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ملخص:

الغ ششل الري ششارة ق ششا ر د مش ش حديثش ش دري ششد عل ششو د ششر ال ع ششور ها اد ششال عاق ششا دعا ششا ا دش ش ال ششا

هلمحاربراششا ضر ششا ع وبششاة ار عش ه ششارد لسشش ،دششأ مار ششاا ست أقاششا ت االششا د ششرمر علششو أ ششد ا

ا دششر الششدة يششدعو المىششرا سلششو د ار ش الععششو
ععرقا ال ار أ ض

ال اقوق ش دششا ش أ ضرششر هأ ششر لسش توا ش

هالم ا ششر
ششد الم ششرالس أ

الم ششريداة المر ششارع ضش

رو دياتة الح ا .

شد نش ،دشأ ت شوس لشه قا شه ارتسشاغ رلمش الغشل الريشارة ض شد نلاشا د ش الشدهس

هإل يا حما ش ض ا الش للم شرالس أ
الم ا ششر نون ش دششأ المششوقا أ المىششاو لاش ششالو ر هالع اا ش هالد ار ش الساض ش اششر الغششل الريششارة ممار ش س شراتاة

الم ار هال حث عأ ده اليرائ هت د درتس اا لل دال ل عاس ااته ال ار ا هض اً لل اقول هاللشوائ العشا ر لرعا شده علشو أل
تسششول ه ششائ ،ا رىششاي اليرلم ش دىششرهع هأل يششر المحاض ش علششو ال ششر الماع ش الششدة تحملششوه أتعششات دمار ششرا عمششاس
هق ارا ه محا لا الدهل ات ر اق ال و ال اد ععد الرشرهر ههضشرة لاش حما ش
دأ  ،الغ ر ععد دمار را

عائ ش دشأ أة تاديشد أه اعرشدات

عماس هق ارا .

الكلمات المفتاحية :ه ائ ،ات ردتس ال ر الماع

ات ر اق

الحما اليعائ .

Abstract :

The commercial fraud is an old phenomenon that has been renewed all over the times
and ages that, old and recent nations, suffered of. To get rid of it, strict and deterrent
punishments are imposed on all those who commit such crime, but consumers still suffer
from it, the thing that calls on the legislator to review the legal texts from time to time to
keep abreast of the rapid developments in different aspects of our life.
In order to provide effective protection to consumers against all those who commit
the crime of commercial fraud, most contemporary countries have entrusted a constellation
of staff with proven expertise, integrity and know-how in the ways of commercial fraud to
conduct surveillance and search for such crimes and to bring the ones who committed it to
justice and get punished, but by using legal means in detecting the crime and the secrecy
they carry during their mission is maintained and the government gives them green light to
use the general force when necessary and provides them with appropriate protection
against any threat or attack by others during their duties and missions.
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مقدمة:

الغل الريارة آض ا رماع

ا ر تاد الميرمع نك ،هله آتاره ال الغ علو ات رعا الوطع

هق اًر لواورته علو الار هالميرمع قه ياد

الىرائع ال ماهل هال واق أ الو

ح الم رالس أ هل رض أدوالا للوار ض د ردره

ال د م هالحديث هضر ا حما للم رالس أ لسوقا ت

ا رعا ه ضاو دريد هدراور دع تاور الععاعاة ض

ال

قار و ه آ ر.

هقر ي ل ل

المعع

رو المياتة ضسلما ت السىف عأ ه اه

ر الم رالس أ هعدم سلمادا ه رايرا ار الغل المرعوع هتعرما

ض غدائا ه ار ا ه هائا هتيم لا دتً دأ الموا الا
دأ المىرا ض

دحارب الغل الريارة ك ،أ كاله هأقواعه هحما

الر ف ض الم ادالة الريارل ض د نلف نون دأ الموقا أ المورع أ الم ار

الغل الريارة هأعاو لا ح و اً اقوق

ه ه هدأ ده ال واق أ ال واق أ اليعائ

يرمكعوا دأ دمار

لس

علو الموا

ا در الدة ي لا عر

للغل الريارة أ ثر دأ أة ه ا درو.
هرغ

را ول

الم رالك الاري
هال حث عأ رائ

أعمالا المونل سل ا علو أ م،
حما

ذاة الاا ع ال ام س اض سلو ال واق أ الوا

الم رالك ح ث أ ااة لا الحق ض الد وس سلو ا دا أ هالمحالة الريارل ال اد للم ار

هال حث

هالرار ل عأ رائ الغل هاتطالا علو ال يالة هالم رعداة ها ه ار الر تا د ض نىف الح

هندلك أ د ال عاة دأ ال لع المىر ه ض اا رلا أل مار وا ح ا ض الحعوس علو ا ل اليعائ
إلت اة اليرلم هض اً لإل راتاة ال اقوق المىرهع الر تمكعا دأ نىف اليرلم هدؤا د درتس اا
هأل يلرادوا الحااظ علو ال ر الماع
الرا ر الر ت ر ر دأ ا

رار الوا

المىرا د ضرض لاؤتت المورع أ حما

الدة أطل وا عل ه دأ

ماعره الريارل الر
اقوق

ض ح ا ات ر اق ال و ال اد لرعا د داادا
اعر ار ا أه اتعردات عل ا أتعات دمار را

إشكالية البحث

نما نا ،لا الحما اليعائ دأ أة وص حاهس

عماس الم ار

تثور اإل كال الرال المرمثل ض الرال :

هال حث عأ رائ الغل الريارة.

حا قا ر تؤر الميرمع أض ار اً ه ماعاة

هالم ارل دأدور الر ط ال رائ

ات ردتس ض السىف عأ رائ الغل الريارة؟ ضإذا ناقا اإل ا
دا

عل اا هض الم ا  ،قيد

تمكعا دأ ال ام أعمالا المونل سل ا هالمرمثل

أدام اقرىار رائ الغل الريارة ىك ،دد  ،حرو أ
 ،أعاو المىرا المغرب

ي

الس ا ه ار
المحاض

هالم رعداة الوا

الحق ض

ا رودام

م ع ه ائ،

العا ضإل ال ؤاس يثور ديد اً!

ه ائ ،ات ردتس المىرهع ؟ ه  ،حق لمأدور الر ط ال رائ ا رودام الرحرلض ض السىف

عأ اليرلم ؟ ه  ،ألام المىرا دأدور الر ط ال رائ
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عمر عوض أمحد احلاتله

ار ع لمأ اى ه الضاً لل اقول؟ ه  ،حق لمأدور الر ط ال رائ
الررهر ؟ هأ اًر  ،عم ،المىرا المغرب هالم ارل علو توض ر الحما اليعائ لمأدور الر ط
ال رائ دأ أة تاديد أه اعردات دأ الغ ر د حوس هل دمار ره عماس هق اره؟ قي عأ ده
ات ر اق

ال و ال اد ععد

الر اؤتة دأ الس المحورلأ الرال أ:

المحور األول :االلتزامات المفروضة على الموظفين المختصين بالمراقبة والبحث
دأدوره الر ط ال رائ
له ا رعا

دأ له ا رعا

ا

المكلاول الم ار

وا

هال حث عأ اليرائ المرتس ضمعا دأ

عام ىم ،م ع اليرائ هل رمد لاره دأ ال واق أ اليعائ ذاة الاا ع ال ام هدعا
دحعور ض

ا

رائ د ع هل رمد لاره دأ ال واق أ الوا

.

هقر ي لر د ه ائ ،الغل ها رسار طر ععرل حديث ض دياس الغل الريارة ت مكأ ا رىاضاا

ست دأ  ،دأ لد ه ر ه ار ض دا المياس هلكول ا اًر علو ا رودام ا
الحديث ه ده العااة د ت ترواضر ض دأدورة الر ط ال رائ ذة ات رعا
هالم ارل سلو

ضع المىرا المغرب

الر ا

ال رائ

حك هق ارا .
هلس

علو

أ عد دأ ال واق أ الوا

الم ادالة الريارل علو أ م ،ه ه ض د دعحا المىرا
عأ اليرائ المرتس ض حق الم رالك الموالا
درتس اا لل دال ل عالوا

العالح اة الممعوح لا

السث ر دأ ا

رار الوا

الد

ال ام ا در الدة

الم رالك هأ او

ا

ض الموقا أ الديأ ترواضر ض ا الو ر هالم رض ض دياس الغل الريارة

را ع دأدور الر ط ال رائ ال ام ممار

الم رالك هت د

حما

ال

هالر ع اة

أعماس الم ار

هالرار ل عأ رائ الغل ض

الح اة ا رثعائ تمكعا دأ اللاا السىف

حكام ال واق أ هاللوائ العا ر ذاة ال ال

حما

اات

ال ار ا ست أل المىرا ل يررك لاؤتت المارى أ

الريار؛  ،ألادا

علو أ رار

هل د أه رط ععد ادا

مىرهع

الماع  .ه دا دا وي قرحدث ععه ض الع اط الرال :

أعماس الم ار

هالرار ل هاطالعا علو

ه ائ ،ات ردتس هالمحاض

أوالا :االلتزام بمشروعية وسائل االستدالل
حما الم رالك دأ رائ الغل الريارة د دعحا دأدور
سذا ناقا الععو ال اقوق الوا
الر ط ال رائ
و ائ ،د ع

لااة د ع ض

 ،السىف عأ رائ الغل هإت اتاا ضل س د عو ذلك أقاا د د

هل أ ر ؛  ،يوا ا رودام أة ه ل ناقا رلا أل تسول دىرهع هغ ر دوالا

للم ا ئ ال اقوق ال اد

غ ر أل ذلك ت ع أل ترحوس لااة دأدور الر ط ال رائ الر دعحاا

س اه ال اقول سلو ه ائ ،لل ار هالرحك هات ر دا دأ اق ه هلعحري اا عأ دضاا هغايراا المىرهع

لرسول ه ائ ،لإل اا ا ض ار ض اعاع ت را مأدور الر ط ال رائ هتر ف و الدل  ،الم رمد
دأ أعمالا .
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لدا ي

هإت

عمر عوض أمحد احلاتله

علو دأدور الر ط ال رائ أل يليأ سلو ه ائ ،دىرهع ععد د ا رته عماس هق اره

رودم طر غ ر دىرهع ض

حراج اتلراام اا سلو قعو

دأ ا دور ال ديا الر ت

 ،تح ق الماام المونل سل ه ه

اقوق (.)1

هال ؤاس الدة يثار  ،حق لمأدور الر ط ال رائ أل يليأ سلو الرحرلض علو ارتساغ اليرلم

حرو يرمكأ دأ
الوا

حما

ط الااع ،الدة لا الرحرلاة علو أقه يرتس

الم رالك دث ،أل ال

يرياها ال ر الم رر اقوقاً ض واضق علو ذلك؟
ذ

الرأة ال ار

ل

ي

()2

أل ت ف ععد حد السىف عأ اليرائ هدرتس اا هت تمرد سلو

الرحرلض علو ارتساغ اليرلم سذ أل ذلك

د دأ

 ،اإل ات ض

الا ه سلو أل أ لوغ دأدور الر ط ال رائ ض

اليرلم هإقما و أ لوغ عد ه السىف عأ حال س راد

ا ر ماس ال لا

دا المثاس ت

ر يالد دأ ال ر الر م (.)3

هتأ داً للرأة ا

رات

ر

ض الا ه سلو أل ده الو ل غ ر دىرهع هترعاضو دع واعد اآل اغ ال اد

ضوق ا دأدور الر ط ال رائ

آ ر ض

دأدور الر ط ال رائ

رائ دوالا

دأ الرا ر

حكام ال واق أ

هذ

رأة

د تحرلراً علو ارتساغ

ائم دأ  ،ه

ام الرا ر ال ع

ر ض د را دحكم الع ض المعرل ض حك لاا أقه سذا ت ا ر دأدور الر ط

ال رائ للرا ر أقه يرلد رات ل
ر  ،الر ط ال رائ

دعه ض اعه أ ثر دأ ال ر الر م ضدلك ل س ض ه دا ا د أل

و الدة حرض علو اليرلم أه ل اا لادا ضال حرج علو دحكم المو وا

دأ أل ت رعد سلو ذلك ض حكماا(.)4

هقر أل أ لوغ دأدور الر ط ال رائ سذا نال له هر ض

ذ أ الااع ،ضاو تحرلض ها روداده

دأ أ  ،نىف رلم

ا

لق اليرلم دأ ال دم هتث راا ض

د ه ل غ ر دىرهع ؛ قه يؤ ة سلو ارتساغ رلم

ديد

ه دا ت عل ضإذا نال ساال المعسر يؤ ة سلو دعسر آ ر ضا هلو ترنه

أدا سذا ل كأ أ لوغ دأدور الر ط ال رائ تحرلراً اا ذلك ضالمىرا ل يرم ست الو ائ ،غ ر

المىرهع ض لسىف عأ اليرلم هدحا

درتس اا هت ماقع دأ ا رودام الروا أه اقرحاس

د ع حرو أقس الياق هلأدأ اق ه رلا أل ت و س ار الياق حر .
هق رولص دأ ماا دا ت دم أل أ

ها اة دأدور الر ط ال رائ ض

رائ الغل

ااة

اتلراام

( )1انظر  :د /فتوح الشاذيل ،احلماية اإلجرائية من الغش التجاري يف النظام السعوودي ،ماعا م مو عد اإلدارل الوامعة لل ،عور ،العر ض1413 ،ه-
1992م ،ص .134 -133
( )2انظر :د /حممود حممود مصافى ،اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن ،ط ،2دار الن ضة الور ية ،القاهرل ،1979 ،ج.109 ،1
( )3انظر :د /آمال عثمان ،شرح قانون الوقوابت االقتصادي يف جرائم التموين ،دار الن ضة الور ية1978 ،م ،ص .170
( )4انظر :نقض مصري ،تاريخ  18أكتو ر لسنة 1948م ،جمموعة أحكام القواعد القانونية ،ج ،7رقم . 65
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مىرهع ه ائ ،ات ردتس ض

الحا

سلو قعو

اإل راتاة اليعائ

ا

ض

هالم ا ئ ا

هلو ناقا الغا دعاا دىرهع ه

عمر عوض أمحد احلاتله

اررض عل ه هل

د ا ر أعماس هق اره المونل سل ه ه و ها
واق أ حما

ا

ض الىرل

الم رالك ا رعا اً سلو ال واعد ال اد ض
اإل الد

ط اليرلم أه الح لول

واق أ

هدأ ت ضإل أة ه ل غ ر دىرهع

هل ستماداا حرم ا ر مالاا لموالاراا

للم ا ئ هال واعد ال اد ض اإل راتاة اليعائ ؛ ل ن ،ه ل غ ر دىرهع دأ ه ائ ،ات ردتس ت
مكأ أل ت ار ست سلو ل  ،غ ر دىرها ت عل ات رعا سل ه ض س اق المرا (.)5

هإذا اقراو دأدور الر ط ال رائ دأ مع ات ردتس ضال حق له الرعري ض ه هإقما عل ه أل

ح  ،الملف سلو الع ا ال اد اعر ار ا اليا المورع ض الرعري ض دحرر مع ات ردتس.

ثانيا :االلتزام بالمحافظة على سر المهنة
ل يرار المىرا المغرب

الماع
د

()7

()6

ض

اقول الا ر عأ الغل ض ال رائع سلو ه وغ الحااظ علو ال ر

ععددا ي ا ر دأدور الر ط ال رائ أعماس الم ار

ار عأ ده ا عماس دأ نىف

ال يالة ها ه ار هالم رعداة الوا

ا.

هال حث هالرار ل عأ رائ الغل هدا

رار الريار هالمعري أ هذلك دأ

هل  ،عدم تار المىرا لادا الحق و ا رااؤه ما ق مه اقول الم ار اليعائ

ال اد هالمر ع ا
اليعائ

 ،لل واق أ اإل رائ الوا

ن ،وص ا

للىرهط ال اقوق

ض اإل راتاة اليعائ

هأل ن ،وص

الس اطالعا علو
اعر ار ا الىرل

المغرغ ح ث الادا الما  15دأ اقول الم ار
لر

دا المحاض

م ،علو سضىائه كول عر

هالسرمال لل ر الماع ط اً

للم اتل ال اقوق

تا ق عل ه

ال وباة الم رر ض ال اقول اليعائ هالمرمثل ض الح س دأ ار سلو ر أ ار هغراد دال ترراهح

دأ ألف هدائر أ سلو عىرلأ ألف ر عمالً الاع 446 ،دأ ال اقول اليعائ .

( ) 5ويف الفقه اإلسالمي شواهد كثريل تدل على االن العدلي الع ي ا التو ع هليعه وسعيلة رعري مشعروعة وال يصعد االسعتناد هليعه إلدانعة املعت م فقعد
روي أن عمر ن اخلااب رضي هللا عنه مسم وت رج وامرأل يف يت فتسلق علي م اجلدار فوجدهم علعى موصعية فعكنكر علعي م ذلعقا فقعال
الرج أيمر املؤمنني أان عصيت هللا يف واحدل وأنت قد عصيته يف لعالرا قعال توعا   :ا وال اسسعوا ا وقعد اسسعت ،وقعال :ا وأتعوا ال،يعوت معن
أ واهبا ا وأنت تسورت من الساد ،وقال :ا وال تدخلوا يواتً رري يوتكم حىت تسلموا على أهل ا ا وأنت مل تفو ذلق ،فرتكعه عمعر وشعرط عليعه
التو ععة .انظععر :أ ععو كر حممععد ععن جوفععر اخلرائاععي ،مكععارم ا خععال  ،ط ،1املكت،ععة الشععاملة -دار ا فععا الور يععة ،القععاهرل1999 ،م ،ابب مععا
يست ب للمرء من سرت عورل أخية املسلم ،ج ،1ص  ،152انظر :ع،اس حممود الوقاد ،ع،قرية عمر ،دار اهلالل ،د ت ،ص .133 -132
( )6مل يتار املشرع املغريب واليمين واملصري ه توريف السر امل ين ،وعرفه الفقه أبنه :ك أمر يضر سموة الشعص وكرامتعه .انظعر :د /فو يعة ع،عد
الستار ،شرح قانون الوقوابت -القسم اخلاص ،دار الن ضة الور ية ،القاهرل1998 ،م ،ص .629
( )7أمععر اإلسععالم ايععم املسععلمني حبفععو وكتمععان اسعرارهم وسععرت عععورامم ملععا فيععه مععن دوام لالفععة و ععوانً حلقععو ا فعراد واجلماعععات حيع قععال :اسععتوينوا
علععى قضععاء ح عوائجكم ابلكتمععان فععكن ك ع ذي نومععة حمسععود ا و قععال أيض عاً  :امععن سععرت مسععلماً يف الععدنيا سععرت هللا يف الععدنيا وا خععرل .روا حممععد ععن
عيسععى ععن سععور الرتم ع ي ،س عنن الرتم ع ي ،ط ،1دار مكت،ععة املوععارن للنشععر والتو يععم ،الععر ض  ،ابب مععا جععاء يف السععرت علععى املسععلم ،حععدي رقععم(
 )1930ص .440
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هبالر وا سلو ال اقول ر  31.08المر لق حما
هأل دأ

هالسرمال لل ر الماع

ال اقول اليعائ .
هبالم ارق

أل الما

الم رالك قيد أقه تار سلو ه وغ الحااظ
كول عر

م ،علو سضىائه

للم اتل ال اقوق

ط اً حكام

أ الما  166دأ اقول حما الم رالك هالما  15دأ اقول الم ار اليعائ قيد
 166لرىم ،ن ،دأ ا

 15أع دأ الما

علو دأدورة ال رائ ال ام هالوا

أدا المىرا ال مع ضل يرار سلو د أل ه وغ دحاض
ال واق أ الوا

ض اإل راتاة عما الما

دأدور الر ط ال رائ علو ال ر الماع

الم رالك ا رثعات اقول الر ا

حما

 166ا رعرة

ن ،اقول هالادي الدة

حما الم رالك ه دا ار ع سلو ط

ه ع له.
ض

عمر عوض أمحد احلاتله

ح ث ألادا الما

علو ا غد

16

اإل ار ال اد لعح ال ئ واار اإل كال هالروا ط الحررة هضرهعاا ض المحاض اة دم سضىات أة
ال واق أ ض د ا راا ما قص عل ه اقول اإل راتاة

د لوداة حعلا عل اا ده اإل ار سدا
الياائ

اعر اره المر ع ال ام لل واق أ اإل رائ الوا

ذلك ض ال واق أ ذاة ال ال .

هبالر وا سلو اقول اإل راتاة الياائ

ال مع

ي

ر  13ل ع 1994م قيد أل الما

الادا ن ،دأ ي ا ر س راتاة الرح ق أه ىررك ض اا
علو الي ذلك هدأ والف ذلك

ا

الر وا سل ه ععد عدم ه و قص يع

دم سضىات ال ر الماع دال يعص ال اقول

ال وب الم رر ض

1994م ضإذا نال الياق دوقااً عاداً ا رو ا ال ر أتعات أه
ع وبره الح س دد ت تالد علو تالث

هال وباة.

اقول اليرائ هال وباة ر  12ل ع
أه معا

عواة ا رعا اً سلو قص الما

أدا المىرا المعرة ض د ا رى ر اور سضىات ال ر الماع

ىف اليرلم هدحا

الماع

درتس اا ح ث الام ال ائم أ علو

هقص علو ال وب

اإل راتاة اليعائ

()9

ال واق أ الوا

راح ض

هضرض ال وب لمأ اى

ض اا الر ل غ دلك ه  ،ال وب
()10

م أ ع ااً دعرلاً

ضال ا

 121د

علو

 258دأ اقول اليرائ

ر اإل راتاة الاا ض سلو

ر اإل راتاة اليعائ
()8

حما

ال ر الماع

الم رالك

ض

تأ

هق اره تسول

الحااظ علو ال ر

اإل اض سلو اقول

غ ر ا حواس الر

يلاده ال اقول

الح س دد ت تالد عأ ر أ ار أه الغراد الر ت تياها

دو ر أ الح س أه الغراد

هذلك الع ر سلو قرهي اليرلم

( )8انظعر :املععادل  59معن قععانون التمععوين املصعري ،واملععادل  18مععن املرسعوم رقععم  163لسععنة 1950م شعكن التمععوين ،واملععادل  18معن قععانون رقععم 67
لسنة 2006م شكن محاية املست لق املصري.
( )9انظر :املادل  75قانون اإلجراءات اجلنائية املصرية رقم  150لسنة 1950م وتوديالته.
( )10انظر :املادل  310قانون رقم  58لسنة 1937م واملودل ابلقانون رقم  95لسنة 2003م شكن الوقوابت املصري.
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ه اور الميرم.

عمر عوض أمحد احلاتله

حما الم رالك ن اقول حما الم رالك ه اقول المعاض

هبالر وا سلو ال واق أ المعرل الوا

هدعع اتحرسار قيد أقاا تولا عأ ال وباة ال ال للحرل هاعرمدة ال وباة المال نأ اس للر ا
()11

ال ا

لمأ والف أحكام ده ال واق أ هدعاا سضىات ال ر الماع

تالد عأ دائ ألف ع ه هت ت  ،عأ م
حما المعاض

آتي ع ااً دعرلاً ض

هدعع الممار اة اتحرسارل ض د

ح ث ضرض المىرا ع وب ت

اقول حما الم رالك أدا اقول
الغراد الر ت

 ،ال وب لمأ والف أحكاده

ت  ،علو عىر آتي ع ه هت تالد علو م أ ألف ع ه دعرة دع عدم اإل الس أة ع وب أ د

ض أة اقول آ ر.

أدا المىرا الارق

ض د أعاو الموقا أ المورع أ المكلا أ رعا د أحكام دا ال اقول الحق ض

اتطالا علو أة د رعداة أه هتائق أه أة د لوداة لد

ست أقه ض الم ا  ،رط علو ؤتت اتلراام المحاض

الح

أة دعىأ أه

ئ عاد تا د ض نىف

()12

علو ال ر الماع الملراد أ حا ه
حكام ال اقول.

()13
ات لا عما ا ررضوه دأ دوالا
هإت عر وا أقا ا لل اغ ال ار ا ا ً
حما الم رالك ل يعص علو رلم سضىات
هق رعرج دما ق أل أة اقول دأ ال واق أ الوا

ال ر الماع

هل يو ع ع وب د ع لاا ه

ال وباة ال ام اعر ار ما المر ع ا

هه

 ،لل واق أ الوا

ا ع وب لاا ضإل ده ال وب

ارة الما وس هه
ده

الم رالك ض

الوا

تا ق ال وب ا

اتلرااداة الماره

الم ادالة الريارل

الر وا سلو اقول اإل راتاة اليعائ

د.

للمورع أ الم ار
هض

أدا ال واق أ الر

تار ا لاده اليرلم

الرا ق ست سذا ه دة ع وب أ د ض

المحور الثاق

ه اقول

اقول آ ر

هال حث هالرار ل عأ رائ الغل الوا
قرعاهس الحما

علو

الم رر للمورع أ الم ار

هال حث دأ  ،الدهل حرو يرمكعوا دأ ال ام أعماس هق ارا علو أ م ،ه ه.

المحور الثاني :الحماية الجنائية للمختصين بالمراقبة والبحث أثناء تأدية أعمال وظيفتهم
سذا نال المىرا د أ در عد اً دأ ال واق أ الوا

الم ادالة الريارل حر اً دعه علو

حما

الم رالك دأ

رائ الغل ض

ح هح ا الم رالك الاري الر ف ض ال مل الريارل

أل ده ال واق أ ت و ادد عد م الاائد سذا ل ير تا اا ض

الوا ع ال مل

ست

هذلك دأ الس

( )11انظععر :املععادل  23مععن القععانون رقععم  3لسععنة 2005م املتولععق حبمايععة املنافسععة ومنععم االحتكععار املصععري ،واملععادل  18مععن قععانون محايععة املسععت لق
املصري.
( )12انظر :املادل  51من املرسوم قانون أول ديسمرب 1986م.
( )13انظر :د /أمحد حممد حممعود علعي خلعف ،احلمايعة اجلنائيعة للمسعت لق يف القعانون املصعري والفرنسعي والشعريوة اإلسعالمية ا دراسعة مقارنعة ا ،دار
اجلاموة اجلديدل ،اإلسكندرية2005 ،م ،ص .390
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الم ار

هال حث علو اليرائ الما

هدأ أ  ،حما

الم رالك هدحا

درتس اا.

ض ا ال للم رالس أ أهن ،المىرا دام تا ق ال واق أ هاللوائ هال ارراة العا ر
ا
دا المياس هدعحا
الم رالك سلو نون دأ الموقا أ المورع أ ض

لرعا د واق أ حما

الر ا ال رائ حرو يرمكعوا دأ ال ام أعمالا المونل سل ا
ؤتت حما

دع

عائ

هقائاا ه ا

حرو ودوا أعمالا ه

ععد

هدأ اق

آ ر ضأقه ل غا ،دأ

آدعول دامئعول علو أقا ا ععد تأ يرا داام

ولا لألدا أ هالمحالة الريارل ال اد دأ أ  ،الرار ل هأ د ال عاة

هحيا ال راع المىر ه ض اا ح ث أ اا لا ات ر اق
أعمالا

عمر عوض أمحد احلاتله

ال و ال مود

ععد الررهر لرعا د داام

اإل اض سلو حمايرا دأ أة اعردات د ير ر ول له هضرض ال وب الالاد لمأ ت وس له
ال و ال اد ض ( أهتً ) هتيرل الح لول

قا ه ال ام دلك ا در الدة حر عل عا تعاهس ات ر اق

هل ام المورع أ وا اتا ض (تاق اً ) هذلك علو العحو الرال :

أوالا :االستعانة بالقوة العامة
ت رر ال واعد ال اد أقه يوا لمأدورة الر ط ال رائ اتلريات سلو ال و الي رل هات ر اق
ر اس ال لا ال اد ععد الررهر

الريارة تسرا

مع

()14

هلدلك ضإل غال

ض الموقا أ ال مود أ

ال واق أ الوا

حما الم رالك دأ الغل

ا الر ا ال رائ

سلو العص علو

سدكاق ات ر اق ر اس ال لا ال مود ععد الحا

()15

هدأ ده ال واق أ واق أ حما الم رالك

ض ن ،دأ ال مأ هدعر ح ث ل قيد قعاً اقوق اً يعص علو واا أل
ده ال واق أ ال و ال مود دكرا
أدا المىرا المغرب

ما ت رره ال واعد ال اد .

ض د قص علو ذلك

هل الحا

راح ح ث أه ا الا ر ا

ر أ دأدور ال رائ ض

ر دأ الاع 22 ،دأ

اقول الا ر عأ الغل ض ال رائع علو دأدورة ال و ال اد ت د الم اعد لل لااة هالمأدورلأ

المؤ ل أ مو

ال اقول نلما عا الررهر سلو ذلك.

هإذا نال المىرا المغرب

د ده ات ر اق

ال اد

د ه

د أ اا لمأدورة ا ر الغل ات ر اق مأدورة ال و ال اد
حال الررهر ضإذا ه دة حال الررهر

هإذا ل تو د حال الررهر ل يا لا ات ر اق ال و ال اد .

ست أقه د

اا لا ات ر اق

ال و

هبعات علو ذلك ت يوا لمأدورة الا ر عأ الغل ض ال رائع ات ر اق ال و ال مود ض ن،
ً
ول وم اا للرحرة عأ رائ الغل أه للرأ د دأ ه و دوالااة حكام دا ال اقول هإقما أ اا له

المىرا ات ر اق ال و ال اد سذا ناقا لد ه أ اغ ول تحمله علو اتعر ا أقه

ال

د اهد أه

( )14انظر :د /السيد خلف هللا ع،دالوال أمحد ،احلماية اجلنائية للمست لق من جرائم الغش والتعدلي ،،رسعالة دكتعورا قعدمت ه كليعة احلقعو -،
جاموة عني مش ،،للوام اجلاموي 1998م ،ص .458
( )15انظر :د /فتوح الشاذيل ،مرجم سا ق ،ص .180 -179
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د ير رض لالعردات دأ

اح

عمر عوض أمحد احلاتله

الىأل أه دأ ال ادل أ لد ه.

هل  ،المىرا عد دأ دا ال د حال الررهر و تمك أ دأدور الا ر عأ الغل دأ ال ام أعماس

الرحرة ض

أر عدم
ه دا ت يرح ق ض ه و ال و ال اد اإل اض سلو ذلك ضإل المىرا ا

رل تاد

الرىا ر الرا ر الدة يرود ض

دوا ا س راتاة حيا ال ل

أه أ د ال عاة أه غ ر ذلك دأ

اإل راتاة الر يرود ا دأدور الر ط ضالرىا ر الرا ر الماررض راتته ترح ق حرماً سذا ا اح
دأدور الر ط د ه ض ن ،در هلو دهل د ررو يدعو لدلك ر  ،ال و ال اد (.)16
هل د أح أ المىرا المغرب

عاك حال

ع اً ععددا قص

راح علو واا ات ر اق ال و ال اد سذا ناقا

را ع ال ائمول علو الرحرة هالر ط ال ام رعا د أحكام دا

رهر ت ردع ذلك ض اا

ال اقول ه آدعول دامئعول هل وي دأ ت ر ا

لد ه ضا رودام ال و ال اد له أتره الر ع
الول دام دأدورة الر ط ال رائ
لادا ضإقعا قا

المىرع أ ال مع

ال الغ ض

هل دماطل .

ة اعردات أه تاديد دأ ذهة الىأل أه ال ادل أ
قاوس الموالا أ حكام ال اقول دما ي لا

هالمعرة سلو العص

ععد الررهر لما لاا دأ أتر الغ ض دحارب

راح علو واا ا رودام ال و ال اد

رائ الغل الريارة أه الحد دعاا.

ثاني ا :تجريم الحيلولة دون قيام المختصين بواجباتهم

دأ ا دور الم ل اا د ماَ هحديثاً أل الدهس تحم دوقا اا دأ أة عم ،يؤ ة سلو عر لرا أتعات

دمار را
الر

عماس هق ارا هض الم ا  ،ضإقاا تحا ا سذا تياهاها العالح اة الممعوح لا ضالدهل

ت ت را ع حما

ا در تسول واق عاا هدوقا اا عر

دوقا اا قر ي لر ف لا هل

لالقراا اة هاتعرداتاة الر ت ف حائالً أدام تا ق ال اقول علو اليم ع.
هبما أل دأدورة الر ط ال رائ

ال اقول هت د

دامرا الرحرة هالر ط هال حث عأ اليرائ الموالا

درتس اا لل دال ضا دأ أ ثر دوقا

وقائاا المونل سل ا

ض ملا د

الدهل عر

الدهس علو أ الععو

لل ر ل هالح لول

حكام

هل ادا

ال اقوق الر تحم ا دأ أة عم،

م ،علو عر لرا عأ أ ات أعماس هقائاا هدأ ده الدهس المغرغ هال مأ هدعر ح ث قص

الاع 9 ،دأ اقول الا ر عأ الغل ض ال رائع المغرب
ع هبغراد دأ  200ر سلو  6000ر أه إحد

علو عر ل

الم ار

دا ال اقول أه الععو

دأ دااهل داادا ."...

وله ":ا

الح س دأ تالت أ ار سلو

ات أ ال وبر أ ض ط ن ،دأ عم ،و ل دا

العا ر رعا ده هذلك معع المأدورلأ المكلا أ الح ار

أدا المىرا ال مع ض د تار لاده اليرلم ض عد دأ ال واق أ الوا

حما

أه

الم رالك ح ث

( )16انظر :املرجم السا ق ،ص .183
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اقول ا غد

تار ض

تداهلاا م ا

هتع

ن ،دأ حاهس دعع أه عر ل أه سعا

الموقف المورص الح س دد ت تالد علو
رلاس

()17

دوقا

هض

اقول حما

الا ئ المورع

ار أه الغراد الر

الم رالك غراد دال

حما

()18

هض

م ،علو دعع الموقف المورص دأ ال ام ماام

أ در عد اً دأ ال واق أ الوا

دعاا ع وب ن ،دأ حاهس دعع أه عر ل أه سعا

أه دعع أ اً دأ

ت ت  ،عأ  100000ألف رلاس

اح اا تحا طائل الم اتل ال اقوق (.)19

هقالحظ أل المىرا ال مع

س راتاة

ت تالد علو  20000الف

الم رالك قص علو ع وب ن ،دأ اعررض أه أعا

دىرها اقول العح ال اد هال كال اعر ر دأ
هق اره رلم ترع

عمر عوض أمحد احلاتله

حما

الم رالك ترمعا ال ض

الموقف المورص دأ أ ات داام هق اره ست أل

ال وب أه الغراد تورلف دأ اقول آل ر علماً أل ؤتت دوقاول حكود ول در اههل ض
حكود هأ ر .
هالوا اة ي د اهاتا ض الحما اليعائ هل تم ا أ دؤ
نما أل ده ال واق أ ل ترار سلو قوا الو ل الر

ير

اا دعع أه عر ل أه سعا

الح و

س راتاة

الموقف ال ام هال ض اآل ر دأ ده ال واق أ قص علو اليرلم هل حد ال وب الم رر لاا.
ض تحديد ال وب ض حال ل تحد ا ال واق أ الوا

هبما أل المر ع ال ام لل واق أ الوا

اقول اليرائ هال وباة ض د ه دقا أل الما  171دأ دا ال اقول د قعا ولاا":

دد ت تالد علو ع أه الغراد ن ،دأ ت د
هق اره أه ددره...الخ.
هقالحظ أل ده الما

ال و أه الراديد علو دوقف عام أتعات أه

د حد ة قوا الر دة هحعرته ض

ىوبه ال عور ضاعاك ه ائ ،احر ال

د

ا

و

الح س
تأ

ئ أ ما ال و أه الراديد ه و قص

رودداا المرا غ ر ال و أه الراديد نأل يليأ المرا سلو
ض ا ه اة أه د

سغال دحله ععد رؤل دأدور الر ط ال رائ أه د يرأ ر ض ضر دحله ض

مرعع عأ اإل ا عأ أ ئل دأدور الر ط ال رائ أه د مرعع عأ سطالا دأدور الر ط ال رائ
تا د ض

علو الم رعداة هال يالة ها ه ار الر

أه غ ر ذلك دأ الو ائ ،الر

نىف الح

ت ر  ،دأدور الر ط عأ ال ام ماام هق اره هبالرال سذا ط عا ده الما

العص سلو سضالة السث ر دأ المرام أ دأ ال وب الر
لدا قا

المىرا ال مع

سعا

لرعا د ال اقول هقر أل توحد الععو

اغ

ده الما

ال اقوق

ض

علو المرا

د

ات دا

رح وقاا.

حما

للوق ا ال اد دأ اتقرااك ه ماقاً

ال واق أ الوا

حما

الم رالك دأ ح ث

( )17انظععر :املععادل  22فقععرل (ب) مععن القععانون رقععم  38لسععنة  1992واملوععدل ابلقععانون رقععم  13لسععنة 2002م شععكن الرقا ععة علععى ا ر يععة وتنظععيم
تداوهلا.
( )18انظر :املادل  35قانون رقم  46لسنة 2008م شكن محاية املست لق.
( )19انظر :املادل  74من مشروع القانون رقم  4لسنة 2009م شكن الص ة الوامة والسكان.
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عمر عوض أمحد احلاتله

اليرلم هال وب هالغ ارد هأل تسول ه ل المعع أه اإلعا أه اتعرراض غ ر دحعور هل رح

أل

تسول الو ل دا تا د ال موم هاإلطال دث " ،أة ه ل ناقا" دع اً للحعر المو.،
أدا المىرا المعرة ض د تار سلو رلم الح لول هل ام الموقف المورص وا اته ض ن،

دأ اقول مع الردل س هالغل

ال وباة ال ام

()22

د دار الغراد ضا
عأ دائ

()20

هال اقول ر  1ل ع 1994م ىأل ال اس هالوال

()21

ح ث اتا ا ده ال واق أ علو ع وب الح س الر

ت تياها ع

اقول مع الردل س هالغل حد ة م لغ ا د ت  ،عأ م

ها رلاا ض

ع ااة هت يالد

اقول الوال هال اس هالس  ،ضاو د لغ ت  ،عأ م مائ

ع ه أدا د دار ا ض

اقول ال وباة ال ام حد ا المىرا م لغ ت يرياها دائر أ ع ه.

تالد عأ ألف ع ه هض

ه اقول

ع ه هت

نما ا رلاا ده ال واق أ ض تحديد الو ائ ،الر ير ض اا دعع الموقف المورص دأ ال ام وا اته

ح ث ل حعر ا المىرا ض

اقول مع الردل س هالغل ه اقول الوال هالس ، ،

د د " أة ه ل ناقا" أدا هض

الراديد.

اقول ال وباة ض د حعرة ض الو ائ ،الثالث ال و أه ال عف أه

هقر أل توح د الغراد ض ال واق أ الثالت ال ا

الغراد المدنور ض

اليرلم المرتس دما

لاا دال

غر

اقول مع الردل س هالغل أ

لر اهة الموقف ال ام أدام ال اقول علماً أل

حا ض ه رعا الحا ر

ئل

داً ت ترعا

دع

ا ،علو السث ر دأ الريار ارتساغ ده اليرلم قر ي لرآل د دار الغراد

ا در الدة يدعوقا سلو داال المىرا ر دي ،ده الما دأ الس رضع حدياا ا علو ها قو حرو

ترعا

دع اليرم المرتس

المورص وا اته.

هقر ي لرآل الغ ارد ض

هتسول ار ع ه اا ر لمأ ت وس له قا ه الح لول

هل ام الموقف

اقول مع الردل س هالغل ضإقه ت مكأ ال وس را ق قص الما 136

دأ اقول ال وباة علو دأ حوس هل ام أ ات الموقف المورص وا اته اعر ار ا ال وب ا
قاا تىررط أل كول اتعردات ال و أه ال عف أه الراديد

ت ىررط ذلك  ،ترح ق اليرلم أة ه ل ناقا.
هدأ الس دا

()23

ض ح أ أل اقول مع الردل س هالغل

ق د ير ا ر سلو الد أ أل العىاط اإل راد ض

علو وص الموقف ال ام هلسعه ض ح

د؛

ده اليرلم يرمث ،ض اتعردات

ا در و اعردات علو الوق ا ال اد الر

مار اا ؤتت

( )20انظر :املادل  12مكرر من القانون رقم  48لسنة 1941م واملودل ابلقانون رقم  281لسنة 1994م املتولق قمم التدلي ،والغش املصري.
( )21انظر 20 :فقرل ( )1من القانون رقم  1لسنة 1994م شكن الو ن والقياس والكي املصري .
( )22انظر :املادل  136من القانون رقم  58لسنة 1937م واملودل ابلقانون رقم  95لسنة 2003م شكن الوقوابت املصري.
( )23انظر :د /أمحد حممد حممود علي خلف ،مرجم سا ق ،ص .381
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الموقاول(.)24

هت د ده اليرلم دأ اليرائ ال مد

الر يرال

عمر عوض أمحد احلاتله

لرح اا تواضر دح ،لليرلم المرمثل ض

ا

ات أ ال س يا ا أم
الوق ا ال اد ض الىوص الم ردة عل ه هرنأ دا ة درمثالً ض لوك دا ة و ً
ل اً يادي سلو دعع أه عر ل الموقف ال ام دأ ال ام أعماس هق اره هرنأ د عوة يرال علماً

هإ ار

هلرح ق ال ل دأ الس عل المرا أل الىوص الم ردة عل ه و دوقف عام دكلف الرحرة

هال حث عأ اليرائ هأل تريه س ار ته سلو دع ه دأ ال ام مااده المونل سل ه مو

ال اقول.

( )24انظر :السيد خلف هللا ع،د الوال أمحد ،مرجم س سا ق ،ص  ،459انظر :د /فتوح الشاذيل ،مرجم سا ق ،ص .204
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الخاتمة
دأ الس ار رعا لمو وا ا حكام الوا

الموقا أ المورع أ الم ار

الغل الريارة ض ال اقول المغرب هالم ارل ض د تو لعا سلو عد دأ الرو

هال حث عأ رائ

اة هالم ررحاة الر قر

أقاا دير الارح قدنر أ ماا ض الع اط الرال :

أوالا :النتائج
 .1سل حما الم رالك دأ رائ الغل الريارة أ

حا دأ الو اة ا

ا

وباا ض ق ،ال ولم ه اتقاراح علو ا رعا ال و هتحرلر الريار.

للدهس الم ا ر تياه

 .2سل عاك ديموع دأ الريار غ ر العا ات يرتس ول رائ الغل الريارة تياه الم رالك دأ أ ،
ضال أ ال ا تمع ا هت د ر داتا تر عا طغا

الحعوس علو الرب غ ر المىرها هاإلترات ال
عل ا الما هأترة علو ت ادالتا الريارل .

 .3سل المىرا المغرب هالم ارل أ در عد اً دأ الععو

ال اقوق

ديموع دأ الموقا أ المىاو لا الو ر هالع اا ال ام الم ار
عل ا

ال رائ

ا الر ا

الوا

حما

هال حث عأ رائ الغل الريارة هأ او

هأعاو لا العالح اة الالاد ض

وس ا دا أ هالمحالة الريارل

رلا أل تسول ه ائ،

ال اد هاتطالا علو ا ه ار هالم رعداة الريارل الر تا د ض نىف اليرلم
ات ردتس دىرهع

نما دعحا الحق ض ات ر اق

الم رالك نلف ض اا

ال و ال مود

ععد الررهر لرعا د ال اقول هاللوائ

علو أ رار الماع هعدم سضىائاا الض ًا لل اقول هحما

العا ر لرعا ده هألادا المحاض

أه تاديد د ير ر ول له ععد دمار را

عمالا الوق ا

هل ام الموقف ال ام أعماس هق اره.

دأ أة اعردات

هضرض ع وب لمأ حاهس المعع أه الح لول

 .4سل المىرا المغرب ل حعر ه ائ ،المعع أه الح لول للموقف ال ام  ،ترناا دال ههاض ه المىرا
المعرة ض
حعر ا ض

اقول مع الردل س هالغل ه اقول الوال هالس  ،ه الاه ض

ال و أه ال عف أه الراديد أدا المىرا ال مع

للموقف ال ام دأ ال ام أعماس هق اره ض ال واق أ الوا

اقول ال وباة ال ام ح ث

ضل يرار لو ائ ،المعع أه الح لول

حما الم رالك هتار لاا ض

اليرائ هال وباة هحعر ا ض ال و أه الراديد ه و حعر دو ،دأ ه ا ق رة.

 .5سل د

الرىرل اة الم ا ر ض

دياس حما

الم رالك تريه سلو ال وباة المال

ال وباة ال ال للحرل لمعع اليرلم أه الحد دعاا د ادل للميرم ض

 .6سل الحما اليعائ للموقف ال ام
لمأ ه ع عل ه اعردات مو

اقول

دتً دأ

دا المياس ع ض عده.

حما "للوق ا ال اد " ضإذا اقراا ده العا ضال حما

واق أ حما الم رالك.

 .7سل المىرا ال مع د اضر ض ع وب المعع أه الح لول
لسوقا م اً يعرمول لا ئاة حكود دورلا ض
لا ئ عاد أ ر ه و تارلق د

عائ

أ دوقف يعرم لا ئ عاد عأ دوقف يعرم
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ثانيا :االقتراحات

 .1ق ررح علو المىرا المغرب هالم ارل اآلت :

أ.

تا  ،هر الر ا الدات

هالم يد هض

أ ال د ه ال ه هال م ،علو قىر ا ض ال ا هالمدر

ه ائ ،اإلعالم المورلا ضا دأ أقيع الو ائ ،ض دحارب اليرلم أه الحد دعاا.

ب .ال م ،علو د ار
الرسعولو

ج .د ار

المرتس

الوطع

المر ارع

الععو

ال وباة المال

ال اقوق المر ل

حما الم رالك ىك ،د رمر لس توا

ل الغل الريارة يراور راور الععاعاة ض

الراوراة

الم رر ليرائ الغل الريارة أ ضرر هأ ر حرو تسول دالئم لليرم

ه ار ع للميرم ضغراداة ا دس غ ر دعا

أدام ال مالة ا

رو المياتة.

مع

ع

ليرائ ال وم قر ي لرآلراا ه وط

ا در الدة د يدضع نث ر دأ الريار سلو ارتساغ

الم رالس أ قر ي لرآل ال وب د ارق ما يعوقه دأ أرباح ععد

أه المعرا العالح .

 .2ق ررح علو المىرا ال مع اآلت :

أ .توح د ع وب المعع أه الح لول

ا لل لع المغىو

هل ام الموقف ال ام أعماس هق اره ض

ر ال مل

رائما

د

أه الاا د

م ع ال واق أ الوا

حما الم رالك ق اًر لما ت رر ه المعلح ال اد .

غ .عدم حعر ه ائ ،المعع أه الح لول للموقف ال ام ض ال و أه الراديد هقر أل تسول ه ائ ،المعع
غ ر دحعور نأل تسول ال ار لاظ يدس علو ال موم دث " ،أة ه ل ناقا" حرو ت الا الميرم

دأ ال اغ سذا ا رودم ه ائ ،أ ر تا د المعع أه الح لول .
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املراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أوالً :الكتب
أ و كر حممد ن جوفر اخلرائاي ،مكارم ا خال  ،ط ،1املكت،ة الشاملة -دار ا فا الور ية ،القاهرل1999 ،م ،ابب ما يست ب للمرء من سرت
عورل أخية املسلم ،ج.1
أمحد حممد حممود علي خلف ،احلماية اجلنائية للمست لق يف القانون املصري والفرنسي والشريوة اإلسالمية ا دراسة مقارنة ا ،دار اجلاموة اجلديدل،
اإلسكندرية2005 ،م.
آمال عثمان ،شرح قانون الوقوابت االقتصادي يف جرائم التموين ،دار الن ضة الور ية1978 ،م.
ع،اس حممود الوقاد ،ع،قرية عمر ،دار اهلالل ،د ت.
فتوح الشاذيل ،احلماية اإلجرائية من الغش التجاري يف النظام السوودي ،ماا م مو د اإلدارل الوامة لل ،ور ،الر ض1413 ،ه1992 -م.
فو ية ع،د الستار ،شرح قانون الوقوابت  ا القسم اخلاص  ا ،دار الن ضة الور ية ،القاهرل1998 ،م.

 .7حممد ن عيسى ن سور الرتم ي ،سنن الرتم ي ،ط ،1دار مكت،ة املوارن للنشر والتو يم ،الر ض  ،ابب ما جاء يف السرت على املسلم ،حدي
رقم(  )1930ص .440
 .8حممود حممود مصافى ،اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن ،ط ،2دار الن ضة الور ية ،القاهرل ،1979 ،ج.109 ،1
اثنياً :األطروحات

 .9السيد خلف هللا ع،دالوال أمحد ،احلماية اجلنائية للمست لق من جرائم الغش والتدلي ،،رسالة دكتورا قدمت ه كلية احلقو  ،جاموة عني مش،،
مصر ،للوام اجلاموي 1998م.
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

اثلثاً :القوانني
الظ ري الشريف رقم  1.59،413لسنة 1962م شكن القانون اجلنائي املغريب.
القانون رقم  1لسنة 1994م شكن الو ن والقياس والكي املصري.
القانون رقم  13.83املتولق ابلزجر عن الغش يف ال،ضائم املغريب.
القانون رقم  150لسنة 1950م وتوديالته شكن اإلجراءات اجلنائية املصرية.
القانون رقم  22.01املتولق ابملسارل اجلنائية املغر ية.
القانون رقم  3لسنة 2005م املتولق حبماية املنافسة ومنم االحتكار املصري.
القانون رقم  31.08اخلاص ت ديد تدا ري حلماية املست لق املغريب.
القانون رقم  38لسنة  1992واملودل ابلقانون رقم  13لسنة 2002م شكن الرقا ة على ا ر ية وتنظيم تداوهلا يف اليمن.
القانون رقم  46لسنة 2008م شكن محاية املست لق اليمين.
القانون رقم  48لسنة 1941م واملودل ابلقانون رقم  281لسنة 1994م املتولق قمم التدلي ،والغش املصري.
القانون رقم  58لسنة 1937م واملودل ابلقانون رقم  95لسنة 2003م شكن الوقوابت املصري.
القانون رقم  67لسنة 2006م شكن محاية املست لق املصري.
املرسوم رقم  163لسنة 1950م شكن قانون التموين املصري.
مشروع القانون رقم  4لسنة 2009م شكن الص ة الوامة والسكان اليمين.

رابعاً األحكام القضائية
 .24نقض مصري ،تاريخ  18أكتو ر لسنة 1948م ،جمموعة أحكام القواعد القانونية ،ج ،7رقم . 65
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)2017-2011(واقع الالجئني الفلسطينيني يف سوراي

إكرام محمد زيادة.أ

)2017-2011(واقع الالجئين الفلسطينيين في سوريا
إكرام محمد زيادة.أ

The reality of Palestinian refugees in Syria
)2017-2011(

e.zyadah1@hotmail.com

:ملخص

 وهةدوت اليوةي،)2017 - 2011 تناولت الد ارسة وواةاا الئينةال الطينةياناال وةي سةير ا وةي الطبةن ةا ةال
نذ داي األز النير وبل ون ُيضينوا الحقا إلى غادرتهةا الينةال وةي

عيى عانا الئينال الطينياناال وي سير

 وتةداعااأل هةذع األز ة عيةى وواةاعهف الدي ي ناواة، وينةياني سةير ا ةل األز ة النةير

،ةل آثةار هةذع ال عانةا واةاأل ا األونةنوا

هةا البخطاة

يوة

 وتياةا،دول الجةيار

 واإلشةار إلةى دور وودا الجهةاأل ال نةي، واإلننةانا والنااسةا
.  والنيي الطينيانا، البحن ن الطينيانا

و نظ

 إننةاناا ودي ي ناواةا،و يصةت الد ارسة إلةى إن لألز ة النةير تبعةاأل و ا ة و ياةن عيةى الئينةال الطينةياناال
 وووصةت الد ارسة رضةنور تحااةد.الصةناا العناةي اإلسةنايايي

سةابقى لة

وإرقةا هةذع ال خا ةاأل عيةى الحاةاد لبكةين ةئاا آ نةا أل نايهةا إلةى حةال

 وعيةى حقهةف وةي العةيد الةذ،وسااسةاا

الطينياناال و خا اتهف وي سير ا عةل األحةدا

 بةي ال ال نةاعداأل الئز ة والكاواة لصةين ك ان ة الئينةال وةي،، وون يقةيا ال جب ة الةدولي ةدورع ال نةي رة، العةيد

 ) والنيي الطينةيانا عيةى إرةئ وضةا الئينةال الطينةياناال.أل. وون تع ل ا، سير ا ووي الشباأل ودعف ص يدهف
.وي سير ا االهب اا والعناي الئز ال عيى كل ال نبي األ
)ي وتشغال الئينال األوننوا

 وكال-خاف الان يك

-األز النير – اليجي الطينياني

Abstract.
The study examined the situation of the Palestinian refugees in Syria in the period
between (2011-2017). The study aimed to identify the suffering of Palestinian refugees in
Syria before the crisis, and the policies of the Syrian state toward them, and the suffering
of the Palestinian refugees in Syria since the beginning of the Syrian crisis before they
were forced to leave later refugees in the neighboring countries, and clarify The position of
the Syrian Palestinians on the Syrian crisis, and the repercussions of this crisis on their
demographic, humanitarian and political situation, and the reference to the role and
performance of the agencies entrusted with relieve the effects of this suffering, particularly
UNRWA, the PLO and the Palestinian Authority.
The study concluded that the Syrian crisis has great and dangerous consequences for
the Palestinian refugees, human, demographically and politically, and their right of return,
which will remain the core of the Arab-Israeli conflict. The study recommends that the
Palestinians and their camps in Syria be neutralized from the events and that these camps
remain neutral to serve as a safe haven for their inhabitants until they return to their
homeland. The study also recommends that the international community should provide
the necessary and sufficient assistance to preserve the dignity of the refugees in Syria and
the diaspora and support their steadfastness. Therefore, we recommend that the PLO and
the Palestinian Authority work to giving the Palestinian refugees in Syria the attention and
care they need at all levels.
The Syrian Crisis - Palestinian Refugee - Yarmouk Refugee Camp - UNRWA
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واقع الالجئني الفلسطينيني يف سوراي()2017-2011

أ.إكرام محمد زيادة

مقدمة
ظل اليجي الطينياني وي سير ووضل حاال قارن

ووااا الئينال الطينةياني وةي يةدان

عناا ة و ةةنق ،وقةةد حظةةي الةةذنل شةةندتهف نكب ة  1948سةةير ا وتضةةاعطت وعةةدادهف لبنةةاه سةةب اي ول ة

ةةا ويةةدع وو ةنانهف وةةي دول و ةةنق وةةي ال حةةا  ،حبةةى سةةاد االنيبةةاا رةةينهف

رشةةنو حاةةا ووضةةل ننةةباا

نب بعين راال باازاأل ااتها ال باح لينير ال ونطنهف ا ل سق
انعكنت األز النةير

الحقيق النااسا وال دنا القاي .

نةذ عةاا  2011عيةى الحالة الطينةيانا دا ةل سةير ال بجياةاأل خبيطة

عيى الصعاد النااسي وااليب اعي واالوبصاد واإلنناني والثقاوي و انع.
و نذ تطجن األحدا

وي سير ا ووا ةن ةار  ، 2011سةعى الئينةين الطينةياناين ال قا ةين وةي

سير ا إلى تحااد ونطنهف عل الصناا القةايف ةال ال ؤ ةدنل وال عاراةال لنظةاا الحكةف وةي الةبئد ،كةينهف

الينال هناك .لكل هذا البحااد لف ي بد سيق لبضع وشهن ،واعد ون تحيلت ال خا األ الطينيانا إلى

تعنض الئينين الطينياناين وي سير ا إلى ا
يذاأل آ ن ليهاراال ل داين العن الياحن  ،وحال ا ّ
باشةن و بكةنر ل خا ةاأل
وتيسة األ ةن إلةى اسةبهدا
تعنض ل ،ال ياطنةين ال ةدناين ةل اعبةدا األّ ،
اليجي البارع رس اا ليكال إ اث وتشغال الئينال الطينياناال "األوننوا " ا ودق إلى سقي عشناأل

الضحايا ال دناال ود نأل ال خا األ .وعيى إثن الك ،دوأل ووياج كبان نهف رالن وح ،ا ل ال جاالأل

ال باح .وي ظل تقصان وينياني وعناي ودولي تجاع هؤال  ،لاجد الئيئ الطينياني نطن ،هج ان ن
و نق
اآل

نبضاط ،النير  ،وي الدا ل ووي وكثن ل يد جاور،

اارات ،وتحكف ظنو

سااسا وإ اثا

تضاع

اص ر ،وي الدول البي ن ح إلاها.

حجف عانات ،وي ظل

ووناةةت هةةذع البيةةيراأل تنةةا الأل حةةيل ةةا طباع ة وواةةاا الئينةةال الطينةةياناال وةةي سةةير ا رعةةد

األز ؟ و ا نبقبل تيايدهف هناك؟ .وانيئوا ل وه ا ال يايا ،ا بارأل الباحث ون تبناول يايا
ووااا الئينال الطينياناال وي سير ا وي الطبن  2011إلى .2017
إا تهةد

هةذع الد ارسة اليوةي

عيةى عانةا الئينةال الطينةياناال وةي سةير

نةذ داية األز ة

النير وبل ون ُيضةينوا الحقةا إلةى غادرتهةا الينةال وةي دول الجةيار شةينهف شةين ضةاطهف النةير ،
واإلاةا

عيةى الجهةاأل ال نةي

هةا البخطاة

ةل آثةار هةذع ال عانةا  ،وكاطاة تعا ةل الةدول ال ضةاط

يكال األوننوا رالةذاأل وةي هةذع ال يسةا الطينةيانا الجدنةد  ،دون ون ننطةي

عهف ،وتقااف الدور ال ني

الةك ال نةؤولا عةل يهةاأل و ةنق عياهةا االاةيئا يايبهةا اإلننةاني والةيطني تجةاع الئينةال

الطينةياناال .ولإليارة عةل سةؤال الد ارسة وتحقاة وهةداوها ،تةف اسةبخداا ال ةنه البةار خي البطكاكةي،
وال نه اليصطي البحيايي.
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واالبالي تني الدراس وةي بحثهةا األول عيةى ال انحةل األولةى لع ياة لجةي الطينةياناال إلةى سةير ا
وتية ةةير وواة ةةاعهف النة ةةكانا  ،ك ة ةةا يعة ةةنض سااسة ةةاأل الحكي ة ةةاأل النة ةةير ال بعاوب ة ة تجة ةةاع الئينة ةةال

الطينةةياناال وبةةل األحةةدا  ،وا ةةا تبنةةاول الد ارسة وةةي بحثهةةا الثةةاني وواةةاا الئينةةال الطينةةياناال رعةةد
 2011و ةا تنتة

عياهةةا ةل عانةةا و ةل وبةةل وتهجاةن ،وسااسة الحكي ة النةةير ووصةايل ال عاراة

النير تجاع الئينال الطينياناال ،ك ا تبحد

عل الئينال الةذنل ن حةيا إلةى الةدول العنااة ال جةاور

وتنكاةةا ،وعةةل سااسةةاأل هةةذع الةةدول تجةةاههف ،ووواةةاعهف واهةةا ،إلةةى يانة
االوننوا والنيي الطينيانا و نظ

الةةك نبيةةنق إلةةى ودا

نظ ة

البحن ن وي هذا ال ي .

المبحث األول :أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا قبل األزمة
إن الة ةنا الب ةةار خي ةةال س ةةير ا ووين ةةيال نس ةةير ا العظ ةةىن يع ةةل ةةل س ةةير ا يوع ةةا س ةةهئ لب ةةيويف

الطينياناال ال هجن ل عاا 1948ا لبصبحت د ش
نباجة ة لي ةةدواو القي اة ة العنااة ة

يوق لهف ،وقد تبنت الحكي األ النير ال بعاوب

يوط ةةا داع ةةا ليطين ةةياناال وحقه ةةف و ةةي الع ةةيد إل ةةى دي ةةارهف و بيك ةةاتهف

وا نت لئينال نهف وي سير ا نطس الحقيق واالحبناا البي يحظى هةا ال ةياطل النةير  ،ة رعة

االسةةبثنا األ .ونحةةاول وةةي هةةذا ال بحةةو اسةةبعناض تيةةير وواةةاا الئينةةال الطينةةياناال وةةي سةةير

االيب اعا واالوبصادي والقانينا والنااسا  ،وضةئ عةل ةدق انةد ايهف تكةاطهف وةي ال جب ة النةير ،
إاةاو إلةى تحدنةد الهانةاأل وال ؤسنةاأل ال عناة رةالئينال الطينةياناال وةي سةير ا ،واإلشةار إلةى وهةف
البنظا األ الطينيانا البي تيايدأل عيى الناح النير .

أوالً :األوضاع الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين في سوريا
لقد وصيت ال يي الكبان ل الئينال الطينياناال سن  1948إلى سير ا رشكل وساسي ل صطد

وحاطا وطبن ةا ووضةايهف اثةن طةندهف رعةد النكبة  ،حاةو لجةي إلةي سةير ا حةيالي 000ل 90ننة  ،اسةبقن
عظ هف وي د ش العاصة  ،واسةبقنأل األوياة الباواة وةي ال حاوظةاأل النةير األُ ةنق ،حاةو وةن

الع ةل ، 1ش ّةكيال ةا ننةبب %3-2 ،ةل سةكان سةير ا ) آنةذاك( ،وحةيالي  %10ةل إي ةالي عةدد
الئينال.

2

 1السهلي ،بيله حممهد
ص.119
 2الكلههت

"فلسططينيو سطورة وتراجيطاياي اللوطو والنطوو القسطر " جميه الدراسهت الفيسهيليل الدهد  97بهوت

جت،ههد "اثططر اغرياططيفا يف سططوراي ىلططس فلسطططي سططوراي وليططسية السيسسططي " املركه الفيسههيلي ألحبههت

اإلسرتاتلجل – جسترا

مجلة العلوم السياسية والقانون
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لكل االسبقنار الذ عنوب ،سير ا وااسا باوي الدول يعل نهةا حية
ثاناة

ةةل الئينةةال رعةةد وحةةدا

عناصن ال قاو

طضةي  ،وانبقيةت إلاهةا يية

ونيةةيل األسةةيد) سةةن  1970وةةي األردن ،كينة

عايئتهف ،ك ا تنب

ةةل رضةةع آال

االيبااح اإلسنايايي ر يي ن وح يدنةد رعةد سةقي

و ةةل يهة ة و ةةنق تن ةةببت ح ةةنل الخي ةةا الثاناة ة ر يية ة و ا ةةن ؤلطة ة

ةةل

اةنوأل،

ةةل الطين ةةياني ال ه ةةاين ل ةةل

الكي ت.1

وحبةى العةاا  2011ية عةدد الئينةال الطينةياناال وةي سةير ووة تقةدنناأل وكالة األ ةف ال بحةد

إل اث وتشغال الئينال الطينةياناال وةي الشةنق األدنةى األونةنوا) نحةي  600,000اليةئ ،وهةي ةا
يعادل  2,6 %ل ج يا سكان سير .وكان يعاش نهف وبل الحنل نحي  260,000وي د ش  ،و
220,000وي ر ف د ش  ،و  37,000وي حي  ،و  33,000وي درعا ،و  24,000وي ح ةا،

و  12,000وةي الئاواة  ،و 10000وةي ح ةا  ،والبةاوي نحةي  4000نبيزعةين عيةى القنايةن وإدلة
والنّو ودنن ال ور والني دا .

2

واالبالي نجد ون الكبية األكبةن ةل الئينةال تبنكة وةي العاصة
يعن ل" ر ف د ش " ،رحن

و

البنظاف اإلدار ليحكي

د شة وال نةاط ال حاية وو ةا

النير  ،حاو يقةاف نحةي 479,400اليةئ،

ا ننبب ٪ 80 ،ل ج يا الئينال ،وا ا تنبشن رقا الئينال عيى ا بداد الخن ي النير .

ك ا ونجد ون تيزا الئينين الطينياناين وي سير ا عيى عد رقاا يغناوا ت بد وي ناط

ل سير ا -يعيهف نبيثنون راألوااا الئحق وةي و

نيقة

خبيط

ةل نةاط سةير ا البةا .وهةف نبنكة ون

وي  13خا ا و  14تج عا ،حاو يكين ال خاف واوعا تحت والية الهانة العا ة لئينةال الطينةياناال
العنل وي كاو شؤون ، ،ان ا نبب البج
واحن

يدي سير وي شؤون ،اإلدار .

3

األوننوا ،وإن ال خا األ ال يييد وي سير ا تنقنف إلى ون ال  :ونف عبن ر ،وهي عبار

عةل  10خا ةاأل ،وونةف اةن عبةن رة ،وهةي عبةار عةل  3خا ةاأل .عي ةا رينة ،ال نييةد وةنق ةال

ال خا ةاأل ال عبةن

هةا وال خا ةاأل اةن ال عبةن

هةا وةي كاطاة تعةاطي الدولة النةير وو األونةنوا

 1حيف ،ستري "الفلسطينيون يف سوراي وىملي السالم" جمي الدراست الفيسيليل الدد 28

بوت

 1996ص.90

فخههر الههديو يدسههز ت يههدا ،يدسههز "الالجئططون الفلسطططينيون يف اان ط السططورة " جركه راسههت ارملدريه الدة،رارله فربسههت 2013

ص.36-35

 3جرك ه الدههد س الفيسههيلي تجممدم ه الدم ه جههو ا ،ه فيسههيلي سههدرا تاملرك ه األترتجبدسههي، ،ههد اإلبسههت ،راس ه
القسنوني لالجئني الفلسطينيني يف سوراي (مسرس  -2011فرباةر ، " )2013يلز ابري  2013ص.11-10
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عهةا ،راسةبثنا عةدا نةؤولا األونةنوا عةل ي ة النطايةاأل الصةيب

ةل ال خا ةاأل اةن ال عبةن

هةا .

وتبيزا ال خا األ عيى النحي البالي:
خا ةاأل د شة ور طهةا  :خةاف الان ةيك ) اةن عبةن رة ،ةل األونةنوا ( و عةاش واة،

-

وكثةن ةل  145,000اليةئ ،و خةاف سةبان  ،خةاف النةاد ز نة  ،خةاف ةان الشةا  ،خةاف ةان

دنين ،خاف ين انا.
ّ
خا األ حي
-

 :خاف النانل ،خاف عال البل وو يندراأل ) ان عبن ر.(،

خاف العايدنل وي ح ا.

خاف العايدنل وي درعا و خاف درعا الييارئ .

-

خاف العايدنل وي الئاوا ) وو خاف الن ل

-

ان عبن ر(.،

خاف العايدنل وي ح ا .

البج عةاأل  :تبنكة

-

ور طهةا وتشة ل :الحنةانا

البج عةاأل الطينةيانا وةي د شة

الن ةدان د ّ ةن دو ةا يةيان ةنز القةا ين ركةل الةدنل يدنةد عنطةيز دروشةا حةي
الحجن األسيد .وتج عاأل درعا البي تش ل :ال ن يّيال ال عيق .وتج ّ طن الشةاا
ال

وي ح ا

رةئ

1

ثانياً :الوضع القانوني واالجتماعي

وا ةت سةير و نةذ داية اليجةي الطينةياني عةاا  1948راتخةاا عةدد ةل الخيةياأل القانيناة ر ةا

يضة ل عا ية الطينةياناال عيةى وةدا ال نةاوا

ة ال ةياطنال النةير ال وةي ال جةاالأل االوبصةادي

وااليب اعاة  ،حاةو نصةت عيةى الةك العدنةد ةل القةيانال ثةل القةانين روةف ) 260لعةاا  (1956الةذ

يعدون ل تار خ نشن هذا القانين كالنير ال األصياال
نا عيى ون الطينياناال ال قا ال وي سير ّ
وي كل األشاا البي يش يها القانين واألنظ النار وانيناا ااأل العئو رح الع ل ،البجار  ،الخد
اليطنا

ال حاوظ عيى الجننا األصيا ليطينياناال وي اليوت اات.،

2

واالبةالي سةاوق هةذا القةانين ةال العناةي الطينةياني ،وال ةياطل النةير  ،وةي ال جةاالأل اليظاطاة

وال هناة والعي اة كاوة  ،عةدا و ةير تخةا االنبخةال والبنشةا لعضةي

جيةس الشةع

ة االحبطةا

رالجننةا العنااة الطينةيانا  ،ووةي ال قا ةل يحة لئيةئ الطينةياني راالنبخةال والبنشةا وةي ي اة

1

يدا ،يدسز ت الدي ،إبراهلم " الالجئون الفلسطينيون يف اان السورة  :حمطس وإحصس ا " ،جمي الدراست الفيسيليل الدد 103

2

سيلمت، ،تبر " الفلسطينيون يف سوراي :بيسي وشهسدا

 . 2015ص.59-58
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االتحاداأل والنقاراأل وي سير  .ك ا نجةد اسةبثنا األ وةي حة شة ان ورض زراعاة  ،وو إ ةبئك وكثةن ةل
1

ات.

و ؤد الئينين الذنل وودوا إلى سير وي سن  1948د

إل ا اة عنةكن وةي يةاش البحن ةن

الطينةياني ،و حصةيين عيةى وثةاي سةطن اصة رةالئينال الطينةياناال ،لبنةهال االنبقةال ةل وإلةى

سير  ،وال نييةد تقااةد عيةى حةنكبهف دا ةل البيةد ،ك ةا ون لهةف الحة وةي الع ةل ،والبةدرج الةيظاطي إلةى

وعيى الدرياأل وي النيف اليظا و شار إلاهف دو ا رعبار " َ ل هف وي حكف النير ال" ،و صيصا عند
البنةجال وةي خبية ال عاهةد والجا عةةاأل النةةير  .ووةي هةذا النةااق ،واالننةب إلةى الئينةةال
الطينةياناال ،وةإن ث ة سةهيل وةي االنبنةال إلةى الجا عةاأل وال عاهةد النةير  ،وإلةى الكياةاأل العي اة
واإلننانا كاو  ،األ ن الذ ُيحنل األوااا لد يل سيق الع ل النير .

2

ان ون ل ال هف اإلشار إلى ون هذا اليا ال ن ننباا لئينال الطينياناال وي سير ا ،لف يكل
يش ل كاو هةؤال الئينةال– وإن شة ل عةددا كباة ان ةنهف ، -حاةو كةان الياة الةذ

النةير لئينةال الطينةياناال واهةا يخبية
إلى:

3

.1

رحنة

سةن لجةييهف وطباعة سةب

نحبة ،الحكي ة

اليجةي  ،وهةف ننقنة ين

القنف األكبن ل اليييد الطينياني وي سير ناشئ عل الن وح سةن  1948و ح ةل

هةؤال الطينةياناين "رياوة هي ة

يوبة " ولةي ونهةا اةن حةدد ال ةد ) ،ووثاقة سةطن صةادر عةل

ؤسنة الئينةال الطينةياناال البارعة لةيزار الدا ياة  ،وتح ةل اليثاقة عبةار " اليةئ وينةياني" وو

"الهي  :وينياني. ".
.2

النازحين إلى سير نباج الحنل األهيا وي لبنان ،والذنل حصييا عيى وثاي

ليثةاي الطنة األُولةى ة الشةنو نطنةها ،لكةل هةؤال نب بعةين ياة وةانيني ةا
نةؤدون الخد ة العنةكن  ،وال نةد يين اليظةاي

ال بخنيال وي الجا عاأل النير .
.3

العا ة ال طبيحة

اثي

إا إنهةف ال

ةثئ و ةاا ال هندسةال واألطبةا

الحاي ون وثاي سطن صن وو لبنانا  ،وهؤال ُيعببنون ويان  ،و بعال عياهف تجدند

إوا بهف سني ا رعد نايع

كات

األ ل العاا .

 1ا س ههلي ،ه ه
ص.26-25
 2السلي ،جر،ع سيق ذكره ص.142-141
 3حيف ،جر،ع سيق ذكره ص.91-90

" الالجئ ططون الفلس طططينيون" ( ،ترمجه ه للي ههت ي ههت،ش اا ههرس ه ه د ،ال  ،ههن -جيظمه ه البرري ههر الفيس ههيليل ب ههوت
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أ.إكرام محمد زيادة

الطينةياناين ال نضةيون وةي صةطي

ال قاو ة وعةايئتهف ،ووةد حصةل هةؤال عيةى

رقي األ ن الياو  ،لكل رعد تدهير العئواأل ال نظ

البحن ن والنيياأل النةير وطةند

نةؤولي" وةب " سةن  ، 1983وصةب الطينةياناين القةاد ين ةل الةبئد البةي تج عةت اليحةداأل

العنكن الطينيانا واها و تينس والا ل والج اين والنيدان) وهؤال يخضعين لئسبجيال إاا
البحن ن.

ا ثببت عئواتهف ر نظ

الياة االوبصةاد

ووا ا نبعي رالياة االوبصةاد لئينةال الطينةياناال وةي سةير ا ،وإنة ،يخبية

ال خةاف الةذ يقا ةين رة ،والطةارق ظةاهن ةال خةاف الان ةيك الةذ ُيعببةن

وال ةيارد ليطينةياناال رحنة

" يريياز ا "واال خاف درعا األكثن وق ان 1.وبحن
وي ال خا األ سن  ، 2011نبي

إحصا األ د ل ونطقاأل العايئأل الطينيانا ال قا

عةدل الةد ل الشةهن لألسةن الطينةيانا  12460لاةن سةير  ،و

ا يعادل  2076لاةن سةير ليطةند الياحةد وااسةا إلةى ون عةدل حجةف العايية نةياز  6ووةناد ،وال يغيةي

هةذا الةد ل الحايةاأل األساسةا  9 ،و بقةى نةبيق عاشة الطينةياناال ودنةى ةل نةبيق عاشة

النير ال.

2

و ا اليا البعيا ي ،وقد وصال الئينين الطينياناين وي سير

عيى الك وي ناحل البعياف األساسا الدراس ال جانا ال بقد

يوعا

ا ا وي البعياف ،وساعد

عل ثايبها الحكي ا البي نبيقيها ل

وكال الغي ) األوننوا ( والبي ا بصيا ها دون نظنايهف النير ين ،يضا

إلى الك البيير ال نب ن

وةي ويةاا البعيةاف النةير وشةب ،ال جاناة وةي البعيةاف الجةا عي والعةالي ،البةي صةبهف هةا الحكي ة

النةير دون رةاوي الجننةااأل العنااة  .ووةد شةهدأل األواةاا البعيا اة ليطينةياناال وةي سةير تحنةنا
نيعاا نب ان عيى ن العقيد ،وانخطضت ننب األ ا

حبى نهاي العاا . 2010

3

ل نحي %40,5سن  1965إلى نحي 5ل% 3

ثالثاً :الهيئات والمؤسسات المعنية بالالجئين الفلسطينيين في سورية
وتنظف شؤون الئينال الطينياناال وي سير
ال ضاط  ،وهي" الهان العا

ل ئل هانبال ريانابال :األولى ت ثل الدول

لئينال الطينياناال العنل": ،تف تيساس الهان وةي 25ننةانن1949

و ه بها إدار تنظا ا رالدري األولى الئينال انبها تنظاف شؤون الئينال الطينياناال ،و عينبهف
1
2
3

املر،ع الستبق ص.92
ايدب ضلتء " ،الالجئون الفلسطينيون يف سورة " ،جمي الدد س الدد  47بلت م فرباير  2012ص.14
املر،ع الستبق ص.15
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وتي ال خبي

أ.إكرام محمد زيادة

حاياتهف وإيجاد األع ةال ال ناسةب لهةف واوبةناح البةدا ان لبقن ةن وواةاعهف وةي الحااةن

وال نةبقبل ،وتع ةل الهانة – ووة ليايحهةا ال نشةير  -رالبعةاون اليثاة

ة وكالة األ ةف ال بحةد إل اثة

وتشةغال الئينةال الطينةياناال ) األونةنوا ( و نظ ة الاينانةا  ،ةل ويةل تقةديف ووضةل الخةد األ
لئينال الطينياناال إلى حال عيدتهف إلى ديارهف تيباقا لق انراأل الشنعا الدولا وال سا ا القنار 194

 .وتعب د الهان عيى ا انا الدول النير ك يرد رياس لها .

1

والثاناة ت ثةل األ ةف ال بحةد  ،وهةي وكالة األ ةف ال بحةد إل اثة وتشةغال الطينةياناال وةي الشةنق

األدنى األوننوا) ،و ه بها إ اثا رالدري األولى ،.وود تف تيساس اليكال رالقنار ) (302الصادر عل
الج عاة العا ة لأل ةف ال بحةد وةي  8دينة بن ، 1949ونةا القةنار عيةى ون تقةدا األونةنوا ال نةاعد

اإلننانا لئينال الطينياناال إلى حال البيصل إلى حل عادل لقضةابهف ،وتةيون األونةنوا وةي اةادنل

ع يها الجان

اإل اثي لئينال ،وتعنى رجيان

و دور سااسي ،وإن ا يقبصن ع يها عيى الجان

الصح والبعياف والخد األ االيب اعا .وهي ال تؤد
اإل اثي.

2

رابعاً :التنظيمات الفلسطينية التي تواجدت على الساحة السورية
اهةةبف النظةةاا وةةي سةةير ا ييةةيد وصةةايل الع ةةل الةةيطني الطينةةياني وةةيق األرض النةةير

ةةل ووصةةاها

إلةى ووصةةاها ،ك ةةا ون ال نةةا العةةاا وةةي سةةير ا عيةةى ال نةةبيق الشةةعبي ينةةاند واقةةي ويةةيد وصةةايل الع ةةل
الطينياني وي الناح النير .
وتحبضل سير العدنةد ةل القةيق النااسةا الطينةيانا

نةذ انيةئق الثةير الطينةيانا حبةى الاةيا،

ال حيةاأل إلشةكاالأل بعةدد و نزهةا ويةيد حنكة

عيةى الةن ف ةل ون هةذا الييةيد تع ّةنض وةي رعة
"وب " ،إا وُ يقت كات الحنك وي د ش رعةد انشةقاق الحنكة وةي لبنةان وةي سةن  1983حةال ووطةت
سير رس اا إلى يان

ال نشقال عل حنك " وب " ،و إلى يان

الذنل وسنيا حنك " وب االنبطاا ".

وتُعببةن الجبهة الشةعبا
وتب ب را باازاأل عدند تطيق ا باازاأل رقا الطصةايل ال ييةيد وةي سةير .وكانةت حنكة " ح ةا

ووت ون

.2011

3

القاةاد العا ة والصةاعق  ،وكثةن الطصةايل الطينةيانا وال لينظةاا النةير ،
"إلةى

تب ب نعاي ياد ل النظاا النير الحالي ،إلى حال نويها ل سير وي ووا ن اني

 1جرك الدد س الفيسيلي تجممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا تاملرك األترتجبدسي، ،د اإلبست ،جر،ع سيق ذكره ص.11
 2جيدر جر،ع سيق ذكره ص.10-8
3

بليتري بضت  " ،الفلسطينيون يف سورة بني الثورة والقلق" ،جمي الدراست الفيسيليل مد 91
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هةةذا وكةةان عةةدد القةةيق والطصةةايل الطينةةيانا ال ييةةيد وةةي سةةير ا  15وصةةائ عنةةد داية األز ة وةةي
ار  ،2011تنيي سبع

نهةا وةي اطةار نظ ة البحن ةن الطينةياني  ،وهةي وةب  ،الجبهة الشةعبا

لبحن ةةن وينةةيال ،الجبه ة الدي قناطا ة لبحن ةةن وينةةيال ،يبه ة النضةةال "س ة ان يش ة " ،ح ة ل االتحةةاد
ال ةةدي قناطي الطين ةةياني "و ةةدا" ،يبهة ة البحن ةةن الطين ةةيانا "ا ةةي العب ةةا " ،وحة ة ل الش ةةع ) ،و ةةا ر ةةاوي
الطصةةايل وكانةةت اة ل إطةةار البحةةال  ،وهةةي ح ةةا  ،حنكة الجهةةاد ،الجبهة الشةةعبا القاةةاد العا ة ،
طئي حنل البحن ن الشعبا "وياأل الصةاعق "  ،وحنكة وةب

يبه النضال " الد عبد ال جاد" ،نظ

االنبطاا  ،الح ل الشايعي الطينياني ،ويبه البحن ن الطينيانا "ا ي نضال االشقن").

1

االشار إلى ون الحاا النقا اة الطينةيانا وةي سةير كانةت وةد ي ةدأل وصةئ رقةنار سااسةي نةذ

البنظةاف الطينةياني لحة ل البعةو العناةي االشةبناكي ،

العاا  ، 1981وسي ت واادتها لبنظاف الصاعق

ولف تشهد النقاراأل الطينيانا انبخاراأل حن ون ه

نذ الك الحال.2

المبحث الثاني :أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا بعد األزمة ()2017-2011
ة تحةيل الحةناك الشةعبي النةير الةذ

ةدو وةي آاار  ، 2011والةذ كانةت شة انرت ،األولةى دننة

درعا ،والذ انبقل الحقا إلى عظف ال دن والبيداأل النير  ،وتحيل ،إلى صناا ني  ،دوأل البداعااأل
النيبا لهذا الصةناا عيةى ال خا ةاأل الطينةيانا  ،و عة ،ةدوأل ال حنة الجدنةد ليطينةياناال وةي سةير ا،
رعد حنبهف الكبنق العاا ، 1948

د تهدنةد ويةيدهف عيةى ي اة األصةعد الحااتاة  .ووا ةا نيةي

يخةا لهةذع البةداعااأل النةيبا عيةى الطينةياناال ال قا ةال وةي سةير ا عيةى األصةعد ال خبيطة :

الدي ي ناوا واإلننانا والنااسا  ،و ل ثف ن ياج تيك البداعااأل وي خاف الان يك
أوالً :موقف الالجئين الفلسطينيين في سوريا من األزمة

رالبد حاول الئينين الطينياناين وي سير ا الني رينطنهف ودر اإل كةان عةل الةد يل وةي الصةناا
القايف ال النيياأل النير وال عاراال لها ل الشع

يجة

النير واع

األح ال القاي

وي البئد.

وال د اإلشار إلى ان ،ل الناحا القانينا  ،و ووقا لقياعد القانين الدولي العاا ون الشخا األينبي
ون نب بة رنةييك حنةل وسةياف تجةاع الدولة األينباة البةي يعةاش واهةا ،ووة

 1جرك ال يبدب ليدراست تاالسبشترا " ،واقع الالجئني الفلسططينني يف سطوراي  "2015-2011ت،ريهر جديدجهت
.16

ةا يعةن

بهوت

ةة"شن

 2015ص-15

 2ايدب ،جر،ع سيق ذكره ص.15
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األند النظاط "  ،وون هذا النييك الحنل ننبطي وي حال

نق الشخا حن القانين الدا يي ليدولي

األينبا البي يقاف واها ،كاشةبناك ،وةي حنكة ثير ة اةد الحكي ة الشةنعا وةي الةبئد ،ك ةا ون اتطاواة

الئينةال لعةاا  1951نصةت وةي ادتهةا الثاناة عيةى ونة" ،عيةى كةل اليةئ إ از البيةد الةذ نييةد واة،
وايباأل تطنض عيا ،،صيصا ،ون ننصاا لقيانان ،وونظ ب ،،وون نبقاد رالبدا ان ال بخذ وا ،لي حاوظ

عيى النظاا العاا ".

1

وعيةى الةن ف ةل حاولة

الئينةين الطينةياناين نةذ ةد األز ة النةير البقةا عيةى الحاةاد عيةى

الةن ف ةل صةعيا هةذا األ ةن ،والةك لعةد وسةبال وولهةا الياة االيب ةاعي الطينةياني وةي النةااق
النةير الةذ ُيعببةن واة ،االنةد اج ةال ال جب َعةال الطينةياني والنةير كباة ان  ،والةك كةين خا ةاأل
الئينال الطينياناال خبيي وي عظ ها ،و يقينها ياطنين سير ين ل عظف الطنةاأل واليياية

النةير  ،األ ةن الةذ يجعةل ع ياة الببةادل القا ةي سةهي و ةؤثن وةي كةئ الجةانبال ،وثاناةا نبصةل هةذا

البعد االيب اعي رعد كاني ،وعيى سبال ال ثال ،يق

خاف الان يك ،وكبن خاف وينياني وي سير ،

ت ا ةا ةال وحاةا القةدا والبضةا ل والحجةن األسةيد وال اةدان وةي د شة  ،وهةي ي اعهةا ةؤر احبجاياة

سا ن  ،واالبالي و اكل تيتن و ني ،ك ا ون خاف العايدنل وي ح ا ئص لحي رارا ع نو ،ووا ا
ّ
نبعية رالعا ةل الجغ انوةي ،وةإن خا ةاأل الئينةال الطينةياناال وةي سةير  ،وإن كانةت حةدد ر كةان
عال ،إالّ إن حدودها وه ا  ،إا ال ي كل الب اا

البياصل

ال ال خاف واأل اكل ال حاية رة ،،ولةذلك وةإن ع ياة

ال حا تكين طباعا رحكف هذع الجغناواا ،و نةهل تةيثن ال خا ةاأل ر ةا نةدور وةي ال حةا

ل حنكاأل سااسا واوبصادي وايب اعا .

2

ك ا ون ال خا األ الطينيانا اسبقبيت -واالذاأل وي ناط الن اا والبيتن والصناا كدرعا وح ا

والئاوا ور ف د ش ود ش العاص

الطينيانا إلى ثئث وو وراع واعا

-نةازحال سةير ال ،رحاةو تضةاعطت وعةداد وةاطني ال خا ةاأل

وةي رعة

سبال ال ثال ،واالبالي وان هشاف النار وعن

الحةاالأل ،ك ةا هةي الحةال وةي خةاف الان ةيك ،عيةى

ال يايهاأل سنعان ا وصل إلى هذع ال خا األ ،رحن

وناها ل ناك ال دن النير  ،درعا وح ا داي و ل ثف خاف الان يك وي د ش .

3

وعيا ،لف ينب ن ُرعد الئينال الطينياناال وي سير ا عل البيثن ال باشةن رةالثير و ةدا طةي ئ ،حاةو
ال ؤشةناأل وةي وتةين الصةناا رعةد ةد ةل ةد األحةدا
د يةت ال خا ةاأل وو وُد يةت ووة رعة
 1جرك الدد س الفيسيلي تجممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا تاملرك األترتجبدسي، ،د اإلبست ،جر،ع سيق ذكره ص .13
 2بليتري جر،ع سيق ذكره ص.155-154
 3جيدر جر،ع سيق ذكره ص.12-11
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واالايناراأل وي الناح النير  ،و كل القيل إن الطينياني الئيئ ود كان بةيث ان رةالثير النةير ،
ولاس عا ئ حنكا واها  ،وقد تصاعد األ ن إلى وص

وينحى وينياناين.

عدد ل ال خا األ الطينيانا  ،وسقي وبيى

ثانياً :تداعيات األزمة السورية
 .1على الصعيد الديموغرافي
عند ا وصب عدد ل ال خا األ كانا ليصناا ال ني

تبعةنض ليقصة

ركةل ونياعة،،

دين بن  ،2016واحن

ةا تنةب

ال طنوي الصناا وي األز النير  ،دوأل

إلةى اوبقةاد ام ةل واهةا ،وااةين سةكانها لينة وح نهةا .وحبةى

االوننوا ن ح ا ن د عل 000ل 450ل اليئ ل وصل 000ل 560اليةئ

وينياني نجل لدق األوننوا وي سير ا ،إا ون هناك حةيالي 000ل 280اليةئ وةي حالة نة وج دا ةل

سير ا و 000ل 12ن حيا إلى الةبئد ال جةاور ةل اة نها لبنةان واألردن وتنكاةا و صةن واشةكل ب انةد
إلى وورواا.

1

وعياة ،ي كةل تي ةس نةيل

هة

اصة رةالن وح الطينةياني ،ون النة وح الطينةياني ةارج الحةدود

النير ال نبجاوز  %10ل عدد الطينياناال وي سير ا وإن الج األكبن ل النازحال وضل الن وح

وي إطار الدا ل النير .

لقةد ويبةنأل األز ة النةير العدنةد ةل الئينةال الطينةياناال هنةاك عيةى الطةنار ةل ال ةيأل وطةنق

و يال الهجن رعد طنق ،ويصل ل وصل نهف إلى لبنان واألردن وتنكاا و صن ووصل البع

وياا

وتاع رعضهف وي عنض البحار راحثال عل يوق يدند يطها.

إلى

و بيزا الئينال الطينياناال ل سير ا إلى اريها رالجدول البالي:
وفيما يلي أوضاع الالجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى الخارج:
 لبنان :نبي عدد الئينال الطينياناال ال قا ال وي سةير ا الةذنل د يةيا األ اراةي اليبناناة نباجةالحةنل ووع ةال القصة

والقبةل البةي طالةت خا ةاتهف 000ل 31اليةئ نةجيال لةدق وكالة

ةي

وتشغال الئينال الطينياناال وي الشنق األدنى -األوننوا 2.و عد الئينةين الطينةياناين الةذنل ن حةيا

 1جد ع تكتل غد تتشغل ال  ،ن-األتبرتا "األزم يف سوراي" 9 ،ييتير https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis 2017
 2املر،ع الستبق.
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ةل سةير ا إلةى لبنةان عناةال ليخيةن درية عالاة إا لةف تقةدا لهةف األونةنوا ال نةاعداأل الغذاياة
نتطعة عةل كةل شةخا،

والنقدي رالشكل الكاوي ،ك ا تطنض عياهف الدول اليبنانا رسيا تجدند إوا ة

عدا عل القايد ال طنوا وصئ ًعيى الطينياناال وي لبنان ةل ناحاة البيظاة
واوة سااسةي هةش.
اني .2015

1

والخةد األ ،وةي ظةل

ة اإلشةار إلةى انة ،تةف إ ةئق الحةدود اليبناناة يية ،الئينةال الطينةياناال نةذ

 األردن :نبي عدد الئينال الطينةياناال الةذنل و ّةنوا ةل سةير إلةى األردن حةيالي ، 216.000النةير ال إلةى
واالبد طبقت النيياأل األردنا عياهف نطس اإلي ان األ ال عب ةد عنةد د ةيل ال ةياطنال ّ

وراااها 3.وعق

تصاعد وتان الن اا وي سير وتحيل ،إلى حنل وهيا  ،ونر األردن تعدنل النااساأل

البي يعب دها تجاع الئينال الطينياناال ،حاو وعينت الحكي

األردنا وي شهن كانين الثاني 2013

واصط رس ا سااسبها البي تقضي ر ن عبير الئينال الطينياناال ل سير ود يلهف إلى ورااي

األردن ،وانا عيى الك ،وصب الئينين الطينياناين الةذنل ن حةيا ةل رحةى النة اا الةداين وةي سةير

نيعال ل د يل األردن رالينق النس ا عق هذا اإلعةئن 4.واةذلكُ ،حةنا الئينةين الطينةياناين
الذنل ُس لهف د يل األردن ل وبل ل االنبطاا رال خا األ ال قا ة وةي األردن ،وولغاةت البصةار
البةي تبةا لهةف غةادر و ةاكل إوةا بهف ،وتنةببت رطعةل الةك وةي تعن ضةهف لئنبهاكةاأل واالسةبغئل
واالعبقاالأل واإلرعاد.

و ا زال نحي  120الينا نهف وي تج ة سةانبن سةابي وةي ظةنو
ل الخنوج وو حبى البياصل

العالف الخاريي ك ا تذكن رع

اإلشار إلى ون ،ود شهد النص

نيعةين

إننةانا صةعب  ،وهةف

البقار ن.

5

الثاني ل عاا  2016وي األردن عيى نبيق ي

الطينةياناال ةل سةير إلةى األردن تيةي ار الوبةا ،حاةو و يقةت النةيياأل األردناة

الئينال

وةي دينة بن2016

 1جرك الدد س الفيسيلي تجممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا تاملرك األترتجبدسي، ،د اإلبست ،جر،ع سيق ذكره ص.16
 2جد ع األتبرتا جرحع ستبق.

 3حسو حين" ،خمي سسةرب سييت يف األردن :جتسياي لليأس الذ ةعيشه الالجئون الفلسطينيون والوضع القسنوين العسئ الذ انريهوا إليه"
جمي الدد س الدد  61بلت م جترس  2015ص. 18

4
السورة "  ،جمي الدد س الدد  61بلت م
فريبش، ،تمسن " يف مواجه اإلطسر الايويل اخلسص ابلالجئني الفلسطينيني يف ضو األزم ّ
جترس  2015ص.20

 . 5جستمدس ت،دى ت مي ،متء " ،سسةرب سييت :جمريمع منسي" ،جمي الدد س الدد  55بلت م يسمرب  2013ص.19
مجلة العلوم السياسية والقانون
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خاف "سانبن سابي "الذ كان ييو حيالي  175عايي وينيانا سةير  ،ووا ةت ةنقيهف إلةى خةاف
1

حداي ال يك عبد هللا وي دنن الن ثا.

 -غززز ة :لجةةي نحةةي  1000اليةةئ وينةةياني ةةل سةةير ا إلةةى ويةةاا ة عبةةن صةةن ،حاةةو وا ةةت

األوننوا واعد اغيطاأل ل ال ؤسناأل األهيا واالبعاون ة الحكي ة الطينةيانا هنةاك بقةديف رعة
ال ناعداأل لئينال الطينياناال وتض نت ناعداأل الا وعانا  ،ك ةا وةد ت حكي ة

ةل

ة ح ة

ال ن ةةاعداأل لئين ةةال الطين ةةياناال ةةل س ةةير ا تبضة ة ل ن ةةاعداأل لين ةةكل والع ةةل والبعي ةةاف ،وال يع ةةاني
الئينين الطينياناين هناك ل و

شكئأل تبعي راليا القانيني.

2

 -مصر :لجي نحي  4000وينياني ل سير ا الى صن ،3وود كانت صن ل وولى الدول البي

سهيت عيى الئينال الطينياناال الد يل إلاها ،إا كان شنطها اليحاد ون يكين ع ن رل األسن وكثةن
ل  40عا ا ،والننا ال يحبجل إلى تيشان د يل  ،وا ةا الحقةا اشةبنطت الحكي ة ال صةن وةي عهةد
نسةي عةدا النة اح لهةف رالةةد يل األ اراةي ال صةن إال عبةن طن ة واحةةد يصةل يةار د شة الةةدولي

ر يار القاهن  ،ونباج لهذع البنةهائأل وصةبحت صةن قة ان ؤوبةا لعةدد ةل العةايئأل ر ث ةا تحةال لهةف
ونص ة النيةةيا إلةةى سةةير  ،إال ون األ ةةن ا بي ة

رعةةد ع ة ل ال ةنياس نسةةي ،وةةازدادأل عانةةا الئينةةال

الطينياناال وتعناةيا ليضةنل واالعبقةال رالعشةناأل إاةاو إلةى تيوة

له ةةف،

اإلية ان األ اإلدار ة البةي نحةت

ةةل تجدن ةةد إوا ةةاأل وتص ةةدن ووراق ثبيتاة ة  ،وا ةةدوأل ص ةةن بنحا ةةل الئين ةةال الطين ةةياناال ةةل

وراها إلى سير عبن يار القاهن إلى سير  ،ووصب

الد يل إلى صن د يال طباعاا.

4

ل ان ال ن يح لئيئ الطينياني النةير

 تركيززا :يقةةدر العةةدد اإلي ةةالي لئينةةال الطينةةياناال ةةل سةةير ا ال ييةةيدنل واهةةا ة  6000اليةةئ،وتةنو

النةيياأل ةةن الئيةئ الطينةياني تيشةةان د ةيل نظا اة  ،وةةازدهنأل تجةةار البشةةن– و ةةنهف

الطينياناين الئينين ل سير ا -عبن تنكاا ،والك كين هؤال الطينياناال ان وةادر ل عيةى د ةيل

1

جممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا " فيسيليلد سدرا تاألبداب املغي :، ،الريقرةر النصف سنو اغياياين حول أوضسع فلسطي سوراي

خالل الفرتة اغمرياية من متوز  2016حىت هنسة دةسمرب ( " 2016حترير إبراهلم الدي ،ت رتر محد ش ليد ،جترس  2017ص.76

 2الربغههد ،،م ه ء "الالجئططون الفلسطططينيون يف سططوراي :أزمططس داخلي ط وخططذ ن دويل" جمي ه ج هدار مههد  21جيظم ه الدفههد الدتلل ه -بههوت
 2014ص.41
 3جرك ال يبدب جر،ع ستبق ص.27
 4جرك ال يبدب ليدراست تاالسبشترا " ،واقع الالجئني الفلسطينيني يف سوراي -2011
 "2015ت،رير جديدجت
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تيشان  -رخئ

تنكاا إال ر يي

أ.إكرام محمد زيادة

النير ال  -ةا يجعةل تنكاةا حية

ؤوبة رالننةب لهةف ،وبةل ون نةبف

تهن بهف إلى ووراا رعد دوعهف بال طايي ود تصل إلى  12,000نيرو.1

 الززدول األوروةيززة :تعةةددأل الةةدول األورواا ة البةةي تييةة ،إلاهةةا الئينةةين الطينةةياناين ةةل سةةير ا،وكانةةت النةةي د وول اناةةا وهيلنةةدا والةةدان ارك والنةةنو

األساسا لهف .وود ي

والن نةةا وايجاكةةا وان ياناةةا وونننةةا ةةل الييهةةاأل

ج يا ل ت كل نهف اليصيل إلى وورواةا اةت عةا ي  2016-2011حةيالي

000ل ، 80ك ا وتيوى كثان ل وينياني سير ا نوا نباج

الهجن ان الشةنعا .

2

حاوالتهف الهجن إلةى وورواةا عبةن وةيارل

ة اإلشةار إلةى واةاا وورواةا بشةدند إي ان اتهةا الحدودية ل نة وصةيل الئينةال

إلى وراااها نذ يي العاا  ، 2016راإلااو إلى االتطاوا األورواا – البنكا ود نجحت رالحد ل
و صيل آال

الئينال إلى وورواا.

 .2على الصعيد اإلنساني
تعنا ةةت و ية ة

ال خا ةةاأل الطين ةةيانا

صيص ةةا الياوعة ة و ةةي ال ن ةةاط الب ةةي تيي ةةد واه ةةا ع ةةارك

عنكن إلى ع يااأل تد ان كيي وي يةي ،ةا ودق لنة وح سةكانها إلةى نةاط وكثةن و نةا ننةباا  ،وعةانى
ل رقي واها ل الحصار ونقا الخد األ وال ياد الغذايا األساسا .

وتشةان البقةار ن الصةادر عةل ج يعة الع ةل ةل ويةل وينةياني سةير إلةى ون
الطينياناال الذنل سقييا نباج الحنل النير حبى نهاي  2016ي
و ارج سير  ،ك ةا نيثة البقن ةن نطنة ،ويةيد 1.137

ج ةل الضةحايا

وكثن ل  3.414الينا دا ل

عةبقئ وينةياناا وةي سةير وةي ووةنا األ ةل

وال خا ناأل البارعة لينظةاا النةير اةنهف  80ا ة ون  ،راإلاةاو إلةى وقةدان  301الينةا .ك ةا ازدادأل
عانا ال خا األ والبج عاأل الطينيانا دا ل سير  ،وانعكنت األواةاا العا ة وةي سةير الصةحا

واالوبصادي وال عاشا عيى الئينال الطينياناال ل كارتطاا نبيلى الطقن وي سير ا إلى ةا يقةارل

 ، %87وانخطةةاض القةةيق الشةنايا لياةةن النةةير إلةةى

ن د عل . %1400

3

ةةا يقةةارل 5ل ، %91وتضةةخف األسةةعار إلةةى ةةا

 1جرك الدد س الفيسيلي تجممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا تاملرك األترتجبدسي، ،د اإلبست ،جر،ع سيق ذكره ص.18
 2جممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا جر،ع سيق ذكره ص. 80
 3املر،ع الستبق ص. 10 – 8
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وا ا تشان تقار ن لألوننوا إلى ون ،ل وصل ا يقارل  450ول
وإن وكثن ل  %95نهف رحاي
 43ول

ناعد إننانا

حاصنون وي ياو يصع

نبدا

اليئ وينياني ظييا دا ل سةير ا

ل ويل البقا عيى واد الحاةا  ،و ةا يقةارل

اليصيل إلاها عيى اإلطئق.

ك ا ينب ن النظاا النير والطصايل ال نيح ال عارا

1

رطنض حصار يب عيى خاف الان يك

نةذ –نيلاةي  ، 2013والةذ تجيةى رقية الكهناةا وال اةاع و نة الةد يل والخةنوج النسة ي لألهةالي،

وال نةاعداأل اإلننةانا  ،ةا نجةف عنة ،انعةداا لي ةياد األساسةا

الصحا والطنا دا ل ال خاف واالبالي سقي

ةل ةذا ودوا وتعياةل لكةل ال نشةآأل

 192الينا والين وينيانا وضيا نباج نقا البغذية

والنعاية اليباة  .ةل يهة و ةنق تحةيل الحصةار الج يةي الةذ وناةب ،وةياأل النظةاا عيةى خةاف ةان

الشا إلى حصار كا ل ئل النص

الثاني ل عاا  ، 2016ان ا لف يي ون و تغاان عيى ال نبيق

اإلنناني وو ال عاشي ل خاف درعا الذ يخض لحصار نذ حيالي ثئ
و ةا عيةى ال نةبيق اإل ةاثي ،وةان األونةنوا تيعة

سنياأل.

2

الةدور النيانةي ،إا تقةدا نةاعداأل ذاياة عاناة

و نةاعداأل الاة نقدية لكةل العةايئأل الطينةيانا ال نةجي وةي وايدهةا ،نةا عيةى تقا هةا رةين ي اة
الطينةياناال وةي سةير ا تقن بةا رحاية ل نةاعد .وتنشة لجانة

الطين ةةيانا ،

ن ةةاعداأل

وتق ةةدا

ذاياة ة ،

لك ةةل

األونةنوا عةدد ةل ال ؤسنةاأل اإل اثاة

نبق ةةى

ةةا

تقد ةة،

ح ةةدود

ي ةةدا.

كذلك ل تةداعااأل النكبة عيةى الئينةال وةي سةير ا ،ووةي ظةل األز ة البةي عصةطت رةالبئد ،ون الدولة
النير عيقت رع

القيانال البي كانت لصال الطينياناال ،نهةا ،عيةى سةبال ال ثةال ،ووة

الطين ةةياناال وة ةةي اليظة ةةاي

العا ة ة  ،وحصة ةةنها رة ةةال ياطنال الن ةةير ال ،وك ةةذلك وو ة ة

االيب اعا األ نق ،كالعئج وي رع

رع ة ة

تيظاة

الخةةةد األ

ؤسناأل الهئل األح ن النير 3.

 .3على الصعيد السياسي
نزأل ،عيى ال نبيق النااسي ،هشاش الحال الطينيانا وي سير  ،واوبقارها إلى يو
ي ّكنها ل إدار سااس تناعد وي تخطا

وعبا وتداعااأل األز البي تضنل سير

عل كاهل الحال الشعبا الطينيانا  ،اا تباننت هذع ال ياو

يحد

نذ سب وعياا،

ال" الني رالنطس "وإرعاد ال خاف عل

 1جد ع االتبرتا جر،ع ستبق.
 2جممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا جر،ع سيق ذكره ص. 10
 3محت س جدبصهم
ص.164

"الالجئون الفلسطينيون يف سوراي :الواقطع وا حريمطس
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الصناا الجار وي سير  ،واال شارك النظاا عنكن ا وي الناين عيى ال خاف ،واال االسب نار وي
يايه النظاا سااساا وعنكن ا.
بارعال تبط

واحن

اتجاهاأل ،وهي1:
-

عهف الباحث  ،ود انقن ت الحال النااسا ،

االتجاه األول ،ثيب ،وصايل البحال

القبةال إلةى يانة

ثي وي الطصايل ،إلى ثئث

اليطني الطينياني ،ةدعيتها إلةى االنخة ان وةي

النظةاا النةير اةد عاراةا ،،ر ةا وةي الةك تجناةد الشةبان وال بيةيعال

الطينةياناال دا ةل ال خا ةاأل ،وتشةكال ةا ينة ى اليجةان الشةعبا تحةت شةعار الةدواا عةل

ال خا ةاأل اةد نةيحي ال عاراة  ،وتةف الةك رالبننةا البةاا ة األيهة
و باركبهةا ،وبةدا كةين هةذع الطصةايل ،عبةن وعةداد وياية

تيّلت تغيا

ناط ال خا األ البي هي عيى ت ا

األ ناة ال عناة ،

ةل ال نةيحال ،وايسةيح وندية و طاطة ،

ناط ال نيحال ،ك ا هةي الحةال وةي

خاف الان يك ،وسبان  ،وتج ّ حجان  ،و خاف ان دنين ،و ان الشا .
االتجزاه الثزاني ،ثيبة ،حنكة " ح ةا " البةي وعينةت انحاازهةا إلةى يانة
-

حيطايهةا وةي

حنك اإل يان ال ني ال ،وت ثل الك وي غادر وااد الحنك د ش نحي عياصف عناا وُ نق،
وانخ ان عناصن ل الحنك وي ال عارك ال نيح اد الجاش النير واليجان الشعبا  ،وصيال

إلةى نةا تشةكائأل عنةكن

عاراة

اةت ال قةد

ةل الطينةياناال ،عيةى ةنار" وكنةا

خاف الان يك الحقا ،والبي تيلى واادتها كيادر ل" ح ا "
-

االتجزاه الثالزث ،ثيبة ،وصةايل نظ ة البحن ةن الطينةيانا ) ا .أل .

سااسة تحااةد الحالة الطينةيانا  ،وال خا ةاأل وةي سةير  ،والحطةا

عياهةا

الاة

" وةي

تبناهةا
(.وةي ّ
ةل النةئح

وال نةيحال ،لبكةين نةاط و ةل وو ةان لنةكانها ولينةازحال إلاهةا ةل نةاط الجةيار ،وح ةانبهف،
وتي ال نبي اتهف اإل اثا  ،تيكاةدا ليةنوح القي اة البةي نبحيةى هةا الشةع
رالعنوةان ل ةا ود ة ،لة ،الشةع

النةير  ،و ةل دون ت ااة

الطينةياني ،واعب انوةا

ةال اتجةاع عةارض وو ةيال لينظةاا

والدول .
ثالثاً :أزمة مخيم اليرموك
تيس روع االحبجاياأل كان نبيس تيثن الطينياني وتيثانع ،إلى ون انبقيت يية االحبجايةاأل

واالشبباكاأل إلى العاص

النير د ش ور طها البي تحبضل الج األكبن ل الئينال الطينياناال.

 1املر،ع الستبق ص.159-158
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إا يعببن خاف الان يك وي د ش وكبن ال خا األ الطينيانا  ،حاو يضف حيالي ثيو الطينياناال وي
سير ا.
وحةةد

البحةةيل الكباةةن ليحاةةاد الطينةةياني راألز ة النةةير

والييةةيد الطينةةياني وةةي د شة

وةةي 16

دينة ة بن  2012و ةةي ةةار وال ةةت الحكي ة ة الن ةةير الحق ةةا ونه ةةا ووع ةةت ع ةةل طن ة ة الخي ةةي ،إا وص ةةطت
طايناأل "ال ا " خاف الان يك ،ا وسطن عةل قبةل العشةناأل ةل ال ةدناال ،لبشةكل هةذع الحادثة

نعيطةا

صةةان ا إا ن ة اح وكثةةن ةةل  %80ةةل سةةكان ال خةةاف إلةةى اريةة ،،ك ةةا شة ّةكل ار ع ة الوبحةةاا "الجةةاش
النير الحن" لي خاف وي الاةيا البةالي واالشةبباك ة البنظا ةاأل الطينةيانا ال ناصةن لينظةاا النةير
الجبه الشعبا – القااد العا  ،ووياأل الصاعق ) وسنعان ا ساينأل وياأل ال عارا عيى ال خاف.
و ة د ةيل الجةاش الحةن إلةى ال خةاف اةاعت كةل ام ةال رالحطةا عيةى حاةادع .وقةد وةنض الجةةاش

النير

نذ نص

 2013حصا ار انقا عيى خاف الان يك وال خا األ القن ب

حبى امن ،ال شي ند ل ال خاف وو يخنج ن - ،ال األشخا

عيى نار ال ياد الغذايا  ،األ ن الذ تنب

ن ،،وال ن ال نب ان

وال الني  ،-ر ا وي الك الضنور األ

رحدو حن ةان حةاد وواسة النيةاق ،ر ةا وةي الةك حةدو

سي تغذي حاد ،وتعنض ال بيايدنل وا ،راسب نار لخين ال يأل .واال قا ل تعنض األهالي الباوال وةي
خاف الان يك النبهاكاأل ل وبل كباي

ووصايل ال عارا والجاش الحن ،حاو اسبيليا واحبييا ناأل

ال نةةازل ،ك ةةا ونشةةيأل يبه ة النصةةن حةةاكف إسةةئ ا  ،واعبقيةةت ناشةةيال وينةةياناال وحةةاك بهف  .وكةةان
البيير األ نز وي سن  ،2015وهي ايبااح تنظاف الدول اإلسئ ا "داعش" ل خاف الان يك و ةا تنتة

عيا.،

رابعاً :مواقف وأداء الجهات المعنية من معاناة الالجئين الفلسطينيين في سوريا
.1
داي األحدا

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
وي سير  ،اتخذأل نظ

بحااد ال خا األ ل كاو األحدا

تجاواةةا ،واسةةب ن اسةةبهدا
لببنقل ال نظ

البحن ن الطينيانا

البي تجن دا ل األرااي النير  .ان ون هذع الةدعياأل لةف تية

ال خا ةةاأل الطينةةيانا

ةةل وبةةل عناصةةن النظةةاا وال عارا ة عي ةى الن ةيا .

ةل البندنةد واالسةبنكار إلةى يةي ع ياة تب ثةل

ال خا األ الطينيانا و ا تبعنض لها ل حصار ود ار.

مجلة العلوم السياسية والقانون
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البحن ن الطينيانا وودا كنر ز ارت ،إلى د ش ثئ

ةناأل عيةى وبةناأل بباعةد

 10وب اننةن  25 -2013ةاني  5 -2013ةاني  )2014نياسة الةدكبير "زكن ةا ام ةا" عضةي اليجنة

البنطاذية وةي ا أل

) والةدكبير "وح ةد ال جةدالني" وز ةن الع ةل وةي سةيي راا هللا ،وةي حاولة

نهةا

لضة ان تحااةد ال خا ةاأل ،وتطن غهةا ةل ي اة ال نةيحال ،وتنةهال الخةنوج والةد يل ،والنة اح رإد ةال

ال ياد الغذايا وعيد سكانها إلاها .ويد اليوةد تجاواةا ةل النظةاا عكةس الةك ةل ال عةارض ،ولةف تنةطن
هةةذع ال ةةاراأل عةةل و تغااةةن عيةةى ارض الياو ة لصةةال الئينةةال الطينةةياناال وةةي سةةير ا ولةةف تنةةبي

إيقةةا

وص

ةةا تبعةةنض لهةةا ال خا ةةاأل الطينةةيانا وةةي سةةير ا و اص ة

وتهجان وحصار.

1

إن االنجةةاز ال ي ةةي

خةةاف الان ةةيك ع ةةا تبعةةنض لةة ،ةةل

لييوةةد الطينةةياني النس ة ي ةةل واةةاد نظ ة البحن ةةن ت ثةةل بيكاةةد و ةنار اليجن ة

البنطاذي ة ل نظ ة البحن ةةن الطينةةيانا والقااةةي رضةةخ ال نظ ة

ياةةين دوالر و ن كةةي شةةهن ا لطينةةياني

سير ا ياو  1500لان سير لكل وند شهن ا عيى رياو العايية  ،لكةل حبةى امن ،ووةي حةال كانةت
هذع ال ناعداأل طاد لبع

ال خا األ ،ك ا وي ح ا وحي  ،تع ّذر إد ال و

الذ ال ن ال يخض ليحصار.

2

عيناأل إلى الان يك

و شةان ناوبةين إلةى ون ا .أل  ) .لةف تقةدا لئينةال ،ةئل سةب وعةياا ةل األز ة النةير  ،ةل

هذع ال بال الشهن ال خصص سيق ناعد ل ن واحد لف تبجةاوز العشةن دوالراأل ليشةخا الياحةد،
وهةي نةاعد ه ية  ،و ثاةن ليخابة  ،وثةارأل سةخ الئينةال ،وحطةنأل هةي اةنهف واةال ال نظ ة
ووصاييها.

3

و ةةا النةةيي الطينةةيانا لةةف يخبي ة

يوطهةةا عةةل يو ة

نظ ة البحن ةةن وا ةةا يخةةا ةةا نبعةةنض لةة،

الئينةين الطينةياناين وةةي سةير ا ةةل عانةا وتهجاةةن ووبةل ،وقةد وكةةد ريةاس النةةيي الطينةيانا
عبةةا

عيةةى بةةدو الحاةةاد تجةةاع األحةةدا

البةةي ووعةةت وةةي سةةير

ؤكةةدا عيةةى بةةدو النةةي رةةالنطس ،وعةةدا

البةةد ل و ةةي الش ةةؤون الدا ياة ة أل دولة ة عنااة ة  ،ك ةةا حاول ةةت النياسة ة إية ة ان
الحكي ة النةةير وال عارا ة النةةير

تصةةل إلةةى النباجة ال نيةةي ل كةةذلك طية

ح ةةيد

باحث ةةاأل وتطاه ةةاأل ة ة

ةةل ايةةل تحااةةد ال خا ةةاأل ،إال ون هةةذع الجهةةيد وال حةةاوالأل لةةف
الةنياس عبةةا

ةةل و ةةال عةةاا األ ةةف ال بحةةد وال جب ة الةةدولي

ت كةةال الئينةةال الطينةةياناال الطةةار ل ةةل سةةير ا رةةالعيد لأل اراةةي الطينةةيانا

ةةل ةةئل الضةةغ عيةةى

 1جرك ال يبدب جر،ع سيق ذكره ص .59
 2بليتري جر،ع سيق ذكره ص.19
 3محت س جر،ع سيق ذكره ص .162
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إسةنايال لينة اح لهةةف رةالعيد  ،إال ون هةةذع البحنكةةاأل ةةل يانة

النةةيي وةةي ي اة االتجاهةةاأل ،لةةف تطية

رشكل واعل ويد وي وا حد ل عانا الئينال الطينياناال وي سير ا.
.2

1

وكالة غوث وتشغيل الالجئين

ك ا هي عييا وان األوننوا ال تبد ل عاد وي الشةؤون النااسةا ليةدول البةي تع ةل اة ل نياوهةا،

وتكبطي ر ناشد األط ان

األوننوا

األحدا

الهدو ورو تقار ن عل األوااا إلى األ ف ال بحد وك ةا نبةدو ،وةإن تطاعةل

كان ا ل نياق رسالبها العا

ووي اليوت ااتة ،كانةت تيالة

وي إ اث الئينال ،وهي تندد راالعبدا عياهف،

رالنة اح لهةا ر اولة ع يهةا رحن ة

األز النير إالّ ل ا ل هذا النااق.

ةل دون عيوةاأل ،ولةف تبحةد

عةل

و ل هذا ال نيي ننق ناوبين ون وكالة األ ةف ال بحةد إل اثة وتشةغال الئينةال الطينةياناال وةي

الشةنق األدنةى") األونةنوا (" وحةدها وةد ودأل دو ار ي يسةا و ه ةا وةي إ اثة النةازحال ةل الئينةال

الطينياناال ،اإلشار إلى إن هذع ال ناعداأل اإل اثا  ،عيى وه ابهةا ،لةف تشةكل حةئ كاواةا ل نةيلبَي
الن وح ،واوبقاد ال يوق و صدر النزق واأل ئك ،واليكالة وتحةت سةق دعةف ال ةانحال ،تقةدا لئينةال

وي سير  ،و ل دون اسبثنا وال ت اا

ال نازح و نبقن ناعداأل دور ة عاناة و الاة  ،وهةي ثةا ن

عيى الك .و كل القيل إن ناعداأل اليكال تشكل القنف األهف ّ ا نبيقاع الئينين ل إ اث  ،وا ّ ا )
ا .أل  ) .لةف تقةدا لئينةال ،سةيق نةاعد ل ةن واحةد  . 2ووةي عةاا ،2017وطيقةت األونةنوا نةدا
اسبغاث  ،إا وعينت ونها تحباج إلى  411ياين دوالر ل ويل اسبجا بها اإلننانا لألز ة النةير
و ةةي س ةةير واألردن ولبن ةةان ،وتيباة ة االحبااي ةةاأل الض ةةنور له ةةف .3.ة ة اإلش ةةار إل ةةى ون الئين ةةال

الطينياناال الذنل نييا ل سير ا راتجاع دول و نق ال تش يها والي األوننوا ،كبنكاا وو العناق ةثئ

وو رعة

الةدول األورااة  ،يجة

ون نب بعةيا رح اية اتطاواة العةاا  1951وون ينةبطادوا ةل الح اية

والخةد األ البةي تقةد ها ال طياةا العياةا لشةؤون الئينةال ) (UNHCRوعيةى الةدول البةي نةبف اليجةي

إلاها تيوان ال يجي ام ل والح اي الئز لهف ،رغ

النظن عل يايا تيطانهف.

4

 . 1ال يبدب جر،ع سيق ذكره ص.60-59
 2محت س جر،ع سيق ذكره ص .162
 3جد ع األتبرتا جر،ع ستبق.
 4جرك الدد س الفيسيلي تجممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا تاملرك األترتجبدسي، ،د اإلبست ،جر،ع سيق ذكره ص.23
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الخاتمة
الحةنل وةي سةير

يسةا ن عة ووظاعة لج اة النةير ال ،لكنهةا يسةا رالقةدر نطنة ،،ولةي رين قة

خبيطة  ،ليطينةياناال الةذنل كةانيا يعاشةين اةنهف  .وبالننةب إلةى وينةياناي سةير  ،ال يقبصةن تةد ان

خا هف عيى د ار نازلهف واانبهف ،إن ا ييال ويضا ناة ايب اعاة ركا يهةا ،وشةبكاأل ةل العئوةاأل،
ّ
ونظ ا اوبصادي وثقاوا  ،وضئ عل نةار ةياوعهف وودوارهةف ،والعةدوان الخياةن عيةى وعةناوهف ووةا هف
النااسا .
ةن ع عشةناأل آال
إن سةقي هةذا العةدد الكباةن ةل الشةهدا  ،واليجةي والنة وح الةذ يعةاني ي ّا
الئينال ،و شارك ونف كبان إلى يان ال عاراة  ،ووال الةبع لينظةاا الحةاكف ،إلةى يانة تص ّةدا

ال جب

النير رنب

تييراأل الصناا ود يل ،آتين الصناا اليايطي عا

تيةنح سةؤاال كباة ان عةل و

والعنوي وحاانا ،و ير كيها

نةبقبل ننبظةن الئينةال الطينةياناال الةذنل عاشةيا  64عا ةا وةي

سير ،،ورا ا يكبن النؤال وتصب اإليار عن ،وصع  ،حال ندرك ون اليا الطينياني العاا يعةاني

شنا

واااعا.

