؤسساتو، بحيث أشرفت عمى نزع 
 dépolitisation consensuelle de la scèneالسياسي بشكل توافقي عن المشيد السياسي 

politique47 . وقد شممت ىذه االتفاقات إلى جانب المدونات االنتخابية واإلصالحات الدستورية، المجال
موقع ، 1996ومع التصريح المشترك لفاتح غشت ، 1996يوليوز  27ل  الشرف ميثاقاالقتصادي، مثل 

، ثم الممثمين النقابيين (CGEM)بين وزير الداخمية، ورئيس الكونفدرالية العامة لمقاوالت المغرب
ُأفرغ حقل العالقات االقتصادية والشغل لمكونفدرالية الديمقراطية لمشغل واالتحاد العام لمشغالين المغاربة، 

 .48من البعد الصراعي

عن احتجاجات  سياق الربيع العربي، وفور إعالن سقوط نظام بنعمي، ولتغييب الفاعل النقابيفي 
عباس الفاسي رؤساء األحزاب الوزير األول ، جمع ، وقبل موعد التظاىر بستة أيامفبراير 20حركة 

عمي، تم  . وبعد سقوط بن49الموالية والمعارضة لو ليتشاوروا في قضايا سياسية ومنيا الحوار االجتماعي
اتخاذ مجموعة من اإلجراءات، تمثمت في تسريع المفاوضات مع حاممي الشيادات العاطمين عن العمل 

                                                                                                                                                                                     

يا. والتزمت ممارسة الحريات النقابية، حيث أكدت األطراف الثالثة عمى حق ممارسة الحريات النقابية، واحترام حق اإلضراب المضمون دستور  -
 بإرجاع جميع العمال الذين تبث طردىم ألسباب نقابية إلى عمميم.

ضمان الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، حيث تم االتفاق عمى توسيع التغطية االجتماعية، والتزام المقاوالت بتطبيق القانون المتعمق بال -
عادة النظر في النصوص المتعمقة بحوادث الشغل واألمراض المينية.االجتماعي. وتطوير القوانين المنظمة لصناديق الحماية اال  جتماعية وا 

السكن االجتماعي، حيث تم تكوين لجنة مشتركة مختصة من أجل دراسة ووضع استراتيجية في مجال السكن االجتماعي. كما التزم كل طرف  -
 بتخصيص حصص تمويمية لممساىمة في توفير سكن الئق لممأجورين.

جر والمداخيل، وقد التزمت الحكومة في ىذا الجانب بتحسين األجور لفائدة موظفي ومستخذمي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات تحسين األ -
عادة النظر في التعو  يضات المحمية، ومناقشة مشروع نظام جديد حول آليات وشروط الترقية الداخمية لمموظفين والرفع من الحد األدنى لألجور وا 

لمممكة المغربية، وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، الحوار االجتماعي. أنظر الموقع اإللكتروني لوزارة التشغيل: ا )أنظر:ةالعائمي
-22-18-12-2012-12/97-22-00-18-12-2012-http://www.emploi.gov.ma/index.php/ar/component/content/article/24

21.html-35 .  :دقائق بعد الزوال. 5، عمى الساعة السادسة و2015دجنبر  17تاريخ وساعة زيارة الموقع). 
47 - Vairel, Frédéric, Espace protestataire et autoritarisme : nouveaux contextes de mise à l’épreuve de la notion de fluidité 

politique : l’analyse des conjonctures de basculement dans le cas du Maroc. Editeur Lille, ANRT 2006, collection, Lille- 

thèses. P 169. 

 وقد اعتمد في ذلك عمى أطروحة مريام كاتوس:
M ; Catusse, L’entrée en politique des entrepreneurs au Maroc, Libéralisation économique et réforme de l’ordre publique, 

thèse pour le doctorat de science politique, Aix- en- Provence, 1999. 
 

48
 - Ibid. 

شراف رشيد  2011، في حوليات العمل النقابي بالمغرب سنة فبراير 20رشيد بوصيري، المنظمات النقابية المغربية وحركة  -49 ، تنسيق وا 
 .79(، ص82 -71، صفحات )2013بوصيري، مطبعة المعارف الجديدة، 

http://www.emploi.gov.ma/index.php/ar/component/content/article/24-2012-12-18-00-22-12/97-2012-12-18-22-35-21.html
http://www.emploi.gov.ma/index.php/ar/component/content/article/24-2012-12-18-00-22-12/97-2012-12-18-22-35-21.html
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 وقد .50مضاعفة ميزانية صندوق المقاصةإلى جانب ، بيدف إنياء االحتجاجات القطاعية ومع النقابات
 .51فبراير 20أتت ىذه اإلجراءات بالتزامن مع التحضير لحركة 

، نتج عنيا اتفاق 52فبراير، اجتمع مستشار الممك بزعماء خمس مركزيات نقابية أكثر تمثيمية 27يوم و 
 أبريل، وقد تم إقرار ىذه اإلجراءات في إطار اجتماعات منفصمة مع زعماء النقابات األكثر تمثيمية. 26

الزيادة في درىم، كما قررت  600وقد تضمن ىذا االتفاق زيادة صافية في أجور الموظفين وصمت إلى 
، 2012ابتداءا من يناير  %5، و2011منيا ابتداءا من يوليوز  %10، %15الحد األدنى لألجر بنسبة 

. 2012ابتداءا من يناير  %33، و2011ابتداءا من يوليوز  %30ورفع حصيص الترقية الداخمية إلى 
. وفي ىذا 53لحريات النقابيةالمتعمقة با 87كما التزمت الحكومة بالمصادقة عمى االتفاقية الدولية رقم 

السياق، جاء االحتفال بفاتح ماي، حيث أتت المنشورات النقابية مفرغة من المطالب السياسية، والتي تعبر 
. حيث لمحركةرغم إعالنيا عن دعميا  فبراير 20حركة عن تراجع الفاعل النقابي عن االنخراط في 

 لنقابية.تجاوزت الدولة سقف الممفات المطمبية لممركزيات ا

إلى جانب سمسمة االتفاقات التي تجرييا الدولة مع النقابات في ظرفية سياسية منفتحة، تؤدي إلى 
تحييد نضال موظفي القطاع العام، نقدم نموذجا آخر بارزا لمتعاقد عمى النضال االجتماعي، ىو حركة 

 المعطمين حاممي الشيادات العميا.

                                                           
المكمف  المنتدب، وىي تحت وصاية رئيس الحكومة، الذي فوض ىذه الوصاية لموزير 1941صندوق المقاصة مؤسسة عمومية أنشأت سنة  - 50

مو المحاور بالشؤون العامة والحكامة. ويعنى ىذا الصندوق بالحفاظ عمى استقرار مستوى األسعار لممواد البيترولية، الغاز بوتان والسكر، وتشمل ميا
ممكة المغربية، مصالح أنظر الموقع اإللكتروني لصندوق المقاصة بالمغرب: المالتالية: دعم غاز البوتان، دعم السكر، ثم دعم األقاليم الجنوبية)

  http://cdc.gov.ma/?cat=3&lang=ar لدى رئيس الحكومة المكمفة بالشؤون العامة والحكامة: المنتدبةرئيس الحكومة، الوزارة 

ح، ووثيقة ويعد بمثابة المحدد لمطالب الحركة بدقة ووضو ، صدر البيان األول عن االجتماع التمييدي لمشباب، 2011فبراير  14فيوم  - 51
، اعتمدت الحركة ما سمي بالميثاق األخالقي ليا، والذي يحدد شروط االنتماء وااللتزام، فأكدوا أن 2011فبراير  16. ويوم ىاتاريخية في مسار 

وشجاعتيا من قبل كائن من كان، وأنيا عبارة عن وعاء مفتوح في وجو الحركة ال تقبل اإليديولوجية أبدا، وال الركوب عمييا وعمى نضاالتيا وجرأتيا 
األندلوسي الراغبين في االنضمام إلييا من مختمف شرائح ومكونات الشعب المغربي بتعدد مشاربيا وقناعاتيا وانتماءاتيا دون قيد أو شرط أو تمييز)

خفاقاتنبيل،  فبراير  16، الخميس 461، في جريدة الوطن اآلن، العدد «فبراير 20ة حرك» بعد أن أطفأت شمعتيا األولى، رصد إلشراقات وا 
طالق سراح المعتقمين والمطالبة بدستور  20(. ويوم 2012 فبراير، ابتدأت االحتجاجات وتم رفع شعار إسقاط الحكومة والبرلمان وا 

 ديمقراطي)نفسو(.
 التحاد العام لمشغالين بالمغرب، االتحاد الوطني لمشغل بالمغرب.االتحاد المغربي لمشغل، الكونفدرالية الديمقراطية لمشغل، ا - 52
 .71ص  مرجع سابق،،فبراير 20رشيد بوصيري، المنظمات النقابية المغربية وحركة  -53

http://cdc.gov.ma/?cat=3&lang=ar
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والتعاقد عمى النضال "التوظيف مقابل عدم التسييس"  :حاممي الشهادات العميا حركة المعطمين
 االجتماعي

 54، بمجمع الصناعة التقميدية بسال1994سنة حركة المعطمين حاممي الشيادات العميا ظيرت  بعدما
. وفي ظل حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بدأت 55مع المسؤولين "الُمحاور" بسبب غياب قناة لمتواصل

عمى نفس النيج الذي وظفتو في تعامميا مع الحركات ، سارت الدولة في تدبيرىا 56الجدي تدبيرىاعممية 
 االجتماعية في السابق، وىو عدم التسييس. 

 Montserrat Emperadorباديمون في ىذا الجانب، تكتسي أعمال مونسيرات أومبيرادور 
Badimon  التسييس، بحيث تصنف حول حركة المعطمين بالمغرب، أىمية في توضيح إستراتيجية عدم
، وتضعو le militantisme pragmatique57ماتي غة نضاالت الحركة ضمن النضال البر ىذه الباحث

، كما تقدم توصيفا لشكل التعبئة التي تقوم بيا الحركة 58في دائرة النضال االجتماعي"النضال الخبزي"
لدولة، ىدفيا تحييد اإستراتيجية  وىو جانب ترجعو إلى .Apolitical mobilization59كتعبئة ال سياسية 

 .60المعطمين في رحمة البحث عن عمل

يقصد بعدم التسييس داخل الحركة استقالليتيا في إطار البحث عن الشغل عن السمطات الحكومية 
 وينضوي ىذا الفصل في إطار تعاقد عمى النضال االجتماعي .ات السياسية والنقابية والجمعويةوالتنظيم

طبقا لمقوانين التنظيمية التي تصادق عمييا المجموعات منذ بداية  ركة)الزعماء والقواعد(بين مكونات الح
التأسيس. وبالتالي، يشمل عدم التسييس أن تكون الحركة مأطرة بالنضال االجتماعي المتمثل في مطمب 

                                                           
الثانية عشر  ، عمى الساعة2010فبراير  23حوار مع مستشار الوزير األول المكمف بتدبير مطالب األطر العميا، عبد السالم البكاري، بتاريخ  - 54

 والنصف زواال بممحقة الوزير األول بالرباط(.
 .2011مارس  21حوار أجرتو جريدة الصباح مع مستشار الوزير األول، بعنوان "احتجاجات العاطمين لم تيدد الحكومة، بتاريخ  - 55
 ، مرجع سابق.2011حوار أجرتو جريدة الصباح مع مستشار الوزير األول، في مارس  - 56

57
-  Montserrat Emperador Badimon, les mobilisations des diplômés chômeurs au Maroc : usages et avatars 

d’une protestation pragmatique. Thèse pour l'obtention du grade de docteur en science politique, institut d'études 

politiques d'Aix- en –Provence, université Paul Cézanne, Aix Marseille université. Soutenue le 9 septembre 

2011. . 
58

- Montserrat Emperador Badimon, les manifestations des diplômés chômeurs au Maroc: la rue comme espace 

de négociation du tolérable. Genèses, n°77. pp30- 50. 
59  - M. Emperador, Unemployed Moroccan university graduates and strategies for "apolitical" mobilization. In social 

movements, mobilization, and contestation in the Middle East and North Africa, second Edition. Edited by Joel Beinin and 

Frédéric Vairel, Standford university press, Stanford university press, Stanford, California. 2011, 2013.  pp 217- 235. 
60 - M. Emperador, diplômés chômeurs au Maroc: dynamiques de pérennisation d'une action collective plurielle. Op. Cit. 
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التوظيف المباشر، وتفادي تمرير اإليديولوجية السياسية عبر الشعارات، والمعبرة عن االنتماءات السياسية 
 يقودون الحركة، ورفع شعارات محايدة تخدم المطمب. لمذين

من ىنا، يحيل عدم التسييس إلى طريقة التعبئة لممطمب عبر جعل حركة المعطمين كحركة "ال 
سياسية" من حيث االتفاق عمى جعميا محايدة في رحمة البحث عن شغل، من حيث الشعارات والمطمب، 

ية، وتفادي اإليديولوجية، بحيث أن سقف الشعارات ال وذلك عبر تفادي رفع شعارات أو مطالب سياس
 .61يايتجاوز انتقاد المؤسسات الحكومية، كما يبقى جميع المشاركين حذرا من تسييس

إن ىذا التصور الذي يقضي باستقاللية الحركة، واشتغاليا من خارج التنظيمات السياسية والنقابية 
، فإنو ينضوي النضال االجتماعي بين مكونات الحركةيعبر عن تعاقد عمى  إلى جانب أنووالجمعوية، 

نما يؤطرىا منذ غير مأطرة إيديولوجيا، و  الحركةفمما كانت ىذه اكذلك، في إطار طريقة تدبير الدولة.  ا 
ماتي يتمثل في الشغل، كانت الضرورة تقتضي الفصل بين نضاليا االجتماعي وبين غالبداية مطمب بر 

المتحدرين من فصائل طالبية داخل الجامعات المغربية. وىو فصل يحدث التوجيات السياسية لمزعماء 
بشكل تمقائي بين مكونات الحركة، وتتشكل قناعة بأن ما يوحدىم ىو مطمب الشغل، وبأن تسييس ىذا 
المطمب يقف عائقا أمام تحقيقو من طرف السمطات، والتي تحث بدورىا الزعماء عمى عدم تسييس ممف 

 .62اتالشغل وتحمل التبع

تكمن اآللية الرئيسية لعدم التسييس داخل مجموعات المعطمين في االتفاق منذ التأسيس عمى قواعد 
مشتركة لمنضال، ويتم منذ البداية تجنب إقحام ما ىو سياسي وحزبي وحركي في العمل النضالي داخل 

الشيادات العميا، وفقا حاممي المعطمين المطمبي. حيث دأبت حركة  أوالحركة وفي سموكيم التعبوي 
لقوانينيا التنظيمية والمتوارثة عبر المجموعات، والمحددة لألعراف النضالية، عمى تحديد طريقة 
احتجاجيا، ونضاليا من أجل الشغل ك"إطار مستقل عن السمطات الحكومية والييئات السياسية والنقابية 

 . 63والحقوقية والجمعوية"

                                                           
 .2011سنة مالحظات مشاركة لحركة المعطمين حاممي الشيادات العميا   -61
 .2015فبراير  10بتاريخ من النشطاء السابقين في حركة المعطمين حاممي الشيادات العميا، حوار مع ىشام،  -62
 عبارة تتضمنيا القوانين التنظيمية لمجموعات حاممي الشيادات العميا.  -63
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إشارات، خصوصا في الحوارات التي تجرييا مع مسيري  ئمااتقدم د فإنيا، عمى مستوى تدبير الدولةأما 
المجموعات، عمى أن تسييس الممف لن يخدم مطمب المجموعة، وبالتالي، فتحقيق اليدف يتم مقابل عدم 

، والتي أتت بين المعطمين والسمطات 2011التسييس. وىو خطاب حضر بشكل صريح في مفاوضات 
ففي سياق التحوالت اإلقميمية مع مطمع سنة  فبراير لالحتجاج بالشارع. 20تزامنا مع تحضير حركة 

فبراير، التجأت الدولة إلى القيام بإستراتيجيتين، كي ال يحدث التقاء  20، والتحضير لتعبئة حركة 2011
اتجيت ابتداءا من فبراير من سنة  بحيث بين المطمب االجتماعي لمحركة، والتوجو نحو التسييس. 

، إلى تجميع مناصب الشغل لحاممي الشيادات العميا من أجل القضاء عمى احتجاجات الشارع 2011
، ىما أوال، تنظيم لقاءات مع ممثمي الحركة تقضي بطمأنتيم بحيث وظفت استراتيجيتين لتفادي االحتجاج

ة مع متزعمي الحركة، يتعيدون فييا كتابي اتالتزام بتوظيف جميع حاممي الشيادات العميا، مقابل توقيع
، ثانيا، اإلعالن عبر 64الذي تم تحديده لمحل بعدم الخروج لمشارع إلى غاية فاتح مارس، وىو الموعد
 .65اإلعالم الرسمي عن توظيف جميع حاممي الشيادات العميا

                                                           
يوقع عمى "تخصيص مناصب شغل لألطر العميا المعطمة"،  جريدة التجديد، الوزير األول -تركيب لمجموعة من األخبار الواردة في الجرائد:  -64

، 2562معطل من حاممي الشيادات العميا، العدد  1880.جريدة التجديد، التزام رسمي بتشغيل 1، ص2011يناير  19، األربعاء 2558العدد 
 14، االثنين 2576عطمين في فاتح مارس، العدد ، الصفحة األولى.جريدة التجديد، الحكومة "تسابق" الزمن لتوظيف الم2011يناير  25الثالثاء 
 .2011فبراير  15جريدة العمم، .3و 1، ص 2011فبراير 

العامل الممحق بوالية الرباط، والمسؤول عن تدبير تنظيم لقاء جمع المعطمين مع كل من  تم، 2011فبراير من سنة  10فمساء يوم الخميس  -65
منصب فقط، وأن الحكومة تسارع الزمن من أجل توفير حل شامل لجميع المجموعات  1200الحكومة بوجود ، أخبرىما ممثال ممف األطر العميا

فبراير  14، اإلثنين 2576جريدة التجديد، الحكومة "تسابق" الزمن لتوظيف المعطمين في فاتح مارس، العدد .)ودون مباراة سيكون سقفو فاتح مارس
دسة مساءا، تبع المقاء تجمع عام لممجموعات، قامت خاللو مجموعات اعتبرت نفسيا مقصية من في حدود الساعة الساو (. 3و 1، ص 2011

بعد العاشرة ليال، استدعى العامل و  التشغيل بالتوجو إلى باب السفراء حيث مقر الوزارة األولى وتدخمت قوات األمن لتمنعيم من تحقيق مرادىم.
الرباط، جدد فيو التزام الحكومة بالحل الشامل لممجموعات دون إجراء مباراة، مجددا عمى ضرورة  ركراكة بعض المجموعات إلى لقاء في مقر والية

مساء، اتصل مكتب العامل الممحق بوزارة الداخمية بمسؤولي"تكثل األطر العميا المعطمة" الذي وفي ال التزام المجموعات كتابيا بعدم النزول لمشارع.
فبراير، اتصل مكتب عبد السالم  11فبراير إلى مقر والية الرباط. ويوم الجمعة  12يم الحضور يوم السبت كان قد تم إنشاؤه حديثا. وطمب من

المقاء، وقع ىذا البكاري بنفس المجموعات، لنفس الغرض، طالبا منيم الحضور إلى مقر الوالية يوم السبت عمى الساعة العاشرة صباحا.خالل 
ت كتابية مفادىا عدم النزول إلى الشارع قبل فاتح مارس، مقابل وعد شفوي من طرف ممثمي الحكومة. ممثال ممثموا المجموعات بشكل فردي التزاما

زول الحكومة تحدثا عن توظيف مباشر وشامل لجميع األطر والمجموعات شفويا مقابل اإلصرار عمى توقيع المجموعات كتابيا وبشكل منفرد بعدم الن
تم اإلعالن عن العدد (. وفي األخير، .9، ص 2011فبراير  15، الثالثاء 2577جريدة التجديد، عدد ) 2011تح مارس اإلى الشارع حتى ف

، األولفي إطار شمولي غير مسبوق. حيث أنو بحسب تصريح مستشار الوزير  (2011فبراير  15جريدة العمم، )اإلجمالي الذي سيتم توظيفو
 رع.الحكومة كانت أمام خيار القطع مع التظاىر في الشا
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نما يشكل إن نزع الدولة لمطابع السياسي عن حركة المعطمين ال يرتبط فقط بالسي اق السياسي، وا 
سيرورة تحدث عمى طول مسار الحركة. فعبر الحوارات التي يجرييا المسؤولون مع متزعمي الحركة، 

وجعميا بطابع اجتماعي محض، وىي الضمانة التي ، يتشكل اتفاق ضمني، مفاده عدم تسييس الحركة
الشغل مقابل عدم «وظيف تقدميا السمطات أثناء سمسمة الحوارات والتفاوض كي تحقق مطمب الت

 .»التسييس

 خاتمة:

 :نستنتج عبر ىذه الدراسة ثالثة خالصات رئيسية

 بحسب السياق. ففي الوقت الذي قامت فيو المغربية طريقة تحييد الحركات االجتماعية  تختمف
الدولة في سياق الستينات بتحييد الحركة النقابية عبر أسموب الضغط بانتزاع االعتمادات، فإنيا قد التجأت 

، إلى عقد اتفاقات مع النقابات لشراء السمم 2011في سياق سياسي منفتح في التسعينات، وكذلك سنة 
 جتماعي.اال
 لنقابية بأن تحوليا ال يعبر دائما عن تحويل لرىاناتيا من طرف الدولة فقط، يبين تاريخ الحركة ا

نما تعبر كذلك عن صراع وجنوح إلى التوافق عبر صفقات  كما وقع مع نقابة االتحاد المغربي لمشغل، وا 
لشراء السمم االجتماعي كما وقع مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية لمشغل. وتشمل صفقات السمم 

تماعي كذلك، باقي الحركات االجتماعية، وأبرزىا حركة المعطمين حاممي الشيادات العميا، والتي تعبر االج
 عن نموذج بارز لتحييد الحركات االجتماعية بالمغرب.

 وجود حركات أخرى  إن تحييد الحركات االجتماعية وتبنييا لمنضال االجتماعي "الخبزي"، ال يمغي
فقامت الدولة بعقد اتفاق معيا، مثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية لمشغل، أرادت أن يكون نضاليا عاما، 

لم تقم  غير أنياوالذي يمنح مجموعة من المطالب االقتصادية واالجتماعية بيدف شراء السمم االجتماعي. 
فبراير التي ظيرت في سياق ظرفية مائعة يمتقي فييا مجموعة من النشطاء من  20بتحييد حركة 

قامت بإضعافيا عبر تحييد باقي الفئات األخرى  يالكن، مرجعيات سياسية مختمفة لتأسيس حركة اجتماعية
فو القطاع العام والخاص، التي كان من الممكن أن تشكل قاعدة ليا)مثل الحركة النقابية، وبالتالي، موظ

 ثم حركة المعطمين حاممي الشيادات العميا(.
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-: مقاربة جيوفي منطقة غرب المتوسط تحالف اإلرهاب الدولي والتنظيمات اإلجراميةظاهرة  ديناميكية
 سياسية

The Dynamics of the Narcoterrorismin the Western Mediterranean Region:  

A Geo-Political Approach 

 باحثة دكتوراه - إيمان تمرابط
 الجزائر –المدرسة الوطنية العميا لمعموم السياسية 

imaaano1990@gmail.com 
 ممخص:

أمنية  -أفرزت العولمة عالما جديدا بمفاىيم وتصورات شكمت مرحمة محورية في تاريخ العالقات الدولية والدراسات الجيو
التي خمقت محيط ، ل انتشار وسائل اإلعالم واالتصالكونية بفعتقوم عمى فكرة أساسية وىي ميوعة الحدود الجغرافية وجعل العالم قرية 

أىميا تشكل أىم تحدي لألمن الوطني لمدولة القومية ألن تأثيرىا فوق قومي  دوالتية، -أمني ىش ووفرت فرص لنشاط فواعل ال
تحالف الجريمة المنظمة واإلرىاب تسمى  ظاىرة جديدة تعبر عن ية، إال أنو تعرف البيئة الدوليةوالحركات اإلرىاب التنظيمات اإلجرامية

« Narcoterrorism ». 

 فوق القومية التحالف بين اإلرىاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية من أخطر التيديدات األمنيةتثبت الدراسة بأن 
عمى األمن الوطني والعالمي، يجتمعان ألىداف براغماتية مصمحية باألساس، يحدث التحالف بينيما في الدول اليشة التي تعاني من 

لتفاعالتيا من دول أمريكا الالتينية مرورا بدول غرب  مركزوتعتبر منطقة غرب المتوسط  مشاكل أمنية، اقتصادية واجتماعية...
  أوروبا. وشمال إفريقيا وصوال إلى

 الكممات المفتاحية : اإلرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، التهديدات األمنية فوق القومية، األمن الوطني، العولمة.

Abstract: 

Globalization involves new world with specific concepts and perceptions, produces a 
pivotal step in the history of international relations and geo-security studies, based on an 
essential idea which is the fluidity of geographical boundaries and make the world a global village 
due to the proliferation of Information and communication technology, that create a fragile 
security environment and provided opportunities for the activity of Asymmetric actors,such as 
:criminal organizations and terrorist groups, but, actually, the international environment knows a 
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new phenomenon which is the alliance between organized crime and terrorism called 
«Narcoterrorism ». 

In our study we try to demonstrate that the Narcoterrorism is one of the main 
transnational security threats to national and global security, they combinefor pragmatic 
objectives, Their alliance is taking place in fragile states which have security, economic and 
social problems, the Western Mediterranean region is a center for their interactions from Latin 
American countries through West and North Africa to Europe. 

Key words: international terrorism, organized crime, security threats supranational, 
national security, globalization.  

  مقدمة:

وفقا السمم واألمن الدوليين )تماثمية التي تيدد -إذا كان اإلرىاب من أكثر التيديدات األمنية الال
(، يعبر عن االستخدام المقصود لمعنف أو التيديد 9999الصادر سنة  9669لقرار مجمس األمن رقم 

باستخدامو من قبل فرد، جماعة أو تنظيم لبث الرعب أو التسبب في الدمار الموجو ضد المدنيين والبنى 
حداث التغيير المرغوب فيو، أخذا بعدا دوليا التحتية، إلجبار من في السمطة عمى االستجابة لمطال بو وا 

 .2001سبتمبر 11بعد أحداث 

فإن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل  تيديدا عمى االقتصاد العالمي واألمن اإلنساني، تقوم  
بكل األعمال اإلجرامية الخطيرة والتي تشمل أكثر من دولة )شبكة عبر وطنية(، بيدف تحقيق الربح نذكر 

نيا: تيريب المخدرات، تبييض األموال، االتجار غير المشروع باألسمحة، الجرائم اإللكترونية، القرصنة م
، وفقا لتقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات 2009البحرية.... في سنة 

من حجم %7من الناتج المحمي العالمي، ونسبة % 1,5مثل نشاط التنظيمات اإلجرامية نسبة  ،والجريمة
 1الصادرات العالمية لمسمع.

                                                           
1
 Marie-Françoise Durand et autres, "Drogues et Mafias", à : Atlas de la mondialisation 

comprendre l’espace mondial contemporain, Paris, sciences po. Les presses, pp.64-65.  
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ما ىي ، اإلرىاب والجريمة المنظمةماذا نعني بظاىرة تحالف ومنو نطرح التساؤالت التالية:  -
ىذا التيديد في منطقة  مسارات تدفق، ين الجريمة المنظمة واإلرىابالتحالف بومستويات  أسباب

 وما مدى تأثيره عمى منظومة األمن الوطني؟ غرب المتوسط
توظيف مقاربة من خالل  مى التساؤالت المطروحةجابة عاإلتتضمن الدراسة منهجية الدراسة:  -

 تحديد مسارات التقارب والتفاعل بين الجماعات اإلرىابية والتنظيمات اإلجراميةلسياسية -جيو
 .أىم تحديات األمن في المتوسطتشكل والتي في منطقة غرب المتوسط  ليحدث التحالف

 في ثالث نقاط أساسية:تتمحور اإلجابة عمى المشكمة البحثية المطروحة 

I. التأصيل النظري والمفاهيمي لظاهرة تحالف اإلرهاب والجريمة المنظمة 
  Narcoterrorismوالجريمة المنظمة  مفيوم تحالف اإلرىاب .1
  Narcoterrorismاإلرىاب والجريمة المنظمة  بين تحالفالمستويات  .2

II.  الجريمة المنظمة واإلرهابمظاهر التحالف بين 
 أسباب التحالف بين اإلرىاب والجريمة المنظمة .1
 البعد البراغماتي لتحالف اإلرىاب والتنظيمات اإلجرامية .2

III.  في منطقة غرب المتوسط والجريمة المنظمةمسارات تحالف اإلرهاب 
 ينية نحو أوروبا مرورا بإفريقياالالتتدفق تجارة "الكوكايين" من منطقة أمريكا  .1
 الجريمة المنظمة في منطقة الساحل وغرب إفريقياو اإلرىاب تحالف  .2
 تيريب المخدرات من إفريقيا إلى أوروبا .3
 Tamara "ترتكز الورقة البحثية عمى دراسة قدمتيا الباحثة الدراسات السابقة: -

Makarenko " بعنوان“the Crime-terror continuum: tracing the interplay 
between Transnational Organised Crime and Terrorism” تشرح فييا

مستويات التقارب بين الجريمة المنظمة واإلرىاب إلى أن تتشكل "جماعة ىجينة" تجمع بين 
والجريمة المنظمة المنظم الموجو إلضعاف التنظيم السياسي القائم  اإلرىاب باستعماليا لمعنف

، إضافة إلى تقارير مكتب األمم المتحدة ا لتحقيق مكاسب مادية بأساليب غير مشروعةبسعيي
الجريمة التي تتضمن معطيات حول نشاط التنظيمات اإلجرامية المخدرات و مكافحة المعني ب

 وديناميكيتيا جغرافيا.
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I.  والجريمة المنظمة والمفاهيمي لظاهرة تحالف اإلرهابالتأصيل النظري 

من أخطر  Narcoterrorismالجريمة المنظمة فوق القومية و  رىاب الدوليإلا تحالف
عمى األمن الوطني والعالمي نظرا لكونيا عالمية )فوق قومية(، متعددة األبعاد  األمنيةالتيديدات 

 عمىوشديدة التعقيد، وفي ىذا اإلطار نتطرق إلى تطور ىذه الظاىرة كمفيوم وكواقع يفرض نفسو 
 الدولية.البيئة األمنية 

  Narcoterrorism مفهوم تحالف اإلرهاب والجريمة المنظمة .9

  Narcoterrorism  مصطمح معقد، ال يوجد اتفاق عمى ضبط مفيومو فيناك من يربطو بكل ما يتعمق
أو تيريب المخدرات، في حين يعتبره البعض اآلخر شكل من أشكال اإلرىاب المرتبط باإلنتاج غير  بتجارة

لممخدرات، تعود جذوره لمثمانينيات من القرن الماضي، لوصف ظاىرة استخدام تجار المخدرات المشروع 
ألعمال الترىيب في أمريكا الالتينية )كولومبيا، البيرو...( لمضغط عمى الحكومات فييا، إال أنو غالبا ما 

وصف ظاىرة تحالف يستعمل لمتعبير عن توظيف أرباح تجارة المخدرات في تمويل النشاط اإلرىابي أو ل
 1الجريمة المنظمة واإلرىاب.

، لمتعبير عن اليجومات 1983سنة   "Blaund Terryتم استعمالو ألول مرة من قبل رئيس البيرو "
، بدأ االىتمام بيذه الظاىرة 1985في البيرو، وفي سنة SenderoLuminosoتنظيم التي قام بيا 

المجموعة لتجارة المخدرات )الكوكايين( و"" MadellinCartelعصابة مديمينعندما تم التحالف بين "
في كولومبيا، لوقف عممية تسميم قادة العصابة إلى  "99Terrorist group M-19االرهابية م.

 2.القضاء مما تسبب في مقتل أحد عشر قاضيا

                                                           
1

 Angelina stanogoska,“ the connection between terrorism and organized crime: 

narcoterrorism and other hybrid”  , faculty of security, republic of Macedonia,  en ligne sur  : 

https://www.academia.edu/2163809/The_Connection_between_Terrorism_and_Organized_

Crime_Narcoterrorism_and_other_hybrids, consulté le : 14/08//2017. 

 Sentier LumineuxLe الدرب المضيء، تنظيم سياسي اشتراكي  يتبنى  نيج الماركسية الماوية، شارك في نزاع ،
ضحية، وقد صنف في القائمة الرسمية لممنظمات االرىابية  70000الذي خمف  1990 – 1980مسمح بالبيرو ما بين 

 مريكية واالتحاد األوروبي.لكل من كندا، الواليات المتحدة األ
2
Jonas Harteluis, Narcoterrorism, policy paper, the east west institute and the Swedish 

Carnegie institute, November 2008, p.13. 

https://www.academia.edu/2163809/The_Connection_between_Terrorism_and_Organized_Crime_Narcoterrorism_and_other_hybrids
https://www.academia.edu/2163809/The_Connection_between_Terrorism_and_Organized_Crime_Narcoterrorism_and_other_hybrids
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 :معنيين مفيوميحمل« Narcoterrorism »ومنو يمكن القول بأن

األول يركز عمى متغير الجريمة المنظمة حيث ارتبط المفيوم في بدايات ظيوره بظاىرة توظيف  -
أدوات الترىيب كعمميات الخطف، االغتيال، التيديد... من قبل تجار المخدرات ضد شرطة 
مكافحة تجارة المخدرات في كل من البيرو وكولومبيا، ووفق ىذا المنطمق يتضمن 

« Narcoterrorism » اوالت ميربي المخدرات التأثير عمى الحكومات باستعمال أسموب مح
 الترىيب أو العنف الممنيج.

الثاني يجعل من اإلرىاب المتغير األساسي لمظاىرة، وىو ما يظير في تعريف وكالة مكافحة  -
شكل من أشكال التحالف بين الجماعات اإلرىابية والجريمة المنظمة من  المخدرات األمريكيةبأنو

خالل تقديم المساعدة وتوفير البيئة المناسبة لتيريب المخدرات بمقابل مادي لتمويل األنشطة 
 1. اإلرىابية

مفيوم يصف كل مظاىر التحالف بين الجريمة المنظمة « Narcoterrorism »وبشكل عام
اغماتي وىو تحقيق مصمحة متبادلة مضمونيا تأمين طرق تيريب أو تجارة المخدرات واإلرىاب لو بعد بر 

 من جية، وكذا تقديم الدعم أو التمويل  لمتنظيمات اإلرىابية من جية أخرى.

 « Narcoterrorism »مستويات التحالف بين اإلرهاب والجريمة المنظمة  .6

 تواصل الجريمة اإلرهابية"نموذج مسار modelcrime-terror continuumيعتبر "
تشرح « Narcoterrorism »اإلطار النظري لظاىرة"Tamara Makarenko" الباحثة الذي قدمتو

تفادت من ، التي اس1990فيو ارتفاع وتيرة التفاعالت بين اإلرىاب والجريمة المنظمة منذ سنة 
لعالم ما بعد نياية الحرب البادرة عمى عدة مستويات: التطور التكنولوجي الذي  متغيرات البيئة الدولية

يسيل عممية التواصل والتجنيد، تحرر عمميات السوق المالية، تفشي مظاىر فشل الدولة، ظيور 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذا اإلرىاب الدولي، وبالتالي تنامي فرص التقارب بين الجريمة 

يث أصبحت العمميات اإلجرامية أىم مصادر لتمويل واستمرارية نشاط التنظيمات واإلرىاب ح
 اإلرىابية.

                                                           
1
Emmebjornehed, “Narco-terrorism: the merger of the war on drugs and the war on terror”, 

Routledge Taylor and Francis group, November 2004,(pp.305-324), pp.2-3.  
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نما  وفقا ليذا النموذج النظري، العالقة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرىاب ليست ثابتة، وا 
بين تطورت عبر سمسة متواصمة من التفاعالت، وفي ىذا اإلطار تقدم الباحثة تصور حول الرابط 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرىاب في مسار متواصل توضح فيو كيف يمكن لمجموعة واحدة 
أن تأخذ شكل تنظيم إجرامي أو إرىابي بحسب متغيرات البيئة التي تنشط فييا، كما يظير في الشكل 

 التالي :

 . : نموذج مسار تواصل الجريمة اإلرهابية19الشكل رقم 

 

 

 

 

 

Source:Tamara Makarenko, “the Crime-terror continuum: tracing the 
interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism”, Global 
Crime,  Routledge Taylor and Francis group, February 2004, (pp. 129-
145), p.3. 

واإلرىاب يتواجدان في مستوى واحد )كل يتضح من الشكل المقدم أعاله بأن الجريمة المنظمة 
عمى حدا : الجريمة المنظمة في أقصى اليسار في حين أن اإلرىاب في أقصى اليمين من الشكل(، 

الثقب "بينيما في نقطة مركزية   convergenceإال أن ىناك فرصة لاللتقاء أو التقارب
جرامblack holeاألسود مستوى وىو  ي في نفس الوقت،" أين يظير كيان واحد كتنظيم إرىابي وا 

 تحقق في"الدول الضعيفةييصل فيو التقارب بين التنظيمات اإلجرامية واإلرىابية إلى أوجو، 
StatesWeak" التي تمثل مالذا آمنا لنشاط ىذه الفواعل. 
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وفقا ليذا الطرح تشمل فرضية "الثقب األسود" مرحمتين : األولى تتضمن تواجد مجموعة تخوض حرب 
أىمية تتطور من السعيإلى تحقيق أىداف سياسية إلى القيام بأعمال إجرامية، والثانية قيام دولةتعرف 

لم غير واضحة المعا "hybrid groupدولةتستولي عمييا"مجموعة ىجينة  :"ثقب أسودحالة "
يديولوجي ا  وال ىي إرىابية ليا برنامج سياسي و تسعى إلى تحقيق مكاسب مادية الىي إجرامية واألىداف

 1، سيراليون، طاجكستان، تايالند...: أنغوال، ميانمارامحدد ومن أمثمة ذلك

II.  ة واإلرهابالجريمة المنظممظاهر التحالف بين 

المنظمة مجموعتين منفصمتين تيدد األمن من الوىمة األولى يتضح بأن اإلرىاب والجريمة 
الوطني والدولي، لكل منيما برامج وأىداف، رؤى وتصورات معينة، ولكن يحدث بينيما تحالف نتيجة 
اللتقاء المصالح، فيما يواجيان خصم واحد وىو الدولة بالبحث عن كيفية إضعافيا لتأمين مسارات 

قامة معالم دولة ج  ديدة وفقا إليديولوجية معينة من جية أخرى.التيريب والتجنيد من جية وا 

 أسباب التحالف بين اإلرهاب والجريمة المنظمة .9

تتعدد أساب التقارب بين المجموعات اإلرىابية واإلجرامية إال أنو في رأينا القوة والتمويل أىم 
المشروعة التحالف بين التنظيمين لتحقيق مصمحة متبادلة، حيث يمكن أن تساىم التجارة غير امل عو 

 رىابية من خالل:لممخدرات مثال في زيادة نشاط المجموعات اإل

 رىابية.تمويل العمميات اإل -
 خمق حالة من الفوضى وعدم االستقرار من أجل توفير البيئة المناسبة لنشاط ىذه الفواعل. -
ضعاف البناء االجتماعي، ا  توفير بيئة ىشة من خالل نشر الفساد في مؤسسات الدولة و  -

 رىابية.يجعل الدولة غير قادرة عمى مواجية األعمال اإلبحيث 
رىاب والجريمة مثال: تيريب تقديم الخدمات التي من شأنيا أن تساعد عمى تحقيق أىداف اإل -

 2رىابيين والمجرمين... األسمحة، تبييض األموال، تزوير الوثائق لتسييل حركة تنقل اإل
                                                           

1
Tamara Makarenko, “the Crime-terror continuum: tracing the interplay between 

Transnational Organised Crime and Terrorism”, Global Crime, Routledge Taylor and Francis 

group, February 2004, (pp. 129-145), pp.5-11.  
2
 Mark A.R.Kleiman, "illicit drugs and the terrorist threat: causal links and implications for 

domestic drug control policy”, CRS report for Congress, April 2004, pp.2 – 3. 
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رامية واإلرىابية لدييا الكثير من القواسم المشتركة: وبالتالي يتبين بشكل واضح أن المنظمات اإلج
تنشط بطريقة سرية وغير مشروعة، تسبب ضحايا، تستعمل وسائل الترعيب والتيديد كاالغتيال، 
االختطاف... ولكنيما يختمفان في الغاية فاإلرىابيون يبررون أعماليم اإلجرامية انطالقا من رؤى 

ين أن الجريمة المنظمة ال تيميا سمطات الدولة والحكومة وخطابات إيديولوجية وسياسية، في ح
القائمة مادامت ال تعرقل نشاطيا فيي تسعى أساسا إلى تحقيق أرباح وجمع المال،وىو ما يتضح في 

 الشكل التالي :

 : نشاط التنظيمات اإلرهابية والجريمة المنظمة  16الشكل رقم 

 

  

 

Source:Angelina stanogoska , the connection between terrorism and organized crime: narcoterrorism and other 
hybrid , faculty of security, republic of Macedonia,  en ligne sur: 
https://www.academia.edu/2163809/The_Connection_between_Terrorism_and_Organized_Crime_Narcoterroris

m_and_other_hybrids, consulté le : 02/09/2017. 

 البعد البراغماتي لتحالف اإلرهاب والتنظيمات اإلجرامية: .6

وعمى ىذا األساس يكمن الترابط بين اإلرىاب والجريمة المنظمة العابرة لمحدود في إطار ما 
، فالجماعات القوة والتمويلمتغيري تجسيد أساسا في « Narcoterrorism »يعرف بظاىرة

اإلرىابية تحتاج إلى التمويل لتغطية نفقاتيا وىو الذي توفره الجريمة المنظمة بصفة غير قانونية مقابل 
تأمين نشاطيا بمعنى عبورىا عبر مختمف األقاليم الجغرافية ، وىو ما يؤدي إلى تنامي التيديد لكل 

 تفاعل.منيما من خالل ىذا ال

من الناحية القانونية تجرم كل االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لمكافحة اإلرىابكل 
قرار مجمس األمن رقم  مساعي تمويل أو مساعدة ىذه التنظيمات وتعد ذلك عمال إرىابيا، حيث يحث

 الجريمة

 المنظمة

 أهداف اإلرهاب

 سياسية

 المادي الربح

 أسلحة

 ةجديد منتوجات

 نشاط تمويل

 والبحث اإلرهابي

 الربح تحقيق عن

https://www.academia.edu/2163809/The_Connection_between_Terrorism_and_Organized_Crime_Narcoterrorism_and_other_hybrids
https://www.academia.edu/2163809/The_Connection_between_Terrorism_and_Organized_Crime_Narcoterrorism_and_other_hybrids
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لى تعزيز ، الدول األعضاء تنفيذ عدد من التدابير الرامية إ6119سبتمبر  68في ، الصادر 9171
 قدرتيا القانونية والمؤسساتية عمى التصدي لألنشطة اإلرىابية، باتخاذ التدابير التالية :

 تمويل اإلرهاب.تجريم -
 القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال ألشخاص يشاركون في أعمال اإلرىاب. -
 منع الجماعات اإلرىابية من الحصول عمى أي شكل من أشكال الدعم المالي. -
 ر المالذ اآلمن، الدعم أو المساندة لإلرىابيين.عدم توفي -
تبـادل المعمومات مــع الحكومات األخرى عن أية جماعة تمارس أعماال إرىابية أو تخطط  -

 ليا.
التعاون مع الحكومات األخرى في التحقيق في تمك األعمال اإلرىابية، واكتشافيا، واعتقال  -

 المشتركين فييا وتسميميم وتقديميم لمعدالة.
 .تجريم مساعدة اإلرىابيين مساعدة فعمية أو سمبية في القوانين المحمية وتقديم مخالفييا لمعدالة -

III. غرب المتوسط  منطقة تفاعالت اإلرهاب والجريمة المنظمة في 

تمثل منطقة غرب المتوسط مركز لتفاعالت الجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرىاب الدولي، 
إفريقيا إلى دول   من دول أمريكا الالتينية ) البيرو، البرازيل، األرجنتين...( مرورا بمنطقة غرب

ة، لشرعيا خطورة التيديد في حالة التحالف بين التنظيمات اإلجرامية، اليجرة غير عفأوروبا... وترت
ديناميكية  وعميو سنحددوالحركات اإلرىابية التي تشترك في الوسائل وتختمف في األىداف، 

 غرب المتوسط في ثالث تدفقات أو مسارات أساسية : منطقة في « Narcoterrorism »ظاىرة

 تدفق تجارة "الكوكايين" من منطقة أمريكا الالتينية نحو أوروبا مرورا بإفريقيا:  .9
كولومبيا، البيرو وبوليفيا نحو أمريكا عبر المكسيك،  من  "الكوكايين"يبدأ مسار نقل وتيريب 

Guinea-غينيا بيساو  -ونحو أوروبا عبر دول غرب إفريقيا خاصة منيا منطقة خميج غينيا
Bissau" دولة تهريب المخدرات التي تقع عمى ساحل المحيط األطمسي، حيث يطمق عمييا-Narco

State ،من الجية لتدخل الدول األوروبية" نظرا ألنيا مركز شحن المخدرات نحو إفريقيا وأوروبا
 27الجنوبيةعبر إسبانيا والبرتغال ومن الجية الشمالية عبر ىولندا وبمجيكا، ويعتبر االتحاد األوروبي )

بعد أمريكا "الكوكايين"، ثاني أكبر سوق استيالكية لمادةEFTAدولة( ودول رابطة التجارة الحرة  األوروبية 
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مميون دوالر، وفي ىذا اإلطار  600طن سنويا بما يكمف حوالي  40إلى  20الشمالية حيث تستقبل من 
( 2008-2007تصنف المممكة المتحدة أكبر مستيمك في سوق الكوكايين ) مميون مستخدم خالل سنة 

" من الكوكايينية التالية أىم مسارات نقل "وتمييا إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا، وفي الخريطة الجغراف
 الدول المنتجة إلى الدول المستيمكة: 

 . 6118سنة  : أهم مسارات تدفق"الكوكايين" خالل11الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
source: United Nations Office On Drugs and Crime (ONUDC), the globalization of crime a 
transnational organized crime threat assessment, world drug report, 2010, p.105.  

 تحالفالجريمة المنظمة عبر الوطنية واإلرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا .6

تعتبر منطقة غرب إفريقيا )تضم الدول األعضاء في الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا( 
( بيئة خصبة لبروز ظاىرة لسودانا ،)موريتانيا ، مالي، الجزائر، النيجر، تشاد والساحل اإلفريقي

«Narcoterrorism»،اعد عمى جغرافية، سياسية واقتصادية... تس نيا تتوفر عمى معطياتنظرا أل
 قيام التحالف وىي: 

المغرب تنظيم القاعدة في منطقة نشاط وتفاعل التنظيمات والجماعات اإلرىابية نذكر منيا:"  -
"حركة أنصار ، " Al-Qaida in theIslamic Maghreb –AQIMاإلسالمي
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" في غرب جماعة أهل السنة لمدعوة والجهاد"" في شمال مالي، AnsarEddinالدين
 في نيجيريا.." Boko Haramبوكو حرمإفريقيا،"

والشفافية،ضعف دول تعاني من إشكالية شرعية ومشروعية بناء الدولة عمى أسس الديمقراطية  -
أمنية، تمزق اجتماعي وأزمة ىوية،  ستراتيجيةإمؤسسات وىياكل الدولة )دولة القانون(،غياب 

تزايد وتيرة النزاعات العرقية والحركات االنفصالية، ضعف مؤشرات التنمية بكل أبعادىا، 
تفشي األمراض والفقر المدقع، الكوارث الطبيعية منيا الجفاف والتصحر... وكميا عوامل تيدد 

 1األمن اإلنساني بكل مستوياتو.
خاصة في منطقة غرب إفريقيا نظرا لمطبيعة  امية عبر الوطنيةتنامي نشاط التنظيمات اإلجر  -

وذات حدود واسعة(وعدم قدرة الدولة عمى التحكم في كامل  –الجغرافية لممنطقة )صحراوية 
، مما يجعميا تعرف أزمات سياسية وأمنية متكررة والتي ميزت المنطقة خالل سنوات اإلقميم

تهريب المخدرات، : أشكاليا نذكر عاج...(ومن أبرزالتسعينيات )سيراليون، ليبيريا، ساحل ال
 ..القرصنة البحرية.، اإلتجار بالبشروتهريب المهاجرين، تجارة األسمحة

وبالتالي كل ىذه المؤشرات أدت إلى ىشاشة أمنية في المنطقة الممتدة من غرب إفريقيا إلى        
ظيمات اإلجرامية واإلرىابية، الساحل وشمال إفريقيا،  مما يؤدي إلى تنامي فرص التقاء مصالح التن

 فما ىي مظاىر التحالف بينيا؟ 

من خالل الل توفير البيئة األمنية اليشة من خالقوة والتمويل يظير التحالف أساسا في تجسيد ثنائية 
إضعاف سمطة الدولة  زيادة نشاط الحركات اإلرىابية )االغتياالت، التفجيرات، الخطف...( بيدف
 وتأمين معابر نقل وتيريب المخدرات ومن ثم توزيعيا عمى المناطق األخرى.

توفير بيئة أمنية ىشة تساعد عمى تنقل التنظيمات اإلجرامية، ويتجسد  : متغير القوةتجسيد  –أوال 
ذلك بتزايد نشاط المجموعات اإلرىابية بدرجة كبيرة من العنف والتطرف الراديكالي، تحركيا دوافع 
سياسية، ايديولوجية، عرقية ودينية...  باسم الجياد والدعوة إلى تجسيد الخالفة وبناء الدولة اإلسالمية 

                                                           
1
 Michel Luntumbue, groupes armés, conflits et gouvernance en Afrique de l’Ouest : une 

grille de lecture, Bruxelles : Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité, 

27 Janvier 2012, pp 2-4, en ligne sur: 

http://www.grip.org/fr, consulté le : 05/09/2017. 

http://www.grip.org/fr
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إفريقيا والمغرب والشرق األوسط، وفي ىذا اإلطار، أقامت ىذه الحركات تحالفات فيما بينيا بشكل في 
رسمي أو غير رسمي عمى أساس أنيا تتقاسم رؤية وتصور مشترك معادي ألنظمة الحكم القائمة 

اىر )إقامة الدولة اإلسالمية(، تستعمل وسائل التطرف العنيف )الخطف، االغتيال، التفجير،وكل مظ
" الذي يؤسس Holy Allianceانتياكات حقوق اإلنسان...( لتشكل بذلك ما يعرف "تحالف مقدس 

" وىو تعبير arc of instabilityقوس عدم االستقرارلشبكة إرىابية عبر قومية تنشط عمى امتداد " 
سط يطمق عمى المنطقة الممتدة من المحيط األطمسي إلى البحر األحمر بما في ذلك الشرق األو 

 1وآسيا، نظرا لألوضاع األمنية، السياسية واالقتصادية... المتدىورة التي تعيشيا المنطقة.

وما يزيد من تفاقم ظاىرة اإلرىاب في إفريقيا ىو زيادة الروابط بين ىذه التنظيمات الجيوية )تنظيم 
اد في غرب القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، بوكو حرام، حركة أنصارو، حركة التوحيد والجي

وفقا لتقديرات تقارير ، " DAESHإفريقيا...( مع ما يعرف "بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
أكثر من أربعين مجموعة إرىابية أعمنت والئيا لتنظيم الدولة اإلسالمية، في فإن األمم المتحدة 

مجموعة إرىابية تتواصل  المغرب العربي، الساحل، ومناطق أخرى في إفريقيا... وأكثر من عشرون
 the Soldiers ofمعيا لتشكل شبكة إرىابية فوق قومية نذكر منيا : "جنود الخميفة 

theCaliphate " في الجزائر، "الدولة اإلسالميةthe Islamic State في ليبيا، "جند الخميفة "
theJund al-Khilafah " في تونس، "االعتصام بالقرآن والسنةal-I’tisam of the 

Koranand Sunnah في السودان، "جماعة أنصار بيت المقدس "JamaatAnsar Bait al-
Maqdis" ...2في سيناء 

، صنفت كل من ليبيا، مالي ، تونس ، النيجر، والجزائر  عمى أنيا 2015وفقا لتقديرات سنة 
غرب وجنوب " ليشمل دول قوس عدم االستقرارلميجومات اإلرىابية، وقد توسع " الدول األكثر عرضة

                                                           
1
Yonah Alexander, Terrorism in North Africa and the Sahel in 2014, Inter-University 

Center for Terrorism Studies, February 2015, pp.2-4, en ligne sur : 

http://www.potomacinstitute.org/images/ICTS/IUCTS_2015FINALTERRORISMNAFRIC

ASAHEL2014.pdf, consulté le : 30/01/2017. 
2
JermeyH.Keenan, “Instability and Terrorism in Africa’s Sahel: A Primer”, January 2016, en 

ligne sur : 

https://www.justsecurity.org, consulté le : 10/09/2017. 

http://www.potomacinstitute.org/images/ICTS/IUCTS_2015FINALTERRORISMNAFRICASAHEL2014.pdf
http://www.potomacinstitute.org/images/ICTS/IUCTS_2015FINALTERRORISMNAFRICASAHEL2014.pdf
https://www.justsecurity.org/
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إفريقيا، مثال أعمال العنف بدرجة من التصعيد الذي يقوم بو تنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا وشمال 
 وىو ما توضحو الخريطة الجغرافية التالية :  1الكاميرون،

 سبتمبر 99: الهجمات اإلرهابية في منطقة الساحل والمغرب منذ أحداث 14الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

Source :Yonah Alexander, Terrorism in North Africa and the Sahel in 2015, Inter-University 

Center for Terrorism Studies, March 2016,op.cit, p6. 

تمويل األعمال اإلرىابية بتوفير  : يتجمى دور التنظيمات اإلجراميةفيالتمويلتجسيد متغير  –ثانيا 
المال والعتاد لتغطية تكاليف العمميات اإلرىابية، تقديم الخدمات الموجستية كالتزوير، اإلقامة... وعمى 

 ىذا األساس تتعدد مصادر تمويل اإلرىاب من خالل :

 عمل التجارة واألنشطة الربحية األخرى كتبييض األموال.  -
 يات المجتمع المدني.المنظمات غير الحكومية وجمع -
 تيريب األسمحة والسمع والعمالت النقدية -
 1تيريب المخدرات. -

                                                           
1
Yonah Alexander, Terrorism in North Africa and the Sahel in 2015, Inter-University 

Center for Terrorism Studies, March 2016, pp.4-6, en ligne sur :  

http://www.potomacinstitute.org/images/TerrNASahel2015.pdf, consulté le : 10/09/2017. 

http://www.potomacinstitute.org/images/TerrNASahel2015.pdf
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تجدر اإلشارة إلى أن من بين مصادر تمويل الحركات اإلرىابية في منطقة الساحل ىو تمويل 
الدولة الذي كان يقوم بو" معمر القذافي" في ليبيا من خالل تقديم الدعم لفصائل المتمردين والمرتزقة 

ظام القذافي )التجنيد والتدريب( من أجل زعزعة االستقرار في منطقة غرب إفريقيا، ولكن بعد سقوط ن
، استمزم عمى ىذه الجماعات البحث عن مصادر تمويل جديدة والتحالف مع التنظيمات 2011سنة 

إال أنو تركز دراستنا عمى جانب ىو تمويل اإلرىاب من خالل نشاط 2االجرامية في المنطقة، 
ة غرب التنظيمات االجرامية المتخصصة في تيريب المخدرات من أمريكا الالتينية مرورا بمنطق

إفريقيا)البنين، توغو، سيراليون...( لتوزع إلى أوروبا والشرق األوسط، بالتحالف مع تنظيم القاعدة في 
ومع مساعي الدول ، FARC، والقوات المسمحة الثورية في كولومبيا AQMIبالد المغرب اإلسالمي

األوروبية في تعزيز الرقابة عمى حدودىا لمتقميل من نسبة "الكوكايين" التي تأتييا سنويا من دول غرب 
إفريقيا، فقد تم تغيير مسار نقل المخدرات إلى أوروبا لتكون منطقة الساحل المحطة الجديدة لمشحن 

إلى ذلك تعتبر مالي، نقطة التواصل بين والتوزيع بالتعاون مع الجماعات الجيادية فييا، باإلضافة 
المنظمات اإلجرامية والطوارق الذين يسيطرون عمىتيريب المخدرات إلى المغرب، ليبيا والجزائر، 

، تم 2009لتصل إلى شمال إفريقيا كخطوة أخيرة لنقل المخدرات إلى أوروبا، حيث أنو في سنة 
بشمال مالي ليتم بذلك فتح المجال  Gaoفي منطقة غاو، Boeingطائرة بوينغ  727العثور عمى 

أمام التحقيق في الروابط بين الجماعات الجيادية ومنظمات تيريب المخدرات والذي قامت بو وكالة 
 3مكافحة المخدرات

التي تشنيا الدولة القومية مستمرة أمام تزايد نشاط األعمال  ”الحرب عمى اإلرىاب“وبالتالي تبقى       
ن التصعيد والعنف المنظم مما يؤثر عمى األمن واالستقرار بكل أبعاده اإلرىابية بدرجة عالية م

في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، ويجعل المنطقة بيئة خصبة لنشاط تيديد أخر يتقاسم  ومستوياتو
                                                                                                                                                                                     
1
 « Financement du terrorisme en Afrique de l’ouest », le Groupe d’Action Financier – GAF, 

Octobre 2013, pp.25-30, en ligne sur :  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-en-Afrique-de-louest.pdf, 

consulté le : 12/90/2017. 
2
 « Les sources du financement des bandes armées au Sahel », op.cit.,  p.04, en ligne sur : 

http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7754~v~Les_sources_du_financement

_des_bandes_armees_au_Sahel.pdf, consulté le : 11/90/2017. 
3
 José Maria et Luis de la Corte, «  le trafic de la drogue en Afrique subsaharienne : 

dynamiques internes et impact régional et mondial », à :    terrorisme et trafic de drogues en 

l’Afrique sub-saharienne , IEEE.ES (Institut Espagnol d’Etudes Stratégiques) et IMDEP 

(Institut Militaire de Documentation de l’Evaluation et Prospective), 2012, p.20. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FT-en-Afrique-de-louest.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7754~v~Les_sources_du_financement_des_bandes_armees_au_Sahel.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7754~v~Les_sources_du_financement_des_bandes_armees_au_Sahel.pdf
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مصالح استراتيجية مع اإلرىاب وىو الجريمة المنظمة عبر القومية من خالل التمويل لضمان البقاء 
 بينيما. شأ بذلك التحالفواالستمرارية لين

 تهريب المخدرات من إفريقيا إلى أوروبا .1

يتم نقل وتيريب المخدرات )الكوكايين( إلى أوروبا من أمريكا الالتينية مرورا بإفريقيا من خالل ثالث 
 أو مراكز جغرافية أساسية: أقطاب

 القطب الشمالي : ويشمل غينيا بيساو، غينيا، غامبيا والسينغال. -
 الجنوبي : يضم كل من نيجيريا، البنين، التوغو وغانا.القطب  -
قطب شرقي يتمثل في مالي وبعض مناطق من موريتانيا يستعمل أساسا الستقبال الشحنات  -

 عن طريق البر. 

توضح الخريطة الجغرافية التالية مراكز نقل وتوزيع المخدرات في غرب إفريقيا، وتدفقات تيريب 
 المخدرات )الكوكايين( من أمريكا الالتينية وصوال إلى أوروبا عبر البرتغال، اسبانيا، فرنسا وايطاليا.

 : تدفقات تهريب الكوكايين من غرب وشمال إفريقيا إلى أوروبا. 15الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

Source : « Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de l’Ouest : une Evaluation des Menaces », 
Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Février 2013, p.14.  
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رىابية في إفريقيا، يتم بعد نقل الكوكايين إلى أوروبا بالتعاون بين التنظيمات اإلجرامية واإل
بيعيا بالتجزئة لالستيالك حيث يتمركز ثمثي مستيمكي "الكوكايين" في كل من المممكة المتحدةـ، 
يطاليا، فوفقا لمعطيات متعمقة بتيريب وتجارة المخدرات في كل من اسبانيا، إيطاليا، ألمانيا،  اسبانيا وا 

شخص من غرب  2000قد تم توقيف حوالي  ، فإنو2011و 2010سويسرا والبرتغال لمفترة ما بين 
 1إفريقيا )نيجيريا( بتيمة تيريب ومتاجرة "الكوكايين" فييا.

 من خالل ما سبق نستنتج بأنو:  لخاتمة:ا

يتشكل التحالف بين الجريمة المنظمة واإلرىاب ألسباب براغماتية ومادية باألساس، حيث يقوم  -
، 2000في شمال مالي في بدايات سنة  منذ تواجده اإلسالميالقاعدة في بالد المغرب تنظيم 

، عمى كل قافمة مخدرات تعبر %10بتأمين طرق تيريب المخدرات مقابل دفع ضريبة تقدر بـ 
عمى إقميميا، ومن أوجو التعاون أيضا بين التنظيمات اإلجرامية واإلرىاب نذكر عمميات 

حماية نو تعتبر مسألة "االختطاف وطمب الفدية  لتمويل نشاطيا... إال أ
 " أىم نقطة التقاء مصالح اإلرىابيين وتجار المخدرات.busnessprotectionاألعمال

يعد "تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"  الجماعة اإلرىابية األكثر تعاونا وتفاعال مع  -
عمى التنظيمات اإلجرامية عبر الوطنية في منطقة المتوسط خاصة من حيث مساعدتيا 

، 2011تيريب ونقل المخدرات من إفريقيا نحو دول االتحاد األوروبي، حيث أنو في سنة 
اعتبرتو دائرة االستخبارات اإلسبانية من بين مصادر تيديد أمنيا القومي واألمن األوروبي، 
ومن مظاىر ىذا التحالف نذكر : تأمين طرق تيريب السمع من نيجيريا إلى المغرب وصوال 

د األوروبي، إال أنو ال توجد معمومات دقيقة حول كيفية دخوليا إلى أوروبا وتذكر إلى االتحا
معظم التقارير بأن ذلك يتم عبر التحالف بين الجماعات اإلسالمية المتشددة والتنظيمات 

 2اإلجرامية عبر الوطنية في جنوب أوروبا.

                                                           
1

« Criminalité Transnationale Organisée en Afrique de l’Ouest : une Evaluation des 

Menaces », Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, op.cit, pp.15-16. 
2
 “Europe’s Crime-Terror Nexus :links between terrorist and organized crime groups in the 

European Union”, study done by : Tamara Makarenko, European Parliament, October 2012, 

pp.23-25, en ligne sur: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121127ATT56707/20121

127ATT56707EN.pdf, consulté le : 13/00/2017. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121127ATT56707/20121127ATT56707EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201211/20121127ATT56707/20121127ATT56707EN.pdf
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  م8102تأثيرات الربيع العربي عمى تحوالت مشهد تصارع مشاريع المنطقة مع مطمع عام 

The effects of the Arab Spring on the scene of wrestling projects of the 

region with the beginning of 2018"  

   ممدوح غالب أحمد بريأ. 

جامعة القدس المفتوحةب محاضر غير متفرغ   

بريد اإلليكترونيال  

mb_a_1982@hotmail.com 

 الممخص4

ـ في إعادة تعريؼ الصديؽ والعدو، واستبدلت أوراؽ المعبة، وتـ إعادة رسـ الخرائط 2011أسيـ الربيع العربي منذ مطمع عاـ 
 السياسية مجددًا، وبعضيا يعايش حالة مف الفوضى المستمرة.

والتعامؿ مع مشيدىا السياسي إال ككتمة واحدة، رغـ تعدد وحداتيا السياسية، فبمجرد وقوع  ال يمكف النظر إلى استقرار المنطقة العربية
 .حدث أو تحوؿ في دولة ما بالتأكيد سينعكس ذلؾ عمى مجمؿ المشيد

قومية وتشمؿ ىذه األطياؼ والقوى المؤثرة في داخؿ المشيد العربي التيار الديني السياسي، والقوى والمذاىب الشيعية، وأنصار ال
 العربية، وبعض األنظمة الممكية.

 الكممات المفتاحية4

، الربيع العربي، التحالفات، القوى المحمية واالقميمية، الجماعات والمذاىب، الصراعات المحمية واالقميمية، الممكي، الجميوري، األزمات
 والتنافس.

 

Abstract: 

Since the beginning of 2011, the Arab Spring has contributed to the redefinition of friend and foe. The cards 
have been replaced, political maps have been redrawn and some of them are living in a state of continuous 
chaos. 
The stability of the Arab region and dealing with its political scene can only be seen as a single bloc, despite the 
multiplicity of its political units. Once an event or a transformation occurs in a country, it will certainly be reflected 
on the whole scene. 
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These spectra and forces within the Arab scene include the religious political trend, Shiite forces and sects, 
supporters of Arab nationalism, and some monarchy. 
key words: 
Arab Spring, Alliances, Local and Regional Forces, Groups and Doctrines, Local and Regional Conflicts, Royal 

 

 مقدمة4 

في بعض البمداف العربية  نذ انطالؽ أحداث الربيع العربيتعاني المنطقة العربية حالة مف عدـ االستقرار م
، ونتج عنيا مزيد مف تصارع المشاريع والمحاور، وتشيد الحالة 2011ومطمع  2010خالؿ أواخر عاـ 

العربية مرحمة جديدة عنوانيا إعادة نسج تحالفاتيا بصورة مختمفة عف الماضي، وىي تحالفات مزعجة 
 العربية متمثمة بالمممكة السعودية ودولتي مصر واإلمارات.لعدد مف األنظمة السياسية 

 تكمف أىمية الدراسة في اآلتي:

 تعالج قضية حديثة ومعاصرة. .1
 تبحث في مستقبؿ المنطقة العربية. .2
 حث في واقع سياسات ومحاور مجمس التعاوف الخميجي.تب .3
 تصؼ أىـ المشاريع التي تصارعت عمى المنطقة منذ حقبة ما بعد االستعمار. .4
 تصؼ أىـ المشاريع والمحاور المتصارع عمى المنطقة في وقتنا الحاضر. .5
 وتقدـ نصائح وتوصيات لصانع القرار. .6

تعتمد الدراسة عمى مجموعة مف األسئمة الرئيسية، وتقدـ إجابات حوليا، وتسيـ في نضوج فكرة ىذا  و 
 البحث، وتتمثؿ باألسئمة اآلتية:

 ما ىي أسباب حالة عدـ االستقرار التي تعايشيا المنطقة العربية؟ .1
 اريع المتصارعة عمى المنطقة العربي؟ما ىي أىـ المش .2
 ىؿ أسيمت األزمة اليمنية في نقؿ الصراع إلى مرحمة أكثر خطورة؟ .3
 ما ىو مستقبؿ المنطقة في ظؿ تصارع المشاريع والمحاور؟ .4

 فرضية البحث4 -

تتحمؿ المنظومة السياسية العربية المسؤولية عف ىذه الحالة، نتيجة عدـ تجاوبيا مع مطالب الشارع -
يجة العربي مف حرية وعدالة ومساواة وتداوؿ سممي، ونتيجة عدـ اتزاف سياساتيا الخارجية والداخمية، ونت

 كونيا لـ تحسف التعامؿ مع ممؼ القضية الفمسطينية.
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أسيمت السياسات العامة التي مارستيا األنظمة العربية منذ اندالع شرارة الربيع العربي في فتح الباب -
أماـ ظيور مشاريع جديدة، وتمثؿ تيديد حقيقي لمنظومة الحكـ في البمداف العربية، حينما لـ تسمح في 

 يمقراطية حقيقية داخؿ منظوماتيا السياسية.إجراء إصالحات د

 منهج الدراسة4 -

وصؼ األحداث التي شيدتيا المنطقة مؤخرًا، وتحميؿ تاريخ الصراع الممكي اعتمد الباحث عمى تحميؿ و 
الجميوري معتمدًا عمى المنيج التاريخي، ووصؼ واقع ومستقبؿ المنطقة في ظؿ تصارع العديد مف 

 المشاريع والمحاور.

 حدود الدراسة4 -

ـ 2011نذ ثورات الربيع العربي عاـ تعالج الدراسة التحوالت السياسية التي شيدتيا بمداف المشرؽ العربي م
ـ، وفؽ رؤية مستقبمية تعتمد عمى دراسة مختصرة لتطور صراعات القوى في 2017حتى يومنا الحالي 

 ـ.1952المشرؽ العربي منذ بداية الصراع بيف األنظمة الممكية والجميورية العربية مع مطمع عاـ 

 في خريطة التحالفات العربية4أهم الجماعات والقوى المؤثرة  -0

تمزقت العديد مف تحالفات المنطقة العربية، وفقدت بعض الدوؿ العربية تأثيرىا المركزي المعتاد، وانتعشت 
 1مشاريع إقميمية، وجرى تحوؿ في الموقؼ العربي الرسمي تجاه القضية الفمسطينية.

الدوؿ التي فقدت شيئًا مف تأثيرىا المعتاد وقدرتيا  وتعد المممكة العربية السعودية ودولة مصر إحدى تمؾ
عمى التحكـ في أوراؽ المعبة السياسية، نتيجة ظيور العبيف جدد، ونمو محاور جديدة ليا تأثيرىا في 

 مجمؿ الساحة العربية.

ـ في تحريؾ مناخات السياسية في المنطقة العربية بشكؿ 2018-ـ2011أسيـ الربيع العربي بيف أعواـ 
ؼ، وأخرجيا مف حالة االستقرار النسبي، واسيـ في استبداؿ منظومات سياسية في طوؿ البالد العربية عني

 وعرضيا، ولـ تسمـ مف تأثيراتو حتى تمؾ البمداف التي تتمتع برخاء مادي واستقرار اجتماعي.

ة رسـ الخرائط أسيـ الربيع العربي في إعادة تعريؼ الصديؽ والعدو، واستبدلت أوراؽ المعبة، وتـ إعاد
السياسية لبعض الدوؿ العربية، وبعضيا يعايش حالة مف الفوضى المستمرة، وأعاد الربيع العربي تعريؼ 

 2مفيـو األمف القومي لدى بعض ىذه الدوؿ.

                                                           
 .165صمؤسسة الفكر العربي، )الربيع العربي("، ، "العرب بيف مآسي وأحالـ التغيير المستقبؿ أربع سنوات مف جماؿ غطاس.  1
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ال يمكف النظر إلى استقرار المنطقة العربية والتعامؿ مع مشيدىا السياسي إال ككتمة واحدة، رغـ تعدد 
ة، فبمجرد وقوع حدث أو تحوؿ في دولة ما بالتأكيد سينعكس ذلؾ عمى مجمؿ المشيد، وحداتيا السياسي

نتيجة تعدد المشاريع المحمية واإلقميمية، وتعدد ارتباطاتيا، ونتيجة ثورة المعمومات اليائمة، وبتنا نستمع 
مواقؼ أو إلى آراء متعددة داخؿ نفس الجماعات والتوجيات، وبتنا ال نشيد ىذا االنصياع الكامؿ ل

 3توجيات القيادات التقميدية.

يسود داخؿ النسيج العربي مجموعة مف األطياؼ والجماعات التي تتمتع بنفوذ في مجمؿ الجغرافيا 
 4العربية، بؿ أصبحت جزء مف ثقافة الحكـ في بمداف إقميمية مؤثرة.

 أهم الجماعات والقوى المؤثرة في خريطة التحالفات العربية4 -

ألطياؼ والجماعات مكونًا رئيسًا مف مكونات الثقافة السياسية واالجتماعية السائدة في بمدانيا، تعد ىذه ا
وبعضيا ممثمة داخؿ النظاـ السياسي في تمؾ البمداف، وبعضيا مرتبط بمشاريع إقميمية، وىو جزء مف 

 محورىا، ولو ارتباطو المذىبي واإليديولوجي.

المنطقة العربية بعزؿ عف ىذه األطياؼ والجماعات، فيي مشارؾ وليس مف السيؿ أف يعاد ترتيب أوراؽ 
 أساسي في أي حؿ مستقبمي، وال يصمح تجاىميا.

 التيار الديني السياسي4 -

وتعتبر جماعة اإلخواف المسمميف إحدى اكبر ىذه األطياؼ والجماعات، وأكثرىا تواجدًا في مجمؿ 
سع عقود كاممة، وعايشت خالليا مراحؿ وتجارب ليست الجغرافية العربية، وقد مضى عمى تأسيسيا ت

بالبسيطة، فيي الجماعة األـ لمجمؿ طيؼ اإلسالـ السياسي، وسبؽ تأسيسيا مرحمة قياـ الدوؿ العربية 
بمفيوميا الحديث، وتمتمؾ قدرات تؤىميا لكي تمعب ادوار ميمة في المشيد العربي، رغـ ما تعانيو، 

 5، بحكـ عالقاتيا مع دولة تركيا الجار التاريخ لمعرب.وتمتمؾ ارتباطاتيا اإلقميمية

                                                                                                                                                                                     
يراف والموقؼ مف األزمة الخمي 2 -http://www.csds ية.مركز الدراسات اإلستراتيجية والدبموماسجية، . شيراوف الشميالاني، تركيا وا 

center.com/archives/103962 

  مركز برؽ لالستشارات والدراسات المستقبمية.في الخميج واألثر في سورية، ، صدع محمود إبراىيـ  3.

زقو"، مقاؿ: "اإلسالـ السياسي ومأ )الربيع العربي("، "العرب بيف مآسي وأحالـ التغيير المستقبؿ أربع سنوات مف محمد أبو رماف.  4
 .141ص

-http://www.csds اإليرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -. شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراوف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميالاني، الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي التركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي5
center.com/archives/10173 
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برغـ ما عايشتو جماعة اإلخواف مف انتعاش وانكسار منذ اندالع شرارة الربيع العربي والى يومنا الحالي، 
إال أنيا تمتمؾ مقومات الثبات واالستمرار والتواجد بقوة، وىي اليوـ محط أنظار الكثير مف األنظمة 

 مف مجمؿ االستفسارات والتساؤالت التي تدور حوؿ المستقبؿ العربي.والساسة، وىي ض

 القوى والمذاهب الشيعية4 -

وال يسعنا في ىذه الدراسة إال أف نقؼ عند طيؼ جديد ومؤثر في الساحة العربية، ويتمثؿ بأحزاب مرتبطة 
والعموي واالثنا َعشري في بمذاىب الشيعة العرب، وتشمؿ الزيدي في اليمف، واالثنا َعشري في العراؽ 

غرب سوريا والبناف، وانتعش دور ىذه األطياؼ ذات الطابع المذىبي، وأصبحت مؤثرة في المشيد 
 6ـ.1979السياسي بعد الثورة اإلسالمية التي شيدتيا إيراف عاـ 

يرانية، وانتعشت ىذه المذاىب، بؿ بادليا ىذا الشعور طيؼ مف القوى السنية، وأعجبت بنموذج الثورة اإل
 واسيـ ىذا االنتعاش في تيديد استقرار األنظمة السياسية العربية، سيما في الخميج العربي والعراؽ.

انتشرت أفكار الثورة اإليرانية في المشرؽ العربي في ظؿ انقساـ سياسي كاف سائدًا بيف األنظمة العربية 
متبقية تجاه الفكر القومي السائد لدى الممكية والجميورية، في ظؿ عداء واضح كانت تحممو الممكيات ال

 منظومات الحكـ الجميوري.

 األنظمة الممكية4- 

ـ أف قضية فمسطيف قد أسيمت في تأجيج 1970 -ـ1952اعتبرت مجمؿ االنظمة الممكية بيف أعواـ 
ـ الشارع العربي ضدىا، واف التيار القومي قد استغميا في سبيؿ إسقاط ىذه الممالؾ، بعد ىزيمة عا

ـ، ولـ َتِرد القضية الفمسطينية في أجندات تمؾ الممالؾ التي تفرغت مف اجؿ محاربة اليجمة 1948
القومية، وجندت في سبيؿ ذلؾ مجمؿ طاقاتيا وعالقاتيا، بينما اكتفت بذكر قضية فمسطيف بشكؿ 

 7اعتيادي في المؤسسات والمحافؿ الدولية، وتناغمت مع مسارات المنظومة الدولية.

واحتضانيا في المحافؿ اإلقميمية  8ـ تحاوؿ احتواء الثورة الفمسطينية،1970الدوؿ الممكية بعد عاـ  وبدأت
والدولية، وتوجيو دفتيا لصالحيا، وأسيمت في تحريؾ مناخات المبادرات السممية، واعتبرت أف الطرح 

                                                           
-http://www.csdsاإليرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -، الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجي التركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراوف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميالاني6

center.com/archives/10173 
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 . نفس المرجع السابؽ، ونفس الصفحات. 8
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ة، وساعدىا في ذلؾ السممي ىو السبيؿ في إحقاؽ الحؽ الفمسطيني عبر المفاوضات والمؤتمرات الدولي
ـ، وانسحاب إسرائيؿ مف شبو جزيرة سيناء، بعد توقيع معاىدة 1973المناخات التي أوجدتيا حرب أكتوبر 
سرائيؿ عاـ   ـ. 1978كامب ديفيد بيف مصر وا 

ورغـ ىزيمة الطرح القومي، واحتفاظ األنظمة الممكية في الخميج العربي بعروشيا إال أف أجواء الساحة 
، وتوحي إلى تصاعد دور تيارات فكرية جديدة، تقدمت إلى سدة السياسية ال عربية كانت ممبدة بالغيـو

خفاؽ األنظمة السياسية الجميورية في حؿ مشاكؿ  المشيد بعد فشؿ الطرح القومي في تحرير فمسطيف، وا 
 9جديدة.شعوبيا االقتصادية واالجتماعية، مما اوجد تذمر داخؿ ىذه البيئات، واسيـ في صعود أطروحات 

 أنصار القومية العربية4-

ـ ظيرت الحركة القومية العربية في حالة مف التشظي واالنقساـ، سيما تجاه 2011ومع مطمع العاـ 
ـ، بعد الدور اإليراني المتعاوف مع قوات التحالؼ الغربي 2003الموقؼ مف إسقاط النظاـ العراقي عاـ 
اء غزو العراؽ، وفي ظؿ سكوت النظاـ السوري، نتيجة االنقساـ بزعامة الواليات المتحدة األمريكية أثن

 القديـ بيف شطري حزب البعث القومي في العراؽ وسوريا منذ نياية الستينات.

وغمب البعد الطائفي عمى مكونات النظاـ السوري، وحدث تقارب بيف الطائفة العموية والفكر القومي في 
اقي )حزب البعث(، بينما لـ يحسف حزب البعث العراقي أف يحتوي ىذا البمد عمى عكس التيار القومي العر 

الطائفية في العراؽ، رغـ محاوالتو الواضحة في ىذا السبيؿ، وتفاقـ الصراع بيف الطائفة الشيعية )أتباع 
ـ، وشارؾ العرب 1979المذىب االثنا عشري( مع النظاـ العراقي بعد الثورة التي شيدتيا إيراف عاـ 

لعراؽ بحراؾ ثوري أو تمرد استطاع النظاـ العراقي إخماده بالقوة، لكف اوجد ىذا المشيد مزيدًا الشيعة في ا
 مف الصراع الداخمي إلى جانب الحراؾ الكردي في شماؿ العراؽ. 

تفاقمت الظروؼ التي أسيمت في سقوط النظاـ العرقي إلى جانب صراعو مع الشيعة واألكراد، حينما 
ـ، واستمرت ما يقرب مف العقد، وأطمؽ عمييا حرب الخميج 1980نذ عاـ دخؿ في حرب مع إيراف م

ـ قاـ النظاـ العراقي بغزو الكويت، وىي حرب الخميج الثانية، مما أسيـ في توجس 1990 األولى، وعاـ
بمداف الخميج العربي، وشاركت في حرب الخميج الثانية ضد النظاـ العراقي، وأسيـ ذلؾ في تعدد الخصـو 

غب بإسقاط النظاـ العراقي، وشاركت في إحكاـ الحصار حولو مف مجؿ الجيات، حتى حاف موعد التي تر 
سقاط النظاـ العراقي، وتـ ذلؾ في عاـ  ـ.2003الغزو وا 

                                                           
  . محمود أحمد، قراءة في واقع دولة اإلمارات العربية وعالقاتيا في المنطقة، تقرير محمود أحمد.9
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وبسقوط نظاـ البعث في العراؽ فقد التيار القومي أىـ أنظمتو السياسية المؤثرة في المنطقة العربية، وأىـ 
 ـ. 1970بعد انتياء تجربة جماؿ عبد الناصر في مصر بعد وفاتو عاـ تجاربو المعاصرة في الحكـ 

يتيـ أنصار التيار القومي النظاـ الممكي في العربية السعودية بمعب دور مباشر في مشيد إفشاؿ التجربة 
ـ، 1966-1962 القومية في مصر والعراؽ، بذريعة إشغاؿ جماؿ عبد الناصر في حرب اليمف بيف أعواـ

ـ والتي عرفت بالنكسة، وانعكست 1967ي ىزيمتو أماـ االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ حرب عاـ مما أسيـ ف
 تمؾ اليزيمة عمى تراجع شعبية المشروع الناصري في المنطقة.

ـ في الحفاظ عمى ما تبقى مف األنظمة الممكية التي كادت أف تسقط خالؿ 1967 وأسيمت ىزيمة عاـ
ألنظمة الجميورية، وكاف أخرىا االنقالب العسكري الذي أطاح بالنظاـ مشيد تنامي شعبية الفكر القومي وا

الممكي في ليبيا، حينما تولى العقيد معمر القذافي حكـ الجميورية الميبية، ورفع شعارات قومية واشتراكية 
 10شعبية.

دافع عف وفيما يخص العراؽ، َيعتَِبر أنصار التيار القومي بأف العراؽ كانت بمثابة الخط الحصيف الم
اليوية العربية ودوؿ الخميج، وأنيا كانت بمثابة المدافع عف بوابة العرب الشرقية أماـ التمدد الفارسي بعد 

 ـ.1979 الثورة التي شيدتيا إيراف عاـ

ووصؼ أنصار النظاـ العراقي السابؽ دوؿ الخميج بأنيا متخاذلة، وأسيمت في افتعاؿ حرب الخميج 
اؽ، وغدرت بو، وشاركت في فرض حصار اقتصادي عمى العراؽ استمر بيف الثانية، وتأمرت عمى العر 

 ـ، وىو الحصار الذي استنزؼ قدرات وموارد العراؽ.2003-1990أعواـ 

واتيـ التيار القومي المممكة السعودية بمعب دور مباشر في تمزيؽ الحركة القومية في اليمف، واحتواء 
نيا رموزىا، وتمزيؽ مشروعيا، وانتيت بإدخاؿ  اليمف في موجات مف الحروب والصراعات الداخمية، وا 

أسيمت في نشر الفقر والجيؿ والتخمؼ بذريعة االنتقاـ مف الزخـ القومي في اليمف، وأنيا وقفت إلى 
 ـ. 1962جانب الممكية اإلمامية الزيدية ضد المشروع القومي العربي في اليمف منذ عاـ 

روحات شعارات داعمة لمقضية الفمسطينية، ولطالما أسيمت رفعت العديد مف األطياؼ وأصحاب األط
القضية الفمسطينية في زيادة زخـ بعض تمؾ القوى التي دخمت الفضاء السياسي العربي مف بوابة رفع 

 شعارات تطالب بالوحدة العربية وتحرير فمسطيف ومقاومة مظاىر التبعية لمغرب واالمبريالية. 

                                                           
 .2017( مرحمػػػػػة مػػػػػػا بعػػػػػد الحػػػػػرب، 1ـ، )1967، قػػػػػراءة فػػػػػي األرشػػػػػػيؼ اإلسػػػػػرائيمي حػػػػػوؿ حػػػػػػرب عػػػػػاـ . عمػػػػػاد أبػػػػػو عػػػػػػواد10
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 ربيع العربي وتأثيراته عمى المحاور والمشاريع المتصارعة في المشرق العربي4تأثيرات ال-8

أسيمت ىذه الحالة في مزيد مف االنقساـ السياسي والمجتمعي العربي بيف توجيات ومشاريع متداخمة   
مع  ومتناقضة، حينما اندلعت شرارة الربيع العربي في تونس، وتوسعت باتجاه المشرؽ العربي، وتعاممت

 بمداف عربية كانت في األصؿ تعاني مف حالة تنافس وانقساـ سياسي ومذىبي واثني وقبائمي.

لطالما تحدثنا عف تمؾ التحالفات والمشاريع التي تتنازع المنطقة العربية، وسنبيف دور ىذه التحالفات في 
مستقبؿ ىذه  مشيد الربيع العربي، وما جرى ليا مف انتعاش أو تراجع، وسنوضح في ىذا المحور

 11المشاريع، ومآالت المستقبؿ العربي في ظؿ ما تشيده المنطقة العربية مؤخرًا.

لـ تؤثر أحداث الثورة التونسية عمى مشيد التحالفات بقدر كونيا الشرارة األولى، بؿ لعبت مصر الدور 
ياتيا في اتساع المحوري والرئيسي في نزع رباط التحالفات التقميدية في المشرؽ العربي، وأسيمت مجر 

 مناخات الصراع الدموي في سوريا والعراؽ واليمف.

ـ في مصر، بؿ سنتحدث في شيء مف 2011يناير  25ال يسعنا المقاـ أف نتوسع في سرد أحداث ثورة 
الولوج السريع حوؿ ما جرى بعد عزؿ الرئيس محمد حسني مبارؾ، وال سيما أف مشيد االستقرار قد شيد 

ـ، بحيث اتجيت البالد نحو اليدوء 2013عزؿ محمد حسني مبارؾ وحتى منتصؼ الفترة الممتدة مف 
 12ـ.2013رويدًا، واستمرت تمؾ الحالة حتى قبيؿ عزؿ الرئيس محمد مرسي في يوليو 

وانعكس ىذا اليدوء عمى مناخات الثورة واألوضاع السياسية في سوريا والعراؽ واليمف، ولـ تخرج عف 
تجيت حكوماتيا نحو التسميـ بمطالب الشعب المتظاىر في شوارع دمشؽ إطارىا السممي الشعبي، وا

 وصنعاء ومدف العراؽ.

 مآالت الربيع العربي في بداياته4 -

كما خشيت المممكة العربية السعودية مف المد القومي في مصر خالؿ عيد جماؿ عبد الناصر حتى عاـ 
ر مستجد ييدد استقرار تمؾ الدوؿ، نتيجة انتعاش ـ خط1979ـ، وكما اعتبرت الثورة اإليرانية عاـ 1970

الشعور الثوري لدى الشيعة العرب في بمداف الخميج، وجاء حراؾ الربيع العربي ليحمؿ اكبر ميدد الستقرار 
تمؾ المنطقة، سيما بعد مشيد تتابع انييار بعض األنظمة في شماؿ إفريقيا العربية، وأوشكت أخرى أف 

 ي آسيا العربية.تستسمـ لمطالب الثورة ف
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وبدأت تتحرؾ فئات وطوائؼ المجتمع الخميجي، وانتابيا شعور بالحاجة إلى استبداؿ حكوماتيا، وىنا 
تحركت الحكومات الخميجية، وعمى رأسيا المممكة العربية السعودية ودولة اإلمارات، حيث اتيميا 

حالفات وتفاىمات مع خصوميا بضخ أمواؿ طائمة في مصر بعد عزؿ محمد حسني مبارؾ، ونسجت ت
نخب وأحزاب، وتواصمت مع القيادات العسكرية، بيدؼ تمكيف الفريؽ احمد شفيؽ مف الفوز في انتخابات 

 الرئاسة المصرية.

أسيـ انتخاب الرئيس محمد مرسي في انتعاش الثورة السممية في مجمؿ اإلقميـ العربي، ومنحيا نفس 
واليمف والعراؽ، وتبعيا البحريف، وكانت واسعة، ورفعت مف جديد، وبدأت الثورة مرحمة جديدة في سوريا 

سقؼ مطالبيا، وخرجت مسيرات أخرى بوتيرة اقؿ في مناطؽ داخؿ المممكة العربية السعودية وُعماف 
 واألردف وفمسطيف ولبناف تطالب بإصالحات سياسية واجتماعية.

حدى قياداتيا، وشارؾ اإلخواف يمثؿ الرئيس محمد مرسي جماعة اإلخواف المسمميف في مصر، وىو إ
جموع الحراؾ الثوري في مجمؿ البمداف العربية، بؿ كانت أحزابيا وعناصرىا الشابة في بؤرة الحدث الثوري 
في العديد مف العواصـ والمدف العربية، مما أزعج حكومات الخميج، وعمى رأسيا المممكة العربية 

 13اء ديني وزخـ ثوري.السعودية، كوف الجماعة منحت الربيع العربي غط

لطالما تمتعت جماعة اإلخواف المسمميف بعالقة جيدة مع المممكة العربية السعودية، وكانت أفضميا في 
فترة الممؾ عبد العزيز بف سعود وأوالده فيصؿ وسعود وعبد اهلل، رغـ أف البعض يصفيا بعالقة احتواء، 

احتواء اليجمة الناصرية، وتعزيز شرعية نظاـ  بحيث كانت تيدؼ المممكة مف وراء عالقتيا مع الجماعة
 المممكة، واحتواء الجماعة ذات االنتشار الواسع في مجمؿ اإلقميـ.

 مرحمة تراجع الربيع العربي4 -

انصب التحرؾ المضاد لربيع العربي خالؿ ىذه المرحمة مف تحوالت الثورة عمى جماعة اإلخواف 
جمؿ المنطقة العربية، ويتيـ أنصار جماعة اإلخواف المممكة المسمميف، ليس في مصر وحدىا، بؿ في م

السعودية ودولة اإلمارات بأنيا جندت  كؿ طاقاتيا بيدؼ إفشاؿ الجماعة في كؿ بمد عربي حققت فيو 
 مكاسب خالؿ مشيد الربيع العربي.

ا المممكة وألوؿ مرة يخرج الخالؼ بيف جماعة اإلخواف المسمميف ومنظومة الخميج العربي وعمى رأسي
السعودية ودولة اإلمارات العربية إلى الخارج وعبر وسائؿ اإلعالـ، لقد أسيـ الربيع العربي في خروج 
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جماعة اإلخواف المسمميف عف المناخات التقميدية التي استأنستيا منذ تأسيسيا، وأصبحت ألوؿ مرة في 
 بؤرة الفعؿ الثوري، وصعدت إلى السمطة في أكثر مف بمد عربي.

سقاط حكـ الرئيس محمد مرسي، عبر بذل ت الدوؿ الخميجية طاقاتيا في سبيؿ إفشاؿ جماعة اإلخواف وا 
أساليب وأدوات متعددة، وليس مف الصعب عمييا أف تتحرؾ في ظؿ مناخات مستجدة عمى المشيد 
السياسي المصري، وفي ظؿ حالة مف عدـ االتزاف كانت تشيدىا المنطقة، وكاف الجيد السعودي 

اراتي كما يصفو أنصار الثورة المصرية ُمنصب عمى إفشاؿ تجربة الربيع العربي في مصر، كونو واإلم
 سيسيـ في إفشاليا وتراجعيا في مجمؿ اإلقميـ.

ونجحت دوؿ الخميج في إفشاؿ زخـ اإلخواف في مصر، وعزؿ الرئيس محمد مرسي، وتـ اعتقالو ىو 
مكاتبيا ومؤسساتيا، وجرى مالحقتيا في مجمؿ الُقطر ومجمؿ قيادات ورموز جماعة اإلخواف، وتـ إغالؽ 

المصري، وُضيؽ عمييا في مجمؿ بمداف الخميج العربي، واختارت أف تتراجع في تونس، وأصيبت بضربة 
قوية بعد انتياء حكميا في مصر، ودفع الثوار فاتورة ىذا التراجع في مجمؿ البمداف العربية، نتيجة انتياء 

 الزخـ الثوري الشعبي.

 انتعاش مشاريع جديدة، وغياب البدائل4 -

منح ىذا المشيد زخـ جديد لقوى تؤمف بالعنؼ كوسيمة تغيير، ودخمت المنطقة في حالة مف الفوضى، 
وبدأت العديد مف الدوؿ والقوى تضخ مجمؿ طاقاتيا العسكرية في تمؾ الدوؿ التي تمثؿ مناطؽ ممتيبة أو 

 14مناطؽ صراع مذىبي واثني وسياسي.

َمحف مشيد عزؿ محمد مرسي المنتمي لتيار اإلسالـ السياسي الُسني زخـ لمشاريع جديدة، مف بينيا 
التوجيات العنيفة التي انتيجتيا داعش وجبية النصرة، ولكف الرابح الوحيد مف ىذا المشيد وتجمياتو ىو 

 المشروع اإليراني في المنطقة، وخسرت المممكة السعودية حزاميا العربي األمف.

ـ،  وسيطرت داعش عمى أجزاء واسعة مف وسط وشماؿ 2011انسحبت التحالؼ الغربي مف العراؽ 
وغرب البالد، وأجزاء واسعة في شماؿ وشرؽ سوريا، لكف أسيمت ىذه األجواء في دخوؿ القوات اإليرانية 

 بقوة في المشيد العراقي والسوري، واليمني.

مف إيراف السيطرة عمى مجمؿ المناطؽ التي امتمكتيا  ـ استعادت القوات المدعومة2017وبحموؿ عاـ 
ـ، واستقر الوضع في العراؽ لصالح حمفاء إيراف، وتمكف النظاـ 2015 -ـ2014داعش بيف أعواـ 
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السوري حميؼ إيراف وروسيا مف بسط سيطرتو عمى مساحات جيدة في سوريا، وتوصؿ إلى ميادنات 
 ومصالحات في مناطؽ مختمفة مف سوريا.

ـ وبعد مقتؿ الرئيس اليمني األسبؽ 2017ؼ النفوذ اإليراني في لبناف، ومؤخرًا وفي أواخر عاـ وتضاع
عمي عبد اهلل صالح استطاعت الحركة الحوثية حميفة إيراف مف إحكاـ سيطرتيا عمى العاصمة اليمنية 

 15صنعاء وعدد مف محافظات الشماؿ والساحؿ الغربي.

لطوائؼ الشيعية في المشرؽ العربي خطر حقيقي ييدد أمف المممكة ويمثؿ المشروع اإليراني، وانتعاش ا
العربية السعودية، سيما بعد تمكيف إيراف في العراؽ وسوريا ولبناف واليمف، وىي بمداف تحيط بالمممكة مف 
مختمؼ الجيات، وال سيما كوف المممكة السعودية يسكنيا عدد كبير مف الشيعة في مناطؽ الجنوب 

 16والشرؽ.

 هل افتقدت المممكة السعودية الغطاء الشعبي والديني؟ -

لطالما امتمكت المممكة السعودية مكانة في قموب المسمميف، كونيا بالد الحرميف الشريفيف، ولما تمتمكو 
مف تأثير في سياسات بعض الدوؿ العربية المحيطة بيا، ولطالما اعتبرت راعية المذىب السني في 

 العالـ.

مف نكبة لجماعة اإلخواف المسمميف في مصر، وما تبعو مف تشديد الخناؽ عمى قطاع وفي ظؿ ما جرى 
غزة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكـ في مصر، ونتيجة موقفيا ىي ودولة اإلمارات العربية 

نراؿ ليبيا خميفة حفتر في شرؽ ليبيا ضد قوى الثورة ومف بينيا جماعة اإلخواف وحكومة الداعـ لج
طرابمس، وتضيقيما الخناؽ عمى حزب تجمع اإلصالح في اليمف، وما جرى مف مواقؼ وتدابير اتخذتيا 

السعودية المممكة العربية السعودية تجاه القضية الفمسطينية، وبعد مشيد اعتقاؿ وجزء مف أبناء العائمة 
الحاكمة وبعض رجاؿ األعماؿ في المممكة وخارجيا، كؿ ىذه الظروؼ أسيمت في تآكؿ دور المممكة 

 وتراجع موقعيا في نفوس العرب.

 مستجدات المشهد اليمني وتأثيراته عمى واقع ومستقبل المشاريع المتصارعة4 -3
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السعودية قد استيدفت ثورة اليمف، وتعاممت معيا في  يعتقد الكثير مف أىؿ اليمف وشباب ثورتيا بأف
البداية بنوع مف الحذر، ومف ثـ عممت عمى اإلجياز عمييا، وتحويميا إلى صراعات بيف القوى التقميدية، 
وذىبت شعارات الثورة الشعبية المطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية، وساعدتيا في ىذا المسعى دولة 

التي عممت عمى خمط األوراؽ، وتييئة المناخات الندالع صراع بيف التجمع اليمني  اإلمارات العربية
 17لإلصالح وجماعة الحوثي.

أتاح عمي عبد اهلل صالح لجماعة الحوثي التوسع في محافظات ومدف الشماؿ، سيما في صعدة وعمراف 
متمؾ تأثير جيد، ولو والحديدة والعاصمة صنعاء، وىي محافظات يتمركز فييا حزب تجمع اإلصالح، وي

فييا بعض قطاعات الجيش التي تديرىا بعض قياداتو، ويتممؾ التجمع اليمني لإلصالح امتداد عشائري 
 في ىذه المناطؽ وجوارىا.

ساد اعتقاد لدى كؿ مف يراقب المشيد اليمني بحتمية حدوث صراع بيف اإلصالح والحوثي، لكف لـ 
المناطؽ بدوف عوائؽ تذكر، واستطاع أف يفرض سيطرتو عمى يحدث ىذا األمر، وتوسع الحوثي في ىذه 

المؤسسات والمنافذ والنقاط العسكرية، واغتاؿ واعتقؿ بعض قيادات تجمع اإلصالح، وىنا ظير دور عمي 
عبد اهلل صالح بمثابة حميؼ لجماعة الحوثي في ىذه المناطؽ، وساعدىا في بسط السيطرة، ومنحيا 

 18غطاء سياسي.

وقعو الكثير أو ما رسمو البعض مف صراع مباشر ينيي قدرات اإلصالح والحوثي، وتفتح لـ يحدث ما ت
الساحة مجددًا لعودة عمي عبد اهلل صالح، وىنا استشعرت القوى الخميجية المؤثرة بالمشيد اليمني خطورة 

واجية الموقؼ، واف األمر قد استقر لمحوثي في العاصمة صنعاء، فتـ تشكيؿ قوى التحالؼ العربي لم
 الحوثي وصالح، وتعزيز شرعية الرئيس عبد ربو منصور ىادي في عدف.

وتـ اختيار الرئيس ىادي رئيسًا لميمف وفؽ مخرجات لجاف الحوار في العاصمة السعودية الرياض، مما 
اغضب عمي عبد اهلل صالح، ودفعو ليتحالؼ مع الحوثي، واتخذ ىادي مف مدينة عدف عاصمة مؤقتة لو، 

ىا مف يد صالح والحوثي، وبدأت نواة تشكيؿ الجيش الوطني في محافظات الجنوب إلى جانب بعد تحرير 
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%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86  
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قوات المقاومة الشعبية، وشارؾ التجمع اليمني لإلصالح بقوة في المقاومة الشعبية، وتـ تمثيمو في بعض 
 دوائر الحكومة المؤقتة في عدف، والبمديات والمدف.

مف األحداث المؤلمة بالظيور، وتتمثؿ باستيداؼ قيادات عسكرية لكف، وبعد فترة بسيطة بدأت مجموعة 
ومدنية ودينية محسوبة عمى تجمع اإلصالح في الجنوب اليمني، وحرؽ بعض مقارىـ، واعتقاؿ البعض، 
واتيـ اإلصالح قوات حزاـ عدف المدعومة مف دولة اإلمارات بارتكابيا ليذه األفعاؿ، مما عزز التخبط في 

.خطوات قوات الت  19حالؼ وعاصفة الحـز

وضاعؼ مف مناخات اإلخفاؽ والعجز عدـ تقديـ التحالؼ العربي الدعـ ألىؿ محافظة تعز وقواىا 
غالؽ الطريؽ الواصؿ إلييا باتجاه عدف، مما ضاعؼ مف معاناتيا إلى جانب  السياسية والعسكرية، وا 

وكانت ذريعة دولة اإلمارات في حصارىا مف الشماؿ بواسطة قوات عمي عبد اهلل صالح وجماعة الحوثي، 
عاقة وصوؿ الدعـ ىو كوف تمؾ المدينة تتبع التجمع اليمني لإلصالح.  رفض وا 

وفؽ ىذه المعطيات افتقدت قوات التحالؼ أىـ قوة عسكرية عمى األرض، وأتاحت ىذه األجواء الفرصة 
رة أنصار الرئيس لقوات الحوثي وصالح لتتوسع نحو بعض مناطؽ الجنوب والشرؽ الخاضعة تحت سيط

 عبد ربو منصور ىادي.

اعتقدت دوؿ التحالؼ وعمى رأسيا المممكة السعودية ودولة اإلمارات أف بمقدورىا القضاء عمى جماعة 
الحوثي عبر استعادة التواصؿ مع عمي عبد اهلل صالح بيدؼ دفعو نحو التمرد عمى جماعة الحوثي، 

 والقياـ بانتفاضة مسمحة داخؿ العاصمة صنعاء.

  وبالفعؿ تـ ىذا التواصؿ أعمف الرئيس الراحؿ عمي عبد اهلل صالح عبر وسائؿ اإلعالـ انضمامو إلى      
جانب قوات التحالؼ العربي، وطالب أنصاره بالثورة واليجوـ عمى جماعة الحوثي، لكنو لـ يحسب ىذه 

العاصمة  الخطوة جيدًا، وال سيما كوف جماعة الحوثي كانت قد سيطرت عمى مجمؿ األوضاع داخؿ
وخارجيا، وامتمكت ما يكفييا مف المعمومات والسالح، وكونيا لـ تثؽ في صالح منذ الدقيقة األولى لتحالفو 

 20معيا، نتيجة تاريخو الحافؿ بالحروب مع ىذه الجماعة، وكونيا تتيمو بقتؿ مؤسسيا بدر الديف الحوثي.

كانت قد حاصرت قوات الحوثي قيادات بمجرد إعالف عمي عبد اهلل صالح التمرد عمى جماعة الحوثي، 
حزب المؤتمر الشعبي السياسية والمدنية والعشائرية، وأحكمت سيطرتيا عمى مقرات صالح ومخازف 

                                                           
  .محمود أحمد، قراءة في واقع دولة اإلمارات العربية وعالقاتيا في المنطقة19
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سالحو، وساعدىا في ذلؾ كونيا حركة منظمة وتتقف حرب العصابات، وليا امتدادىا المذىبي الزيدي 
 مكي في شماؿ اليمف.داخؿ تمؾ المناطؽ، فيي معاقؿ الزيدية منذ الحكـ الم

ومنح توسع جماعة الحوثي أتباع المذىب الزيدي انتعاش ورغبة في إعادة نظاميـ الممكي، مما عزز مف 
قدرات جماعة الحوثي، ومنحيا زخـ عشائري، وارفدىا بمزيد مف العناصر القتالية الشابة والمسمحة 

 والمدربة عمى السالح. 

 ع جماعة اإلخوان المسممين4حقيقة تقارب المممكة السعودية م -

لـ يحدث في ىذه المنطقة مف قبؿ، وعمى األقؿ منذ سقوط الدولة العثمانية، وينبئ بمشيد  إف ما يجري
 خطير قد تتعرض لو المممكة السعودية والعديد مف البمداف العربية في القريب.

اإلخواف منذ تولي الممؾ  تتحدث بعض المصادر عف محاولة تقارب تجري بيف المممكة السعودية وجماعة
الحالي سمماف بف عبد العزيز الحكـ في المممكة، ولكنيا بطيئة، وال تحمؿ نوايا حسنة وحقيقية كما يصفيا 
أنصار ونخب اإلخواف، بؿ ىي نتيجة استشعار المممكة حجـ الخطر الذي يحيط بيا، سيما بعد تراجع 

 21قدرتيا عمى التأثير في اليمف.

ية التأثير عمى الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع التخفيؼ عف قطاع غزة مؤخرًا رغـ محاولة السعود
إال أنيا فشمت، ولـ تستطع التأثير في ىذا الموضوع، رغـ دورىا الرئيسي في دعـ نظاـ عبد الفتاح 

 السيسي عمى الصعيد المالي واإلعالمي والدولي، مما عزز مف تثبيت حكمو في مصر.

مؤخرًا في منع مصر واإلمارات مف القياـ بعمؿ عسكري ضخـ تجاه حكومة ليبيا وأسيمت السعودية 
المتواجدة في طرابمس، وأتاحت المجاؿ لجوالت الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، وىذا بعد سمسمة 

 لقاءات تركية سعودية.

جيش اليمني وىو مف ومؤخرًا تـ تعيف عمي محسف األحمر نائب لمرئيس عبد ربو منصور ىادي وقائدًا لم
قيادات اإلصالح، وذلؾ خمفًا لخالد بحاح المقرب مف دولة اإلمارات، وجرى مؤخرًا اجتماع بيف قادة 
التجمع اليمني لإلصالح ومحمد بف سمماف ولي عيد المممكة السعودية ومحمد بف زايد ولي عيد دولة 

ألجؿ ترتيب مشيد اليمف، سيما بعد  اإلمارات، بطمب مف السعودية، بيدؼ تحسيف العالقات مع اإلصالح

                                                           
 ، 2015أغسطس  26. موقع فضائية الحرة، السعودية تتقرب مف اإلخواف.. فيؿ تخسر اإلمارات؟، 21
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مقتؿ عمي عبد اهلل صالح، حيث فقدت قوى التحالؼ العربي مقدرتيا عمى التأثير في المشيد اليمني، 
 22فتحركت صوب التجمع اليمني لإلصالح مجبرة.

ة رغـ ما أصيب بو التجمع اليمني لإلصالح مف انتكاسات وتراجعات إال انو الحزب الوحيد الذي يمتمؾ قو 
وتأثير عمى األرض في مجمؿ محافظات اليمف، سيما بعد ما جرى لحزب المؤتمر الشعب بعد مقتؿ 

 زعيمو عمي عبد اهلل صالح وبعض قياداتو واعتقاؿ قيادات أخرى.

 لخاتمة4ا

  كانت ومازالت قضية فمسطيف محور انتعاش وتراجع مجمؿ األطروحات والمشاريع المحمية
 واإلقميمية.

  ـ، وانتيى بالكامؿ بعد غزو العراؽ عاـ 1967المشروع القومي بعد نكسة عاـ تـ إضعاؼ
 ـ.2003

  أسيـ الصراع األيديولوجي في تعزيز الصراع بيف األنظمة الممكية والجميوريات، وانشغمت عف
 دورىا تجاه القضية الفمسطينية.

  ي الجميوري، ـ إحدى أىـ حمقات الصراع الممك1966-ـ1962اعتبرت حرب اليمف بيف أعواـ
 ـ.1967وسبقت نكسة عاـ 

 .أسيـ انقساـ الطرح القومي في تعزيز فشؿ المشروع القومي العربي 
  ـ أسيمت في التوجو نحو 1973 التحوالت السياسية التي عايشتيا مصر بعد حرب أكتوبر عاـ

 السالـ مع االحتالؿ اإلسرائيمي.
 روع اإليراني، وتشكمت قوى وأحزاب أعجب العديد مف العرب وأبناء الطوائؼ الشيعية بالمش

 سياسية عربية، ومرجعيات دينية تدعـ التوجو اإليراني في المنطقة.
  احتضنت إيراف غالبية حركات المقاومة ضد االحتالؿ اإلسرائيمي في لبناف وفمسطيف، ودعمتيا

 بالماؿ والسالح.
 يج العربي، ودخؿ الساحة اعتبر المشروع اإليراني بمثابة خطر ييدد األنظمة الممكية في الخم

 العربية بعد غياب أو فشؿ المشروع القومي العربي.
 إلى الحكـ مرحمة جديدة في مناخات  ـ2003يمثؿ وصوؿ حزب العدالة والتنمية في تركيا عاـ

 التوجو السياسي التركي نحو المنطقة العربية.
 و األنظمة الممكية أف اعتبرت بعض الدوؿ العربية بشقييا المحسوب عمى المشروع اإليراني أ

 التوجو اإليراني سيشكؿ خطرًا عمى مستقبميا وقدرتيا عمى التأثير في المنطقة.
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  استطاعت تركيا أف تنسج عالقات مع نخب وتوجيات وأحزاب وجماعات عربية في المغرب
 والمشرؽ العربي، وتعزيز التبادؿ الحضاري واالقتصادي والتنموي مع البمداف العربية.

 ركيا مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس في فمسطيف بأشكاؿ مختمفة، واستطاعت أف تقاربت ت
 تبني عالقة قوية مع فروع جماعة اإلخواف المسمميف في طوؿ البالد العربية وعرضيا.

  تمتمؾ تركيا تاريخ طويؿ مع العرب، وليا تأثيراتيا في الثقافة والسياسة واالجتماع واالقتصاد
 ، مما مكنيا مف استخداـ لغة يستسيغيا العديد مف العرب.وتمتد لقروف طويمة

  أسيمت مشاىد الربيع العربي وتحوالتو العنيفة في مزيد مف الصراع بيف ىذه المشاريع في أكثر
 مف بمد عربي، مما عقد المشيد.

 .لـ يحسف النظاـ الخميجي ترتيب بيتو الداخمي 
  موضوع الممؼ السوري واليمني، ونتيجة عدـ تشتت المواقؼ الخميجية نتيجة تعدد توجياتيا في

 امتالكيا القدرة عمى التعامؿ مع الممؼ الفمسطيني.
  لـ ينجح مجمس التعاوف الخميجي في مشيد ترتيب أوضاع اليمف التي تمثؿ الحديقة الخمفية

 لمجمس التعاوف، نتيجة تصارع سياسات المحاور الخميجية.
 ريع التي حققت نجاحات في الساحة العربية.يعتبر المشروع اإليراني مف أكثر المشا 
  يعاني مجمس التعاوف الخميجي مف طوؽ أو حزاـ إيراني يحيط بو في العراؽ وسوريا ولبناف

 واليمف.
  تراجع دور اإلسالـ السياسي والمحور التركي بعد نجاح االنقالب الذي أطاح بالرئيس محمد

 ـ.2013مرسي في صيؼ عاـ 
 مشروع اإليراني انتعاش قوي، وحقؽ انتصارات في مجمؿ مساحات منح عزؿ الرئيس مرسي ال

 المشرؽ العربي.
  ،استطاع المشروع اإليراني إحكاـ الضغط عمى المممكة السعودية في خاصرتيا الجنوبية

 والمتمثمة باليمف.
  تحاوؿ المممكة السعودية إعادة نسج عالقاتيا مع جماعة اإلخواف المسمميف في اليمف وبعض

 جماعة في المنطقة العربية.فروع ال
  تحاوؿ المممكة السعودية تقوية عالقاتيا مع دولة تركيا مؤخرًا بعد تراجع ىذه العالقة خالؿ مشيد

 عزؿ الرئيس محمد مرسي.
  مجمؿ السياسات التي مارستيا السعودية ودولة اإلمارات تجاه جماعة اإلخواف في اليمف ومصر

 ف عدـ الثقة لدى بعض أطياؼ الجماعة.وبمداف الخميج العربي أوجدت ىامش م
 .جاء التقارب السعودي اإلماراتي مع حزب اإلصالح اليمني نتيجة غياب البدائؿ 
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  ال تؤمف المممكة السعودية ودولة اإلمارات بأي توجو نحو تأسيس نظاـ ديمقراطي تعددي في
 اليمف.

 أو العشائرية الضعيفة  تستأنس المممكة السعودية ودولة اإلمارات بأنظمة الحكـ العسكرية
 والتابعة.

  يتحدث الكثير مف أىؿ االختصاص حوؿ دور دولة اإلمارات في تعزيز ارتباؾ وتخبط السياسات
 السعودية في المنطقة العربية.

  استمرار المممكة السعودية ودولة اإلمارات في انتياج سياسة اإلقصاء تجاه جماعة اإلخواف
 المسمميف.

 راتية في عدف اليمنية وجزيرة سوقطرة اليمنية.تواجد قوات أمنية إما 
 .تحاوؿ دولة اإلمارات تعزز نفوذىا في محافظات شرؽ اليمف والبحر األحمر 
  أصبحت دولة اإلمارات منافس قوي في ضبط امف مضيؽ باب المندب وأجزاء مف بحر العرب

 والبحر األحمر.
 يساعدىا في ضبط قناة السويس  تعتبر مصر الحميؼ القوي بؿ التابع لدولة اإلمارات، مما

 وشماؿ البحر األحمر.
 التوصيات4-

  يتوجب أف يستخدـ تيار اإلسالـ السياسي خطاب ذكي يستوعب أتباع ونخب التيار القومي
 العربي، ويحاورىا بشكؿ عقالني.

  محاولة فيـ حقيقة التحوالت التي شيدتيا المممكة السعودية عبر مشيد تقاربيا مع بعض فروع
 ماعة اإلخواف المسمميف.ج

  ال تمتمؾ المممكة السعودية ودولة اإلمارات مشروع يؤمف بالتعددية والديمقراطية في اليمف وال في
 مجمؿ البمداف العربية.