والطينياناين الئينين وي سير ا راتت حااتهف هدد  ،عناال لألاق ركل ونياع ،،رالبالي لف تعد

سير ا رالننب لهف كانا آ نا ،وااأل ه هف األول البحو عل كان دنل يحطظ لهف حااتهف وهذا ا دو

ال ناأل نهف لنكيل البحن نحي ال جهيل وو الن وح ارج سير  ،وعيا ،وقد راأل اليييد الطينياني وي
سةير ا هةددا وةي ظةل وز بهةا الدا ياة البةي تعاشةها ،واحاية ل عالجة

ةل نظ ة البحن ةن الطينةيانا

كينها هي ال عنا كجه سااسا  ،وع ل اليجن البي شةكيها وودا هةا ال نبناسةبان ة الةك البهدنةد  ،وقةد

وظهةنأل األز ة النةير ويةيد هةي ةال عانةا الئينةال الطينةياناال ووولي ةاأل ا.أل ) .والنةيي
الطينيانا  Kهذا ل يهة  ،و ةل يهة و ةنق تبطةاوف ظةنو

حاةاتهف ال عاشةا  ،و عظ هةف وقةد صةدر

رزو ،،وي اعهف رحاي لي ناعد .
وال ةد ةل البيكاةد ون البةد ان ال ةنه لي خةاف نةؤد

الئينال .واصن النظن عل الظنو

إلةى تطكاةك وننة

ال كةان الحااةل لقضةا

ال عاشا ال بندي وي ال خا األ ،إال ونها تبقى الشةياهد الحاة

عيى النكب وينير العةيد إلةى وينةيال ،ك ةا ون الشةباأل والبهجاةن ال ضةاع

لئينةال الطينةياناال

وإرعةادهف إلةى وواصةي األرض رحاةو يكينةين ورعةد ةا يكينةيا عةل وينةيال وو عةل دول اليةيق يشةغيهف

عل نضالهف ليعيد وي ناوي يدند تضا عياهف الخناق.
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التوصيات
إن لألز النير تبعاأل و ا

عيى الئينال الطينياناال وعيى حقهف وي العيد الذ سابقى ل

الصةناا العناةي اإلسةنايايي ،وعياة ،ال ةد ةل إرةئ وضةابهف االهب ةاا والعناية الئز ةال عيةى كةل
ال نبي األ ،واالبالي تيصي الباحث ر ا نيي :

عيى الئينال الطينياناال وي سير ا الب اا الحااد الباا وي الصةناا الةداين حالاةا عيةى

-

ال دني ون تنعى لض ان الك،

األرااي النير  ،وعيى الطصايل الطينيانا و ؤسناأل ال جب

والك راعببار ون شاركبهف وي الصناا ت ثل خالط لقياعد اليجي والقانين الدولي ،و صيصا وي

ظل الياو ال عقد لهف ،واليا القانيني الضعا
-

ل عظ هف كينهف ال يح يين يننا و دول .

عيةى الدولة النةير  ،رصةطبها الدولة ال ضةاط  ،ون تحةاوظ عيةى حاةاد الئينةال
ةل يعبةد عيةاهف وعيةى تج عةاتهف النةكانا

الطينةياناال وةي سةير ا ،وون تكطةل ح ةانبهف و عاوبة

وو ئكهةف الخاصة والعا ة  ،وون تع ةل عيةى تنةهال وصةيل وكالة األنةنوا لهةف ،ك ةا نبيية

ال عاراة ال نةيح و ةا يعةن راسةف "الجةاش الحةن " واألطة ان

عيةى

ال اداناة األ ةنق وةي سةير ا ،ون

تع ل عيى تحااد الئينال الطينياناال وي سير ا وعدا اسبخداا تج عاتهف النكنا و اكل ليقبال.

انور تشكال هان وطنا عياا ل وعضا وي اليجن البنطاذي  ،تكين لها ا بةداداتها

-

وي سير
ووا
-

ل

ثيي الطصايل ،والناشيال وي ال جب

ي ع ل لها.

ال حيي لبحو ال يطاأل الناشن عل األز ،

عيةى الةدول ال ضةاط اسةبقبال الئينةال الطينةياناال ةل سةير ا عيةى ةنار رةاوي

الئينةال  ،وتةيون لهةف االحباايةاأل والخةد األ الضةنور البةي كطيبهةا االتطاوةاأل وال ياثاة الدولاة
 ،وتيوان الح اي لهف ،وون ت بن ت ا ا عل طندهف وو احبجازهف رصير وشب ،راالعبقال.

ال ي

-

عيةى القاةاد الطينةيانا  ،وعيةى األ ةا نظ ة البحن ةن الطينةيانا  ،البةد ل لةدق

حكي ةاأل دول تنكاةا واألردن و صةن ولبنةان و انهةا ليوة
والب اا اد الطينياناال الئينال ،وااتخاا ياو
نبيو .
-

سااسةاأل اإل ةئق والةند واالحبجةاز

صن ح وع يا

ا يجن

ل انبهاكاأل ان

عيةى وكالة األ ةف ال بحةد لغةي وتشةغال الئينةال الطينةياناال "األونةنوا" ون تع ةل

عيى ضاعط يهدها ال قدر ،والضغ عال اا ل ويل تيوان الدعف الكةاوي لهةا ر ةا نؤهيهةا ليقاةاا
مجلة العلوم السياسية والقانون
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يايباتها اتجاع الئينال الطينةياناال وةي سةير ا وو الةذ وةنوا إلةى لبنةان واألردن ال سةا ا تطعاةل
ننا

-

الح اي وتيوان اإلنيا والغذا  ،ودو اإليجاراأل الئز لنكنهف.
نبيية

عيةى ال جب ة الةدولي ون يقةيا ةدورع ال نةي رة ،،بةي ال ال نةاعداأل الئز ة

والكاواة لصةين ك ان ة الئينةال وةي سةير ا ووةي الشةباأل ودعةف صة يدهف ،,وتةيوان الةدعف ال ةالي
واإل ةاثي الةئزا لكةل ةل األونةنوا ،والةدول ال جةاور لنةير ا والبةي تنةبقبل الئينةال الطينةياناال

واهةا ،ك ةا عيةى ال جب ة الةدولي الضةغ عيةى إسةنايال ةل ويةل االلبة اا رةالقنار  194وعةيد
الئينال الطينياناال إلى ديارهف .
-

نبحبف عيى النيي الطينيانا إعاد طنح وضا الئينال كقضا واحد  ،وعدا تطي ت

الطنص ليضغ عيى اسةنايال وال جب ة الةدولي لبيباة وة انراأل األ ةف ال بحةد ووةي قةد ها القةنار
194والقااي رعيد الئينال الطينياناال إلى وناهف و دنهف البي هجنوا نها.

تيسةاس صةندوق وطنةي ةا رالحالة الطينةيانا وةي سةير  ،ت ّيلة ،الةدول العنااة
والجهةاأل ال انحة  ،وتةدننع هانة وطناة ولجةان ا بصةا  ،ةل وصةحال الكطةا والشخصةااأل

ال عنوو ن اهبها ونظاو كطها ،رعادا عل و
ح اا وو تنظا ا .
-

إيجاد آلا ل بارع

حارا  ،واعادا عةل و عصةبا ونةي وو يهي ة وو

نب ن ليبحو وي حل سي ي ل خاف الان يك ،يقيد إلى إ ئي ،ل

ال نيحال ،وريةيا سةكان ،إلاة ،واسةبعادت ،األ ةل واأل ةان ،واة ان تحااةدع ،هةي واةاوي ال خا ةاأل،
ووب

يطاأل إعاد اإلع ار والبعي
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اغراجع
أو ً :الكريب العربي
بوت

" الالجئططون الفلسطططينيون" ( ،ترمج ه لليههت يههت،ش ااههرس ه د ،ال  ،ههن -جيظم ه البرريههر الفيسههيليل

ا سههلي  ،ه
.1999

كلت جت،د "اثر اغريايفا يف سوراي ىلس فلسطي سوراي وليسية السيسسي " ،املرك الفيسيلي ألحبهت السلتسهت
تالدراست اإلسرتاتلجل – جسترا رام هللا .2013
-

فخه ههر اله ههديو يدسه ههز ت يه ههدا ،يدسه ههز "الالجئط ططون الفلسط طططينيون يف اان ط ط السط ططورة " جركه ه راسه ههت ارملدريه ه

الدة،رارل فربست .2013
اثنيسَ :الايوراي
الدتلل -بوت
.2012
-

.2015

الربغد ،،مه ء "الالجئون الفلسطينيون يف سوراي :أزمطس داخليط وخطذ ن دويل" جميه جهدار مهد  21جيظمه الدفهد
.2014
ايدب ضلتء " الالجئون الفلسطينيون يف سورة " ،جمي الدد س الدد  47بلت م فرباير . 2012
بليهتري بضهت  " ،الفلسططينيون يف سطورة بطني الثطورة والقلطق" ،جميه الدراسهت
بهدتا ،ميه" ،،واقطع الالجئطني الفلسططينيني يف سطورة حتط

-

الفيسهيليل مهد 91

بهوت

الريشطرة"" ،جميه الدهد س الدهد  61بلهت هم جهترس

يب ر،ت "الفلسطينيون يف سوراي :نكب مريوايدة يف ظط األزمط السطورة " ،جميه الدهد س الدهد  57بلهت هم جهترس

. 2014
-

يدا ،حممد حممهد " ،معسية الالجئطني الفلسططينيني يف سطوراي وتطاياىيس األزمط ىلطس حطق العطودة" ،جميه الدهد س الدهد
يسمرب .2013

 55بلت م

يهدا ،يدسهز ت الديه ،إبهراهلم " الالجئطون الفلسططينيون يف اانط السطورة  :حمططس وإحصطس ا " ،جميه الدراسهت
الفيسيليل الدد . 2015 103

محت س جدبصم
بوت . 2015
-

"الالجئون الفلسطينيون يف سوراي :الواقع وا حريمس

" جمي الدراست الفيسيليل

حيف ،ستري  "،الفلسطينيون يف سوراي وىملي السالم" ،جمي الدراست الفيسيليل مد  28بوت

الدد 104
.1996

-

حسو حين" ،خمي سسةرب سييت يف األردن :جتسياي لليأس الذ ةعيشه الالجئون الفلسطينيون والوضع القسنوين العسئ

-

جستمدس ت،دى ت مي ،متء " ،سسةرب سييت :جمريمع منسي" ،جمي الدد س الدد  55بلت م يسمرب 2013

الذ انريهوا إليه" جمي الدد س الدد  61بلت م جترس .2015
 -46بوت
-

بوت

-

السلي ،بيل حممد
. 2001

"الالجئون الفلسطينيون يف سورة  :معطيس أسسسي " جميه الدراسهت الفيسهيليل

الدهد 45

السلي ،بيل حممد  " ،فلسطينيو سورة وتراجياياي اللوو والنوو القسر " ،جمي الدراست الفيسيليل الدد 97

. 2014

سيلمت، ،تبر " الفلسطينيون يف سوراي :بيسي وشهسدا
الد س بضت

مجلة العلوم السياسية والقانون
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الدد .1994 20

"حقوق الالجئني الفلسطينيني يف الايول العربي " ،جمي الدد س الدد  55بلت م يسمرب .2013
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السطورة "  ،جميه الدهد س
فريبش، ،هتمسن " يف مواجهط اإلططسر الطايويل اخلطسص ابلالجئطني الفلسططينيني يف ضطو األزمط ّ
الدد  61بلت م جترس .2015
اثلثسً :الايراسس والريقسرةر
جممدم الدم جو ا ،فيسيلي سدرا " فيسهيليلد سهدرا تاألبهداب املغي،ه الب،ريهر اليصهز سهيدي امللهداض حهد اتضهت
فيسههيلي سههدرا ه الفههرتس املمبههدس جههو ههد  2016حهههن يتيه يسههمرب "( 2016جتريههر إبهراهلم الديهه ،ت رههتر محههد ش ليههد ،جههترس
.2017
جيدر هشتم "ال  ،د ،الفيسيليلد ،يف سدري :اليكي الثتبل " جؤسس الدراست الفيسيليل بوت .2015
جركه ال يبدبه ليدراسههت تاالسبشههترا "تا ههع ال  ،ههن الفيسههيليلن يف سههدرا  "2015-2011ت،ريههر جديدجههت بههوت
.2015
جركه الدههد س الفيسههيلي تجممدمه الدمه جههو ا،ه فيسههيلي سههدرا تاملركه األترتجبدسههي، ،ههد اإلبسههت ،راسه
بديدا" ،ا متي ال،تبدبل ل  ،ن الفيسيليلن يف سدرا (جترس  -2011فرباير 2013ش " ،يلز ابري .2013

ت ه

رابعسً:اغواقع ا لكرتوني

-

جد ه ه ه ه ه ه ه ه ههع تكتله ه ه ه ه ه ه ه ه ه غه ه ه ه ه ه ه ه ه ههد تتشه ه ه ه ه ه ه ه ه ههغل ال  ،ه ه ه ه ه ه ه ه ههن-األتبه ه ه ه ه ه ههرتا "األزم ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط يف سط ط ط ط ط ط ط ط ط ططوراي" 9 ،ييه ه ه ه ه ه ههتير 2017

https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis
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الحقوق المالية للموظف العام في ضوء قانون الموارد البشرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني

public servant in the light of the law of human resources in the (United Arab Emirates) and the
Palestinian Civil Service Law

عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم
hammamali986@yahoo.com

امللخص ابللغة العربية
هتدف دراستنا إىل تسليط الضوء على احلقوق املالية للموظف العام يف ضوء قانون املوارد البشرية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة وقانون اخلدمة املدنية الفلسطيين ،ورصد التغريات اليت طرأت على هذا القانون ومن خالل الرواتب األساسية و
البدالت والعالوات اليت حيصل عليها املوظف أثناء سنوات خدمته ،ومن الواضح توسع املشرع اإلمارايت يف تعريفه للراتب
حيث مل يقتصر على الراتب فحسب وإمنا أضاف إليه العالوات والبدالت ،بينما اقتصر املشرع الفلسطيين يف تعريفه للراتب
على الراتب األساسي فقط .كما توصل الباحث إىل أن املرتب الذي يتقاضاه املوظف العام يرتبط ابخلدمة الفعلية ال ابلوظيفة.
الكلمات املفتاحية:
املوظف العام ،احلقوق املالية ،قانون املوارد البشرية ،قانون اخلدمة املدنية ،الراتب
Abstract.
Our study aims to highlight the financial rights of public servant in the light of the
law of human resources in the (United Arab Emirates) and the Palestinian Civil Service
Law, And monitoring the changes in the law and through the basic salaries and allowances
and bonuses earned by the employee during the years of his service. Obviously, the United
Arab Emirates legislature expanded the definition of salary where not only salary, but
added bonuses and allowances, while the Palestinian legislator IFRSs in its definition of
the salary on the basic salary only. The researcher also reached out to the public
employee's salary is linked to the actual service does not function.
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مقدمة:
من المعروف أن الدولة تتكون من مؤسسات وهيئات لتحقيق أهدافها وضمان سير
أعمالها ،إال أنها ال تستطيع تنفيذ أعمالها بنفسها وال يمكنها القيام بأدوارها إال بوجود أشخاص

موظفين لتنفيذ أعمالها والقيام فيها على أكمل وجه ،ويسمى الموظف التابع للدولة ومؤسساتها

بالموظف العام ،وهو على قدر كبير من األهمية بغض النظر عن طبيعة عمله أو مسماه
الوظيفي ،وسواء كان من كبار الموظفين أو من الموظفين الصغار ،وذلك نظ اًر لألعمال التي
يقوم بها من خالل المهام الموكلة إليه.

ويتوقف تقدم أية دولة ونجاحها إلى حد كبير على مدى نجاح الموظفين فيها ،ويقاس

مدى رقي الدولة وتحضرها بمدى مستوى موظفيها من حيث الكفاءة والعلم والمستوى اإلداري
والثقافي لهم ،لذلك فقد نصت أغلب الدول في دساتيرها على أن الوظائف العامة حقاً للموظفين،
يطبق على قدم المساواة ،و ذلك بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي حمل في طياته

التأكيد على حق التوظيف والمساواة في تولي الوظائف العامة بين األشخاص تبعاً لقدراتهم ودون
تمييز بينهم لغير كفاءتهم.

ويعد قانون الموارد البشرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقانون الخدمة المدنية في

دولة فلسطين بمثابة وسيلة للحفاظ على حقوق الموظف المالية من رواتب وعالوات ،وبموجب

ذلك يصبح الموظف العام الركن األساسي لقيام الوظيفة العامة ألنه هو الذي يتولى القيام بهذه

الوظائف ،وبذلك فإن الموظف العام هو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة

مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة

تلك الوظيفة أو مسماها.
أهمية الدراسة

تطور دور الدولة في العصر الحديث تطو اًر كبي اًر ،وازداد عدد الموظفين زيادة كبيرة حتى
أصبح يعد في كثير من بالد العالم بالماليين وبات الموظفون يمثلون نسبة غير قليلة من سكان
كل دولة ويرجع ذلك إلى اتساع وظائف الدولة والتي أصبحت تمتد وتشمل كثي اًر من الخدمات

العامة في مختلف الميادين سعياً لتطوير المجتمع وتحقيق آماله في الكفاية والعدل ووفاء
بالحقوق االجتماعية واالقتصادية .
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لذلك تبرز أهمية هذه الدراسة بأنها من أحد الدراسات التي ألقت الضوء على الحقوق

المالية للموظف العام (الرواتب والعالوات) في قانون الموارد البشرية في دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،وقانون الخدمة المدنية في دولة فلسطين.
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الحقوق المالية للموظف العام ( الرواتب والعالوات) التي

منحه إياها قانون الموارد البشرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقانون الخدمة المدنية في
دولة فلسطين ،وذلك من خالل تسليط الضوء على حق الموظف العام في الحصول على الراتب،

وشروط استحقاقه للراتب ،وكيفية تحديد الراتب ،ومدى الحماية القانونية للراتب ،وتوضيح

الحاالت االستثنائية التي بموجبها يتم خصم جزء من الراتب ،وتوضيح العالوات التي يحصل
عليها الموظف العام وكيفية استحقاقها.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 هل يختلف مفهوم الراتب في قانون الموارد البشرية لدولة اإلمارات عن مفهومه في قانون الخدمة

المدنية لدولة فلسطين ،وهل المرتب الذي يتقاضاه الموظف العام حق له مقابل الوظيفة أو أنه
مرهون بالخدمة الفعلية التي يقوم فيها؟.

 ما هي شروط استحقاق الموظف العام للراتب؟

 كيف يتم تحديد الراتب في ظل قانون الموارد البشرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وكيف
يتم تحديده في قانون الخدمة المدنية في دولة فلسطين؟.

 ما مدى الحماية القانونية للراتب الذي يتقاضاه الموظف العام؟.
 ما هي االستثناءات التي يتم بموجبها خصم على الراتب الذي يتقاضاه الموظف العام؟.

 ما هي أوجه االختالف والتشابه في العالوات التي يحصل عليها الموظف العام في ظل قانون
الموارد البشرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفي قانون الخدمة المدنية في دولة فلسطين؟.
منهجية الدراسة

إن المنهج المتبع فيه هو المنهج التحليلي؛

بهدف بيان حقائق األمور من خالل

االستعانة بقانون الموارد البشرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقانون الخدمة المدنية

الفلسطيني ،كما استخدم الباحث المنهج المقارن لتوضيح أوجه االختالف والتشابه بين القانونين

فيما يخص الحقوق المالية للموظف العام.

تقسيم الدراسة

المبحث األول :الحقوق المالية للموظف العام ( الراتب).
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المبحث الثاني :الحقوق المالية للموظف العام ( العالوات).

المبحث األول:الحقوق المالية للموظف العام "الراتب"

ال ريب أن أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف هي الحقوق المالية باعتبار وظيفتها
االجتماعية والمهنية ،فهي من ناحية تجعل الموظف يطمئن على مستقبله المعيشي ،ومن ناحية

ثانية تحفزه على األداء الجيد وتطوير مهاراته ،لذلك فإن المساس بها دون مراعاة الضمانات التي
يقررها القانون لفائدة الموظف ،يعد انتقاصا من وضعه القانوني ومركزه المالي ،وبالتالي إخالل
بالتزامات اإلدارة إزاء الموظف.

1

يتعين على السلطة اإلدارية أن تؤمن حصول الموظف على حقوقه التي حددها له

القانون ،ومن المنطقي أن يقوم بوظيفته وهو مطمئن وآمن من أية مسؤولية تفوق االختصاصات
المحددة لوظيفته ولمركزه الوظيفي .وبما إن مركز الموظف العام هو مركز تنظيمي تحدده

القوانين واللوائح .فإنه ينتج عن ذلك أن للموظف حقوقاً وواجبات ،تحددها قواعد عامة آمرة،
تطبق بطريقة موحدة ومتساوية ،بالنسبة لكافة الموظفين ،وال يجوز لإلدارة االتفاق مع الموظف

على مخالفتها.

2

يقابل االلتزامات الملقاة على عاتق الموظف العام والتي تختلف عن تلك المقررة للعاملين

في القطاع الخاص مجموعة من الحقوق والضمانات تزيد عن تلك المقررة في قانون العمل،
ويتعلق األمر بالراتب األساسي والعالوات التي يشتمل عليها والتي تتطور بصورة مستمرة.

3

المطلب األول:حق الموظف العام في الراتب في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون
الخدمة المدنية الفلسطيني
مفهوم الراتب في دولة اإلمارات :المقابل المالي الذي يتقاضاه الموظف من ميزانية الدولة بشكل

دوري ومنتظم (كل شهر بصفة عامة) نظير ما يؤديه من أعمال ومهام أثناء خدمته حسب درجته

الوظيفية.

4

 1د .هالة عبد احلميد شعت ،أصول القانون اإلداري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل سنة 2013م،
ص .208
 2د .أعاد علي احلمود القيسي ،الوجيز يف القانون اإلداري -دراسة مقارنة ،مطبعة الفجرية الوطنية ،الطبعة الثالثة سنة 2008م ،ص .211
 3د .عدانن عمرو ،مبادئ القانون اإلداري ،وسائل تنفيذ النشاط اإلداري ،بدون دار نشر ،سنة  ،2015ص .226
 4د .موسى مصطفى شحادة ،الوظيفة العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل سنة 2012م،
ص.166
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وقد عرف المشرع اإلماراتي في المادة رقم ( )1من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )9لسنة

2011م الراتب اإلجمالي" :بأنه الراتب األساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من
عالوات وبدالت".

حيث نجد أن قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2012م في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم

بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية قد فرق في
المادة رقم ( )1بين الراتب األساسي والراتب اإلجمالي ،حيث جاء فيه.
أ -أن الراتب األساسي :هو الراتب المقرر لبداية مربوط الدرجة الوظيفية وما يط أر عليه من
زيادات.
ب -أن الراتب اإلجمالي :هو الراتب األساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من عالوات
وبدالت.

1

كما يستحق الموظف الراتب عند التعيين وفقاً لنص المادة ( )22من الالئحة التنفيذية لقانون

الموارد البشرية في الحكومة االتحادية ،حيث يمنح الموظف عند تعيينه الراتب األساسي لبداية
مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها الوارد بجدول الرواتب ،ويستحق الموظف راتبه من تاريخ

مباشرته الفعلية للوظيفة.

2

مفهوم الراتب في القانون الفلسطيني :قد عرفت المادة األولى من قانون الخدمة المدنية

الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2005م الراتب :بأنه الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه الموظف
ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ،وال يشمل العالوات أو البدالت من أي نوع

كانت.

3

والمرتب " الراتب" حق للموظف غير مستمد من الوظيفة وحدها بل على ما يؤديه الموظف فعالً
4
عن عمله ،فالمرتب مرهون بقيام الموظف بعمله فهو يرتبط بالخدمة الفعلية ال بالوظيفة.
 1الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،قرار جملس الوزراء رقم ( )13لسنة 2012م يف شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم
بقانون احتادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته.
 2املرجع السابق.
 3قانون رقم ( )4لسنة 2005م بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1998م ،املرجع السابق.
 4د .نبيلة عبد احلليم كامل ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية 1996م ،ص .234
*نظراً لألوضاع السياسية الراهنة ولسبب عدم اكتمال النصاب القانوين للمصادقة على هذه التعديالت لوجود عدد غري قليل من أعضاء اجمللس
التشريعي الفلسطيين رهن االعتقال يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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يرى الباحث من خالل التعاريف السابقة أن المشرع اإلماراتي أحسن في الصياغة وفي داللة

األلفاظ والعبارات بوضوح ،كما أنه توسع في تعريف الراتب مضافاً إليه العالوات والبدالت ،بينما
في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني عرف الراتب دون أن يشمل العالوات أو البدالت من أي
نوع كانت ،وهذا يدل على أن المشرع الفلسطيني قد ضيق في النص القانوني للتعريف بالراتب،
فكان من باب أولى أن يتوسع المشرع الفلسطيني في نطاق النص ليشمل التعريف الراتب

والعالوات والبدالت كما هو الحال في قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية في دولة

اإلمارات العربية ،وذلك لهذه العالوات والبدالت من أهمية بالغة للموظف العام لتحسين مستواه

المعيشي في ظل غالء المعيشة الذي يتكبده الموظف العام في دولة فلسطين.
علماً بأن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لم يط أر عليه أي تعديل أو تغير منذ صدوره فيما
يتعلق

بمصطلح الراتب ليشمل العالوات والبدالت ،وذلك بسبب غياب المجلس التشريعي

الفلسطيني عن االنعقاد بصورة متكاملة منذ عام 2006م حتى يومنا هذا ،كما لم يصدر أي قرار
من مجلس الوزراء الفلسطيني إلعادة النظر في صياغة النص القانوني والتوسع في مصطلح

الراتب ليشمل العالوات والبدالت.

المطلب الثاني:شروط استحقاق الراتب في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون الخدمة
المدنية الفلسطيني
يجب توافر عديد من الشروط الستحقاق الموظف لراتبه وهي على النحو اآلتي:
 .1صدور قرار تعيين للموظف من السلطة المختصة بالتعيين ومباشرة الموظف الفعلية

لوظيفته 1.وهذا ما قررته المادة  22من الالئحة التنفيذية رقم ( )13لسنة 2012م للمرسوم
بقانون رقم ( )11لسنة  2008م بأن ( يمنح الموظف عند تعيينه الراتب األساسي لبداية مربوط

الدرجة الوظيفية المعين عليها الوارد بجدول الرواتب ،ويستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته

الفعلية للوظيفة).

2

 .2استمرار العالقة الوظيفية التنظيمية بين الموظف واإلدارة ،بمعنى أن ال يكون الموظف قد
استقال أو أحيل إلى التقاعد أو انتهت خدمته ألي سبب من األسباب.

 1د .موسى مصطفى شحادة ،املرجع السابق ،ص .170
 2الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،املرجع السابق.
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 .3عدم صدور قرار من السلطات المختصة بحرمان الموظف من راتبه أو جزء منه لسبب
قانوني كصدور قرار المحكمة بخصم جزء من راتب الموظف المقرر كنفقة لزوجته رغم مباشرة

الموظف لوظيفته واستمرار العالقة بينه وبين الدولة.

1

يرى الباحث أن هذه الشروط تعتبر قاعدة عامة في كل من القانونين اإلماراتي والفلسطيني حيث
يتبين أن استحقاق الموظف لراتبه يكون من تاريخ مباشرته للوظيفة الفعلية ،ويكون بقرار من

السلطة المختصة بالتعيين ،فيستحق الموظف راتبه من خالل العالقة الوظيفية التنظيمية بين
الموظف واإلدارة ،أي مباشرة وظيفته واستمرارها بشكل منتظم.
المطلب الثالث:تحديد المرتب "الراتب" في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون الخدمة
المدنية الفلسطيني
في دولة اإلمارات:

يتم تحديد الراتب اإلجمالي لكل وظيفة عامة في و ازرات الدولة المختلفة ،وفقاً لما تقرره المادة
( )20من قانون الموارد البشرية االتحادي ،المعدلة بالقانون رقم ( )9لسنة 2001م عن طريق
بناء على اقتراح هيئة الموارد
جداول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من مجلس الوزراء ً
البشرية وفقاً لألسس التالية:
أ -يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة.
ب -يكون للوظائف مساران ،يسمى األول "المسار اإلداري" ويسمى الثاني "المسار المهني أو
الفني" ويكون لكل منهما تصنيف خاص حسب نوع الوظيفة.

ج -اعتماد الراتب اإلجمالي.

2

كما يتم ت حديد الحد األدنى للراتب الموظف المواطن وذلك ما نصت عليه المادة ( )21من قانون
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية على:
"يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد األدنى للراتب اإلجمالي للموظفين المواطنين على أن يعاد

النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك".

3

 1د .موسى مصطفى شحادة ،املرجع السابق ،ص .170
 2قانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،املرجع السابق.
 3املرجع السابق.
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في دولة فلسطين:
بينما يتحدد الراتب األساسي في قانون رقم ( )4لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم
( )4لسنة 1998م على النحو التالي:
قسم المشرع الفلسطيني الموظفين إلى خمس فئات باإلضافة إلى الفئة الخاصة والفئة العليا،

وتحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي الوظائف وفقاً للدرجة الوظيفية الواردة في قرار
التعيين وفقاً ألحكام القانون ،كما تم شرح هذه الفئات بالتفصيل في سلم الرواتب في المالحق.
الفئة الخاصة :تشمل هذه الفئة على رؤساء الدوائر الحكومية الذين يعينون بدرجة وزير كرئيس
ديوان الرقابة المالية واإلدارية ورئيس ديوان الموظفين العام ورئيس سلطة المياه ورئيس هيئة

الشؤون المدنية ورئيس سلطة األراضي ،ويتقاضى هؤالء مرتب ثابت كالوزراء حيث ال فرق بين
وزير قديم يدخل الو ازرة ألول مرة ،كما ال ينظر إلى مؤهالتهم العلمية أو ندرة تخصص أي منهم،

وذلك ألن التعيين في هذه الفئة يدخل ضمن نطاق التعيينات السياسية التي يسعى رئيس الدولة
من خاللها مراعاة االعتبارات السياسية واالجتماعية واإلقليمية السائدة في الدولة كمثيل األحزاب

السياسية في المجلس التشريعي في الحكومة ،والتوزيع الطبقي واإلقليمي للمسئولين وذلك حسب
متطلبات كل مرحلة سياسية من المراحل التي تمر بها الدولة.
الفئة العليا :يدخل ضمن نطاق هذه الفئة الموظفين الذين يباشرون الوظائف التخطيطية والرقابية
العليا ،ويشرفون على تحديد أهداف الدوائر الحكومية في مجاالت اختصاصها ،ويقومون بوضع
الخطط والبرامج واتخاذ الق اررات واإلجراءات الالزمة لتنفيذها.

الفئة األولى :وتشمل هذه الفئة كل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن لديهم مؤهالت علمية
وخبرات عملية قانونية وإدارية.

الفئة الثانية :وتشمل الموظفون الذين لديهم مؤهالت تخصصية في المهن الطبية والهندسية
واإلدارية والقانونية والمالية والمحاسبية واالجتماعية والثقافية والتربوية ،وتضم هذه الفئة موظفي

الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة ،ويتم اختيارهم من بين األشخاص

المتوفرين على مهارات إدارية وقيادية وذلك لشغل وظائف إدارية وإشرافية متوسطة كرؤساء

األقسام والشعب والوحدات اإلدارية.
الفئة الثالثة :وتشمل هذه الفئة الموظفون ذوو التخصص الفني والكتابي وأعمال السكرتارية من
كتابة ومراسالت وطباعة وحفظ وثائق وغيرها.
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الفئة الرابعة :وتشمل هذه الفئة الموظفين ذوي االختصاصات الحرفية في مجاالت التشغيل
والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية ومحطات القوى وغيرها.

الفئة الخامسة :وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم.1
يرى الباحث من خالل ما أورده قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية فيما يتعلق بتحديد
الراتب اإلجمالي لكل وظيفة أن الراتب مرتبط بالوظيفة التي يشغلها الموظف في مؤسسات الدولة

وهذا من البديهي أن جعل المشرع في نصه القانوني التدرج في السلم الوظيفي حسب الفئة
المصنفة للموظف ،فكلما زادت الدرجة الوظيفية زاد معدل الدخل للموظف بزيادة الراتب ،وهذا في

رأي الباحث يبين أن المشرع قد جعل النص كقاعدة عامة لجميع الموظفين في الدولة بالتسلسل

الوظيفي مع الراتب اإلجمالي.
في حين نرى أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني حدد الراتب لكل وظيفة حسب فئتها

ودرجتها ،مرتبطاً بذلك من تاريخ شغلها ألول مرة ،بل يعتد بجملة اعتبارات أخرى خاصة بمكانة
الوظيفة االجتماعية والمظاهر التي يحتاجها الموظف.

كما يرى الباحث أن أغلب التشريعات قد حددت الراتب بمقتضى السلم الوظيفي وهو ما يعرف (
بجدول الدرجات والرواتب) مع األخذ باالعتبار اختالف الراتب من دولة إلى دولة حسب

مقتضيات مستوى المعيشة ومقدار دخل األفراد فيها.

وفي كال القانونين نجد أن المشرع قد حدد الراتب وفقاً للسلم الوظيفي في كل دولة ،وكما يحدد

الحد األدنى للراتب ،تاركاً لمجلس الوزراء إعادة النظر في جدول الرواتب كلما اقتضت الضرورة

ذلك.

وبالرغم من اختالف صياغة األلفاظ والعبارات إال أننا نجد المفهوم القانوني في المواد سالفة
الذكر يشير إلى مبدأ موحد وهو ربط الراتب بالدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف وحسب

الفئات والتصنيفات التي أوردها جدول درجات ورواتب الموظفين لكل دولة.
كما يجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في جدول الرواتب والعالوات كلما اقتضت الضرورة ذلك

في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة واإلمكانيات المالية للدولة وتقديم االقتراحات بشأنهما

إلى مجلس التشريعي للمصادقة عليه.

1

 1د .عدانن عمرو .املرجع السابق ،ص  .228 -227مشار إليه املادة رقم (  )9من القانون واجلدول رقم (  )1امللحق ابلقانون واملعدل عام
2005م.
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المطلب الرابع:الحماية القانونية للراتب في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون الخدمة
المدنية الفلسطيني
أن المرتب حق مكتسب للموظف ال يمكن أن يخضع ألي تغيير أو تعديل إال في األحوال التي

ينص عليها القانون ،فإنه مع ذلك يمكن لإلدارة ،عند االقتضاء وفي أي وقت تشاء ،مراجعة

نظام األجور بتعديل قيمة المرتبات دون أن يمنح ذلك أي حق للموظف باالحتجاج عليها بدعوى

وجود حق مكتسب ،طالما أن هذه المراجعة والتغيير تكتسي أيضاً صبغة عامة ومجردة ،وما دام

الموظف يوجد دائماً في وضعية نظامية إزاء اإلدارة ،التي تنسحب فيما تنسحب عليه ،على
مركزه تجاه مرتبه الذي ال يعدو أن يكون مرك اًز نظامياً عليه .والقاعدة العامة :تقتضي أن المرتب
يصرف للموظف مقابل العمل الذي ينجزه لصالح الدولة طبقاً ألحكام النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري العمل بها والتي تربط استحقاق المرتب بقيام العالقة الوظيفية بين الموظف

واإلدارة.

2

وقد خص المشرع المرتب بحماية خاصة ،فال يمكن لإلدارة أن تجري أية اقتطاعات أو حجز

على مرتب الموظف إال في األحوال التي ينص عليها القانون ،وذلك لما للمرتب من وظيفة
اجتماعية تتمثل في كونه المورد األساسي للموظف في معيشته ،ووسيلته لمواجهة تكاليف وأعباء

الحياة .ويتعرض مرتب الموظف إلى خصم كلي أو جزئي إما نتيجة ألحكام القانون ،وإما
بمقتضى إرادة الموظف ،أو نتيجة حكم قضائي.

3

نظ اًر ألهمية الراتب في حياة الموظف العام باعتباره الوسيلة التي يعتمد عليها هو وأسرته تحمي

تشريعات الوظيفة العامة عادة راتب الموظف من الحجز إال بأمر من الجهة المختصة وغالباً ما
تكون السلطة القضائية وذلك:
وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء المختص ،وخاصة القضاء الشرعي في قضايا النفقة لمن
ً .1
تجب لهم النفقة شرعاً كالزوجة والوالدين.
 1دليل املوظف العام .مركز امليزان حلقوق اإلنسان وديوان املوظفني ،الطبعة الثانية2007 ،م ،ص .15
 2د .هالة عبد احلميد شعت ،املرجع السابق ،ص  .211-210مشار إليه ،الدكتور جورجي شفيق ساري ،املبادئ العامة للقانون اإلداري ،دار
النهضة العربية ،2004 ،ص  527وما بعدها .غازي كرم ،القانون اإلداري ،اآلفاق املشرقة انشرون ،2010،ص  99وما بعدها .الدكتور ماجد
راغب احللو ،القانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص  .300الدكتور أعاد محود ،الوجيز ابلقانون اإلداري ،مرجع سابق ،ص .180
 3د .هالة عبد احلميد شعت  ،املرجع السابق ،ص .212
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 .2أو لسداد ما يكون مطلوباً منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو السترداد ما يكون

قد صرف له بغير وجه حق.

وفي كل األحوال ال يجوز أن يزيد ما يخصم من راتب الموظف في هاتين الحالتين عن ربع

الراتب اإلجمالي ،وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة.

1

يرى الباحث أن المشرع كفل حماية الراتب للموظف العام في كل من القانونين وال شك بأن أغلب
القوانين حرصت على حماية المرتب الذي يتقاضاه الموظف ،وذلك لما له من أهمية بالغة لدى

الموظف في حياته المعيشية.
فقد كفلت جميع النصوص التشريعية والتنظيمية حماية الراتب ولم تسمح باالقتطاع والخصم

الكلي أو الجزئي فيه إال بمقتضى أحكام القانون وفي الظروف االستثنائية كالنفقة ويكون بمقدار
ال يتجاوز عن ربع الراتب اإلجمالي فقط.

وتعتبر المنازعات الخاصة بالرواتب من اختصاص محكمة العدل العليا حيث تشملها الرقابة
القضائية لضمان حماية هذا الحق المالي للموظف من االعتداء عليه ،أياً كانت الوسيلة إلغاء أو
تخفيضاً أو إيقافاً.

2

المطلب الخامس:االستثناءات على خصم الراتب في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون
الخدمة المدنية الفلسطيني
تنص تشريعات الوظيفة العامة على عدم جواز الحجز على راتب الموظف العام إال بأمر من

الجهة المختصة نظاماً بتوقيع الحجز على أموال المدنيين ،وأن ال يتجاوز المقدار المحجوز كل

شهر ثلث أو ربع صافي الراتب الشهري ،وذلك للوفاء بدين مستحق للدولة أو للجهة اإلدارية
التابع لها الموظف (كبدل انتقال خطأ ،أو أضرار لحقت بالدولة نتيجة لخطأ الموظف) أو للوفاء

بنفقة محكوم بها من القضاء.

3

ومن هذه االستثناءات التي نصت عليها القوانين في كل من دولة اإلمارات ودولة فلسطين ما
يلي:

 1د .موسى مصطفى شحادة ،املرجع السابق ،ص .171-170
 2د .نواف كنعان ،القانون اإلداري ،الكتاب الثاين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع لسنة 2005م ،ص .115
 3د .نواف كنعان ،اخلدمة املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل 2008م ،ص .107
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في دولة اإلمارات :نصت المادة رقم  9/247من قانون اإلجراءات المدنية رقم ( )11لسنة

1992م على أنه "مع عدم اإلخالل بما ينص عليه أي قانون آخر ،ال يجوز الحجز على ما
يأتي" ومنها الفقرة رقم ( )9األجور والرواتب إال بقدر الربع من األجر أو الراتب األساسي وعند

التزاحم تكون األولوية لدين النفقة.

1

في دولة فلسطين

نصت المادة رقم  12/268من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة

2001م على أنه" :تستثنى األموال التالية من الحجز" ومنها الفقرة رقم ( )12ما زاد على ربع
رواتب الموظفين وأجور العمال.

2

في دولة اإلمارات

نصت المادة  96من قانون الخدمة المدنية في الحكومة االتحادية رقم ( )21لسنة 2001م على
أنه" :ال يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة األداء من الحكومة للموظف بأية

صفة كانت إال وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً منه للحكومة سواء
لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو السترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق.
وال يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في هاتين الحالتين على ربع راتبه اإلجمالي .وعند

التزاحم تكون األولوية لدين النفقة.

3

في دولة فلسطين

نصت المادة  51من قانون التنفيذ رقم ( )23لسنة 2005م على أنه" :ال يجوز الحجز على

األجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن عالوات وبدالت وما يستحق من معاشات ومكافآت أو

ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إال بمقدار الربع ،وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون
النفقة المقررة أولوية في االستيفاء".

4

 1قانون اإلجراءات املدنية رقم ( )11لسنة 1992م.
 2قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م.
 3قانون اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية رقم ( )21لسنة 2001م.
 4قانون التنفيذ رقم ( )23لسنة 2005م.
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يرى الباحث من خالل ما سبق من النصوص القانونية أن منع الخصم أو الحجز المقصود
يشمل كل ما يحصل عليه الموظف من مرتبات ،وأن المقدار الذي يتم خصمه أو الحجز عليه

من الراتب كل شهر يجب أال يتجاوز ربع الراتب ،وفي حالة تزاحم الديون تكون األولوية في

الخصم أو الحجز لدين النفقة.

ومن األمثلة التطبيقية القضائية على خصم الراتب في كل من دولة اإلمارات العربية والمتحدة

ودولة فلسطين ما يلي:
في دولة اإلمارات
القرار الصادر من محكمة الشارقة الشرعية رقم  2015/3081بتاريخ 2015/5/12م ما قررته

المحكمة من استقطاع مبلغ وقدره ( 469239درهماً) أربعمائة وتسعة وستون ألفاً ومائتان وتسعة
وثالثون درهماً عبارة عن متجمد نفقة واستقطاع مبلغ ( 9000درهماً) تسعة آالف درهماً شهرياً
عبارة عن نفقة األوالد من راتب المنفذ ضده في حدود ربع الراتب ،وتحويله إلى خزينة محكمة

دبي لصالح التنفيذ الشرعي (.)935/2014

القرار الصادر من محكمة الشارقة الشرعية رقم  2015/3082بتاريخ 2015/5/12م ما قررته
المحكمة من استقطاع مبلغ وقدره ( 2500درهماً) ألفان وخمسمائة درهم شهرياً عبارة عن نفقة

شهرية واستقطاع المبلغ المتراكم وقدره ( 8000درهماً) ثمانية آالف درهم شهرياً على أقساط

شهرية بواقع ( 500درهماً) خمسمائة درهم من راتب المنفذ ضده ،وإيداعه في حساب المنفذ لدى
مصرف أبو ظبي اإلسالمي على أن يكون االستقطاع اعتبا ار من أول مايو 2015م.
القرار الصادر من محكمة الشارقة الشرعية رقم  2015/535بتاريخ 2015/1/27م ما قررته

المحكمة القتطاع المبالغ التالية من راتب المنفذ ضده :مبلغ ( )40967أربعون ألف وتسعمائة

وسبعة وستون درهماً بواقع ( )2000ألفين درهم شهرياً اعتبا ار من تاريخ .2015/3/1

ومبلغ ( )2500ألفين وخمسمائة درهم شهرياً اعتبا ار من تاريخ  2015/3/1وحتى إشعار آخر
على أن يتم اقتطاع المبلغ وتحويله للمحكمة بموجب شيك ولصالح طالبة التنفيذ.

1

في دولة فلسطين

 1قرار حمكمة الشارقة الشرعية.
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القرار الصادر من محكمة بداية رام هللا رقم  2014/0000بتاريخ  2015/5/4ما قررته

المحكمة من الحجز على ربع راتب المحكوم عليهم لقاء مبلغ ( )14688شيقل ومبلغ ()100

دينار أتعاب محاماة شهرياً وتحويله إلى حساب دائرة التنفيذ في بنك فلسطين.
القرار الصادر من محكمة بداية رام هللا رقم  2014/0بتاريخ  2015/5/5ما قررته المحكمة من
الحجز على ربع راتب المحكوم عليها لقاء مبلغ ( )2840شيقل شهرياً ،وتحويل المبالغ المحجوزة

إلى حساب دائرة التنفيذ لدى بنك فلسطين.

1

المبحث الثاني:الحقوق المالية للموظف العام "العال وات"
يقصد بالعال وات :مبلغ من المال يستحقه الموظف دورياً كل سنة ويضاف إلى الراتب األساسي
ألسباب معينة فيزداد بها ذلك الراتب ،وذلك وفقاً للشروط والضوابط النظامية المقررة في كل

دولة.

2

المطلب األول:العالوة الدورية في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون الخدمة المدنية
الفلسطيني(تعريفها وشروط استحقاقها)
أ -تعريف العالوة دورية :وهي عالوة تقرر للموظف كل سنة بشروط معينة ،وتعتبر حقاً له إذا
توافرت شروطها ،وتضاف إلى راتبه اإلجمالي ،وهي تقرر لمواجهة غالء المعيشة ،ولذلك ال

يجوز حرمانه منها أو تأجيلها إال وفقاً للقانون ،كما في حالة تأديبه .وتنظم هذا األمر المادة 32
ن
بناء على
من قانو الموارد البشرية اإلماراتي بقولها( تستحق العالوة الدورية السنوية للموظفً ،
3
مستوى تقييم أدائه السنوي ،وتضاف إلى راتبه األساسي).
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة 2012م في الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م في نص المادة ( 32يستحق الموظف عالوة دورية سنوية

تضاف إلى راتبه األساسي وذلك بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وفقاً لنظام إدارة األداء،

 1قرار حمكمة بداية رام هللا.
 2د .نواف كنعان ،اخلدمة املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،املرجع السابق ،ص .108
 3د .محدي أبو النور السيد ،الشامل يف القانون اإلداري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل سنة
2013م ،ص .165
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ويستحق العالوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي النقضاء سنة على األقل من تاريخ

تعيينه وفقاً لنظام إدارة األداء).

1

كما تعتبر العالوة الدورية عالوة تدفع سنويا تشجيعاً للموظف ومساعده له على مواجهة تكاليف
الحياة التي تتزايد بتقدمه في السن ،لذا تمنح له عالوة اعتيادية تشكل الوسيلة الطبيعية لزيادة

الراتب إلى جانب الترقية التي تعتبر وسيلة استثنائية.

2

وقد نص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني في نص المادة  52على ( يمنح الموظف الذي

أمضى سنة فأكثر في الخدمة عالوة دورية سنوية تصرف له في األول من كانون الثاني "يناير"
من كل عام وبالحد األقصى لعدد العالوات المقررة ما لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص

بحجبها أو بتأخيرها عنه وفقاً ألحكام هذا القانون).

3

يرى الباحث أن هناك توافق بين كل من القانونين اإلماراتي والفلسطيني في شأن العالوة الدورية
السنوية من حيث المدة المستحقة للعالوة وهي سنة فأكثر  ،ولهذا تكون هذا العالوة بشكل دوري

وسنوي يستحقها الموظف العام ،وال شك بأن هذه العالوة الدورية السنوية تعتبر حقاً كونها تواجه
غالء المعيشة الذي يعاني منه الموظف العام.

يرى الباحث أن العالوة الدورية السنوية التي أقرها المشرع في قانون الخدمة الفلسطيني بالنسبة
واحد وربع في المائة من الراتب األساسي عن كل سنة خدمة ،يالحظ أن المشرع الفلسطيني قد

أوجد فجوة واسعة في العالوة الدورية السنوية على أن جعلها واحد وربع في المائة من الراتب

األساسي دون أن يأخذ باالعتبار الغالء المعيشي الذي يواجهه الموظف العام.

في حين أن المتضرر من هذه المسألة هو الموظف العام ،وذلك لغياب المجلس التشريعي
الفلسطيني منذ عام 2006م وفي ضل عدم صدور أي قرار من مجلس رئيس الوزراء الفلسطيني
إلى هذا اليوم ،ال شك بأن الموظف العام في ظل الظروف التي يمر بها من غالء المعيشي

الذي يوجهه الموظف هو الذي يتحمل هذه األعباء وحده دون غيره.
ب -شروط استحقاق العالوة الدورية
1الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،املرجع السابق.
 2د .عدانن عمرو ،املرجع السابق ،ص .231
 3دليل املوظف العام ،املرجع السابق ،ص .15
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 -1يستحق الموظف العالوة الدورية بعد انقضاء سنة على األقل من تاريخ تعيينه ،أو من تاريخ
منحه العالوة الدورية السابقة ،وتستحق في أو يناير (شهر  )1أو أول يوليو (شهر  )7التالي

النقضاء سنة على األقل من تاريخ تعيينه.

1

وبذلك حدد المشرع تاريخين تستحق فيها العالوة .هما :أول يناير وأول يوليو ،واشترط الستحقاق
العالوة انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ منح العالوة الدورية السابقة ،وأن العالوة

تمنح إلى ما ال نهاية ،لعدم وجود نهاية للربط المالي.

2

وذلك على غرار قانون الخدمة المدنية الفلسطيني أن جعل المشرع العالوة الدورية في األول من
يناير من كل عام وقد نصت المادة  52من قانون الخدمة المدنية على منح الموظف الذي

أمضى سنة فأكثر من الخدمة عالوة دورية سنوية تصرف له في األول من يناير من كل عام.

3

يرى الباحث أن العالوة الدورية تستحق في موعدها المقرر متى حل موعدها ،في حين أن
المشرع اإلماراتي أحسن في اختيار تاريخين لمنح العالوة للموظف.
 -2ال يجوز حجب العالوة الدورية المستحقة للموظف إال إذا وجد المانع القانوني للحرمان
منها.

4

المطلب الثاني:العالوة التشجيعية في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون الخدمة المدنية
الفلسطيني(:تعريفها وشروط استحقاقها)
أ -تعريف العالوة التشجيعية :هي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للموظف بقرار من السلطة
المختصة تشجيعاً له ومكافأة له بسبب حصوله على تقرير ممتاز .ومنح العالوة التشجيعية ال
يؤثر في استحقاق العالوة الدورية وذلك طبقاً لتوافر شروط تحددها القوانين.

5

وهي تعتبر منحة تمنحها اإلدارة للموظف إذا توافرت شروطها ،وسمحت بذلك ظروف العمل

وميزانية اإلدارة ،وبالتالي فإنه يمكنها أال تقررها للموظف رغم استحقاقه لها بسبب هذه الظروف
أو تلك المي ازنية.

1

 1د .موسى مصطفى شحادة ،املرجع السابق ،ص .172
2

د .أعاد علي احلمود القيسي ،املرجع السابق ،ص .214

 3قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 2005م ،املرجع السابق.
 4د .موسى مصطفى شحادة ،املرجع السابق ،ص .172
 5د .هالة عبد احلميد شعت ،املرجع السابق ،ص .215
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والعالوة التشجيعية هي عبارة عن عالوة تمنح للموظف إذا تحققت شروطها القانونية وفي حدود

االعتمادات المخصصة بالميزانية ولعدد أو نسبة محددة من الموظفين الذين تنطبق عليهم
الشروط.

2

ب -شروط استحقاق العالوة التشجيعية
بناء على تقريره في السنتين األخيرتين بدرجة ممتاز.
 -1الحصول على العالوة التشجيعية ً

3

كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني في نص المادة  3/56التي تنص على أنه
يجوز للدائرة المختصة منح الموظف عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية المقررة إذا حصل

على تقرير كفاية األداء بمرتبة ممتاز عن العامين األخيرين على أال يزيد عدد الموظفين الذين

يمنحون هذه العالوة عن  %20من عدد الموظفين العاملين على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن

خمسة تمنح لواحد منهم.

4

 -2أال يمنح العامل هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتين.

5

وهذا ما عبرت عنه المادة  3/56في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني بقولها على أال يتكرر
منحها للموظف إال بعد سنتين على األقل من تاريخ منحها له.

6

 -3أال يزيد عدد العاملين الحاصلين على هذه العالوة في السنة الواحدة عن  %10من عدد
العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة.

7

في حين حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية في نص المادة  3/56على أال يزيد عدد
الموظفين الذين يمنحون هذه العالوة عن  %20من عدد الموظفين العاملين على هذه الدرجة
فإذا قل عددهم عن خمسة تمنح لواحد منهم.

8

 1د .محدي أبو النور السيد ،املرجع السابق ،ص .165
 2د .عدانن عمرو ،املرجع السابق ،ص .231
 3د .هالة عبد احلميد شعت ،املرجع السابق ،ص  .215مشار إليه املادة  39من املرسوم بقانون احتادي رقم  11لسنة 2008م بشأن املوارد
البشرية يف احلكومة االحتادية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
 4قانون اخلدمة املدنية الفلسطيين رقم ( )4لسنة 2005م ،املرجع السابق.
 5د .هالة عبد احلميد شعت ،املرجع السابق ،ص .215
 6قانون اخلدمة املدنية الفلسطيين رقم (  )4لسنة 2005م ،املرجع السابق.
 7د .هالة عبد احلميد شعت ،املرجع السابق ،ص .215
 8قانون اخلدمة املدنية الفلسطيين رقم (  )4لسنة 2005م ،املرجع السابق.
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 -4كما يجوز منح هذه العالوة بقرار من الوزير مكافأة نقدية خاصة على أي من اقتراحات
الموظف في تطوير أداء العمل.

1

المطلب الثالث:العالوة االجتماعية في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون الخدمة المدنية
الفلسطيني
في دولة اإلمارات :نصت المادة رقم ( )1من قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة 2010م بشأن
نظام العالوة االجتماعية ألبناء العاملين على أنه " تمنح الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي
تعول أوالدها من زوجها العاجز عن الكسب أو من زوجها العاطل عن العمل هذه العالوة عن
أوالدها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل،

حتى ولو كانت مطلقة من أيهما ،ما دامت هي القائمة باإلعالة ،وتثبت حالة العجز عن الكسب
بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية ،كما تثبت حالة عدم عمل الزوج بموجب إقرار تقدمه

الموظفة يفيد بعدم عمل الزوج في القطاع العام االتحادي أو المحلي أو أي من الهيئات أو

المؤسسات التابعة لها ،أو في القطاع الخاص أو في أي جهة أو منظمة دولية أخرى تعمل داخل
الدولة أو خارجها ،وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ،على أن تصرف هذه العالوة من

الموازنة السنوية الخاصة للو ازرة أو الجهة االتحادية".

2

في دولة فلسطين :تصرف العالوة االجتماعية للزوجة شرط أن تكون الزوجة غير موظفة
واألوالد تحت سن الرشد ما لم يكن يتابع دراسته في أية مؤسسة تعليمية معترف بها وإلى أن
يتمها أو يكمل الخامسة والعشرين أيهما أسبق ،أو كان معاقاً أو أصح كذلك وبنسبة تحددها
اللجنة الطبية العليا ،أو كانت البنت غير متزوجة أو غير موظفة أو مطلقة أو أرملة وغير

موظفة ،وإذا كان الزوجان موظفين فتدفع العالوة للزوج فقط ،كما يبدأ صرف العالوة عن المواليد
وحاالت الزواج ابتداء من تاريخها كما يتوقف صرفها من تاريخ الوفاة أو الطالق أو الزواج.

3

في دولة اإلمارات
يمنح الموظفون العاملون في الحكومة االتحادية عالوة اجتماعية عن األوالد على النحو التالي:
 )600( .1درهم شهرياً عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد األوالد.
 1د .هالة عبد احلميد شعت ،املرجع السابق ،ص .215
 2قرار جملس الوزراء رقم ( )33لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قرار جملس الوزراء رقم ( )6لسنة 1981م بشأن نظام العالوة االجتماعية ألبناء
العاملني.
 3د .عدانن عمرو ،املرجع السابق ،ص .230
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 .2يقتصر صرف هذه العالوة على المواطنين المتمتعين بجنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة في
حكم القانون رقم ( )17لسنة  1972وتعديالته.

1

في دولة فلسطين
يصرف للموظف  60شيكالً عن الزوجة األولى غير الموظفة ويصرف له عن كل ولد أو بنت

أو عن الزوجة الثانية ( )20شيكالً شهرياً حتى بلوغ الولد  /البنت سن " "18عاماً.

2

ويستمر الصرف عن األبناء بعد سن " "18عاماً في األحوال التالية:
 .1إذا كان االبن طالباً ثانوياً أو جامعياً حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن " "25عاماً أيهما أسبق.

 .2إذا كان االبن معاقاً أو أصبح غير قادر على العمل وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية العليا.
 .3إذا كانت البنت غير متزوجة وغير موظفة.

 .4إذا كانت البنت مطلقة أو أرملة وغير موظفة.
ويصرف للموظفة عن أبنائها في الحاالت التالية:
 .1أن تكون الموظفة أرملة أو مطلقة شريطة أال يكون زوجها موظفاً.
 .2إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.

3

يوقف صرف العالوة االجتماعية في الحاالت التالية:
 .1عن األوالد الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعشرين.
 .2عن البنات من تاريخ زواجهن ويعود منح هذه العالوة لهن إذا طلقن أو ترملن.
 .3عن األوالد الذين يعولون أنفسهم ولو كانوا أقل من سن الرابعة والعشرين.

4

 .4يوقف صرفها من تاريخ حدوث وفاة أحد األبناء أو الزوجة أو الزوج أو من تاريخ تعيين أحد
5

األوالد أو البنات أو الزوجة.

يرى الباحث من خالل ما سبق أن العالوة االجتماعية الذي منحها المشرع اإلماراتي تمنح

للموظفة سواء كان زوجها توفى أو عاجز عن الكسب أو عاطل عن العمل أو مطلقة ،نرى أن
 1د .موسى مصطفى شحادة ،ص .178
 2دليل املوظف العام .املرجع السابق .ص .16
 3دليل املوظف العام .املرجع السابق .ص .17 -16
 4د .موسى مصطفى شحادة .ص .179 -178
 5دليل املوظف العام .املرجع السابق .ص 17
مجلة العلوم السياسية والقانون
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المشرع توسع بالنظر إلى العالوة االجتماعية باعتبارها عالوة تعيل هذه الموظفة على األعباء

المعيشية التي تعولها.

في حيث أن المشرع الفلسطيني لم يمنح هذه العالوة إال إذا كانت الزوجة غير موظفة قاص اًر
بذلك على العالوة للزوجة غير الموظفة ،كما يتبين للباحث أن المشرع الفلسطيني لم يتوسع في
هذه العالوة وجعلها محصورة في نطاق ضيق للزوجة غير الموظفة.
في حين يتوقف صرف هذه العالوة في حاالت متعددة وهي الوفاة أو الطالق أو الزواج كما عبر
عنه المشرع الفلسطيني.
كما أن المشرع اإلماراتي والمشرع الفلسطيني أوردا حاالت استثنائية للصرف هذه العالوة على
سبيل الحصر وليس على سبيل المثال في حين نجد أن كال القانونين نجد أن العالوة تقتصر

على ما دون سن الرشد لكل األبناء.

ويتبين للباحث أن المشرع اإلماراتي كان األسبق في أن جعل هذه العالوة حتى ولو طلقت

الزوجة سارية بمقتضى القانون ،في حين أن المشرع الفلسطيني قد ضيق في منح هذه العالوة
على الزوجة غير الموظفة.

المطلب الرابع:عالوة تسوية المؤهالت العلمية في قانون الموارد البشرية اإلماراتي وقانون
الخدمة المدنية الفلسطيني
في دولة اإلمارات نصت المادة ( )28من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة
االتحادية على:
 " .1يستحق الموظف الموطن عالوة شهرية لدرجة الماجستير وما يعادلها أو درجة الدكتوراه وما
يعادلها وفقاً لآلتي:

 1000درهم لدرجة الماجستير.
 2000درهم لدرجة الدكتوراه.

 .2يشترط الستحقاق هذه العالوة أن تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف وذلك دون
اإلخالل بالحقوق المكتسبة قبل العمل بهذه الالئحة.
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 .3اعتبا اًر من صدور هذه الالئحة تمنح هذه العالوة لمستحقيها حتى لو تطلب شرط شغل الوظيفة
الحصول على الشهادة العلمية.

1

في دولة فلسطين وهي ما تسمى بعالوة االختصاص تضاف إلى راتب الموظف الحاصل على
المؤهالت العلمية العليا المبلغ المحدد مقابل كل مؤهل إلى طبيعة العمل بموجب قرار مجلس

الوزراء رقم ( )13لسنة  2005بالئحة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية (علماً بأنه لم يطلق على
هذا المبلغ عالوة اختصاص).

2

يرى الباحث أن المشرع اإلماراتي أحسن صنعاً عندما قرر لشهادة الماجستير  1000درهم و
لشهادة الدكتوراه  2000درهم ،وبذلك يكون قد توسع في منح الشهادات العلمية العالوة ،وفي رأي
الباحث كان من باب أولى تحديد العالوة تبعاً للتخصص ،ولكن ما أقدم عليه فيه تشجيع على

اإلقدام على الدراسات العليا بشتى مجاالتها على غرار المشرع الفلسطيني الذي حددها
بتخصصات محصورة وعالوات معينة بانتقائية مع العلم بأن التعليم له أثر إيجابي في تطوير

وتحسين األداء والجودة في العمل ،حتماً بذلك سيرقى بالمؤسسات وهو ما سار عليه المشرع

اإلماراتي ونؤيده في ذلك.

المطلب الخامس:العالوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين في قانون الموارد البشرية
اإلماراتي وقانون الخدمة المدنية الفلسطيني

في دولة اإلمارات نصت المادة  29من الالئحة التنفيذية من قانون الموارد البشرية على أنه

"يمنح المواطنون شاغلوا الوظائف الهندسية والفنية والزراعية عالوة فنية".

3

 -1شروط منح العالوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين:

أ -أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو دبلوم فوق الثانوية أو ما يعادله في مجال
التخصص مما يؤهله لشغل الوظائف الهندسية والهندسية المساعدة أو الفنية (جيولوجيا/حاسب

آلي) أو الزراعية والزراعة المساعدة.

ب -أن يكون م ازوالً عمالً هندسياً أو هندسياً مساعداً أو فنياً أو زراعياً أو زراعياً مساعداً بالجهة التي
يعمل بها ويستمر صرف هذه العالوة في حال تولي وظيفة إشرافية.

ت -أال يكون شاغالً لوظيفة وكيل و ازرة أو وكيل مساعد.

 1الالئحة التنفيذية ،لقانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،املرجع السابق.
 2دليل املوظف العام ،املرجع السابق ،ص .16
 3قانون املوارد البشرية.
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 -2يستمر صرف العالوة الفنية للمواطنين العاملين في مجال الحاسب اآللي من حملة الثانوية
بناء على موافقة اللجنة الفنية المختصة بالمسميات
العامة الذين سبق صرف العالوة لهم ً
الوظيفية في مجال الحاسب اآللي بالهيئة العامة للمعلومات في الفترة الماضية وبنفس القواعد
السابقة.

1

في دولة فلسطين لم يذكر المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية العالوة الفنية للمهندسين،
وقد غفل المشرع عن ذكر هذه العالوة حيث يعتبر التشريع الفلسطيني حديث النشأة ولم يط أر
عليه أي تعديل من تاريخ إق ارره نظ اًر لتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني كما أشرنا سابقاً.
حيث يرى الباحث أن التشريع الفلسطيني شابه نقص في أن يدرج هذا البند (العالوة الفنية

للمهندسين) في قانون الخدمة المدنية ،مما قد يخل بالتوازن في سلم العالوات وما سيكون له أث اًر
سلبياً على حقوق الموظف الفلسطيني.
أما المشرع اإلماراتي في قانون الموارد البشرية فأنه أصاب عندما جعل العالوة الفنية للمهندسين
والفنية للمواطنين ،بأن حدد النسب مما سيكون له من أثر إيجابي في نيل الموظف كافة حقوقه
وهذا ما حرص عليه المشرع في طياته ،ويؤيد الباحث المشرع اإلماراتي كونه قام بتحديد هذه

العالوة مما يؤكد حرصه على نيل الموظف كافة حقوقه.
الخاتمة

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة التعرض للحقوق المادية للموظف العام ( الرواتب

والعالوات) وذلك بإجراء مقارنة بين قانون الموارد البشرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وقانون
الخدمة المدنية في دولة فلسطين ،بهدف الكشف عن أوجه التشابه واالختالف ،وفي نهاية هذه

الدراسة نلخص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :
نتائج الدراسة

 توسع المشرع اإلماراتي في تعريفه للراتب حيث لم يقتصر على الراتب فحسب وإنما أضاف إليه
العالوات والبدالت ،بينما اقتصر المشرع الفلسطيني في تعريفه للراتب على الراتب األساسي فقط.

كما توصل الباحث إلى أن المرتب الذي يتقاضاه الموظف العام يرتبط بالخدمة الفعلية ال

بالوظيفة.

 1الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،املرجع السابق.
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 توصلت الدراسة إلى أن هنالك عدة شروط يجب أن تتوافر في الموظف العام لكي يستحق
الحصول على الراتب ،كما أن هذه الشروط ال تختلف في كلتا الدولتين وهما( صدور ق ار ار تعيين

الموظف من الجهة المختصة ومباشرة الموظف الفعلية لوظيفته ،استمرار العالقة الوظيفية بين
الموظف واإلدارة ،وعدم صدور قرار من السلطة المختصة بحرمان الموظف من راتبه أو جزء

منه لسبب قانوني).

 كما توصلت الدراسة إلى أنه في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتم تحديد الراتب عن طريق

جداول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح هيئة الموارد

البشرية ،بينما في دولة فلسطين تحدد الرواتب طبقاً لسلم الرواتب بناءاً على االقتراح المقدم من
مجلس الوزراء للمجلس التشريعي الفلسطيني.

 كفلت جميع النصوص التشريعية والقانونية حماية الراتب ولم تسمح باالقتطاع والخصم منه إال

بمقتضى أحكام القانون وفي الظروف االستثنائية وأن يكون بمقدار ال يتجاوز عن ربع الراتب

فقط.

 لم تختلف الحاالت التي يتم بموجبها الخصم من الراتب في كلتا الدولتين ،وهذه الحاالت تتلخص
في الوفاء بدين مستحق للدولة أو الجهة اإلدارية التابعة لها الموظف ،أو الوفاء بنفقة محكوم بها

من القضاء.

 ثمة اتفاق في الرأي بين المشرع في الدولتين على أن العالوة الدورية حق للموظف العام بعد
مرور سنة من تاريخ تعينه ،كما أنها ال يجوز أن تحجب عنه إال في حاالت معينة ،كما بدا

واضحاً التشابه في العالوة التشجيعية من حيث شروط استحقاقها للموظف ،أما فيما يخص

العالوة االجتماعية فثمة اختالف في الرأي بينهم فقد توسع المشرع اإلماراتي بالنظر إلى العالوة
االجتماعية باعتبارها عالوة تعيل هذه الموظفة على األعباء المعيشية ،بينما المشرع الفلسطيني
لم يتوسع في هذه العالوة وجعلها محصورة في نطاق ضيق للزوجة غير الموظفة ،أما فيما
يخص عالوة تسوية المؤهالت العلمية توصل الباحث إلى أن المشرع اإلماراتي قد توسع في منح

الشهادات العلمية عالوة دون تحديد لالختصاص ونرى في ذلك تشجيع على اإلقدام على

الدراسات العليا بشتى مجاالتها بعكس المشرع الفلسطيني الذي حددها بتخصصات محصورة
وعالوات معينة بانتقائية مع العلم بأن التعليم له أثر إيجابي في تطوير وتحسين األداء والجودة

في العمل ،حتماً بذلك سيرقى بالمؤسسات وهو ما سار عليه المشرع اإلماراتي ونؤيده في ذلك،
وفيما يخص العالوة الفنية للمهندسين فإن المشرع الفلسطيني قد غفل عن إدراج هذا البند في

قانون الخدمة المدنية.
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املراجع
اوالً :القوانني


قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م.




قانون اإلجراءات املدنية رقم ( )11لسنة 1992م.
قانون التنفيذ رقم ( )23لسنة 2005م.



قانون اخلدمة املدنية الفلسطيين رقم ( )4لسنة 2005م ،املعدل بقرار جملس الوزراء رقم ( )45ابلالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم
( )4لسنة 1998م.




قانون اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية رقم ( )21لسنة 2001م.
قانون املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية ،املرسوم بقانون احتادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد البشرية يف احلكومة االحتادية



وتعديالته ابملرسوم بقانون احتادي رقم ( )9لسنة 2011م.
قرار جملس الوزراء رقم ( )13لسنة 2012م يف شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون احتادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد
البشرية يف احلكومة االحتادية وتعديالته.




قرار جملس الوزراء رقم ( )23لسنة 2012م بشأن اعتماد جداول الرواتب يف احلكومة االحتادية.
قرار جملس الوزراء رقم ( )33لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قرار جملس الوزراء رقم ( )6لسنة 1981م بشأن نظام العالوة االجتماعية
ألبناء العاملني.
قرار حمكمة الشارقة الشرعية.



قرار حمكمة بداية رام هللا.



د .أعاد علي احلمود القيسي ،الوجيز يف القانون اإلداري -دراسة مقارنة ،مطبعة الفجرية الوطنية ،الطبعة الثالثة سنة 2008م.



اثنياً :الكتب



د .محدي أبو النور السيد ،الشامل يف القانون اإلداري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل
سنة 2013م.



دليل املوظف العام ،مركز امليزان حلقوق اإلنسان وديوان املوظفني ،الطبعة الثانية2007 ،م.



د .عدانن عمرو ،مبادئ القانون اإلداري وسائل تنفيذ النشاط اإلداري ،بدون دار نشر ،سنة 2015م.



موسى مصطفى شحادة ،الوظيفة العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل سنة 2012م.



د .نبيلة عبد احلليم كامل ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية 1996م.



د .نواف كنعان ،اخلدمة املدنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األوىل 2008م.



د .نواف كنعان ،القانون اإلداري ،الكتاب الثاين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،لسنة 2005م.



د .هالة عبد احلميد شعت ،أصول القانون اإلداري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل سنة
2013م.
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د .يوسف أزروال

آليات ترشيد نظام احلكم يف اجلزائر :قراءة يف اجلهود املبذولة

آليات ترشيد نظام الحكم في الجزائر :قراءة في الجهود المبذولة
Mechanisms for rationalizing the system of government in Algeria: Read in the efforts

د .يوسف أزروال
جامعة العربي التبسي.تبسة .الجزائر
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ملخص:

يهدف هذا المقال إلى دراسة موضوع الحكم الراشد بالجزائر ،حيث سنركز على توضيح الظروف التي أدت إلى

ظهوره بالجزائر ،ثم توضيح الدوافع التي إلى عملية ترشيد سياساتها وإصالح نظام حكمها كوسيلة لتغيير أوضاعها
الداخلية نحو األفضل ،وتطوير الممارسة الديمقراطية ،فضال عن التكيف مع المتغيرات الدولية ،هذا من جهة .كما

تستهدف التأقلم من خالل الحكم الراشد االرتقاء بمستوى التنمية اإلنسانية ،وتوفير المجال من أجل اإلنسان وباإلنسان
ولإلنسان من جهة ثانية .كما تسعى إلى مقارنة بين األسس النظرية التي تشكل مفهوم الحكم الراشد وكيفية تعامل الدولة
الجزائرية مع المفهوم من خالل اإلجراءات والقواعد المتبعة من طرف الجزائر في هذا السياق.
Abstract:
This article aims to study good governance in Algeria, where we will focus on
clarifying most circumstances that led to its emergence in Algeria, then explaining the
motives for rationalizing its policies, reforming its system as means of changing its
internal situations for better. It also aims to adapt through good governance to raise the
level of human development and provide the space for human and human, it also seeks to
compare the theorical foundations that form the concept of good governance and how the
Algerian state deals with procedures and rules followed by Algeria in this context.

مقدمة:
إن موضوع الحكم الراشد استحوذ على حيز واسع من اهتمام الباحثين والمختصين في العلوم

االجتماعية واإلنسانية ،ال سيما منها العلوم السياسية ،أين أحدث هذا المفهوم حالة غير عادية على

مستوى المؤسسات الحكومية ودوائر التفكير وصنع القرار في األنظمة السياسية النامية .هذا األمر دفع

بالحكومات إلى عملية ترشيد سياساتها وإصالح أنظمة حكمها كوسيلة لتغيير أوضاعها الداخلية نحو

األفضل ،وتطوير الممارسة الديمقراطية ،فضال عن التكيف مع المتغيرات الدولية ،هذا من جهة .كما

تستهدف الحكومات أيضا التأقلم من خالل الحكم الراشد االرتقاء بمستوى التنمية اإلنسانية ،وتبيئة

المجال من أجل اإلنسان وباإلنسان ولإلنسان من جهة ثانية.
أهمية الموضوع:

قد انتقل مفهوم الحكم الراشد إلى الدول النامية عبر البرامج التنموية والتصحيحية المختلفة المعدة

من طرف المنظمات والمؤسسات الدولية مثال ،البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،حيث كان وراء انتقال المفهوم تعددية الدواعي االجتماعية ،والسياسية،

واالقتصادية...الخ ،وفي هذا السياق أخذ الفساد بكافة أشكاله الحيز الواسع من ذلك .ألجل ذلك
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سارعت الدول النامية ،السيما منها الجزائر إلى تبني واحتضان موضوع الحكم الراشد ،أين وضعته
على رأس أجندتها الحكومية ،معتمدة في ذلك على فواعله الثالث(الحكومة ،القطاع الخاص ،المجتمع

المدني) ،باإلضافة إلى األسس النظرية التي يقوم عليها( الشفافية ،المساءلة ،سيادة القانون....الخ).

إشكالية الموضوع:

سأحاول من خالل هذه الورقة البحثية ،أن أعقد مقارنة بين األسس النظرية التي تشكل مفهوم الحكم

الراشد وكيفية تعامل الدولة الجزائرية مع المفهوم ،معتمدا على إشكالية مفادها كالتالي :ما مدى

انسجام مواقف الجزائر مع أسس الحكم الراشد؟ وكيف استجابت هذه المواقف مع آليات التطبيق

على ضوء التحوالت السياسية الدولية الراهنة؟
المقاربة المنهجية للموضوع:

لحلحلة هذا الموضوع ،اعتمدت مقاربة منهجية تتشكل من ثالثة مناهج ،أولها؛ المنهج التاريخي
الذي تناولت من خالله أهم الظروف التي أدت إلى ظهور الحكم الراشد .ثانيها منهج دراسة الحالة،

حيث ركزت على التجربة الجزائرية في ظل ترشيد منظومة حكمها .ثالثها المنهج المقارن من أجل
النظر في مدى تطابق األسس النظرية للحكم الراشد مع اإلجراءات والقواعد المتبعة من طرف الجزائر
هذا

في

وستتولى المحاور الثالثة التالية ،تفكيك إشكالية الدراسة واإلجابة عنها.

السياق.

أوال :البنية المفاهيمية للحكم الراشد.

ثانيا :أسباب ظهور الحكم الراشد في الجزائر ومظاهر اهتمام الجزائر بالموضوع.

ثالثا :واقع الحكم الراشد في الجزائر.

أوال :البنية المفاهيمية للحكم الراشد.

سنعالج من خالل هذا العنصر اإلطار المفاهيمي للحكم الراشد في إطاره العام ،وذلك بالتطرق

إلى أسباب ظهوره ،وكذا أهم اإلشكاليات التي واجهت المفهوم ،واألسس النظرية التي يقوم عليها الحكم
الراشد ،والفواعل التي تشكل الحكم الراشد.

 1-1أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد :لقد عرفت أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد ثنائية
عملية-علمية ،فالحكم الراشد ما هو إال انعكاس للتطور والتغير الذي ط أر على طبيعة دور الدولة من

جهة ،والتطورات األكاديمية والمنهجية في سياقها االقتصادي واالجتماعي والثقافي من جهة ثانية.1

غير أن هذا ال يمنع من حصر األسباب كما سيأتي:

 1سلوى الشعراوي جمعة و آخرون،إدارة شؤون الدولة والمجتمع( ،القاهرة:مركز دراسات واستشارات اإلدارة
العامة ،)2001،ص4 .
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أ -األسباب السياسية:

 انعكاسات العولمة كمسار ،1وما تتضمنه من عولمة القيم الديمقراطية واإلنسانية ،وانتشار للمعلوماتواألفكار االقتصادية بدعم من المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي واإلقليمي.

 هيمنة نمط اإلدارة التقليدية ،الذي يتميز بتضخم الجهاز اإلداري وترهل اإلدارة الحكومية ،األمرالذي استدعى استخدام التقانة الحديثة في التسيير اإلداري.

 انعدام مبدأ التكافؤ السياسي بين المرأة والرجل ،بمعنى ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسيةبشقيها على مستوى صنع العملية السياسية ،وكذا االنخراط في قواعد اللعبة.

 أزمة بنائية الدولة وضعف البنية المؤسساتية واإلدارية ،مما يؤدي إلى فشلها وعجزها عن تلبيةحاجات المواطنين وعدم قدرتها على الوفاء بوعودها وتجسيد السياسات المتفق عليها.2

-

سيطرة مفهوم الدولة األمنية وعدم االستقرار السياسي ،السيما في الدول النامية التي تعاني شعوبها

أساسا من استخدام الوسائل القمعية وتضييق فضاء الحريات ،وكذا شدة وطأة الصراعات الداخلية

الناتجة عن مختلف األزمات االقتصادية واالجتماعية.

 تعثر معظم عمليات التحول الديمقراطي وعدم تفاعلها بطريقة ايجابية مع الموجة الثالثة للتحولالديمقراطي ،ومرد ذلك سيطرة مفاهيم التسلطية والباتريمونيالية والزبونية والعصبية في إدارة الشأن

العام.

 -ظهور مصادر جديدة للحكم ،فمع نهاية الحرب الباردة تقلصت الفجوة وحدة التنافر بين الحكم

الوطني(حكم الدولة) والحكم المجتمعي(حكم المجتمع) ،مما أدى تحقيق التواصل والتكاتف بين الدولة

والمجتمع.3

ب -األسباب االقتصادية:
 -عجز الدولة عن مواجهة األزمة المالية من أجل تلبية حاجات مواطنيها ،ذلك أجبرها على إشراك

القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع عجلة العملية التنموية .فالعجز الدوالتي ،أدى إلى تغير

وتحول في دور الدولة التقليدي كفاعل رئيسي في صنع السياسة العامة ،حيث ارتأت االعتماد على

 1قاسم حجاج ،العالمية والعولمة :نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية ،ط(1.الجزائر:جمعية التراث ،)2003،ص

ص313-304.

2 Mohammed Salih," gouvernance,information et domaine publique",(Addis Abeba :
l’Afrique,13mai2003),pp.9-

pour

économique

commission

10.<http://www.unesco.org/comnat/france/colloque-droits-Dauteur/IDlamberterie-pdf
3 Ibid
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القطاع الخاص في ظل بيئة تعددية عالية التنافسية ،تتميز بالتطور التكنولوجي وعالمية السوق ،األمر
الذي يتطلب مشاركة القطاع الخاص في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

 -إعادة تعريف دور الدولة من خالل االنتقال التدريجي نحو الليبرالية االقتصادية ،التي تتميز بفتح

األسواق وتحفيز الروح الفردية ،حيث أصبحت الدولة هي المؤسسة الوحيدة المكلفة بتنظيم القطاع
الخاص ومعاملته كشريك وليس كخصم.

 انعكاس ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية سلبا على المستوى العام لمؤشر الفقر وضعف القدرةالشرائية وانخفاض كفاءة البنية األساسية.

 االستشراء المذهل لظاهرة الفساد وشيوعها على نطاق عالمي ،نتيجة غياب آلية المساءلة والمحاسبةوالشفافية وضعف النظام المحاسبي.

ج -األسباب االجتماعية:

 ضعف مؤشر التنمية البشرية ،وذلك نتيجة زيادة مظاهر الفقر وتسارع وتيرة التفقير ،كما تعانيمجتمعات الدول النامية أيضا من سوء التغذية واالنتشار الواسع لألمراض.

 تخييم شبح البطالة ،حال دون إيجاد سبل و سياسات واضحة للتخفيف من حدتها في ظل عمليةالخصخصة لكافة الشركات والمؤسسات.

أما عن التطورات المنهجية التي أدت إلى تطور مفهوم الحكم الراشد ،فيمكن حصرها فيما يلي:

 حدوث تحوالت مفاهيمية على مستوى التنمية مثال ،التنمية البشرية والتسيير العمومي الجديد ،مركزةعلى محورية حياه اإلنسان ودوره في عملية التنمية.

 -مع بداية التسعينيات برزت الليبرالية الحديثة القائمة على تحرير خيار الفرد الشخصي وتحرير

األسواق ،وبذلك التقليل من سلطة الحكومة المقيدة للفرد ،وكذا المبادئ المتعلقة بأحادية الحزب .فهي

على العكس تؤمن بحرية الفرد الشخصية وقيمه وق ارراته.1

 -تأكيد العديد من الدراسات على أهمية إرساء الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان في تحقيق

التنمية.2

 التحول الذي ط أر على مستوى مفاهيم اإلدارة العامة مع نهاية الثمانينات ،حيث تم إحالل منظومةجديدة تدعو إلى إدارة حكومية بواسطة المنظمين وليس بواسطة البيروقراطية ،وكذا إدخال مفاهيم

 1غسان سنو وعلي الطراح ،العولمة والدولة-الوطن-والمجتمع العالمي ،ط(1.بيروت:دار النهضة العربية،)2002،

ص ص101-99.

 2حسن كريم ،مفهوم الحكم الصالح ومعاييره ،في :الفساد والحكم الصالح في البالد العربية( ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية،ديسمبر ،)2004ص98.

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

67

د .يوسف أزروال

آليات ترشيد نظام احلكم يف اجلزائر :قراءة يف اجلهود املبذولة

جديدة مثل ،المقاولة والمرونة واإلبداعية وحرية المنظم.1

وصفوة القول ،إن تعدد أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد واختالفها من بيئة إلى بيئة أخرى ،أثر على

المستوى النظري والمفهوماتي للمصطلح ،حيث اصطدم هذا األخير بعدة إشكاليات مفاهيمية ،وهذا ما

سنتطرق إليه في العنصر الموالي.

 2-1اإلشكاليات التي واجهت مفهوم الحكم الراشد :إن الحكم الراشد اعترضته أثناء تطوره عدة
إشكاليات ،تتعلق أساسا بإشكالية الترجمة ،وإشكالية التعريف ،و إشكالية النموذج.

أ -إشكالية الترجمة :تعتبر إشكالية الترجمة أحد أهم اإلشكاليات التي أثرت في مفهوم الحكم الراشد،
ونقل المصطلح من اللغتين االنجليزية أو الفرنسية إلى اللغة العربية ،حيث اتفقت معظم الدراسات على

عدم وجود ترجمة موحدة متفق عليها مما انعكس على المفهوم.2

وقد تعددت ترجمة مصطلح (  )governanceحيث تشير إلى الحاكمية ،المحكومية ،الحوكمة

والحكامة ،والحكمانية ،وإدارة الحكم واإلدارة المجتمعية والحكم الموسع والحكم العام.3

على الرغم من تعدد وتنوع الترجمات لهذا المصطلح ،حيث تحمل كل ترجمة شحنة إيديولوجية ما ،إال
أن هذا يعتبر ظاهرة صحية تستدعي البحث عن نقاط االلتقاء من أجل التوصل إلى وضع تصور

إجرائي يفعل دور الدولة وفواعل الحكم الراشد في تحقيق تنمية مجتمعية متوازنة .

ب -إشكالية التعريف :لقد واجه موضوع الحكم الراشد إشكالية التعريف وضبط تصور دقيق ،فلهذا
نجد عدة تعريفات له ،والتي من بينها تعريف البنك الدولي الذي يركز في محتواه على أنه أسلوب

وطريقة لممارسة القوة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية .هذا من جهة ،ويعرف برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي الحكم الراشد من خالل الجمع بين الدعامة السياسية التي تتضمن عمليات صنع
القرار ،والدعامة االقتصادية المتضمنة أنشطة الدولة االقتصادية وعالقاتها البينية باالقتصاديات

األخرى ،والدعامة اإلدارية التي تتضمن النظام الخاص بتنفيذ السياسات .4لكن ،على الرغم من
التعريفات المتعددة فيبقى الحكم الراشد مفهوم قديم وضع في عبوة جديدة.

ج -إشكالية النموذج :إن التعددية التي طبعت الترجمة والتعريف ،انعكست بطريقة أو بأخرى على

صعوبة نمذجة مفهوم الحكم الراشد ،فحقيقة يتضمن هذا األخير خصوصيات بعينها( الرقابة ،الشفافية،
 1سلوى الشعراوي جمعة وآخرون ،مرجع سابق ،ص.6.
 2سلوى الشعراوي جمعة وآخرون ،مرجع سابق ،ص.7.

 3أوهايبية فتيحة " ،المواطنة في ظل الحكم الراشد"(ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول:الحكم الرشيد:استراتيجيات
التغيير في العالم النامي ،جامعة سطيف،الجزائر9-8،أفريل ،)2007ص.121 .

 4سلوى الشعراوي جمعة ،مفهوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع إشكالية نظرية" .المستقبل العربي ( 249نوفمبر
 ،)1999ص ص.111-110.
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العلنية ،)...لكن عند تجسيده يستوجب مراعاة الخصوصية السوسيوسياسية للمجتمع والدولة .فهناك من

يرى بضيق أفق مفهوم الحكم الراشد؛ وضع خصيصا للدول المتخلفة ،وهناك من يرى بليبرالية المفهوم
واقتصاره فقط على الدول الغربية.

 3-1تعريف الحكم الراشد :ينبغي عرض مختلف التعريفات المرتبطة بالحكم الراشد ،قصد تحديد
المعايير األساسية وتحقيق التكامل بينها ،وكذا التوصل إلى وضع التعريف اإلجرائي.
فالبنك الدولي يعرف الحكم الراشد" مجموعة القواعد الرسمية( الدستور ،القوانين ،التنظيمات والنظام

السياسي) وغير الرسمية( الثقة في المعامالت ،نظام القيم ،العقائد والمعايير االجتماعية) وسلوكيات

األفراد والمنظمات( الشركات ،النقابات ،والمنظمات غير الحكومية)".1

وفي تعريف آخر للحكم الراشد حسب البنك الدولي" الحكم الراشد يتضمن العمليات والمؤسسات

التي تمارس من خاللها السلطة في بلد ما ،معتمدة في ذلك على التسيير الحسن للمؤسسات واختيار

السياسات وتنسيقها من أجل تقديم خدمة جيدة وفعالة".2

ويتضمن الحكم الراشد حسب مؤسسات األمم المتحدة ثالثة أبعاد أساسية:

 البعد السياسي :يشمل احترام حقوق اإلنسان والبنود الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنيةللشعوب ،وتفعيل دور الدولة في تحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية.

 البعد التقني :يتعلق بعقلنة التسيير ،وشفافية األنظمة و مكافحة أشكال الفساد. -البعد االقتصادي :أي تدخل الدولة وتقديم الدعم المتعدد األشكال للقطاع الخاص ،و تفعيل دور

المجتمع المدني في النهوض بالتنمية المحلية.3

1 « les institutions c’est l’ensemble des règles formelles (constitution,lois et
règlements,système politique),et informelles(fiabilité des transactions,système de valeurs
des

et

et

individus

des

Aoudia,"gouvernance

approche

d’une

partir

comportements

sociales),les

croyance,normes

et

organisations(entreprises,syndicats,ong).voir :Jaques-Ould
à

MENA :analyse

payes

les

dans

pauvreté

multidimensionnelle",(Paris :Banque mondiale ,21Novembre),pp.2-3.
<http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf.
2 Daniel Kaufman,"Repenser la bonne gouvernance:dialogue sur la gouvernance et

développement au Moyen-orient et en Afrique du nord"(Paris ,Beyrouth,Rabat et
site :<http://www.worldbank

le

voir

Washington :AC.21Novembre2003).p3.
.org/wbi/gouvernance.

 3حسن كريم ،مفهوم الحكم الصالح ومعاييره ،مرجع سابق ،ص.96.
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

69

د .يوسف أزروال

آليات ترشيد نظام احلكم يف اجلزائر :قراءة يف اجلهود املبذولة

وقد ذهب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تعريف الحكم الراشد بأنه " حالة تعكس تقدم اإلدارة

وتطويرها أيضا ،من إدارة تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنين ،وتستخدم اآلليات

والعمليات المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة من المشاريع بشفافية ومسؤولية أمام المواطنين".1

كنتيجة لما تم التطرق إليه ،فيما يخص تعريف الحكم الراشد ،فإنه ينطوي على عدة مزايا البد من

توافرها ،قصد تشكيل تصور متكامل جامع ومانع ،حيث يتضمن بناء دولة الرشادة في ظل وجود

استقرار سياسي شامل ومؤسسات راشدة وفاعلة ،وسلطة سياسية تداولية ومجتمع سياسي مفتوح.

 4-1خصائص الحكم الراشد :إن تعدد زوايا النظر إلى الحكم الراشد ،أدى إلى تنوع خصائصه،
فيتميز الحكم الراشد حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بما يلي:2

 -المشاركة :أي مشاركة متساوية للرجال والنساء في صنع القرار والحياة السياسية.

 حكم القانون :أي يجب سيادة القانون وتطبيقه من خالل مؤسسات عادلة ومنصفة. -االستجابية :أي محاولة المؤسسات والعمليات خدمة العمالء واالستجابة لمطالبهم.

 اإلجماع :تحقيق اإلجماع حول المصالح التي تخدم الجماعات واإلجراءات والسياسات. العدالة :أي تمتع كافة أفراد المجتمع بتكافؤ الفرص وتحسين أوضاعهم. -الكفاءة والفعالية :أي تحقيق أفضل استخدام للموارد.

 المساءلة :أي إخضاع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساءلة من قبل الجمهور. الرؤية اإلستراتيجية :أي امتالك القادة والشعب آفاقا واسعة المدى لتحقيق الحكم الراشد.وفي تصنيف آخر للبنك الولي ،يحدد خصائص الحكم الراشد كالتالي:3

1 UNDP, "governance for sustainable human development",(policy paper:1997),p02.voire
le cite:

http://www.undp.org
2 Institut sur la gouvernance,"Comprendre la gouvernance"( Ottawa : institut en
métropolies,les10-

projet

le

pour

la

gouvernance

sur

gouvernance,atelier

11decembre2001),p.4.

Voir : <http://www.iog.ca/publications/goodgov-f.pdf
3 Banque mondiale,"rapport sur le développement au Moyen-orient et en Afrique du
la

et

l’inclusivité

MENA,améliorer

au

gouvernance

meilleure

une

nord :vers

responsabilisation"(Washington :
d.c.Liban :Aleph.2003),pp.1-2.
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 التضمينية :أي أن الحكم الراشد يتضمن آليات تحدد وتحترم الحقوق األساسية للجميع ،كما أنهاتؤمن وسائل مراجعة ومعالجة يضمنها القانون.

 -المساءلة :وجوب محاسبة كل من تم اختيارهم للحكم باسم الشعب ،سواء على مستوى اإلخفاق أو

النجاح.

ويتميز الحكم الراشد حسب تقرير التنمية البشرية العربي الصادر سنة2004بـ:

 -صيانة الحرية ضمانا لتوسيع خيارات الناس.

 المشاركة الشعبية الفعالة والتمثيل الشامل لحقوق الناس. -السهر على تطبيق القانون واستقاللية الجهاز القضائي.

 5-1األسس النظرية للحكم الراشد :إن األسس النظرية تختلف من البنك الدولي إلى برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي:

فحسب البنك الدولي تتمثل فيما يلي:1

 العملية التي بواسطتها يتم اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها ويتكون هذا األساس من الرأيوالمساءلة ،وعدم االستقرار والعنف السياسي.

 قدرة الحكومة على صيغة سياسات سليمة وتنفيذها بفعالية ،ويتكون هذا األساس من فعالية الحكومةوفعالية التشريعات.

 -احترام حقوق المواطنين ،والدولة التي تتولى التحكم في التسيير االقتصادي واالجتماعي ويتكون هذا

األساس من حكم القانون ومستوى الفساد.

أما عن األسس النظرية للحكم الراشد ،حسب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تتمحور أساسا

حول التنمية البشرية بأبعادها الثالثة ،فالبعد األول يتضمن عيش اإلنسان حياة مديدة وصحية ،والبعد

الثاني يتضمن حق اإلنسان في التعليم واإلطالع ،والبعد الثالث يعنى بحصول اإلنسان على مستوى

معيشي الئق.2

وتبقى األسس النظرية للحكم الراشد المعتمدة من طرف البنك الدولي والبرنامج اإلنمائي لألمم

المتحدة صعبة التجسيد على أرض الواقع ،ما لم تتمتع الدولة بنظام إداري فعال و دينامكي ،وسياسة
عقالنية ،وقطاع خاص واع ومسؤول ،ومجتمع مدني متمسك وناضج.
 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ،2002مرجع سابق ،ص.106.
><http:www.undp.org/rabas/aby chapter. htm

2

برنامج

األمم

المتحدة

اإلنمائي،تقرير

التنمية

البشرية

للعام:2004الحرية

الثقافية

في

عالمنا

المتنوع(لبنان:بيروت،مطبعة كركي ،)2004ص12.
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وقد ارتأيت تحليل التجربة الجزائرية في ظل ترشيد نظام حكمها ،االعتماد على األسس النظرية

الموضوعة من طرف البنك الدولي ،نط أر لشموليتها واحتوائها على أغلب المواضيع والعمليات المعتمدة

لترشيد نظام الحكم ،كما تنطوي على دراسة جميع مناحي الحياة السياسية ،فضال عن كونها أكثر
موضوعية و أقرب لدراسة واقع نظام الحكم في الجزائر ،غير أنه يجب أخذ عامل النسبية وعدم

الثبات ،وكذا تغير وتطور المفاهيم ،حيث يمكن أن تصلح هذه األسس لدراسة حقبة دون أخرى ونظام

سياسي دون آخر.

 6-1فواعل الحكم الراشد :إن فواعل الحكم الراشد تتمثل في :الدولة ،القطاع الخاص ،المجتمع

المدني.

 الدولة :إن الدولة حسب الحكم الراشد ينبغي أن تعيد النظر في تعريفها لدورها إزاء الحياةاالقتصادية واالجتماعية ،فيجب أن تعمل على تمكين الناس من الفرص المتساوية وشموليتهم في

األمور االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وفتح المجال للحصول على الموارد المتوفرة ،كما يستدعي
تفعيل دورها اتجاه المجتمع المدني والقطاع الخاص من خالل توسيع المركزية األنظمة االقتصادية

والسياسية.1

 -القطاع الخاص :يمثل القطاع الخاص المورد الرئيسي للفرص التي تفتح المجاالت االقتصادية

ل تشغيل اليد العاملة على كافة مستوياتها ،فضال عن تحقيقها للنتائج االيجابية التي تساهم في التنمية
االقتصادية للمجتمع ورفع مستوى المواطن المعيشي.2

ويساهم القطاع الخاص بدوره في دعم نشاطات المجتمع المدني ،وتوفير الخبرة والمال والمعرفة

الضرورية في العمليات التنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي ،وأجهزة الدولة الرسمية ،كما يستطيع
القطاع الخاص تأمين الشفافية في كثير من القطاعات .نظ ار لقدرته على نشر المعلومات وإصدار

اإلحصائيات الدورية وتسهيل الحصول عليها.3

 المجتمع المدني :إن أهمية المجتمع المدني لكونه فاعل من فواعل الحكم الراشد تكمن في قدرتهعلى تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام ،وفي كل قيم المشاركة المدنية والتنمية

التشاركية .وتزداد أهميته ،من خالل تأديته للوظائف التالية:4

 1حسن كريم  ،مفهوم الحكم الصالح ومعاييره ،مرجع سابق  ،ص.121.
 2حسن كريم ،المرجع نفسه  ،ص.123.

 3زهير عبد الكريم الكايد ،مرجع سابق ،ص ص122-80.
4 lahouari Addi, l'impasse du populisme:l'algérie,collectivité politique et etat en
construction,(alger:entreprise nationale du livre,1990),p99
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 -التأثير على السياسة العامة من خالل تعبئة جهود قطاعات من المواطنين وحملها على المشاركة

في الشأن العام.

 -تعميق المساءلة والشفافية عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع.

 مساعدة الحكومة عن طريق العمل المباشر على أداء أفضل الخدمات وتحقيق رضاء المواطنين. -العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وحماية المواطن من تعسف السلطة.

 تربية المواطن على ثقافة الديمقراطية ،وذلك بإكساب أعضائها قيم الحوار وقبول اآلخر واالختالف،ومساءلة القيادات والمشاركة في االنتخابات.

بعد تناول الحكم الراشد على مستوى كلي(اإلطار المفهوماتي للحكم الراشد ) وما يتضمنه من

تعدد زوايا النظر له ،وكذا األسباب التي أدت إلى ظهوره وأهم اإلشكاليات التي واجهته واألسس
النظرية التي يقوم عليها ،فضال عن الفواعل التي تكونه.

سنحاول إسقاط الجانب النظري على تجربة الجزائر ،ونستعرض مجهودات الدولة الجزائرية في هذا
المجال ،بتحليل األسباب التي أدت إلى ظهوره ،وكذا مظاهر اهتمام الجزائر بالحكم الراشد.
ثانيا :أسباب ظهور الحكم الراشد في الجزائر ومظاهر اهتمام الجزائر بالموضوع.

إن أسباب طهور الحكم الراشد في الجزائر تتراوح بين األسباب السياسية ،والسوسيو-اقتصادية.

 1-2األسباب السياسية:

 -طبيعة نظام الحكم في الجزائر ،إذ يصنف هذا األخير ضمن نمط الدولة النيوباتريمونيالية (néo-

 ،)patrimonialismeوالتي تقوم على نظام من القيم والعالقات يعتمدها هذا النظام ليحافظ على

نفسه ويجددها ،أين تسود فيها جميع الخصائص السلبية التي تشوه نمط الحكم وطريقة إدارة شؤون

الدولة ،من بين هذه الخصائص انتشار مظاهر الرشوة والعصبوية( ،)fractionnismeوالزبونية

السياسية( )clientélisme politiqueوالجهوية والمحاباة...الخ.1

 -انتكاسة عملية االنتقال الديمقراطي ،ومرد ذلك أن عملية التحول جاءت نتيجة لق اررات فوقية وبمبادرة

النخبة الحاكمة ،وليس كنتيجة لقناعة سياسية واضحة لدى معظم فعاليات السلطة الحاكمة بالديمقراطية
بصفة نهائية واعتمادها كخيار استراتيجي ،بل لجأت إلى استغالل مفهوم التحول الديمقراطي كمخرج

ألجل تحقيق مصالحها الضيقة وتأمين قدرتها على االستمرار في السلطة وإعادة إنتاج أنماطها

ونقائضها ،ويقول في هذا الصدد المؤرخ الجزائري محمد حربي بشأن عملية التحول الديمقراطي في

 1حسنين توفيق إبراهيم ،النظم السياسية العربية-االتجاهات الحديثة في دراستها،-ط( 1.بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2005،ص.149
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الجزائر ما يلي" تحرر خداع ال يصلح إال لرسم تحول ديمقراطي موجه للمحافظة على األشخاص

أنفسهم في السلطة" .1وقد كان وراء تعثر فعل التحول الديمقراطي عدة أسباب ،نذكرها كما يلي:

أ /الصراع بين أركان النظام السياسي :منذ أحداث أكتوبر 1988وحتى أواخر  ،1991عمل النظام

السياسي الجزائري على تدعيم اإلصالحات السياسية التي باشرها منذ ،1989إال أن الشروع في

اإلصالحات لم يحل دون ظهور انقسامات حادة بين أركان النظام السياسي ،حيث تكرست االنشقاقات
بين اتجاهين ،األول إصالحي يؤمن بضرورة التغيير واإلصالحات السياسية ،والثاني يعتقد بوجوب

الحفاظ على الوضع القائم .2وقد عمل الرئيس األسبق آنذاك "الشادلي بن جديد" على تدعيم التيار
اإلصالحي من خالل الحد من سلطة جبهة التحرير الوطني ،وتعيينه لمولود حمروش رئيسا للحكومة
خلفا للسيد قاصدي مرباح ،أين شرع رئيس الحكومة الجديد في تشكيل حكومة تكنوقراط ،معتقدا في

ذلك بأنه سيخلق حالة من االنسجام والتناسق بين اتجاه الرئيس ومشروع الحكومة.

وبتنظيم أول انتخابات تعددية مباشرة بعد إقرار دستور 1989شهدت الساحة السياسية ظاهرة التنامي

المتزايد لشعبية الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،الشيء الذي فرض على الطرف المتشدد في النظام
السياسي(المعارض لوجود اإلسالميين في السلطة)أن يظهر للعلن-المؤسسة العسكرية تحديدا -وتعلن
نفسها كراع لعملية التحول الديمقراطي وفق نظرتها المتشددة.

ب /السيطرة الواضحة وشبه المطلقة على قمة الهرم السياسي للمؤسسة العسكرية منذ االستقالل ،أين

يكون رأس النظام السياسي خاضعا لعصبة جاءت به إلى السلطة ،وتتمثل هذه العصبة في"زمرة من
العسكر" ،حيث يضطلع الجيش بدور ريادي في فض النزاعات القائمة حول السلطة السياسية .ويرى
الدكتور بومدين بوزيد أن "طبيعة الدولة قد ارتبطت بخطابات شعبوية متشبعة بقيم التخلف مهيمنة

استمرت ببقاء ما يسمى بالدولة الوطنية القائمة على العسكر ومنطق القبيلة" 3وحسب اعتقادي أن

جميع محطات التحول األساسية في حياة النظام السياسي الجزائري صنعها الجهاز العسكري ،مما أثر
على الوالدة الطبيعية للنظام والسلطة في الجزائر ،وبالتالي نكوص عملية التحول الديمقراطي.

ج /ضعف مستوى التكوين السياسي للنخب الحاكمة ،باعتبار أن النزعة التسلطية للنظام تعتمد في

تبرير سلوكها السياسي على منطق التسلط واالستبداد ،اعتقـادا منها بأن المنظومة الديمقراطية تنطوي
على مجمـوعة من المؤسـسات فقط ،لكن الديمقراطية أشمل من ذلك فهي تتعدى إلى طـائفة من القيم

 1عبد الرزاق جاسم خيري"،التحول الديمقراطي في الجزائر"،
http://www.elmouchahid.net/modules.php?name=News&file=article&sid=229
 2بومدين بوزيد" ،الجزائر:التجربة الديمقراطية وعوائق االنتقال" ،المستقبل العربي( 289مارس ،)2003ص.149

 3منيسي احمد .التحول الديمقراطي في المغرب العربي( .القاهرة :مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،) 2004،

ص146
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والمعتقدات مثل ،قبول اآلخر والتحاور البنـاء وااليجابي ،واحترام القانون ،والحرص على بناء مجتمع

مدني فعال  ،وخلق فضاء إعالمي حر ومستقل إلى غير ذلك من القيم.

د /ولوج النظام السياسي والمجتمع أزمة ممتدة ومتعددة الجوانب منذ بداية سنوات التسعينيات ،ومن

بين أهم مظاهرها ،ما يلي:1

أ /أزمة الشرعية التي عانى منها النظام السياسي الجزائري ،والتي كانت قائمة على الشرعية الثورية
ذات الطابع النفاقي ،حيث لم تتأسس على المشاركة الشعبية الواسعة والفعالة ،مما أدى إلى تفاقم

األزمة االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن فشل البرامج التنموية واإلصالحية في تحقيق أهدافها،

الشيء الذي حتم على الدولة الجزائرية أن تلجأ إلى محاولة التأسيس للشرعية الديمقراطية القائمة على

مبدأ التداول السلمي على السلطة وحرية التعبير وفتح المجال أمام الحريات العامة واحترام حقوق
اإلنسان...الخ .ولكن فشلت في النهاية ،مما جعل الجزائر تدخل دائرة الفساد واإلرهاب والرشوة واألداء

السيئ للنظام رغم توفرها على أموال ضخمة لم تشهدها منذ االستقالل.

ب /أزمة المشاركة السياسية :إن أزمة المشاركة السياسية تتمثل في عجز مؤسسات الدولة عن التعامل

واستيعاب كافة قوى المجتمع المدني ،والتعامل بسياسة اإلقصاء إزاء العديد من التيارات السياسية في

البالد ،فقد كان النمط السائد للمشاركة أقرب إلى مفهوم التعبئة ،وبصدور دستور 23فيفري1989وضع
حد لحالة االحتقان السياسي المتجذرة في المجتمع.

ج /أزمة الهوية :إن أزمة الهوية حسب المفكر األمريكي"صموئيل هنتنجتون" تحدث عندما يصعب
انصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة ،تتجاوز انتماءاتهم التقليدية الضيقة ،و تتغلب على آثار

االنتقال إلى المجتمع العصري بتعقيداته المختلفة ،أين يشعرون باالنتماء إلى ذلك المجتمع والتوحد

معه ،2ومن خالل إسقاط محتوى هذا المفهوم على الحالة الجزائرية ،نجد أن أزمة الهوية واحدة من
أخطر األزمات التي تهدد كيان ووحدة المجتمع ،نظ ار النقسامه إلى عدة اتجاهات؛ اتجاه عروبي،
واتجاه إسالمي،واتجاه ينادي بالهوية األفريقية البربرية ،مما أدى إلى االختالف حول رؤية تنزع إلى

بناء دولة حديثة تتماشى وتطلعات العصر.3

 1أسامة الغزالي حرب ،األحزاب السياسية في العالم الثالث( ،الكويت:المجلس الوطني للثقافة والفنون

واآلداب ،)1987،ص.31

 2منعم العمار ،الجزائر والتعددية المكلفة في "األزمة الجزائرية الخلفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية"( ،بيروت :
مركز دراسات الوحدة العربية،أوت ،)1999ص48

 3أسامة الغزالي حرب ،مرجع سابق ،ص31
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د /أزمة التوزيع :تتعلق بمهمة النظام السياسي في توزيع الموارد والمنافع المادية وغير المادية في
المجتمع ،وال تعني مشكلة التوزيع فقط توزيع عوائد التنمية وإنما أيضا توزيع أعباء التنمية .1كالضرائب

وسياسة األجور العادلة غير أن الواقع عكس ذلك بكثير ،وبهذا سجل النظام الجزائري حقيقة عجز
فاضح بشأن ضعف قدرته على التوفيق بين االعتبارات االقتصادية الفنية والسياسية في التوزيع
واالعتبارات االجتماعية التي تفترض العدالة ،ويعود ذلك إلى سوء التسيير وتشجيع أشكال الوالء

وغياب مفهوم العدالة االجتماعية عند النظام.

 2-2األسباب السوسيو-اقتصادية:

 استمرار انخفاض مستوى مؤشرات التنمية البشرية من خالل تنامي عدد المهمشين والفقراءوالمحرومين .فمعظم األدلة تؤكد ذلك بوضوح ،فدليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي سنة  ،1992يشير إلى أن عدد السكان الذين يحصلون على خدمات صحية دونية بلغ
نصف مليون بين عامي ،1995-1985ووصل عدد السكان الذين يعيشون دون حياة كريمة

الى 79بين عامي ،1995-1990كما بلغت نسبة األمية بين الكبار(15سنة فأكثر) 6.6مليون سنة

 1995وبين اإلناث(15سنة فأكثر) 4.3مليون نسمة فيما بلغت نسبة عدد األطفال خارج المدارس

االبتدائية 534ألف طفل سنة  ،1992وقد انتقلت نسبة القيد في مراحل التعليم من 52سنة1980

إلى  60سنة ،1990فيما بلغ عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية334ألف
طفل بين عامي 1995-1985كما بلغ عدد األطفال الذين يموتون دون سن الخامسة 50ألف طفل

سنة ، 1994أما عن العمر المتوقع عند الوالدة فقد انتقل من  47سنة  1960إلى 67.3
سنة.21993

 االنعكاسات السلبية المختلفة التي خلفتها برامج التصحيح الهيكلي ،حيث أثرت سلبا على ارتفاعمؤشر البطالة ،واتساع دائرة الفقر وانخفاض معدل الناتج الداخلي الخام.

 انخفاض مستوى الدخل بنسبة 30بين  ،1996-1994و يرجع السبب إلى إلغاء الدعم الذيأدى إلى تضاعف أسعار المواد االستهالكية ،كما كان إللغاء الدعم ألسعار المواد الغذائية

سنة 31996األثر الواضح في اتساع دائرة الفقر المعرفة حسب"روبرت مكنمار" بأنه"تلك األحوال

1 UNDP,Human development report1997,(Oxford :Oxford university press,1997),p147

 2مبروك غضبان"،الحق في األمن والحق في التنمية"،محاضرات مقدمة لطلبة المحاماة،جامعة باتنة (-2007
،)2008ص.20

 3مبروك غضبان ،المرجع نفسه  ،ص.21
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االجتماعية المعيشية التي تتكون نتيجة سوء التغذية والمرض وارتفاع وفيات األطفال وقصر العمر،

مما يجعلها أدنى من المستوى المعهود للحياة الالئقة".1

 التدهور التدريجي لقيمة العملة(الدينار الجزائري) نتيجة لألزمات االقتصادية المتتالية التي عرفتهاالدولة ،وكانت أهم التخفيضات التي جرت في أواسط التسعينيات بفعل سياسة التعديل الهيكلي المطبقة

والتي ترتكز على أسلوب المرونات لتعديل ميزان المدفوعات.

االستشراء المذهل لظاهرة الفساد التي أخذت تنخر دواليب السلطة ومؤسسات الدولة ،وتهدد حياةالمجتمع ،وذلك من خالل بروزها في عدة أشكال ،الرشوة والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية

وإعادة تدوير المعونات األجنبية للجيوب الخاصة واختالس المال العام ،فالمبالغ التي ذهبت إلى جيوب

بارونات الفساد ضخمة جدا ،فنجد بنك الخليفة مثال قد تسبب في حدوث"فضيحة القرن" والتي تقدر

بـ87مليار دينار أي ما يعادل1.2مليار دوالر ،وتليه الفضيحة المسجلة على مستوى البنك الصناعي
والتجاري الجزائري الذي تسبب في ثغرة مالية في حدود11.6مليار دينار أي ما يعادل  405مليون
يورو ،وقد سجل أيضا بنك الفالحة والتنمية الريفية على مستوى إحدى دوائر والية تبسة فضيحة مالية

تقدر بـ 328.2مليون يورو ،إذ تتعلق هذه األخيرة بتهريب أموال إلى الخارج وجريمة تبييض األموال،
ولم يمنع قطاع البريد من خطر االختالسات حيث تقدر قيمة االختالسات المسجلة على مستوى هذا

القطاع إلى غاية 2007بـ 290مليار سنتيم على المستوى الوطني.2

 3-2مظاهر اهتمام الجزائر بالحكم الراشد :إن األسباب والظروف السابقة الذكر ،والتي واجهت

النظام السياسي الجزائري ،فرضت علي هذا األخير إعادة النظر في ميكانزمات التنمية من أجل بناء

دولة ومجتمع يواكب رهانات وتحديات التطور العالمي ،ويتضح ذلك من خالل مظاهر االهتمام

التالية:

 -محاولة تمسك الجزائر على مستوى البنى الدستورية والقانونية بالمعايير المشتركة المكونة لمنظومة

القيم الديمقراطية ،ويتعلق األمر بالعناصر التي ال تقوم ديمقراطية حقيقية إال بتوافرها من احترام مبادئ

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وضمان احترام التيارات السياسية واالجتماعية المختلفة مع فتح

مجال الحريات السياسية وتأسيس األحزاب السياسية.3

 عزم الدولة الجزائرية على المستوى الظاهري والنظري مكافحة ظاهرة الفساد الذي يحتل رأسأولوياتها ،وما يؤكد هذه النية مختلف التشريعات المتعلقة بالتصدي لهذا الخطر المهدد لكيان الدولة،
 1كامل الشيرازي ،زلزال البنوك الخاصة في الجزائر<http:www.elaph.com/27/12/2007،
 2عبد الغفار رشاد القصبي ،التطور السياسي والتحول الديمقراطي .الطبعة الثانية(،القاهرة  :كلية العلوم االقتصادية

والسياسية ،)2006،ص102

 3دور البرلمان في الوقاية من الفساد"مجلة الفكر البرلماني(11الجزائر:مجلس األمة ،جانفي ،)2006ص.217
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ابتداء باألمر رقم 156/66المؤرخ في 1966/06/08والنص على الجرائم التي تندرج تحتها وصوال

إلى القانون رقم  09/01المؤرخ في.2001/06/26

كما انضمت الجزائر ووقعت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية

العامة لألمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 31أكتوبر.2003والمصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم 128/04

المؤرخ في 19أفريل ،2004والتي خرج من رحمها القانون رقم  01/06المؤرخ في20فيفري2006
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،وقد جاء فيه:1

 توضيح أهداف هذا القانون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. -التدابير الوقائية من الفساد في القطاع العام.

 إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد وتحديد نظامها القانوني. تحديد القواعد واألحكام القانونية الجنائية واإلجرائية والقضائية المتعلقة بتجريم الفساد. -تحديد مبادئ وسبل التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

 مساهمة الجزائر في تأسيس"مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية النيباد ،والتي من بين أهدافها:2توفير األمن والسالم في إفريقيا ودعم دعم القيم الديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد.

دفع النمو االقتصادي والتنمية من خالل تشجيع التجارة واالستثمار.

تحسين مستوى المعرفة والتعليم وإدخال نظام المعلوماتية.

االستغالل األمثل والرشيد للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.

ثالثا :تحليل واقع الحكم الراشد في الجزائر :إن اإلصالحات التي باشرتها الجزائر تعبر عن مدى
اهتمام السلطة السياسية بموضوع الحكم الراشد بصورة واضحة ،لذلك حاولت أن تعتمد ما جاء في
دراسات البنك الدولي ومشاريعه حول الحكم الراشد ،والغاية من وراء ذلك تفعيل آليات تطبيقه مستندة

في ذلك إلى اآلليات التالية:3

 -إبداء الرأي والمساءلة تشير هذه اآللية إلى الجوانب المرتبطة بالحريات السياسية من ،تعددية حزبية

وحرية اإلعالم ،حرية االجتماع والتعبير عن الرأي ،وقدرة المواطنين على انتخاب البرلمان ،ومشاركة

المرأة في الحياة العامة ،ودرجة استقاللية السلطات.

 1نسيمة عكا"،دور الحكم الرشيد في التنمية-النيباد نموذجا(،"-ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول :الحكم الرشيد
والتنمية في الدول النامية:جامعة سطيف ،)2007/4/5/4ص ص67-58

 2لمزيد من المعلومات انظر:

-http://www.worldbank.org/etools/MDK21385805page PK64257043pipk.
-http://www.aprm.za.org/docs
 3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،دستورنوفمبر ،1996العدد1996/12/76،08
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 االستقرار السياسي وانعدام العنف تنطوي هذه اآللية على آلية المشاركة في اتخاذ القرار ،ودورالعامل االنتخابي في زيادة أو الحد من احتمال زعزعة الحكومة أو إزاحتها من الحكم ،وذلك من خالل

الوسائل غير الشرعية والدكتاتورية (االنقالبات مثال واألعمال اإلرهابية).

 فعالية الحكومة تقتضي هذه اآللية التحسين في نوعية الخدمات العامة ،ونوعية الخدمة المدنية،ودرجة استقاللية الحكومة عن الضغوط السياسية ،ونوعية وضع السياسات وتنفيذها ومدى مصداقية

الحكومة والتزامها بتنفيذ تلك السياسات.

 نوعية األطر التنظيمية تعتمد هذه اآللية على مدى قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ السياسات،وصياغة لوائح وقواعد تنظيمية تشجع القطاع الخاص ،ومدى استفادة القطاع الخاص من العام

الحكومي وعمله في بيئة مناسبة ومالئمة ،كما يعتمد على قدرة القطاع الخاص في المشاركة في اتخاذ
الق اررات.

 سيادة وحكم القانون تعتمد هذه اآللية على مدى استقاللية أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية فيمباشرتها لمهامها ،واحترام حقوق اإلنسان ،وعدم التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها ،وكذلك مدى

احترام تطبيق القانون وتجسيده من طرف المسؤولين.

 مك افحة الفساد :ويقتضي ذلك وجود تشريعات وقوانين تعمل على ردع ومعاقبة كل مرتكبي جرائمالفساد والسطو على المال العام ،فضال عن دور المجتمع المدني و قطاع اإلعالم في الكشف عن

مواطن الفساد ،وتوعية المجتمع ضد مخاطر هذه اآلفة.

ولتحليل مدى تطابق اآلليات مع تنامي وتيرة اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،اعتمدت على

مختلف التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية واإلقليمية ،والعديد من الدراسات التي قدمها المختصين

والخبراء في هذا الشأن ،حيث يشترك أغلبها في تقييم تجربة الجزائر في ظل عملية الترشيد السياسي
واالقتصادي للدولة والمجتمع على حد سواء في مؤشرات غاية في األهمية مثل مؤشر إبداء الرأي
والمساءلة ،ومؤشر االستقرار السياسي ،ومؤشر فعالية الحكومة ،ومؤشر نوعية األطر التنظيمية،

ومؤشر سياسة القانون ،ومؤشر مراقبة الفساد ومكافحته .وباجتماع كافة هذه المؤشرات إلى بعضها،
فإنها تؤدي بنا إلى تساؤل جوهري ،يتمثل فيما يلي :هل الجزائر بصدد بناء دولة ديمقراطية راشدة

الحكم فعال أم ال؟

 1مؤشر إبداء الرأي والمساءلة :ينطوي هذا المؤشر على العناصر الجوهرية التي تشكل قلبمنظومة القيم الديمقراطية ،مثل التعددية السياسية والحزبية ،ومشاركة المرأة ،والمجتمع المدني،وتحرير

الفضاء اإلعالمي .فالتعددية السياسية والحزبية أقرها المشرع الجزائري ودسترها بموجب

دستور23فيفري ، 1989حيث عرفت الجزائر بداية االنفراج الديمقراطي ،من خالل فسح المجال

لتشكيل األحزاب السياسية ،واالعتراف بالتيارات السياسية الموجودة .كما جاء دستور نوفمبر1996
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ليعطي داللة أكثر وضوحا ودقة حول الظاهرة الحزبية في الجزائر ،إذ فرق بين الجمعيات ذات الطابع

السياسي والحزب على عكس دستور ،1989حيث تنص المادة 42على" إن حق إنشاء األحزاب

السياسية معترف به ومضمون ،وال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األساسية والقيم والمكونات
األساسية للهوية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسالمته ،واستقالل البالد وسيادة الشعب وكذا

احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة ،وفي ظل احترام الدستور ال يجوز تأسيس األحزاب على

أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي".1

بيد أن المشرع الجزائري قد تعامل مع نشأة الظاهرة الحزبية في الجزائر بحذر شديد

فدستور 1989لم يميز بين الحزب والجمعيات ذات الطابع السياسي ،فضال عن دستور 1996الذي

أخذ يشدد في شروط تكوين األحزاب السياسية ويعقد إجراءات طلب التأسيس واالعتماد فمقارنة بدستور

 1989لم تكن إجراءات التأسيس مقيدة بالصفة التي عليها في دستور 1996إذ أصبح يتطلب

المرور بمرحلة التصريح والتأسيس ثم مرحلة المؤتمر التأسيسي ثم مرحلة االعتماد وذلك بعد انعقاد

المؤتمر التأسيسي للحزب ،وهذا ما كان له األثر الواضح في تراجع عدد األحزاب السياسية في الجزائر

الى25حزب بعد مطابقتها للقانون العضوي المتعلق باألحزاب في األمر رقم 07/97السيما

المادة42منه.