 .إجراء حوار رسمي وموسع داخؿ جماعة اإلخواف حوؿ العالقة مع السعودية ودولة اإلمارات 
 جراء تفاىمات واتفاقيات مكتوبة مع المم  مكة السعودية ودولة اإلمارات.وا 
  الحصوؿ عمى وثائؽ رسمية تؤكد صحة ىذا التقارب، وتتضمف مالمح وخطوات المرحمة

 القادمة، الف تمؾ الوثائؽ تمثؿ الكثير بالنسبة لصحة الرواية والخطاب اإلعالمي. 
  اؽ الدعوة إلى مؤتمر في اسطنبوؿ، تحضره قيادات ونخب وأىؿ االختصاص، وتقدـ خاللو أور

 وأبحاث، ويخرج المؤتمر بمجموعة مف المطالب، توجو لمممكة السعودية.
  ال يمكف أف يعتبر التقارب السعودي مع بعض فروع اإلخواف صادؽ بدوف اإلفراج عف المعتقميف

 داخؿ المممكة السعودية.
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  عادة ترميـ ما جرى مف مشيد مؤلـ لإلخواف في وبناء عالقات مع مجمؿ فروع الجماعة، وا 
 .مصر

  وبدوف اإلفراج عف المعتقميف في مصر عمى األقؿ فنحف نتحدث عف تحالؼ شكمي، نتيجة
 استشعار المممكة باألخطار التي تيددىا.

  ال يجب عمى حزب التجمع اليمني لإلصالح واذرعو اإلعالمية أف تتعجؿ في موضوع ثقتيا
 فروع ونخب الجماعة. بالتوجيات السعودية، وعمييا أف تعزز مف مشاوراتيا مع تركيا وباقي

  يجب أف ينتج عف اختبارات كشؼ النوايا حقائؽ واضحة تمخص توجيات المممكة السعودية
 ودولة اإلمارات.

 .داري واضح  ويجب أف يتمخض عف ىذا التقارب واقع سياسي وا 
  تمتمؾ تركيا ميزات تساعدىا في مزيد مف التواجد عمى مشارؼ البحر األحمر، عبر تعزيز

 بادليا التجاري واألمني مع الصوماؿ والسوداف.عالقاتيا وت
  مقابؿ أف تتيح تركيا إليراف ىامش مف التحرؾ في الخميج العربي ومضيؽ ُىرُمز، مما يولد

 ضغط وتراخي في السياسة اإلماراتية، ويجبرىا عمى إعادة  الَتموُضع.
  سي فيما يخص سوريا ال يجب أف تفقد تركيا ورقة التعاوف والتنسيؽ مع المحور اإليراني الرو

 والعراؽ.
  تمتمؾ دولة تركيا والدوؿ العربية العديد مف األوراؽ في سوريا والعراؽ، يتوجب أف تستغؿ لصالح

الخروج بحؿ سياسي عاجؿ، يقود إلى تأسيس نظاـ تعددي في سوريا، ويؤمف بقيـ العدالة 
 والمساواة والتداوؿ السممي.

 الخميجي في انتياج سياسة اإلقصاء تجاه جماعة  وفي حاؿ استمرت بعض دوؿ مجمس التعاوف
اإلخواف المسمميف، ينصح بأف يتـ ترتيب أوضاع اليمف وفؽ اتفاؽ تركي إيراني، يجمع بيف 

 اإلصالح والحوثي.
  ،يتوجب فتح الباب أماـ األردف والسمطة الفمسطينية نحو التقارب مع تركيا، وتعزيز ىذه المناخات

 خصصة ومتعقمة داخؿ حكومات ىذه الدوؿ.عبر إدماج نخب إسالمية مت
 .تسريع الخروج بحؿ سياسي في مشيد ترتيب أوضاع سوريا وليبيا 
 .والدفع نحو بناء أنظمة عربية تحتـر اإلنساف وتؤمف بالتداوؿ السممي وتحتـر التعدد 
  لطالما دفعت منظومة الخميج العربي نحو الحفاظ عمى األنظمة المستبدة، وحافظت عمى مناخات

 الطغياف في المشرؽ العربي، وشاركيا في ذلؾ التيار القومي.
 .وما أحوجنا اليـو لتأسيس عقد اجتماعي ينيي حقبة مف االستبداد والطغياف 
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The logic of domination as small states' current political view 
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 رئيس تحرير مجمة السياسي
 المعيد العربي لمبحوث والدراسات االستراتيجية
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 :ممخص 
في مختمف  األخرى األممسطوتيا عمى  األميركيةالكبرى منذ روما القديمة حتى الواليات المتحدة  اإلمبراطورياتفرضت        
 إلىمحفزة . تبدا بطموحات التحكم في النظام العالمي عبر حاجتيا  وأسبابالسياسية التاريخية انطالقا من خصائص مميزة  األنظمة

الرقعة الجغرافية الشاسعة , ورغبتيا في السيطرة عمى الدورات طويمة  المحافظة عمى مصالحيا الجيوسياسية المترامية في فضاء
االقتصادي من خالل مبررات صناعة توازنات القوة والقوى في النظام الدولي  أوسواء السياسي منو  رلمسوق العالمية لالستثما األمد

حالل منطقية بالنسبة ليذا النوع من القوى الدولية نظرا المتالكيا االوراق  األسبابالعالمي. وتعد ىذه  األمنالسالم والمحافظة عمى  وا 
ان قيام بعض الدول الصغيرة في البيئة الدولية المعاصرة بتحركات  إالالتوسعية .  األىدافنحو تحقيق تمك  األحاديالرابحة لمتحرك 

حد بعيد . لذا كان من الضروري البحث  إلىر مألوف مستغربا وغي وأمرامشابية تحت نفس الدوافع والذرائع قد يبدوا غير منطقي 
الحقيقة والمحفزات العممية والدوافع العقالنية التي يمكن ان تحرك لدى تمك الدول الصغيرة منطق الييمنة والرغبة  األسبابعن تمك 

 في القوة والسمطة والنفوذ في النظام العالمي.    
 

Abstract:: 
Great empires have been imposing their political hegemony over other nations. Reasonable 
motives have driven them to take control over the global system such as preserving their extensive 
geopolitical interests worldwide and establishing peace and security. These reasons seem logical 
for such super powers as they have the trump cards that serve such unilateral policy to achieve 
their expansion goals. However, some small countries in the contemporary world have made 
similar moves under the same pretexts, which seem quite illogical. It is therefore necessary to 
identify the real motives that trigger those small countries follow suit and recognize their hunger for 
power and influence in the world.                                                                                     
                        

 مقدمة:
وروسيا في حالة من الصراع  األميركيةكالواليات المتحدة كبرى  إمبراطوريةان نجد قوى والطبيعي من المنطق 

) فالسمطة المركزية مجبرة .  عمى رقعة الشطرنج العالمية والتنافس الدائم والشديد عمى طموحات الييمنة والنفوذ
التدخل سياسيا وعسكريا في الشؤون الداخمية الخاصة بالعالم , الذي يخضع عمى  -كما يبدو -بنحو قسري
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لقوى دولية ذات احجام قارية من  كما انو ليس من المستغرب كذلك ان نسمع عن طموحات مماثمة. (1)لييمنتيا (
العالمية كما ىو  القوة والنفوذ السياسي مؤىمة لنيل تمك المكانة أوعدد السكان  أوحيث الحجم والسيطرة الجغرافية 

بيدف كسب النفوذ والييمنة  األمام إلىلمتحرك حال الصين واليند وايران وتركيا عمى سبيل المثال ال الحصر 
. بسبب وجود خصائص معينة تجعميا تممك االوراق الرابحة وامتالك القوة والسمطة عمى رقعة الشطرنج الدولية 
 انفرادي .  أو أحادياقميميا الجغرافي ولو بشكل  أوالوطنية  التي تمكنيا من التحرك بعيدا عن نطاق حدودىا

ان ما يالحظ اليوم عمى صعيد رغبات الييمنة والنفوذ ومساعي السمطة والقوة التي تميزت بيا االمبراطوريات  أال
رافية سواء من حيث المساحة الجغ الحجم واالمكانياتوالقوى الدولية القارية عبر التاريخ , ىو بروز دول صغيرة 

في مساحات بعيدة عن نطاق نفوذىا  أحاديالقوة السياسية واالقتصادية باتت تتحرك بشكل  أوعدد السكان  أو
. مدفوعة بكل وضوح وصراحة بطموحات الييمنة والسعي لمنفوذ وامتالك القوة الجغرافي  إقميميا والسيادي 

سواء كان ذلك بتحريك مساعي السيطرة . إلى معينة أوقاتوالسمطة العابرة لمحدود الوطنية والتي قد تصل في 
 أوالسياسية لصالحيا ,  األنظمةعن طريق مساعييا لتغيير  أو,  األخرىالدول  أقاليمقواتيا العسكرية لمتدخل في 

 ذلك . إلىاستخباراتية وما  أساليب عبر طرق و
توسعية كما ىو الحال  أو إمبرياليةمن وجية نظر حتى المحتمل منيا  أوالواقعية  األسبابوعند تحميل          

التحرك نحو  إلى. والتي تدفع كل فئة من تمك الفئات القارية  أومنيا  اإلمبراطوريةلدى القوى الدولية الكبرى سواء 
محكمة , نمحظ وجود منطقية معينة  أوتحالفات فضفاضة  أوحتى عبر شراكات ثنائية  أو,  أحاديبشكل  األمام
يتراجع القارية ,  أو اإلمبراطوريةالمعتادة لدى الحالة  األسباب. أي األمران ذلك  إال ىالدول الكبر  أسبابفي 

ضعف المقومات والدوافع التي يفترض توفرىا في  أونظرا النعدام  وواضح لدى الدول الصغيرةبشكل كبير 
 .القوى القارية  أو اإلمبراطوريةمخزون الفئات التي تحمل الجينات 

القوى القارية  أو اإلمبراطورياتلخصائص والمميزة البحث في تمك المساحة الكبيرة تركيز لة بالتالي فان محاو 
حتى قدراتيا العسكرية  أوفئة الدول الصغيرة . دون مراعاة ليياكل بناءىا السياسي واالقتصادي , لتطبيقو عمى 

اقض المنطق مع الواقع الجيوسياسي سيصاب بالفشل الواضح نظرا لتنوتركيبة مكوناتيا الجغرافية والديموغرافية 
 . األميركيةلتحركات قوى الييمنة والنفوذ التاريخية منذ روما القديمة وحتى الواليات المتحدة 

مختمف وفي مناطق غير مأىولة بأسباب تدور نطق لذا كان من الميم البحث ولو بشكل مختصر عن م         
الدول دون سموكيات الدوافع والمحفزات التي تحرك  وليا لتفيم تمكبحتو يمكن قبقارية  أو في سياقات امبراطورية

بتمك حد ما  إلى أوربما القارية لمبحث عن السمطة والنفوذ والييمنة العابرة لحدودىا الوطنية , في سياقات شبيية 
متحرك نحو االمبريالي ل أودفعت القوى القارية عبر التاريخ االستعماري  أوالكبرى  اإلمبراطورياتالتي حركت 

                                                           
ترجمة : عدنان عباس علي ,  – كيةيراألمقديمة الى الواليات المتحدة منطق الهيمنة العالمية من روما ال – اإلمبراطوريةمونكلر ,  هيرفريد - 1

 33م. ص 1/2002, ط اإلستراتيجيةللبحوث والدراسات  اإلماراتمركز 
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والتوجيات . فمعل ىناك من رابط محتمل يجمع كل تمك المتناقضات والسياقات التي  األشكالبمختمف  األمام
التاريخية االستثنائية في القرن الحادي والعشرين لفيم واقع  األحداثبعض  أفرزتويطالعنا بيا النظام العالمي الذي 
من جية ,  لكسب القوة والنفوذ والسمطة  أحادييرة لمتحرك بشكل بالدول الصغتمك التحركات والدوافع المتعمقة 

 .أخرىولتفسير سر الديناميكية اليائمة التي تتميز بيا العالقات السياسية الدولية من جية 
 واألسبابالدوافع تمك ان نبحث في  في ىذه الدراسة الذاتية الموجزة عمى ضوء ما سبق سنحاول         

وىي دول  إقميمياتدفع بعض الدول الصغيرة  أوقبوليا منطقيا وعمميا . والتي يمكن ان تحفز والسموكيات الممكن 
دخول لم الدولية عمى رقعة الشطرنجوانفرادي  أحاديلمتحرك بشكل من العالم زمان  أومكان  أيفي دون القارية 

وغير ذلك القوة العسكرية  أوالمساحة الجغرافية  أوالسكان  إعدادفي صراعات وحروب مع دول ربما تفوقيا في 
غير القانونية بيدف امتالك مساحة  أولمتصرف بكل الطرق القانونية  أو. التقميدية لمقوة والسمطة  األدواتمن 

معينة من النفوذ والييمنة وحتى السيطرة خارج حدودىا الوطنية , في حالة مشابية جدا لتمك التصرفات 
 الدول الكبرى عبر التاريخ االنساني والسياسي . أو التي حركت االمبراطورياتوالسموكيات 

 : 80في القرن : السياسة الدولية وتحوالت القوة  أوال
القائمة عمى بداية كان من الضروري المرور ولو بشكل موجز عمى مجموعة تمك المتغيرات والتحوالت الدولية 

 األسبابتمك وتشكيل االثر في صناعة والذي بدوره كان لو ابمغ تشكيل وصناعة النظام العالمي الراىن.
في لمتحرك الكمية  أحجامياالصغيرة في تمك الدول بعض التي دفعت  ةالجيوسياسية والمحفزات السيكوسياسي

والصراعات في بيئة دولية يشوبيا االضطراب والفوضى  أحاديبشكل انفرادي والتصرف بشكل عديدة  أوقات
ساحة من الييمنة والنفوذ والسمطة والقوة العالمية. بالرغم من ضعف او قمة العابرة لمحدود الوطنية لمحصول عمى م

التقميدية المتعمقة بتحقيق تمك الطموحات ومن ثم المحافظة عمى تمك المكتسبات لدى تمك الدول  واألدواتالموارد 
مكانيات أدوات إلى, عمى اعتبار ان تمك المساعي تحتاج  ة وسياسية استثنائية جغرافية وديموغرافية وقوة عسكري وا 

 ال يمتمكيا في العادة سوى الدول الكبرى او القارية سواء كان ذلك في زمن الحرب او زمن السمم .
النظام ) حيث يتضح من النظرة األولية إلى تمك المتغيرات السياسة والتحوالت الجيوسياسية العالمية المعاصرة أن 

ىجين , يجمع بين أوىام القطب الواحد الذي ال زالت تشكمو  العالمي الراىن والدائب عمى التطور ىو نظام
الواليات المتحدة األميركية وقوتيا الراىنة عمى الخارطة الجيوسياسية العالمية وخياالت ثنائية القطب بين ىذه 

ة , األخيرة وروسيا بوتين التي ال زالت تحمل فوق كتفيا حقيبة اإلمبراطورية السوفيتية بكل ما تحتويو من قو 
وتحالفات فضفاضة سرعان ما تتغير بتغير المصالح الجيوسياسية وتكتالت اقتصادية وأمنية , وبروز قوى دولية 
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الباحثين عن مكانة ليم عمى رقعة الشطرنج الجيوسياسية العالمية سواء كانت في (1)نطمق عمييا بالمتنمرين الجدد
         (2)( الحدود اإلقميمية أو القارية أو حتى الدولية

بأنيا سمطة الحادي والعشرين فاصدق ما يمكن ان نصف بو السمطة والقوة في العقد الثاني من القرن )           
متعددة األبعاد ومبعثرة كثيرا بما ال يسمح بذلك النوع من قوة الجذب التي كانت تمارسيا مراكز االستقطاب القديمة 

لمتيديد والوعيد وعمميات عرض العضالت اآلنية والمساومات حول األطراف المييمنة , مع سيطرة النزوع  أو
قضايا أخرى من جية ثانية. كما ان الحمفاء واألصدقاء في ىذا النوع من األنظمة العالمية وفي وضع ومكان 

وزمان معين ىم أعداء وخصوم في مكان وزمان ووضع آخر , حيث عالقات الخصومة المتشكمة ستغمب عمى 
لف في العديد من القضايا من جية , وذلك بسبب العدد الكبير من الالعبين ونوعياتيم التي تجعل عالقات التحا

من النظام العالمي نظام فوضوي ومتناقض التركيب , سريع التقمبات والصدقات والعداوات , في ظل غياب 
 (3)( عوبةشركاء تحالف يعول عمييم , مما يجعل من تشكيل التحالفات وديمومتيا أمر بالغ الص

التعاون الدولي في قسم العموم السياسية بجامعة برانديزسيوم براون بانو سيكون من  أستاذىذا النظام الذي يصفو 
) نزوعا لمحرب , ليس بسبب العبيو ونوعياتيم وجراء تركيبتو التي عرفتيا البشرية الدولية  األنظمةاكثر 

المتناقضة جذريا مع االستقطاب فقط , بل الن سرعة تقمبات صداقاتو وعدواتو تجعل امر تشكيل التحالفات 
القائمة عمى قدر  األنظمةالمقنعة وديمومتيا امر بالغ الصعوبة , لذا فان احتمال ردع الحرب اقل ورودا مما في 

ان تستعد لمدفاع  إلىالمنفردة بحاجة  األممبر من االستقطاب , وفي غياب شركاء تحالف يعول عمييم , تبقى اك
 األمنية األسرةالتي تفرضيا العضوية في ىذه  األحادي, من قيود الحرك  األثناءعن نفسيا .متحررة في ىذه 

 (.4)تمك ( أوالدولية 
تمك المتغيرات االستثنائية الحاصمة في النظام الدولي والعالقات  عمى ضوء ذلك يمكن التأكيد عمى ان         

الالعبين  وأعدادكالمتغيرات الحاصمة عمى مستوى التحالفات والشركات  21والسياسات بين الدول في القرن 
ي الدوليين ونوعياتيم , وكذلك في ما يتعمق بجانب التحوالت عمى مستوى التطورات التكنولوجية والتسمح النوع

والمحفزات العامة التي تحرك طموحات  األسبابوجبيات الصراع مع دخول العالم االفتراضي . ىي احد ابرز 
                                                           

الخارطة الجيوسياسية لمقوى  –لمزيد من المعرفة حول مصطمح المتنمرين الجدد . انظر : محمد بن سعيد الفطيسي , نياية المركزية  - 1
-180لث , م , الفصل الثا1/2012الضامري لمنشر والتوزيع , سمطنة عمان/مسقط , ط –العالمية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 

253 
م  2016/سبتمبر/26( , المعيد المصري لمدراسات , بتاريخ 2020ـ 1800محمد بن سعيد الفطيسي ,  التاريخ الموجز لألنظمة القطبية ) - 2
 ,http://eipss-eg.org / 
/ ابريل / 27طن العمانية , بتاريخ ( , صحيفة الو Polyarchyمحمد بن سعيد الفطيسي , العالم عمى تخوم نظام حكم الكثرة ) البولياركي ـ  - 3

 http://alwatan.com/details/58067م , 2015
القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين , ترجمة : فاضل جتكر , شركة الحوار الثقافي , لبنان/  –سيوم براون , وىم التحكم  -4

 100م , ص 1/2004بيروت, ط
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لمقيام بتصرفات وسموكيات اقرب ما تكون لتمك التي تقوم  أخرىتمك الدول الصغيرة من جية ومخاوفيا من جية 
نفوذ وامتالك القوة والسمطة حتى في حالة والدول الكبرى في سبيل تحقيق الييمنة وكسب ال اإلمبراطورياتبيا 

واالستقرار العالمي عمى اعتبار ان حالة السمم ليست سوى نوع من المحددات لمعالقة بين الدول  واألمنالسالم 
 عمى اعتبار انو . أي السالم قضية سياسية .

ئة الدولية المعاصرة تحفز وتوجياتيا في البي أحجامياذلك ان تصرفات الدول نفسيا بمختمف  إلىيضاف         
الصراع والحرب  أدواتبشكل اكثر قوة سموكيات وتصرفات بعضيا البعض لممارسة المعبة السياسية عبر 

المتبادلة لمبحث عن النفوذ والسمطة نظرا لوجود الكثير من  األدوارالطبيعية , في عالقة متبادلة لمتحفيز وتشجيع 
س من الطموح الجامح والخوف الفاضح, وكذلك النزعات العصبية المحفزات المختمطة من مزيج غير متجان

, واذا كان ىذا صحيحا في الماضي فقد اصبح  األخرىواالستبدادية ) لذلك فان تصرف أي دولة يؤثر في الدول 
 االن واضحا جميا ويحس بو كل الناس تقريبا بسبب التطورات التي حدثت في الثورة االتصالية , والتأثير والتأثر

بين الدول اصبح كبيرا جدا , وىذا ما يسمى بالمفيوم السياسي بمنطق االعتمادية , والتي تعني ان ما تفعمو امو 
 (1)ما يؤثر في باقي االمم في النظام ذاتو (

 -دوافع ومحفزات الييمنة لدى الدول الصغيرة :: ثانيا
افرزتيا المتغيرات االستثنائية التي عصفت برقعة  واقع التحوالت السياسية المعاصرة التي بالتعمق في قراءة       

م . خصوصا تمك التي تتعمق بمفاىيم سياسية 2018 –م 2001الشطرنج الدولية خالل الفترة من العام 
وجيوسياسية كمفيوم القوة والسمطة والتوازنات والتحالفات او المنافسة الدولية عمى سبيل المثال ال الحصر , 

دون القارية والتي والمكانة التصرفات والسموكيات التي برزت عمى بعض الدول ذات القوة ومحاولة ربطيا بتمك 
يمكن ان ينتج عنيا بعض المنطق والعقالنية في تمك السموكيات والتصرفات التي  الدول الصغيرةاطمقنا عمييا ب

بعض تمك الدول الصغيرة عمى رقعة الشطرنج الدولية في ما يتعمق بقضايا الييمنة ومساعي امتالك القوة  تقوم بيا
التركيز عمى البحث االكاديمي في سياقات سياسية معاصرة بعيدا عن بدوره يفرض والسمطة والنفوذ . االمر الذي 

الديموغرافي . او منطقية النظريات  أوالجغرافي  مفاىيم ومنطق النفوذ االمبراطوري لنيل السمطة والقوة عبر الحجم
مع التأكيد عمى عدم وجود أي  التي ترتكز عمى التنافس ومنطق الييمنة والسمطة من وجية نظر اقتصادية بحتو.

 مانع يمكن ان يحول دون نظر تمك الدول عبر المبررات االخيرة بالطبع . 
ظريات الدارسة لظاىرة االمبريالية من وجية نظر سياسية يختمف ) فمغزى المنافسة الذي تدور حولو الن         

عن مغزى المنافسة الذي تركز عميو النظريات الدارسة لظاىرة االمبريالية من وجية نظر  –بيذا المعنى  -
اقتصادية , فالمقصود ىنا ليس منافسة راس المال عمى كسب االسواق ومجاالت االستثمار , بل المقصود 

ين الدول عمى كسب العظمة والنفوذ . وغني عن البيان ان المقارنة بين الكمفة والمنفعة بالمعنى المنافسة ب
                                                           

, ترجمة : ىشام عبداهلل , الدار  -نظرة عالمية  -. بنجيامباويل االبن , السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر جابرييل. ايو. الموند وجي  - 1
 44م , ص 1998/  1لمنشر والتوزيع , عمان / االردن , ط األىمية
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االقتصادي ليذه المقارنة , امر ليس من شان كبير ىنا . ان السعي لكسب المكانة المرموقة امر يفتح االبواب 
يكون حذرا من ان ينسب ىذه  ان –مع ىذا  –مشروعة عمى موضوعات وتوقعات غير عقالنية , بيد ان المرء 

الموضوعات والتوقعات الى دائرة االمور الالعقالنية , اي ان يحذر من االنزالق الى منظور ذلك الراي الذي 
 (1يقيس الكمفة والمنفعة من خالل العائد االقتصادي ()

ن , وخصوصا ما يتعمق لذا ومن اجل تفسير مستقبل كل تمك المتغيرات الحاصمة في النظام الدولي الراى        
منيا بقضايا توازن القوى الدولية والتغيير في ىياكل البناء السياسي ومنظومة العالقات والسياسات الدولية  

)مع ذلك فان ىناك أشياء ذات االختصاص يمكن االستناد عمييا في ىذا السياق .و وضعت العديد من النظريات
أشياء أخرى يمكن فيميا ويمكن ان تتغير بصورة أكثر عممية , فضال ال نستطيع ان نقدم تصورنا حوليا , وىناك 

عن التغيرات في التقنيات الموجودة في التنظيم والبناء السياسي , وىناك بالفعل تتربص نياية النظرية لمصمحة 
دارة ىذه العوامل التي تؤدي  يو بالسياسة نشوء تمك العالقات , وىي ما يطمق عم إلىنظريات العالقات الدولية , وا 

السياسة بين األمم , كما يحمو لمبعض تسميتيا , وىذه العالقات إما ان تكون سمبية , عن طريق  أوالدولية 
عبر تكتالت  أوعبر تفاىمات سياسية ودبموماسية ناعمة ,  -االحتالل والحروب , او عالقات ايجابية , 

غير ذلك , إال أنيا وفي نياية المطاف البد  أوادية االقتص أووتحالفات تنقسم وتتالقى عمى المصالح السياسية 
 (2ان ترتكز عمى قيم ومبادئ ونظريات العالقات الدولية()

التخاذ بناء عمى ذلك يمكن القول ان من ابرز االسباب والمحفزات والدوافع التي تحرك الدول الصغيرة          
استعمارية ىادفة لمتوسع  أوتحالفات قومية  أوكات عبر الدخول في شرا أو أحاديالتحرك بشكل قرارات وتوجيات 

 -التالية : األسبابوبسط النفوذ والييمنة ىي 
 النزعة الطبيعية والغرائزية لمتوسع واالستعمار وامتالك القوة والسمطة والنفوذ  -1
 وجود زعامات سياسية دكتاتورية متسمطة عمى قمة اليرم السياسي لتمك الدول -2
 عة المتعصبة والمتطرفة لمقومية السياسية والتاريخيةاستفحال النز  -3
 الشعور بالخوف . او البحث عن االمن والثقة   -4
 التغيرات المتسارعة في سياسات المصالح الدولية  -5
 الثراء والثروة المتزايدة لدى تمك الدول   -6
 :والغرائزية  النزعة الطبيعية  -1

التي يمكن ان تدفع بعض الدول الصغيرة الى الرغبة في التوسع والبحث عن الييمنة.  األسبابمن ابرز          
تمك النزعة الغرائزية المتالك السمطة والنفوذ حتى وان كان ذلك عمى حساب االخرين وبغض النظر عن 

                                                           
  65-64مونكمر , االمبراطورية مرجع سابق . ص دفري ىير - 1
,  1ترجمة : خيري حماد , الدار القومية لمطباعة والنشر , ج –الصراع من اجل السمطان والسالم  –السياسية بين األمم ىانز مورجنتاو ,  -2

 68. ص م 1965بدون ط/ 
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وصا عندما التضحيات والثمن الذي يمكن ان يدفعو الطرفين والخسائر التي يمكن ان تنتج عن تمك النزعة , خص
التي تتيح ليا االنطالق في ىذا االتجاه , كالثروة والثراء , او القيادة  واألدواتتمتمك تمك الدول بعض الخصائص 

" دول  األوسطذات النزعة التوسعية عمى سبيل المثال ال الحصر , والتي نجدىا كنماذج في بعض دول  الشرق 
ظاىرة شاممة زمانا ومكانا . وان التجربة أقامت الدليل عمى صحة ) الصراع من اجل القوة يعد البترودوالر" فــ 

وجودىا كونيا حقيقة . وليس ثمة من يستطيع ان ينكر ان جميع الدول عمى اختالف أوضاعيا االجتماعية 
, قد التقت في جميع األزمنة  -وكذلك حجميا الجغرافي ومكانتيا الدولية الجيوسياسية  –واالقتصادية والسياسية 

 (1)األماكن عمى الصراع من اجل القوة (و 
عمى ضوء ذلك يمكن التأكيد عمى تمك النزعة الفطرية المتطرفة لمتوسع والسمطة وامتالك القوة وحب           

السيطرة . والتي تؤكد طبيعة السياسة الدولية من جية , وكذلك الطبيعة البشرية " القيادة الحاكمة " التي تقود 
, تعد من ابرز المحركات والمحفزات الدافعة الستفحال  أخرىمن تمك السياسة الدولية من جية وتحرك تدير جزء 

 األخرالسيطرة عمى الطرف  األطرافنزعة السيطرة وحب التوسع والرغبة في امتالك القوة والسمطة . فمحاولة احد 
. وبطريقة ال يمكن التخمص  , وحب السيطرة ىذه , كما ىو معروف ممصقة بالطبيعة االنسانية بصورة جذرية

والفكاك من براثنيا وقيودىا النفسية والعقمية بسيولة بالرغم من تقدم وعي المجتمعات وارتفاع مستوى الثقافة والتقدم 
 التكنولوجي والمعرفي .   

 السياسية: الزعامةطبيعة  -8
شخصية  إلىلقوة والسمطة تحتاج ال شك ان طموحات الييمنة والنفوذ , وكذلك الرغبة في امتالك ا          

استثنائية وقوية بغض النظر عن شرعية توجياتيا لتحريك قطع المعبة السياسية والعسكرية , خصوصا عندما 
مختمفة لممارسة تمك " المغامرة الغير  أدوات إلىتحتاج  أنيانتحدث عن دولة صغيرة في المنظومة الدولية . كما 

دولية مميئة بالفوضى واالضطراب والعنف والتدخالت الغير مبررة في شؤون في بيئة  األمرشرعية " في غالب 
و..الخ , حيث التحدي سيكون اكثر صعوبة ومخاطرة  األمنيواالحتواء  اإلنسانياالخرين تحت شعارات التدخل 

فوذ نادي السمطة والقوة بمبررات ن إلىقارية لن تقبل بسيولة دخول عضو جديد  أخرى في ظل وجود قوى كبرى و
 تتقاسم معيا النتائج والمصالح المختمفة . أوعبر منافذىا السياسية ,  أوومسوغات ىيمنة لم تعبر من خالليا 

رئيس دولة ديكتاتوري مسيطر ليمارس ىذه المغامرة السياسية  أوفيكفي ان يظير زعم قومي متعصب          
, وان كان ذلك من  أفكارىملمسيطرة عمى  أو لتيييج الجماىير إنسانية أو امنيوتحت شعارات قومية ومبررات 

خالل شرعية قاىرة وجماىير مقيورة . لذا فان من ابرز الصفات التي يمكن ان يتصف بيا ىذا النوع من القيادات 
 إال, صفة الرئيس المتسمط االوتوقراطي المثير لمقالقل والمييج السياسي .وفي نياية المطاف ليست السياسية ) 

واالزدىار , وقد  األمنالنيائية مثل  أىدافياوالفوري ميما كانت  األولمطان , فالسمطان ىو ىدفيا صراع عمى الس
يحددون اىدافيم في مثل دينية وفمسفية واقتصادية واجتماعية , وقد يأممون في تحقيق ىذه المثل عن طريق قواىا 

                                                           
 60ىانز .جي. مورجنتاو , المرجع السابق . ص  -1
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بوسائل ال سياسية مثل التعاون  األىدافذه عن طريق المبادئ الدينية ....... وقد يحاولون تحقيق ى أوالذاتية 
  (1)المنظمات الدولية ( أو,  األخرى التقني مع االمم

"  أحجاميا و أشكالياالرئاسة السياسية في تمك الدول بمختمف  أوالذي يفترض بدوره ان لمزعامة  األمر
صغيرة " دور بارز ورئيسي في بناء وتكوين نزعة الييمنة والنفوذ  امبراطوريات مركزية , قوى قارية , دول اقميمية

في عمق البناء السياسي والتكوين االيديولوجي لمتوجو التوسعي وطموحات القوة والسمطة وان ) لممسؤولين 
 ذاك , لمرد عمى تحد معين , أو األسموبالمختمفة ىذا  األساليبالسياسيين حرية واسعة في ان يختاروا من بين 

ي معينين تبعة السياسة الت أشخاصاالذي ينطمق منو اغمب النقاد حين يحممون  األساسوتشكل ىذه الفرضية 
فيابرماس ايضا يرى ان الواليات المتحدة كانت عند انتياء الصراع بين   كيةير تنتيجيا الواليات المتحدة االم
 إلىمى المتبقية وحدىا في العالم , ظوى العتواجو خيارين : فأما ان تعود الق –المعسكرين : الشرقي والغربي 

دورىا القيادي الممتزم بموائح القانون الدولي , او ان تنيض بالدور االمبراطوري الذي يمعبو المسيطر الصالح 
 -بمنأى عن القانون الدولي , ومن ثم فان تفضيل الواليات المتحدة انتياج الخيار المذكور اخيرا , امر يعود 

ذلك التأثير الذي يمارسو عمى ادارة بوش مستشارون ينتمون  إلى–ابرماس عمى وجو الخصوص بحسب ما يرى ى
  (2)الى جماعة المحافظين الجدد (

 : النزعة القومية تطرف -3
جادل الكثير من المنظرين في الغرب والشرق عمى ان التقدم التكنموجي والحضاري وتطور وعي            

والثورة المعرفية والمعموماتية سيساىم كثيرا في تراجع نزعة التطرف والتعصب القومي المجتمعات في ظل العولمة 
والرغبة في الييمنة والصراع بين الدول بناء عمى تمك المحفزات االيديولوجية .ومن امثمةاولئك المفكرين فرنسيس 

وتضعف متى ما نزعت مخالب  فوكوياما الذي يؤكد ذلك بقولو ان ) االساس القومي لإلمبريالية والحروب ستيتز
 (3)القومية واسبغ عمييا ثوب الحداثة , وقبمت كل قومية ان تكون ليا مكانة مساوية لمقوميات االخرى (

اال ان ما يتضح من خالل العديد من المعطيات الراىنة , ان النزعة القومية ال زالت متجذرة في اعماق الشعوب 
بمخاطر ىذه النزعة وانعكاساتيا عمى االمن واالستقرار العالمي , وبمعنى وتوجيات الدول بالرغم من تقدم وعييا 

اخر . ان النزعة القومية لم تتراجع ابدا منذ ارساء مبادئ سيادة الدول . بل ان كل ما حصل ىو انيا تمبست ثوب 
غالل تمك الموارد معاصر , يكسوه التقدم المعرفي والتكنولوجي . ما فاقم االمر وجعمو اكثر عنف وتطرف عبر است

 الحديثة في تطوير النزعة القومية .

                                                           
,  1خيري حماد , الدار القومية لمطباعة والنشر , جترجمة :  –الصراع من اجل السمطان والسالم  –السياسية بين األمم ىانز مورجنتاو ,  - 1

 53م, ص 1965بدون ط/ 
 41-40ىيرفريدمونكمر , االمبراطورية مرجع سابق . ص  - 2
م , ص 1/1993فرانسيس فوكوياما , نياية التاريخ , ترجمة : حسين احمد امين , مركز االىرام لمترجمة والنشر , القاىرة / مصر  ط - 3
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ذلك ايرلتيمفورد من ان مصادر عدم االستقرار في القرن الحادي والعشرين ستشتمل عمى  إلىوكما يشير           
العديد من المخاطر السياسية واالقتصادية , مثل ) التفاوت االقتصادي والصراعات العرقية والدينية والقومية 

 األساليباحد  –الذي يشمل تجارة المخدرات  –شل الديموقراطية في بعض الدول , وسيكون النشاط االجراميوف
المستخدمة لتعويض الفجوة الواضحة والمتسعة دوما بين االغنياء والفقراء ...... كما ان االستقرار الدولي سيواجو 

تحديا من الحركات االنفصالية والمتمردة . وسيكون الدافع في ىذه الصراعات ىو النزعة القومية والعرقية  ايضا
مكان  أيوالمعتقدات الدينية , ويمكن ان تتجسد مشكمة تقع في ركن قصي من العالم في شكل حادثة ارىابية في 

ا جميعا , سواء كانت تمك المنطقة ىي الشيشان , وبيذا المفيوم فان مستقبل اي منطقة في العالم سيحدد مستقبمن
 . (1)البمقان ( أولبنان  أوفمسطين  أو

وبتصوري يمكن التأكيد عمى تراجع المركزية االميركية في النظام العالمي المتشكل واتجاه ىذا               
ما يطمق عميو بنظام حكم الكثرة . كذلك ارتفاع سقف الصراعات السياسية والجيوسياسية وما سيتبعيا  إلى االخير

من مازق خطير في توازن القوة .والقوى الدولية المتشكمة , ووالدة ما يطمق عميو بالقوى المتمردة عمى النظام 
ييا النزعة القومية والدينية , ما سيرفع الدولي , وتوجو النظام العالمي المتشكل نحو صراعات وحروب يغمب عم

من مخاوف تفتيت وتقسيم العديد من الدول نحو دويالت صغيرة ذات مصالح متضاربة , ما يمكن ان يرفع من 
 سقف الصراعات بينيا . 

 كذلك ومما يتوقع ان يؤثر عمى البيئة االمنية خالل السنوات القادمة ذلك التحول المتسارع في جانب          
العولمة والتطورات التكنولوجية وثورة المعمومات , ما سيغير من طبيعة وشكل الدولة التقميدية الى ما يطمق عميو 

بالدولة االفتراضية والمواطن العالمي , وما سيصاحب ذلك التغيير من شعور االنظمة السياسية والحكومات 
ية ال تخضع لمجغرافيا السياسية بقدر ما تسيرىا بفقدان قدرتيا عمى التحكم والسيطرة عمى بيئة سياسية وامن

 الجغرافيا االفتراضية .      
وبالتالي فان ) الضغوط المتولدة عن االتساع في حجم امكانيات الدولة في القوة القومية ىي التي تستطيع         

كما انيا تكشف لنا عن طبيعة  ان تفسر لنا سر الديناميكية اليائمة التي تتميز بيا العالقات السياسية الدولية ,
حدوث العدوان ووقوع الحرب في المجتمع الدولي , ولعل ىذا ىو ما دعا الكثيرين من  إلىالتي تؤدي  األسباب

ال تخرج عن  أنياواحدة وىي  أساسيةحقيقة  إلىان يجردوا ىذه العالقات ويردوىا  إلىخبراء العالقات الدولية 
العالم من خاللو عائدا االمر الذي يبدو معو ان )  (2)ى وال شي غير ذلك (سياسات قو  أوكونيا صراعات قوى 

النظام التقميدي القائم عمى الدول القومية والسيادية . اال ان فوضى النظام التقميدي كان بالمقارنة مستقرا .  إلى
ام بمدانيم بتحالفات معينة فقادة االوطان كانوا عموما قادرين عمى التحكم بما يجري داخل حدود ادارتيم وعمى الز 

                                                           
يمفورد , الحرب في القرن الحادي والعشرين , نقال عن كتاب : ىكذا يصنع المستقبل , مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ايرلت - 1

 172-171م , 1/2001, ابوظبي/االمارات , ط
 136م , ص 1978( / 237محمد عزيز شكري .االحالف والتكتالت في السياسة العالمية , سمسمة عالم المعرفة , رقم ) - 2
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نظام حكم الكثرة فثمة  –التعددية القطبية الفضفاضة وكذلك  –بغية التصدي لقوة خصوميم . اما في عالم نظام 
عددا اكبر بكثير من )الحبائل السائبة( المتروكة عمى الغارب ) حرفيا ومجازيا ( القادرة وحدىا عمى احداث 

 (1)ار الحكومات جنبا الى جنب مع الترتيبات الخاصة بالسالم واالمن الدوليين(الفوضى في النظام . ناسفة باستقر 
 البحث عن االمن والثقة :  -4

العسكري  أونتيجة الضعف السياسي  أوتدخل القوى الكبرى  أواالعتقاد السائد ان الخوف من ىيمنة             
تبحث ليا  أوى الوراء , اختالل موازين القوى الدولية وحدىا قد تجعل بالمطمق بعض الدول الصغيرة تتراجع ال أو

حد ما مع  إلىعن قوة اكبر لالختباء خمفيا ىو اعتقاد خاطئ بدرجة كبيرة , حيث يمكن ان يكون ذلك صحيح 
إيجاد نوع من التوازن بين القوى .  -حاولت - ) الالعبة عمى الساحة بصورة مستمرةفالقوى  األخرىبعض الدول 

سواء كان ىذا التوازن بين مجموعة من القوى كما شيدناىا في القرن الثامن والتاسع عشر , ام بين قوتين كبيرتين 
كما كان الحال في القرن العشرين بين الكتمتين الشرقية والغربية , وتحاول قوى أخرى موجودة ان تخبئ نفسيا 

 .(2)وتين وتدخل في تحالف مصيري معيا (وراء إحدى الق
بتوسع مصالحيا السياسية عندما تصبح غير  األممان تقوم )  أخرىكما انو ليس بالضرورة من ناحية         

يتناقض بشدة مع الواقعية التقميدية , فعمى حين تمح النظرية الثانية الى ان  -اال ان ذلك  -امنة بصورة متزايدة , 
يجة الثقة , او عمى االقل تتوسع بسبب حاجتيا الى زيادة الموارد , فان االول تسمم بان الدول الدول تتوسع نت

, فان الدول تتوسع ألنيا تستطيع ذلك , اما  ةتتسع بدافع الخوف والعصبية , وبالنسبة لدعاة الواقعية التقميدي
 (3)بالنسبة لدعاة الواقعية الدفاعية فإنيا تتوسع ألنيا مجبرة عمى ذلك (

عمى ضوء ذلك يمكن التأكيد عمى ان ارتفاع ثقة بعض الدول في نفسيا نتيجة تكدس الثروة والمال , او بسبب 
بعض الدول نتيجة تبادل المصالح او تقاسميا ,   تشراكات دولية تتقيد معيا الدول االخرى بالصمت عمى تجاوزا

ندما يتزعميا رؤساء دكتاتوريين او تسمطيين او بسبب بحثيا عن مسوغات االمن ومبررات االستقرار خصوصا ع
او يحممون عقدة الرغبة في السمطة والييمنة والسيطرة , فان تمك الدول الصغيرة قد تتحرك بشكل احادي في 

طريق الييمنة والرغبة في النفوذ . سواء كان تحقيق ذلك عبر الييمنة الجغرافية او من خالل السيطرة عمى منابع 
 لسياسية او االقتصادية في الدولة المييمن عمييا . القوة والسمطة ا

يضاف الى ذلك وجود تمك العوامل الدولية المحفزة اصال عمى التحرك االحادي حتى وان كان ذلك            
من قبل دول صغيرة الحجم , قد يجد البعض انو من االستحالة ان تممك الجرأة والثقة عمى القيام بمثل ىذه 

يرة , اال ان ما حدث ىو العكس من ذلك , فارتفاع سقف تمك المخاوف التي تحيط بتمك الدول التصرفات الخط
                                                           

 78م . ص 1/2004القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين , ترجمة فاضل جتكر , ظ –سيوم براون , وىم التحكم  -1
ىنري كيسنجر , الدبموماسية من الحرب الباردة حتى يومنا ىذا , ترجمة : مالك فاضل , دار األىمية لمنشر والتوزيع , األردن / عمان ,  -2
 535م . ص 1/1995ط
 19/ بدون تاريخ, ص 2فؤاد زكريا , االنسان والحضارة في العصر الصناعي , مركز كتب الشرق االوسط , ط - 3
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الصغيرة جراء وجود تمك السمات المميزة لمسياسات العالمية المعاصرة كسرعة تقمب الصداقات والعداوات , 
بو تمك الدول عمى  يضاف الى ذلك رسوخ واقع صعوبة استنفار ردود منسقة عمى العدوان الذي يمكن ان تقوم

بقية اعضاء المنظومة الدولية , وفي العادة تكون اغمب االعتداءات عمى تمك الدول في ذات النطاق االقميمي ىو 
في حقيقة االمر ما جعل تمك الدول الصغيرة التي يقودىا رؤساء دكتاتوريين او سمطويين او مرضى بعقدة 

حادي , او القيام بتصرفات احادية دون حساب ألي اعتبارات السيطرة وحب النفوذ والييمنة بالتحرك بشكل ا
 قانونية او شرعية .

جممة تمك التحوالت والتوجيات الكبرى  ) الدول واالمم في مثل ىذا النظام ان تكون مستعدة  وال زالت          
سائدا في التكتالت  لحماية نفسيا . دون اىمال حمحمة القيود المفروضة عمى العمل االحادي المفترض ان يكون

االمنية ذوات االطراف المتعددة في ان معا . والذي قد يبدو العالم من خاللو عائدا الى النظام التقميدي القائم عمى 
الدول القومية والسيادية . اال ان فوضى النظام التقميدي كان بالمقارنة مستقرا . فقادة االوطان كانوا عموما قادرين 

ي داخل حدود ادارتيم وعمى الزام بمدانيم بتحالفات معينة بغية التصدي لقوة خصوميم . اما عمى التحكم بما يجر 
نظام حكم الكثرة فثمة عددا اكبر بكثير من )الحبائل  –التعددية القطبية الفضفاضة وكذلك  –في عالم نظام 

وضى في النظام . ناسفة باستقرار السائبة( المتروكة عمى الغارب ) حرفيا ومجازيا ( القادرة وحدىا عمى احداث الف
 (1)الحكومات جنبا الى جنب مع الترتيبات الخاصة بالسالم واالمن الدوليين(

تغري الدول  -يمكن ان  -عمى ضوء ذلك يمكن التأكيد عمى ان وجود بيئة دولية ) شديدة االنغالق         
فضال عن ان ىذه الحروب الدولية واالىمية الناتجة  والجماعات العرقية والدينية والقومية بتحقيق مطالبيا بالقوة ,

جيوبوليتيكية كبيرة بنظر الواليات المتحدة االميركية وال سيما في  عن تمك الحروب ىي في مناطق ذات اىمية
 أخرى ماكن أمنطقتي الخميج وبحر قزوين الغنيتين  , مما يوفر فرص لعمميات قوة استعراضية بالنفط كما في 

    (  2)( –الكتمة اليابانية االوراسية –افة العريضة لمحدود الجنوبية عمى امتداد الح
 : تغيرات المصالح الدولية-5

تدفع بعض الدول الصغيرة لمبحث عن القوة والنفوذ والييمنة ىو ردة فعميا عمى  من ابرز المحفزات التي يمكن ان
التغيرات الحاصمة في المصالح الدولية وكذلك بسبب وجود قوى قريبة منيا سواء كانت كبرى او قارية او حتى 

اف نفوذ غيرىا مشابية ليا تسعى لتوسيع دائرة مصالحيا من جية , وكذلك لتغيير التوازنات السياسية عبر اضع
من جية اخرى . ما يرفع من سقف مخاوفيا من طموحات تمك الدول , والتي يمكن ان تصل الى حدودىا يوما 

ما . االمر الذي يؤدي بدوره الى ردة فعل طبيعية عمى مساعي جيرانيا عبر طموحات واىداف استراتيجية متوازية 
 مصالح السياسية لصالحيا., تحفزىا لمتحرك االحادي لتغيير تمك التوازنات وال
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) ثالث سياسات دولية نموذجية تتصل وتتماثل مع ىذه األشكال وبالتالي يمكن التأكيد عمى وجود           
الثالثة االنموذجية من السياسة , فالدولة التي تميل سياساتيا الخارجية الى االحتفاظ بالسمطان دون أي رغبة في 

القوة والسمطان , تسير عمى سياسة الحفاظ عمى الوضع الراىن , والدولة  إعادة توزيعو لمصمحتيا في أوضاع
التي تيدف سياستيا الخارجية تبدال لمصمحتيا في أوضاع القوة والسمطان تسير عمى سياسة استعمارية , أما 

زيادتو  الدولة التي تنشر سياستيا الخارجية عن طريق عرض ما تممكو من قوة وسمطان إما بقصد االحتفاظ بو او
 (1), فتسير عمى طريق إظيار الميابة (

لمسياسة الدولية ىي ذات طبيعة مؤقتة , وبمعنى آخر بأنيا  ان ىذه الصور الثالث االنموذجية الى االشارةمع 
قابمة لمتغيير والتقمب والصقل والغربمة مع الوقت نظرا لتأثرىا بالعديد من التحوالت والمتغيرات المتزايدة في ىياكل 

البيئة الدولية  البناء السياسي العالمي وطبيعة العالقات الدولية , وبمعنى آخر , ان فيم الوضع المستقبمي لطبيعة
, يجب ان يبدأ باالعتراف بان االضطرابات الحاصمة اليوم في ىياكل البناء السياسي وطبيعة العالقات الدولية 

بين الدول وان كانت كما اشرنا بأنيا ذات طبيعة مؤقتة ما يدل عمى تحول حتمي لمنظام الدولي ناتج عن حدوث 
ركين األساسيين فيو , خصوصا تمك الدول التي يمكن ان نطمق عمييا تغيرات في البنية الداخمية لكثير من المشا

 (2)بالمتنمرين الجدد عمى رقعة الشطرنج الدولية 
فما يشاىد جميا عمى تصاعد وتيرة التحركات االحادية لبعض الدول ذات االحجام دون القارية , وكذلك         

لمطامح , يجد انيا تدور في فمك نفس الرغبة المعنوية في عمى منطقية تمك االسباب التي تدفعيا وتحفزىا لتمك ا
العظمة والنفوذ والييمنة المشابية لطموحات اإلمبراطوريات الكبرى والقوى الدولية ذات االحجام القارية رغم انعدام 

 االوراق التقميدية الرابحة لدييا لمثل ىذا النوع من السموكيات والتصرفات .
كن تحديد قوة الدولة من خالل طبيعة سياساتيا وتوجياتيا الخارجية وشكل عالقاتيا يمعمى ضوء ذلك          

التعرف عمى حمفائيا وأعداءىا , يضاف الى ذلك مدى قدرتيا عمى تحويل موارد تمك القوة  عبرالدولية وذلك 
اسية صمبة او موارد والتأثير الى قوة متحققة وليس مجرد توجيات وسياسات سواء كانت موارد تمك القوة موارد سي

ناعمة , وذلك عن ) طريق معرفة المحصمة النيائية لمتأثير الذي تمارسو في الدول األخرى , بيدف امتالك مزيد 
من الموارد. كما تتعامل المدرسة الواقعية مع العالقات الدولية, عمي أنيا صراع, اليدف منو تعظيم ما تمتمكو 

قوى الالعبة عمى الساحة بصورة مستمرة إيجاد نوع من التوازن بين القوى . تحاول ) ال حيث (3)الدولة من قوة ( 
سواء كان ىذا التوازن بين مجموعة من القوى كما شيدناىا في القرن الثامن والتاسع عشر , ام بين قوتين كبيرتين 

                                                           
 68, ص  1ىانز مورجنتاو , السياسة بين األمم , مرجع سابق . ج -1
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دة ان تخبئ نفسيا كما كان الحال في القرن العشرين بين الكتمتين الشرقية والغربية , وتحاول قوى أخرى موجو 
 (.1)وراء إحدى القوتين وتدخل في تحالف مصيري معيا (

أستاذ العموم السياسية وعضوا ىيئة التدريس في كل من جامعة كاليفورنيا في بركمي و  وبحسب تعبير كينث والتز
) األصدقاء واألعداء عمى حد سواء  -جامعة كولومبيا و احد أبرز العمماء في مجال العالقات الدولية فان :

أي أنيم سيعممون معا  سوف يتصرفون كما تصرفت البمدان دائما إزاء تعرضيا لتفوق احدىا او التيديد بتفوقو :
 (.2)عمى تصحيح الميزان , فالحالة الراىنة لمسياسة الدولية غير طبيعية (

  :الثراء والثروة – 6
ال يعني تركيز ىذه الدراسة عمى تمك المحفزات التي تدور في سياق وجية النظر السياسية او تنبع من        

مختمف مخرجاتيا كالثراء والثروة وارتفاع موازنات الدول المالية العالقات الدولية بعيدا عن الدوافع االقتصادية ب
نتيجة وجود الكثير من مصادر الدخل القومي . لمحاوالت الدول الصغيرة لتوسيع دائرة نفوذىا وىيمنتيا االقميمية . 

ى العكس , بل عم او البحث عن مصادر القوة والسمطة . ان االقتصاد ليس من مبررات الييمنة لمدول الصغيرة
من ذلك , فإىمال المحفز االقتصادي يجعمنا نخسر ابرز المسوغات السياسية لتمك الدول , مع التأكيد عمى فوارق 

) كل ما تطورت الدولة من الناحية االقتصادية القوة االقتصادية بين فئات الدول سالفة الذكر , فمن المؤكد بانو 
  (3)مسوغات سياسية لمخضوع والييمنة عمى االخرين ( فإنيا ستحاول ايجاد

بالتالي فان التطورات االقتصادية وارتفاع معدل النمو االقتصادي لتمك الدول يعد احد ابرز المسوغات           
 السياسية لتأكيد منطق الييمنة واالستعمار ومحاوالت امتالك القوة والنفوذ , ويظير ذلك جميا اليوم في بعض دول
الشرق االوسط , االمر الذي يؤثر بدوره وبصورة كبيرة في توازن القوى  الداخمية والخارجية , وىو ما تدركو تمام 
االدراك تمك الدول التي تتحرك اليوم بشكل احادي في ىذا االتجاه , او عبر شراكات ثنائية او تحالفات فضفاضة 

في أي دراسة او تحميل في سياسة توازن القوى الدولية  او محكمة ,  لذلك ال يجب ان نيمل الجانب االقتصادي
.كما انيا ومن جية اخرى تعمم ان )الحقيقة البدييية عمى المدى الطويل , ان االمم ذات الثراء المتزايد يكون ليا 

طا نفوذ عالمي متزايد , ولكن طبيعة صعودىا واالطار الزمني الذي يتم خاللو والمناطق والقضايا التي تصبح نقا
 (4)مضيئة . كل ىذه االمور تبقى غامضة (

عمى ضوء ذلك فان ) فالبمدان وحيثما ادركت ان قدرتيا االنتاجية قد تعاظمت , بات ليا االمر يسيرا ان         
تتحمل اعباءاالنفاق عمى تسميح واسع النطاق في عصر السمم وان تحافظ عمى جيش جرار واساطيل ضخمة 

                                                           
 535الدبموماسية من الحرب الباردة حتى يومنا ىذا , مرجع سابق . ص ىنري كيسنجر ,  -1
 56-55م / ص 2000كينث والتز , العولمة والقوة األميركية , ذي ناشيونال انترست ,  -2
/لبنان , دار المعرفة , بيروت –دراسة تحميمية نقدية  -د. كامران احمد محمد امين و السياسة الدولية في ضوء فمسفة الحضارة ,  - 3
 466م . ص 1/2009ط
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ايام الحرب , ولكن الثروة سالح لدعم القوة العسكرية , والقوة العسكرية نفسيا تصبح ثروة  تأتييا بالذي تحتاجو في
مكتنزة وتتيح الحصول عمى الثروة وحمايتيا , فمو خصصت الدولة نسبة كبيرة من مصادرىا ألغراض عسكرية 

المدى البعيد , ستمقى فحسب بدال عن توظيفيا ألغراض خمق الثروة وتنميتيا وخطت لنفسيا طريق التداعي عمى 
الدولة بنفسيا في خطر توسعيا االستراتيجي المفرط , أي احتالليا لمناطق شاسعة , او ولوجيا حروبا باىضو 

الثمن , لو رجحت كفة االنفاق اليائل مثل التوسع الخارجي والفائدة المرجوة منو , وتمك مصيبة تزداد حدة عندما 
قتصادي النسبي ..... ويبين لنا التاريخ خالل القرن السادس عشر ترابطا داال تدخل تمك الدولة مرحمة االنييار اال

 (1)عمى المدى البعيد بين االنتاج ونمو الموارد من جية وبين القوة العسكرية من جية اخرى (
 نتائج وخالصة الدراسة :: ثالثا

االسباب والمحفزات والدوافع التي يمكن ان من ابرز النتائج التي توصمت الييا الدارسة حول منطقية           
تحرك بعض الدول الصغيرة في المنظومة الدولية لمقيام بسموكيات وتصرفات تدل عمى مساعي الييمنة والطموح 

 لمنفوذ والبحث عن القوة والسمطة التالي :
وجية نظر سياسية يختمف  مفيوم المنافسة والنفوذ الذي تدور حولو النظريات الدارسة لظاىرة االمبريالية من -1

عن مغزى المنافسة الذي تركز عميو النظريات الدارسة لظاىرة االمبريالية من وجية نظر اقتصادية , فالمقصود 
ىنا ليس منافسة راس المال عمى كسب االسواق ومجاالت االستثمار , بل المقصود المنافسة بين الدول عمى 

عمى دور جانب االقتصاد والثروة والثراء كمحفز لمتوسع والييمنة حتى  . رغم ضرورة التأكيدكسب العظمة والنفوذ 
 لدى الدول الصغيرة .