إال أن هذا االنفتاح يبقى شكلي ومراقب ،وتحول غير متين نحو الديمقراطية بسبب أن النظام ال

يزال باتريمونيالي ،وبسبب أزمة الشرعية التي يعيشها النظام .أما عن مشاركة المرأة في الحياة
السياسية ،فقد أخذ يتحسن وتتطور باستمرار ،نظ ار للسياسات المتبعة من طرف الدولة الرامية إلى

تحسين ظروف المرأة وتفعيل دورها في الفضاء السياسي ،ويمكن أن نسجل بعض االيجابيات على هذا

المستوى:

 انضمام الجزائر ومصادقتها على االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة وترقية حقوقهاالسياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية.

 اقتحام المرأة جميع ميادين العمل بصفة ملحوظة(نسبة 69من الصيادلة و 64من جرحىاألسنان و 53من المهن الطبية و 55من الصحفيين و 54من الطلبة المسجلين في الطور

الثانوي والجامعي و 45من أساتذة الطب و 35من سلك القضاة) .2

 1عبد الحق عباس ،تأمالت في واقع المرأة الجزائرية والتحديات.
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&new_topic
 2مولود ديدان ،دستور.1996
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 تأكيد الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وذلك منخالل تحسين نسبة مشاركة المرأة في البرلمان ،حيث جاء في الفصل الرابع من دستور1996

والمتضمن الحقوق والحريات ما يلي:

المادة " 29كل المواطنين سواسية أمام القانون وال يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد

أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر".

المادة " 50لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب".

المادة " 51يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير

الشروط التي يحددها القانون" .1فنسبة مشاركة المرأة في البرلمان الجزائري معتبرة مقارنة بما كانت
عليه في السابق ،فنسبة التمثيل في العنصر النسوي من خالل انتخابات  03جوان  2002بلغت 27

امرأة أي ما يعادل  ،6.68وقد ارتفعت إلى  30امرأة في انتخابات  17ماي  2007أي ما يعادل

 . 7.71الجدول(.)1

الجدول رقم( : )1نسبة النساء في البرلمان الجزائري

الفترة التشريعية

2002-1997

2006-2002

2012-2007

النواب(رجال)

376

362

359

النواب(نساء)

13

27

30

مجموع مقاعد البرلمان

389

389

389

3.34

6.94

7.75

نسبة النساء النواب
le

sur

Social,Rapport

et

Economique

National

Conseil

Source:

développement humain en Algérie 2007 , Réalisé en coopération avec le
PNUD.Algérie.p47

غير أن النقاط المسجلة لصالح النظام السياسي ال تكفي لالرتقاء بدور المرأة في الحياة السياسية،
ويعود السبب في ذلك إلى ما يلي:

 -االعتقاد السائد بتعظيم دور الرجل وتهميش المرأة.

 ضعف قدرة النساء على صياغة برامج سياسية واضحة المعالم.ولهذا يجب على الدولة أن تحرص على تحسين ظروف وشروط مشاركة المرأة في الحياة السياسية،

مع أخذها بعين االعتبار الخصوصية السوسيوثقافية والمنظومة العقدية للمجتمع.

 1جريدة اليوم14(،جوان،2008العدد،2478السنة التاسعة).
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أما عن المجتمع المدني في الجزائر ،يعود ظهوره إلى النصف األول من القرن العشرين ،حيث

كان تشكل ه في بداية األمر محتشم وغير واضح الحدود ،والعلة في ذلك األزمة التي كان يتخبط فيها
النظام وضعف مستوى شرعية مؤسساته ونموذج التسيير المعتمد من طرف الدولة.

كما جاء في دستور  ،1989هذا األخير الذي يعد أول دستور يؤسس لمرحلة جديدة في حياة

النظام الجزائري .وقد أخذ حجم المجتمع المدني يتسع ،وكان للقانون رقم  31/90األثر الواضح في

انتقال عدد الجمعيات من  58000سنة  2001إلى  75000سنة  2003ثم  78000سنة 2005

وبعدها  81000سنة  .12008وتحتل الجزائر صدارة دول الوطن العربي من حيث عدد الجمعيات
مقارنة بمصر  16000والمغرب  30000جمعية.

غير أن هذا العدد الهائل للجمعيات ال يعكس حقيقة مستوى نضجها السياسي والمدني دورها في

إرساء الحكم الراشد ،وربما يعود السبب في ذلك إلى أخذ مفهوم المجتمع المدني الطابع الرسمي المبتلع
من طرف النظام أكثر منه مفهوم يعبر عن اهتمامات الفئات المجتمعية .فضال عن الوهن الذي
أصاب المجتمع المدني وتخليه عن دوره الحقيقي في احترام انشغاالت المواطنين ،واستيعاب الطاقات

وتحريرها ،ومساهمته في التنشئة السياسية الواعية للمجتمع.

وقد كان وراء هذا الضعف المناخ الذي ترعرع فيه والمتميز بالزبونية والمحسوبية واالنتهازية ،إضافة

إلى أنه أصبح أداة من أدوات النظام في تحقيق أهدافه ،كما أن للصراعات الداخلية الضيقة وحب

الزعامة وانتفاء وجه التداول النزيه والسلمي على المناصب القيادية في مؤسساته دو ار في تراجع أدائه.

أما عن اإلعالم الذي يعد أحد أهم ركائز الحريات في الديمقراطيات المتطورة ،نظ ار لما له من دور في
تغيير وقلب الموازين وتوجيه الرأي العام ،وكذا إسهامه في تشجيع وإنجاح عمليات االنتقال

الديمقراطي.

والمالحظ لتطور القطاع اإلعالمي في الجزائر ،يجد أن السلطة السياسية ال تكاد تغفل المنظومة

اإلعالمية في معظم تشريعاتها حيث مر بمرحلتين :

المرحلة األولى :1982-1962إن العمل اإلعالمي في هذه المرحلة شهد نوعا من التضييق وفرض

القيود .فمعظم المواد المتعلقة بقانون اإلعالم تقر صراحة ،بتقييد العمل اإلعالمي أثناء هذه الفترة،
والتي عرفت السيطرة الشاملة على قطاع اإلعالم حيث أصبح أداة في يد الدولة تستخدمه متى تشاء

وكيفما تشاء.

 1لإلطالع أكثر انظر موقع و ازرة العدل في الجزائر<http// :arabic.mjustice.dz
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المرحلة الثانية بعد سنة  :1989مع هبوب رياح االنفتاح السياسي بعد أحداث أكتوبر  1988انتقلت
الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية واإلعالمية وفتح مجال الحريات ،حيث

صدر قانون  03أفريل 1990المعدل لقانون اإلعالم لسنة  1982إذ يتضمن قانون سنة .1990

غير أن وضع اإلعالم في الجزائر مغاير تماما لما يجب أن يفعله وبقائه حك ار على السلطة فقط،

فمعظم الدول أفسحت المجال لإلعالم الخاص وشجعته على أداء دوره على أكمل وجه في مجال

التنشئة السياسية للمواطن وتوعيته بالقيام بواجبه تجاه المجتمع والدولة .فالفضاء اإلعالمي في الجزائر

نشأ مغلق ومقيد ويتجه نحو مستقبل غامض على المستويين" اإلعالم المكتوب والسمعي البصري"
نظ ار للقيود المفروضة عليه من الناحية التشريعية القانونية وخاصة المجال الجزائي والعقابي.

ولهذا يجب على السلطة في هذا المجال أن توسع أكثر فضاء اإلعالم المكتوب والمسموع ،كما

ينبغي عليها الرفع من القيود المفروضة عليه و تطوير العمل السياسي واالرتقاء بمفهوم الديمقراطية،

وإال ما الفائدة من الحديث عن الحكم الراشد في ظل إعالم مقيد وموجه.

أما فيما يتعلق بالسلطات العامة والعالقة بينها ،فهي حقيقة بعيدة كل البعد عما هو مفترض من

الناحية السياسية ،فبدل أن نجد سلطات تتخذ من مبدأ الفصل بين وظائفها كأساس في نشاطاتها ،مع

األخذ بعين االعتبار آلية التنسيق الجدي والفعال بينها لتحقيق التكامل في أهدافها ،أصبحت السلطة

التنفيذية هي المهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية ،ويتضح ذلك من خالل ما يلي؛ فمن حيث

األداء التشريعي للبرلمان خالل العهدة التشريعية الرابعة كان دون المستوى المطلوب ،حيث صوت
المجلس الشعبي الوطني على  76نص قانوني موزعة على61مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة

و9أوامر رئاسية و4اقتراحات مقدمة من طرف النواب ،إذ تمثل نسبة 81من القوانين التي تمت
إحالتها على اللجان الدائمة بادرت بها السلطة التنفيذية.

أما القوانين التي تم اقتراحها من المجلس الشعبي الوطني تتمثل فيما يلي:

 -1اقتراح قانون متعلق بنظام التعويضات الممنوحة لعضو البرلمان.

 - 2الئحة تعدل المادة29من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
 -3اقتراح قانون خاص بعضو البرلمان.

 -4اقتراح قانون يقتضي رفع حالة الطوارئ.
أما عن آلية الرقابة فقد جاء دستور  1996لتنظيم العالقة أكثر بين السلطتين التشريعية

والتنفيذية ،وذلك من خالل ممارسة الرقابة البرلمانية والتي هي عبارة مجموعة اإلجراءات المخولة

دستوريا ،إذ يفترض أن يمارس البرلمان الرقابة على عمل الحكومة والمؤسسات العامة ويحدد القانون
عادة إجراءاتها وشروط ممارستها .تعتبر الرقابة وسيلة لحماية مصالح الشعب والتأكد من أن الحكومة

تلتزم في مختلف المجاالت بالسياسة التي يوافق عليها البرلمان .غير أن هذا يبقى مجرد افتراضات
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أقرها دستور 1996على المستوى النظري فقط ،فضال عن أنها ال تعكس الواقع الحقيقي للعالقة بين
هاتين السلطتين ،كما أن التاريخ مثال لم يسجل وال مرة سحب الثقة من طرف البرلمان بعد عرض بيان

السياسة العامة وال عدم الموافقة على برنامج الحكومة ،خاصة إذا كان حزب الرئيس يتمتع بأغلبية

داخل قبة البرلمان.

وعند الحديث عن مبدأ استقاللية القضاء ،فهو يعبر عن عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير

على ما يصدر من القضاء من إجراءات وأحكام وق اررات ،ويرفض هذا التأثير سواء كان ماديا أو

معنويا ،كما يعترض تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في شؤون القضاء ،والمشرع الجزائري في هذا
الشأن قد نص في المادة  138من دستور " 1996السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار

القانون" وكذلك المواد  147،148،149،155من دستور  1996التي تنص على أن السلطة

القضائية مستقلة قانونا وال يعزل القضاء إال بموجب القانون و أن المجلس األعلى للقضاء هو الذي
يسهر على تعيين القضاة وسير سلمهم الوظيفي.

غير أن الواقع الحقيقي في الجزائر ال يعكس حقيقة مستوى ما جاء به دستور  1996في هذا

المجال ،فال سلطة القضائية ال تزال تعاني من الضغوطات من جانب السلطة التنفيذية في ميدان
الموارد المالية خصوصا ،وكذلك الضغوط السياسية التي تؤثر على أداء القضاة لوظيفتهم بصفة

حيادية.

 -كما أن تمتع رئيس الجمهورية بصفة القاضي األول في البالد يؤثر نوعا ما على مبدأ استقالل

القضاء.

 -وكذلك هناك عامل آخر يؤثر على أداء السلطة القضائية هو كثرة القضايا ونقص عدد القضاة

المؤهلين تأهيال عاليا ومتخصصا.

 -الوضعية االجتماعية المتدهورة للقضاة أدت إلى تورطهم في تعاطي الرشوة والحكم بناء على معايير

المحسوبية والهدايا.

ولتجاوز هذه العراقيل باشرت السلطة الجزائرية برنامج إصالح قطاع العدالة الذي انطلق سنة 1999

حيث يتضمن هذا األخير ما يلي :1مراجعة المنظومة التشريعية ،تنمية الموارد البشرية ،عصرنة

العدالة ،إصالح السجون.

غير أن برنامج اإلصالح المباشر من طرف الدولة الجزائرية اقتصر على الجانب الشكلي

والهياكل القاعدية فقط ،فال فعالية مسجلة على مستوى التشريع ،وال نجاعة محققة على مستوى

 1رياض الصيداوي" ،االنتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر" ،المستقبل العربي( 245جويلية ،)1999ص.26
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عصرنة القطاع وال تحسن مالحظ على مستوى السجون ،لذلك فاإلصالح يحتاج إلى قدرات بشرية

كفأة وإلى مختصين وخبراء يحددون مواطن الضعف ويعالجون اإلشكال من أصله.

2-3مؤشر االستقرار السياسي وانعدام العنف :يقتضي عدة مبادئ منها ،التداول السلمي على
السلطة و نزاهة وشفافية االنتخابات ،وكذا الوسائل الشرعية والدستورية في تشكيل الحكومات ،واحترام
السيادة الشعبية .حيث عرفت الجزائر أزمة عميقة تسببت في انهيار استقرارها ودخولها مرحلة فراغ

سياسي ودستوري رهيب .غير أن هذه المرحلة لم تستمر طويال ،أين أخذت تسترجع استقرارها تدريجيا.

وقد تناولت مؤشر االستقرار السياسي في الجزائر من خالل اقترابين هما :االقتراب االنقسامي و

االقتراب االجماعي.1

 -االقتراب االنقسامي :من خالل هذا االقتراب الذي يقسم المجتمعات التعددية إلى مجتمعات ذات

تعددية مرتبطة ومجتمعات ذات تعددية منقسمة التجمعات ،وهذا األخير يعتبر أكثر التجمعات عرضة

لعامل عدم االستقرار والفوضى حسب غوسفيلد ،واألزمة التي مرت بها الجزائر بعد إلغاء المسار

االنتخابي نستنتج ما يلي:

 دخول الجزائر حسب ما يصطلح عليه علماء السياسة مرحلة النظام السياسي المغلق. -سيطرة المؤسسة العسكرية على المدن والمنشآت االقتصادية الحيوية.

 تعيين الرئيس السابق اليامين زروال كان له األثر الواضح في بداية االسترجاع التدريجي لمفهوماالستقرار وذلك من خالل ما قام به مبدئيا على هذا المستوى(ندوة الوفاق الوطني ،1994تنظيم أول
انتخابات رئاسية تعددية ،1995إعداد مشروع تعديل الدستور وتنظيم استفتاء28نوفمبر ،1996تنظيم

انتخابات تشريعية 05جوان.)1997

وهذا ما سنتطرق إليه من خالل اقتراب اإلجماع ،حيث يهدف إلى استيعاب إمكانيات الشقاق والصراع
وذلك بتوفر إرادة النخبة السياسية والسعي إلى المحافظة على االستقرار وتجنب خطر انفجار األزمات.

وقد تميزت هذه المرحلة بما يلي:

 -التحول الذي حدث على مستوى الثقافة السياسية.

 االنتخابات الرئاسية المنظمة سنة 1999أخذت طابع االستفتاء نظ ار لما حدث على مستوى هذهاالستحقاقات.

 -إعالن برنامج االنتعاش االقتصادي .2004-1999

 1رياض الصيداوي  ،االنتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر ،مرجع سابق ،ص1.29
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3-3مؤشر فعالية الحكومة :يهدف المؤشر إلى معرفة قدرة الجهاز التنفيذي على تقديم الخدمات
للمواطن وقدرته على االرتقاء بالعنصر اإلنساني ،واستخدامه لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،ولمعرفة

أكثر أداء الحكومة سنتطرق إلى ما يلي:1

 التنمية البشرية :إن مؤشرات التنمية البشرية(مؤشر األمل في الحياة ،مؤشر القدرة الشرائية ،مؤشرالتعليم) أخذت تتطور بصفة تدريجية ،حيث صنفت الجزائر في المرتبة103سنة 2003بمعدل0.722

ثم تقدمت إلى الصف79بمعدل 0.761سنة ،2004وذلك حسب التقرير الصادرسنة.22005

كما عرفت الوضعية الديمغرافية في الجزائر تزايدا مستمرا ،حيث ارتفعت من33.5م/ن سنة2006

إلى 33.8م/ن سنة 2007لتصل إلى 34.4م/ن في جانفي ،2008وقد ساعد هذا التطور عامل
االسترجاع النسبي لالستقرار وكذلك زيادة عدد المتزوجين إذ بلغت  %8.82سنة.32008

وقد عرف مقياس األمل في الحياة تطو ار ايجابيا ،حيث انتقل من %72.5سنة2000الى

 %75.7سنة ،2005والسبب يعود في تحسن مقياس األمل في الحياة حسب تقرير المجلس الوطني

االقتصادي واالجتماعي إلى عدة عوامل :من انخفاض نسبة الوفيات وتراجع عدد األطفال الين يعانون

من نقص الوزن ،وزيادة االهتمام بصحة األم ،وكذا التقدم المسجل على مستوى مكافحة اإلمراض

المعدية.4

أما مستوى التعليم عرف هو اآلخر تحسن ملحوظ ،وما يثبت ها التحسن حسب اإلحصائيات

المقدمة من طرف المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ارتفاع نسبة القادرين على القراءة والكتابة،

فقد انتقلت من %65.5سنة 1998الى %76.3سنة.2005كما سجل معدل القراءة االرتفاع لدى

األوساط الريفية من %48.5سنة 1998الى .%72.6فضال عن تحسن مستويات التمدرس ،سواء
على مستوى التعليم القاعدي أو التعليم العالي أو التكوين المهني.5

غير أن ارتفاع النسب المقدمة من طرف المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ال ينفي وجود

العديد من النقائص ،كضعف مستوى التأطير البيداغوجي ،وضعف انتشار ثقافة التكوين المهني و
التمهين وبالتالي التأثير سلبا على جدلية التكوين والشغل ،وضعف تهيئة البيئة المالئمة لتطبيق برامج

اإلصالحات.

1 CNES, rapport sur le développement humain en Algérie,2006.réalise en
 2انظر موقع الديوان الوطني لإلحصاء<http://www.ons.dz.

coopération avec le PNUD algérie.

3 CNES, rapport sur le développement humain; Algérie2006,op.cit,p21
4 CNES,op.cit.p25

 5عبد الرحمن تومي" ،العولمة االقتصادية وأثرها على الوطن العربي" ،دراسات اقتصادية(06جويلية ،)2005ص.31
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 الشغل ومكافحة الفقر :إن مستوى الشغل في الجزائر عرف تطو ار إيجابيا ،حيث انتقلت نسبة الفئةالشغيلة من ستة ماليين سنة  1999إلى  9.3مليون سنة  ،2007موزعة على قطاعات الفالحة
والخدمات والبناء واألشغال العمومية بالدرجة األولى والصناعة.

ويعكس هذا التحسن على انخفاض مستوى البطالة إلى  %12سنة  2006حسب األرقام المقدمة

من طرف و ازرة التشغيل ،مرجعة أسباب التحسن إلى:

 -المخطط المعتمد المتصاص البطالة من خالل استحداث أجهزة التشغيل عن طريق المؤسسات

المصغرة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

 برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  2004-2001الذي سمح بخلق عدد هام من مناصب الشغل. -النمو االقتصادي خارج قطاع المحروقات المعادل لـ  %6والمستخلص من قطاع البناء واألشغال

العمومية والفالحة.

أما عن مكافحة الفقر ومستوى الدخل األسري ،فتدل األرقام المقدمة من الديوان الوطني لإلحصاء

على التحسن المسجل على هذا المستوى ،حيث لجأت الدولة إلى الزيادة في نسبة االقتطاع من الناتج
الداخلي الخام وميزانية الدولة وخصصتها للتحويالت االجتماعية ،فقد انتقلت من  % 9.75سنة

 2002إلى  %12سنة  ،2004األمر الذي انعكس نسبيا على انخفاض مستوى الفقر من % 8.5

سنة  2002إلى  % 6.8سنة .2004

وكذلك مستوى الدخل األسري عرف تحسنا تدريجيا فقد تضاعف األجر الوطني األدنى المضمون

عشر مرات من 100دج إلى 10000دج ،كما عرف مستوى استهالك األسر تحسنا هو كذلك ،فقد

انتقل من  425.3مليار دينار إلى  4249.1مليار دينار .غير أن األرقام المقدمة ال تعكس حقيقة

الواقع االجتماعي سواء على مستوى الشغل أو على مستوى مكافحة الفقر نظ ار لما يلي:1

 عدم فعالية سياسة التشغيل المعتمدة من طرف الدولة ،ألن النجاعة والفعالية تقتضيان على حلالمشكلة من أصلها ،وليس اعتماد أسلوب اإلدارة باألزمات .فعقود التشغيل المؤقتة ال يمكن أن تعالج

فعال المشاكل االجتماعية التي يتخبط في المجتمع والشباب خصوصا.

 إن تضاعف األجر الوطني األدنى المضمون لم ينعكس بصفة إيجابية على تحسن المستوىاالجتماعي للمواطن ،ألنه كلما يرتفع األجر تزداد القدرة الشرائية تدهو ار نتيجة ارتفاع أسعار الموارد

االستهالكية.

 سوء التسيير الذي أثر بصفة سلبية على االعتمادات المالية الضخمة المخصصة للتحويالتاالجتماعية .أما إدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في األجهزة الحكومية ،يعمل على تحسين األداء

 1لإلطالع أكثر انظر موقع الوكالة الوطنية لالستثمار<http://www.andi.dz
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

87

د .يوسف أزروال

آليات ترشيد نظام احلكم يف اجلزائر :قراءة يف اجلهود املبذولة

الحكومي ،مما ينعكس ايجابيا على عالقة المواطن بالحكومة ،وفي هذا الصدد التزمت الدولة بتحسين

هذه الوسيلة:

 -تطوير البنية الهيكلية لشبكة االتصال وكذا شبكة االنترنيت.

 إصدار القانون رقم 05/03الذي ينظم استخدام التكنولوجيا ،والمتعلق بالملكية والحقوق المجاورةوبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وفتحه المجال لالستثمار الخاص.

 تطوير الطاقات البشرية والمؤسساتية على مستوى العديد من القطاعات ،كاإلدارة الحكومية ،وقطاعالتربية ،والتعليم العالي ،وكذا قطاع التكوين المهني والتمهين.

 -أتمتة قطاع العدالة منذ 1999مثل بطاقة السوابق العدلية ،وشهادة الجنسية ،ومتابعة القضايا

الجزائية.

 -إدخال طرق اتصال جديدة في قطاع الصحة ،وإنشاء شبكة الجزائر صحة من أجل تحسين نوعية

التكفل الصحي.

 -تحديث قطاع المالية والبنوك ،وإنشاء شبكة متخصصة في البنوك.

 4-3مؤشر نوعية األطر التنظيمية :إن الجزائر كغيرها من الدول النامية تبنت إصالحات وتغييرات

على مستوى الساسة االقتصادية ،وذلك بهدف تحقيق النمو ودعم االستقرار االقتصادي ،ومن بين

السياسات المنتهجة ما يلي:

 سياسة الضبط االقتصادي الهادفة إلى المحافظة على التوازن العام ،واستقرار الوضع االقتصادي،وتجنب االنفجار االجتماعي.

 سياسة التعديل الهيكلي ،والتي تهدف إلى تكييف النسيج الصناعي مع االتجاه العام للطلب العالمي،مثال لجوء الحكومة إلى الصناعات التصديرية وإعطاء األولوية لتحفيز النشاط االقتصادي ،والحد من

البطالة.

 سياسة اإلنعاش االقتصادي والهادفة إلى تحريك النشاط االقتصادي بعد حالة الركود التي ميزتالحالة االقتصادية للجزائر ،حيث استخدمت لذلك آليات عدة منها التمويل بالعجز وتشجيع االستثمار

الداخلي والخارجي.

 -سياسة دعم النمو من اجل رفع كفاءة المؤسسات اإلنتاجية والخدماتية.

 إعطاء األولوية لالستثمار وتشجيع دور القطاع الخاص ،نظ ار ألهميتهما بالنسبة للعملية التنموية،والنصوص التشريعية التالية توضح ذلك:i

 -قانون رقم06/355المؤرخ في 1993/10/05المتعلق بالتثبيت االقتصادي.

 -األمر رقم03/01المؤرخ في 2001/08/20المتعلق بتطوير االستثمار الخاص الوطني

واألجنبي.
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 -المرسوم التنفيذي 06/355المؤرخ في 2006/10/09المتعلق بصالحيات المجلس الوطني

لالستثمار.

 -المرسوم التنفيذي 06/356المؤرخ في 2006/10/09المتعلق بالوكالة الوطنية لتطوير

االستثمار.

 -تحسن الوضع األمني ،وعودة االستقرار تدريجيا للجزائر ،ساعدا عموما على تحسن وتطور

المستوى العام لالستثمار بصفة ايجابية.

 5-3مؤشر سيادة القانون :إن سيادة القانون في الجزائر تستدعي دراسة مساعي الحكومة الجزائرية
في هذا الصدد من شقين :الشق القانوني والتشريعي ،والشق الميداني.

 -الشق القانوني والتشريعي :قد باشرت الجزائر على هذا المستوى إبرام والمصادقة على العديد من

المعاهدات والمواثيق الدولية ،تتعلق أساسا بصيانة حقوق اإلنسان وكرامته ،حيث اتخذت هذه

االتفاقيات الطابع الدولية منها(الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية سنة ،1989القضاء على جميع

أشكال التمييز العنصري ،1972القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،1996مناهضة

التعذيب ،1989انضمام الجزائر إلى إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في االسالم ،1990الميثاق العربي

لحقوق اإلنسان المعدل سنة ،)2004ويتضح تطور هذا المؤشر أيضا عل المستوى الوطني
مثال(تأسيس اللجنة الوطنية االستشارية لحقوق االنسان ،205الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق

االنسان ،1982الرابطة الجزائرية لحقوق االنسان ،1987فرع منظمة العفو الدولية ،1989جمعية نور
لحماية وترقية حقوق االنسان.1 )2000

 الشق الميداني :في هذا الشق يمكن أن نعدد ما يلي:إصدار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ،من أجل تجاوز الوضعية المؤزمة للجزائر. -التحسن التدريجي لمستوى المشاركة السياسية للمرأة.2

 -إلغاء عقوبة اإلعدام من خالل التعديالت التي أجريت على قانون العقوبات

لسنوات. 2005،2004،2001

 التعويض التدريجي لضحايا المأساة الوطنية والتكفل النفسي واالجتماعي بهم. -تسجيل اللجنة الوطنية للشعائر الدينية من أجل ضمان حرية ممارسة األفراد لمعتقداتهم بكل حرية.

 1انظر الموقع الخاص<http://www.pogar.com
 2ردود الحكومة الجزائرية على قائمة المسائل التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير المقدم من الجزائر إلى األمم
المتحدة شهر أكتوبر .2007ص.03
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 6-3مؤشر مكافحة الفساد :إن مؤشر مكافحة الفساد يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد في مجال

قياس رشادة نظام الحكم ،وقد أخذت ظاهرة الفساد تستشري وتتفاقم على مستوى مفاصل أجهزة
ومؤسسات الدولة ،متخذة في ذلك أشكال عدة منها ،الرشوة ،نهب المال العام ،المحاباة،

والمحسوبية...الخ.

ولمواجهة خطر الفساد والحد من شأفته ،أصدرت الحكومة الجزائرية قانون يحدد جرائم الفساد،

وينظم طرق مكافحته ،حيث جاء محتوى القانون في خمسة أبواب كما يلي:

أوال :أهداف القانون وضبط المصطلحات.

ثانيا :التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص.

ثالثا :إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
رابعا :تحديد هوية مرتكبي الجرائم.

خامسا :التعاون الدولي لمكافحة ظاهرة الفساد.1

الخاتمة:

وفي خاتمة هذه الورقة البحثية ،نستشف الجهود المبذولة من طرف السلطة في الجزائر من أجل

ترشيد منظومة حكمها ،غير أن الواقع يفرض وجود العديد من المشاكل والعراقيل منها:
 -التضييق الممارس من طرف السلطة في مجال الحريات العامة.

 هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ،وبقاء مبدأ الفصل بين السلطات حب ارعلى ورق.

 اقتصار إصالح قطاع العدالة على الجانب الشكلي دون الجوهر ،والمتمثل في إيجاد ميكانزماتتعزز استقالل القضاء تسهر على سيادة القانون.

 عدم فعالية قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،يؤكد عجز السلطة وعدم توفرها على إرادة سياسيةحقيقة لمواجهة هذه اآلفة.

 ضعف مستوى التكوين العام للموارد البشرية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال.التي تتطلب حلوال ومقترحات ،ارتأيت أن تكون على النحو التالي:

إعادة تفعيل دور القطاع العام من خالل:

 توفير الشفافية في اإلجراءات والقوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع. تأسيس إدارة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطنين. 1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون رقم01/06المؤرخ في 20فيفري  2006المتعلق بالوقاية من الفساد

ومكافحته ،مارس ،2006العدد.14
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 -اعتماد مبدأ الفصل بين العمل السياسي والمركز الوظيفي.

 مكافحة ظاهرة الفساد تتطلب إصالح نظام األجور ،وتحسين الوضعية االجتماعية لموظفي القطاعالعام والخاص.

 ضرورة تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على مستوى القطاع العام.تهيئة البيئة المالئمة للقطاع الخاص تفترض ما يلي:

 -استرجاع ثقة المستثمرين بتوفير عوامل االستقرار واألمن.

 -اعتماد المرونة الالزمة من أجل فتح وتشجيع االستثمار الوطن الخاص واألجنبي.

 تطوير عملية عصرنة المنظومة المصرفية مناجل تسهيل التعامالت المالية وتسريعها. -توفير قاعدة معلومات جيدة حول مناخ االستثمار وظروفه العامة.

تأسيس مجتمع مدني فعال وإعالم حر ،ويقتضي ذلك:

 رفع حالة الطوارئ بغرض تحسين الحريات السياسية والمدينة. -تحرير العالم من سيطرة الحكومة وتوجيهها.

 -خلق شراكة بين الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تطوير الثقافة التنظيمية ،ودعم أسس

الحوار االيجابي والبناء.

تعزيز دور البرلمان يتطلب:
 -تمكين المواطنين من الحضور الفعلي لجلسات البرلمان.

 التفكير في آلية تسمح للمواطنين بالمشاركة المباشرة في عملية التشريع. -التحسيس بأهمية دور البرلمان في تغيير حياة المواطن.

 -احترام مبدأ التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 -اختيار أفضل المرشحين كفاءة وأخالقا يؤمنون بالمصلحة العليا للمجتمع والدولة معا.

المتابعة الميدانية إلصالح قطاع العدالة من خالل:

 -دعم استقالل القضاء وتجنب الضغوط السياسية على القضاة.

 -ضرورة استكمال عصرنة العدالة بما يستجيب ومتطلبات المواطن.

 الرفع من الدعم المالي المخصص لجهاز القضاء من أجل تفادي جميع مظاهر الفساد. -رسكلة قضاة من الطراز الجيد من خالل توقيع اتفاقيات شراكة مع أحسن معاهد تكوين القضاة في

العالم.
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املراجع:

مراجع ابللغة العربية:
-1الكتب

 -أسامة الغزايل حرب ،األحزاب السياسية يف العامل الثالث( ،الكويت:اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.)1987،

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،تقرير التنمية البشرية للعام:2004احلرية الثقافية يف عاملنا املتنوع(لبنان:بريوت،مطبعة كركي.)2004 حسن كرمي ،مفهوم احلكم الصاحل ومعايريه ،يف :الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية( ،بريوت :مركز دراسات الوحدةالعربية،ديسمرب.)2004

 حسنني توفيق إبراهيم ،النظم السياسية العربية-االجتاهات احلديثة يف دراستها،-ط( 1.بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2005، -سلوى الشعراوي مجعة و آخرون،إدارة شؤون الدولة واجملتمع( ،القاهرة:مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة،)2001،

 عبد الغفار رشاد القصيب ،التطور السياسي والتحول الدميقراطي .الطبعة الثانية(،القاهرة  :كلية العلوم االقتصادية والسياسية.)2006، غسان سنو وعلي الطراح ،العوملة والدولة-الوطن-واجملتمع العاملي ،ط(1.بريوت:دار النهضة العربية.)2002، -قاسم حجاج ،العاملية والعوملة :حنو عاملية تعددية وعوملة إنسانية ،ط(1.اجلزائر:مجعية الرتاث.)2003،

 -منعم العمار ،اجلزائر والتعددية املكلفة يف "األزمة اجلزائرية اخللفية االقتصادية واالجتماعية والثقافية"( ،بريوت  :مركز دراسات الوحدة

العربية،أوت.)1999

 -منيسي امحد .التحول الدميقراطي يف املغرب العريب( .القاهرة :مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية .) 2004،

 -2أوراق علمية:
 أوهايبية فتيحة" ،املواط نة يف ظل احلكم الراشد"(ورقة مقدمة يف امللتقى الدويل حول:احلكم الرشيد:اسرتاتيجيات التغيري يف العامل النامي ،جامعةسطيف،اجلزائر9-8،أفريل.)2007
 بومدين بوزيد" ،اجلزائر:التجربة الدميقراطية وعوائق االنتقال" ،املستقبل العريب( 289مارس.)2003 -دور الربملان يف الوقاية من الفساد"جملة الفكر الربملاين(11اجلزائر:جملس األمة ،جانفي.)2006

 رايض الصيداوي" ،االنتخاابت والدميقراطية والعنف يف اجلزائر" ،املستقبل العريب( 245جويلية.)1999 -سلوى الشعراوي مجعة ،مفهوم إدارة شؤون الدولة و اجملتمع إشكالية نظرية" .املستقبل العريب ( 249نوفمرب .)1999

 عبد الرمحن تومي" ،العوملة االقتصادية وأثرها على الوطن العريب" ،دراسات اقتصادية(06جويلية.)2005 مربوك غضبان"،احلق يف األمن واحلق يف التنمية"،حماضرات مقدمة لطلبة احملاماة،جامعة ابتنة (.)2008-2007 نسيمة عكا"،دور احلكم الرشيد يف التنمية-النيباد منوذجا(،"-ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل حول :احلكم الرشيد والتنمية يف الدول النامية:جامعةسطيف.)2007/4/5/4
 -3مقاالت من االنرتنيت:
 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،قانون رقم01/06املؤرخ يف 20فيفري  2006املتعلق ابلوقاية من الفساد ومكافحته،مارس،2006العدد.14
 ردود احلكومة اجلزائرية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير املقدم من اجلزائر إىل األمم املتحدة شهر أكتوبر.2007اجلزائر"،
يف
الدميقراطي
خريي"،التحول
جاسم
الرزاق
عبد
http://www.elmouchahid.net/modules.php?name=News&file=article&sid=229
 ملزيد من املعلومات انظر:-http://www.worldbank.org/etools/MDK21385805page PK64257043pipk.
-http://www.aprm.za.org/docs
 كامل الشريازي ،زلزال البنوك اخلاصة يف اجلزائر<http:www.elaph.com/27/12/2007 ،مجلة العلوم السياسية والقانون
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1996/12/76،08 العدد،1996دستورنوفمرب،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. أتمالت يف واقع املرأة اجلزائرية والتحدايت، عبد احلق عباسhttp://www.chihab.net/modules.php?name=News&new_topic
1996 دستور، مولود ديدان.)السنة التاسعة،2478العدد،2008جوان14(، جريدة اليوم<http// :arabic.mjustice.dz  لإلطالع أكثر انظر موقع وزارة العدل يف اجلزائر<http://www.ons.dz . انظر موقع الديوان الوطين لإلحصاء<http://www.andi.dz  لإلطالع أكثر انظر موقع الوكالة الوطنية لالستثمار:مراجع ابللغة األجنبية
Mohammed Salih," gouvernance,information et domaine publique",(Addis Abeba : commission économique pour l’Afrique,13mai2003),pp.910.<http://www.unesco.org/comnat/france/colloque-droits-Dauteur/IDlamberterie-pdf
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et croyance,normes sociales),les comportements des individus et des
organisations(entreprises,syndicats,ong).voir :Jaques-Ould Aoudia,"gouvernance et
pauvreté dans les payes MENA :analyse à partir d’une approche
multidimensionnelle",(Paris :Banque mondiale ,21Novembre),pp.2-3.
<http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena-1103fr-ouldaoudia.pdf.
- Daniel Kaufman,"Repenser la bonne gouvernance:dialogue sur la gouvernance et
développement au Moyen-orient et en Afrique du nord"(Paris ,Beyrouth,Rabat et
Washington :AC.21Novembre2003)..
voir
le
site :<http://www.worldbank
.org/wbi/gouvernance.
- UNDP, "governance for sustainable human development",(policy paper:1997).voire le
cite:
http://www.undp.org
- Institut sur la gouvernance,"Comprendre la gouvernance"( Ottawa : institut en
gouvernance,atelier sur la gouvernance pour le projet métropolies,les10-11decembre2001).
Voir : <http://www.iog.ca/publications/goodgov-f.pdf
Banque mondiale,"rapport sur le développement au Moyen-orient et en Afrique du nord :vers une meilleure gouvernance au MENA,améliorer l’inclusivité et la
responsabilisation"(Washington :
d.c.Liban :Aleph.2003).
- lahouari Addi, l'impasse du populisme:l'algérie,collectivité politique et etat en
construction,(alger:entreprise nationale du livre,1990).
. UNDP,Human development report1997,(Oxford :Oxford university press,1997)CNES, rapport sur le développement humain en Algérie,2006.réalise en coopération avec le PNUD algérie.
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قراءة يف النظام االنتخايب للمجالس الشعبية البلدية يف التشريع اجلزائري

محيدانـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ــي /درويش الزهراء فريـ ـ ـ ـ ــال

قراءة في النظام االنتخابي للمجالس الشعبية البلدية في التشريع الجزائري
Reading in the electoral system of the Municipal People's Councils in Algerian legislation

حميدانــــــــــي علــــــــــي

moh2012tah@yahoo.com

درويش الزهراء فريــــــــــال
جامعة الجزائر 01

ملخص :

إن المجالس الشعبية البلدية هي القاعدة اإلقليمية لممارسة الديمقراطية التشاركية من خالل مشاركة
المواطنين في تسيير شؤون البلدية  ،وللوصول إلى ذلك يجب عليهم الترشح ضمن قوائم حزبية أو قوائم حرة
،ويتقدم السكان المحللين المسجلين في القوائم اإلنتخابية بإختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة  ،وفق شروط
وأحكام تضمنها القانون العضوي  10-16المتعلق باإلنتخابات .
Abstract:
The Municipal People's Councils are the regional basis for the exercise of
participative democracy through the participation of citizens in running the affairs of
the municipality. In order to reach this, they must stand on party lists or free lists.
The residents of the electoral lists submit their representatives to the elected
councils according to the conditions and provisions of the law Organic 16-10 on
elections.
الكلمــــــات المفتاحيـــــــــــة  :اإلنتخابات  ،المجالس الشعبية  ،البلدية  ،الوالية ،الديمقراطية  ،التشاركية  ،الناخب
 ،المنتخب  ،المترشح.
Keywords: élections, popular, councils, municipal, state, Participatory, democracy ,
voter, élécted, candidate
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مقـــــــدمـــــــــــــة :
لقيـ ـ ـ ـ ـ ـام أي نظـ ـ ـام ديمق ارطـ ـ ـ ـي يتوجب وض ـ ـ ـ ـع ضمانات للحقوق السياسية والمدني ـ ـ ـ ـ ـة وحمايته ـ ـ ـ ـ ـا ،الذى

عرفت الج ازئر منعرجا حاسما في التوجه السياسي للبالد ،أال وهو االنفتاح السياسي وإتباع التعددية السياسية،
وتعتبر الجزائر دولة حديثة العهد نسبيا فيما يخص الديمقراطية التي تعرف على أنها النظام الذي بواسطته يقرر

الشعب مصيره ويحكم نفسه بنفسه ،وبالتالي يبدوا واضحا أن النظام الديمقراطي هو النظام الذي يستطيع ضمان

الحرية والمساواة لمجتمع قائم على وجود دولة تستمد سيادتها من سيادة الشعب وممارسة في إطار التعددية
الحزبية من خالل اإلنتخاب الذي يعتبر أحد دعائم الالمركزية اإلدارية . 1

ولعل المؤسس الجزائري اعتبر االنتخاب هو الوسيلة التي يق ـ ـوم عليهـ ـ ـ ـا حكم الشعب  ،وكرسهـ ـ ـ ـ ــا في

ديباج ـ ـ ـة الدستور باإلضاف ـ ـ ـ ـة إلـ ـ ــى نصي المادتين 2الثـ ـ ـ ـ ـ ـامنة والحـ ـ ـادي عشر من دستور  ، 2016إذ تنص

الدستورّية اّلتي
الشعب سيادته بواسطة
للشعب .يمارس ّ
أسيسية ملك ّ
السلطة التّ
المؤسسات ّ
ّ
ّ
المادة  08منه على " ّ
السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين  ،لرئيس الجمهورّية
يختارها  ،يمارس ّ
الشعب هذه ّ

الشعب مباشرة"  ،وحسب نص المادة  11من الدستور فإن الشعب حر في إختيار ممثليه، 3
أن يلتجئ إلى إرادة ّ
سواءاً على المستوى المركزي أو المستوى الالمركزي  ،هذا األخير يتجلى في المجالس الشعبية المحلية

المنتخبة.

وقد جعل الدستور من المجالس المحلية منب اًر للديمقراطية  ،وبها يتحقق تسيير الشعب لنفسه فيكون من

أفراد اإلقليم المنتخبين والمترشحين ،وقد وضع ضوابط العملية االنتخابية المتعلق بالمجالس المحلية  4بموجب

القانون العضوي رقم  10-16المتعلق بنظام االنتخابات  ،حيث تناول كل األحكام المتعلقة بإنتخاب أعضاء
المجالس الشعبية البلدية والوالئية .

األمر الذي أدى بنا إلى طرح اإلشكالية التالية :
 -01ماهي األحكام القانونية المتعلقة بالنظام اإلنتخابي للمجالس الشعبية البلدية في الجزائر؟
البحث في الموضوع قصد اإلجابة على اإلشكالية ،وبعد االطالع على أحكام الدستور والقانون العضوي

المتعلق بنظام االنتخابات إلى جانب النصوص أخرى  ،جعلنا نلتمس أن المشرع الجزائري نظـ ــم جميـ ـ ـ ـ ـ ــتع
مراحل اإلنتخاب من خالل األحكام القانونية لإلستشارات اإلنتخابية بصفة عامة في أي عملية إنتخابية (

المبحث االول )  ،و األحكــام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية ( المبحث الثاني).
 -1عالء حممد أمني  ،اإلدارة احمللية احلديثة يف فرنسا ،مطابع الشرطة  ،بدون بلد طبع  ،بدون سنة النشر  ،ص .33
 -2عالء الدين عشي  ،مدخل القانون اإلداري ،دار اهلدى ،اجلزائر  ،ط  ، 2012ص .111
 -3دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .2016
 -4عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .112
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المبحث األول  :األحكام القانونية لالستشارات االنتخابية
نتناول من خالل هذا المبحث عرض األحكام القانونية المتعلقة بالناخب في المطلب األول  ،ونخصص

المطلب الثاني لشرح الشـ ــروط القانونيـ ــة للمترش ــح وكيفي ــة الترشح  ،إلى توضيح إجراءات سير عملية االقتراع
في المطلب الثالث  ،على النحو التالي :

المطلب األول  :النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخب
الناخب وهو الشخص الذي يدلي بصوته تعبي اًر عن إرادته في إختيار ممثليه ،وقد عمد المشرع إلى وضع

مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الناخب  ،وتتلخص في :

5

 -1الجنسية  :يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية دون تفرقة في الجنس .

 -2السن  :السن  18سنة كاملة يوم اإلقتراع وهي أقل من سن الرشد المحدد في المادة  40من القانون

المدني  6،ويرى الفقه في ذلك استحسانا بتوسيع المشرع للوعاء اإلنتخابي ضمانا لمشاركة شعبية أكبر*7.

 -3التمتع بالحقوق الوطنية ( المدنية والسياسية ) :يحرم الشخص مـ ـ ـ ــن ممارسـ ـ ـ ــة بعض حقوقـ ـ ــه المدنية

( حق الملكية  ،حق القيام ببعض التصرفات المدنية ) أو السياسية ( حق الترشح  ،حق اإلنتخاب ) كعقوبة

تبعية إلرتكابه بعض الجرائم.

8

 -4عدم الوجود في إحدى حاالت عدم األهلية لإلنتخا ب ، 9وتنص المادة  05من القانون العضوي

لإلنتخابات رقم  10-16على هذه الحاالت وتتمثل في  :من سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا
لمصالح الوطن،و من حكم عليه في جناية ولم يرد إعتباره  ،من حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس

والحرمان من ممارسة حق اإلنتخاب والترشح ،ومن أشهر إفالسه ولم يرد إعتباره  ،ومن تم الحجز القضائي أو

الحجز عليه.

حيث تحرم هذه الحاالت الشخص من ممارسة حقوقه السياسية ( حق الترشح – حق اإلنتخاب ) ،إذ

يشترط النزاهة واألمانة في المترشح ألنه سيمثل الشعب ويدافع عن مصالحهم ويحقق مطالبهم المحلية  ،كيف

لسارق أن يكون ممثل للشعب أو من كان خائن للثورة التحريرية أن يكون محل ثقة وأمانة ألصوات الشعب .

 -5د /عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .113
 -6د /عمار بوضياف  ،التنظيم اإلداري اجلزائري  ،جسور للنشر والتوزيع  ،ط 3سنة  ، 2014اجلزائر  ،ص .153-152
 -7د /عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .113
* -هذا ما نصت عليه املادة  03من القانون العضوي رقم  10-16 :املؤرخ يف  25أوت  2016املتعلق بنظام االنتخاابت ( اجلريدة الرمسية رقم .)50
 -8د /حممد الصغري بعلي  ،الوالية يف القانون اإلداري اجلزائري  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ، 2014 ،ص .58
* - -ونصت املادة  9مكرر 1واملادة 14من قانون العقوابت اجلزائري على احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية .
 -9د /حممد الصغري بعلي  ،مرجع سابق ،ص .59
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 -5أن يكون مسجال في القائمة اإلنتخابية وهو شرط شكلي أو إجرائي  ،والمفترض أ ن التسجيل في القائمة

اإلنتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط السابقة البيان  ،غير أن المشرع لم يأت بالجزاء

المترتب على عدم التسجيل في هذه القائمة*10.

وكنتيجة لعملية التسجيل في القائمة االنتخابية يسلم المواطن المسجل بطاقة خاصة باإلنتخابات تسمى بطاقة

الناخب  ،وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى مساعي الدولة الجزائرية الحثيثة إلى تحسين الخدمة العمومية في
هذا المجال من خالل رقمنة اإلدارة المحلية  ،حيث تشهد الجماعات المحلية ثورة تكنولوجية كبيرة لتسهيل الخدمة

للمواطن واإلدارة  ،إذ عملت على استحداث تطبيقة آلية عبر الموقع الرسمي لو ازرة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية هدفها تمكين المواطن من معرفة معلومات التسجيل الخاصة به ومعرفة مكتب التصويت ورقم

التسجيل في الهيئة الناخبة لبلدية إقامته  ،ونحن نأمل كآفاق مستقبلية أن تتواصل عملية الرقمنة لتتطور إلى ما

يعرف بالتصويت اإللكتروني .

نت َخ ْب)
الم َ
المطلب الثـــاني  :المترشــــــــــــــــــــــــــح ( ُ

لقد كفل الدستور إحترام مبدأ المساواة بين المواطنين  ،ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف

أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة  :البلدية والوالئية .*11

إضافة إلى الشروط السالف 12بيانها  ،يجب على المترشح :

أن يبلغ من العمر  23سنة كاملة يوم اإلنتخاب كسن دنيا لممارسة المهام النيابية داخل الهيئات المحلية  ،وهوسن مناسب بالنظر للفئة الشبانية التي تعتبر األغلبية في الجزائر .

13

 -ض ــرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب  ،بالنسبة لقوائم األحزاب  ،أو بموجب تدعيم شعبي ،

بالنسبة لقوائم المستقلين ( األحرار)  ،يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين

بالبلدية ، 14تقدر ب ـ  50توقيعاً من ناخبي الدائرة االنتخابية المعنية  ،فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله15،وهذا
16
رغبة من المشرع في بقاء القوائم ذات الوزن السياسي أو التي لها نسبة من موافقة المواطنين.
 -10عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .114
* -نصت املادة  04من القانون العضوي  10-16على شرط السجيل يف القائمة االنتخابية للبلدية
 -11د /حممد الصغري بعلي  ،اإلدارة احمللية اجلزائرية  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ، 2013،ص .58
* -نصت املادة  32من الدستور اجلزائري  2016على مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون .
 -12يعين الشروط القانونية الواجب توافرها يف الناخب جيب أ تتوفر يف املرتشح .
 -13د /عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .115
-14د /حممد الصغري بعلي  ،اإلدارة احمللية اجلزائرية  ،مرجع سابق  ،ص .60
 -15نصت املادة  73من القانون العضوي  10-16املتعلق ابالنتخاابت على شروط تزكية القائمة املقدمة بعنوان القائمة احلرة  ،وكذا نصت على كيفية
التصديق على استمارات التوقيعات  ،حيث ال يسمح للناخب أن يوقع على أكثر من قائمة حتت طائلة تطبيق العقوابت املنصوص عليها يف املادة  212من
نفس القانون.
 -16د /عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .116
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 -أن يثبت أداؤه للخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها وهو شرط معمول لشغل الوظائف.

17

 عدم الترشح في قائمة واحدة ألكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو المصاهرة من الدرجةالثانية  ،تفاديا لتحول المجالس الشعبية البلدية " مجالس عائلية " **18.

 -أال يكون محكوما عليه بحكم نهائي إلرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره بإستثناء الجنح غير

العمدية ( نص المادة  79الفقرة األخيرة من القانون العضوي  10-16المتعلق باإلنتخابات).
المطلب الثالث  :إجــــراءات سيــــر عمليــــة اإلقتـــــراع

-01العمليات التحضيرية  :تستدعـ ـ ــي العملية االنتخابية التحضير لها بمجموعة من اإلجراءات  ،والتي تم
تحديدها بدقة من خالل قانون االنتخابات وتتمثل هذه اإلجراءات في :
أ-

استدعاء الهيئة الناخبة :وهو اإلعالن الرسمي عن يوم إجراء االنتخابات ،ويتم ذلك بموجب

مرسوم رئاسي ، 19في غضون األشهر الثالثة التي تسبق إجراء االنتخابات

20

 ،ويبقى هذا االختصاص من

صميم سلطات رئيس الجمهورية التي ال يمكن تفويضها ( 21.م  25من القانون العضوي ) 10-16
ب-

مراجعة القوائم اإلنتخابية  :إن القوائم اإلنتخابية دائمة وتتم مراجعتها خالل الثالثي األخير من

كل سنة  ،كما يمكن مراجعتها استثنائيا* بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ،الذي

يحدد فترة افتتاحها واختتامها .

22

وفي هذا اإلطار عملت و ازرة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على متابعة عملية وطنية في

مجال تطهير القوائم اإلنتخابية من خالل إدراج رقم عقد الميالد وتكملة المعلومات الناقصة للناخبين المسجلين
في القوائم اإلنتخابية وتطهيرها من المكررين والوفيات والمجهولين وشطبهم ،من خالل اإلستفادة من مزايا

التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم االنتخابية بفضل السجل الوطنيللحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج

وتسهيل عملية الشطب .وسيسمح إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لإلدارة بأعداد القوائم االنتخابية

اليمكن تسجيل أيشخص على
_ 
الذيينص على أنه

للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي
 -17د /عالء الدين عشي  ،مرجع نفسه  ،ص .115

 -18د /حممد الصغري بعلي  ،اإلدارة احمللية اجلزائرية  ،مرجع سابق  ،ص .61
** -نصت املادة  77من القانون العضوي  10-16على منع ترشح مرتشحني اثنني ينتميان إىل أسرة واحدة سواء ابملصاهرة أو القرابة من الدرجة الثانية.
 -19د /عالء الدين عشي  ،مرجع سابق ،ص .117
 -20د /عمار بوضياف  ،التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق  ،جسور للنشر والتوزيع  ،اجلزائر  ، 2014 ،ص .154
 -21د /عالء الدين عشي  ،مرجع نفسه  ،ص .117
 -22نص املادة  14من القانون العضوي  10-16املتعلق بنظام اإلنتخاابت.
* -راجع يف هذا اخلصوص كتاب الوالية يف القانون اإلداري يف القانون اإلداري اجلزائري للدكتور حممد الصغري بعلي (ص  ، )65خبصوص املراجعة حيث وضع
القانون مهمة إعداد القائمة اإلنتخابية ومراجعتها السنوية ( واإلستثنائية ) حتت مراقبة جلنة إدارية إنتخابية تتكون من قاض ( رئيساَ)  ،وعضوية كل من  :رئيس
اجمللس الشعيب البلدي  ،واألمني العام للبلدية  ،وانخبني اثنني من البلدية يعينها رئيس اللجنة  ،عضوين .
 إضافة إىل نص املادة  15من القانون العضوي  10-16املتعلق بنظام اإلنتخاابت حول اللجنة اإلدارية اإلنتخابية .مجلة العلوم السياسية والقانون
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يتوقع مراقبون أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم االنتخابية التيعرفتعدة قوائم انتخابيةو 
تغييرات كبيرة نظ ار للعدد الكبير لعمليات إعادة اإلسكان التيتمت بعدة مناطق من الوطن،فضال عن حاالت

الوفاة

المسجلة.

تشكيل الدائرة اإلنتخابية  :يمكن أن تتشكل الدائرة االنتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو

ج-

من عدة بلديات  ،تحدد الدائرة اإلنتخابية عن طريق القانون ،وهذا ما نصت عليه المادة  26من القانون

العضوي .10-16
د-

تشكيل مراكز التصويت وتوزيع الناخبين بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ماتقتضيه

الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين

حسب نص المادة  27من القانون العضوي  10-16المتعلق

باالنتخابات  ،وفي هذا اإلطار إتخذت و ازرة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إجراء من خالله

تفجير مكاتب جديدة ومراكز جديدة هدفها فك الضغط والخناق عن مكاتب التصويت التي تحتوي على أكثر من

 500ناخب مسجل  ،بحيث تصبح المكاتب ال تحتوي على أكثر من  500ناخب مسجل في القائمة اإلنتخابية

 ،وهذا داخل في إطار تحسين الظروف للناخب ( المواطن ) يوم اإلقتـ ـ ـ ـ ـ ـراع .

 -02التصويت  :وهو آخر عملية يقوم بها المواطن وفيه يقوم المواطن باإلدالء برأيه وإختيار ممثلي ــه ، 23عن

طريق إختيار قائمة واحدة من مجموع القوائم المترشحة بإدخالها في ظرف واحد ووضعها داخل الصندوق

الخاص بالتصويت  ،ومن أهم الضمانات التي ضمنها المشرع لعملية التصويت هي السرية .

24

 -03الفرز وإعالن النتائج  :ويعتبر أن المرحلتين األخيرتين  ،فعملية الفرز تنطلق مباشرة بعد انتهاء عملية
التصويت  ،وذلك بصورة علنية أمام الجمهور  ،بحيث يعمل القائمون  25على العملية بإخراج األظرفة من
الصناديق  ،ثم العمل على استبعاد األصوات الملغاة .

26

وكما أشرنا سابقاَ – حسب رأينا  -حول اآلفاق المستقبلية لعملية رقمنة اإلدارة اإلنتخابية نجد أهم النتائج

اإليجابية التي قد تتحقق – نجدها – في عملية الفرز وإعالن النتائج حيث تلعب عملية التصويت اإللكتروني

دور إيجابي للتصدي في وجه دعاة عدم شفافية اإلنتخابات من جهة  ،و تسهيل عملية الفرز اإللكترونية وإعالن
النتائج بسرعة وبدقة بعيدا عن األخطاء في الحسابات وعن النزاعات حول األوراق الملغاة أو المتنازع في

 -23لقد نص الدستور اجلزائري على حق الشعب يف إختيار من ميثله يف املادتني  08و.11
 ولقد تضمن القانون العضوي  10-16املتعلق بنظام اإلنتخاابت على أحكام التصويت ضمن املواد من 32إىل  36ن والتصويت ابلوكالة ضمن املوادمن .64-53
 -24د /عالء الدين عشي  ،مرجع سابق  ،ص .119
 -25خبصوص العاملون على عملية اإلقرتاع هم موظفني مسخرين من طرف وايل الوالية حسب نص املادة  30من القانون العضوي  ، 10-16ويتكون كل
مكتب تصويت من رئيس وانئب رئيس وكاتب ومساعدين اثنني حسب نص املادة  26من نفس القانون .
 كما تضمنت املادة  28من نفس القانون على صالحيات رئيس املركز. لقد تضمن القانون العضوي  10-16املتعلق ابإلنتخاابت على األحكام املتعلقة بعملية الفرز وحترير احملاضر ضمن املواد -47إىل .52 -26د /عالء الدين عشي  ،مرجع نفسه  ،ص .119
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صحتها من جهة ثانية  ،إضافة إلى تجاوز األخطاء في تحرير محاضر الفرز التي تشهدها بعض مكاتب

التصويت عبر الوطن خاصة عندما تكون القوائم المترشحة كثيـ ـ ـ ـ ـ ـرة حيث يكـ ـ ـ ــون تشابـ ـ ـ ــه وتتداخل ف ــي بعض
أسماء األحزاب .

المبحث الثاني  :األحكــام الخاصة بإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية

نقوم في هذا المبحث للتطرق إلى إنتخاب المجالس الشعبية البلدية في المطلب األول ونخصص المطلب

كل على النحو التالي :
الثاني للتطرق إلى تع ـ ـ ـ ـ ــداد أعضاء المجالس الشعبية البلديـ ـ ـ ــة وتشكيلته ُ
المطلب األول  :إنتخاب المجالس الشعبية البلدية

المجلس الشعبي البلدي ( م .ش .ب) ،هو الجهاز المنتخب الم ـ ــداول الذي يمثل اإلدارة الرئيسية ،كما

يعتبر األسلوب األمثل للقيادة الجماعية و هو يعد الجهاز المفضل للتعبير عن المطالب المحلية.27

وينتخب المجلس الشعبي البلدي لعهدة نيابية لعهدة مدتها خمس  05سنوات بطريقة اإلقتراع النسبي على

القائمة حسب نص المادة  65من القانون العضوي  10-16المتعلق بنظام اإلنتخابات .

ومن أجل أن يحق للمواطن أن يكون مرشحا كعضو في المجلس الشعبي البلدي يجب أن تتوافر فيه

الشروط المنصوص عليها 28في المادة  79من القانون العضوي .10-16

غير أن مضمون نص المادة  81من قانون اإلنتخابات  ، 10-16يشير إلى حاالت غير قابلين لإلنتخاب

 ،خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن دائرة اإلختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا
فيها وظائفهم :

الوالي  ،الوالي المنتدب ،رئيس الدائرة ،األمين العام للوالية  ،المفتش العام للوالية  ،عضو المجلس التنفيذي
للوالية  ،القاضي  ،أفراد الجيش الوطني الشعبي  ،موظف أسالك األمن  ،أمين خزينة البلدية  ،المراقب المالي

للبلدية  ،األمين العام للبلدية  ،مستخدمو البلدية .

29

في هذا الصدد وكرأي خاص نقت ـ ــرح د ارس ـ ـ ـ ـ ــة إمكانيـ ـ ـ ـ ــة إدراج ضمن حاالت نص المادة  81أعاله

المنتخبيـ ـ ـ ــن المنتهي ـ ـ ـ ـ ــة عهدتهـ ـ ـ ـ ــم خاصة رئيس المجلس الشعب ـ ـ ـ ــي البل ـ ـ ـ ـ ــدي ونواب ـ ـ ـ ـ ــه حيث في نهاية العهدة

يمكن أن يستغل ـ ــون سطلته ـ ـ ــم وصالحي ـ ــاتهم  -بعض الحاالت  -إلكتساب وعاء إنتخابـ ـ ـ ـ ــي جديد من أجل

الظف ـ ـ ــر بنتائج إيجابية ف ـ ــي اإلنتخابات  ،وأرى أن هذا يعود بالسلب على المرفق العام وه ـ ـ ـ ـ ـ ــو البلديـ ـ ـ ـ ــة الن
عامل التسيير في هذه الحال ـ ـ ـ ـ ــة هو عامـ ـ ـ ـ ــل المنافسة والعاط ـ ـفـ ـ ـ ـ ــة ومن ـ ـ ــه إغفال للمصلحة العام ـ ـ ــة .

أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن نص القانون الجديد10 - 11و على عكس

اإلسهاب الذي اتسم به مشروع الحكومة ،فقد أورد إجراء مختص ار شملته المادة  65التي نصت:
 -27د /حسني مصطفى حسني  ،اإلدارة احمللية املقارنة،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر ، 1995،ص .157-156
 -28سعيد بوعلي  ،نسرين شريفي  ،مرمي عمارة  ،القانون اإلداري ( التنظيم اإلداري – النشاط اإلداري) ،دار بلقيس ،اجلزائر ، 2016،ص.95
 -29نص املادة  81من القانون العضوي  10-16املتعلق بنظام اإلنتخاابت .
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"يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين ،و في حالة

تساوي األصوات ،يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح األصغر سنا".30

يتم تنصيب المجلس الشعبي البلدي خالل الخمسة عشر يوما الموالية إلعالن نتائج االنتخابات يجب إرسال

محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي ويعلن للعموم عن طريق اإللصاق واإلعالن بمقر
البلدية والملحقات اإلدارية والمندوبيات البلدية ،ينصب الرئيس المنتخب في مھامه بمقر البلدية في حفل رسمي
بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسھا الوالي أو ممثلھ خالل  15يوم على

األكثر التي تلي إعالن النتائج.

31

المطلب الثاني  :تعـــــــــــداد أعضاء المجالس الشعبية البلديــــــــة وتشكيلته
-

يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الذي تكشف عنها عملية

اإلحصاء العام للسكان واإلسكان األخير كما يلي:

13 -عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانھا عن  10.000نسمة.

 15عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانھا بين  10.000و  20.000نسمة.19 -عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانھا بين  20.001و  50.000نسمة.

23 -عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانھا بين  50.001و  100.000نسمة.

 33عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانھا بين  100.1001و  200.000نسمة. 43عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها  200.001نسمة أو يفوق.ويساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي في أدائه مهامه عدد من نوابه كما يلي:

 نائبان ) ( 2بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة  7إلى تسعة  9مقاعد. -ثالثة ) ( 3نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر 11مقعدا.

-أربعة ) ( 4نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر 15مقعدا.

خمسة ) ( 5نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثالثة وعشرين 23مقعدا . -ستة ) ( 6نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثالثة وثالثين  33مقعدا.

32

ويشكل المجلس  ،بموجب مداولة  ،ومن بين أعضائه  ،لجانا دائمة أو مؤقتة 33لدراسة القضايا التي تهم

البلدية  ،وخاصة في المجاالت اآلتية :
 اإلقتصاد والمالية واإلستثمار .

 -30زراولية حممد الصاحل ،التنظيم اإلداري اإلقليمي يف اجلزائر  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية احلقوق  ،جامعة اجلزائر  ، 2015-2014، 1ص.144
 -31نصوص املواد  67-66-64من قانون البلدية .10-11
 -32لعور بسمة  "،التنظيم القانوين للجماعات احمللية وأثره يف حتقيق التنمية "  ،مذكرة ماجستري  ،كلية احلقوق  ،جامعة ابتنة ، 2013،ص.50-49
 -33نصت املادة  31من قانون البلدية  10-11على تشكيل اللجان .
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 الصحة والنظافة وحماية البيئة.

 تهيئة اإلقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية .
 الري والفالحة والصيد البحري.

 الشؤون اإلجتماعية والثقافية والرياضية والشباب .

كما يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص مختص يمكن اإلستفادة من خبرته .

34

المطلب الثالث  :توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس الشعبية البلدية المنتخبة

قد حظيت المرأة في دستور الجزائر بوضعية متميزة  ،ومنظومة متكاملة ومتناغمة بين الحقوق والواجبات ،

يتجلى ذلك فيما ورد في ديباجة مشروع الدستور  " :إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية
والديمقراطية  ،وهو متمسك بسيادته واستقالله الوطنيين  ،ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات  ،أساسها

مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية  ،والقدرة على تحقيق العدالة اإلجتماعية  ،والمساواة ،
وضمان الحرية لكل فرد  ،في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية "

35

و نصت المادة  35من الدستور الجزائري  ": 2016تـعمل الدولة على ترقـية الحقوق السيـاسية للمرأة

بـتوسيع حظوظ تمـثيلها في المجالس المنتخبة . ،يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.36

وتطبيق ـ ـ ـ ــا لنص المـ ـ ـ ـ ـ ــادة  35من الدستور ،أصدر المشرع الجزائري القانون العضوي رقـ ـ ـ ـ ــم 03-12

المـ ـ ـ ــؤرخ في ، 2012/01/12

يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي يحتوي علـ ـ ـ ــى  08مواد ،حيث نصت

المـ ــادة  02منه على  ":يــجب أالّ يــقل عـدد ال ـن ـســاء في كل قــائ ـ ـ ـمـة ت ــرشـ ـيـ ـح ــات ح ـ ّـرة أو مـ ـق ــدم ــة من ح ــزب
أو ع ــدة أحـ ـزاب س ـيـاسـيـة عـن الـنـسب المحــددة أدنـاه بـحـسب عــدد المقـاعـد المتنافس عليها:
 -انتخابات المجالس الشعبية البلدية  %30 :في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر

وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف ( )20.000نسمة  ،وترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة

ألحكام المادة  02من هذا القانون  ،غير أن المشرع منح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحام المادة المذكورة

أعاله  ،على أال يتجاوز هذا األجل الشهر الذي يسبق تاريخ اإلقتراع ( المادة  05من القانون .)03-12

حيث تــوزع المق ــاعـد بــين ال ـق ـوائـم ب ـحـسب عـدد األصـ ـوات الـ ـتـي تح ــصل ع ـ ـلـ ـي ـ ـه ــا كل قـ ــائـ ـم ــة وت ـ ـخ ــصص

ال ـنــسب المحــددة فـي المـادة  2أعاله وجــوبــا ل ـل ـم ـتــرش ـحــات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة(.م 3من

القانون .)03-12

37

 -34د /حممد الصغري بعلي  ،اإلدارة احمللية اجلزائرية  ،مرجع سابق  ،ص .81
 -35د /فاطمة الزهراء رمضاين  ،دراسة حول جديد التعديالت الدستورية يف اجلزائر، 2016النشر اجلامعي اجلديد  ،اجلزائر ، 2017،ص .155
 -36قانون رقم  01 - 16مؤرخ يف  26مجادى األوىل عام  1437ا/وافق  6مارس سنة  2016يتضمن التعديل الدستوري.
 -37القانون العضوي رقـ ـ ـ ـ ــم  03-12املـ ـ ـ ــؤرخ يف  ، 2012/01/12حيدد كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة
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قراءة يف النظام االنتخايب للمجالس الشعبية البلدية يف التشريع اجلزائري

ونأخذ مثال عن تطبيق الكيفيات التقنية لتخصيص المقاعد للنساء المترشحات ضمن قوائم المترشحين

الفائزة بمقاعد في االنتخابات التشريعية ليوم  10ماي .2012

38

المحددة في القانون العضوي رقم
في إطار تنفيذ النسب
ّ
يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ،يتم تطبيق قاعدتين ( )2أساسيتين لتحديد
الذي ّ

 03-12المؤرخ في  12يناير سنة 2012

عدد المقاعد الواجب تخصيصها للنساء المترشحات.

تتمثل القاعدة األولى في تحديد المقاعد العائدة للنساء المترشحات على أساس نسب  (30 %و  35 %و

حددها نفس القانون العضوي للدائرة االنتخابية المعنية
 % 40و ) 50 %التي ّ
تحصلت عليها كل قائمة من قوائم المترشحين.

و حسب عدد المقاعد التي

و تتمثل القاعدة الثانية في تطبيق نتيجة ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليها قائمة المترشحين بالنسبة

محولة إلى الكامل األعلى لما الجزء العشري يفوق .5
ّ
المحددة في الدائرة االنتخابية المعنيةّ ،
و في حالة حصول قائمة مترشحين على مقعد ( )1واحد فقط ،يمنح هذا المقعد تلقائيا للمرأة المترشحة إذا

كانت هي المرتّبة كرأس القائمة.
الدوائر االنتخابية من  5إلى  13مقاعد:

يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة  % 30حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
عدد النساء =  x 0،30عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.

ناتج العملية الحسابية

عدد المقاعد التي تحصلت عليها

العدد األدنى من المقاعد

في حالة عدم ترتيب المرأة كرأس

0,3

1

1

0,6

2

1

0,9

3

1

1,2

4

1

1,5

5

الممنوحة

القائمة)(0

للنساء

القائمة

 -38املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية  ،اتريخ التصفح http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar، 2017/11/25
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2

1,8

6

2

2,1

7

2

2,4

8

3

2,7

9

3

3

10

3

3,3

11

4

3,6

12

4

3,9

13

الدوائر االنتخابية من  14إلى  31مقاعد:

يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة  % 35حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
عدد النساء =  x 0،35عدد المقاعد التي فازت بها القائمة .
العدد األدنى من المقاعد الممنوحة للنساء

ناتج العملية الحسابية

عدد المقاعد التي تحصلت

في حالة عدم ترتيب المرأة كرأس

0,35

1

1

0,7

2

1

1,05

3

1

1,4

4

القائمة)(0
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2

1,75

5

2

2,1

6

2

2,45

7

3

2,8

8

3

3,15

9

3

3,5

10

4

3,85

11

4

4,2

12

5

4,55

13

5

4,9

14

5

5,25

15

6

5,6

16

6

5,95

17

6

6,3

18

7

6,65

19

الدوائر االنتخابية من  32مقاعد فما فوق:

يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة  % 40حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة .عدد النساء =

x 0،40عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
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قراءة يف النظام االنتخايب للمجالس الشعبية البلدية يف التشريع اجلزائري
العدد األدنى من المقاعد الممنوحة

ناتج العملية الحسابية

عدد المقاعد التي تحصلت عليها

0

0,4

1

1

0,8

2

1

1,2

3

2

1,6

4

2

2

5

2

2,4

6

2

2,8

7

3

3,2

8

4

3,6

9

4

4

10

4

4,4

11

5

4,8

12

5

5,2

13

6

5,6

14

6

6

15

6

6,4

16

7

6,8

17

للنساء
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قراءة يف النظام االنتخايب للمجالس الشعبية البلدية يف التشريع اجلزائري
7

7,2

18

8

7,6

19

8

8

20

8

8,4

21

9

8,8

22

9

9,2

23

10

9,6

24

10

10

25

10

10,4

26

11

10,8

27

11

11,2

28

12

11,6

29

12

12

30

12

12,4

31

13

12,8

32

13

13,2

33

14

13,6

34
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قراءة يف النظام االنتخايب للمجالس الشعبية البلدية يف التشريع اجلزائري
14

14

35

14

14,4

36

15

14,8

37

تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج  :أربعة مناطق مقعدين لكل منطقة

يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة  % 50حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
عدد النساء =  x 0،50عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
العدد األدنى من المقاعد الممنوحة

ناتج العملية الحسابية

للنساء

عدد المقاعد التي تحصلت عليها
القائمة

0

0,5

1

1

1

2

الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــة:
نخلص إلى أن النظام االنتخابي في الجزائر حظي باهتمام وعناية بالغة لدى المشرع باعتبار أن

االنتخابات تعد حجر األساس لبناء دولة ديمقراطية تعكس إرادة و توجهات المجتمع وطموحاته  ،حيث تطرقنا
إلى أحكام مشتركة لإلستشارات اإلنتخابية التي نظمت مراحل العملية اإلنتخابية أهمها عملية تسجيل الناخبين،

التي تبين أنها في حاجة للمزيد من الفعالية ألجل دفع المواطنين للتسجيل في القوائم اإلنتخابية  ،وكذا التطرق
إلى األحكام المتعلقة بشروط الترشح التي نرى أنها تحتاج إلى تعديل خاصة فيما يتعلق بالمستوى العلمي
للشخص المترشح لما شهدته المجالس المحلية من سوء تسيير ناتج عن بعض المترشحين الذين ال يملكون

أدنى مستوى تعليمي .

كما الحظنا أن المشرع الجزائري عمل على ضمان السير الحسن للعملية اإلنتخابية من خالل ضمان

الشفافية والمصداقية  ،حيث وضع آليات لمتابعة كل مراحل العملية من خالل تسخير اإلدارة المحلية لتحضير

كل الترتيبات اإلنتخابية مع ضمان مبدأ حياد اإلدارة  ،باإلضافة إلى وضع آليات رقابية إدارية وقضائية هدفها
الرقابة على اإلنتخابات .

ويمكن القول أن النظام اإلنتخابي للمجالس الشعبية البلدية في الجزائر ال يزال بحاجة إلى إعادة النظر

والتعديالت خاصة في شروط الترشح .
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قراءة يف النظام االنتخايب للمجالس الشعبية البلدية يف التشريع اجلزائري

 -10النصوص القانونية :

محيدانـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ــي /درويش الزهراء فريـ ـ ـ ـ ــال

املراجع

 -قانون رقم  01 - 16مؤرخ يف  26مجادى األوىل عام  1437ا/وافق  6مارس سنة  2016يتضمن التعديل الدستوري.

 القانون العضوي رقم  10-16 :املؤرخ يف  25أوت  2016املتعلق بنظام االنتخاابت . القانون العضوي رقـ ـ ـ ـ ــم  03-12املـ ـ ـ ــؤرخ يف  ، 2012/01/12حيدد كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة.قـانــون عـضـوي رقــم  10-16مـؤرخ يف  25أوت  2016ي ـت ـعــلق ب ـن ـظـام االنتخاابت.
 قـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــون رقـم  10 -11مـ ـ ـ ـ ــؤرخ فـي  22يونيو سنة  2011يتعل ــق ابلبلدية. - 12املؤلف ـ ـ ـ ــات :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

د /حسني مصطفى حسني  ،اإلدارة احمللية املقارنة،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر،
سعيد بوعلي  ،نسرين شريفي  ،مرمي عمارة  ،القانون اإلداري ( التنظيم اإلداري – النشاط اإلداري) ،دار بلقيس ،اجلزائر 2016،
د /عمار بوضياف  ،التنظيم اإلداري اجلزائري  ،جسور للنشر والتوزيع  ،ط 3سنة  ، 2014اجلزائر.
د /عمار بوضياف  ،التنظيم اإلداري يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق  ،جسور للنشر والتوزيع  ،اجلزائر 2014 ،
عالء الدين عشي  ،مدخل القانون اإلداري ،دار اهلدى ،اجلزائر  ،ط 2012
عالء حممد أمني  ،اإلدارة احمللية احلديثة يف فرنسا ،مطابع الشرطة  ،بدون بلد طبع  ،بدون سنة النشر
د /فاطمة الزهراء رمضاين  ،دراسة حول جديد التعديالت الدستورية يف اجلزائر، 2016النشر اجلامعي اجلديد  ،اجلزائر 2017،
د /حممد الصغري بعلي  ،الوالية يف القانون اإلداري اجلزائري  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،اجلزائر 2014 ،
د /حممد الصغري بعلي  ،اإلدارة احمللية اجلزائرية  ،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،اجلزائر .2013،

-13الرسائل واألطروحات :
 -01زراولية حممد الصاحل ،التنظيم اإلداري اإلقليمي يف اجلزائر  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية احلقوق  ،جامعة اجلزائر .2015-2014، 1

 -02لعور بسمة  "،التنظيم القانوين للجماعات احمللية وأثره يف حتقيق التنمية "  ،مذكرة ماجستري  ،كلية احلقوق  ،جامعة ابتنة . 2013،
اإللكرتونية :

 -14املواقع

 -املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar،
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سرنيح مجيلة

تنظيم "داعش"...النشأة والنتائج

تنظيم "داعش"...النشأة والنتائج.
ISIS: Origin and Results.
سرنيح جميلة.
المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية .الجزائر
djamiser16@outlook.com
ومرد ذلك لألثر الذي ألحقه بالغاية
الملخص) بالّلغة
ّ
الساعةّ ،
العربية (ّ :
ّ
يعد موضوع تنظيم "داعش" أحد أهم مواضيع ّ
الخاصة
تعدد التحليالت
السلم واألمن
األسمى ّ
أهميته من خالل ّ
الدوليين؛ كما تظهر ّ
ّ
ّ
للنظام الدولي والمتمّثلة في زعزعة ّ

وتطوره ،وذلك لصعوبة اإلجابة عن السؤال المركزي :من صنع تنظيم
المتسببة في نشأته
بحقيقة ظهوره واألطراف
ّ
ّ
داعش؟؛

الخاصة بهذا الموضوع بين من يرجع ظهور التنظيم إلى أسباب وأطراف من
التحليلية
تنوع المقاربات
ّ
ّ
وهو ما ّأدى إلى ّ
قوية.
تطوره من فعل قوى خارجية ّ
بيئته ،ومن يعتبر نشأته وسرعة ّ
وتطور
وقد عمدنا من خالل بحثنا هذا الجمع بين هاذين الطرحين محاولين التركيب بينهما كسببين مسؤولين عن نشأة
ّ

لنتوصل في األخير إلى جملة من العوامل المتسببة في ظهور تنظيم "داعش"
التنظيم ،باعتباره من مواضيع الساعة،
ّ
اإلرهابي.
المفتاحية :تنظيم "داعش"؛ أنظمة عر ّبية؛ استبداد؛ أمريكا؛ مصالح.
الكلمات
ّ

Abstract : The issue of ISIS is one of the most important issues of the hour, due to its
impact on the high goal of the international order, which is the destabilization of
international peace and security ; The importance of this matter is also shown by the
multiplicity of analyzes on the reality of its emergence and development, and the answer on
the central question: Who is the creater of ISIS ? , Which led to a variety of analytical
approaches on this subject; between those who return the emergence of ISIS to the factors of
its environment, and who considers the emergence and rapid development of ISIS due to
the strong external forces.
In this research, we have sought to combine these two propositions, trying to establish
between them as two reasons responsible for the origin and development of ISIS.
keywords : ISIS , Arabic systems, Tyranny, USA , Interests.
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مقدمة :
اإلعالميين بخصوص
السياسيين و
وّلدت نشأة تنظيم" داعش" جدالً كبي ار ونقاشا شائكا من قبل
ّ
ّ

الدولية ،إضافة
هابية على الساحة
ّ
المصادر التمويلية للتنظيم التي جعلت منه أغنى وأقوى جماعة إر ّ

السريع الذي لم يشهد له مثيل في تاريخ
إلى البحث عن األطراف الواقفة وراء ظهوره
وتطورهّ ،
ّ
وتمدده ّ
تعدد
هابية التي عرفها المسرح الدولي ،باحثين وراء حقيقة صانعي هذا التنظيم أمام ّ
الحركات اإلر ّ
واختالف الروايات بهذا الخصوص.

وانطالقا من ذلك نقوم بطرح السؤال المركزي لهذه الدراسة ،والمتمّثل في:
وتوسع تنظيم "داعش"؟
 ما هي األطراف التي ساهمت في ظهور
ّ

والذي يندرج تحته سؤالين فرعيين ،هما:

 هل نشأة تنظيم "داعش" نابعة من داخل المجتمع الذي ظهر فيه أم أتت من خارجه؟.وتمدده؟.
 -كيف ساهمت القوى الخارجية في تهيئة األوضاع لصعود تنظيم "داعش" ّ

بتنوع المقاربات الخاصة به  -والتي كانت بمثابة القاعدة التي بنينا
ونظ ار ألهمية الموضوع المرتبطة ّ
بأن تنظيم "داعش" وليد طبيعة األنظمة العربية القائمة والناتج عن
عليها بحثنا هذا-؛ بين من يؤمن ّ

يكية تآمرية ذات عالقة بفكرة الفوضى الخالّقة وذلك من
إستبدادها ،ومن يرّجح لفكرة أنه صناعة أمر ّ
الشرق األوسط الجديد ،قمنا بتقسيم هذا البحث إلى نقطتين أساسيتين في شكل
أجل إعادة رسم خريطة ّ
جدل بين اتجاهين مختلفين ،كاآلتي؛
األول :يعتبر قيام تنظيم "داعش" من مخرجات طبيعة األنظمة العر ّبية؛
 االتجاه ّ
الدور األمريكي في خلق حاضنة تنظيم "داعش"؛
 االتجاه الثّانيّ :
يؤكد على ّ
النقاش بين تنظيم
الضوء على مسّلمة "العدو القريب والبعيد" التّي ّ
تشكل صلب ّ
وذلك بهدف تسليط ّ

تضم االتجاهين معا ،تفاديا لطرح بعض
جدلية
"القاعدة " وتنظيم "داعش" وذلك في إطار دراسة
ّ
ّ
المتبنية لموقف واحد فقط؛ ونذكر منها ،دراسة بالّلغة االنجليزية ل"غراهام فولر"؛
السابقة
ّ
الدراسات ّ
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الموسومة :أمريكا صانعة تنظيم "داعش ،"1معتب ار أمريكا المسؤول الوحيد على قيام التنظيم مهمال
الفواعل األخرى
المتسببة في ذلك.
ّ
العربية.
 .1قيام تنظيم "داعش" كأحد مخرجات طبيعة األنظمة
ّ

الشرق األوسط هي
أن طبيعة األنظمة العر ّبية ال سيما في منطقة ّ
يعتبر أنصار هذا االتجاه ّ

وتوسع تنظيم "داعش" ،معتبرين االنهيار الذي تعيشه دول المنطقة بسبب
السبب المباشر وراء ظهور ّ
ّ
التدخالت العسكرّية
وحدة المشاكل الطائفية داخلها التي استدعت
ّ
ضعف حكوماتها ومؤسساتهاّ ،

طرة،
الغربية ،واستبداد حكامها ،العدو القريب الذي ساعد على قيام التنظيم بمقاساته اإليديولوجية المس ّ
أن العدو البعيد لم يقم سوى باستغالل هذه األوضاع وتوجيهه التنظيم الذي نشأ من جرائها بما يخدم
وّ

مصالحه.

الدولي -تنظيم "داعش"-
كما ّ
يؤكد أصحاب هذه المقاربة على أهمية قراءة هذا الفاعل غير ّ

طائفيا كما هو الحال في العراق
الشعوب العر ّبية ،سواء كان
السلطوي الذي تعاني منه ّ
ّ
في ّ
ظل العنف ّ
استبداديا كما هو الحال في ليبيا ،والذي يوّلد مشاعر شعبية جامحة ضد التهميش
أو سوريا ،أو
ّ
يؤدي إلى الفراغ السياسي،
وتدهور األوضاع االقتصادية ،االجتماعية والمعيشية بصفة عامة ،ما ّ

الجهادية كشكل من أشكال التعبير
بالسلفية
ّ
وانتشار الفوضى ،باإلضافة إلى نمو الجماعات المرتبطة ّ
هابية بما فيها تنظيم "داعش".
عن
يشجع على ّ
تشكل الجماعات اإلر ّ
ّ
الهوية ،وهذا ما ّ
للتمدد واجتياز حدود الدول التي ظهر فيها؛ وفي نفس
أن هذا المناخ خلق جاذ ّبية للتنظيم
ّ
كما ّ
2
هابية بما فيها تنظيم "داعش"
السياقّ ،
حدد الباحث عبد البارئ عطوان عوامل نمو الحركات اإلر ّ
انطالقا من طبيعة األنظمة العر ّبية كاآلتي:

 1نعوم تشومسكي" ،داعش" ،مت تصفح املوقع بتاريخ  2017/07/01يف:
https://www.youtube.com/watch?v=6sjCmarQk6Q .
 2عبد البارئ عطوان" ،أسباب ظهور الدولة اإلسالمية داعش" يف سبع كلمات" ،مت تصفح املوقع بتاريخ  2017/07/01يف:
https://www.youtube.com/watch?v=BE0Dpn9FWAs .
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 اإلذالل () Humiliation؛ بمعنى اإلذالل الذي تتعرض له الشعوب العر ّبية من قبل القادة
المستبدين وحتى من طرف الغرب.
العرب
ّ

الشعب العربي انطالقا من األوضاع التي يعيش
 اإلحباط ()Frustration؛ الذي يصاب به ّ
فيها.
األغلبية
طائفي داخل الدول ،تصبح
 التهميش)) Marginalization؛ ففي ظل التقسيم ال ّ
ّ
السنة أو العكس).
تهمش
ّ
األقلية األخرى (الشيعة مقابل ّ
ّ
العربية ))Lack of Good Governance؛ أي غياب
الراشد في الدول
ّ
 غياب الحكم ّ
اطية...إلخ.
المحاسبة،
الشفافية ،النزاهة ،الديموقر ّ
ّ
 التدخل الخارجي العسكري) ( External Military Intervention؛الذي يصنع دوال فاشلة

التطرف ومن
أمنيا وسياسيا والذي يؤدي إلى
(ليبيا ،سوريا ،وبدرجة أقل العراق) ما يخلق فراغا ّ
ّ

هابية المختلفة.
ثم نمو الركات اإلر ّ
ّ
التصرف دون حسابات دقيقة من جانب القادة
 سوء التقدير)(Underestimation؛ أي
ّ
العرب.

متقدم للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم من طرف الجماعات
 باإلضافة إلى االستخدام الجد
ّ

الدولية.
الساحة
ّ
اإلرهابية التي هي في تنامي على ّ
السالفة ال ّذكر -أو الكلمات
السبع نقاط ّ
بالتالي ،يرجع عطوان قيام ونمو تنظيم "داعش" إلى ّ
أن
السبب المباشر في ظهور ّ
وتمدد التنظيم ،و ّ
مبينا ّ
سماهاّ -
أن األنظمة العر ّبية هي ّ
المفتاحية كما ّ
تنامي هذا األخير ماهو إالّ رد فعل على استبداد هذه األنظمة.

للتغيرات الظرفية التي عرفتها المنطقة العر ّبية دو ار في ظهور تنظيم "داعش"،
كما كان
ّ

الربيع العربي ،3فقيام التّنظيم لم يكن بمحض
أهمها السياسات
ّ
التنموية الفاشلة وانتفاضات ّ
و ّ
الدولة واالنقسامات المتزايدة داخل المجتمعات
توسعه كان بفعل انهيار مؤسسات ّ
الصدفة ،كما ّ
أن ّ
ّ

الدافعة خلف صعود تنظيم "داعش" تكمن في اإلخفاقات المتراكمة
فالقوة ّ
لبلدان المشرق العربي؛ ّ
السياسية العر ّبية خاصة على المستويين السياسي واالقتصادي 4كمايلي:
للسلطات
ّ
ّ

 3فواز جرجس ،داعش إىل أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة ،تر :حممد شيّا ،ط( 1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2016 ،ص.98
 4املرجع نفسه ،ص .185
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السياسية العر ّبية في زرع بذور
تسبب ظلم وطغيان األنظمة
ّ
على المستوى السياسيّ :

الهوية.
المتطرفة المدفوعة بهاجس
الحركات
ّ
ّ
إقتصادياتها
المستبدة في تطوير
تسبب فشل األنظمة العر ّبية

ّ
ّ
على المستوى االقتصاديّ :
حادة تمثلت في انتشار الفقر والبطالة بسبب عدم استجابتها لمطالب فئة
في نشوب أزمة ّ

الشباب.
ّ

ما ّأدى إلى قيام الحراك العربي والذي يعرف إعالميا بالربيع العربي؛
بالنسبة للحراك العربي
السياسي لهذه األنظمة وفشلها االقتصادي التّنموي ّ
إذ مّثل كل من االستبداد ّ
المادة التي ساعدته على االشتعال؛ والتي ساعدت على صعود تنظيم "داعش" وتمدده.
تم تعزيز المنظور اإليديولوجي الهوياتي للتنظيم ونهجه العسكري
حيث يرى أنصار هذا الرأي ّ
بأنه ّ
االستراتيجي بعد االحتجاجات التي اجتاحت دول المنطقة العر ّبية 5كرد فعل على مطالبها المتمّثلة في
السلمي للتغيير.
الديموقر ّ
اطية التي يعمل على تكفيرها ،ودعمه للجهاد لعدم إيمانه بالنهج ّ

وفي نفس االتجاه – أي الفجوة التي استغلها التنظيم من أجل تعزيز منظوره اإليديولوجي
تحدث نادر هاشمي ) (Nader Hashemiفي ورقة بحثية له تحت عنوانThe ISIS " :
الهوياتي ّ -
العربية كإطار
 ،"Crisis & the Broken Politics in the Middle Eastعن الثقافة
ّ
وتوسع تنظيم "داعش" متسائال حول أصل التنظيم ،كاآلتي:
تحليلي لشرح صعود ّ

متأصل في اإلسالم أم في الثقافة العربية ؟.6
 هل مشكلة تنظيم "داعش" تعود إلى شيء
ّ
اديكاليين
معتب ار ّ
اطية وانتهاكات حقوق االنسان في العالم العربي وراء نمو الر ّ
أن غياب الديموقر ّ

السبب هو استبداد األنظمة العر ّبية المرتبطة بثقافتها القائمة على قمع
ّ
المتشددين في المنطقة ،و ّ
الدينية)،
االجتماعية خارج سيطرة الدولة( بما فيها
المؤسسات
المعارضة
الجمعيات ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية و ّ

للشيعة واألكراد في العراق خالل إدارة صدام
باإلضافة إلى اضطهاد وقمع بعض
األقليات كما حدث ّ
ّ

5
والصراع على اجلهاديّة العامليّة ،ط( 1عمان :دار اجليل العريب للنشر والتوزيع،
أبو هنيّة وآخرون ،تنظيم "الدولة اإلسالمية":األزمة السنيّة ّ
 ،)2015ص .122

Nader Hashemi, "The Isis Crisis & the Broken Politics in the Middle East", Institute of

6

Culture,Religion & World Affairs, )November,2016(, p.01.
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الدول وبالتالي
حسين وفي سوريا تحت حكم األسد ،والتي خّلفت عدة أزمات بفعل الحروب وانهيار ّ
السياسي الذي كان بمثابة األرضية المالئمة لظهور تنظيم "داعش".7
وّلدت الفراغ ّ

ضد االستبداد والظلم،
وما زاد في صعود التنظيم وانتشاره هو ما يعرف بالحراك العربي ،وثورة ّ
الشعب ّ

اطية والعنف8؛
حيث هناك عالقة
عكسية بين متغيري الديموقر ّ
ّ

السلطة)،
 فكّلما ازدادت الديمقراطية (المساءلة
ّ
السلمي على ّ
السياسية ،الشفافية ،التداول ّ
كّلما قل احتمال وقوع العنف.

السلمي على
 وكّلما قّلت الديمقراطية (غياب المساءلة السياسية والشفافية ،التداول غير ّ
السلطة) ،كّلما ازداد احتمال وقوع العنف.

لذلك قام الحراك العربي المنادي بالتّغيير ،والذي اجتاح كل من تونس ،مصر ،ليبيا ،البحرين،
وسوريا؛ حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع قائمين باحتجاجات هادفة إلى معالجة المظالم

المحلية وقمع األنظمة القائمة.9
ّ
المدنيون السورّيون ونظام األسد كرد فعل على اإلجراءات
النزاع بين
ففي سوريا ،قام ّ
ّ

تسبب في انشار الفوضى والالّاستقرار في سوريا ،وهو
األمنية الثّقيلة التي فرضها ّ
النظام ،ما ّ

المتطرفة بما فيها تنظيم "داعش" الذي قام
تطور وازدهار عمل الجماعات
ّ
األمر الذي ساعد على ّ
الهامة في كل من سوريا والعراق
باالستيالء على مساحات شاسعة منها والتمركز في المناطق
ّ

(كما هو موضح في الجدول الموالي).

طائفي في سوريا المجاورة ،عرفت العراق سلسلة من
الدامي وال ّ
الصراع ّ
وخالل فترة ّ
السياسية 10التي قام بها رئيس وزرائها نوري المالكي ،والتي كان لها تأثير عميق على
التحركات
ّ
ّ

Ibid.p.02.
Ibid.p.08.

Hayder al-Khoei, "Syria, Iraq and the Struggle for Power: Intertwined Futures" , Middle

7
8
9

East and North Africa Programme ( London : The Royal Institute of International Affairs,
November 2016( , p.5.
Al-Khoei, Op.Cit, p.8
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التمرد
األمنية في العراق ،وأعطت سببا آخر للجماعات
البيئة
ّ
ّ
السنية لمقاومة الحكومة المركزّية و ّ
تفشي الفساد وعدم الكفاءة.11
ضدها تحت غطاء التّهميش والتمييز ،باإلضافة إلى ّ
ّ

جدول رقم ) :(01المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
الدولة

المناطق

تاريخ االستيالء

تاريخ التحرير.

مدة الحصار.

العراق.

الفلوجة

جانفي 2014

جوان 2015

سنة ونصف.

تكريت

جوان 2014

مارس 2015

سنة.

الموصل

جوان 2014

الرمادي

ماي 2015

ديسمبر 2015

منبج

جانفي 2014

أوت 2016

جار

/

انتهى سنة ونصف.

جزئيا
سوريا.

 07أشهر.
سنتين ونصف.

الباب

نوفمبر2013

جار التنفيذ.

سنتين.

الرّقة

جانفي 2014

االستعداد

تقريبا سنتين.

للخروج.
دابق

ديسمبر 2014

أكتوبر2016

سنتين.

كوباني

سبتمبر2014

جانفي 2015

أربع أشهر.

دير الزور

أفريل 2014

لم يبدأ بعد.

سنتين.

تدمر

ماي 2015

مارس 2016

سنة واحدة.

المصدرOlli Ruohomäki,Op.cit, p.07.:
ئ
هابية
السبع _عوامل_ لنمو الحركات اإلر ّ
وعلى نحو عبد البار عطوان في تحديده للمفاتيح ّ
انطالقا من طبيعة األنظمة العر ّبية ،جاءت في مؤلف تحت عنوان " Arab Fractures :
 "Citizens, states & Social Contratsجذور انهيار هذه األنظمة كاآلتي:

Olli Ruohomäki, Wolfgang Mühlberger, "Middle Eastern Terror in flux : Mosul after

11

Daesh, Daesh after Raqqa", Fiia Briefing paper, 212 , )January 2017(, p.03
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 وجود أزمة ثقة بين الحكومات ومواطنيها.
السيطرة.
 استخدام بعض األنظمة العر ّبية لوسائل اإلكراه (بدرجات متفاوتة) من أجل تأكيد ّ
ومع ذلك ،لم يتخلى المواطنون عن مطالبهم واستمروا بالمطالبة بمزيد من المساءلة
والشفافية ،مما يزيد من حدة التوترات بينهم وبين أنظمتهم.
السيطرة الكاملة على المجالين السياسي واالقتصادي
 انتشار المحسوبية والفساد بسبب ّ
الدول.
داخل ّ

السيطرة على مساحات واسعة من
 وقوع بعض ّ
الدول العر ّبية في أزمة سيطرة لفقدانها ّ
تفكك هذه
أراضيها للجهات الفاعلة غير الدولية ،بما في ذلك تنظيم "داعش" ،ما أدى إلى ّ

الدول ودخولها في حالة تهديد لسلمها وأمنها لم يسبق لها مثيل ،خاصة في العراق وليبيا
وسوريا واليمن.12
 وبالرغم من تأثّر المجتمعات في جميع أنحاء العالم بما فيها العربية بالتحوالت التي حدثت
أن ذلك لم يمنع من غضب
على الصعيد التكنولوجي ،االقتصادي والثقافي...إلخ ،إال ّ

شعوب العالم العربي وثورتها ضد االستبداد والظلم نظ ار للضغوط التي تفرضها طبيعة

التطرف.
الصراعات
ّ
أنظمتها السياسية ،ما ّ
الطائفية و ّ
تسبب في انتشار الفوضى و ّ
الشعوب العر ّبية من أجل التخّلص
بالرغم من كل االنتفاضات والفوضى التي قامت بها ّ
لكن ّ

يؤد إلى نتائج
السياسات
السلطوية واالنتقال نحو ّ
أن ذلك لم ّ
اطية وسيادة القانون ،إالّ ّ
النظم الديمقر ّ
ّ
من ّ
إيجابية ،بل جعل هذه البلدان تدور في حلقة مفرغة يسودها الالّاستقرار وتدهور سلمها وأمنها
القوة العسكرّية ،ما أدى إلى انهيار هذه الدول
ّ
الداخليين ،والذي استدعى التّدخل الخارجي واستخدام ّ
دون تحقيق الهدف المنشود؛ فما هو سبب ذلك؟
ضيقة ،13أين تصنع
القوة في ّ
الدول العربية عادة ما تكون مركزّية ذات قاعدة ّ
إذا كانت ّ
التحول من
الق اررات وتتخذ من طرف القائد (الرئيس) هي سبب عدم قدرة المجتمعات العر ّبية على
ّ
Perry Cammack, Michele Dunne,& others ,"Arab Fractures : Citizens, states & Social

12

Contrats" Carnegie Endowment for International Peace, (2017(,pp. 1,2.

Wolfgang Muhlberger, "The State of Arab Statehood Reflections on Failure, Resilience

13

and Collapse", IEMed, (September 2015), p.21.
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فإن الثروات التي تزخر بها هذه الدول والموقع
السياسية
النظم
السلطوية إلى ّ
ّ
اطيةّ ،
النظم الديمقر ّ
ّ
ّ
االستراتيجي الذي تحتله جعلها غير مستقّلة في اتخاذ ق ارراتها ،كما جعل القيادات العليا لهذه الدول
محمية من قبل الدول الكبرى التي لها مصالح في المنطقة ،والتي ال يكون من مصلحتها تغيير طبيعة
ّ

السياسية السائدة أو تغيير القيادات ،بالتالي تصبح هذه المنطقة مسرحا للقتال وللتدخل
األنظمة
ّ

العسكري الخارجي.

14

بالنسبة للدول العظمى وعلى رأسها الواليات
النفط العربي ّ
الضوء على أهمية ّ
كما يجب تسليط ّ

هابية
يكية ،والوجود اإلسرائيلي في منطقة الشرق األوسط ،إضافة إلى بروز الجماعات اإلر ّ
المتحدة األمر ّ

15
فإن
المسّلحة
المهددة لسلم وأمن دول المنطقة ّ
ّ
بالدرجة األولى والمصالح الغر ّبية بالدرجة الثّانيةّ ،

السياسية في المنطقة المتحالفة مع القوى الكبرى تلجأ إلى الحصول على دعم اقتصادي
األنظمة
ّ

المحلية التّي تطالب بالتّغيير واإلصالح ،وكذا
وعسكري ودبلوماسي كاف لمواجهة الجهات الفاعلة
ّ

هابية وعلى رأسها تنظيم "داعش".
ّ
للتصدي للجماعات اإلر ّ

سلمية
داخلية من أجل الوصول إلى حلول
ففي الوقت الذي كان على الدول العر ّبية القيام بإصالحات
ّ
ّ

هوة الخالفات بين مختلف الطوائف ،وبين القيادات
بعيدا عن
ّ
التدخل الخارجي ،قامت بتعميق ّ
مرة من أجل
الشعوب ،كما ّأنها وقعت
و ّ
ّ
تتعمد فبركة أعداء جدد في كل ّ
ضحية الخطط الغر ّبية التي ّ
الوطنية.
ضمان استم اررّية سيطرتها على العالم ،وبالتّالي ضمان تحقيق مصالحها
ّ

ظروف ،من المحتمل جدا أن يزداد عدم االستقرار في المنطقة العر ّبية ،والذي سيلتمس
وفي ظل هذه ال ّ

الدوليين.
للسلم واألمن
ّ
العالم ككل عواقبه مهددا ّ

فواز جرجس في مقال له تحت عنوان " :تنظيم "داعش" والموجة الثالثة من
ويمكن اقتباس مقولة ّ

تؤكد وجهة نظر أنصار هذه المقاربة كما يلي:
الجهادية" والتي ّ

14

Haizam Amirah-Fernández, "The true ‘Arab exception’", Elcano Royal Institute )April
2015(, pp, 1,2.
 15للتوسع أكثر أنظر:
Muhlberger, Op.Cit, p.27.
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الشرق األوسط من تنظيم "داعش" ألنه مظهر من مظاهر
حل بسيط أو سريع لتخليص ّ
" ليس هناك ّ
الطائفية في المنطقة
الدولة وانتشار نار
انهيار مؤسسات ّ
ّ

16

".

 .2الدور األمريكي في خلق حاضنة تنظيم "داعش".
مسؤولية العدو
بأن صناعة تنظيم "داعش" هي
ّ
يتبنى أنصار هذه المقاربة الرأي القائل ّ
ّ

يكية ،وذلك من خالل تهيأت األوضاع
البعيد ّ
بالدرجة األولى والمتمّثل في الواليات المتّحدة األمر ّ

وتطوره ،حيث أشار غراهام فولر ) ،(Graham Fullerوهو من أنصار هذا
المالئمة لنشأته
ّ
يكية
االتجاه ،في مقال له تحت عنوانّ ،"The US created Isis " :
أن الواليات المتّحدة األمر ّ
هي التي صنعت تنظيم "داعش" من خالل خلق البيئة التي قامت بتطوير وجوده ،17وذلك

طائفية في منطقة ّ ق
الصراعات
باالستفادة من تعزيز االنقسامات ال ّ
الشر األوسط التي ّأدت إلى نمو ّ

المتطرفة لزمام األمور ،وكل ذلك يكون
انجر عنه امتالك الجماعات
ّ
واالنشقاقات الطائفية فيها ،ما ّ

الصالح األمريكي.
في خدمة ّ

الصحفي الفلسطيني عبد البارئ عطوان موقف فولر معتب ار
السياقّ ،أيد الكاتب و ّ
وفي نفس ّ
األهمية
السياسة األمريكية التقسيمية في المنطقة العربية هي وراء قيام تنظيم "داعش"؛ انطالقا من
ّ
ّ
أن
التي توّليها الدول الكبرى لمنطقة ّ
الشرق األوسط  ،وعلى رأسها الواليات المتّحدة األمريكية؛ كما ّ

الضوء على الفوضى وعدم االستقرار الذي تعاني منهما المنطقة إلى اليوم خصوصا مع
تسليط ّ

هابية لتنظيم "داعش" والتي سبقها بقليل ما يعرف بالحراك العربي الذي عرفته
تنامي ّ
النشاطات اإلر ّ

يكية إليها إلى جانب
العديد من ّ
الدول العربية ،يحيلنا إلى معرفة سبب عودة الواليات المتّحدة األمر ّ

المتطرفة التي كانت تعرف
هابية
قوى غر ّبية أخرى سنة  2012تحت غطاء تدمير الجماعات اإلر ّ
ّ

16

Fawaz A. Gerges, "ISIS and the Third Wave of Jihadism", Current History’s archives
)December 2014(, p.339.


الشرق األوسط.
املؤسسة األمريكية ،حيث أن جراهام فولر أمريكي ترجع خلفيّته إىل  ،CIAوهو خمتص يف قضااي ّ
يع ّد هذا املصدر من قلب ّ

 17نعوم تشومسكي" ،داعش" ،مت تصفح املوقع بتاريخ  2017/06/11يف:

https://www.youtube.com/watch?v=6sjCmarQk6Q .
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بتنظيم القاعدة في العراق

18

والتي اجتاحت اليوم أراضي شاسعة من سوريا والعراق معلنة نفسها "

دولة الخالفة اإلسالمية" وكما هي معروفة اليوم إعالميا بتنظيم "داعش"؛ وهنا نقتبس السؤال الذي
قام بطرحه الباحث توفيق كاسيس ) ( Tewfik Cassisفي مقال نشره على مجلة The Week
 Magazineتحت عنوان "A brief history of Isis " :وهو :من أين إتو؟
Where did they come from ?.
أن تنظيم "داعش" وليد الغزو األمريكي للعراق سنة
يرى ّ Tewfik Cassis

19

 ،2003حين قامت

يكية بحل الجيش العراقي تحت قيادة بول بريمر ((Paul Bremerالذي وّلد
الواليات المتّحدة األمر ّ
وضعا خطيرا ،حيث أصبح هناك أفراد مدر ّبين على القتال دون وظائف ،بالتالي التجأوا نحو االنضمام
20

تتردد أمريكا في دعمهم وتمويلهم ،فقد
ولم ّ

هابية
قوات المقاومة واالنخراط في المن ّ
ظمات االر ّ
إلى ّ
صرح الجنرال توماس مكلنيرني قائال ..." :لقد ساعدنا في صنع تنظيم "داعش"  ، "...والذي قصد به
ّ

معمر
السالح الّليبي الذي انتهى به األمر في يد
ّ
الجهاديين خاصة في سوريا بعد سقوط نظام الراحل ّ
ّ
القذافي.
طائفية
إضافة إلى لعب أمريكا على الورقة ال ّ

21

الهوياتية ،وذلك بتقسيم العراق تقسيما طائفيا ،بحيث
و
ّ

اقية والتي كانت الفجوة التي استغّلها تنظيم
سني/شيعي في
تسببت في حدوث انشطار ّ
الهوية العر ّ
ّ
ّ
"داعش " إلسقاط كل من سوريا والعراق في الحرب والفوضى22؛ ففي مقال نشر في مجلة المستقبل

العربي ،في العدد  311سنة  2005لتوماس بيكرينج و آخرون تحت عنوان" :العراق بعد عام واحد"،
18

CBRNE, E-Journal for CBRNE & CT first Responders, Newletter Terrorism,) June
2015(, p.37.
Tewfik Cassis, "A brief history of Isis", The Week Magazine, )November 21th 2015(.

19

On :
Theweek.com/articles/589924/brief-history-isis Consulté le (12/06/2017 à 02:09 ) .
 20ستيفان مولينو" ،كيف صنعت أمريكا ودول اخلليج القاعدة وداعش" ،مت تصفح املوقع بتاريخ  2017/06/10يف:
www.youtub.com/watch?tv=DYtoG7xgPel .
21

Jorg Michael Dostal ,"Syria & Iraq : The Long Term Cost of Geopolitical Destabilisation",
)2015( ,p.187.
22فواز جرجس ،مرجع سابق ،ص.198
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السياسية
العملية
يكية عند غزوها للعراق سنة  ،2003والتي عمدت على بناء
ّ
ّ
اتيجية األمر ّ
يبين االستر ّ
ّ
المذهبية
الهوياتية و
االثنية ،وترسيخ االختالفات
اتية مزدوجة ،بتأكيد
ّ
ّ
قية و ّ
الهويات العر ّ
ّ
هوي ّ
على أسس ّ

الشيعة
الشيعة ،حيث قامت بتهميش
بين
السنة لمعارضتهم االحتالل األمريكي ،ومكافئة ّ
السنة و ّ
ّ
ّ
وتمكينهم من الحكم لمساندتهم لالحتالل.23

محصلة
الصدفة في العراق ،بل هو
وعليه ،يرى أنصار هذا االتجاه ّ
ّ
أن تنظيم "داعش" لم يأت بمحض ّ
متعدد منذ  2003إلى  ،2014ويمكن تعدادها كاآلتي:
طياته عوامل ّ
لمسار يحمل في ّ
وتوسع النفوذ اإليراني ،وهيمنة
 العامل الموضوعي؛ المتمّثل في الغزو األمريكي للعراق،
ّ
النظام السياسي الجديد.
ّ
الشيعة الموالية لطهران على ّ
 شخصية أبو مصعب الزرقاوي؛ وإيديولوجيته المختلفة عن القاعدة" بالرغم من انضمامه

الدولة
لها  ،وسعيه إلى تحكيم شرع هللا وإقامة الحكم اإلسالمي المتمّثل في الخالفةّ /

اإلسالمية ،وال يتحّقق ذلك إالّ بالجهاد.24
ّ

السياسي وغياب
 قلق المجتمع ّ
السني من التّهميش بعد احتالل العراق ،ومن حالة الفراغ ّ
المشروع الجامع.25
اطية التي تتخذ منها أمريكا غطاء لضمان بقائها ومصالحها في
 إلى جانب
الحجة الديمقر ّ
ّ
أكده روبرت درايفس ) (Robert Dreyfussمن خالل قيامه بتحليل
المنطقة؛ وهو ما ّ


هابية في
اتية للجماعات اإلر ّ
يكية في خلق البيئة المو ّ
معمق لدور الواليات المتّحدة األمر ّ
ّ
االقتصادية على المنطقة حفاظا عليها كمجال
الشرق األوسط من أجل الهيمنة
منطقة ّ
ّ

 23حسن أبو هنية ،مرجع سابق ،ص. 31

 كان يؤمن أبولوية قتال العدو القريب (املرت ّدين من األنظمة العربية واإلسالمية احلاكمة) ،ومسألة تكفري الشيعة؛ وابلتايل فإ ّن تنظيم الزرقاوي كان
عامال أساسيا يف ترسيخ الشرخ الطائفي (السين/الشيعي) يف العراق ،والذي امتد إىل سوراي ولبنان مع فرتة الثورات العربية.
 24معتز اخلطيب ،العنف املستباح :الشريعة يف مواجهة األمة والدولة ،ط( 1القاهرة :دار املشرق ،)2017 ،ص .186
 25املرجع نفسه ،ص.25

 وكان ذلك بناء على قيامه مبقابالت مع واضعي السياسات واملسؤولني من وكالة االستخبارات األمريكية والبنتاغون ووزارة اخلارجية.
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اطية ونشر األمن في المنطقة مجرد غطاء ألمريكا
حيوي ،معتب ار مبادئ تعزيز الديموقر ّ
ّ

لشرعنة أعمالها فحسب.26

عدوها الجديد بعد انهيار االتحاد السوفياتي والمتمّثل في اإلسالم
وبالتّالي ،قامت أمريكا بفبركة ّ
ألنها تسعى إلى استمرار الحروب والصراعات في العالم منتهجة عدة طرق لمواجهته بما
المتطرفّ ،
ّ

مغيرة من استراتيجيتها بعد انسحابها من العراق ،بحيث انتهجت سياسة إدارة
يخدم مصالحها
الوطنية ّ
ّ
تدخلها المباشر والذي يكون عن طريق حلفائها في المنطقة أو من خالل دعمها
األزمات دون ّ
الرعب والفوضى فيها .وفي هذا السياق يشير أندريه فلشاك (André
لجماعات إر ّ
هابية تقوم بنشر ّ

ضد اإلرهاب بل تقوم بصنعه
بأن أمريكا ال تقوم بالحرب ّ
) Vltchekإلى ّأنه حان الوقت للقول ّ
ودعمه ،27ففي مقال على موقع  HAffpostتحت عنوان:

"لماذا نحن متواجدون في الشرق األوسط"؟

? Why are we in the Middle East

؛
الشرق األوسط هي من أجل حماية المنطقة من
مهمة أمريكا اليوم في منطقة ّ
أشار باراك أوباما ّ
أن ّ
هابيين الذين يكرهون أمريكا ألنها متواجدة هناك ،28والمقصود هنا هو تنظيم "داعش" ،لكن ما يثير
اإلر ّ
االنتباه والحيرة هو التعامل األمريكي المزدوج مع هذا التنظيم ،وذلك بدعمه في سوريا ومحاربته في

السياسة ليس هناك
العراق ! .وهذا ما يثبت المقولة الشهيرة ل ونستون تشرشل حين قال " :في ّ
عدوا دائما ،وال صديقا دائما ،بل هناك مصالح دائمة"؛

المتغيرة مع دول المنطقة العر ّبية ،في حين
يكية
السياسة
المتلونة و ّ
الخارجية األمر ّ
ّ
ّ
وهو ما ينطبق على ّ
يكية إزاء إيران منذ والية
جية األمر ّ
تغير السياسة الخار ّ
ّأنها ثابتة أمام ما يحّقق مصالحها؛ وهو ما يفسر ّ
26

Amir Nour, "Le Choc des Barbaries, Réseau International " ,)Fevrier 2017(. Consulté
le 12/06/2017 , Sur :
Reseauinternational.net/le-choc-des-barbaries.
Amir Nour , "Les Racines Occidentales de Terrorisme Moyen-Oriental" : Exposé

27

d’un point de vue politiquement incorrect,) Fevrier 2017(.
28

Jeff Faux,"Why Are We in the Middle East ?", On :
www.huffingtonpost.com/Jeff-faux/Why-are-we-in-the-middle-east-b7301370.html
Consulté le (14/06/2017 à 03:49).
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التوصل إلى حل الخالف حول البرنامج النووي لما لذلك من
الدعوة إلى محاولة
أوباما الثانية و ّ
ّ
الشرق األوسط وعلى رأسها القضاء على تنظيم "داعش" ،حيث
مصالح مشتركة للبلدين في منطقة ّ

وجهت مسؤولة نشوء التنظيم إلى إيران بفعل تزايد نفوذها في العراق خصوصا مع حرصها على
ّ

الشيعة على أالّ تخرج هذه الحكومات عن
الحفاظ على نفوذها هناك بتشكيل حكومات يقودها ّ

29
السنيين ،وبالتالي من
سيطرتها  ،إضافة إلى ّ
الدعم اإليراني المادي لمحاربة أمريكا في العراق و ّ

التقرب من إيران في هذه الظروف.
مصلحة أمريكا ّ

باإلضافة إلى ضرورة وضع حد للحرب األهلية السورية
األوسط 31بما ال يخدم المصالح األمريكية في المنطقة.

30

الشرق
ألنه من شأن ذلك تغيير معادلة ّ
ّ

ظواهر
محرك أمريكا في التّعاطي مع األحداث بما فيها ال ّ
بالتالي ،نقول أن المصلحة والبراغماتية هما ّ
هابية؛ وفي محاضرة ألقاها جون ميرشايمر بعنوان " :سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه
اإلر ّ

أن أمريكا هي صانعة اإلرهاب في العراق وهي وراء قيام الحرب األهلية في
ّ
الشرق األوسط" يقول ّ
سوريا( هذا ال ينكر أنه كانت هناك عوامل داخلية لقيامها) ،وذلك خالل إدارة بوش التي كانت تدفع

النظام والتخّلص من األسد
بقوة إلى تغيير ّ
ّ

32

يشكل "محور
ألن بقاء البعثيين في الحكم من شأنه أن ّ

 السياسة األمريكية جتاه إيران تغريت ويظهر ذلك من خالل تصرحيات الرئيس األمريكي السابق ابراك أوابما يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
حيث سلّط الضوء على عدم الثقة بني البلدين واحلاجة إىل حل سنوات العداء من خالل الوسائل الدبلوماسية.
كما أجريت حماداثت بني وزراء خارجية البلدين (جون كريي وحممد جواد ظريف) خبصوص الربانمج النووي ،ومتّ التوصل إىل خطة عمل مشرتكة يف
أفريل.2015
 29أنظر :علريظا اندر" ،الدور الذي تضطلع به إيران يف العراق :هل من جمال للتعاون بني والوالايت املتحدة األمريكية وإيران" ،مؤسسة راند،

(.)2015
Seyed Hossein Mousavian, Mehrdad Saberi, " America’s Middle East Challenge :How

30

Washington can Address Iranian & Arab Suspicion ", Cairo Review, )2015(, p.52.
31

) Itamar Robinovich, "Israel & the Changing Middle East", Meddle East memo ,N.34
January 2015( , p.3.

 32جون مريشامير" ،سياسة الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط" ،ف مت تصفح املوقع بتاريخ  ، 201708/19يف:

https://www.youtube.com/watch?v=Tgea-btOog8
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33
توسع تنظيم "داعش" باتجاه سوريا الفرصة
النضال العربي ضد الوجود والمصالح األمريكية"  ،وكان ّ
الشعار األمريكي "أمريكا
النظام من خالل دعم قوات التّنظيم في سوريا انطالقا من ّ
من أجل إسقاط ّ

أما
قوة جوهرية للخير في العالم" ( وهو ما أعلنته استر ّ
اتيجية األمن القومي األمريكي لعام ّ ،)2015

فإن أنصار هذه المقاربة يفسرونه على ّأنه
عن مهاجمة أمريكا لتنظيم "داعش" في العراق الحقاّ ،

اقية ،إضافة إلى تشكيله
قواتها على األراضي العر ّ
يمكن أن يكون كذريعة لها من أجل إعادة انتشار ّ
السعودية باعتبارها أرض ظهور
تهديدا لحلفائها في المنطقة ،خصوصا عندما قام البغدادي بنقد القيادة ّ

الدعوة اإلسالمية.

الشرق األوسط ،ففي الوقت
اجية التعامل األمريكي مع القضايا خصوصا في منطقة ّ
ومنه ،تظهر ازدو ّ

سر مع الجماعات
الذي تظهر فيه داعمة للحكومات واألنظمة والقادة ،هي في نفس الوقت تعمل ّا

القبلية،
النعرات
المتطرفة وتدعمها ،لما لذلك من فائدة ألمريكا في زعزعة استقرار المنطقة وتعميق ّ
ّ
ّ
المذهبية ،وجعلها كورقة ضغط في الوقت الذي تراه مناسبا.
قية و
ّ
الطائفية ،العر ّ
ّ

الخاتمة:
تبين من خالل الطرحين مدى تشابك الفواعل الواقفة وراء قيام تنظيم "داعش" ،حيث كان لضعف
لقد ّ
وعدم استقرار البيئة العربية وتسلط أنظمتها السائدة النصيب األوفر من قيام التنظيم وممارسة نشاطاته

االرهابية ،إلى جانب مساهمة قوى
يكية في خلق األوضاع
خارجية وعلى رأسها الواليات المتّحدة األمر ّ
ّ

المضطربة وتوجيهها بما يخدم مصالحها.
 نتائج البحث:

 تعدد أطراف وعوامل قيام تنظيم "داعش" ،وال يمكن حصرها في جانب واحد فقط.-

تسببت طبيعة األنظمة العربية المستبدة في نشأة تنظيم "داعش" ،وانتشار الفوضى في
المنطقة العربية.

 ساهمت الواليات المتحدة األمريكية في قيام التنظيم وتطوره من خالل خلق البيئة المالئمةلنموه وذلك انطالقا من غزوها للعراق سنة  ،2003ولعبها على الورقة الطائفية.
33

Stephen Gowans, Washington’s long War on Syria )Montréal :Baraka Books,
2017(,p.91.

 يف  ،2014طلب ابراك أوابما سلطة رمسية جديدة للكونغرس من أجل مكافحة تنظيم "داعش"
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 وهناك عامل آخر متمثّال في فكر أبو مصعب الزرقاوي وإيديولوجيته ،وسعيه إلى تحكيم شرعاإلسالمية ،الذي ال يتحّقق إالّ بالجهاد،
الدولة
هللا وإقامة الحكم اإلسالمي المتمّثل في الخالفةّ /
ّ

الداعشي.
وهو صلب الفكر ّ
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ابللّغة العربيّة:
الكتب:



-

والصراع على اجلهاديّة العامليّة ،ط ،1عمان :دار اجليل العريب
أبو هنيّة وآخرون ،تنظيم "الدولة اإلسالمية" :األزمة السنيّة ّ

-

جرجس فواز ،داعش إىل أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة ،تر :حممد شيّا  ،ط ،1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
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ابللّغات األجنبيّة:

Books :

Fawaz, "ISIS and the Third Wave of Jihadism", Current

A. Gerges



-

History’s archives )December 2014(.
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

126

سرنيح مجيلة

النشأة والنتائج..."تنظيم "داعش

-

Al-Khoei

Hayder, "Syria, Iraq and the Struggle for Power: Intertwined

Futures" , Middle East and North Africa Programme ( London : The Royal Institute
of International Affairs, November 2016( .
-

Bensahel Nora & Daniel L. Byman, "The Futur Security Environment in the

Middle East", Rand Corporation, )2004(.
-

Cammack Perry , Michele Dunne,& others ,"Arab Fractures : Citizens, states

& Social Contrats" Carnegie Endowment for International Peace, (2017(.
- Dostal Jorg Michael ,"Syria & Iraq : The Long Term Cost of Geopolitical
Destabilisation ", )2015( .
- Echague Ana ,"The United States : Redefining Engagement ? Geopolitics &
Democracy in the Middle East",Fride. (2015).
- Fernández Haizam Amirah, "The true ‘Arab exception’", Elcano Royal Institute ,
)April 2015).
-

Gowans Stephen , Washington’s long War on Syria )Montréal :Baraka Books,
2017(.

-

Hashemi Nader , "The Isis Crisis & the Broken Politics in the Middle East",
Institute of Culture,Religion & World Affairs, )November,2016(.

- Hinnebusch Raymond , "The American Invasion of Iraq: Causes & Consequances "
,Peceptions, )Spring 2007(.
- Mansour Renad, "The Sunni Predicament in Iraq", Carnegie Middle East Center,
(2016).
-

Muhlberger Wolfgang , "The State of Arab Statehood Reflections on Failure,
Resilience and Collapse", IEMed, (September 2015).

- Robinovich Itamar, "Israel & the Changing Middle East", Meddle East memo,N.34
) January 2015( .
- Ruohomäki Olli , Wolfgang Mühlberger, "Middle Eastern Terror in flux : Mosul
after Daesh, Daesh after Raqqa", Fiia Briefing paper, 212 , )January 2017).


Web Site:
-

Cassis Tewfik, "A brief history of Isis", The Week Magazine, )November

21th 2015(. On : Theweek.com/articles/589924/brief-history-isis

127

En Français :
المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

ال
02 مجلد/ 2018 يياير06 ا العدد

مجلة العلوم السياسية والقانون

سرنيح مجيلة

النشأة والنتائج..."تنظيم "داعش
- Nour Amir, "Les Racines Occidentales de Terrorisme MoyenOriental" : Exposé d’un point de vue politiquement incorrect,) Fevrier
2017(.
- Nour Amir , "Le Choc des Barbaries, Réseau International " ,)Fevrier
2017(. Sur :

Reseauinternational.net/le-choc-des-barbaries/ .

128

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

ال
02 مجلد/ 2018 يياير06 ا العدد

مجلة العلوم السياسية والقانون

عشور قشي

جنوب شرق آسيا :من تكوين الصراع اإلقليمي إىل اجلماعة األمنية اإلقليمية

جنوب شرق آسيا :من تكوين الصراع اإلقليمي إلى الجماعة األمنية اإلقليمية
SouthEast Asia : from Regional Conflict Formation to Regional Security Community

عشور قشي
جامعة محمد لمين دباغين-سطيف 02
achourguechi@gmail.com

ملخص
تستعرض هذه الورقة ،وتناقش ،دور المؤسسات اإلقليمية في بناء األمن اإلقليمي ،من خالل استحضار نموذج
آسيان ،الذي عمل على نقل إقليم جنوب شرق آسيا من حالة تكوين الصراع اإلقليمي إلى واحد من نماذج الجماعة
األمنية اإلقليمية.
يستفيد المسعى التحليلي للورقة من األعمال النظرية التي طورها بعض علماء الدراسات اإلقليمية ،مثل
"ريموفايرينن" عبر مفهوم تكوين الصراع اإلقليمي ،وكارل دوتش ،وإيمانويل أدلر ومايكل بارنيت ،عبر نموذج الجماعة
األمنية اإلقليمية.
الكلمات الدالة :جنوب شرق آسيا ،األمن اإلقليمي ،تكوين الصراع ،الجماعة األمنية.

Abstract
This paper reviews and discusses the role of regional institutions in building regional
security by bringing the ASEAN model who worked on moving SouthEast Asia region
from the Status of regional conflict formation to a model of regional security community.
Analytical endeavor of the paper benefits from the theoretical work developed by some
regional studies scholars such as "Raimo Vayrynen" through the concept of the regional
conflict formation, and "Karl Deutsch", "Emanuel Adler" and "Michael Barnett", through the
regional security community model.
Keywords : SouthEast Asia, regional security, conflict formation, security community.
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عشور قشي

مقدمة
واجه إقليم جنوب شرق آسيا ،مثله مثل أغلب أقاليم عالم الجنوب ،تحديات هامة ،في الفترة التي
أعقبت عمليات تصفية االستعمار ،خالل خمسينيات وستينيات القرن الماضي .تحديات رسمتها
الخارطة الجيوسياسية النتشار الصراعات البينية ،التي أعقبت استقالل هذه الوحدات ،التي توصف
بأنها ناشئة ،لحداثة استقاللها .وسم اإلقليم ،آنذاك ،بإقليم "تكوين الصراع" ،وها هو اليوم يشكل نموذجا
من نماذج الجماعات األمنية ،وما يعنيه ذلك من تغييرات جوهرية ،وهامة ،على المستويين؛ المحلي،
واإلقليمي.
هذا التحول الهام من تكوين الصراع ،إلى الجماعة األمنية ،يفرض على الباحثين ،وكذا
الممارسين ،ضرورة استحضار هذا النموذج إلى مخبر التشريح ،والتحليل ،للكشف عن النهج المتبعة،
واآلليات المعتمدة ،من قبل دول جنوب شرق آسيا ،قصد استخالص الدروس والعبر ،من نموذج
استثنائي وفريد ،من نماذج التعاون األمني اإلقليمي ،يقع ضمن دائرة عالم الجنوب.
أهمية الدراسة
تأتي هذه الدراسة في سياق تجدد االهتمام بحقل الدراسات األمنية في شقها اإلقليمي ،والدعوة إلى
األخذ بمنظورات إق ليمية في بناء األمن الوطني لكل دولة من دول اإلقليم ،وفي الوقت ذاته تحقيق
األمن اإلقليمي والنجاة من المعضلة األمنية بين الوحدات المكونة لإلقليم .ومن الواضح أن منظومة
آسيان ،تعد واحدة من أكثر التجارب األمنية أهمية وداللة بالنسبة لمسألة ترتيبات األمن اإلقليمي في
عالم الجنوب ،على األقل لما قطعته من خطوات عملية .باإلضافة إلى أنها تجربة تمثل رؤية أمنية
لدول متوسطة وصغيرة ،تحاول من خاللها أن تحافظ على أمنها ومصالحها في مواجهة تفاعالت
استراتيجية معقدة ،وتهديدات أمنية عبر وطنية ،فرضت عليها التحرك ضمن إطار معين ،وإتباع
أساليب ومناهج محددة لتأمين نفسها ،والتحول عن منطق الفوضى صوب منطق الجماعة.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى االستفادة من األعمال النظرية التي وفرها علماء ومنظرون بارزون في
قضايا األمن اإلقليمي ،مثل مقاربة الجماعة االمنية لـ "كارل دوتش" ،وآخرون ،ومدخل تكوين الصراع
مجلة العلوم السياسية والقانون
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اإلقليمي لـ "ريمو فايرينن" ،ساعين إلى تطبيق هذين المنظورين على الدينامية األمنية في جنوب شرق
آسيا ،لتوصيف الثابت والمتغير فيها ،وكيف انتقل اإلقليم من حالة تكوين الصراع اإلقليمي إلى واحد
من نماذج الجماعة األمنية اإلقليمية.
األسئلة البحثية:
تسعى هذه الدراسة لإلجابة على سؤالين رئيسيين تمت صياغتهما على النحو التالي :كيف عملت
"آسيان" على نقل إقليم جنوب شرق آسيا من سياسة المواجهة وتكوين الصراع اإلقليمي إلى واحد من
نماذج الجماعة األمنية اإلقليمية؟ وماهي النهج المتبعة لتحويل الفوضوية الصراعية التي تهيمن على
الدينامية األمنية اإلقليمية في جنوب شرق آسيا إلى فوضوية تعاونية؟
منهج الدراسة
استدعت منا هذه الدراسة استقطاب نوعين من المناهج ،هما :المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.
أما األول ،فتتجلى مهمته في وصف الفوضوية التي تهيمن على الدينامية األمنية اإلقليمية في جنوب
شرق آسيا؛ وأما الثاني-المنهج التحليلي-فيعد المنهج األكثر أهمية لموضوع المقال ،ذلك أننا ركزنا فيه
على اإلجابة عن سؤالين اثنين :كيف انتقل إقليم جنوب شرق آسيا من الصراع إلى التعاون ،وما هي
اآلليات والنهج المتبعة لتحقيق التحول من الصراع إلى الجماعة؟
تقسيم الدراسة
عقب تحديد األسئلة البحثية للدراسة ومناهجها ،قمنا بتقسيم الورقة إلى خمسة أجزاء أساسية،
جاءت على النحو التالي بيانه:
أوال :مقاربة مفاهيمية-نظرية للدراسة
ثانيا :التحديد الجيوسياسي إلقليم جنوب شرق آسيا
ثالثا :جنوب شرق آسيا وحقبة تكوين الصراع اإلقليمي
رابعا :من سياسة المجابهة إلى بروز آسيان ..التحول عن تكوين الصراع
مجلة العلوم السياسية والقانون
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خامسا :جنوب شرق آسيا والتحول نحو نموذج الجماعة األمنية
أوال :مدخل مفاهيمي-نظري للدراسة
أنتج تراكم األدبيات ذات الصلة بالدراسات األمنية عددا ال بأس به من مفاهيم ،وأفكار ،ونظريات
تتعلق بقضايا التحليل األمني في شقه اإلقليمي .إذ نجد مثال مفهوم الجماعة األمنية ،واألنظمة
األمنية ،ونظرية مركب األمن اإلقليمي ،وغيرها من مفاهيم مثل األمن التعاوني ،األمن التنسيقي،
األمن المشترك...،الخ ،كلها تتصل اتصاال وثيقا بقضايا األمن اإلقليمي .ما يعنينا بشكل محدد،
ضمن حدود هذه الورقة ،هو معالجة مفهوم تكوين الصراع اإلقليمي ،والجماعة األمنية اإلقليمية.
 .1منظور تكوين الصراع اإلقليمي
يعرف "تكوين الصراع اإلقليمي  "Regional Conflict Formationعلى أنه "نمط من أنماط
َّ
َّ
المشكل بالخوف من الحرب وتوقعات استخدام العنف في العالقات
االعتماد األمني المتبادل

السياسية" .1وعليه ،يحيل مدخل تكوين الصراع اإلقليمي إلى ٍ
الريبة التي تهيمن على
حالة من ّ
الش ّك و ّ
ٍ
ٍّ
حد بعيد
العالقات البينية ،وأن دول اإلقليم في حالة صراع
مستمر تتخّللها فترات سالم شبيهة إلى ّ
باستراحة المحارب ،يحكمها نمط من العداء والفوضوية الهوبزية .تميل الدول ضمن هذا النمط من

الصراع ضد بعضها البعض ،على الرغم من إمكانية وجود بعض
االعتمادية األمنية إلى نهج سبل ّ
مظاهر التعاون .كما أن المعضلة األمنية تكون بارزة بشكل جلي ،وقد تحدث أعمال العنف نتيجة
لذلك.
يمتلك مدخل تكوين الصراع اإلقليمي مكونات عدة؛ إذ يتضمن مختلف أنواع األعمال العنفية،
2
ينبه "ريمو فايرينن Raimo
مثل الحروب األهلية ،والحدودية ،والتدخالت اإلقليمية  .عالوة على ذلكِّّ ،
ِّ ،"Vayrynen
مطوُر هذا المدخل ،إلى ضرورة إيالء االهتمام أيضا إلى استعمال القوة العسكرية من
ّ

1

- Barry Buzan, Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International
Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 489.
2
- Raimo Vayrynen, Regional Conflict Formations: An Intractable Problem of International
Relations,” Journal of Peace Research, Vol. 21, No. 4 (Nov., 1984), p. 345.
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خارج اإلقليم ،التي تأتي في شكل تدخالت خارجية من طرف القوى الكبرى ،سواء بتدخلها المباشر أو
عن طريق الحرب بالوكالة.3
تصاعد عمليات اإلقليمية عبر العالم تعني ،وفقا لـ "فايرينن" ،مأسسة (إضفاء الطابع المؤسسي)
العنفية .هذه الصراعات هي نتيجة عدم التجانس بين دول اإلقليم ،ولكن أيضا
الصراعات اإلقليمية ُ
نتيجة عالقات الهيمنة بين دول القلب ودول المحيط داخل حدود اإلقليم الواحد .لذلك ،يعد تكوين

العنفي داخل األوطان Intra
الصراع اإلقليمي ،وفقا لـ فايرينن ،مزيجاً ّ
مركباً من الصراعات ذات الطابع ُ

 ،Nationalوداخل اإلقليم  ،Intra Regionalوخارجه  .Extra Regionalمن ناحية ثانية ،يعتقد

ذات الباحث ،أن تشكيالت الصراع باتت أكثر تعقيدا وتشابكا؛ بمعنى ،صعوبة الحديث عن صراعات
فردية ،بسبب الترابطات المنتشرة القائمة بين أشكال متباينة من الصراع.4
 .2نموذج الجماعة األمنية
يعود الفضل في تطوير فكرة "الجماعة األمنية  "Security Communityكمفهوم تحليلي
للعالقات األمنية اإلقليمية إلى "كارل دوتش  "Karl W. Deutschعام 1957مع مجموعة باحثين
بعد قيامهم بدراسة تجريبية مستفيضة لمنطقة شمال األطلسي ،وذلك في مساهمتهم الرئيسية التي
جاءت تحت عنوان "الجماعة السياسية ومنطقة شمال األطلسي".5
ِّّ
يعرف دوتش وزمالؤه "الجماعة األمنية" بأنها "جماعة من الناس أصبحت مندمجة" .6والمقصود
بـ"االندماج  "Integrationفي سياق التعريف "تَ ُّ
ولد اإلحساس بالجماعة ضمن إقليم ما ،وانبثاق
مؤسسات وممارسات على درجة من القوة واالتساع بما فيه الكفاية لتأمين ،لوقت طويل ،توقعات قوية
بالتغيير السلمي بين شعوبها" .والمقصود بـ "اإلحساس بالجماعة "Sense of Community
"االعتقاد...بأن المشاكل االجتماعية المشتركة يجب حلها ،ويمكن حلها ،عبر عمليات التغيير
السلمي" ،كما يعني دوتش بـ "التغيير السلمي " "Peaceful Changeحل المشاكل االجتماعية عن
3

- Ibid., p. 345.
- Ibid., p. 344.
5
- Karl Deutsch, et al., Political Community and the North Atlantic Area: International
Organization in the Light of Historical Experience(Princeton: Princeton University
Press, 1957).
6
- Ibid, p. 06.
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طريق اإلجراءات المؤسسية ،دون اللجوء إلى استخدام القوة الطبيعية على نطاق واسع" .بناء عليه،
يخلص "دوتش" إلى تعريف الجماعة األمنية ،فيكتب" :الجماعة األمنية ،إذن ،هي الحالة التي يسود
فيها تأكيد حقيقي أن أعضاء تلك الجماعة سوف لن يحاربوا بعضهم بعضا طبيعيا ،لكن سيحسمون
نزاعاتهم بطرق سلمية".7
من ناحية أخرى ،في استعماله لمصطلح "اندماج" ال يقصد "دوتش" اندماج مجموعة من الشعوب
أو وحدات حكومية في وحدة واحدة بالضرورة .وهو ما يظهر من خالل صياغته نموذجين لتحقيق أمن
المجتمعات ،لهما عالقة بتطوير الخلفية المفاهيمية لمقاربة "الجماعة األمنية" في بناء األمن اإلقليمي؛
هما" :الموحد" و"التعددي" .أما النموذج األول" ،الجماعة األمنية الموحدة Amalgamated
 ،"Security Communityفتعني "االندماج الرسمي لوحدتين أو أكثر من الوحدات السياسية المستقلة
سابقا في وحدة واحدة أوسع ،مع حكومة مشتركة" .هذه األخيرة قد تكون وحدوية أو اتحادية مثل ما هو
عليه الحال بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية ،اليوم ،التي تمثل نموذج األمن الموحد ،فقد أضحت
وحدة حكومية واحدة باالندماج الرسمي لعدة وحدات مستقلة سابقا ،ولها مركز اتخاذ قرار أعلى واحد.
أما النموذج الثاني" ،الجماعة األمنية التعددية  ،"Pluralistic Security Communityفهو قائم
على ترابط أمن كل دولة من الدول المنخرطة في هذا النموذج بأمن كل دولة من دول الجماعة،
ولكنها في الواقع تحتفظ بحكوماتها منفصلة وباستقاللها القانوني ،مثل العالقة بين الواليات المتحدة
ّ

األمريكية وكندا.8

وفقا إليمانويل أدلر ومايكل بارنيت ،فإن المفهمة "الدوتشية" للجماعات األمنية احتوت مشاكل
نظرية ،ومفاهيمية ،ومنهجية متنوعة ،أخافت ،بال شك ،تطبيقها بشكل عملي مستقبال ،9وهو ما قاد
الباحثين إلى إعادة طرح مفهوم الجماعة األمنية وفق تصور بنائي ،حيث أمسى المفهوم عصريا مرة
ثانية.10

7

- Ibid, p. 06.
- Ibid, p. 06.
9
-Emanuel Adler, Michael Barnett, "Security communities in theoretical perspective", in:
Emanuel Adler, Michael N. Barnett, Security Communities (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998). p. 08.
10
- Ibid, p. 9.
ال
134
العدد  06يياير  /2018مجلد 01المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية
مجلة العلوم السياسية والقانون
8

جنوب شرق آسيا :من تكوين الصراع اإلقليمي إىل اجلماعة األمنية اإلقليمية

عشور قشي

يعرف أدلر وبارنيت الجماعة األمنية (التعددية) على أنها" :إقليم عبر وطني يضم دوال ذات
سيادة بقيت شعوبها متمسكة بتوقعات موثوقة بالتغيير السلمي".11
مثل هذه الجماعة ،إذن ،تتميز بميزتين جوهريتين:12
 غياب الحرب بين أعضاء الجماعة.
 غياب إعدادات منظمة وهامة للحرب ،وجها لوجه ،حيال أي عضو من أعضاء الجماعة.
بيد أن غياب الحرب ،أو اإلعداد لها ،ال يعني ،بالضرورة ،غياب الخالفات ،أو النزاعات ،أو
تضارب المصالح وتصادمها بين الفاعلين .وإنما كما يالحظ "يالم  "Yalemفي تعريفه للجماعات
األمنية اإلقليمية هو أن "أعضاء الجماعة قد تَ َخَّل ْوا عن فكرة استعمال القوة كسبيل لحل نزاعاتهم داخل
اإلقليم".13
من ناحية ثانية ،حدد أدلر وبارنيت ثالث مراحل لتطور الجماعة األمنية؛ فهذه األخيرة يمكن
تحديدها تجريبيا كـجماعة أمنية "ناشئة" ،أو "صاعدة" أو "ناضجة".14
ف ي المرحلة األولى ،تقوم الدول بتكثيف عالقاتها البينية بغرض تحسين وتعزيز أمنها الوطني بشكل
أحادي .15ضمن هذا الطور القاعدي ،ال تلتمس الحكومات إيجاد وإنشاء جماعة أمنية بقدر ما تركز
اهتمامها على تنسيق عالقاتها قصد :تعزيز أمنها المتبادل؛ وزيادة التبادالت البينية؛ و/أو تشجيع
التبادالت والتفاعالت األخرى.
أما المؤشرات الرئيسية للمرحلة الثانية من مراحل تطور الجماعة األمنية فتتمثل ،حسب أدلر
وبارنيت ،في :الكثافة المتزايدة لشبكات التفاعالت البينية؛ مؤسسات ومنظمات جديدة تعمل على تنظيم

11

- Emanuel Adler, Michael Barnett, "A Framework For the Study of Security
Communities", in: Emanuel Adler, Michael Barnett,(eds.),Op. Cit., p. 30.
12
- Emanuel Adler, Michael Barnett, "Security communities in theoretical perspective", in:
Emanuel Adler, Michael N. Barnett,,(eds.),Op. Cit., p. 26.
13
- Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN
and the problem of regional order (London: Routledge, 2003) p. 16.
14
- Ibid, p. 48.
15
- Andrew Chau, “Security Community and Southeast Asia: Australia, the U.S., and
ASEAN's Counter-Terror Strategy”, Asian Survey, Vol. 48, No. 4 (July/August, 2008), p.
628.
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التعاون والتنسيق العسكري و/أو التقليص والحد من المخاوف والتهديدات األمنية بشكل جماعي؛ بنى
تروج لفكرة الرؤية المشتركة والعمل المشترك ،وما يستتبع ذلك من تعميق لمستوى الثقة
معرفية ّ
المتبادلة ،وبروز للهوية الجماعية.
أما في المرحلة الثالثة ،فإن أكثر التوقعات هو درجة عالية من المأسسة على المستويين المحلي
وفوق الوطني ،كما أن الحرب تصبح غير محتملة ،ويكون للفواعل اإلقليمية هوية مشتركة واحدة،
وكنتيجة لذلك ،تظهر التوّقعات الموثوقة للتغيير السلمي وتأتي الجماعة األمنية إلى حيز الوجود.
ثانيا :التحديد الجيوسياسي إلقليم جنوب شرق آسيا
يرى "جيرالد فراي" في تطرقه لمنظمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ضمن سلسلة منظمات
عد أول من أطلق عبارة "جنوب شرق آسيا" في
عالمية ،بأن "بينايا تيكنور ُ "BenajahTicknorي ّ
مختلف أعماله لوصف اإلقليم في أوائل القرن التاسع عشر . 16جاءت بعد ذلك أعمال الباحثين

ِّ
والدارسين لإلقليم في شتى جوانبه السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،واألمنية وغيرها ،لتُ ِّّ
وتحدد
عرف ّ
إقليم جنوب شرق آسيا بالدول اآلتية؛ ميانمار ( Myanmarبورما Burmaسابقا ،حتى
،)1989كمبوديا ( Cambodiaكمبوتشيا  Kampucheaسابقا) ،إندونيسيا  ،Indonesiaالوس
 ،Laosماليزيا (Malaysiaمااليا  Malayaحتى العام ،)1963الفلبين  ،Philippinesسنغافورة
 ،Singaporeتايالند (Thailandسيام Siamسابقا) ،وفييتنام  .Vietnamالحقا ،مع نيل كل من
بروناي  ،)1984( Bruneiوتيمور الشرقية  )2002( East Timorاستقاللهما ،تم تصنيفهما كجزء
من إقليم جنوب شرق آسيا .وتعد تيمور الشرقية ،التي انفصلت عن إندونيسيا عام  ،2004البلد الوحيد
في اإلقليم غير العضو في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.17
الجزر ،وأشباه الجزر بين الهند
تشغل البلدان األحد عشر في جنوب شرق آسيا اليابسة ،و ُ

"البر
والصين .بناء عليه ،تم تقسيم اإلقليم من ناحية النوع الجغرافي إلى إقليمين فرعيين؛ األولّ ،

الرئيسي " 18الذي يشمل ميانمار ،كمبوديا ،الوس ،تايالند ،وفييتنام ،وشبه الجزيرة الشمالية لماليزيا.

16

- Gerald W. Fry, The Association of Southeast Asian Nations (New York: Info base
Publishing, 2008), p. 13.
17
- Ibid., pp. 13-14.
 -18البر الرئيسي هو الجزء الرئيسي من بالد أو إقليم أو قارة ما (تمييزا له عن الجزر الواقعة على سواحله).
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الثاني" ،اإلقليم الفرعي الجزري  "Island Subregionأو "المنعزل  "Insularالذي يشمل بروناي،
تيمور الشرقية ،إندونيسيا ،الفلبين ،وسنغافورة ،وبقية ماليزيا .يتميز كل إقليم فرعي عن نظيره بأنماط
مختلفة من العالقات البينية التي تسيطر على الديناميات األمنية؛ إذ كان التنافس التايالندي-
الفييتنامي على كمبوديا والوس إحدى أكثر السمات الحاسمة لإلقليم الفرعي األول ،في حين أن
التنافس والمنافسة اإلندونيسية-الماليزية-السنغافورية مثَّال صميم اإلقليم الفرعي الثاني ،كما مّثلت
هاما في إنشاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
الرغبة في تثبيت الروابط بين الدول الثالث عامال ّ
ثالثا :جنوب شرق آسيا وحقبة تكوين الصراع اإلقليمي
ُوسم إقليم جنوب شرق آسيا خالل الفترة الالحقة الستقالل دول اإلقليم بشتى النعوت واألوصاف،
فقد وسمه البعض بـ "إقليم التمرد  ،19"Region of Revoltووصفه البعض اآلخر بـ "بلقان الشرق
 ،20"Balkans of the Eastفي حين نعته آخرون بـ "إقليم الدومينو .21"Region of Dominoes
يعود إطالق مثل تلك التوصيفات والنعوت للمشهد األمني السائد خالل ستينيات القرن الماضي ،الذي
كان قد رسم صورة قاتمة للغاية .المشهد األمني لم ُيرسم فقط بواسطة اختراقات القوتين العظميين
آنذاك؛ الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد السوفياتي ،أو القوى اإلقليمية المجاورة إلقليم جنوب شرق
آسيا ،بل ساهمت في رسمه أيضا الديناميات األمنية المحلية التي كانت حاضرة منذ حصول دول
اإلقليم على استقاللها خالل أربعينيات وخمسينات وستينات القرن الماضي.
أطلق "بيوزان" و"وايفر" على تلك الديناميات وصف "تشكيل الصراع" ،نظ ار النتشار الصراعات
البينية ،التي أعقبت استقالل هذه الوحدات ،التي توصف بأنها ناشئة لحداثة استقاللها ،كما حاولت
وحدات سياسية الهيمنة على وحدات سياسية أخرى ،مثل التنافس التايالندي-الفييتنامي في كمبوديا
والوس ، 22الذي انتهى باجتياح واحتالل فييتنام لكمبوديا بين عامي 1978و  .1989بين سنوات
هددت إندونيسيا بنسف االتحاد الماليزي الناشئ ،واعتمدت ألجل ذلك سياسة
ّ 1966-1963

19

- Osborne Milton, Region of revolt: focus on South East Asia (Rushcutters Bay, NSW
and Oxford: PergamonPress, 1970).
20
- Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia , Op. Cit.,
p. 05.
21
- Ibid. p. 05.
22
- Barry Buzan, Ole Wæver, Op. Cit., p. 134.
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"المجابهة  ،"confrontationكما كانت في نزاع مع سنغافورة ،فضال عن النزاع اإلقليمي بين ماليزيا
والفلبين حول جزيرة صباح وشمال إقليم بورنيو اللذين انتهيا لصالح ماليزيا.23
في واقع األمر ،شكلت الصراعات البينية لما بعد االستعمار تهديدا ،ليس فقط لبقاء بعض الدول
الوليدة في اإلقليم ،ولكن أيضا آلفاق النظام اإلقليمي ككل .كان االستقطاب االيديولوجي ضمن حدود
اإلقليم خالل فترة الحرب الباردة ًّ
حادا ،فجهود الحكومات الشيوعية الثورية في الهند الصينية كانت في
ذروتها بغية تصدير ثورتهم إلى دول الجوار اإلقليمي .غزو فيتنام لكمبوديا عام 1978أذكى التوترات
شكل الغزو الفييتنامي
ومهد الطريق لتجديد تدخل القوى العظمى وتنافسها في اإلقليم .لذلكّ ،
البينية ّ
لكمبوديا ،واالستقطاب الحاد بين اإلقليمين الفرعيين َّ
شكال ما دعاه
ممثلين في آسيان والهند الصينيةّ ،
"أشاريا" بـ "قمة الحرب الباردة الثانية في جنوب شرق آسيا".

رابعا :من سياسة المجابهة إلى بروز آسيان ..التحول عن تكوين الصراع
حد لنظام تشكيل الصراع ،واالنطالق في بناء نظام أمني يمهد بدوره لبناء جماعة
مهد لوضع ّ
ما ّ

أمنية إقليمية متميزة ،هو تغير الحكومة اإلندونيسية عام 1965برحيل سوهارتو ،ومجيء سوكارنو
ومعه سياسة "حسن الجوار  "Good Neighbourكبديل لسياسة "المجابهة" التي ابتدعها سابقه ضد
ماليزيا وسنغافورة .هذا التحول في هرم السلطة في إندونيسيا ،وما لحقه من تغير في سياسة الدولة

نحو دول الجوار اإلقليمي ،هو ما قاد الدول الخمس نحو إنشاء منظومة رابطة أمم جنوب شرق آسيا
(آسيان) ، 24آملين الحد من المعضلة األمنية ،وراغبين في الترويج لالستقرار اإلقليمي.
تم إنشاء آسيان في بانكوك ،بتايالند ،في الثامن من شهر أوت  ،1967من قبل خمسة بلدان،
هي :إندونيسيا ،وماليزيا ،وتايالند ،وسنغافورة ،والفلبين .هذه الوحدات كانت مقسمة ،تقريبا ،بكل أنواع
التمايزات المحتملة؛ التاريخية ،والعرقية ،والدينية ،

25

والثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية ،وحتى

23

- Rodolfo C. Severino, ASEAN (Singapore: ISEAS Publications, 2008), p. 05.
- Alex J. Bellamy, Building Community from Confrontation: The Southeast Asian
Experience (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2004), p. 88.
 -25على سبيل المثال ،يشتمل إقليم جنوب شرق آسيا ،تقريبا ،على كل األديان والفلسفات الكبرى في العالم؛ فاإلسالم،
والبوذية ،والكونفوشيوسية ،والمسيحية ،والطاوية ،والهندوسية ،واألرواحية ،كلها ديانات ،ومعتقدات ،وفلسفات لها
معتنقوها من سكان اإلقليم ،وإن بنسب متفاوتة .هذا التعدد كان له عميق األثر في الصراعات العنيفة التي شهدها اإلقليم
في فترة ما بعد عمليات تصفية االستعمار ،خالل منتصف القرن الماضي وما بعده ،نتيجة الخالفات العقائدية،
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26
ألي خبرة سابقة هامة في التعاون المتعدد األطراف .27وعلى
الجغرافية  ،هذا فضال عن افتقار اإلقليم ّ
الرغم من وجود منظمات إقليمية سابقة في اإلقليم ،28إال أنها كانت ضيقة األغراض ،ومحدودة القاعدة

والنطاق.29
لذلك ،أقالم عديدة ،وأصوات كثيرة ،كانت قد شككت في قدرة المنظومة الناشئة على الصمود
والبقاء في بيئة فوضوية ،وسياق أزماتي .ففي الوقت الذي أنشئت فيه آسيان عام 1967كانت
إندونيسيا قد أنهت لتوها سياسة المجابهة التي اتبعتها ضد ماليزيا وسنغافورة .األخيرة انسحبت قبيل
إنشاء آسيان من االتحاد الماليزي .ماليزيا والفلبين كانتا في صراع حول ملكية صباح .في سياق كهذا،
محللون قليلون كانوا قد آمنوا بقدرة آسيان على الصمود والبقاء.
يحفل ماضي آسيان ،طيلة تسع وأربعين عاما ،باإلنجازات الهامة على الصعيدين السياسي
واألمني ،على الرغم من أن القضايا األمنية لم تدخل أجندة المنظومة حتى قمة آسيان الرابعة عام
 .1992بل ،أبعد من ذلك ،يرى متتبعون أن االنجازات التي تم تحقيقها في المجالين السياسي
روجت له
واألمني غلبت على نظيرتها المحققة في ميادين أخرى ،بما فيها الحقل االقتصادي ،الذي ّ
المنظومة منذ نشأتها عام  ،1967وهو ما يعد من أهم تناقضات الرابطة.
خامسا :جنوب شرق آسيا والتحول نحو نموذج الجماعة األمنية
امتدت فترة تشكيل الصراع اإلقليمي في جنوب شرق آسيا من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى
غاية عام  ،1967تاريخ إنشاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،المؤسسة التي عملت على الحد من
الصراعات وعوامل الشك والريبة بين وحدات اإلقليم؛ إذ لم تحارب الدول المؤسسة آلسيان بعضها

والنزاعات العرقية ،مما أدى بدول اإلقليم إلى تخصيص نسب عالية من مواردها للدفاع ،واالعتماد على القوى
الخارجية لتوفير األمن والمعونات.
26
- Rodolfo C. Severino,Op. Cit., pp. 3-4.
27
- Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia ,Op. Cit., p.
54.
 -28من أهم محاوالت اإلقليمية ،التي سبقت آسيان ،في جنوب شرق آسيا ،نجد :تنظيم "مافيليندو"MAPHILINDO
الذي جمع ماليزيا وإندونيسيا والفلبين؛ و"رابطة جنوب شرق آسيا (آسا Association of Southeast Asia
 "(ASAبين ماليزيا وتايالند والفلبين ،امتدت من  1961إال غاية .1967
29
- Rodolfo C. Severino, Op. Cit., p. 2.
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بعضا منذ نشأة األخيرة أواخر ستينيات القرن المنصرم ،30وهو ما بدا وكأنه محاولة لبناء نظام أمني
إقليمي متمحور حول منظومة آسيان ،31يسعى لمعالجة النزاعات البينية عبر آليات محددة ومنتظمة.
قاد بروز آسيان إلى ظهور بوادر نظام أمني تنافسي لوكي (نسبة إلى جون لوك) ،بدال من
النظام الصراعي الهوبزي (نسبة إلى توماس هوبز) .إذ تعد الرابطة أول خطوة ناجحة تبتعد عن
تشكيل الصراع ،وتتقدم نحو إطار مؤسسي لحل النزاعات سلميا . 32اتفق األعضاء المؤسسون عند
إنشاء الرابطة على ضرورة إيجاد"قاعدة متينة من العمل المشترك لتعزيز التعاون اإلقليمي" . 33كما
يمكنها من التقليل التدريجي من الخوف والتنافس عبر
سعت المنظومة الوليدة إلى وضع إطار ّ
التفاعالت المتبادلة ،وإجراءات بناء الثقة.
إقليمي ،كما لم يكن األمن
أمني
ٍ
في سنواتها التكوينية ،لم يكن آلسيان القدرة على تشكيل نظا ٍم ٍ
ّ
ّ
هدفا صريحا على جدول أعمالها .ومع ذلك ،مّثلت آسيان مرحلة جديدة وحاسمة في انتقال جنوب
شرق آسيا من تشكيل الصراع إلى نظام أمني.
مع نهاية الحرب الباردة ،والتحاق كل دول جنوب شرق آسيا بمنظومة آسيان ،طفت إلى السطح
حادة حول إمكانية وصف إقليم جنوب شرق آسيا كجماعة أمنية إقليمية من عدمه.34
نقاشات نظرية ّ

يرى"بيو سوربونغ  "Peou Sorpongأن آسيان ال تمثل جماعة أمنية إقليمية الفتقارها للعناصر

30

- Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia ,Op. Cit., p.
06.
31
- Barry Buzan, Ole Wæver ,Regions and Powers: The Structure of International
Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003),p. 97.
32
- Khoo How San, Approaches to the Regional Security Analysis of Southeast Asia, (A
thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy: The Australian National
University, 1999) p. 12.
33
- ASEAN Secretariat, The ASEAN Declaration 1967, 8 August 1967.
)(http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/bangdec.pdf
[accessed
2014/02/22].
34
; - Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia , Op. Cit.
Michael Leifer, "ASEAN as a Model of a Security Community", in: HadiSoesastro (ed.),
ASEAN in a Changed Regional and International Political Economy (Jakarta: Centre
for Strategic and International Studies, 1995), pp. 129-142 ; Djiwanono, J. Soedjati,
ASEAN: An Emerging Regional Security Community? (Jakarta: Centre for Strategic
and International Studies, 1991) ; Abdul Samad Paridah, Mohammad Mokhtar. "ASEAN’s
Role and Development as a Security Community". Indonesian Quarterly, Vol. 23, No. 1
(1995), pp. 41–68.
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المفتاحية التي تجعل منها كذلك .35وعلى نفس المنوال ،يشكك "ستاينتونيسون" و "إريك ميالندر"،
وآخرون ،في أن آسيان تمثل جماعة أمنية ،كتبوا في ذلك "ليس هناك الكثير مما يشير إلى أن ''...
جنوب شرق آسيا أخذت تصبح مجتمعا آمنا" . 36كما ينفي بيوزان ووايفر هذه الصفة عن آسيان،
ويصنفانها ،بدال من ذلك ،ضمن نموذج األنظمة األمنية.37
على العكس من ذلك ،يعتقد أشاريا أن آسيان قد برزت مع الفترة المبكرة لتسعينيات القرن
المنصرم كـ "جماعة أمنية ناشئة" باعتمادها معايير العمل الجماعي ،ومبادراتها المختلفة الموجهة
صوب بناء هوية جماعية ،مما ساعد على بناء جماعة أمنية في اإلقليم .38وهو الطرح عينه الذي
سبقه إليه "مايكل ليفر  "Michael Leiferفي مساهمته "آسيان كنموذج للجماعة األمنية" .39كما اعتقد
أدلر وبارنيت عبر عملهما لعام 1997أن الرابطة تقترب من تحقيق نموذج الجماعة األمنية .40بينما
رأى كاكويكز بأن جنوب شرق آسيا قد انتقلت فعال من حالة السالم السلبي إلى وضع السالم المستقر،
ومن ثم من نموذج النظام األمني إلى نموذج الجماعة األمنية التعددية.41
تحدث عنها أشاريا ،في :المعايير "القانونية-العقالنية Legal-
تتمثل معايير آسيان ،التي ّ

 "Rationalالتي تشمل عدم استخدام القوة ،وعدم التدخل في الشؤون المحلية ،واالستقاللية اإلقليمية،
وتجنب سياسة األحالف العسكرية؛ والمعايير "السوسيو-ثقافية  "Socio-culturalالتي تشمل
المشاورات ،واإلجماع ،وتفضيل اآلليات الشكلية على نظيرتها الرسمية . 42هذه المعايير تشكل في
35

- PeouSorpong, Peace and security in the Asia-Pacific : theory and practice
(California: Praeger, 2010), p. 167.
 -36ستاينتونسون ،إريك ميالندر ،وآخرون ،السالم الهش في شرق وجنوب شرق آسيا ،في :سيبري ،التسلح ونزع
السالح واألمن الدولي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2013 ،ص.72 .
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مجموعها ما يطلق عليه "نهج اآلسيان  ."ASEAN Wayعالوة على ذلك ،غرست آسيان ثقافة
مؤسسية ساعدت على إدارة النزاعات بين الدول األعضاء ،قادت إلى اعتبار آسيان جماعة أمنية
ناشئة ،حيث ال يمكن توقع أن تستخدم الوحدات السياسية ،أعضاء الجماعة ،القوة لحل خالفاتها فيما
بينها.
يجادل "سوريونغ" بأن البنائيين ،ومن ضمنهم أشاريا ،يميلون إلى المبالغة في تقدير القوة اإليجابية
لـ "التنشئة االجتماعية" ،ثم يطرح تساؤله على الصيغة التالية :43لو أن دول آسيان حققت ،حقا ،نموذج
يحضروا للحرب
الجماعة األمنية الناشئة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي ،هل يعني ذلك أنهم لن ّ
ضد بعضهم بعضا؟ وهل هم اليوم على استعداد للرد جماعيا على التهديدات اآلتية من خارج اإلقليم؟

قوض الصدام المسلح الحدودي بين كمبوديا وتايالند قرب معبد "بريه فيهير Preah
في واقع األمرّ ،
 "Vihearعامي  2008و  ،2009الذي أعقبه قرار األولى زيادة انفاقها العسكري ،44ثم ُّ
تجدد نفس
النزاعات العسكرية العالقة، 45
النشطة ،و ّ
الصراعات المحلية ّ
الصراع عام  ،2011عالوة على بعض ّ
كلها عوامل تعيق توقعات تمكن آسيان من اجتياز عتبة النظام األمني واالنتقال إلى طور الجماعة
األمنية .وكما يحاجج سوربونغ فإن هذه الصراعات وإن لم تر َق إلى درجة الحرب ،فإنها ،ال تجعل من
آسيان أيضا جماعة أمنية إقليمية.46

أقرت القمة التاسعة لمنظومة آسيان في بالي ،أكتوبر
بعيدا عن النقاش األكاديمي المحتدمّ ،

" ،2003إعالن وفاق آسيان الثاني  ،"Declaration of ASEAN Concord IIأو ما بات يعرف بـ

"وفاق بالي الثاني  "Bali Concord IIإلقامة جماعة آسيانية ،تتكون من ثالثة أعمدة؛ الجماعة
السياسية واألمنية ،والجماعة االقتصادية ،والجماعة االجتماعية والثقافية ،بحلول عام  .472020كما
قرر قادة الرابطة خالل قمة آسيان الثالثة عشر في الفلبين ،جانفي  ،2007تسريع وتيرة العمل لتشكيل

45-المرجع نفسه ،ص ص.73-72 .

- Peou Sorpong, Op. Cit., p. 179.
- Ibid., p. 179.

43
44

46

- Ibid., p. 179.
- Mely Caballero- Anthony,Regional security in Southeast Asia: beyond the ASEAN
way (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), p. 262.
47
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عشور قشي

جماعة آسيان بحلول عام  ،2015بدال من  ،2020بيد أن األمر تأجل إلى غاية نهاية تلك السنة.
وفعال دخلت آسيان ،بتاريخ  31ديسمبر  ،2015مرحلة الجماعة اآلسيانية بشكل رسمي وعملي.
خاتمة
لفترة طويلة ،هيمنت األنماط الصراعية على التفاعالت الجارية ضمن إقليم جنوب شرق آسيا ،بيد
تغير تماما مع إنشاء منظومة آسيان التي وضعت ًّ
حدا لنظام تشكيل الصراع اإلقليمي،
الوضع ّ
أن َ
يمهد بدوره لبناء جماعة أمنية إقليمية آسيانية ،عبر استحداث حزمة من
وانطلقت في بناء نظام ٍ
أمني ّ
ّ
المعايير تمثلت أساسا في معيار عدم التدخل في الشؤون المحلية ،وصنع القرار ،وعدم استخدام القوة
لحل النزاعات.
قد يحتج البعض ويجادل بأن الطريق طويل بالنسبة آلسيان لتحقيق نموذج الجماعة األمنية ،كما
رأينا في الحوار النظري بين مؤيدي إضفاء صبغة الجماعة األمنية على منظومة آسيان ،وأولئك الذين
نفوا عنها تلك الصفة .بيد أننا نرى أن وجود نقاش كهذا يكفي لالدعاء بأن الرابطة قد قطعت أشواطا
هامة في تحقيق السالم واألمن ضمن حدود إقليم جنوب شرق آسيا ،خصوصا ما اتصل ببناء الثقة
والمعرفة المشتركة بين وحدات اإلقليم ،وتطوير "نهج اآلسيان" وما تضمنه من معايير هامة كفلت
لدول المنظومة تجنب الحرب كوسيلة لحل نزاعاتها.

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
العدد  06يياير  /2018مجلد01

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

143

عشور قشي

 من تكوين الصراع اإلقليمي إىل اجلماعة األمنية اإلقليمية:جنوب شرق آسيا
املراجع
 ابللغة العربية:أوال

 التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، سيربي: يف، السالم اهلش يف شرق وجنوب شرق آسيا، وآخرون، إريك ميالندر، ستاينتونسون.1
.72 . ص،)2013 ، مركز دراسات الوحدة العربية:(بريوت
 ابللغة األجنبية:اثنيا
Books
1. Alex J. Bellamy, Building Community from Confrontation: The SouthEast
Asian Experience (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2004).
2. Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia:
ASEAN and the problem of regional order (London: Routledge, 2003).
3. Arie M. Kacowicz, Zones of Peace in the Third World: South America and
West Africa in Comparative Perspective (New York: State University of New
York Press, 1998).
4. Barry Buzan, Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International
Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
5. Djiwanono,

J.

Soedjati,

ASEAN:

An

Emerging

Regional

Security

Community? (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1991).
6. Emanuel Adler, Michael Barnett, "A Framework For the Study of Security
Communities", in: Emanuel Adler, Michael Barnett(eds.), Security communities
(United Kingdom: Cambridge University Press, 1998).
7. Emanuel Adler, Michael Barnett, "Security communities in theoretical perspective",
in: Emanuel Adler, Michael N. Barnett, Security Communities (Cambridge:
Cambridge University Press, 1998).
8. Gerald W. Fry, The Association of Southeast Asian Nations (New York:
Infobase Publishing, 2008).

144

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

ال
01 مجلد/2018  يياير06 العدد

مجلة العلوم السياسية والقانون

عشور قشي

 من تكوين الصراع اإلقليمي إىل اجلماعة األمنية اإلقليمية:جنوب شرق آسيا

9. Karl Deutsch, et al., Political Community and the North Atlantic Area:
International Organization in the Light of Historical Experience (Princeton:
Princeton University Press, 1957).
10. Mely Caballero- Anthony, Regional security in Southeast Asia : beyond the
ASEAN way (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005).
11. Michael Leifer, "ASEAN as a Model of a Security Community", in: HadiSoesastro
(ed.), ASEAN in a Changed Regional and International Political Economy
(Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), pp. 129-142.
12. Osborne Milton, Region of revolt: focus on South East Asia (Rushcutters Bay,
NSW and Oxford: Pergamon Press, 1970).
13. Peou Sorpong, Peace and security in the Asia-Pacific : theory and practice
(California: Praeger, 2010).
14. Rodolfo C. Severino, ASEAN (Singapore: ISEAS Publications, 2008).
Journals
15. Raimo Vayrynen, Regional Conflict Formations: An Intractable Problem of
International Relations,” Journal of Peace Research, Vol. 21, No. 4 (Nov., 1984),
p. 345.
16. Andrew Chau, “Security Community and Southeast Asia: Australia, the U.S., and
ASEAN's Counter-Terror Strategy”, Asian Survey, Vol. 48, No. 4 (July/August,
2008), p. 628.
17. Abdul Samad Paridah, Mohammad Mokhtar. "ASEAN’s Role and Development as a
Security Community". Indonesian Quarterly, Vol. 23, No. 1 (1995), pp. 41–68.
Thesis
18. Khoo How San, Approaches to the Regional Security Analysis of Southeast
Asia, (A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy: The Australian
National University, 1999) p. 12.
145

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

ال
01 مجلد/2018  يياير06 العدد

مجلة العلوم السياسية والقانون

عشور قشي

جنوب شرق آسيا :من تكوين الصراع اإلقليمي إىل اجلماعة األمنية اإلقليمية

Electronic Resources
1967.

August

[accessed

8

1967,

Declaration

ASEAN

The

Secretariat,

19. ASEAN

)(http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/bangdec.pdf
2014/02/22].

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
العدد  06يياير  /2018مجلد01

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

146

نورالدين بـيـ ُدكـان

مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني يف القانون الدويل

مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئين في القانون الدولي
The principle of non-refoulement of refugees in international law

نورالدين بـيـ ُدكـان
جامعة حممد اخلامس – الرابط - .كلية سال.
nor.bidoukan@gmail.com

الملخص
يعترب مبدأ عدم الرد أو مبدأ عدم اإلعادة القسرية مبدأ أساسيا يف قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين،
ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد قانون الالجئني ،ابعتباره أحد الركائز األساسية اليت تقوم عليها فكرة امللجأ ،بل يوصف أبنه
حجر الزاوية يف النظام القانوين الدويل حلماية الالجئني.
الكلمات املفتاحية:القانون الدويل االنساين  ،قانون حقوق االنسان ،قانون الالجئني
Abstract
The cornerstone of refugee protection is the principle of non-refoulement ,
the principle that no State shall return a refugee in any manner whatsoever to
where he or she would be persecuted. This principle is widely held to be part
of customary international law.
مقدمة:
أضحى يكتسي موضوع الالجئين أهمية كبيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،بسبب األزمات
اإلنسانية المتوالية التي خلفتها النزاعات المسلحة و االضطهاد في العديد من دول العالم ،ما أسفر عن
معاناة أعداد متزايدة من الالجئين يلتمسون الحماية في دول أخرى بعيدا عن بلدانهم األصلية .و قد
دفع البعد الدولي لمسالة اللجوء الدول سواء في اإلطار الدولي أو اإلقليمي أو الوطني إلى وضع قواعد
خاصة لحمايتهم ،وعقد اتفاقيات دولية و إقليمية خاصة بوضع الالجئين ،حيث أكدت فيها الدول عمق
اهتمامها بالالجئين وعملت جاهدة على أن تكفل لهم الحقوق والحريات األساسية.
ويمثل الدفاع عن حقوق الالجئين مجاالً من أبرز المجاالت التي اهتمت بها الشرعية الدولية في
معرض وضعها لضمانات حقوق اإلنسان  ،وإذا كانت قضايا حقوق اإلنسان تمثل لدى المهتمين بها
أهمية خاصة فإن اللجوء والالجئين تمثل أهمية اكبر بسبب انتهاك حقوق اإلفراد والجماعات واتساع
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دائرة بؤر الصراعات والحروب اإلقليمية والتي نتج عنها تشرد الماليين من البشر يتدفقون على البلدان
المجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن.
وقد تعاقبت على محاولة إيجاد حل لمشكلة الالجئين بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من
الوكاالت التي أنشأتها األمم المتحدة التي تصورت أنها مشكلة مؤقتة ومحدودة  ،غير أنه مع تزايد
أعداد الالجئين بدرجة كبيرة وتزايد معاناتهم اإلنسانية ،دفع منظمة األمم المتحدة إلى إنشاء مفوضية
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،واعتماد اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئين لعام .1951
و باإلضافة إلى اتفاقية األمم المتحدة واالتفاقيات اإلقليمية الخاصة بوضع الالجئين ،ثمة
معاهدات أخرى توفر الحماية لطائفة من الحقوق اإلنسانية لالجئين وطالبي اللجوء .ومع أنه هناك
حاالت يكون فيها النطاق الكامل لحقوق معينة مقتص اًر بشكل صريح على المواطنين ،فإن هذه
الحاالت تمثل االستثناء وليس القاعدة .وهكذا ،فإنه يحق لالجئين وطالبي اللجوء التمتع بجميع حقوق
اإلنسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،من قبيل الحق في
الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة ،والحق في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي
واالشتراك في الجمعيات وفي المساواة أمام القانون ،والحق في الحصول على جنسية .وتتضمن المادة
استثناء يقتصر على المواطنين ،إذ تنص على الحق في المشاركة في الشؤون العامة وفي
25
ً
التصويت واالنتخاب وفرصة تقلد الوظائف العامة.
وقد سمحت اتفاقية جنيف  1951للدول األطراف بالتحفظ على الكثير من الحقوق الواردة فيها ،
إال أنها حظرت إبداء التحفظات على الحقوق التالية ( عدم التمييز في تطبيق أحكام االتفاقية ،الحق
في ممارسة الشعائر الدينية ،حق التقاضي ،الحق في عدم الطرد واإلعادة القسرية )  .ولكن ينبغي أن
نأخذ بعين االعتبار أن هذه االتفاقية تسري ُوتلزم "األطراف السامية المتعاقدة " أي الدول التي صادقت
على هذه االتفاقية أو انضمت إليها.
ِّ
وتعرف اتفاقية الالجئين الالجئ "بأنه كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره
التعرض لالضطهاد عل ى أساس عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو رأي
من ُّ
سياسي ".ويأتي مبدأ حظر اإلعادة القسرية في صلب الحماية الممنوحة لالجئين.
ويعتبر مبدأ عدم الرد أو مبدأ عدم اإلعادة القسرية مبدأ أساسيا في قانون حقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني ،ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد قانون الالجئين ،ويقضي هذا المبدأ بعدم جواز إعادة
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الشخص طالب اللجوء ،تحت أي ذريعة كانت ،من قبل دولة الملجأ ،إلى البلد الذي يكون فيه معرضا
لالضطهاد.
وقد ظهر مبدأ عدم اإلعادة القسرية إلى حيز الوجود ألول مرة بعد الحرب العالمية األولى ،وذلك
من خالل االتفاقية المتعلقة بالمركز الدولي لالجئين الروس واألرمن لسنة  ،1933ومن في حكمهم،
وفي اتفاقية مركز الالجئين القادمين من ألمانيا في سنة  ،1938وقد أكدت مجمل النصوص السابقة
على منح الالجئين مهلة معقولة لترتيب أمورهم في حالة ما إذا طلب منهم مغادرة إقليم الدولة
المضيفة ،أما بالنسبة لالجئين المقيمين بصفة رسمية فيتوجب عدم طردهم إال للمحافظة على األمن
الوطني والنظام العام.
و في العام  ،1949جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتؤكد على هذا المبدأ من خالل المادة  45الفقرة
 4التي حظرت نقل أو ترحيل األجنبي الموجود داخل إقليم الدولة المتحاربة ،إلى دولة يخشى تعرضه
فيها لالضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية ،ويالحظ على النص السابق أنه يقرر هذا
المبدأ بالنسبة لجميع األجانب الموجودين على إقليم الدولة سواء أكانوا الجئين أو غير الجئين.
كما أن اإلبعاد إلى بلد المنشأ محظور بجالء أو من خالل التفسير بواسطة اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة سنة  1984في المادة
 ، 3والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته  ،7و كذا اإلعالن الخاص بحماية
جميع األشخاص من االختفاء القسري  1992في المادة  8الفقرة األولى ،وكذلك المبدأ الخامس من
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون
محاكمة  ،1989حيث نص على أنه " :ال يعاد أحد عنوة أو يسلم إلي بلد توجد أسباب جوهرية
لالعتقاد بأنه يمكن أن يذهب فيه ضحية لإلعدام خارج نطاق القانون أو اإلعدام التعسفي أو اإلعدام
دون محاكمة" .باإلضافة إلى ذلك فإن اإلعادة القسرية محظورة في عدد من مواثيق حقوق اإلنسان
اإلقليمية  ،بما في ذلك االتفاقية األوروبية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان و الحريات اإلنسانية 1950
المادة  ، 3واالتفاقية األمريكية الخاصة بحقوق اإلنسان و الحريات  1969المادة  ، 22و اتفاقية
منظمة الوحدة اإلفريقية الخاصة بالجوانب الذاتية لمشاكل الالجئين  1974المادة  2الفقرة  ،3و إعالن
القاهرة بشأن حماية الالجئين و النازحين في العالم العربي سنة  1992في المادة .2
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و قد نصت اتفاقية األمم المتحدة بشان مركز الالجئين سنة 1951على هذا المبدأ حيث أكدت في
مادتها  33الفقرة  1أنه " :ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئاً أو ترده بأية صورة من الصور
إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه
إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".
وال خالف في أن هذه المادة تعتبر من أهم النصوص التي تضمنتها هذه االتفاقية ،ويرجع ذلك
إلى الحماية الجوهرية التي تقدمها لالجئين ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تالحقهم أو
تضطهدهم ،ومن هنا فإنه ال يجوز للدول األطراف وضع أي تحفظات بالنسبة لها (المادة  ،)42كما
نجد أن هذه المادة قد استخدمت عبارة " األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين" ،أي ال يقتصر
نطاق تطبيق هذه المادة على الدولة األصل.
كما يعد مبدأ عدم اإلعادة القسرية في القانون الدولي إحدى القواعد القانونية العرفية الملزمة ،بحيث
يتمتع األشخاص الذين يوفون بمتطلبات اكتساب صفة الالجئ ،وفقاً للمادة  1من االتفاقية تلقائياً بهذا
الحق األساسي .وينطبق مبدأ عدم اإلعادة القسرية أيضاً على الشخص طالب اللجوء أثناء انتظاره
للبت في طلب اللجوء ،أي قبل أن يعترف بوضعه كالجئ ،أو إلى حين التأكد من أن مقدم الطلب
غير مستوف لمتطلبات اكتساب صفة الالجئ .وينطبق حظر اإلعادة القسرية بموجب القانون الدولي
المتعلق بالالجئين علـى أي شكل من أشكال التنقيل بالقوة ،بما في ذلك الترحيل والطرد والنقل غـير
الرسمي أو “تسليم األشـخاص” وعدم السماح بالدخول على الحدود.
ويهدف هذا البحث على إبراز أهمية مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،باعتباره أحد الركائز األساسية التي
تقوم عليها فكرة الملجأ ،بل يوصف بأنه حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي لحماية الالجئين.
ويمكن تحديد إشكالية البحث في سؤالين رئيسيين:
-

ما هي الطبيعة القانونية لمبدأ عدم اإلعادة القسرية و االستثناءات الواردة

عليه ؟
-

ما هي عالقة مبدأ عدم اإلعادة القسرية ببعض المفاهيم قانونية ؟

و لإلجابة عنهما ،نفترض ما يلي :
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 تكمن أهمية تحديد مركز الالجئ ،في تمكين الشخص المعني من االستفادة من
الضمانات المرتبطة بهذه الصفة وأهمها ،حمايته ضد الرد إلى الدولة التي تكون فيها حياته أو
حريته مهددتين.
 تبدأ الحماية الدولية لالجئين بضمان دخولهم إلى بلد اللجوء  ،واحترام حقوق اإلنسان
الجوهرية بما فيها الحق بعدم إبعادهم قسريا إلى بلد يكون فيه تهديد لبقائهم أو سالمتهم،
وتنتهي فقط بتحقيق حل دائم.
 إن الدول المضيفة ملزمة باحتضان الالجئين لديها ورعايتهم قدر المستطاع وال يجوز
أن تردهم إلى أوطانهم حيث أماكن الخطر التي فروا منها وطلبوا اللجوء.
 ينبغي على المجتمع الدولي تزويد الدول المضيفة لالجئين بالمساعدات و الدعم
المالي المستمرين حتى تتمكن هذه الدول من اإلبقاء على الالجئين على أراضيها.
و سعيا إليجاد اإلجابات المناسبة لإلشكالية الرئيسية و بما تفرع عنها من تساؤالت ،فإنه من
الضروري االستناد على بعض المناهج و األدوات المستخدمة في البحث العلمي ،لذلك سيعتمد في
هذا العمل على:
 المنهج التاريخي  :تم االعتماد على هذا المنهج من أجل الوقوف على المراحل
والتطورات المختلفة التي مر بها النظام الذي أرساه القانون الدولي لحماية الالجئين و
بالخصوص مبدأ عدم اإلعادة القسرية.
 المنهج التحليلي  :لتحليل وفهم االتفاقيات الدولية التي لها صلة بالحماية الدولية
لالجئين.
ولغرض معالجة اإلشكالية المطروحة وتوظيف المناهج التي سنعتمد عليها في هذا البحث،
استدعى ذلك التركيز على مسألتين ،المسألة األولى تتعلق باألساس القانوني لمبدأ عدم اإلعادة
القسرية  ،والمسألة الثانية ترتبط بعالقة مبدأ عدم اإلعادة القسرية بمفاهيم قانونية أخرى.

المحور األول  :األساس القانوني لمبدأ عدم اإلعادة القسرية
إن مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،الذي يحظر عودة الالجئين بأي شكل من األشكال إلى بلدان أو
أراضي تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب عرقهم أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة
مجلة العلوم السياسية والقانون
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اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية ،هو حجر أساس الحماية الدولية وهو يتجسد في المادة  33الفقرة
 1من اتفاقية  ،1951واالستثناءات الوحيدة المسموح بها لمبدأ عدم اإلعادة هي التي وردت في المادة
 33الفقرة  2من االتفاقية والتي يمكن تطبيقها إذا كان الالجئ يشكل تهديداً لألمن القومي للبلد الذي
يعيش فيه ،أو إذا كان قد أدين بارتكاب جرم خطير مما يجعله خط اًر على هذا المجتمع.
 : 1الطبيعة القانونية لمبدأ عدم اإلعادة القسرية
ال تزال أحكام اتفاقية عام  1951تشكل المعيار الدولي األساسي الذي يتم على أساسه الحكم على
التدابير المتخذة لحماية الالجئين ومعاملتهم .وأهم أحكامها ،مبدأ عدم اإلعادة القسرية المنصوص عليه
في المادة  33الذي يعتبر صلب الحماية الدولية لالجئين .ووفقاً لهذا المبدأ ،يجب أال يتم طرد
الالجئين أو إعادتهم إلى أوضاع تعرض حياتهم وحريتهم للخطر .وتتحمل الدول المسؤولية األولى عن
هذه الحماية .وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات وترشدها وتدعمها عند الحاجة لتنفيذ
مسؤولياتها.
و تنص المادة  1/33أنه ":ال يجوز ألية دولة متعاقدة أن تطرد الجئاً أو ترده بأية صورة من
الصور إلى حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية " .وال خالف في أن هذه المادة تعتبر من أهم
النصوص التي تضمنتها هذه االتفاقية ،ويرجع ذلك إلى الحماية الجوهرية التي تقدمها لالجئين ضد
الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تالحقهم أو تضطهدهم ،ومن هنا فإنه ال يجوز للدول األطراف
وضع أي تحفظات بالنسبة لها (المادة  ،) 42كما نجد أن المادة  33قد استخدمت عبارة " األقاليم
التي تكون حياته أو حريته مهددتين" ،ما يعني أنه لم يقتصر نطاق تطبيق هذه المادة على الدولة
األصل ،أو مكان اإلقامة المعتادة بالنسبة لالجئ وعديم الجنسية أو كون هذا التهديد ناتجاً عن أحداث
واقعة قبل يناير  ، 1951أي أن هناك تحر اًر من حدود التعريف الوارد في المادة (.)1
و من المواضيع التي أثارت جدالً في فقه القانون الدولي فيما يتعلق بمبدأ عدم اإلعادة القسرية هي
الطبيعة القانونية لهذا المبدأ ،وتحديد مدى إلزامه سواء باعتباره قاعدة قانونية اتفاقية أو قاعدة قانونية
عرفية أو مبدأ من مبادئ القانون العامة المعترف بها من األمم المتحدة .وقد اختلفت آراء الفقهاء في
هذا الشأن ،فظهر رأيان :
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الرأي األول يرى أنصاره أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية ال يلزم إال الدول التي تكون طرفاً في اتفاق
دولي يقضي بذلك ،وحسب هذا الرأي يعد مبدأ عدم اإلعادة القسرية واجب مستمد من القانون الدولي،
بمعنى أن هذا المبدأ ُيلزم فقط الدول األطراف في االتفاقية الدولية التي تقرره ،وهي اتفاقية .1 1951
أي أن الدول األطراف فيها هم وحدهم ملزمون بهذا المبدأ ،وعليه فالالجئون الذين تنطبق عليهم
أحكام هذه االتفاقية هم المستفيدين من هذا المبدأ ،ويبررون أنصاره رأيهم هذا إلى أن االتفاقيات الدولية
ال تلزم سوى عاقديها ،وأن هناك واجباً قانونياً يقضي بهذا االلتزام  ،وأن األخذ بالرأي القائل بتحول
مبدأ عدم اإلعادة القسرية إلى عرف مستقل في القانون الدولي أمر صعب خاصة أنه لم يلق القبول
العام .2
أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن المبدأ سالف الذكر  ،قد أصبح في السنوات األخيرة قاعدة
قانونية دولية أساسها العرف أو مبدأ من مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة والمنصوص
عليها في المادة  / 38ج من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  ، 3ومن ثم فهو ملزم لجميع
الدول حتى ولو لم تكن قد التزمت باحترامه بمقتضى اتفاق دولي.
إن االتجاه الغالب يؤكد على أن مبدأ عدم اإلعادة قد أصبح في السنوات األخيرة قاعدة عرفية
ملزمة يتوجب احترامه من قبل جميع الدول ،حتى وإن لم تكن طرفا في اتفاقية  ،1951خاصة أن
الوثائق المعنية بالالجئين قد نصت عليه من الثالثينيات من القرن الماضي ،ومن هذه الوثائق ما هو
ملزم لغالبية الدول األعضاء في األمم المتحدة .4إضافة إلى ذلك فقد نصت الدول على هذا المبدأ في
العديد من تشريعاتها الداخلية ،كما تأخذ به المحاكم في عدد كبير من الدول .

1

- Grahal Madsen, Territorial Asylam, Stichholm : Almqvist&Wisksell International,
1980, P.41-49.
 - 2أمين أديب سالمة ،مسؤولية الدولة جتاه طالب اللجوء ،أطروحة دكتو ا ره مقدمة اىل كلية احلقوق ،جامعة )
 .القاهرة . 2004 ،ص. 264
3
- Walter Kalin – Das Prinzip De: Non-RefoulementindenVerfolgerstaat in Volkerrecht
und in schweizerischenLandesrecht, EuropaiischeHochschulschrifte. Peter lang,
Bern Frankfurt/ M, 1982, P.5-6.
 - 4وائل أنور بندق،األقليات و حقوق اإلنسان،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،مصر،2005،ص .145
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ويبررون رأيهم باالستناد إلى حقيقة مفادها أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية قد تم إدراجه في العديد
من المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي اعتمدت على الصعيدين العالمي واإلقليمي ،وأصبح عدد كبير
جداً من الدول أطرافاً في هذه االتفاقيات والمعاهدات.
وتجد ر اإلشارة هنا إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي دعت فيه جميع الدول إلى اعتماد
اللجوء بوصفه أداة ال غنى عنها للحماية الدولية لالجئين ،و إلى االحترام الكامل للمبدأ األساسي
المتمثل في عدم إعادة الالجئين قس ار إلى بلدان يخشى عليهم فيها من أن يتعرضوا لخطر االضطهاد،
وهذا مبدأ غير قابل للتقييد ،وهذا القرار يعزز من اإلجماع الدولي القائل بأن االحترام بعدم اإلعادة
القسرية يسري على جميع الدول ،دون حصره بالدول الموقعة على اتفاقية الالجئين.5
و في عام  ، 2001وبمناسبة الذكرى الخمسين التفاقية الالجئين ،أكد اإلعالن الصادر
عن الدول األعضاء في اتفاقية 1951و/أو في بروتوكول  1967المتعلق بوضع الالجئين على المقام
المحوري التفاقية  1951بالنسبة إلى الحماية الدولية ،ويقر بأن مبدأ عدم اإلعادة القسرية هو ثابت في
القانون الدولي العرفي ،ويلزم الدول بتوفير حماية أفضل إلى الالجئين ضمن إطار التضامن وتقاسم
األعباء الدوليين  ،وفي وقت الحق من ذلك العام ،رحبت الجمعية العامة بهذا اإلعالن.6
إن ممارسة الدول على نطاق واسع وآراء الفقهاء يدعم الرأي القائل بأن مبدأ عدم الرد قاعدة من
قواعد القانون الدولي العرفي ،و أنه قد حان الوقت لالعتراف به كقاعدة من القواعد اآلمرة ،نظ ار
لطابعه العالمي ،وقبول المجتمع الدولي للدول به كقاعدة ال يجوز مخالفتها.7
ورغم الجدل القائم حول طبيعة مبدأ عدم الرد ،إال أنه يمكن القول بوجود عرف يقضي باحترامه،
فحتى في الحاالت التي يتم فيها انتهاكه من قبل بعض الدول إال أن هذه األخيرة تحاول دائما تبرير
تصرفها هذا بحجج وأسانيد قانونية ،وهذا دليل على اقتناعها بإلزامية هذا المبدأ ويؤكد ذلك ما جاء في
كشف نتائج المائدة المستديرة التي انعقدت في إطار المشاورات العالمية حول الحماية الدولية ،وذلك
بمناسبة مرور  50عاما على اتفاقية  1951حيث جاء فيها" :أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية حسب ما
 - 5قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  12 . A/RES/51/75فرباير  ،1997الدورة .51
 - 6وائل أنور بندق ،مرجع السابق  ،ص .145
7
- Cathryn Costello, Michelle Foster , Netherlands Yearbook of International Law, Nonrefoulement as custom and jus cogens? Putting the prohibition to the test , Springer Link
2016 , pp 273.237.
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ورد في المادة  33من اتفاقية  1951الخاصة بمركز الالجئين عبارة عن جزء من القانون الدولي
العرفي".8
إن الممارسات الدولية حول هذا الموضوع يبرر مثل هذه النتيجة ،إذ أنه حتى الدول التي تنتهك
هذا المبدأ ،ال تستند إلى أن القانون الدولي يسمح بذلك ،بل تبرر مثل هذا التصرف عند وقوعه ،على
أساس أن الشخص المعني ال يعتبر الجئا بحسب تفسيرها ،أو تستند إلى أحد االستثناءات الواردة على
المبدأ ذاته ،ومثل هذا الموقف يقوي القاعدة العرفية وال يضعفها.
 : 2االستثناءات الواردة على المبدأ
إن مبدأ عدم اإلعادة القسرية ليس بالقاعدة المطلقة التي ال تعرف االستثناء ،بمعنى أنه في بعض
الحاالت االستثنائية الواضحة والمحددة يجوز فيها للدولة عدم تطبيق هذا المبدأ ،أو إن صح التعبير
خرق هذا المبدأ .9و تنص المادة  33الفقرة الثانية  " :على أنه ال يسمح باالحتجاج بهذا الحق ألي
الجئ تتوفر دواع معقولة العتباره خط اًر على أمن البلد الذي يوجد فيه ،أو العتباره يمثل ،نظ اًر لسبق
صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرماً استثنائي الخطورة خط اًر على مجتمع ذلك البلد ،".وحسب
منطوق المادة فإن اتفاقية الالجئين لعام  1951تسمح بحرمان أي شخص من الحماية التي يوفرها
مبدأ عدم اإلعادة القسرية إذا كانت ثمة أسباب جدية متوافرة تدعو إلى اعتبار هذا الشخص يمثل خط ار
على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لسبق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرماً استثنائي الخطورة ،ما
يجعله خط ار على المجتمع الذي يعيش فيه ،إال أنه ال يجوز إبعاده إلى بلد يكون فيه معرضاً لخطر
االضطهاد أو التعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو انتهاك حقوقه األساسية .10فهذه الحاالت
االستثنائية تتعلق بصفة عامة بالمحافظة على المصالح الحيوية للدولة كحقها في البقاء وحقها في
المحافظة على سيادتها و أمنها الداخلي ونظامها العام والمحافظة على سالمة أفراد مجتمعها.11

8

- HCR, Consultations mondiales, «Relevé des conclusions: le principe du nonrefoulement», 2001, par.1.
9 - Walter Kalin – op.cit, P.130.
 - 10ران سالم أمانة ،مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئيـن يف القانون الدويل ،أطروحة دكتوراه ،جامعة النهرين ،العراق .2015.ص.63.
 - 11أمين أديب سالمة ،مرجع سابق .ص.231.
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يتضح من التفسير الحرفي للمادة  33الفقرة  2من اتفاقية  1951أن االستثناء المتعلق باألمن
القومي ،يقتضي أن يكون الالجئ يشكل خط ار على أمن البلد المضيف في المستقبل ،و إن كان
السلوك الماضي يمكن أخذه بعين االعتبار ،في تقييم مدى وجود أسباب جدية ،لالعتقاد بأن هذا
الالجئ يشكل خط ار على أمن البلد المعني في المستقبل ،إال أنه ليس مبر ار كافيا لرده إلى بلد يمكن
أن يتعرض فيه للخطر.
كما يبدو واضحا أيضا ،أن االستثناء ينطبق على األوضاع التي يمكن أن يشكل فيها الالجئ
خط ار على أمن البلد المضيف فقط ،وليس على البلدان األخرى ،أو على الجماعة الدولية بشكل أعم.
وهذا ما تؤيده التطورات الحاصلة في مجال حقوق اإلنسان ،التي تحظر الرد إذا كان سيعرض
المعني لخطر التعذيب ،أو المعامالت أو العقوبات القاسية ،أو الالإنسانية أو المهينة ،أو أي خطر
يمس بحقوق اإلنسان التي ال تخضع لالستثناءات.12
لم تحدد المادة  2/33نوع التصرفات التي تثير تطبيق االستثناء المتعلق باألمن القومي ،كما أنها
أيضا لم تبين ما يعتبر دليال كافيا على وجود خطر على أمن البلد المضيف ،ولكن السلطة التقديرية
في ذلك تعود للدولة المعنية ،و إن كانت هذه السلطة مقيدة  .فمن جهة ،يجب أن تكون هناك أسباب
جدية العتبار الالجئ يشكل خط ار على أمن البلد الذي يوجد فيه .أي ،ال يجب على الدولة المعنية أن
تتصرف بطريقة تعسفية ،بل عليها أن تتناول مسألة وجود خطر مستقبلي بشكل موضوعي ومدعم
بأدلة ،ومن جهة أخرى ،يجب اعتبار الطبيعة الجوهرية لمبدأ عدم اإلعادة القسرية ،كمعيار لتحديد
نظر آلثار الرد الخطيرة
درجة الخطر التي تبرر تطبيق االستثناء ،والتي يجب أن تكون كبيرة وذلك ا
على الالجئ .أما بالنسبة لالستثناء المتعلق بتهديد المجتمع بسبب ارتكاب جرم خطير ،فإن التفسير
المتفق عليه يشير إلى أنه ليس من الضروري أن يكون قد ارتكب داخل الدولة التي دخلها الالجئ أو
طالب اللجوء.13
و يتضح من صياغة مبدأ عدم اإلعادة القسرية في الصكوك األخرى المتعلقة بالالجئين ،أن هناك
توجه نحو الحد من االستثناءات المفروضة على هذا المبدأ .فمع أن إعالن  1967حول اللجوء
اإلقليمي يسمح باستثناءات "ألسباب هامة تتعلق باألمن الوطني أو لحماية السكان" ،إال أنه يفرض
 - 12أيت قاسي حورية  ،تطور احلماية الدولية لالجئني  ،أطروحة دكتوراه ،اجلزائر ،2014 ،ص .97
 - 13عبد احلميد الوايل  ،إشكالية اللجوء على الصعيدين الدويل و العريب  ،دار بيس ــان للنشر  ،بريوت  .2006 ،ص.62.
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قيودا على الرد في الحاالت التي تطبق فيها االستثناءات .وعليه ،فحتى في الحاالت التي تستطيع فيها
دولة – ألسباب مسموح بها -طرد أو رد ملتمس اللجوء ،يجب النظر في إمكانية توجيهه إلى بلد آخر
آمن ، 14وليس إلى بلد يتعرض فيه للخطر.
أما الصياغات الالحقة لهذا اإلعالن ،فتحد أكثر من االستثناءات .فمع أن االتفاقية اإلفريقية حول
الالجئين  ،1969تنص على عدة أسباب الستبعاد تطبيقها بصفة عامة ،إال أن مبدأ عدم اإلعادة
القسرية ال ترد عليه االستثناءات  ، 15حيث يتم توفير اإلقامة المؤقتة لالجئين في انتظار إعادة
التوطين .والشيء نفسه بالنسبة لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسا ن . 16وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
االتفاقية األفريقية لسنة  1969وسعت نطاق الحماية الدولية لتشمل فئات أخرى من األشخاص كالذين
أُرغموا على مغادرة بلدانهم بسبب "العدوان الخارجي ،أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو األحداث
التي تخل بالنظام العام بشكل خطير" .17و يوفر قانون االتحاد األوروبي كذلك الحماية لألشخاص
الذين ال تشملهم اتفاقية األمم المتحدة لالجئين ،من قبيل الذين يفرون من أتون العنف العشوائي في
حاالت النزاع المسلح ،أو من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ،أو من عقوبة اإلعدام.18
كما أن التطورات في مجال حقوق اإلنسان تستبعد أيضا االستثناءات على مبدأ عدم اإلعادة
القسرية ،فثمة التزام على عاتق الدول بأن "ال تعرض األفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد".19
إن اتفاقية الالجئين لعام  ،1951رغم تحديدها لالستثناءات الواردة على مبدأ عدم اإلعادة القسرية
في المادة ( ،)2/33إال أنها ال تزال تفتقر إلى الوضوح في التفسير والتطبيق ،مما ي ِّ
مكن الدول من أن
ُ
تعمد إلى تفسيرها كيفما تشاء وبما يتالئم مع مصالحها في عدم تطبيق هذا المبدأ ،و بالتالي يساء

 - 14انظر املادة  3/3من إعالن  1967حول اللجوء اإلقليمي .
 - 15انظر املادة  3/2من االتفاقية اإلفريقية حول الالجئني .
 - 16انظر املادة  8/22من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان .
 - 17املادة  1/2االتفاقية اليت حتكم اجلوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا .1969

( - 18نظرة عامة على حقوق ﺍلالجئني شريف اﺍلسيد علي) حقوق الالجئني ﻭاﺍلنازﺯحني دﺍخلياً  .منظمة العفو الدولية العدد  2014 . 21ص
.6
 - 19اللجنة املعنية ابحلقوق املدنية والسياسية ،التعليق العام رقم، 20املادة  )7حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة)، 1992 ،فقرة ،9
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استخدام هذه االستثناءات من قبل الدول لتفادي التزامها األصلي بعدم إعادة الالجئين قس ار إلى البالد
التي قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم لخطر االضطهاد.20

المحور الثاني  :عالقة مبدأ عدم اإلعادة القسرية بمفاهيم قانونية أخرى
يرتبط مبدأ عدم اإلعادة القسرية بمفاهيم قانونية أخرى منصوص عليها في القانون الدولي والتي
تلتزم الدول بتطبيقها في ممارساتها الدولية ،ولتوضيح هذا االرتباط ومدى تأثيره في تنفيذ الدول
اللتزاماتها .سنتطرق إلى عالقة مبدأ عدم اإلعادة القسرية بمفهوم اإلبعاد ،وعالقة المبدأ بمفهوم تسليم
المجرمين .
 : 1مبدأ عدم اإلعادة القسرية ومفهوم اإلبعاد
يعد كل من مفهوم اإلبعاد ومبدأ عدم اإلعادة القسرية من المفاهيم والمبادئ التي أقرها القانون
الدولي ،ورغم التماثل الذي بينهما إال أنه يختلفان أحياناً في التطبيق العملي للدول.
و يعرف اإلبعاد بأنه إجراء قانوني تتخذه الدولة تجاه أحد األجانب الموجودين بصفة قانونية داخل
إقليمها ، 21تضع بموجبه حدا لوجوده و تلزمه بمغادرة اإلقليم .وبالتالي فهو تكليف الشخص بمغادرة
اإلقليم أو إخراجه منه بغير رضاه ،ويستند حق الدولة في اإلبعاد إلى حقها في البقاء وصيانة كيانها،
وحماية أفراد شعبها ومجتمعها من أي ضرر أو خطر ،فكما أن لها أن تمنع أي شخص من دخول
إقليمها إذا كان في ذلك ما يهدد أمنها وسالمتها ،فلها كذلك أن تخرج من إقليمها أي أجنبي يكون في
وجوده خطر عليها.22
واختلف الفقهاء في طبيعة اإلبعاد ،فرأى البعض فيه عمال من أعمال السيادة ،بحيث تكون للدولة
سلطة تقديرية مطلقة بخصوصه ،دون أن يخضع عملها ألي نوع من الرقابة ،إال أن الفقه الحديث لم
يأخذ بهذا الرأي وذهب إلى القول بأن اإلبعاد من أعمال اإلدارة التي تخضع عادة لرقابة السلطة
 - 20د .سالفة طارق عبد الكرمي ،احلرب ومبدأ عدم رد الالجئني (دراسة يف ضوء حالة العراق) ،جملة القادسية ) .للقانون والعلوم السياسية،
العدد األول ،اجمللد األول ،2008 ،من ص . 171
 - 21خيتلف اإلبعاد عن الطرد  ،فالطرد عمل مادي ال يشرتط فيه إتباع شكل إجرائي معني  ،تقوم به سلطات الدولة جتاه األجنيب الذي يف
إقليمها بصورة غري قانونية و تقتاده مبوجبه إىل خارج احلدود .أما اإلبعاد فهو عمل قانوين يتخذ شكل حكم قضائي أو قرار إداري ،قد ينفذ ابلقوة
اإلجبارية ،يقضي إبلزام أحد األجانب املوجودين يف إقليم الدولة مبغادرته.
راجع Oppenheim , International law , Vol.1 ; Edited by Lauterpackt Eighth Edition, :
Longmen. London , 1967 , PP 694-696
 - 22على صادق أبو هيف ،القانون الدوىل العام ،منشأة املعارف ابإلسكندرية ،1993 ،ص .292
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القضائية في البلد الذي أُبعد منه األجنبي بحيث يكون له أن يلجأ للقضاء اإلداري أو العادي حسب
األحوال في الدولة المبعد عنها للطعن في قرار اإلبعاد.
ومن المواثيق و العهود التي نصت في بنودها على إمكانية اللجوء إلى إجراء اإلبعاد ،المادة  4من
العهد الدولي لحقوق اإلنسان المدنية والسياسية لعام  1966التي نصت على أنه " :في حاالت
الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة و المعلن قيامها رسمياً  ،يجوز للدول اإلطراف في هذا العهد
أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ،تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى
هذا العهد" ، 23كذلك االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لعام  1950التي نصت في المادة  5الفقرة
( ) 4/1التي عددت الحاالت التي يجوز للدولة حرمان اإلنسان من حريته و منها " :إذا تعلق األمر
بالقبض على شخص أو حبسه قانونيا لمنعه من دخول أقاليم دولة بطريقة غير مشروعة ،أو التخاذ
إجراءات إلبعاد شـخص أو تسـليمه " ،و االتفاقية األمريكية الخاصة بحقوق اإلنسان لعام  1966في
المادة  22منها التي أجازت تقييد حقوق األجنبي بهدف منع الجريمة وحماية أمن البالد و النظام العام
والصحة العامة و األخالق العامة وحريات اآلخرين

24

.و إلى نفس المعنى ذهب الميثاق العربي

لحقوق اإلنسان لعام  1994في المادة (.25 )1/4
ومن خالل استقراءنا لهذه المواثيق الدولية نجد أن جميعها أعطت الحق للدول في إبعاد األجانب
ومنهم الالجئين عن أراضيها ،إال أنها أجمعت على أن يكون وفق القانون وبدون تعسف في استخدام
السلطة أي ضرورة تدويل مشروعية آلية اإلبعاد  ،و أن ال ينطوي إجراء اإلبعاد على تمييز يكون سببه
الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
و قد تطرق أيضا المشرع المغربي في القانون رقم  02.03الذي يتعلق بدخول وإقامة األجانب
بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة  ،2003إلى مسألة إبعاد األجنبي الذي يشكل تهديدا خطي ار
للنظام العام  ،حيت صرحت المادة  25على أنه  " :يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل اإلدارة ،إذا
كان وجود الشخص األجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطي ار للنظام العام مع مراعاة
23

24

- P.M.North, Cheshire private international law ,ninth edition, London,
butterworths,1974. And Cordula droege, elective affinities human right and humanitarian
law ,international review of the red cross,2008,p503-505.
 سامل جروان ,إبعاد األجانب دراسة -مقارنة ,أطروحة دكتوراه مقدمة إىل أكادميية مبارك لألمن,كلية الدراسات العليا,2003,ص.5525
- Salaheddin,Hamdi ,S.A ,Public International Law ,second Edition, 2010,p151.
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مقتضيات المادة  ،26التي تسمح بإلغاء قرار اإلبعاد في حق األجنبي في بعض الحاالت المحددة ،إال
أنه ال يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع اإلدانة جريمة تتعلق بفعل له عالقة باإلرهاب أو بالمس
باآلداب العامة أو المخدرات .كما نصت المادة  29في فقرتها األخيرة أنه  " :ال يمكن إبعاد أي أجنبي
آخر نحو بلد اثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعامالت غير
إنسانية أو قاسية أو مهينة".26
غير أنه لما كانت ممارسة الدولة لحقها في إبعاد الالجئين _ باعتبارهم أجانب _ قد تؤدي إلى
الدفع بعهم إلى أيدي سلطات الدولة التي تالحقهم أو تضطهدهم ،فقد نجحت الجهود الدولية المبذولة
في هذا الصدد في التوصل إلى وضع بعض القيود التي تحد من سلطة دولة الملجأ في إبعاد الالجئين
وذلك من خالل تحديد أسباب اإلبعاد ،و تقرير عدد من الضمانات فيما يتعلق بصدور قرار اإلبعاد
والطعن فيه و إجراءات تنفيذه.
وللحد من سلطة الدولة فيما يتعلق بإبعاد الالجئين ،وضعت اتفاقية  1951بعض القيود على
سلطة الدولة في مسألة اإلبعاد فحددت المادة  32بفقراتها الثالث األسباب التي تسوغ للدولة إبعاد
الالجئ حيث نصت على أنه :
("  - 1ال تطرد الدولة المتعاقدة الجئا موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إال ألسباب تتعلق باألمن
الوطني أو النظام العام.
 - 2ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ ،إال تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً لألصول اإلجرائية التي ينص عليها
القانون ،ويجب أن يسمح لالجئ ،ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني ،بأن
يقدم بيانات إلثبات براءته ،وبأن يمارس حق االعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة
مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة.
 - 3تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتمس خاللها قبوله بصورة قانونية في
بلد آخر ،وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق ،خالل هذه المهلة ،ما تراه ضرورياً من
التدابير").

 - 26قانون رقم  02.03يتعلق بدخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية وابهلجرة غري املشروعة الصادر بتنفيذه ظهري شريف رقم 1.03.196
بتاريخ  16من رمضان  11 - 1424نونرب  -2003اجلريدة الرمسية عدد .5160
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ويتضح من خالل هذه المادة أنها تمنح ضمانات أساسية ثالث لالجئ فيما يتعلق بإبعاده من إقليم
الدولة التي يوجد فيها .فمن ناحية تم تقييد سلطة الدولة في إبعاد الالجئين ،بحيث ال يكون هذا اإلبعاد
إال على سبيل االستثناء ،وعندما تقتضيه أسباب خاصة تتعلق باألمن القومي أو النظام العام .و من
ناحية أخرى فقد قضى النص في فقرته الثانية بضرورة إتباع إجراءات معينة فيما تتعلق بقرار اإلبعاد
والطعن فيه ،وذلك بهدف التأكد من احترام دولة الملجأ للقيد المتعلق بعدم إبعاد الالجئ إال ألحد
األسباب التي حددتها الفقرة األولى منه .و من ثم فقد ألزم الدولة بعدم إبعاد الالجئ ،إال بمقتضى قرار
يصدر من جهة قضائية أو إدارية طبقا لإلجراءات التي رسمها القانون ،على أن يسمح لالجئ بتقديم
دفاعه ضد هذا القرار وإثبات أن استمرار وجوده داخل اإلقليم ال يتعارض مع مقتضيات األمن القومي
للدولة أو نظامها العام ،وتمكينه من الطعن في ذات القرار أمام الجهة المختصة أو أمام سلطة تعلو
تلك التي أصدرته.27
غير أن هذه الضمانات يمكن أن تسقط ألسباب ملحة تتعلق باألمن  ،كما هو الحال مثال إذا كان
تقديم الالجئ اإلثبات على برائته قد يأخذ و قتا كبيرا ،في حين أن الظروف األمنية للبلد تستدعي
الطرد العاجل لالجئ.28
و إذا كانت المادة  32آنفة الذكر قد وفرت عدة ضمانات ضد تعسف دولة الملجأ في إبعادهم عن
إقليمها وقتما تشاء ،فإنه تجدر اإلشارة إلى أن هذه الضمانات ال يستفيد منها إال الالجئون الموجودون
على إقليم الدولة بصفة قانونية و مشروعة .و هذا التمييز في المعاملة بين الالجئين الموجودين بصفة
قانونية وأولئك الموجودين بصفة غير قانونية إنما يتعارض وروح المادة  31من االتفاقية ذاتها  ،والتي
تحظر على الدول فرض عقوبات على الالجئين بسبب خولهم اإلقليم أو البقاء فيه بطريقة غير
قانونية( ،بشرط أن يكونوا قد جاءوا مباشرة من الدولة التي كانت حياتهم أو حريتهم مهددة بالخطر،
وبشرط أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون تأخير و يقدموا لها أسبابا تراها صحيحة تبرر دخولهم
اإلقليم أو البقاء فه بطريقة مشروعة).
رغم االنتقادات التي توجه إلى لجوء الدول إلى قرار اإلبعاد ،إال أنها ال تتعلق بحق الدولة في
اإلبعاد وإنما فقط إلى أسلوب تطبيقه وما يفتقر إليه من ضمانات  ،أي اإلبعاد بحد ذاته مشروع ألنه
 - 27حممد شوقي عبد العال  ،حقوق الالجئ طبقا ملواثيق األمم املتحدة  ،احلماية الدولية لالجئني ،أعمال ندوة احلماية الدولية لالجئني  ،مركز
البحوث والدراسات السياسية القاهرة  ،1997ص .43
 - 28عبد احلميد الوايل  ،مرجع سابق .ص.69
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يدخل ضمن ممارسة الدولة لسيادتها وهو من صميم سلطانها الداخلي ،ألن الذي يؤخذ عليه هو آلية
ممارسة اإلبعاد الذي تقتضي مشروعيته أن يمارس تحت مبادئ ومعايير لها صبغة عالمية يقرها
المجتمع الدولي ويقتضي أن ال تتقاطع معها القوانين الوطنية للدول.29
وعموما فإن للدولة حق اإلبعاد لدواعي األمنية  ،أو حفاظا لألسس التي تقوم عليها الدولة ،
أو حماية لرعاياها ،ولكن مع ذلك فأن فقه القانون الدولي يذهب إلى أن إبعاد األجنبي وإن كان حقا
متروكا للدولة ،يجب أن يقيد بعدم التعسف في استخدامه ،و يحرم اتخاذ أي إجراء غير قانوني عند
تنفيذ أمر اإلبعاد ،وإال كان للدولة المنتسب إلى جنسيتها األجنبي المبعد أن تحتج على ذلك وأن
تطالب بالتعويض باسمه على أساس المسئولية الدولية .30
 : 2مبدأ عدم اإلعادة القسرية ومفهوم تسليم المجرمين
تمارس كل دولة عادة اختصاصها الكامل و سلطاتها على كل األشخاص داخل أراضيها  ،ويحدث
أحيانا فرار الجناة بعد ارتكابهم جريمة إلى بلد آخر ،و في هذه الحالة تكون الدولة غير قادرة على
ممارسة سلطتها في معاقبة الجناة طالما كانوا بعيدين عن اختصاصها  ،ألن مطاردتهم أو المطالبة
بهم تعتبر تعديا على سيادة الدولة المتواجدين فيها .و إزاء تلك العقبات برزت الحاجة إلى ضرورة
تعاون الدول فيما بينها  ،لوضع إجراءات يمكن بموجبها إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة التي
ارتكب فيها جريمته لتتولى محاكمته ،و هذه اإلجراءات تتضمن تقديم .طلب رسمي لتسليم األشخاص
المطلوبين  ،و قد ِّ
عرفت بإجراءات تسليم المجرمين. 31
و يعد اصطالح التسليم من أكثر المفاهيم رسوخاً و تداوالً في مجال التعـاون القضـائي الـدولي،
والذي تناولته بالتنظيم ترسانة ضخمة من القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية ،كما أنه مـن أكثـر
نظر لمساسه الشديد بالحرية الشخصـية ،ولذلك فقد أوجد
جوانب التعاون القضائي الدولي إثارة للجدل ،اً

 - 29عبد الرسول عبد الرضا االسدي و إقبال مبدر انيف  ،املعايري الدولية يف آلية أبعاد الالجئني (دراسة مقارنه) ،جملة احملقق احللي للعلوم
القانونية والسياسية  ،اجمللد  4االصدار  ، 2012 ، 2جامعة اببل العراق  ،ص. 131 ،
 - 30حامد سلطان و د .عائشة راتب و د .صالح الدين عامر ـ القانون الدويل العام ـ دار النهضة العربية القاهرة الطبعة األوىل .1978ـ ص
.372
 - 31سامي جاد عبد الرمحان واصل  ،إرهاب الدولة يف إطار قواعد القانون الدويل العام  ،رسالة دكتوراه  ،كلية احلقوق  .جامعة عني مشس ،
مصر  ، 2003 ،ص 339
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مساحات للتقاطع مع قواعد قانونيـة أخـرى أهمهـا تلـك المتصلة بحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
والحق في اللجوء ،وقد أوجب ذلك عناية شديدة بتنظيمه.
و من حيث تعريف التسليم فإن األمر لم يثر خالفاً كبيرًا ،فقد عرفه جانب من الفقه ،بأنه "نظام
في عالقات الدول ،بمقتضاه تقبل إحدى الدول تسليم شخص يوجد في إقليمها إلى أخرى تطلبه
لمحاكمته عن جريمة تنسبها له ،لتنفيذ عقوبة قضت بها محاكمها ،باعتبار أن هذه الدولة األخيرة
صاحبة الختصاص الطبيعي".32
وعرفه البعض اآلخر بأنه " عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي لجأ إليها شخص متهم أو محكوم عليه
في جريمة بتسليمه إلى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه" .وعرفه البعض اآلخر "بأنه
أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجريمة تقوم بموجبه الدولة بتسليم شخص يقيم على إقليمها إلى
دولة أخرى تطل به لتحاكمه عن جريمة انتهك بها حرمة قوانينها أو لتنفذ فيه حكم صادر من إحدى
محاكمها".33
وبالتالي فتكاد تجمع الممارسة الدوليـة على تعريف التسليم بأنه تقديم شخص من دولة إلى دولة
أخرى بغرض الخضوع إلجراءات التحقيق واالتهام الجنائي ،أو لتنفيذ حكم جنائي صدر بحقه وذلك إما
استناداً إلى اتفاقية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أو لقواعد المجاملة الدولية.
و لما كان التسليم يعد من المنظور التاريخي أقـدم صـور التعـاون القضائي في مجال مالحقة
الجريمة وتعقب مرتكبيها ،فقد كان من الطبيعي أن يعنى بتنظيمه سواء من خالل القوانين الوطنية أو
االتفاقيات الدولية.
وإلى جانب اتفاقيات التسليم الثنائية بين الدول أو المتعددة األطراف ،فإن اتفاقيـات األمم المتحدة
المعنية بمكافحة الظواهر اإلجرامية الحديثة قد أفردت إجراءات مطولة لمعالجة وتنظيم أشكال التعاون
القضائي المختلفة ،وأهمها تبادل تسليم المجرمين ،وذلك على نحو ما نلحظه في اتفاقيات األمم
المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات  ،1988واتفاقية األمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر
ال عـن أن
الوطنية  ،2000وبروتوكوالتها الثالثة ،واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  ، 2003فض ً
بعض اتفاقيات األمم المتحدة المعنية بمكافحة اإلرهاب قد تناولت تبادل تسليم المجرمين وغيره من
32
33

 حممد صباح سعيد  ،جرمية هتريب املهاجرين  ،دار الكتب القانونية  ،مصر  ، 2013 ،ص .291 -جندي عبد امللك  ،املوسوعة اجلنائية  ،اجلزء الثاين  ،منشورات احلليب احلقوقية  ، 2010ص .59
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أوجه التعاون القضائي بالتنظيم .وكان لالتفاقيات اإلقليمية

34

األولى دور بارز في مواءمة العالقات

والممارسات بين الدول في مجال تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة ،ففي االتحاد األوروبي،
علـى سـبيل المثـال ،تعـود ممارسـة تنفيـذ أوامـر إلقاء القبض ألغراض تسليم الهاربين إلى عام
.352002
و فيما يتعلق بوضع الالجئين وعدم إعادتهم القسرية و التفاعل بني إجراءات اللجوء وتسليم
المجرمين ،فالحماية الممنوحة لالجئين بموجب المعاهدات الدولية ،تكون مقيدة إذا اتهم الالجئ أو
طالب اللجوء بارتكاب جريمة خطيرة أو بالقيام بعمل إرهابي.
و كما سبق الذكر ،فإن مبدأ عدم اإلعادة القسرية يعد مبدأ أساسي من المبادئ المتعلقة بالحماية
الدولية لالجئـين ،تلتـزم بموجبـه الدولـة المطلوب إليها منح اللجوء بعدم رد الالجئ إلى دولـة يخشـى أن
يتعـرض فيهـا لالضـطهاد واالنتهاكات واسعة النطاق لحقوقه وحرياته األساسية .ويكتسب هذا المبدأ
أهمية ليس فقط للـنص عليه في اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع الالجئين وبروتوكولها ،بل أن مراعاته
في العمل دفعت إلى القول باكتسابه وصف القاعدة العرفية اآلمرة .و تكمن خطورة هذا المبدأ في
مجال النظام القانوني للقبض على الهـاربين وإعـادتهم ،فـي إمكانية إساءة استخدامه من قبل عناصر
إجرامية بمحاولة طلب الملجأ من الدول التي يفرون إليها في محاولة لإلفالت من العقاب.
والمعيار الفاصل لمنع هؤالء من االستفادة من النظام القانوني المتعلـق بحمايـة الالجئـين يكمن في
التمييز بين االتهام و االضطهاد ،واألخير هو الضابط األساسي لمنح صفة الالجئ .أما االتهام أو
المالحقة الجنائية فال يمكن أن تعتبر انتهاكاً جسـيماً لحقوق اإلنسان يبرر طلب اللجوء أو منح صفة
الالجئ ،إال في الحالة التي تخلو فيها إجـراءات المالحقة الجنائية من كافة الضمانات القضائية بحيث
تشكل إنكا اًر للعدالة أو حيث تتم خارج نطاق القضاء.
وقد حرصت اتفاقية جنيف بشأن وضع الالجئ ،على استبعاد مرتكبـي جـرائم الحـرب أو الجرائم
ضد اإلنسانية أو أي جريمة غير سياسية خطيرة أو من أدين الرتكاب فعـل مـا منـافي لمبادئ وأهداف
األمم المتحدة من نطاق من يمكن أن يتمتعوا بوصف الالجئ ،وبالتالي ال يمكن االحتجاج بمبدأ عدم
 - 34على سبيل املثال ،االتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني ،واالتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ،واتفاقية البلدان
األمريكية بشأن تسليم اجملرمني ،واتفاقية البلدان األمريكية بشأن التماسات التفويض القضائي.
 - 35مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  ،التعاون الدويل ،مبا يف ذلك التعاون على الصعيد اإلقليمي ،ملكافحة اجلرمية
املنظَّمة العابرة للحدود الوطنية  ،البند الرابع – ،الدوحة أبريل  .2015الفقرة  . 29ص .13
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اإلعادة القسرية  ،كما أكـدت أيضـا المادة  33من االتفاقية على أن مبدأ عدم الرد ال يستفيد منه من
أدين بحكم نهـائي عـن جريمـة خطيرة.
و في هذا الصد دعا مجلس األمن في ق ارره  1373سنة  2001الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة
طبقا لألحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية ،بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق اإلنسان،
قبل منح مركز الالجئ ،بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسريها أو
االشتراك في ارتكابها" .إال أنه يجب أن ترفض طلبات تسليم المتهمين الفارين ،إذا كانت هناك دوافع
لالعتقاد بأن هذه الطلبات تم إقرارها بهدف االنتقام أو االضطهاد السياسي وهذا يتناسب مع الهدف
المتوخى من مبدأ عدم اإلعادة القسرية .وذلك لحماية األفراد من احتمال أن تطلب الدول تسليم
األشخاص إلجراء محاكمات بدوافع سياسية ،وقد أدت التطورات التي طرأت على القانون الدولي
لحقوق اإلنسان ،إلى إرساء قاعدة عدم جواز تسليم الالجئ أو طالب اللجوء العادي أو السياسي إلى
الدولة التي تطالب به إذا كان طلب التسليم لغرض مالحقه الشخص ،أو معاقبته أو تعريضه
لالضطهاد ،بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو آرائه السياسية أو انتماءه إلى فئة اجتماعية معينه أو
قد يتعرض للتعذيب أو االختفاء القسري ،وأن تلبية هذا الطلب سيتسبب في إلحاق الضرر بهذا
الشخص.
وقد بدأ المجتمع الدولي يتجه نحو استثناء مرتكبي الجرائم السياسية من نظام تسليم المجرمين ،و
تأكد هذا االتجاه منذ بداية القرن التاسع عشر  ،حيث نصت عليه ألول مرة معاهدة تسليم المجرمين
ِّ
قانونا أعلنت فيه مبدأ
التي عقدت بين فرنسا و سويس ار سنة  ، 1831كما أصدرت بلجيكا عام ً 1833
عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية  ،فكان أول تشريع داخلي يقر صراحة هذا المبدأ

36

 ،كما أقره

كذلك معهد القانون الدولي في اجتماعه بأكسفورد عام  ، 1870حيث اعتبر أن تسليم المجرمين
محظور في الجرائم السياسية  . 37ثم شاع بعد ذلك  ،و انتقل إلى غالبية المعاهدات الخاصة
بالتسليم.38
36
37
38

 املادة  6من قانون تسليم اجملرمني البلجيكي الصادر يف  1أكتوبر. 1833 عبد الغين حممود  ،تسليم اجملرمني على أساس املعاملة ابملثل  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل  ، 1991ص .40 من املعاهدات اليت أقرت مبدأ عدم جواز التسليم يف اجلرائم السياسية  ،أنظر على سبيل املثال : املادة  4من اتفاقية تسليم اجملرمني املربمة بني دول جامعة الدول العربية 1953 -املادة  3من االتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني 1957
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وقد أكدت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين على أنه يجب أن يكون االهتمام الرئيسي في
حاالت التسليم المتعلقة بالالجئين أو طالبي اللجوء هو ضمان أن يتمكن الذين يحتاجون إلى حماية
دولية من التمتع بتلك الحماية واالستفادة منها  ،وفي الوقت نفسه يجب عدم السماح بأن تستغل مسألة
ال لجوء والحصول عليه للتهرب من المسؤولية أو االختباء خلفها عن جرائم خطيرة ،وهذا يستلزم دراسة
مستفيضة وتقييم مشدد ألحقية الشخص المطلوب في الحماية الممنوحة لالجئين بموجب اتفاقية 1951
الخاصة بالالجئين واالتفاقيات الدولية واإلقليمية األخرى ،هذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى عندما
يتعلق طلب التسليم بأحد الالجئين أو طالبي اللجوء يجب أن تضمن الدولة المطلوب منها التسليم
االمتثال اللتزاماتها الخاصة بالحماية بموجب القانون الدولي لالجئين وقانون حقوق اإلنسان ،ويأتي في
مقدمة هذه االلتزامات التزام الدولة باالحترام الكامل لمبدأ عدم اإلعادة القسرية.
المحور الثالث  :نحو الحد من مظاهر اإلعادة القسرية لالجئين
إن الحماية الدولية لالجئين مسؤولية أساسية و إنسانية ،وهي تتسم بأهمية كبيرة لما تمثله من وجود
اربطة قانونية بين الفرد والنظام الدولي الذي يؤسس لهذه الحماية ،إلى جانب ما تؤديه هذه الحماية
الدولية من وظيفة أساسية في حماية الالجئين وكفالة سالمتهم الشخصية وأمنهم في النظام القانوني
الدولي لالجئين ،باعتبارها آلية دولية لتعويض الحماية الوطنية التي فقدها الالجئون في بلدانهم ،
كونهم لم يعودوا يتمتعون بحماية حكوماتهم التي أصبحت عاجزة أو غير قادرة على القيام بهذا
الواجب.
وبهذا يقع على عاتق الدول المضيفة بصفة أساسية مسؤولية حماية الالجئين ،وال يتحقق ذلك إال
من خالل التعاون في ما بين الدول لحل مشاكل الالجئين ،خصوصاً عند حدوث نزوح بشري كبير

-

املادة  23من معاهدة مونتيفيديو لعام  ، 1989خبصوص القانون اجلنائي الدويل .
املادة /6أ من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب سنة 1998
الفصل  24من اتفاقية املساعدة املتبادلة والتعاون القضائي املربمة بعاصمة اجلزائر يوم  61مارس  1963بني اململكة
املغربية واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
املادة  25من االتفاقية املوقعة ابلرابط يف  2006بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة حول التعاون
القضائي يف املسائل اجلنائية وتسليم اجملرمني ويف املسائل املدنية والتجارية وقضااي األسرة و األحوال الشخصية.
املادة  21من االتفاقية املتعلقة ابلتعاون القضائي يف املواد اجلنائية وتسليم اجملرمني املوقعة ابلرابط يف  1989بني حكومة اململكة
املغربية وحكومة مجهورية مصر العربية.
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عبر الحدود ،يمكن من تخفيض األعباء التي تواجهها الدول المستضيفة ،كما هو الوضع في الحالة
السورية.
وتعد عملية توفير أماكن إلعادة التوطين لدواع إنسانية ،من الوسائل األساسية لتي ُيظهر من

خاللها المجتمع الدولي تضامنه مع الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من الالجئين ،ويؤمن تدابير
الحماية لالجئين األكثر ضعفا.
باإلضافة إلى ذلك ،يمثل الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية الحكومية في حماية الالجئين من
أبرز األدوار التي اهتمت بها الشرعية الدولية ،بسبب ازدياد ظاهرة انتهاك حقوق األفراد والجماعات،
واتساع دائرة النزاعات الداخلية والدولية ،والتي نتج عنها تشريد الماليين من األشخاص ،الذين يتدفقون
على البلدان المجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن ،األمر الذي يسبب مشكلة للبلدان المضيفة،
وأعباء على اقتصادها.
وتكمن أهمية تحديد مركز الالجئ ،في تمكين الشخص المعني من االستفادة من الضمانات
المرتبطة بهذه الصفة وأهمها ،حمايته من الرد إلى الدولة التي تكون فيها حياته أو حريته مهددتين،
ويمكن القول بأن مبدأ عدم اإلعادة القسرية من المبادئ األساسية المتعلقة بالحماية الدولية لالجئين،
تلتزم بموجبه الدولة المطلوب منها منح صفة اللجوء لطالبها بعدم رده إلى دولة يخشى أن يتعرض فيها
إلى االضطهاد أو النتهاك حقوقه أو حرياته األساسية  ،وتعود أهمية هذا المبدأ ،كما أشير إليه سابقا،
مرعاته في
أنه تم النص عليه في اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئين وبروتوكولها ،إلى جانب ا
الممارسات الدولية مما جعله يكتسب وصف القاعدة العرفية اآلمرة  .إلى جانب ذلك  ،فهو أداة في
غاية األهمية من شأنها أن تساهم في حماية حقوق اإلنسان ،وليس وسيلة ضغط على الدول لتحمل
أعباء استقبال الالجئين  ،والغاية منه اتخاذ تدابير فعالة تضمن عدم إرجاع الالجئ إلى الدولة
المضطهدة ،وأيضاً وسيلة لضمان حقوق اإلنسان العائدة لذلك الالجئ .
وعليه فإن الحماية الدولية لالجئين تبدأ بضمان دخولهم إلى بلد آمن للجوء ومنحهم هذا اللجوء،
وضمان احترام حقوق اإلنسان الجوهرية العائدة لهم ،والتي تتضمن الحق في عدم اإلكراه على العودة
إلى بلد يكون فيه بقاؤهم وسالمتهم مهددين ،وتنتهي فقط بتحقيق حل دائم.
كما أن البحث عن حقوق الالجئين والحماية المقررة لهم ،ال ينبغي أن يقتصر على اتفاقية ،1951
ذلك أن الكثير من حقوق الالجئين توجد مصادرها في اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية والتي يستفيد
مجلة العلوم السياسية والقانون
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منها الالجئ كإنسان قبل كونه الجئا .وبالتالي فإن عدم وجود أنظمة لجوء وطنية ال يعفي الدول من
التزاماتها تجاه الالجئين المتواجدين على إقليمها ،والذين ينبغي أن يستفيدوا بالحد األدنى من حقوق
األجانب وحقوق الالجئين ذات المنشأ العرفي الملزم للكافة ،وكذلك الحقوق الناجمة من اتفاقيات حقوق
اإلنسان األساسية التي صادقت عليها أغلبية الدول.
لقد مثلت اتفاقية  1951أساس حماية الالجئين ،و هي بذلك الصك الوحيد الذي يرسي المبادئ
األساسية التي يجب أن تستند إليها الحماية الدولية لالجئين ،ورغم ذلك فقد تعرضت االتفاقية
النتقادات ارتبطت بجدواها في الوقت الراهن ،و قد دفع هذا الوضع بالمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين  ،مع بداية األلفية الثالثة ،إلى دعوة المجتمع الدولي بعقد سلسلة من المشاورات للقيام
بتحليل موضوعي و شامل لنص االتفاقية  ،والتفكير في أساليب جديدة لجعل نظام الحماية الدولية
الوارد باالتفاقية أكثر فاعلية و متطابقا مع متطلبات العصر ،و كانت تهدف هذه المشاورات إلى
التأكيد مجددا على الدور األساسي لالتفاقية  ،وأيضا إلى االعتراف بالثغرات و أوجه القصور في نظام
االتفاقية  ،والعمل على تداركها ،و يبقى التطبيق الفعلي ألحكام االتفاقية و بروتوكولها أهم تحدي
لضمان حماية كافية لالجئين.
وفي هذا اإلطار ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  19سبتمبر  ،2016مجموعة من
االلتزامات لتعزيز حماية الالجئين والمهاجرين .وتعرف هذه االلتزامات بإعالن نيويورك الخاص
بالالجئين والمهاجرين .وقد أكد إعالن نيويورك مجدداً على أهمية النظام الدولي لالجئين ،ويمثل هذا
اإلعالن التزاماً من الدول األعضاء ،البالغ عددها  193دولة ،بتقوية وتعزيز آليات حماية األشخاص
أثناء تنقلهم ،كما يمهد الطريق العتماد ميثاق عالمي بشأن الالجئين في عام  ، 2018ويشكل هذا
الميثاق فرصة فريدة لتعزيز االستجابة الدولية لتحركات الالجئين الكبيرة.
إن حماية الالجئين ليست مسؤولية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لوحدها ،وإنما
هي مسؤولية مشتركة تقوم على مبدأ أساسي هو التضامن الدولي لتقاسم األعباء ،خاصة في حاالت
التدفق الجماعي لالجئين التي تحتاج إلى استجابة سريعة وعملية.
و تعتبر معالجة األسباب المؤدية إلى التحركات الجماعية لالجئين على القدر نفسه من األهمية،
ورء
وعليه ال بد من البحث عن إجراءات استباقية جديدة للحماية تهدف لمواجهة األسباب الكامنة ا
النزعات المسلحة ،وانتهاكات حقوق اإلنسان في البلدان المولدة
تدفق الالجئين ،وخاصة في حاالت ا
مجلة العلوم السياسية والقانون
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لالجئين .ألن عمل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وحده يبقى عاج از عن مواجهة األسباب
الجذرية التي تولد تدفقات الالجئين ،و بالتالي فالتطرق ألسباب اللجوء يسمح بالحد من موجات
الالجئين وتسهيل إعادتهم إلى دولهم بعد زوال هذه األسباب ،فحل مسألة الالجئين التي تهدد العالقات
الدولية ،ال تتم بمراقبة الهجرات أو تشديد إقامة األجانب ،بل بالقضاء على أسبابها.
الخاتمة :
إن الواقع الدولي اليوم ال يبدو أنه يسير باتجاه تفعيل آليات حماية الالجئين ،بعالمة انتهاك العديد
من الدول للقانون الدولي  ،وفي ضوء اتساع الفجوة بين حقوق الالجئين نظرًيا ،وواقع التعامل الدولي،

حائال أمام قيام المجتمع الدولي بدوره ،في التخفيف من آثار وتداعيات
ثمة تحديات كبيرة الزالت تقف ً

مشكالت الالجئين.
فعلى الرغم من توافق اآلراء الواسع بوجود التزام قانوني بعدم اإلعادة القسرية  ،لم تتقيد العديد من
الدول بواجباتها ووظائفها  ،وانتهكت في ممارساتها هذا االلتزام  ،وقد نبهت مفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين لحاالت اإلعادة القسرية في أكثر من بلد لآلالف من الالجئين .
و تتمثل حقوق الالجئ في الحماية القانونية التي يكفلها حق اللجوء بالنسبة له  ،و تنقسم إلى
شقين ،الشق األول ،هو حماية ذات طابع إيجابي  ،بمقتضاها يسمح لالجئ بدخول اإلقليم والبقاء فيه
لمدة محددة مع االعتراف له بمجموعة من الحقوق التي تكفل له وضعا إنسانيا مالئما  ،أما الشق
الثاني  ،فهو حماية ذات طابع سلبي تتمثل في عدم جواز إعادة الالجئ إلى دولة االضطهاد  ،و عدم
جواز إبعاد الالجئ  ،و عدم التسليم  ،و منحه المأوى المؤقت لحين وجود دولة أخرى تقبله في
إقليمها.
و في مقابل ذلك يلتزم الالجئ بمجموعة من االلتزامات تجاه دولة اللجوء ،كالتزامه باحترام
تشريعات وقوانين هذه الدولة ،و يتساوى في ذلك مع كافة األشخاص الخاضعين لسيادة دولة اللجوء و
مع غيره من األجانب الموجودين في إقليم دولة اللجوء.
إن العمل على تعزيز حقوق الالجئين ونظام الحماية  ،يبقى مرهونا بقدرة المجتمع الدولي على
معالجة األسباب الحقيقية ،التي تؤدي إلى والدة وتفاقم ظاهرة اللجوء ،وطالما استمرت الحروب
والنازعات الدولية والداخلية ،في توفير عوامل بروز مشكلة اللجوء  ،فمن الصعب الحديث عن
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حصار قطر بين األسباب والتداعيات

Qatar besiegement between tumbles and reasons
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كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة عمار الثليجي باألغواط .الجزائر
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ملخص

النقلـة النوعية ال تخفى على المتابع لمسيرة مجلس التعاون الخليجي التي حققها من حيث

دخوله مرحلة متقدمة من التكامل االقتصادي بين أعضائه ،لكن ورغـم النجاحات فمسيرته مازالت
هشة وهذا ما بينته األزمة األخيرة  ،فعلى مدار أكثـر مـن  36عاما لم تشفع سياسة قطر الخارجية وال

حتى معامالتها االقتصادية من منع الحصار االقتصادي عليها  ،مما جعل المنطقة تدخل في دوامة

مرشحة الن تتطور الى جوانب أخرى الرابح فيها أطراف إقليمية أخرى والخاسر بامتياز دول الخليج و
بالخصوص مجلس تعاون الخليج الذي لم يفعل شيء في حل األزمة وجامعة الدول العربية العاجزة و
غير القادرة على طرح مبادرة للتوفيق بين األطراف.

كلمات مفتاحية  :قرار الحصار خارج التكتل  ،للتكتل مخلفات خفية  ،استعمال القوة االقتصادية

 ،قطر والحصار االقتصادي  ،الضغوط االقتصادية على قطر تحقيق نتيجة ،المقاطعة جزاء مصير

قطر ،مصر...ع (و)المصلحة االقتصادية.

Abstract
The qualitative shift is not unknown to the follower of the Gulf
Cooperation Council's progress in terms of entering an advanced stage of
economic integration among its members. However, despite the successes, its
path is still fragile, as evidenced by the recent crisis. For more than 36 years,
Qatar's foreign policy, To prevent the economic embargo on it, which made
the region enter a spiral candidate to develop to other aspects won by other
regional parties and loser excellence Gulf States, in particular the Gulf
Cooperation Council, which did nothing to resolve the crisis and the League
of Arab countries unable and unable to put Capable to reconcile the parties.
Keywords: The decision of the siege outside the bloc, hidden
conglomerate, Use of economic power, Qatar economic blockade, economic
)pressures on Qatar achieve result, boycott fate of Qatar, Egypt ...(and
economic interest.
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مقدمة

إن المساس بسيادة الدول وفرض ق اررات عليها  ،سواء باسم القوة  Powerأو باسم االقتصاد

 ، Economicوهي الصورة الحديثة السائدة  ،يجعلنا نفهم بأن االقتصاد هو محرك السياسة
 Politicsو القانون ، Lawحيث يخلط القاعدة القانونية بالسياسة  ،وهكذا نموذج العولمة االقتصادية
والسيادة المطلقة ال يلتقيـان ،كأن بينهما برزخا والمتمثل في روح الوطنية

The spirit of

 patriotismالتي تمتلكها الدولة  ،في وجه العولمة صاحبة المصلحة المادية المجسدة في الوالء
للطرف األقوى الذي يحمل تهديدا.1

إذن العولمة هي نوع من القولبة و أن قبولها يعني بشكل أو بآخر التنازل عن سيادة

 sovereigntyالدولة وبمفهـوم حديث يرتكز على السيادة النسبية ال المطلقة 2بمعنى الهيمنة بطرق
عديدة منها االقتصادية تهدف لنهب الثروة  To plunder the wealthوالسياسية همها إسقاط

أنظمة الحكم  The overthrow of regimesواالجتماعية مهامها إحياء الثورات Revived

 ، revolutionsوبالمقابل هناك من يرى بأن العولمة ترتكز على العالقات االقتصادية بين الدول

3

وتكون أكثر في ميدان التجارة  Tradeواالستثمارات  Investmentsالمباشرة وغير المباشرة ،

وبالتالي تساعد على النهوض االقتصادي ،لكن هناك من يرفض العولمة ألنها قد تساهم في تعميق

التبعية ،ففتح األسواق واالقتصاد على نحو غير متكافئ في ضوء تخلف قوى اإلنتاج العربية ،وقوة
االستثمارات األجنبية حتما سيؤدي الى استنزاف الموارد الوطنية التي تؤثر سلبا على استقالل القرار

االقتصادي  ...عفوا القرار السياسي.4

وهذا هو حال الدول العربية  Arab countriesبصفة عامة والدول الخليجية Gulf States

بصفة خاصة  ،التي كانت في يوم ما نموذجا  Modelللتكامل والتعاون وفق نمط ناجح شبيه

باالتحاد األوربي  ، European Unionلكن العاصفة الصيفية زعزعته بسبب قرار ربما مبالغ فيه ،
وان كانت األزمة ليست وليدة اليوم وإنما قديمة نوعا ما  ،أي لها جذور قديمة تتمثل في سياسة قطر
1-Jean Jacques Rey ET Eric Robert; istutes économiques international .,2ieme édition ,
burglomat , Bruxelles,1997,voir Jean touxaz et zolani haquani ; organisation international
en matière du production de commerce et de développement, juris classeur de droit
international ,fascicule 131 volume01 édition paris1990.
 -2لطفي حامت:رؤية مكثفة لقضااي شائكة ،حوار متمدن ،جملة السياسة الدولية ،العدد  911السنة 2004ص7
 -3إحسان هندي :العوملة وأثرها على سيادة الدول ،جملة معلومات الدولية ،العدد ،1998 ،58ص  61وما بعدها.
 -4حممد األطرش :العرب والعوملة ،ما العمل ،ندوة نظمها مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت العدد  ،1998ص  100وما بعدها.
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الخارجية التي ربما ضايقت السعودية في منافساتها على اإلقليم

Competitions on the

 regionو خصوصا قضية المصادقة من عدمها من قبل الدوحة على مقرر لقاء قمة الرياض .

وفي خضم األوضاع في الوقت الراهن تزايد اهتمام الواليات المتحدة األمريكية United States

 of Americaبموضوع إعادة تدمير ما تم بناؤه من عالقات اقتصادية بين دول الخليج  ،بزرع الفتنة

على أسس تجعلهم متنافرين  ،مما يضمن لها الحق السيادي على ثرواتهم أو دفع األموال جراء قانون

"جاستا  " JASTAالذي يتهمهم برعاية اإلرهاب  ، Terrorismهذه المبادئ أقرت فال بد أن تحترم
على األقل من الدول الخليجية  ،وعلى هذا األساس كانت مطالب السعودية  Saudi Arabiaالمعلنة

والتي أوردتها هي السبب في قطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية وإغالق الحدود البرية Land

والبحرية  seaو الجوية  airعلى قطر  ، Qatarو بممارسة الضغوط عليها حتى تتصدي للخطر
السياسي الذي تنتهجه الدوحة في نظرهم.