ان مساعي الييمنة والبحث عن النفوذ والقوة ال يقتصر عمى الدول الكبرى , فحتى تمك الدول الصغيرة عمى  -2
والنفوذ والسعي المتالك  رقعة الشطرنج الدولية قد تتحرك في زمان ومكان معين لمبحث عن طموحات الييمنة

 القوة والسمطة عبر تحرك احادياو شركات مع دول تتقاسم معيا الطموح االستعماري والفكر التوسعي 
تختمف االحجام الجغرافية ومستوى القوة والسمطة والنفوذ بين كل من الدول الكبرى وتمك القارية والدول  -3

قد تشترك في بعض المحفزات والدوافع اليادفة لمنفوذ والطموح بالييمنة والسعي لنيل المكانة  الصغيرة , االانيا
 الدولية عبر الحصول عمى القوة والسمطة 

المتغيرات الدولية والتحوالت الجيوسياسية المعاصرة في النظام العالمي الراىن " نظام حكم الكثرة " ساىمت  -4
سباب الجيوسياسية والمحفزات السيكوسياسية التي دفعت بعض تمك الدول كثيرا في صناعة وتشكيل تمك اال

الصغيرة في احجاميا الكمية لمتحرك في اوقات عديدة بشكل انفرادي والتصرف بشكل احادي في بيئة دولية يشوبيا 
مطة والقوة االضطراب والفوضى والصراعات العابرة لمحدود الوطنية لمحصول عمى مساحة من الييمنة والنفوذ والس

 العالمية .
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الصراع من اجل القوة يعد ظاىرة شاممة زمانا ومكانا . وان التجربة أقامت الدليل عمى صحة وجودىا كونيا  -5
حقيقة . وليس ثمة من يستطيع ان ينكر ان جميع الدول عمى اختالف أوضاعيا االجتماعية واالقتصادية 

, قد التقت في جميع األزمنة واألماكن عمى  -لدولية الجيوسياسية وكذلك حجميا الجغرافي ومكانتيا ا –والسياسية 
 .الصراع من اجل القوة والبحث عن السمطة والنفوذ والييمنة 

الزعامات السياسية المتطرفة والتي تمتمك تمك النزعة الفطرية لمييمنة والسمطة والقوة تعد من ابرز الدوافع  -6
الصغيرة لمتحرك بشكل احادي  لمبحث عن منابع القوة والنفوذ , ولو  المحفزة التي يمكن ان تحرك بعض الدول

 .كان ذلك في مواجية النظام العالمي والقانون الدولي 
الضغوط المتولدة عن االتساع في حجم امكانيات الدولة في القوة القومية تكشف لنا عن طبيعة بعض  -7

 .المجتمع الدولي االسباب التي تؤدي الى حدوث العدوان ووقوع الحرب في 
النزعة القومية المتعصبة تشكل احد ابرز االسباب المعاصرة لتحرك الدول الصغيرة نحو البحث عن منافذ  -8

 الييمنة وتوسع دائرة القوة والنفوذ والسمطة بمختمف اشكاليا المادية والمعنوية 
ير امنة بصورة متزايدة , اي نتيجة توسع بعض الدول ذات النزعة لمييمنة مصالحيا السياسية عندما تصبح غ -9

الخوف وربما العصبية . كما انيا تتوسع نتيجة الثقة , او عمى االقل تتوسع بسبب حاجتيا الى زيادة الموارد , اما 
 بعضيا االخر فتحاول التوسع ألنيا تستطيع ذلك او ألنيا مجبرة عمى ذلك 

يات االمنية والعسكرية وكذلك التغيرات الحاصمة في تعد ردود الفعل الدولية عمى بعض السياسات والتوج -10
صغيرة لمسعي نحو التحرك االحادياو عبر شراكات الالمصالح الدولية من ابرز االسباب المحركة والمحفزة لمدول 

 .لمبحث عن السمطة والقوة والنفوذ
الييمنة وحب السمطة والنفوذ الثروة والثراء الفاحش لدى بعض الدول الصغيرة من ابرز محفزات ارتفاع نزعة  -11
. 

كل ما تطورت الدولة من الناحية االقتصادية فإنيا ستحاول ايجاد مسوغات سياسية لمخضوع والييمنة عمى  -12
 . األخرين
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وأثرها عمى صحة العممية  المتعمقة باالنتخابات ةالعضويوالقوانين  قوانينالرقابة عمى دستورية ال
 في الجزائر االنتخابية

Control of the constitutionality of laws and organic laws related to 
elections and its effect on the validity of the electoral process in Algeria 

 

 بومصباح كوسيمة

 حقوق بن يوسف بن خدةكمية ال باحث في الدكتوراه

 الجزائر  ،1جامعة الجزائر 
 boumesbahkoussailaanis@yahoo.fr 

 :الممخص
عمى رأسيا الرقابة عمى دستورية القوانين و إن لممجمس الدستوري الجزائري عدة صالحيات خوليا لو المؤسس الدستوري بموجب أحكام الدستور،    

والمجمس الدستوري الجزائري يمارس  لتنفيذية مطابقة ألحكام الدستور،السمطة الى التأكد من أن كل القوانين التي يصدرىا البرلمان أو إوالتي تيدف 
يبدي رأيو وجوبيا بإخطار من رئيس الجميورية حول دستورية القوانين كما رقابتو عمى دستورية المعاىدات الدولية والقوانين والتنظيمات بموجب رأي، 

ابقة النظام الداخمي لغرفتي البرلمان بنفس اإلجراءات، ومن بين الصالحيات التي خوليا يفصل في مطو العضوية بعد أن يصادق عمييا البرلمان، 
المتعمق ، و 10 -16طبقا ألحكام القانون العضوي رقم حيث أنو ىي السير عمى صحة االنتخابات ، الجزائري يضا الدستور لممجمس الدستوري أ

في بنظام االنتخابات، فإن أول مرحمة من مراحل رقابة المجمس الدستوري عمى صحة العممية االنتخابية ىي فحص مدى تطابق ممفات المترشحين 
ت في االنتخابات واإلعالن عن نتائج االنتخابا ،المتعمق باالنتخاباتستور والقانون التي حددىا الدالترشح لالنتخابات مع شروط االنتخابات الرئاسية 

عمى دستورية القانون  ةرقابالعمى العممية االنتخابية قبل ىذه المرحمة، وىذا بمناسبة تو ، إال أن المجمس الدستوري الجزائري يمارس رقابالتشريعية
 .المتعمق باالنتخابات
 :الكممات المفتاحية

 .، قانون االنتخابات، العممية االنتخابيةوالقوانين العضوية المجمس الدستوري، الرقابة عمى دستورية القوانين
Abstract: 

   The Algerian Constitutional Council has several prerogatives which are attributed to it by the constitutional 
founder in virtue of the provisions of the Constitution, including the control of the constitutionality of laws, 
These prerogatives are incarnate by confirming that all the texts of law emanating from the parliament and the 
executive power are conforming to the provisions of the Constitution. 
The Constitutional Council decided, by an opinion, on the constitutionality of treaties, laws and regulations, this 
last notified by the President of the Republic, express an obligatory opinion on the constitutionality of the 
organic laws after their adoption by the parliament and it decided also in the same forms, on the conformity 
with the constitution of the internal regulation of each of the two chambers of parliament. 
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Among the prerogatives assigned to the Constitutional Council, in accordance with the provisions of the 
constitution, is to watch over the correction of the elections, and this in accordance with the provisions of the 
election law, although the first step that the Constitutional Council proceeds to control in the elections in 
conformity with the organic law 16-10, related to the electoral system, is to confirm that the files of candidacy 
in presidential elections are conform to the specific conditions of the constitution and the electoral law and the 
announcement of the results of the legislative elections, the constitutional council must practice a prior Control 
on the elections by controlling the constitutionality of the law elections. 
Keywords: 

Constitutional Council, Control of the constitutionality of laws and organic laws, Law for Elections, The electoral 

process. 
 :مقدمة

عمى دستورية القانون العضوي لالنتخابات طبقا الجزائري  إن الرقابة التي يمارسيا المجمس الدستوري    
، فضال عن كونيا تيدف إلى حماية مبدأ سمو الدستور 2016من دستور الجزائر لسنة  186/2لممادة 

في نفس  الدستور، فيي تشكلام القانون العضوي لالنتخابات مع أحكام من خالل التأكد من تطابق أحك
ممبادئ المشرع ل احترامالتأكد من مدى  إلىتيدف  ألنياة عمى العممية االنتخابية قبمي  وقائية و الوقت رقابة 

لغاء أي نص قانوني يخالف ىذه  عند إعداده الدستورية التي تحكم العممية االنتخابية لقانون االنتخابات، وا 
 وضع قانون انتخابي عادل وفع ال.الوصول إلى  المبادئ، وىذا بيدف 

في عيد التعدد الحزبية صادر انتخابي رقابتو عمى دستورية أول قانون  لقد مارس المجمس الدستوري   
ذلك طبقا ألحكام دستور الجزائر و  ،19891 غشت 07المؤرخ في  13-89ىو القانون رقم و في الجزائر 

من خالل تكريسو ألول مرة  1996دستور  الجديد جاء بوالشيء إال  أن ، (المحور األول)19892لسنة 
 المجال بنص الدستورالموضوع و  مجموعة من القوانين المحددة"التي ىي عبارة عن و  ،3لمقوانين العضوية

، 4"من الوطنين موضوعيا تنظيم مؤسسات الدولة وتنظيم الحياة السياسية والنظام المالي واألوعادة ما يكو 
، ةالعممية االنتخابي افيةشفصحة و ا لىام قانون االنتخابات ضمنيا، وىو ما يشكل ضماناتم إدراج قد و 

ويتجمى ىذا الضمان في أن القانون العضوي بخالف القانون العادي يخضع لمرقابة السابقة واإللزامية 
الذي حيث ال يمكن لرئيس الجميورية إصدار القانون العضوي  لممجمس الدستوري في شكمو ومضمونو،

مجمس الدستوري وبالتالي سيعمل ىذا األخير عمى سد جميع الخطار إت عميو البرلمان إال بعد صو  

                                  
 .1989 غشت 07، الصادر في 32المتضمن قانون االنتخابات، الجريدة الرسمية العدد و ، 1989 غشت 07المؤرخ في  13-89القانون رقم  1
 .1989من دستور الجزائر لسنة  153/2أنظر المادة  2
 .1996، من دستور الجزائر لسنة 122أنظر المادة  3
 .67، ص 2012 الجزائر، سعيد بوشعير، المجمس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 4
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النتخابية في جانبيا القانوني نزاىة العممية اا لىامالثغرات القانونية التي قد تكتنفو، وىذا ما يعد ضمانا 
يعفي المجمس الدستوري من قيد لكن رغم ىذا كان من المستحسن عمى المؤسس الدستوري أن والتنظيمي، 

 اإلخطار ويفسح لو المجال لممارسة رقابتو عمى دستورية القوانين العضوية بشكل فوري ودون إخطار.

دراج قانون االنتخابات ضمن فئة القوانين العضويةو     يعود إلى عدة أسباب  ،1996بموجب دستور  ا 
 :من بينيا

 بأحكام الرتباطو ،1تسمو عمى قيمة التشريع العادي القانونيةقيمتو و  ،ةون االنتخابات لو أىمية كبير نقا -
 نة لصفة المواطن بالمفيوم السياسيي  المب النصوص القانونيةمن ة عو ممجعبارة عن فيو  ،الدستور

 .2طبيعة النظام السياسي لمدولة والتي تعكس ،والمنظمة لسير العممية االنتخابية

تعديالت المتكررة، وبالتالي تحقيق االستقرار القانوني ألكبر مدة زمنية التجنيب القانون االنتخابي  -
 .3ممكنة

 اإلجبارية لممجمس الدستوري.و القبمية إخضاع قانون االنتخابات لمرقابة  -

قانون العضوي لمرقابتو  عندالمجمس الدستوري عمى حمايتيا  بين المبادئ الدستورية التي يسير منو    
 :نذكرلالنتخابات 

 .مبدأ مساواة المواطنين في الترشح لالنتخابات -

 في الحقوق والواجبات.لالنتخابات دأ مساواة المترشحين مب -

 مبدأ حياد اإلدارة. -

 االنتخابات. فيمبدأ مشروعية الوسائل المستخدمة  -

 مبدأ شفافية العممية االنتخابية. -

المتمثل في و وقد كر س المجمس الدستوري رقابتو عمى دستورية أول قانون انتخابي ذو طابع عضوي،    
المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام و ، 1997مارس  06المؤرخ في  07-97األمر رقم 
المؤرخ  01-12القانون العضوي رقم ، كما مارس رقابتو أيضا عمى دستورية (ثانيالمحور ال )االنتخابات

                                  
 .85، ص2000محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم الدستورية، دار ىومة، الجزائر،  1
 .107، ص ، الجزائرسعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسة المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية 2
 .39، ص 2007-16لفكر البرلماني، العدد عيسى تولموت، النظام االنتخابي في الجزائر، مجمة ا 3
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والذي جاء في خضم اإلصالحات السياسية التي أعمن المتعمق بنظام االنتخابات، و ، 2012يناير  12
 10-16وأخيرا القانون العضوي رقم  ،(ثثالالمحور ال)2011عنيا رئيس الجميورية في خطابو سنة 

 .(المحور الرابع)اتالمتعمق بنظام االنتخابو ، 2016أوت سنة  25المؤرخ في 

 ولدراسة ىذا الموضوع سيتم طرح اإلشكالية اآلتية:   

 في صحة العممية االنتخابية؟ نتخاباتلل  العضويكيف تساهم الرقابة عمى دستورية القانون 

 :أهمية الدراسة

ضمان شفافية ونزاىة الدور اليام الذي يمعبو المجمس الدستوري في  إبرازىذه الدراسة في  أىميةتكمن    
 تطابقعن طريق تحققو من  السابقة والقبمية عمى العممية االنتخابية تورقابمن خالل تكريس االنتخابات 

الدستور والعمل عمى سد جميع الثغرات القانونية التي تكتنفو مع القانون العضوي لالنتخابات أحكام 
المجمس  التي تسير عمى مراقبة االنتخابات والذي يعدوبالتالي توفير األرضية القانونية المناسبة لمييئات 

 .ضمنياالدستوري من 

 :أهداف الدراسة

 :إلىتيدف ىذه الدراسة    

االنتخابات منذ أول ب المتعمق قانونالفي الرقابة عمى دستورية إبراز دور المجمس الدستوري الجزائري  -
 .2017قانون لالنتخابات سنة  آخرإلى  1989قانون انتخابي في عيد التعددية الحزبية سنة 

ة عمى دستورية القانون العضوي لالنتخابات وبين الرقابة عمى صحة جود بين الرقابو تبيان التكامل الم -
 العممية االنتخابية.

 .دستورية القانون العضوي لالنتخابات عمى شفافية ونزاىة االنتخاباتعمى رقابة ال أثرتبيان  -

 :منهجية الدراسة

في تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل دراسة وتحميل أحكام قوانين االنتخابات    
، وكذا أراء وقرارات 2016حدث قانون لالنتخابات سنة أإلى  1989منذ التعددية الحزبية سنة الجزائر 

 ىذه القوانين.المجمس الدستوري حول دستورية 

 اإلشكالية المطروحة ستكون وفق المحاور اآلتية: ىواإلجابة عم   
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 .0121قانون االنتخابات لسنة : رقابة المجمس الدستوري عمى دستورية أوال

يعد أول  1989 غشت 07 المؤرخ في 13-89خابات رقم تفإن قانون االن نفاآإليو كما تم اإلشارة    
المجمس قام  حيثيخضع لرقابة المجمس الدستوري، في الجزائر  في عيد التعددية الحزبيةقانون انتخابي 

 يوضحو مثمما  باالنتخاباتعالقة مباشرة  ليا والتي الدستوريةبإلغاء مجموعة من المواد غير الدستوري 
 :1اآلتي الجدول

األحكام القانونية المصرح بعدم  القانون محل اإلخطار
 دستوريتها

طرف المجمس  المبادئ المحمية من أسباب عدم دستوريتها
 الدستوري

 قانون االنتخابات
 رقم
89-13 

 

لمترشح االتي تشترط عمى  86 المادة
لالنتخابات  التشريعية أن يكون ىو 
وزوجو متمتعين بجنسية جزائرية 

 .أصمية
 

ىذا الشرط يشكل تمييزا بين  -
المواطنين عمى أساس أصوليم، كما 
أن الناخبين ىم الذين يمارسون حق 

كل مترشح لالضطالع  تقدير أىمية
 بميام عمومية.

 يتعارض مع: ىذا الشرط -
 1989من دستور  47المادة  -1

حق المواطن في أن " التي تنص عمى
 ."ُينتخبو ينتخب 

 1989من دستور  28المادة  -2
التي تنص عمى مساواة المواطنين 
أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي 

رق تمييز يعود سببو إلى المولد أو الع
أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو 

 .ظرف أخر شخصي أو اجتماعي
أحكام ميثاق ىيئة األمم المتحدة  -3

، والميثاق اإلفريقي 1966لسنة 
لسنة  لحقوق اإلنسان والشعوب

، والذين صادقت عمييما 1981
 .1989و 1987الجزائر سنتي 

مبدأ مساواة المواطنين في الترشح  -
التمييز بينيم عمى لالنتخابات وعدم 

 أو أصول أزواجيم. أساس أصوليم
 

 قانون االنتخابات
 رقم
89-13 

 
 
 
 
 
 

المترشح عمى التي تشترط  108المادة 
أن يثبت تمتع  لرئاسة الجميورية.

 .الجنسية الجزائرية األصميةزوجو ب

شروط الترشح لمنصب رئيس  -1
الجميورية محددة عمى سبيل الحصر 

من دستور  70بموجب المادة 
، وشرط الجنسية الجزائرية 1989

األصمية لزوج المترشح لالنتخابات 
من  70الرئاسية لم يرد ضمن المادة 

مشرع قام بإضافتو الدستور وبالتالي فال
 من تمقاء نفسو.

ىذا الشرط يشكل تمييزا بين -2

مبدأ مساواة المواطنين في الترشح  -
لالنتخابات وعدم التمييز بينيم عمى 

 .زواجيمأو أصول أ أساس أصوليم

                                  
، الجريدة الرسمية عدد 13-89المتعمق بمدى دستورية أحكام قانون االنتخابات رقم و ، 1989غشت  20المؤرخ في  89-01أنظر قرار المجمس الدستوري رقم  1

 .1049، ص 1989سنة غشت  30الصادر في ، 36
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المترشحين عمى أساس أصول الزوج 
وىو ما يخالف أحكام الدستور 
والمواثيق الدولية وعمى رأسيا ميثاق 

والميثاق  1966األمم المتحدة لسنة 
اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

 .1981لسنة 

 قانون االنتخابات
 رقم
89-13 

التي تنص عمى أن  110المادة 
الترشح لرئاسة الجميورية يجب أن "

تتم الموافقة عميو صراحة وأن تقدمو 
جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع 

 ."سياسي
 

ىذا الشرط يبعد عمميا كل مترشح  -
ال ينتمي إلى جمعية ذات طابع 

مبدأ سياسي وىو ما يتعارض مع 
 47ي تكفمو المادة حرية الترشح الذ

حق المواطن في )1989من دستور 
 .(أن ينتخب وُينتخب

مبدأ مساواة المترشحين لالنتخابات  -
الرئاسية المنخرطين في أحزاب 
سياسية والمترشحين غير المنخرطين 

 في أحزاب سياسية.
مبدأ حرية الترشح لالنتخابات -

 .الرئاسية

 قانون االنتخابات
 رقم
89-13 

 

رئيس "التي تعفي  111المادة 
الجميورية المترشح لالنتخابات 

 600الرئاسية من شرط جمع توقيعات 
 ."عضو منتخب في المجالس الشعبية

من  28مخالفة أحكام المادة  -
 التي تنص عمى أن 1989دستور 

جميع المواطنين سواسية أمام القانون 
تنص  التي منو 47وكذا أحكام المادة 

عمى حق المواطن في أن ينتخب 
 وُينتخب.

مبدأ مساواة المترشحين لالنتخابات  -
 الرئاسية في الحقوق  والواجبات.

 

من خالل ىذا الجدول يتجمى لنا الدور الجوىري الذي لعبو المجمس الدستوري في حماية المترشحين    
  1995و 1991سنتي  أجريتاالمتان و الحزبية  تعدديةفي عيد ال رئاسيةتشريعية و في أول انتخابات 

مواد غير دستورية من ىذا القانون  ألربعةإلغائو من خالل ، 13-89قانون االنتخابات رقم ونظميما 
 أن بمقدورهكان وىو ما  ،جح كفة فئة من المترشحين عمى حساب فئة أخرىوالتي كان من الممكن أن تر  

 شفافية العممية االنتخابية.ب يمس

الدستوري بواسطة ىذه الرقابة أكد عمى مجموعة من المبادئ األساسية التي يجب عمى  المجمسو    
 وىي:  قانون االنتخاباتل تشريعوالمشرع أن يتقيد بيا خالل 

 مبدأ حرية الترشح لالنتخابات. -1

 عدم جواز التمييز بين المترشحين لالنتخابات عمى أساس أصموىم أو أصول أزواجيم. -2

 الواجبات.في الحقوق و لالنتخابات دأ مساواة المترشحين مب -2

 رشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية.ساواة المترشحين األحرار والمتممبدأ  -3
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 .0110القانون العضوي للنتخابات لسنة دستورية : رقابة المجمس الدستوري عمى ثانيا

 1997مارس  06المؤرخ في  07-97مارس المجمس الدستوري رقابتو عمى دستورية األمر رقم  لقد   
نظم الذي يعد أول قانون ذو طابع عضوي يو  المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخاباتو 

 .19971سنة مارس  06في الصادر  1997-02من خالل رأيو رقم  ،نتخاباتاال

من ىذا  157من المادة  14البند  " الواردة فيوسياسيةالدستوري عمى أن كممة "أكد المجمس حيث    
المترشح لالنتخابات الرئاسية بالتعيد بعدم استعمال المكونات األساسية  التزام ]نص عمى تي تالو األمر 

غير مطابقة  [سياسيةو يغية ألغراض حزبية األماز العروبة و ىا الثالثة، اإلسالم و لميوية الوطنية في أبعاد
في فقرتيا الثانية تجعل من رئيس الجميورية حاميا لمدستور  1996من دستور  70لمدستور ألن المادة 

اإلسالم، العروبة، )لمكونات األساسية لميوية الوطنيةوىذه الميمة تتطمب منو العمل عمى ترقية ا
غير  "وسياسية"فعبارة التالي بيا محل استعمال ذي طابع سياسي، و التي تكون في حد ذاتو  (غيةياألماز و 

 األمر.ىذا قابمة لمفصل عن باقي أحكام المطابقة لمدستور 

 8708القانون العضوي للنتخابات لسنة دستورية جمس الدستوري عمى مرقابة ال :ثالثا

 2المتعمق بنظام االنتخاباتو  ،2012يناير  12المؤرخ  01-12العضوي رقم  فيما يخص القانون   
، فقد خضع لرقابة المجمس الدستوري من خاللو رأيو رقم 2014سنة لرئاسية ال االنتخاباتم الذي نظ  و 

 169تحفظا تفسيريا عمى المادة  ىذا األخيرحيث مارس ، 2011ديسمبر  22المؤرخ في  03-2011
تمارس المجنة الوطنية لإلشراف عمى االنتخابات في إطار احترام الدستور  ]منو والتي تنص عمى ما يمي

والتشريع المعمول بو، ميمة اإلشراف عمى تنفيذ أحكام ىذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات 
عمى دستورية ىذه المادة لكن بشرط مراعاة المجمس الدستوري أين أكد ، [إلى نياية العممية االنتخابية

ري الذي أوكل لو المجمس الدستو  اتتحفظو المتمثل في أن ال يكون القصد منيا المساس بصالحي
من الدستور وكذا  02فقرة  163االنتخابات بموجب المادة  المؤسس الدستوري ميمة السير عمى صحة

الييئات القضائية وغير القضائية األخرى التي حدد ليا المشرع مجال اختصاصاىا خالل االنتخابات 
 .3الرئاسية

                                  
بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات  والمتعمق، 1997مارس  06، الصادر في 97-02المجمس الدستوري رقم  رأي 1

 .42، ص 1997مارس  06، الصادر في 12لمدستور، الجريدة الرسمية العدد 
 .09، ص 2012يناير  14بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية، العدد األول الصادر في المتعمق و ، 2012يناير  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  2
الجريدة ،دستورلمبمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات  والمتعمق، 2311ديسمبر  22المؤرخ في  11-33رأي المجمس الدستوري رقم  3

 .34، ص 2312يناير  14الصادر في  األولالعدد  ،الرسمية
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-90والمادة  -المطة الثالثة- 78المادة في حين أكد المجمس الدستوري عمى عدم دستورية كل من    
 :1في الجدول اآلتي مثمما ىو مبي ن من ىذا القانون العضوي،170والمادة  -المطة الثالثة

نية المصرح بعدم نو األحكام القا القانون موضوع اإلخطار
 دستوريتها

المبادئ المحمية من قبل المجمس  أسباب عدم دستوريتها
 الدستوري

 لالنتخاباتالعضوي  القانون
 01-12رقم 

 
 
 

 

والمادة  -المطة الثالثة– 78المادة 
تشترطان  المتان -الثالثة المطة– 90

لى المجمس الشعبي إالمترشح "في 
إلى البمدي أو الوالئي وفي المترشح 

مجمس الشعبي الوطني أن يكون ذا ال
جنسية جزائرية أصمية أو مكتسبة منذ 

 ."عمى األقل ثمانية سنوات

من  29المساس بأحكام المادة  -
ن أعمى "الدستور التي تنص 

 ".المواطنين متساوون أمام القانون
 
 
 
 
 

مبدأ مساواة المواطنين في الترشح  -
وعدم جواز التمييز بينيم  لالنتخابات

 عمى أساس أصوليم.
 
 
 
 
 

 العضوي لالنتخابات القانون
 01-12رقم 

 
 
 
 
 
 

التي  -األولى المطة–170المادة 
تنص عمى ما يمي: "تضطمع المجنة 
الوطنية لإلشراف عمى االنتخابات بما 

 يأتي:
 السير عمى قانونية كافة العمميات -

 باالنتخابات." المرتبطة

لم يميز بين طبيعة ىذه  المشرع -
االنتخابات وال بين المراحل المتتالية 
لمعممية االنتخابية، ولم يراعي 
الصالحيات الممنوحة لممجمس 
الدستوري والييئات األخرى في المجال 

 .االنتخابي
 

 مبدأ الفصل ما بين السمطات. -
 
 

 العضوي لالنتخابات القانون
 01-12رقم 

 

عمى ما  التي تنص 170/2المادة 
يمي:" تمتزم جميع األطراف المشاركة 
في العممية االنتخابية بقرارات ىذه 

 المجنة".

الوطنية  المشرع جعل قرارات المجنة -
لإلشراف عمى االنتخابات نافذة في 
مواجية المؤسسات والييئات األخرى 
بما فييا المجمس الدستوري والجيات 
القضائية، وىذا ما يمس بالدستور و 

 لفصل ما بين السمطات".مبدأ ا

 مبدأ الفصل ما بين السمطات. -

قد   01-12نون العضوي لالنتخابات رقم إن المجمس الدستوري من خالل رقابتو عمى دستورية القا   
التمييز  جوازدم عمن خالل تأكيده عمى لمواطنين في الترشح لالنتخابات مبدأ مساواة اية حما ساىم في

بين  تنازعحصول  من خالل تجنبمبدأ الفصل ما بين السمطات وكذا ، لو صاألساس أبينيم عمى 
مفة بالسير عمى باقي الييئات الرقابية المكوطنية لإلشراف عمى االنتخابات و صالحيات كل من المجنة ال

 رأسيا المجمس الدستوري. ىعمو  صحة االنتخابات

 

 

                                  
الجريدة  ،دستورلمبمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات  والمتعمق، 2311ديسمبر  22المؤرخ في  11-33رأي المجمس الدستوري رقم  1

 .35، ص2312يناير  14الصادر في  األولالعدد  ،الرسمية
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 8702للنتخابات لسنة : رقابة المجمس الدستوري عمى دستورية القانون العضوي رابعا

 1االنتخابات بنظام المتعمقو ، 2016أوت سنة  25المؤرخ في  10-16رقم  العضويبالنسبة لمقانون 
المؤرخ في  01-16القانون رقم عمى المجتمعتين معا  المنعقد بغرفتيومصادقة البرلمان  بعد صدرالذي 
، فقد خضع لرقابة المجمس الدستوري 20162المتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس سنة  06

 لمدستور. طابقة القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخاباتبمراقبة مالمتعمق و  16-02بموجب رأيو رقم 
 شريطة 2016عمى تطابق أحكام ىذا القانون العضوي مع أحكام دستور كد المجمس الدستوري أحيث    

لكي تتطابق مع أحكام الدستور تيا صياغ أعاد، حيث التي أبداىا حول بعض المواد التحفظاتمراعاة 
 :3اآلتي الجدوليبرزه و ما ىو 

 لممواد الصياغة الجديدة أسباب التحفظ المتحفظ حولهاالمواد القانونية 

التي تنص عمى  (الفقرة الثانية)2المادة
االقتراع يكون غير غير أن " ما يمي:

المنصوص عمييا في  مباشر في الحالة
من  118الفقرة الثانية من المادة 

 ."الدستور

الدستور تنص عمى أن انتخاب ثمثي من  118/2المادة  -
يكون عن طريق االقتراع غير المباشر مجمس األمة أعضاء 
 -الفقرة الثانية-2"، وعدم إقرار سرية االقتراع في المادة والسري

 يجب تداركو.من ىذا القانون العضوي ناتج عن سيو 

في الحالة  سريو  غير أن االقتراع يكون غير مباشر"
من  118المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من المادة 

ووفق الشروط المنصوص عمييا في ىذا  الدستور
 ."القانون العضوي

ما تنص عمى التي (03مطة )5المادة 
ال يسجل في القائمة االنتخابية " يمي:

جنحة بعقوبة عميو من أجل من حكم 
الحرمان من ممارسة حق الحبس و 

ددة تطبيقا االنتخاب والترشح لممدة المح
من  14والمادة  02مكرر  09لممادتين 

 قانون العقوبات.

من قانون  02مكرر  09المرجع الذي يشير الى المادة  -
 09المرجع الصحيح ىو المادة أن العقوبات ورد خطأ، حيث 

 قانون االنتخابات.من  14و المادة  01مكرر 

تطبيقا لممادتين سجل في القائمة االنتخابية ....."ال ي
 ."من قانون العقوبات 14والمادة  70مكرر 71

ال "تنص عمى أنو  (05مطة )5المادة 
تم يسجل في القائمة االنتخابية كل من 

 الحجر عمييم".و الحجز 

 

المشرع استعمل كممة حجز مجردة من طابعيا القضائي  -
وبالتالي يكون قد أغفل النص عمى اجراء قضائي جوىري من 

الذي دونو و  ،شأنو إضفاء طابع الشرعية القانونية عمى الحجز
 يعد اعتداء عمى الحريات الفردية.

عمى حالة الحجز أو ينطبق الشرط المذكور في ىذه المادة  -
 حالتين معا.العمى الحجر وليس 

خابية كل من تم عمى أنو ال يسجل في القائمة االنت"
 ".أو الحجر عمييم الحجز القضائي

                                  
، 2316سنة  غشت 28الصادر في ، 53تعمق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية، العدد والم، 2316سنة  غشت 25المؤرخ في  13-16العضوي رقم القانون  1

 .39ص 
، ص 2316مارس سنة  37 ، الصادر قي14تضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد والم، 2316مارس سنة  36المؤرخ في  31-16القانون رقم  2

33. 
تعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات لمدستور، الجريدة والم ،2316غشت سنة  11في  المؤرخ ،16-32رقم المجمس الدستوري  رأي 3

 .33، ص 2316سنة  غشت 28، الصادر في 53الرسمية، العدد 
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 في فقرتييما األولى 16و 15 المادتين
القوائم االنتخابية  إعدادتنصان عمى أن "

مدية تتم تحت مراقبة ومراجعتيا في كل ب
وأن إعداد القوائم  ،لجنة إدارية
مراجعتيا في كل دائرة االنتخابية و 

تتم تحت مراقبة دبموماسية أو قنصمية 
 ."انتخابيةلجنة إدارية 

ىيئة عميا استحداث "من الدستور نصت عمى  194المادة  -
ليا ميمة السير عمى شفافية  وأوكمت مستقمة لمراقبة االنتخابات

االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية وكذا االستفتاء 
عن  المؤقتة حتى اإلعالن ونزاىتيا، منذ استدعاء الييئة الناخب

ل ليا في نفس المادة قتراع"، والمؤسس الدستوري خو  اال نتائج
 ميمة اإلشراف عمى عممية مراجعة اإلدارة لمقوائم االنتخابية.

من الدستور يتم إعداد القوائم  011مع مراعاة المادة "
تحت مراقبة لجنة ..........ومراجعتيا  االنتخابية

 .إدارية انتخابية"

 

 92والمادة  (05المطة )79المادة 
المطة ) 111والمادة (05المطة )

نتخابات لالشترط في المترشح ت(02
المحمية واالنتخابات التشريعية أن ال 
يكون محكوما عميو بحكم نيائي 
الرتكاب جناية أو جنحة سالبة لمحرية 

الجنح غير العمدية الجنايات و  باستثناء
 لو االعتبار". ولم يرد

غير العمدية" غير مكرسة في الدستور وال  عبارة "الجنايات -
 في التشريع المعمول بو.

اإلبقاء عمى ىذه العبارة من شأنو أن يخل بحقوق المتقاضين  -
 المكرسة دستوريا.

أن ال يكون محكوما عميو بحكم نيائي ....باستثناء 
 ".الجنح غير العمدية

تودع "نو أتنص عمى  128المادة 
النتائج  وتركيزمن محضر الفرز نسخة 

فورا، حسب الحالة لدى المجمس 
ن النتائج النيائية الدستوري الذي يعم

 ساعة". 72خالل 

 

المجمس "من الدستور تنص عمى أن  (03الفقرة )182المادة  -
الدستوري ينظر في جوىر الطعون التي يتمقاىا حول النتائج 

من النتائج المؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية ويع
 ."النيائية لكل العمميات االنتخابية

أن عمى المؤسس الدستوري يؤكد في المادة المذكورة أعاله  -
الطعون في االنتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة، 

 وبالنتيجة النتائج النيائية تكون بعد دراسة الطعون.

تركيز النتائج فورا تودع نسخة من محضر الفرز و "
حسب الحالة لدى المجمس الدستوري الذي يعمن 

 .ساعة" 72خالل  النتائج

 

 

تنص عمى (14المطة )139المادة 
ضرورة إرفاق طمب الترشح لرئاسة "

الجميورية بشيادة تثبت تأدية الخدمة 
 ."الوطنية أو اإلعفاء منيا

شرط تأدية الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منيا قد ال ينطبق عمى  -
شترط إثباتو إال عمى ال يُ  حيثالمترشحين لالنتخابات الرئاسية، 

 15المؤرخ في  103-74المترشح المعني طبقا لألمر رقم 
 ، المتضمن قانون الخدمة الوطنية.1974نوفمبر سنة 

عفاء "شيادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو اإل -
 ."0111بالنسبة لممولودين بعد عام منيا، 

تنص عمى  (16المطة ) 139المادة 
إرفاق طمب الترشح لرئاسة الجميورية "

بتصريح لممعني بممتمكاتو العقارية 
 ."والمنقولة داخل الوطن وخارجو

 .بالممتمكات عدم توضيح كيفية التصريح -
المعني أن تصريح "من الدستور تنص عمى  87المادة  -

بممتمكاتو العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجو يجب أن يكون 
 ".نيامع
المجمس الدستوري يشترط أن يتم التصريح من خالل نشر  -

 الممتمكات في صحيفتين من الصحف الوطنية.

لممعني بممتمكاتو العقارية والمنقولة  تصريح عمني" -
 .داخل الوطن وخارجو"

   
في  عمى العممية االنتخابية ة والقبميةالمجمس الدستوري الوقائي رقابةلنا برز تمن خالل ىذا الجدول        

المتعمق بنظام  10-16عضوي رقم لالقانون ادستورية  ىرقابة عمالمن خالل جانبيا القانوني والتنظيمي 
 ،(رقابة المطابقة)وضوعالممن ناحية من ناحية الشكل و  أحكاموالتي اشتممت عمى فحص و االنتخابات 

 قامو  العضوي القانون وردت في بعض أحكام ىذاالشكمية التي  ءحيث لم يغفل المجمس الدستوري األخطا
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عادة صياغتيا بطريقة سميمةب  الييئات الرقابية خاللأن تعرقل ميمة  الممكنن من اوالتي ك ،تصحيحيا وا 
 جاءتالتي األحكام المتحفظ حوليا و العممية االنتخابية من خالل صعوبة تفسير مضامين الرقابة عمى 

 .بصيغة فضفاضة
المجمس الدستوري الفرنسي يمارس رقابتو القبمية عمى سنجد أن وبالتعريج عمى القانون المقارن    

لالنتخابات، ومن بين القوانين االنتخابات الرئاسية من خالل الرقابة عمى دستورية القانون العضوي 
 االنتخابية التي ألغى بعض موادىا لعدم دستوريتيا نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر:

 .1988رس ام 11المؤرخ في  لالنتخاباتالقانون العضوي  -
 .1990ماي  10القانون العضوي لالنتخابات المؤرخ في  -
 .19951 جانفي 20القانون العضوي لالنتخابات المؤرخ في  -

المجمس الدستوري الفرنسي عمى قد دأب رقابتو عمى القانون العضوي لالنتخابات، فإلى  ضافةباإلو    
بما فييا  التنظيمية لمعممية االنتخابية انون العضوي لالنتخابات والنصوصالقمشروع حول تقديم مالحظاتو 

مطة السعند استشارتو من طرف  ،خارج فرنسا المقيمينالفرنسيين المواطنين المرسوم المتعمق بتصويت 
 التشريعية والسمطة التنفيذية.

ومن بين المالحظات التي قدميا المجمس الدستوري الفرنسي وتم أخذىا بعين االعتبار من طرف    
 :نذكرالبرلمان والحكومة عند تشريع المنظومة القانونية لالنتخابات 

 .2الرئاسية بناء عمى مالحظتو حول حالة وفاة المترشحتعديل نظام الترشح لالنتخابات  -

السماح لممترشحين لالنتخابات الرئاسية الفرنسية بالبدء في حممتيم االنتخابية بمجرد نشر المرسوم  -
 .3ىيئة الناخبين استدعاءالرئاسي المتضمن 

، بل إنو يقوم بتقديم مالحظاتو حول العممية الدوركما أن المجمس الدستوري الفرنسي لم يكتفي بيذا    
ل لو ذلك دون  إشرافو عمى مراقبتياأثناء ومنتظم بشكل تمقائي االنتخابية  وجود نص قانوني صريح يخو 

األخذ بيا بعد ذلك عند تشريع القانون  ليتم، البرلمان وأمن طرف الحكومة إخطار ودون تمقيو ألي 

                                  
1 JEAN-PIERRE CAMBY, le conseil constitutionnel juge électoral, 5e édition, Dalloz, Paris, 2009, p 261. 
2 LOUIS FAVOREU et LOICPHILIP, le conseil constitutionnel, sixième édition corrigée, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1995, P 61. 

3 JEAN-PIERRE CAMBY, ouvrage précité, p 259. 
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تقديم جمع التوقيعات و مية، مثل المالحظة التي قدميا حول كيفية العضوي لالنتخابات ونصوصو التنظي
 .1خذىا بعين االعتبار عند تشريع قانون االنتخاباتأوالتي تم  نتخابات الرئاسيةلالممفات الترشح 

المجمس الدستوري الفرنسي في المشاركة في عممية تشريع القوانين المنظمة  يمعبوالدور اليام التي  ىذا   
عن  اغائب هنجد حول مشروع قانون االنتخابات مالحظاتوأرائو االستشارية و تقديم خالل لالنتخابات من 

 ىذا األخير بادرييبقى من المستحسن لو حيث الدور، الجزائري الذي ال يقوم بيذا  المجمس الدستوري
ضوي لالنتخابات عند إعدادىما لمشروع القانون العحكومة وال البرلمانلى كل إرأيو االستشاري بتقديم 

وضع قانون انتخابي الوصول إلى ىذا بيدف ره فاعال رئيسيا في االنتخابات، و ، باعتباونصوصو التنظيمية
 توافقي.

 :خاتمةال

في  تأن الرقابة الوقائية التي يمارسيا المجمس الدستوري عمى االنتخابا إلىفي األخير يجب اإلشارة و    
التحضير الجيد لمعممية دستورية القانون العضوي لالنتخابات تساىم في  رقابتو عمىخالل  منالجزائر 

حماية حقوق  إلى إضافة، بحسن تنظيميا وسيرىااالنتخابية من خالل توفير األرضية القانونية التي تسمح 
 .الفوز في االنتخاباتى عمى قدم المساواة في المنافسة عمووضعيم المترشحين 

 فئةقانون تقسيم الدوائر االنتخابية ضمن إدراج ىذه الرقابة الوقائية ستصبح أكثر فاعمية في حال و    
لممجمس  جباريةع ىذا القانون لمرقابة السابقة واإليخض لكيالقوانين العضوية بموجب أحكام الدستور، 

االنتخابات الرئاسية في حال صحة تأثيرىا عمى نتخابية و عممية تقسيم الدوائر اال ألىميةنظرا  الدستوري
 بيا.عمى أسس غير عادلة في تقسيميا فيتصدى بذلك المجمس الدستوري لكل محاولة لممساس  االعتماد

 

 

 

 

 

                                  
1 WANDA MASTOR, les droits du candidat à l’élection présidentielle, la revue Pouvoirs, édition du Seuil, n˚ 138, 2008. P39. 
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 :مقدمة
مقة بالممارسة المينية في تحسين أداء العامل قية المتعخبلنظرا لمدور اليام الذي تمعبو القيم األ     

واستثماره لوقتو بالشكل األمثل وسعيو لتحقيق أفضل عائد لممجتمع بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمو 
تجاه المجتمع، فقد تزايد االىتمام في الوقت اتجاه ذاتو و اويتسق مع منظومة القيم التي يحمميا الفرد 

المينة، وبعد  اتبدا واضحا أن المؤسسات تتسابق إلصدار مدونات أخبلقيالحاضر بأخبلقيات العمل، و 
صياغة  ةدبإعاأن شكمت الكفاءة مركز االىتمام الوحيد أصبحت األخبلقيات تحظى باالىتمام األكبر 

 األىداف والسياسات وفق طريقة تبرز المسؤولية األخبلقية واالجتماعية.
 

Abstract 

This article deals with one of the most important topics, which is the ethics of work and its role 

in the establishment of social responsibility, because the ethics of work aims to determine the 

rules that govern and control the behavior of individuals and what they do, and all moral 

decisions based on individual values and values are principles of conduct such as honesty, 

accountability, The pursuit of excellence, loyalty, integrity, and these values as the basis for 

achieving social responsibility, which is one of the most prominent and the most important 

standards through which the organization can achieve excellence and excellence. 

Keywords: Ethics, Ethics of Work, Responsibility, Social Responsibility, Inclusion 

 

 الملخص:
 لتحديدالعمل هتدف  أخالقياتيعاجل ىذا املقال احد أىم املواضيع واليت تتمثل يف أخالقيات العمل ودورىا يف ترسيخ املسؤولية االجتماعية ، كون        
 ألمانة،املساءلة،االلتزام مثال سلوك مبادئ ىي والقيم الفرد قيم أساسها األخالقية القرارات يفعلونو ،وكل وما األفراد سلوكيات تضبطحتكم و  اليت القواعد
املعايري اليت من خالهلا  املسؤولية االجتماعية اليت تعترب من ابرز واىم تحقيقل كأساسيات القيم ىذه وتعد التميز،الوالء،االستقامة، الوعود،السعي إىل بتنفيذ

 ميكن للمنظمة حتقيق التميز والتفوق .
 المسؤولية االجتماعية ، الترسيخ . المسؤولية ، االخالق ، اخالقيات العمل ، :  الكلمات المفتاحية
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 عمى الحكم في تستخدم التي المقاييس أىم من تعدىي األخرى  لممنظمات االجتماعية المسؤوليةف     
 المسؤولية برامج تعزيز عمى بالعمل الحالي العصر في المنظمات بدأت وقد المنظمات، وتفوق تميز مدى

 من انطبلقا وذلك والعمميات، اإلنتاج في سيما ال المجاالت مختمف في العمل وأخبلقيات االجتماعية
 المبادرات عمى المنظمات دور يقتصر يعد لم إذ لممنظمات، واألخبلقية االجتماعية تبالواجبا االلتزام
 المنظمة. تصرفات جميع إيقاع وضبط األعمال استدامة يشمل أصبح بل فقط، الخيرية

 
 حياة مقومات عمى تسيطر التي لممنظمات واألخبلقي االجتماعي الدور بأىمية الوعي لزيادة ونظرا    

 بتحقيق المتمثمة االقتصادية الجوانب بين الموازنة منظماتال عمى األمر ىذا فرض فقد ،كافة اإلنسان
 .المنظمات فيو تعيش الذي اإلطار تشكل التي البيئة تجاه واالجتماعية األخبلقية والجوانب األرباح

 
 أصبحت بل يافكر  ترفا تمثل العمل وأخبلقيات االجتماعية المسؤولية تعد وتأسيسا عمى ما تقدم لم     
 وتعمل فييا تعيش التي البيئة تجاها أخبلقيا التصرف كيفية في المنظمات تواجو التي التحديات أىم من
مراعاة  مع الطبيعية الموارد من الحالية األجيال احتياجات تمبي التي المستدامة التنمية تحقيق عمى

 .الموارد ىذه من القادمة األجيال احتياجات
 
بلل ىذا المقال معرفة كيف تساىم أخبلقيات العمل في ترسيخ مفيوم المسؤولية وسنحاول من خ   

 االجتماعية عمى مستوى المنظمة ، وما طبيعة العبلقة التي تربطيما؟
 البحث من خبلل اقتراح الفرضية التالية 4 ىذا نجازفي اوننطمق  

تماعية عمى مستوى المنظمة بما ألخبلقيات العمل دور بالغ األىمية في ترسيخ مفيوم المسؤولية االج
تحممو في طياتيا من مبادئ وقيم ومعايير وسموكيات تعمل عمى تجسيد البعد األخبلقي لممسؤولية 

 االجتماعية .
 4منيج البحث 

، من خبلل جمع مختمف  وقد تم االعتماد عمى المنيج الوصفي في دراسة وتحميل ىذا الموضوع    
 أخبلقياتالمراجع والمصادر حول الظاىرة موضوع الدراسة أال وىي " البيانات والمعمومات من مختمف 

 ".عمى مستوى المنظمةالمسؤولية االجتماعية  كآلية لترسيخ
 4كونيا من ىذا البحث أىمية تأتي 4بحثأهمية ال 
تربط بين مفيوم أخبلقيات العمل والمسؤولية االجتماعية كونيما يشكبلن أحد مصادر الضبط  -

 ذا ما يساعدىا عمى التكيف وضمان االستقرار واالستمرارية في بيئتيا الخارجية .لممنظمات وى
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 لدى االجتماعي الضبط مظاىر كأحد العمل وأخبلقيات االجتماعية المسؤولية مفيومي توضح -
 .فييا وتعيش تعمل التي البيئات مع والتعايش التكيف عمى تساعدىا والتي المنظمات،

 بين مشترك باىتمام تحظى التي لممنظمات واالجتماعية األخبلقية السموكيات أحد يتناول ىذا البحث -
 .بالمنظمة المحيط والبيئة والمجتمع المنظمة

  :ييدف ىذا البحث لتحقيق مجموعة من األىداف تتمثل في 4أهداف البحث 
 ضبط و تحديد مفيوم كل من أخبلقيات العمل والمسؤولية االجتماعية . -
ية االلتزام بأخبلقيات العمل والمسؤولية االجتماعية كمؤشر ضبط لسموكيات االفراد في ىمأالتعرف عمى  -

 خيرة من التعايش مع بيئتيا وتحقيق مزيد من التطور واالرتقاء.المنظمات  مما يسمح ليذه األ
توى خبلقيات العمل في تعزيز وترسيخ المسؤولية االجتماعية عمى مسأالتعرف عمى الدور الذي تمعبو  -

 المنظمات.
تعظيم طار إالتوصل لضبط وتحديد طبيعة العبلقة بين أخبلقيات العمل والمسؤولية االجتماعية في  -

 موارد المنظمة وتحقيق أفضل الخدمات.
 المحور األول : مفهوم وعناصر أخالقيات العمل

لمختمف الرواد والمفكرين وكذا عناصرىا  من خبلل ىذا المحور سنتطرق لبيان مفيوم أخبلقيات العمل
 المختمفة .

 مفهوم اخالقيات العمل:أوال: 
 تعريف االخالق: -0

بشكل عام إلى القيم والمعايير األخبلقية التي يستند ليا أفراد المجتمع   ETHICSتشير األخبلقيات      
رت ىذه القيم والمعايير لغرض التمييز بين ما ىو صحيح وما ىو خطأ ويبدو أن المجتمعات قد طو 

لتشكل وعاء حضاريا ليا عبر فترات زمنية متعاقبة وفي ىذا اإلطار يمكن أن تنظر لممجتمعات البدائية 
ومعاييرىا األخبلقية الصارمة ثم المجتمعات الصناعية ومعاييرىا األخبلقية المتجددة المرنة وأخيرا المجتمع 

بية التي تستوعب ىذا التطور اليائل في مجمل األوضاع العالمي المعرفي ومعاييره األخبلقية النس
 1.االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية غيرىا

( التوافق مع معايير أو قيم سموك أو أدب يختص في الغالب  Ethicsوتعني كممة األخبلق )      
يتبعيا الناس وتتعمق األخبلق بالمين، وتعرف أيضا عمى أنيا معايير لمتصرف والسموك التي نتوقع أن 

 2الشخصية بأفعال الفرد اليومية.
                                                           

1
كمية االقتصاد، جامعة  ،" الموارد البشرية إدارةأخالقيات األعمال وأخالقيات العمل الوظيفي ضمن وظيفة "  حمقة بحث بعنوان عبد السبلم عمي، -  

 . 4 ،ص0202دمشق،

–
2
،المؤتمر الدولي الثاني بعنوان4 " والمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية األعمالأثر أخالقيات "  محمد منصور أبو جميل ،و  عطا هلل، الطراونةخالد  

 .3،ص0202نيسان  02و 02األعمال بجامعة مؤتة ، األردن ،يومي  إدارة"، كمية  "الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية
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يؤمن  نيا "ماأخبلق بيعرف األ gardenذ نجد  إخبلق متعدد المفاىيم والتعاريف، ن مصطمح األإ     
خبلق من تأثيرات الموقف يجرد األ فيو ال بو الفرد من القيم خبلل القيام بسموك معين في موقف معين"،

تأمر وتنيي  مجموعة من المبادئ المدونة، نيا "أخبلق بالذي يرى في األNegros ي ذلك ويتفق معو ف
وكيات معينة تحت ظروف معينة وىي انعكاسات القيم التي يتخذىا االفراد كمعايير تحكم معن س

 1سموكياتيم".
 تعريف أخالقيات العمل: -8

جموعة القواعد و المبادئ التي تحدد م "بأنياRobbins et  Decenzo   4حيث عرفيا كبل من      
 . 2" ما ىو السموك الصحيح و السموك الخاطئ

نيا "اتجاه االدارة وتصرفيا تجاه موظفييا وزبائنيا أخبلقيات العمل في المنظمة بألذا يمكن تعريف      
التعريف  ينطبق ىذا إذوالمساىمين والمجتمع عامة وقوانين الدولة ذات العبلقة بتنظيم عمل المنظمات 

 .   3" األفرادبذاتو عمى عمل 
تمثل مبادئ ميمة لمسموك المرتبطة بمعايير  "قيات العملأخبلبأن  Schermerhornفيما يرى      

  4. "والجماعة األفرادالسموك الصحيح والسموك الخطأ في تصرفات  أوالغير جيد  أوالسموك الجيد 
 يتفق التي والتقاليد واألعراف القيم من مجموعة عن يعبر وظيفي ميني سموك" انيبأ عرفت فقد كذلك     

 5".أمورىم تنظيم في وعدل وحق خير ىو ما حول ما مجتمع أفراد عمييا يتعارف أو

 لمسموك مرجعاً  تعد يالت والمعايير المبادئ من مجموعة  "بأنيا المينة قياتأخبل تعريف يمكنكما      
  6".سمبا أو إيجاباً  أدائيم تقييم يف المجتمع عمييا يعتمد يلتوا الواحدة، المينة رادألف المطموب 

 حول ما مينة دراأف عمييا ويتعارف يتفق التي والتقاليد عرافواأل القيم مجموعة وتعرف كذلك بكونيا "     
 ويعبر المينة إطار في وسموكيم أمورىم وتنظيم لتعامميم أساسا يعتبرونو وما نظرىم في وعدل حق ىو ما

                                                           
1
دارة اإلدارةأخالق " ،لعنزيا سعد ،حرموش عادل  -   .00ص ، 0222،األردن جامعة اربد ، ، لئلدارة األولبحث مقدم لممؤتمر  ،"األخالق وا 

2
 . 01-01، ص 0222 ،مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع4، عمان أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في شركات األعمالنجم عبود نجم،  - 

3
المجمع العربي لممحاسبين  عمان4، المتحدة لمتجارة والتنمية األممالمنيج الدولي لمؤتمر ، "ألساسيةاوهياكل التنظيم  لألعمالالسياسات العامة "االونكتاد،  –  

 . 034ص، 0220،ينالقانوني
4
ض المسؤولية االجتماعية اتجاه العاممين وانعكاسها عمى أخالقيات العمل : دراسة آلراء عينة من منتسبي بع"سعد اهلل حسين ليث ، سعد الجميل ريم ،  –  

 .1واالقتصاد ، جامعة الموصل ، ص اإلدارة، كمية  اإلدارية، قسم نظم المعمومات  "مستشفيات مدينة الموصل
حوكمة الوطني حول "الممتقى مداخمة مقدمة ضمن  داري في الدول النامية"أخالقيات العمل كآلية لمحد من ظاهرة الفساد اإلقوراري ،" مريم صوفي ،يمان إ -3

، 0200ماي  21و 21، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،يومي  "واإلداريمحد من الفساد المالي لمشركات كآلية ل
 . 2ص

، نموذًجا الطبي فاءالش الفمسطينية" مجمع الحكومية المستشفيات في االجتماعية المسئولية تعزيز في المهنة أخالقيات "دور،  لزيناتيا أسامة محمد خميل -4
 .04، ص 0204األقصى ، جامعة مع بالمشاركة العميا لمدراسات والسياسة اإلدارة ، أكاديميةواإلدارة،تخصص4 القيادة  مذكرة ماجيستر

  نفس المرجع ، نفس الصفحة – 2
. 
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 وبين الرضى عدم بين تتراوح مختمفة بأشكال قخبلاأل ىذه عن خروج ألي واستنكاره ستيائوا عن جتمعالم
 1.   "المادية والعقوبات المقاطعة

قيات العمل يشير الى معرفة الخطأ والصواب في موقع العمل أخبلان مفيوم  مما سبق يمكن القول     
تجاه ذوي العبلقة االخدمات التي تقدميا المنظمات  ومحاولة عمل ما ىو صواب وجيد في المنتجات او

ان المنظمات تضع معايير الى جانب  ،حيث(stakeholdersبالمنظمة من اصحاب المصالح )
تجاه مسؤوليات وواجبات العمل اوالجماعات والتي تعمل جميعيا كمحددات لمسموك  لؤلفرادالمعايير الذاتية 
 في المنظمة . 

 2:يات العملقأخالعناصر  : ثانيا
وىذه القوى ىي عناصر  قية وتسيم في صنعيا ،خبلن ىناك قوى تمس القرارات األأ Canterكد أ     
 يمي4 قيات االعمال وتتمثل فيماأخبل
قي والسموكي الذي تعتمده المنظمة في تعامميا خبلوالتي تمثل االطار القيمي واأل الثقافة التنظيمية: -0

 طراف.مع مختمف األ
قية والسموكية خبلن الثقافة التنظيمية ماىي اال تدوين لمقواعد والمعايير األأ Denisonت أد ر وق     

ن الثقافة التنظيمية ىي مجموعة القيم والمعتقدات واالفتراضات والرموز والطقوس والمعايير إوعموما ف
 السموكية والتقاليد والتوقعات واالعراف السائدة في المنظمة.