وفي تقديري أن هذه المطالب من طرف بعض دول الخليج وأخص بالذكر السعودية و اإلمارات

 United Arab Emiratesوالبحرين  ،Bahrainوخارج السرب مصر القومية  Egyptما هي إال
نتيجة عن ال وعي لطبيعة العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية ،هذا الالوعي أعطي فكرة دعم

مصرع مجلس التعاون وتشتيت المنطقة بعد اتحادها.

لهذا أردنا أن تكون دراستنا للموضوع بطريقة نمزج فيها بين االقتصاد و القانون وسياسة لعلنا نخرج

بنوع من األفكار تكون ربما نوعا من التعبير عن الحقيقة الخفية التي وراء الحصار وقطع العالقات
مع دولة تعتبر في نظري مهمة وفعالة في مجلس التعاون الخليجي

.Council

Gulf Cooperation

اإلشكالية القانونية :

هل دواعي قرار الحصار االقتصادي على قطر هي مسببات لتفكك مجلس التعاون الخليجي؟
فرضيات الدراسة:

 )1الفرضية األولى  :إن بحث قطر الدائم والمستمر ألن يكون لها دور فعال وبارز في العديد من
األزمات المطروحة إقليمياً ودولياً جعل منها منافس يغطي على دور الكثير من الجهات اإلقليمية والتي
ترى أن ال أحد يمكن أن ينافسها على دورها الريادي والمحوري العتبارات عدة ،فبقدر ما هي ترى
التوسع السياسي لقطر بقدر ما تراه تحجيم لدورها فحتى إن لم تعتبرها منافسة لزعامة المنطقة فهي ترها

مشوشة يتوجب إسكاتها.

 )2الفرضية الثانية  :إن قطر بسياستها الخارجية المنفتحة وباألخص اتجاه إيران ،وبمعارضتها
لنهج دول الخليج وباألخص في تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كجماعة إرهابية وإيوائها لقياديين
مجلة العلوم السياسية والقانون
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منهم ،جعل منها مصدر منافسة وعدم انسجام داخل مجلس التعاون الخليجي مما توجب على باقي

الدول العمل على إجبارها لتغيير مواقفها لتكون أكثر انسجام معها.

 )3الفرضية الثالثة  :إن أزمة قطر ماهي إال الشجرة التي تغطي الغابة فتكون بذلك مصدر ضوء
لعمي الرأي العام الداخلي والدولي وإلهائه عن مواضيع قد تزعزع عدة مراكز إقليمية كعدم حسم الحرب
في اليمن وصراع والية العهد في السعودية وحتى اإلمارات ومخلفات التنازل عن الجزر.
الهـــدف من الدراسة :

تتولى الدراسة تحليل الصراع الخليجي المصري على دولة قطر.

الهـدف األول  :فهم أسباب الصراع واستنتاج مستقبل العالقات في الميدان االقتصادي …
الهـدف الثاني  :مناقشة مدى التوفيق بين الجانب االقتصادي والسياسي في منطق عالقات الدول
العربية.
منهـــاج البحث :
لقد اعتمدنا في معالجة هذا الموضوع المنهج التحليلي  ،وهذا يعطينا دفعا للنظر في الموضوع من

جميع جوانبه وتحليل عناصره  ،وتتبع مراحل تطوره .
أهمية الموضوع :

تكمن في أن هناك جدال ظاهره سياسي و باطنه اقتصادي بين أطراف هم اإلخواة وبين أصدقاء
أنشئوا خارج المجموعة  ،حول فرض نظام معين  ،ربما باعتباره نظاما يخدم جميع األطراف أم أنه
نظام قائم على مصلحة خاصة.

أوال  :قرار الحصار خارج التكتل .

قد نتفق في الرأي مع بعض المفكرين العرب الذين ينادون بإزالة الحدود " Remove borders

ألن حدة التمسك بالسلطات والسيادة المطلقة من جانب الدول بدأت تخف بسبب الشعور بزيادة الحاجة

للتعاون والتضامن  Solidarityفيما بينهما ،وسوف يأتي اليوم الذي تختفي فيه الحدود لتتعايش فيه

الشعوب أين تذوب الوطنية في أشكال من الشراكة  Partnershipوالتكتالت Conglomerates
وسقوط ما يسمى بالحواجز القائمة على التمييز العرقي  Ethnicityأو الديني .1 Religious

 1إدريس العلوي العبدالوي :العوملة واهلوية ،مطبوعات أكادميية املغرب ،ندوة  ،1998ص .50-49
مجلة العلوم السياسية والقانون
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لكننا قد نختلف في الوصف كون هذا ال يعني أن الدولة فقدت األهمية في التكتل ،فالعالقات بين

الدول ال تزال موجودة ،و السلطة  Authorityمحفوظة على الشعب  Peopleفهي التي تقدم

الخدمات لألفراد رغم أنهم يعيشون في عالم مغلق.1

إذن الخطأ ليس في العولمة وما أملته من أفكار  ،بل في السياسات االقتصادية التي فشلت  ،ألن

سقوط التجارب  Experimentsال يعني سقوط النظريات  ، Theoriesوأن تجارب ونظريات الدول

العربية عديدة وناجحة بشرط أن تتمسك بهويتها اإلسالمية  Islamic identityوعلى مكتسباتها باسم

أرضيها وشعبها على أن تكون هذه السيادة مدعمة بمشاركة أفراد المجتمع ،طالما ظلت
السيادة على ا

محكومة بمصالح الرأسمالية العالمية ، 2وهذا ما جعل دولة قطر تتمسك بهويتها للمقدسات اإلسالمية

التي تعتبر جزء منها و الذي هو كذلك جزء من كل الدول العربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية The

 Palestinian causeالتي ضاعت أمام تخاذل بعض مواقف الدول العربية و التحيز الغربي  ،وما

األزمة األخيرة إال دليال قاطعا على هشاشة األسس التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي من خالل

زيارة الرئيس األمريكي في جوان .2017

إن مجلس تعاون الخليج الذي تحقق باإلرادة السياسية والقانونية يعتبر نموذجا يقتدي به كونه حقق

قفزة نوعية ،في الوقت الذي حققت فيه الشراكة األورومتوسطية

Euro-Mediterranean

 Partnershipقد ار من النجاح ،لم تحققه دول عربية أخرى أو حتى افريقية  Africanأو دول
أمريكة الالتينية  ، Latin Americaإن عقد اللقاءات االقتصادية في أعقاب التطورات اإلقليمية

والدولية  ،بين الدول كان له األهمية الكبيرة  ،فهو التزام يقع بتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري شامل

يهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري مع التكتالت االقتصادية األخرى  ،من أجل ازدهار المنطقة
وتحقيق المنفعة العامة ،وتنويع الموارد االقتصادية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية االقتصادية

 economical developmentوتوسيعها حتى تشمل نواحي االستثمار والتمويل والطاقة 3والبيئة
إلتاحة فرص العمل ،وبال شك فإن الدور االستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز الشراكة
األوروبية العربية سيؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة

sustainable

، 4developmentمن خالل التوقيع على عقد شراكة بين المؤسسة القطرية لإلعالم وإذاعة Media
 -1حيي حيياوي :العوملة أية عوملة ،دار إفريقيا الشرق ،املغرب  ،1999ص .54-47
 -2زديك الطاهر و العريب رزق هللا بن مهيدي  :العوملة وتقويض مبدأ السيادة  ،جملة الباحث  ،العدد  ، 02جامعة ورقلة  ،اجلزائر  ،سنة
 ، 2003ص 37وما بعدها.
3 - Jean-Paul Fitoussi: EDF le marché et l'Europe, L'avenir d'un service public, Librairie
Arthéme fayard,2003,p158 et suite
 -4القمة املصرفية العربية الدولية  :العالقات االقتصادية بني االحتاد األورويب والشرق األوسط يف أعقاب التطورات اإلقليمية والدولية األخرية ،
برلني -أملانيا.2012 ،
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 and Radioفرنسا الدولية ،و اتفاق بين شركة ريبسول Repsol 1وشركة قطر للغاز

2

Qatargasاتفاقية طويلة األجل تنص على توريد الغاز الطبيعي المسال...الخ.

طر تجعل الدول العربية تحذو حذوه و تطبقه في
إن النموذج الخليجي في التكامل بوضعه أسسا وأ ا

عالقاتها مع بعضها البعض ،لكن ربما سرعة قطر وتباطئ بعض الدول جعل عدم توازن في المجال

العملي مما أضعف الطرف اآلخر ،إضافة الى انفتاح  opennessقطر على العالم اآلخر يجعل

البعض في حرج كون السياسات في مجلس تعاون الخليج متميزة بعدم توحدها .

إن البعد االقتصادي لقطر في هذا النموذج جعلها منفتحة على العالم اآلخر  ،ويرجع السبب في

ذلك الى الكم الهائل من االتفاقيات المبرمة خارج التكتل الخليجي  ،وخصوصا في الفترة األخيرة زمن

الحصار حيث تم اإلعالن من قبل قطر للبترول عن رفع الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال في

قطر من  77مليون طن إلى  100مليون طن سنويا،3باإلضافة الى دعم الجوية القطرية Qatar

 Airwaysبخطوط جديدة عبر مناطق جديدة في العالم .

إن البعد االقتصادي للنموذج الخليجي يجعلنا نطرح أكثر من سؤال ،يتبادر الى الذهن هل خروج

قطر Qatarمن هذا الكيان المغلق على نفسه مثل ما فعلت بريطانيا  Great Britainمع االتحاد

األوربي يجعل مجلس تعاون الخليج في موقف ايجابي  positiveصامد أم سلبي negative

ضعيف قابل لالنهيار من جراء االضطرابات  ،بسبب أن مجلس تعاون الخليج لم يقم بدوره كما ينبغي
وأن القرار المتعلق بالحصار هو قرار طرف واحد بمعنى تصرف انفرادي Acted unilaterally

جمع تأيد لدولتين من الداخل اإلمارات و البحرين و مصر من الخارج و بعض الدول التي قامت
بسحب التمثيل الدبلوماسي إذن ليست األغلبية Not the majority

4

في المجلس وبالتالي عدم

تفعيل جهاز تسوية المنازعات  Dispute Settlement Authorityفي المجلس يجعل هذا األخير

معرضا لالنهيار  ،والمتوقع لو قدر لقطر الخروج منه فإن األمر يزداد سوءا على اعتقاد أن

1 - Repsol S.A. est une société anonyme espagnole, fondée en October 1987. Elle centre
ses activités autour de l'exploration, la production, le transport et le raffinage du pétrole et
du gaz naturel.
2 - Fondée en 1984, Qatargas est une compagnie produisant du gaz naturel liquéfié au
Qatar.. Elle est la première société productrice de GNL mondiale.
 -3يوسف احلرمي :قطر ترفع إنتاجها من الغاز إىل  100مليون طن سنوايً،جملة الراية االقتصادية  ،شركة اخلليج للنشر والطباعة ،آخر حتديث
اخلميس  2017/01/26الساعة  5.33بتوقيت الدوحة .
 -4جملس التعاون اخلليجي  :أتسس يف  1981/05/25هو تكتل إقليمي له بعد سياسي و اقتصادي أعضائه هم السعودية ،اإلمارات ،
البحرين ،الكويت  ،قطر ُ ،عمان .
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اإلحصائيات االقتصادية تدل بأن دولة قطر لها نصيب وافر في تسييره وبالتالي دورها اليستهان به
في المنطقة.

ثانيا :للتكتل مخلفـات خفية

إن استعمال األراضي العربية كقواعد عسكرية أمريكية من أجل ضرب أو انتهاك السيادة

 Violation of sovereigntyالوطنية سواء باسم الشرعية أو دون ذلك  ،تعتبر من ابرز اآلثار

لمخلفـات حرب الخليج  ، Gulf Warهذه المخلفات أوجدت تناقضات  Contradictionsفي ما

بين السياسات العربية مما أسفر عنه عدم االستقرار السياسي داخل البيت العربي ومن بينها التكتل
الخليجي الذين كنا نفتخر بانجازاته التي قطعت أشواطا كبيرة منذ تأسيسه  ،لكن الطفرة االقتصادية

 Economic boomهي اآلخرى أثرت بطريقة غير مباشرة على قرار الدول في حد ذاتها رغم

األزمة  ، the crisisباإلضافة الى اضطرابات هنا وهناك سواء تعلق األمر بالمرحلة التي سبقت
هذه األزمة  ،أو دينامكية السوق النفطية منذ الثمانينيات إلى اآلن أكدت بصفة أكثر أن المنطق
المسير أصبح ذاك المنطلق المتعلق بالتنافس  Competeبين المنتجين من أجل دخول إلى السوق

1

مما أعطي حساسية بين الدول الخليج  ،أو مرحلة الق اررات التي اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية

بخصوص قانون "جاستا  " JASTAالذي يعطي الحق للمتضررين من أحداث  11سبتمبر برفع

دعاوى على السعودية المتهمة بهذه العملية اإلرهابية التي ذهب ضحيتها اآلالف ،2هذا القانون الذي

سوف يضيق نطاق العالقات الدولية القائمة على مبدأ المساواة  The principle of equalityو
الحصانة السيادية  Sovereign immunityو الموجودة منذ سنين طويلة خلت  ،وأفتح قوس هنا "

أن قانون جاستا ضرب عرض الحائط اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية ومعاييرهاInternational ...

. "... human rights and standards

إن إعطاء الفرصة للدول الغربية بأن تصنف الحركات والتنظيمات Classifies movements

ترها أو تحلو لها
 and organizationsوحتى الدول مؤخ ار على أساس أنها إرهابية وبالطريقة التي ا

 ،بدافع المصلحة  interestأو التوجه الفكري ،هي األخرى ساهمت في إحداث توترات في المنطقة،
إضافة الى اعتقاد بعض الدول والمنظمات أن ما حدث في مصر هو انقالب العسكري Military

 coupلكسر شوكة اإلخوان المسلمين  Muslim Brotherhoodيغذه فكر معاكس  ،ضف

التدخل العسكري السعودي في اليمن  Yemenالذي جاء بعد فشل المعادلة السياسية اليمنية ،ورفض

الشعب اليمني لهذه السياسة البتراء ،لكن رغم كل هذا نقول إن هذه االنتهاكات التي حدثت و التي
1- Noël Pierre : pétrole et sécurité internationale ; www upmf –grenoble.fr
/iepe/texte/Noël 98.
 -2تقرير جامعة الدول العربية  :منظمة التعاون اإلسالمي قانون ”جاستا“ خرق ملبدأ القانون الدويل،القاهرة .2016
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سوف تحدث هي مجرد استثناء  Exceptionمن المبدأ واالستثناء ال ينفي وال يلغي القاعدة ، Rule

ألن ميثاق األمم المتحدة  Charter of the United Nationsينص في ديباجته وفي بعض

مواده على تحريم استخدام القوة  Prohibition of the use of forceإال ما كان منه استثناء من
القاعدة العامة وهي حالة الدفاع الشرعي  Forensic defenseالمنصوص عليه في المادة  51أو
تفعيل نظام األمن الجماعيCollective security system

 ،وفقا للفصل السابع المتعلق

بحاالت وهي تهديد السلم  Threat to peaceأو وقوع العدوان The occurrence of

 ، aggressionلكن في نظري أن مبدأ السيادة قد انقضى إلى غير رجعة ،بعد ما تم انتهاكه لعدة
طرف دولية و هذا تطبيقا لمبدأ كان سائدا أو ظهر إلى الوجود عام  1823يسمى " بمبـدأ
مرات من أ ا

مونرو Monroe principle

1

األمريكي األصل الذي طبق لعدة مرات بدأ من ليبيـاLibya

بموجب قرار رقم  748الذي جاء بفرض الحصار الجوي كضربة قاضية ،مرو ار على العراق Iraq

بموجب حصار  ،ثم تليه ليبيا بموجب تدخل عسكري يحمل قرار رقم  1973في  17مارس 2011

كل هذا يدل على عدم احترام سيادة الدول وانتهاكها سواء بالطرق الشرعية أو غير الشرعية ،إضافة

إلى التدخل أو الخرق األخير الذي حدث في اليمن و هو تأكيد على انتهاك العربي للسيادة العربية
بإيعاز غربي و إن كانت االدعاءات األمريكية هي تحرير هذه الشعوب من العبودية ،ونزع النظام

الدكتاتوري  The dictatorial regimeمن مقاليد الحكم .

لكن األصح هو أن دولة اليمن تقع في نطاق نفوذ دولتين كبيرتين ،فتأثرت بالسعودية  ،والتي

تشترك معها في الحدود ،و إيران  Iranصاحبة الدور الفعال و المؤثر في منطقة الخليج ،لذا فإننا

نجد طرفي الصراع هم السنة  Sunniوالشيعة  2 Shiiteوبالتالي هي تصفية عرقية دينية على طريقة

الحرب المقدسة Holy War

3

مع تدمير البنية التحتية لالقتصاد اليمني مثل ما تتمناه دولة اإلمارات

في قضية الموانئ  The issue of portsوتأمين مدخل بحر األحمر  the Red Seaبنشر
القواعد العسكرية ،وبالتالي يمكن لنا تصنيف الحرب على أنها اقتصادية مقدسة

 economicبامتياز.

Sacred

 - 1غضبان مربوك :النظام الدويل اجلديد بني الطموح األمريكي لقيادة العامل وحتديث االستعمار احلديث ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد  ،01اجلزائر  ،1994ص .112
2- Philip Barrett Holzapfel, “Yemen’s Transition Process: Between Fragmentation and
Transformation”, Peace works, by the United States Institute of Peace, First published ,
Washington, (March 2014).
 -3أان ال أأمن ابحلرب املقدسة اليت ابمسها ميوت اآلالف من اجل مصاحل اقتصادية أو زعامة ...اخل.
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إن العقد اليمنية على الطرف الذي أعلن الحرب باسم عاصفة الحزم 1و بموجب قرار مجلس األمن

رقم  2216من الرابع عشر من أفريل 2الذي أعطى الشرعية الدولية International legitimacy
بأغلبية  14دولة مع امتناع روسيا عن التصويت تركته يتكبد خسائر مالية معتبرة من جراء الحرب أو

االنتهاك غير المدروس  ،في فترة أين دول العالم تعلن عن سياسة تقشفية  Austerityلعلها تخرجها
من أزمة طال أمدها .

هذه األسباب التي ذكرنا جزءا منها فقط كانت عامال من العوامل المهمة في فرض الخناق على

دولة قطر ال نعرف بإسم أي شرعية كان هذا التصرف هل هو تحت مظلة مجلس األمن Security

 Councilأم بإيعاز من مجلس تعاون الخليج  Gulf Cooperation Councilحتى تضفى علية
الصبغة القانونية  ،وإن أردنا أن ننظر من زاوية أوسع  Sensus Latoوهو إشراك مجلس جامعة

ار أو استشارة أو حتى رأي  ،وإنما
الدول العربية League of Arab Statesفإننا ال نجد له قر ا
القرار كان من بعض الدول األعضاء مصحوبا ببعض الشروط لو اطلعت عليها تدرك أنها تعجيزية،
تحمل صبغة اإلخضاع والتجريد من اإلرادة السيادية  ،ومما زاد من قلق دول الحصار موافقة قطر

على إقامة قاعدة عسكرية تركية  ، 3Turkish military baseو هو في اعتقادي الذي أفاض

الكأس  ...عفوا المنطقة  ،ألن دولة قطر ربما ترى فيه المخرج أمام أي خطوات للتصعيد العسكري
عليها وما احتجاج دول الحصار على هذا إال لمصالح خفية ألن وجود قواعد أجنبية أمر كالسيكي في

المنطقة حيث أن جل دول الخليج لها قواعد عسكرية بناء على اتفاقية الدفاع المشترك Joint

 Defense Agreementالتي تضع شروطها األعراف الدولية و المواثيق  ،لكن المتوقع يقع

ويجعل الدموع تذرف في بعض المرات لفرحة التفاهم و التكامل ،لكنها تجعلني في بعض المرات
افقدها الن غير المتوقع وقع وهو فقدان قطر بسبب قلب موازين الحكم الذي أصبح يشكل خطر على

المنطقة وال اتنمنى أن يقع ألنه ليس ببعيد عن األذهان النزاع العراقي الكويتي Iraqi-Kuwaiti

 conflictالذي كانت بدايته خالف بسيط ثم انتهى بالغزو الذي أدي في ما بعد بالمنطقة الى ما

هي علية اليوم  ،إن احتمال التدخل العسكري السعودي في دولة قطر بموافقة الواليات المتحدة

األمريكية هو استدراج السعودية في مستنقع مثل ما استدرجت قبلها العراق والنتيجة واستفاليا

 Westphaliaجديدة للمنطقة ،التي يخضعونها في ما بعد ليس لطرق اكتساب التقليدية لإلقليم

 -1األمانة العامة جلامعة الدول العربية  :بيان قمة شرم الشيخ  29مارس .2015
 -2صدر قرار جملس األمن رقم  2216حول اليمن ،يف مخسة وعشرين مادة ،وبتأييد  14عضوا مبجلس األمن لصاحله وامتناع روسيا عند
التصويت ،انظر :األمم املتحدة  ،جملس األمن  :قرار رقم  ،2015/2216الذي اختذه يف اجللسة رقم ، 7426املنعقدة يف  14أبريل .2015
 -3لالطالع أكثر حول اجليش الرتكي وتنظيماته أنظر  :عزمي بشارة  :اجليش واحلكم عربيا إشكاليات نظرية ،جملة سياسات عربية ،دورية
حمكمة تعىن ابلعلوم السياسية والعالقات الدولية،العدد ،22سبتمرب.2016ص 9و.10
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 For traditional methodsمثل االستالء و الفتح ...الخ  ،وإنما الى الطرق الحديثة Modern

 methodsمثل االندماج أو االنقسام إلنشاء دول جديدة ولما ال تفكيكها الى عدة دول.1

إن اللقاء األخير في السعودية اظهر نوع من الندية بين الطرفين بهدف حماية المصلحة
االقتصادية على حساب المجلس الخليجي  ،هذا التصرف يعتبر تمردا ضد النموذج االقتصادي

التنموي الناجح  ،الذي أريد أن تكتب له شهادة الوفاة  death certificateموقعة من الراعي
الرسمي.

ومايمارى في أن السعودية حسب التحاليل االقتصادية وصلت الى أعلى مرحلة من زعامة في

المنطقة  ،فهل يجوز أن نشكك في التطور الكبير الذي تعرفه قطر وما يترتب من آثار ربما تؤدي إلى
ذوبان مجلس التعاون الخليجي في حالة خروجها منه .

إن فقـد الدول سيطرتهـا على ق ارراتها ،داخل المجلس تجعله اليتجسـد أكثر ويتمأسس  ،و تفعيله هو

استبعاد الق اررات الفردية و التصرفات االنفرادية  Unilateral actsو االبتعاد عن الخطاب

الالمسؤول  ،والذهاب الى خطاب جديد مقدس يعترف بالقيم اإلنسانية  Human valuesو التحرر
ويحميهما  ،إذ بدونها ال سبيـل إلى العولمة والمجتمع الكوني وطرق اإلعالم وبدونهما أيضا ال سبيل

إلى دمقرطة العولمة و دمقرطة السـوق.2
ثالثا  :استعمال القوة االقتصادية

إن فكرة استعمال القوة االقتصادية  Economic powerهي غزو الدول واالستيالء على مواردها

الطبيعية  ، Natural resourcesلهذا نجد الغرب "...حققوا التراكم الرأسمالي عندهم ويطالبون
اآلن بفتح األسواق  ...وفقا لقواعد حرية المنافسة  ، Freedom of competitionفالمنافسة ال
تكون شريفة إال إذا كانت بين أنداد متساوين والدول العربية و النامية ليست ندا ألحفاد البرتغاليين".3

لهذا لم يقم الميثاق األممي وغيره من تحديد مدلول لفظ القوة  ، ...وبالطبع يجب استبعاد القوة

البوليسية التي تستعملها الدولة داخل إقليمها  ،وقد اختلفت الدول في تحديد هذا المفهوم  ،فبينما كانت

الدول الرأسمالية الغربية ترى أن هذا المعنى يقتصر فقط على القوة المسلحة  ،هناك من الدول

االشتراكية ودول العالم الثالث تحاول توسيع مفهوم القوة ليشمل إلى جانب القوة المسلحة األشكال

األخرى مثل التهديدات والضغوط  Pressuresالسياسية واالقتصادية" .4

 -1بن عامر التونسي و عميمر نعيمة  :حماضرات يف القانون الدويل العام  ،لطلبة السنة الثانية ،كلية احلقوق جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية
، 2008اجلزائر ،ص .230/229
 - 2حيي حيياوي :املرجع السابق ص .52
 -3علي إبراهيم  :تقنيني هنب العامل الثالث ،دار النهضة العربية ،مصر ،1997،ص .329
 - 4هذه الفقرة اليت أوردهتا خاصة ابستعمال القوة اليت تضمنتها املادة /2فقرة  4بني املؤيدين لتضيق مفهومها وحصره يف القوة املسلحة والذين
يرفضون هذا احلصر والداعني إىل توسيعه ليشمل وسائل القصر األخرى السياسية واالقتصادية واليت أصبحت هذه األخرية سبب تغري مالمح
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"وبالتالي فان هذا المفهوم يصدق على كافة أنواع التدخل في شؤون الدول األخرى غير المشتمل
على استخدام القوة ،وهو  ...التعبير الذي ظهر أثناء المناقشات التي دارت في األمم المتحدة حول
تعريف العدوان ؛ ويعد العدوان االقتصادي  Economic aggressionأبرز مظاهر وصور

العدوان غير المسلح " .1

لكن في اعتقادي أن العولمة في الوقت الراهن أضفت مشروعية على التدخل االقتصادي

 Economic interventionوقننته في صور شراكة وإحاءات لدول العالم الثالث  ،من أجل إعادة
النظر في المنظومة القانونية لكل دولة ،ليتسنى لهم االندماج وفق قواعد قانونية حددتها الدول الغربية.
رابعا  :قطر و الحصار االقتصادي.

يعطي الميثاق الحق لمجلس األمن بأن يستخدم الحصار  the siegeبموجب نص المادة  42في

حالة وقوع تهديد أو إخالل بالسلم و األمن الدوليين أو وقوع عمل من أعمال العدوان 2فإن الحصار
االقتصادي هو منع حركة تدفق األموال و جميع البضائع من والي الدولة المحاصرة.

فالعولمة اليوم طورت الحصار فتحول من حصار أمني إلى حصار اقتصادي Economic

 blockadeو بالتالي التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما.

فالحظر كنوع من الجزاءات االقتصادية  Economic sanctionsحيث " تم تقنينه في دساتير

المنظمات الدولية وبحيث أنه بات ينصرف إلى قيام الجهة الفارضة بفرض حظر على التجارة بشكل
عام أو على واحد أو أكثر من جوانبها المختلفة على الدولة أو الدول المستهدفة بالعقوبة"3.

ومن هذا المنطلق أرى أن الحصار االقتصادي ذو وجهين في الممارسة االقتصادية الدولية تارة

يأخذ الوجه الشامل وتارة أخرى يكون بوجه خاص .

فالوجه الشامل أو العام يندرج فيه كل أنواع التجارة  All kinds of tradeفال يمكن أن تمر إلى

الدولة المحاصرة أي نوع من المنتجات بما فيها السلع الغذائية واألدوية ...الخ ؛ والمراد منه الضغط
النظام الدويل اجلديد املعومل أنظر أكثر األستاذ بوكرا إدريس  :مبدأ التدحل يف القانون الدويل املعاصر ،مؤسسة الوطنية للكتاب ،ط ،1990
اجلزائر، ،ص.124 123
 1ويدعم أنصار هذا الرأي وجهة نظرهم أبن بعض مشاريع تعريف العدوان اليت قدمت إىل جلنة تعريف العدوان قد اعتربت أن –إعالن احلرب-
لوحده يشكل إحدى صور العدوان مثال ذلك املشروع األول الذي تقدمت به دول عام  1968وهي اجلزائر سوراي
،مصر،قربص،الكونغو،غينيا،غاان،يوغسالفيا،اندونيسيا ،مدغشقر،السودان،أعندا أنظر أكثر إبراهيم الدراجي :جرمية العدوان ومدى املسؤولية
القانونية الدولية عنها ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األويل 2005 ،لبنان  ،ص .410-409
 2أستخدم ألول مرة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية يف  1808وقد كان يتخذ شكل معني وهو حجز السفن يف املوانئ أو املياه اإلقليمية أو
يف أعايل البحار و هذا من اجل إرغام الدولة املعينة على تصحيح اخلطأ لكن يف الوقت الراهن أصبح احلصار االقتصادي متطور خصوصا يف
عصر العوملة ،و منه استخدمته األمم املتحدة يف حاالت عديدة إلجبار احلكومات أو الدول ابلتزام ابلقواعد الدولية و منه مثال احلصار الذي
فرضه جملس األمن على العراق بعد احتياجه للكويت وذلك بقراره رقم  661يف  6أوت  1990والذي اثر أتثري على احلكومة العراقية و شعبها.
 3إبراهيم الدراجي  :املرجع السابق ،ص.660
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على شعب هذه الدولة من أجل تغير نظامه أو على األقل دفعه ليضغط عليه من أجل العدول عن
السياسة العدائية التي ينتهجها هذا األخير. 1

أما الوجه الثاني فهو محدد الوجهة حيث يقتصر على مواد معينة Limited to certain

 materialsتنطوي تحت دائرة الحظر كالمواد التي من شانها أن تزيد من قدراته العسكرية أو تساعده
على الصمود.2

وفي قضية الحال التي فرض فيها الحصار على دولة قطر تجعلنا ندرس الموضوع من زاوية مهمة

وهي أن الحصار أوال غير مقنن  The blockade is not regulatedوغير صادر ال عن

مجلس التعاون الخليجي وال مجلس جامعة الدول المكتوفة األيدي العربية و ال حتى قرار من مجلس

األمن كما أسلفنا أو حائز على أغلبية األعضاء  ،وبالتالي هو تصرف انفرادي صادر عن دولة
واحدة وأيدته مجموعة من دول بعضها في المجلس وأخرى خارجه  ،لكن الشئ المهم و الغائب عن

دول الحصار فإنه بموجب قرارها هذا قد حاصرت نفسها اقتصاديا  ،بمفهوم أخر أن هناك سلبيات
تعود على دول الحصار ،ألن تشابك المصالح االقتصادية والتجارية بين الدول الثالث و قطر في
مختلف المجاالت بما فيها االستثمارات المشتركة تجعل الخسارة األكبر هي فقد المصداقية والثقة

 Credibility and trustبينهم الن القاعدة االقتصادية في قانون االستثمار Investment Law
هي خاصية الثقة و الزمن مع الربح  ،3فالثقة تتغير مع الزمن لصالح أطراف أخرى  ،والزمن يجعلك

تعرف مع من تتعامل في المستقبل  ،أما الرابح فهي إيران بالدرجة األولي الن اقتصاد قطر سوف يجد

انفتاح أكثر من الجهة الشرقية باعتباره المنفذ الحدودي األوحد واألمن  ،هذا اقتصاديا أما سياسيا
فانهزام كل الدول العربية بما فيهم دول الحياد لعدم طرح مبادرة للسالم  ، Peace initiativeلكن

الصرع الخليجي وهي مصر القومية التي تنازلت على سيادتها في
ا
هناك طرف عربي وحيد رابح في

الجزيرتين تيران و صنافير  In Tiran and Sanafir islandsفي مدخل خليج العقب Gulf of

 Aqabaبالبحر األحمر في صمت رهيب مقابل مبلغ مالي من السعودية وتحويل زمام األمور
إلسرائيل .

 1يف سنة  1991أصدر جملس املن الدويل قرار رقم  713املتضمن حظر عام على توريد األسلحة جلميع األطرف املتناحرة يف يوغسالفيا
السابقة .
 2بتاريخ  1992أصدر جملس األمن القرار رقم  748املتضمن حظر بيع أي معدات عسكرية خاصة يف ما يتعلق ابلطريان .
;3 - Dominique carreau –et Patrick Julliard ; droit international économique; 4ieme édition
LGDJ; delta; Paris; 1998p405. voire aussi Patrick Julliard : de l'investissement, A.F.D.I, Paris,
1986p626-635.
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خامسا:الضغوط االقتصادية على قطر تحقيق نتيجة

تتجلى الضغوط االقتصادية  Economic pressuresفي صور عديدة نذكر منها تقديم

القروض Loansو المساعدات المالية المشروطة 1و هذا من شأنه أن يؤثر في الدولة المقترضة،
وقد يحدث و أن تتطور هذه الضغوط لغاية أن تصل إلى إنشاء جهاز مصرفي يراقب عملة هذه الدولة
أو التدخل عن طريق االستثمار في أراضيها.

وفي هذا المنظور "قال مندوب بوليفيا في اللجنة الخاصة المشكلة عام  1953أن العدوان

االقتصادي يخل جوهريا بثالثة مبادئ أساسية لألمم المتحدة هي مبدأ االستقالل السياسي The

 principle of political independence of the Stateللدول ،ومبدأ المساواة في السيادة
 ، And the principle of sovereign equalityومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

 ، The principle of non-interference in internal affairsثم أضاف قائال بأن

العدوان ليس فقط استخداما للقوة المسلحة ،فغالبا ما يكون الضغط االقتصادي كافيا للوصول إلى
النتائج التي يؤدي إليها العدوان العسكري ،ومثل هذا الضغط يعد مخالفة صريحة للمادتين /2فقرة 4

و 55من الميثاق" ، 2إذن قياسا على قضية الحالة عندما تم إدراج بند تلتزم قطر بأن تكون دولة
منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي وتفعيل اتفاق الرياض  Riyadh Agreementلعام 2013

واتفاق الرياض التكميلي لعام  ، 2014وكذا البند  10الذي يحث قطر بأن تدفع تعويضات Pay

 compensationلهذه الدول عن أي ضرر Damageأو ما تكبدته من مصاريف خالل السنوات
الماضية بسبب سياستها،والبند  12تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة األولى ومرة كل

ثالثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات  ،هذه البنون هي الضغط بعينه الذي اليقبل

من أعضاء هيئة األمم المتحدة بدون استثناء كونها تمس و تؤثر على االستقالل السياسي Political

 independenceلدولة قطر،إن المنطق القانوني يفرض علينا احترام السيادة وإن كانت في مرحلة

 - 1من بني املشاريع الكربى اليت استعمال فيها هذه السياسات لألخالقية –مشروع مارشال الذي تضمن قيام الوالايت املتحدة األمريكية مبنح
مساعدات اقتصادية على شكل سلع ...اخل هبدف مضاعفة نفوذها السياسي وابألخص املناطق اليت كانت خائفة أن متتد هلا الشيوعية  .أنظر
رايض الصمد :العالقات الدولية يف القرن العشرين جزء  ،02املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بريوت ،لبنان ،1983 ،ص  129وما بعدها.
 -2املادة /2فقرة  4ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل
السياسي ألية دولة أو على أي وجه أخر ال يتفق ومقاصد ( األمم املتحدة)  ،و املادة  55من الفصل التاسع يف التعاون الدويل واالقتصادي
واالجتماعي :رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سليمة ودية بني األمم مؤسسة على احرتام املبدأ الذي يقض
ابلتسوية يف احلقوق بني الشعوب وابن يكون لكل منها تقرير مصريها  ،تعمل األمم املتحدة على  :أ ) حتقيق مستوى اعلي للمعيشة وتوفري أسباب
االستخدام املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي ،ب) تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية

والصحية وما يتصل هبا  ،وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم ج) أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع
بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء  ،ومراعاة تلك احلقوق واحلرايت فعال .انظر  :بوكرا إدريس :املرجع السابق
ص379
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تقرير مصيرها  Self-determinationفما بال الدول المستقلة ذات السيادة ،إذن طرح مجموعة
دول المقاطعة يتعارض ومقاصد األمم المتحدة  ،أما ما يتعلق بالتعويضات فهي نوع من التخفيف على

ما تم فرضه على السعودية من عقوبات قانون جاستا  JASTAالن المبلغ الخيالي وفي ضل أزمة
اقتصادية جعلت الطرف المغلوب على أمره ال يستطيع سدها وبتالي إشراك طرف آخر تراه متمردا في

المنطقة بأن ينسب له جزء من الفعل حتى ال تتكبد التعويضات و عبئ اإلرهاب ودعمه لوحدها.
سادسا  :المقاطعة مصير قطر

و هي قيام الدولة أو مجموعة من الدول بوقف العالقات التجارية و االقتصادية بقصد القيام بعمل

أو االمتناع عن عمل ، 1وهذا ما حدث بالفعل حيث كانت ممارسات بعض الدول العربية المنتمية الى

مجلس تعاون الخليج وهم السعودية واإلمارات والبحرين وخارج هذا التكتل مصر القومية وبعض الدول

اآلخرى التي الحول وال قوة لها بأن يقاطعوا قطر  " ،إذن المقاطعة االقتصادية Economic

 boycottهي جزاء يفرض على الدولة المعتدية فإنه ينصرف إلى ذلك القرار الذي تدعو فيه األمم
المتحدة الدول األعضاء للقيام بعمل مشترك ضد الدولة المعتدية المستهدفة بهذا الجزاء من خالل

خطط متناغمة للعزل المتعمد غير العنيف كتعبير عن عدم الموافقة أو الرفض المنظم على-

تصرفات -الجهة المستهدفة بهذه المقاطعة لتتوقف عن ممارستها غير المقبولة ، "2.ولكن الذي يفهم

أن المقاطعة تكون بناء على ممارسات أو تصرفات  Practices or actionsقام بها الطرف أو
الدولة المعتدية و المستهدفة من هذا الجزاء العقابي  ،وعند التمحيص في الشروط التي تم اإلعالن

عنها جعلتنا نقف على أثارهم حتى نفهم المقاطعة منها على سبيل المثال ال الحصر من البند 04

الذي يحث على إغالق قناة الجزيرة  Al Jazeeraالمتهمة بإثارة االضطرابات في المنطقة ودعم
جماعة اإلخوان المسلمين  Muslim Brotherhoodوإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم الى قوائم

اإلرهاب التي أعلنت عنها الدول األربع والواليات المتحدة المنصوص عليها في البند  ، 07دون أن

نتغافل على البنود اآلخرى مثل  ،3 08،06،05إذن الفكرة واضحة جدا أن حرية اإلعالم media

 freedomالبد أن تكون مقيدة ألنها التخدم مصالح بعض الدول الخليجية هذا من جهة ومن جهة
ثانية اليوجد اعالم منافس يستطيع أن يكبح جماح قناة الجزيرة  ،أما القضية الثانية فهي ليست مصرية
 1سهيل حسني الفتالوي :املنازعات الدولية ،دار القادسية ،بغداد 1985 ،ص230
 2إبراهيم الدراجي :املرجع السابق ،ص .664
 -3بند  05إغالق كافة وسائل اإلعالم اليت تدعمها قطر بشكل مباشر أو غري مباشر ،بند  06وقف التدخل يف الشؤون الداخلية واخلارجية
للدول األربع وعدم جتنيس مواطنني اتبعني هلذه الدول وطرد من سبق أن جنستهم ،تسليم املطلوبني املتهمني بقضااي إرهاب واملوجودين على
األراضي القطرية ،بند  08قطع عالقات الدوحة مع مجاعة اإلخوان املسلمني وحزب هللا والقاعدة و“الدولة اإلسالمية“ ،وإدراجهم ككياانت
إرهابية وضمهم اىل قوائم اإلرهاب اليت أعلنت عنها الدول األربع والوالايت املتحدة ،تقدمي معلومات تفصيلية تتعلق ابملعارضني املوجودين على
األراضي القطرية وتلقوا دعماً منها والذين هم مواطنون اتبعون هلذه الدول األربع.
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فحسب الن القصد من هذا هو أن اإلخوان يشكلون الخطر وهو تيار إسالمي سني مناهض للفكر
الوهابي وبتالي اليخدم مصالح السعودية وانهزامه في مصر بإيعاز سعودي هو رسالة Message

الى كل الذين تسول لهم أنفسهم بأن يصلوا الى سدة الحكم في أي بلد ،لذا عجلت السعودية به حتى

يصنف كتنظيم إرهابي.

ومما تقدم ذكره أن المقاطعة االقتصادية هي جزاء تكرس في عصر العولمة يشكل خطورة لتشابك

العالقات االقتصادية القائمة على تعدد المصالح االقتصادية من جهة والمستمرة على أساس االحتياج

–التبعية -من جهة ثانية ؛ وما تحويه في طياتها على خطر أكبر من الحرب ألن أثارها تفوق ما

تخلفه الحروب بالواقع اإلنساني  Human realityهذا ما نالحظه في قطر وما سوف نالحظه
مستقبال حيث الحت بوادره في العالقات الدولية ضمن مفهوم العالم المعولم ،وما تتجه إليه الدول

الصناعية  Industrial countriesالكبرى عكس ما تروج له في نظامها الرأسمالي.1

وهذه المقاطعة هي اإلجراءات الرسمية التي تقوم بها الدولة من صميم عملها وهناك شكل أخر
للمقاطعة يحمل شكل شعبي داخل دولته سواء بصفة فردية أو جماعية ،والخطر في المقاطعة الشعبية

 Popular boycottالتي تحمل الخصوصية الجماعية خصوصا عندما ترتقي إلى مصاف

المنتجات الدولية ، 2وهنا بادر الى ذهني المقاطعة التي نادي بها الشيخ القرضاوي للمنتجات
الدنماركية في قضية الرسوم المسيئة للرسول صلى هللا عليه وسلم The issue of cartoons

 offensive to the Prophet peace be upon himلم تكن هناك استجابة الى هذا المطلب

بالقدر الكافي من بعض الدول العربية و حتى اإلسالمية خصوصا وأن المقاطعة االقتصادية كانت

بأسلوب حضاري في االحتجاج ،عكس ما تم من حيث االستجابة في القضية قطرية ألن المقاطعة
كانت سريعة ومستجابة  ،وإن كانت القضيتين مختلفتين األولي هي على سيد الخلق الرسول صلى هللا

عليه وسلم والثانية خاصة بدولة عربية مسلمة لكن الفكرة المراد منها هي األولي كانت باالحتجاج

الحضاري ضد دولة الدنمارك أما قطر دولة عربية مسلمة فالمقاطعة كانت عنيفة بين عشية وضحاها

من قبل أولياء األمور  ،تم بهذا القرار معاقبة شعب ال ذنب له مضربين عرض الحائط بقاعدة "وال
تزر وازرة وزر أخرى "3و قاعدة "ال ضرر وال ضرار" ،1كان الهدف من ورائها انتفاضة شعبية قطرية

 1يقول الرئيس األمريكي األسبق ... Wilson Woodrowليس احلرب ،بل شيء آخر أكثر هوال من احلرب ،طبقوا هذا العالج
االقتصادي السلمي الصامت القاتل ولن تعود هناك حاجة إىل القوة ،املقاطعة هي البديل عن احلربً
 - 2فتوى للشيخ القرضاوي  :ملقاطعة املنتجات الدمنركية وهذا يف قضية الرسومات الكركاترية املسيئة للرسول صلى هللا عليه وسلم  .وقبل طلب
املقاطعة ملنتوج كوك كوال.
 -3القرآن الكرمي  :سورة الزمر :اآلية.7
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ضد الدولة وبتالي فوضي داخلية لكن المكيدة انتهت عكس ذلك الن الشعب التفي مع حكومته لحماية
بلده .

أما الحالة العكسية بالنسبة للمنتجات القطرية وان كانت على قلتها فدعمت بمنتجات دول آخرى

صديقة لقطر لتغطية العجز إن وجد لكن المشكل الكبير في منتجات الدول المقاطعة فإن الكمية التي

كانت تصدرها للدولة الجارة أصبح غير مرحب بها وبالتالي أصبح تصريفها يشكل صعوبة على

االقتصاد الوطني لهذه الدول.

سابعا  :مصر...ع (و) المصلحة االقتصادية

القاعدة اليوجد صديق دائم وال عدوا دائم إنما المصلحة االقتصادية هي الدائمة There is no

permanent friend and no permanent enemy but economic interest is

 ، permanentمن هذا المنطلق يتضح حال العالقات الدولية بين األشقاء العرب  ،إن المتأمل اليوم
في الواقع الدولي و خصوصا العربي يالحظ أن هناك دوال التحترم القانون الدولي

Do not

 respect international lawوإن كانت تظهر بمظهر االحترام لكن الحقيقة عكس ذلك ،

خصوصا عندما يتعلق الموضوع بحقوق اإلنسان  Human rightsفي قضية التنمية البشرية أو
األمن الدولي  International Securityفي باب توفير االستقرار والسالم  ،فإنه يضرب بهذه

المبادئ عرض الحائط إذا كانت هناك مصلحة اقتصادية .

إن المصلحة االقتصادية تجسدت في هذه الفترة بالذات بقطع العالقات مع دولة قطر هو من أجل

إبعاد النظر عن التصرفات التي وقعت بين دولة مصر القومية و المملكة السعودية مع إسرائيل

موضوعها جزيرتى تيران  Tiran Islandو صنافير  ، Sanafir Islandالتي تتقاسمها معهم
األردن وفلسطين.2

حيث هناك من فقهاء العرب من أفتى بأن القانون الدولي ال يعرف الملكية لكنه يفرق بين السيادة

واإلدارة  ،كما اليوجد مفهوم وضع اليد أو تقادم  ،رغم أن الجزيرتين ضمن الحدود المصرية لمدة 67
عاما  ،وأن الخرائط  Mapsو الوثائق  documentsتؤكد أن الجزيرتين للسعودية ،وان هذه األخيرة
لم تتنازل وهي حريصة على استعادتها ويؤيد الفكرة في ذات الموضوع آخرون بأن هناك وثائق تاريخية

موجودة لدى األمم المتحدة أودعتهما المملكة بطلب رسمي موجه للملك فاروق  King Faroukعام

 1950تحت الحماية المصرية 3بسبب ظروف الحروب  Conditions of warالتي كانت في

 -1ويف بعض رواايته :ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم .ويف بعضها  :ال ضرر وال ضرار ،من ضار ضره هللا ،ومن شاق شق هللا عليه.وهذه الرواايت
توضح مدلول احلديث ومعناه ،وهو ما أخذ منه الفقهاء قاعدة :إزالة الضرر ،أو الضرر يزال .قال الواليت يف شرح أصول املذهب-مذهب مالك-
 ،مالك بن أنس  :ت 179ه  :املوطأ  ،وهو كتاب املذهب األول ،وقد مجع فيه بني الفقه واحلديث.
 -2انظر صالح الدابغ  :السيادة العربية على خليج العقبة ومضيق تريان  ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ،بريوت .1967
 -3يف  1950/12/28هو اتريخ تنازل السعودية على اجلزيرتني تريان والصنافري اىل مصر اليت مبوجبها متت املراقبة ومنع إسرائيل من املرور.
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المنطقة ،انطالقا من هذه التداعيات بأن اإلقليم يخضع لسيادة دولة السعودية فإن الممارسة الفعلية

 Actual practiceلدولة مصر والتي كانت عالنية وبطريقة سلمية وبصورة مستمر لفترة من الزمن
أعطتها صفة وضع اليد وهي التقادم المكسب  Acquisitive prescriptionالذي تعتبر تطبيقاته

نادرة  ،لكن حالة الموافقة الضمنية أو اإلذعان  Acquiescenceو االعتراف Recognition

وإغالق الحجة  Estopelتدعم بطريقة أو بأخرى اكتساب األقاليم  ،منها قضية الحال الواقعة في

خليج العقبة الذي يبلغ طوله حوالي  100ميل وعرضه بين  3و  14ميل ومدخله من الحافة الشرقية
للسعودية الى الحافة الغربية لمصر ب 9أميال وتعتبر جزيرة تيران هي األهم من حيث المساحة

بطول  7أميال وعرض  5أميال و األهمية بحكم قربها الى مدخل الخليج  ،حيث تقسمه الى قسمين ،
فالقسم الغربي هو المدخل الرئيسي للخليج ألنه األوسع في حدود  4أميال وفيه ممران صالحان

للمالحة والذي يساعد على المالحة هو الممر األقرب الى سيناء  ،أما القسم الشرقي والمحاذي لشبه
الجزيرة العربية "السعودية " غير صالح للمالحة إطالقا.1

إن األهمية اإلستراتيجية لجزيرة تيران  Tiran Islandبحكم أنها تقع في مدخل خليج العقبة ،

ممر استراتيجيا  ،وقع عليه التنازل في هذه الفترة بالذات تجعلنا نتسأل على أكثر من
وبالتالي تعتبر ا

صعيد كون أوال الطلب ليس سعوديا هدفه حماية إسرائيل أمنيا  ،إن قمة "بيروت" لبنان Lebanon
وما تبنته من مبادئ السالم  Principles of Peaceالتي طرحتها السعودية سنة  22002والمتمثلة
في أن الصراع العربي اإلسرائيلي انتهي الى غير رجعة  ،وفي اعتقادي أن المرحلة ما بعد السالم هي

حماية إسرائيل امنيا واقتصاديا  ، Protect Israel's security and economicوأن تحويل

الجزيرتين وخصوصا تيران هو من أجل إعادة ترسيم الحدود البحرية Maritime demarcation

من جديد وبطبيعة الحال تحول السيادة في المياه البحرية من سيادة مصرية الى سيادة دولية يكون

لدولة إسرائيل حق مرور البرئ right of way3بدون دفع أموال وإتاوات ،وهذا هو الحظ األسوأ
 -1خنلة عيسي :خليج العقبة ومضايق تريان وصنافري وحكمها يف القانون الدويل  ،منشورات اهليئة العربية العليا لفلسطني  ،بريوت .1968
 -2مبادرة بريوت للسالم هي مبادرة اقرتحها العاهل السعودي امللك عبد هللا بن عبد العزيز ،والذي كان وليا للعهد آنذاك ،خالل مؤمتر
قمة جامعة الدول العربية اليت انعقدت يف بريوت يف مارس  .2002تدعو املبادرة لتطبيع العالقات مع إسرائيل مقابل االنسحاب اإلسرائيلي
الكامل من األراضي العربية اليت احتلتها منذ حرب عام  .1967وقد حظيت إبمجاع عريب خالل القمة،
بناء على قرار رقم  242الذي أصدره جملس األمن الدويل ملنظمة األمم املتحدة يف  22نوفمرب  1976وجاء تعبريا عن اخللل اخلطري يف ميزان القوى
يف الصراع العريب اإلسرائيلي ،وهو الذي ال شك كان نتيجة اهلزمية اليت مين هبا العرب يف احلرب العربية اإلسرائيلية الثالثة سنة ،1967انظر
أكثر بنود مبادرة السالم العربية اجلزيرة ،اتريخ الولوج  2يونيو  ،2012وانظر كذلك املوسوعة السياسة ،اجمللد الرابع ،ص  ،773وانظر تقدمي
عصمت عبد اجمليد  :املراجعة جورج طعمة  ،قرار األمم املتحدة والصراع العريب اإلسرائيلي  ، 1984-1948 ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،
بريوت  ،لبنان.1993،
 -3تنص املادة ( )18من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة  1982معىن املرور الربيء أبن املرور يعين املالحة خالل البحر اإلقليمي
لغرض اجتياز هذا البحر دون دخول املياه الداخلية أو التوقف يف مرسى أو يف مرفق مينائي يقع خارج املياه= =الداخلية  ،أو التوجه إىل املياه
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لمصر...ع القومية  ،أما عامل الزمن الذي تم اختياره خصوصا في الوقت الراهن هو حتى تتوجه
األنظار الى الحصار على قطر المتزامن مع التنازل و المراد منه أن يكون ال حدث.

أما النقطة الثانية التي تساعدنا على التحليل نوعا ما وفهم المراد من التنازل في هذه الفترة وحتى

نعطي الحق للفكرة التي ندافع عنها وهي لماذا السعودية لم تطالبها من قبل وأين كانت السعودية يوم

كان هناك احتالل  occupationللجزيرتين من قبل الكيان الصهيوني يوم وقوع العدوان الثالثي
 Triple aggressionعلى مصر في عام  1956أين احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران
والصنافير.

إن خليج العقبة خليج عربي من حيث السيادة والموقع والمصير وال عالقة إلسرائيل فيه وأن

األعراف الدولية وأحكامها تحدد المركز القانوني بحكم الممارسة منذ آالف السنين وان التواجد العثماني

 Ottomanيثبت ذلك الى أن عاد حق السيادة بعد االنفصال عن األتراك.

إن صفة مضيق دولي التسقط على خليج العقبة لعدم توفر الشروط وهي أن المضيق يجب أن

يكون موصل بين بحرين عامين  ،وأن يكون العرف الدولي قد تواتر على استعماله في المالحة

الدولية ، 1وفي قضية الحال أن المضيق إذا لم يكن دولي فإنه يراد منه أن تكون إسرائيل شريكة فعالة
فيه  ،وهذا ما تم فعال وفق اتفاقية السالم الضائع وهي معاهدة الصلح التي وقعتها مصر مع إسرائيل
نزعت الحق من مصر وأعطت الشرعية لوجود إسرائيل.

وحتى تكتمل السيادة على البحر األحمر وبعد ما انقضى عامان منذ أن شرعت السعودية واإلمارات

وبعض الدول العربية في شن حرب على اليمن وفق نمط تقليدي  ،وهو اللجوء الى القوة العسكرية كما

أسلفت الحتالل إقليم بطريقة عدوانية عليه  Aggressive Warخارج الشرعية الدولية وبإيعاز من
الواليات المتحدة األمريكية كاعتداء صارخ على القواعد اآلمرة  Jus cogensبالمادة /2ف 4من

الميثاق األمم المتحدة فان اإلمارات العربية حققت مبتغاها بإقامة قاعدة عسكرية  Military baseفي

اليمن في جزيرة ميون اليمنية  Miyoun Island, Yemenقرب باب المندب ،مع قاعدة في ميناء
عصب بإريتريا ، Port of Assab Eritrea2مثلما أقر البرلمان الصومال  Somaliaبأغلبية

على إقامة قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة شمال غرب البالد The city of Berbera,

 north-west of the countryالتي تتميز بميناء استراتيجي مهم يقع على ممر بحري يربط ما
الداخلية أو منها أو التوقف يف أحد هذه املراسي أو املرافق املينائية أو مغادرته .ويكون املرور بريئا مادام أنه ال يضر بسلم الدولة الشاطئية أو
حبسن نظامها أو أبمنها .
1-H Caminos : le regime des detroits dans la convention des nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer,RCDI,1987,V9,p246.
-2األمن والدفاع العريب :قاعدة عسكرية امارتية على حبر األمحر لضمان امن اخلليج ، new @ sdarabia .con،بريوت لبنان
.2017/07/10
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بين قناة السويس والبحر األحمر والمحيط الهندي 1ومنه السيطرة الكاملة على البحر األحمر لحماية

إسرائيل أمنيا ،ولم يبق لها بعد سوى أن تحقق الخطة التوسعية وهي أن قطاع غزة Gaza strip
شريط جغرافي ضيق يحتاج لتوسيعه على حساب سيناء  ، Sinaiوسوف تصبح هذه األرض في

سيناء دولة فلسطينية يطلق عليها اسم غزة الكبرى منزوعة السالح، 2وعلية إذا تحقق هذا المشروع فإننا
نقول تحققت الرؤية اإلسرائيلية في المنطقة من النيل إلى الفرات  ،ويبقى لنا أن نتساءل عن ما حققته

مصر من هذه التنازالت  ،مجرد البقاء في السلطة و تصنيف التنظيمات الفلسطينية و اإلخوان

كحركات إرهابية .
الخاتمة:

يتصاعد الضغط على قطر و البنود مازالت على حالها خصوصا تلك المتعلقة باإلخوان المسلمون

و عالقاتها التجارية واالقتصادية مع إيران ،و الوسيط في حيرة من أمره وما بقي إال التمديد سيد
َطيعوا َّ ِ
ِ
الموقف لكن الحل في قوله تعالى " :يا أَي َّ ِ
ول َوأُولِي األ َْم ِر ِم ْن ُك ْم
يعوا َّ
ُّها الذ َ
ّللاَ َوأَط ُ
آمُنوا أ ُ
الرُس َ
َ َ
ين َ
ِ
َفِإن تنازعتم ِفي شي ٍء َفرُّدوه ِإَلى َّ ِ
ِ ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأ ِْويال
ول ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َن ِب َّ
اَّلل َواْل َي ْو ِم اآلخ ِر َذل َك َخ ْيٌر َوأ ْ
َ ْ ُ ُ
ْ ََ َ ْ ُ ْ
ّللا َو َّ ُ
 "3حتى ال يكون هناك جدل في األمر من إيجاد حل لألزمة الخليجية ،وإلى توحيد الرؤية والموقف ،
البد من التمعن في قوله تعالى" :واعتَ ِ
ّللاِ َعَل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنتُ ْم
ّللاِ َج ِميعاً َوَال تََف َّرُقوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة َّ
ص ُموا ِب َحْب ِل َّ
َ ْ
4
أَعد َّ
ص َب ْحتُ ْم ِبِن ْع َمِت ِه ِإ ْخ َواناً "  ،إن آلية حل النزاعات  ،هي عبر الحوار السلمي،
اء َفأَل َ
ف َب ْي َن ُقُلوبِ ُك ْم َفأَ ْ
َْ ً
مع تفعيل هيكلة االتحاد و إصالحه  ،واالبتعاد عن النعرات الطائفية والدينية و التوجه الى المستقبل
الواعد القائم على االستثمار والمنافسة المشروعة  ،وليس الكمائن و المصائد ألن عدم الثقة بين

األطراف تجعل المنطقة منطقة نفور وهروب المستثمر وليست منطقة اجتذاب.

إن دول الخليج لهم من اإلمكانيات االستثمارية التي تزخر بها المنطقة  ،ما يجعلها تفرض على

الغرب بصفة عامة وإسرائيل بصفة خاصة عدم ربط أي تعامل معا  ،حتى تلتزم إسرائيل بإنهاء
 -1القاعدة العسكرية االمارتية يف أرض الصومام،جملة األخبار االلكرتونية  ،العدد  ،3103لسنة online@al- .2017
 akhbar.comأخر حتديث االثنني  2017/07/10على الساعة 10.39
2 - Jonathan Cook : The Greater Gaza Plan: Is Israel Trying to Force Palestinians into the
Sinai , September 30, 2014, Advertising ,News & Opinion About Palestine, Israel & the
United States, Mondoweiss Reports " According to the editors, Mondoweiss is " " a news
website devoted to covering American foreign policy in the Middle East, chiefly from a
progressive Jewish perspective" .

 -3القرآن الكرمي  :سورة النساء اآلية .59
 -4القرآن الكرمي:سورة آل عمران  ،اآلية. 103
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احتاللها لدولة فلسطين المحتلة لحدود  1967مع عاصمتها القدس الشرقية ، East Jerusalem

وإن كان خطاب الرئيس الفلسطيني عكس ما تؤمن به بعض األطراف األخرى في مسألة قيام الدولتين
الفلسطينية والكيان الصهيوني حيث أكد في اللقاء اإلفريقي  African meetingأنه يتطلع إلى دعم
من أجل تغيير واقع االحتالل ،وذلك باستخدام الوسائل السلمية  ، Peaceful meansواللجوء
للهيئات الدولية ،من أجل تطبيق حل الدولتين ،وأضاف قائال إننا نسعى إلى بناء الجسور مع إسرائيل

وفق ق اررات الشرعية الدولية  ، Resolutions of international legitimacyوأردف قائال إن
حل قضية فلسطين  ...من شأنه أن يساهم في نزع ذرائع المجموعات اإلرهابية في المناطق ؛ وهذا

يعتبر من أولويات العالقات األمريكية القطرية اليوم لهذا وقعت بعض دول الحصار في ورطة بتحملهم

قانون جاستا  JASTAلوحدهم دون قطر.

تغير سياسيا في المنطقة خصوصا في
ا
إن تراجع حجم االستثمارات في الوقت الحالي فرض

العشرية األخيرة  ،إال ما كان منه أسياسيا أو ضروريا  ،رغم أن االستثمار في الطاقة Investment

 in energyموجود بنسبة كبيرة و متفاوتة في بعض الدول العربية مثل قطر،الكويت ،سلطنة عمان
،السعودية  ،اإلمارات ...،الخ.

لهذا يجب وضع الفرق بين االستثمار  Investmentوإمكانية االستثمار Possibility of

 investmentاألولي يكون فيها االستثمار مقيدا بعدد من العوامل منها تحديد درجة المخاطر

 Degree of riskوالثاني يكون فيها االستثمار غير مقيد Investment is unrestricted
واضح ومفهوم .

إن اللحظة التي مرت بها األزمة النفطية  The oil crisisفي اآلونة األخيرة هي التي أحيت

الماضي الذي يحمل في طياته خلفية تاريخية لألزمة النفطية في السنوات الغابرة ،مما أدى إلى تغيير

معالم السياسة النفطية وجعلها في صالح الدول المستهلكة  ، Consuming countriesوهذا ما

ترك بعض الدول  -إمارة  -مثل إمارة دبي اللجوء أو البحث عن استثمارات غير مشروعة من تبييض

لألموال  ، Bleaching of fundsالى استقطاب الفساد Corruption 1لقوله تعالي " َوَي ْس َع ْو َن
ِِ
ِ
ِفي ْاأل َْر ِ
ين  "2عن طريق أموال ليبيا المهربة و أموال الفلسطينيين...الخ
ض َف َس ًادا َو َّ
ّللاُ َال ُيح ُّب اْل ُمْفسد َ
و تلك األعمال المخالفة لقواعد القانون الدولي  ،بإضافة الى تحولها من إمارة تجارية واقتصادية الى

إمارة عسكرية وهذا العمل اليسمن و ال يغني من جوع الن المعادلة في نظري هي من يريد أن يكون
توجه بلده عسكري يجب أن يكون من صانعي األسلحة .

 -1أنظر أكثر  :علي بقشيش ،الطاهر زديك  :الفساد بني النظرية واملمارسة  ،املفهوم  ،األسباب  ،التجليات وطرق املعاجلة  ،مداخلة يف
ملتقي الوطين األول حول اآلليات القانونية ملكافحة الفساد املنعقد يومي  /03/02ديسمرب  2008جامعة قاصدي مرابح ورقلة اجلزائر.
 -2القرآن الكرمي  :سورة املائدة  ،اآلية .64
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إذن هناك معالم للبيئة الخليجية اليوم من جراء المقاطعة وهي :

أن مقاطعة قطر هي إثبات بأن الواليات المتحدة األمريكية حضارة في المنطقة  ،وبتالي ال فرق

بين االتحاد من عدمه  ،فالمقاطعة هي جزء من مشروع الغربي األمريكي  ،وهي إعادة النظر في

جغرافية الدول العربية في إطار واستفاليا سياسية و اقتصادية جديدة  ،إذن المقاطعة هي اجاد نوع من

عدم االستقرار في المنطقة العربية لنهب ثرواتها  ،ومنه المقاطعة هي النزاعات في المنطقة هي

الالحوار بين الدول الخليج  ،هي التحول من التنمية االقتصادية الى اإلنفاق العسكري  ،و في هذا
اإلطار ولتجاوز المحنة البد من نبذ الخالف و الجلوس على طاولة الحوار وتوحيد وجهات النظر في

إطار مسؤول  ،قائم على التعاون في جميع الجوانب ،بتوحيد الرؤية أوال وتطبيقها على أرض الواقع
ثانيا  ،مع تفعيل مجلس تعاون الخليج و جامعة الدول العربية  ،لطمس مشروع الكيان اإلسرائيلي بأية

وسيلة .
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املراجع
أوال  :املصادر
 -1القرآن الكرمي .
 -2مالك بن أنس  :ت 179ه  :املوطأ  ،شرح أصول املذهب.

اثنيا  :الكتب
 -1إدريس العلوي العبدالوي :العوملة واهلوية ،مطبوعات أكادميية املغرب ،ندوة،املغرب1998،
 -10عصمت عبد اجمليد  :املراجعة جورج طعمة  ،قرار األمم املتحدة والصراع العريب اإلسرائيلي  ، 1984-1948 ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية  ،بريوت  ،لبنان.1993،
 -2حيي حيياوي :العوملة أية عوملة ،دار إفريقيا الشرق ،املغرب.1999 ،
 -3بن عامر التونسي و عميمر نعيمة  :حماضرات يف القانون الدويل العام  ،لطلبة السنة الثانية ،كلية احلقوق جامعة اجلزائر ،السنة
اجلامعية ،اجلزائر2008 ،
 -4بوكرا إدريس  :مبدأ التدحل يف القانون الدويل املعاصر ،مؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.1990 ،
 -5أكثر إبراهيم الدراجي :جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األويل ،لبنان . 2005 ،
 -6رايض الصمد :العالقات الدولية يف القرن العشرين جزء  ،02املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بريوت ،لبنان.1983 ،
 -7سهيل حسني الفتالوي :املنازعات الدولية ،دار القادسية ،بغداد. 1985 ،
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الفشل الدواليت و تعاظم مصادر جرمية تبييض األموال يف اجلوار االقليمي للجزائر

الفشل الدوالتي و تعاظم مصادر جريمة تبييض األموال في الجوار االقليمي للجزائر
The states failure and the Boom of the money laundering crime sources in the Algeria regional neighbourhood

محفوظ رسول.د
3جامعة الجزائر
mahfoud_89@yahoo.fr
:امللخص ابللغة العربية
 وما ميكن أن تشكله من خماطر،هتدف هذه الدراسة اىل اخلوض يف مفهوم جرمية تبييض األموال واملراحل اليت ميكن أن تتبعها
 وهتدف الدراسة أيضا اىل. وكذا سياسية وأمنية، وذلك مبا تطرحه من خماطر اقتصادية واجتماعية،متنوعة على أمن الدول
 زايدة عن هذا الوقوف على تنامي مصادر تبييض األموال يف. طرقه وكذا مصادره،الوقوف على واقع تبييض األموال يف اجلزائر
 وذلك من خالل الرتكيز على جرمية االجتار يف،)اجلزائر واجلوار االقليمي الناتج عن الفشل الدواليت االقليمي(ليبيا ومايل
. وما له من عالقة بتمويل االرهاب،املخدرات وهتريب السالح
. التهديدات غري التقليدية، األمن الوطين اجلزائري، جرمية تبييض األموال، الفشل الدواليت:الكلمات املفتاحية

Abstract
This study aims to talk about the money laundering crime concept, and the stages that
can be followed in the first, in addition to the diverse risks it poses to the national security
of States: the economic, societal, political and security risks.
The study also aims to identify the reality of money laundering crime in Algeria
regarding its methods and sources. In addition to this, we can see the increasingly growing
sources of money laundering in Algeria and in other neighbouring countries, such as Libya
and Mali, whose security situation is gradually deteriorating year after year. Throughout,
focusing on drug trafficking and arms smuggling crimes, and their relationships in terms
of terrorism financing.
Keywords: State failure, Money laundering crime, Algerian national security, nontraditional threat.
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مقدمة:
يحظى موضوع تبييض أو غسيل األموال( )Money Launderingبأهمية متعاظمة في العالقات
الدولية عموما والدراسات األمنية الدولية على وجه التخصيص ،فتبييض األموال باعتباره عمال اجراميا
يستهدف إخفاء المصدر غير القانوني لألموال المتحصل عليها -كما يقول هنري دي بالزاك( Honeré
" )De Balzacوراء كل ثروة عظيمة جريمة" -يمثل قيمة كبرى لدى األفراد والدول ،لما له من
تأثيرات سلبية في االستقرار السياسي واألمني ،وكذا السكينة االجتماعية واألداء االقتصادي للدول.
ولقد أصبحت العملية االجرامية لتبييض األموال أكثر تعقيدا وتوسعا ،فلم تقتصر على الطابع
المحلي الخاص بمجتمعات وأفراد وأعضاء منظمات المافيا فقط ،بل غدت ظاهرة عالمية تتخطى
الحدود عبر الوطنية على ضوء تطور مسير العولمة ،وتطور الحرفية المهنية ألعضاء منظمات
جريمة تبييض األموال.
تمس صميم األمن الوطني للدول ،لما لها من تأثيرات خطيرة
والحقيقة ّ
أن جريمة تبييض األموال ّ

وموجعة ،يضيق أو يتسع نطاقها بحسب جسامة الفعل اإلجرامي وخطورته .حيث غدا من الصعب

التسليم بوجود أمن وطني مطلق مع تطور التهديدات األمنية المرتبطة بجريمة تبييض األموال في
البيئة األمنية الوطنية-االقليمية-والدولية .فهناك مخاطر ذات طابع اقتصادي؛ من حيث تأثير هذه
الجريمة على المتغيرات االقتصادية الكلية ،والمتغيرات النقدية ،وكذا األسواق المختلفة وتأثيرات أخرى.
وثانيها ذات طابع اجتماعي؛ من حيث تنامي معدالت الجريمة واختالل التوازنات داخل البناء الطبقي
االجتماعي ،وتراجع القيم والثوابت الوطنية ،وما يليه من آفات اجتماعية متنوعة ...وثالثها ذات طابع
سياسي؛ من حيث تغلغل جماعات تبييض األموال في النظام السياسي ،وما يعنيه من هيمنة على
صناعة الق اررات السياسية واالضرار بديمقراطية وشفافية البلد ،وكذا التأثير على مصداقية وسمعة
الدولة على مستوى المجتمع الدولي .ورابعها ذات طابع أمني؛ من حيث مخاطر هذه الجريمة على
األمن واالستقرار االجتماعي ،وكذا التوازن الداخلي ،عبر اثارة الفتن والنزاعات العرقية والمذهبية .وكذا
لما لهذه الجريمة من ارتباط بأشكال الجريمة األخرى ،وتمويل لإلرهاب والعمليات االرهابية.
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د.حمفوظ رسول

مشكلة الدراسة:
تشهد الجزائر تحديات أمنية موجعة ألمنها الوطني ،حيث أنها ال تشذ عما يجري في البيئة األمنية
الدولية ،ذلك أنها تواجه تناميا للتهد يدات األمنية االقليمية؛ الناتجة عن الفشل الدوالتي االقليمي في
ليبيا ومالي وما رافقه من تنامي ألشكال الجريمة المنظمة عبر وطنية ،وكذا فروع التنظيمات االرهابية.
حيث شكلت هذه العوامل المناخ الخصب لتعاظم مختلف أشكال الجريمة المنظمة ،وتحديدا جريمة
تبييض األموال؛ الناتجة عن عمليات االتجار بالمخدرات والتهريب على ضوء انهيار النظام األمني
االقليمي ،وتهريب السالح المتطور من ليبيا ومالي ،وعمليات االختطاف واحتجاز الرهائن ...كل هذه
المصادر المختلفة في جمع المال والحصول على الثروة تستدعي من أعضاء جماعات تبييض األموال
اعادة تدويرها لغرض اخفاء المصدر غير القانوني لهذه األموال ،وهو ما يشكل تحديا حقيقيا على
األمن الوطني الجزائري وعبر عديد المستويات؛ االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية ،وخاصة األمنية.
وعلى هذا األساس نطرح التساؤل التالي:
كيف ساهم الفشل الدوالتي االقليمي في تنامي مصادر جريمة تبييض األموال؟ وما مدى خطورتها
على األمن الوطني الجزائري في ظل تنامي التحديات األمنية االقليمية؟.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في كونه يرتبط بأحد القضايا األمنية الموجعة لصناع السياسات األمنية في
الجزائر ودول خارجها القريب ،بما جعله يشكل تحديا وهاجسا أمنيا كبي ار في بناء تصورات األمن
الوطني ،كما تكن أهمية البحث في كونه يشكل أحد المواضيع األمنية الراهنة التي ترتبط ارتباطا وثيقا
مع باقي القطاعات األمنية :االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والقانونية ،واألمنية .فضال عن
ارتباط هذا الموضوع بمستويات تحليلية وطنية وفوق وطنية تتجاوز الحدود الوطنية للدولة الواحدة.
سيما مع ذلك الفشل الدوالتي االقليمي الذي تشهده منطقة الساحل االفريقي ،بما جعلها مناخا خصبا
مشجعا على تنامي مصادر جريمة تبييض األموال.
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د.حمفوظ رسول

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث الى تحقيق جملة من األهداف العامة :لعل أهمها الوقوف على واقع جريمة تبييض
األموال في الجزائر على اعتبار أنها جريمة يصعب الكشف عنها ،ناهيك عن محاولة الوقوف على
أهم القضايا والمصادر المشجعة على تنامي جريمة تبييض األموال في الجوار االقليمي للجزائر الناتج
عن انهيار النظام األمني لدول االقليم ،فضال عن كشف تلك المخاطر الممكنة والمحتملة لعمليات
تبييض األموال في الجزائر على المستويات المختلفة.
فرضيات البحث:
تنطلق هذه الدراسة من افتراض عام مفاده ان هناك عالقة قوية بين واقع تبييض األموال في
الجزائر ومستوى التراجع األمني في الجوار االقليمي للجزائر ،فكلما زادت حاالت الفشل الدوالتي
االقليمي وانهيار النظام األمني االقليمي ،كلما زادت حاالت وفرص تبييض األموال في الجزائر .وكلما
زادت فرص انجاز متطلبات األمن االقليمي في الجوار الجزائري ،كلما أدى الى تراجع فرص وحاالت
تبييض األموال في الجزائر.
المنطلقات المنهجية للبحث:
تتلخص منهجية هذا البحث في اعتمادها على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تقديم
صورة عامة لمشهد التهديدات األمنية في منطقة الساحل االفريقي وصور تبييض األموال في الواقع
الجزائري ،فضال عن تحليل هذه الوقائع وكشف عالقاتها السببية واالرتباطية بينها ،كما يعتمد هذا
البحث على المقاربة القانونية التي يمكن من خاللها وضع جريمة تبييض األموال في اطارها القانوني
الوطني وفوق الوطني ،ناهيك عن مقاربة األمن الموسع من خالل الخوض في تلك األبعاد األمنية
للجريمة :اقتصادية ،وسياسية ،واجتماعية ،وأمنية  ،..اضافة الى مقاربة األمن االقليمي على افتراض
ان اف ارزات هذه الجريمة تتخطى الحدود القومية للدولة نحو الفضاء االقليمي والكوني.
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د.حمفوظ رسول

تصميم البحث:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة على تساؤل البحث -بعد ابراز اإلطار المنهجي -وفق التصميم
التالي:
المحور األول :مفهوم جريمة تبييض األموال
المحور الثاني :مخاطر جريمة تبييض األموال
المحور الثالث :الوضع العام لتبييض األموال في الجزائر على ضوء التحديات االقليمية :مصادره
ومخاطره
خالصة واستنتاجات
المحور األول :مفهوم جريمة تبييض األموال
أوال :تعريف مفهوم تبييض األموال :بداية ينبغي االشارة الى أنه ال يوجد تعريف جامع مانع شامل
لمفهوم جريمة تبييض األموال ،ذلك أنه يوجد في أدبيات الفكر االقتصادي والقانوني العالمي مجموعة
من التعريفات لجريمة تبييض األموال ،انقسمت بين مضيق وموسع للمفهوم؛ فالتعريف الضيق لمفهوم
جريمة تبييض األموال يقتصر على األموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات وجريمة تمويل
االرهاب فقط دون الجرائم األخرى .بينما تذهب فئة التعريفات الموسعة للمفهوم الى جعل تبييض
األموال يشمل جميع األموال القذرة الناتجة عن جميع جرائم األعمال غير المشروعة ،وليس فقط تلك
الناتجة عن تجارة المخدرات أو تمويل االرهاب.

1

وتعرف جريمة تبييض األموال على أنها تغيير شكل المال من حالة ألخرى ،وتوظيفه أو تحويله
ونقله مع العلم أنه مستمد من نشاط اجرامي ،أو من فعل يعد مساهمة في مثل هذا النشاط ،وذلك

 -1عياد عبد العزيز ،تبييض األموال والقوانني واالجراءات املتعلقة ابلوقاية منها ومكافحتها يف اجلزائر(اجلزائر :دار اخللدونية،)2007،ص

ص.19.20.
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بغرض اخفاء أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع ،أو مساومة أي شخص متورط في ارتكاب النشاط
االجرامي لتجنب النتائج القانونية لعمله.

1

وتعرف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
 ،1988جريمة تبييض األموال من خالل التطرق الى أهم مظاهرها :والتي حصرتها في كونها عملية
تحويل األموال ونقلها مع العلم أنها مستمدة من جريمة انتاج المخدرات ،ووضعها أو استخدامها أو
تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأية وجه كان .أو السمسرة فيها أو ارسالها
بطرق العبور أو نقلها أو استردادها أو تصديرها أو االشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف اخفاء أو
تمويه المصدر غير المشروع لألموال ،بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجرائم على
االفالت من العقاب.

2

ويتضح هكذا ،ان هذه االتفاقية ربطت بين عملية تبييض األموال وجرائم

المخدرات ،وذلك كون ان الحديث عن هذه الجريمة في بداية االمر ارتبط بجريمة االتجار في
المخد ارت.
وربطت أيضا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود عام  2000بين جريمة
تبييض األموال وأشكال الجريمة المنظمة من خالل الحث على محاربتها ،بحيث ذكرت هذه االتفاقية
أهم تدابير مكافحة جريمة تبييض االموال؛ من خالل وضع نظام للرقابة واالشراف على المؤسسات
المالية وغير المالية ،وتعزيز التعاون بين مختلف األجهزة الرقابية الوطنية وفوق وطنية.
وجاء مؤتمر وزراء الداخلية العرب لعام  ،1994مؤكدا في اتفاقيته على تجريم انتاج أو صناعة
أو زراعة أو ادارة أو تمويل أي مخدرات أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو تبادلها أو نقلها أو االتجار
فيها بصورة من غير األحوال المرخص بها ،أو وضع معدات أو مواد مع العلم أنها ستستخدم من أجل
زراعة أو انتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.

 -1نبيل صقر وقمراوي عز الدين ،اجلرمية املنظمة ،التهريب واملخدرات تبييض األموال يف التشريع اجلزائري(اجلزائر :دار
اهلدى،)2008،ص.127.

 -2الطيف عائشة ،ظاهرة غسيل األموال وأثرها على اقتصادايت دول العامل العريب :دراسة حالة اجلزائر ،رسالة ماجستري( ختصص مالية ونقود،

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،)2007 ،ص.90.
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

202

د.حمفوظ رسول

الفشل الدواليت و تعاظم مصادر جرمية تبييض األموال يف اجلوار االقليمي للجزائر

وتعرف هيئة الجمارك األمريكية مفهوم جريمة تبييض األموال على أنه العملية التي يتم بمقتضاها
نقل أو تحويل األموال المشتبه في كونها محصلة من مصدر غير مشروع ،أو من نشاط اجرامي أو
مزج األموال المشبوهة بأموال نظيفة ،وذلك بهدف التعتيم أو اخفاء حقيقة طبيعة مصدر األموال.

1

بينما يعرف المجلس األوروبي جريمة تبييض األموال على أنها تغيير شكل المال من حالة ألخرى،
وتوظيفه أو تحويله ونقله مع العلم أنه مستمد من نشاط اجرامي ،أو من فعل يعد مساهمة في مثل هذا
النشاط ،وذلك بغرض اخفاء أو تمويه حقيقة أصله غير المشروع ،أو مساومة أي شخص متورط في
ارتكاب النشاط االجرامي لتجنب النتائج القانونية لعمله.

2

وهكذا أمكننا تعريف جريمة تبييض األموال على أنها مجموعة العمليات المتداخلة والمعقدة إلخفاء
مصدر األموال غير المشروعة ،وادخالها ضمن الدورة المالية االقتصادية ،لتظهر هذه األموال في
صورة أموال ناتجة عن مصدر غير مشروع.
ولقد حددت الجزائر األفعال التي تشكل جريمة تبييض األموال حسب المادة ( )389مكرر من
قانون العقوبات والتي تفيد في فقرتها األولى أنه يعتبر تبييضا لألموال*عند:
أ -تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدة اجرامية بغرض اخفاء أو تمويه المصادر
غير المشروعة لتلك الممتلكات ،أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأت
منها هذه الممتلكات على االفالت من اآلثار القانونية لفعله.
ب -اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو
حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ،مع علم الفاعل أنها عائدات اجرامية.
ج -اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل
عائدات اجرامية.

 -1مسر فايز امساعيل ،تبييض األموال :دراسة مقارنة( منشورات زين احلقوقية ،ط ،)2011 ،2ص.35

 -2نبيل صقر وقمراوي عز الدين ،اجلرمية املنظمة ،التهريب واملخدرات تبييض األموال يف التشريع اجلزائري(اجلزائر :دار

اهلدى،)2008،ص.127.
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د -المشاركة ف ي ارتكاب أي من الجرائم المقرر وفقا لهذه المادة ،أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها
ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وابداء المشورة.

1

وهكذا يمكن القول أنه من حيث موضوع هذه الجريمة فإن تبييض األموال هو فن توظيف الوسائل
المشروعة في ذاتها :من مصرفية خصوصا واقتصادية على وجه العموم ،لتأمين حصاد واخفاء
المحصالت غير المشروعة إلحدى الجرائم .أما من حيث غايتها؛ فهي تستهدف ضخ األموال غير
النظيفة (كأموال االتجار بالمخدرات والسرقات الكبرى  )..وذلك في األنشطة االقتصادية واالستثمارية
المشروعة سواء على المستوى الوطني أو غير الوطني على نحو يكسبها صفة المشروعية في نهاية
المطاف .وهكذا تتخلص هذه األموال من مصدرها األصلي غير النظيف لتعود الى وسط اقتصادي
طبيعي ومشروع .كما أنها تعد من حيث طبيعتها جريمة تابعة من ناحية وقابلة للتدويل من ناحية
أخرى؛ بمعنى أنها تقتضي وقوع جريمة أصلية سابقة عليها ،وهنا ينصب نشاط تبييض األموال بالتالي
على األموال والمتحصالت الناتجة عن هذه الجريمة األصلية .ويعني أنها جريمة قابلة للتدويل من أنه
غالبا ما تقع هذه الجريمة األصلية على اقليم دولة ما بينما يتوزع نشاط تبييض األموال على أقاليم
دولة أو دول أخرى ،وهكذا تتبعثر األركان المكونة للجريمة عبر الحدود الوطنية للدول.

2

والحقيقة يمكن القول أن هناك قاسما مشتركا يجمع سائر هذه التعريفات السابقة مفاده محاولة
اضفاء الشرعية على المال غير الشرعي بهدف اظهاره في صورة أموال مشروعة.
ثانيا :التطور التاريخي لتبييض األموال:
تمحورت بداية االنشغال الفكري لجريمة تبييض األموال حول المصدر األولي لهذه الجريم أال وهو
جريمة تهريب المخدرات كمصدر هام لجريمة تبييض األموال -وتمثل راهنا -نسبة االتجار بالمخدرات
والمؤثرات مقدار  %40 -30من حجم أموال تبييض األموال .ليتطور هذا التفكير نحو العناية
بمصدر قلق آخر وهو جريمة تمويل االرهاب خاصة بعد أحداث  ،2001/09/11وما تاله من ارتباط
بين أشكال الجريمة المنظمة والتنظيمات االرهابية وتمويل االرهاب.

3

 -1اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،رائسة اجلمهورية ،األمانة العامة للحكومة ،قانون العقوابت :املادة  389مكرر( ،)2009ص.110.
 -2مسر فايز امساعيل ،مرجع سابق ،ص.38.

- Denis Cox, Hand Book of Anti Money Laundering (2014), p.9.
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ويعد مفهوم جريمة تبييض األموال مفهوما حديثا؛ حيث هناك من أرجعه الى عملية غسل األموال
الناتجة عن تجارة المخدرات في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث ظهرت جريمة تبييض األموال أول
مرة عام  1920في الواليات المتحدة األمريكية ،أين لجأت عصابات المافيا الى حيلة انشاء غساالت
لغسيل المالبس؛ التي كانت تعمل بالفئات المالية الصغيرة المتحصلة من هذا الغسيل ،وفي آخر اليوم
يقومون بإضافة-الى أرباح المغسلة -جزءا من أموال تجارة المخدرات ،ليتم بذلك تنظيفها ،دون أن
يرتاب أحد في أمر تلك المبالغ الكبيرة التي كانوا يجمعونها .وهناك من أرجعها الى أول استخدام
صريح لمصطلح غسل األموال في الواليات المتحدة األمريكية عام  1931أثناء سير اجراءات محاكمة
ألفونس كابوني المعروف بآل كابوني بتهمة التهرب الضريبي.1
وقامت القوات النازية األلمانية في أكبر عملية لتبييض األموال أثناء الحرب العالمية الثانية بأخذ
أرصدة الذهب لعشر دول أوروبية وأودعته في البنوك السويسرية بأسماء أشخاص من النظام النازي
األلماني ،ما دفع بالواليات المتحدة الى طلب رفع السرية المصرفية للبنوك السويسرية ،حتى يتم
الكشف عن هذه األموال .والحقيقة أن عبارة أو مفهوم تبييض األموال لم يبرز بوضوح إال مع مطلع
السبعينات من القرن العشرين على إثر فضيحة واترغيت  watergateبالواليات المتحدة األمريكية في
عام  ، 1973حيث ظهرت الدعوة آنذاك الى أهمية تتبع مسارات عائدات أموال هذه الفضيحة ،بهدف
التعرف على مرتكبيها والمتورطين فيها ،وهكذا أصبح المصطلح يستخدم بصفة رسمية في النظام
القضائي منذ عام  1982كقضية قانونية 2.كما غدا منذ ذلك الحين ذا انتشار واسع ومقبول.

3

واستدعى بالمجتمع الدولي مع شيوع جريمة تبييض األموال الى العمل على مواجهة الظاهرة من
خالل مشروع عالمي ،أين تم انشاء مؤسسة عالمية أطلق عليها اسم فريق العمل المالي لمكافحة
غسيل األموال ( Financial Action Task Force )FAFTوالتي جرى انشاؤها في اطار قمة
الدول األوروبية المنعقدة عام  ،1989وتتواجد أمانتها في باريس .وقامت هذه اللجنة بإصدار أربعون
( )40توصية خاصة بإجراءات مكافحة غسل األموال ،والتي تضمنت األحكام األساسية التفاقية األمم
المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
 -1مسر فايز امساعيل ،مرجع سابق،ص.36.

 -2ليندا بن طالب ،غسل االموال وعالقته مبكافحة االرهاب :دراسة مقارنة(االسكندرية  :الدار اجلامعية اجلديدة،)2011،ص.25.
 -3نبيل صقر وقمراوي عز الدين ،مرجع سابق ،ص.129.
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وتعد جريمة تبييض األموال -حسب البعض -ثالث أكبر صناعة عالمية .حيث قدر حجم جريمة
تبييض األموال عام  2009بنحو  3.74ترليون دوالر ،ونحو  5.2ترليون دوالر عام  .2013أي ما
يعادل نحو 5الى  %7من الناتج االجمالي لالقتصاد العالمي .وتعد الواليات المتحدة من أوائل الدول
التي تعاني من غسيل أموال تجارة المخدرات والتي تقدر قيمتها بحوالي  283مليار دوالر .كما يقدر
حجم عمليات غسيل األموال في روسيا بنحو  100مليار دوالر  ،وفي ايطاليا بنحو  52مليار دوالر،
والمانيا بنحو  24.4مليار دوالر .وتجدر االشارة الى أن  %25من أنشطة غسيل األموال تحدث في
أسواق المال العالمية .وتعد تجارة المخدرات المصدر األساس لها بنسبة غالبا تقدر بين ،%40-30
يليها نشاط التهريب بمختلف أشكاله بنسبة .%20

1

ثالثا :مراحل عملية تبييض األموال :تجري عملية تبييض األموال وفق طريقتين اثنتين :هما غسيل
األموال المصرفي ،وغسيل األموال غير المصرفي أو العيني (والذي ال يجري عبر العمليات
المصرفية ،وإنما عبر-مثال -شراء العقارات .)..وتمر عملية غسيل األموال المصرفية عموما عبر
ثالث مراحل مترابطة؛ وهي مرحلة االيداع ومرحلة التمويه ومرحلة االدماج .وتهدف هذه المراحل في
مجملها الى اخفاء المصدر الجرمي للعائدات غير المشروعة ودفعها لالمتزاج واالندماج في هياكل
وآليات االقتصاد المشروع.
 -1االحالل أو التوظيف :ويعني استثمار األموال الناتجة من أنشطة غير مشروعة في صورة أنشطة
مشروعة 2.ويتم في هذه المرحلة ادخال األموال القذرة التي تم تحصيلها من جرائم االتجار بالمخدرات
أو السالح أو أي صورة من صور الجريمة الدولية المنظمة الى الجهاز المصرفي دون لفت األنظار،
ليتم بعدها نقل هذه األموال الى خارج البلد عبر مختلف صور التحويل المصرفي.

 -1عبد هللا عزت بركات "،ظاهرة غسيل األموال وآاثرها االقتصادية واالجتماعية على املستوى العاملي "،جملة اقتصادايت مشال افريقيا ،ع4.
(الشلف :جامعة حسيبة بن بوعلي) ص.220.

 -2حممود حممد ايقوت ،جرائم غسل األموال بني االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية دراسة مقارنة(االسكندرية :دار الفكر

اجلامعي،)2012،ص.30.
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الفشل الدواليت و تعاظم مصادر جرمية تبييض األموال يف اجلوار االقليمي للجزائر

وقد تتعدى عملية االحالل من مجرد االيداع المصرفي في البنوك الى شراء مؤسسات مالية أو
تجارية أو شراء أسهم وسبائك ذهبية ..والشيء المهم في هذه المرحلة هو أن يتم تغير شكل المال غير
الشرعي.

1

 -2مرحلة التغطية(التمويه) وتهدف هذه المرحلة الى اخفاء عالقة األموال القذرة بعد دخولها في
النظام المصرفي عن مصادرها غير المشروعة من خالل القيام بالعديد من العمليات المالية المتتالية
والمعقدة ،ممزوجة بعمليات مالية قانونية ومشروعة مماثلة .بمعنى يتم التمويه على طبيعة هذه األموال
عن طريق اجراء العديد من التحويالت الداخلية أو الخارجية بغرض ايجاد عديد المراحل التي يصعب
معها الوصول الى المصدر غير المشروع لألموال 2.ويستهدف من هذه المرحلة تضليل الجهات
األمنية والرقابية والقضائية عن المصدر غير المشروع لألموال القذرة.
 -3مرحلة الدمج أو االندماج وتعد المرحلة األخيرة من مراحل تبييض األموال غير المشروعة ،ويتم
فيها تنظيف األموال القذرة عن طريق دمجها في عمليات وأنشطة اقتصادية مشروعة .بمعنى أنه يعاد
ضخ األموال المغسولة في االقتصاد مرة أخرى ،فتبدو هذه األموال غير المشروعة كأنها متولدة من
أعمال مشروعة ،وتكتسب تبعا لذلك مظه ار قانونيا؛ ومن أساليب هذه المرحلة -مثال -شراء العقارات
التي يمكن استخدامها إلعادة ضخ األموال المغسولة في المجاالت االقتصادية المشروعة.

3

وال شك أن هذه المراحل تقع جميعا ضمن نطاق الجريمة المنظمة والتي من أهم خصائصها
التخطيط واالحتراف ،فضال عن أنها عملية معقدة في اجراءاتها ولها القدرة على التوظيف واالبتزاز.
المحور الثاني :مخاطر جريمة تبييض األموال
تتعدى مخاطر جريمة تبييض األموال الحدود الوطنية للدول ،مثلما تتعدى عديد القطاعات
والتجليات ،وتتمثل أهم كبرى مخاطر جريمة تبييض األموال في التجليات التالية:

 -1نبيل صقر وقمراوي عز الدين ،مرجع سابق،ص.138.
 -2حممود حممد ايقوت ،مرجع سابق ،ص.31.

 -3نبيل صقر وقمراوي عز الدين ،املرجع نفسه ،ص.140.
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أوال المخاطر االقتصادية :تؤثر جريمة غسيل األموال تأثي ار بالغا على اقتصاديات الدول ،ذلك أن كل
ما له عالقة بحركة رؤوس األموال ألي دولة يرتبط مباشرة باالقتصاد ،لذلك فال عجب أن نجد
موضوع تبييض األموال محط اهتمام الدول ،خاصة تلك النقاشات التي تعقدها الدول الثمانية الكبرى.
وتتجلى المخاطر االقتصادية لجريمة تبييض األموال فيما يلي:
 انخفاض الدخل الوطني :حيث تؤدي جريمة تبييض األموال الى هروب األموال نحو خارج الدولة،ما يعني خسارة االنتاج إلحدى أهم عناصره وهو رأس المال ،مما ينعكس على الدخل الوطني
باالنخفاض .بمعنى يصاب االقتصاد الوطني للدولة -نتيجة تهريب األموال الى خارج الدولة -بنزيف
حاد سببه االستقطاع من الدخل الوطني الى االقتصاديات الخارجية ،حيث يتم فيها استثمار هذه
األموال التي حرم منها االقتصاد األصلي 1.وال تقتصر جريمة تبييض األموال في التأثير على الدخل
الوطني فقط ،بل تمتد لتشمل أيضا التأثير السلبي على توزيع الدخل الوطني .فهذه الدخول غير
المشروعة التي تجري عليها عمليات الغسيل في الخارج ستعود مرة أخرى الى الداخل ،مما يعني تحول
الدخول من فئات منتجة تحصل على دخول مشروعة الى فئات غير منتجة تحصل على دخول غير
مشروعة .األمر الذي يؤدي بالتالي الى الحد من قدرة السياسة المالية للدولة على اعادة توزيع الدخل
الوطني بشكل يحفظ التوازن واالستقرار االجتماعي ،فيحصل نوع من التوزيع العشوائي للدخل الوطني
مما يصاحبه فجوة بين الطبقات االجتماعية وتآكل الطبقة الوسطى .فضال عن زيادة الفجوة بين الدخل
الوطني الرسمي والدخل الحقيقي ،كون تبييض األموال يجري في االقتصاد الخفي.
 انخفاض معدالت االدخار :يعتبر تبييض األموال دربا من دروب الفساد االداري واالقتصادي ،لذلكفإن تأثيره على معدالت االدخار تظهر بدرجة ملموسة في كثير من الدول النامية التي توصف بالدول
الرخوة  Soft Stateكما سماها االقتصادي ميردال ( ،)Myrdallوالتي تشيع فيها الرشاوي والتهرب
الضريبي وفساد األجهزة االدارية.
 ارتفاع معدل التضخم :تؤدي ظاهرة غسيل األموال الى وجود مداخيل كبيرة لدى غاسلي األموالدون أن يقابلها زيادة في انتاج السلع والخدمات ،مما يؤدي الى زيادة المستوى العام لألسعار أو حدوث
تضخم الى جانب الطلب الكلي في المجتمع مصحوبا بتدهور القوة الشرائية للنقود.
 -1ليندا بن طالب ،مرجع سابق،ص.50.
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 تدهور قيمة العملة الوطنية :ويظهر ذلك جليا من خالل تحويل األموال الى خارج الدولة إلجراءعمليات الغسل عليها ،وهو ما يؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية ،فتجريم تهريب األموال من دولة
ألخرى يؤدي الى زيادة الطلب على الصرف والعمالت األجنبية من خالل فتح أرصدة إليداع تلك
األموال في البنوك والمصارف المالية قصد استثمارها في الخارج .وبالتالي تنخفض قيمة العملة
المحلية مقابل العمالت األجنبية.

1

 تشويه المنافسة وفساد مناخ االستثمار :تؤدي عملية تبييض األموال الى تشويه المنافسة داخلالقطاع المالي ،وتبقي بصورة مصطنعة على نشاط بعض المؤسسات المالية الضعيفة التي تتأثر
بإغراءات المبيضين والمنظمات المافيوية ،مما يؤدي الى تحويل هذه المؤسسات الى محل لتبييض
األموال ،وتقوم بمنافسة المؤسسات المالية األخرى بطريقة مشروعة .وينصب اهتمام غاسلي األموال
في ايجاد الغطاء لنشاطاتهم عبر عمليات التوظيف التي تسمح بشرعنة أموالهم ،وهو ما يفسد مناخ
االستثمار ،ذلك أن ادخال المال غير المشروع في الدورة المالية يؤدي الى اخفاء مصدر هذه األموال.
ثانيا المخاطر االجتماعية :تؤثر جريمة تبييض األموال على المجتمعات من حيث ارتباطها بالفساد
والجرائم االجتماعية وحدوث خلل في التوازن االجتماعي 2،ومن أهم هذه اآلثار نذكر:
 زيادة معدالت الجريمة :ذلك أن تبييض األموال يتطلب وجود مافيا وعصابات يصطدم عملها معالجهاز األمني والقانوني ،وهو ما يدفع الى زيادة معدالت الجريمة.
 تفشي الفساد في المجتمع :وذلك بسبب نظام الرشاوي لتمرير المعامالت المشبوهة ،وما يصاحبهمن خلل في البنيان االجتماعي الناتج عن طغيان فكرة قيمة المال.
 يؤدي التفاوت في توزيع الموارد بين أفراد المجتمع الى اختالل الهيكل االجتماعي وتزايد حدةمشكلة الفقر وتدني مستويات المعيشة للغالبية العظمى من المجتمع ،وهو ما يزيد الهوة بين
الطبقات االجتماعية.
ثالثا :المخاطر السياسية واألمنية :تعد جريمة تبييض األموال عمال غير مشروع يؤدي الى تكدس
الثروة في يد طبقة معينة .وهو ما يطرح عديد المخاطر السياسية وحتى األمنية تتجلى فيما يلي:
 -1ليندا بن طالب ،مرجع سابق ،ص.51.

 -2أمحد حممود خليل ،اجلرمية املنظمة  :االرهاب وغسل االموال(االسكندرية :دار اهلناء،)2009،ص.255.
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 يؤدي تبييض األموال الى توجه نحو تمويل المنظمات االجرامية وتمويل الجماعات االرهابية ،بلأن هناك عالقة وثيقة بين تبييض األموال وتمويل االرهاب وأشكال الجريمة المنظمة .فال عجب من
تطور فعل ونشاط الجماعات االرهابية نحو القيام بأعمال الجريمة المنظمة -كالتهريب واحتجاز
الرهائن -لغرض تمويل نشاطات أعماله االرهابية ،وهو ما يؤدي الى تبييض األموال في الوقت نفسه.
 السيطرة على النظام السياسي :إن الثروات والدخول غير الشرعية والنجاح في اخفائها وتمويهمصدرها واضفاء المشروعية عليها في اطار عمليات تبييض األموال يؤدي الى جعل أصحاب هذه
الثروات والمداخيل مصدر قوة وسطوة وسيطرة على النظام السياسي ،فضال عن احتماالت فرض
قوانينهم وارادتهم على المجتمع كله ،وربما يصلون حتى الى مناصب سامية في المنظومة السياسية،
كونه يمتلكون األموال الالزمة لتمويل حمالتهم وشراء الذمم وأصوات الناخبين.
 اختراق وافساد بعض هياكل الحكومات :تمكن األموال التي يجنيها مبيضو األموال من أرباح طائلةوثروات مادية وغير مادية من اختراق وافساد هياكل بعض الحكومات.
 تمويل النزاعات الدينية والعرقية :حيث يقوم المبيضون ببت الخالفات الداخلية واشعال الفتن الدينيةوالعرقية ،ويعمدون الى تمويلها بالسالح والمساعدات وغيرها بواسطة األموال القذرة ،وبالتالي زعزعة
االستقرار األمني ،بما يخلق مناخا خصبا لنشاط هذه العصابات االجرامية ،والترويج لمصادر الجريمة
األصلية كتجارة المخدرات واالتجار غير المشروع في السالح.

1

 زيادة النفقات األمنية :ان نجاح العصابات االجرامية في غسيلها لألموال القذرة وتمويلها لإلرهاب،ومختلف اآلثار السلبية من استمرار ألشكال الجريمة المنظمة ،كل ذلك يؤدي بالدول الى ان تزيد من
ميزانيتها ونفقاتها األمنية على حساب القطاعات األخرى ،نظ ار النتشار جريمة تبييض األموال
ومصادرها ،وبالتالي تضطر الدول الى زيادة النفقات األمنية لمواجهة الظاهرة.
 زعزعة االستقرار السياسي واألمني وحدوث انقالبات سياسية في كثير من البلدان ،خاصة الناميةمنها ،وذلك بالنظر الى استخدام األموال القذرة والمبيضة في امداد دول ومناطق النزاع بما يلزمها من

 -1عياد عبد العزيز ،مرجع سابق ،ص.34.
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مال وشراء السالح لزعزعة أمنها الداخلي ،وبالتالي السيطرة على ثرواتها ،وهنا تظهر عالقة
الجاسوسية والعمل االستخباراتي مع جريمة تبييض األموال.

المحور الثالث :الوضع العام لتبييض األموال في الجزائر على ضوء التحديات االقليمية :مصادره
ومخاطره
أوال الوضع العام لغسيل األموال في الجزائر :تسجل الجزائر وجود عدد من الجرائم التي يمكن
استغالل متحصالتها في جرائم تبييض األموال ،فالمتأمل في الواقع الجزائري تأمال بسيطا ،ليجد حقيقة
مفادها وجود بعض الجرائم االقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد ،والتهريب واالتجار غير المشروع في
المخدرات والمؤثرات العقلية ،وكذا تهريب السالح ،واألخطر من ذلك نشاط ارهابي متنامي ترجع جذوره
الى عشرية تسعينات القرن العشرين .وهذا انما يدل على وجود مخاطر مرتبطة ارتباطا وثيقا بتبييض
األموال في الجزائر وجوارها االقليمي.
وتنتهج جريمة تبييض األموال في الجزائر أسلوبين بارزين؛ أولهما أساليب بسيطة ،وثانيهما أساليب
معقدة:
األساليب البسيطة :وهي أساليب يلجأ اليها عادة األشخاص ذوي المعرفة المحدودة ،ويفتقرون الى
الخبرة في المجال المالي ،ويفضلون الدخول في مشاريع بسيطة .وتعد المتاجرة في العقارات والمشاريع
التجارية احدى أهم طرقها.
األساليب المعقدة :وهي أساليب يلجأ اليها المجرمون المحترفون ،خاصة عندما تكون كمية األموال
المراد تبييضها كبيرة ،وعادة ما تتم بمساهمة متخصصين في التجارة والمالية ،حيث تتم عن طريق
تهريب رؤوس األموال نحو الدول اآلمنة قضائيا وجبائيا(مناطق األفشور) ،فضال عن االستثمار في
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المشاريع االستثمارية المتاحة خاصة ذات أنظمة التشجيع والمساعدة( دعم تشغيل الشباب ،دعم
وتطوير االستثمار ،)..بغرض الحصول على قروض بنكية يتم تسديدها عن طريق األموال الملوثة.

1

والحقيقة أن الحديث بلغة األرقام عن واقع تبييض األموال في الجزائر يبقى نسبيا نوعا ما ،نظ ار
لعدم توفر أرقام كافية حول هذه الجريمة -وهو ما أكده فريق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا في التقييم المشترك األول الذي أجراه عن مكافحة غسيل األموال وتمويل
االرهاب في الجزائر عام  .-2010غير أنه يمكن أن نستقرئ بعض األرقام التي قدمتها خلية معالجة
االستعالم المالي حول حاالت جريمة تبييض األموال في الجزائر كما يوضحه الجدول التالي:
الشكل( )01جدول يبين معطيات احصائية عن جريمة تبييض األموال في الجزائر في الفترة -2005
.2012
Nombre de Déclarations de Nombre de Rapports

Année

soupçon
/

11

2005

/

36

2006

/

66

2007

/

135

2008

/

328

2009

2219

1083

2010

394

1576

2011

108

1373

2012

Source: République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des
Finances, Cellule de traitement du Renseignement Financier, Rapport
d’activites(2012),p.11.
 -1جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ،تقرير التقييم املشرتك  :مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب
ابجلزائر(1ديسمرب ،)2010ص ص.18،19.
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د.حمفوظ رسول

ويتضح من خالل الجدول المبين أعاله تطور حاالت شبهة تبييض األموال ،فاألرقام الموضحة
في الجدول ال تدل على جريمة حقيقية لتبييض األموال وإنما عن عدد حاالت اإلخطار بالشبهة التي
تلقتها خلية معالجة االستعالم المالي .وهذه الشبهات في منحنى تصاعدي وهو ما يدل على وجود
مناخ لتبييض األموال في الجزائر ،رغم أن خلية معالجة االستعالم المالي تؤكد أنه تم تحويل
سبعة( )07ملفات فقط الى المحاكم :حيث تم تحويل اثنان ( )02منها عام  ،2007واثنان( )02عام
 ،2011وثالثة( )03عام  1.2012وتبقى هذه األرقام المقدمة تعبر الى حد ما عن واقع جريمة
تبييض األموال في الجزائر ،غير أنه ينبغي االشارة الى أنه ناد ار ما يتم اكتشاف هذه الجرائم نظ ار
لتشابكها وتعقدها والتقنيات الهائلة التي تنتهجها.
ثانيا :تنامي مصادر غسيل األموال في الجزائر على ضوء الفشل الدوالتي االقليمي
 -1كبرى مصادر غسيل األموال في الجزائر :تتمثل المصادر األصلية لغسيل األموال في الجزائر
حسب ما يمكن مالحظته وحسب درجة خطورة الفعل االجرامي في تجارة المخدرات ،وتهريب
السالح ،والتهرب الضريبى واالقتصاد الخفي يمكن ذكرها على النحو التالي:
تجارة المخدرات :تعد تجارة المخدرات من األنشطة المدرة لعائدات مالية كبيرة ،حيث تصل غالبا على
المستوى العالمي الى نسبة تتراوح بين  %40-30من مصادر األموال المغسولة .والحقيقة غدت هذه
الظاهرة مهددا حقيقيا للمجتمع الجزائري ،نظ ار لتنامي حجمها إن على مستوى التهريب ،االستهالك أو
التجارة خاصة بعد األزمة األمنية لتسعينات القرن العشرين .حيث تم عام  2015احصاء 17.729
قضية تهريب لمختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية ،وتوقيف  23.531شخصا متورطا ،أي
بنسبة زيادة قدرها  %66.60مقارنة مع عام  2014أين تم احصاء  9.407متورط 2.وعن كميات
القنب الهندي المحجوزة خالل الفترة  ،2015-2003فقد عرفت ارتفاعا كبي ار خالل هذه الفترة ،حيث
فاقت  620طن خالل الفترة  ،2015-2003ويزداد هذا الرقم بنسبة سنوية مقدارها  ،%25مع العلم

- République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des Finances, Cellule de

1

traitement du Renseignement Financier, Rapport d’activités(2012),p.12.

 -2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،وزارة العدل ،الديوان الوطين ملكافحة املخدرات وادماهنا ،نشاطات مكافحة املخدرات واالدمان
عليها،2015،ص.04.
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الفشل الدواليت و تعاظم مصادر جرمية تبييض األموال يف اجلوار االقليمي للجزائر

أن المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي فقط في المغرب تقدر بنحو  57ألف هكتار ،وهو ما
يجعلها تحتل المراتب األولى عالميا في الترويج للمخد ارت.
االقتصاد الخفي والتهرب الضريبي :تشير تقديرات االقتصاد الخفي في الجزائر الى نحو يعادل 20
الى  %30من حجم الناتج الداخلي الخام ،ويقدر حجم األموال المتداولة داخل هذا القطاع بنحو 08
مليار دوالر .كما يشير المجلس االقتصادي واالجتماعي الى أن هناك نحو  200ألف تاجر و700
سوق ينشط خارج القانون ،وهو ما يكلف الدولة خسائر مالية معتبرة.

1

تجارة السالح غير الشرعي :والتي تعد من أهم مصادر تمويل االرهاب ،حيث نجد بالرجوع الى
االحصائيات الواردة في هذا الصدد أنه تم تسجيل بين الفترة  2011-2009نحو  1357قضية
متاجرة غير شرعية بالسالح ،واسترجاع بين سنتي  2010-2009أكثر من  500سالح متطور.

2

والحقيقة ان هذا التنامي لمصادر جريمة تبييض األموال سيساهم في خلق مناخ لعمليات تبييض
األموال ،وخاصة تمويل االرهاب بما يرهن األمن الوطني الجزائري .حيث توجد عالقة مباشرة بين
تمويل االرهاب وتبييض األموال ،ذلك أن نتائج أعمال االرهاب من األموال القذرة تكون مصد ار
الرتكاب عمليات تبييض األموال ،والتي تعود بعد ذلك لتمويل الجماعات االرهابية للقيام بنشاطات
ارهابية مرة أخرى.
 -2الفشل الدوالتي االقليمي وصعود مصادر تبييض األموال في الجوار االقليمي للجزائر
شهدت دول الجوار االقليمي للجزائر تنامي حاد لمختلف الجرائم التي يمكن اعتبارها جريمة أصلية
تؤدي الى تنامي جريمة تابعة هي جريمة تبييض األموال ،وما يمكن أن تشكله من مخاطر على واقع
األمن القومي الجزائري .ويعزى هذا التنامي الى انهيار النظام األمني االقليمي الناتج عن الفشل
الدوالتي في ليبيا ومالي؛ ويشير مفهوم الفشل الدوالتي الى حالة من اإلخفاق الوظيفي تعانيه الدولة،
بحيث تصبح غير قادرة على القيام بوظائفها التي ال يمكن لغيرها القيام بها ،وهو ما ينتج في أكثر
 -1بودالل علي ،اشكالية االقتصاد غري الرمسي والعوامل اليت تساعد على توسعته واثره على االقتصاد الرمسي يف اجلزائر ،ملتقى دويل ،االقتصاد

اجلزائري يف االلفية الثالثة ،كلية العلوم االقتصادية-جامعة البليدة 20،21،-ماي ،2002ص.4.
 -2عبد الرزاق خيلف ،متطلبات نظام فعال ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب ،دراسة للجهود الدولية وكيفية االستفادة منها يف اجلزائر،
أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة اجلزائر،3،2012ص.275.
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الحاالت تطرفا سقوط وانهيار الدولة .وكما يرى روبرت روتبيرغ فإن الدولة الفاشلة هي تلك الدولة
العاجزة عن أداء وظائفها لفترة طويلة من الزمن ،وتراجع سيطرتها األمنية على أقاليمها.

1

والحقيقة أن هذا التعريف ينطبق تماما على ما شهدته ليبيا ومالي منذ عام  ،2011حيث عجزت
الدولة عن القيام بوظائفها الحقيقة ،األمر الذي أدى الى عدم االستقرار األمني ،وتنامي الحركات
االنفصالية ،واألخطر من ذلك بروز مناخ استشرت فيه جميع صور الجريمة المنظمة ،وبيئة أمنية
حاضنة لمختلف الجماعات االرهابية في الجوار االقليمي للجزائر .وكل هذا الواقع ساهم في صناعة
مناخ لجريمة أصلية تدفع الى جريمة تابعة هي جريمة تبييض األموال ،وتتمثل أهم هذه المصادر
األصلية-في البيئة االقليمية -فيما يلي:
صعود الجريمة المنظمة في منطقة الساحل :ال تبدو الحدود الفاصلة بين التجارة الشرعية وغير
الشرعية واضحة في منطقة الساحل ،حيث حولت الصراعات الدائرة في ليبيا ومالي المنطقة الى مركز
رئيس لتجارة السالح غير المشروع .وفي كثير من األحيان نجد أن الشبكات التي تسيطر على
عمليات تهريب البضائع تدير عمليات تهريب السالح .خاصة مع تواطؤ أجهزة الدولة في بعض دول
الساحل عن نشاط هذه الجماعات االجرامية ،كما يتضح من خالل حالة الحاج "تبو" الذي سيطر
خالل ثمانينيات وأوائل تسعينات القرن العشرين على عمليات تهريب األسلحة ،واستفاد من حماية كبار
المسؤولين األمنيين .وحاليا تزداد وتيرة هذا النشاط مع انهيار النظام األمني في ليبيا ومالي .ويزداد
العبء األمني على الجزائر الذي يزيد طول شريطها الحدودي عن  6أالف كلم.
التهريب واختطاف الرعايا للحصول على الفدية :يرتبط تزايد عمليات االختطاف ألجل الحصول على
الفدية ارتباطا وثيقا بتنامي وجود تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي بمنطقة الساحل والتي تعد
محركا رئيسا له .حيث غالبا ما تتم حاالت االختطاف عبر هذا التنظيم المترامي األطراف ،فمثال تم
تسجيل عام  2003اختطاف  32سائحا أوروبيا في الجنوب الجزائري ،أطلق سراح  17منهم على
التراب الجزائري ،في حين تم اطالق سراح الرهائن اآلخرين بشمال مالي بعد ستة أشهر من التفاوض.
وتم في عام  2012اختطاف  42رعية أجنبية عبر مواقع مختلفة من الجنوب الجزائري ،الى تونس
 -1أمحد سيد حسني ،دور القيادة السياسية يف إعادة بناء الدولة :روسيا يف عهد بوتني(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2015،

ص.84.
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والنيجر وشمال مالي وموريتانيا .وغالبا ما يركز الخاطفون على مواطني الدول التي لها استعداد
للتفاوض ألجل دفع الفدية ،وذلك من أجل الحصول على الثروة المالية بغرض تمويل النشاط
االرهابي ،حيث يقدر معدل الفدية المطلوب بين  1.5و 04مليون دوالر أمريكي للرهينة الواحدة.
والحقيقة تحولت عملية الخطف ألجل الحصول على الفدية الى صناعة مربحة للغاية ،حيث يقدر
حجم األموال التي يجنيها تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي وحركة الجهاد والتوحيد مقدار
 60-40مليون دوالر بين .2011-2008
تحدي تحالف جماعات الجريمة المنظمة والمجموعات االرهابية في ظل التواطؤ الرسمي الخارجي:
تكتسي شبكات التهريب الحدودية أهمية خاصة ،كونها توظف وتستغل األزمات التي تشهدها المنطقة
في تحقيق مداخيل وثروات مالية كبرى ،ذلك أنها تعتمد على نظام معقد من الروابط القبلية أين تنامى
التحالف بين جماعات الجريمة المنظمة والمجموعات االرهابية في تهريب السالح وتجارة المخدرات،
ونظ ار للنظام المعقد من الروابط القبلية التي تعتمد عليه جماعات التهريب .ففي موريتانيا مثال نجد أن
السنوات األخيرة من حكم الرئيس الموريتاني معاوية ولد أحمد سيدي الطايع( )2005-1984شهدت
مشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين األمنيين ورجال األعمال في عمليات التهريب وتهريب األسلحة.
حيث نجد أن حكم ولد الطايع كان يستند الى تحالف بين أفراد قبائل السماسيد وأوالد بو سباع
والرقيبات .وكانت سيطرة هذه القبائل على نشاط التهريب لبنة أساسية في تحالفهما .وفي الحدود مع
النيجر ،نجد أن عمليات التهريب تتم بصفة شبه علنية وبتواطؤ من السلطات ،وناد ار جدا ما يتم ضبط
شحنات المخدرات واألسلحة في شمال النيجر ،وهي منطقة عبور لكليهما .وال أدل على هذا من
االفراج على زعيم المتمردين العرب أبتا حميد الدين في مارس  ،2012والذي سبق واعتقل على اثر
اشتباك بين الجيش النيجيري وقافلة كان يقودها تحمل متفجرات وأسلحة من ليبيا الى مالي بشهر جوان
 .2011وأما في ليبيا ،فيتبين أن تهريب السالح من ليبيا الى الدول المجاورة قد ازدهر وتطور ،ذلك
أن الحدود مع الجزائر تزيد عن  900كلم ،فضال عن أن كمية األسلحة المنتشرة على كامل األراضي
الليبية كبيرة ،حيث تقدر بنحو  50مليون قطعة سالح ،ناهيك عن تطورها الهائل.

1

 -1ولفرام الخر" ،اجلرمية املنظمة والصراع يف منطقة الساحل والصحراء "،مركز كارنيغي للسالم الدويل :بريوت ،سبتمرب .2012ص
ص.20،21.
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والحقيقة أن استعراضنا لهذه المعطيات ال يعبر عن جريمة تبييض األموال في حد ذاتها ،وإنما يعبر
عن تنامي مخيف لمصادر أصلية لجريمة تبييض األموال سواء في الجزائر أو في جوارها االقليمي.
فرغم أننا ال نستطيع في أغلب األحيان الكشف عن جريمة محددة لتبييض األموال نظ ار لتشابكها
وتعقدها والتقنيات الهائلة التي تنتهجها ،اال أننا نالحظ بشكل جلي وجود هذه المصادر األصلية
لجريمة تبييض األموال ،وهو ما يدفعنا الى اعتبار فعل جريمة تبييض األموال واقع ال محالة ،سواء
في فترة راهنة أو على المدى والمتوسط .كون جميع أركان الجريمة حاضرة .وهو ما سيجعل مخاطر
هذه الجريمة تمتد لتوجع األمن الوطني الجزائري ،نظ ار لشدة االعتماد األمني المتبادل بين الجزائر
وجوارها االقليمي .ونظ ار لكون هذه الجريمة ال تتوقف على الحدود الوطنية وإنما هي جريمة عبر
وطنية .وهنا ننوه بالجهود الجزائرية في مكافحة الظاهرة وتجريمها.
خالصة واستنتاجات:
وسيتخلص مما سبق أن جريمة تبييض األموال جريمة تابعة لجريمة أصلية ،وهي عملية متداخلة
تهدف الى اخفاء المصدر غير الشرعي لألموال واظهارها في صورة أموال شرعية .ولهذه الجريمة
عديد االنعكاسات السلبية والخطيرة على أمن الدول؛ سواء ما تعلق بانعكاساتها االقتصادية المتمثلة في
انخفاض الدخل الوطني ،ومعدالت االدخار ،وما يرافقه من ارتفاع في معدالت التضخم ،وتدهور قيمة
العملة .فضال عن تلك المخاطر االجتماعية من حيث ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى ذات عالقة
تعمق من اآلفات والجرائم االجتماعية بأنواعها .واألخطر من ذلك كله فان هذه الجريمة قد تساهم -بما
تحققه من عوائد مالية -في زعزعة االستقرار األمني والسياسي للدول من جهة ،والتغلغل في أجهزة
النظام السياسي من جهة ثانية.
وتسجل المحاكم الجزائرية عددا محدودا في جرائم تبييض األموال ،غير أنها سجلت معدالت عالية
من حاالت االخطار بالشبهة عن هذه الجريمة .وتبقى هذه األرقام ال تعبر عن الواقع الحقيقي لجريمة
تبييض األموال في الجزائر نظ ار لتشابك وصعوبة اكتشاف هذه الجريمة من جهة ،وبالنظر الى وجود
المصادر األصلية لهذه الجريمة ،فجريمة تبييض األموال هي جريمة تابعة لجريمة أصلية ،وبما أن
هذه الجرائم األصلية موجودة بقوة في الجزائر ،فإنه من غير المنطقي أن ال تكون هناك حاالت لجريمة
تبييض األموال بما يعكس حجم المصادر األصلية للجريمة.
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ويساهم الوضع األمني االقليمي المتدهور في دول الجوار الى تنامي معدالت الجريمة بأنواعها،
والتهريب بأشكاله خاصة تنامي معدالت تهريب المخدرات السالح ،وكذا تنامي التنظيمات االرهابية
وفروعها في دول الجوار االقليمي نتيجة فشل وانهيار النظام األمني االقليمي .وكل هذه المصادر
المختلفة من الجريمة تدفع الى خلق مناخ لعمليات تبييض األموال ،وخاصة تمويل االرهاب بما يرهن
األمن الوطني الجزائري.
وتتمثل الجهود الوقائية األولية الذي اتخذتها الجزائر في هذا الصدد في تجريم جريمة تبييض األموال
وتمويل االرهاب ،عبر قوانينها الوطنية ،وعبر المصادقة على القوانين واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
غير ان الجهود الوقائية لوحدها غير كافية ،لذا يتطلب على الجزائر زيادة جهودها تدابير استباقية
تتمثل في مكافحة المصادر األصلية لجريمة تبييض االموال ،خاصة ذات البعد االقليمي والمتمثلة
أساسا في مكافحة جريمة تهريب السالح والتجارة غير الشرعية للمخدرات ،ونشاط خاليا التنظيمات
االرهابية ال على أراضيها وإنما حتى في أراضي الدول المجاورة.
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نظرة نقدية للسياسة التشريعية اجلزائرية يف جمال االستثمار
A critical view of the Algerian legislative policy in the field of investment

أ.ربعية رضوان
جامعة قاصدي مرباح– 02ورقلة
m.robaiaredouane@gmail.com
الملخص
يمثل االستثمار لدى جميع الدول رهان أساسي يسعى الستقطابه وزيادته  ،كونه يعد لبنة أساسية لمضاعفة الثروة وعامل

أساسي لزيادة الدخل الفردي الحقيقي والقومي  ،وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد والى تنمية حضارية لكافة مقومات الحياة

في البالد ،والجزائر معنية بهذا الرهان اذ تسعى جاهدة الى توفير بيئة مالئمة الستقطاب رؤوس األموال وجدب

االستثمارات  ،لكن رغم الجهود المبذولة في هذا السياق مازالت لم ترقى الى المستوى المأمول رغم اإلصالحات التي جاء
بها المشرع .وهذا راجع الى العديد من المعوقات لعل اهمها البيئة التشريعية التي تعد مدخال أساسي للمقومات التي يعتمد

عليها المستثمر لالستثمار داخل أي بلد واالطمئنان على استثماراته وعوائده  ،وعليه سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية

تقديم قراءة قانونية تحليلية ألهم العوائق التشريعية وما ينشا عنها من قيود ومحددات تحول دون تهيئة الظروف المالئمة
لجدب وتشجيع االستثمارات في الجزائر.
الكلمات المفتاحية :االستثمار ،رؤوس األموال ،البيئة التشريعية ،المقومات ،العوائق .

Abstract

;The Investment in all countries is a fundamental challenge that seeks to attract and increase
As it is a basic building blocks to double wealth and a key factor to increase real and national
individual income, and increase the competitiveness of the economy and to the civilized
development of all components of life in the country.
Algeria is interested in this bet as it strives to provide an environment conducive to
attracting capital and investment. However, despite the efforts made in this context, it has not
yet reached the desired level despite the reforms introduced by the legislator. This is due to
many obstacles, perhaps the most important legislative environment, We will attempt to
provide an analytical legal reading of the most important is the legislative obstacles and the
constraints and determinants that prevent the creation of appropriate conditions for the
government. Encouraging investments in Algeria
.Keywords: Investment, Capital, Legislative Environment, Constraints, Obstacles
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مقدمة

يشكل االستثمار األجنبي أحد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان ونموها ،على نحو يحقق أثار

ايجابية على القدرة االقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية للدول المضيفة لالستثمار اين يتم
تزويدها بكل مقومات بناء اقتصاد متطور من خالل ما يقدمه المستثمر من رؤوس أموال وخبرات فنية

وإدارية وتكنولوجية حديثة تهيأ لها األجواء لالنفتاح على األسواق وزيادة صادراتها وإيجاد فرص عمل

لمواطنيها وما يوفره كذلك من عالقات اقتصادية وتجارية وسياسية .لكن في الواقع يحتاج تحقق هذا
األخير توفير بيئة استثمارية صحية مشجعة من خالل توفر ضمانات قانونية واقتصادية كفيلة بتوفير

األمان االقتصادي والقانوني للمستثمر مما يضمن تحقق التوازن بين أطرافه  ،والغني على البيان ان
الجزائر سعت جاهدة إلى ترقية مناح مالئم في سبيل التحفيز واستقطاب رؤوس األموال األجنبية عن

طريق ما تضمنه قانونها االستثماري الجديد رقم  ،09/16وما تملكه الجزائر من مقومات للنهوض

والتطور في جميع القطاعات لكن الواقع مازال يشير الى تذيل الجزائر المراتب األخيرة استقطابا

لرؤوس األموال بل أن الخبراء االقتصاديين الدوليين ،وتقارير المنضمات الدولية يتوقعون استمرار هذا
الوضع لسنوات بالنظر الى البطء المسجل في تغيير المحيط االقتصادي والقانوني واإلداري والسياسي
 ،ولعل المحيط القانوني يعتبر أول عامل أساسي في عزوف المستثمر األجنبي لالستثمار في الجزائر

وأهم قيد وارد على االستثمارات األجنبية سواء تعلق األمر بقانون االستثمار او القوانين المكملة له،

ناهيك عن العوائق االخرى التي سنغض الطرف عنها ،في هذا سياق تثير هذه الورقة البحثية إشكالية

مفادها ماهو واقع البيئة التشريعة الجزائرية في مجال االستثمار ؟

في سبيل اإلجابة عن هذه اإلشكالية اقتضى منا الموضوع معالجته ضمن الخطة التالية:
المحور األول :عدم استقرار التشريعات القانونية المنظمة لالستثمار

المحور الثاني :تقييم سياسة المشرع في دعم وترقية االستثمار من خالل قانون 09/16

المحور األول :عدم استقرار التشريعات القانونية المنظمة لالستثمار

تعتبر البيئة التشريعية أحد أهم الركائز األساسية التي يعتمد عليها تقييم مناخ االستثمار في أي بلد

من قبل المستثمرين األجانب سواء كانوا حكومات أو شركات محلية أو متعددة الجنسيات باعتبارها
مدخال حقيقي للوقوف على المقومات القانونية التي تحمي استثماراتهم و هو ما يشكل مرآة تعكس

االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي داخل ذلك البلد  ،وهي في اعتقادنا حلقة ضعيفة في الجزائر

ألنها رغم ما تحتويه من مقومات قانونية إال انها لم ترتقي إلى المقومات التنافسية للعديد من الدول

الرائدة في استقطاب رؤوس األموال  ،فأي قانون لالستثمار يتم إق ارره وإال صدر العمل على تعديله ،
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ونشير في هذا الصدد ان عدم استقرار التشريعات القانونية المنظمة لالستثمار ليس المقصود بها

التحسينات المستمرة على القوانين حتى تنسجم مع التغيرات العالمية واإلقليمية كخطوة لتطوير والترقية

وهو ما يعكسه استقطاب رؤوس األموال كخطوة لإلمام في الترتيب العالمي  ،ولكن نقصد به ذلك

التعديل المستمر للقانون بنفس األخطاء والتنميق في المصطلحات دون تغير جدي لنصوص قانونية
تتوافق مع التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة والمتالحقة كونها خالية من التخطيط و

اإلستراتيجية .

بالرجوع الى المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة باالستثمار نجد أنها شهدت العديد من

التغييرات منذ أول قانون لالستثمار في الجزائر المستقلة إلى أخرها  2016ترجع أساببها لدى اغلب

فقهاء االقتصاد ورجال القانون والسياسة الى الظروف االقتصادية والسياسة التي شهدتها الجزائر كان

اولها قانون  277/63وقانون  284/66في اطار النهج االشتراكي التي تبنته الجزائر بعد استقاللها

(أوال) ثم قانون  12/93المؤرخ في  05اكتوبر  1993الذي جاء بعد جملة من االصالحات ثم

األمر  03/01مؤرخ في  20اوت  2001وتعديالته (ثانيا) إلى أخرها  09/16المؤرخ في 03اوت
( 2016ثالثا).

أوال :قانون االستثمار لسنتي  1963و  (1966فترة تبني النهج االشتراكي)
بعد االستقالل مباشرة وجدت الجزائر نفسها امام فراغ قانوني مما حتم عليها العمل بالتشريعات

الفرنسية إال ما تعارض والسيادة الوطنية 1بموجب قانون  ، 1962/12/31ثم شرعت مباشرة في
إصالح االختالالت الكبيرة التي خلقها المستعمر الفرنسي في كل مجاالت الحياة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية بالعديد من القوانين من بين هذه القوانين التي سا بقت الجزائر في إصدارها هي

قانون االستثمار لما له من اهمية على السيادة الوطنية واالقتصاد الجزائري فاصدر قانون رقم
 277/63الصادر ب ( 1963 /07/ 26أ) ،ثم أعقبه قانون  284/66المؤرخ في 1966/06/15

(ب)

أ -قانون االستثمار لسنة :1963

2

يعتبر أول قانون يتعلق باالستثمار في الجزائر المستقلة

كان موجها لرؤوس األموال األجنبية وقد منحهم ضمانات عامة يستفيد منها كل المستثمرون األجانب
وبعضها خاص يستفيد منها المؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية  ،يرجع سب صدور هذا القانون

 -1القانون رقم  157-62املؤرخ يف  1962/21/31املتضمن متديد العمل ابلقوانني الفرنسية السارية املفعول اال ما تعارض مع السيادة الوطنية،
ج.ر عدد20الصادرة يف ،1963/01/11ص .18
 -2القانون رقم  277/63املؤرخ يف  26جويلية  ،1963املتضمن قانون االستثمار ،ج .ر عدد  53املؤرخ يف  02أوت .1963
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لحاجة الجزائر انذاك لرأس مال أجنبي وضعف االمكانيات الداخلية وقلة رؤوس األموال المحلية

3

ولقد تضمن هذا القانون  30مادة موزعة على  6فصول تمحورت أساسا في  4ضمانات
– حرية االستثمار لألشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب
– حرية التنقل واإلقامة لمستخدمي ومسيري المؤسسات
– المساواة أمام القانون وال سيما المساواة الجبائية
– ضمان ضد نزع الملكية

لكن باستقراء نصوص هذا القانون نالحظ بعض التناقض صحيح انه هناك رغبة كبيرة في

استقطاب رؤوس األموال واالنفتاح  ،لكن في نفس الوقت ميول الدولة الى اختيار النهج االشتراكي من
خالل نص المادة  "23تتدخل الدولة بواسطة االستثمارات العمومية خالقة للشركات ذات االقتصاد

المختلط بمساهمة رأس مال أجنبي أو وطني من أجل جمع الشروط الضرورية إلقامة اقتصاد اشتراكي

بالخصوص في قطاعات النشاط ذات األهمية الحيوية لالقتصاد الوطني" وكذلك ما أشارت اليه في

نص المادة  24على امكانية الدولة أو الهيئات التابعة لها أخد حصص في المؤسسات الخاصة كلما

كان ذلك ضروري".4

أضف الى ذلك انها لم تسمح بتحويل االموال الى الخارج إلى بنسبة  50بالمائة لحاجتها لها

 ،والحقيقة ان هذا القانون لم ير النور ولم يعمل به رغم بعض المميزات الجادة الموضوعة في هذا

القانون يرجع ذلك لتخوف المستثمر من الضبابية التي تحيط بالوضع االقتصادي المهلهل ،وثانيا

طبيعة الفكر السائد ان كل ما هو اجنبي فهو استعمار غير مباشر ،زد على ذلك النص على إمكانية
التأميم ،الشيء الذي يتخوف منه المستثمر ،وكذا الرغبة السياسية للتوجه الى النظام االشتراكي
المبيت نتيجة لعدم دراستها للملفات المستثمرين االجانب في هذه الفترة .

ب -قانون االستثمار لعام  :1966بعد الحدث السياسي الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة الذي

عرف بالتصحيح الثوري  19جوان  1965أصدر مجلس الثورة تعليمات الى تبني الجزائر قانون

استثمار جديد وهو أمر  284/66المؤرخ في /15سبتمبر 1966 /المتضمن قانون االستثمار والذي

 -3حممد سارة،االستثمار األجنيب يف اجلزائر( دراسة حالة اوراسكوم) ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري ،ختصص قانون األعمال،كلية احلقوق
والعلوم السياسة ،مجاعة منتوري قسنطينة،سنة ،2010ص14
 -4عبد الكرمي بعداش ،االستثمار األجنيب املباشر وأاثره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ،2005-1996رسالة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،ختصص النقود واملالية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر ،سنة  ،2008ص .156
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كان الغيا لقانون  277/63وتضمن  4ابواب تحتوي على  33مادة جاء بمجموعة من المبادئ
والضمانات الجديدة التي سيرتكز علها النشاط االستثماري نوردها في نقطتين مهمتين:5

 -االستثمارات ال تنجز بحرية في الجزائر :اين أكد في فكرة احتكار المجاالت الحيوية أين نص

في المادة  02أن المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع االستثمارات في القطاعات الحيوية لالقتصاد

الوطني تعود للدولة والهيئات التابعة لها  ،وللمستثمرين حق االستثمار في القطاعات اخرى بعض

الحصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات االدارية  ،6كما نص في المادة  05انه يمكن للدولة

ان تكون لها مبادرة االستثمار اما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق اجراء مناقصات
إلحداث مؤسسات معينة .

 -الضمانات واالمتيازات :المساواة أمام القانون السيما القانون الجبائي للمؤسسات األجنبية و

المرتبة تحت المراقبة األجنبية ،7كذلك حدد في نص المادة  11على ضمان حق تحويل االرباح

واألموال الصافية مع تحديد نسبة التحويل حسب كل حالة ،ضمن كذلك امتيازات ومنافع جبائية منها

ما تعلق باإلعفاء التام او جزئي او التناقصي من رسم االنتقال بعوض والرسم العقاري ورسم على

األرباح الصناعية والتجارية  ،ورسوم الجمارك والرسم الفريد االجمالي على النتاج.8

فشل هذا القانون كغيره ألنه جاء بأحكام قاسية على المستثمر األجنبي كما انه ينص على امكانية

التأميم وان فض النزاعات تخضع لمحاكم القانون الجزائري وهذا ما يتنافى مع ارادة المستثمر االجنبي
الذي يخاف من تحيز القضاء الوطني إلمالءات السلطة العامة وتحاشي االجراءات القضائية التي ال
يعرفها.9

ثانيا :قانون االستثمار لسنتي 1993و ( 2001فترة اإلصالحات االقتصادية)

لقد عرف الوضع االقتصادي بعد قانون  284/66الى تشبث الجزائر بالنظام االشتراكي والتحذير

من مخاطر الراس مالية وتأكد مبدأ توحيد تمويل االستثمارات للمؤسسات االشتراكية  ،الذي ترجم

-5املرجع نفسه،،ص .158-157
 -6أنظر املادة  04من امر  248/66املؤرخ يف  15سبتمرب  1966اليت نصت ان " األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اجلزائريني أو األجانب
ميكنهم احداث أو امناء مؤسسات صناعية او سياحية من شأهنا زايدة اجلهاز اإلنتاجي لألمة واالستفادة من كل أو جزء من الضماانت واملنافع
املنصوص عليها يف البا ب الثاين من هذا القانون وذلك عن طريق احلصول على الرخصة املسبقة وفقا لألجراء املنصوص عليه يف املواد من  20اىل
 27من هذا االمر.
 -7أنظر :املادة  10من امر  248/66السابق ذكره " ان املساواة أمام القانون وال سيما ما يتعلق أبحكامه اجلبائية معرتف هبا للمؤسسات
األجنبية أو املرتبة حتت املراقبة األجنبية".
 -8انظر :املادة  14من نفس األمر رقم . 248/66
 -9حممد سارة ،املرجع السابق،ص 15
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بصدور قانون تأميم النفط  24/71لكن هذا الوضع خلف نوعا من الركوض لغياب التنافس وعدم
وجود مبادالت خاصة لخلق منتجات مما أدى إلى تراجع عملية التنمية ،مما حتم على الجزائر الى

محاولة تصحيح االقتصاد الذاتي الى اصدار قانون  11/82المؤرخ في  11أوت  1982والمتعلق
باالستثمار الخاص والذي اجاز للخواص انشاء شركات خاصة وتقليل من االستيراد ،والعمل على

تحقيق التوازن بين قطاع العام والخاص  ،ثم قانون  13/82المؤرخ في  25أوت  1982المتعلق
بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها ،اللذان كانا بمثابة استفاقة لكن عرفت بالمقابل عزوف
وحذر من المستثمرين الخواص المحلين او االجانب من عملية التأميم واتجاههم الى نشاطات تجارية

تدر ارباح أكثر من االستثمار،10ثم جاء قانون  13/86المؤرخ في  19اوت  1986لتعديل هذا

االخير أي قانون رقم  13/82لعدم قدرته على جلب االستثمارات األجنبية والمحلية ،خاصة في قطاع
المحروقات  ،أين أتى بطرق جديدة لتسيير الشركات المختلطة  ،أين أصبحت الدولة غير مسيرة لهذه

الشركات بل يكون تسييرها عن طريق مجلس اإلدارة  ،الذي يكون مسئول أمام مجلس المساهمين ،
وهو نوعا ما مشاركة للطرف األجنبي في اتخاذ القرار خاصة في استخدام وتحويل االرباح او
تخصيص النتائج في تخفيض او دفع رأس المال المساهم به وكذا ضمان تحويل جزء من رواتب

العمال األجانب وضمان التأمين ،11لكن رغم هذه االمتيازات التي جاء بها إال انه لم يعالج قيد نسبة
حصة راس مال الطرف االجنبي التي ال تزيد على  %49ويبقى خاضع للشراكة مع المؤسسة

العمومية إجباريا  ،إضافة إلى بعض العراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمر في تحويل أرباحه
ناهيك على امكانية التأميم.12

لتأتي بعدها أزمة انخفاض سعر البترول سنة  1986أين زادت من حدة الوضع اذ عرفت

الجزائر ركوض لم يسبق له مثيل لضعف السيولة وتراجع النمو وارتفاع مستوى الضغط االجتماعي اذ
تعد هذه الحقبة أصعب فترة مرت بها الجزائر والتي مازلت أثارها لليوم ، 13ثم أصدرت قانون 14/86

المؤرخ في  19اوت  1986والمتعلق بالمحروقات اين نجح نسبيا في جدب االستثمارات الخاصة
واألجنبية في مجال التنقيب والبحث عن المحروقات.

 -10املرجع نفسه،ص  16وما بعدها
 -11أنظر املادة  05من قانون  13/86املؤرخ يف  19أوت  1986املتعلق بتأسيس الشركات االقتصادية املختلطة وسريها يف اطار املخطط
الوطين للتنمية املعدل للقانون  13/82ج .ر عدد .35
 -12عبد الكرمي بعداش ،املرجع السابق،ص .162
 -13زوبري سفيان ،القيود القانونية الواردة على االستثمار األجنيب يف ظل التشريعات احلالية :ضبط للنشاط االقتصادي أم عودة اىل الدولة
املتدخلة؟،اجمللة األكادمية للبحث القانوين ،كلية احلقوق والعلوم السياسة  ،جامعة عبد الرمحان مرية،جباية،اجمللد رقم  ،07عدد ،2013/01ص
.104
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شرعت الجزائر بعدها باتخاذ جملة اإلصالحات الجديرة اين تم بحث تخليها عن الخيار

االشتراكي وفتحها المجال امام المبادرة الخاصة فجاء دستور  23فيفري  1989إلعالن القطيعة مع
النظام االشتراكي وتبني اإليديولوجية الرأسمالية وهو ما عبر عن مؤشر بداية اعتراف بمبدأ حرية

االستثمار أين تالها جملة من النصوص القانونية ذات الصلة بالنهج الرأسمالي كقانون 01-88

المؤرخ في 12جانفي  1988المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية ،والقانون  12/89المؤرخ في 05
جويلية  1989المتعلق باألسعار والقانون  25 -88المؤرخ في /12جويلية  1988المتعلق بتوجيه
االستثمارات االقتصادية الخاصة والوطنية والقانون  10 /90المؤرخ في  14أفريل  1990المتعلق
بالنقض والقرض. 14

إلى أن صدر المرسوم التشريعي  12 /93المؤرخ في  05اكتوبر  1993المتعلق بترقية الذي

يعتبر من احسن قوانين االستثمار في الجزائر مقارنة بالقوانين السابقة (أ) ،ولم تكتفي الجزائر بهذا

القانون بل سعت جاهدة تحسين البيئة االستثمارية فأصدرت قانون  03/01المؤرخ في  03اوت
( 2003ب) وسنخصها بالدراسة وفق ما يلي:
أ -قانون االستثمار لسنة :1993

15

جاء هذا القانون بعض الخناق الذي مرت به الجزائر أين

شهد تدبدب في استقرار المؤسسات الدولة وانهيار االقتصاد وفراغ دستوري بسب تزامن حالة شغور
منصب رئيس الجمهورية وحالة حل رئيس المجلس الشعبي ،اذ حقق وثبة جيدة من خالل االنفتاح

على االستثمارات الخارجية وذلك بوضع مجموعة من االمتيازات والضمانات سواء كانت جبائية

ضريبة او جمركية الستقطاب رؤوس االموال اذ تضمن  50مادة موزعة على  7ابواب جسد فيها
ألول مرة مبدأ حرية االستثمار في الجزائر (مادة  )3من خالل اعفاء القطاع الخاص الوطني

واألجنبي من القيود التي كانت في ظل القانون القديم  ،الغاء مبدأ الترخيص االداري المسبق ووضع

محله نظام التصريح البسيط كقيد عام على حرية االستثمار اين جرد االدارة من سلطة التدخل في
اجراءات االستثمار ومنح موافقتها  ،المعاملة المماثلة بين المستثمرين المحليين واألجنبيين (مادة

 ،)38ضمان حرية تحويل راس مال المستثمر وإرباحه الى الخارج حتى ولو تجاوزت هذه التحويالت

راس المال األصلي للمستثمر(مادة  )12امكانية التحكيم التجاري الدولي لحل المنازعات (مادة )41
انشاء وكالة الوطنية لترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها (( )APSIمادة  )07والجدير بالذكر ان

هذه االخيرة تأخر صدور مرسوم تنظيمها الى  17أكتوبر  1994رقم  319-94المعدل والمتمم
 -14عيدة جناة ،ساسي الياس ،قراءة يف النظام القانوين لالستثمار يف اجلزائر ،جملة الدراسات القانونية والسياسة ،العدد 05اجمللد 02جانفي
،2017ص .284،285
 -15املرسوم التشريعي رقم  12/93املؤرخ  05اكتوبر  1993املتعلق برتقية االستثمار ج.ر  64املؤرخة يف  10اكتوبر 1993
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بالمرسوم التنفيذي  249 -95في  25أوت ، 1995كذلك تأخر التنظيم المتعلق بالمناطق الحرة

الذي صدر تطبيقا لنص المادة 34رقم  320-94الى /17اكتوبر  ،1994وكذا المرسوم التنفيذي
المتعلق بتحديد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها التي صدرت تطبيقا لنص المادة .24
ب-

قانون االستثمار لسنة :200116بعد النقائص التي سجلها المرسوم التشريعي

 12/93اضافة الى التطورات القتصادية والسياسة المحلية والدولية التي شهدتها الجزائر خاصة بعد

صدور دستور الجزائر  1996والذي نص على قاعدة أساسية أطلق بها العنان في نص المادة 37
أن حرية التجارة والصناعة مضمونة ،صدر على اثرها األمر  03/01المؤرخ في  20اوت 2001

كترجمة لها اين أعطى دفع جديدة بتعزيز الحوافز والتشجيع على المزيد من االستثمارات  ،احتوى
على  36مادة موزعة على  6أبواب ارتكزت على مبادئ أساسية كإخضاع جميع االستثمارات

الوطنية الخاصة والعمومية

وكذا األجنبية مباشرة ألحكام قانون االستثمار

حيث انه كانت

االستثمارات العمومية في المرسوم  12/93تخضع ألحكام قانون االستثمار بصفة غير مباشرة عن
طريق التنظيم اين زال كل شكل من أشكال االختالف لالستثمار داخل القطر الجزائري سواء كانت

هذه االستثمارات وطنية او أجنبية خاصة او مختلطة ،كما ألغى حظر االستثمار في النشاطات
المحتكرة للدولة والموصوفة على انها إستراتجية وهذا دليل على فتح االستثمار أوسع مما كان قبل،

قدم مزايا اكثر بتكفل الدولة بمصاريف بعض االستثمارات جزئيا او كليا المتعلقة بالمنشاة األساسية
والضرورة لالستثمار  ،مضاعفة فترات االعفاء ضريبي  ،تسهيل انطالق العملية االستثمارية

بتخفيض مدة دراسة الملفات ،واستبدال الشباك المركزي الوحيد بالوكالة الوطنية لترقية االستثمار
ودعمها ومتابعتها والمتواجد بالعاصمة فقط الى تمثيل محلي في اكثر من والية لتقليل من تكاليف

التنقل واالزدحام ،وعوضها بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كما انشأ مجلس وطني لالستثمار.

ومن المفروض ان تهيئة مثل هذا االطار القانوني البد ان يكلل بتدفق االستثمارات لكن

المعطيات سجلت فارقا في النوايا وانجاز االستثمارات على أرض الواقع والمالحظ أن هذا القانون
عرف بعض النقائص التي عرفها في القوانين السابقة أين سجل بطئ في تنفيذ نصوصه اذ تأخر

صدور تنظيم هذه الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار تقريب عام كامل وكذا النظام المعني بتحديد
كيفيات تحويل أرباح االستثمار إلى غاية جويلة  ، 2005عرف بعض التقييدات كوجوب انجاز

-16األمر  03/01املؤرخ يف  20اوت  2001املتعلق بتطوير االستثمار،ج.ر عدد .47
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االستمارات االجنبية في اطار الشراكة وجوب تقديم فائض ميزان بالعملة الصعبة ،وجوب اللجوء الى
التمويل المحلي  ،ممارسة حق الشفعة ..الخ

17

اخضع هذا األمر للتعديل مرتين أولهما بموجب األمر  08/06المؤرخ في  15جويلية

 2006والتاني بموجب األمر  01-09المؤرخ في  22جويلية  2009المتضمن قانون المالية

التكميلي أين وضع شرط يتمثل في ضرورة أن تتم االستثمارات األجنبية المباشرة في شكل شراكة

تكون نسبة الجزائري او الجزائريين  %51على األقل ثم تبعتها تعديالت أخرى في قانون المالية لسنة

 2010تتمثل في حق الشفعة والرقابة على الفوترة في العقود المبرمة بين الشركات المملوكة

للمستثمرين األجانب وشركاتها األم أو الشقيقة في الخارج.ولم يأتي هذه الفترة بتعديالت أساسية

خاصة ،اذ عرف ركوض وعزوف خسرت به الجزائر مراتب في ترتيب العالمي الستقطاب رؤوس

األموال األجنبية و مؤشر التنافسية

18

 ،وعرفت فيه الجزائر ظروف حرجة لتدني أسعار النفط

عالميا.

ثالثا :قانون االستثمار لسنة :2016

سارعت الجزائر لتدارك ظروفها االقتصادية الخطرة نتيجة تدني ايراداتها ومستوى نموها بسبب

انخافض أسعار النفط كونها تعتمد على االقتصاد ريعي و البحث النتعاش اقتصادها ،بتعديل قانون
االستثمار وإصدار قانون رقم  09/16المؤرخ في  03اوت والبحث به على ا.ستقطاب رؤوس االموال

االجنبية كمكمل لالستثمارات المحلية الضئيلة لخلق سيولة وجعله أكثر تنافسية ومرونة ،اذ تضمن 39

مادة موزعة على  7فصول جاءت بجملة من االصالحات الجديدة والجدية التي من شانها تحقيق
خطوة نحو استقطاب رؤوس األموال األجنبية بتوفير المزيد من التسهيالت وتقليص القيود المفروضة

على المستثمر والبيروقراطية المقيدة لالستثمار من خالل ما يلي:

 التخلي على بعض النصوص لعدم جدواها وتكيفها مع المكانة التي يحتلها رأس المال األجنبي

في اقتصاد الجزائر وتأتي في مقدمتها قاعدة اللجوء اإلجباري للتمويل الداخلي وقاعدة . 51/49

والمالحظ أن قاعدة  51 /49كانت تعتبر اكبر نقطة منفرة لالستثمار في الجزائر،فبهذا

فتحت الجزائر المجال اوسع بعد تخليها على هذه القاعدة نحو تدفق رؤوس أموال األجنبية للجزائر

 ،وحقيقة ان هذه القاعدة مزالت لليوم تثير الجدل السياسي واالقتصادي وحتى القانوني لضبابية

-17خوادجية مسيحة حنان ،تقييد االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ،جامعة منتوري قسنطينة،مداخلة القيت يف امللتقى الوطين حول األطار
القانوين لالستثمار األجنيب يف اجلزائر املنعقد بورقلة يومي  19/18نوفمرب  ،2015ص 05ومايليها
 -18تقرير املنتدى االقتصادي العاملي ،مقال منشور يف جريدة اخلرب حيظ صواليلي ،اجلزائر تسجل اسوء حصيلة يف جمال االستثمارات األجنبية
املباشرة عام . http://www.elkhabar.com ،201اتريخ االطالع .2017/10/10
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الخطب الرسمية بشأنها بين موقف المشرع الجزائري في تكريسها في قانون

19

المالية لسنة 2009

و 2016واستبعادها في قانون الصفقات العمومية لسنة  2015وقانون االستثمار .09/16

وتعد قاعدة الشراكة  51/49أول عقبة تواجه المستثمر  ،إما أن يجد فيها شريك جزائري

حقيقي وينشأ معه مشروع مستقر أو يلجأ إلى شركاء صوريين او يتراجع عن االستثمار في

الجزائر ،ومن سلبياتها كذلك أنها أدت إلي انحصار األشكال القانونية المتاحة لالستثمارات األجنبية
اذ أصبح يتم إما بطريقة مباشرة او عن طريق الشراكة وهو يتخذ فرعين أساسين حيث يدعى الفرع

األول شكل الشركة ( )forme sociétaireفي حين يسمى الفرع الثاني شكل ال شركة ( forme
 )non sociétaireأين يتم الفرع األول بعد إنشاء هيكل الشركة التي يمكن ان يساهم فيها
المستثمر األجنبي بنسبة كلية او شبه كلية عادة ما تأتي على شكل شركة مختلطة وهذا ما يسميه

المختصون باالستثمار المباشر ،وأما الفرع الثاني فيتم على شكل مقاوالت او اتفاقيات كالسيكية

وهو ما يسمى بالشراكة ،20كذلك يعد خرق في الضمانات الممنوحة للمستثمرين األجانب الذي

بقضي بالمساواة وعوضته بفكرة الشراكة اين تكون األفضلية الوطنية بنسبة  51بالمئة على األقل.

وعلى الرغم ما توفره هذه القاعدة من امتيازات للوطن فهي تشكل آلية لمحاربة تبييض

األموال ،وحماية االقتصاد الوطني وكذا الشركات الوطنية العمومية والخاصة ناهيك على مميزات

الشراكة التي تسمع بتبادل التكنولوجيا واكتساب مزيد من خبرة في التسيير وزيادة فرص التوظيف

االستثماري للمدخرات ورؤوس األموال المحلية عند توظيفها مع المستثمر األجنبي لكن أدت إلى

كبت وكبح تدفق االستثمارات ونوافق رأي بيع الفقهاء االقتصاديين انه كان على الدولة أن تقلص
تطبيق هذه القاعدة  49/51على القطاعات والنشاطات اإلستراتجية الحساسة للدولة وأن تبحث

على آليات جديدة لمكافحة تبيض األموال وحماية مؤسستها الوطنية.

 تكييف حق الشفعة وجعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خالل ادراج جزء منه في

إطار قانون اإلجراءات الجبائية اذ نص في مادته تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة رأس المال
الموافق لرأس المال محل التنازل في الخارج دون تجاوز الحصة التي يحوزها المتنازل في ال أرسمال

االجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري وهذا في حالة عدم التزام بإخطار مجلس مساهمات

 -19زايدي امال ،األشكال القانونية املتاحة لالستثمارات االجنبية املباشرة يف اجلزائر بعد تطبيق القاعدة  ،49/51اجمللة األكادمية للبحث
القانوين ا ،اجمللد  13عدد  01سنة  ،2016ص .208
 -20شنتويف عبد احلميد ،الشراكة :ألية لتفعيل االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ،اجمللة االكادمية للبحث القانوين ،اجمللد  13عدد  01سنة
 ،2016ص  518ومابعدها.
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الدولة عن اي تنازل غير مباشر لشركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من تسهيالت عند

إنشائها.

 ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة باالستثمار في الجزائر من خالل ترتيبها على ثالثة

مستويات مزايا مشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة والتي قسمها كذلك استثمارات الهضاب

والصحراء واستثمارات الشمال  ،مزايا إضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو النشاطات

المنشئة لمناصب شغل  ،المزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد

الوطني.21

 تقديم تسهيالت إجرائية من خالل تحويل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الى قطب دعم

واستشارة وتوجيه وتحسيس ومرافقة للمستثمر وتخليصها من مسألة تسير المزايا التي سيديرها

إطار من مصلحة الضرائب ،وإنشاء  04مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات
الضرورة إلنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا انجاز المشاريع في مكان الشباك الوحيد

الالمركزي.22

المالحظ ان المشرع لم يصدر لالن مراسيم توضع كيفية العمل بهذه المراكز االربعة الناشئة عن

الوكالة الوطنية  ،وال عن كيفية ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة  ،31وال كيفية منح

المزايا فهي حبيسة التنظيم ومازلت حبر على ورق كذلك نالحظ ان هذا القانون اليزال يحتاج الى
معالجة قانونية في تنفيذه وصياغته  ،والعراقيل التي مازالت عالقة كمشكل العقار والمنظومة المصرفية

.

في خالصة هذا المحور نرى جليا عدم استقرار المنظومة القانونية لالستثمار كل هذا يخلق

هاجس الخوف لدى المستثمر أين يستوجب عليه المتابعة الدائمة والمستمرة لها وعدم الطمأنينة حيالها

مما كان سبب عزوفهم لالستثمار في الجزائر ناهيك عن القوانين المكملة للقانون االستثماري كقانون
الضرائب وقانون الجمركي والمنافسة وقانون المالية السنوي والتكميلي ....الخ التي عرفت تغييرات

كثيرة وعدم استقرارها هي االخرى ،والذي يؤدي تعديلها الدوري الى المساس بالمستثمر  ،باإلضافة

الى الفساد في تطبيق القانون كل هذا يجعل المنظومة القانونية لالستثمار متاهة يضيع فيها كل
مستثمر  ،ربما المشرع من خالل أخر قانون  09/16حتى ال نبخسه حقه أتى بتعديالت جدية لكن

مازالت تحتاج الى معالجة اكثر وسنبين بعض النقائص من خالل المحور الثاني.

 -21أنظر :املادة  07من القانون رقم  09/16املؤرخ يف  03اوت 2016املتعلق بقانون ترقية االستثمار ،ج.ر عدد .46
 -22أنظر املادة  27من القانون املكور أعاله نفسه رقم . 09/16
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المحور الثاني :تقييم سياسة المشرع في دعم وترقية االستثمار من خالل

قانون09/16

تدعمت الجزائر بالقانون الجديد لالستثمار رقم  09/16الذي ابانت فيه سياسة المشرع في ترقية

االستثمار من خالل د أر بعض القيود التي كانت موجودة في ظل القوانين القديمة ونيتها تحفيز

لالستثمار في الجزائر أكثر من خالل ما جاءت به من تحفيزات مالية وإجرائية ،لكن هذا القانون

يحتاج الى معالجة قانونية في اهتمامه ببعض المجاالت التي تتطلب التفاتة أكثر وكذا عض العراقيل
التي مازالت موجودة سواء في تنفيذ او في صياغة او تنفيذ بعض المواد وسنرى ذلك من خالل مايلي:

أوال :قانون االستثمار  09/16بين الحرية الدستورية وتقييد التنظيم( معظم المواد حبيسة

التنظيم )

لقد أعاد المشرع الجزائري صياغة مبدأ دستوري بأسلوب واضح ودقيق بموجب التعديل األخير

للدستور23الصادر سنة  2016في مادته  43اذ نص أن " حرية االستثمار والتجارة معترف بها

وتمارس في إطار القانون .تعمل الدولة على تحسين مناخ االعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات

دون تمييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية  ،تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق

المستهلكين  ،يمنع القانون االحتكار والمنافسة غير النزيهة " بهذه المادة تعبير واضح على نهج

الدولة على المضي قدما نحو اقتصاد السوق في اطار الحرية المضمونة والمعترف بها في إطار

القانون.

لكن الواقع يثبت تناقض صارخ  ،وإال كيف نفسر تدخل السلطة التنفيذية بحكم ما تملكه من آلية

التنظيم المكفولة لها طبقا نص المادة  140من الدستور في هذه الحرية ،اليس من المنطق القانوني
يقتضي استئثار السلطة التشريعية بهذا التنظيم لضمان هذه الحرية طبقا لما نص عليه الدستور

الجزائري في نص المادة  140على انفراد البرلمان باختصاص تنظيم هذه الحرية؟ وبالتالي ال يجوز

التدخل في ميدان الحريات العامة إال بموجب قانون على اعتبار ان حرية االستثمار حرية عامة

معترف بها دستوريا والتي تعبر عن أحد المجاالت المخول تنظيمها للبرلمان دون تدخل السلطة
التنفيذية مراعاة لقاعدة الدستورية.24

 -23القانون  01/16املؤرخ يف  07مارس  ،2016املتعلق بدستور اجلزائري ،ج .ر رقم 14
 -24عيدة جناة،الياس ساسي ،مرجع سابق ،ص .296
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المالحظ في نص المادة 25 3من قانون  09/16ربط حرية االستثمار بمراعاة التنظيمات المتعلقة

بالنشاطات المقننة وحماية البيئة وهو ما يعبر عن تناقض مع المعطيات السابقة ألنه ال يمكن التوفيق
بين مبدأ الحرية التامة لالستثمار الوارد في نص هذه المادة وضرورة مراعاة التنظيمات المتعلقة

بالنشاطات المقننة وحماية البيئة ذلك مراعاة التنظيم يعد في حد ذاته تقييد للحرية  ،26أين يفتح لإلدارة
بسن لوائح وق اررات ادارية خاصة امام سهولة اصدارها مراسيم التنفيذية وهو ما يشكل عراقيل

بيروقراطية تقيد حرية االستثمار. 27

باستقراء نصوص قانون الجديد  09/16نجد أنه احتوى على  39مادة ضمت  22مادة كلها

محالة الى التنظيم منها ما تم إظهاره على العيان وصدوره ومنهم من لم ير النور الى يومنا هذا  ،وهذا

البطء المسجل دليل على عدم وجود تخطيط سابق.

من بين المراسيم الدالة على تدخل السلطة التنفيذية في هذا المجال المرسوم التنفيذي 98/08

المؤرخ في  24مارس  2008المتعلق بشكل تصريح باالستثمار وطلب مقرر منح المزايا وكيفيات
ذلك ،المقرر الصادر عن و ازرة الصناعة وترقية االستثمار /18مارس  2009المحدد لمكونات ملف

التصريح باالستثمار وإجراءاته وتقديمه  ،باإلضافة الى العديد من صور التدخل الرقابي اثناء التسجيل

واالستهالك الفعلي لمزايا االنجاز بالقيد في السجل التجاري وحيازة رقم التعريف الجبائي ،الخضوع
للنظام الجبائي الحقيقي ،كل هذا يعتبر تقييد وتناقض مع السياسة الوطنية الجديدة في الرغبة في

استقطاب رؤوس االموال. 28

ثانيا :قيد االسثمار في مجال المصرفي واالستثمارات المعدة على أساس اتفاقية مع الوكالة

الوطنية لالستثمار

في السابق كان يفرض لزاما في مواجهة المستثمر األجنبي التصريح لقبول انجاز مشروعه

االستثماري ،أما في مواجهة المستثمر الوطني فكان لزاما له التصريح للحصول على المزايا  ،تطبيقا

 -25نصت املادة  03من قانون  " 09/16تنجز االستثمارات املذكورة يف احكام هذا القانون يف ظل احرتام القوانني والتنظيمات املعمول هبا
السيما املتعلقة حبماية البيئة وابلنشاطات واملهن املقننة وبصفة عامة مبمارسة النشاطات االقتصادية "
 -26عيدة جناة ،الياس ساسي،مرجع سابق،ص .296
 -27نص املشرع على مبادئ االستثمار من حرية  ،املساواة  ،محاية البيئة لكن ربطه حلرية االستثمار بتنظيمات املتعلقة ابلنشاطات واملهن املقننة
والنشاطات االقتصادية فهو بدلك تضاد مع السياسة اليت رمسها كون ألية التنظيم اليت تستحوذ عليها السلطة التنفيذية املمثلة يف االدارة كثري من
أحيان تشكل عائق اجرائي يف رسم وتنفيذ سياسات املنتهجة ،ابستثناء محاية البية وكل ما يعكر النظام العام واآلداب العامة يف الدولة فهذا شيء
مفروغ منه ،لذا جيب التأسي ابلدول اليت فتحت حرية االستثمار وهي االن من اكرب دول اقتصادا واستثمار كما هو احلال الصني والربازيل فهما
اقرب منوذح للجزائر يف اعتقادان  ،يكفيك نية االستثمار فيها فلماذا كل هذا التعتيم لالستثمار يف اجلزائر ؟ .
 -28انظر :املادة  09من قانون رقم ، 09/16السابق ذكر
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لمقتضيات ما كان منصوص عليه في المادة  02/04من أمر  03/01المعدل والمتمم(الملغى) "
تخضع االستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا األمر قبل انجازها الى تصريح باالستثمار لدى الوكالة "

وكذا نص المادة  58من قانون مالية التكميلي لسنة  2009انه تخضع االستثمارات األجنبية المنجزة

في النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات قبل انجازها الى تصريح باالستثمارات لدى الوكالة"

وهو خرق واضح لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة امام القانون للمستثمرين الوطنين واألجانب على حد
سواء.

تراجع المشرع عن هذا القرار ووحد اإلجراءات المفروضة على المستثمرين والغى التفرقة التي

كانت مفروضة على المستثمرين واستبدل إجراء التصريح بإجراء التسجيل واعتبر هذا اإلجراء الزامي

في مواجهة المستثمرين الراغبين في االستفادة من المزايا التي يقررها القانون  " 09/16تخضع

االستثمارات قبل انجازها من أجل االستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون التسجيل لدى

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار "..وبهذا نجد المشرع من هذه المادة بسط من العملية االستثمارية
وجعل اجراء التسجيل اجراء شكلي في مواجهة المستثمرين الراغبين في االستفادة من المزايا فقط حسب

ما جاء في نص المادة  08كذلك "  ...تستفيد االستثمارات المسجلة طبقا ألحكام المادة ... 04بقوة

القانون وبصفة آلية من مزايا االنجاز المنصوص عليها هذا القانون" بمعنى ان التسجيل الزام للحصول
على المزايا اما غير ذلك فهو اختياري.29

غير ان المشرع وضع استثناء وابقي على هذا القيد في اجراء التصريح الذي يخضع للدراسة

لجميع االستثمارات التي يكون مبلغ استثمارها يفوق أو يساوي  5.000.000.000دينار جزائري.
وبهذا فهو يسري اكثر في مواجهة المستثمر المصرفي الذي يرغب في تأسيس بنك دون المؤسسة
المالية طالما ان راس المال المطلوب لتأسيس بنك يقدر ب  10.000.000.000دج في حين راس

المال األدنى المطلوب لتأسيس المؤسسة المالية هو  ،3.500.000.000وكذا المزايا االستثنائية

الخاصة باالقتصاد الوطني المعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي
تتصرف باسم الدولة التي تأخذ موافقة المجلس الوطني لالستثمار 30وفق ما نص عليه المادة  08من

قانون رقم . 09/16

وهو بحد رأينا تقييد منافي للحرية المكرسة والتي يتغنى بها هذا القانون كون ما أحوجنا الى

مصارف تحفز االستثمار كون هذين االخيرين وجهين لعملة واحدة لصنع عملية النمو والتنمية على
 -29جالل عزيزي ،القيود القانونية املفروضة على عملية االستثمار يف القطاع املصريف ،جامعة جيجل ،مقال منشور يف جملة أفاق للعلوم ،جامعة
جلفة ،ص.30
 -30جالل عزيزي ،املرجع السابق ،ص .31-30
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أساس مستدام  ،فالمصارف هي االساس الرئيسي لألنشطة االستثمارية مهمتها تحويل وحدات الوحدات

الفائض المالي لسد حاجيات وحدات العجز المالي ونقصد بذلك الوحدات التي يكون ايرادها اكبر من

نفقاتها وتظم القطاع العائلي الذي غالبا ما يكون له فائض مالي القطاع الحكومي اذا حقق فائضا كما
تضم قطاع االعمال والقطاع الخارجي اذا حقق فيهما فائض مالي  ،التي تعمل على سد وحدات

العجز المالي عندما يكون انفاق اكبر لإليرادات خاصة في قطاع األعمال كذا عجز قطاع الحكومة
الذي يكون دائما في عجز مالي  ،31وما أحوج اليه الجزائر في وقتنا الحتواء التضخم الذي يمكن ان
يحدث بعد تفكير الحكومة في صك نقود الحتواء االزمة االقتصادية الحالية.

لذا كان األجدر خاصة في المجال االستثمار في المجال المصرفي االبقاء على منح

االعتماد من السلطة المختصة

المنصوص عليه في نص المادة  92من امر  11/03المتعلق

بالقرض والنقض المتمم بقانون  10/17المؤرخ في  11أكتوبر  2017اما اجراء التصريح والموافقة

من طرف مجلس الوطني لالستثمار نرى انه زيادة اعباء فقط كما نالحظ ان المشرع اشترط قيد
الشراكة على المستثمر األجنبي مع رؤوس أموال وطنية سواء كانت عامة أو خاصة في اطار انشاء

مصرف طبقا لنص المادة  83من االمر  11/03المتمم بقانون  10/17المؤرخ في  11اكتوبر

 2017اين نجد انه ابقى على قاعدة  ، 51/49رغم انه تنازل عنها في قانون الجديد.09/16
ثالثا  :ضعف ونقص إستراتجية صياغة بعض نصوص

على الرغم ان الوضع الحالي في معظم الدول النامية يذهب الى منح المزيد من االمتيازات
واإلعفاءات لجدب االستثمار األجنبي اال أن الواقع العملي أثبت أن رأس المال األجنبي قد اتجه في
الجزئر ولهذا
الكثير من األحيان الى دول اقلها حوافز من الدول التي أكثر تكرما في منح الحوافز مثل ا

اليوم أصبحت ضرورة البد منها الى ترشيد الدولة الحوافز وتوجيهها وربطها باألولويات االقتصادية

لتنمية  ،أين تصبح عامل حقيقي لجدب رؤوس األموال إضافة الى ذلك الجزائر مزالت تنظر الى هذه

العوامل أنها أساس عملية االستثمار لكن ما هي اال عوامل مكملة لتهيئة مناخ مستقطب لها .

والغني عن البيان ان الجزائر في هذا القانون االخير  09/16قامت بسياسة ترشيدية تحسب

لها في منح هذه الحوافز واالمتيازات السيما المالية جبائية كانت او جمركية،لكن هذه االخيرة الهي
كافية وال ضرورية لجدب االستثمارات األجنبية ،يطلق عليها الخبراء" بالمنوم الجبائي" لكوناها تعفي
المؤسسات من الضرائب لمدة محددة حتى وان طالت نسبيا ،لكن بعد نهاية هذه المدة تجد المؤسسة

نفسها أمام ضرائب ضخمة اما ان تؤديها او تنسحب وهذا ما قد يضر بالخزينة العمومية للدولة.32
 -31فخر الدين فقي،حممد حممود وفاء ،أسواق األوراق املالية بني دورها التنموي واإلمنائي ،بدون دار نشر ،دةن سنة نشر،ص 05
 -32زايدي امال،املرجع السابق ،ص .222
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والمالحظ كذلك أن الجزائر محرومة من االستفادة من االستثمارات األجنبية الغير مباشرة والتي

تتم عن طريق توظيف األموال في السواق المالية لكونها ال تملك بورصة نشطة ومندمجة في االقتصاد

العالمي  ،فبورصة الجزائر تتميز بقلة عدد المشاريع المسطرة وبطء تعامالتها  ،فهي تتذيل الترتيب
العالمي لذا على الدولة ان تركز على المواضيع التي تعتبر محورية  ،والعمل على وضع مؤسسات

محترفة تروج فرص االستثمار في الجزائر. 33

كما تجدر االشارة ان المستثمر يبحث عن الضمانات اكثر من الحوافز المالية،كونها تعمل

على أمن وصون حقوقه قبل كل شيء ،ومن اهم هذه الضمانات الضمانات القضائية التي يحرص من
خاللها على التوفيق بين مصالح وتسوية النزاعات التي يمكن ان تحدث نتيجة اخالل احدهما بنطاق

حدوده والتزاماته لدا فقد اقر المشرع في نص المادة  24من قانون االستثمار هذه الضمانة " كل

خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية بتسبب فيها المستثمر او يكون بسبب اجراء اتخذته
الدولة الجزائرية في حقه للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا إال في حالة وجود اتفاقيات ثنائية
او متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم ،او في حالة وجود اتفاق مع
المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين باالتفاق على تحكيم خاص " لكن المالحظ أن هذه

المادة جاءت قاصرة في تحديد نطاق المنازعات التي يمكن ان يفصل فيها القضاء كأصل او اي

وسيلة قضائية او دية اخرى كالمصالحة والتحكيم في حالة االتفاق عليها  ،اذ حصرت هذه النزاعات
في نزاعات سببها المستثمر او إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه ،لكن هناك نزاعات قد تحدث

نتيجة ألسباب خارجة عن حقوق والتزامات الطرفين كالمنازعات القوة القاهرة او الظروف الطارئة او
طرف أجنبي ...الخ لذا على الدولة مراجعة هذه المادة وإعادة صياغتها " بسحب عبارة " بسبب

المستثمر او بسبب اجراء اتخذته الدولة في حقه " حتى تكون عامة تشمل جميع الخالفات والنزاعات .

كما يجب اإلشارة ان العقار الصناعي في الجزائر مزال يشكل اكبر عائق لتفعيل النهوض

بالعملية االستثمارية في الجزائر اذ تحكمه أحكام تشريعية تمتاز بالضبابية في استغالله فهي مبعثرة في

عدة نظم قانونية ( قانون مالية ،قانون استثمار ،نصوص تنظيمية )...وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار
الناتج عن تعدد اإلطار المؤسسي في تسير العقار الصناعي أين أسند ملف العقار الموجه لالستثمار

لمؤسسات ذات طبيعة قانونية متعددة وعلى مستويات مختلفة فعلى المستوى السياسي فقد أخضع

العقار الى الحكومة ،المجلس الوطني لالستثمار،و ازرة ترقية االستثمارات..الخ ،إما على الصعيد

اإلداري فقد شهد هو بدوره تضخما في األجهزة سواء على المستوى المركزي أو المحلي ونذكر منها
الهيئات المحلية ،مديريات أمالك الدولة الوكاالت الوالئية للتسيير والتنظيم العقاريين ،الوكالة الوطنية
 -33املرجع نفسه،ص 223-222
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

237

أ.ربعية رضوان

نظرة نقدية للسياسة التشريعية اجلزائرية يف جمال االستثمار

للوساطة والضبط العقاري ...كل هذا أدى إلى التنازع في صالحياتها األمر الذي حال دون أداء
مهامها بأحسن وجه ،أضف إلى ذلك اإلجراءات البيروقراطية الكثيرة للحصول على العقار. 34
الخاتمة

بناءا على ما تم تقديمه في هذه الدراسة يمكن القول ان الجزائر ابدت جهودا معتبرة لتطوير وترقية

االستثمار وذلك بانتهاج اصالحات سياسة واقتصادية منذ االستقالل إال أنها مازلت لم ترقى الى االن

الى مستوى التطلعات  ،لبقاء بعض الرواسب التي تعيق تهيئة مناخ مالئم لالستقطاب االستثمارات من
اهمها البيئة التشريعية االستثمارية التي عرفت تدبب وعدم استقرار مزدوج سواء لقانون االستثمار

بصفة مباشرة او للقوانين المكملة له  ،ما انعكس بعدم فاعلية أي قانون جديد  ،إضافة إلى التباطؤ
المسجل عند تجسيد اي سياسة جديدة وجعلها حبيسة تنظيم يطول اخراجه لعدم وجود استراتجية على

المدى البعيد في اصد ار هذه القوانين فهي تحتاج الى معالجة قانونية أكثر كل هذا انعكس بالنتيجة في

زعزعة ثقة المستثمرين االجانب لالستثمار في الجزائر  ،ويجب اإلشارة في هذا الصدد ان موضوع

االستثمار موضوع معقد يحتاج الى تخطيط على المدى البعيد ويتطلب عمال جادا وسنوات من الكد

والصبر .

يمكن ان نقترح في هذا الصدد:
-

االستثمارية

اعادة النظر في سياسة تدخل السلطة التنفيذية المتكرر في العملية

-

اعادة النظر في التباطؤ المسجل في اصدار التنظيمات المحالة اليها من

-

اعادة النظر في استراتجية منح الحوافز المالية الجبائية والجمروكية وجعلها

نصوص القانون .

تتماشى مع توقعات المستثمر أكثر في مجاالت أكثر تطلبا ( مصارف ،البورصة)
-

اعادة صياغة المادة  24المتعلقة بالضمانات القضائية

 -34معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  :أي فعالية يف توفري العقار املوجه لالستثمار يف اجلزائر ،اجمللة األكادمية للبحث
القانوين ،اجمللد  ،14العدد 02لسنة  ،2016ص .135
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قائمة املراجع

أوال :املصادر

 .1القانون رقم  157-62املؤرخ يف  1962/21/31املتضمن متديد العمل ابلقوانني الفرنسية السارية املفعول اال ما تعارض مع السيادة الوطنية ،ج.ر
عدد20الصادرة يف ،1963/01/11ص .18
 .2القانون رقم  277/63املؤرخ يف  26جويلية  ،1963املتضمن قانون االستثمار ،ج .ر عدد  02 53أوت .1963
 .3قانون  13/86املؤرخ يف  19أوت  1986املتعلق بتأسيس الشركات االقتصادية املختلطة وسريها يف اطار املخطط الوطين للتنمية املعدل للقانون
 13/82ج .ر عدد .35
 .4امر  284/66املؤرخ يف  15سبتمرب  1966املتعلق بقانون االستثمارت  ،ج.ر عدد .70
 .5املرسوم التشريعي رقم  12/93املؤرخ  05اكتوبر  1993املتعلق برتقية االستثمار ،ج.ر  64املؤرخة يف  10اكتوبر .1993
 .6األمر  03/01املؤرخ يف  20اوت  2001املتعلق بتطوير االستثمار،ج.ر عدد 47
 .7القانون رقم  09/16املؤرخ يف  03اوت 2016املتعلق بقانون ترقية االستثمار ،ج.ر عدد .46
 .8القانون  01/16املؤرخ يف  07مارس  ،2016املتعلق بدستور اجلزائري ،ج .ر رقم 14
اثنيا :املراجع ابللغة العربية
-1

.1

الكتب:

عليو قربوع كمال،التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر ،بوساحة للطباعة ،سوق اهراس ،الطبعة الرابعة  ،سنة.2017
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أ.ربعية رضوان

نظرة نقدية للسياسة التشريعية اجلزائرية يف جمال االستثمار
.2

فخر الدين فقي،حممد حممود وفاء ،اسواق االوراق املالية بني دورها التنموي واالمنائي ،بدون دار نشر ،دةن سنة نشر.

-3

املقاالت:

الرسائل واملذكرات:
-2
 .1خوادجية مسيحة حنان ،تقييد االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ،جامعة منتوري قسنطينة،مداخلة القيت يف امللتقى الوطين حول األطار القانوين
لالستثمار األجنيب يف اجلزائر املنعقد بورقلة يومي  19/18نوفمرب 2015
 .2عبد الكرمي بعداش ،االستثمار األجنيب املباشر وأاثره على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ،2005-1996رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،
ختصص النقود واملالية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر ،سنة 2008
 .3حممد سارة،االستثمار األجنيب يف اجلزائر( دراسة حالة اوراسكوم) ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري ،ختصص قانون األعمال،كلية احلقوق والعلوم
السياسة ،مجاعة منتوري قسنطينة،سنة .2010
جالل عزيزي ،القيود القانونية املفروضة على عملية االستثمار يف القطاع املصريف،جامعة جيجل ،مقال منشور يف جملة أفاق للعلوم،
.1
جامعة جلفة،سنة .2016
معيفي لعزيز ،الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  :أي فعالية يف توفري العقار املوجه لالستثمار يف اجلزائر ،اجمللة األكادميية
.2
للبحث القانوين ،اجمللد  ،14العدد 02لسنة 2016
زايدي امال ،األشكال القانونية املتاحة لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر بعد تطبيق قاعدة  ،51/49جامعة سطيف،مقال
.3
منشور يف جملة االكادمية للبحث القانوين،اجمللد  13العدد2016/01
زوبري سفيان ،القيود القانونية الواردة على االستثمار األجنيب يف ظل التشريعات احلالية :ضبط للنشاط االقتصادي أم عودة اىل الدولة
.4
املتدخلة؟،اجمللة األكادمية للبحث القانوين ،كلية احلقوق والعلوم السياسة  ،جامعة عبد الرمحان مرية،جباية،اجمللد رقم  ،07عدد.2013/01
عيدة جناة ،ساسي الياس ،قراءة يف النظام القانوين لالستثمار يف اجلزائر ،جملة الدراسات القانونية والسياسة ،العدد 05اجمللد 02جانفي
.5
.2017
شنتويف عبد احلميد ،الشراكة :ألية لتفعيل االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ،اجمللة االكادمية للبحث القانوين ،اجمللد  13عدد 01
.6
سنة .2016

اثلثا :املواقع االكرتونية:
 http://www.elkhabar.comموقع اخلرب اتريخ االطالع .2017/10/10
.1
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األمن الصحي العالمي :متطلبات الترشيد وضرورات االستدامة
World Health Security:Rationalization Requirements and Sustainability
Imperatives
د .بلخير آسية
قسم العلوم السياسية.جامعة  8ماي -45قالمة -الجزائر

belkhir_assia@yahoo.fr

الملخص:

يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  -الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس:
قادر على اإلنتاج
عالما يستطيع كل إنسان أن ينعم فيه بحياة تملؤها الصحة والعافية ،وأن يصبح ًا
"أتصور
ً
وتحقيق النجاحات ،بغض النظر عن الهوية التي ينتمي إليها أو الرقعة التي يعيش عليها".
من خالل هذا القول تبرز أهمية هذه الدراسة التي تتمحور حول ضرورة توفير الصحة العالمية في

ظل عالم يشهد تزايد متسارع في تفشي العديد من االمراض المستجدة والتي جعلت منها أحداثا ملحة ذات أهمية

دولية بالنسبة للصحة العمومية ما فرض ضرورة التعاون الدولي بشأن اإلنذار بحدوث تلك المشكالت واالسراع
في احتوائها وهو ما اضطلعت به منظمة الصحة العالمية التي عملت وال تزال تعمل على اتخاذ تدابير عالجية

ووقائية لمواجهة التحديات القائمة واحتواء االخطار المستقبلية قصد تحقيق االمن الصحي العالمي.
الكلمات المفتاحية :الصحة العمومية ،االمن الصحي ،االمراض

Abstract :

- Dr. Tidros Adhanom Gibressus: WHO Director-General
" I envision a world in which everyone can live healthy, productive lives,
"regardless of who they are or where they live.
In this context, the importance of this study, which focuses on the importance
of the provision of global health in a world where there is a rapid increase in the
spread of many emerging diseases, which have become urgent events of international
importance for public health, is of great importance for international cooperation.
Which has been undertaken by the World Health Organization (WHO), which has
been working to take remedial and preventive measures to meet existing challenges
and contain future risks in order to achieve global health security.
Keywords: public health, health security, diseases

تقديم:
تع ددد العالق ددة ب ددين أم ددن االنس ددان والتنمي ددة البشد درية ذات ارتب دداث وثي ددق ،إذ تعن ددى ارخيد درة

بتوسيع قدرات االفراد والفرص المتاحة لهم(التوسع مع االنصاف) ،فارمن اإلنساني يهتم بتمكدين
الشعوب من احتواء أو تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم ،والمفهومان

ينظدران فددي الوضددع اإلنسدداني بكددل أبعدداده ،ومددن بددين الجوانددب التددي تهدددد أمددن االنسددان فددي بعددده

االجتماعي هو سدوء الوضدع الصدحي الدذي يعدع أمدن االنسدان موضدع تهديدد يلدزم احتوائده ،هدذا
التغي ددر ف ددي النظد درة لنم ددن اإلنس دداني

دداحبه تغي ددر ف ددي مفه ددوم الص ددحة العالمي ددة نتيج ددة التط ددور

التكنولددوجي والتقن ددي وزي ددادة تطددور االتص دداالت والموا ددالت و إلغدداء أي ح دددود افت ارض ددية ب ددين
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الدول خا ة في مجدال تنقدل ارشدخاص والبعدائع ،والتدي ونن تبددو عوامدل ذات آثدار ايجابيدة ،

إال أنهددا انعكسددت بالسددلب علددى مقومددات الصددحة العالميددة خا ددة مددا تعلددق بسددهولة تنقددل وتفشددي
ارمراض واروبئة وتلوت البيئة وزيادة حجم النفايات الصناعية غير الصحية التي أضدحت تهددد
حة وحياة ارفراد ...الخ.

فظهرت العديدد مدن ارمدراض منهدا مدا هدو قدديم ومنهدا مدا هدو جديدد تتسدم بسدرعة االنتشدار

متجاوزة أي دود سياسدية أو جغرافيدة أو اجتماعيدة جعلدت منهدا قعدايا عالميدة تحتداج الدى اهتمدام
ددحي مددن كددل أط دراف المجتمددع الدددولي(دول ،منظمددات ،)....،فكلمددا تفاشددى مددرض أو وبدداء

معددين سددارعت نظددم اإلنددذار المبكددر نحددو التأهددب إلددى تحسددين الدددفاعات المتددوفرة للعددالم ،كمددا ان
العالم وفي ظل هذا التأهب الدائم يبدي وفي الكثير من الحاالت اهتمامه الشدديد بقعدايا الصدحة

العالمية ،حيث انه من بين أهدم الفواعدل الدوليدة المهتمدة بهدذا القطداع الحسداس وبالتدالي بمواجهدة
ك ددل ه ددذه التح ددديات والمش ددكالت الت ددي ته دددد الص ددحة العالمي ددة ن ددذكر أطب دداء ب ددال ح دددود ،منظم ددة
الصحة العالمية ،....هذه ارخيرة تتولى مهمة توحيد الجهدود و اآلليدات الدوليدة فدي هدذا السديا

وتوجيهها حسب االحتياجات العالمية ،ونظ ار للمهمة النبيلة التي تتوالهدا منظمدة الصدحة العالميدة

يط ددرل التس ددا ل ح ددول ض ددرورة ترش دديد وتط ددوير هياكله ددا وأدواره ددا بالش ددكل ال ددذي يس ددمح بتوظيد د

ارهداف العالمية للتنمية الصحية وفق قيادة تقنية قوية واستفادة اكبر من الموارد المالية والبشرية
بما يسهل من عملية توحيد كل الطاقات واإلمكانيات الدولية لتحقيق ارمن الصحي العالمي.

مما سبق ،تندرج اإلشكالية الرئيسية لهذه الد ارسدة والتدي تتعلدق أساسدا بطبيعدة المشدكالت

والتهديدددات الجديدددة للصددحة العالميددة واالسددتراتيجيات الحديثددة لمواجهددة هددذه التهديدددات مددن قبددل

منظمة الصحة العالمية وشركائها ومنه تتمحور إشكالية الدراسة حول مجموعة من التسا الت :
 -ما هو واقع الصحة العالمية ؟

 -ما هي أدوار منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذه المشكالت الصحية العالمية؟

 مد دداهي متطلبد ددات ترشددديد وتفعيد ددل عمد ددل ودور منظمد ددة الصد ددحة العالميد ددة لتحقيد ددق ارمد ددنالصحي العالمي؟

لمعالجة اإلشكاالت السابقة وباالستعانة بالمناهج واردوات العلميدة ارتايندا أن تتعدمن الد ارسدة

العنا ر التالية:

المبحث األول :الصحة العمومية ،االمن الصحي :المفهوم وبدايات االهتمام

المطلب ارول :تحديد المفاهيم.

المطلب الثاني :بدايات االهتمام العالمي بمشاكل الصحة و تطوره.
المطلب الثالث :أهم المشكالت وارخطار التي تهدد الصحية العالمية.
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المطلب الرابع :النتائج واآلثار المترتبة عن مشكالت الصحة العالمية.

المبحث الثاني :أدوار منظمة الصحة العالمية في تحقيق االمن الصحي :بين االستجابة
ومحدودية االحتواء.

المطلب ارول :التعريف بمنظمة الصحة العالمية
المطلب الثاني :إستراتيجية منظمة الصحة العالمية في تحقيق ارمن الصحي

المطلب الثالث :نحو حوكمة ارمن الصحي العالمي :التحديات والمتطلبات.

المبحث األول :الصحة العمومية ،االمن الصحي :المفهوم وبدايات االهتمام
يتطلب منا البحث بداية توضيح بعض المفاهيم ذات ارهمية العلمية في البحث والتي
تلقى تداخالت فيما بينها.

المطلب األول :تحديد المفاهيم

من العروري تحديد بعض القعايا المفاهيمية التي ما زالت تثير كثي ار من الجدل بين الباحثين
المختصين في مجال العلوم السياسية واإلدارة الصحية والطب ،ولذلك سوف نتعرض رهمها

كما يأتي:

 مفهوم الصحة:تع ددرف الص ددحة بأنه ددا "غي دداب الم ددرض" ،ولك ددن من ددذ منتصد د

الس ددبعينيات أخ ددذ تعري ددف

الصحة يأخذ منحى شموليا ويعتبر الصحة في الوقت الحاضر مقسما إلى  6أقسام رئيسية وهدي

الصحة البدنية و العقلية و االجتماعية والروحية و الوظيفيدة أو المهنيدة و الغذائيدة و حسدب هدذا

التعريف الذي تبنته منظمة الصدحة العالميدة فد ن غيداب المدرض الجسدمي فدي حالدة وجدد مشداكل
في ارقسام ارخرى ال يعتبر

حيا أو تعريفا للصحة(.)1

الصحة هي "حالة مثالية مدن التمتدع بالعافيدة وهدي مفهدوم يصدل ربعدد مدن مجدرد الشدفاء

من المرض وننما الو ول وتحقيق الصحة السليمة الخالية من ارمراض ،ويتطلب الو ول إلدى

الص د ددحة الس د ددليمة الموازن د ددة ب د ددين الجوان د ددب المختلف د ددة للش د ددخ

والروحية.

()2

 :الجس د ددمانية ،النفس د ددية ،العقلي د ددة

 مفهوم الصحة العمومية :تددتلخ طبيعددة الصددحة العموميددة بكونهددا علددم وفددن الوقايددة مددن المددرض ،ونطالددة العمددر،
وتعزيددز الصددحة والكفدداءة النفسددية والبدنيددة مددن خددالل جهدود يِّ 3
نظمهددا المجتمددع إل ددحال البيئددة،

( ) 1موسوعة ويكيبيداي احلرة ،صحة ،يفhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9 :
( ) 2الصحة املثالية  ،يفhttp://www.feedo.net/Fitness/ExerciseProgram/IdealHealth.htm:
()3و جوانب الصحة هي:
اجلانب اجلسماين :وهو الشكل امللموس للجسم واحلواس اخلمسة اليت جتعلك تلمس ،تسمع ،تشم ،ترى وتتذوق.
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الفددرد حددول حفدد،

ومكافحددة ارمدراض السددارية ،وتثقيد
ِّ
المبكددر للمددرض ومعالجتدده معالجددة وقائيددة ،ونيجدداد آليددة اجتماعيددة لعددمان
وتمريعددية للتشددخي

تمتُّع كل فرد بمستوى معيشدي يكفدي لصدون

ددحته الشخصددية ،وتنظدديم خدددمات طبيددة

دحته ،وتنظديم هدذه الفوائدد لتمكدين كدل مدواطن مدن

إعمال حقه الطبيعي في التمتُّع بالصحة وطول العمر(.)1
 -مفهوم الصحة العالمية /األمن الصحي:

نتيجة تزايد حجم العالقات أو التبادالت في عصر العولمة مع تراجع الحدود وفتح المجدال
لحريددة تنقددل ارفدراد والسددلع ،....ودخددول المجتمددع الدددولي فددي مرحلددة جديدددة مددن التفدداعالت تتسددم
باالعتمدداد المتبددادل القددائم علددى مجموعددة مددن المصددالح المتداخلددة و المشددتركة ،مددا فددرض علددى

فواعل المجتمع الدولي(حكومات ومنظمات) تكثي

التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة المشدكالت

الصحية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها واإلسراع في احتواء مخاطرها وتقويض تفشيها.

مددن هددذا المنطلددق ف د ن الصحححة العالميححة أو مددا يعددرف بححاألمن الصحححي العححالمي تعن ددي "

ضرورة خلو وسالمة كل دول العدالم مدن كدل ارمدراض و ارخطدار و اروبئدة التدي تهددد الصدحة
العمومية العالمية".

و علددى هددذا المسددتوى تظهددر مشددكالت الصددحة العالميددة التددي تعبددر الحدددود عل ددى نحددو ال

يخعدع لسديطرة الحكومدات د بدايدة مدن العقداقير إلدى ارمدراض المعديدة ،إلدى تغيدر المندا وتلدوث

البيئة ،وهنا ال يتسنى ري حكومة أن تتحكم فدي النتائج دون التعاون مع اآلخرين(،)2

وعليه فالصحة العالمية هي ندتاج التفاعل بي ددن المحدددات االجتماعيدة واالقتصدادية والسياسدية

و البيئية على مستوى دولي(.)3

ويتمحور مفهوم األمن الصحي حول كيفية حماية أفراد المجتمع من جميع ارخطار

حيا وأكثر إستقرًارا .وعلى
الصحية التي تواجههم ،وذلك في سبيل جعلهم ينعمون بحياة أمنة
ً
يموتون
الرغم من التقدم الذي شهدته الرعاية الصحية ،ثمة أكثر من عشرين مليون شخ
اجلانب النفسي :هو عواطفك ومشاعرك املختلفة مثل الشعور ابخلوف والغضب إىل الشعور ابحلب والفرح.
اجلانب العقلي :أفكارك ،معرفتك ،تصرفاتك ،اعتقاداتك وحتليلك لنفسك.
اجلانب الروحي :عالقتك بنفسك ،إبداعاتك ،هدفك يف احلياة وعالقتك بربك.
( ) 1متابعة تنفيذ إعالن الدوحة بشأن اتفاق الرتبص والصحة العمومية ،يف:
http://www.emro.who.int/arabic/RC50/infdoc5.htm
( )2جوزيف اني االبن" ،خطوات أوراب التالية" ،يفhttp://www.project- :
syndicate.org/commentary/nye23/Arabic
( ) 3املؤمتر العام اخلامس جلمعية التنمية الصحية والبيئية ،صحة البشر :احملددات  -التحدايت انآنية-الفرص املتاحة ،يف :
www.ahedegypt.org
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

244

األمن الصحي العاملي :متطلبات الرتشيد وضرورات االستدامة

د .بلخري آسية

بسبب ارمراض التي ال يمكن الحؤول دونها .فالصحة هي عنصر مكوِّن أساسي رنه في

أساس ارمن تكون حماية حياة اإلنسان.

طا مسبًقا لالستقرار االجتماعي .والعوامل التي تؤثر على
والصحة الجيدة تشكل شر ً
كمية الغذاء أو في سوء
الصحة كثيرة ،ومن أهمها عامل سوء التغذية سواء في حالة نق

أيعا الذي
سلبا على حة ارفراد .و ُّ
التلوث البيئي ً
نوعيته ،ففي كال الحالتين ينعكس ارمر ً
يصيب الماء والهواء يسبب العديد من ارمراض التي يمكن ان تودي بحياة الفرد .كما أن للفقر

الدور البارز في تدهور

حة ارفراد حيث أن الذين ال يملكون المال يصعب عليهم الذهاب

إلى الطبيب ،كما تصعب عليهم متابعة العالج الطبي ،ما يؤدي إلى تدهور وضعهم الصحي،

وآثار هذه الحاالت موجودة في العالم الثالث .وعلى الرغم من أن هذه الدول تأوي أكثر من 85

 %من سكان العالم إال أنها ال تمثل في السو العالمية لندوية سوى نسبة  % 25فقط.

()1

المطلب الثاني :بداية االهتمام بمشكالت الصحة العالمية:

قامددت لجنددة خب دراء منظمددة الصددحة العالميددة المعنعيددة ب د دارة الصددحة العموميددة ،فددي تش درين

الثددانيفنوفمبر  ،1952بتعددديل تعريددف ( وينسددلو ) للصددحة العموميددة فددي عددام  ،1923بحيددث
يشمل الصحة النفسية فعالً عن الصحة البدنية .

وناقش ددت لجن ددة الخبد دراء ه ددذه ف ددي اجتماعه ددا الث دداني ،المعق ددود ف ددي ع ددام  ،1953منهجيد د ًة
لتخطيط برنامج حي متكامل للمناطق الريفية .وحعددت الخدمات العدرورية لحفد ،الصدحة فدي
منطق ددة مععين ددة .و ق ددد ش ددملت ه ددذه الخ دددمات ،الت ددي و ددفتها اللجن ددة بأنه ددا ( الخ دددمات الص ددحية
ارساسددية ):

ددحة ارمومددة والطفولددة ،ومكافحددة ارم دراض السددارية ،واإل ددحال البيئددي ،وحفدد،

السجالت لنغراض اإلحصائية ،والتثقي

الصحي للجمهور ،والتمريض والرعاية الطبية للصدحة

العمومي ددة .وعل ددى ال ددرغم م ددن أن تعري ددف الص ددحة العمومي ددة ل ددم يش ددمل ،عل ددى التحدي ددد ،الخد ددمات

العالجية ،فقد أُدرجت هذه الخدمات ضمن الخدمات الصحية ارساسية.

من المهدم اإلشدارة فدي هدذا الصددد إلدى أن المعالجدة الطبيدة يمكدن أن ِّ
تمثدل ِّ
مكونداً مهمداً

من ِّ
مكونات تدابير الوقاية الثانوية .ويصد هذا على العديد من ارمراض غير السارية .كما أن
من المهم مالحظة أن المعالجة الطبية للمرضى بأمراض سارية يمكن أن تحدد كثيد اًر مدن إمكانيدة
انتقال المدرض ،ومدن ث د عم ِّ
تمثدل عنصد اًر مهمداً مدن عنا در المكافحدة العامدة لنمدراض السدارية .و
ُيظهر هذا بوضول العالقة الوثيقة بين الوقاية من المرض وبين معالجتده مدن أجدل حفد ،الصدحة
وتعزيزها على العموم.

() 1

منظمة الصحة العاملية ،تعريف االمن الصحيhttp:// www.who-،

int/who/2007/ovreview/fr/index
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باسدتمرار مدع

وتط عدورت الصدحة العموميدة فيمدا بعدد لتُصدبح اختصا داً قائمداً بذاتده ،يتكعيد
المس ددتجعدات ويواج دده ارخط ددار الص ددحية والمرض ددية ،مس ددتعيناً بم ددا تحعق ددق م ددن جوان ددب التق د ُّددم ف ددي
المعرف ددة العلمي ددة والتكنولوجي ددا ،أي ف ددي مج دداالت :الوبائي ددات ،واإلحص دداء الحي ددوي ،و البيولوجي ددا

الجزيئية.

 -الصحة العمومية الجديدة:

قامت منظمة الصحة العالمية بعقد االجتماع ارقاليمي حدول الصدحة العموميدة الجديددة،
فددي جني د  ،فددي الم دددة م ددن  27إلددى  30تش درين الثددانيفنوفمبر  ،1995وذلددك لتقيدديم التحد ِّدديات

الجديدددة ،ونعددداد اإلجدراءات التددي يمكددن اتخاذهددا فددي المسددتقبل فددي إطددار الصددحة العالميددة .علمداً
بددأن الصددحة العالميددة ليسددت بمفهددو هم بقدددر مددا هددي فلسددف طة تسددعى إلددى توسدديع نطددا الفهددم القددديم
حة السدكان ككدل)،

للصحة العالمية (بحيث يشمل ،مثالً ،حة الفرد داخل الدول إضاف ًة إلى
ِّ
التصدي لبعض القعايا الصحية المعا رة ،من قبيل إتاحة الخدمات الصحية على
وتسعى إلى

أسدداس مددن العدددل واإلنصدداف لصددالح كددل الدددول دون تمييددز ،فعدالً عمددا يتصددل بهددا مددن قعددايا
تتعل ددق بالبيئ ددة ،واإلدارة السياس ددية ،والتنمي ددة االجتماعي ددة واالقتص ددادية .وه ددي تس ددعى إل ددى إدخ ددال

الصحة في إطار التنمية لعمان الحماية للصحة في السياسة العمومية للدول .والصحة العالميدة

قص ددر اهتمامه ددا عل ددى إيج دداد خط ددة أساس ددية
الجدي دددة معنعي ددة ،ف ددو ك ددل ذل ددك ،بالعم ددل .فه ددي ال ت ُ
للتصد ِّددي للعديددد مددن قعددايا السدداعة المل عحددة ،بددل تُعنددى أيع داً بتحديددد اسددتراتيجيات قابلددة للتنفيددذ،
سعياً إلى حل هذه القعايا التي ارت تهدد ارمن اإلنساني ككل وارمن الصحي العالمي على

الخصوص.

مفه ددوم مش ددكالت الص ددحة العالمي ددة الجدي دددة ه ددو مفه ددوم ش ددامل ،يجم ددع ب ددين ك ددل القع ددايا

والتهديدات الجديدة التي استجدت منذ إعداد اإلسدتراتيجية العالميدة لتدوفير الصدحة للجميدع بحلدول

توسعت السياسة واإلستراتيجية اإلقليمية لتوفير الصحة للجميع في القرن الحدادي
سنة ألف ْين .وقد ع
والعشرين ،في العنا ر الثمانية للرعاية الصحية ارولية التي تم تحديدها في مؤتمر ألمدا آتدا فدي
ضدوء المعددارف والتحد ِّدديات الجديددة .فقددد تددم ،توسديع ونعددادة تشددخي المشدكالت المتعلقددة بصددحة
ارمومة والطفولة بحيث تشمل الصحة اإلنجابية ،ويجدري تطدوير مواجهدة نددرة اردويدة ارساسدية
باعتبدداره تكنولوجيددا أوسددع قاعد ه
ددة للسياسددة الصددحية والتددي تعدداني منهددا الدددول الفقي درة وتددم توسدديع
نطد ددا االهتمد ددام السد ددابق بد ددارمراض المعروفد ددة ليشد ددمل ارم د دراض الغيد ددر المشخصد ددة والس د دريعة

االنتشددار عالميددا ،بمددا فيهددا ارم دراض الناتجددة عددن تلددوث البيئددة ،ارم دراض النفسددية و ارم دراض
الجنس ددية .وم ددن المزم ددع تطبي ددق أس ددلوب واض ددح يش ددمل الم ارح ددل العمري ددة كله ددا ف ددي إط ددار النظ ددام

تناول السالمة الغذائية عند النظر في ارغذية والتغذية وسوف ُيصبح التثقي
الصحي ويجري ُ
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

246

د .بلخري آسية

األمن الصحي العاملي :متطلبات الرتشيد وضرورات االستدامة

ِّ
الصحي أحد ِّ
التصدي ،فدي إطدار الرعايدة الصدحية
مقومات تعزيز الصحة .ومن المزمع موا لة

العالمية ،لجميع الجوانب التي لم تُحسم بعد والمتعلقة بمكافحة ارمراض الوبائية ،وسدوء التغذيدة،
ووفيات ارمومة والطفولة ،وارمراض المستجعدة ،إضداف ًة إلدى التح ِّدديات الجديددة إل دالل القطداع

التوسدع الحعددري ،وتزُايدد الفقددر خا ددة فددي
الصدحي ،وخصخصددة الخدددمات ،والمخداطر البيئيددة ،و ُّ
الدول الفقيرة(.)1

المطلب الثالث :أهم المشكالت واألخطار التي تهدد الصحة العالمية:

بما ان العالم اليوم يشهد العديد والعديد من التحوالت و التغيرات و التطورات الكونية والتي

س دداهمت ال ددى ح ددد كبي ددر ف ددي تغيي ددر مفه ددوم الص ددحة العالميد دة او م ددا يع ددرف ب د د "ارم ددن الص ددحي
العالمي"ومددا تفرضدده هددذه التح دوالت الس دريعة مددن تغييددر فددي طبيعددة التهديدددات و ارخطددار علددى

ارمددن الصددحي فددي العالم،حيددث

ددار العددالم اليددوم يتميددز بجملددة خصددائ

منهددا عدددم الثبددات و

الحركية الدائمة،االعتماد المتبادل ،االتصالية وسهولة التوا ل بين البشر في هذه القرية الكونيدة

الص ددغيرة،وهي كله ددا عوام ددل س دداعدت عل ددى االنتش ددار السد دريع لنمد دراض الوبائي ددة والتهديددددات و
ارخطار اإلشعاعية والنووية وغيرها من المشكالت الصحية العالمية الخطيرة ويمكن حصر هدذه

ارخطار والمشكالت التي تهدد الصحة فيما يلي:

 )1األمراض المستجدة:

حيددث أن ارم دراض الجديدددة التددي ظهددرت فددي اآلونددة ارخي درة والتددي تتميددز بشدددة اإلعددداء

وسددهولة وسددرعة االنتشددار كلهددا عوامددل زادت مددن خطورتهددا وتهديدددها لنمددن الصددحي العددالمي،و
أ بحت تمثل الشغل الشاغل والتحدي اركبر للمنظمات الدولية المعنية بمكافحتها والتصدي لها

حيث انه مثال :مرض زيكا ،وفيروس كورونا المتسبب لمرض المتالزمة الرئوية الحادة(سارس) ،
وااليبوال ،و مرض إنفلون از الطيور إضافة الى بعض ارمدراض التدي ظهدرت سدابقا وال ازلدت تشدكل

خط د ار كبي د ار علددى ارمددن الصددحي العددالمي مثددل :الطدداعون( فددي الصددومال تددم إحصدداء  73حالددة

إ ددابة فددي سددبتمبر  ،)2017والكددوليرا ،شددلل ارطفددال ،حمددى ال دوادي المتصدددع ،االيدددز...الخ.

كلها أمراض ال تفر حدودا او منطقة دون المناطق ارخدرى نظد ار للسدرعة المذهلدة لالنتشدار فدي

أنحاء العالم وبحيث

دارت عددوى فيروسداتها تهددد اسدتقرار المجتمعدات المحليدة بكاملهدا خا دة

اركثددر فق د ار منهددا ويرجددع السددبب الرئيسددي هنددا الددى ضددع
المعديددة لعددع

الددنظم الصددحية للوقايددة مددن ارم دراض

إمكانيددات كثي درة مددن دول العددالم وكددذا سددهولة تنقددل ارشددخاص واخددتالطهم نظ د ار

( ) 1متابعة تنفيذ إعالن الدوحة بشأن اتفاق الرتبص والصحة العمومية ،مرجع سبق ذكره.
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لتنظيم وسائل النقل والتساهل من طرف عديد الدول في إستراتيجية مكافحدة ارمدراض المعديدة و

الفتاكة وعدم التنسيق مع المنظمات الصحية الدولية(.)1

 )2انتشار أمراض سوء التغذية:

لق ددد أ ددبحت ارمد دراض الناجم ددة ع ددن س ددوء التغذي ددة م ددن أكث ددر ارمددراض فتك ددا باإلنس ددان

خا ددة فددي الدددول الفقي درة التددي تنعدددم فيهددا سياسددات

ددحية وغذائيددة متكاملددة،بحيث ان السلسددلة

الغذائية لكثير من الشعوب غيدر متوازندة نظد ار للتبداين والعدع

فدي المسدتوى المعيشدي حيدث ان

اكثددر مددن ثلثددي سددكان العددالم يعيشددون تحددت خددط الفقددر أي  02دوالر يوميددا ممددا يجعلهددم عرضددة
لنمراض سوء التغذية التي تؤدي في كثير من ارحيان الى هالك أعداد كبيرة من البشر خا دة
في إفريقيا جنوب الصحراء وبعض بلدان أمريكا الالتينية واسيا نظد ار النتشدار المجاعدات و الفقدر

وبالتالي تفشي ارمراض(.)2

ويشمل سوء التغذية في جميع أشكاله نق

ونق

التغذية (الهزال والتقزم ونق

الوزن)،

الفيتامينات أو المعادن ،وفرث الوزن ،والسمنة ،وارمراض غير السارية المرتبطة

بالنظام الغذائي ،ويعاني  1.9مليار شخ

مليون شخ

من فرث الوزن أو السمنة ،في حين يعاني 462

من انخفاض الوزن ،كما يعاني  52مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال،

و 17مليون طفل من الهزال الوخيم ،و 155مليون طفل من التقزم ،في حين يعاني 41

مليون طفل من فرث الوزن أو السمنة ،حسب احصائيات سبتمبر.2017

وترتبط نسبة  %45تقريباً من وفيات ارطفال دون سن الخامسة بنق

التغذية.

ويحدث معظم هذه الوفيات في البلدان المنخفعة والمتوسطة الدخل .وفي الوقت ذاته ،تتزايد
نسبة فرث الوزن والسمنة بين ارطفال في هذه البلدان نفسها

()3

 )3األزمات الدولية والطوارئ اإلنسانية:

حيث تتسبب هذه ارزمات في وفاة العديد من ارفراد و إعاقدة الدبعض اآلخدر ،كمدا تتسدبب

فددي إجهدداد الددنظم الصددحية التددي يعتمددد عليهددا الندداس لعددمان أمددنهم الصددحي ،ففددي عددام 2006
ألحقددت الكدوارث الطبيعيددة أضدرار بنحددو  134.6مليددون نسددمة و أودت بحيدداة  21342نسددمة ،و

OMS," Les menaces pour la santé publique mondiale au xxie siécle", en site

) )1

d'internent:

http:// www.who-int/who/2007/ovreview/fr/index 1 .htm/introduction
( ) 2منظمة الصحة العاملية" ،يوم الصحة العاملي  ،2007األمن الصحي العاملي" ،يف http:// www.who.int/media :
centre/news releases/2007/pr1/ar
( )3منظمة الصحة العاملية ،سوء التغذية/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/ar ،
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تتركددز أغلددب ارخطددار فددي ك دوارث الفيعددانات ،ال دزالزل ،ارعا ددير ،الجفدداف ،موجددات الحددر و
غيرها ،فكلها تؤثر على الصحة العالمية سلبا و تهدد حياة الشعوب و

 )4األخطار الكيميائية واإلشعاعية وخطر اإلرهاب البيولوجي:

حتهم(.)1

تتمثل في جملة التهديدات و ارخطار الناجمة عن النشاطات الكيماوية و النووية و التدي

قد تحدث فيها عدة حوادث خطيرة و تسربات إشعاعية أو كيماوية أو نووية ،و التي تهدد مباشرة
حي دداة و

ددحة اإلنس ددان ف ددي من دداطق واس ددعة م ددن اررض مثلم ددا ح دددث ع ددام  1986ف ددي أوكراني ددا

بأوربددا الش درقية أو مددا يعددرف ب دد"كارثة تش درنوبيل" ،والتددي انفجددر فيهددا أج دزاء مددن المفاعددل النددووي

اروك ارندي ممدا نددتج عنده تسددرب كميدات هائلددة مدن اإلشددعاعات النوويدة الخطيدرة ،و مسدت الكارثددة
حتددى الدددول المجدداورة و تعددرر منهددا مددا يصددل إلددى  336000نسددمة ،كمددا أن عامددل اإلرهدداب

البيول ددوجي يع ددد أيع ددا م ددن ارخط ددار المه ددددة للص ددحة العالمي ددة م ددن خ ددالل اس ددتعمال ع دددة م د دواد
كيم دداوية و بيولوجيددة خطدديرة فددي أعمددال هجوميددة و إرهابيددة ( حسددب المنظددور ارمريكددي) ،مثددال

ذلك عام  2001و الهجمات على أهداف أمريكية باستعمال رسائل ملوثة بالجمرة الخبيثة(.)2
 )5أخطار تغير المناخ:

حيث تتسبب التغيرات البيئيدة و المناخيدة فدي حددوث آثدار

دحية و خيمدة ،بحيدث تتسدبب

الك دوارث الطبيعيددة الناجمددة عددن التغي درات المناخيددة فددي هددالك ح دوالي  60000شددخ

 ،كمددا أن

ظاهرة االحتباس الحراري تعدد السبب الرئيسي في التغيرات المناخية المفاجئة و تدداخل الفصدول
و التي مصدرها ظاهرة التلوث البيئي ،كما أن المشكالت البيئية و المناخية حسدب د ارسدة علميدة

نشرتها منظمة الصحة العالمية تؤدي إلدى ربدع ارمدراض و الوفيدات فدي العدالم (فدي سدن مبكدرة)،
هذه المشكالت الصحية ترتبط أساسددا بالمكونددات البيئيددة كالهواء و الماء و التربدة و اإلشعاعددات

و العجدديج و الحقول و الكهرومغناطيسية...الخ(.)3
فددأمراض كثي درة ناجمددة عددن بيئددة غيددر

ددحية مثددل أم دراض اإلسددهال الناتجددة عددن الميدداه

الملد ددوثة،و ارمد دراض التنفس ددية الناتج ددة ع ددن التل ددوث الهد دوائي مث ددل داء الرب ددو التحسس ددي ،س ددرطان
الرئة....الخ ،و تختل

آثار ارمراض الصحية الناجمدة عدن التلدوث مدن  %25مدن الوفيدات فدي

الدول النامية إلى  %17في الدول الغنية(.)4

( ) 1املرجع نفسه.
) )2
OMS," Les menaces pour la santé publique mondiale au xxie siécle",Op.cit.
(" ) 3مشكالت البيئة أكرب خطر عاملي على صحة و مستقبل البشر" ،يف:
http://www.annabba.org/nbanews/57/358.htm
( ) 4منظمة الصحة العاملية" ،يوم الصحة العاملي  ،2007األمن الصحي العاملي" ،مرجع سبق ذكره.
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إن تغيددر المنددا يددؤثر فددي المحددددات االجتماعيددة والبيئيددة للصددحة  -مثددل اله دواء النقددي

وميدداه الشددرب المأمونددة والغددذاء الكددافي والمددأوى اآلمددن ،وتقددر منظمددة الصددحة العالميددة أندده مددن
المتوقع أن يفعي تغير المنا في الفترة ما بين عام  2030و 2050إلدى نحدو  250000وفداة

إض ددافية س ددنوياً م ددن جد دراء س ددوء التغذي ددة والمالري ددا واإلس ددهال واإلجه دداد الحد دراري ،وتبل ددك تك ددالي
ارضدرار المباشدرة علددى الصددحة (أي باسددتثناء التكددالي

المترتبددة فددي القطاعددات المحددددة للصددحة

مثل الزراعة والمياه واإل حال) ما بين  4-2مليارات سنويا بحلول عام .)1(2030

 )6مشكلة االيدز وانتشاره:

بلك عدد المتعايشين مع فيروس االيدز عام 2006نحو  39،5مليون شخ

،وتمثل مشكلة

االيدددز مددن انظددر ارم دراض وأسددرعها انتشددا ار التددي ظهددرت سددابقا وال ت دزال تمثددل مشددكلة

ددحية

عالميددة عويصددة ،حيددث يعددد االيدددز اربددع أقددوى العوامددل التددي تددؤدي بحيدداة الندداس علددى مسددتوى
العالم،حيث ان مشكلة وداء فقددان المناعدة المكتسدبة يدرتبط فدي سدرعة انتشداره العديدد مدن اآلفدات

االجتماعيد د ددة الخطي د د درة التد د ددي تسد د ددبب العد د دددوى بهد د ددذا الفيد د ددروس مثد د ددل المشد د دداكل الجنسد د ددية غيد د ددر
ددحية،المخدرات،نقل الدددم بدددون فحددوص طبيددة ،انعدددام النظافددة...الخ ،كلهددا عوامددل زادت مددن

خطورة و انتشار هذا المرض الفتاك وجعلت منه مشكلة

كاهددل الدددول( ،)2و قتددل مددا يزيددد علددى  39مليددون شددخ
مليون شخ

دحية عالميدة تهددد حيداة ارفدراد وتثقدل

 .فددي عددام ]1.7-1.4[ 1.5 ،2013

قعوا نحبهم من المسببات المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري عالميا.

وكدان فددي نهايددة العددالم فددي عدام  2013مددا يقددرب مددن  ]37.2-33.2[ 35.0مليددون شددخ

متعايش مع فيروس العدوز المنداعي البشدري مدع  ]2.4-1.9[ 2.1مليدون شدخ

مصداب حدديثاُ

بفيروس العوز المناعي البشري فدي عدام  2013عالميدا ،وتعدد منطقدة جندوب الصدحراء االفريقيدة

هي أكثدر ارقداليم تعدر اًر ،حيدث كدان بهدا  24.7مليدون شدخ
مع فيروس العوز المناعي البشري في عام  .2013وتشمل جنوب الصحراء افريقيا أيعاً %70
[ ]23.5–26.1مدن المتعايشدين

تقريبد داً م ددن إجم ددالي ع دددد اإل ددابات الجدي دددة بفي ددروس الع ددوز المن دداعي البش ددري عل ددى المس ددتوى

العالمي(.)3.

المطلب الرابع :اآلثار المترتبة عن مشكالت الصحة العالية:
( )1منظمة الصحة العاملية ،العالقة بني تغري املناخ والصحة تقرير ،2016
/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/ar
) )2
Jane Gross,"Aging AIDS patients best by the complex health problems",januaury 6,
2008, in site internet: http://www.iht.com/articles/2008/01/06/america/hiv.php.

( ) 3منظمة الصحة العاملية ،االيدز والعدوى بفريوس العوز البشري ،صحيفة وقائع ،2014
/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/ar
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وفقددا د ارسددات وتقددارير لكثيددر مددن المنظمددات الدوليددة وخا ددة منظمددة الصددحة العالميددة فددان

مشددكالت الصددحة العالميددة تتسددبب فددي نتددائج كارثيددة سدواء علددى ارفدراد أو الدددول علددى حددد سدواء

نظ ار لكون أن طبيعة تلدك المشدكالت غيدر محصدورة داخدل حددود الدولدة القطريدة بدل أخدذت بعددا
عالميا فلم تعد السيطرة عليها بسهولة ما يجعلها سريعة االنتشار والتفشي وواسدعة النطدا حيدث
تشير منظمة الصحة العالمية إلى عدة نتدائج و آثدار كمحصدلة لتفداقم المشداكل الصدحية العالميدة

منها:

 -يموت حوالي  11مليون طفل دون سن الخامسة سنويا في البلدان النامية ،ويرجدع السدبب فدي

حدوالي %70هددذه الوفيددات إمددا إلددى أمدراض ذات

ددلة باإلسددهال أو ارمدراض النفسددية أو المددال

ريددا،أو الحصددبة أو سددوء التغذيددة ،وفددي سددنة  2013انخفددض العدددد الددى نحددو  6.3ماليددين مددن

ارطفال دون سن الخامسة يقعون نحبهم كل عدام ،مدنهم  %45مدن وفيدات االطفدال لهدا عالقدة
بسوء التغذية.

 -تشير اربحاث إلى أكثر من  %40مدن العدبء العدالمي النداتج عدن ارمدراض التدي تعدزى إلدى

عوامل المخاطرة البيئية يقع على كاهل ارطفدال م دون الخامسدة ،حتدى مدع أنهدم يكوندون حدوالي

 %10من سكان العالم.

في البلدان النامية سويا بسبب ارمدراض المنقولدة

 -يتوفى ما يتراول بين  5و  6ماليين شخ

عن طريق المياه و تلويث المياه.

 -تسدهم ارحدوال البيئيددة المتدنيدة بنسدبة %25كافددة ارمدراض التددي يمكدن الوقايدة منهددا فدي العددالم

اليوم(.)1

 -أ دديب أكث ددر  60ملي ددون ش ددخ

بفي ددروس نقد د

لمناع ددة البشد درية "االي دددز" من ددذ ب دددء تفش ددي

الوباء،وفي نهاية عامم 2001قدر أن هناك 40مليون شخ

يحملدون المدرض تتدراول أعمدارهم

ثلثهم بين  15و 24عاما،وتوجد  %92إجمدالي هدذه الحداالت فدي البلددان الناميدة( ،)2وفدي سدنة

 2013قتددل مددا يزيددد عل ددى  39مليددون شددخ
جنوب

حراء افريقيا.

 -يصدداب 8,8مليددون شددخ

 ،حيددث يوج ددد  24.7مليددون شددخ

سددويا بالدددرن ،ويدددفع  1,7مليددون شددخ

فددي منطق ددة

حيدداتهم ثمنددا لدده،ويعيش

 %99المصابين به في البلدان النامية واغلدبهم فقدراء تتدراول أعمدارهم بدين  15و  24سدنة ،ومدا

( ) 1األمم املتحدة"،حقائق حول الصحة" ،يفhttp:// :

www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact6.htm

United nations," Reproductive hights and Reproductive Health", United

) )2

nations Reproduction section. new yorkm1996mp 34.
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لم توحد الجهود لمكافحة داء الدرن فان عدد المصابين سيرتفع ليصل الى200مليون مريض في

السنوات القليلة القادمة.

 -ف ددي ع ددام  2000ت ددوفي  1,3طف ددل تح ددت  5سد دوات بس ددبب اإلس ددهال الن دداتج ع ددن تل ددوث مي دداه

الشرب.

 -تقتل المالريا حوالي مليون شخ

سنويا و اغلبهم ()%70أطفال ،و %90من الوفيات

في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،كما تتسبب المالريا في إفريقيا في خسائر اقتصادية تقدر

ب 12مليار دوالر أمريكي سنويا ،ولقد انخفض معدل اإل ابة بالمالريا بين الفئات المعرضة
للخطر (نسبة الحاالت الجديدة) بين العامين  2010و  2015بنسبة  %21على الصعيد

العالمي .وفي الفترة نفسها ،انخفعت معدالت وفيات المالريا بين السكان المعرضين للخطر

من جميع الفئات العمرية بنسبة  %29على الصعيد العالمي ،وبنسبة  %35بين ارطفال

دون سن الخامسة.

وتحمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،بشكل غير متناسب ،نسبة عالية من عبء

المالريا العالمي .في عام  ،2015كانت المنطقة تعم  %90من حاالت اإل ابة بالمالريا
و  %92من الوفيات الناجمة عن المالريا.

()1

 -كما تتسبب ارمراض النفسية في وفاة  2,2مليدون شدخ

التلوث الهوائي(.)2

و  %60مدنهم أطفدال وذلدك نتيجدة

-وتشددير تقددديرات البدداحثين  ،2016إلددى وقددوع عدددد يت دراول بددين  1.3و 4.0مليددون حالددة إ ددابة

ب ددالكولي ار س ددنوياً ،وتس ددبب الك ددولي ار ف ددي وفي ددات يتد دراول ع ددددها ب ددين  21 000و 143 000وف دداة
بأنحاء العالم أجمع.

()3

المبححححث الثحححاني :أدوار منظمحححة الصححححة العالميحححة فحححي تحقيحححق االمحححن الصححححي العحححالمي :بحححين
االستجابة ومحدودية االحتواء

إن تفشددي االم دراض واالوبئددة علددى نطددا واسددع ،طددرل مخدداطر عديدددة أمددام بلددو أهددداف

التنمية ،االمر الذي أجبر على ضرورة توحيد الر ى والجهود الدولية لمواجهة تلك االطار ضدمن

خطى علمية مدروسة تتساوى فيها الفرص واالمتيازات ،وتعد منظمة الصحة العالميدة إحددى أهدم
الهيئات الدولية التي تعنى بتقليل المشاكل الصحية ومواجهتها واحتوائها.
( ) 1منظمة الصحة العاملية ،املالراي :صحيفة وقائع ،2016
/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/ar
( ) 2األمم املتحدة" ،حقائق حول الصحة" ،مرجع سبق ذكره.
( ) 3منظمة الصحة العاملية ،املالراي :صحيفة وقائع ،2016

/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/ar
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المطلحب األول :التعريح
:WHO

د .بلخري آسية

بححنمنظمة الصححة العالميحةن ""World Health Organisation

منظمة الصحة العالمية هي واحدة من عددة وكداالت تابعدة لنمدم المتحددة متخصصدة فدي

مجددال الصددحة ،و قددد تأسسددت هددذه المنظ د ددمة فددي  07أفريددل  1948و مقرهددا الحددالي فددي جني د

بسويسرا ،و تس ددعى كهددف لرف ددع المسدتوى الصح ددي لكافدة شدعوب اررض مدن الندواحي البدنيدة و

العقليددة و االجتماعيددة ،و تعددم المنظمددة  193دول دة تمددارس حددق الععددوية الكاملددة عددن طريددق

جمعيدة الصدحة العالميدة ،و تتدأل

الجمعيدة مددن منددوبين يمثلدون الددول ارععداء ،و تتدولى هددذه

الجمعيددة مهمددة إقدرار برنددامج المنظمددة و ميزانيتهددا لفتدرة سددنتين و تبددث فددي أهددم مسددائل سياسددتها

العامة.

()1

 -منظمة الصحة العالمية مقرها الرئيسي جني

العالم وهي:

بسويسرا ،و لها ستة  06مكاتب إقليمية حول

 -1المكتب اإلقليمي إلفريقيا ،و مقره في ب ارزافيل بالكونغو.
 -2المكتب اإلقليمي لنمريكيتين ،و مقره في واشنطن.

 -3المكتب اإلقليمي لجنوب شر آسيا ،و مقره في نيودلهي.
 -4المكتب اإلقليمي روربا ،و مقره في كوبنهاجن.

 -5المكتب اإلقليمي للشر اروسط ،و مقره في القاهرة.

 -6المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادي ،و مقره في مانيال.

()2

 -هيئات المنظمة:

 -1جمعية الصحة العالمية:

وهي أعلى جهاز التخاذ الق اررات في منظمة الصحة العالمية ،و تعقد الجمعيدة اجتماعاتهدا

عددادة فددي جني د

فددي شددهر مدداي مددن كددل عددام ،و تحعددر اجتماعاتهددا وفددود مددن جميددع الدددول

ارععاء البالك عددها  193دولة.

الوظيفة ارساسية للجمعية هي تقرير سياسات المنظمة ،و تعدين جمعيدة الصدحة العالميدة

الم دددير الع ددالم و ت ارق ددب السياس ددات المالي ددة الت ددي تتبعه ددا المنظم ددة ،و تق ددوم باس ددتعراض و اعتم دداد
الميزانية البرمجية المقترحة ،كما تنظر في تقارير المجلس التنفيذي.

( ) 1موقع اجلزيرة" ،منظمة الصحة العاملية" ،يفhttp:// :
www.aljazeera.net/news/archive/archive?archiveld=1028980
(

 )2ويكيبيداي املوسوعة احلرة "،منظمة الصحة العاملية" ،يفhttp:// www.wikipedia.org/wiki/%09%8 :
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 -2المجلس التنفيذي:

يتك ددون م ددن  34عع ددو م ددن ذوي الم ددؤهالت التقني ددة ف ددي مج ددال الص ددحة ،و ي ددتم انتخ دداب

ارععدداء لواليددة مدددتها ثددالث سددنوات ،و يعقددد االجتمدداع الرئيسددي للمجلددس و الددذي يددتم فيدده إقددرار

ج دددول أعم ددال جمعي ددة الص ددحة القادم ددة و اعتم دداد القد د اررات إحالته ددا عل ددى جمعي ددة الص ددحة ،ه ددذا

االجتمدداع يعقددد فددي كددانون الثدداني مددع عقددد اجتمدداع كددان أقصددر مدددة فددي أيددار مددايو بعددد اختتددام
جمعيددة الصددحة و ذلددك للنظددر فددي المزيددد مددن المسددائل اإلداريددة ،أمددا وظددائ

المجلددس الرئيسددية

فتتمثل في إنفاذها ما تقرره جمعيدة الصدحة و سياسداتها ،و إسدداء المشدورة إليهدا و العمدل عمومدا
على تيسير عملها.

 -3ارمانة العامة:

تعددم ارمانددة العامددة نحددو  8000موظ د

مددن الخب دراء الص دحيين والخب دراء فددي مجدداالت

أخ ددرى وم ددن م ددوظفي ال دددعم ،معني ددون بعق ددود مح دددودة ارج ددل و يعمل ددون ف ددي المق ددر الرئيس ددي و
المكاتب اإلقليمية الستة في البلدان ،و يرأس المنظمة المدير العام و الذي تعينده جمعيدة الصدحة

بناء على اقترال و ترشيح المجلس التنفيذي(.)1

وتعود نشأة منظمة الصحة العالمية الى أعقاب الحرب العالمية الثانية و نتائجها المدمرة

و الكارثيددة علددى شددعوب العددالم ،فبدددأ التفكيددر و العمددل الجدداد إلقامددة منظمددة و هيئددة تابعددة لنمددم
المتحدددة تعنددى بقعددايا الصددحة العالميددة و تنميددة و تحسددين الظددروف الصددحية لكافددة دول العددالم،

فقامت على أساس هذه الفكرة نمنظمحة الصححة العالميحةن  )WHOفدي السدابع مدن نيسدان أفريدل
 ،1948حيث حدد دستور هذه المنظمة الجديدة هدفا ينبغدي أن يسدعى كدل العدالم إلدى بلوغده أال
و هو قدرة كل الشعوب لبلو و تحقيق ارمن الصحي المستديم.

وكان واضحا منذ نشأة المنظمة أن اإلدارة المركزيدة مهمدا كدان إحكامهدا ال تسدتطيع توجيده

القدر الكافي من العناية و االهتمام بارحوال الصدحية بدرجدة متسداوية علدى الصدعيد العدالمي ،و
بالتالي تم االتفا منذ بداية نشأتها علدى أنده يمكدن بموافقدة أغلبيدة الددول ارععداء التدي تقدع فدي

منطقددة جغرافيددة معينددة إقامددة منظمددة إقليميددة لتلبيددة احتياجددات تلددك المن ددطقة ممددا جعددل المنظمددة
تعددم سددت منظمددات إقليميددة ،و بعددد جملددة مددن التح دوالت و التغي درات و ارحددداث المتواليد ددة مثددل
االستددقالل السياسي ،و االندماج و االنقسام زاد عدد الددول المنعدوية تحدت المنظمدة ارم و كدذا

المنظمات الفرعية الست(. )2
 -أهداف المنظمة:

( ) 1موقع منظمة الصحة العاملية"،معلومات عن املنظمة"http:// www.who.int/about/ar،

(" ) 2منظمة الصحة العاملية" ،يفhttp:// www.suhuf.net.sa/2001jaz/sep/30/ln53.htm :
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تعمل منظمة الصحة العالمية على بلو مجموعة من ارهداف و الوظائ

و تتمثل في:

في آن واحدد،

 ت د دوفير القيد ددادة فيمد ددا يتعلد ددق بالمسد ددائل ذات ارهميد ددة الحاسد ددمة للصد ددحة و الد دددخول فد دديالشراكات التي تقتعي القيام بأعمال مشتركة.

 بلورة برنامج أعمال البحوث و تحفيز توليد المعارف المفيدة و تجسيدها و بثها. تحديد القواعد و المعايير الخا ة بارمن الصحي و تعزيز و ر د تنفيذها. -توضيح الخيارات السياسية ارخالقية و المسندة بالبيانات.

 إتاحة الدعم التقني و تحفيز التغيير و بناء القدرة المؤسسية المستدامة. -ر د الوضع الصحي العالمي و تقييم االتجاهات الصحية و توجيهها.

وقدد وردت هدذه ارهدداف فددي برندامج العمدل الحدادي عشددر الدذي يدوفر اإلطدار لبرنددامج

عمل المنظمة و ميزانيتهدا و مواردهدا و نتائجهدا ،و هدو البرندامج المسدمى بدد" االلتحاام بتحوفير

الصحة" في الحقبة الممتدة ما بين عامي  2006و .)1( 2015

المطلب الثاني :إستراتيجية األمن الصحي العالمي :األهداف والمرتكاات
عم دددت المنظم ددة العالمي ددة إل ددى اعتمد داد مجموع ددة م ددن اإلجد دراءات واس ددتراتيجيات لمواجه ددة

تحديات الصحة العالمية وضمان ارمن الصحي في العلم من بينها:

 )1تعايا التنمية:

حيث تعد الصحة من االهتمامات المباشرة والقعايا الهامة في المنظومة الدولية باعتبارها

إحدى العنا در ارساسدية إلحدراز التقددم االجتمداعي االقتصدادي ،بحيدث ير دد للقطداع الصدحي
موارد ضخمة على اعتبار أن الفقدر والمجاعدة يؤديدان إلدى التدأثير سدلبا علدى الصدحة لكثيدر مدن

شددعوب العالم،ومندده فددان إسددتراتيجية المنظمددة اإلنمائيددة لنلفيددة تهدددف إلددى الحددد مددن وطددأة الفقددر

وتحقيددق التنميددة المسددتدامة و التسددليم بمركزيددة الصددحة لتحقيددق هددذه ارهددداف ،بحيددث اعتمدددت
المنظمة لتحقيق كل هذا إلى المبادرة على وجه االستعجال إلدى زيدادة اإلجدراءات و الم دوارد علدى

المسددتوى القطد ددري بغيددة خفددض وفي ددات ارطفددال و تحسددين

ددحة ارمهددات ،و مكافحددة اإليدددز و

العدوى بفيروسه ،و السل و المالريا ،و إتاحة اردوية ارساسية الميسورة التكلفة ،و تدوفير الميداه
الصالحة للشرب لكل أرجاء العالم خا ة المناطق اركثدر فق ار و حاجة لمساعدات دولية.
 )2تعايا األمن الصحي:

بما أن ارمراض المنتشدرة والمتفدشية الجديدة تميل إلى التدحول إلى أوبئة ذات نتائج وخيمة

و واس ددعة النط ددا بالنس ددبة للمجتمع ددات و االقتص دداديات و الص ددحة عل ددى وج دده الخص ددوص ،فد د ن
( ) 1موقع منظمة الصحة العاملية"،معلومات عن املنظمة" ،مرجع سبق ذكره.
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منظمة الصحة العالمية عمدت إلى العمل الجماعي الدولي من خالل دورهدا القيدادي فدي اإلندذار

المبكددر بوقددوع أم دراض و أوبئددة فتاكددة ،و دعددم البلدددان الموبددوءة لبندداء قدددراتها فددي مجددال الوقايددة،
التأهب و التصدي لهذه ارم ارض ،و كذا تعزيدز آليدات المنظمدة لالسدتجابة علدى وجده السدرعة و
بنجاعددة عنددد الك دوارث و اروبئددة و بطلددب البلدددان المتعددررة و إقندداع كددل ارط دراف الفاعلددة مددن
كبدار مسددؤولي الدبلوماسية و الدفاع و القطاع الخاص...الخ داخل الدول بدأن الصدحة جدزء مهدم

ال يتج أز من عملهم.

 )3تعايا النظم الصحية:

حيددث عمدددت المنظمددة العالميددة إلددى لعددب دور الددداعم القددوي و الفعددال فددي مجددال مكافحددة

ارمراض المعدية و المزمنة و التخفي

عن الدول في أعبدداء الصدحة العموميدة و كدذا فدي مجدال

التزويد باردوية و التبرع بها و دعم أساليب الرعاية الصحية المتكاملة و اتخاذ تدابير تجعل من

الصددحة حددق للجميددع دون اسددتثناء و الو ددول إلددى نمددط الددنظم الصددحية المسددتدامة التددي أساسددها
دعم المنظمة للقدرات الصحية الوطنية و تحسين جودة و فعالية الدنظم الصدحية تقنيدا و عمدال و

تدعزيز التنسيق بدين الصحة و قطاعات أخرى كالتعليم و العمل و البحث و المال(.)1

 )4تسخير البحوث والمعلومات والمعارف من أجل الصحة:

تتعمن هذه اإلسدتراتيجية هندا فدي دور المنظمدة فدي البحدث و معرفدة الحقدائق و الحصدول

علددى البيانددات و اإلحصدداءات الدقيقددة و التددي تسدداعد علددى اختيددار السياسددات الصددحية العامددة و

تحديددد ارولويددات و ر ددد االتجاهددات الصددحية الناجحددة ،و ذلددك ب نشدداء مر ددد

ددحي عددالمي

لجمددع المعطيددات الصددحية ،االسددتفادة مددن البحددوث الصددحية للنهددوض بالصددحة العالميددة ،تعزيددز
اآلليات العالمية فيما يخ

تطبيق المعارف و التكنولوجيدات المتدوفرة و دعدم القددرات المحليدة و

الوطنية على إجراء البحوث الصحية(.)2

 )5تقوية الشراكات في مواجهة مشكالت الصحة العالمية:

حيددث قامددت منظمددة الصددحة العالميددة بالتعدداون مددع العديددد مددن الشددركاء االسددتراتيجيين مددن

أجل الصحة خا ة المنظمات الدولية مثل وكاالت ارمم المتحدة و غيرها مدن الجهدات المانحدة
و المؤسسددات الماليددة الدوليددة لتدددعيم برامجهددا اإلنمائيددة و الصددحية ،و حتددى مددع الهيئددات الدوليددة

الغيددر حكوميددة مثددل الصددليب و الهددالل ارحم درين الدددوليين ،أطبدداء بددال حدددود ،و كددذا ارطد دراف
الداخليددة لل دددول مثددل منظ ددمات المجتمددع المدددني و القطدداع الخدداص بحيددث عملددت المنظمددة علددى
االستفادة من كل هدؤالء الشدركاء مدن أجدل تطبيدق خطتهدا اإلسدتراتيجية الصدحية ،و مدن بدين أهدم

( ) 1املرجع نفسه.
World Health Organization, the works of WHO, Geneve, 1990, p 79.
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هذه الشراكات التدي نتجدت عنهدا " التححال

د .بلخري آسية

العحالمي محن أجحل اللقاححات و التمنيحع" "الصحندو

العالمي لمكافحة اإليدز و السل و المالريا"(.)1

 )6تحسن األداء من أجل الصحة:

دخلددت منظمددة الصددحة العالميددة فددي عدددة إ ددالحات تهدددف أسدداس إلددى تحسددين كفاءتهددا و

فعاليتهددا علددى الصددعيدين الدددولي و القطددري علددى حددد س دواء ،و ذلددك بتدددعيم قدددرات المنظمددة و
جهددود إدارة المنظمددة بغيددة تعزيددز االسددتجابة و الشددفافية و المسدداءلة أمددام الدددول ارععدداء ،و قددد

حقق المنظمة قد ار كبي ار من التقدم و التطور في جعل التخطيط و اإلدارة المرتكزين على النتدائج

حقيقددة واقعددة ،و كددذا جعددل إ ددالل المدوارد البشدرية مسددألة محوريددة ،و وضددع إسددتراتيجية متطددورة
لالتصد دداالت و المعلوماتيد ددة لمكافحد ددة كافد ددة المشد ددكالت العالميد ددة للصد ددحة ،و كد ددذا إش د دراك الد دددول
ارععد دداء كافد ددة و الشد ددركاء لعد ددمان التمويد ددل الفعد ددال للمنظمد ددة و لكد ددل نشد دداطاتها و آلياتهد ددا و

استراتيجياتها الراميددة إلى مواجهة و مجابدهة كل المشكالت و التهديدات للصحة العالمية(.)2
المطلب الثالث :حوكمة األمن الصحي العالمي  :التحديات والمتطلبات

يواجه ارمن الصحي العالمي العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيقه ،وتتمحدور هدذه

التحديات حول :



ضع

ضددع

مستوى التدريب الخاص بارمراض الناشئة حديثاً وارمراض ذات ارولوية،

القدددرة علددى اسددتبقاء العدداملين الصددحيين المددؤهلين فددي البلدددان التددي تعدداني مددن

فقدهم بسبب الهجرة،


هشاشددة قدددرات المؤسسددات التعليميددة لتمكينهددا مددن إعددداد المزيددد مددن العدداملين الصددحيين



ضددع

القددد ارت اإلداريددة للم دوارد البش درية الصددحية ،بغيددة القيددام بتخطدديط وتنظدديم وندارة



ضع

تمويل ودعم الدول ارععاء  -التي تعاني مدن أزمدة  -فدي إعدادة تشدكيل بدرامج

بطريقة جيدة،

أكثر فعالية فيما يتعلق بالقوى العاملة على المستوى الوطني،
مواردها البشرية الصحية،



انعدددام التنسدديق والتوجيد ُده بددين ب درامج الم دوارد البش درية الصددحية ومواءمتُهددا مددع السياسددات
الوطنية ارخرى المعنية بتنمية النظام الصحي،

"Une collaboration au niveau mondial face aux menaces qui pèsent sur la

) )1

sécurité sanitaire", en site d'internent: http://
who.int/whr/2007/overview/fr/index2.html

( ) 2موقع منظمة الصحة العاملية " معلومات عن املنظمة" ،مرجع سبق ذكره.
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غياب ر ية مشدتركة للتعداون بدين جميدع القطاعدات ذات الصدلة – مثدل :قطاعدات المدال



إهم ددال خط ددط المد دوارد البشد درية الص ددحية الخا ددة بالتص دددي لم ددرض مع ددين أو البد درامج



ضع

تعبئة الموارد من أجل الموارد البشرية الصحية واالستثمارات االستراتيجية،



انعدام التنسيق بين الموارد البشرية الصحية وبناء تدززر فيمدا بينهدا عبدر بدرامج ومبدادرات

والتعليم والعمل والخدمات العامة – إضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص،

الصحية ضمن أولويات خطط و ازرات الصحة الشاملة المعنية بالموارد البشرية الصحية،

حية عالمية.1

ولمواجهة هذه التحديات البد من إتبداع مجموعدة مدن التو ديات والتحدذيرات التدي مدن شدأنها

أن تحقق ارمن الصحي للفرد و الدولة ،منها:

 تعتبددر الصددحة العموميددة منفعددة عامددة عالميددة ،و تعددد اإلرادة السياسددية و االلت دزام المدداليمددن المحددددات الهام ددة للصددحة فددي جمي ددع أنحدداء العددالم ،و يج ددب أن تددولي الحكوم ددة و
الجه ددات المانحد ددة أولوي ددة أكبدددر لمج ددال الصد ددحة العمومي ددة و أن تكد ددرس ل دده المزيدددد مدددن
االستثمارات.

 يجددب علددى كددل مددن منظمددة الصددحة العالميددة و منظمددة التجددارة العالميددة و الحكومددات والقطاع الخاص العمل كشركاء من أجل ضمان توفير اردوية و الخدمات خالل الفترات
التي تشهد تهديدات شديدة و احتياجات ماسة ،مع مراعاة االتفاقيات الدولية مثل االتفا

المتعلق بالجوانب التجارية لحقو الملكية الفكرية و االتفا العام لخدمات التجارة(.)2

 االسدتفادة مددن الدددروس السدابقة فددي مواجهددة فاشدديات ارمدراض المسددتجدة وتعزيددز التأهددبعل ددى المس ددتويين ال ددوطني والع ددالمي للمواجه ددة الطارئ ددة التالي ددة الت ددي سيتس ددبب فيه ددا أح ددد

ارمراض المعدية.

 يجب أن يتم بناء القدرات في البلدان النامية بشكددل عم دلي وعلى أسدداس احتياجددات البلددوبطريقة تعاونية.

 االستفادة من القددوة التي يشك ددلها تعددد المصدلحة ،أي الحكومدات و المنظددمات الدوليدة وقطاع الشركات و المجتمع المدني ،من أجل تحسين القدرة العالمية على االستجابة.