 4ـة المنظمة بوتتأثر ثقاف     
 عمال التي توجد فييا المنظمة.بيئة األ  -
 لباقي أجزاء المنظمة والعاممين بيا. وآرائيمفكارىم أالقادة الذين ينشرون  -
 خبرة ىؤالء القادة وممارستيم السابقة وتجربتيم. -

ظيفة عناصر الشخصية االدارية والقيادية في الو  أىمق والسموك خبل4 تشكل منظومة األق الفردأخال  -0
ق ىي جوىر الكائن االداري واالنسان بشكل عام ويعتبر التزام القادة والمديرين خبلالعامة والخاصة ،فاأل

ق والسموك التي تحددىا المنشأة والنظام العام او الخاص صفة اساسية من خبلوجميع العاممين بقواعد األ
الوضع الحالي ويحقق النمو والتطور  صفات المنظمة الصحية وىذا االلتزام يحقق المحافظة عمى استقرار

 لؤلفراد والمنشآت. 
ق ونظم المكافأة ىي من خبلن التركيب والسياسات واالنظمة ومجموعة المبادئ واألإ انظمة المنظمة: -2

قيات العمل والتي من شأنيا ان توجو السموك باتجاه معين ،ان لكل نظام أخبلفي تشكيل  المساىمةالقوى 

                                                           
 

جامعة محمد خيضر اإلنسانية ،مجمة العموم ،  " في المؤسساتكمحدد لتحقيق فعالية التسيير  األعمالأخالقيات بحاش ،" وفاء بن صغير ، عبد العظيم  –  2
 .03،ص0202وفمبر بسكرة ، عدد ن
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تأثيرا خاصا عمى طبيعة سموك العاممين ومجمل ىذه التأثيرات تولد قوة تشد السموك  من انظمة المنظمة
 قيات العمل.أخبلوتدفعو باالتجاه الذي قد يعزز او يضعف األخذ ب

ن االنظمة الحكومية والزبائن والجماعات المستفيدة وقوى السوق تشكل في إ4 الجمهور الخارجي -4
قيات االعمال وتوجييا باتجاه معين دون غيره أخبلفي تكوين وتشكيل مجمميا القوة الرابعة التي تسيم 

 وخاصة والعالم اليوم يشيد زيادة حدة المنافسة والتحول االقتصادي والتطور التكنولوجي والمعرفي.
 المحور الثاني: أهمية ومصادر أخالقيات العمل

 1:قيات العملأخالأهمية  :أوال
 قياتأخبلبيتجمى في كون ان اىتمام المنظمات بااللتزام  4 لممنظمة ةقيات العمل بالنسبأخالية أهم -0

العمل من شأنو ان يكسبيا سمعة عمى صعيد البيئة المحمية واالقميمية والدولية والذي ينعكس ايجابا عمى 
 كما يمكن المنظمة من اكتساب ميزة تنافسية. رباحيا.أوكذا نسبة  االمنظمة ومردودى

 4قيات العمل فيأخالهمية االلتزام بأفرد فتتمثل ما عمى مستوى الأ -0
 اء حياة الفرد وتشكيل شخصيتو .تساعد في بن 
 العامة ويضبط سموكو وتوجييو . المعيار الذي يحكم تصرفات اإلنسان في حياتو 
  ، تمثل أحكاما معيارية في تقييم سموك الفرد وسموك اآلخرين في بعض المواقف والتصرفات

 جابية ومرغوبة أو غير مرغوبة .وتحدد إذا كانت إي
 مى وقاية الفرد من االنحراف .تعمل ع 
 .تمعب دورا رئيسيا في حل الخبلفات واتخاذ القرارات عند األفراد 

 4ق بالنسبة لممجتمعخال أهمية األ -2
 . تحفظ لممجتمع تماسكو، وتحدد لو أىدافو ومثمو العميا ومبادئو الثابتة 
  الجماعات، وتقي المجتمع من االنحرافات االجتماعية، وال يستقيم تعمل كموجيات لسموك األفراد و

 المجتمع بدونيا.
 ق المستمدة من الكتاب خبليتحقق بيا االنضباط لمفرد والجماعة وتنظم العبلقات في ضوء األ

 والسنة .
 . توجو كل نشاط إنساني نحو األىداف السامية 
 مع .ق دورا بارزا في تحقيق التنمية لممجتخبلتمعب األ 
 تؤدي دورا ميما في العبلقات اإلنسانية بين أبناء المجتمع وتبعد بيم عن العنف والصراعات . 

 :قيات العملأخالمصادر ثانيا:

                                                           
1
 .02-04ص ، 0223،سيرة مدار العمان4 ، أخالقيات العملالسكارنو، ببلل خمف –  
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 إنو إذ المينة؛ قياتأخبل مصادر أىم اإلسبلمي، المجتمع يف المصدر ىذا ليمث 4 الديني المصدر -0
 أو السياسية الرقابة من يتيرب أن يمكن فالميني الفرد؛ في الذاتية الرقابة خمق المينة قياتخبلأل رفِ يو 

 . وتعالى سبحانو اهلل رقابة من يتيرب أن يستطيع ال لكنو القانونية أو االجتماعية
 كل في والمجتمع اإلنسان سعادة تحقق التي والتنظيمات المبادئ عمى المصدر ىذا ويشتمل     

 ويشتمل ومكان، زمان كل في حياتيم وتنظيم الناس، ايةليد الصالحة العامة القواعد وعمى المجاالت،
 بالمحافظة حياتيم لتنظيم أنفسيم، البشر وضعيا التي والنواىي األوامر وىي الوضعية، القوانين عمى أيًضا
 واألنظمة والقوانين التشريعات تَعد لذلك بينيم، والمساواة العدالة لنشر واجباتيم وتحديد الناس، حقوق عمى

 المنبثقة كافة والقوانين الدولة دستور بالتشريعات وُيقصد قية،خبلاأل المصادر من مصدرا بيا المعمول
 قيات  أخبل عمى تحتوي التي المختمفة أنواعيا عمى األخرى والتعميمات والموائح المدنية، الخدمة ونظام عنو،
 العامة المصمحة وتقديم محسوبية،ال عن واالبتعاد ،رامواالحت بو والتقيد بالوقت، االنضباط حيث من كثيرة،
 1. الرشوة قبول وعدم العمل، أسرار إفشاء وعدم ، الخاصة المصمحة عمى
 :االقتصادي المصدر -8

 إذ واإلداريون؛ المينيون بينيم ومن أفراده جميع في المجتمع، في السائدة االقتصادية الظروف تتحكم     
 المعايير عن بعيدة السموك من أنماط إلى غالبا المجتمع رادبأف تدفع الصعبة، االقتصادية الظروف أن

 فإنو أسرتو؛ أفراد مع ةكرامب العيش ويمكنو مريح، اقتصادي وضع في يعيش الشخص كان فإذا  الخمقية
 من يمكنو ال االقتصادي وضعو كان إذا أما أكيدا، والتزاما رفيعةقيات أخبل منو تتوقع أن السيل من

 واستغبلل ،واالرتشاء والغش، ، االنحراف منو فيتوقع ومجتمعو، أسرتو تجاها تعددةالم تزاماتوبال الوفاء
 التكنولوجيا تطرح إذ الحاضر، الوقت في كبير بشكل تتضاعف قد االقتصادي البعد أىمية ولعل الوظيفة،

 2.الناس بين االستيبلكية النزعة تسود  ذوا   المغريات، من الكثير يوم كل في
 :يالسياس المصدر -3

 فإذا ،األفراد عمى النظام ىذا توجيات وانعكاس المجتمع، رييس الذي السياسي النظام نمط بو ويقصد     
 قيم في إيجابا يتأثر سوف فإنو ،رأيالرام واحت والحوار، والمشاركة، بالتعددية، يؤمن السياسي النظام كان
ذا المينية، وقناعاتيمراد األف  فإن البالية؛ القيم ويشجع النيب، عن يتورع ال فاًسا دكتاتوريا النظام كان وا 

 . مؤسسة كل في راداألف توجيات في سمبي تأثيره
 ىذه بطبيعة يتأثر سموكو فإن قائمة، سياسة أوضاع ظل في واجباتو بأداء الميني يقوم وحين     

 اإليمان عميو يتعين لو، غاية العام الصالح من يتخذ الذي السياسي فالنظام وخصائصيا؛ األوضاع
 أما المينية، قخبلاأل ازدىار إلى يؤدي النظام فإن ىنا ومن والمساءلة، ،والديمقراطية والشفافية، بالحرية،

                                                           
 . 02، مرجع سابق ، صالزيناتي محمد خميل  أسامة –  1
2
 . 04نفس المرجع ،ص –  
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 فيؤدي والظمم؛ االستبداد نحو ويميل والشعبية، واإلدارية، القضائية، الرقابة إلى يفتقر الذي السياسي النظام
 1. بخاصة المينة دفراأ ومستوى عامة ادر األف مستوى عمى قيالبلأخبل السموك تغذية إلى
 :ويتمثل في المصدر االجتماعي: -4
العمل ال بد  إنإن اإلنسان ال يسعى إلى تحقيق غاية إال إذا كان ليا صدى في نفسو، وعميو فالذات:  -

يا أن يكون جيد أمام الذات اإلنسانية وعميو فإن ىذه الذاتية ستعمل عمى إخضاع القواعد األخبلقية نفس
إلى نظرة الفرد وتقديره الخاص وىذا أمر محفوف بالمخاطر ألنو ال يعطي القواعد األخبلقية الثبات 

 واالستقرار واالستمرارية البلزمة لو.
 بيئتو واقع عن يعبر السموك وىذا المنظمة إلى أسرتو من ورثو الذي سموكو الفرد ينقل  :األسرة -

 .المادية حياتو وظروف المعيشية
 اللمجا لدخول الطمبة إعداد في ميما دورا تمعب أن المؤسسات ىذه تستطيع : التعميمية سساتالمؤ  -

 حتى العامة والعبلقات األخبلق في المسائل ببعض وتدريسيم وتوعيتيم توجيييم تستطيع حيث الوظيفي
 .واإلخبلص المسؤولية تجاه االيجابي الطالب سموك تنمية في تنجح

 أفراده ينقل وان بد ال متناغمة عقائدية أو اجتماعية أو سياسية قيم تسوده لذيا تمعلمجا نإ:تمعالمج -
ذا لوظائفيم، متيممارسا عمى وتنعكس التنظيم إلى  حد وضع عمى تحرص انيإف ايجابية القيم ىذه كانت وا 

 .تمعلمجا في مكانتو أو لجاىو أخر عمى فردا تراعي وال المعتدي وتعاقب واألخبلقيات لممخالفات
 ويضم4 المصدر االداري والتنظيمي: -5
 الحياة روح الجامحة اليياكل في تثبت أن تستطيع التي ىي الناجحة اإلدارية القيادة نإ 4 القدوة القيادة -

 ىدف لتحقيق ومجتمعة متساندة تعمل جماعة في عضو بأنو اإلدارة في موظف كل إشعار طريق عن
 وتستطيع ضعف فيو ليس ولين شدة فييا ليس بقوة األمور تأخذ التي ىي القدوة والقيادة التنظيم في معين
 وتحترم بينيا فيما تتعاون التي الجماعية الروح وتوجد المرؤوسين نفوس في األخبلق فضائل تغرس أن

 وستسقييا رؤسائيا من األخبلق ىذه اكتسبت انيأل ليا سيادة ال العامة لممصالح خادمة وتكون اآلخرين
 .لمرؤوسييا

 التشريعية المصادر إلى استنادا الصادرة والقوانين التشريعات مجموعة إن 4 المدنية الخدمة يعاتتشر  -
 تسيير في وتتحكم تضبط انيأل وذلك لؤلخبلقيات الميمة المصادر من تعتبر الدول في ابي المعمول
 ذلك عمى بناءا انيأل أخرى زاوية ومن أىدافيا ويحقق الدولة سياسة يخدم تراه الذي االتجاه في اإلدارة
 ىي ما فتبين اإلداري التنظيم في األساسية الركيزة ىي التي الوظيفة ومسؤوليات واجبات تحديد عمى تعمل

 2الوظيفة. ىذه في منيا االقتراب عدم يتوجب التي المحظورات ىي وما الوظيفة تفرضيا التي الواجبات

                                                           
1
 صفحة.نفس المرجع ، نفس ال –  
 

 . 4-2، مرجع سابق ،صقوراري  ، مريمصوفي يمان إ–  2
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 مفهوم ومبادئ المسؤولية االجتماعية المحور الثالث:
 4والتحديات التي أدت لبروزه المسؤولية االجتماعيةمفهوم  أوال:
 مفهوم المسؤولية االجتماعية: -0

 تعريف المسؤولية: -0-0
 نتائج لتحمل وباستعداده أفعال من عنو يصدر بما إقرار الفرد " تعني  الشامل بمعناىا المسؤولية     
 بواسطة بالتزاماتو ذلك بعد يفي أن عمى والقدرة وال،أ نفسو الفرد يمزم أن عمى القدرة فيي األفعال، ىذه

 صاحب عن وتسقط ، مجنون بيا يكمف وال الحرية، عمى المسؤولية وتقوم .الحرة وبإرادتو الخاصة جيوده
 ." المسموبة اإلرادة
 نتائج لتحمل واستعداده أفعال من عنو يصدر بما المرء إقرار ىي " بأنيا المسؤولية كذلكوتعرف     
 1."المجتمع وأمام ضميره وأمام اهلل أمام والسمبية اإليجابية الناحية من العممية تزاماتو وقراراتو واختياراتوال

 تعريف المسؤولية االجتماعية: -0-8
 واضح، بشكل معروفا العشرين القرن من األول النصف في لم يكن مفيوم المسؤولية االجتماعية     
 لمفيوم الحاصل المستمر النقد مع ولكن الوسائل، وبشتى أرباحيا تعظيم جاىدة تحاول المنشآت حيث
 .فييا تعمل التي البيئة تجاه أكبر دورا المنشآت تتبنى بوادر ألن ظيرت فقد األرباح تعظيم
بأنيا4 "التزام المؤسسة اتجاه  المسؤولية االجتماعية (Drucker) وفي ىذا اإلطار فقد عرف     

 لدراسة واسعا الباب وفتح البلحقة لمدراسات الزاوية حجر التعريف ىذا شكل وقد فيو"، تعمل المجتمع الذي
 2. مختمفة الموضوع باتجاىات ىذا

 المجتمع تجاه األعمال منشأة المؤسسة،  التزام"  أنيا االجتماعية المسؤولية (Holmer)عرف وقد     
 الفقر محاربة مثل االجتماعية طةاألنش من كبيرة بمجموعة المساىمة طريق عن وذلك فيو تعمل الذي

 .3"وغيرىا والمواصبلت االسكان مشكمة وحل عمل فرص وخمق التموث ومكافحة الخدمة وتحسين
المسؤولية االجتماعية عمى أنيا "التزام أصحاب النشاطات االقتصادية بالمساىمة  البنك الدوليعرف      

ائبلتيم والمجتمع المحمي والمجتمع ككل لتحسين في التنمية المستدامة من خبلل العمل مع موظفييم وع
 4. مستوى معيشة السكان بأسموب يخدم االقتصاد والتنمية في آن واحد"

                                                           
1
 .40، مرجع سابق ، صالزيناتي محمد خميل  أسامة –  

 
 األعمالمنظمات مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الدولي الثالث بعنوان "  " اإلدارةالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات ، "بن جيمة ، نصيرة بن جيمة مريم  –  2

  . 0كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير، جامعة بشار، ص"،لية االجتماعيةوالمسؤو 
3
وظيفة العمميات وأثرها في أداء األعمال :دراسة  إطارالمسؤولية االجتماعية في ، "الحارث ، كامل محمد الحواجرة ، محمد أبو حسين عطياني مراد سميم  –  

 . 010، ص0201، 0، العدد 42المجمد ، األردنيةالجامعة ،  اإلدارية، مجمة دراسات العموم " المدرجة في سوق عمان الماليةميدانية عمى الشركات الصناعية 

4
– Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée, la responsabilité d'entreprise,  0  éditions la découverte, Paris, 2007, 

p23.  
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المسؤولية االجتماعية عمى أنيا " جميع المحاوالت التي تساىم  الغرفة التجارية العالميةكما عرفت      
واجتماعية. وبالتالي فإن المسؤولية االجتماعية في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخبلقية 

تعتمد عمى المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ممزمة قانونيا. ولذلك فإن المسؤولية 
 . 1االجتماعية تتحقق من خبلل اإلقناع والتعميم"  

 منظمات قبل من مستمرال االلتزام " بأنيا المستدامة لمتنمية العالمي األعمال مجمس عرفيا كما     
 الظروف نوعية تحسين عمى والعمل االقتصادية التنمية تحقيق في والمساىمة أخبلقيا بالتصرف األعمال
 2ككل". والمجتمع المحمى المجتمع إلى إضافة وعائبلتيم، العاممة لمقوى المعيشية

 3:لممؤسسات االجتماعية المسؤولية مفهوم بروز إلى أدت التي التحديات -8
 العديد نتيجة جاء االجتماعية المسؤولية مفيوم وتنامي بروز أن إلىراسات الد من العديد أشارت لقد     

  :أىميا من كان التحديات من
 أضحت حيث االجتماعية، المسؤولية لمفيوم المنظمات لتبني الدافعة القوى أىم من وتعد: العولمة -

 حمبلتيا في تركز وأصبحت االجتماعية، المسؤولية شعار ترفع الجنسية متعددة الشركات من العديد
 تسمح ال وبأنيا لمعاممين، آمنة عمل ظروف بتوفير تمتزم وأنيا اإلنسان، بحقوق تيتم أنيا عمى الترويجية
 .الطبيعية الموارد عمى والحفاظ البيئة بقضايا تيتم أنيا كما األطفال، بتشغيل

 المستيمك حماية بضرورة تنادي التي التشريعات لخبل من  :والشعبية الحكومية الضغوط تزايد -
 التشريعات، بتمك االلتزام في رغبت ما إذا طائمة أمواالً  المنظمة يكمف قد الذي األمر والبيئة، والعاممين
 .عام بشكل السوق من والخروج لممقاطعة تتعرض قد ذلك وبخبلف

 جعميا مما أخبلقية، لقضايا العالمية ظماتالمن من الكثير تعرضت حيث :األخالقية الكوارث والفضائح -
 .المعابة المنتجات نتيجة خسائر أو لمضحايا كتعويضات طائمة أمواالً  تتكبد
 عمييا فرضت األعمال منظمات أمام عديدة تحديات صاحبتيا والتي :المتسارعة التكنولوجية التطورات -

 أذواق بالتغيرات في ىتماماال وضرورة ،العاممين ميارات وتطوير المنتجات، لتزام بتطويراال ضرورة
 اقتصاد إلى الصناعي قتصاداال من التحول ظل في خاصة القرار، متخذيرات  ميا وتنمية المستيمكين

 المادي، المال رأس من أكبر بدرجة البشري المال برأس االىتمام وزيادة والمعرفة، المعمومات عمى قائم
 أصبح إذ أيضا، تغيرت والمنافسة النجاح متطمبات فإن العالمية، العمل بيئة تغير مع أنو نجد وبالتالي

                                                           
1
األداء المتميز "، الممتقى الدولي الثاني حول دور المسؤولية االجتماعية والبيئية لممؤسسة االقتصادية في إرساء الثقافة البيئية، سايح  بوزيد، عزاوي أعمر  –  

 .421، ص0200نوفمبر  02-00، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة ورقمة، "لممنظمات والحكومات
2
 . 0، مرجع سابق ،  صبن جمية ، نصيرة مية بن جمريم –  

3
 المستنصرية، الجامعة ، دكتوراه مذكرة ، ك"المستهم رضا عمى وانعكاساتها لممنظمات االجتماعية لممسؤولية التسويقية األبعاد" الحمدي، محمد حسين فؤاد - 

 36 .،ص 2003 بغداد،
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 مع عمقاً  استراتيجية أكثر عبلقات بناء نحو تسعى وأن جيودىا تضاعف أن األعمال منظمات عمى لزاما
 تتمكن حتى والمستثمرين، المحمية والمجتمعات البيئة حماية ودعاة العمل وشركاء والعاممين المستيمكين

 .السوق في والبقاء ةالمنافس من
 مبادئ المسؤولية االجتماعية: : نيااث
تستند المسؤولية االجتماعية إلى مجموعة من المبادئ تنبثق من مبادئ المسؤولية االجتماعية:  -0

، دعت بمقتضاىا األمم 0333الميثاق العالمي لممسؤولية االجتماعية، وىو مبادرة دولية صدر سنة 
بروح المواطنة المؤسسية، وزيادة مساىمتيا في التصدي لتحديات العولمة،  المتحدة الشركات لمتحمي

والمشاركة الطوعية في التنمية المستدامة. ويعتبر الميثاق المسؤولية االجتماعية لمشركات بأنيا ىي كل ما 
 تقوم بو الشركات، أيا كان حجميا أو مجال عمميا، طواعيًة من أجل تعظيم قيمتيا المضافة لممجتمع

 1 : والمبادئ العشرة التي يقوم عمييا االتفاق العالمي ىيككل. 

 دعم حماية حقوق اإلنسان المعمنة دوليا واحتراميا؛ -
  ؛ضمان عدم ضموع الشركات في أي انتياكات لحقوق اإلنسان -
 احترام حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعمي بالحق في المساومة الجماعية؛ -
 ؛ة أشكال العمل القسري والجبريالقضاء عمى كاف -
 القضاء عمى عمالة األطفال؛ -
 القضاء عمى التمييز في التوظيف والمين؛ -
  ؛يتعمق بالتحديات التي تواجييا البيئةتشجيع إتباع نيج احترازي  -
 ؛االضطبلع بمبادرات لتشجيع المزيد من المسؤولية تجاه البيئة -
 رة بالبيئة ونشرىا؛تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضا -
 .مكافحة الفساد بكل أشكالو، بما فييا االبتزاز والرشوة -
 
 

 المحور الرابع:مزايا وأنماط المسؤولية االجتماعية
من شـأن الوفـاء بالمسؤولية االجتمـاعية تحقيق عـدة مزايـا بالنسبة  مزايا المسؤولية االجتماعية: أوال:

 2ا مـا يمي4لممجتمع والدولة والمؤسسة أىمي

                                                           
االقتصاد "، الممتقى الدولي حول "قتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية لمشركاتدور اال"بوزيد سايح، ، موالي ضر عبد الرزاق لخ –  1  

 .0200فيفري  04-02التجارية وعموم التسيير المركز الجامعي غرداية، و  معيد العموم االقتصادية، "اإلسالمي: الواقع ورهانات المستقبل
 

2
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 :بالنسبة لممؤسسة 
 تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة لدى العمبلء والعمال؛ -
من شأن االلتزام بالمسؤولية االجتماعية لممؤسسة تحسين مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح التعاون  -

 والترابط بين مختمف األطراف؛
التغيرات الحاصمة في حاجات المجتمع، كما أن ىناك تمثل المسؤولية االجتماعية تجاوبا فعاال مع  -

 فوائد أخرى تتمثل في المردود المادي واألداء المتطور من جراء تبني ىذه المسؤولية.
 :بالنسبة لممجتمع 
االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وىو جوىر المسؤولية  -

 االجتماعية لممؤسسة؛
 تحسين نوعية الخدمات المقدمة لممجتمع؛ -
 زيادة الوعي بأىمية االندماج التام بين المؤسسات ومختمف الفئات ذات المصالح؛  -
االرتقاء بالتنمية انطبلقا من زيادة تثقيف والوعي االجتماعي عمى مستوى األفراد وىذا يساىم باالستقرار  -

 السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.
 سبة لمدولة: بالن 
 تخفيف األعباء التي تتحمميا الدولة في أداء مياميا وخدماتيا الصحية والتعميمية والثقافية واالجتماعية؛ -
يؤدي االلتزام بالمسؤولية االجتماعية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأىمية المساىمة  -

 العادلة والصحيح في تحمل التكاليف االجتماعية؛
الساىمة في التطور التكنولوجي والقضاء عمى البطالة وغيرىا من اآلالت التي تجد الدولة الحديثة  -

نفسيا غير قادرة عمى القيام بأعبائيا جميعيا بعيدا عن تحمل المؤسسات االقتصادية الخاصة ودورىا في 
 ىذا اإلطار.  

 1:يةأنماط وعوامل تنمية المسؤولية االجتماع: ثانيا
 نمطين شكمتا متعارضتين نظر وجيتي أن نبلحظ أن يمكن نماط المسؤولية االجتماعية :أ -0

 :تمارسو أن يجب الذي لمدور االجتماعي المنظمة إدارة إدراك في متناقضين
 Economic Responsibilityاالقتصادية  األول: المسؤولية النمط -

 عن النظر بغض الربح تعظيم ىدف عمى تركز أن يجب عمالاأل منشآت أن ىو النمط ىذا جوىر إن    
 لتعظيم ثانوية نواتج أو حاصل تحصيل إال ىي ما االجتماعية المساىمات وأن اجتماعية، أي مساىمة
 Milton نوبل جائزة عمى الحاصل األمريكي االقتصادي ىو النمط ىذا أبرز أنصار الربح. وأن

Friedman  فيم لذلك يديرونيا التي لؤلعمال مالكين وليس محترفون ىم المدراء أن إلى يشير حيث 
                                                           

 –
1

 .1-4، مرجع سابق ، صبن جيمة ، نصيرة بن جيمة مريم  
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 لتحقيق ممكنة طريقة بأحسن أعماليم إنجاز ىي فإن ميمتيم األساس ىذا وعمى المالكين مصالح يمثمون
ذا األرباح أعظم  يضعفون سوف فإنيم االجتماعية عمى األىداف األموال إنفاق قرروا ما لممالكين. وا 

 يمحق وىذا االجتماعية عمى الجوانب الصرف ىذا نتيجة األرباح تنخفض سوف لتاليوبا السوق ديناميكية
 المستيمكين فإن الجانب االجتماعي عمى ينفق ما عمى لمتعويض األسعار رفع تم ولو بالمالكين، خسارة

ذا أيضا سيخسرون  .المنشأة تتدىور  وبالتالي ستنخفض المبيعات فإن المنتجات ىذه شراء عن امتنعوا وا 
 Socialاالجتماعي : الثاني النمط -

اجتماعية  المنشآت كوحدات يعرض أن ويحاول األول النمط من تماما النقيض عمى يقع النمط ىذا إن    
 األخضر جماعات السبلم ولعل يا.قرارات جميع في أعينيا نصب ومتطمباتو المجتمع تضع كبيرة، بدرجة

(Green Peace) النمط ىذا تمثل صرفة اجتماعية نفسيا كأحزاب قدمت التي األخرى الجماعات أو 
 االقتصادي أدائيا متطمبات موازنة في صعوبة المنظمات تجد تبنيو. و بالمقابل المنشآت عمى وتحث
 األداء صعيد عمى أو الداخمي الصعيد عمى سواء االجتماعي ىذا االتجاه في االلتزامات من ومزيد

 .الخارجي
 Socio-economicاالجتماعي -دياالقتصا : الثالث النمط -

 جية مصالح تمثل ال المنشآت إدارات وأن تغير قد الوقت أن يرى حيث توازنا األكثر النمط وىو     
نما فقط - المالكين -واحده   بالتزامات معيا ترتبط والمجتمع الحكومة مثل أخرى عديدة جيات ىناك وا 

 تطمع إلى أدى الخصخصة عمميات اتساع بأن القائمة تمك االتجاه ىذا تدعم التي أىم األفكار معينة. ومن
 تجاه الحكومات بو تضطمع كانت ما تقديم في مسؤوليتيا تتحمل لكي منشآت األعمال إلى المجتمعات
 والبيئة.  المجتمعات

ذا      داراتيا المنشآت لنضج وذلك طبيعية حالة المتقدم لمعالم بالنسبة يمثل األمر كان وا   يمثل فإنو وا 
 القطاع منشآت يمثل األول النموذج بكون الموضوع عرض تم النامية. حيث العالم دول في مشكمة كبيرة

 األطراف باقي مصمحة حساب عمى كان لو حتى األرباح تحقيق من مزيد سوى ىم لو ال التي الخاص
 وىي الدولة قبل من فعل ردة يمثل باعتباره الثاني النموذج إلى يمكن النظر بينيا. لذلك إشكالية يثير مما

 من مزيد تقديم تيدف اجتماعية خبليا أنيا عمى منشآتيا حيث قدمت الثالث، العالم في الرئيسي المسيطر
 بكونيا بررت خسائر وتحمميا االقتصادي حساب أدائيا عمى ذلك كان لو حتى المجتمع إلى الخدمات

 .مستشريا إداريا فسادا أنيا تخفي أو األداء في ضعفا تمثل كانت لو حتى اجتماعية متطمبات تمثل
 الثالث النموذج خبلل من ظير النظر وجيات في تقاربا ىناك أن يظير النموذج ىذا ضوء وفي     

 .واالجتماعي االقتصادي المستويين عمى األداء بشأن واقعية أكثر لحالة ممثبل باعتباره) المتوازن(
المسؤولية التي باجتماعيا تشكل المسؤولية ( أربعة أنواع من CARROLLقد قدم كارول )و     

 االجتماعية لمشركات وفق الشكل التالي4
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 1لممسؤولية االجتماعية( CARROLL): هرم كارول  0الشكل

 
 

( ىي حاصل مجموع األنواع األربعة لممسؤولية، CARROLLفالمسؤولية االجتماعية حسب كارول )    
  كتابتيا بالصيغة اآلتية4 والتي يمكن

 
 

 
 

 عوامل تنمية المسؤولية االجتماعية وعالقتها بأخالقيات العمل لمحور الخامس:ا
 :2االجتماعية المسئولية تنمية عواملأوال:  

 تكوين في كبير تأثير ليا والتي المجتمع في االجتماعية المسئولية تنمية عمى تساعد عوامل ىناك     
 ىذه ومن داخميم االجتماعية المسئولية زرع عمى تعمل بالتالي والتي رتو ا قد ةوتنمي الفرد شخصية

                                                           
مداخمة مقدمة ضمن الممتقى  ، عرض تجارب بعض الشركات العالمية" –ولية االجتماعية لمشركات ودورها في التنمية ،" المسؤ بن داودية  ، وىيبةعرابة رابح  –1

 .4ص كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير، جامعة بشار،"،والمسؤولية االجتماعية األعمالمنظمات الدولي الثالث بعنوان " 
 

 .12، ص ، مرجع سابق ناتيالزي أسامة محمد خميل -  2

 

إن التصرف كمواطن صالح يسيم في  المسؤولية الخِيرة: -
 تعزيز الموارد في المجتمع وتحّسين نوعية الحياة فيو.

عندما تراعي المنظمة األخبلق في قراراتيا فإنيا تعمل ما ىو : المسؤولية األخالقية -
 صحيح وحق وعادل وتتجنب اإلضرار بالفئات المختمفة.

من خبلل االمتثال لمقوانين، ألن القوانين ىي مرآة تعكس ما ىو صحيح أو المسؤولية القانونية:  -
 خطأ في المجتمع وتمثل قواعد العمل األساسية.

ىذا يمثل قاعدة أساسية لموفاء بالمتطمبات األخرى. إنق ربحًا، فقكون المنظمة تحقتصادية: المسؤولية اال -  

 رةي= المسؤولية االقتصادية + المسؤولية القانونية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية الخللمنظماتالمسؤولية االجتماعية 
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 :العوامل
 رائد اجتماعي وىو التنموية العوامل ىذه مقدمة في يأتون الذين األفراد من المعمم يعتبر حيث: المعمم -
 والمعمم المستقبل، قادة ىم الذين التبلميذ من متعددة لجماعات قائد وىو ومجتمعو، وبيئتو مدرستو في

 التعمم عممية ونحو يدرسيا التي المادة نحو واتجاىاتو الدراسي التحصيل مستوى وفي تبلميذه في يؤثر
 بعناصرىا اجتماعية مسئولية ذا المعمم يكون أن يجب لذا التبلميذ الى تنتقل اتجاىاتو فإن عام بوجو

 والمعمم الناشئين لدى االجتماعية المسئولية إنماء في بدوره يقوم حتى (والمشاركة واالىتمام الفيم) الثبلث
 شعورية بطريقة أحيانا عنو التبلميذ ينقميا التي تصرفاتو وسائر ومظيره، وافعالو بأقوالو تبلميذه في يؤثر
 .شعورية ال أو
 أو االستماع القراءة أو من نظرياً  التمميذ يتعممو ما الدراسية وكل المواد وتشمل :الدراسية المناهج -

 واقتصادية اجتماعية المناىج وىذه مجتمعو، او جماعتو بشئون يتصل مما المناقشة، أو المشاىدة
 أيا كان بجماعتو اىتمامو في االرتقاء عمى دارس أي تساعد كما التمميذ تساعد وتاريخية، وسياسية
 المنفعل وقفم جماعتو إزاء شخص فيو يقف ال الذي المستوى وىو الجماعة تعقل مستوى الى حجميا،

 لتاريخيا، والمستوعب حاضرىا ظروف لفيم المتعقل موقف منيا يقف بل فحسب معيا المتواجد أو بيا
 .وأىدافيا آلماليا والمتصور

 بكبلم أو وسموكو وعاداتو، قيمو، واكتساب تفكيره طريقة في بالجماعة الفرد يتأثر :التربوية الجماعات -
 وأخبلقو قيمو تكوين عمى يساعده مما كثيرة مجاالت في أفرادىا من فرد كل عمى تؤثر الجماعة فإن آخر

 .لو ومعاممتيم لآلخرين معاممتو وطريقة
 قيات العمل بالمسؤولية االجتماعيةأخالعالقة : نياثا

األفراد من  لدى أسبق كانت المنظمات في قيةخبلاأل الممارسة نأ عمى التأكيد من البد البدء في     
 معامبلتيم ونشاطاتيم في والسرقة والغش الرشوة األفراد بتجنب اىتم حيث االجتماعية، ةالمسئولي ممارسة

 االجتماعية الخاصة بالمسئولية المفاىيم من الكثير أن حين في الحاضر، وقتنا حتى وظمت الماضي في
 اتجاه نظماتالم مسئولية في الدعوات المتمثمة في الحال ىو كما المجتمع، في الحديثة بالتطورات ارتبطت
 موقفا تمثل أصبحت وغيرىا ىذه المفاىيم أن حيث، البيئة اتجاه والمسئولية ، الخدمة متمقي حماية

 جديدا.  اجتماعيا ووعيا
 حركة أن إذ والمسؤولية االجتماعية المينة قياتأخبل بين تماثل ىناك وأن إلى  Kirrane أشار ولقد     

 1.قيات العملأخبل من شامل منيج جوانب إحدى إال ىي ما االجتماعية المسؤولية

                                                           
1
 Kirrane, D.E, Managing Values: A Systematic Approach to Business Ethics, Training and Development Journal, 

November, 0332 ,p53. 
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 لممنظمة الثقافية جزء من البيئة ىي والتي الداخمية بالقيم تتعمق قياتخبلاأل بأن أوضح فقد Daftأما      
 المسألة أن إذ الخارجية، يتصل بالبيئة بما وذلك االجتماعية بالمسؤولية المتعمقة القرارات بأشكال وأيضا

 1اآلخرين. ايجابي(عمى أو بشكل)سمبي المنظمة أو المجموعة أو الفرد صرفاتت عمى تؤثر قيةخبلاأل
 وبعض بالعدالة  يتعمق ما كل بأنيا المينة قياتأخبل Weihrich and Koontz وصف حين في     

 2. االجتماعية العامة والمسؤولية والعبلقات واإلعبلن بنزاىة والمنافسة المجتمع توقعات مثل النواحي
 ما، اتجاه شيء واألفعال التصرفات يحكم الذي الشامل اإلطار ىي المينة قياتأخبل أن القول مكنوي     

 في السائدة ضوء المعايير في نسبي بشكل خاطئ أو مرفوض ىو وما صحيح أو مقبول ىو ما وتوضح
 المصالح ابوأصح وأنظمة المنظمة والقيم المنظمة ثقافة فيو تمعب والذي والقانون، العرف بحكم المجتمع

  .  تحديده في أساسيا دورا
 تشمل سموكا قيةخبلاأل فالمسؤوليات ، والمتميزة قيةخبلاأل المسؤوليات مفيوم عمى ينسحب ما وىذا     
 لمفعل لحماية سابقة محددة سموكيات تشمل المتميزة والمسؤوليات القانونية االلتزامات  يتجاوز متوقعا
 بيئية لدييا التزامات ليس لؤلعمال والمتميزة األخبلقية المسؤوليات راك فإد الرئيسية، المكونات رفاىية
 عام، بشكل وزبائنيا والمجتمع موظفييا عن ولكن مالكييا عن فقط مسؤولة  ليست فاألعمال وقانونية
 لؤلعمال الوحيد اليدف أن تكون يجب أفضل خدمة تقديم فإن لذلك ونتيجة أخرى مجاميع إلى إضافة
 عنيا سينتج القصير في المدى اجتماعية أفعال إلى المحولة األموال بأن القناعة ودتس أن ويجب

 3األمد. باألفضمية طويمة والتمتع األعمال بقاء السيل من تجعل المجتمع في تحسينات
 إذ المينة وأخبلقيات االجتماعية المسؤولية بين متداخمة عبلقة ىناك أن تقدم ما خبلل من نستنتج     
 المرحمة األولى في كانت ذلك شابو وما أفضل خدمة تقديم من المنظمة موارد تعظيم في الكفاءة ويةأول أن

 في المسؤولية االجتماعية عمى التركيز كان الثانية المرحمة أن نرى حين في العشرين القرن ستينات ولغاية
 إلى التحرك أو ثم االنتقال ومن السبعينات سنوات خبلل الكفاءة عمى التأكيد جانب إلى اإلدارية األدبيات
 . والكفاءة االجتماعية المسؤولية جانب إلى اإلدارة أخبلقيات عمى التركيز

أشكال  من شكل ممارسة بدايات وبالتحديد المفاىيم بين كبير تداخل ىنالك أن القول يمكن إذن   
 ىتمامخبلل اال ومن المصانع داخل العشرين القرن وبدايات الصناعية الثورة منذ االجتماعية المسؤولية
 جعميا بعد أخبلقي االجتماعية لممسؤولية أصبح السبعينات وبعد وىكذا ونوعيتيا العمل وبيئة بظروف
 44ىذا التداخل بعادأيوضح  8الشكل و  عموما، اإلدارة أخبلقيات مع تتداخل
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 .02ليث سعد اهلل حسين، ريم سعد الجميل ، مرجع سابق، ص 

 .041، ص0222العربية لمتنمية اإلدارية ، سمسمة بحوث ودراسات ، المنظمة  القاىرة4،في عالم متغير اإلدارةأخالقيات نجم، نجم عبود،  –   4 
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مل عمى دعم المسؤولية قيات في السموك العام لؤلفراد في المنظمة تعخبلن األأويؤكد )الطو(     

االجتماعية كما تمثل االساس لتطور مفاىيم جديدة ألخبلقيات االدارة التي تطورت بدورىا فيما بعد .         
خبلقي من أفالمسؤولية االجتماعية ، التي تتمثل ببعد رسمي ضمن القانون من جانب يكون ليا بعد آخر 

قية اكثر من خبلتماعية الطوعية التي تعبر عن النزعات األجانب آخر يتمثل في االلتزام بالمبادرات االج
 .1االمتثال لقانون مفروض

 الخاتمة:
قيات المينة وتنفيذىا والعمل بيا بالشكل أخبلن ىناك ارتباط  وتداخل وثيق بين أمما سبق نؤكد عمى    

قيات في السموك خبلفاأل  .المطموب وبين تعزيز المسؤولية االجتماعية وترسيخيا عمى مستوى المنظمة 
العام لؤلفراد تعمل عمى دعم وترسيخ المسؤولية االجتماعية كما تمثل االساس لتطور مفاىيم جديدة 

قيات االدارة التي تطورت بدورىا فيما بعد ، فالمسؤولية االجتماعية تمثل ذلك االطار الرسمي ضمن خبلأل
قي يتمثل في االلتزام بالمبادرات االجتماعية أخبلد القانون من جية ومن الجانب اآلخر يكون ليا بع

 قية أكثر من االمتثال لقانون مفروض.خبلالطوعية التي تعبر عن النزاعات األ
وعميو نمخص لمدور اليام الذي تمعبو اخبلقيات العمل بما تحممو في طياتيا من قيم ومبادئ ومعايير      

تماعية عمى مستوى المنظمات لتحقيق مزيد من النمو تضبط سموكيات األفراد لترسيخ المسؤولية االج

                                                           
1
 .00ليث سعد اهلل حسين ، ريم سعد الجميل، مرجع سابق ، ص - 

 



 أخالقيات العمل كآلية لترسيخ المسؤولية االجتماعية وفــــــــــــاء بحــــاش
 

برلين -تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – 78المجمد- 8702فبراير 70العدد-ية والقانونمجمة العموم السياس 346  
 

والنجاح والتفوق  وكذا تجسيد األىداف والتصورات العامة  لممنظمات من أجل ضمان االستقرار 
 واالستمرارية.

 
 قائمة المراجع:

 أوال: الكتب بالمغة العربية:
 . 0223سيرة ،مدار العمان4، أخالقيات العملالسكارنو ببلل خمف ، –
، عمان 4مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع، أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في شركات األعمالنجم عبود نجم،  -

0222. 
، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، سمسمة بحوث ودراسات، القاىرة ، أخالقيات اإلدارة في عالم متغيرنجم، نجم عبود،  –

0222. 
 :ات البحثحمقثانيا:المجالت و 

" ،  أخالقيات األعمال كمحدد لتحقيق فعالية التسيير في المؤسساتبن صغير عبد العظيم ، بحاش وفاء،"  –
 .0202مجمة العموم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، نوفمبر 

وظيفة  "المسؤولية االجتماعية في اطارعطياني مراد سميم ، كامل محمد الحواجرة ، الحارث محمد أبو حسين ،  –
"،  العمميات وأثرها في أداء األعمال :دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالية

 .0201، 0، العدد 42مجمة دراسات العموم اإلدارية ، الجامعة األردنية ،المجمد 
من وظيفة إدارة الموارد أخالقيات األعمال وأخالقيات العمل الوظيفي ضعبد السبلم عمي، حمقة بحث بعنوان "  –

 .0202، كمية االقتصاد، جامعة دمشق،البشرية" 
 ثالثا : األطروحات األكاديمية:

،  ك"المستهم رضا عمى وانعكاساتها لممنظمات االجتماعية لممسؤولية التسويقية األبعاد" ، محمد حسين الحمدي فؤاد –
 . 2003 بغداد، المستنصرية، الجامعة ، دكتوراه مذكرة

 الحكومية المستشفيات في االجتماعية المسئولية تعزيز في المهنة أخالقيات "دورالزيناتي أسامة محمد خميل ،  -
 لمدراسات والسياسة اإلدارة ،تخصص4 القيادة واإلدارة، أكاديمية مذكرة ماجيستر، نموذًجا الطبي الشفاء الفمسطينية" مجمع

 . 0204األقصى ، جامعة مع بالمشاركة العميا
المسؤولية البيئية واالجتماعية: مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية خامرة الطاىر ، "  –

 .0221، غير منشورة في العموم االقتصادية، جامعة ورقمة، ، مذكرة ماجستير" المستدامة حالة سوناطراك
 رابعا:الممتقيات والمؤتمرات:

أثر أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة نصور أبو جميل ، " محمد مو خالد ،عطا هلل  الطراونة –
"، كمية إدارة األعمال  "الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية"،المؤتمر الدولي الثاني بعنوان4  التنافسية

 .0202نيسان  02و 02بجامعة مؤتة ، األردن ،يومي 
مداخمة مقدمة ضمن الممتقى الدولي  المسؤولية االجتماعية وأخالقيات االدارة "، بن جيمة نصيرة ، "بن جيمة مريم  -

كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير، جامعة "،منظمات االعمال والمسؤولية االجتماعيةالثالث بعنوان " 
 بشار.
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دارة " سعد ،العنزي عادل ، حرموش  – "، بحث مقدم لممؤتمر األول لئلدارة ، جامعة اربد ، األخالقأخالق اإلدارة وا 
 . 0222األردن،

"المسؤولية االجتماعية اتجاه العاممين وانعكاسها عمى أخالقيات العمل : سعد اهلل حسين ليث ، سعد الجميل ريم ،  –
رية ، كمية اإلدارة واالقتصاد " ، قسم نظم المعمومات اإلدادراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل

 ، جامعة الموصل .
مداخمة مقدمة  أخالقيات العمل كآلية لمحد من ظاهرة الفساد اإلداري في الدول النامية"صوفي إيمان ، قوراري مريم ،" -

والتجارية  ، كمية العموم االقتصادية حوكمة لمشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري"ضمن الممتقى الوطني حول "
 .0200ماي  21و 21وعموم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،يومي 

عرض تجارب بعض الشركات  –،" المسؤولية االجتماعية لمشركات ودورها في التنمية  عرابة رابح ، بن داودية وىيبة -
كمية العموم "،سؤولية االجتماعيةمنظمات االعمال والممداخمة مقدمة ضمن الممتقى الدولي الثالث بعنوان "  ، العالمية"

 االقتصادية و التجارية و عموم التسيير، جامعة بشار.
، الممتقى دور المسؤولية االجتماعية والبيئية لممؤسسة االقتصادية في إرساء الثقافة البيئيةعزاوي أعمر ،سايح بوزيد،  –

عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة ورقمة، "، كمية الاألداء المتميز لممنظمات والحكوماتالدولي الثاني حول "
 .0200نوفمبر  00-02
"، دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية لمشركاتموالي لخضر عبد الرزاق، بوزيد سايح، " -

االقتصادية"، التجارية وعموم التسيير الممتقى الدولي حول "االقتصاد اإلسبلمي4 الواقع ورىانات المستقبل، معيد العموم 
 .0200فيفري  04-02المركز الجامعي غرداية، 

 نشرية:
"، المنيج الدولي لمؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية "السياسات العامة لألعمال وهياكل التنظيم األساسيةاالونكتاد،  –

 .0220،عمان4 المجمع العربي لممحاسبين القانونيين،
 4سا :الكتب بالمغة الفرنسيةخام
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، كل واحدة إن النقود االلكترونية تعد شكل جديد للنقود، وتتكون من مجموعة من الوحدات لقيمة نقدية تدعى بوحدة النقود االلكترونية
منها تشكل سند لدين مضمن في وسيلة إلكترونية  على المصدر الذي يقوم بإصدارها على أن يتلقى األموال عند تأدية عمليات الوفاء، 

و" محفظة النقود االلكترونية "موني امتلتهاالطبيعية والمعنوية غير مصدرها ومن بين  األشخاصوتعتبر هذه النقود مقبولة كوسيلة وفاء لدى 
وترتبط النقود االلكترونية بالنقود التقليدية بأن األموال تعبر عن نفس وحدات  .الفرنسية  و الموندكس االنجليزية و الفيزاكاش االمريكية

  الحساب.

 

        la monnaie électronique est une nouvelle forme de monnaie, est composée d’unités de 

valeur dites unités de monnaie électronique, chacune constitue une titre de créance  

incorporé dans un instrument électronique sur l’émetteur  qui   émise contre le remise de 

fonds aux fins d’opérations de paiement, et qui est accepté  comme moyen de paiement par 

les personnes physiques et morales autre que l’émetteur de monnaie électronique ex le 

porte-monnaie électronique MONEO et MONDEX et VISACACH. Elle conserve un lien 

avec les monnaie traditionnelles d’es lors que les fonds sont exprimés dans la même unité 

de compte  

Mots clé :Monnaie électronique, pote monnaie  électronique, la monnaie numérique, la 

monnaie  réseau 
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 مقدمة: 
تم استخدام النقود بالعديد من المراحل وذلك نتيجة التطور االقتصادي والتبادل التجاري، وقد مرت     

عند تأسيس دار المقاصة اآللية والتي  1972النقود االلكترونية بمعناىا الحالي بشكل واسع منذ عام 
لذا ني إلصدار الشيكات، ببديل إلكترو أمدت الخزينة والبنوك التجارية التابعة لمواليات المتحدة االمريكية 

 ثم انتشرت أنظمة مشابية ليا في أوروبا.  ،تعد الواليات المتحدة األمريكية أول من عرف النقود االلكترونية
وتعد النقود االلكترونية من آخر المستجدات في مجال التعامالت بالوسائل االلكترونية الحديثة 

تحقق العديد من المزايا والمنافع لممتعاممين بيا، من بينيا تسييل عممية الشراء  أنياوتتمثل أىميتيا في 
وتقديم الخدمات ذات المبالغ الزىيدة، التقميل من الجيد والوقت في اقتضاء الحاجيات بالنسبة لممستيمكين، 

إلى وجود حساب  واستحقاق مقابميا مسبقا من قبل مصدرىا، عدم الحاجة في التعامل بيذا النوع من النقود
 التالي يمكن ألي كان التعامل بيا.بنكي وب

الكبرى ليذه النقود إال أنيا تطرح العديد من المخاطر والسمبيات والتي يجب  األىميةوعمى الرغم من    
خصوصا وأن  عمى المتعاممين بيا الوعي بكيفية التعامل بيا واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة.

نقود االلكترونية الرقمية يعني إرسال القيمة النقدية بذاتيا عبر الشبكة، فيذا يشبو وضع ورقة التعامل بال
رساليا بالبريد االلكتروني.  في غالف وا 

أما عمى مستوى التشريع الجزائري أو حتى عمى المستوى العممي في الجزائر ال تزال وسيمة  
 األخرى. وعمى الرغم من اىميتيا وانتشارىا   حديثة لم يتم تحديد معالميا. عمى عكس بعض الوسائل

 عمى المستوى الدولي والعالمي والتوقعات المستقبمية بشأنيا 
وألن الكثير من يطمق مصطمح النقود االلكترونية عمى كافة وسائل الدفع االلكتروني حيث ينظر 

عمى البطاقات البالستيكية  وبالتالي يصبغ وصف النقد االلكتروني ،إلى الوسيمة التي تستعمل في الدفع
 .سواء كانت بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان وعمى التحويل االلكتروني لألموال

ونظرا لغياب تنظيم تشريعي لمنقود االلكترونية في الجزائر فإننا سوف نعتمد عمى ما أفرزه التطبيق 
 والقانون الفرنسي. األوربيالعممي والتشريعات المقارنة في ىذا الشأن منيا التوجيو 

 :الذي يطرح في ىذا المقام واإلشكال  
يختمف من حيث خصائصه  اعتبار النقود االلكترونية شكل جديد من النقودهل يمكن   

وبالتالي الحمول أم هي تطور لنفس النقود  ،سواء الورقية أو المعدنية ائفه عن النقود التقميديةووظ
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 منجديد خاص و  دعامة إلكترونية ؟ وهل هي نوعجديد وهو ال بثوبكن محمها وأداء نفس وظيفتها  ل
 ؟وسائل الدفع الحديثة يطمق عمى معظم   أم مصطمحوسائل الدفع األخرى 

الوصفي  ي ذلك المنيج التحميميوسنعتمد ف من خالل ىذه الدراسةيو عم اإلجابةىذا ما سنحاول 
المقصود منيا وتحديد عناصرىا وخصائصيا معرفة ة  ليذه النقود من خالل العام لتحديد األحكام 
الجزائر وبالتالي سوف عتبار أن ىذا النوع غير موجود في ، وكذا المنيج المقارن عمى اوطبيعتيا القانونية

من قبل التشريعات السباقة في ىذا المجال منيا التشريع الفرنسي والتوجيو  نعتمد عمى ما تم التوصل إليو
 في:  التطرق اولسنح و األوربي.

 النقود االلكترونية : مفهوماالول مبحثلا
 األول: تعريف النقود االلكترونية المطمب           
 : خصائص النقود االلكترونيةالثاني المطمب           

 النقود االلكترونية وطبيعتها القانونية مزاياالثاني:  المبحث
 النقود االلكترونية. األول: مزاياالمطمب             
 الثاني: الطبيعة القانونية لمنقود االلكترونية.  المطمب             

 لثالث: عناصر وأشكال النقود االلكترونيةالمبحث 
 األول: عناصر النقود االلكترونية المطمب            
 الثاني: أشكال النقود االلكترونية   المطمب           
 االلكترونيةالنقود  مفهوم:  األول المبحث

في مشروعيا  E cachمن خالل جيود شركة  1994بدأ استخدام النقد االلكتروني منذ عام 
النقد االلكتروني باإلضافة إلى مائة  صدارإالتجريبي الناجح بالتعاون مع بنوك، ومن ثم تم منحيا حق 

في تسديد المستحقات  انتشرت النقود االلكترونية في اآلونة األخيرة بشكل متزايدو . (1)شركة تجارية
والمدفوعات محددة القيمة مقارنة بالسنوات السابقة والتي كانت فييا النقود السائمة ىي الوسيمة الوحيدة 

 سنتطرق في:عميو المقبولة، و 
 األول: تعريف النقود االلكترونية المطمب                                
 : خصائص النقود االلكترونية. الثانيالمطمب                                 

                                                           
(1)

،  كلٌة 1، مؤتمر األعمال المصرفٌة االلكترونٌة بٌن الشرٌعة والقانون، المجلد ، دراسة تحلٌلٌة لدور النقود االلكترونٌةصالح محمد حسنً محمد الحمالوي  

 134ص  ،.111، ص 1112/ ماي، 11/11الشرٌعة والقانون و غرفة التجارة والصناعة، دبً، 
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 تعريف النقود االلكترونية : األول المطمب
 بطاقات الخصم عمى la monnaie électroniqueمصطمح النقود االلكترونية ىناك من يطمق 

débit carte وكذا بطاقات االئتمان  carte de crédit والبطاقات المخزنة القيمةstored-value    و
حيث يستخدم البعض النقد االلكتروني لمداللة عمى كل أنواع الدفع  .smart cards(1)البطاقات الذكية 

 الذي يتم بطريقة إلكترونية.
دفع أو تحويل الودائع المدخمة والمعالجة إلكترونيا ضمن البنوك من بين ىذه التعريفات أنيا: " و 

نما تن. إن ىذا التعريف لم يعرف كترونية"لاال  اول وسيمة تحويل القيمة القيمة النقدية بحد ذاتيا وا 
 . (2)إلكتروني

بطاقات تحتوي عمى مخزون إلكتروني أو ارصدة نقدية محممة " : (3)وىناك من عرفيا عمى أنيا
نما إلكترونيا عمى بطاقة تخزين القيمة "، إن ىذا التعريف يفتقد إلى تحديد المقصود بالنقود االلكترونية وا 

 الوسيمة التي فييا التخزين والحفظ. عرف
هي عبارة عن سمسمة من األرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها :"  (4)تعريف آخر وىناك

البنوك التقميدية أو االفتراضية لموديعها، ويحصل هؤالء عميها في صورة نبضات كهرومغناطيسية عمى 
ن كان أكثر دقة إال أنو ركز عمى المعنى الفني والمادي كارت ذكي أو قرص صمب " إن ىذا التعريف وا 

   لمنقود االلكتروني.
ىناك بعض الوسائل تحتاج لوجود حساب بنكي مثل التحويل االلكتروني لألموال في الحقيقة لكن 

وىي شكل من ال ترتبط بالضرورة بحسابات بنكية.  عمى أن النقود االلكترونية ،وبطاقة االئتمان والخصم
 le porte monnaieحافظة النقود االلكترونية  وقد تكون في شكلأشكال الدفع االلكتروني  

électroniqueوحافظة النقود االفتراضية ، le porte monnaie virtuelle . 
 DME)   la و النقد الرقمي بي والمسمى توجيو التوجيو االور   2013ولقد صدر في فرنسا في جانفي

directive de monnaie électronique ( والذي جاء تماشيا ومواكبة لمتطور الذي عرفتو وسائل ،
 (5)10-2013من خالل القانون و نظم الدفع األخرى ال سيما عبر االنترنت والياتف المحمول، 

                                                           
(1)

 .134، المرجع السابق، ص صالح محمد حسنً محمد الحمالوي  

 
(2)

 11/11/1116تارٌخ االطالع    /www.law.uokufa.edu.iqعلى الموقع  12، دراسة قانونٌة، ص ، النقود االلكترونٌةنبٌل مهدي الزوٌن 
(3)

  12، المرجع السابق، ص نبٌل مهدي الزوٌن  
(4)

، 1، العدد 11االلكترونٌة، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانٌة، المجلد، النظام القانونً للنقود نهى خالد عٌسى الموسري  وإسراء خضٌر  مظلوم الشمٌري  

 .155. ص 1113
(5) LOI no 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 

européenne en matière économique et financière, J O R F, N :24,  29 janvier 2013, Texte 3 P 1721. 

 

http://www.law.uokufa.edu.iq/
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المتضمن أحكام مختمفة لمتكيف مع قانون االتحاد األوروبي في المسائل االقتصادية والمالية، في المادة 
دارة  1_315وما يمييا شروط سداد النقود االلكترونية، وفي المواد   29_133 وما يمييا أحكام اصدار وا 

ؤسسة إلصدار النقد االلكتروني حدد شروط ممارسة الموما يمييا   1_533في المواد من النقود الرقمية، و 
. 