( ) 1منظمة الصحة العاملية ،حتدايت القوى العاملة الصحية/http://www.who.int/hrh/strategy/challenges/ar ،
"Une collaboration au niveau mondial face aux menaces qui pèsent sur la

) )2

sécurité sanitaire", Op,Cit.

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

258

د .بلخري آسية

األمن الصحي العاملي :متطلبات الرتشيد وضرورات االستدامة

 ال ينبغي أن تدؤدي ضدرورة تلبيدة االحتياجدات النوويدة الخا دة بصدحة النداس و عدافيتهمإلى تفدويض االسدتثمار فدي التأهدب و التصددي للمخداطر فيمدا يتعلدق بارزمدات المحتمدل

وقوعها في المستقبل.

 سددرعة االسددتجابة اإلنسددانية لمخلفددات الك دوارث الطبيعيددة و الص دراعات وتنسدديق المعونددةالمقدمددة مددن الجهددات المانحددة و إدارتهددا بطريقددة تلبددي االحتياجددات اإلنسددانية و العاجلددة

فعال عن احتياجات التأهيل في ارمد الطويل.

 -يجددب أن تكددون نظددم التر ددد العالميددة حساسددة للمعلومد ددات التددي تكش د

الكيميائية و اإلشعاعية ،وتشجيع التعاون والتبادل المعلوماتي بين الدول.

عددن التسد دربات

 مددن العددروري وجددود ش دراكة عالميددة مددن أجددل التقليددل إلددى أدنددى حددد ممكددن مددن خطددرالهجمات المتعمدة(.)1

 يمكددن أيعددا للتقنيددات المسددتخدمة قددي االسددتجابة لتفشدديان ارمدراض و الكدوارث الطبيعيددةأن تستخدم في التصدي لآلثار الصحية المترتبة عن هذه الحوادث(.)2

 تثم ددين ادوار منظم ددة الص ددحة العالمي ددة وو ازرات الص ددحة وتش ددجيع البل دددان عل ددى اعتم ددادسياسات الحفاظ على البيئة مثل السياسات التي يتعمنها بروتوكول كيوتو(.)3

 إن التغييرات البيئية والمناخية لها اثر متزايد على الصدحة و لكدن السياسدات الصدحية التسددتطيع بمفردهددا الحيلولددة دون حدددوث هددذه التغييدرات ،البددد مددن فددرض عقوبددات

ددارمة

على المعتدين على البيئة والمتسببين في انتهاكات تمس االفراد والبيئة على حد سواء.

 تنسيق و تبسيط الجهود نحو توفير العالج و الرعاية فيما يتعلق بفيروس العوز المناعيالبشري.

 يجب التبليك بسرعة ودون تأخير عن فاشيات ارمراض. -ينبغي للنظم الصحية أن تعزز ارمن الصحي الدولي.

()4

( ) 1اليوم العاملي للصحة" :االستثمار يف الصحة لبناء مستقبل أكثر أمنا" ،يف:

http://www.alelam.net/new/health/details.php?kind=h&id=1966

( ) 2منظمة الصحة العاملية "،أعمال منظمة الصحة العاملية"،جنيف.1990،
) )3
Série de rqpports techniques (OMS), L'engagement communautaire en faveur du
develeppement sanitaire: un défie pour les services de santé, geneve, 1991, p p 57
58.

( ) 4منظمة الصحة العاملية" ،يوم الصحة العاملي  ،2007األمن الصحي العاملي"،مرجع سبق ذكره.
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 تعد ددد ك د ددل مد ددن الحكوم د ددات و منظمد ددة الص د ددحة العالميد ددة والمنظم د ددات الدوليد ددة والقط د دداعالصناعي الخدداص و المجتمع المدني أ حاب مصلحة فدي تعزيدز الدنظم الصدحية وتقدع

مسؤولية ذلك على عاتقهم (.)1

الخاتمة

إن الص ددحة العالمي ددة يعن ددي خل ددو الع ددالم وس ددالمته م ددن ك ددل ارمد دراض واروبئ ددة والملوث ددات

والمشكالت التي تهدد
و بمددا أنهددا تحمددل

حة وحياة البشرية بكاملها وفي أي منطقة جغرافية على وجده المعمدورة،

ددفة الواقددع ف نهددا تحمددل

ددفة الغايددة أي أنهددا تعددد هدددفا بالنسددبة لكددل الفواعددل

س دواء علددى المسددتوى حكددومي وطنددي أو علددى مسددتوى دولددي ،ولكددن هددذه الغايددة التددي يعبددر عنهددا
بمفهوم "ارمن الصحي العالمي" تعترضها جملة من العوائق والمشاكل مثل زيادة الفقدر فدي كثيدر

مدن مندداطق العدالم ومددا بسدببه مددن مشدداكل سدوء التغذيددة وضدع

اإلنفددا الصدحي ،كددذلك مشدداكل

البيئة والتلوث واالحتبداس الحدراري والتدي أدت إلدى زيدادة الكدوارث المناخيدة واإلنسدانية  .....كدل
ه ددذه التهدي دددات الص ددحية جعل ددت الع ددالم أم ددام حتمي ددة ت ددذويب المص ددالح الخا ددة وتوحي ددد الجه ددود

الدولية بين مختل

الحكومات والمنظمدات لمواجهتهدا و التقليدل مدن آثارهدا المددمرة لبقداء اإلنسدان

و اسددتم ارريته ،لت ددأتي منظمددة الص ددحة العالميددة لتوحي ددد وتنس دديق الجهددود الدولي ددة مددن خ ددالل ع دددة
مبادرات

حية ومن أهمها مكافحة الفقر فدي البلددان الناميدة وتددعيم مبددأ المسدؤولية االجتماعيدة

ب شراك عدة أطراف فدي سياسداتها الصدحية الراميدة إلدى لتدوفير اردويدة وارمدوال الالزمدة لمعالجدة
ه ددذه المش ددكالت مث ددل الش ددركات العالمي ددة الكب ددرى ،تب ددادل الت دددريب والخبد درات والمعلوم ددات ،القي ددام
بتقددارير دوريددة حددول مدددى تفشددي االمدراض واالوبئددة ،ارسددال اإلعانددات والمسدداعدات ،......والتددي

رغددم نجاحاتهددا فددي التصدددي للمشددكالت الصددحية إال أنهددا تبقددى غيددر كافيددة وعدداجزة أحيانددا فددي

احت دواء بعددض ارم دراض الخطي درة والوقايددة منهددا عالميددا مددا يتطلددب المزيددد مددن تكثي د
الدوليددة و ددياغة سياسددات واسددتراتيجيات

الجهددود

ددحية جيدددة تتحقددق فيهددا المسدداواة فددي الحصددول علددى

الرعايددة الصددحية بددين عددالم الشددمال الغنددي وعددالم الجنددوب الفقيددر بتشددجيع الدددول المتقدمددة علددى
المسدداهمة فددي تنميددة الدددول الفقي درة والمسدداهمة فددي تحمددل بعددض أعبائهددا االقتصددادية والصددحية،
ومواجهة المشكالت العالمية للصحة وبالتالي تحقيق ارمن الصحي العالمي .

Série de rapports techniques (OMS), L'engagement communautaire en faveur du

) )1

develeppement sanitaire: un défie pour les services de santé, Op.Cit.
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 -1قائمة املراجع ابللغة العربية:

د .بلخري آسية

املراجع:

أ -الكتب:

 -1منظمة الصحة العاملية ،أعمال منظمة الصحة العاملية،جنيف.1990،

ب -مواقع االنرتنت:
 -1موسوعة ويكيبيداي احلرة" ،صحة" ،يفhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9 :
" -2الصحة املثالية" ،يفhttp://www.feedo.net/Fitness/ExerciseProgram/IdealHealth.htm:
 -3متابع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة تنفي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةذ إع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالن الدوح ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة بش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةأن اتفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاق الة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرتبص والصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحة العمومية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ،يف:
http://www.emro.who.int/arabic/RC50/infdoc5.htm
 -4جوزي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةف اني االبة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةن" ،خطة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةوات أوراب التالي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة" ،يفhttp://www.project- :
syndicate.org/commentary/nye23/Arabic
 -5امل ة ةؤمتر الع ة ةةام اخل ة ةةامس جلمعي ة ةةة التنمي ة ةةة الص ة ةةحية والبيئي ة ةةة" ،ص ة ةةحة البشة ةةر :احملة ةةددات  -التحة ةةدايت انآنية ةةة-الفة ةةرص املتاحة ةةة" ،يف :
www.ahedegypt.org
 -6منظمة الصحة العاملية" ،يوم الصحة العاملي  ،2007األمن الصحي العاملي" ،يف:
http:// www.who.int/media centre/news releases/2007/pr1/ar
 -7األمم املتحدة"،حقائق حول الصحة" ،يف:
http:// www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact6.htm
 -8ويكيبيداي املوسوعة احلرة "،منظمة الصحة العاملية" ،يفhttp:// www.wikipedia.org/wiki/%09%8 :
 -9موقع اجلزيرة" ،منظمة الصحة العاملية"،يف:
http:// www.aljazeera.net/news/archive/archive?archiveld=1028980
 -10موقع منظمة الصحة العاملية" ،معلومات عن املنظمة"http:// www.who.int/about/ar ،
" -11منظمة الصحة العاملية" ،يفhttp:// www.suhuf.net.sa/2001jaz/sep/30/ln53.htm :
:
http://
www.feedo.net/Medical
 -12توصة ة ةةيات منظمة ة ةةة الصة ة ةةحة العاملية ة ةةة" :انفلة ة ةةونزا الطية ة ةةور" ،يف
Encyclopedia/Body Health/Respiratory system and lung/Recommendation
of WHO.htm
 -13الي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوم الع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاملي للص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحة" :االس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتثمار يف الص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحة لبنة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاء مسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتقبل أكثة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر أمنة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا" ،يف:
http://www.alelam.net/new/health/details.php?kind=h&id=1966
" -14مشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةكالت البيئة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة أك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرب خط ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر ع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاملي عل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةحة و مس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتقبل البش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر" ،يف:
http://www.annabba.org/nbanews/57/358.htm
 -2قائمة املراجع ابللغة األجنبية:
أ -الكتب:

1- United nations, Reproductive hights and Reproductive Health, United
nations Reproduction section. new york,1996.

2- World Health Organization, The works of WHO, Geneve, 1990.

3- Série de rapports techniques (OMS), L'engagement communautaire en faveur
du develeppement sanitaire: un défie pour les services de santé, geneve, 1991.
ب -مواقع االنرتنت:
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1- OMS," Les menaces pour la santé publique mondiale au xxie siécle", en site
d'internent:
http:// www.who-int/who/2007/ovreview/fr/index 1 .htm/introduction
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. البيئة والتنمية، اإلعالم:الثالوث املرتابط

 التنمية والبيئة، اإلعالم:الثالوث المترابط
Interrelated Tirinty: Information, development and environment
 عبدالسالم شكركر.أ
:امللخص ابللغة العربية
 فهو أحد الفروع األساسية يف النشاط،هتدف هذه الدراسة إىل اخلوض يف مفهوم اإلعالم التنموي كعامل أساسي للتغيري يف اجملتمع
 إذ. يسعى إىل حتقيق غاايت اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية تنموية، كما أنه إعالم شامل وهادف،اإلعالمي الذي يهتم بقضااي التنمية
 ألنه، يف نظر اإلنسان إىل خمتلف القضااي سيما القضية البيئية،ميثل عامل مهم يف هتيئة متطلبات التغيري عن طري ق تشكيل مقدار من الوعي
.يستند إىل الصدق والصراحة يف التعامل مع اجلمهور
 مستعينة بعناصر التشويق،تعمل وسائل اإلعالم التنموي والبيئي على تشكيل وعي اجلمهور عن طريق تقدمي مضمون إعالمي هادف
 وقد. سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو هيئات: وابلتايل تعمل على تعديل سلوك اجلمهور املستهدف وتصويب اجتاهاته،والـتأث ري واإلقناع
 كما أصبح اإلعالم التنموي والبيئي شريكا أساسيا،أسهمت وسائل اإلعالم يف رسم معامل كثرية من األحداث وحول قضااي دول العامل النامي
 مثل اجلزائر ملا له من دور كبري يف حتقيق: حبيث اعتمدته الدول املتقدمة كعامل مهم يف خططها التنموية قبل أن تعتمدها الدول النامية،للتنمية
. ومعاجلة العديد من القضااي كقضية محاية البيئة،التنمية
. اإلعالم البيئي، اإلعالم التنموي، التنمية املستدامة، التنمية، البيئة، اإلعالم:الكلمات املفتاحية

Abstract:
This study aims to talk about communication Development as a main factor concerning
change in the society. It’s one of the most important branches of communication and information activity that

deals with development issues, which also can be considered as comprehensive and purposeful. It also targets
social, economic, political and cultural development goals. Communication development represented as an
interesting element in order to meet the requirements of change by forming a degree of awareness, in the
human mind to various issues especially those related to environmental side, because it is based on honesty
and frankness with audience.
Development and environmental Media work on shaping public awareness through targeted content, using
elements of excitement and persuasion, thus it acts to modify the behavior and correct the direction of the
public whether they are individuals or institutions. The media has contributed to forming the events and
issues of the developing world, as it becomes one of main environmental development media contributor and
effective partner for global development. Advanced countries adopted communication development as a
pivotal factor in their development plans before being adopted by developing countries such as Algeria owing
of its great role to achieve development and to tackle many issues such as those regarding environmental
protection.

Keywords:

Information, environment, development, sustainable development, communication development,
environmental communication.
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

مقدمة:
يحظى موضوع اإلعالم ،والبيئة والتنمية (

Information, Development and

 )environmentبأهمية فائقة ،ويعد من المواضيع البالغة األهمية في مجال العلوم اإلجتماعية
واالقتصادية واإلعالمية ....ذلك أنه ال يمكن الرفع من كفاءة وسائل اإلعالم واالتصال وأدوارها
الوظيفية -التنموية ،البيئية والتوعوية والتربوية -في مجتمعات الدول النامية؛ ومن ضمنها الجزائر ،
في ظل غياب الترابط والتكامل بين وظائف هياكل البنية اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية في
المجتمع .ويعد اإلعالم بشكل عام من أهم العوامل المؤثرة في سلوك اإلنسان واتجاهاته بعد األسرة
والمدرسة؛ التي يظهر دورهما في تقوية الملكات الذهنية وتنمية القدرات ،وتهذيب السلوك ،بل إن
اإلعالم ووسائله بصفة عامة أصبح لها أث ار فعاال في سلوك واتجاهات وقيم األفراد ،وهناك من يؤكد
أن وسائل اإلعالم تعد مسؤولة عن عمليات االستقرار والتغيير التي تحدث في المجتمع.
والحقيقة يساعد اإلعالم البيئي والتنموي على رفع مستوى الحياة ،وأن في كثير من األحيان
يكون اإلعالم المسؤول األول في زيادة وعي أفراد المجتمع أو نقصه ،حيث يؤدي دو ار كبي ار في تغيير
السلوك اإلنساني بالتوجيه والتوعية والتنمية وتنوير عقول األفراد ،نظ ار إلمكانيته في الوصول إلى أكبر
عدد ممكن من األفراد ،ومخاطبة كل الشرائح وفئات المجتمع دون استثناء .فاإلعالم يعمل على تكوين
القناعات الفكرية والمواقف السلوكية ،وكذا زيادة الوعي وتنميته لدى األفراد وتعزيزها أثناء ممارسة
حياتهم اليومية ،أو تعديل وتغيير سلوكات المجتمعات واالرتقاء بما يتناسب مع رفع المستوى
فكر وممارس ًة.
الجماهيري ًا
و بدأ اإلنسان مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ،وعلى ضوء مفهوم
العولمة ،يتفطن لحاله والتغيرات التي تلحق بالمحيط الذي يعيش فيه ،وبدأت الدول تؤمن بخطورة
الوضع واختالل التوازن في العالقة الموجودة بين اإلنسان والطبيعة هذا من جهة .وإيماًنا بأن اإلعالم
هو أساس من أسس الحياة البشرية ،فضال عن اعتبار اإلنسان محور اهتمام النشاط اإلعالمي ،وهكذا

غدا اإلعالم حاجة ماسة للفرد ،كحاجته االجتماعية والمادية من جهة أخرى .وهو ما أكد عليه » ولبر
شرام  « Wilber Schrammفي كتابه "اإلعالم وأجهزة التنمية  "1970عندما قال أن االستخدام
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الدقيق وغير متحيز لإلعالم يسهم في التنمية ،وهذه األخيرة حسبه ال تتحقق كونها متعددة األبعاد
كالبعد البيئي مثال ،إال بإشراك اإلعالم في القضايا العامة.
مشكلة الدراسة:
إن أهم التحديات التي يوجهها العالم اليوم عامة والجزائر بوجه الخصوص هي قضية البيئة
وكيفية حمايتها ،سيما مع بداية القرن الواحد والعشرين وفي ظل العولمة ،و ما صاحبها من تقدم
تكنولوجي واقتصادي ،حيث أضحى تأمين التوازن بين التنمية اإلقتصادية والعولمة من جانب ،و
حماية البيئة من جانب آخر  ،ضرورة ملحة ،باعتبار أن الحركة التنموية لن تتحقق إال بتأمين هذا
التوازن ،ألن التنمية االقتصادية و اإلجتماعية والحماية البيئية هي بمثابة األعمدة الداعمة والمتكافلة
للتنمية الشاملة .لكن هذه األعمدة ،أو باألحرى أصبحت أبعاد التنمية تمثل أولوية من أهم األولويات
التي تتصدر أجندة معظم دول العالم ،خاصة قضية الحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية ،أصبح
تحقيق هذه األخيرة مؤش ار رئيسيا الستمرار البشرية ،كونها مرتبطة ارتباطا كليا بالبيئة ،التي أصبحت
قضية كل فرد ،أي أن العالقة بين الفرد وبيئته تتجلى من خالل سلوكه اليومي في مختلف مجاالت
حياته ،وعندما ظهر أن السلوك اإلنساني لم يكون في كثير من األحيان نعمة على بيئته نظ ار
لألضرار التي يتسبب فيها تجاه محيطه ،كان من المطلوب إحداث تغير جوهري في سلوك الفرد
ومعتقداته وعاداته وعلى مستوى ذهنياته إزاء بيئته ،وذلك لن يتأتى إال بوجود إعالم هادف ومنشود
وشامل وتوعوي يحتل مكانة مهمة في السعي لتحقيق هذا التغيير ،والعمل على إنجاحه للوصول إلى
تشييد عالقة متوازنة ومعقولة بين حاجيات اإلنسان والموارد المتوفرة في بيئته.
ونحاول من خالل هذا البحث أن نجيب عن التساؤل التالي :ماهي العالقة الوظيفية التي تربط بين
اإلعالم والبيئة والتنمية؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤالت الفرعية وتتمثل في:
 .1ما المقصود باإلعالم البيئي وما هي خصائصه ومهامه؟
 .2ما المقصود باإلعالم التنموي وما هي خصائصه ،وعوائقه؟
 .3ما هو دور وسائل االتصال في تحقيق التنمية؟
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يكا في التنمية؟
 .4كيف يكون اإلعالم شر ً
 .5ما هو واقع اإلعالم (االتصال) التنموي في الجزائر؟
أهمية البحث:
تتجلى أهمية هذا البحث من خالل العالقة المتشابكة بين اإلعالم التنموي والبيئي وهو
اءا حقيقيا وأساسيا
الثالوث المترابط بفعل فاعل والمتمثل في نشاط اإلنسان ،ومن هنا كان اإلعالم جز ً
لكل نشاط إنساني سواء كان هناك وعي بهده الحقيقة أم لم يكن ،فاإلنسان يمارس اإلعالم في كل
يومه مثلما يمارس نشاطاته األخرى بما فيها النشاطات التي لها عالقة بالبيئة ،وعندما يرتبط نشاط
الفرد بالبيئة فحتما يكون بغير وعي وقصد ،مما يجعله نشاط ضار وليس نافع ومفيد ،ولهذا نجد
مصطلحات لها داللة سلبية تعكس نشاط اإلنسان تجاه بيئته كالتلوث المائي ،والجوي والهواء،
والجفاف والتصحر ،ونقص الغطاء النباتي وغيرها ،األمر الذي يخلق الالتوازن في العالقة بين
اإلنسان و الطبيعة ،وحتى يتحقق هذا التوازن البد من تثقيف الفرد و تربيته وتعليمه وتوعيته بيئيا ،هنا
تأتي أهمية اإلعالم التنموي البيئي في العملية ،ألن هذا النوع من اإلعالم هو الذي ينبه الفرد لألخطار
المحيطة به وبالمجتمع ،ويسعى في ذات الوقت إلى تعبئته بالمعلومات الدقيقة والحقائق الواضحة
واألرقام الصحيحة في إطار عملية بيئية ،توعوية ،تربوية وتثقيفية هادفة إلى تحقيق التنمية.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى التعرف على دور اإلعالم في حماية البيئة ،وذلك من خالل التعرف على
الوسائل التي يستخدمها في التوعية البيئية ،التعرف على مدى تضمين وسائل اإلعالم لجوانب التوعية
البيئية في الجزائر في موادها اإلعالمية ،كذلك يهدف هذا البحث إلى اكتشاف والتعرف أكثر العالقة
الوظيفية بين اإلعالم والبيئة و التنمية ،وأخي ار التعرف على المعوقات التي تحد من فعالية اإلعالم
التنموي والبيئي في تحقيقها أهدافهما المنشودة .كما يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف
العامة :لعل أهمها الوقوف على واقع جريمة تبييض األموال في الجزائر على اعتبار أنها جريمة
يصعب الكشف عنها ،ناهيك عن محاولة الوقوف على أهم القضايا والمصادر المشجعة على تنامي
جريمة تبييض األموال في الجوار اإلقليمي للجزائر الناتج عن انهيار النظام األمني لدول اإلقليم،
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فضال عن كشف تلك المخاطر الممكنة والمحتملة لعمليات تبييض األموال في الجزائر على
المستويات المختلفة.
فرضيات البحث:
تنطلق هذه الدراسة من افتراض مفاده أن هناك عالقة وظيفية بين اإلعالم والبيئة و التنمية في
الجزائر ،وإيمانا بدور اإلعالم في حماية البيئة و دفع حركة التنمية نحو األمام .فكلما كان اإلعالم
هادف و شامل ومخطط ،وزادت توعية المواطن وإلمامه بأهمية البيئة والمحافظة على الطبيعة؛ كلما
نقصت األخطار المصاحبة للمشاكل البيئية.
المنطلقات المنهجية للبحث:
استند البحث إلى المنهج التحليلي الوصفي ،واعتمد البحث على المراجع العلمية من كتب
ومقاالت علمية وأبحاث أكاديمية  ،كما اقتضت طبيعة الموضوع وإشكالية البحث استخدام المنهج
االستداللي ،وهذا من خالل التطرق إلى العالقة الوظيفية لإلعالم في التنمية وحماية البيئة بالجزائر،
وتشخيص الدور المنوط لإلعالم البيئي في الحد من إلحاق األضرار للبيئة و حمايتها .وقبل أن نعرف
المنهج االستداللي وتبرير استعماله ،نسلط الضوء على مفهوم المنهج.
إن كلمة المنهج ،مشتقة من َن َه َج ،أي سلك طريقا معينا ،وبالتالي فكلمة المنهج تعني
الطريق ،وترجمت كلمة المنهج باللغة اإلنجليزية »  « méthodeونظائرها في اللغات األوروبية ترجع
إلى أصل يوناني يعني البحث أو النظر أو المعرفة ،والمعنى االشتقاقي لها يدل على الطريقة أو
المنهج الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب.

1

كما حدد العلماء المنهج بأنه " :فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة ،إما من أجل
الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا ،أو من أجل البرهنة على حقيقة ال يعرفها اآلخرون.

 -1إبراهيم عبد هللا املسلمي ،مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،2008 ،ص.17
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أيضا هو" مجموعة من القواعد العامة للوصول إلى الحقيقة في العلوم ،أو هو الطريق
والمنهج ً

المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم ،بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل و
تحدد عملياته للوصول إلى نتيجة معلومة.

1

أيضا البد علينا أن نوضح معنى االستدالل حيث  :يعرف
و قبل أن نعرف المنهج االستداللي ً

االستدالل بأنه البرهان الذي يبدأ من قضايا أولية مسلم بها ،ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها
بالضرورة ،ودون االلتجاء إلى التجربة .وهذا السير قد يكون بواسطة القول أو بواسطة الحساب " مثل
العمليات الحسابية التي يجريها الرياضي دون إجراء تجارب.

2

واالستدالل قد يكون عملية عقلية منطقية أولية وهو كل برهان دقيق مثل القياس والحساب ،وقد
يكون االستدالل عبارة عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقة ،وهو السلوك العام المستخدم في العلوم
الرياضية ،وهو التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية أخرى تُستخلص وتستنتج منها

بالضرورة دون استعمال التجربة عكس المنهج التجريبي أو االستقرائي القائم على أساس التجربة.

3

أيضا هو حركة عقلية تنتقل فيها من موضوع إلى أخر على سبيل االستنتاج ،وتتسم
واالستدالل ً

هذه الحركة العقلية بالصورية التامة بمعنى أن يتوقف صدق النتائج فيها تقيم من االستدالالت على
صدق المقدمات فقط ،ال على مطابقة هذه النتائج للواقع.

4

وبالتالي يعرف المنهج االستداللي على أنه حركة عقلية دقيقة و سلوك منهجي لتحصيل الحقيقة
عن طريق التسلسل المنتقل من مبادئ أولية مسلم بها حول موضوع ما للتوصل إلى مبادئ أخرى عن
طريق االستنتاج تستخرج منها بالضرورة و دون استخدام التجربة العلمية الميدانية

..

تصميم البحث:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل المحوري للبحث والتساؤالت التي تفرعت منها وذلك من
خالل محاور البحث اآلتية:
المحور األول :مفاهيم عامة حول اإلعالم ،البيئة والتنمية
 -1املرجع نفسه ،ص.17

 -2عمار عوابدي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاهتا يف ميدان العلوم القانونية واإلدارية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط  ،4اجلزائر،2002،

ص.178
 -3املرجع نفسه ،ص.178
 -4حممد قاسم حممد ،املخل إىل مناهج البحث العلمي ،دار املعرفة اجلامعية ،األزراطية ،الشلطيب ،مصر ،2006 ،ص.134
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المحور الثاني :اإلعالم البيئي
المحور الثالث :اإلعالم(االتصال) التنموي
خالصة واستنتاجات

المحور األول :مفاهيم عامة حول اإلعالم ،البيئة والتنمية
أوال:تعريف مفهوم اإلعالم :Information :يختلف مفهوم اإلعالم من باحث آلخر وهذا لتعدد
واختالف وظائفه ،يرى الدكتور" إبراهيم إمام" في كتابه'' فن العالقات العامة واإلعالم'' 1أن اإلعالم
كمصطلح حديث له مفهومه الخاص الذي يختلف تمام اإلختالف عن األلفاظ القديمة كالنشر
والدعاية .فليس كل ما ُينشر إعالما ،بل اإلعالم هو تلك العملية التي يترتب عليها تأثير فعلي في

عقلية الفرد أو الجمهور .وال يمكن أن نطلق على ما ُينشر من أخبار وصور وتعليقات وغيرها إعالما،
إال إذا تحقق ركن إحاطة الجماهير علما بمضمون اإلعالم ،وال يتم ذلك إال على أساس دراسة
الجمهور ،وإعداد المواد اإلعالمية المناسبة له في الزمان والمكان والظروف المعينة.
كما عرفه " إبراهيم إمام" بأنه عملية نشر الحقائق واألخبار واألفكار واآلراء بين الجمهور ،أو بين
جماهير الشركة أو الهيئة أو المؤسسة بوسائل اإلعالم المختلفة كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون والسينما
والمحاضرات والندوات والمعارض والحفالت ،وذلك بغية اإلقناع والتفاهم وكسب التأييد.

2

اإلعالم يعني كذلك الحصول على معلومات حول قضية معينة ونشرها بهدف تشكيل درجة من
الوعي بالتطورات المهمة لدى صانعي الق اررات واإلداريين وقطاعات الجمهور كافة .وكلمة إعالم
منبثقة من "أعلمه بالشيء" وتعني تزويد الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الموضوعية
الصحيحة الواضحة ،وبقدر ما تكون هاتان الصفتان متوفرتين ،بقدر ما يكون اإلعالم سليما وقويا،

 -1إبراهيم إمام ،فن العالقات العامة واإلعالم ،مكتبة األجنلواملصرية للطبع والنشر ،ط ،3القاهرة ،1986 ،ص187
 -2املرجع نفسه ،ص.186
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واإلعالم هو نشر الحقائق الثابتة الصحيحة واألخبار والمعلومات السليمة الصادقة ،واألفكار واآلراء،
واإلسهام في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور.

1

ويعرف اإلعالم هو عملية تعبير موضوعي يقوم على الحقائق واألرقام واإلحصاءات ويستهدف تنظيم
التفاعل بين الناس من خالل وسائله العديدة والتي منها الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح
وغيرها.

2

فناك إلى جانب "إبراهيم أمام" العديد من الباحثين الذين قدموا مجموعة من التعريفات المختلفة لإلعالم
ونذكر البعض منها:
 عرفته "جيهان أحمد رشتي" ( )1978بأنه :عملية تعتمد على اإلقناع باستخدام المعلومات
والحقائق واإلحصائيات ،وإنه تعبير موضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها ،إذ
أنه ال يعد تعبي ار ذاتيا من جانب اإلعالم المتمثل في القائم بعملية اإلعالم ،وبذلك تؤكد على
أن اإلعالم يعد في المقام األول عملية إقناعية.
 وعرفه الدكتور"عبد اللطيف حمزة "( )1927بأنه :تزويد الناس باألخبار الصحيحة
والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة أو مشكلة
بحيث يعبر هذا الرأي تعبي ار موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم.
 وعرفه "حامد زهران" ( )1984بأنه :عملية نشر وتقويم معلومات صحيحة وحقائق واضحة
وأخبار صادقة وموضوعات دقيقة ووقائع محددة وأفكار منطقية وآراء راجحة للجماهير مع
مصادر خدمة للصالح العام.
 ويتفق كل من " محمد سيد" و" عبد اللطيف حمزة" مع األلماني " أتوجورت " بأن اإلعالم
بأن اإلعالم هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس
الوقت .والمقصود بموضوعية اإلعالم أنه ليست عبي ار ذاتيا من رجل اإلعالم.

 -1منال أبو احلسن ،أساسيات علم االجتماع العلمي ،دار النشر للجامعات ،ط ،1القاهرة ،2007 ،ص .23
 -2خري الدين عويس وعبد الرحيم عطا هللا ،اإلعالم الرايضي ،ج ،1مركز الكتاب للنشر ،ط ،1القاهرة ،1998 ،ص.20
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من جملة ما تقدم نعرف اإلعالم كمايلي :اإلعالم يمثل اإلخبار عن حقائق وأحداث الواقع بشكل
صادق ودقيق ونزيه وموضوعي مجرد وحيادي ،بهدف إشارة اهتمام الجماهيري نحو موضوع معين
والتأثير فيهم ،فاإلعالم الزم من لوازم الحياة ،وأداة من أدوات الحماية والبناء أو باألحرى فإنه ثمرة
التوعية والتنوير والتحصين والبناء والتنمية .أو هو وسيلة نقل عن طريق الكالم والتفكير والقراءة
والكتابة والسمع والبصر ،كل ذلك من أجل نقل آراء ومعلومات أو إرسال خبرات ،وبدون عملية
اإلعالم أو االتصال تنفصل العالقات وتعيش الجماعات والمجتمعات كأجزاء منفصلة ،ال تتلقي
بالخبرة والفكرة فتنقطع الصالت وتنتهي الحضارات وتتوقف الثقافات.
ثانيا :تعريف مفهوم البيئة  Environment:هي كلمة مأخوذة من المصطلح اإلغريقي
’’‘’OIKOSوالذي يعني بيت أو منزل ،وهو مصطلح واسع المدلول يشمل كل شيء يحيط باإلنسان.
عرف العيد من أهل االختصاص البيئة أنها":العملية التي تشمل العنصر الطبيعي بجوانبه
الفيزيقية والبيولوجية والعنصر الصناعي ،وبتفاعلها ينشأ الوسط الذي نعيش فيه ،بصوره وأنماطه
الداخلية والخارجية (اقتصادية ،سياسية ،طبيعية ،مادية ،نفسية ،واجتماعية وكذا تربوية ،)..والتفاعل
الناجح مع البيئة يساعد على فهم العالقات المتبادلة من قيم واتجاهات ومهارات وخبرات وفكر وفلسفة،
يتكامل في إطارها نظام بيئي تترابط عناصره يبعضه البعض''.

1

لقد تميز ستوكهولم باإلعالن العالمي للبيئة ووضع توصيات تمثل منطلقات أساسية لفهم البيئة
ومواجهة المشكالت التي أوجدتها مطالب اإلنسان المتزايدة والمترفة في الكثير من األحيان .وكان
إلعالن ستوكهولم وما أخذ من أساسه من مبادرات دولية وإقليمية ووطنية ،الفضل في تنمية وعي
أفضل لطبيعة المشكالت وأساسها ،مما اعتبر المتتبعين للبيئة وقضاياها أن مؤتمر ستوكهولم منعطفا
تاريخيا أرسى دعائم '' فكر بيئي''جديد يدعو للتعايش مع البيئة والتوقف من استغاللها ونهبها.

 -1سعاد رزاي ،إشكالية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر.2007 ،
ص.8
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كما أعطى مؤتمر'' ستوكهولم''  1972فهما متسعا ،بحث أصبحت تدل على أكثر من مجرد
عناصر طبيعية (ماء ،هواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات ،)..بل هي رصيد
الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته.

1

يمكن تعريف البيئة بأنها اإلطار العام الذي يعيش فيه اإلنسان ،باإلضافة للعناصر البيئية األخرى
مثل الهواء والماء والتراب والحياة البرية والنباتية.
ثالثا :مفهوم تعريف التنمية :Developpment :ال يوجد للتنمية معنى واحد متفق عليه لدى
مختلف المجتمعات،حيث يعرف "دوس سانتوس  "Dos Santosالتنمية بأنها :التقدم نحو أهداف
عامة محددة جيدا تتناسب مع الظرف الخاص باإلنسان والمجتمع الذي توجد فيه معظم المجتمعات
المتقدمة من العالم الحديث ،والنموذج معروف على أنه المجتمع الحديث ،والمجتمع الصناعي،
والمجتمع الجماهيري .2...كما يشير"فيليبس  "Phillipsإلى أن التنمية هي العملية التي من خاللها
يحسن المجتمع المعاصر سيطرته على البيئة بوسائل التكنولوجيا المتزايدة الفعالية والمطبقة من قبل
األنظمة المتزايدة التعقيد.

3

كذلك التنمية هي ":العملية المجتمعية المتوجهة نحو إيجاد تحوالت في البناء االقتصادي
واالجتماعي ،تكون قادرة على تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا ،تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في
متوسط الدخل الحقيقي ،على مدى المنظور ،وفي نفس الوقت تكون موجهة نحو تنمية عالقات
اجتماعية ،سياسية ،تكفل زيادة االرتباط بين المكافآت وبين كل من الجهد واإلنتاجية ،كما تستهدف
توف ير الحاجات األساسية للفرد وضمان حقه في المشاركة وتعميق متطلبات أمنه واستق ارره في المدى
الطويل.

4

 -1حممد سعيد صباريين ورشيد احلمد ،البيئة ومشكالهتا ،دار املعرفة ،الكويت ،1979 ،ص.24

 -2السعيد بومعيزة ،أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب ،أطروحة الدكتورة ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة
اجلزائر،اجلزائر ،2006 ،ص .ص .104
 -3املرجع نفسه ،ص .104
 -4عبد العزيز عبد هللا جالل ،تربية اليسر وختلف التنمية ،عامل املعرفة (،د .ب .ن) ،1985 ،ص .13
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التنمية هي عملية تغير اجتماعي مخطط يقوم بها اإلنسان لالنتقال بالمجتمع من وضع إلى
وضع أفضل وبما يتفق مع احتياجاته االقتصادية واالجتماعية والفكرية.

1

"التنمية هي إحداث مجموعة من المتغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع
القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفرادهن بمعنى
زيادة قدرة المجتمع على االستجابة للحاجات األساسية والحاجات المتجددة ألعضائه بالصورة التي
تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لالستغالل".

2

وأفضل تعريف للتنمية يمكن أن يفي بأغراضنا هو ما ورد في التقرير العشرين لألمم المتحدة
عن التنمية  ":التنمية هي النمو الذي يصاحبه التغير بدوره اجتماعي وثقافي بقدر ما هو اقتصادي
وهو يشمل الكيف والكم معا".

3

من خالل هذه التعريفات نحاول أعطاء تعريف أخر للتنمية باعتبارها عملية واعية تهدف إلى
تحقيق الحاجات األساسية ألفراد المجتمع سواء المعنوية كالمشاركة في تقرير المصير وحرية التعبير
والتفكير واألمن والشعور بالكرامة واالعتزاز بروح المواطنة وصوال إلى مجتمع نامي ومتحضر.
رابعا :تعريف مفهوم التنمية المستدامة  : Developpment durable:في سنة  1987استخدم
المجلس العالمي للبيئة والتنمية مفهوما جديدا وبلورة تعريفا دقيقا وهو التنمية المستدامة ،وعرفها بأنها
''مواجهة جاحات الجيل الحالي بدون التضحية بحاجات الجيل القادم .ويركز مفهوم التنمية المستدامة
على المواءمة بين التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية".

4

وقد اكتسب تعريف هيئة (براند تالند) للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط االقتصادي منذ
بداية ظهور المفهوم ،حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروفة بعنوان ''مستقبلنا المشترك'' عام

 -1حممد منري حجاب ،املعجم اإلعالمي ،دار الفجر للنشر التوزيع ،ط ،1القاهرة ،2004 ،ص .176
 -2عبد العزيز عبد هللا جالل ،مرجع سبق ذكره ،ص.13
 -3إبراهيم شاكر ،اإلعالم ودوره يف التنمية ،املنشأة الشعبية للتوزيع واإلعالم ،ط (،2د .ب  .ن ) ،،1980 ،ص .137

 -4على فالح الضالعني وماهر عودة الشمايلة وآخرون ،اإلعالم التنموي البيئي ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،2015 ،1
ص.160
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 1987وهو '' :أنها عملية التأكيد أن قد ارتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر ال تؤثر سلبيا في قدرات
أجيال ومستقبلية واحتياجاتهم''.

1

وهناك من عرف التنمية المستدامة بالعملية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس واإلضرار
بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة ،وهي تفترض حفظ األصول الطبيعية ألغراض
النمو والتنمية في المستقبل.

2

وفي إطارها التركيبي التنمية تُعرف بأنها :عملية التغيير طويلة المدى ،ونسق كمي ونوعي

متداخل في مجتمع على المستوى السياسي ،االقتصادي االجتماعي الثقافي والعلمي التكنولوجي ،قصد
تحسين حياة الفرد والجماعة.

3

وانطالقا من هذين التعريفين نضع تعريف آخر للتنمية المستدامة فهي  :عبارة عن عملية
صاعدة ،مستمرة ،هادفة وغايات مقصودة واستراتيجيات مدروسة وفق آليات علمية لالنتقال من وضع
التخلف إلى وضع التقدم ،وقصد توفير حاجيات الجيل الحالي ،مع التفكير بعدم المساس بحاجيات
وموارد األجيال المستقبلية ،وعادة ما يتم وصفها بأنها عملية شعبية أكثر منها عملية مالية بمعنى أمها
تعتمد على تعبئة األفراد وحفز إرادتهم أكثر من اعتمادها على تعبئة المال ،وهي عملية شاملة
تتضمن أبعاد مختلفة ومتداخلة ومتفاعلة وهي المتمثلة في األبعاد اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبشرية والبيئية والتكنولوجية  ،والتي تشكل بدورها أبعاد تنموية ،كالتنمية اإلقتصادية والتنمية البيئية
وغيرها.
المحور الثاني :اإلعالم البيئي

 -1حدة فرحات ،اسرتاتيجيات املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية من أجل حتقيق التنمية املستدامة -دراسة حالة اجلزائر -جملة
الباحث ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،عدد  .2009/07ص.125
 -2املرجع نفسه ،ص.161
3 - Ester Zulberti, La communication pour le développement manuel - Guide

méthodologique d’élaboration d’une stratégie de communication multimédiaAtelier régional bilingue,(1-5 avril 2002), Niger, p2.
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أصبحت البيئة وحمايتها من أهم األولويات األساسية في برامج الحكومات والمجتمعات الدولية
واإلقليمية والمحلية ،كون أن المشاكل البيئية من أهم المخاطر المحدقة على حياة اإلنسان وبدأت
تهدد وجوده أينما وجد وحيثما وجد ،ورغم الجهود ومحاولة إيجاد الحلول لها ،إال أن المشاكل البيئة
أخذت بالتزايد :كالتلوث بكافة أشكاله ،انقراض العديد من الحيوانات والنباتات ،زحف الصحراء وانتقال
الرمال من الجنوب إلى الشمال ،وفقدان الكثير من الغابات نتيجة العامل البشري كقطع األشجار أو
انتشار الحرائق وغيرها من المشاكل التي بدأت تزداد نتيجة ازدياد عدد السكان وتغير أنماط الحياة
اليومية للفرد ونشاطاته المستمرة .ولقد أكدت الدراسات والبحوث والندوات في مجال البيئة ،وعلى كافة
المستويات المحلية والعربية والعالمية ،أن اإلهتمام بالبيئة وصونها من كل ما يحدق بها من مخاطر
يسببها اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة أمر أساسي يتعلق بحياة اإلنسان ،وأصبحت المحافظة
على مقومات البيئة تعني الرخاء والتقدم لحياة اإلنسان.
كما أكدت الدراسات والبحوث في مجال اإلعالم ،وعلى كافة المستويات الثالثة التي ذكرناها،
على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في حياة الفرد من خالل نتائج العديد من البحوث
األجنبية والعربية ،سيما البحوث الميدانية وما أتت من نتائج دقيقة وموضوعية  ،وأوضحت دورها في
إمداد المواطنين بالمعلومات الدقيقة واألفكار الواضحة ،وخلق آراء جول الموضوعات الجديدة وفي
مقدمتها قضايا البيئة ومشكالتها .إذن من هنا تأتي أهمية اإلعالم البيئي كأحد أدوات حماية البيئة،
وذلك إيمانا بقدراته على توصيل الرسائل المتعلقة بقضايا البيئة.
أوال :مفهوم اإلعالم البيئي :يعرف اإلعالم البيئي بأنه ذلك اإلعالم الذي يحقق الوعي البيئي لدى
المجتمع ،مرتبط باألفراد والجماعات للتوعية بالمشكلة البيئية المحيطة بالمجتمع من خالل كافة
الوسائل اإلعالمية ،لذا فإن التوعية البيئية تسعى إلحداث تغييرات في طريقة التفكير والسلوك البيئي
عند اإلنسان ،حيث أن جسر العبور إلى مجتمع يتسم بصفات االستم اررية ويتم تأسيسه بتوجيه
المجتمع والنهوض به بحيث يتصرف كل فرد وكأنه صاحب قرار ناضج.

1

ويمكن تعرف االتصال واإلعالم البيئي بأنه :عملية اتصالية مخططة وإستراتيجية هادفة ،تعتمد
على المادة اإلعالمية والمعلومات الدقيقة واألفكار الواضحة واألرقام الصحيحة ،من أجل استخدامها
 -1عبد الرزاق حممد الدليمي ،اإلعالم املتخصص ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،2015 ،ص.179
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بهدف دعم السياسة البيئية التي تمثل جزئا من السياسات العامة ،والمشاركة العامة في تنفيذ المشاريع
الموجهة نحو التنمية المستدامة.

1

ثانيا :مهام اإلعالم البيئي:
يكمن مهام اإلعالم البيئي من مجموعة النقاط وتتحدد فيما يلي:
 تنمية الوعي البيئي من خالل تنمية الوعي العام تجاه القضايا البيئية ،مما يساعد على خلق
رأي عام واعي يهتم بالقضايا البيئية.
 تعبئة أصحاب القرار وتحفيزهم بتوفير لهم المعلومات البيئية الصحيحة والدقيقة ،ليتم اعتمادها
كقاعدة معلوماتية وبمسؤولية تجاه البيئة ،بهدف تحسين أنماط الحياة لألفراد الحالية دون
اإلضرار بموارد األجيال القادمة ،إلى اإلعالم البيئي يتسم بنظرة استشرافية ومستقبلية ،هنا
البد على الصحفيين واإلعالميين وصناع الق اررات والسياسات أن يمتازوا ببعد النظر.
 اإلعالم البيئي يدعوا إلى ضرورة تحسين مستوى المعيشة لألفراد وحفظ التنوع البيولوجي
وخفض نسبة استنفاذ الموارد غير المتجدد ،ومراعاة الحفاظ على القدرة االستيعابية لألنظمة
البيئية وتغيير العادات والسلوك غير الصحيحة تجاه البيئة,

2

 تسليط األضواء على االيجابيات والجهود المبذولة لحماية البيئة من قبل الدولة والمنظمات
المعنية بمجال البيئة.
 البد من أن اإلهتمام قضايا البيئة يكون باستمرار

وليس مناسبتية وموسمية ،ألن تعديل

وتهذيب السلوك ومحاولة تغييره ال يكون بفترات وجيدة ومتقطعة ،أنما عملية مستمرة وطويلة
المدى.
 نشر التوعية والتربية البيئية بأسلوب سهل ولغة سلسة وبتقنيات متاحة ومفهومة ،لدى
المستقبل ،ألن الطرف الفعال في عملية حماية البيئة ،أي أن العملية االتصالية تكون أفقية
تمتاز برجع الصدى وليست أحادية اإلتجاه.

1 - Environmental Communication, Organization for Economic Co-operation and
Development (OCED) ,Publication, Paris,1999,p8.
 -2عبد الرزاق حممد الدليمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .121
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 وأخير تبني برامج تربوية بيئية وإدراجها على مستوى المؤسسات التعليمية لحماية البيئة ،وعلى
اإلعالم البيئي هنا يجب أن يكون المرآة العاكسة لتلك البرامج ونقلها للفئات األخرى ،التي لم
تتمكن من تلك البرامج.
ثالثا :وسائل اإلعالم البيئي:
سارعت الكثير من مؤسسات اإلعالم المقروء والمرئي والمسموع في العديد من البلدان المتقدمة
إلى تخصيص فضاءات إعالمية لمعالجة البيئة والتلوث ،كما وضعت مكاتب خاصة بدراسة تأثير
المواد اإلعالمية البيئية على الجمهور المستهدف ،وزادت من إمكانيات هذه الوسائل فنيا وتقنيا يقينا
منها بأن التوعية عبر وسائل اإلعالم هو سبيل حماية البيئة.
فقد أثبتت نتائج أبحاث إعالمية في بعض البلدان الصناعية أنه هناك تحسنا ملحوظا سجل
في تراجع نسبة التلوث ،وذلك راجع إلى أن وسائل اإلعالم التوعوي مست قطاعات واسعة من
المجتمع خاصة ا لصناعيين والمتعاملين االقتصاديين مما دفعهم إلى تخفيض اإلنتاج أو إتباع
تكنولوجيا نظيفة في نشاطهم الصناعي.
فيأتي التلفزيون في مقدمة هذه الوسائل باعتباره مصدر من مصادر المعلومات التي يلجأ
إليها الجمهور على اختالف خصائصه والديموغرافية (النوع ،العمر ،المستوى االقتصادي ،المستوى
االجتماعي) لمتابعة الموضوعات والقضايا البيئية ،سواء ارتبط ذلك بالجمهور العام ،أو بجمهور نوعي
مثل المرأة ،األطفال ،الشباب ،فهو الوسيلة األكثر فعالية في مجال التثقيف البيئي للجمهور العام،
وتبدو هذه النتائج منطقية في ضوء المزايا والخصائص الفنية التي ينفرد بها التلفزيون مقارنة بوسائل
االتصال الجماهيري األخرى ،وتبدوا أهمية التركيز على التلفزيون في مجال الوعي البيئي باعتباره
الوسيلة األكثر فعالية في مجال توعية الجمهور العام بمخاطر المشكالت البيئية ،وتفعيل دوره في
مواجهتها.

1

في حين تأتي الصحف في المرتبة الثانية من حيث األهمية كمصدر للمعلومات بشأن
الموضوعات والقضايا البيئية والسيما بين المستويات األكثر تعليما وثقافة بين فئات الجمهور ،وربما
 -1حسن عماد املكاوي وعادل عبد الغفار ،اإلعالم واجملتمع ،الدار املصرية اللبنانية للنشر ( ،ط  ،)1القاهرة ،2008 ،ص .165
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تحتل الصحف أهمية خاصة بالنسبة للتنمية ،نظ ار ألهميتها في ترتيب أولويات القضايا العامة بين
الجمهور.

1

ويأتي ترتيب اإلذاعة في المرتبة الثالثة من حيث األهمية كمصدر للمعلومات البيئية ،وهذا نظ ار
لزيادة ساعات البث اإلذاعي المخصصة للتوعية البيئية بهدف تنمية الوعي البيئي لدى جماهير.
إذن هذه الوسائل والتي سميت بوسائل اإلعالم التنموي تسعى لتحقيق هدف مشترك ومهم وهو رفع
الوعي البيئي لدى الجماهير وذلك عن طريق:
 تعريف الجماهير بالمشكالت البيئية 2:يعرف الجمهور باألنشطة السلوكية الخاطئة التي تؤدي
للتلوث وحثهم على مراعاة عدم إلقاء القاذورات في الشوارع ،وعدم تلويث مصادر المياه ،وعدم
تجريف األراضي الزراعية ،وعدم استخدام آالت التنبيه إال في الضرورة وخفض أصوات
المذياع لتفادي التلوث السمعي.
 تشجيع مساهمة الجمهور في الجهود التطوعية لحماية البيئة من التلوث.
 تنمية الوعي الجماهيري بالحفاظ على تنفيذ القوانين ،التي تنعكس على البيئة وسالمتها.
 تنفيذ الحمالت اإلعالمية

المكثفة والمستمرة ،والتي تعتمد على التخطيط العلمي وعلى

التناول اإلعالمي متعدد األشكال والقوالب من أحاديث مباشرة وندوات وحوارات وأغنيات
ودراما ،باإلضافة إلى االهتمام بالوسائل المسموعة المرئية ،حيث يعتبر التلفزيون من أكثر
المصادر التي يستقي منها الجمهور معلوماته خاصة في الدول النامية ،ولما للصورة الحية
من أهمية في مجال التوعية البيئية ،وتنمية السلوكات الخاصة بالتذوق الجمالي (كما أشرنا
إلى ذلك في البداية).
 إمكانيات إدراج المعلومات عن القضايا البيئية كفقرات ضمن برامج المسابقات أو تقديمها
مستقلة بين البرامج في شكل تنويهات تؤكد خطورة مشاكل البيئة ،وتوضح كيفية الحفاظ عليها
والعمل على تنميتها.

 -1املرجع نفسه ،ص  .ص .166 .165
 -2مىن سعيد احلديدي ،سلوى إمام علي ،اإلعالم واجملتمع ،الدار املصرية للنشر والتوزيع ،ط ،2القاهرة ،2006 ،ص  .ص .66 .65
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
العدد 6يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

278

أ .عبدالسالم شكركر

الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

كذلك يمكن تناول القضايا البيئية من خالل البرامج التي تقدم للقطاعات المختلفة من الجمهور،
مثل المرأة والشباب واألطفال وكافة البرامج األخرى ،وفي مقدمتها البرامج الدينية لما لها من تأثير قوي
على األفراد
ويبقى موضوع البيئة مطروحا في الصحافة الجزائرية على مستوى الصفحات المحلية والمنوعات
والتحقيقات ،على الرغم من عدم تخصيص صفحات خاصة لها .ويأتي التلوث الصناعي وتلوث البحر
والشواطئ في طليعة اهتمام اإلعالم البيئي الجزائري ،تليه مشكلة النفايات الصلبة والكوارث والتصحر
والصحة البيئية 1.وبالرغم أن موضوع البيئة نال قدر كاف من اإلهتمام ونصت عليه ترسانة من
القوانين في الجزائر  ،نظ ار ألهميته على المستوى الوطني من جهة  ،وعلى المستوى العالمي
المتمثل في عقد المؤتمرات الدولية واللقاءات العالمية حول قضية البيئة وما تمخض عنها من
اتفاقيات يجب على كل دولة احترامها وتطبيقها من جهة أخرى  ،ولهذا نجد في الجزائر القانون رقم
 10 -03المؤرخ في  19جمادى األولى عام  1924الموافق  19يوليو سنة  2003يتعلق بحماية
البيئة في إطار التنمية المستدامة 2.وعيرها من القوانين التي نصت على حماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة
رابعا :معوقات اإلعالم البيئي :إن أبرز مظاهر اإلخفاق في تنفيذ برنامج إقليمي ومحلي لإلعالم
البيئي تكمن في ثالثة إخفاقات وهي كالتالي:

3

 إهمال إلقامة قنوات اتصاالت جدية بين اإلعالميين ومصادر المعلومات البيئية ،وعد إيجاد آليةثابتة لجمع المعلومات البيئية وتوثيقها وجعلها في متناول اإلعالميين العرب.
 إذا كانت المشكلة في الماضي قلة األخبار البيئية ،فقد تكون المشكلة اليوم كثرتها ،غير أن األخبارواإلشاعات شيء ،والمعلومات الموثوقة شيء آخر .ففي خضم هذا الكم الهائل من األخبار البيئية

 -1جنيب صعب ( ،أايم  30 – 28نوفمرب  ،) 2006البيئة يف وسائل اإلعالم العربية ،امللتقى العريب األول للبيئة والتنمية املستدامة ،القاهرة ،
ص.27
 -2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون  10 – 03املؤرخ يف  19يوليو  ،2003اجلريدة الرمسية الصادرة يف  20يوليو  /2003العدد
 ، 43ص.2
 -3جنيب صعب ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .5 .4
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

أ .عبدالسالم شكركر

العالمية ،تحول معظم اإلعالم البيئي العربي إلى نقل مبعثر ألخبار مشتتة غير مترابطة ينقصها
التوثيق والتحليل.
 ولئن كان ورود كلمة ''بيئة'' تزايد آالف المرات في وسائل اإلعالم العربية خاصة ،خالل العشرسنوات األخيرة ،إال أن طريقة التصدي لهذا الموضوع بقيت في معظم الحاالت مرتبطة بالخبر وردود
الفعل اآلنية على تطورات دولية وكوارث .وقد ساهمت المؤتمرات الدولية الكبرى حول البيئة والتنمية،
منذ قمة األرض عام  1992ومشاركة الدول العربية فيها وتوقيعها على معظم المعاهدات البيئية
الدولية التي تمخضت عنها ،يتوسع وسائل اإلعالم العربية في الكالم عن الموضوع .لكن هذا
انحصر غالبا بصيغة نقل الخبر عن الوكاالت األجنبية أو بالبيانات عن مشاركة الوفود الرسمية.
 ونضيف إلى جانب هذه المعوقات التي تحد من وظيفة اإلعالم البيئي أن هذا أألخير كمجالإعالمي ال يزال إعالم مناسبات يظهر عند ظهور المشكالت البيئة أو المناسبات البيئة كاالحتفاالت
باليوم الوطني أو العالمي للبيئة ،ونحن نعلم أن العملية البيئية وما يصاحبها من العملية اإلعالمية
التوعوية كنوهما عمليتين متواصلتين ومستمرتين بدون انقطاع.
 كما أن الرسالة اإلعالمية البيئية لم تأخذ حيزها المعتبر على وسائل اإلعالم المقروءة والسمعيةوالبصرية ولم تحدد أولوياتها.
المحور الثالث :اإلعالم (اإلتصال) التنموي
ظهر مفهوم اإلتصال واإلعالم التنموي ألول مرة في الستينات في أشكال محدودة مثل "األخبار
التنموية" و "التربية التنموية" و "الصحافة التنموية" ،وأضحى اسم االتصال التنموي أكثر استعماال في
السبعينيات لدى الدول النامية خاصة الحديثة االستقالل  ،كون أن العالقة المتبادلة بين قضايا التنمية
وأنظمة االتصال على الصعيدين الوطني والدولي .أما اليوم فاخذ هذا اليوم تعريفا أوسع لإلشارة إلى
العالقة بين النظام االقتصادي العالمي الجديد والنظام اإلعالمي العالمي الجديد  .وورد هذا المفهوم
في بيان المشاركين في منتدى الصحفيين لدول الجنوب الذي نظم في "بداغ هامار سكيولد Dag
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

إعالما ونظام اتصال جديدين''.
"Hammarskjöldسنة  1975بمعنى '' تنمية جديدة تتطلب
ً
وينطوي ذلك على ضرورة إحداث تغيير جذري في البنية القائمة.

1

أوال :مفهوم اإلعالم التنموي وخصائصه وأهميته:
أ -مفهوم اإلعالم التنموي :يعرفه الدكتور "أديب خضور" بأنه'' :المنظومة اإلعالمية الرئيسية أو
الفرعية التي تعالج قضايا التنمية 2''.ويعدد "وجيه الشيخ" اإلعالم التنموي فرعا أساسيا ومهما من
فروع النشاط اإلعالمي ،ويعني من حيث األساس وضع النشاطات المختلفة التي تطلع بها وسائل
اإلعالم في مجتمع ما في سبيل خدمة قضايا المجتمع وتحقيق أهدافه العامة.
أو بمعنى آخر هو'' العملية التي يتمكن من خاللها التحكم بأجهزة اإلعالم ووسائل االتصال
الجماهيري داخل مجتمع وتوجيهها بالشكل المطلوب الذي يتفق مع أهداف الحركة التنموية ومصلحة
المجتمع العليا.
كما يعني االتصال التنموي (اإلعالم التنموي) في االستخدام المخطط والمنظم لتقنيات ووسائل
االتصال بمختلف أنواعها( الجماهيرية وغير الجماهيرية) ،وذلك من أجل تحقيق التنمية ،عن طريق
إحداث تغير على مستوى سلوك واتجاهات وتصرفات األفراد ،فاإلعالم التنموي يعتمد بالدرجة األولى
في نشر المعلومات الدقيقة واألفكار الواضحة ،ويسمح بالمشاركة الفعالة لكل الفاعلين وبكل لفهم
أهداف العملية التنمية.

3

ومن خالل هذه التعريفات نعرف بدورنا اإلعالم التنموي بأنه :نشاط شامل وهادف ومخطط
متوازن ومعقول ومتعدد األبعاد ،يخاطب مختلف شرائح المجتمع بأسلوب واضح وسهل يفهمه العام
والخاص من األفراد ،وذلك قصد إقناعهم بضرورة المشاركة االيجابية داخل المجتمع إلى جانب وسائل
اإلعالم

والمؤسسات والهيئات ،وكذا االستغالل المحكم والعقالني للموارد الطبيعية والبشرية

والتكنولوجيا لتحقيق أهداف الحركة التنموية ومصلحة المجتمع العليا.
 -1خليفة بوراس ،إشكالية حرية اإلعالم يف العالقات الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر،2005 ،
ص.155

 -2رضا بن اتمي ،التخطيط اإلعالمي وجمتمع املعرفة ،النشر اجلامعي اجلديد ،اجلزائر ،2016 ،ص .92

3 - Ester Zulberti, Op . Cit, p3.
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

أ .عبدالسالم شكركر

أو هو ذلك اإلعالم الذي يهدف إلى استعمال وسائل االتصال المختلفة عن طرق التخطيط
والتنسيق الجيد لتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع.
ب -خصائص اإلعالم التنموي :يتسم اإلعالم التنموي بمجموعة من الخصائص أهمها:
 اإلعالم التنموي هو نشاط هادف يسعى بالدرجة األولى إلى تحقيق أهداف وغايات اجتماعية،
مستقاة من حاجات المجتمع األساسية ومصالحه الجوهرية.
 هو إعالم مبرمج ومخطط (تخطيط تنمية متوازنة ومعقولة لوسائل اإلعالم لكي يتمكن بعضها
دعم اآلخر).

1

 إعالم شامل ومتكامل الهدف ،فيرى "ويلبر شرام" أن تنمية اإلعالم المحلي باعتباره العنصر
األساسي في المشاركة في القضايا العامة واستخدامها بشكل كبير لخدمة التنمية.
 اإلعالم التنموي متعدد األبعاد ،أي يشمل البعد االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي،
ويوصي "شرام" في كتابه (اإلعالم وأجهزة التنمية) ،على إقامة تعاون بين السلطات أو
المؤسسات المكلفة بالقطاعات المرتبطة باإلعالم كالتربية واالقتصاد الوطني.
 يجب أن يكون اإلعالم التنموي واقعي في األسلوب والطرح يتميز بالمعلومات الدقيقة ويقول
الحقيقة ويتفادى المعلومات المغلوطة ويستعين األرقام واإلحصائيات خاصة إذا تعلق األمر
بالجانب االقتصادي أو التنمية اإلقتصادية ،الن عندما نقول اقتصاد يقبلها إحصائيات وأرقام.
 اإلعالم التنموي سمته الحداثة أي هو حديث ومختلف الوسائل ،ويوصي كذلك "شرام"
بضرورة التوقف عن الحد من استيراد التقنيات اإلعالمية الحديثة والمتعددة ،وذلك بإيمانه
بدورها والقيمة المضافة داخل المجتمعات سيما النامية.
 وأخي ار اإلعالم التنموي يضمن التأهيل المناسب للعاملين في حقل اإلعالم وكذلك يعمل على
تحقيق و مراقبة تجارب رائدة.
 كما أن اإلعالم التنموي هو إعالم مفتوح على العالم الخارجي يدعم ثقافة الحوار واالستفادة
من التجارب العلمية لدول أخرى ونقلها وتوفير قنوات التواصل بين جمهوره المحلي والدولي.

 -1فرنسيس ابل ،وسائل اإلعالم والدول النامية ،ترمجة حسني العودات ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية،1982 ،
ص .37
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

وفي هذا الشأن يحث "شرام" على ضرورة تنمية اإلعالم المحلي باعتباره العنصر األساسي
في المشاركة في القضايا العامة ،وحتى الدولية.

1

 وأيضا االتصال التنموي ال يقتصر على التطرق إلى مشاكل التنمية وقضاياها ،بل يتعين
ردا على الوضع الراهن في ميدان االتصال واإلعالم على عدة جهات ،على غرار
أيشكل ً
الجوانب البنيوية والمالية والقانونية باإلضافة إلى الملكية والدور المنوط بها ووسائل عملها.

2

 إن اإلعالم كمادة اجتماعية وحق فردي وجماعي(الحق في االتصال) .ليس سلعة وال أداة
للتالعب السياسي عند ذوي النفوذ سواء كان هذا النفوذ سياسيا أو اقتصاديا أو مهنيا ،ومن ثم
يتعين العمل بعدم السماح للبيروقراطيين أو المالكين الخواص باحتكار وسائل اإلعالم .إذ
يتوجب النظر إلى االتصاالت كخدمة عمومية ،سواء كانت في أيدي الحكومة أو الخواص،
لذا فعلى تنظيمها أن يخضع لهذا المبدأ.

3

ج -أهمية اإلعالم التنموي:
تكمن أهمية اإلعالم التنموي في الدفع ًقدما نحو األمام لمسار التنمية وإنجازها بالشكل المطلوب
ولتوضيح هذه الحقيقة يبين الدكتور "حسنين توفيق" بقوله:
إن إنجاز التنمية ُيفترض في نواح عدة:

4

 تعبئة الموارد الذاتية للمجتمع وفق إستراتيجية واضحة ومدروسة لكيفية تحقيق التنمية وحصرأولوياتها من ناحية.
 توسيع نطاق المشاركة الشعبية من ناحية ثانية أي تظافر جهود الجميع. -1املرجع نفسه ،ص .37
 -2خليفة بوراس ،مرجع سبق ذكره ،ص.159
 -3نفس املرجع ،ص .ص .161 .160
 -4على فالح الضالعني ،مرجع سبق ذكره ،ص . 118
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

أ .عبدالسالم شكركر

 إنشاء وتحديث األجهزة والمؤسسات التي تنهض بالدور الرئيسي في تنفيذ الخطط والبرامجالتنموية من ناحية ثالثة.
-

تحقيق قدر ٍ
كاف من العدالة في توزيع أعباء التنمية وعوائدها من ناحية رابعة.

بينما يحدد الدكتور"وجيه الشيخ" أدوار اإلعالم التنموي بأنها أدوار اجتماعية وسياسية وثقافية:

1

 فمن الناحية االجتماعية :يقوم بتوسيع اآلفاق الفكرية ،ولفت انتباه الناس إلى القضايا العامةقيما ومعايير ومعتقدات اجتماعية متجددة ،فنظام االتصال هو أداة للتغيير
باعتبار التنمية تتطلب ً
نحو نظام اجتماعي شامل.
 وعلى الصعيد السياسي :فإنه يهدف إلى تأكيد أهمية مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوارالسياسي ،ودفع الناس باتجاه المشاركة السياسية واتخاذ القرار وتوضيح األبعاد الوطنية للتنمية.
 ومن الناحية الثقافية :يسعى إلى خلق الظروف المواتية للتنمية وتدعم التحوالت االجتماعية،جنبا إلى جنب مع التطور
وترسيخ التطورات االيجابية في مجال التعليم ،واالهتمام بالتربية ً
االقتصادي واالجتماعي ،فالتنمية عملية إنسانية حضارية ونسبية.

ثانيا :وسائل اإلعالم التنموي:
كماليا بل أصبح واقعا ضروريا ال يمكن للناس أن تستغني عنه،
شيئا
إن اإلعالم لم يعد ترفا أو ً
ً

والبد منهم أخذ دور السلطة الرابعة في الحسبان في بناء الدولة وتطوير المجتمع .وإن المتتبع لمجريات
األمور واألحداث بمختلف أصنافها وأنواعها في العالم يعرف جيدا في النهاية أن كل ذلك لم يتأتى إال
بعمل جبار وجهد دءوب يتجسد في ترسانة إعالمية ضخمة من تلفزة وإذاعة وصحف يومية وأسبوعية
وشهرية.
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور "محمد قيراط"'' :أن وسائل اإلعالم تؤدي دو ار محوريا في حياة الفرد
واألسرة والمنظمة والمجتمع ،وفي بناء الدول والحضارات والمجتمعات ،وهي بذلك تسهم في التنشئة
 -1املرجع نفسه ،ص .119
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الثالوث املرتابط :اإلعالم ،البيئة والتنمية.

االجتماعية وفي تشكيل الرأي العام والذاكرة الجماعية للمجتمع .كما أنها تؤدي دو ار استراتيجيا في
التنمية المستدامة بمختلف مجاالتها وقطاعاتها''.

1

إن وسائل اإلعالم الجماهيرية أصبحت تؤدي دو ار هاما في تنمية المجتمعات وإحداث التغيرات في
السلوك واألنشطة ،وقدمت كثير من الدراسات والبحوث التي تبحث في العالقة بين اإلعالم والتنمية،
فعالقة اإلعالم بالتنمية عالقة أزلية وقديمة وترتبط بالفطرة البشرية كنشاط طبيعي في الحياة اليومية.
فاإلعالم له دور قومي في تشكيل الرأي العام وطرح قضايا وموضوعات سياسية واقتصادية
واجتماعية يلتف حولها جميع المواطنين ،واالرتقاء بالبناء المعرفي واإلدراكي للمواطن في كافة
المجاالت ذلك بجانب دور اإلعالم التقليدي في نشر األخبار المختلفة من جميع دول العام ،وتكون
وسائل اإلعالم في هذه الحالة ايجابية وفي صالح توعية المواطن واالرتقاء بجميع مطلع قادر التفكير
والتحليل ورابط واقع األحداث والمشاهدات من حوله بالصورة الذهنية التي ترسمها وسائل اإلعالم.

2

حتى المحكومات والهيئات العالمية والمؤسسات اإلقتصادية تعي بأهمية االتصال واإلعالم في
إحراز التدعيم الكبير لدفع السياسات العامة والمشاريع .الن نقص في المعلومات اليسمح في فهم
ميكانيزمات التغيير وما يعود علينا بالنتائج االيجابية .فاالتصال يلعب دو ار ومهاما رئيسيا في خلق
فرص االختيار األنسب ،وكذا يسهل في عملية الحصول على المعلومات ،كما يشجع االتصال الحوار
بين متخذي القرار وأعضائهم ،فكلها وسائل يستخدمها االتصال تساهم في التغيير.

3

وقد أعدت "اليونسكو" دراسات حاولت من خاللها طرح المشكلة وتبنت "الجمعية العامة لألمم
ار دعت فيه لتطوير وسائل اإلعالم في التنمية ،وقد أشار "ولبر
المتحدة" في مطلع القرن ( )1962قرًا

شرام  "Wilber Schrammفي كتابه ( Mass communication and national

 ،)développentإلى أن األدوار بين اإلعالم والتنمية تتمحور في دور اإلعالم في توسيع أفاق

 -1على عبد الفتاح كعنان ،اإلعالم واجملتمع ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،2014 ،ص.29
 -2املرجع نفسه ،ص.17
3 - Cecilia Cabanero-Verzosa, Communication Stratégique pour les Projets de

Développement b, Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement,
BANQUE MONDIALE, Washington, 1999, p4 .
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الناس ويمكنها أن تلعب دور الرقيب ،ويمكنها أن تشد االنتباه إلى قضايا محددة ،وكذلك يمكن أن ترفع
مناخا مالئما للتنمية.
طموحات وتطلعات الناس وأن تصنع ً

1

فعملية التنمية ليست في حقيقة األمر إنشاءات مادية وال استيراد مظاهر التكنولوجيا وال شراء
التقدم ،ولكنها عملية تغيير اتجاهات وقيم ،وتعديل سلوك وخلق مهارات وإنشاء وعي ،وهي عملية
تملك لكل أسباب التقدم ،وقدراتها على إرساء نظم وتوطن إبداع ،ومن هنا فإن هدف التنمية هو
اإلنسان ،فهو صقل قدراته وتنمية مواهبه وإخصاب خياله الخالق وتغيير مفاهيمه في سياق التقدم...
وهنا يأتي دور الصحافة واإلعالم باعتبارهما وسيلة التواصل في مختلف مجاالته ،وبمختلف أدواته.

2

ولكي يتحقق ذلك أشار" ولبر شرام" إلى فكرة مهمة لتحقيق التنمية مفادها ،التداول الوافي
لإلعالم ،واالستخدام السليم لوسا ئل اإلعالم واالتصال ،وكذا البد للناس من إعالم وإقناع وتبصير،
وينبغي أن يتدفق اإلعالم ،ليس فقط إليهم ،وإنما أيضا منهم ،حتى يتعرف احتياجاتهم وحتى يمكن أن
يشاركوا في األعمال والق اررات الخاصة ببناء دولة .وينبغي أيضا أن يتدفق اإلعالم رأسيا حتى تُتخذ
وينظم العمل وتُنظم المهارات في كل المستويات المجتمع.
الق اررات ُ

3

فمسؤولية اإلعالم تجاه التنمية هي تزويد المجتمع بأكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات
الدقيقة التي يمكن من المعنيين بالتنمية التحقق من صحتها والتأكد من دقتها والتثبت من مصدرها،
وبقدر ما ينشره أو ِّ
يبينه اإلعالم من الحقائق والمعلومات واإلرشادات والنصائح بقدر ما يمكن تحقيق
أهداف التنمية.

4

 األسس العلمية النتقاء وسائل االتصال التنموي:
توجد العديد من الدراسات والبحوث العلمية الهادفة التي أجريت في حقل االتصال التنموي ،أكدت
أن اختيار الوسائل األكثر فعالية في االتصال التنموي يقوم على فطنة وكفاءة المسؤول عن التخطيط
اإلعالمي ،الذي يقوم بدراسة كل الوسائل المتاحة حتى يتمكن تحديد الوسائل المناسبة على ضوء
1 - Source : http://www.palmoon.net. consulté le : 16 /11/2017.

 -2عبد القادر رزيق املخادمي ،اإلعالم والتنمية قضااي وطموحات ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر ،2003 ،ص .9

 -3ولرب شرام ،أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية ،ترمجة حممد فتحي ،املكتبة العربية للنشر والتوزيع(،د.ط) ،القاهرة ،1970 ،ص .319
4 - source : http://www.khledfayyad .blogspot.com consulté le : 21/11/2017.
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قدرتها الذاتية في حل المشكالت القائمة وعلى التأثير في الجمهور المستهدف ،ويتم انتقاء الوسيلة
االتصالية في المجال التنموي وفقا لالعتبارات اآلتية:
 .1الوسيلة االتصالية المناسبة للفكرة :أي الوسيلة التي تأخذ أشكال اتصالية مختلفة إلبالغ
الرسالة والفكرة المنشودة و المراد إيصالها سواء لفظية ،فعلية،

أول على شكل إشارات

وإيماءات وحركات...
 .2الوسيلة االتصالية المناسبة لألهداف المتوقعة :أي األكثر فعالية وتأثير في الجمهور  ،ألن
هناك رسالة لها تأثير آني وآخري تأثيرها يكون على المدى الطويل.
 .3قدرة التقنية في إشباع حاجيات الجمهور :ألن هذا األخير يختلف على حسب السن والجنس
والتوزيع الجغرافي والمستوى التعليمي الميوالت ......
 .4مناسبة الوسيلة للقدرات االتصالية للقائم باالتصال أو الصحفيين واإلعالميين  :وذلك من
خالل توفر فيه بعض المهارات واإلمكانات االتصالية وكفاءته في التعامل مع عناصر العملية
االتصالية (،الجمهور المتلقي ،الرسالة.).....

ثالثا :اإلعالم شريكا أساسيا للتنمية:
إن العالقة بين اإلعالم والتنمية لم تأت مصادفة أو اعتباطا ،وإنما تستند إلى أسس موضوعية
وعلمية شاملة لإلنسان ونشاطه وحاجاته المادية والروحية ،فهو يمثل ٌكال متكامال ،ومن ثم فإن معالجة
مشكالت المجتمع بصورة متكاملة ال يتم وال يمكن أخذها بنظر االعتبار ،إذا لم تكن معالجة شاملة
كلية ...اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،ثقافية ،في إطار اجتماعي موحد ،كما أن الواقع الموضوعي
لبلدان النامية يستلزم مثل هذه المعالجة ألنه يتسم بالتخلف ،وأي عملية تتصدى لمثل هذا الوضع البد
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أن تكون عملية شاملة ،تأخذ في حسابها مرافق حياة اإلنسان ومجاالتها .ودون شك أن هناك أكثر من
دور ومهمة يستطيع أن يؤديها اإلعالم ألجل التنمية.

1

آثار كبيرة في إحداث التغيير والتنمية ،ولكن اإلسهام
وقد رأى "شانون" و"ويفر" أن االتصال له ا
األكبر الذي يمكن لرجال اإلعالم والصحفيين أن يقدموه ال يقتصر على بث الرسائل اإلعالمية أو
االعتقاد بأن ما يقولونه سيصدقه الناس ،ألن الفكرة الجديدة ال تجد ترحيباً بالقبول عادة إال بعد فترة
من الزمن ،ويجب أن يسعد اإلعالميون بذلك ألن القبول السريع يعني النسيان السريع .ولكن اإلقناع
الهادئ هو الذي يعمق الفكرة ،ولذلك فإن الدور الوحيد الفعال هو أن ينسى اإلعالميون أن دورهم هو
نشر المعلومات ،بل هو تطوير قدرة المتعرضين لإلعالم لكي يقيموا وينقدوا ما تقدمه لهم ،ألن ذلك
ينطوي على مزيج من رغبة الناس وتصورهم إلى جانب ما يتلقونه من جديد وال يجب أن يخشى
اإلعالميون من البرود ألنه هو الذي يصنع المشاركة.

2

واألكثر من ذلك فوسائل االتصال الجماهيرية تستطيع أن تخلق المناخ الصالح لتنمية ،ويمكننا
بذلك أن نجمل ونقول إن الوسائل الجماهيرية تستطيع أن تساهم مساهمة كبيرة في المعلومات المتاحة
للشعب كما وكيفا ،وأن توسع األفاق وبذلك تساعد على تكوين صفة التفتح واالستشعار بالغير،
وتستطيع أن تركز االنتباه على مشكالت التنمية وأهدافها ،وتستطيع أن ترفع التطلعات الشخصية
والوطنية.
تستطيع أن تفعل ذلك كله إلى حد كبير بذاتها وبطريق مباشر إنها بذلك تخلق "مناخا" إعالميا
تنشط فيه التنمية ،فبعرض المعدات العصرية ومظاهر الحياة في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا،
وبنشر أنباء التنمية في البلدان البعيدة ،وبإذاعة التقارير السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من
كافة أنحاء البالد والعالم الخارجي ،تستطيع وسائل االتصال أن تخلق مناخا فكريا يدفع الناس إلى أن
يعيد والنظر في أحوالهم القائمة وشكل مستقبلهم.

3

 -1حممد سيد حممد ،وسائل اإلعالم ( من املنادي إىل االنرتنيت) ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،2009 ،ص .76
 -2فهيم فايق ،اإلعالم املعاصر -قضااي وآراء -دار الوطن للنشر واإلعالم ،الرايض ،ط ،1985 ،1ص.64
 -3ولرب شرام ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .176.175
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فما لم تنمي األمة روح الشعب والطاقات البشرية ،فهي غير قادرة على أن تنمي أي شيء آخر،
ماديا أو اقتصاديا أو سياسيا أو ثقافيا ،المشكلة لمعظم الدول المتخلفة ليس الفقر في الموارد الطبيعية،
وإنما التخلف في الموارد اإلنسانية ،ومن هنا كان واجبها األول هو بناء األفراد وبث األمل في نفوس
الناس ،وبالتالي تحسين الصحة العقلية والجسمانية لرجالها ونسائها وأطفالها.

1

إذن كما قلنا آنفا أن اإلعالم يستطيع أن يؤدي دو ار كبي ار ومهما من أجل تحقيق التنمية في مختلف
نواحي الحياة سواء االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ،لكن الشيء المعروف هو أن تقدم أمة
من األمم يعتمد أوال وقبل كل شيء على تقدم شعبها .واآلن نتطرق إلى دور اإلعالم ووسائله كشريك
أساسي في مجاالت التنمية:
-1

عالقة اإلعالم بالتنمية االجتماعية:
ترى "عواطف عبد الرحمن" أن التنمية االجتماعية قبل كل شيء هي تنمية بشرية وثقافية تستلزم

إحداث تغيرات جوهرية في الفعل والسلوك في اآلراء واالتجاهات والمعتقدات والقيم وطرق التفكير.

2

كما تمثل التنمية في عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعاته وتوجيهها للعمل المشترك
مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشكالت المجتمع ورفع مستوى أبنائه اجتماعيا
واقتصاديا وثقافيا ومقابلة احتياجاتهم باالنتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالية
المتاحة ،لكن هذا العمل التعبوي لن يتم إال من خالل وسائل اإلعالم ،حيث يلعب اإلعالم بالخصوص
اإلعالم التنموي جهود أفراد المجتمع وتوجيههم للعمل المشترك وزيادة الوعي لديهم ،لحل مشكالت
المجتمع ورفع من مستوى أبنائه اجتماعيا ،وثقافيا وغيرها...

3

وإذا سلمنا بأن التغير االجتماعي وهنا نقصد إحداث تغيرات جوهرية في الفعل والسلوك واآلراء
واالتجاهات والمعتقدات وطرق التفكير كما قلنا في البداية ،يستلزم من الدول النامية أن تخلق لدى
المواطنين وعيا بالحاجة إلى التنمية ،وبالتالي الحاجة إلى التغير في أنماط السلوك والفعل ،وأن تساعد
 -1املرجع نفسه ،ص .46

 -2عواطف عبد الرمحن ،إشكالية اإلعالم التنموي يف الوطن العريب ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1977 ،ص .9
 -3صالح الدين عبد احلميد حممد ،قياس دور وسائل اإلعالم يف التنمية ،الصحيفة ،ط ،1القاهرة ،1986 ،ص .14
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على اتخاذ القرار بقبول هذا التغيير وأن تسهل له إمكانيات التعليم والتدريب الالزمة إلخراج القرار من
حيز اإلقناع إلى حيز الفعل والممارسة فإن هذا يستلزم:

1

أ -إيجاد الوعي بالحاجة إلى التنمية والتغيير ،هناك إجماع على أن وسائل اإلعالم تهيئ على األقل
مناخ صالح والتغيير .فهي بما تقدمه من معلومات تتيح االنفتاح على الدول المتقدمة وتوسع آفاق
األفراد وتزيد حصيلة معلوماتهم وهي بما تقدمه من مادة إعالمية تنجح أيضا في إثارة طموح
الفرد ،ويعد هذا من أهم وظائف اإلعالم التي ربط بعض العلماء صراحة بينها وبين التنمية
االجتماعية ،بحيث ذهبوا إلى القول بأن دون استثارة طموح األفراد وحثهم على الكفاح من أجل
حياة أفضل ،فإن التنمية تصبح مستحيلة تماما ...وكذلك تنجح وسائل اإلعالم في إثارة االهتمام
وتركيز االنتباه على عادات وممارسات وأساليب تكنولوجية جديدة تساعد على إدراك األفراد
بالحاجة إلى تغيير بعض عاداتهم وأنماط سلوكهم.
ب -اتخاذ القرار بقبول التغير الذي تتطلبه التنمية ،وسائل اإلعالم بمفردها تعجز عن تغيير االتجاه،
وإن كانت تصبح ذات فعالية هذا متى دعمت بأساليب االتصال المباشر ،وذلك مع افتراض
حدوث التغيرات في العالقات يصبح دور وسائل اإلعالم هو المساهمة في اإلسراع بتعديل هذه
االتجاهات وتدعيمها.
ت -إتاحة اإلمكانيات الثقافية والتعليمية والتدريبية لتنفيذ برامج التنمية ،لعل دور وسائل اإلعالم في
هذا الصدد تتزايد أهميتها في الدول النامية ،حيث تعاني من ندرة في المدارس والمدرسين ،ولكن
ال ينبغي المبالغة في تصور هذا الدور ،فوسائل اإلعالم ال تغني عن المدرس أو المدرب تماما.
وإنما بالتعاون معها نحصل على أفضل النتائج بالنسبة للتعليم والتدريب ،فوسائل اإلعالم تخدم
التنمية االجتماعية باعتبارها أدوات التغيير االجتماعي في مجال االتجاه والفعل والعالقات
االجتماعية أيضا ،إال أن هذا تغيير تعجز دونه وسائل اإلعالم ما لم يسبقه تغيير في العالقات
البنائية للمجتمع .وهنا يبرز دور اإلعالم وهو تهيئة الرأي العام لتقبل هذا التغيير ثم العمل على
تهيئة المناخ الفكري والثقافي واإليديولوجي الالزم إلحداث هذا التغير واستم ارره.

 -1عواطف عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .10 . 9
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ويتلخص الهدف من تنمية المجتمع في محاولة تطوير أفكار الناس واتجاهاتهم وسلوكهم إلى ما
هو أفضل ،وذلك بقصد مساعدتهم على إشباع حجاتهم ،وإكسابهم القدرة إلى العمل الجماعي ،وبما أن
وسائل اإلعالم لها وزنها الثقيل داخل أوساط المجتمع ،حيث ال يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع أن
ينعزل عن وسائل اإلعالم ،ولهذا يجب أن يؤدي اإلعالم دوره اإليجابي من خضم اإلعالم والتنمية.
 . 2عالقة اإلعالم بالتنمية السياسية:
يمكن تعريف التنمية السياسية بأنها االحتياجات السياسية للتنمية االقتصادية أو أنها السياسات
المالئمة للتنمية الصناعية ،وهي أنها التحضر والتحديث السياسي وتعبئة الجماهير ومشاركتهم ،وهي
بناء الديمقراطية ،فضال عن ذلك فهي االستقرار والتغير المنظم وتشمل عملية التنمية السياسية إحداث
تغييرات في المؤسسات السياسية تتمشى مع التطور االقتصادي واالجتماعي.

1

وبالتالي عندما تغيب النظرة السياسية للتنمية سوف لن تكون تنمية حقيقية وإنما ستكون تكريسا
لمعتقدات واألفكار التقليدية التي ترفض أساس عملية التطور ،وتتحول التنمية عندها إلى مجرد ردود
فعل لضغوط اقتصادية ،وليس مطلبا جماهيريا من أجل التقدم والتطور 2،ومثل هذه المهام تصبح شبه
مستحيلة بالنسبة لإلعالم ،إن لم يمارس عملية التوعية السياسية في صفوف الجماهير وعبر وسائل
المختلفة من خالل تمثله لمحتويات خطط التنمية في إطار الواقع ،ونقل هذا المحتوى إلى ممارسة أي
نشاط يومي للجماهيري.
وتقول "عواطف عبد الرحمن" أن اإلعالم عندما يعبئ الجماهير وينظمها حول أهداف معينة فهو
يمارس عملية إقناعية ،3وذلك من خالل تحليل النظام االقتصادي وطبيعة التركيب الطبقي للمجتمع
والتناقضات االجتماعية ،ومظاهر التقدم والتخلف وعالقة كل هذه العوامل بخطط التنمية وبرامجها،
ويمكن القول أن الهدف من عملية التوعية السياسية التي يقوم بها اإلعالم في إطار التنمية هو أساس
تحويل الفكر واإليديولوجية إلى قوة مادية ملموسة من خالل االرتفاع بوعي الجماهير إلى مستوى فهم
السياسة وتطبيقها باعتبار أن التطبيق هو محك صحة النظرية وصوابها ،ومن ثم فإن كل تقرير أو
 -1عزيزة عبده ،اإلعالم السياسي والرأي العام ،دار النشر والتوزيع ،القاهرة ،2004 ،ص .21

 -2عيسى حممود احلسن ،اإلعالم والتنمية ،دار زهران للتوزيع والنشر عمان(،د ط) ،2009 ،ص  .ص .77. 76
 -3عواطف عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .17 .16
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مقال أو تحقيق أو حديث أو خبر أو تعليق يتعلق بالتنمية مهما يكن موضوعه ينبغي أن يكون له دافع
سياسي واضح ومميز يربط موضوع المادة اإلعالمية بسياسة التنمية ونشاط الجماهير اليومي وق اررات
وعالقات السلطة بالمؤسسات السياسية والمهنية ،وهذا هو الذي يجعل اإلعالم وسيطا إيديولوجيا
أصيال.
نخلص إلى أن اإلعالم من الوجهة السياسية يستطيع أن يؤكد فعاليته في:

1

 تحويل الفكرة إلى قوة مادية بواسطة االرتفاع بوعي الجماهير إلى مستوى فهم السياسة
وتطبيقها.
 إشاعة سياسة التنمية ونهجها ،وتعميق مبادئ السياسة السليمة في أذهان الجماهير.
 تحديد األهداف المرحلية واإلستراتيجية ،وذلك بشرح أهداف خطط التنمية المرحلية
واإلستراتيجية ومتطلبات كل مرحلة من مراحل تنفيذها.
 .3عالقة اإلعالم بالتنمية الثقافية:
إلى جانب التوعية السياسية يستطيع اإلعالم أن يؤدي دو ار هاما في التوعية الثقافية من خالل
تقديم األدب والفن وتقويمها ومن خالل نقدهما ،ألن الثقافة والفنون واإلعالم هي من أرقى ثمار
الحضارة اإلنسانية ،ومن أكثر الوسائل التي ابتكرها اإلنسان قوة وتأثي ار في التعبير عن أوضاعه
ومطامحه وتطلعاته ،وهي إلى جانب ذلك غذاؤه الروحي ،الذي يسمو به مع ذاته وإنسانيته.
ودور اإلعالم في تعميم الثقافة والوعي الثقافي بمثل أهمية استثنائية في تقدم الثقافة نتاجها ،ألنه
يساهم في خلق الثورة الحقيقية للثقافة الروحية من خالل قيادته للنشاط الفكري في المجتمع ،لذلك
يصبح من االستحالة فهم التنمية فهما صحيحا دون ربط تنمية الثقافة بالتنمية االجتماعية
واالقتصادية ،فازدهار الثقافة إلى جانب تطوير الصناعة والزراعة ،شرط ضروري لتطور المجتمع
وانجاز خطط التنمية وبرامجها.

 -1عيسى حممود احلسن ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .78 .77
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فالثقافة جسر من أحسن الجسور بين الشعوب ،فإذا ما أحب شعب من الشعوب موسيقى شعب
آخر أو رقصة أو رسومه فهو مهيأ ألن يحب هذا الشعب اآلخر ،وإذا ما أحب الشعبان فنون بعضهما
البعض ،إن الدول النامية تستطيع أن تستخدم هذا المؤشر القوي لبناء اإلحساس بالدولية التي تشتد
حاجة كثيرة منها إليه ،وإذا ما وجد فن قومي ،رقصا كان أم موسيقى أم رسما ،فمن الممكن تأكيده
كنقطة تجميع لشعب الدولة بأسره ،وسواء وجد هذا الفن أم لم يوجد فترات الفن الفولكلورية ألجزاء
مختلفة من البالد يمكن استخدامه للتقريب نفسانيا بين تلك الجماعات الفردية.

1

ولقد كان من األولى أن ُيستغل اإلعالم المسموع لتوعية األجيال الشابة بقضايا أمتها وبواقعها
المعاصر ،لتنشأ نشأة مختلفة عما نراه اليوم بين شبابنا ،الذين يتعرضون لتسطيح إعالمي يأخذهم نحو
االنشغال باألمور التافهة والشكلية ،ويلهيهم عم القضايا المهمة والمصيرية ،فنتج لدينا جيل جميل
الشكل لكنه مجوف.

2

إن اإلعالم أمانة ومسؤولية ،والمؤسسة اإلعالمية كمؤسسة تربوية من حيث أثرها في تشكيل بنية
المجتمعات ورسم مالمحها .مما يستوجب استثمار اإلعالم في توجيه شبابنا لمحو ما يعود بالخير
والنفع على مجتمعنا على األمد البعيد؛ فاألجيال التي تنشأ على متابعة سباقات األغاني ،وإرسال
مفيدا لمجتمعها ولوطنها ،ولن تستطيع أن
إهداءات األغاني
صباحا وساء ،لن تستطيع أن تقدم شيئا ً
ً
3
تنقل معرفة حقيقة لألجيال الالحقة ،وقد تكون حلقة في سلسلة ال يستطيع أحد أن يتوقع طولها.
نخلص أن اإلعالم ليس بعيدا عن عملية التطور االجتماعي بحكم مهامه في النشاط الفكري
والتوجه لنقل المعلومات عن النشاطات االجتماعية وتقديمها ،وبالتالي فإن ليس بعيدا أيضا عن النشاط
واإلنتاج الثقافي ،بل إن اإلعالم أصبح أداة رئيسية لنقل الثقافة إلى مختلف قطاعات المجتمع بطريقة
ال تحتاج إلى مهارة أو إعداد ،فاألمي يستطيع أن يتابع الوسائل المسموعة والمرئية وهو يفتقد المهارة
الالزمة ،وهي معرفة القراءة والكتابة ،لكن إذا كانت وسائل اإلعالم الحديثة في القرن العشرين قد

 -1ولرب شرام ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .176 .175
 -2علي عبد الفتاح كعنان ،مرجع سبق ذكره ،ص .13
 -3املرجع نفسه ،ص.13
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ضاعفت من تأثير الفنون واآلداب على الرأي العام ،فإنها قد ساهمت في الوقت نفسه في القضاء على
دعوى ارستقراطية األدب والفن وترفعه عن معالجة قضايا الناس والشعوب.
 .4عالقة اإلعالم بالتنمية االقتصادية أو اإلنتاج االقتصادي:
ال يقل دور اإلعالم أهمية في العملية اإلنتاجية عن دوره في التوعية السياسية أو الثقافية،
وخصوصا في مجال الصناعة والزراعة ،خاصة في البلدان النامية ،حيث أصبحت من نوع العالقات
التي يمكن تجاهلها إلنجاز جانب مهم وأساسي من خطط التنمية الريفية ،وعلى وجه التحديد الجانب
االقتصادي.
ويعد اإلعالم حجر الزاوية في تهيئة األجواء الالزمة والضرورية لحركة التنمية الشاملة في
المجتمع ،حيث أنه يعمل على توفير البيانات والمعلومات للعامة والمتخصصين ما تعلق منها بحركة
االستثمار ،والمجاالت االقتصادية المختلفة ،والقوانين ،وإجراءات إنهاء المعامالت ،وأخبار األسهم
العمالت...
والبورصات وأسعار صرف ُ

1

ويعد ُيعرف اإلعالم بالحركة االقتصادية في الدولة والعالم .ومن أهم وظائف اإلعالم االقتصادي
ُ

نشر الوعي والثقافة االقتصادية في المجتمع ،كالتعريف بالقوانين والتشريعات واإلجراءات التنظيمية،

حتى يستطيع الفرد أن يعرف حقوقه وواجباته .من هنا يأتي الدور االستراتيجي لإلعالم االقتصادي في
التنمية الشاملة وفي ربط رجال األعمال واالقتصاد والمؤسسات ببعضها البعض وبالمستهلكين
والمتفاعلين مع حركة التنمية في المجتمع.

2

التنمية تعني زيادة اإلنتاج مع زيادة النتاج القومي وزيادة معدل دخل المواطنين ،كما أن التنمية
تعتمد إلى حد كبير على العمل المؤدي بدنيا وفكريا ،وكلما كان أداء العمل بكفاءة أعلى و بإخالص
ازدادت ثمار التنمية.

3

 -1املرجع نفسه ،ص.28
 -2املرجع نفسه ،ص .28
 -3ولرب شرام ،مرجع سبق ذكره  ،ص .79
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تتطلب التنمية االقتصادية تغي ار اجتماعيا هو في جوهره عبارة عن سلسلة من التغيرات كتعليم
الشعب وإعالمه وتغيير اتجاهاته وقيمه ،وتعديل عاداته ،وتقاليده ،وأنماطه السلوكية ...وأن في كل
معضلة اقتصادية تكمن مشكالت اجتماعية ...ولئن أريد تحقيق التنمية االقتصادية تحتم إحداث تغيير
اجتماعي ،ولكي يتحقق هذا التغيير ال من تعبئة المصادر البشرية أيضا وحل العويص من المشاكل
اإلنسانية 1.لذلك فإن مساهمة أجهزة اإلعالم في نشر الوعي التنموي والحث على زيادة كفاءات أداء
العمل أمر كبير األثر إلسراع التنمية ونجاحها.
رابعا :معوقات (سلبيات) اإلعالم التنموي العربي:
لقد حدد "أديب خضور" أهم سلبيات أو معوقات اإلعالم التنموي العربي بشكل واضح ،مجمال إياه
بالصورة اآلتية:

2

 أنه أقرب مفهوم إلى اإلعالم االقتصادي منه إلى اإلعالم العام والشامل للتنمية. مازال يتطور كما ونوعا بإيقاع بطيء يجعله عاج از عن مواكبة الحياة التنموية في الوطنالعربي.
 يبحث في قضايا جزئية وآنية ،ويمهل األمور المركزية والقضايا األساسية والجوهرية للتنمية. يفتقد إلى زمام المبادرة وال ينشط وفق قوانينه الداخلية ،فثمة من يحدد خطواته بعيدا عنمتطلبات الحركة التنمية.,
 ضعيف الصلة بالواقع العتبارات سياسية واقتصادية ،ويقدم لنا األحداث معزولة عن سياقهااالجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي ،كما يقدم نصوصا سلطوية بعيدة عن جوهر
التفاعل والحوار.
ويخلص ''خضور'' إلى القول ":إننا نفتقد إلى إعالم تنموي عربي حقيق ،ومنظومة إعالمية عاملة
في هذا المجال تمثل قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية وفاعلة في المجتمع وتمتلك سياسات

 -1إبراهيم شاكر ،مرجع سبق ذكره ،ص .184

 -2على فالح الضالعني وماهر عودة الشمايلة وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.ص .130. 129
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تنموية واضحة ومحددة ،باإلضافة إلى قصور النظرة الرسمية تجاه اإلعالم التنموي وتحويله إلى مجرد
أداة تعكس الرسمي واآلني والجزئي(غالبا حكومي)".
خامسا :واقع التنمية و اإلعالم ( االتصال) التنموي في الجزائر:
اتضح مما سبق أن اإلعالم ارتبط بالتنمية وارتبط بالبيئة ،في عالقة وظيفية ،سيما بعد الحرب
العالمية الثانية أين بدأت قضية التنمية بوصفها أداة ووسيلة تستطيع بها الدول حديثة االستقالل التي
عانت كثي ار من ويل االستعمار ،مواجهة عوامل التخلف ومحاولة استبدالها بسمات المجتمعات
المتقدمة ،حيث أنه مهما كانت اإليديولوجية السياسية ألي بلد ،فهناك خطة تنموية تعتبر طريقة محلية
وعالمية تضع بها الحكومة أهدافها المنشودة .فالتنمية تهدف لتدعيم القدرة الذاتية للمجتمع وتحقيق
األهداف المحلية والقومية بطرق منهجية ومخططة.
أوال :بداية التفكير في التنمية والتخطيط لها في الجزائر:
لقد اتبعت الجزائر سياسية تنموية ديناميكية وحيوية في العديد من القطاعات ،التي تقوم على
بعث برامج تنموية طموحة ،مستخدمة في ذلك التوجه االشتراكي في هذه التجربة ،مؤكدة على ذلك في
الميثاق الوطني لسنة  ،1976على أن بعث إستراتيجية تنموية حقيقة ضمن هذا التوجه ال بد أن يقوم
على أسس أطلق علها بالثورات الثالث :الثورة الزراعية ،الثورة الصناعية ،والثورة الثقافية ،وانتهجت
السياسة التنموية في هذه الفترة التخطيط والالمركزية ،كما ارتكزت التنمية في هذه الفترة على الجانب
االقتصادي وتحسين المستوى االجتماعي للفرد .

1

وإذا كانت مؤشرات التنمية بعد االستقالل اهتمت

بتحسين المستوى المعيشي واالجتماعي

واالقتصادي للخروج من دائرة التخلف التي كان يعاني منها المجتمع الجزائري بصفة عامة ،واستمرت
تلك السياسة في تحسين مستوى األفراد في جميع المجاالت ،ألن السياسة الجزائرية للتنمية كانت تقوم
على هدف رئيسي هو ترقية اإلنسان 2.فبعد االشتراكية كخيار متبع لعملية التنمية ،سعت الجزائر إلى
 -1ليندا ضيف ،دور اإلذاعة الوطنية يف التنمية الثقافية-القناة األوىل منوذجا ، -مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر،2005،
ص.63

 -2لبىن سويقات ،اإلعالم احمللي وأبعاده التنموية يف اجملتمع-إذاعة ورقة منوذجا  ،-رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة
وهران ،2009،ص.168
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توظيف المفاهيم المتنوعة التنموية في سياستها الجديدة ،باعتبار التنمية قالبا متكامال أي مجموعة من
األنشطة التي تمس مختلف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية.
ويمكن القول أن السياسة التنموية في الجزائر كانت تتماشى في كل مرة مع التغييرات التي كانت
تط أر على مفهوم التنمية ،وبذلك أصبحت التنمية تقوم على مبدأ التطور والعمل على تلبية حاجات
قطاعات واسعة من المجتمع ،وتبقى هي السبيل الوحيد الذي تعتمده الجزائر من أجل التقدم ومسايرة
المستجدات التي تط أر على الساحة العالمية .وتقوم التنمية بذلك على المبادئ التالية:

1

 الشمولية والالمركزية :أي أنها تشمل كل القطاعات في المجتمع وتمس كل األقطاب المحليةالجهوية واإلقليمية.
 مواصلة التنمية االقتصادية  :فالجزائر مطالبة بمواصلة الوتيرة التنمية التي اعتمدتها ،ليسالستدراك التخلف  ،وإنما لمواجهة تحديات العصر.
 توفير المرافق المادية المناسبة التي تقدم الخدمة العمومية االجتماعية لألفراد الذين يعانون العزلةوالتهميش ،مع وضع سياسة اجتماعية وثقافية في مستوى تطلعات التنمية الوطنية.
وخالل الخمس سنوات األخيرة ،أصبحت الجزائر تنظر للتنمية بنظرة شاسعة أي أصبحت تنظر
للتنمية المستدامة ،وذلك بربطها مباشرة بالبيئة ،حيث وضعت آليات مؤسسية وقانونية ومالية وداخلية
لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار ،منها على الخصوص كتابة الدولة للبيئة ومديرية
عامة تتمتع باالستقالل المالي والسلطة العامة ،والمجلس األعلى للبيئة والتنمية المستدامة (جهاز
للتشاور ،متعدد القطاعات ،يترأسه رئيس الحكومة) ،والمجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني(مؤسسة
ذات صبغة استشارية) ،كما تم انجاز العديد من األعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية والتي
تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن .21هي كلها مجهودات أعطت ثمارها ،كما أعطت نتائج
جديرة باالعتبار في العديد من الميادين ،منها محاربة الفقر والسيطرة على التحوالت الديموغرافية،

 -1ليندا ضيف ،مرجع سبق ذكره ،ص.64
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والحماية واالرتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية واإلدماج في عملية اتخاذ القرار
المتعلقة بالبيئة.

1

ثانيا :إدراج اإلعالم ضمن المخططات التنموية في الجزائر:
إن اإلستراتيجية الحقيقة لإلعالم في الدول النامية ليس إستراتيجية إعالمية فحسب  ،وإنما
إستراتيجية سياسية واقتصادية تضرب بجذورها على طبيعة المجتمع والمرحلة التي يمر بها في تطوره،
فالتباين بين الدول النامية شاسع سواء من حيث مرحلة النمو التي وصلت إليها أو ماضيها الحضاري
أو نظامها السياسي وتبلوره أو مدى وضوح إيديولوجياتها ،وهذا ما ينعكس على وضع اإلعالم فيها من
جميع نواحيه .فالدول العالمي النامي التي تتبنى الخط االشتراكي تنظر لإلعالم كأداة جوهرية لعملية
التنمية السياسية واالجتماعية والبد وأن يخضع لسيطرة الدولة وتخطيطها وتوجيهها ،أما الدول النامية
التي تسير في فلك الدوائر الرأسمالية فنجد أنها تعطي أهمية كبرى لتعليم الصغار ومحو أمية الكبار
ومع ذلك فهي ال تعطي أهمية مماثلة لوسائل اإلعالم.

2

وقد تطور الخطاب الرسمي في الجزائر تدريجيا ،من اعتبار وسائل اإلعالم مجرد وسيلة لنقل
إيديولوجية السلطة ،إلى اعتبارها قطاعا من قطاعات السيادة ورفعها إلى مستوى اإلستراتيجي منذ بداية
الثمانينات ،فما أكد الميثاق الوطني لسنة  1976من أهمية الدول التنموي لإلعالم ،كان ميثاق 1986
الذي يعتبر قطاع اإلعالم قطاعا استراتيجيا يتصل اتصاال وثيقا بالسيادة الوطنية وال تنحصر مهمته
في عكس األحداث الوطنية والدولية أي اإلخبار فقط ،بل يتسع أكثر ليؤدي اإلعالم دو ار أساسيا في
المعركة التنموية الوطنية والدفاع عن الثروة والتجنيد والتعبئة وتعميق الوعي.

3

خالصة واستنتاجات:
 -1املرجع نفسه ،ص.169
 -2عواطف عبد الرمحن ،مرجع سبق ذكره ،ص .ص .8 .7
 -3ليندا ضيف ،مرجع سبق ذكره ،ص.171
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نستخلص مما سبق أن وسائل اإلعالم أصبحت بمنزلة الجهاز العصبي للثقافة داخل المجتمع،
والعالم اليوم يشهد اهتماما متزايدا باإلعالم وأجهزته ،وإيمانا صادقا برسالته وأهدافه ،حيث أصبح شيء
مهم في حياتنا وتعودنا أن نتعرض لمضمونه بشكل يومي ،ونتعامل معه وكأنه مكون أساسي ال يمكن
االستغناء عنه .فبعد تطور وسائل اإلعالم وانتشارها الواسع في كل المجتمعات ،أخذ اإلعالم منحى
آخر حسب الوظيفة والدور الذي يؤديه ومن ثم ظهر ما يسمى باإلعالم المتخصص ،كاإلعالم
التنموي واإلعالم البيئي اللذين يقومان على الشرح والتبسيط والتوضيح للحقائق والوقائع ،عن طريق
تقديم معلومات دقيقة وأفكار واضحة وأرقام صادقة .لكن ما نراه في دول العالم الثالث أن ال تزال هذه
الوسائل مقصرة في أهدافها المطلوبة سيما التنموية وهذا راجع إلى طبيعة النظام السياسي وعالقته
بالنظام اإلعالمي ،هذا من جهة ،وكذا غياب كفاءة واحترافية الصحفيين واإلعالميين في تقديم
المضمون اإلعالمي التنموي وكيفية التأثير في سلوكات الجمهور والقدرة على إقناعه بتغير اتجاهاته.
إن مهمة اإلعالم التنموي ليس فقط التركيز على الجوانب البيئية والتنمية في شكلها المحدود ،بل
أكثر من ذلك البد أن يتوسع إلى الجوانب األخرى البشرية و المالية والقانونية والعدالة  ...وغيرها .كما
استخلصنا

أنه ال يمكن الخلط بين المضمون اإلعالمي التنموي والمضمون اإلعالمي الخبري(

األخبار) ،فهذه األخيرة هي جزء من العملية االتصالية واإلعالمية التنموية.
و يتعين على الصحافة التنموية أن تهتم وتركز على الجوانب االيجابية للدول العالم النامي  ،كما
أن على األخبار التنمية

أن تكون بناءة ومركزة على التنمية الثقافية واالقتصادية والزراعية

والتكنولوجية ،كما أنها تسعى إلى تعزيز وترقية العالقات جنوب جنوب.
توصلنا أيضا إلى أن التنمية كمفهوم واسع متشعب ليس لها تعريف موحد أنها تكرس االعتماد
على القدرات الذاتية والتخلي عن التبعية ،وتعزز روح المبادرة وتضمن المساواة في تقسيم الثروات
والمعلومات والحق في االتصال ،وكذلك التخلص من تلك العالقة العمودية (اتصال نازل) بين
المواطنين و المسؤولين .وأيضا من خالل إشراك كل فعاليات المجتمع من المواطنين  ،المجتمع
المدني ومؤسسات محلية ،في خطط التنمية معمين طبعا بمجموعة من أجهزة االتصال المناسبة لهذا
الغرض المنشود.
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إن هدف التنمية المحلية والوطنية متوقف على تغير البنية النفسية للفرد أي ذهنيات واتجاهات
األفراد ووسائل اإلعالم التنموية ،وأن ال تتجاهل هذا الدور المهم والواجب عليها .بمعنى أن التغيير
االجتماعي ضروري لالنطالق نحو العملية التنمية ،وذلك بادراك الناس للحاجات التي العادات القائمة
أن تلبيها وال السلوك الحالي إشباعها ،وأن يكمن دور أجهزة اإلعالم واالتصال في قيادة األفراد لذلك،
فاإلعالم الذي يتزايد انتشاره هو الذي يضع بذرة التغيير ويهيئ المناخ للتنمية الوطنية'' ،فولبر شرام''
يرى بأن ''االتصال يمثل األداة التي تجعل المجتمعات ممكنة''.

المراجع:
أوال :الكتب ابللغة العربية
 -1أبو احلسن منال ،أساسيات علم االجتماع العلمي ،دار النشر للجامعات ،ط ،1القاهرة.2007 ،
 -2إمام إبراهيم ،فن العالقات العامة واإلعالم ،مكتبة األجنلواملصرية للطبع والنشر ،ط ،3القاهرة.1986 ،
 -3ابل فرنسيس ،وسائل اإلعالم والدول النامية ،ترمجة حسني العودات ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية.1982 ،
 -4بن اتمي رضا  ،التخطيط اإلعالمي وجمتمع املعرفة ،النشر اجلامعي اجلديد ،اجلزائر.2016 ،
 -5حجاب حممد منري  ،املعجم اإلعالمي ،دار الفجر للنشر التوزيع ،ط ،1القاهرة.2004 ،
 -6احلديدي مىن سعيد ،سلوى إمام علي ،اإلعالم واجملتمع ،الدار املصرية للنشر والتوزيع ،ط ،2القاهرة.2006 ،
 -7احلسن عيسى حممود  ،اإلعالم والتنمية ،دار زهران للتوزيع والنشر عمان(،د ط).2009 ،
 -8الدليمي حممد عبد الرزاق  ،اإلعالم املتخصص ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان.2015 ،
 -9شاكر إبراهيم  ،اإلعالم ودوره يف التنمية ،املنشأة الشعبية للتوزيع واإلعالم ،ط (،2د .ب  .ن ).1980 ،
 -11شرام ولرب ،أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية ،ترمجة حممد فتحي،املكتبة العربية للنشر والتوزيع(،د.ط) ،القاهرة.1970 ،
 -11صباريين حممد سعيد واحلمد رشيد ،البيئة ومشكالهتا ،دار املعرفة ،الكويت.1979 ،
 -12صالح الدين عبد احلميد حممد ،قياس دور وسائل اإلعالم يف التنمية ،الصحيفة ،ط ،1القاهرة.1986 ،
 -31الضالعني على فالح وعودة الشمايلة ماهر وآخرون ،اإلعالم التنموي البيئي ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.2015 ،1
 -14عبد هللا جالل عبد العزيز ،تربية اليسر وختلف التنمية ،عامل املعرفة (،د .ب .ن).1985 ،
 -15عبد الرمحن عواطف ،إشكالية اإلعالم التنموي يف الوطن العريب ،دار الفكر العريب ،القاهرة.1977 ،
 -16عبده عزيزة ،اإلعالم السياسي والرأي العام ،دار النشر والتوزيع ،القاهرة.2004 ،
 -17عوابدي عمار ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاهتا يف ميدان العلوم القانونية واإلدارية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط  ،4اجلزائر.2002،
 -18عويس خري الدين وعطا هللا عبد الرحيم  ،اإلعالم الرايضي ،ج ،1مركز الكتاب للنشر ،ط ،1القاهرة.1998 ،
 -19فايق فهيم ،اإلعالم املعاصر -قضااي وآراء -دار الوطن للنشر واإلعالم ،الرايض ،ط.1985 ،1
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 -21كعنان على عبد الفتاح  ،اإلعالم واجملتمع ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.2014 ،
 -21حممد سيد حممد ،وسائل اإلعالم ( من املنادي إىل االنرتنيت) ،دار الفكر العريب ،القاهرة.2009 ،
 -22حممد قاسم حممد ،املخل إىل مناهج البحث العلمي ،دار املعرفة اجلامعية ،األزراطية ،الشلطيب ،مصر.2006 ،
 -23املسلمي إبراهيم عبد هللا  ،مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية ،دار الفكر العريب ،القاهرة.2008 ،
 -24املكاوي حسن عماد وعبد الغفار عادل ،اإلعالم واجملتمع ،الدار املصرية اللبنانية للنشر ( ،ط  ،)1القاهرة.2008 ،

 -25املخادمي عبد القادر رزيق ،اإلعالم والتنمية قضااي وطموحات ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ( ،د  .ط) ،اجلزائر.2003 ،
اثنيا :املقاالت العلمية
 -26فرحات حدة ،اسرتاتيجيات املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية من أجل حتقيق التنمية املستدامة -دراسة حالة اجلزائر -جملة
الباحث ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،عدد .2009/07
اثلثا :رسائل الدكتوراه واملاجستري:
 -27بوراس خليفة ،إشكالية حرية اإلعالم يف العالقات الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر.2005 ،
 -28بومعيزة السعيد ،أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب ،أطروحة الدكتوراه ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة
اجلزائر،اجلزائر.2006 ،
 -29رزاي سعاد ،إشكالية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر.2007 ،
 -31سويقات لبىن ،اإلعالم احمللي وأبعاده التنموية يف اجملتمع-إذاعة ورقة منوذجا  ،-رسالة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة
وهران.2009 ،
 -31ضيف ليندا ،دور اإلذاعة الوطنية يف التنمية الثقافية-القناة األوىل منوذجا ، -مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ،اجلزائر.2005،
رابعا :اجلرائد الرمسية :
 -32اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،قانون  10 – 03املؤرخ يف  19يوليو  ،2003اجلريدة الرمسية الصادرة يف  20يوليو /2003
العدد . 43
خامسا :األايم الدراسية:
 -33صعب جنيب ( ،أايم  30 – 28نوفمرب  ،) 2006البيئة يف وسائل اإلعالم العربية ،امللتقى العريب األول للبيئة والتنمية املستدامة ،القاهرة.
سادسا :املراجع ابللغة العربية:
34- Cecilia Cabanero-Verzosa, Communication Stratégique pour les Projets de
Développement b, Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement, BANQUE MONDIALE, Washington, 1999.
35- Environmental Communication, Organization for Economic Co-operation and
Development (OCED) ,Publication, Paris,1999.
36- Ester Zulberti, La communication pour le développement manuel - Guide
méthodologique d’élaboration d’une stratégie de communication multimédiaAtelier régional bilingue,(1-5 avril 2002), Niger .
سابعا :املواقع اإللكرتونية:
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37- Source : http://www.palmoon.net.consulté le : 16 /11/2017.
38- source : http://www.khledfayyad .blogspot.com consulté le: 21/11/2017.
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د .بلعيساوي حممد الطاهر

املسؤولية املدنية هليئات التسيري التقليدية لشركات املسامهة يف التشريع اجلزائري

املسؤولية املدنية هليئات التسيري التقليدية لشركات املسامهة يف التشريع اجلزائري
د .بلعيساوي حممد الطاهر
جامعة حممد ملني دابغني –سطيف2
droit.setif@yahoo.fr

ملخص:
تعد شركة املسامهة مبجلس إدارة طريقة تقليدية يف تسيري هذا النوع من الشركات ،وهي تعتمد على تركيز السلطات
التسريية فيها ،ويعد جملس اإلدارة هيئة مجاعية يف التسيري والذي ينتخب من قبل اجلمعية العامة للمسامهني ،ويتشكل من
شركاء فيها وله سلطة اختاذ القرارات يف احلدود املرسومة قانوان أو طبقا للقوانني األساسية ،وله سلطة متثيل الشركة يف مواجهة
الغري .وابملثل الرئيس املدير العام هو رئيس جملس اإلدارة املنتخب من قبل اجمللس ،والذي يضمن وظيفة املدير العام ،وله نفس
الصالحيات وميكنه اختاذ القرارات ضمن نفس احلدود ،ويف املقابل يتحمل هؤالء املسؤولية املدنية عن خمالفة القرانني
والتشريعات وعن األخطاء املرتكبة أثناء عهدمت .كيف قسم املشرع الصالحيات وابلتايل املسؤوليات على خمتلف هيئات
التسيري يف هذا النوع من الشركات.
الكلمات املفتاحية :شركة املسامهة ،جملس اإلدارة ،رئيس جملس اإلدارة ،مسؤولية املسري.
Résume :
La Formule de gestion de la société par action avec conseil d’administration et
PDG est une formule traditionnelle. Elle se prête beaucoup plus a une concentration du
pouvoir, le conseil d’administration est un organe collégial qui est élu par l’assemblé
général et qui se compose d’actionnaires Il a le pouvoir de prendre des décisions de
gestion et représente la société dans les limites tracés par la loi ou les statuts des sociétés.
De son côté, Le PDG est élu par le conseil d’administration parmi ses membres.
Chacun de son côté peut prendre des décisions et sous sa responsabilité. Comment le
législateur a-t-il partagé les pouvoirs de gestion des différents organes de gestion et sous
quelles conditions sont engagées leurs responsabilités.
Mots Clé : Le PDG , La direction des SPA, responsabilité des dirigeants, l’SPA a conseil
d’administration.
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مقدمة:
تعد شركة المساهمة بمجلس إدارة النموذج التقليدي في تسيير هذا النوع من الشركات

)(1

واألكثر انتشا ار في العمل .وهي تعتمد أساسا على تركيز للسلطات ،فمجلس اإلدارة هو الهيئة الجماعية
للتسيير المنتخبة من الجمعية العامة للمساهمين ،والذي يتشكل من المساهمين فيها ،لهذا يكون
للمجلس سلطة تمثيل الشركة في مواجهة الغير .وبالمثل يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس،
وقد يضمن منصب المدير العام فيسمى الرئيس المدير العام ،ويتمتع هذا األخير في هذا الطرح بثالث
سلطات اساسية هي :رئاسة مجلس اإلدارة ،تسيير الشركة وإدارتها وتمثيل الشركة في مواجهة الغير.
من هنا يتضح التداخل في صالحيات الهيئتين المسيرتين لشركة المساهمة التي تتبع هذا
النمط من التسيير ،إن هذا الوضع يطرح إشكالية أساسية تتعلق بمدى مسؤولية المسيرين في شركة
المساهمة بالنظر إلى التداخل في الصالحيات الممنوحة لكل هيئة ،وكيف عالج المشرع هذه المسؤولية
من خالل قواعد القانون التجاري الجزائري ،وهل هذه القواعد كافية لمعالجة مختلف حاالت المسؤولية.
ويندرج تحت هذا اإلشكال أيضا معرفة حقيقة سلطات التسيير الممنوحة لمجلس اإلدارة عندما يتداول
حول كل مسألة تخص التسيير الحسن للشركة ،وكيف يسير من خالل مداوالته نشاط الشركة الفعلي.
وبعد ذلك ما مدى المسؤولية التي يتحملها أعضاء مجلس اإلدارة عن صالحياته التي تكون بيد رئيسه
أو المدير العام حسب الحالة .إن نصوص القانون التجاري الجزائري والتي هي نفسها نصوص القانون
الفرنسي لسنة  ،1966والمتعلقة بالمسؤولية والسلطات المخولة لكل هيئة من هيئات التسيير تستوجب
التوضيح والتدقيق بالنظر إلى تداخل المسؤوليات والناتج عن تداخل الصالحيات ،وهو ما يتعارض مع
المبادئ الحديثة الخاصة بحوكمة الشركات التجارية وكذا الرشادة التسيرية فيها ،ومع مبادئ القانون
التجاري التي تبحث على استقرار المعامالت واالنصاف بين مختلف المتعاملين في هذا الحقل من
خالل المسؤوليات المرتبة إن كانت فردية أو جماعية حسب الحالة.

) (1مسيحة القليويب ،الشركات التجارية ،ط ،4دار النهضة العربية ،2008 ،مصطفى كمال طه ،قانون الشركات التجارية ،دار املطبوعات
اجلامعية ،2000 ،بلعيساوي حممد الطاهر ،الشركات التجارية ،شركات األموال ،ج ،2دار العلوم للنشر والتوزيع ،2015 ،فؤاد معالل ،شرح
القانون التجاري املغريب ،طبعة اثنية منقحة ومزيد’ دون دار النشر ،أمحد الورفلي ،الوسيط يف قانون الشركات التجارية ،منشورات جممع األطرش
للكتاب املختص ،2015 ،كذلك:
George Ripert, René Roblot, Traité de droit commercial, Tome 2 par Michel Germain,
édition Economica , Yves Guyon, Droit des Affaires, Tome 1, édition Economica, 1994,
Jacques Mestre, Marie-Eve-Pancrazi, Droit Commercial, 27e édition, LGDJ, Paul Le
Cannu, Droit des Sociétés, 2e édition, Montchrestien
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سنحاول من خالل ما سيأتي التطرق إلى صالحيات هيئات التسيير وفقا للنموذج التقليدي في
تسيير شركات المساهمة ،ثم في نقطة ثانية المسؤولية المدنية لهذه الهيئات وفقا للتقسم اآلتي:
أوال :صالحيات هيئات التسيير التقليدي في شركات المساهمة
-1

صالحيات مجلس اإلدارة
 -1-1الصالحيات القانونية
 -2-1الصالحيات العامة

-2

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة
 -1-2تطور صالحيات رئيس مجلس اإلدارة
 -2-2رئيس مجلس اإلدارة (غير المدير العام)
 -3-2رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام.