 29/11/2017آخر تعديل لو في لمال الفرنسي النقود االلكترونية في وقد عرف قانون النقد وا 
" وبيذا التعريف قيمة مالية مخزنة عمى دعامة إلكترونية أو ممغنطة: " عمى أن النقود االلكترونية ىي

 .(1)يكون المشرع الفرنسي قد عادل بين النقد الرقمي والنقود السائمة 
 قد تكون عبارة عن شريحةالتي تخزن عمى دعامة إلكترونية  ويفيم كذلك أن النقود االلكترونية

puce    قارئ  يتم ذلك عن بعد عن طريق لمياتف المحمول، أو  serveur حساب عمى الخط.ال 
 وتكون غير مرتبطة بحساب بنكي نيةو لكتر مباشرة عمى دعامة اخزن مبمغ من النقود وقد ي

 (2)ونخص بيذه الحالة محفظة النقود االلكترونية والبطاقة المعبأة مسبقا 
تستخدم النقود االلكترونية لدفع المستحقات بطريق إلكتروني بدال من الوسائل التقميدية، وىي و   

وىو تعبير يستخدم لوصف مجموعة من آليات   وعة مخصصة لممستيمك،عبارة عن منتجات دفع متن
الدفع محدودة القيمة وأىم ما يميزىا أنيا مدفوعة مسبقا، وأن قيمتيا مختزنة في داخميا. وىناك عدة 
تعاريف لكن مع التطور المستمر يصعب وضع تعريف شامل يتضمن كل النظم التقنية واالقتصادية 

 . (3)اىا عن غيرىوالقانونية بشكل يميز 
لقيمة نقدية عمى  مخزون الكتروني" :وقد عرف البنك المركزي االوروبي النقود االلكترونية بأنيا

وسيمة تقنية يستخدم بصورة شائعة لمقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرتها، دون الحاجة إلى 
"، وهو نفس تعريف وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما

 (4)القانون المتعمق بالنقد االلكتروني
 Michel Aglietta et:  سيالوم وميشال أقمييتالورانس  وىو نفس التعريف لمكاتبين

Laurence Scialom  النقود الرقمية  في مفيوميا الضيق عمى أنيا: حيث يعرفان 
                                                                                                                                                                                     
 
(1), (2)

 la monnaie électronique, qu’est -ce que c’est, les moyens de paiement,  sue le site www.lesclesdelabanque.com . la 
date de consultation : 21/11/2017 . 

 
(3)

 .46،47، ص  ،1117الطبعة األولى، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، وسائل الدفع االلكتروني،  ،جالل عائد الشورة  
(4)

 L315-1 LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013: «  La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une 

forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds 

aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre 

que l'émetteur de monnaie électronique ». 
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La monnaie électronique, au sens étroit, peut être définie comme « un stock 
électronique de valeur monétaire qui peut être largement utilisé pour effectuer 
des paiements »(1) 

ىي عبارة عن مخزون إلكتروني لقيمة نقدية والتي أن النقود االلكترونية بمفيوميا الضيق بمعنى 
ال يحتاج ىذا النوع من النقود حساب بنكي لألشخاص الذين يتعاممون و  يمكن استعماليا كأداة وفاء.

االلكترونية أو الرقمية، أي يختارون ىذه الوسيمة لتسوية معامالتيم بالوفاء االلكتروني عن طريق النقود 
  (2)إذا ىي نقود يتم تخزينيا بواسطة الخوارزميات أثناء المعالجة وىي عبارة وسيمة محممة ومدفوعة مسبقا.

 نظرا لدقتو وشمولو لصور النقود االلكترونيةلمصواب  األقربىو البنك المركزي تعريف  ويعد
الشيكات السياحية في  النقود االلكترونية تشبو و واستبعاده لبعض الوسائل التي يمكن أن تتشابو معيا.

أنيا التزام من المصدر دون أن يرتبط بحساب يخص شخص معين، ونجد أن المصرف المصدر لمنقود 
كما ىو حال بالنسبة  الرقمية ال يعنيو من يحمل النقود بل إجمالي المتاح منيا في التداول في وقت معين

لمنقود الورقية. وتستعمل كأداة لمدفع لتحقيق أغراض مختمفة. والنقود االلكترونية أو النقود الرقمية ىي 
وتخزن في  bitsعبارة عن نقود غير ممموسة تأخذ صورة وحدات الكترونية أو نبضات كيرومغناطيسية 

. (3)مكان آمن عمى القرص الصمب لجياز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة االلكترونية
ويستخدم في إتمام العمميات المالية والتجارية التي تتم عبر شبكة االنترنت منيا شراء المستمزمات اليومية 

 smartا كذلك عمى البطاقات الذكية ودفع ثمنيا في شكل وحدات من النقود االلكترونية، ويمكن شحني
cards  ذات الرقاقات الصغيرة جداmicro chips (4)مثل تمك المستخدمة في خدمة الياتف العمومي .

. ومن بين البطاقات الذكية (5)الغير دون تدخل طرف ثالث إلىحيث يستطيع صاحبيا نقل ممكيتيا 
 . moneoالفرنسية و mondex واالنجميزية   visa cach البطاقة االمريكية

                                                           
(1) Il s’agit finalement d’un instrument prépayé au porteur dont l’usage n’implique pas nécessairement les comptes 

bancaires des parties impliquées dans le paiement. voir  Michel Aglietta et Laurence Scialom, LES DEFIS DE LA MONNAIE 
ELECTRONIQUE POUR LES BANQUES CENTRALES, p 7, sur le site http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-

euro/articles/MAgliettaLScialom.PDF date de consultation: 15/02/2017. 
(2)

 Michel Aglietta et Laurance Scialom, Second génération de monnaie électronique, nouveau défi – problèmes 
économique- Monnaie et Finance, France, 2002, p :26 . 

(3)
، الشٌك اإللكترونً والنقود الرقمٌة دراسة مقارنة، بحوث مؤتمر األعمال المصرفٌة اإللكترونٌة بٌن الشرٌعة والقانون، المجلد نبٌل صالح محمود العربً 

مفهوم األعمال المصرفٌة االلكترونٌة وأهم  محمود أحمد إبراهٌم الشرقاويو  .01و 00، ص 2003 لٌة الشرٌعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبً،األول، ك

بٌن الشرٌعة والقانون، جامعة اإلمارات المتحدة بالتعاون مع كلٌة الشرٌعة والقانون وغرفة التجارة  تطبٌقاتها، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفٌة االلكترونٌة

  .22، ص 2003/تموز 10/12والصناعة بدبً، 
(4)

، الوفاءعدنان سرحان إبراهٌمو. 18المرجع، ص نفس ، محمود أحمد إبراهٌم الشرقاوي 
 

ة اإللكترونٌة بٌن ) الدفع ( االلكترونً، مؤتمر األعمال المصرفٌ

 .172، ص 1112/ ماي، 11/11،  كلٌة الشرٌعة والقانون و غرفة التجارة والصناعة، دبً، 1المجلد الشرٌعة والقانون، 
(5)

 .12، المرجع السابق، صنبٌل مهدي الزوٌن  

http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/MAgliettaLScialom.PDF
http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/MAgliettaLScialom.PDF
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والشخص الذي يريد استعمال النقود االلكترونية ما عميو إال أن يفتح حساب لدى البنوك التي تقدم      
خدمة استبدال النقود العادية بالنقود االلكترونية، ثم يقوم صاحب الحساب بسحب النقود من حسابو 

عمى القرص الصمب لحاسوبو الخاص  المصرفي ليضعيا في حسابو لمنقود االلكترونية، والذي يوجد
 .cyber wallet (1) بواسطة برنامج خاص

 11_03من قانون النقد والقرض  69أما فيما يتعمق بالنقود االلكترونية في الجزائر فبالرجوع لممادة       
تعتبر وسائل دفع كل األدوات التي والتي تنص عمى: "  2003غشت  26الصادر بتاريخ المؤرخ في 

". يفيم من خالليا أنيا كل شخص من تحويل أموال مهما كان السند أو األسموب المستعملتمكن 
تستوعب النقود االلكترونية باعتبارىا وسيمة دفع جديدة حيث تمكن ىذه االخيرة االشخاص من تحويل 

ديثة، لكن األموال إال أن السند أو االسموب المستعمل في التحويل يعتمد عمى التقنية  والتكنولوجيا الح
نحن نعمم أنو ال يمكن أن تصدر النقود إال من طرف مؤسسات أو ىيئات خاضعة لقانون النقد والقرض. 

 وفي ظل غياب نص صريح فال يمكن القول بإمكانية استعمال ىذا النوع من النقود في الجزائر.
ع شراء يمنمنو نص عمى أنو:"  117وفي المادة  2018إضافة إلى أن قانون المالية لسنة 

 . العممة االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها
العممة االفتراضية هي تمك التي يستعممها مستخدمو اإلنترنت عبر شبكة اإلنترنت، وهي تتميز بغياب 

  .الدعامة المادية كالقطع واألوراق النقدية وعمميات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية
   ".لهذا الحكم، طبقا لمقوانين والتنظيمات المعمول بها يعاقب عمى كل مخالفة

ىذه العمالت ال تخضع  يتبين أن في مشروع قانون المالية وفي عرض األسباب والمبررات ليذه المادة
 ألية سمطة معترف بيا، وغير خاضعة ألية رقابة تفرضيا الدولة.

وعميو فإن الجزائر تفرض رقابة صارمة ومشددة عمى ىذا النوع من العمالت االفتراضية ألنيا تسمح 
بالمساىمة في المتاجرة بالمخدرات وغسيل األموال والتيرب الضريبي، ومن بين العمالت اإللكترونية 

صمت قيمتيا إلى أعمى المنتشرة عالميا وتعترف بيا العديد من الدول منيا ألمانيا واليابان ........ وو 
. إال أن العديد من الدول عممت  BITCOINالمستويات حيث  فاقت قيمة الدوالر ىي عممة البيتكوين

        عمى حظرىا منيا الواليات المتحدة األمريكية نظرا لممخاطر الكبيرة.   
 النقود االئتمانية وىي:  اننافسشكالن  ي  لمنقود االلكترونية وتتخذ

                                                           
(1)  

 .174، ص السابق المرجع ،عدنان سرحان إبراهٌم
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وىي البطاقة  PME  (1) le porte monnaie électroniqueحافظة النقود االلكترونيةأوال/  
تستعمل  puceالمدفوعة مسبقا ويطمق عمييا كذلك البطاقة المختزنة القيمة، تحتوي عمى ذاكرة إلكترونية 

ألغراض متعددة عن طريق الموزعات اآللية واألجيزة القارئة لدي التجار لشراء المشتريات ذات المقابل 
 الزىيد مثل الخبز أو الجرائد...  

يسمح ىذا الحامل بإجراء عمميات الدفع  بمعنى انيا تتجسد عمى حامل النقد االلكتروني
  .ي معد مسبقا ومجسد في بطاقةوبالخصوص ذات القيمة الرمزية من احتياطي نقد

وتسمى كذلك بمحفظة ، PMV  (3)ثانيا/ أما النقود الشبكية أو نقود الشبكة أو النقود السائمة الرقمية 
وىي آليات الدفع مختزنة القيمة أو سابقة  la monnaie virtuelle أو النقد االفتراضي النقود االفتراضية

 soft wareالدفع والتي تسمح بالدفع من الحاسب اآللي وشبكة االنترنت حيث تستخدم نظام برنامج 
wallet ، ،حيث يخزن قطع العممية الرمزية أو  أي برامج خاصة مدمجة في الحاسب اآللي الشخصي

مكانية الدفع عبر يعتمد عمى برامج خاصة تسمح بإ أي مجموع المعمومات والتي تدل عمى قيمة معينة.
الشبكات المفتوحة االنترنت مثال  وذلك من االحتياطي النقدي المعد مسبقا ومخزن عمى جياز الكمبيوتر 

 إلكتروني. دون أن يكون مجسد عمى حامل
كبر الشركات العاممة في ىذا المجال تقدم أوىي من   paypalشركةنقود ومن أمثمة النقود الرقمية ىي   

ساسية لممستيمكين والمنشآت الستخدام البريد االلكتروني من اجل تبادل النقود الرقمية بسرعة و أخدمة 
أمان وتكمفة زىيدة وتعتمد في عمميا عمى البنية التحتية المتمثمة في المؤسسات المالية التي تدير 

 تمانالحسابات المصرفية وبطاقات االئ

 :خصائص النقود االلكترونية: المطمب الثاني

                                                           
(1) ,

 
(2)

  Le porte-monnaie électronique désigne des cartes à circuits intégrés, multi-usages, rechargeables, stockant une 
valeur monétaire sur des supports qui sont la propriété des détenteurs et sont donc détachés des comptes bancaires. Ce 
type de monnaie électronique permet d’effectuer des paiements de détail directement entre échangistes sans intervention 
d’un intermédiaire, grâce à des lecteurs installés dans les points de vente. Contrairement au cash, dans la plupart des 
systèmes de ce type existants, la monnaie électronique reçue par le payé ne peut être réutilisée. Elle doit donc être 
reversée sur le compte bancaire du bénéficiaire, le paiement étant enregistré à cette étape. Cependant, aucun obstacle 
technologique majeur ne s’oppose à ce que se développent des systèmes où cette contrainte de passage par les comptes 
bancaires disparaisse. Dans un tel cas, un float considérable pourrait se développer échappant à l’enregistrement et donc 
au contrôle des autorités monétaires. Voir Aglietta et Laurence Scialom, LES DEFIS DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE POUR 
LES BANQUES CENTRALES,  op cit, p 7 
(3)

 La « monnaie réseau » est une forme de monnaie électronique qui, grâce à des logiciels spécialisés intégrés aux 
ordinateurs personnels, peut être transférée pour s’acquitter de paiements via des réseaux de télécommunication comme 
internet. Voir Aglietta et Laurence Scialom, LES DEFIS DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE POUR LES BANQUES CENTRALES, 
op cit, p8  
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نظرا لدقتو وشمولو لصور النقود االقرب لمصواب تعريف البنك المركزي األوروبي من التعاريف يعد 
 االلكترونية واستبعاده لبعض الوسائل التي يمكن أن تتشابو معيا

حمت محل النقود ووسائل الدفع التقميدية في الوفاء، وىذا ما  النقود االلكترونيةوعمى اعتبار أن 
  :يمي يبين تمتعيا بخصائص ال تتمتع بيا وسائل الدفع التقميدية لذا سنتعرف عمى ىذه الخصائص كما

 إلكترونيا: مسبقا / النقود االلكترونية قيمة نقدية مخزنةالفرع األول
االلكترونية أو االفتراضية، وتستعمل فييا تقنية التشفير لمتوثيق سواء كانت في شكل حافظة النقود  

ىي عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعيا عمى وسائل  البيانات، أي وضمان وتحقيق الحماية والثقة وصحة
 . (1)إلكترونية في شكل بطاقات بالستيكية أو عمى ذاكرة الكمبيوتر الشخصي

االلكترونية في شكل سمسمة من األرقام العشوائية والتي تسمى الرقم وحيث يتم إصدار النقود      
التسمسمي لمعممة، يتم حفضيا إما عمى البطاقة أو عمى القرص الصمب لكمبيوتر العميل، والستخدام ىذه 
النقود يتم إرسال الرقم التسمسمي مشفرا إلى من يتعامل معو يقوم ىذا األخير باالتصال بالمصرف حتى 

عممة جديدة باسمو أو لتحويل العممة النقدية لحسابو، يقوم البنك من خالل قائمة االرقام يستصدر 
إن ىذه التقنية ال  درة من عنده وبأنيا لم تصرف بعد.الموجودة لديو بالتحقق من كون أن ىذه النقود صا

ي )رقم حساب تخمو من المخاطر لذا برزت تقنية العممة المخفية حيث يوجد رقم تسمسمي يضرب في عامل
 .   (2)تعمل ىذه التقنية عمى توفير السرية والخصوصيةمخفي يمتمكو العميل فقط(، و 

: ال يحتاج  نقل ىذه النقود من المستيمك إلى التاجر وجود النقود االلكترونية ثنائية األبعاد الفرع الثاني:
شخص ثالث بينيما كمصدر ليذه النقود، حيث تبرأ الذمة بمجرد الوفاء بالنقود االلكترونية وىي وسيمة 
لدفع أثمان السمع والخدمات دون أن يقتضي ذلك تأكد البائع من حقيقة ىذه النقود أو من كفاية الحساب 

 .(3)كما ىو الحال بالنسبة لوسائل الدفع االلكترونية االخرى البنكي لممشتري
: ىي أكثر عممية من النقود العادية نظرا لخفة وزنيا وصغر النقود االلكترونية سهمة الحمل الفرع الثالث:

 .(1)حجميا، فال يضطر الشخص إلى حمل نقود كبيرة من أجل شراء صحيفة أو وجبة خفيفة
                                                           
(1)

 les deux formes de monnaie électronique ont des caractéristiques communes comme le pré -paiement des valeurs 

monétaires stockées et l’utilisation de la cryptographie pour l’authentification et la protection de la confidentialité et de 
l’intégrité des données Voir Aglietta et Laurence Scialom, LES DEFIS DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE POUR LES BANQUES 
CENTRALES, op cit, p8 

، اآلثار النقدٌة واالقتصادٌة والمالٌة للنقود االلكترونٌة، مؤتمر األعمال المصرفٌة االلكترونٌة بٌن الشرٌعة والقانون، المجلد محمد إبراهٌم محمود الشافعًو  

  .172، المرجع السابق، ص ن إبراهٌموعدنان سرحا.، 128، ص 1112األول، كلٌة الشرٌعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبً، 
(2)

 .15، المرجع السابق، صنبٌل مهدي الزوٌن 
(3)

أساسيات في أدوات الدفع واالئتمان، دار أبر رقراق لمطباعة والنشر، الرباط ، ، محمد محبوبً. و128، ص  السابق  ،، المرجعمحمد إبراهٌم محمود الشافعً   
 .116، ص  1111

(1)
 .116المرجع ، صنفس  محمد محبوبً،  
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:  النقود القانونية يتم إصدارىا من قبل البنك المركزي، االلكترونية هي نقود خاصةالنقود  الفرع الرابع:
بينما النقود االلكترونية يتم إصدارىا عن طريق شركات أو مؤسسات ائتمانية خاصة، ليذا يطمق عمييا 

ىي  ويمكن أن تكون مختمفة في ترتيب النقود االلكترونية وقد تساىم البنوك بطرق .بالنقود الخاصة
المصدرة ولكن يمكن ليا توزيع النقود االلكترونية الصادرة عن مؤسسات أخرى، تدير عممية المعالجة، 

  .(2)المقاصة وتسوية المعامالت التي تتم بالنقد االلكتروني وكذا حفظ ىذه المعامالت
ويمكن أن نميز بين مؤسسات االئتمان والتي تقوم  مؤسسات جديدة لمنقد االلكتروني أوجدتوقد 

دارة النقد االلكتروني وكذا تمويل خدمات الدفع، ومؤسسات النقد االلكتروني  منيا بعمميات البنوك إصدار وا 
دارة النقد االلكتروني وتمويل خدمات الدفع ، ومؤسسات الدفع تقوم بتمويل خدمات الدفع تقوم بإصدار وا 

 .(3)فقط
إن ىذه الخاصية تجعل من النقود الدفع بالنقود االلكترونية يتم عبر شبكة الكترونية:  امس:الفرع الخ

حيث أن شبكة األنترنت غير مقيدة أو محدودة بمكان معين وىذا ما يستمزم  دولي،االلكترونية ذات طابع 
تنظيم دولي ليذه النقود، ويترتب عمى ىذه الخاصية أن دافع النقود ال يتعاصر مع الطرف الثاني ال من 

 .  (4)حيث الزمان وال حيث المكان
يقوم بإصدار نقود إلكترونية : حيث أن كل مصدر النقود االلكترونية ليست متجانسة س:سادالفرع ال

. (5)من حيث عدد السمع والخدمات التي يمكن يشترييا بيذه النقود أومختمفة، فقد تختمف من ناحية القيمة 
 حيث تختمف من فئة إلى أخرى ومن مستيمك إلى آخر.

: تظل ىذه الوسيمة عرضة لوقوع مشاكل بشرية وتكنولوجية أخطاءوجود مخاطر لوقوع  :سابعالفرع ال
كثيرة خصوصا في ظل عدم وجود إطارات مدربة ولدييا الخبرة الكافية تكون قادرة عمى إدارة المخاطر 

 .(1)المترتبة عمى مثل ىذه التقنيات الحديثة

                                                           
(2)

 Les banques peuvent participer à ces dispositifs de monnaie électronique de différentes manières. Elles peuvent être 
émettrices, mais elles peuvent également distribuer la monnaie électronique émise par d’autres entités, gérer le 
traitement, la compensation et le règlement des transactions en monnaie électronique ainsi que l’enregistrement des 
transactions. Voir Aglietta et Laurence Scialom, LES DEFIS DE LA MONNAIE ELECTRONIQUE POUR LES BANQUES 
CENTRALES, op cit, p8 

 116، ص 1112، محفظة النقود االلكترونٌة "رؤٌة مستقبلٌة" بحث مقدم إلى مؤتمر االعمال المصرفٌة بٌن الشرٌعة والقانون، دبً، غنامشرٌف محمد  و  

 .                                                                 117و
(3)

 la monnaie électronique, qu’est -ce que c’est, les moyens de paiement, site précédent. 
،   117نفس المرجع، محمد محجوبً، 
(5)  (4)

  
 

(1)
  ،

(2)
  ،

(3)
، دور النقود االلكترونٌة فً عملٌات غسٌل االموال، مجلة  جامعة  دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة، المجلد بسام أحمد الزلمً  و عبود سراج  

 .447و 446، ص 1111دمشق،  ، العدد األول، كلٌة الحقوق، جامعة15
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دون ظيور ىوية األطراف الحقيقية يخمق فرصة لدى مرتكبي  حيث أن التعامل بالنقود االلكترونية
غسيل األموال الستخداميا في الجريمة، حيث لن يكون مضطرا لإلفصاح عن ىويتو وشخصيتو جرائم 

 وبما أن النقود االلكترونية ليا طابع سري يجعل من الصعب جدا أن تقوم السمطات المختصة بفحص
 .(2)ية المصرفية وبالتالي من الصعب مراقبة جريمة غسيل االموالومراقبة السجالت والعمميات المال

فضال عن أن استخدام ىذه النقود يتم من خالل استخدام أجيزة الكمبيوتر واألنظمة االلكترونية وقد يتم 
تعطيل ىذه االجيزة واالنظمة بطريقة مقصودة حتى ال تترك اثرا لذلك وقد يكون العطل تمقائيا، وفي ىذه 

 .(3)يكون من الصعب جدا اكتشافيا الحالة
إضافة إلى ذلك فإن النقود االلكترونية توسع من موضوع أو محل جريمة غسيل االموال، حيث تعمل 
النقود االلكترونية عمى تامين األموال غير المشروعة  وفي ىذه الحالة ال تستطيع البنوك ممارسة رقابتيا 

 .(4)عمى االسواق المالية
ىذه الخاصية تميزىا عن غيرىا من وسائل الدفع إن  عدم ارتباطها بحساب بنكي:  الفرع الثامن:

وىي بذلك تشبو الشيكات السياحية  في الحسابات.  التي تقوم عمة فكرة الكتابة القيدية االلكترونية االخرى
 . (5)والتي ىي عبارة عن استحقاق حر عمى بنك خاص أو مؤسسة مالية

 :أهمية النقود االلكترونية وطبيعتها القانونية: الثاني المبحث
إن النقود االلكترونية ىي عبارة عن نبضات إلكترونية من الناحية الفنية، إي عبارة عن بيانات 
ومعمومات وأوامر في شكل إلكتروني تنقل من حاسوب إلى آخر، والتي تثبت عمى بطاقة المستيمك، حيث  

لى حاسوب التاجر أو البائع الذي يريد الشراء من عنده وبالتالي السداد يقوم حاسوب ىذا األخير بإرساليا إ
لو بموجب النقود االلكترونية، أما من الناحية القانونية فيي عبارة عن أرقام تتداول إلكترونيا، حيث يمثل 

 كل رقم قيمة مالية في حد ذاتو.
احتمت ىذه النقود مكانة معتبرة حيث حمت محل النقود التقميدية لتحقيقيا العديد من المزايا  وقد

بالنسبة لكل المتعاممين بيا، لكن اختمف الفقو في تحديد طبيعتيا القانونية وثار جدل كبير في تحديد 
 طبيعة ىذه النقود، وعميو يمكن التطرق في:

 النقود االلكترونية. مزاياول: األ المطمب                          

                                                           
 

 
(4)  ،(5) 

 156، المرجع السابق، ص نهى خالد عٌسى الموسري  وإسراء خضٌر  مظلوم الشمٌري

 

  . 
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 عة القانونية لمنقود االلكترونية.  يالثاني: الطب المطمب

 :النقود االلكترونية مزايا: األول المطمب
المتعاممين بيا سواء الباعة أو المشتريين وكذا  بحسب االطراف تختمف أىمية النقود االلكترونية 

 بالنسبة لمن يقوم بإصدارىا، وعميو سنمقي الضوء عمى ىذه االىمية بالنسبة لكل فئة من ىذه الفئات.
 لنسبة لممستهمكين:باالنقود االلكترونية  مزايا الفرع األول: 

حيث تتمثل األىمية بالنسبة لممستيمكين في كونيا وسيمة لمدفع تستخدم لتسييل عممية سداد 
المشتريات والخدمات التي يتحصل عمييا المستيمك من عند التاجر الذي يقبل الوفاء بالنقود االلكترونية. 

....في حالة تعميم و حتى ثمن الخدمات مثل فواتير الكيرباء والغاز، ودفع اشتراكات االنترنت والياتف
نظام الدفع بالنقود االلكتروني. وتساعد عمى ضبط الميزانية من خالل التقيد بالمبمغ المخزن عمى البطاقة 
االلكترونية، وتعفي النقود االلكترونية المستيمكين من حمل النقود السائمة، كما أنيا تعتبر االفضل من بين 

ت والشيكات، وتوفر الكثير من الخصوصية لممستخدمين حيث وسائل الدفع االلكترونية األخرى كالبطاقا
 .(1)ال حاجة ألن يقوم المستيمك بكتابة بياناتو كما يحدث عند الوفاء بالشيك

 النقد االلكترونية بالنسبة لمتجار والباعة: مزايا الفرع الثاني: 
المال والوقت، كما تعد لمنقود االلكترونية مزايا عديدة بالنسبة لمتجار والباعة حيث توفر ليم   

وسيمة آمنة أكثر من الشيك، حيث أن الشيك يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بين البائع والمشتري، ويمكن 
لمبائع إبرام الصفقة مقابل النقود االلكترونية من خالل معرفة حساب المشتري حامل تمك النقود. تمكن 

سوق ورغبات المستيمكين مما تعطي مؤشرات واضحة النقود االلكترونية من جمع البيانات التي تخص ال
 .(1)عن عمميات البيع واالنتاج والتي يستفيد منيا التجار وأصحاب المنتجات

 .(2)والتعامل بالنقود االلكترونية تسمح بتجنب مشاكل تزييف وتقميد النقود العادية
 النقود االلكترونية بالنسبة لمصدريها: مزاياالفرع الثالث: 

مصدري النقود االلكترونية أن يخفضوا تكاليف النقود العادية المتداولة، ومحاربة االحتيال مكن لي 
والنصب، ويشكل الفارق بين القيمة الفعمية لمبطاقات المباعة وبين القيمة النقدية المخزنة عمييا الربح الذي 

 .   (3)ربحتتحصل عميو الجيات المصدرة، وكمما زاد عدد البطاقات المباعة كمما زاد ال

                                                           
(1)

 .    .116، المرجع السابق، ص محمد محبوبً و 133، المرجع السابق، ص محمد إبراهٌم محمود الشافعً  
(1)

 .117المرجع ، ص نفس ، محمد محبوبً  
(2)

 .117المرجع ، ص  نفس ،محمد محبوبً . و133المرجع ، ص  نفس ،محمد إبراهٌم محمود الشافعً  
(3)

 . 134، نفس المرجع، ص محمد إبراهٌم الشافعً  
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 :الطبيعة القانونية لمنقود االلكترونية: المطمب الثاني
إلى ظيور عدة نظريات  ية أثارت الكثير من الجدل مما أدىإن الطبيعة القانونية لمنقود االلكترون 

تقوم بكل وظائف النقود التقميدية.  تبحث في ىذه الطبيعة فمنيم من يعتبرىا نقودا حقيقية مادامت انيا
حيث يرون فييا أنيا وسيط لمتبادل ومقياس ومستودع لمقيمة. أما البعض اآلخر فال يعتبرىا من قبيل 
النقود إطالقا وال تعد وفقا لراييم أداة نقدية بالمعنى الحقيقي ويرى بأنيا ال تخضع لرقابة البنك المركزي. 

ن الرأيان لكنيا أقل حدة منيا. لذا سنتطرق إلى ىذه اآلراء في كل فرع وىناك أراء أخرى تفرعت عن ىاذا
 عمى حدى.   
 النقود االلكترونية صيغة غير مادية لمنقود الورقية: الفرع األول:

يركز أصحاب ىذا الرأي عمى الفرق بين النقود الورقية والنقود االلكترونية، حيث أن ىذه األخيرة 
بيعة معموماتية وبالتالي فيي صيغة غير مادية لمنقد الورقي حيث يتم تأخذ شكل غير مادي أي من ط

، أي أصبحت عبارة عن معمومات تخص النقود تنتقل من (4)تحويل شكل النقود الورقية إلى نقود الكترونية
 . (5)شخص آلخر لذا تعتبر ىذه المعمومات أىم من النقد نفسو وىذا يعد فرقا جوىريا

رقية إلى النقود و بيا اإلصدار تكون بإجراء تحويل في شكل النقود من النقود ال والعممية التي يتم    
د االلكترونية تحل محل النقود العادية ويكون لدى المصدر سواء كان بنك أو و االلكترونية، لذا فإن النق

مؤسسة مالية مساواة في النقود التي تدخل وىي النقود التقميدية والتي سوف تستعمل في شحن البطاقة 
 .(1)بالنقود االلكترونية، وتمك التي تخرج ىي النقود االلكترونية

ولقد تعرض أصحاب ىذا الرأي إلى النقد عمى أساس أن ىذه النظرية تثير الكثير من المشاكل  
لنقود التقميدية التي تستعمل لشحن البطاقات بالنقود االلكترونية تبقى دائما داخل النظام الواقعية، حيث أن ا

النقدي. وتضاف إلييا أصول مصدر تمك النقود االلكترونية وبالتالي سيكون ىناك ازدواج في الكتمة 
مكن لكل من النقدية الن النقود الموجودة في البطاقة ىي نفسيا الموجودة في حساب المصدر، ومن ثم ي

 .(2)من النقود االلكترونية والنقود التقميدية بشكل متزامن ومستقل كلصاحب النقود ومصدرىا استعمال 
 النقود االلكترونية أداة تبادل وليست أداة دفع: الفرع الثاني: 

                                                           
(4)

 .118، المرجع السابق، ص محمد محبوبً  
(5)

 52، 51، المرجع السابق، ص جالل عائد الشورة 
(1)

 52، 51، المرجع السابق، ص جالل عائد الشورة 
(2)

 .118، ص  المرجع السابق ،محمد محبوبً  
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إن إصدار النقود االلكترونية تعتبر نوع من بيع أصول المصدر، حيث أن المشتري عندما يقوم 
ا من المصدر يقدم النقود التقميدية ثمنا ليا، بمعنى أن المشتري يشتري نقود بنقود أي يشتري النقود بشرائي

االلكترونية بالنقود التقميدية، وفي النياية فإن النقود االلكترونية ترجع إلى مصدرىا وكأنو قام بشرائيا من 
صدار ممزمة بالمحافظة عمى النقود الباعة الذين يشتروا بيا السمع والخدمات. وعميو فإن مؤسسات اإل

 . (3)التقميدية التي كانت مقابل لمنقود االلكترونية، مادام أن ىذه األخيرة قد حمت محل النقود التقميدية
وبالتالي فالقول بأنيا أداة تبادل وليست أداة دفع، حيث بالرغم من تمام عممية البيع إال أن الدفع 
النيائي ال يتم إال بعمميات إضافية مثميا مثل الشيك واألوراق التجارية األخرى، حيث أن الشيك بالرغم من 

ال عند قبض المستفيد قيمة الشيك دون أية انو أداة وفاء إال أنو ال يعد دفعا نقديا، فالدفع النيائي ال يتم إ
مخاطر وىذا ينطبق عمى الوفاء بواسطة النقود االلكترونية، وبالتالي فإن الدفع يكون نيائي عندما ال يحق 

 .   (4)لمتاجر مطالبة المصدر أو المشتري بأية مبالغ
 النقود االلكترونية صورة افتراضية لتدفق ثالثي االقطاب:" الفرع الثالث:

يتطمب وجود ىذه النقود والتعامل بيا ثالث أطراف وىم المصدر، المستيمك، والتاجر )المستفيد(،  
ويعتبر اصحاب ىذا الرأي أن األموال أو النقود التي يتمقاىا مصدر النقود االلكترونية ماىي إال وديعة 

 يشكالن عممية واحدة بنكية لدي شخص ثالث، إذ أن إصدار و إيداع النقود االلكترونية لدى مصدرىا ال
بل عمميتين مستقمتين، فصاحب الحساب يقرض النقود لمصدر النقود االلكترونية وبالتالي يعتبر المصدر 
نما عمى  مدينا لصاحب الحساب، وعندما يتم إصدار النقود االلكترونية ال تعطى عمى سبيل الحيازة وا 

نما صورة افتراضية لمدورة ال تعتبر النقود االلكتر  األساسسبيل القرض. وعمى ىذا  ونية من أصل مالي وا 
الكاممة التي تشكل إيداع النقود التقميدية عن  إصدار نقود الكترونية ثم تدميرىا أو تحطيميا أو بمصطمح 

 .(1)أسمم محوىا عند إجراء كل عممية من عمميات الدفع النقدي
د و تكز عمى الشكل فإن النقنقول أنو عمى الرغم من الفروق الجوىرية والتي تر  األخيروفي 

االلكترونية ماىي إال نقود تقميدية تم تطويرىا بحيث تتشابو معيا في المضمون وتختمف عنيا في الشكل 
فقط وبالتالي فيي وسيمة من وسائل الدفع الحديثة وتقوم بوظيفة النقود العادية وىذا ما يجعميا تتداول 

. ويمكن القول أنيا من طبيعة خاصة وجدت لتتالءم والتجارة االلكترونية وىي ذات طبيعة غير (2)بسرعة

                                                           
(3)

 .54، 53، المرجع السابق، ص جالل عائد الشورة  
(4)

 .121و 118، المرجع السابق، ص محمد محبوبً 
(1) ( ،1 )

 .121، صالسابق المرجع ،محمد محبوبً 
(3)

 .118المرجع السابق، ص  شرٌف محمد غنام،  
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مادية وتأخذ شكل وحدات في صورة أرقام تقيد في الجانب المدين من حساب المدين، فيي ليست مستقمة 
يدية وفي النياية يطمب تماما عن النقود الورقية والنقود المكتوبة، حيث تشترى في البداية مقابل النقود التقم

التاجر من المصدر أن يحوليا إما إلى نقود ورقية ومكتوبة وىي تشبو بذلك عممية السداد عن طريق 
 .     (3) التحويالت
 :عناصر وأشكال النقود االلكترونية :الثالث المبحث

عمى أنيا قيمة نقدية مخزنة عمى وسيمة إلكترونية مدفوعة  من خالل تعريف النقود االلكترونية
مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتمقى قبول واسع من طرف المتعاممين بيا وتستعمل لمدفع، يتضح أن 
ليا عناصر تتمثل في أنيا قيمة نقدية و ومخزنة عمى وسيمة إلكترونية وال تحتاج عمى حساب بنكي. وكذا 

االلكترونية وأشكاليا تبعا لمعايير معينة سواء معيار الوسيمة أو معيار القيمة النقدية، تختمف صور النقود 
 ونتطرق في:

 األول: عناصر النقود االلكترونية المطمب 
  الثاني: أشكال النقود االلكترونية المطمب 

 :عناصر النقود االلكترونية: األول المطمب
تحظى بقبول واسع من األشخاص والمؤسسات غير تمك التي قامت  إن النقود االلكترونية

بإصدارىا، وحتى تؤدي وظائفيا التي وجدت من أجميا، يجب أن تحوز عمى ثقة المتعاممين بيا حيث ال 
حيث ال تعتبر بطاقات  تعتبر نقود إلكترونية إذا كان التعامل بيا مقصور عمى جية معينة أو فئة معينة.

من قبيل النقود االلكترونية، وتقوم النقود االلكترونية عمى عناصر أساسية البد من  االتصال الياتفي
وجودىا وىي أنيا تمثل قيمة نقدية  وىذا أمر مفروغ منو حيث أنيا تستعمل لموفاء وحمت محل النقود في 

تطمب ذلك، ويجب أن تكون مخزنة عمى وسيمة إلكترونية وىذا ىو األمر المستحدث في النقود، وال ت
 حساب بنكي فيمن يتعامل بيا. تتمثل ىذه عناصر في:

 لنقود االلكترونية تمثل قيمة نقدية:ا: األولالفرع  
وعميو فال ، أي أنيا تشتمل عمى وحدات نقدية ليا قيمة مالية مثل مائة جنيو أو خمسون جنييا 

المخزنة عبارة عن وحدات تعتبر بطاقات االتصال التميفوني من قبيل النقود الرقمية حيث ان القيمة 
اتصال تميفونية وليست قيمة نقدية قادرة عمى شراء السمع والخدمات. ونفس األمر بالنسبة لمبطاقات 
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الغذائية ألن القيمة المسجمة عمييا ليست قيمة نقدية بل ىي قيمة عينية تعطي الحق لحامميا في شراء 
 قة.وجبة غذائية أو أكثر وفقا لمقيمة المخزنة عمى البطا

 :النقود االلكترونية مخزنة عمى وسيمة إلكترونية الفرع الثاني:
ىو من العناصر الميمة حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية عمى البطاقة البالستيكية  

. وىذا العنصر يميز النقود االلكترونية عن (1)أو عمى القرص الصمب لمكمبيوتر الشخصي لممستيمك
ية واالئتمانية والتي تعتبر وحدات نقدية في شكل مطبوع أو شكل صك، أما النقود االلكترونية النقود القانون

فيتم دفع قيمة البطاقات التي تخزن عمييا مسبقا ويتم شرائيا من المؤسسات التي أصدرتيا، لذا يطمق 
 .(2)عمييا البطاقات مسبقة الدفع

 :غير مرتبطة بحساب بنكي النقود االلكترونية الفرع الثالث: 
إن أغمب وسائل الدفع االلكترونية مرتبطة بحسابات بنكية لمعمالء، سواء البطاقات البنكية أو في 
عممية التحويل أو الوفاء بواسطة االوراق التجارية االلكترونية، سواء كانت ىذه الحسابات مدينة كما في 

، وعميو فإن debit cardأو حسابات دائنة كما في بطاقات الخصم   credit card بطاقات االئتمان
النقود االلكترونية ال يحتاج من يتعامل بيا ضرورة وجود حساب بنكي وىي في ذلك تشبو الشيكات 
السياحية  والتي تعتبر استحقاق حر عمى بنك خاص أو مؤسسة مالية وغير مرتبط بأي حساب خاص، 

 .  (1)عمييا المعمومات السابحة أو الطوافة بعض يطمقالوىذا األمر جعل 

 :أشكال النقود االلكترونية: الثاني المطمب
ىناك معياران حيث تختمف أشكاليا تبعا لموسيمة التي يتم من خالليا تخزين القيمة النقدية عمييا، 

 وكذلك لحجم القيمة النقدية المخزنة عمى تمك الوسيمة. 
 :معيار الوسيمةالفرع األول: 

يمكن تقسيم النقود االلكترونية تبعا لمعيار الوسيمة إلى بطاقات سابقة الدفع والقرص الصمب  
 وأخيرا الوسيمة المختمطة. 

يتم تخزين القيمة النقدية عمى شريحة إلكترونية مثبتة عمى بطاقة بالستيكية، البطاقات سابقة الدفع:  /أوال
وتأخذ ىذا البطاقات صورا متعددة أبسطيا البطاقة التي يسجل عمييا القيمة النقدية األصمية والمبمغ الذي 

 يتم إنفاقو. 
                                                           

،(1)
 ،

   .124و 123، المرجع السابق، ص إبراهٌم محمود الشافعً محمد (2)
   
  
(1)
 .125 محمد إبراهٌم محمود الشافعً، المرجع السابق، ص 
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دامونت سابقة الدفع  ومن أمثمتيا البطاقات الذكية المنتشرة في الواليات المتحدة االمريكية وبطاقة
المنتشرة في الدانمارك، وىناك بطاقات تستخدم كنقود إلكترونية وتستعمل في ذات الوقت كبطاقات خصم، 
وىناك بطاقات متعددة األغراض أي تستخدم في ذات الوقت كبطاقة خصم وتميفون وشخصية باإلضافة 

 .(2)إلى كونيا نقود إلكترونية
ن النقود في ىذه الحالة عمى القرص الصمب لمكمبيوتر الشخصي ليقوم يتم تخزيالقرص الصمب: / ثانيا

الشخص باستخداميا فيما بعد عمى شبكة االنترنت، لذا تسمى بالنقود الشبكية حيث يقوم صاحبيا بالشراء 
من خالل الشبكة أي يتم خصم ثمن السمع والخدمات من القيمة النقدية االلكترونية المخزنة عمى 

 .(3)خصيالكمبيوتر الش
: ىذه الوسيمة ىي خميط من الوسيمتين السابقتين حيث يتم شحن القيمة النقدية الوسيمة المختمطة / ثالثا

الموجودة عمى البطاقة االلكترونية سابقة الدفع عمى ذاكرة الكمبيوتر الذي يقوم بقراءتيا وبثيا عمى شبكة 
 .(4)اتاالنترنت إلى الكمبيوتر الشخصي لبائع السمع ومقدم الخدم

 : معيار القيمة النقدية/ الفرع الثاني
ىناك تقسيم آخر لمنقود االلكترونية يعتمد عمى معيار حجم القيمة النقدية المخزنة عمى الوسيمة 

 .(1)االلكترونية،  أي عل قيمة المبالغ المخزنة، لذا نميز بين شكمين من النقود االلكترونية
البطاقات والتي تستعمل في الوفاء بقيمة المشتريات والحصول عمى وىي / بطاقات ذات قيمة ضعيفة: أوال

 ال تتجاوز قيمتيا دوالرا واحدا. الخدمات لكن القيمة المخزنة عمييا
دوالر، والمالحظ  100تزيد قيمتيا عن الدوالر الواحد لكن ال تتجاوز / بطاقات ذات قيمة متوسطة: ثانيا

 ثر من ىذه القيمة مع التطور الحاصل.أنو يمكن أن تكون ىناك بطاقات تتضمن أك
 

 :الخاتمة
نقول أن النقود االلكترونية ىي إحدى الوسائل  التي طرحت في مقدمة المقال اإلشكاليةمن خالل    

الحديثة ونوع خاص من طرق الدفع االلكتروني وجدت استجابة وتماشيا مع أفرزتو التكنولوجيا الحديثة من 
وبالتالي كان البد من البحث عن وسائل تتالءم وىذه المستجدات وىي في   تعامالت عبر شبكة االنترنت

                                                           
(2)

  ،
(3)

  ،
(4)

 .127، 126، المرجع السابق، ص محمد إبراهٌم محمود الشافعً  

 

 
(1)
 .127، 126، المرجع السابق، ص محمد إبراهٌم محمود الشافعً 
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حقيقتيا تشبو النقود التقميدية في معظم خصائصيا حيث أنيا تؤدي الوظيفة االساسية لمنقود التقميدية وىي 
 دنية.نبضات كيرومغناطيسية بدال من العممة الورقية أو المع أوالوفاء غير أنيا في شكل عممة إلكترونية 

ن النقود االلكترونية إذا تم أخذىا بالمفيوم الموسع لممصطمح فإنيا قد تشمل كل أنواع فإيي رأ وحسب
عمى دعامة إلكترونية، ألن الزاوية التي ينظر إلييا في ىذه  أوالدفع النقدي الذي يتم بوسيمة إلكترونية 

الدفع االلكتروني تحت مظمة ىذا الحالة ىي الوسيمة المستعممة، وىذا قد يؤدي إلى إدخال كل طرق 
البالستيكية سواء كانت بطاقات ائتمان أو خصم الدفع، و التحويل المفيوم وبالتالي تدخل البطاقات 

 ..... االلكتروني لألموال. والنقود الشبكية وحافظة النقود االلكترونية
إال أن ىذا األمر ال يتوافق والتعاريف التي جاءت بيا بعض التشريعات السباقة في ىذا المجال من     

بينيا التوجيو االوروبي و التشريع الفرنسي المذان عرفاىا عمى أنيا مخزون إلكتروني لقيمة نقدية محمولة 
الدفع دون أن تحتاج إلى مسبقا عمى وسيمة تقنية أو إلكترونية في شكل وحدات إلكترونية تستخدم في 

بالضرورة توافر حساب  فإن التعامل بالنقود االلكترونية ال يحتاج وجود حساب بنكي. وعمى ىذا األساس 
بنكي لدى المتعامل بيا عمى عكس وسائل الدفع األخرى، حيث أن ىذه األخيرة تقوم عمى فكرة القيود 

 الحسابية في الحساب الدائن أو الحساب المدين.
 :تمثل فيتو إلييا  النتائج المتوصلفي االخير عرض بعض  ويمكن

_ أن النقود االلكترونية تعبر عمى قيمة مخزنة مسبقا عمى وسيمة إلكترونية سواء كان القرص الصمب 
 أو عمى بطاقة ذكية. لمحاسوب

تكون ىذه وبالتالي قد  ._ أن النقود االلكترونية ال ترتبط بحساب بنكي كباقي وسائل الدفع االلكتروني
 identifiable, anonymeالنقود غير معروفة اليوية 

_ ان النقود االلكترونية لدييا طبيعة خاصة وتخضع لنظام خاص في تفسير العالقات التي تربط أطرافيا 
 .، وجدت حتى تتالءم والتجارة االلكترونيةوااللتزامات المترتبة عمييا

 le porteالموضوع قد تأخذ شكالن حافظة النقود االلكترونية  ي متن_ أن النقود االلكترونية وكما قمنا ف
 monnaie électronique  وحافظة النقود االفتراضية porte monnaie virtuel  ىذه األخيرة والتي

 تسمى بنقود الشبكة أو التي تستعمل لموفاء عبر االنترنت و مخاطرىا أكبر من األولى.
حيث منع التعامل  2018من قانون المالية لسنة  117المشرع الجزائري كان صريحا في المادة  _ أن

بالعممة االفتراضية سواء بالشراء أو البيع أو الحيازة وحتى التعامل بيا، وىذا راجع لممخاطر الكبيرة التي 
نما فقط تنجر عن التعامل بيا. والمشرع الجزائري لم يمنع التعامل بالنقود االلكترون ية بصفة مطمقة وا 
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بالعممة االفتراضية وىي نوع من النقود االلكترونية او كما يسمييا البعض بنقود الشبكة أو النقود الشبكية، 
  ، أما حافظة النقود االلكترونية فيتم التعامل بيا عمى مستوى البنوك الجزائرية.أو النقود االفتراضية

 يمي:  االتي نوصي بيا م القتراحاتومن بين ا
_ نوصي بالمشرع الجزائري بإصدار قانون خاص يتعمق بوسائل الدفع االلكتروني عامة وبالنقود 

  .االلكترونية خاصة
وتنظيم المسائل المترتبة عنيا. من بينيا تحديد المسؤولية  _ توضيح طرق التعامل بالنقود االلكترونية

  وعة سواء من طرف أصحابيا أو الغير.المدنية والجزائية في حالة استخداميا بطريقة غير مشر 
عمى بنك الجزائر تحديد البنوك التي ليا  _ تحديد الجية المخولة ليا إصدار النقود االلكترونية، اي

صدار التعميمات ووضع الضوابط والمعايير يتم عمى أساسيا يسمح لمبنوك بإصدار  إمكانية اإلصدار وا 
 البنوك ىذه النقود واإلعالن عن أسماء البنوك المرخص ليا حتى يتم التعرف عمييا من قبل العمالء.
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 وحرية الرأي اإلنسانالعالقة بين قانون حقوق 

 " األردندراسة حالة "  

The relationship between human rights law and freedom of opinion 

"Jordan case study" 

 بشير محمد النجاب

  األردن- جامعة مؤتة العموم السياسيةه باحث دكتور 

 basheeralnajab@yahoo.com 

 الممخص: 

فقد جاءت ىذه الدراسة من اجل وضع تصور واضح ومنطقي لحرية الرأي كحق يجب أن يتمتع بو جميع أفراد   
الدول  المجتمع وفي المقابل بيان قدرة المؤسسات الرسمية والغير رسمية لمحد من االنتياكات التي تمارسيا

حرية الرأي والرأي آمنت ب التي الوطن العربيبمدان األردن من وبكون  واألنظمة السياسية عمى حقوق اإلفراد .
الموضوع من  وسيتم دراسة حق من حقوق اإلنسان .ونيا اختياره نموذجَا لدراسة حرية الرأي كب لك قمتاألخر، لذ

الثالث الثاني حرية أبداء الرأي والمبحث  ق اإلنسان والمبحثول التعريف بحقو األ : المبحثالتالية خبلل المباحث
 حرية الرأي في األردن .

Summary: 

  This study was designed to create a clear and logical view of freedom of opinion 
as a right that all members of society should enjoy. In contrast, the capacity of 
official and non-official institutions to limit violations by states and political systems 
over individuals' rights. Jordan is one of the countries of the Arab world that believed 
in the freedom of opinion and opinion, so I chose it as a model for studying freedom 
of opinion as a human right. The topic will be studied through the following 
investigations: The first topic is the definition of human rights and the second topic is 
freedom of opinion and the third topic is freedom of opinion in Jordan. 
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 مقدمة :

يعتبر الفرد ىو محور العمميات التنموية التي تسعى بو ويسعى بيا نحو األفضل ، وىذا     
يعني انو البد من وجود قانون يحمي اإلفراد وينظم العبلقات فيما بينيم كي ال يتحول العالم إلى 

 شريعة الغاب يأكل فيو القوي الضعيف .

اسية التي يجب أن يتمتع بيا الفرد ، انطبلقًا حيث تعتبر حرية الرأي أحدى أىم الحقوق األس     
من أن ىذا الحق يشعر الفرد بوجوده ، وبأنو عنصر فاعل في المجتمع ولو دور مؤثر .  وبذلك 
يتحول الفرد من عنصر سمبي إلى عنصر ايجابي . ولكن ىذا الحق يجب أن ال يكون مطمقَا ، 

فراد . وىنا تبدأ القيود عمى حرية اإلفراد ، الن حرية الفرد تنتيي عندما تبدأ حرية غيره من اإل
وتبدأ الفجوة بين النظرية والتطبيق فما ىو منطقي ، ويقع تحت دائرة الحريات الشخصية من 

 وجية نظرك قد ال يكون كذلك من وجية نظر غيرك .

 أهمية الدراسة :  -

تمتع بيا الفرد ، وتكمن تعتبر حرية إبداء الرأي احد أىم الحقوق والممارسات التي ي          
أىمية ىذا الحق في الشعور الذي يتمالك الفرد بحيث يشعره بوجوده وأىميتو في المجتمع ، وبأنو 
العب رئيس وميم ، وبأنو عنصر فاعل في المجتمع وبالتالي يبدأ المجتمع بالحراك حيث يشعر 

 كل فرد بفاعميتو ودوره في التنمية الشاممة .

والتي تسعى لتعرف عمى دور  وأىدافيا استنادا عمى موضوع الدراسةأىمية الموضوع   تنبثق -
 األىدافلتحقيق مساعي  األردنبشكل خاص في  الرأيبشكل عام وحرية  العامةالحريات 
 المذكورة

 أهداف الدراسة : -

 األردنفي بشكل خاص و  الرأيوعمى حرية  عامبشكل  العامةالتعرف عمى واقع الحريات  -1 
 .حالة دراسة

 التعرف عمى وسائل حرية الرأي والضوابط ذات العبلقة بيا -2
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 القانونية البنىاستنادا عمى  األردنفي  العامةتوضيح الحريات  -3

 ( القانونيةالمعاىدات  ---الميثاق الوطني  –)الدستور 

 :اإلشكالية

فتحاول الدراسة في طرح   اإلنسانىذه الدراسة في مفيوم الحريات العامة في قانون حقوق  ثحبت
ودور ومدى فعالية  حرية  اإلنسانالمفيوم النظري والعممي لمحريات العامة في مفيوم حقوق 

 ، ويمكن صياغة السؤال المحوري في المشكمة البحثية عمى النحو التالي:  األردنالرأي في 

 الهاشمية ؟ األردنيةما مدى دور وفعالية حرية الرأي في المممكة 

 نبحث في إشكالية الدراسة عن حمول األسئمة التالية : :  الفرعيةت تساؤال

 حرية الرأي في األردن ؟توضيح  - ما ىي حرية إبداء الرأي ؟ -التعريف بحقوق اإلنسان ؟ -

 :الدراسةفرضيات  -

 الرأي إبداءوحرية  الديمقراطيارتباطيو بين النظام السياسي  عبلقةىناك  -

 كمما كان ىناك تنميو سياسيو واضحةكمما كانت حرية التعبير عن الرأي تقوم بصوره  -

 : الدراسةمتغيرات -

 نسان(المتغير المستقل : الحريات األساسية العامة )حقوق اإل

 .بداء الرأي: حرية أالمتغير التابع

الن في ىذا العام تسمم  دراسةليذه ال م كفترة  بداية 1999م اختيار عام ت :الدراسةحدود  -
كفترة نياية ليذه الدراسة الن  2017وتم اختيار فترة ، عبداهلل الثاني سمطاتو الدستورية الممك

 كانت نياية مرحمة الحصول عمى مراجع ىذه الدراسة. 

سوف تستخدم ىذه الدراسة أكثر من منيجية من اجل الوصول إلى  المنهجية وطرق البحث : -
 ى إلييا الباحث ، وىي عمى النحو التالي :الحقيقة التي يسع
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المنيج التاريخي : في ىذه الدراسة تم استخدام ىذا المنيج لمتعرف عمى حرية أبداء الرأي  -1
كحق من حقوق اإلنسان المنصوص إلييا تاريخيًا منذ بدايات ظيور ىذا الحق كحق مدون  

 ت في النصوص التاريخية .وبيان أىمية ىذا الحق لما لو من أىمية تاريخية كما وجد

المنيج المقارن : تستخدم الدراسة في ىذا المنيج عند دراسة ىذا الموضوع بين النظرية  -2
والتطبيق )الواقع( وتوضيح المفاىيم الغامضة والمقارنة بين الممارسات الفعمية لحرية إبداء الرأي 

ية والقيود التي تفرض عمييا ، من بين ما تنص عمية التشريعات واألدبيات القانونية السياس
)الدولية( ، وبالتالي الخروج باستنتاجات وتوصيات تخدم الدراسة والميتمين بيذا المجال بعد 

 تحقق الفرضيات التي قامت من اجميا الدراسة . 

تستخدم ىذه الدراسة المنيج القانوني لما لو من أىمية في بيان النصوص  المنيج القانوني : -3
ث عن حرية الرأي والتعبير سواء عمى الصعيد الدولي مثل والقواعد القانونية التي تناولت الحدي

التقارير والمعاىدات واالتفاقيات واإلعبلنات الدولية التي من أىميا : اإلعبلن العالمي لحقوق 
 اإلنسان والعيد الدولي الخاص بالحقوق  اإلنسان .

 :الدراسةمفاهيم  -

 (اإلنسان)حقوق  العامة_ الحريات 

ىي الحقوق االصميو في طبيعتيا والتي بدونيا ال نستطيع العيش كبشر ، وان  التعريف االسمي :
تمكننا أن نطور ونستعمل كامل خصالنا اإلنسانية، وىي  اإلنسان وحرياتو األساسيةحقوق 

 مجموعة االحتياجات والمطالب التي يمتزم توافرىا بالنسبة الى عموم األشخاص دون أي تمييز.

الحق لؤلفراد في الحياة العامة ، تدخل الحكومة في الحريات األساسيةعدم  :اإلجرائيالتعريف 
وضع قوانين من صالح األفراد مثل القانون األصمح لممتيم قانون العمل ة، والمحاكمة العادل

 والتشريعات التجارية

 حرية الرأي: -

عمل فني  أو بةالكتا أوعن طريق الكبلم  واآلراء األفكارالتعريف االسمي: ىي حرية التعبير عن 
 بعيد عن الشتم والتشيير. تامةيسمح لك بقول رائيك بحريو  إنقيود حكومية، وىي  أوبدون رقابو 
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اتفاقيات دوليو تنص عمى حرية الرأي والتعبير وتعتبرىا  جاءت ، أساسيحق  :اإلجرائيالتعريف 
عمى الحاكم ووسيمة تعبير عن  رقابية يمارسيا األفراد ووسيمة لئلفراد بالنسبةوتقديم  إصبلحوسيمة 

 المجتمع بحد ذاتو.

أماني غازي احمد جرار ، فمسفة حقوق اإلنسان وحرياتو العامة ،  - الدراسات السابقة : -
تناولت ىذه الدراسة   1995سحبان خميفات ، الجامعة األردنية ،الجامعة األردنية ،  إشراف : د.

)الحريات العامة( وقامت الدراسة بمعالجة األسس  التعريف والتحميل لمفيوم )حقوق اإلنسان( و
 الفمسفية لمحرية .

، 1998اليويمل ، سالم فروان عمي ، حرية الرأي في التشريع األردني ، الجامعة األردنية ،  -
إشراف : د. عبد المنعم أبو وندي ، رسالة ماجستير . ىدفت الدراسة إلى تبيان أىمية حرية 

ذه الحرية بين الحريات العامة . كما ىدفت إلى البحث في وسائل حرية الرأي وتطورىا ، وموقع ى
 الرأي وضوابط ىذه الحرية .

كما ركزت الدراسة الحديثة عمى بيان وتوضيح دور حرية الرأي في الدساتير األردنية المتعاقبة    
ي التشريع والدستور المعمول بو حاليًا والميثاق الوطني األردني ، وبيان حدود حرية الرأي ف

 األردني . 

 العالقة بين قانون حقوق اإلنسان والحريات العامة . المبحث األول :

ثم  لئلفرادبشكل خاص ينظم ممارسة الحريات العامة  اإلنسانالقانون بشكل عام وقانون حقوق 
نحو التحضر والتمدن والتنظيم، فالقانون سيف ذو حدين  اإلنسانيانو يقيدىا بغية السمو بالسموك 

محريات العامة في مجتمع فيو يمكن إن يستعمل كأداة لمقمع والطغيان ويمكن إن يكون ضامنا ل
فالحريات العامة ىي شكل من اشكال  تحقق الكرامة اإلنسانية والحياة الكريمة، راقي وحديث

 ، وعميو فالحريات ولدت من رحم حقوق االنسان.التي ترتبط بحرية االنسان  اإلنسانحقوق 
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 المطمب  األول : التعريف بحقوق اإلنسان 

الحق لغة ، ىو الشئ  الثابت ، أو ىو النصيب الواجب سواء لمفرد أو لمجماعة ،  مفهوم الحق:
كما يعرف الحق عند بعض المغويين بأنو الممك والمال أو الموجود والثابت  ، ويعرف  الحق 

 1أيضا بأنو الوجوب والمزوم.

أما في المعاجم القانونية المتخصصة ، يعرف الحق بأنو قام عمى العدالة أو العدالة أو   
 2اإلنصاف وسائر أحكام القانون ومبادئ األخبلق . 

وفي الشريعة اإلسبلمية فان لفظ الحق يشير في أحد معانيو إلى اهلل تعالى ، حيث يعتبر اسم    
  الحسنى .من أسماء اهلل

أما من ناحية التعريف االصطبلحي لمفيوم ىناك العديد من المذاىب القانونية فيما يتعمق   
 بمفيوم الحق وىي : 

المذىب الشخصي :   ويعّد أقدم المذاىب القانونية، ومن أبرز أنصاره األلماني سافيني  -1
Savigny3لقانون لشخص. ، ويرى أّن الحق ىو سمطة أو قدرة إرادية يعترف  بيا ا 

وكابيتان  Iheringالمذىب الموضوعي :  ذىب البعض اآلخر ومنيم األلماني اىرنج  -2
Capitant  والسنيوري أّن الحق ىو مصمحة يحمييا القانون ، وىذه المصمحة قد تكون مادية

مثل )حق الممكية( او معنوية مثل )الحقوق الشخصية ومنيا الحق في الحرية ، والحق في سبلمة 
 البدن ، والحق في إبداء الرأي( . 

                                                           
. وسيشار أليو  53، دار البشير ، عمان ، ص  1،1967الدريني ، فتحي ، الحق ومدى سمطان الدولة في تقييده ، ط 1

 الحقًا )الدريني( .

. وسيشار أليو 15، ص 2002، دار الفكر دمشق ،  1، ج 1الرشيدي ، احمد ، حقوق اإلنسان في الوطن العربي ، ط 2
 الحقًا )الرشيدي( .

. وسيشار أليو  283، ص  1978( جمعو ، نعمان ، دروس في المدخل لمعموم القانونية ، دار النيضة العربية القاىرة ،  3
 .الحقًا )جمعو ، نعمان( 
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 اإلرادية والمصمحة(قين) القدرة المذىب المختمط : وىو مذىب يجمع بين المذىبين الساب -1
 1ويعّرف الحق بأّنو قدرة وسمطة إرادية تثبت لشخص تحقيقا لمصمحة يحمييا القانون. 

 المطمب الثاني : مفهوم حقوق اإلنسان :

يعتبر مفيوم حقوق اإلنسان مصطمح دولي لم يعرف في أي وثيقة من وثائق القانون الدولي      
عبلن حقوق اإلنسان والمواطن لمثورة ، وقد ظير أول مرة في إعبلن االستقبلل  األمريكي ، وا 

 الفرنسية .

لحقوق االنسان وتناوليا تنقبآ وتسورآ،  أماكنالمتحدة تعرض في سبعة  األممنعمم إن ميثاق وكما 
 2بما فييا الديباجة.

 ولقد عرفو بعض الباحثين من أمثال : 

رينيو كاسان : بأنو فرع خاص من فروع العموم االجتماعية ، يختص بدراسة العبلقات بين  -
كرامة اإلنسان ، بتحديد الحقوق والرخص الضرورية الزدىار كل كائن  إلىالناس ، استنادًا 

 أنساني  .

لة كارول فازاك : بأنو عمم يتعمق بالشخص ال سيما اإلنسان العامل ، الذي يعيش في ظل دو  -
، ويجب ان يستفيد من حماية القانون عند اتيامو بجريمة ، أو عندما يكون ضحية لبلنتياك عن 
طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية. كما ينبغي أن تكون حقوقو السيما الحق في 

 3المساواة ، متناسقة مع مقتضيات النظام العام .

حقوق اإلنسان والحريات األساسية( بوصفو يشير وىناك توجو يميل إلى التعامل مع اصطبلح ) 
بصفة عامة إلى مجموعة االحتياجات أو المطالب التي يمتزم توافرىا بالنسبة إلى عموم 

                                                           
 . 288جمعو ، نعمان ، المرجع نفسو ، ص 1

 .39,ص3339 ,373ددزٌادة رضوان,نحو مفهوم جدٌد لحقوق االنسان فً العالم, مجلة السٌاسٌة الدولٌة, ٌناٌر, الع 2
 . 22الرشيدي ، احمد ، حقوق اإلنسان في الوطن العربي ، المرجع السابق ، ص 3
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األشخاص ، دون أي تميز بينيم سواء العتبارات الجنس أو النوع أو المون أو العقيدة السياسية 
 1أو األصل الوطني أو ألي اعتبار أخر .

في أن حقوق اإلنسان ، تمثل موضوعًا مشتركًا بين أكثر من نوع من فروع العموم  وال شك    
 االجتماعية ، وبخاصة العموم القانونية والعموم السياسية والعموم الشرعية .

كما يجب أن نشير إلى قوانين العقوبات تعنى بحقوق اإلنسان في زوايا عدة مثل مبدأ الحق في   
 خصية العقوبة ، ومبدأ القانون األصمح لممتيم ، وغيرىا .الدفاع الشرعي ، ومبدأ ش

 المطمب الثالث : مصادر حقوق اإلنسان :

من المسمم بو ، بصفة عامة أن تطور االىتمام الوطني والدولي بالفرد وحقوقو وحرياتو           
من األساسية والذي بمغ اآلن درجة متقدمة ، إنما يرتد من حيث األصل إلى ثبلث أنواع 

سيامات الفبلسفة  المصادر ىي : المصادر الدينية والمصادر المتمثمة في نتاج الفكر اإلنساني وا 
والمفكرين السياسيين وقيم الثورات اإلنسانية الكبرى ، ثم المصادر االتفاقية وقواميا االتفاقات 

 2والمواثيق الدولية واإلقميمية ذات صمة بيذه الحقوق .

 الدينية :أوال : التعاليم 

الشك أن المصادر النابعة من األديان السماوية ينظر إلييا عمى أنيا ىي التي وضعت األساس  
النظري لحقوق اإلنسان ، وفي ىذا الخصوص أن نص عميو في اإلعبلن العالمي  أوالفكري 

، وفي العديد من  1948لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لؤلمم المتحدة عام 
نات والمواثيق التالية ذات الصمة بحقوق اإلنسان ، سواء ما تعمق بالجنس أو األصل نجده اإلعبل

 3أمر كاشف عما نصت عميو األديان السماوية .
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.  21، دار سعاد الصباح لمنشر الكويت ، ص  1999،  1الصباح ، سعاد ، حقوق اإلنسان في العالم المعاصر ، ط 2
 وسيشار أليو الحقًا )الصباح( .

 33السابق , صالرشٌدي , المرجع  3
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قرار الضمانات البلزمة لكفالة          وفيما يتعمق بالتوكيد عمى وجوب احترام حقوق اإلنسان وا 
الموقف قد تحدد من خبلل النظر إلى ىذه الحقوق من التمتع بيا ، فإننا ننيي إلى القول بان ىذا 

 1جوانب رئيسية ثبلث : 

: ىو المتعمق بالنظر إلى اإلنسان بصفتو فردًا ، تعترف لو الشريعة بمجموعة  الجانب األول -
 من الحقوق والحريات التي ال خيار لو عنيا .

متع بو اإلنسان من حيث عبلقتو : ويتمثل في نظرة الشريعة إلى ما ينبغي أن يت الجانب الثاني -
 بالدولة أو الجماعة السياسية التي يعيش في كنفيا وما يتمتع بو من حقوق وحريات .

: فانو يتمثل بالحماية الخاصة التي كمفيا اإلسبلم لبعض اإلفراد والجماعات  الجانب الثالث -
 استنادًا إلى بعض االعتبارات الخاصة .

ق اإلنسان وحرياتو األساسية والثانوية منيا ، سواء بصفتو فردًا أو حيث كفل اإلسبلم حقو        
جزءًا من جماعة يقوم بدوره في بناء مجتمع متكامل ، نظم عبلقتو بالدولة لبيان ما لو من حقوق 

 وما عميو من واجبات .

 وأيضًا تدخل حقوق اإلنسان ضمن نطاق اىتمامات فروع أخرى لعمم القانون ، كقانون         
العمل والتشريعات االجتماعية التي تعني بيذه الحقوق في مراتب عدة مثل التأكيد عمى حق 

 العمل ، وحق الحصول عمى اجر متساوي ، وغيرىا .

يعتبر الفكر الفمسفي السياسي من بين المصادر الميمة ذات   ثانيًا : الفكر الفمسفي السياسي :
ية لئلفراد ، باإلضافة إلى إسيامات الفبلسفة الصمة بتطور حقوق اإلنسان والحريات األساس

والمفكرين السياسيين والثورات اإلنسانية الكبرى ، منذ نشأة المجتمعات السياسية المنظمة وعمى 
سيامات الفبلسفة والمفكرين السياسيين  مر العصور . أما فيما يتعمق بنتاج الفكر اإلنساني وا 

 نفت إلى مدارس رئيسية ثبلث :فيمكن القول أن األدبيات ذات الصمة قد ص

                                                           
 . 97الرشٌدي , المرجع نفسه ,  ص 1

 



 الرأي" دراسة حالة األردن "العالقة بين قانون حقوق االنسان وحرية  النجاب محمد بشير

 

 برلين –تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – 78مجمد  – 8702فبراير  70العدد  –مجمة العموم السياسية والقانون  978

 

وىي التي انطمقت من فكرة أساسية مؤداىا أن أي إنسان  1مدرسة القانون الطبيعي :  -1      
يعيش في جماعة منظمة ، يمزمو التمتع بمجموعة من الحقوق والواجبات وتوصف بان مصدرىا 

 وتقوم فكرة ىذه المدرسة كما يمي : ، قانون الطبيعي لمحقوق والواجبات ال

إن ىذه الحقوق سابقة من حيث نشأتيا عمى الوجود السياسي لمدولة ، وىذا يعني أن ثمة  -
 مسؤولية تترتب عمى ىذه الدولة تقضي بوجوب احتراميا وعدم المساس بيا .

حسمو لصالح إن أي تناقض بين سمطة الدولة وبين حقوق األفراد وحرياتيم ، يتعين ان يتم  -
 ىذه االخيرة .

إن مبدأ الحرية يشكل قاعدة الوجود السياسي ، وىو ما يعني ان سمطة الدولة مقيدة لصالح  -
 حقوق االفراد وحرياتيم .

والتي شدد أنصارىا عمى حتمية وضع الحقوق األساسية لئلنسان :  2مدرسة القانون الوضعي -2
ار ىذه المدرسة القانونية ، ظيرت أفكار ميمة أثرت في قوالب قانونية مناسبة ومقبولة . وفي أط

مفاىيم حقوق اإلنسان في الفكر السياسي األوروبي . ومن ىذه األفكار "مونتسيكو" عن الفصل 
بين السمطات ، ومنيا النظرية الديمقراطية ، والتي جعمت الفرد محور اىتماميا الرئيسي ، وركزت 

 عمى حماية حقوقو الشخصية .

وينطمق أنصار ىذه المدرسة من مقولة أساسية ، مفادىا أن الجماعة التي : 3ة النفعيةالمدرس -3
يعيش الفرد في كنفيا ، إنما ىي أصل الحقوق التي يتمتع بيا . فقد خمص بعض الباحثين إلى 
القول بأنو يتعين عمى ىذه الجماعة ان تحرص دومًا عمى تحقيق اكبر قدر ممكن من المنافع 

 األفراد ، حتى لو استمزم ذلك التضحية بحقوق فرد او أفراد معينين .ألكبر عدد من 

                                                           
 . 33 – 93الرشٌدي , المرجع السابق , ص ص  1

 
,  3333جواد , غانم , وثائق حقوق اإلنسان فً الثقافة اإلسالمٌة , مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان , القاهرة , 2

 .. وسٌشار ألٌه الحقاً )جواد , غانم( 37ص
 99 – 97ع السابق , ص ص الصباح , المرج 3
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وفيما يتعمق بإسيامات الثورات الكبرى في مجال حقوق اإلنسان ، فبلبد من اإلشارة           
إلى حالة الثورة الفرنسية ، ومما ىو غني عن البيان ، في ىذا الخصوص ، أن االىتمام الغربي 

 .    1785ا الثورة الفرنسية عام اسا بالمبادئ التي جاءت بيبحقوق اإلنسان بدأ أس

ىناك العديد من االتفاقيات والمواثيق الدولية ، التي أبرمت  ثالثًا : االتفاقيات والمواثيق الدولية :
أو صدرت تباعًا ، منذ نياية الحرب العالمية الثانية ولما كان ليا دور ميم في محاولة صياغة 

 1حقوق اإلنسان . ولعل من أىم ىذه االتفاقيات ، ما يمي :نظرية متكاممة ل

االتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الطابع العام ومنيا : ميثاق األمم المتحدة الذي تضمن  -1
أحكامًا خاصة بحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ، واإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

( ، والعيد 1966تصادية واالجتماعية والثقافية عام )( ، والعيد الدولي لمحقوق االق1984)
 ( .1966الدولي لمحقوق المدنية والسياسية عام )

 االتفاقيات والمواثيق واإلعبلنات الدولية المنظمة لموضوعات بذاتيا ، ومنيا : -2

 ( .1963إعبلن األمم المتحدة لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري لعام ) -

 ( .1950الخاصة بالحقوق السياسية والحريات األساسية لممرأة والصادرة عام ) االتفاقية -

 ( .1950االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية والصادرة عام ) -

 ( .1967االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام ) -

 ( .1986)مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعوب في الوطن العربي لعام  -

 المبحث الثاني : حرية إبداء الرأي   

/كانون 7الصادر في  اإلنسانحسب حكم لمحكمة العدل االروبية لحماية حقوق     
تيدف الى توفير فرص التعددية الثقافية  األول( من البروتوكول 2فان المادة ) 1976االول/

التعددية التعبير عن  الضرورية لممحافظة عمى المجتمع الديمقراطي ، ومن مظاىر ىذه

                                                           
, ص  3333, مكتبة دار الثقافة  ,عمان ,  3علوان , عبد الكرٌم , الوسٌط فً القانون الدولً العام )حقوق اإلنسان( , ط 1

 . وسٌشار ألٌه الحقاً )علوان , عبد الكرٌم( 93- 93ص 
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المعتقدات بواسطة التعميم المناسب وحق االباء في المفاضمة واالختيار بين المدارس الحكومية 
      .1والخاصة"

يمكن القول بصفة عامة إن حرية الرأي ليست إال الحد من العوائق التي تحول دون إن يعبر  
ممارسة حقوقو المكفولة بالقوانين ، فمكل المرء عن ذاتو وعن رغباتو ومتطمباتو ، والقدرة عمى 

إنسان أن يعتقد ما يشاء ، ولكل إنسان إن يعبر بحرية عن ما يشاء بالقول أو الفعل أو أي 
وسيمة متاحة ، بشرط أن ال يعد ذلك الرأي بمثابة تحريض مباشر عمى ارتكاب عمل غير 

 مشروع او مساسًا بشخص من األشخاص  .

 رية إبداء الرأي :المطمب األول : مفهوم ح

الرأي في المغة من الفعل رأى ، والروية بالعين تتعدى إلى مفعول : 2أواًل : حرية الرأي في المغة
 واحد ، والرؤية بالعمم تتعدى إلى مفعولين ، ورأى رأيًا وروية .

ويقال فبلن من أىل الرأي : أي ممن يؤخذ بآرائيم فيما يشكل من الحديث أو لم يأت فيو   
 وفبلن يرى رأي فبلن : إذا كان يرى رأيو ، ويميل إليو ويقتدي بو . أو رأي . حديث

يمكن التعرض لمفيوم حرية الرأي من خبلل النظرات المختمفة ليا  :ثانيًا : حرية الرأي اصطالحا
 والمتمثمة بالتالي : 

لكائن الوحيد الذي النظرة الوجودية الفمسفية :ترى اإلنسان استثناًء من كافة الموجودات ، فيو ا -
يستطيع أن يشكل مستقبمو وفق إرادتو الحرة ومشيئتو الخاصة ، والوجود اإلنساني في حقيقتو ذو 
طابع خاص يجعل لكل فردًا وجودًا مستقبًل ، ولكنو مزود بإمكانيات تجعمو قادرًا عمى المساىمة 

 عمى اكتشاف قدراتووالمشاركة مع غيره في تحقيق أىدافو ، وليس وجود الشخص سوى مقدرتو 

                                                           
, 3كلٌة الحقوق الجامعة االردنٌة ,ط غسان هاشم الجنٌدي, الراحة والرٌحان فً القانون الدولً لحقوق االنسان , 1

 .3333عمان,
 3396, الطبعة المعدلة الحدٌثة , ص 3ابن منظور , لسان العرب , ج 2
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وتحقيق ذاتو والتعبير عن حريتو ، فحرية الرأي ىي وسيمة االتصال مع اآلخرين ، وىي عممية 
 1تعبير عن القدرة وتمثيل اإلرادة . 

ترى أنو ال سبيل إلى بمورة رأي جماعي ، وال يمكن  النظرة االجتماعية والمذىب الطبيعي : -
التعبير عن اإلرادة الجماعية إال عن طريق الحوار والمناقشة بين اإلفراد ، وال يتحقق ذلك إال 
بإتاحة الفرصة لحرية الرأي وحرية التعبير والنقد . ولكن االعتداد يكون بحرية الرأي الجماعي 

عي قد يختمف عن رأي اإلفراد المكونين كل عمى حدة ، والرأي ورأي األغمبية ، وىذا الرأي الجما
الجماعي يتميز بالجبر واإللزام إلفراد الجماعة ، ولكن عناصر تكوينو تأتي بعد مناقشة 
وتمحيص من اإلفراد . ويقوم ىذا المذىب عمى أن اإلنسان خمق بطبيعتو مزودًا بالفعل جياز 

  2عما يدور في ذىنو .  التفكير والتدبر والمسان أداه التعبير

( من اإلعبلن العالمي لحقوق 19تنص المادة ) حرية الرأي في النصوص القانونية الدولية : -
اإلنسان " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق 

خرين ، بأية وسيمة ودونما اآلراء دون مضايقة وفي التماس اإلنباء واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآل
 3اعتبار لمحدود ". 

 ( من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عمى ما يمي :19وتنص المادة )  

 " لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة " . -

" لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل ىذا الحق حريتو في التماس مختمف ضروب  -
المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين دونما اعتبار لمحدود ، سواء عمى شكل مكتوب 

 4أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيمة أخرى يختارىا " . 

                                                           
حسن , احمد جالل , حرٌة الرأي فً المٌدان السٌاسً , رسالة دكتوراه منشورة , جامعة اإلسكندرٌة , كلٌة الحقوق ,  1

 ل( .. وسٌشار ألٌه الحقاً )حسن , احمد جال83ص
 . 3938/ كانون األول / 33( اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً  2
 . 3938/ كانون األول / 33اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً  3
/ سبتمبر 33( بتارٌخ 3337الدول العربٌة بموجب قرار رقم ) المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان الصادر عن مجلس جامعة 4

 /3997. 

 



 الرأي" دراسة حالة األردن "العالقة بين قانون حقوق االنسان وحرية  النجاب محمد بشير

 

 برلين –تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  – 78مجمد  – 8702فبراير  70العدد  –مجمة العموم السياسية والقانون  983

 

( من الدستور 25وفيتي بحرية الكبلم ، فالمادة )وتعرف حرية الرأي في االتحاد الس       
السوفيتي تقرر أنو وفقًا لمصالح الطبقة العامة وتوطيدًا لمنظام االشتراكي يضمن القانون لمواطني 
االتحاد السوفيتي حرية الكبلم ، وحرية الصحافة ، وحرية عقد االجتماعات الكبيرة والصغيرة 

 1وارع . وحرية السير في مواكب والتظاىر بالش

أصبح الرأي العام مصطمح من اختراع العصور الحديثة التي تعددت فييا وسائل التعبير عن ىذا 
ذاعةالرأي، من صحف  وتميفزيون وسينما وندوات ومؤتمرات وكتب وانتياء باالنترنت والشبكات  وا 

 2االجتماعية .

وفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن بعض الباحثين عرفوا الرأي العام : بأنو عقل الجماعة، 
 3والضمير الجمعي ، فأن نتيجة ظيوره بسبب تفاعل الجماعة . 

 المطمب الثاني : أهمية حرية الرأي في تكوين الرأي العام :

ان ، إذ إنيا تعتبر ال شك أن حرية الرأي ىي من أىم الحقوق التي يجب أن يتمتع بيا اإلنس
الحرية األولى التي من خبلليا يستطيع اإلنسان أن يعبر عن ذاتو وعن نفسو ، فيي تعني أن 

 4يعبر اإلنسان عن رأيو بمنأى عن التدخبلت السمطوية وبأي وسيمة كانت . 

ما من تمقاء    يعرف الرأي بأنو تعبير جمع كبير من اإلفراد عن آرائيم في موقف معين ، وا 
سيم أو بناءً  عمى دعوة توجو إلييم تعبيرًا مؤيدًا أو معارضًا لمسالة معينة أو شخص معين أو أنف

 5اقتراح ذي أىمية واسعة .

وبالتالي يتكون الرأي العام من مجمل آراء أفراد المجتمع ، وحتى يتكون الرأي العام           
اتصال لمجميور ، وحتى يستطيع أن البد من إتاحة الحرية الفكرية من حديث واجتماع ، ووسائل 

                                                           
. وسٌشار ألٌه  363( ألغزوي , محمد سلٌم , الحرٌات العامة فً اإلسالم , مؤسسة شباب الجامعة , اإلسكندرٌة , ص  1

 الحقاً )ألغزوي( .
 .3336ة والنشر , القاهرة , عاطف عدلً العبد , الرأي العام وطرق قٌاسه , دار الفكر العربً لطباع 2
 المرجع السابق . 3
الطراونة , محمد , حقوق اإلنسان وضماناتها )دراسة مقارنة فً القانون الدولً والتشرٌع األردنً( , رسالة ماجستٌر  4

 . وسٌشار ألٌه الحقاً )الطراونة , محمد( . 366, الجامعة األردنٌة , عمان األردن , ص3989غٌر منشورة , 
. وسٌشار ألٌه الحقاً )عاطف 333, دار الفكر , القاهرة , ص 3999عبد , عاطف عدلً , االتصال والرأي العام , ال 5

 عدلً(
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يباشر رقابتو عمى الحكومة ، وبالتالي يحصل عمى حقائق بشأن القضايا العامة ، حيث أن حرية 
 الرأي بمثابة صمام اآلمان لمرأي العام من االنفجار بسبب التطبيق .

قولو من " ان (  Becker sويدعم مدرسة المطالبين بمنح حرية الرأي لئلفراد دعوة كارل بريكرز)
كل صور الحكم الديمقراطي وحدىا ال تتمتع بالمبدأ األساسي القائل بان النقد والتحميل بمعرفو 

 1الجميع قاطبة ودون استثناء وىو أسمى فضيمة " .

( ىو منح حق النقد Becker sحيث لوحظ أن معيار الفضيمة عند كارل بريكرز)       
النقد البناء الموضوعي والذي يراد بو التقويم والتيذيب ال والتحميل ، ويقصد كارل ىنا ال شك ، 

 النقد الشكمي والنابع من اإليديولوجية المضادة أو المناىضة .

وىي أن تكون  2(  Kantكما أننا يجب أن ننتبو إلى نقطة أثارىا الفيمسوف كانت )         
ون خبلصة تفكير عميق و مسؤول األفكار واآلراء التي يتبناىا اإلفراد ذات قيمة ، ويجب أن تك

حيث يبقى العقل والقانون األخبلقي موضوعيًا وقادرًا عمى طرح األوامر وتنفيذىا ووضع القواعد 
لمفرد . ويستطيع اإلنسان أن يعبر عن رأيو بعدة طرق عمى اعتبار أن ىذا المواطن يعيش في 

 مجتمع حر :

 وأقاربو . قائو، وذلك من خبلل الحديث مع أصدعن طريق الحديث  -1

عن طريق الطباعة ، فالشخص يستطيع أن يطبع أرائو وفي منشور ويرسميا بالبريد او  -2
 يوزعيا في الشوارع .

عن طريق االجتماعات ، فاألشخاص الذين يتشاركون في رأي واحد يستطيعون تنظيم  -3
 . اجتماع وحمل الفتات والسير في الشوارع واإلعبلن عن رأييم عن قضية معينة

 المطمب الثالث : أهمية حرية الرأي بالنسبة لإلفراد والمجتمع :

 أواًل : بالنسبة لإلفراد :

                                                           
 . 383الطراونة , محمد( , مرجع سابق , ص  1
 . 383المرجع نفسه , ص  2
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 1التعبير عن الذات وتجسيد الشخصية :  -

يقول البعض : قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت . أذا فان التعبير بطريقة الحديث سواءً     
ابل حتى يعرف الكثير عن شخصية ىذا الشخص كان منطوقًا أو مكتوبًا فإنو حافز لمشخص المق

، فالحديث ىو ترجمة فعمية لمشخصية بعناصرىا المختمفة عنصر الذكاء والفطنة وجمال الروح 
 طريقة التفكير والحكم عمى القضايا ، وطريقة التعامل مع األشخاص .

  2 وسيمة رقابية يمارسيا اإلفراد عمى الحاكم "النقد" : -

ويرى البعض أن مبدأ احتكار حرية الرأي أو التعبير في يد الدولة ، معناه الضغط عمى الفكر  
العام وجعمو ال يتغذى إال بالمواد التي تعدليا لو السمطة الحاكمة . ولما كانت حرية الرأي وسيمة 

ن بمنح إلى رقابة الحكام ، ومحاولة منعيم من االنحراف بالسمطة ، فإن الوسيمة إلى ذلك تكو 
ن كان ىناك وازع داخمي لدى  مساحة حرية لمرأي أكثر وأخذ اآلراء الناقدة نقدًا بناًء بالحسبان ، وا 

 الحكام بحب الوطن واإلخبلص لو ورغبتيم بضرورة تطوره . 

 ثانيًا : أهمية حرية الرأي بالنسبة لممجتمع :

ن التقدم عمل جماعي وليس فرديًا ،: 3وسيمة لمتقدم والتطور - وىذا العمل الجماعي دون شك  وا 
واإلجماع عمى ىذا الرأي دون غيره ىو ثمره الحديث والتعبير عن الرأي ، وىذه حقيقة عممية 

 يمتقي عمييا إجماع الميتمين بالدراسات اإلنسانية .

عبلء كممة اهلل يتأتى من التقدم العقمي والفكري لئلنسان ، فكمما استنارت اإلنسانية إإن          
د تقدميا كمما كانت كممة اهلل رسالة في خمقو قائمة وماضية أو نافذة ، فمقد خمق اهلل ما خمق وزا

ويحقق بو التقدم لنفسو من اجل كرامة اإلنسان ، ومن أجل تقدمو ، لذا سخر لو الكون ليعمره 
 .ولمجتمعو 

                                                           
 . 117حسن ، احمد جبلل(، مرجع سابق ، ص 1
 . 333 -339المرجع نفسه , ص ص  2
 . 333 -99نفسه , ص ص ( المرجع  3
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لئلنسان وسيمة  فحرية التعبير عن الرأي بالنسبة لئلنسان ذات أىمية مزدوجة ، فيي بالنسبة   
 لمتعبير عن ذاتو ، كما أنيا بالنسبة لممجتمع وسيمة أصبلح وتقديم .

فالحركات الفكرية الكبرى في التاريخ ، ليست أال وليدة استعمال حرية الرأي في أدق صورىا   
انتقاء نفع في طريق وىو خمق النقد حول أمر عام يقصد بو التنبيو إلى خطر يوشك أن يحيق أو 

 رق .من الط

وال تستطيع السمطة العامة أن تعرف ما في صدور شعبيا ، قد تتوقع ولكن االحتمالية         
ىنا قد تصيب وقد تخطئ ، إذ انو في ظروف معينة ال مجال لمخطأ ، وىنا تأتي أىمية حرية 
الرأي في تشكيل رأي عام ينادي بقضايا مصيرية تيم المجتمع واإلفراد ، وبالتالي فان إتاحة ىذه 

لحرية كفيمة بتعريف السمطة العامة بنبض الرأي العام بدقو . وىذا ال يعفي السمطة العامة من ا
استيعاب المعارضة ، واستخدام أسموب الحوار والمناقشة لموصول إلى نقطة مشتركة ترضي 
الطرفين عمى شرط أن ال تكون عمى حساب مصمحة اإلفراد اآلخرين ، وىذا بحد ذاتو قمة إتاحة 

 لرأي لئلفراد .حرية ا

 حرية الرأي في التشريع األردني  المبحث الثالث :

يعتبر موضوع حقوق اإلنسان من المواضيع اليامة التي تتصدر أولويات المجتمعات          
الدولية حاليًا لتدفع بشعوبيا قدمًا نحو الرقي االجتماعي وترفع مستوى حياة إفرادىا في جو من 
 الحرية والرخاء . والن الديمقراطية وحقوق اإلنسان وجيان لعممة واحدة ال يمكن فصل أحداىما
عن األخر ، وقد أصبح ىاجس البشرية وجميع شعوب األرض التي اجتمعت عمى مقولة " 

 بالخبز وحده ال يحيى اإلنسان " .

إن الديمقراطية ىي أحد الممارسات األساسية والتي تصب في مصمحة الوطن والمواطنين ،   
ن الديمقراطية تعبر عن مفيوم الحرية المستندة إلى قوانين يخضع ليا ال جميع بدون تمييز ، وا 

والحرية تعني أطبلق العنان لئلبداع الذي يخدم الناس كافة حيث ال يمكن لمفرد أن يبدع في ظل 
العبودية والقير ، وال يمكن لئلنسان أن يحقق ذاتو ويعبر عن إمكاناتو ويحكم نفسو بنفسو ويعيش 

 .آمنًا عمى يومو وغده آمنًا عمى رزقو بدون أن يستظل بشجرة الحرية 
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ويعتبر األردن من الدول التي خطت خطوات واسعة ومتقدمة في زمن قياسي في مجال        
الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق اإلنسان ، وذلك منذ استئناف الحياة النيابية والديمقراطية 

ت مستندًا في ذلك عمى التشريعات األردنية التي تضمنت حماية الحقوق والحريا 1989في عام 
العامة لممواطنين المتمثمة بالدستور األردني والميثاق الوطني والتشريعات القانونية المختمفة بالرغم 
من اإلخطار واألوضاع السياسية المتوترة التي يعيشيا األردن وتحيط بو في المنطقة واألزمات 

 االقتصادية والسياسية التي مر بيا .

 ردن :المطمب األول : نشأة حرية الرأي في األ 

 ( :0290 -0290-0282أوال : حرية الرأي في الدساتير األردنية )

مما الشك فيو أن الدستور يتربع عمى قمة اليرم التشريعي : 0282القانون األساسي لعام  -
في الدولة ، إذ انو التشريع األعمى الذي يسمو عمى جميع التشريعات األخرى ، لذا فانو من 

ام والتقيد بو وفيما يشتمل عميو من نصوص ومبادئ ، لذلك فإنو عمى كافة الضرورة االلتز 
السمطات االلتزام والتقيد وعدم مخالفة التشريعات الدستورية ، وأال غدت اإلعمال التي تصدر 

 عمى خبلف ذلك غير مشروعة ، ويحق أنزال جزاء عدم المشروعية عمييا .

س حقوق اإلنسان وىي الحرية البلزمة لممارسة العديد وتعد حرية التعبير عن الرأي من أقد      
 من الحقوق األخرى ، فمكل فرد الحق في التعبير عن رأيو في أي ميدان من ميادين الحياة.

أما الضمانة الدستورية لممارسة حرية الرأي فقد جاءت من خبلل إعبلن القانون          
منتو المعاىدة البريطانية من بنود مجحفة م ، نظرًا لما تض1928األساسي لشرق األردن عام 

م يتكون من مقدمة وسبعة فصول 1928ومخيبة لآلمال الشعبية ، وكان القانون األساسي لعام 
موزعة عمى اثنتي وسبعين مادة ، وقد تم تخصيص الفصل األول من ىذا القانون ، وفي المواد 

 1( لما يسمى بحقوق الشعب .15-4من )

                                                           
. وسٌشار 373-369, مطبعة الكسوانً , عمان , ص ص 3( , مبادئ القانون الدستوري , ط3989الكسوانً , سالم ) 1

 ألٌه الحقاً )الكسوانً( .
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( من القانون األساسي عمى انو "لجميع األردنيين الحرية في 11مادة )وقد نصت ال        
اإلعراب عن آرائيم ونشرىا وان يعقدوا االجتماعات معًا وأن يؤلفوا الجمعيات ويكونوا أعضاء 

 فييا طبقًا إلحكام القانون" 

لسنة وقد نظم حرية االجتماعات وحرية تأليف الجمعيات كل من قانون االجتماعات العامة    
 السياسية.  ، ولكن يؤخذ عمييما أنيما منعا تكوين األحزاب1936، وقانون الجمعيات لعام 1933

( نصت عمى أن "الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرقي االردن 6كما أن المادة )       
 1مصونة وال يوقف أحد وال يقبض عميو وال يعاقب أال بمقتضى القانون" .

، وتم نشر  25/5/1946لقد صدر ىذا الدستور أثر استقبلل المممكة في   : 0290دستور  -
 2. 1/2/1947ىذا الدستور في 

( من ىذا الدستور والتي نصت أن "حرية 17وجاء التأكيد عمى حرية الرأي من خبلل المادة )
 انون" .الرأي مكفولة ولكل إنسان اإلعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود الق

، حيث انو ركز  1928لم يختمف بشكل كبير عن دستور  1947ويمكن القول بان دستور   
عمى الحقوق والحريات التقميدية ، كما أن ضمانات حقوق اإلنسان بشكل عام وحرية الرأي بشكل 
ام خاص لم تكن كافية ، ولم يستمر العمل بيذا الدستور طويبًل حيث صدر دستور أخر لمببلد ع

، وىو المعمول بو حاليًا والذي سوف يتم التركيز عميو باعتباره المرجعية الرئيسية لمدولة  1952
 األردنية .

صدر الدستور األردني المعمول بو حاليًا في ( الدستور المعمول به حاليًا :0290دستور ) -
. وقد جاءت  1952باط ش 8، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  1951كانون األول  8

أعقاب وحده الضفتين ، ويظير من خبلل استقرار نصوص مواده تأثر المشروع األردني 

                                                           
 ( .6, المادة ) 3938القانون األساسً لعام  1
 شباط . 3 ( ,886( , الجرٌدة الرسمٌة , العدد )3937( الدستور األساسً لسنة ) 2
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باإلعبلنات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ، وبخاصة اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان 
 1.مواطنالذي يتوافق معظم نصوصو مع ما جاء في الدستور حول حقوق ال 1948الصادر عام 

عمى حقوق األردنيين وواجباتيم في الفصل الثاني الذي  1952فقد نص الدستور األردني لعام 
( ، ولم يتضمن حقوق اإلنسان التقميدية فقط بل أضاف ألييا طائفة 23-5يضم المواد من )

ن تنظيم جديدة من الحقوق ، كما تضمن بعض الضمانات لحماية تمك الحقوق وأحال إلى القواني
 2تمك والواجبات . 

 3ويمكن تقسيم الحريات الواردة في ذلك الدستور عمى النحو التالي :

الحريات الشخصية : وىي حرية الفرد الشخصية من حيث حريتو في التنقل واختيار أقامتو  -1
 وحرية المراسبلت والمحافظة عمى سريتيا .

نص الدستور األردني عمى طائفة من الحريات الحريات االقتصادية واالجتماعية : لقد  -2
االقتصادية واالجتماعية ، وذلك الن جميع حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية مرتبطة ال تجزأ ، 
واإلنسان الذي يحرم من حقوقو االقتصادية واالجتماعية ال يممك في الواقع حرية حقيقية تمكنو 

ي نص الدستور األردني عمييا : حرية التممك من ممارسة باقي حقوقو ، واىم ىذه الحريات الت
 وصنف العمل والحرية الثقافية وحق الضمان االجتماعي والصحي .

الحقوق السياسية : ويقصد بيا تمك التي يكتسبيا الفرد باعتباره عضوًا في ىيئة سياسية ،  -3
لة ، وتفسح وتتمثل ىذه الحقوق في حق الحكم واالنتخاب وحق تولي الوظائف العامة في الدو 

المجال لمفرد في االشتراك في أدارة شؤون الببلد العامة مباشرة أو بواسطة ممثمي الشعب وتخولو 
تقمد الوظائف العامة . ويمكن إيجاز الحقوق السياسية في الدستور األردني في : حق االنتخاب 

بة السمطات وحق تولي الوظائف العامة وحق تكوين األحزاب السياسية وحق اإلفراد في مخاط
 العامة . 

                                                           
, أمانة عمان , ص  3, مدخل إلى حقوق اإلنسان فً الوثائق الدولٌة واإلقلٌمٌة واألردنٌة , ط3999عساف , نظام ,  1

 . وسٌشار ألٌه الحقاً )نظام , عساف( . 399-393ص 
-األردنٌة , عمان ,حرٌة الراي فً التشرٌع األردنً , رسالة ماجستٌر غٌر منشورة , الجامعة 3998الهوٌمل , سالم ,  2

 . وسٌشار ألٌه الحقاً )الهوٌمل( . 336األردن , ص 
 .393الطراونة , محمد , مرجع سابق ,  ص  3
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الحريات الفكرية : تعتبر الحريات الفكرية من أىم الحريات التي يحتاجيا الفرد في حياتو  -4
ألنيا تتصل بمصالحة المعنوية ، وتشكل األساس الذي تقوم عميو الشخصية المتكاممة واألساس 

مسؤولية الشخصية . األول لتطوير اإلنسان ذلك التطور الذي ينعدم بدونو أي معنى لمبدأ ال
 وتشمل الحرية الفكرية : حرية الرأي والتعبير وحرية االعتقاد وحرية الصحافة . 

، بأنيا حرية 1952وتعني حرية الرأي والتعبير في تفسيرىا كما وردت في دستور عام    
خل من الشخص بأن يقول ما يفكر بو دون أن يبلحق أو يطارد ، وأن يعبر عن رأيو بدون أي تد

السمطة العامة ، وبأية وسيمة سواء عن طريق ممارسة الشعائر الدينية أو عن طريق التعميم 
والتعمم أو عن طريق الصحافة ووسائل اإلعبلم ، وترتبط ىذه الحرية ارتباطًا وثيقًا بغيرىا من 

 1الحريات الفكرية .

 2( ، حيث نصت عمى أن :15وقد أقر الدستور األردني عمى ىذه الحرية في المادة )   

تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيو بالقول والكتابة وسائر التعبير  -1
 بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون .

 الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون . -2

  يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازىا أال وفق أحكام القانون .ال -3

يجوز في حالة اإلحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون عمى الصحف والنشرات  -4
والمؤلفات واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسبلمة العامة وأغراض الدفاع 

 الوطني .

 قابة عمى موارد الصحف .ينظم القانون أسموب الر  -5

 
                                                           

( , اإلسكندرٌة , ص ص 7( , السنة )9, حرٌة الرأي والتعبٌر والتجمع , مجلة الحقوق , العدد ) 3989, ممتاز ,  1

 . وسٌشار ألٌه الحقاً )صوٌصال( . 973 – 967

 
 ( .1( ، الفقرة )15، المادة ) 1952الدستور األردني لعام  2
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 المطمب الثاني : وسائل التعبير عن حرية الرأي :

ال يستطيع أي شخص أن يعبر عن رأيو أو أن يمارس حرية التعبير عن الرأي التي كفمتيا 
الدساتير المكتوبة والنصوص القانونية المحمية والدولية بشكل مستقل ومتكرر ، وحتى يصبح 
لتمك الحرية كيان وتبرز عمى أرض الواقع ال بد أن تكون ىنالك قنوات ووسائل تدعم وتعزز 

ة الرأي سواء المكتوبة منيا أو المسموعة ، وبالتالي سوف نتناول في ىذا المطمب الحديث حري
عن أىم وسائل التعبير عن حرية الرأي وىي تكوين األحزاب والجمعيات وحرية الصحافة 

 واألعبلم ودور مؤسسات المجتمع المدني المتمثمة بالمجتمع المدني :

 1921ارتبط تأسيس األحزاب في األردن منذ تأسيس اإلمارة عام أوال : األحزاب األردنية :
بصورة تدريجية مبسطة وبسيطة ، وبعد إعبلن األمير عبد اهلل بن الحسين  ممكًا عمى األردن 

، رأى أن يقوم في األردن حزبان تقميدًا لمدول التي  1947وصدور الدستور في األول من شباط 
 1سية وتعارض فييا قوة اخرى وىما :يتناول عمى الحكم فييا قوة سيا

 حزب النيضة العربي وىو الحزب الذي شكل الحكومة آنذاك . -1
 حزب الشعب األردني وىو الحزب المعارض . -2
 1948ظيرت الحركة العقائدية في األردن التي ازداد زخميا بعد عام  1947وبعد عام      

االشتراكي الذي لعب دورًا ممموسًا فظيرت أحزاب أخرى مثل السوري القومي ، والحزب الوطني 
برئاسة  1956في الحياة السياسية باألردن فكانت أول حكومة حزبية تشكمت في األردن عام 

 سميمان النابمسي شارك فييا الحزب الوطني االشتراكي .

ولقد أسيمت األحزاب بصورة جمية واضحة في تطور حرية الرأي واإلسراع الواضح في      
اطية ووالدتيا من جديد ، ألنيا ظيرت عمى أرض الواقع قانونيًا ، وىدفيا الصالح نشوء الديمقر 

العام وخدمة البمد واالرتقاء بمستوى الوعي عند الناس من خبلل البرامج واألىداف لمتأثير عمى 
الجماىير وضمان إقناعيم بالخطط الجديدة والسموك ألمسمكي باآلراء الجديدة من خبلل 

 التخاطب.

                                                           
, مؤسسة  3, ط3999-3933دراسة األحزاب األردنٌة من  –, نشأة األحزاب السٌاسٌة 3993المعاٌطة , ناصر ,  1

 . وسٌشار ألٌه الحقاً )المعاٌطة , ناصر( . 77األردن , ص -البلسم للنشر والتوزٌع ,عمان
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مت كذلك األحزاب في تفعيل مبدأ حرية التعبير عن الرأي وتعزيز الديمقراطية انطبلقًا من وأسي  
الوضع القانوني والدستوري ليا ، حيث كفل الدستور ذلك . وقد نص القانون األردني األساسي 
عمى ذلك "لجميع األردنيين الحرية في اإلعراب عن آرائيم ونشرىا ، وان يعقدوا االجتماعات معًا 

 1، وان يؤلفونا الجمعيات ويكونوا أعضاء فييا طبقًا ألحكام القانون".

تحت اسم الدستور ، وال يمكن ألي  1947( لسنة 3صدر القانون رقم ) 7/12/1946وفي     
دولة أو بمد تنادي بالنظام الديمقراطي دون وجود أحزاب سياسية . واألردن من الدول التي أخذت 

 بالتعددية السياسية .

تعتبر وسائل اإلعبلم من الوسائل الرئيسية والميمة في العالم ، وىي  نيًا : الصحافة واإلعالم :ثا
مرآة تعكس واقع العالم وحقائقو ، خصوصًا بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وما أفرزتو الثورة 

م وتطور التكنولوجية العممية في العالم بحيث حولت المستحيل إلى ممكن ، مع تقدم العم
 المجتمعات البشرية وتزايد االختراعات التكنولوجية .

وحرية الصحافة يقصد بيا حرية التعبير عن الرأي في الصحف والمجبلت ووسائل اإلعبلم 
المختمفة ، وبدأت مع بداية القرن السابع عشر في فرنسا ، وكانت الصحف إحدى وسائل الدول 

 2لنشر قراراتيا .

أن مصطمح الصحافة يشير إلى المادة اإلعبلمية ذات األشكال المختمفة السياسية واالقتصادية و 
 والعسكرية والفنية والثقافية ... الخ التي تنقميا وسائل االتصال الحديثة . 

،   1920واألردن كإحدى دول العالم ظيرت فييا الصحافة مع بدايات نشوء أمارة شرق األردن  
، وكانت تنشر العديد من  28/3/1923مجمة الحق يعمو التي تأسست بتاريخ  وىي صدور

المواضيع السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ، ثم توالت الصحف عبر السنوات البلحقة 
إال أن سمطات االنتداب البريطاني كانت تتدخل لقمع حرية الصحافة ، ثم أتت مرحمة الثبلثينيات 

                                                           
 ( .33, المادة ) 3938إلمارة شرق األردن الصادر سنة القانون األساسً  1
. وسٌشار ألٌه  333, دار الفاضل للنشر والتوزٌع , دمشق , ص  9, حقوق اإلنسان , ج 3993عباس , عبد الهادي ,  2

 الحقاً )عبد الهادي عباس( .
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من القرن المنصرم حيث كان زخم األحداث السياسية عمى المستوى العالمي مثل  واألربعينيات
 1الحرب العالمية الثانية .

صدر أول قانون لنقابة الصحفيين ، حيث انعكس عمى الوعي والممارسة لدى  1953وفي عام 
 38) 1954، وحتى عام  1920المثقفين ، وتشير الوثائق أنو صدر في األردن منذ عام 

مجمة( منيا سبع صحف يومية ىي )األردن ، فمسطين ، الجزيرة ، الجياد ،  39صحيفة( و )
 النسر والنيضة( .

أداة قمعية لحرية  1973( من قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 16حيث جاءت المادة )
 2الصحافة والتي نصت عمى : 

 سحبيا بتنسيب من الوزير .لمجمس الوزراء صبلحية منح الرخصة أو عدميا أو  ( أ)
 قرار مجمس الوزراء قطعي وغير خاضع لمطعن أمام أية ىيئة كانت .  ( ب)
 مما أدى إلى انخفاض سقف الحرية الصحافية في تمك الفترة .   

وبذلك فأن الصحافة واإلعبلم كان ليا دور واضح في تعزيز النيج الديمقراطي ومراقبة األداء 
عن األخطاء ومواجيتيا ، أما اإلذاعة والتمفزيون فقد ساىمتا أيضًا في دور الحكومي والكشف 

والتمفزيون األردني عام  1948واضح في نشر اإلخبار واإلحداث  فمقد بدأت اإلذاعة بثيا عام 
، وأخذت كل من محطة اإلذاعة والتمفزيون في تنظيم ندوات لمحوار المباشر والمناقشة  1968

وطنية والقومية والدولية ، وأصبحت تسيم في تعزيز السموك الديمقراطي في كافة القضايا ال
 والتجربة الديمقراطية . 

ولقد كفل الدستور األردني حرية الصحافة ونص عمى أن "الصحافة والطباعة حرتان ضمن 
 3حدود القانون وال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازىا إال وفق أحكام القانون" .

                                                           
.  399-397األردن , ص ص -عمان,السلوك الدٌمقراطً فً ضوء التجربة األردنٌة ,  3993الربٌع , احمد ذٌبان ,  1

 وسٌشار ألٌه الحقاً )الربٌع( .
 . 333( الربٌع , المرجع نفسه , ص 2
 ( .33, الفقرة الثانٌة من المادة ) 3933الدستور األردنً لعام  3
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كل ىذا يثبت أن الصحافة واإلعبلم األردني تتجو بكل مؤسساتيا وكوادرىا إلى القيام بدورىا   
األساسي واليام في إيصال المعمومة بكل شفافية ووضوح ، مما يخدم مصمحتيا كمؤسسات 

 إعبلمية بالدرجة األولى ، ومصمحة اإلفراد والمجتمع األردني .

 عمى إن تكفل الدولة عمى إن : دستور األردنيمن ال 15كما أكدت المادة   

أن يعرب بحرية عن رأيو بالقول والكتابة والتصوير  أردني، ولكل الرأيتكفل الدولة حرية  -1
وال سيما إن األردن ممتزم بالعيد  وبسائر وسائل التعبير بشرط إن ال يتجاوز حدود القانون .

  1قتصادية واالجتماعية والثقافية .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واال

 : نتائج الدراسة

تقدير الدولة األردنية لقيمة اإلنسان والمواطن األردني تمثمت بإقرارىا لحقوق اإلنسان  -
وحرياتو العامة مثل حق الحياة وحق الحرية الفردية واألمن وحرية العقيدة والدين وحرية 

 التعبير عن الرأي .
نبلحظ أن النص الدستوري الذي وضع حدودًا ليذه الحرية جاء بصياغة مرنة ، األمر  -

الذي يتيح المجال أمام السمطة التنفيذية لوضع محددات تحول دون اكتمال الممارسة 
 الفعمية لحرية الرأي . عممًا بان ىذا التدخل جاء لتنظيم تمك الحرية وليس االعتداء عمييا 

الجمعيات ، والحق في االجتماعات العمة ساىم بصورة كبيرة جدًا  تعدد األحزاب وتكوين -
في توفير البيئة السياسية المناسبة والتي تمكن المواطن من ممارسة حرية التعبير عن 

 الرأي .
ساىمت وسائل اإلعبلم المختمفة في تطور وتكريس حرية التعبير عن الرأي ، وبالرغم  -

 نية ومساحتيا في دعم حرية الرأي والتعبير .من تقدم وتطور وسائل اإلعبلن األرد
إن انتشار النظام الديمقراطي في العالم يفترض حرية الشعب في التعبير عن آرائو  -

وأفكاره ، ومتى كانت الصحافة من أىم الوسائل الحديثة في اإلفصاح عن الرأي ، لذلك 
 علنظام الرقابة كانت مباشرة ىذه الحرية من أىم مظاىر النظام الديمقراطي ، ولكن 

                                                           
 39/33/3333-33جلسة لجنة حقوق االنسان فً جنٌف  1
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الصحف يتعارض مع النظام الديمقراطي ألنو يضع أىم وسيمة لمتعبير عن الرأي وآثاره 
 فعميًا في قبضة الحكومة والتي تحول دون توجيو النقد إلييا .
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 العممية السياسية  إصالحعمى تقبل  قابمية النخب السياسية العراقية
 في ضوء التحديات الداخمية والخارجية

To accept reform of the political  Competence of Iraqi political elites
In the light of internal and external challenges process 

 
 مؤيد جبار حسن

 جامعة كربالء\مركز الدراسات االستراتيجيةمدرس مساعد 
 mjjj57@yahoo.com: اإللكترونيالبريد 

 :ممخصال
البشرية عمى مر العصور افرزت مجموعات فريدة منيا سميت بالنخبة. فكانت االخيرة تتصدر كافة قطاعات 

 الحياة والعمل والنشاط ، كذلك في عالم السياسة برزت مجموعات برعت في العمل السياسي .
حيث حل تغيير النظام كفاصل زمني . ظيرت مجموعة نخب سياسية  2003العراق الحديث ، وبعد عام وفي 

 واكبت النظام السياسي واالوضاع االجتماعية السائدة والنظام االقميمي والدولي المحيط.
االمة  تحت قيادة ىذه النخب السياسية العراقية ، عانت البالد من جممة مصاعب وتحديات ىددت وجود كيان

العراقية . فتصاعدت الدعوات الجماىيرية بضرورة اصالح النظام السياسي وجميع قطاعات الحياة االخرى، وىذا 
ما تفاعمت معو الحكومة العراقية برئاسة السيد العبادي ، لكن تمك االصالحات واجيت تحديات كبرى ، بعضيا 

ضغط الشعب ، من تجاوز تمك التحديات وايجاد داخمي واالخر خارجي، فيل تتمكن المؤسسة الحاكمة ، تحت 
 الحمول لممشاكل المستعصية؟ 

 ، االصالح 2003النخب ، العراق ،   كممات مفتاحية:
.:Abstract  

Humanity thro ughout the ages has produced unique groups called elite. And the 
latter was at the forefront of all sectors of life, work and activity, as well as in the 
world of politics emerged groups that excelled in political action. 
In modern Iraq, and after 2003, when regime change was resolved as a time 
interval. A group of political elites emerged and accompanied the political system, 
prevailing social conditions and the surrounding regional and international order. 
Under the leadership of these Iraqi political elites, the country has suffered from a 
number of difficulties and challenges that threatened the existence of the entity of 
Iraqi nation. The public calls for the reform of the political system and all other 
sectors of life have escalated. This is what the Iraqi government, headed by Mr. 
Abadi, has interacted with, but these reforms have faced great challenges, some 
internal and other external. Can the ruling establishment, under the pressure of the 
people, overcome these challenges and find solutions to the problems?  
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 مة:قدم
اختبر العراق بعد الغزو االمريكي البريطاني ، ظروفا واوضاعا جديدة، لم يعتدىا وقت نظام      

 حسين الذي استمر قرابة الثالثين عاما.صدام 
تجاوز حدوده المتعارف عمييا ، الى نوع  قدالمستحدثات كانت كثيرة ، وربما كان بعضا منيا ، 

 الحرية اقرب الى االنفالت والفوضى، وغيرىا . -مثال–اخر من الغمو والتطرف ، فكانت 
بعضيا معروف واخر غير ومن مظاىر االولى لحقبة االحتالل االجنبي ، نزول شخصيات 

االعالمي، باعتبارىم قادة العراق الجديد -معروف الى الشارع ، وتصدرىم المشيد السياسي
 ونخبتو السياسية الحاكمة ، بالديمقراطية واالنتخابات العامة والدستور.

تمك النخب السياسية ، ولجممة امور واسباب ، لم تتمكن من تحقيق ما جاءت بو ورفعتو من 
ت وما نادت بو من مبادئ ، وىذا الفشل انعكس عمى احوال الشعب العامة التي تدىورت شعارا

فانطمقت مظاىرات شعبية عفوية عارمة في كافة محافظات البالد،  عمى كافة الصعد والقطاعات.
ال تنادي باسقاط النظام ، كما فعمت اخواتيا في دول الجوار العربي، وانما نادت باالصالحات 

ى يد الفاسد، وىذا ما ساندتو المرجعيات الدينية وتماشى مع رئيس مجمس الوزراء والضرب عم
 حيدر العبادي.

عمى النخب السياسية العراقية بعد التغيير  المتواضعلذا سنحاول ان نركز في ىذا البحث        
ثم التركيز عمى الحالة العراقية،  ،، من ناحية وضع تعريف عام لمنخب2003عام  النظاموسقوط 

وثقة المواطن العراقي بيا، وىل استطاعت  ،ومدى فاعمية تمك النخب في توجياتيا السياسية
 الساندة ليا؟ ات الشعبية والدينيةمؤخرا ان تستوعب مطالب الجماىير المتظاىرة ودعوات المرجعي

وصعوبات ، سياسية واقتصادية ان ما يمر بو العراق من ازمات ومشاكل :  فرضية البحث
تفترض من النخب السياسية الحاكمة والمؤثرة ان تنبري لمناصرة ومعاضدة الدعوات  واجتماعية،

االصالحية واخراجيا من الصراع السياسي المحتدم بينيا، لمصمحة الوطن العميا ، رغم جميع 
 التحديات الداخمية والخارجية.

السياسية عمى اختالف توجياتيا ومشاربيا، ان تتقبل اصالح ىل بامكان النخب  :البحث شكاليةإ
العممية السياسية التي تسبب الخمل فييا بكل ما يمر بو العراق من ظروف قاىرة، وىل سيتم ذلك 

 برغم الصعوبات والتحديات الداخمية منيا والخارجية؟
قابميتيا عمى الكشف عن ماىية النخب ، العراقية بالذات ، ثم التطرق الى و البحث  :الدراسة ىدف

اصالح مسار العممية السياسية الذي يشوبو الكثير من الزلل، وبيان العقبات التي تقف في وجو 
 تمك المساعي الجميمة .
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ولة يقوم البحث عمى اسموب التقصي عن الحقائق وتتبعيا بصورة تاريخية ومحا :منيجية البحث
 تفسيرىا بصورة منيجية دقيقة.

 مفهوم النخب: األولالمبحث 
يعد مفيوم النخب من المفاىيم المتداخمة بين عدة عموم ومساحات فكرية ، فيو يمكن ان      

 الظواىر من ")ة(النخب" ظاىرة وتعتبر تجده في النظريات االجتماعية والسياسية عمى حد سواء.
 أفالطون مع الفمسفي الفكر بدايات منذ كبرى أىمية عمى دراستيا تنطوي ظمت التي االجتماعية

 مختمف ضمن األىمية ىذه زيادة فييا االنتباه يمفت التي األخيرة اآلونة إلى وصوال وغيره،
 بجممة الشعور ىو االنشغال ىذا مرد ولعل .واالجتماعية اإلنسانية العممية والحقول التخصصات

 السواء، عمى منيا والدولية المحمية إلخ...واالقتصادية والسياسية والثقافية االجتماعية حوالتتال
 تدفقيا شدة عمى السيطرة من والدول المجتمعات تتمكن أن متسارعة دون خطوات تخطو والتي
 1.النخب ليذه ومسؤول بارز دور من ىذه التحوالت يالزم وما .انتشارىا وقوة

 التعريف بالنخب:    األولالمطمب 
 مفيوم النخب لغةٍ  -1

إن المعنى المغوي لكممة "نخب" ال يختمف في استعمالو الغربي عن استعمالو في المغة العربية 
ثم نبين معناه في  العربيةولكي نبين ذلك ال بد من تناول المعنى المغوي لكممة نخب في المغة 

 المغة االنجميزية .
نـُخبات : المنتخبون من الناس، والنـَُخـَبة جمع نـَُخب :المختار من كل شيء.النـُخَبة جمع 

وفي 2
 3موضع اخر ، النـُخبُة، بالضم ، وكيـُمزٍة : المـُختاُر. وأنتخبُو: أختارُه.

 لنخبة مجموعة من الناس تم اختيارىا لسبب ما او ميزة معينة. اماسبق نستشف بان  ماوم
 . مجموعة صغيرة من1  ( وتعني  النخبة / اسم يرمز إلى :  eliteوفي المغة االنكميزية )

الناس أو المجتمع الذين لدييم مكانة عالية وسمطة ومزايا خاصة ،كالنخبة السياسية، والنخبة 
. التمتع بمكانة عالية، 1. أفضل الناس في نشاط معين . صفة ترمز إلى : 2االجتماعية. 

وفي موضع اخر ، النخبة حرفيا؛  4ألفضل من نوعيا .. المجموعة ا2السمطة ومزايا خاصة 
الذي تم اختياره، ويدل عموما عمى فئة األشخاص داخل المجتمع الذين ىم في موقف لعرض 

 وقد اعطى البعض مقيادة أو الحكم. لأنفسيم ، والمختار، إما من قبل اآلخرين أو بحكم طبيعتيم، 

                                                 
1

، اٌجضائش. 2013فض١ً حضشٞ، ذشىً إٌخثح اٌذ١ٕ٠ح فٟ اٌجضائش، اطشٚحح دورٛساٖ، جاِؼح اتٛ تىش تاٌما٠ذ ، و١ٍح اٌؼٍَٛ االٔغا١ٔح، 

 .3ص
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 . 796ٌثٕاْ، ص -،اٌّطثؼح اٌىاش١ٌٛى١ح، ت١شٚخ٠ٌٛ19ظ ِؼٍٛف، إٌّجذ فٟ اٌٍغح ٚاالدب ٚاٌؼٍَٛ، ط 
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4
 DICTIONARY OF POLITICS AND GOVERNMENT,P.H. Collin,THIRD EDITION, Cambridge, 

UK, 2004,p.84 
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الطبقة التي يتم اختيارىا ليذا الغرض،  او -معنى أكثر تخصصا، وميز الحكومة بالنخبة 
 1ويقول، من قبل الحزب الحاكم التي يحصل سمطاتو بواسطة الفرض.

 مجموعة في المنتقاة او المنتخبة األقمية ىو النخبة مفيوم ان الى المعاجم و الموسوعات تشيرو 
 عادة المجموعة تمك في غالبا نفوذا وتمارس ( سياسي حزب او دولة او مجتمع ( اجتماعية

 غالبا سياسيا نفوذا تمارس التي النخبة تدعى و . ،  المفترضة الخاصة او الفعمية مواىبيا بفضل
 2السياسية. النخبة او الحاكمة النخبة
يقابميـا بالعربيـة الصفوة،  (Elite) وقد أشار معجم المصطمحات السياسية والدولية، إلى أن      

ذات نفوذ تحكم األغمبيًة، وتمعب ىذه الصفوة دورا قياديا، وسياسيا وىم أقمية   أي: ُعمية القوم،
 3إلدارة جماعاتيم من خالل االعتـراف التمقـائي بيـم بصفتيم.

وتعنـي )يختـار(؛  (Eligere) من الفعل الالتيني (Elite) وفي المغة اإلنكميزية أشتق مفيوم النُّخبة
أقوى مجموعة من الناس في " :Elite أن النُّخبة أي العنصر المختار. وجاء في قاموس أوكسفورد

 4المجتمع وليا مكانتيا المتميزة وذات اإلعتبار.
 مفيوم النخب اصطالحاً -2

ويعني االقمية المنتخبة او المنتقاة من مجموعة اجتماعية )مجتمع او دولة او حزب سياسي( 
او الخاصة المفترضة، وتدعى  تمارس نفوذا غالبا في تمك المجموعة عادة بفضل مواىبيا الفعمية

  5النخبة التي تمارس نفوذا سياسيا غالبا النخبة الحاكمة او النخبة السياسية.
وتعد النخبة من أىم موضوعات عمم االجتماع السياسي ، التي يذىب أنصارىا إلى أنيا حقيقة 

بوجود أقمية  موضوعية، ألن الشواىد التاريخية وواقع المجتمعات السابقة والمعاصرة، تتميز
حاكمة، محتكرة ألىم المناصب السياسية واالجتماعية، وبيدىا مقاليد األمور، وأغمبية محكومة 

 6.منقادة وليس ليا صمة بصنع القرار السياسي بشكل عام
وتأتي النخبة السياسية  عند محمد شطب عيدان، كمفيوم حاول المختصون من خاللو       

، تعيش في اطار النظام السياسي وتمارس نمطا من تسميط الضوء عمى جماعة بشرية معينة
ال  -مر التاريخ مىانماط العالقة السمطوية بين الحاكم والمحكوم، إذ ان الحاكم )الفرد( وع

يستطيع ممارسة السمطة بمفرده دون وجود مجموعة من االفراد يشاركونو بنسب متفاوتة في 

                                                 
1
 Roger Scruton, Dictionary of political thoughts, Third Edition, UK ,2007,p.205 

2
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 .43، ص2014تغىشج، اٌجضائش، 
3
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المختصون لذلك تسمية   ميا ، وقد اصطمح ممارستو لمسمطة عمى باقي مكونات الدولة التي يحك
 واالخيرة ، يعرفيا سعد محمد رحيم ، بانيا األفراد والجماعات التي 1)النخبة السياسية(.

تمتمك خطابًا سياسيًا، وتفترض نفسيا قائدة أو موجية لممجتمع، أو لمكونات منو، وتسعى من ثم 
 2ير مشروعة.إلى الفوز بالسمطة السياسية عبر وسائل مشروعة أو غ

 تشير بعض الكتابات إلى أنو تم إطالق اسم "السراة" عمى ىذه الفئة االجتماعية المتميزة،
والتي تمعب دورا تنويريا في المجتمع. وىي مكونة، بالضرورة من أشخاص يمتمكون قوة التأثير 

 3المعنوي، لمتدخل القوي الفاعل، ويشاركون في صياغة تاريخ جماعة ما.
يا التطوير مثل غيرىا مالنخبة لم ين  لويس غارديو، فيرى ان البحوث في موضوع الكاتب أما  

من فروع عمم االجتماع السياسي. يعد التمييز االجتماعي ونظريات ىيكمية السمطة أساسية 
ون النخبة الحاكمة بشكل واضح، قد تكون ّـ لتحديد النخب من بين المجموعات. عندما ابتدأ تك

قات االجتماعية بالنظر الى مصالح الطبقة العميا من المجتمعات الموحدة. إلظيار تعريف العال
تغيير انظمة السمطة، حتى في البمدان التي  بصعوبةوأخيرا، ان عبارة "ىيكل السمطة" يوحي، 

 4حصل مواطنييا عمى حق التصويت وبمغوا مستويات عالية من حرية التعبير.
ن أن الشعب في معظم الحاالت إما أن ويضيف منظرون ديمقراطيون تجريبيون آخرو          

يكون اغمبو مفتقرًا إلى الكفاءة فال يمكن اشتراكو في الحكم أو أنو غير راغب في ذلك حقًا.ليذا، 
فان حكم الشعب من الناحية العممية يتألف فعاًل من حكومة النخب. وعمى الرغم من أن ىذه 

نيا بشكل أو بأخر تمثل تعدد األفكار النخب غير مأخوذة من الشعب في أي أسموب تمثيمي . فأ
بقوانين المعبة  وثاقةوالمصالح الموجودة بينيم . كما أن ىذه النخب مرتبطة ارتباطًا اشد 

الديمقراطية من ارتباط ناخبييم. و يساعد ىذه النخب أيضًا خبراء يجيزون الممثمين المنتخبين 
واطنين. وىكذا تحكم النخب والخبراء، إال أنيم بالمعرفة والقدرات الفنية التي يفتقر إلييا معظم الم

 5ىي المسيطرة . -في المحصمة النيائية -ال يسيطرون، بمعنى ان االنتخابات
وورد في معجم عمم االجتماع بأن النخبة ىي: " جماعة من األشخاص يتم االعتراف        

مة" يمكن بعظمة تأثيرىم وسيطرتيم في شؤون المجتمع حيث تشكل ىذه الجماعة" أقمية حاك
تمييزىا عن الطبقة المحكومة، وفقًا لمعيار القوة والسمطة بداللة تمتعيا بسمطان القوة والنفوذ 
والتأثير في المجتمع أكثر مما تتمتع بو الطبقة المحكومة فيو، وذلك بسبب ما تمتمكو ىذه األقمية 
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مر الذي يؤىميا من مميزات القوة والخبرة في ممارسة السمطة والتنظيم داخل المجتمع األ
 1."لقيادتو
االستاذ عبد الجبار محسن فيعرف النُّخبة بأنيا" "الطميعة المثقفة التي نالت نصيبا جيدًا  اام     

من المعارف العممية والتقنية كاألطباء، والميندسين، وأساتذة الجامعة، وكبار الضباط، وذوي 
مجاالت الثقافة واألدب والفنون، أو برزت في التي المعارف المكتسبة بجيد خاص، أو تمك الفئة 

تمك الشريحة السياسية المتنورة التي تجاوزت ما ىو تقميدي في العمل السياسي لتمتقي مع العصر 
في معطياتو... واستنادًا الى خزينيا المعرفي وتحصيميا العممي وتجاربيا العممية فان النُّخبة 

 2."عيبمختمف عناصرىا تكون متقدمة عمى محيطيا االجتما
وتختمف حالة النُّخبة السياسية بين مجتمع وآخر، وبين مرحمة تاريخية وأخرى، فالنُّخب السياسية 
 في المجتمعات القديمة كانت مطمقة النفوذ وعالقتيا ب النُّخب األخرى ىي عالقة ىيمنة وتبعية

تتغاير التعرفات ،وأحيانا قميمة تأخذ عالقة مشاركة في السمطة والحكم. ومن الطبيعي أيضا أن 
المتعمقة بالنسبة السياسية وفقا لعدد كبير من المتغيرات االجتماعية والتاريخية. فعمى سبيل المثال 

مفيوم النُّخبة فقط عمى "أولئك الذين ليم سمطة أكبر عمى اآلخرين"،  Puntam بنتام يقصر
ء ورؤساء الدولة باإلضافة فالنخبة السياسية في ىذا المقام تقتصر فقط عمى البرلمانيين، الوزرا

 3إلى كبار الموظفين.
 النخب في العراق: المطمب الثاني

كبيرة تجاوزت اطارىا االجتماعي لتنغرس في عموم وافاق اخرى كالسياسة  أىميةان لمنخب   
واالقتصاد، وىكذا فإن دراسة النخبة تعني إلقاء الضوء عمى مكون أساسي في صنع الواقع 

  4افي والديني في مجتمع ما.السياسي والثق
 فالنخب النخب.ويرى الباحثون أن ىناك ثمة اختالف جوىري بين النخبة العربية وغيرىا من 

العربية كما يرى أ. سامح المحاريق في دراستو ، تمثل حالة منفردة جعمتيا تحمل بذور اليشاشة 
والقابمية لمفناء من الداخل ألنيا ببساطة لم تكن معنية عمى امتدادىا التاريخي بقيادة المجتمع 

يق بقدر اىتماميا بسوق المجتمع إلى ما يحقق مصالحيا الخاصة ، واستغالل ارتباطيا الوث
بالسمطة لتحقيق ىذا اليدف ، فالنخب العربية نمت ككيانات طفيمية تترسب وتتعايش عضويًا مع 
السمطة السياسية وككافة الطفيميات فيي ال تسعى إلى التأثير بقدر ما تسعى لتأمين استمرارية 

 5 تزودىا بعناصر البقاء والنمو من فضالت السمطة .
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 117، ص1980ٌٍٕشش، تغذاد، د٠ٕىٓ ١ِش١ً، ِؼجُ ػٍُ االجرّاع، ذشجّح د. ئحغاْ ِحّذ اٌحغٓ، داس اٌشش١ذ  
2

 http://www.factjo.com/pages/memberdetails.aspx?id=900 :ػثذاٌجثاس ِحغٓ: إٌُّخثح ٚدٚس٘ا، ِٛلغ اٌحم١مح 
3

 .5، ص 1989/  10 - 9و١ٌٛد أعّاي، ِظا٘ش خصٛص١ح إٌُّخة اٌغ١اع١ح، اٌّجٍح اٌّغشت١ح ٌؼٍُ االجرّاع اٌغ١اعٟ، اٌؼذد  
4

 http://goo.gl/UJc790 ٟ، إٌخثح فٟ اٌؼاٌُ اٌؼشتٟ، دساعح ٚصف١ح، اٌحٛاس اٌّرّذْ، االٔرشٔد:ِحّذ ٔث١ً اٌش١ّ 
5

 924اٌؼذد  31/8/2004اٌحٛاس اٌّرّذْ  –إٌخة اٌؼشت١ح  –عاِح اٌّحاس٠ك  
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، سنضع فاصال زمنيا بين حقبتين زمنيتين ىما االىم ولغرض تقصي موضوعة النخب العراقية 
واسقاط  2003في تاريخ العراقي ، الحدث كان احتالل العراق من قبل القوات االمريكية عام 

 نظام صدام حسين .
 8772إلى عام  0280النخب العراقية منذ عام -1

الممك فيصل  في العيد الحديث، بدأ رسميا منذ تعيين عراقي أول حكم المممكة العراقية   
لتكون من أوائل  1932، إال أن البالد لم تنل االستقالل إال بعد عام 1921ممكا في عام  األول

 1.االنتداب البريطاني الدول العربية التي استقمت عن الوصاية األوروبية، وتحديدا
كن التعرف عمييا والتي يم االفراد المنتمين لياوكانت طبقة النخبة، اصحاب االراضي ، ومن 

عبارة عن شريحة من العائالت المرموقة التي يؤخذ منيا وىي بوضوح في العيد الممكي ، 
اصحاب المراتب البيروقراطية او البمدية في العراق العثماني وكان ىؤالء قد شغموا في نصف 
 القرن الذي سبق مجيء االنكميز، المناصب العالية دون مستوى الوالي، كمنصب المتصرف

 2والقائمقام ، وشغموا احيانا مواقع اعمى في االدارة المركزية في استمبول.
خطين سياسيين  عمىالمالحظ عمى النخبة السياسية  العراقية ، في ذلك الوقت ، انقساميا و 

أيديولوجيين ساىما في خمق المشاكل لمدولة العراقية فيما بعد: خط عراقي وطني لو رواده واحزابو 
 اوجماعاتو وادبياتو، وخط عراقي قومي عريق لو نفس ما لدى االول، لكن كال التوجيين لم يدرك

 3ما ستقود اليو نتائج ذلك االنقسام الخفي.
ا حميد شاكر ، ) عوامل مساعدة قوية ( نيضت بمشروع صناعة كما ان ىنالك عوامل ، يصفي

الدولة العراقية الحديثة ، لكنيا عوامل فكر وجيد ومثابرة وىمة ، وبعد نظر الممك فيصل االول ، 
وكادره السياسي النزيو واالمين وغير الفاسد والميني والوطني.. من جية وعوامل العجينة 

 4.ىاخر  جيةعدادىا لتقبل مشروع الدولة الجديدة من واست آنذاكاالجتماعية العراقية 
ويرى د.عدنان كوجر ، ان نظرية النخبة تنطبق بدرجة كبيرة عمى تركيبة الدولة العراقية خالل 
العيد الممكي. إذ بقيت الدولة في يد مجموعة صغيرة من األفراد تتكون من أعيان المدن األثرياء 

ت أولوياتيم تتمثل في تعزيز نفوذىم وثروتيم. ىذه النخبة ومالكي األراضي وشيوخ العشائر وكان
من المجتمع سيطرت عمى أجيزة الدولة واستخدمتيا لتوسيع ىيمنتيا عمى باقي المجتمع 

 5.العراقي
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 https://goo.gl/bpWfU0ٚو١ث١ذ٠ا ، االٔرشٔد:   
2

حٕا تطاطٛ، اٌطثماخ االجرّاػ١ح ٚاٌحشواخ اٌصٛس٠ح فٟ اٌؼٙذ اٌؼصّأٟ حرٝ ل١اَ اٌجّٙٛس٠ح، ذشجّح ػف١ف اٌشصاس،ِٕشٛساخ  

 . 245ص ،2006ا٠شاْ ، -، ل1ُطفشصاد، 
3

 http://goo.gl/KUXdhm ، االٔرشٔد:82ِاصْ ِشعٛي ِحّذ، اٌث١شٚلشاط١ح اٌف١ثش٠ح فٟ اٌؼشاق اٌٍّىٟ، صح١فح إٌثأ، اٌؼذد 
4

 http://goo.gl/nYx8Gq ح١ّذ اٌشاوش ، ٚسلح اٌٍّه ف١صً االٚي الٔشاء اٌذٌٚح اٌؼشال١ح اٌحذ٠صح، ِٛلغ وراتاخ، االٔرشٔد: 
5

 http://goo.gl/uF6MSy ،االٔرشٔد:1991-1921ػذٔاْ وٛجش، اٌذٌٚح ٚاٌّجرّغ..ِغأٌح اٌرحٛي اٌضساػٟ فٟ اٌؼشاق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ظاىرة اإلغتيال  -حسب سالم عبودب-ومنيا ولم تخل تمك الحقبة من الظواىر السمبية ،      
السياسي. وما يميز ىذا الضرب من االغتيال أنو لم يشمل صغار المعارضين، بل كان في 
أحوال كثيرة موجيا نحو الرؤوس الكبيرة، وزعماء الصف األول، المثيرين لمقمق، سواء كانوا في 

ي مقتل (، وف1929لذلك جرى التشكيك في انتحار عبد المحسن السعدون )  .خارجيا امالسمطة 
(، وفي اغتيال محمد حيدر رستم 1937(، وتصفية بكر صدقي إغتياال )1939الممك غازي )

(1940.)1  
وقد شيدت تمك الفترة  1958و  1921العيد الممكي بين عامي  حقبةوأمتد تاريخ العراق في 

ت أحداثا كبيرة كان أىميا قبول العراق عضوا في عصبة األمم المتحدة وقد تشكمت عدة وزارا
 2.وتوالى عمييا أكثر من رئيس وزراء آنذاك 

 السياسية النخب سموكيات ومن سمبيات تمك المرحمة ، كما رصدتيا  د. بمقيس محمد ،         
 ،ذكرنا كما بينيا فيما الوزارية المناصب تتداول وكانت ،السمطة السياسية احتكرت التي الحاكمة

 ،جانب من المجتمع بمشاكل مكترثة غير الضيقة الشخصية مصالحيا عمى ركزت أنيا حتى
 االقتصاد ربط خالل من قيةاالعر  السياسية في السافرة وتدخالتيا بريطانيا مع الوثيق وتعاونيا

 3.آخر جانب من البريطانية المؤسسات بمصالح الوطني الدفاع وسياسة قياالعر 
منذ فمعيا،  يامنخب االخرى وتداخمبالنسبة لدور العسكر كنخبة فاعمة  إنكاروال يمكن      

طويمة الشريحة االجتماعية الحاكمة ووسيمة بيد الممك  لمدة تمثلالبداية بقيت المؤسسة العسكرية 
 4شيعي. في مواجية القبائل، وبصورة اقل وضوحا اداة لمنخبة الحاكمة لمواجية أي تحدٍ 

الذين ناس لويالحظ حنا بطاطو ان حكام بغداد كانوا ينعزلون إلى حد كبير عن اولئك ا      
يمارسون إرادتيم عمييم، وكان السبب في ذلك يعود إلى كونيم ميالين إلى االستبداد والعنف والى 

 وىذا ما فجر الثورات العنيفة الدموية. 5عدم تحسسيم عموما بمشاعر رعاياىم.
تغيرت ايضا النخب السياسية الحاكمة، وجاءت بحسب ارادة  1958وكما تغير الحكم بعد ثورة 

بالثورة ، حيث تم اختيار اغمب الشخصيات حسب اعتبارات حزبية ،حيث  النخب  القائمين
الثورية كما يصفيا محمد نبيل الشيمي، جاءت كحقبة ثانية بعد النخب االصالحية ، وىي 

وحتى وفاة جمال عبد الناصر وىي التي  1914المرحمة الممتدة من الحرب العالمية األولى سنة 
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 http://goo.gl/XSNUEq فٟ اٌؼٙذ اٌٍّىٟ،ِشوض اٌذساعاخ ٚاالتحاز اٌؼٍّا١ٔح،االٔرشٔد:عالَ ػثٛد،االغر١اي ٚاٌرحم١ش اٌغ١اعٟ  
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 http://goo.gl/j1k7s1 خاٌذ ِحّذ، سؤعاء ٚصساء اٌؼشاق فٟ اٌؼٙذ  اٌٍّىٟ، ِالحك جش٠ذج ااٌّذٜ، االٔرشٔد: 
3

 .130، ص  2010،  41جاِؼح تغذاد، اٌؼذد\ح ، ِجٍح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع1921١تٍم١ظ ِحّذ جٛاد، لشاءج فٟ ذأع١ظ اٌذٌٚح اٌؼشال١ح  
4

لغُ -و١ٍح االداب-،اٌجاِؼح اٌّغرٕصش٠ح2003-1968ِشحٓ ص٠ذ ِحّذ اٌر١ّّٟ، إٌخثح اٌغ١اع١ح ٚسأعّا١ٌح اٌذٌٚح اٌؼشال١ح 

 .24، ص 2013االٔصشٚتٌٛٛج١ا اٌرطث١م١ح، 
5

 .122ص، 2006، 1ا٠شاْ، ط-حٕا تطاطٛ، اٌحضب اٌش١ٛػٟ، ذشجّح ػف١ف اٌشصاس، ِٕشٛساخ فشصاد، لُ 
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ات الثورية ضد الحكم بمصر وثورة رشيد عمى الكيالني في العراق والي ثورة  فيالشيدت اندالع 
 1الفرنسي في الشام.

النخب التي شكل بيا عبد الكريم قاسم مجمس الوزراء كانت تمثل في اغمبيتيا العسكر ومن 
بالعفة و   قوية  تميز  ازميكار   مختمف الطوائف واالحزاب، وىذا يحسب لو،  اذ كان ذا 

 2لشجاعة.البساطة و ا
بقيادة البعث والقوميين لتطيح بقاسم  1963شباط 8لم يستمر الوضع طويال اذ قامت ثورة        

وحكومتو، النخبة التي جاءت تختمف كثيرا، فيي لم تكن من كبار الضباط نسبيا وشخصياتيا 
من حيث -غير معروفة لمشارع العراقي ، ُيالحظ أن الحزب لم يكن أكثر من مجرد تابع

لعسكريين وما القيادة المدنية سوى زعامة واجية وىذا ما اكتشفتو القوى المدنية إلى ا -المضمون
الوصل مع القوى الخارجية حسب اعترافات  حمقةبعد اغتصابيم السمطة، وىؤالء العسكر كانوا 

 3غير المباشرة.(   قادة الخط المدني )حازم جواد، عمي صالح السعدي
الشاب المغمور االتي من الريف، ليرتقي سريعا صوب برزت فيما بعد شخصية صدام حسين 

 استمر حكم الفرد الواحدكرسي الحكم بعد تنحي قريبو البكر ، وىنا دخل العراق مرحمة جديدة من 
ن عاما ، يصف سامي العبودي ديكتاتورية صدام حسين بانيا متفردة بامتياز بنشر يوثالث ةلخمس

واالجتماعي حيث أطبق عمى العراقيين طوق من الظالم والظمم التخمف الفكري والديني والسياسي 
 مادبية ا ملقد انتيج صدام اسموبا وحشيا في تصفية النخبة العراقية سواء كانت سياسية ا 4معًا.

فنية ، فاعدم من اعدم وىرب خارج البمد من ىرب، ليشكل القائد الضرورة نخبتو السياسية عمى 
فكانت من العسكر المغمورين الذين اغدق عمييم بالرتب العسكرية  المقاسات التي يراىا تناسبو،

والمتممقين لو والمطبمين لحزبو ونيجو العدواني داخميا وخارجيا، ويذىب محمد واني إلى القاء 
بطانة  -مثال -بعض الموم عمى المحيطين بصدام ، او النخبة المقربة ، فمو كان لدى االخير 

القدام عمى غزو الكويت واستباحة اراضييا لما لو من نتائج وخيمة صالحة تقومو وتنصحو بعدم ا
عمى الشعوب العراقية ، لما تجرأ عمى فعمتو الشنيعة تمك ، او عمى االقل كان قد فكر الف مرة 

 5قبل ان يقدم عمى عمل اخرق كيذا.
 واقع النخب في تمك الحقبة: 0-8

والمتعممين والمينيين الجدد سواء كانوا أطباء أم كان مثقفو العراق من الضباط والمثقفين       
محامين، يشكمون نخبة اجتماعية طميعية بارزة ومؤثرة، فقد أثرت بشكل مباشر في والدة 
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 ِصذس عاتك.ِحّذ ٔث١ً اٌش١ّٟ،  
2

 http://goo.gl/MRv5Nd ػاِا ػٍٝ اغر١اي ػثذ اٌىش٠ُ لاعُ،صح١فح اٌّذٜ،االٔرشٔد: 42تالش جاعُ ِحّذ، تّٕاعثح ِشٚس 
3

 http://goo.gl/lIM5Qt ،صح١فح اٌّذٜ، االٔرشٔد:1963شثاط اٌذِٛٞ ػم١ً إٌاصشٞ، ِٓ خفا٠ا أمالب 
4

 http://goo.gl/vSY8TL عاِٟ اٌؼثٛدٞ، ػشاق ِا ت١ٓ اٌذوراذٛس١٠ٓ، ِٛلغ لٕاج د٠ٚرشٗ ف١ٍٗ، االٔرشٔد: 
5

 http://goo.gl/2TfkEBِحّذ ٚأٟ، تطأح اٌغٛء، صح١فح صٛخ اٌؼشاق االٌىرش١ٔٚح، االٔرشٔد:  
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لقد افترضنا آنفا أن الجماعات التي شكمت النخب  1التنظيمات والتجمعات السياسية األولى.
من العسكريين متحالفين مع كبار مالك السياسية في مجتمع ما بعد االستعمار كانت جماعات 

 2 . األرض وكبار مالك الثروة والتكنوقراط والبيرقراط من أصحاب المين المتخصصة
ويصنف االستاذ عبد الخالق حسين الخطأ الرئيسي الذي ساىم في عدم استقرار الدولة الحديثة 

مانية، حيث واصموا نيج ىو استمرار الحكام الجدد الذين كان معظميم من خريجي المدرسة العث
الحكم العثماني في العزل الطائفي، األمر الذي أدى إلى عدم استقرار النظام الممكي وبالتالي إلى 

 3 .1958تموز/يوليو  14انيياره في 
أن النخبة العراقية المثقفة من الشباب اختمفت بين جيمين: جيل ما بين الحربين العظميين )      

لذي اىتم كثيرًا بمسألة ترسيخ أركان الدولة عمى حساب تطوير كالذي قدمنا عنو أعاله( وا
المجتمع وآلياتو وفئاتو وحاجتو، في حين غدا جيل شباب ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد 
انغمس في األزمات السياسية والمشاكل األيديولوجية المتنوعة مع تفاقم السمطة الحكم المتحالفة 

يد بدأ يعالج وينتقد، بل ويتمرد ويثور عمى مسائل سياسية من أجل ما مع االنكميز، لكنو جيل جد
 4 .يحتاجو المجتمع في معيشتو واقتصاده بشكل أساسي

-1921المرحمة الممكية األولي )ويقسم االستاذ منذر الحقبة الممكية في العراق الى مرحمتين: 
 واتخذىي بداية تأسيس الدولة العراقية المعاصرة ، حيث توج الممك  المرحمة(. تعتبر ىذه 1933

عدة إجراءات ذات طابع ديمقراطي شكمي ، ومن أىميا إصدار قانون األحزاب والجمعيات في 
 (.1945 -1933الفترة الثانية من المرحمة الممكية ). و  1922آب 
صاعد حدة الصراع من اجل ولقد تميزت ىذه المرحمة بغياب الحياة الحزبية العمنية وت     

الذي قام بو صدقي  االنقالبالسمطة ، وذلك في سياق سمسمة االنقالبات العسكرية من أىميا 
لممرة الثانية لمعراق عام  بريطانيا  باحتالل الذي انتيي  1936بكر ضد النظام الممكي عام 

1941 .5 
 8702إلى عام  8772النخب العراقية منذ عام  -0
وثالثين عاما، تحوال  ةط نظام صدام حسين ، الذي استمر ممسكا بدفة الحكم لخمسسقو َمـثَـَـّل 

كبيرا في العراق عمى جميع الصعد ، ومنيا الصعيد السياسي، إذ تنفس الناس الصعداء وبدأت 
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ً، ت١ٕح اٌصمافح اٌؼشال١ح، ِٛلغ اٌذورٛس ع١اس اٌج١ًّ، اٌشاتظ: ع١اس اٌج١ّ 

http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=Lectures-20060225-776 
2

 .2007، وأْٛ اٌصأٟ ، 25احّذ صا٠ذ، ٔخة ِا تؼذ االعرؼّاس، دساعح فٟ ِجٍح اٌذ٠ّمشاط١ح، اٌؼذد 
3

 فٟ اٌؼٙذ اٌٍّىٟ، ِٛلغ ػثذ اٌخاٌك حغ١ٓ، اٌشاتظ: ػثذ اٌخاٌك حغ١ٓ، اٌطائف١ح 

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/index.php?news=411 
4

ع١اس اٌج١ًّ، ت١ٕح اٌصمافح اٌؼشال١ح، ِٛلغ اٌذورٛس ع١اس اٌج١ًّ، اٌشاتظ:  

http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=Lectures-20060225-776 
5

اٌمٜٛ اٌغ١اع١ح اٌؼشال١ح فٟ اٌؼٙذ اٌٍّىٟ، ِٛلغ اٌحٛاس اٌّرّذْ، اٌشاتظ: ِٕزس حغٓ اٚداْ،  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90970 
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الناس يتممسون معنى  أخارج تراب الوطن واخرى جديدة . وبد  تظير لموجود احزاب نمت اغمبيا 
يدا ويجربون مذاق  الديمقراطية ألول مرة . وفي ىذه الجو الجديد بكل شيء ، الحرية رويدا رو 

لمعبة ، مستخدمة ما يوصف باورجاالتيامثمت النخب السياسية البديل المنطقي لغياب الدكتاتورية 
   الحالية من غير دكتاتور  الحقبةد ّـ الديمقراطية او االنتخابات، رغم تشاؤم البعض الذي ع

 1دكتاتور تالي. دكتاتور و  بين  زمنيةمدة مجرد 
اغمب النخب كانت تنتمي لألحزاب الدينية التي فرضت سيطرتيا عمى الساحة العراقية     

واكتسبت الجماىيرية الكاسحة، ومنيا المجمس االعمى لمثورة االسالمية وحزب الدعوة وتيار السيد 
ي وجود احزاب كانت مؤثرة وقتيا مقتدى الصدر وحزب الفضيمة والحزب االسالمي ، وىذا ال ينف

 كالحزب الشيوعي كذلك حركة الوفاق الوطني واالحزاب الكردية .
او   إسالمية بأطروحةعمى ذلك نالحظ ان ىناك تنوعا في تمك النخب ، فمنيم من جاء  بناء   
عممانية وغيرىا. وبسبب ظروف العراق ، من وضع امني متدىور وقوات احتالل  أومية قو 

تمك النخب جنحت إلى ممارسة االستقطاب السياسي المبني عمى ان بر لمحدود، يبدو وارىاب عا
حتى ان اسم المرجعية حشر اكثر من مرة في  اسس ضيقة يتمثل بالطائفة والقومية والمذىب.

 عمى مسافة واحدة من الجميع. تقف عمى انيا  وتأكيدىاالصراع االنتخابي رغم نفي االخيرة ذلك 
م( عمى اساس 2003الدولة العراقية بعد ) إلدارةأتبعت النخب العراقية منيج الديمقراطية التوافقية 

 إلدارةالتوافق بين المكونات االجتماعية ، وقد يبدو لموىمة األولى أن ىذا المسمك السياسي مثالي 
لممنصب أكثر مما  الدولة واستيعاب مختمف المكونات العراقية ، لكن الحقيقة اتخذت بعدًا طائفياً 

ىو استحقاق عمى اساس المؤىالت والتي أنتجت لنا عقد ومشكالت جمة افشمت في بناء نظام 
وطني وعقد اجتماعي بين الحاكم  كاستحقاقديمقراطي سميم . فالنخب الجديدة اعتمدت الطائفية 

 2. تماماً  خاطئوالمحكوم وىو امر 
النخبة الثقافي والسياسي ، يشجع عمى والمشكمة ، حسب برىان غميون، ىي ان اغتراب 

مصادرتيا رأس المال االجتماعي المادي والالمادي ، ويخمق القطيعة والصراع العدائي الذي 
 3نشيد مثاال واضحا لو في مجتمعاتنا .

 واقع النخب في تمك الحقبة 8-8
عن طريق من النخبة الحاكمة بعد التغيير فريد ظيور نمط  9/4/2003د العراق بعد شي    

تشكيل مجمس الحكم، والذي أريد لو تمثيل شرائح المجتمع العراقي، إلعطاء الشرعية ليذا 
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 .45،ص2006ٌثٕاْ،-،ت١شٚخ١ٌٚ1اَ تٌٛه، ٌىٟ ٔفُٙ اٌؼشاق، اٌّإعغح اٌؼشت١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش، ط 
2

 خثح اٌحاوّح فٟ اٌؼشاق، صح١فح اٌضِاْ االٌىرش١ٔٚح، اٌشاتظ:حغٓ عؼذ ػثذ اٌح١ّذ، ِأصق إٌ 

https://www.azzaman.com/?p=192368 
3

 .87، ص 2010عٛس٠ا، 0، دِشك1داس ترشا ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، ط فٟ إٌخثح ٚاٌشؼة، تش٘اْ غ١ٍْٛ، 
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سواء من كانت في الحكم، أو  2003المجمس، وما سيصدر عنو الحقًا وعمميًا فإن النخب بعد 
 1.خارج الحكم اتسمت جميعيا بالرفض المطمق، او القبول المطمق لمعممية السياسية في العراق

إذ تشكل القوى السياسية في العراق من مجموعة من األحزاب والقوى متباينة األىمية     
واالمتداد والعمق، بعض ىذه القوى يمتد في تاريخو إلى عدة عقود لكنو اضطر إلى تجميد عممو 
أو نقل نشاطو إلى المنفى، وبعضيا نشأ ونمى في الخارج، والثالث ظير في الفترة التي تمت 

ظاىرة من التعددية السياسية لم يعرفيا العراق أو المنطقة من قبل وذلك بغض  الغزو مشكال
 2.النظر عما فييا من فوائد أو ما يوجو إلييا من نقد

اغمبيا لم يكن عابر  وقد مارست تمك النخب حممة موسعة من التحالفات فيما بينيا ،     
إال أن مالمح ظاىرة التحالفات  القومية، لغرض التقوي داخل البرلمان والحكومة. أولمطائفية 

توضحت بصورة أكبر مع بداية أول عممية انتخابية لتشكيل الجمعية التأسيسية حين تحالفت 
مجموعة من األحزاب والتنظيمات السياسية ضمن قوائم انتخابية واحدة بيدف تشكيل كتمة أكبر 

 3الوطنية.لتحظى بفرصة أوفر في السمطة ونسبة أعمى من المقاعد داخل الجمعية 
ويبدو جميا وبعد مرور مدة زمنية ال بأس فييا ان النخب السياسية المعبر عنيا في        

التيارات واالحزاب السياسية العراقية، لم توفق في استغالل فسحة الحرية والديمقراطية الوليدة 
ين تأسيس مجتمع مدني مستقر وتدبير مرحمة ما بعد نظام صدام حسبناء الدولة القوية و لصالح 

خصوصا فيما يتعمق بموضوع المحاصصة ، والتي اسست لظاىرة استغالل  وتراكماتو الثقيمة.
االحزاب السياسية لخصوصية إنتمآءات مكونات المجتمع العراقي الدينية والطائفية والعرقية 
واالثنية والتأكيد عمييا في استخدام الرموز في المناسبات والتنشئة عمييا بكل الوسائل 

وبالمقابل تم تيميش الرموز واالىداف الوطنية العامة، وبذلك حولت المحاصصة   ،المتاحة
حصرية في عممية استقطاب  اجتماعيةالمكونات االجتماعية الى احزاب سياسية ذات صفة 

 4تؤسس وترسخ االختالف والتمايز، وتعرقل ترسيخ مفيوم المواطنة والمواطن.
 
 تحديات االصالح:  لمبحث الثانيا

رئيس  انبرىعد انطالق المظاىرات الشعبية العارمة ، ونيميا مباركة المرجعية ومساندتيا، ب  
وضع حزم اصالحية متنوعة طالت مفاصل الدولة  الىحيدر العبادي ، السيد الوزراء مجمس 
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،تحس ِمذَ اٌٝ اٌّشوض اٌذ٠ّمشاطٟ ”ق أّٔٛرجااٌؼشا“دٚس إٌخثح اٌغ١اع١ح ٚاٌّصمف اٌغ١اعٟ فٟ اٌرحٛي اٌذ٠ّمشاطٟ ٘ثح ػٍٟ حغ١ٓ،  

 http://democraticac.de/?p=37704 اٌؼشتٟ ٌٍذساعاخ االعرشاذ١ج١ح، اٌشاتظ:
2

 ٌماء ِىٟ ، خاسطح اٌمٜٛ اٌغ١اع١ح فٟ اٌؼشاق ،ِٛلغ لٕاج اٌجض٠شج، اٌشاتظ: 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e115e70-fedb-466b-8ca7-2f14163fcc51 
3

 اعّاء ج١ًّ ٚفاٌح ػثذ اٌجثاس، االحضاب اٌغ١اع١ح فٟ اٌؼشاق، ِٛلغ دساعاخ ػشال١ح، اٌشاتظ: 

http://www.iraqstudies.com/featured7a.html 
4

 شاق ت١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّشذجٝ، صح١فح اٌراخٟ، اٌشاتظ:ػٍٟ احّذ ػثذ ِشصٚن،االحضاب اٌغ١اع١ح فٟ اٌؼ 

http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=105012 
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بل انقمب عمى  عمى تأييد شعبي واسع ، سرعان ما خف  -في بدايتيا -جميعيا، وحصمت 
  العبادي ليضعو مع الفاسدين الذين تنادي الجموع باإلطاحة بيم.

لقد واجيت حزم االصالح العبادية ، ان صح التعبير، العديد من العقبات والتحديات ، سنقسميا 
أقميمي ودولي (، مع بيان الدور و  ارىابي( وخارجي ) وقانوني داخمي ) سياسي و اقتصادي عمى

 .النخب السياسية العراقية ، وتأثرىا وتأثيرىا عمى مجريات االحداث، وما المتوقع منياالذي لعبتو 
 التحديات الداخمية: األولالمطمب 

الشارع العراقي المحمي قابميا تعيد من جانب رئيس الوزراء االندفاعة الجماىيرية التي اكتسحت 
اسبوعية، اال ان تمك المعالجات  بتحقيق مطالب المتظاىرين عبر حزم اصالحاتحيدر العبادي 

 اصطدمت بمنغصات داخمية منيا:
الوضع السياسي المحتدم والذي تغمب عميو المناكفات والصراعات التي تصل إلى حد التسقيط -أ

من ستتضرر مصالحيا بتمك الحزم السياسي والتخوين وغيرىا. فيناك من القوى السياسية 
لقد تسمم ظام المحاصصة الطائفي والقومي والمذىبي .العبادية ، والتي اكتسبتيا بناءا عمى ن

العبادي ورثة ثقيمة جدا من سمفو عبر الخالفات السياسية الحادة التي اوجدىا مع اقميم كوردستان 
وتعد األزمة الراىنة والتي استمرت باشكاليا المتعددة ،  1من جية والعرب السنة من جية اخرى .

البالد قبل سقوط النظام السابق وبعده، وان تبادل األطراف العراقية امتدادًا لالزمات المتراكمة في 
االتيامات عمى مستويات مختمفة يدل عمى توجو البالد نحو مصير مجيول، وبالتالي فانو في 
حال لم يتم حل االزمة فإن المخاوف تشير الى امكانية اندالع حرب اىمية شبيية بما جرى خالل 

 2.ر دمويةوربما اكث 2007 2006عامي 
النفط ، واالخير المورد الرئيس  ألسعارالحال االقتصادي المتدىور بفعل اليبوط الحاد -ب

والوحيد تقريبا لالقتصاد العراقي الريعي. لكن ىذه النقطة وان سببت صداعا لصانع القرار العراقي 
ويرشدىا إلى  يستند عميو وىو يخفض نفقات الدولة ااعطتو متكأ ومبرر  نفسو الوقت، اال انيا في 

  اقصى حد.
تخريج القانوني الذي تفتقد لو االصالحات يضعف من جانبيا ويجعميا عرضة لالنتقاد ال-ج

ينبغي أن تيار يرى أنو ىناك  واليجوم من قبل ارباب الفساد والمتزمتين بالقانون ، عمى السواء.
ىذا اإلجراء  ال تتعارض االصالحات مع الدستور، بل أعمن بعض المقالين من مناصبيم أن

غير قانوني. وقد أعمن رئيس الوزراء نفسو، ردا عمى المطالبين بحل البرلمان وتيديم العممية 
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السياسية )أنو ال توجد مصمحة في تدمير البنية السياسية والتشريعية لمدولة، ألن الفوضى سوف 
 1تعم كل شيء(.

اكد رئيس كتمة الرافدين النيابية  وصدرت تقييمات لعمل النخبة العراقية  من داخميا ايضا، حيث
وادارة دفة  2003فشل النخبة السياسية في ادارة البمد بعد تغيير النظام عام  يونادم كنا عمى 

 2.الحكم بالبالد
ان سموك النخب السياسية الحالية في العراق ماىو اال  بينما يرى االستاذ ميثم الجنابي،       

لعرقية والقومية الضيقة والطائفية الدينية والسياسية صورا ونماذج لنفسية المؤقت والعابر وا
والجيوية. وىو سموك يشير إلى أن اغمبيا لم يتعظ من تاريخ المأساة العراقية، وأنيا مازالت 

تعيش زمن االنحطاط وتعيد إنتاجو مما يجعل منيا في نياية المطاف نخبا خائبة، أو أحزاب 
 3 الطريق المسدود.

الداخمية ىي االكثر بروزا وتأثيرا في مقاومة ومعاندة االصالحات التي دعا  وتبدو تمك التحديات
 ليا الشعب وآزرتو المرجعية وحاولت تنفيذىا الحكومة.

 التحديات الخارجية: المطمب الثاني
كان قد ظير قبل اندالع المظاىرات والبعض االخر استجد في اثنائيا ، تمك التحديات  بعض

 ومن اىميا :
من خاللو استطاع خمق ظرفا صعبا الذي االرىاب االمني : ولو الكثير من الوجوه ،ك التحدي-أ
بنجاح انياك الدولة ماديا وبشريا، بحيث أصبح أي حديث عن مظاىرات تطالب بخدمات ، و 

 فإنوبحسب العبادي  لى التخوين عند بعض المتطرفين.االمر اترف يستوجب التقريع وقد يصل 
أشار إلى أن تغيير المناصب سيتم لصالح  كما ا مؤخرا "ليست سيمة"، اإلصالحات التي أطمقي

إلى أن اإلرىاب المتمثل بتنظيم "داعش" يستفيد  افتالكفاءات المستقمة بعيدا عن المحاصصة، ال
كذلك مشكمة االنفالت األمني نتيجة لوجود ما يمكن تسميتو  4من الخالفات بين الكتل السياسية.

المنفمتو(، الذي يتمثل في وجود أسمحة بيد العشائر أو األفراد، والتنظيمات التي ال بـ)البنادق 
 5.تخضع لسيطرة الدولة وىذا يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة وضابطة لتنظيم حمل السالح

المحيط االقميمي لمعراق غير متجانس وال تجمعو مصمحة سوى تحدي السياسة الخارجية: ف-ب
ىو ، ان حسنت النوايا. لذا نالحظ تردد في تأييد االصالحات والشد  ان يبقى العراق عمى ما
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عمى ايدي من طالب بيا او من باركيا او من سينفذىا، وىو أمر محبط ومثير لالستفيام، وكأن 
ان عراقا قويا ديمقراطيا موحدا ذا اغمبية شيعية ومع ذلك ببين دول الجوار  اضمني اىناك اتفاق

 لطوائف،  غير مرحٌب فيو.تحترم فيو حقوق جميع ا
ورغم كل التحديات التي واجييا العراق في عالقاتو مع الدول العربية، اتجو الى تعزيز     

التعاون معيا في كل الميادين السياسية االقتصادية والثقافية، بل اصبح عضوا فاعال في الجامعة 
بو من ازمات امنية وضائقة ، ورغم ما يمر 2012اذار  العربية، وعقدت القمة العربية في العراق

اقتصادية، اال انو سار عمى نفس طريقو السابق في دعم الدول العربية بكل ما يممك سواء 
 1المعنوي والمادي.

الرأي العام الدولي لم يتعاطف مع العراقيين المطالبين بحقوقيم والرافضين لمسياسيين الفاسدين -ج
لصمت االمريكي واالوربي لم تقطعو سوى موقف مثير لالستغراب، فا وىو، كذلك حكوماتيم 

، او  2، او مكالمة ىاتفية من جو بايدنكممات خجولة ىنا وىناك من بعض المسؤولين الغربيين
 3ايجاز صحفي لمساعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية االمريكية.

الدول  ن التحديات الخارجية لعممية االصالح في الدولة العراقية ، تتعمق اغمبيا بمصالحإ    
االقميمية والكبرى ، ورغبة االخيرة في بقائيا واستمرارىا ولو عمى حساب المصمحة الوطنية 

 العراقية وعدم استقرار البالد وشقاء الشعب.
 :الخاتمة 

أسس أفترضيا المحتل وبعض الشخصيات السياسية نشأت العممية السياسية في العراق عمى 
العراقية المعارضة، بانيا صحيحة وتالئم حال المجتمع الداخمية. لكن االعوام التي تمت اثبتت 

وحين خروج المظاىرات الشعبية التي خطأ ىذه االفتراضات حين التجربة عمى ارض الواقع. 
الفساد والمفسدين فييا ، وقع عمى النخب  تنادي باصالح مسار تمك العممية السياسية واجتثاث

السياسية ،بصورة عامة ، واجب اخالقي ووطني ، يتمثل في االستجابة لمطالب العراقيين 
وتصحيح التوجو ، ليس لصالح البالد فقط وانما لصالحيم ىم ، الن الفوضى وخروج االمور عن 

 من يبغي عراق مستقر و موحد وقوي .السيطرة اخر ما يريده 
في حقب العراق المختمفة كانت النخب السياسية تتنوع حسب نظام الحكم، فمن نظام ممكي و 

-مرورا بنظام ثوري أنتيى إلى حكم شمولي استمر الكثر من ثالثة عقود، ثم احتالل امريكي
 ف عممية ديمقراطية وانتخابات ودستور.ـمـَ بريطاني خَ 
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ومن المالحظ ان اغمب النخب التي تولت الشأن العام ، لم تستطع تحقيق اي من الوعود    
لتعيش حياة مرفية.  فصمت عن الواقع الحياتي لمجماىيرالتي قدمتيا لممواطن العراقي ، بل انيا ان

حيث التعالي والتغطرس واالنسالخ عن القاعدة الشعبية كان سيد الموقف ، فالحاكم كان وال زال 
 األب القاسي يضرب اوالده )شعبو( وفي قمبو يبكي عمييم. ك

الوضع العراقي وصل إلى مفترق طرق خطير ، والتناقضات بين الشعب والحاكم وصمت إلى 
مثل القشة  التي نادى بيا الشعب، صالحاتاإلو اوجيا .مما ينذر بما ال تحمد عقباه لمطرفين. 
ب السياسية العراقية دون استثناء، والقشة كما التي يتمسك بيا الغريق ، وىو ىنا جميع النخ

 معروف لن تنقذ من غرق لكنيا قد تعطي ممسكيا أمال في النجاة.
النخب التي ترفض مطالب االصالح تغامر بمستقبميا السياسي، ألن البالد في حالة حرب 

ل اقتصادية عاصفة. فضال عن مجموعة مشاك بأزمةاستنزاف وتعاني ، في ذات الوقت، تمر 
 داخمية كممف الخدمات والبطالة والنازحين .
، الحال المتردي الذي وصل اليو الوطنمن اسباب وكما كانت النخب السياسية العراقية سببا 

خاصة  ذلك من تضحيات وخسائر سياسية. يتطمبإلنقاذ الموقف بكل ما فعمى االخيرة السعي 
عبر من الطبقة السياسية،وان االنتخابات عمى االبواب وستحاسب الجماىير المقصرين والفاسدين 

 القضاء في ذلك.صندوق االنتخابات ، حتى وان فشل 
فييا التركيز عمى الصالح  ارتأيناوفي ختام ىذا البحث ، نضع جممة من توصيات : توصياتال

 العام.
الحدث وترتقي  ن بمستوىو ان تك كافة السياسية العراقيةعمى النخب ميثاق الشرف الوطني: .1

االيثار  مزايا، ومن الضروري ان تمتاز باختيارا المسؤولية التي وضعت نفسيا فييا لعتبة
 وانما تكميفا وابتالء. لثراءلمتكسب واونكران الذات واالخالص في العمل، فالمنصب ليس بابا 

من نظام فتتنوع حسب نظام الحكم، لدينا السياسية النخب  وألنالدعوة لنخب مجتمعية مدنية: .2
حتالل عقود، ثم ا ةمن ثالث ألكثراستمر  شموليممكي مرورا بنظام ثوري أنتيى إلى حكم 

عممية ديمقراطية وانتخابات ودستور. أي ان النخبة ،لدينا، يشكميا  خمفبريطاني -امريكي
النظام السياسي وليس العكس، فإن كان ذا طبيعة عسكرية كانت اغمب النخب من العسكر ، 

لمنخب المجتمعية ان تشكل النظام السياسي بما يتوافق مع  االوان فقد آنلذا  وىكذا.
  العامة.التوجيات 

قانونية بحتة بعيدة عن نرى ضرورة ان تكون ، عالقة الحاكم بالمحكوم القانون:تفعيل سمطة  .3
أمر أثبت نجاعتو في الدول المتقدمة حيث متولي  ومشاعر الحب والكره او االبوة والبنوة، ألن

 .كباقي المواطنين، ويخضعون لقانون الثواب والعقاب، الشأن العام مجرد موظفين في الدولة
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االصالحات ىي بديل عن انييار النظام او تغييره دفعا لبالء االنييار:ضرورة االصالح  .4
المتضمنة فييا. لذا يجب عمى الجميع القبول بيا والتسميم لمطالب الشعب بالقوة واالنقالب ،

 ". إلى سقوط الدولة والفساد لكي ال تنطبق عمينا نظرية ابن خمدون "  ويؤدي الظمم
يعا، ان االصالح يؤاخذ عمى النخب جميجب عمى مجمس النواب النيوض بقضايا المجتمع:  .5

ممثمي الشعب والمعبرين عن تطمعاتو يوجد ، حيث بالذات لم يأت منيا ومن مجمس النواب
وىمومو، وىذا في حد ذاتو مؤشر خطير يدل عمى وجود فجوة كبيرة بين الناخب والمنتخب، 

مو، حتى انبرى العبادي، رئيس السمطة التنفيذية، لمنظر في مطالب اتسعت لمعاناة شعب بأكم
 .ات الدينيةالجماىير ووصايا المرجعي

النزول إلى  يجب عمى افراد النخب السياسية بكافة اطيافيا،ردم الفجوة بين الحاكم والمحكوم: .6
 اسموبيا وترقيةالشارع والتعرف عمى مشاكل وىموم الشعب عن قرب ، لتصحيح مسارىا 

ووسائل اتصاليا بالجماىير. ومن ال يفعل ذلك فقد انتحر سياسيا ، خاصة االحزاب ذات 
﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك و التوجو الديني ، وما اىزوجة ))بأسم الدين باكونا الحرامية(( اال ناقوس خطر 

 1.َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُو َقْمٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِييٌد ﴾
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 1،2009،السنة4والسياسية،العدد
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 ، االنترنت:82مازن مرسول محمد، البيروقراطية الفيبرية في العراق الممكي، صحيفة النبأ، العدد .4
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 .2010،  41العدد
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 أطاريح:
، جامعة بو بكر بالقايد، اطروحة دكتوراهفضيل حضري، تشكل النخبة  الدينية في الجزائر،  .1

 .2012الجزائر،
اطروحة عبد الحق فكرون، ازمة القيادة في الوطن العربي واشكالية الصراع بين السياسي والعسكري، .2

 .2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، دكتوراه
 دراسات:
 نبيل الشيمي، النخبة في العالم العربي، دراسة وصفية، الحوار المتمدن، االنترنت:محمد  .1

http://goo.gl/UJc790 
 سالم عبود،االغتيال والتحقير السياسي في العيد الممكي،مركز الدراسات واالبحاث العممانية،االنترنت: .2
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،الجامعة 2003-1968مشحن زيد محمد التميمي، النخبة السياسية ورأسمالية الدولة العراقية .3
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، كانون 25العدد ، مؤسسة االىرام، احمد زايد، نخب ما بعد االستعمار، دراسة في مجمة الديمقراطية .5

 .2007، مصر  ،الثاني
،بحث ”العراق أنموذجا“ىبة عمي حسين، دور النخبة السياسية والمثقف السياسي في التحول الديمقراطي  .6
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 مقاالت:
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 ،االنترنت:1991-1921عدنان كوجر، الدولة والمجتمع..مسألة التحول الزراعي في العراق .2

http://goo.gl/uF6MSy 
 خالد محمد، رؤساء وزراء العراق في العيد  الممكي، مالحق جريدة االمدى، االنترنت: .3

http://goo.gl/j1k7s1 
 حيفة المدى،االنترنت:عاما عمى اغتيال عبد الكريم قاسم،ص 42باقر جاسم محمد، بمناسبة مرور .4

http://goo.gl/MRv5Nd 
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