ثانيا :المسؤولية المدنية لهيئات التسيير
 -1المسؤولية الفردية والجماعية
 -2المسؤولية في مواجهة المساهمين والشركة
 -3المسؤولية في مواجهة الغير
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أوال :سلطات مسيري شركة المساهمة( :نظام كالسيكي) مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة:
تنص المادة  622من القانون التجاري الجزائري على " :يخول مجلس اإلدارة كل السلطات
للتصرف في كل الظروف باسم الشركة ،ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة
السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين.
وتنص المادة  638من القانون التجاري الجزائري على أن ":يتولى رئيس مجلس اإلدارة تحت
مسؤوليته ،اإلدارة العامة للشركة ويمثل الشركة في مواجهة الغير.
يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي
يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس اإلدارة
وفي حدود موضوع الشركة".
من خالل استقراء النصين السابقين يتبين بأن مجلس اإلدارة يتمتع بجميع السلطات الخاصة
بإدارة شركة المساهمة ،وهو ما يعني قيامه بكافة األعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة الشركة مع
مراعاة الغرض الذي وجدت من أجله الشركة ،كما تحد سلطات المجلس أيضا السلطات المخولة قانونا
لجمعيات المساهمين .والمالحظ في هذا المجال أن القانون التجاري الجزائري منح نفس الصالحيات
والسلطات المخولة لمجلس إدارة شركة المساهمة إلى رئيس مجلس اإلدارة باعتبار أن نص المادة
 638السالف الذكر ما هو إال إعادة وبنفس الصيغة تقريبا للسلطات الخاصة بمجلس اإلدارة والواردة
في المادة  622السالفة الذكر أيضا .بمعنى أنه واستنادا إلى ما سبق يعدم وجود رئيس مجلس اإلدارة
جميع السلطات المخولة لمجلس اإلدارة باعتباره هو القائم الفعلي بأعمال الشركة اليومية والممارس لها
فعال بخالف مجلس اإلدارة والذي يعتمد على التصويت في اتخاذ ق ارراته كونه هيئة جماعية في
التسيير.
إن نص المادة  638من القانون التجاري الجزائري وبهذا الشكل يستوجب طرح العديد من
التساؤالت ،هل رئيس مجلس اإلدارة هو منصب شرفي على اعتبار أنه يتعين على هذا األخير أن يقوم
باختصاصاته دون المساس باختصاصات مجلس اإلدارة الممنوحة له قانونا أو في القانون األساسي
للشركة والمحددة في المادة  622والتي هي نفسها الصالحيات المخولة له؟
وما يزيد في تعقيد هذا اإلشكال هو أن في الواقع عادة ما يتم تعيين مدير أو مديرين عامين
يساعدان رئيس مجلس اإلدارة ،ويحوزان في مواجهة الغير نفس الصالحيات المخولة للرئيس وفقا لما
نصت عليه المادة  2/641من القانون التجاري الجزائري .فهل اإلدارة الفعلية ليست من اختصاص
المديرين العامين وليس من اختصاص رئيس مجلس اإلدارة والذي ال يحوز بعد هذا سوى سلطات
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التسيير اإلداري كالقيام بإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والسهر على تنفيذ الق اررات
المتخذة في إطاره؟
إن المالحظ على نصوص القانون التجاري في هذا الشأن أنها تستوجب التوضيح ،بالنظر بعد
هذا إلى المسؤولية المترتبة على األخطاء كونها مسؤولية فردية أو جماعية حسب الحالة .سنحاول من
خالل ما سيأتي توضيح هذا التداخل والتطرق بعد ذلك إلى مسؤولية هيئات اإلدارة في هذا النمط
التقليدي من التسيير.
إن لتحديد صالحيات مختلف الهيئات القائمة بإدارة شركة المساهمة وفق النمط التقليدي أي
تلك التي تتضمن مجلسا لإلدارة ورئيس مجلس إدارة ومديري أو مديرين عامون ،أهمية بالغة باعتبار
أن قيام المسؤولية يترتب على مرتكب الخطأ الموجب للتعويض ،ثم أن هناك مسؤولية فردية أو
جماعية بحسب الحالة ،وهناك مسؤولية تجاه الغير وأخرى تجاه الشركة والشركاء فيها.
 -1صالحيات مجلس اإلدارة:
وتتنوع هذه الصالحيات بين صالحيات قانونية ،وأخرى عامة.
 -1-1الصالحيات القانونية:
تتمثل صالحيات المجلس القانونية في استدعاء الجمعيات العامة وتحديد جدول أعمالها ،وكذا
إعداد حسابات االستغالل وإعداد تقرير اإلعالم عن نشاط الشركة والمستندات والوثائق اإلعالمية التي
سوف تقدم إلى الجمعية العامة قبل اجتماعاتها .تعيين وعزل رئيس مجلس اإلدارة وكذا المدير أو
المديرين العامون الذين يساعدونه ،وتحديد أتعابهم ومستحقاتهم .والتصريح باالتفاقيات المنظمة طبقا
المادة  628من القانون التجاري) ،(2وكذا اإلذن للمدير أو لرئيس مجلس اإلدارة حسب الحالة بإعطاء
كفاالت أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة وفقا لما نصت عليه المادة  624من القانون
التجاري الجزائري.
 -2-1الصالحيات العامة:
لمجلس إدارة شركة المساهمة صالحيات عامة ورد ذكرها في المادة  622من القانون التجاري
الجزائري ،وتتمثل في أن المجلس يمتلك السلطات الواسعة في تسيير الشركة ،فهو من يضطلع بوضع
الخطط والسياسة العامة في المجال االقتصادي ،المالي والتكنولوجي ... ،فيمتلك المجلس بموجب

) (2أنظر مسيحة القليويب ،املرجع السابق ،ص ،
Paul Le Cannu, Op. Cit. p 433, George Ripert Rene Roblot, Op. Cit. p 930.
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هذه السلطات الحق في عقد أي تصرف أو إبرام أي صفقة وبصورة عامة أي تصرف تسيري
اقتصادي ،عقود التشغيل ،البيع ،الشراء إنشاء الفروع....
إن صالحيات مجلس اإلدارة وعلى حد تعبير المادة السالفة الذكر ال يحد صالحياته غير اعتبارين
اثنين أحدهما بموجبه ال يمكن للمجلس ممارسة صالحياته إال في حدود عدم التعدي على الصالحيات
الممنوحة قانونا والمخولة للجمعيات العامة للشركات ،كما ال يمكن للجمعيات العامة التعدي على
صالحيات مجلس اإلدارة .ويتمثل االعتبار الثاني في أن الصالحيات المخولة لمجلس اإلدارة تتقيد
باالشتراطات المنصوص عليها في العقد التأسيسي في إبرام بعض العقود الهامة مثال ،بمعنى ال يمكن
لمجلس اإلدارة أن يمتلك السلطة الواسعة في وجود تقييد صريح وارد في العقد التأسيسي ،فهذا األخير
قد يتضمن النص على أن بعض العقود وبسبب أهميتها الكبيرة بالنسبة للشركة سواء لقيمتها الكبيرة أو
لطبيعتها ( بيع العقارات ،اإليجارات )...تخضع للموافقة المسبقة للجمعية العامة).(3
وبديهي أنه يجب ولتكون هذه الشروط صحيحة ال يجب أن تمس بالصالحيات الممنوحة قانونا
لمجلس اإلدارة في شركات األسهم ،بمعنى ال يجب أن تنقص أو تتعدى الشروط المتضمنة في العقود
التأسيسية على صالحيات مجلس اإلدارة في ممارسته لنشاطاته التسيرية.
-2

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة:
إن نص المادة  638من القانون التجاري الجزائري ال تختلف في قراءتها عن نص المادة 622

السالفة الذكر المتعلقة بصالحيات مجلس اإلدارة ،وهي ذات الصالحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس
اإلدارة.
والحقيقة أنه في الواقع ليس مجلس اإلدارة هو من يعقد الصفقات ويباشر األعمال اليومية
للشركة ،استنادا إلى تشكيلته المتعددة األشخاص ،وكذا طابعه الجماعي في التسيير ،وضرورة
التصويت فيه التخاذ الق اررات .لذلك عادة ما يعهد بهذا التسيير اليومي ألعمال الشركة إلى رئيسه
ويعهد له تنفيذ الق اررات التي تتخذ من قبل المجلس بأغلبية أصوات أعضائه (المادة  626من القانون
التجاري الجزائري).

Yves Guyon, Droit Des Affaires, Op. Cit., p345 et suite. Paul Le Cannu, Op. Cit. p 432.
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املسؤولية املدنية هليئات التسيري التقليدية لشركات املسامهة يف التشريع اجلزائري

 الخاص بالشركات1966 إن هذا الوضع هو نفسه الذي كان مكرسا في فرنسا في قانون
 وقد أثيرت نفس المسائل فيما يتعلق بصالحيات مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة (المادة،التجارية
.(4) من القانون التجاري الجزائري622  الفرنسي) وهي ذات المادة1966  من قانون98
nouvelle loi de la  المسمى قانون الضبط االقتصادي420-2001 لقد أحدث قانون
 قواعد جديدة في مجال صالحياتNRE  والتي يرمز لها مختصرةrégulation économique
 من القانون التجاري الفرنسيL225-35  حيث أصبحت المادة،مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة
:تنص على أنه
« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de
la société et veille à leur mise en œuvre, sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la
société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engager même par les actes
du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il
juge opportuns chaque administrateur reçoit toutes les informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer
tous les documents qu’il estime utiles». (5)
من خالل هذا النص الجديد لم يعد لمجلس اإلدارة كما في السابق أوسع السلطات ليتخذ في
،جميع األحوال كل الق اررات باسم الشركة والتي ترمي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
 حيث وقع تحويل هذه السلطات إلى المدير،مع مراعاة السلطات المخولة صراحة لجمعيات المساهمين
العام باعتباره حقيقة الشخص الذي يشكل فعال الجهاز التنفيذي للشركة ويتولى مهمة التسيير اليومي
:  على2001  لسنةNRE من قانونL225-56  حيث تنص المادة.لها
« Le directeur général est investi des pouvoir les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la société, il exerce ces pouvoirs dans la

(4)

Voir A. TUNC, Le Gouvernement des sociétés anonymes, le mouvement de réforme aux
états unis et au royaume uni, revue international du droit comparé, 46 n° 1, Jan. Mars 1994,p
59-72.
(5)
Art, L225-35 du code du commerce Français,
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limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Il représente dans ses rapports avec les tiers la société est engagée même
par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, a moins
qu’il ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassant cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule
)publication des statuts suffise à constituer cette preuve. »(6
ومعنى هذا أن المدير وفقا لهذا التعديل هو من يحوز السلطات التسيرية في شركة المساهمة،
أي أن المدير العام هو من يناط به القيام بأعمال التسيير واتخاذ الق اررات وفي جميع الظروف لتحقيق
غرض الشركة ،كل هذا أخذا بعين االعتبار التوجيهات العامة المحددة من قبل مجلس اإلدارة .فهذا
األخير يناط به وضع التوجيهات الخاصة بنشاط الشركة وبصورة عامة االستراتيجيات الخاصة
بالشركة ،ويسهر على تنفيذها رئيس مجلس اإلدارة ،كما أن مجلس اإلدارة ينظر في كل مسألة تخص
حسن سير الشركة ،ويقوم بتسوية كافة األمور والمسائل المتعلقة بأعمال الشركة من خالل ق ارراته
التداولية .كما يناط بمجلس اإلدارة أيضا مهام الرقابة والتحقيق في المسائل التي يراها مناسبة.
إن المالحظ هو أن مجلس اإلدارة هو هيئة جماعية للتسيير ،لذلك فسلطات أعضائه تمارس
داخل المجلس من خالل المشاركة في اجتماعاته والتصويت في اتخاذ الق اررات التي تخص تسير
الشركة أثناء مداوالته ،أما خارج المجلس فليس لهم أي سلطات ،لكن يبقى هذا التنظيم ناقصا باعتبار
أنه ال يعالج الظواهر السلبية (كاالمتناع عن التصويت) والغيابات المتكررة ،حيث يعطل هذا الوضع
مسألة فعا لية المجلس وجديته ،مع ما يفسحه ذلك من مكنة سقوط اإلدارة بيد رئيس مجلس سيء النية
أو مدير عام معين لغرض معين فيتحول إلى أغراض أخرى إن لم يجد مراقبا له ومحددا لسلطاته.
-3

صالحيات رئيس مجلس اإلدارة:
رئيس مجلس اإلدارة هو عضو في مجلس اإلدارة تم انتخابه كرئيس لهذا المجلس ،وفيما يتعلق

بصالحياته فيجب التميز بين ما إذا كان الرئيس يضمن وظيفة رئيس مجلس اإلدارة ووظيفة المدير
العام ،وبين صالحياته بوجود مدير عام أو مديرين عامون غيره.
 -1-3رئيس مجلس اإلدارة:
حسب نص المادة  638من القانون التجاري فإن رئيس مجلس اإلدارة يتولى وتحت مسؤوليته
اإلدارة العامة للشركة وله سلطة تمثيل الشركة في مواجهة الغير ،ويتمتع بالتالي بأوسع السلطات

Art, L225-56 du code du commerce Français.
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للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة الصالحيات الممنوحة إلى كل من الجمعيات العامة
وصالحيات مجلس اإلدارة وبالطبع مع مراعاة غرض الشركة في ممارسته لصالحياته.
إن قانون  NREعدل من أحكام المادة السابقة والتي هي نفسها في قانون  1966الفرنسي
بحيث أصبحت المادة  L 225-51تنص على أن:
« Le président du conseil d’administration représente le conseil
d’administration, il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend
compte à l’assemblée général, il veille au bon fonctionnement des organes de
la société et s’assure en particulier, que les administrateurs sont en mesure de
)remplir leur missions ».(7
بمعنى أن مهام رئيس مجلس اإلدارة تتجسد في تمثيله لمجلس اإلدارة ويسهر على تنظيم وإدارة
أشغاله والتي يتعين عليه أن يقدم بشأنها تقري ار إلى الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها ،كما
يسهر أيضا على حسن سير أجهزة الشركة ،ويتحقق بصفة خاصة من كفاءة وقدرة المتصرفين
(اإلداريين) على أداء مهامهم على أكمل وجه).(8
والجدير بالذكر في هذا المقام حول هذا التعديل أن المادة ألغت سلطة رئيس مجلس اإلدارة
(غير المدير العام) في تمثيل الشركة في مواجهة الغير ،حيث لم يعد يمتلك سلطة التصرف باسم
الشركة ،إال في حالة جمعه في نفس الوقت بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام).(9
إن ما يمكن إثارته في هذا المقام حول المادتين  622و 638من القانون التجاري الجزائري
وحتى المادة  L225-35من قانون  NREالفرنسي ،هو بقاء التحديد المطلق للسلطات ،فرغم أن قانون
الضبط االقتصادي الفرنسي جاء بتحديد دقيق لعناصر التسيير الخاصة بمجلس اإلدارة وكذا الرقابة
إال أنه أبقى على السلطات العامة والواسعة من خالل السماح له بنظر كل مسألة يقدر هو أهميتها،
باعتبارها تدخل في حسن سير الشركة ،ويسوي بق ارراته األمور المتعلقة بها مع مراعاة السلطات
المخولة قانونا بصفة صريحة لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة.

)(10

وبالمثل وردت عبارات المشرع الجزائري عامة من غير تحديد فالسلطات الواسعة  ،والتدخل
في كل الظروف من شأنه أن يسمح لرئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام حسب الحالة ،بالتدخل حتى
في الح االت التي ال تتطلب تدخالته استنادا إلى ما يمتلكه من سلطات واسعة ،خاصة مع التداخل في
)(7

Art, L225-51 du code du commerce Français.
Jacques Mestre, Marie-Eve-Pancrazi, Op. Cit. p 409.
)(9
Paul Le Cannu, Op. Cit. p 432 ss.
)(10
George Ripert René Roblot Op. Cit., p 475 , 456.
)(8
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الصالحيات –كما سبق بيانه بين الرئيس والمجلس -ويفسح بذلك المجال إلى عدم فعالية ونجاعة أي
من أجهزة التسيير.
 -2-3رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام:
استنادا إلى نص المادة  L225-51-1من القانون ) NRE(11الفرنسي ،فإن مهام المدير العام
يضمنها إما رئيس مجلس اإلدارة أو شخص طبيعي آخر معين من طرف مجلس اإلدارة يسمى المدير
العام .وبهذا يكون للمدير العام أوسع السلطات للقيام بأعمال التسيير واتخاذ كل الق اررات التي من
شأنها العمل على تحقيق غرض الشركة ،ويمكن لمجلس اإلدارة وفقا للقانون الفرنسي وبناء على اقتراح
من المدير العام تعيين مدير أو مديرين يساعدانه في مهامه يسمى المدير العام المفوض Le
.directeur général délégué
والحقيقة أن نصي المادتين  622و 638من القانون التجاري الجزائري يكتنفهما الغموض،
ذلك أن المشرع من خالل هذين النصين منح نفس الصالحيات لكل من مجلس اإلدارة و رئيس مجلس
اإلدارة  ،والواقع أن كال منهما ال يقوم فعال بممارسة هذه الوظائف ،باعتبار أن المدير أو المديرين
العامون هم أصحاب هذه السلطات فعال -بالطبع في الحالة التي ال يضمن فيها رئيس مجلس اإلدارة
منصبه ومنصب المدير العام -من خالل ممارستهم اليومية ألعمال التسيير ،وهو ما يجعل في الكثير
من الحاالت شركات المساهمة عندنا تتضمن أجهزة تسييرية تتصف بعدم الجدوى والفعالية.
فالواقع عندنا عادة ما يجعل من منصب رئيس مجلس اإلدارة منصب تشريفي أكثر منه جهاز
إداري فعال خاصة في الحالة التي يتم فيها اللجوء إلى تعيين مدير أو مديرين عامين لممارسة
صالحيات رئيس المجلس.
وبالمثل لهيئة مجلس اإلدارة والتي عادة ما وبسبب سلبية أعضائه وغيابهم عن حضور
االجتماعات جعلت منه هيكال بال روح .وقد أحسن المشرع الفرنسي حينما أعاد النظر في الصالحيات
)(11

Art L225-5-1 de la loi NRE : « La direction générale de la société est assumée sous sa
responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne
physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts le conseil d’administration choisit entre les deux
modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa, les actionnaires et les
tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en conseil d’état.
Lorsque la direction générale de la société est assurée par le président du conseil
d’administration les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui
» sont applicables.
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الممنوحة لهذه الهيئة ،حيث أنه وبالنظر إلى تشكيلته وطريقة عمله فهو هيئة جماعية للتسيير ،كما هو
الحال أيضا بالنسبة للجمعيات العامة ،بمعنى يستحيل على المجلس أن يمنح السلطات الواسعة والتي
يكون عاج از عن تجسيدها ووضعها موضع التطبيق في الواقع العملي).(12
ثانيا :مسؤولية القائمين باإلدارة وفقا لنمط التسيير الكالسيكي في شركة المساهمة:
إن سوء تصرف القائمين بإدارة شركة المساهمة أو الخطأ في التسيير ال شك في أن آثاره
وخيمة ،حيث تتعدى مسؤولية الشركة في حد ذاتها لتصيب القائمين باإلدارة المتسببين في الضرر،
فالغير في مفهوم هذا الفرض (المسؤولية) قد يكون الشركة نفسها وقد يكون المساهم أو المساهمين في
هذه الشركة وقد يكون الغير هو المتصرف مع القائم باإلدارة محل المسؤولية.
وتكون مسؤولية القائمين باإلدارة في هذا النمط من التسيير مسؤولية فردية أو جماعية ،وقد
تكون المسؤولية في مواجهة المساهم والشركة وأخي ار قد تكون المسؤولية تجاه الغير.
-1المسؤولية الفردية والجماعية:
تنص المادة  715مكرر  23من القانون التجاري الجزائري " يعد القائمون باإلدارة مسؤولين
على وجه االنفراد أو بالتضامن حسب الحالة تجاه الشركة أو الغير إما عن المخالفات الماسة باألحكام
التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة وإما عن خرق القانون األساسي أو عن
األخطاء المرتكبة أثناء تسيرهم .وإذا شارك عدد كبير من القائمين باإلدارة في نفس األفعال ،فإن
المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر".
ومعنى هذا أن رئيس مجلس اإلدارة أو المدير أو المديرين العامون حسب الحالة  ،وأعضاء
مجلس اإلدارة قد يسألون مسؤولية جماعية متى شاركوا في التسيير ،ويسأل رئيس مجلس اإلدارة أو
المدير العام بصفة فردية متى لم يشارك معه أحد في التسيير ،ويسأل هؤالء على كل مخالفة تمس
باألحكام التشريعية أو التنظيمية التي تطبق على شركات المساهمة  ،كما يسألون عن خرف ومخالفة
القانون األساسي للشركة  ،كأن يستوجب القانون األساسي ضرورة موافقة مجلس اإلدارة على عقد
وإجراء بعض التصرفات  ،ويقوم رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام حسب الحالة بمخالفة هذا
الشرط ،فيسأل مسؤولية فردية عن الضرر الذي يحدثه للمساهمين أو للشركة.

) (12أنظر يف االنتقادات اليت وجهت للمشرع الفرنسي من خالل:
Jean François Carré, le pouvoir du conseil d’administration d’engagé la société à l’égard des
tiers, R.J.D.A 12/07, édition Francis Lefebvre..
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والمبدأ في نفي المسؤولية عن القائم باإلدارة في هذا المقام هو إثبات أي عضو أنه لم يشارك
في اتخاذ القرار أو التصرف المبرم مخالفة لألحكام التشريعية ،أو يثبت اعتراضه بموجب محضر
الجلسة على القرار الخاطئ أو قدم استقالته مع بيان أسبابها ،أو كان غائبا في المجلس الذي اتخذ فيه
القرار الخاطئ).(13
وغني عن البيان بأن المسؤولية تكون فردية إذا ما أقدم عضو في مجلس اإلدارة بمفرده ومن
غير إشراك لآلخرين بارتكاب الخطأ ،وفي قياس درجة الخطأ ،فينظر دائما إلى درجة العناية التي
يتطلبها التصرف محل دعوى التعويض ،حيث أن على أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة
أو المدير العام أن يبذلوا في قيامهم بواجباتهم التسيرية عناية الرجل المعتاد.
ويبقى أن نشير إلى أنه وحسب نص المادة  224من القانون التجاري قد يتعرض القائمون
باإلدارة وفي حالة التسوية القضائية أو إفالس الشخص المعنوي إلى امتداد ذلك إليهم ،حيث تنص":
في حالة قبول التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفالسه يجوز إشهار ذلك شخصيا على كل مدير
قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجو ار كان أم ال.
إذا كان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية
أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة ،أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة
باستغالل خاسر ال يمكن أن يؤدي إال إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع".
ويعني هذا أنه يمكن أن يمتد نظام اإلفالس أو التسوية القضائية التي يكون الشخص المعنوي
معنيا به إلى مسيريه ،بالطبع وبالشروط المنصوص عليها ،كأن يقوم باستثمارات خاسرة تؤدي إلى
توقف الشخص المعنوي عن دفع ديونه ،أو يقوم بتصرفات لمصلحته الشخصية غير تلك المرخص
بها ،أو يستعمل أموال الشركة كأنها أمواله الخاصة ،وبصفة عامة كل خروج عن غرض الشركة
ولمصلحة المسير أو المسيرين الخاصة.
وبالنسبة لمسؤولية المدير العام ،وبالنظر إلى أحكام المادة  639من القانون التجاري
الجزائري ،والفقرة األخيرة من المادة  641من نفس القانون ،فإن المدير وبخالف رئيس مجلس اإلدارة
(المادة  638من القانون التجاري الجزائري) ،فإنه ال يملك سلطة إقحام الشركة في مواجهة الغير إال
في حدود الوكالة الممنوحة له.

) (13مصطفى كمال طه ،املرجع السابق ،ص  ،317وأنظر فؤاد معالل ،املرجع السابق،ـ ص Jean François Carré, Artc. .216
Cité
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حيث تنص المادة  641من القانون التجاري الجزائري ":يحدد مجلس اإلدارة باالتفاق مع
رئيسه مدى السلطات المخولة للمديرين العامين ،وإذا كان أحدهم قائما باإلدارة فمدة وظيفته ال تكون
أكثر من مدة عهدته) .(14وهو ما يعني أن المدير أو المديرين العامون مكلفون بصورة خاصة للقيام
بهذا العمل أو ذاك ،وبذلك يعدون مرتكبين ألخطاء إذا ما خالفوا التعليمات والتوجيهات المحددة
بموجب وكالتهم).(15
أما في مواجهة الغير فإنه وحسب الفقرة األخيرة من المادة  641من القانون التجاري الجزائري
فإن " :للمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس" .بمعنى أن المدير العام
يتحمل ذات المسؤولية التي يتحملها رئيس مجلس اإلدارة ،باعتبار أنه يمتلك في مواجهة هذا الغير
نفس السلطات التي يمتلكها الرئيس ،فهو يحوز سلطة تمثيل الشركة قبل الغير).(16
فالمدير في مواجهة الغير يقحم مسؤولية الشركة حتى بالنسبة لألعمال التي تخرج عن موضوع
الشركة طبقا لما جاء في المادة  638الفقرة  3من القانون التجاري والتي تخص مسؤولية رئيس مجلس
اإلدارة في مواجهة الغيرـ والتي هي نفسها التي يتحملها المدير أو المديرين العامون.
والحقيقة أن نص المادة  641من القانون التجاري يفيد أن التسيير الداخلي محدد
باالختصاصات التي يحددها مجلس اإلدارة باالتفاق مع رئيسه ،في حين تعطي الفقرة  2من نفس
المادة االختصاصات الواسعة للمدير العام والتي هي نفسها صالحيات رئيس مجلس اإلدارة في
مواجهة الغير.
والواقع أن هذا الوضع يخالف المنطق التسيري السليم ،والذي يجعل من المدير العام مجرد
نائب للرئيس أو معاون له ،فالمدير إنما يعين لمساعدة الرئيس في تسير الشركة فكان األحرى اإلبقاء
على هذه الصفة أي صفة النيابة أو االستخالف في بعض المهام) ،(17خاصة في مواجهة الغير أين
يحوز المدير العام أوسع السلطات للتصرف باسم الشركة.
بمعنى أنه كان األجدر الحديث عن أحكام الوكالة أو النيابة فيما يتعلق بأعمال التسيير
الخاصة بالمدير من غير اقحام مسؤولية الشركة خاصة إذا كان المدير العام من غير القائمين بإدارة
الشركة أي المدير المأجور ،ويجعل هذا الوضع منصب رئيس مجلس اإلدارة مفرعا من المحتوى وهو
)(14

Cass. Com. 7 juil. 1983, Rev. Soc. 1984, note Bouloc.
Yves Guyon, Op. Cit., p358.
) (16أنظر املادتني  3/638واملادة 2/ 641من القانون التجاري اجلزائري.
)(17
Cass. Ass. Plén. 18 Nov. 1994, RJDA, 1994, Conel, JEOL, voir aussi, J. Mestre, MarieEve Pancrazi, Droit Commercial, 27e édition, L.G.D.J, 2006, p 411..
)(15
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ما جعل المشرع الفرنسي وبموجب قانون  NREلسنة  2001يعيد النظر في تقسيم السلطات المخولة
لكل جهاز من أجهزة التسيير في شركات المساهمة التي تعتمد النمط التقليدي في التسيير).(18
ففي إطار الفصل بين المهام المخولة لكل من الرئيس والمدير العام ،لم يعد لمجلس اإلدارة
أوسع السلطات ليتخذ في كل األحوال كل الق اررات باسم الشركة والمتعلقة بتحقيق غرض الشركة دون
المساس بالسلطات المخولة قانونا للجمعيات المساهمين ،حيث تم تحويل هذه السلطات إلى المدير
العام بوصفه الجهاز التنفيذي في شركة المساهمة ،وأصبح المجلس يتولى وضع التوجيهات العامة
واالستراتيجيات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها بواسطة رئيس مجلس اإلدارة ،وينظر في
كل مسألة تهم حسن سير الشركة وأعمالها ،في حين يقتصر دور رئيس مجلس اإلدارة على تمثيل
مجلس اإلدارة بالطبع في الحالة التي ال يكون فيها الرئيس هو المدير العام للشركة ،وهو من يقترح
تعيين المدير العام الذي يتولى التسيير اليومي للشركة.
والحقيقة أن هذا التقسيم للصالحيات لم يكن محل ترحيب فقهي عام

)(19

 ،غير أن ما يفيدنا

هو أن هذا التدخل كان في محله لتوضيح على األقل غموض النصوص التي جاء بها قانون 1966
الجزئري ،وهو ما يستدعي ضرورة التدخل لتعديل
ا
للشركات والتي ال زالت سارية المفعول في التشريع
هذه المواد وتحديد بصورة جلية حدود الصالحيات الممنوحة لكل جهاز ألن ال تقحم مسؤولية الشركة
في جميع الحاالت وبالتالي يجد المساهمون أنفسهم ومن خالل الشركة المنتمين إليها معرضين إلى
تحمل مسؤولية تداخل في الصالحيات ال غير.
والمالحظ أن مجلس اإلدارة هو هيئة جماعية تداولية في التسيير ،وهو ما يجعل سلطات
أعضائه تمارس داخل المجلس من خالل مشاركاتهم في اتخاذ الق اررات ،أما خارج المجلس فاألصل
أنهم ال يتمتعون بأي سلطة ما عدا ما تعلق بعمليات المراقبة والتحقق من التزام المكلفين بتنفيذ تلك
الق اررات) .(20غير أن بقاء النصوص القانونية بهذه الحالة يمنح للمجلس أوسع السلطات يجعل تطبيق
هذه األخيرة يصطدم مع فكرة كيفية التجسيد الفعلي والواقعي لهذه السلطات والصالحيات الواسعة.

)(18

Jean François Carré, Art. Cité.
A. Vivandier et A. Charvériat, Sociétés et Loi NRE : mode d’emploi après un an
d’application, éd. Lefebvre 2002, N° 122, Ph. Merle, droit commercial, Dalloz, 2007, n°
414, J.P Bouére, PDG ou président et directeur général Bull. Jolly, 2001, p 695, N° 13,
Cass. Com. 28 sep. 2004, n° 03-12.023, RJDA 2/05 n° 167.
) (20أمحد الورفلي ،املرجع السابق ،ص .203
)(19
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ويبقى السؤال بعد ذلك قائما حول تحمل المسؤولية حتى بالنسبة للتصرفات التي يقوم بها في
الحقيقة إما رئيس مجلس الدارة إذا ما عهد له بمهام المدير العام ( الجمع بين المنصبين) أو يقوم بها
المدير العام المعين من قبل مجلس اإلدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس اإلدارة.

 -2المسؤولية في مواجهة المساهمين والشركة:
تقضي المادة  715مكرر  24من القانون التجاري الجزائري بأنه " :يجوز للمساهمين باإلضافة
إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا ،أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى
المسؤولية ضد القائمين باإلدارة ،وللمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر الالحق بالشركة
وبالتعويضات التي يحكم لهم بها عند االقتضاء"
يتبين من نص المادة أن للمساهم الحق في رفع دعوى شخصية ضد القائمين باإلدارة لجبر
الضرر الذي مسه من جراء األعمال التي قام بها سواء مجلس اإلدارة ورئيسه أو المدير العام .وتكون
ممارسة هذا الحق بطريقة مباشرة من المساهم أو المساهمين شخصيا أو أن يوكلوا عنهم من يمثلهم
في المطالبة بحقهم.
وال يجوز أن تعلق ممارسة هذا الحق أي ممارسة دعوى التعويض على الموافقة المسبقة للجمعية
العامة أو طلب إذنها مسبقا وال أن يشترط التنازل المسبق عن ممارسة هذا الحق وكل شرط مخالف
لهذا يعد كأن لم يكن ،وال يرتب القرار الصادر عن الجمعية العامة والقاضي بسقوط دعوى المسؤولية
عن القائمين باإلدارة أو على أحدهم ،أي أثر في ممارسة المساهم أو المساهمين لحقهم في المطالبة
بالتعويض).(21
وفضال عن الدعوى الشخصية للمساهم أو المساهمين لجبر الضرر الذي مسهم ،يمكن لهؤالء
منفردين أو مجتمعين رفع دعوى المسؤولية باسم الشركة ضد أحد أو كل القائمين باإلدارة لتعويض
الضرر الذي مس الشركة ،وبالطبع في هذه الحالة ينبغي رفع دعوى من قبل الشركاء رغم عدم
امتالكهم لصفة الممثل القانوني للشركة ،باعتبار أن المدعى عليه في هذه الدعوى هو الممثل القانون
لها.

) (21حيث تنص املادة  715مكرر  25من القانون التجاري اجلزائري على أنه :كل شرط يف القانون األساسي يقضي جبعل ممارسة دعوى الشركة
مشروطا أبخذ الرأي املسبق للجمعية العامة أو إذهنا أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى ،يعد كأن مل يكن.
وال يكون ألي قرار صادر عن اجلمعية العامة ،أي أثر النقضاء دعوى املسؤولية ضد القائمني ابإلدارة الرتكاهبم خطأ اثناء القيام بوكالتهم".
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

317

املسؤولية املدنية هليئات التسيري التقليدية لشركات املسامهة يف التشريع اجلزائري

د .بلعيساوي حممد الطاهر

وتخضع هذه الدعوى أيضا إلى الشرط الوارد في المادة  715مكرر  25السالفة الذكر والمتعلق
بعدم تعليق ممارسة الدعوى أيضا بالموافقة المسبقة للجمعية العامة ،وكل شرط مخالف يعد كأن لم
يكن .وتنقضي الدعوى وفق ما نصت عليه المادة  715مكرر 26من القانون التجاري الجزائري ضد
القائمين باإلدارة سواء كانت منفردة أو مارسها المساهمون مجتمعون بانقضاء  3سنوات ابتداء من
تاريخ ارتكاب العمل الضار الموجب للتعويض أو من وقت العلم به إذا أخفي ،وبمرور  10سنوات
كاملة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جناية).(22
 -3المسؤولية في مواجهة الغير:
لقد ساوى المشرع من خالل نص المادة  715مكرر  23من القانون التجاري الجزائري بين
مسؤولية القائمين باإلدارة تجاه الشركة وتجاه الغير

)(23

من حيث المبدأ ،فيكون أعضاء مجلس اإلدارة

ورئيسه ،المدير العام وبصورة عامة كل القائمين باإلدارة مسؤولين منفردين أو بالتضامن تجاه الغير
عن المخالفات الماسة باألحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خرق
القانون األساسي أو عن األخطاء المرتكبة من قبلهم أثناء عهدتهم التسيرية للشركة.
أما عن األخطاء المتصلة باإلدارة) ،(24فإن الشركة هي التي تتحمل المسؤولية وتسأل عنها ،حيث
تكون الشركة مسؤولة عن الضرر الذي يصيب الغير حتى عن التصرفات التي يقوم بها القائمون
باإلدارة والتي تخرج عن موضوع الشركة وغرضها ،ما لم تتمكن الشركة من إثبات أن هذا الغير كان
سيء النية .بأن كان يعلم أن القائم باإلدارة يعمل خارج هذا اإلطار أي خارج موضوع الشركة ،وال
يمكن للشركة االحتجاج بكون نشر القانون األساسي كاف وحده لتأسيس علم الغير بذلك.
لم يحدد المشرع التجاري مفهوم الخطأ المرتكب من طرف القائم أو القائمين باإلدارة ،واكتفى
بإعطاء عناصر عامة في تحديده ،تتمثل في مخالفة األحكام القانونية والتنظيمية وكذا خرق القوانين
األساسية للشركات ،فاسحا بذلك المجال إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع واجتهاده الخاص حالة

) (22تنص املادة  715مكرر  26من القانون التجاري اجلزائري على أن " :تتقادم دعوى املسؤولية ضد القائمني ابإلدارة مشرتكة كانت أو منفردة
مبرور ثالث سنوات اب تداء من اتريخ ارتكاب العمل الضار ،او من وقت العلم به إذا كان قد أخفي .غري أن الفعل املرتكب إذا كان جناية فإن
الدعوى يف هذه احلالة تتقادم مبرور عشر سنوات"
) (23واملقصود ابلغري يف هذا املقام هو كل من تعامل مع من له سلطة متثيل الشركة ،أي هو الشخص األجنيب والذي استقر اعتقاده على الوضع
الظاهر والذي خدع يف التعامل مع القائم أو القائمني ابإلدارة الذي جتاوز حدود صالحياته .عبد الرمحان السيد حممد قرمان ،حق الشركاء يف
اسرتداد احلصص ،أطروحة دكتوراه  ،كلية احلقوق جامعة القاهرة ،1994 ،ص .140
) (24ومن أمثلتها اتالف مستن دات سلمت من الغري إىل القائم ابإلدارة لفائدة الشركة ،تبديد أموال سلمت هلم من الغري حلساب الشركة ،وانظر
املواد  623من القانون التجاري جملس اإلدارة ،واملادة  638الفقرة  2من نفس القانون ابلنسبة لرئيس جملس اإلدارة.
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

318

املسؤولية املدنية هليئات التسيري التقليدية لشركات املسامهة يف التشريع اجلزائري

د .بلعيساوي حممد الطاهر

بحالة باعتبار تعدد أسباب المسؤولية وعدم مكنة تحديد األخطاء الموجبة لترتيب المسؤولية تحديدا
حصريا.
غير أننا نرى ،ونظ ار للتطورات الفقهية والقضائية العالمية في مجال اإلدارة الرشيدة والحوكمة يجب
على األقل بيان اإلطار الذي يتم فيه إعمال سلطة القاضي من خالل بيان األسس التي يتعين عليه
التقيد بها في القضاء بمسؤولية المسيرين من عدمها حسب الحالة.
فيمكننا أن نبدأ باالختصاصات التي تدخل في صالحيات القائم باإلدارة وتلك التي ال تدخل،
فمن هذه الزاوية ومن خالل قراءة المادة  622من القانون التجاري الجزائري نجد أن مجلس اإلدارة له
كل السلطات للتصرف وفي كل الظروف باسم الشركة).(25
وفي نفس اإلطار نجد المادة  638من نفس القانون تعطي لرئيس مجلس اإلدارة وتحت مسؤوليته
تولي اإلدارة العامة وتمثيل الشركة تجاه الغير ،ويمتلك الرئيس في سبيل هذا السلطات الواسعة
للتصرف باسم الشركة وفي كل الظروف مع مراعاة السلطات المخولة قانونا أو استنادا للقوانين
األساسية إلى مجلس اإلدارة ،والمالحظ أيضا هنا هو أن المشرع لم يبين ما هي السلطات الخاصة
بمجس اإلدارة والتي يتعين على رئيس مجلس اإلدارة عدم تجاوزها ،فكالهما يمتلك نفس الصالحيات.
إن المنطق القانوني السليم يفترض أن هناك سلطة سلمية بين مجلس اإلدارة ورئيسه ،تجعل من
هذا األخير تابعا إلى األول ،ومنه كان األجدر تقسيم الصالحيات بأن يتولى المجلس وضع التوجيهات
وأخذ الق اررات ذات األهمية االستراتيجية بالنسبة للشركة ،في حين يتولى الرئيس وتحت مسؤوليته تنفيذ
ووضع موضع التنفيذ التوجيهات واالستراتيجية الموضوعة من المجلس ،بمعنى تجسيد االستراتيجية في
الواقع سواء بنفسه شخصيا إذا كان هو المدير العام أو بواسطة المديرين العامين المعينين
لمساعدته).(26
ويتعين على القائمين باإلدارة وفي قيامهم بمهامهم التقيد بمجموعة من االلتزامات حفاظا على
نزاهة عملهم واتقاء للمسؤولية الناتجة عن تلك األعمال .حيث يتعين عليهم القيام بنشاطهم في تسيير
الشركة بأقصى قدر من النزاهة والتفاني والحرص على المصالح المشتركة ،وما هذا إال تطبيق للقواعد
العامة للوكالة باعتبار أنه يجب على الوكيل أن يبذل دائما عناية الرجل العادي في قيامه باألعمال
الموكلة إليه.

) (25بلعيساوي حممد الطاهر ،املرجع السابق ،ص .46
) (26أمحد الورفلي ،املرجع السابق ،ص  288وما بعدها.
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كما يتعين أيضا االبتعاد عن الوضعيات التي من شأنها أن تنشيئ تضاربا في المصالح بين تلك
الخاصة بالقائمين باإلدارة ،وبين المصالح المشتركة للشركة) ،(27وفي حالة تعذر ذلك وجب وإثباتا
لحسن نية القائم باإلدارة تجاه الشركة إعالم الهياكل الخاصة بالشركة ،بل ولم ال السعي للحصول على
ترخيص مسبق منهم كما هو الحال بالنسبة لالتفاقيات المنظمة) ،(28وعدم إفشاء المعلومات السرية
وذات األهمية التجارية البالغة التي يضطلعون عليها أثناء تأديتهم لمهامهم وحتى انتهاء عهدتهم.
بصورة عامة يمكننا أن نقول أن على القائم باإلدارة أن يتحلى بصفات أساسية لتولي مهام تسيير
الشركة ،من نزاهة ،صدق وأمانة وحرص بالغ في أداء مهامه وكأن المال ماله الخاص ،والعمل على
تحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء والتي تنتج ال محال على تحقيق الغرض الذي وجدت من
أجله الشركة.
إن مسألة مسؤولية مسيري الشركات ال طالما كانت محل العديد من النقاشات خاصة في حالة
األزمات االقتصادية التي عصفت أو تعصف باالقتصاد العالمي ،أين تتجه أصابع االتهام إلى المسير
سواء لسبب أو آلخر ،واتهامه بسوء التسيير والتقصير في أداء مهامه وبالتالي قيام مسؤوليته سواء في
مواجهة الشركة أو الشركاء.
من المفيد جدا في هذا الحقل القائم على السرعة واالئتمان وحماية لكافة المصالح سواء المتعارضة
(الغير في مواجهة الشركة) أو المصالح المشتركة (المساهم والهيئات المسيرة للشركة) وجب وضع
خطوط وحدود أساسية يتم االعتماد عليها في ترتيب المسؤولية من عدمه).(29
ويجب اإلشارة في هذا المقام أن المسؤولية الشخصية للمدير أساسها الخطأ في التصرف (أي
الخطأ التسيري) ،ذلك أنه كما سبق فالشركة هي التي تسأل عن أخطاء المسير أو القائم باإلدارة
المتصلة بإدارته ،وإذا أردنا أن نعرف هذا الخطأ فهو يعني:
)(27

Dominique Schmidt, Les Conflits d’intérêt dans la société anonyme, édition Sirey, p 39 et
suite.
) (28أنظر املادة  628من القانون التجاري اجلزائري ،وأنظر بلعيساوي حممد الطاهر ،املرجع السابق ،ص .64-59
) (29ميكن أن نذكر من هذه التوجيهات :ضرورة احلرص على احلصول على املعلومات حول معامالت الشركات املتعامل معها أو الغري املتعامل
معه يف السبق أو معامالهتا التجارية يف السوق.
 جيب عدم التواكل وترك الصالحيات الفعلية لشخص واحد ولو كان الرئيس املدير العام أو الرئيس التنفيذي ،مبعىن عدم االنفراد ابلتسيري لوروداحتماالت اخلطأ أكثر.
 جتنب الوقوع يف التسرع يف اختاذ القرارات واحلصول على أقصى عدد من العروض التنافسية. تدوين مشاريع العقود والقرارات واملداوالت وإبقاء أثر كتايب ميكن الرجوع له Traçabilité. احلصول على ضماانت اضافية وعدم االقتصار على الضماانت املقررة آليا حبكم القانون.احلصول ابنتظام على مشورة املختصني وخصوا رجال القانون مع تطور التشريع ،الفقه والقضاء .أنظر أمحد الورفلي ،املرجع السابق ،ص .314مجلة العلوم السياسية والقانون
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« La faute détachable c’est une faute intentionnelle d’une particulière
)gravité incompatible avec l’exercice normal des fonction sociales »(30
بمعنى ألن الخطأ المأخوذ بعين االعتبار لقيام المسؤولية الشخصية هو ذلك الخطأ المقصود
(المتعمد) والذي يبلغ من الجسامة (الخطورة) ما يجعله غير متوافق مع التصرف العادي للوظائف
االجتماعية للقائم باإلدارة .فعلى القاضي وقبل تقرير المسؤولية للقائم باإلدارة أن يأخذ بعين االعتبار
مدى حسن نية أو سوء نية هذا األخير في إحداث الضرر المترتب للغير أو للشركة أو الشركاء.
أخي ار يبقى القول بأن الغير مشمول بحماية كبيرة في إطار قانون الشركات التجارية ،غير أن هذه
الحماية مقرونة بحسن نية هذا الغير لالستفادة منها .ويكون الغير سيء النية متى كان يعلم بأوجه
النقص أو العيوب في التصرف وبالتالي ال يكون جدي ار بالحماية ،ألن هذا الغير كان في استطاعته أن
يعلم بالنظر إلى التعامالت السابقة مع الشركة في مثل هذا التصرف الذي يريد التمسك به في مواجهة
الشركة).(31
وبديهي بعد هذا أن الشركة ال تلزم في مواجهته بتصرفات القائمين باإلدارة الخارجة عن حدود
صالحياته .ويعني هذا أن المشرع وفي حمايته للغير حسن النية قد كرس وأكد على احترام الوضع
الظاهر الذي يقوم عليه التعامل التجاري والذي يعد الدعامة من دعائمه ويترتب عليه استقرار
المعامالت التجارية.
الخاتمة:
من خالل هذا البحث يتبين النتائج التالية:
-

إن الصالحيات الواردة في المادتين  622و 638من القانون التجاري متداخلة إلى درجة ال
يمكن معها الفصل بين ما يتمتع به مجلس اإلدارة وبين ما يتمتع به رئيس مجلس اإلدارة
(غير المدير العام).

 أن منصب رئيس مجلس اإلدارة ( 638من القانون التجاري الجزائري) وصالحيات المديرالعام ( 2/ 641من القانون التجاري الجزائري) أيضا متداخلين بدرجة كبيرة جدا بحيث ال
توضح ما إذا كان على المدير العام الرجوع أو ال إلى رئيس مجلس اإلدارة في كل حالة يريد
فيها اتخاذ قرار معين (عقد الصفقات ،إبرام العقود .)....
 أن منصب رئيس مجلس اإلدارة هو منصب تشريفي أكثر منه منصب تسيري في شركةالمساهمة التي يتم فيها تعيين المدير العام خاصة إذا كان هذا األخير أحد القائمين باإلدارة.
Cass. Com, 20 Mai 2003, n° 99-17-092, Juris Data, n° 2003-019081.
)(31سعود حسن سرحان ،حنو نظرية حلماية الغري حسن النية يف الشركات التجارية ،رسالة دكتوراه كلية احلقوق القاهرة ،1982 ،ص .197
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 أن الصالحيات الممنوحة لمجلس اإلدارة ،نظرية أكثر منها عملية على اعتبار أن من يقومفعال بممارسة هذه الصالحيات هو الرئيس المدير العام أو المدير العام المعين مع رئيس
مجلس اإلدارة.
 قصور التسيير الفعال والناجع باعتبار أن نفس الصالحيات يتمتع بها جهازين للتسيير ممايفسح مجال إلى االختالفات في وجهات النظر والتضارب في اآلراء بين مؤيد ومعارض
لإلقدام على تصرف أو آخر ،باإلضافة إلى سلبية أعضاء مجلس اإلدارة في حضور
االجتماعات أو االمتناع عن التصويت ما من شأنه العمل سلبا على التسيير اإلداري الجيد
والفعال في هذه الشركات والتي تمثل حقيقة أهمية بالغة في اقتصاد الدول.
وفي المقابل يمكننا أن تقترح التوصيات التالية:
 إعادة النظر في تقسيم الصالحيات بين مختلف أجهزة التسيير المكونة لشركة المساهمة منخالل وضع سلم هرمي لتدرج السلطات والصالحيات ،مما يسمح معه الوقوف على الوصف
الدقيق للمسؤولية تجاه الشركة  ،المساهمين أو في مواجهة الغير.
 في إطار الحوكمة الرشيدة للشركات وجب تعديل النصوص الخاصة بالمسؤولية وبيان اإلطارالقانوني الدقيق للصالحيات ،وفسح المجال إلى المبادرات الخاصة لهيئات التسيير التي تخدم
المصالح المشتركة للشركات والمصلحة العامة للدولة من غير هاجس تحمل المسؤولية من
خالل تحديد األخطاء التسيرية التي يتعين على القاضي التقيد بها وعدم االنحياز بسلطته
التقديرية المطلقة في الغالب لصالح الطرف الضعيف.
 توزيع سلطات التسيير بين الهيئات بشكل يجعل الهيئة العليا والمتمثلة في مجلس اإلدارة يتمتعبالصالحيات العامة من وضع لالستراتيجية الخاصة بالشركة أو تحديد ورسم التوجيهات
العريضة للتسيير اليومي للشركة .وبجعل صالحيات الوساطة بين المجلس والمدير أو
المديرين العامين لرئيس مجلس اإلدارة ،والذي تكون مهمته العمل ومراقبة تنفيذ التوجيهات
والتوصيات المقترحة من قبل المجلس .في حين تعطى سلطة التسيير اليومي ،ووضع موضع
التنفيذ االستراتيجية الخاصة بالشركة ،وسلطة تمثيل الشركة في مواجهة الغير إما إلى الرئيس
إذا ما أنيط به مهام المدير العام أو المدير العام تحت مسؤوليته في حالة تعيينه من غير
رئيس مجلس اإلدارة.
 األخذ بتجارب الدول التي سبقت إلى اعتماد مبادئ حوكمة الشركات واإلدارة الرشيدة فيالتسيير على غرار النموذجين اإلنجليزي واألمريكي The Corporate Gouvernance
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والتي تعمل على إيجاد التوازن بين مختلف الهيئات في شركات المساهمة –خاصة تلك
المسعرة في بورصة القيم( -المسيرين ،القائمين باإلدارة و المساهمين)  ،ومن غير أن تميل
الكفة في صالح المسيرين بحكم أنهم من يمتلك زمام أمر الشركة والحث على إرساء قواعد
شفافية في العالقات المختلفة لهيئات التسيير في شركات المساهمة.
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امللخص
 فبعدما كانت هذه الشركات ختتص،لقد تطورت خدمات ومهام الشركات األمنية اخلاصة كنتيجة للتغري املستمر احلاصل يف بنية النظام الدويل
 أخذت حاليا هذه الشركات، وكذا مهام احلراسة واحلماية،بتقدمي املعلومات األمنية والعسكرية وكل ما يتعلق ابالستشارات التقنية يف كال اجملالني
 وبعض حاالت دول البلقان وإفريقيا والشرق األوسط أفضل مثال،منحى التدخالت العسكرية املباشرة والوقوف إىل جانب أطراف النزاع املسلح
 ابالستعانة هبا، الشركات األمنية اخلاصة استطاعت أن تقنع مبهامها اإلحرتافية العديد من األطراف الفاعلة يف صراعات مسلحة.لتلك التدخالت
 وقامت ابنتهاك حقوق اإلنسان، وتبعا لذلك فإن هذه الشركات قد ارتكبت خروقات للقواعد الدولية،واعتبارها سندا هلا يف هذه الصراعات
. واحلق يف تقرير املصري،املنصوص عليها يف املواثيق الدولية أمهها احلق يف األمن
الكلمات املفتاحية
. الدعم- النزاعات املسلحة – حقوق اإلنسان-الشركات األمنية اخلاصة –التدخل

Abstract:
The Private Securiy Companies services and missions have increasely developped as a result of a
perssistant transformation inside the international system structure. After basing on giving security military
the technical consultations in both fields, and also guarding /protection tasks, information, and all is related to
actually Private Security Companies take a high level on basing too on direct intervention and standing
beside the armed conflicts actors, and some cases such as Balkan, Africa and Middle-East are the best
example for citing like interventions. By its professionalism in doing activities and missions, PSC’s could
persuade a various conflicted actors of being recruited as a support in armed conflicts battles. As a result of
PSC’s direct interventions, they have penetrated internetional laws and violated human rights especially the
right to security and the right to self-determination.
Key words :
Private Security Companies –Intervention– Armed conflicts – Human rights– Support.
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مقدمة
بعد نهاية الحرب الباردة تزايدت وتيرة تعاقد الحكومات مع الشركات األمنية الخاصة ،من أجل
القيام بمهام وخدمات كانت حك ار على الدولة الوطنية فقط ،لكن في السنوات االخيرة تعاظم دور

الشركات األمنية الخاصة في أداء أنشطة ووظائف أمنية وعسكرية ذات مستويات عالية خاصة في
مناطق النزاعات المسلحة ،فهذه الشركات أضحت متواجدة في العديد من مناطق العالم حتى اعتبرها

العديد من الدارسين أنها أحد مظاهر العولمة األمنية  ،Security Globalizationفالدور المتزايد

لهذه الشركات راجع إلى مجمل عوامل تلت نهاية الحرب الباردة.

الشركات األمنية الخاصة باعتبارها شركات احترافية من حيث الهيكلة والوظائف ،يتم استدعائها

في الكثير من األحيان بهدف تقديم استشارات تقنية ومعلومات في حاالت النزاعات المسلحة ،وأيضا

المشاركة في المعارك بشكل مباشر سواء بانفراد أو إلى جانب أحد أطراف النزاع المسلح ،هذه

التدخالت المباشرة شكلت عامل الإستقرار وتهديد للعديد من البنى السياسية واالجتماعية في إطار

الدول أو األقاليم محل النزاع المسلح انعكست بشكل سلبي على مسألة حقوق االنسان واالنتهاكات
المرتبطة بها من طرف عناصر المرتزفة ،فالشركات األمنية الخاصة لطالما كانت محل جدل سياسي

وأخالقي وقانوني بالنظر إلى تدخالتها وما ينجر عنها من عدم احترام للحقوق االساسية لإلنسان

والالمباالة بقواعد القانون الدولي االنساني.
إشكالية الدراسة

ماهي طبيعة الدور الذي تقوم به الشركات األمنية الخاصة أثناء تدخلها في النزاعات المسلحة ؟
فرضيات الدراسة
 -1إحجام المنظمات الدولية المختصة عن التدخل في النزاعات المسلحة يؤدي إلى توظيف الشركات
األمنية الخاصة كبديل للتدخل.

 -2يرتبط إنتهاك حقوق اإلنسان من طرف الشركات األمنية بضعف المنظومة القانونية الدولية.
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أهداف الدراسة
 إبراز ماهية الشركات األمنية الخاصة تبيان المداخل النظرية لفهم الشركات األمنية الخاصة محاولة تحديد وفهم الوضع القانوني لعمل الشركات األمنية الخاصة تسليط الضوء على طبيعة المهام التدخلية للشركات األمنية الخاصة الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ميزت أنشطة الشركات األمنية الخاصةأهمية الدراسة
تنطلق أهمية هذه الدراسة من كون أن الشركات األمنية الخاصة أصبحت موضوع للنقاش
األكاديمي من منطلق طبيعة األنشطة والعمليات التي تقوم بها هذه الشركات ،باإلضافة إلى
أن الشركات األمنية الخاصة أصبحت بمثابة فاعل أمني جديد في النظام الدولي على اعتبار

أنها محور اهتمام القوى الكبرى خاصة الواليات المتحدة األمريكية.
الدراسات السابقة
يعتبر كتاب األستاذ بيتر سينغر  Peter Singerالذي يحمل عنوان :

Corporate Warriors : The Rise of the Privatized Military Industry
الصادر سنة  2003عن مطبوعات جامعة كرنيل  ،من أهم الدراسات التي تطرقت إلى الشركات
األمنية الخاصة من خالل الحديث عن بروز الصناعات العسكرية الخاصة ودورها في إثراء السوق
األمنية وخلق المزيد من الشركات األمنية التي تسوق السلع والخدمات العسكرية.

المبحث األول :ماهية الشركات األمنية الخاصة وموقعها في القانون الدولي اإلنساني
المطلب األول :مفهوم الشركات األمنية الخاصة
لقد تناولت العديد من األدبيات السياسية والوثائق الدولية مفهوم الشركات األمنية الخاصة،

واختلفت اآلراء أيضا حول ماهية الشركات األمنية الخاصة ،ولذلك تعددت التعريفات والمسميات.
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ُيعرف تقرير الفريق العامل في مسألة المرتزقة المرفوع على الجمعية العامة لألمم المتحدة لسنة
:2008
» الشركات األمنية الخاصة هي شركات تقدم جميع أنواع
المساعدة والتدريب في مجال األمن والخدمات اإلستشارية أي التي
تغطي الدعم اللوجستي غير العسكري ،كما تشمل حراس األمن
المسلحين والحراس العاملين في النشاطات العسكرية الدفاعية
أو الهجومية ،والنشاطات المتصلة باألمن في حاالت النزاع المسلح
أو في حاالت ما بعد النزاع «

1

بمعنى أن الشركات األمنية الخاصة تهتم بتقديم خدمات دعم ووظائف تكوينية في الميدان
األمني ،وكذلك تعنى بتقديم معلومات وآراء حول قضايا أمنية وعسكرية معينة ،وهذه الشركات
تعمل في وضعية النزاع المسلح أي أثنائه وأيضا بعده.

في نفس السياق ،فإن مشروع اإلتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية واألمنية الخاصة التي

قدمت الى فريق األمم المتحدة العامل المهتم بدراسة مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة إلعاقة
عرف الشركات العسكرية واألمنية الخاصة كاآلتي:
ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصيرَّ ،
الشركات العسكرية واألمنية الخاصة هي منظمة تنشأ إستنادا إلى
تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية
أو خدمات (حراسة) أمنية من خالل أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية
تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات المتعلقة باألعمال العسكرية بما
فيها العمليات القتالية والتخطيط االستراتيجي واإلستخبارات والدعم اللوجيستي

 -1تقرير الفريق العامل يف مسألة املرتزقة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام  ،2008ص .04
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والتدريب والدعم التقني وغيرها ،أما الخدمات األمنية فتشمل الحراسة
المسلحة للممتلكات واألشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات األمن والمعلوماتية
والنشاطات األخرى المتضمنة إستخدام وسائل تقنية ليست
ضارة باألشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعمالئهم.

1

أو رد التقرير الموجز الصادر عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة،

تعريف للشركات األمنية الخاصة:

"تمثل الشركات األمنية الخاصة شركات تجارية تقدم خدمات
متخصصة تتعلق بالحروب والنزاعات بما فيها العلميات
القتالية والتخطيط االستراتيجي وجمع المعلومات اإلستخبارية
والدعم العملياتي والدعم اللوجيستي والتدريب وشراء األسلحة
والمعدات العسكرية وصيانتها".

2

أي أن هذه الشركات تمتلك سجال تجاريا وهيكال تنظيميا محددا،وتقدم خدمات بهدف تحقيق

أرباح مادية.

إن المالحظ عن هذه الشركات أنها تتفاوت في أحجامها وإمكانياتها وقدراتها المادية ،فهي

تتراوح من شركات صغيرة تقوم بتقديم خدمات إستشارية فقط ،إلى شركات أمنية ضخمة عابرة

للحدود ،تقوم بتقديم خدمات ذات مستوى عالي ،وتتدخل عسكريا في الميدان ال سيما في حالة
النزاعات المسلحة ،والواليات المتحدة األمريكية هي التي تمتلك أكبر وأقوى شركات أمنية وعسكرية

منتشرة في العديد من الدول.

1- Draft for International convention on Private Military and Security Companies :
Expert for Regional Consultation, Eastern Region Group and Cenral Asian Region,
2008.
 -2تقرير املوجز ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ،مارس .2006
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بشكل أكثر دقة ،فإن العديد من الباحثين أطلقوا على العاملين بالشركات األمنية والعسكرية

الخاصة إسم "المرتزقة  " Mercenariesونظ ار للدور الخطير الذي يلعبه "المرتزقة" فقد تطرقت

إليهم بعض نصوص القانون الدولي والتي حاولت تحديد مفهوم "المرتزقة":

 عندما فتحت إتفاقيات جنيف للتوقيع عام  ،1949لم تتضمن أية إشارة إلى المرتزقة ،حيثكان البروتوكول اإلضافي األول لعام  1977الملحق بهذه اإلتفاقيات ،هو أول وثيقة دولية من

وثائق القانون الدولي اإلنساني تتناول بالتحديد وضع المرتزقة ،حيث ُيعرف هذا البروتوكول
1
في المادة  ،2/47المرتزق بأنه:
 أي شخص يجري تجنيده خصيصا ،محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح.
 يشارك فعال ومباشرة في األعمال العدائية.
 يحفزه أساسا إلى اإلشتراك في األعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ،ويبذل له

فعال من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به

المقاتلون ذو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
 ليس من رعايا طرف في النزاع وال متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.
 ليس عضوا في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع.

 ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها
المسلحة.

المطلب الثاني :دوافع بروز الشركات األمنية الخاصة كفاعل جديد
لقد تعددت دوافع وأسباب بروز الشركات األمنية الخاصة ،حتى أضحت فاعال مهما في
تحريك العالقات الدولية:

 -1ماهر مجيل أبو خوات ،الوضع القانوين للمرتزقة وموظفي الشركات األمنية اخلاصة أثناء النزاعات املسلحة ،دراسات علوم الشريعة والقانون،
اجمللد  ،39العدد ،2012 ،1ص .156
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أوال -الدوافع السياسية 1:ويمكن إيجازها فيما يلي:


الخلفية الفكرية اإلمبراطورية للقوى الكبرى ،ومشروعها في بسط هيمنتها على النظام الدولي
وإدارته بشكل يخدم أهدافها ومصالحها ،وهذا ما تسعى إليه خاصة الواليات المتحدة األمريكية

باعتبار أنها القوة العظمى.


توظيف الشركات األمنية والعسكرية كآلية حمائية للدول الخاضعة تحت سيطرة القوى الكبرى،
حيث أن هذه الشركات تقوم بحماية مسؤولي تلك الدول ما يعتبر أقل تكلفة من اإلستعمار

العسكري.


يعتبر بروز الشركات األمنية الخاصة أسلوبا في هدم بناء الدولة الحديثة ،و مر هذا البناء
بعدة مراحل حتى اكتمل البنيان ،فمن الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة الى الدولة الحارسة

مرة أخرى والتي تقتصر مهمتها على حفظ األمن العام داخل الدولة ،إلى الدولة ذات الدور

المحدود ،فقد بدأت مرحلة انسحاب الدولة من كافة األنشطة اإلقتصادية ليقتصر دورها على

مهام األمن والحراسة ،ثم بدأت مرحلة خصخصة األمن وعرضه في األسواق كسلعة مادية.
ثانيا -الدوافع العسكرية:

2

الرغبة في تنفيذ عمليات وأنشطة خارجة عن القوانين والمواثيق المعهود بها سواء من قبل الدولة
الوطنية أو المجتمع الدولي ،أي اإلسهام في القيام بانقالبات عسكرية لتغيير الحكومات التي ترفض

الخضوع ،دون التورط عالنية في مثل هذا السلوك غير المشروع.

 القيام بعمليات تحمل صفة "الجرائم" ،لصالح دولة معينة تخشى هذه األخيرة فعلها في العلن،
لما فيه من مخالفات للقانون الدولي ،والمعايير اإلنسانية.

 تسريح العديد من الجيوش التي تمت نتيجة لنهاية الحرب الباردة ،من قبل جنود الجيش
األحمر ،وجيش ألمانيا الشرقية ،ونهاية نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا وتسريح طبقة

الضباط البيض ،وكذلك العمليات المتتالية في السنوات األخيرة بالنسبة للواليات المتحدة
 -1السيد مصطفى أمحد أبو اخلري ،اجلوانب القانونية والسياسية للشركات الدولة اخلاصة .2012 ،متوفر على الرابط التايل :
http/ : www.Kenanaonline. Com/ users/ the freelawyer/ posts/ 419946. (02/04/2016).
 -2نفس املرجع.
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األمريكية التي تقوم بتقليص تعدادها البشري في جيشها ،كل هذا أدى إلى خلق فائض من

العمالة العسكرية والخبرات واإلمكانيات التي كان يتمتع بها هؤالء ،مما شكلوا نواة الشركات

األمنية الخاصة.
 اإلعتماد على الشركات األمنية والعسكرية الخاصة إستراتيجية أساسية أصبحت تخفف الكثير
من األعباء من المهام على كاهل الجيوش الوطنية.

المطلب الثالث :الشركات األمنية الخاصة والقانون الدولي اإلنساني
 اإلتجاه الملحوظ والمتزايد نحو خصخصة وظائف وأنشطة الدولة التي امتدت لتشمل مهام
أساسية ،كانت تضطلع بها الدولة من قبيل النزاعات المسلحة والحروب ،كل هذا يظهر جليا

واحدة من بين القضايا التي تُعد محل جدل فيما يخص نقد مشروعية اللجوء إلى التعاقد مع
الشركات األمنية الخاصة ،بمعنى قضية امتثال الشركات األمنية الخاصة ألحكام وقواعد

القانون الدولي اإلنساني.

1

 في الفقه التقليدي للقانون الدولي ،كانت الدول الوطنية هي الكيانات القانونية الوحيدة التي

تتمتع بوصف " الشخصية القانونية الدولية " ،ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العالقات بين

الدول ،لذلك كانت هذه األخيرة تعتبر الشخص الوحيد للقانون الدولي ،وتغير هذا اإلتجاه في

توسيع نطاق الشخصية القانونية الدولية لتشمل كيانات أخرى من غير الدول مع الرأي

اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات عن األضرار التي تقع في خدمة
األمم المتحدة عام  21949في سياق متصل ،فإن مثال الق اررات الدولية الصادرة عن الجمعية
العامة لألمم المتحدة إبان حكم نظام األبارتيد في جنوب إفريقيا تحت عنوان "نشاطات
المصالح األجنبية اإلقتصادية وغيرها التي

تعرقل تنفيذ إعالن منح اإلستقالل للبلدان

والشعوب المستعمرة في األقاليم الواقعة تحت السيطرة اإلستعمارية" ،قد تطرقت إلى دور

"الشركات عبر الوطنية" في دعم نظام األبارتيد وإمداده بالسالح ،وأدانت هذا التعاون
 -1خدجية عرسان ،الشركات األمنية اخلاصة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،اجمللد ،28
العدد األول –  ،2012ص .494
 -2نفس املرجع  ،ص .495
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والتنسيق ،لكن هذه الق اررات لم تخاطب هذه الشركات مباشرة بدعوتها للحد عن هذا الدعم

لنظام األبارتيد ،وإنما أشارت إلى إلتزام الدول والمنظمات واألفراد للضغط على هذه الشركات

واتخاذ إجراءات فعالة لمنع هذا التعاون .1وفي نصوص القانون الدولي اإلنساني فقد بقيت وقتا
طويال تنظم أوضاع الحرب بين الدول – إال فيما نصت عليه المادة الثالثة المشتركة من
إتفاقيات جنيف وفيما بعد ما جاء به البروتوكول الثاني لعام  1977اإلضافي إلى إتفاقيات

جنيف لينظم النزاعات المسلحة غير الدولية ،ومع أن البروتوكول األول لعام  1977عندما
وسع مفهوم النزاع المسلح ليشمل حروب التحرير الوطني التي تناضل فيها الشعوب ضد
َّ

اإلستعمار واإلحتالل األجنبي في سبيل تقرير مصيرها ،قد تصور إمكانية إلتزام كيانات

(حركات مقاومة) بأحكامه وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة  ،96ألنها حالة خاصة

تشترط في حركة المقاومة أن تكون سلطة ممثلة لشعب ،وفيما عدا هذا النص فإن أحكام

القانون الدولي اإلنساني يخاطب دوال فقط وفي سياق النزاعات غير الدولية تخاطب جماعات
مسلحة في حدود سيطرتها على جزء من إقليم الدولة ،ولذلك فالحديث عن إلتزام مباشر على

الشركات العسكرية واألمنية الخاصة باحترام القانون الدولي اإلنساني ال يجد له أساسا في
نصوص القانون الدولي اإلنساني ،وال يمكن كفالة هذا اإلحترام إال من خالل عالقة الشركة
بالدول المتعاقدة معها والدول التي تعمل في إقليمها أو تلك التي تنطلق من إقليمها.

2

المطلب الرابع :النموذج الوظيفي في تفسير تدخل الشركات األمنية الخاصة في النزاعات
المسلحة
 من بين النماذج األكاديمية األساسية التي فسرت تدخل الشركات األمنية الخاصة في النزاعات

المسلحة نجد"النموذج الوظيفي  ،"Functionalist Modelحيث يرى هذا النموذج بأن
خصخصة األمن وتدخل ما يسمى بالشركات األمنية الخاصة وقت النزاعات المسلحة

والحروب ،هو نتيجة التغير في طبيعة الحرب بحد ذاتها ،وكذلك بروز مطالب وظيفية جديدة

 -1نفس املرجع  ،ص .496
 -2نفس املرجع  ،ص .497
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تتعلق بالسيطرة األمنية ،وكذلك الثورة في الشؤون العسكرية Revolution in Military
 ،(RMA) Affairsوما تبعها من تزايد وتيرة النزاعات المسلحة بمختلف األنواع.

1

 يفترض هذا النموذج بأن الحكومات العقالنية تسعى إلى تكريس إدارة جيدة وعقالنية في إطار
النزاعات المسلحة ،ولذلك تقوم هذه الحكومات بتفويض الشركات األمنية الخاصة وإستغالل

الوظائف الفعالة التي تجيدها هذه الشركات بما يخدم أهداف تلك الحكومات على اعتبار أن

كل نزاع مسلح يحمل مكاسب معينة تكون لصالح قوى فاعلة ،ففي إطار وجود نزاعات مسلحة
وحروب جد معقدة في السنوات األخيرة ووجود بيئة أمنية تتسم بتهديدات عالية الخطورة،

وبروز ما يسمى النزاعات أو الحروب الالتماثلية  ، Asymetric Conflicts/ Warsفإن

الدول ال تمتلك دائما المهارات والقدرات التي يمكنها من السيطرة على نزاع مسلح معين،

فتقوم بتوظيف شركات أمنية خاصة لتتدخل في هذا النزاع نظ ار لتوفرها على إمكانيات تسمح

لها بتأدية مهامها بطريقة سريعة وفعالة.

2

تبعا لهذا المنطق ،تصبح الشركات األمنية الخاصة بتدخلها هذا ،فاعال محركا للنزاع المسلح ومن

الممكن أن تستفيد هذه الشركات من تدخلها بطريقتين ،األولى هي المكاسب المادية التي حققتها جراء

استئجارها من طرف دولة معينة،والطريقة الثانية هي إمكانية إستغالل تدخلها في منطقة نزاعية معينة

والحصول على ثروات ومكاسب ثمينة السيما في المناطق النزاعية التي تحتوي على موارد وثروات
طبيعية وطاقوية.
من خالل المقاربة الوظيفية ،نجد أن تدخل الشركات األمنية الخاصة يعتبر "ضرورة" من الجانب
البراغماتي ،بفضل قدرتها على التحكم األمني في سيرورة النزاع المسلح ،فالدول وحتى األطراف الفاعلة
في نزاع مسلح تتجه نحو تجنيد أكبر قدر من هذه الشركات ،وهذا ما يعزز من ثقة هذه الشركات

التدخلية  /الربحية ،فأصبحت تسوق لنفسها ولخدماتها ووظائفها بما يمكن أن يغري أطراف النزاع
المسلح على االستنجاد بها وتوظيفها لصالحها.
1- Andreas Kruck, Privatization Coalition, Strategic Decisions and Ideational
Discourses : The Use of Private Military and Security Companies in Zones of
Conflict, Paper presented at the SGIR 7th Pan-European International Relations
Conference, Stockholm, September, 2010, p 07.
2-Ibid., p 07-08.
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المبحث الثاني :طبيعة األدوار التدخلية للشركات األمنية الخاصة وانعكاساتها على حقوق اإلنسان
المطلب األول :ماهية النشاط التدخلي للشركات األمنية الخاصة في الحروب
 يطلق العديد من الدارسين تسمية "مضاعفي القوة  " Multiplicateurs de forceعلى
الشركات األمنية الخاصة على إعتبار أنها تشكل "نقطة دفع" للجيوش الوطنية التي تشن حروبا

أو تكون أطراف فاعلة في نزاع مسلح معين ،فالشركات األمنية الخاصة طورت من "مبادئها"
لتتبنى "النزعة التدخلية  " Interventionismeفي الصراعات والحروب ،فهذه الشركات ال

تكتفي فقط بالتموين بالعتاد العسكري واألسلحة ،فمثل هذه الشركات أصبحت "تتدخل بشكل
مباشر في المعارك ،اي أنها آلية للدعم العملياتي واإلجالء لمحتلف االشخاص مدنيين او رعايا

اجانب ،فوكالة االستخبارات المركزية االمريكية عملت مع الشركة االمنية بالكوتر
Blackwaterمن أجل مالحقة عناصر تنظيم القاعدة و طالبان. 1

ففي أوضاع النزاعات والحروب ،تهتم الشركات األمنية الخاصة بقيادة عمليات تدخلية

ميدانية ،تهدف إلى تحقيق االنتصار وقلب موازين القوى في إطار القدرة على التخطيط العسكري
وإستغالل القدرات المادية المتاحة لتلك الشركات.
فالشركات األمنية الخاصة تقوم بالتدخل في األماكن الحساسة واإلستراتيجية ،وهذا نابع من

العقيدة العسكرية التي تأسست عليها ،والتي أعطتها سندا لممارسة أنشطتها التدخلية ،حتى أنه في

حالة توظيف هذه الشركات لحماية بعض الشخصيات والبنى التحتية من األخطار الناتجة عن

وجود صراع أو حرب ،فإن هذه الشركات من الممكن أن تتعرض إلى هجوم مباشر أثناء تأدية
مهامها ،وبالتالي فإنها ستتدخل بشكل مباشر لحماية نفسها ،ما ينجز عنه إزدياد وتيرة التدخل

وتفاقم األوضاع.

2

في إطار النزاعات المسلحة فإن الشركات األمنية العسكرية " تتدخل مذهبيا "  ،بمعنى أنها تقوم
بتطوير المذهب  /العقيدة العسكرية  Doctrine Militaireلطرف أو أطراف النزاع ،فتكوين هؤالء

األطراف على تبني عقيدة عسكرية معينة يعني إضافة نوعية للعناصر العسكرية ألحد أطراف

النزاع ،ما من شأنه تأسيس إستراتيجية عسكرية بهدف تحقيق مكاسب في النزاع المسلح
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فتدخل الشركات األمنية الخاصة ال يكون فقط في المعارك بشكل مباشر ،وإنما تدخلها يأخذ

جوانب أخرى من قبيل تدمير البنى التحتية للطرف العدو ،منع المساعدات اإلنسانية من الوصول

إلى األماكن الحساسة والخطيرة ،ضرب المواقع البترولية التي تكون تحت سيطرة العدو.

1- Ilyasse Rassouli, « Les Sociétés Militaires Privées : Acteurs
Controversées de la Sécurité Internatioanles », Mémoire présenté pour

l’obtention du Master 2 en Integration et Mutations en Méditerranée et au

Moyen-Orient, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, 2013/2014, p.23.

2- Ibid., p23
3-Ibid., p24

المطلب الثاني :نماذج عن تدخل الشركات األمنية الخاصة في النزاعات المسلحة
منذ نهاية الحرب الباردة ،تزايدت وتيرة تدخل الشركات األمنية الخاصة في النزاعات المسلحة
التي سبقت إنهيار االتحاد السوفياتي ،وشهدت مناطق عديدة من العالم تنفيذ عمليات تدخلية لهذه
الشركات.

 -1منطقة البلقان:
في خضم الصراع الذي كان قائما في يوغسالفيا سابقا سنوات التسعينات ،وأمام شبه إنهيار
للدولة الصربية بعد تفكك يوغسالفيا ،ونقص للموارد العسكرية للدولة الصربية ،قامت هذه األخيرة بإبرام

عقد مع الشركة األمنية الخاصة األمريكية  ،MPRIللمشاركة في عملية عسكرية ضد مجموعة صربية
متمردة كانت ضد النظام السياسي الصربي القائم آنذاك .وقد سميت هذه العملية بـ" عملية العاصفة

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

337

دور الشركات األمنية اخلاصة يف التدخل يف النزاعات املسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان

أ.حممد صاحل مجال

 ،"Storm Operationوقد كان هذا العقد ناجحا من حيث تحقيق األهداف والمكاسب لكن من

الدولة الصربية والشركة األمنية الخاصة ،واستطاع الجيش الصربي بسط سيطرته على المجموعة
المتمردة واألقاليم التي تحت سيطرة هذه األخيرة ،فشركة  MPRIساهمت بشكل كبير في إعادة

اإلستقرار على المناطق واألقاليم التي كانت تحكمها الجماعات الصربية المتمردة.

1

 -2إفريقيــــا:
كانت شركة  ،Executiree Outcomesمن أوائل الشركات األمنية الخاصة التي دخلت إلى
القارة اإلفريقية في خضم وجود نزاعات مسلحة ،مثال ذلك أن أول عقد أبرمته هذه الشركة في إفريقيا

كان في أنغوال سنة  ،1992أين اندلعت احداث إطالق النار بين كل الحركة الشعبية لتحرير أنغوال

واإلتحاد الوطني لالستقالل الكامل النغوال  ،هذه االخيرة التي كانت تنادي بإجراء إنتخابات حرة في
سبتمبر من نفس السنة ،وبعثة األمم المتحدة آنذاك أعلنت فوز الحركة الشعبية لتحرير آنذاك ،لكن

اإلتحاد الوطني رفض هذه النتائج ليندلع نزاع مسلح بين الطرفين مرة أخرى ،اين تمكن اإلتحاد الوطني
من السيطرة على  %80من أقاليم البالد بما فيها األقاليم الغنية باحتياطات النفط والتي كانت تديرها

شركات دولية كبرى ،فما كان للشركة األمنية  Executive Outcomesإال أن تتدخل بمعية الحرية

الشعبية من أجل إعادة السيطرة على هذه األقاليم ،السيما تلك التي تحتوي على إحتياطات نفطية ،وقد

حققت العملية نجاحا ،وإستفادت هذه الشركة من  40مليون دوالر منحتها لها حكومته الحركة الشعبية
لتحرير أنغوال بعدما أمسكت بزمام السلطة ،وثم دفع هذا المبلغ في سبتمبر  ،1993كما استفادت

الشركة األمنية الخاصة  Executive Outcomesمن عقود وامتيا ازت من أجل القيام بتدريب الجيش
األنغولي الذي كان فيما مضى تحت لواء الحركة الشعبية.

2

في سياق متصل بالقارة اإلفريقية ،فإن الشركات األمنية الخاصة كانت لها دور في التدخل في

السيراليون ،ففي سنة  ،1991حدثت معارك عديدة بين حكومة سيراليون القائمة آنذاك ضد الجبهة
الثورية المتحدة ( )RUFالتي تعتبر جماعة متمردة في نظر حكومة سيراليون ،تواصل النزاع بين

الطرفين الى غاية سنة  ،1995أين تمكنت الجبهة الثورية المتحدة من التقدم والسيطرة على العديد من
1- Siger P.W, Corporate Warriors : The Rise of the Prireatized Military Industry
(Ithaca ,Cornell University Press, 2003), pp. 122-123.
2- Eugene B.Smith, The New Security Companies and US Policy : The Privatization of
Conflict and Its Implications, Parameters, Winter 2002-03, pp 108-109.
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األقاليم ،وقد فشلت القوات الحكومية من منع تقدم المتمردين ،ولذلك قامت باستدعاء الشركة األمنية

الخاصة ( (EOوإبرام عقد لمدة سنة كاملة ثم تمديده الى سنة وتسعة أشهر بمبلغ  35مليون دوالر،
بالتالي تدخلت الشركة األمنية في النزاع القائم لصالح الحكومة ،وتمكنت من استرجاع األقاليم التي

كانت تحت سيطرة المتمردين في مدة وجيزة لم تتعدى  09أيام ،واستطاعت طرد المتمردين ،وإعادة
بسط االستقرار في دولة سيراليون والتمهيد النتخابات جديدة.

1

ما يمكن مالحظته في التدخل الذي قامت به الشركة األمنية ) ،(EOهو مدى سرعته
وفعاليته ،بحيث حقق النتائج المرغوبة في مدة قصيرة ال تتجاوز تسعة أيام ،وهذا ما لم يستطع الجيش

الوطني لسيراليون تنفيذه ،ما يثبت قدرة الشركات األمنية الخاصة على التخطيط االستراتيجي وتنفيذ

العمليات العسكرية بشكل فعال.
 -3الشرق األوسط :

يعتبر الشرق األوسط منطقة إستراتيجية تجذب القوى الكبرى ،وهذه المنطقة تتسم بوجود عديد
االصراعات والحروب لفترات تاريخية وزمنية طويلة ،من بين أهم الحاالت نجد العراق الذي تم إحتالله

سنة  2003من طرف تحالف أمريكي -بريطاني ،ولذلك فحضور الشركات األمنية الخاصة في العراق

كان كبي ار بالمقارنة مع أي بلد آخر واقع في نزاع مسلح أو تحت حرب معينة ،فهذه الشركات لعبت

دو ار مهما وعلنيا في العراق ،ففي سنة  ،2007أحصت و ازرة الدفاع االمريكي وجود حوالي 180.000

متعهد يعملون في إطار الشركات األمنية الخاصة من بينهم  160.000متعهد أمريكي.

2

تدخلت الشركة االمنية الخاصة  Black Waterفي الحرب العراقية ،حيث ثبت أنها قامت
بدعم مدنيين عراقيين كانوا أطرافا في الحرب األهلية ،حيث تدخلت في العديد من المعارك الميدانية

لدعم طرف على حساب آخر ،وقامت كذلك بأخذ رهائن مدنيين بحجة اإلرهاب ودعم مجموعات

متطرفة ،ما إنجر عنه نتائج دراماتيكية أدخلت العراق في دوامة العنف ،فأداء الشركات األمنية

1- Singer PW, Op.,cit, p. 110.

2- Miller, T.Christian, “Contractors Out Numher Troops in Iraq” , Los Angeles Times,
July4, 2007,p 41.
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

339

دور الشركات األمنية اخلاصة يف التدخل يف النزاعات املسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان

أ.حممد صاحل مجال

الخاصة في العراق كان سلبيا بشكل كبير وارتبط باإلجرام في حق مدنيين أكثر منه في حق

عسكريين.

1

المطلب الثالث :الشركات األمنية الخاصة و انتهاك حقوق اإلنسان
إستخدام وتوظيف الشركات األمنية الخاصة ،إنجر عنه إتهامات رسمية وغير رسمية محلية ودولية
بانتهاك اإلنسان ،فالجمعية العامة لألمم المتحدة ،مجلس األمن ،المجلس االقتصادي واالجتماعي،

وكذلك مفوضيه حقوق اإلنسان ،كلهم أدانوا استخدام المرتزقة في خرق قواعد القانون الدولي اإلنساني

وانتهاك العديد من حقوق اإلنسان ،والدور السلبي لمثل هذه الشركات ،)2( .وهذا ما أكده المقرر

الخاص لألمم المتحدة في آخر تقاريره عندما صرح وقال " :المهمة التي قام بها مكتب المقرر الخاصة

لألمم المتحدة منذ تأسيسه ،يوضح جيدا وجود عالقة مباشرة بين أنشطة المرتزقة وحقوق اإلنسان
المتأثرة بأنشطة إجرامية قام بها المرتزقة [ ]...المرتزقة أيضا إنتهكوا حقوق اإلنسان بارتكاب جرائم
شنيعة ،اإلعدام ،التعذيب وسلوكات غير مشروعة متعددة تخالف القواعد الدولية".

3

فاألمم المتحدة من خالل تتبع التقارير الدولية التي ترد إليها ،تدرك جيدا السلوكات واألفعال

المنافية لقواعد القانون الدولي ،التي ترتكبها الشركات األمنية ،لكن ال تتحرك بشكل إيجابي من أجل
وضع حد لخروقات حقوق اإلنسان من طرف هذه الشركات ،خاصة وأن ملف حقوق اإلنسان مهم
وأساسي في بنود ومواثيق منظمة األمم المتحدة.

وفي سياق مسألة حقوق اإلنسان ،نجد أن " الحق في تقرير المصير" من أهم الحقوق التي تم

انتهاكها من طرف الشركات األمنية الخاصة ،فكثي ار من هذه الشركات تم توظيفها من طرف القوى

الكبرى على غرار الواليات المتحدة األمريكية ،بريطانيا والصين من أجل ممارسة نفوذها على أقاليم اي

1- Thomfson, Ginder and James Risen, Blackwater Helps Others, New York Times,
December8,23, 2008, p 83.
2- Sami Makki and others, Private Military Companies and the Proliferation of Small

Arms : Regulating the Actors, British American Security Information Council,(without
year), p 09.
3- Ibid.
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حركة تحررية وارتكاب جرائم في حق سكان هذه األقاليم بإيعاز من القوى الكبرى ،وبعيدا عن احترام

حق الشعوب في تقرير مصيرها.

1

فالدول الكبرى من أجل أن تتنصل من مسؤوليات غير أخالقية ،السيما في إطار الحق في

تقرير المصير ،فهي تعتمد بشكل كبير على تجنيد المرتزقة من أجل تجسيد وضمان عدم تحقيق
مطالب إنسانية في اإلستقالل.
كذلك فإن الشركات األمنية الخاصة تنتهك "حقوق العمال" كحق إنساني مهم ،بحيث أن

المجموعة العاملة على قضايا المرتزقة  ،Working Group on Mercenariesاستقبلت تقارير من

البيرو واألرجنتين والشيلي والهندوراس عن إنتهاكات لحقوق العمال من هذه الدول التي تم توظيفهم في
شركات أمنية خاصة أجنبية ،حيث لم يتحصلوا على أجورهم ، 2وغير مؤطرين طبيا وغير مؤمنين

على حياتهم ،وأنهم يعملون في ظروف قاسية في إطار مخاطر نزاعية في بلدانهم ،وأن غالبية
المجندين في هذه الشركات كانوا في إطار 'تجارة بشر ."Human Trafficking

3

من جهة أخرى ،فان اسوء نموذج النتهاك حقوق اإلنسان من طرف شركات المرتزقة ،هو
نموذج شركة بالكووتر  Blackwaterفي العراق ،فقد نشرت لوس إنجلس تايمز في ماي  ،2003أنه
في خضم تأمين مهمة خروج المتحدث باسم السفارة األمريكية في بغداد روبرت كاالهان ،وأثناء المرور

على أحد األحياء في العاصمة بغداد قام متعهدوا بالكووتر المسؤولون عن موكب الحراسة باطالق

النار على أحد السيا ارت كانت تقل ثالثة أشخاص ،وقد ُقتلت فتاة في التاسعة عشر من عمرها(،)4
وقال أحد المسؤولين األمريكيين تعقيبا على الحادث" :راجع مسؤولو السفارة عملية إطالق النار،
وحددوا أن إثنين من موظفي بالك ووتر كانا في القافلة ذلك اليوم ،لم يتبعا اإلجراءات إلنذار "حطاب"
بالتوقف ،وعوضا عن ذلك قاما بفتح النار قبل األوان".

5

1- Caio Arellano and Frank Newman, Holding Private Military and Security Companies and
Mercenaries Accountable for Human Rights Violations, Report, Human Rights Council,
USA, P 03-04,2008.
2- Ibid., p 03-04.
3- Ibid., p 04-05.
 -4حممود مجيل اجلندي ،مسؤولية الشركات األمنية عن إنتهاك حقوق اإلنسان :بالكووتر منوذجا ،املستقبل العريب ،ص.2013، 80 ،
 -5نفس املرجع .
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وفي سياق متصل أيضا ،قام أحد متعهدي بالكووتر بالتفاخر بحالة قتل ألحد العراقيين

استخدم فيها ذخيرة غير قانونية في سبتمبر  ،2003أثناء تعرضهم لكمين شمال بغداد ،وقام أحد

مرتزقة بالكووتر بتزويد رشاشة بذخيرة تجريبية لم يوافق الجيش األمريكي على إستخدامها وتسمى
بـ"المزيج المعدني" ،وهذه الذخيرة محظورة طبقا للقوانين الدولية ، 1فيصف هذا المتعهد في بالك ووتر

قائال ..." :هذه المادة أشبه بإصابة شخص ما برصاصة متفجرة مصغرة ،لم يصدق أحد أن هذا المرء
ُقتل جراء إصابة في العجز".

2

وفي اقتحام مدنية الفلوجة في أفريل  ،2004تدخلت قوات المرتزقة التابعين لشركة بالك ووتر

وقامت بقتل  600عراقي خالل عملياتها في أيام معدودة وقاموا بالكتابة على أحد أعمدة الجسر في
المدينة عبارة "هذا من أجل أمريكي بالكووتر الذين قتلوا هنا  ،"...حتى أن أحد السكان الذين شهدوا

صرح بأن أحد مالعب كرة القدم تم تحويلها إلى مقبرة لدفن الضحايا.
هذه العمليات َّ

3

وأيضا في أواخر سنة  2005تم وضع فيديو على شبكة األنترنيت ،تظهر مرتزقة يطلقون

النار على سيارات مدنية تسير على الطرق الرئيسية في العراق ،حيث تضمن الفيديو مقتطفات صغيرة
كسيارات يتم رشها بنيران أسلحة رشاشة على وقع الموسيقى األمريكية ،وتضمنت ضحكات وأصواتا

لرجال يتبادلون المزاح بينهم إبان إطالق النار ،وبعد بفتح تحقيق قام به قسم التحقيق الجنائي التابع
للجيش األمريكي،خلص إلى أن " ليس هناك من أسباب محتملة تدعو إلى اإلعتقاد بحصول جريم ـة".

4

ما يالحظ على الجرائم الي ترتكبها الشركات األمنية الخاصة ضد حقوق اإلنسان هو "الطابع

اإلستفزازي" الذي يصاحب هذه السلوكات ،وعدم وجود تفاعل دولي مع هذه الجرائم من الناحية
االيجابية ،وإنما اإلكتفاء بالتنديد والتصريح العلني.

 -1نفس املرجع  ،ص .81
 -2نفس املرجع.
- 7نفس املرجع.
 -4نفس املرجع.
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الخاتمة
من خالل ما سبق ،فإن تدخل الشركات األمنية الخاصة يتزايد في مناطق النزاعات المسلحة "

االستراتيجية " بالنسبة للقوى الكبرى ،وأن التدخل في أحيان عديدة يكون كبديل لبعض الفواعل/

االطراف في النزاع المسلح إما من أجل أن تكون هذه الشركات كطرف دعم مباشر في المعارك
المسلحة المتعلقة بالنزاع ،أو من أجل تفادي األعباء الالأخالقية والقانونية المباشرة التي قد تلحق

بأطراف النزاع حيث تسعى هذه األخيرة لتفاديها .و فيما يتعلق بمسألة حقوق اإلنسان وانتهاك قواعد

القانون الدولي اإلنساني ،فإن الشركات األمنية الخاصة هي ذات طابع ربحي/براغماتي وهذا ما هو
معروف عنها منذ بدايات تأسيسها ،أي أنها تقدم خدمات مقابل الحصول على أرباح مادية ،بمعنى أن

النزعة المادية هي التي تميز هذه الشركات وتطغى على وظائفها ومهامها ،بالتالي فهي ال تهتم
بالمسائل والقضايا ذات الطابع األخالقي ،ألنها ترى فيها عائقا أمام تحقيق أهدافها المادية ،كما أن

المجتمع الدولي يدرك جيدا مدى خطورة شركات المرتزقة على مسألة حقوق اإلنسان ،والتقارير الدورية
تؤكد مثل هذه اإلنتهاكات ،لكن ال توجد جهود دولية فعلية وملموسة تضع حدا للممارسات غير

القانونية ألنشطة الشركات األمنية الخاصة.
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السياسات الفالحية التونسية بعد 2011
Tunisian agricultural politics after 2011
نريمان بطيب
جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3
p.narimen.betayeb@gmail.com
امللخص :تثري مواضيع النهوض ابالقتصادايت الوطنية يف ظل االجتاهات التنموية احلديثة عدة إشكاالت ،حيث أن االهتمام
ابلسياسات االقتصادية يف تطور مستمر نتيجة أتثرها مبتغريات دولية وحمددات وطنية قاطبة ،لذلك تنبع أهداف هذه الورقة البحثية من
صميم معاينة الدور احملوري الذي تلعبه السياسات الفالحية وابلتحديد يف أمنوذج الدولة التونسية ،من خالل إرساء دعائم للنهوض
بقطاع الفالحة والسياسات الفالحية بتنشيطها وتطوير آلياهتا بعد ما شهدته من تغريات مؤسساتية وهيكلية بعد .2011
الكلمات املفتاحية :القطاع الفالحي ،السياسة الفالحية ،االقتصاد التونسي.
Abstract : The topics of the advancement of national economies in the light of modern
development trends raise several problems, as the interest in economic policies is constantly
evolving as a result of international variables and national determinants. Therefore, the
objectives of this paper stem from the central role played by agricultural policies, , Through the
establishment of the foundations for the advancement of agriculture and agricultural policies by
revitalizing and developing mechanisms after the institutional and structural changes after 2011.

Keywords: agricultural sector, agricultural policy, Tunisian economy.
مقدمة :طبع االقتصاد التونسي بعد أحداث  2011بوضع استثنائي فانكمش إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي بنسبة  %2,2نتيجة لعدة عوامل أهمها  :تدهور األوضاع األمنية ،إضافة إلى عودة األيدي العاملة
التونسية من ليبيا نتيجة لحدة الوضع األمني هناك أيضا ،إلى غاية الركود االقتصادي الذي عان منه
االقتصاد األوروبي نتيجة لتطور أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ،ما تمخض عنه ارتفاع في نسب
البطالة وانخفاض الموارد الجبائية وتراجع أداء االقتصاد الوطني..الخ.
ومع هذا الوضع شكلت المستجدات العولمية التي طرحتها التغييرات الحاصلة على المستوى الداخلي أو
اإلقليمي أو حتى الدولي في تلك الظرفية رهان كبير ذو أبعاد هيكلية ومؤسسية وتقنية ،جعل من المسيرين
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والمسؤولين يرفعون التحدي ألجل النهوض بهذا القطاع الحساس وتحديد جملة من االستراتيجيات والسياسات
التي تساعدهم على تخطي األزمة بأقل األضرار ،ثم السعي إلى إيجاد مقاربات ديناميكية لبلوغ استدامة
التنمية االقتصادية رغم مطباتها في فترة سابقة.
تتخذ هذه المقالة منحى فرعي في السياسة االقتصادية التونسية من خالل تقصي واقع السياسة الفالحية
في تونس ،وسبل ولوج التنمية االقتصادية باالعتماد على المنتوج الفالحي ،بالموازاة وبالمقارنة مع كل موارد
ومقدرات الدولة التونسية في هذا المجال.
أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة في مكانة القطاع الفالحي في الدولة التونسية والسياسات المنوطة به
ودورها في دعم االقتصاد الوطني والنهوض به بعد سلسلة االنهيارات التي شهدها بعد أحداث  2011ومنه
رصد سبل تفعيل وإشراك هذا النوع من السياسات ضمن الخيارات التنموية البديلة في المراحل المقبلة.
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى:
 تحديد واقع القطاع الفالحي التونسي ومقوماته.
 استخالص أهم البرامج والسياسات الفالحية المتبناة بعد 2011
 الكشف عن التحديات التي تواجه السياسة الفالحية التونسية.
إشكالية الدراسة :انطالقا من كل ما سبق تبرز أهمية ربط موضوع السياسات الفالحية بمستقبل التنمية
االقتصادية المستدامة ،هدف جميع السياسات القطاعية ،ونظ ار للمرحلة االنتقالية التي تمر بها الدولة
التونسية ،وسعيها منها لتفادي االنتكاسة التنموية الممكنة في ظل تهديدات البيئة الداخلية واإلقليمية المحيطة
بها ،ما مضمون السياسات والبرامج التي سطرت للنهوض بالقطاع الفالحي التونسي؟ وما جدوى هذه
السياسات بعد أحداث  2011وعليه يمكننا التساؤل عن:
 ما هي المقدرات والمقومات التي تملكها تونس في قطاع الفالحة؟
 فيما تتمثل مشاكل القطاع الفالحي التونسي والتي عرقلت مسار السياسة الفالحية وتطويرها؟
 كيف استطاعت الدولة التونسية تفعيل السياسة الفالحية بعد  2011؟
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منهج الدراسة :يقع هذا البحث ضمن المنهج الوصفي الذي يحدد مالمح وواقع السياسة الفالحية
التونسية ،كما تستخدم الدراسة باألساس مقترب السياسات العامة بما يعنيه من تحديد لمشكلة الفالحة في
تونس وتحليلها وتوضيح التصور الحكومي لحلها وآليات تنفيذ هذا التصور والمشكالت التي تواجه هذه
السياسات والمشاركة المجتمعية وتأثير البيئة المحيطة وتقييم هذه السياسات ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها،
وستتم اإلجابة من خالل محاور تعالج:
 /1مؤشرات عن الوضع الفالحي في الدولة التونسية
 /2مشاكل القطاع الفالحي التونسي
 /3آليات تفعيل برامج السياسة الفالحية الجديدة
 /4فاعلية جهات غير الرسمية في دعم السياسة الفالحية بتونس
 /5تحديات النهوض بقطاع الفالحة بتونس.

 /1مؤشرات عن الوضع الفالحي في الدولة التونسية:
أوال :تطور السياسة االقتصادية لتونس :وتتسم بمرحلة أولى تواصلت أكثر من عقدين وتميزت بالتدخل
الكثيف للدولة في إطار نموذج تنمية يهدف لتعويض الواردات بمنتجات وطنية  import substitutionمع
اعتماد إجراءات حمائية كبيرة لسوق محلية ،ومرحلة ثانية تميزت باالنفتاح االقتصادي من خالل اعتماد
مقاربة جديدة تبنى على منوال تنمية متفتحة على الخارج  out world looking؛ تم تجسيم هذا التوجه من
خالل اعتماد مسارين متوازيين:
 على المستوى الدولي المتعدد األطراف من خالل إمضاء اتفاقيات الغات  1994ثم االنضمام
للمنظمة العلمية للتجارة.
 على المستوى اإلقليمي والثنائي من خالل إمضاء عدد هام من االتفاقيات مع جملة من الدول وكذلك
التجمعات اإلقليمية التي من أهمها:
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 اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي 1995

1

 االتفاق المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 2005
 اتفاق أغادير .2007
وقد شهدت تونس بعد ثورة  2011اختالالت مالية أظهرت عج از في ميزانية الدولة ،بلغ  %1من الناتج
المحلي اإلجمالي في العام  ،2010وارتفع الى ما يقارب  %5من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2012
وفي مواجهة الركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة حاولت الحكومة االنتقالية في تونس إحداث نوع من
االنتعاش من خالل التوسع في اإلنفاق العام وخاصة االستثمار وارتفع اإلنفاق الحكومي من حوالي %23
من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2011الى  %26في العام  ، 2012األمر الذي يفسر ارتفاع العجز
وقد تلقت تونس التمويل االستثنائي من قطر فضال عن إصدار السندات المدعومة من الواليات المتحدة
وبالتالي ارتفع الدين العام الذي بلغ نحو  %40من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2010إلى أن وصل
فيما يقارب  %46في عام .2 2012
ثانيا :طبيعة القطاع الفالحي في تونس :يساهم القطاع الفالحي في تونس بنسبة  %12في الناتج
المحلي ويشغل حوالي  %13,4من اليد العاملة ،تبلغ المساحة الجملية لألراضي  16.4مليون هكتار منها:
 المساحة المحترثة  4,9 :مليون هكتار
 المناطق السقوية  402.000:هكتار
 الحبوب  1,6 :مليون هكتار.
 غابات الزيتون  1,6 :مليون هكتار.
المناطق الفالحية :يوجد في تونس تنوع كبير في المناطق الفالحية بوجود ما ال يقل عن  7مناطق
مناخية ،تقع أغلب الزراعات المطرية والسقوية شمال وشرق البالد ،ومن أبرز منتجات المناطق الشمالية
القوارص ،أساسا في الوطن القبلي ،والخضروات ،فيما ترتكز صناعة الحبوب أساسا في والية باجة ،وتقع
 1نورة العروسي" ،التجربة التونسية في مجال التنمية الصناعية"  ،مداخلة في المؤتمر الثاني عشر لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ،المائدة المستديرة حول
دور الصناعات المعملية في تنويع اقتصاديات البلدان العربية  :التحديات والفرص ،فيينا 4 ،ديسمبر.2007

 2حافظ غانم ،سلمان شيخ" ،على شفا :تجنب االنهيار االقتصادي وتعزيز النمو الشامل في مصر وتونس" ،مركز بروكنجز ،الدوحة ،نوفمبر  ،2013ص .05
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أغلب غابات الزيتون في منطقة الساحل ومناطق جنوب شرقي البالد وتحتضن مناطق شمال ،غرب ووسط
البالد على معظم الثروة الحيوانية ،وتختص مناطق جنوب البالد في إنتاج التمور ( .1أنظر الملحق رقم.)01
األراضي وموارد التربة :المساحة الفالحية الجملية 10 :ماليين هكتار موزعة بين:
 أراض قابلة للحرث 5 :ماليين هكتار؛
 مراع طبيعية 4 :ماليين هكتار؛
 غابات وسباسب 1 :مليون هكتار.
تتوزع األراضي القابلة للحرث والتي تقدر مساحتها ب 5ماليين هكتار حسب طرق استغاللها كاآلتي:
 أشجار مثمرة  2 :مليون هكتار (منها  1.6مليون هكتار زياتين)؛
 زراعات كبرى  2 :مليون هكتار (منها  1.6مليون هكتار حبوب) 2؛
 أراض بور  0.7 :مليون هكتار؛
 زراعات مختلفة  0.3 :مليون هكتار.
يقدر معدل مساحة المستغالت ب10ماليين هكتار ( % 75مساحتها من المستغالت دون 10ماليين
ّ

هكتار):

 471.000 مستغلة خالل سنة 1995بمعدل  11هكتار للمستغلة الواحدة؛
 516.000 مستغلة خالل سنة  2005بمعدل  10.2هكتار للمستغلة الواحدة.
المساحة المجهزة للري  420 :ألف هكتار ،منها  % 75مجهزة بتقنيات االقتصاد في الماء.

" 1الفالحة في تونس" ،على الرابط:
تاريخ اإلطالع ، 2016/10 /14 :على الساعة10:33:

Ar.webmanagercenter.com/mot-clef/

 2الفالحة التونسية ،الجمهورية التونسية  ،و ازرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ،وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية  ،متوفر على الرابط:
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2017-3213-du-24-08-2017-jort-2017-071__2017071032134
تاريخ اإلطالع ، 2016/11/09 :على الساعة13:44 :
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موزعة بين:1
الموارد المائية :المياه القابلة للتعبئة 4.8 :مليار مّ 3
 مياه سطحية 2.7 :مليار م3؛
 مياه جوفية 2.1 :مليار م.3
المياه المعبأة 4.1 :مليار متر مكعب ( )2008موزعة بين:
 مياه سطحية 2.1 :مليار م 3عن طريق  29سد كبير و 222سد جبلي و 810بحيرة جبلية؛
 مياه جوفية2 :مليار م 3عن طريق  4700بئر عميقة و 138ألف بئر سطحية.
موارد الصيد البحري :تمتد السواحل التونسية على 1350كلم؛ يوجد  41ميناء صيد بحري (بمعدل ميناء
كل 30كلم)؛ يتكون أسطول الصيد البحري من أكثر من 10آالف قارب صيد ساحلي نصفها مجهزة
بمحركات؛ 875مركب صيد في األعماق؛ تتكون اليد العاملة في قطاع الصيد البحري من حوالي  60ألف
يقدر اإلنتاج الجملي في قطاع الصيد البحري بحوالي 105.000طن منها:
ناشط؛ ّ
 24.000 طن صيد ساحلي؛
 22.000 طن صيد بالشباك المجرورة؛
 51.000 طن صيد السمك األزرق

 1حسين الرحيلي " ،الفالحة في تونس بين الواقع والطموح"  ،متوفر على الرابط:
http://www.sawt-achaab.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD/
تاريخ اإلطالع ،2016/11/10 :على الساعة21:30 :
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أهم المنتوجات الفالحية:
المنتج

الوحدة

قمح صلب

10طن

قمح لين

//

284

شعير وشيلم

//

750

320

زيتون

//

900

1100

400

تمور

//

190

195

199

قوارص

//

360

330

....

منتجات الصيد البحري

//

118

122

126

3

2012

2013

2014

1240

795

1231

181

282
804

المصدر :مؤشرات إحصائية تونسية نشرية 2015
األول لسنة  2015قد حّقق فائضا بلغ  136مليون
رغم ّ
أن الميزان التجار ّي الغذائي خالل الربع ّ
عامة ،بل
التحسن ال يعود إلى انتعاش القطاع
ولكن هذا
دينار بحسب بالغ و ازرة الفالحةّ ،
الفالحي بصفة ّ
ّ
ّ
اإليجابية رغم أ ّن نسبة العجز ما تزال
مكن من تحقيق هذه النتيجة
إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون وهو ما ّ
ّ

أهمها ديون صغار الفالحين التي
فوق  ،%25وفي نفس الوقت ما يزال هذا القطاع يرزح تحت ّ
عدة مشاكل ّ
تجاوزت  200مليون دينار سنة  2014باإلضافة إلى مشاكل التوزيع واالرتفاع أسعار األسمدة والمحروقات
الفالحية.
األمية
ّ
والتي تمّثل النصيب األكبر من كلفة اإلنتاج وارتفاع نسبة ّ
تطور االستثمار الخاص في الفالحة والصيد البحري سنة 2015
قامت وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية سنة  2015بدراسة  4726ملف عملية استثمار من
صنفي "ب" و "ج" مقابل  4420ملف خالل سنة  ،) %6.9 + ( 2014بلغت االستثمارات الخاصة في
الفالحة والصيد البحري من صنفي "ب" و"ج" المصادق عليها من طرف الوكالة خالل سنة 2015
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 683.5م.د مقابل  622.3م.د خالل سنة  ،)%9.8 + ( 2014تتوزع االستثمارات (م  .د) حسب
األنشطة كما يلي:1
سنة 2015

نسبة التطور%

سنة 2014

األنشطة
األنشطة الفالحية

450,6

453,7

%0,7+

الصيد البحري

37,0

43,0

%16,2 +

تربية األحياء المائية

37,0

32,7

% 13,0-

الخدمات

87,0

113,1

% 30,0+

التحويل األولي المندمج

10,1

41,0

% 306,0 +

أهم التطورات :
 تطورت االستثمارات في قطاع التحويل األولي المندمج حيث بلغت سنة  41.0 ، 2015م.د مقابل
 10.1م.د خالل سنة  2014نتيجة المصادقة على  12عمليات استثمار في نشاط استخراج وتعليب الزيوت
الغذائية بقيمة  23.1م.د و  14عمليات استثمار في نشاط الخزن المبرد للمنتجات الفالحية بقيمة 10.9
م.د .
 تطور االستثمارات في قطاع الصيد البحري بنسبة  % 16.2حيث مرت من  37.0م.د سنة
 2014إلى  43.0م.د خالل سنة 2015

نتيجة لتواصل مجهود تأهيل وحدات الصيد

البحري بواليات بنزرت ونابل والمنستير وصفاقس والمهدية ومدنين.
 تطور االستثمارات في قطاع الخدمات المرتبطة بأنشطة الفالحة والصيد البحري حيث بلغت
االستثمارات المصادق عليها خالل سنة  113.1 ،2015م.د مقابل  87.0م.د سنة  ،2014وقد شمل هذا
التطور باألساس أنشطة خدمات تحضير األرض والجني والحصاد (  )% 4.8 +ونشاط جمع وخزن
الحبوب (  15.5م.د مقابل  7.7م.د خالل سنة ) 2014

في حين استقرت استثمارات مراكز تجميع

الحليب في حدود  16.0م.د.

 1الجمهورية التونسية ،و ازرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري "،تطور االستثمار الخاص في الفالحة والصيد البحري سنة  ،"2015متوفر على الرابط:
http://www.apia.com.tn/ar/33-actualit/326-683-5-millions-dt-d-investissements-agricoles-prives-au-cours-de-l-annee-2015
تاريخ اإلطالع ،2016/11/10 :على الساعة22:22 :
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السياسات الفالحية التونسية بعد 2011

 تطور االستثمارات في نشاط غراسة األشجار المثمرة حيث بلغت االستثمارات المصادق عليها سنة
 153.3 ، 2015م.د مقابل  108.7م .د سنة  2014مسجلة بذلك تطو ار نسبته .1% 41

أهم التراجعات :
 تراجع استثمارات شركات اإلحياء والتنمية الفالحية من  55.8م.د إلى  18.9م.د ويعتبر هذا التراجع
منطقيا نظ ار للمصادقة خالل سنة  2014على أغلب عمليات االستثمار للشركات المتحصلة على األراضي
الدولية ضمن القائمة عدد  34ولتأخر صدور القائمة عدد .35
 تراجع االستثمارات في نشاط تربية الماشية المندمجة حيث بلغت  69.5م.د سنة  2015مقابل
 106.6م.د سنة  2014نتيجة الرتفاع تكاليف اإلنتاج وتجلى هذا بالخصوص في تراجع االستثمار
في مكونة اقتناء المواشي حيث بلغت  20.5م.د سنة  2015مقابل  34.4م.د سنة .2014
 تراجع االستثمارات في نشاط زراعة الخضروات من  42.0م.د سنة  2014إلى  33.0م.د سنة
 2015نتيجة الرتفاع تكاليف اإلنتاج وصعوبة الترويج.2
االقتصادية ،تعود
 /2مشاكل القطاع الفالحي التونسي :كما هو الحال بالنسبة لمختلف القطاعات
ّ

التونسية
مشاكل القطاع الفالحي إلى سلسلة من التراكمات والسياسات التي غيرت المالمح األساسية للفالحة
ّ
ّ
والتي تتمثل باألساس في اآلتي:
الفالحية :التي قاربت  ٪46والتّي تشكل عائقا كبي ار أمام تعامل الفالحين مع التكنولوجيات
األمية
ّ
أوالّ :

التكيف السريع مع تقنيات اإلنتاج
الحديثة للقطاع وما تتطّلبه المنافسة الدولية من قدرة على المواكبة و ّ

الفالحية ،حيث يمثل
الحديثة ،كما يعاني القطاع من معضلة العزوف المت ازيد للشباب عن ممارسة األنشطة
ّ
يفسر التراجع الملحوظ في إيرادات الفالحة على
الفالحون الذين تجاوزوا  60عاما نسبة  ،٪43وهو ما ّ
أن هذا العزوف المتواصل
مستوى الناتج اإلجمالي .وتحيلنا هذه النقطة إلى مسألة في غاية
األهمية ،إذ ّ
ّ

 1المرجع نفسه.
 2المرجع نفسه.
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نرميان بطيب

الجهوي وغياب
الداخلية يعود باألساس للتفاوت
للشباب عن العمل في القطاع الفالحي وتفاقم ظاهرة الهجرة
ّ
ّ
ّ
يجيا إلى
التنمية العادلة في المناطق
الداخلية حيث ّ
تحولت تدر ّ
تتركز أخصب وأكبر المساحات الزر ّ
ّ
اعية والتي ّ
تبين تأثيرها المباشر على القطاع الفالحي الذي صار يشكو من نقص اليد العاملة
مناطق منّفرة ،وهي مشكلة ّ
ّ
على المستوى الكمي والنوعي.1
ّ
ّ

مردودية القطاع الفالحي :بالنسبة للفالّحين ومالّك األراضي وهو ما انعكس على حجم
ثانيا :تراجع
ّ
ّ
عامة .فالتكاليف المرتبطة بالفالحة تشهد ومنذ سنوات ارتفاعا متواصال ،إذ ازدادت تكلفة اليد
اإلنتاج بصفة ّ
الفالحية وخصوصا المحروقات التي ارتفعت أسعارها بشكل متسارع منذ سنة
العاملة واألسمدة والتجهيزات
ّ

أن استهالك المحروقات يمّثل %60
األهم في تكلفة اإلنتاج
تحتل النصيب
 ،2011وهي التي
الفالحي ،إذ ّ
ّ
ّ
ّ
من كلفة اإلنتاج الزراعي و %70في مجال الصيد البحري ،وبفعل هذه الزيادات ،يجبر الفالحون على الرفع
في أسعار البيع لتغطية تكاليف اإلنتاج اإلضافية التي تقّلص من هامش الربح وتدفع الفالحين إلى التفكير
التونسية أال
انجر عنه مشكلة أخرى في سلسلة مشاكل الفالحة
ّ
في مستقبل نشاطهم ومدى مردوديته ،وهو ما ّ
تضخم ديون الفالّحين والتي تجاوزت بحسب اتّحاد الفالحين ال ـ 200مليون دينار تونسي ،رقم يعكس
وهي
ّ

االقتصادية الراهنة
الوضعية
ظل
مدى الخطر الذي ّ
ّ
ّ
يتهدد القطاع المنتكس أصال ،فهذه الديون الضخمة وفي ّ
مردودية هذا النشاط وطبيعة النسيج القطاعي الذي يغلب عليه صغار الفالّحين بنسبة تتجاوز ال ـ ـ80
وتراجع
ّ
ّ
كافية إن لم نقل دون جدوى.2
 ،%تبدو الحلول الجز ّئية و
الموضعية غير ّ
ّ

ثالثا :على صعيد التسويق والبيع :تبرز مشكلة حجم السوق
ومحدودية الولوج إلى األسواق
المحلية
ّ
ّ
نمو اإلنتاج الفالحي ،فالسوق
التونسية سوق محدودة على صعيد االستهالك
الخارجية كمعضلة
ّ
ّ
ّ
حقيقية أمام ّ
ّ
يتمكنوا من ضبط سياسة
الفردي ،ولكن القائمين على القطاع
نظ ار للحجم الديموغرافي والدخل
الفالحي لم ّ
ّ
ّ
التونسية منحصرة في
الخارجية ،إذ ظّلت الصادرات
ناجعة لتجاوز هذه المشكلة عبر اكتساح األسواق
ّ
ّ
 1محمد سميح الباجي عكاز" ،مشاكل القطاع الفالحي ورهان األمن الغذائي" ،متوفر على الرابط:
https://nawaat.org/portail/2014/02/17/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86تاريخ اإلطالع ، 2017/10 /14 :على %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0/
الساعة19:39 :

 2المرجع نفسه.
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نرميان بطيب

بأي حال من األحوال أن تغطي عجز المبادالت
المنتوجات الخام ذات
ّ
المردودية المنخفضة والتي ال يمكنها ّ
ّ
الغذائية في تونس ،التي ال يتجاوز نصيبها
التحويلية
الغذائية ،ويعود ذلك إلى تواضع الصناعات
التجارّية
ّ
ّ
ّ
الغذائية ،لتشمل
للمواد
ّ
 % 3,2من الناتج اإلجمالي الخام سنة  ،2008فالفالحة تتجاوز مرحلة اإلنتاج الخام ّ
أهمية كبرى في دعم اقتصاديات الدول لما تحّققه من تكامل مع
الصناعات
التحويلية التّي تعتبر اليوم ذات ّ
ّ
القطاع الزراعي باإلضافة إلى أهميته على الصعيد االستراتيجي واألمن الغذائي ومساهمته في تحقيق االكتفاء
الذاتي للدول ،ولهذا يعتبر قطاع الصناعات الغذائية عنص ار داعما ومحف از لتطوير القطاع الزراعي وركنا
أساسيا في تحقيق األمن الغذائي واالستقرار االقتصادي وزيادة اإلنتاج المحلي على حساب الواردات .كما أن
وجود قطاع صناعي تحولي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغييرات كبيرة في البنيان االجتماعي والثقافي
ّ
1
التنموي
اعية .
و
االقتصادي في المناطق الزر ّ
ّ
ّ
 /3آليات تفعيل برامج السياسة الفالحية التونسية :تبلورت السياسة الفالحية حول تطوير قطاع
تحويل المنتجات الفالحية بتوسيع مجاالته وتنويعها وتطوير طاقات الخزن والنقل الضرورية واعتماد أساليب
تتالءم مع خصائص اإلنتاج وتحافظ على جودته وتحسن نوعيته ،2وبعد أحداث  2011بادرت الحكومة
بإصالحات جوهرية في المنظومة المالية وإرساء الحوكمة الرشيدة  ... 3وغيرها من اإلجراءات كأن قامت بـ:
 تطوير منظومة التأمين الفالحي ووضع صيغة دائمة لجبر األضرار الفالحية ،تساهم خاصة في
الرفع من نسبة انخراط الفالحين وتطوير القطاع وتأمين حد أدنى من المداخيل عند حصول كوارث طبيعية .
 معالجة المديونية الفالحية وإيجاد حلول جذرية خاصة بالنسبة للفئات التي تفوق ديونها  5000دينار
 الشروع في التعداد العام للفالحة والذي يهدف الى تطوير المنظومات اإلحصائية الفالحية وتوفير
كافة المعطيات الضرورية حول هيكلية المستغالت الفالحية وتركيبة القطاع والثروة الحيوانية والتشغيل وطرق
الري و مدخالت اإلنتاج.

 1المرجع نفسه.

 2الجمهورية التونسية ،و ازرة التنمية والتعاون الدولي ،المخطط الحادي عشر للتنمية  ،2011 – 2007المجلد األول ،تونس ،جويلية  ،2007ص .227
 3معز العبيدي" ،تحديات تمويل االقتصاد التونسي في خضم االنتقال الديمقراطي" ،مجلة التنمية والسياسات االقتصادية( ،عدد خاص اقتصاديات الربيع العربي)،
المجلد ،15 :العدد األول ،2013 ،ص .333
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السياسات الفالحية التونسية بعد 2011

 تفعيل نتائج االستشارة الوطنية لتطوير أداء األراضي الدولية الفالحية لضمان حسن استغاللها
والمحافظة عليها وتطويرها.
 الشروع في تجسيم التوجهات التي أفرزتها الدراسة المتعلقة بتطوير أداء الديون لألراضي الدولية
لالرتقاء بالمردودية وتطوير المركبات الفالحية التابعة له.
 مراجعة اإلطار القانوني للشركات التعاونية للخدمات الفالحية ومنظومة التشجيعات والتمويل
واإلحاطة والمتابعة والتكوين للرفع في نسبة انخراط الفالحين والبحارة فيها.
 الشروع في إحداث مناطق نموذجية مختصة في الفالحة البيولوجية بمعتمدايات كسرى ،وماجا بن
عباس وخروة والهوارية وسجنان.
 مواصلة مشروع تحسين التصرف في مياه الواحات 7500هكتار بواليات قابس وتوزر وقبلي.
 مواصلة مشروع إحداث المنطقة السقوية حول سد سراط  4500هكتار
 االنطالق في انجاز مشروع تعصير المنطقة السقوية بسيدي ثابت من والية أريانة 5000هكتار
والمرحلة الثانية من مشروع تعصير المنطقة السقوية للحوض السفلي لوادي مجردة من والية منوبة
2800هكتار
 إحداث حوالي  630هكتار من المناطق السقوية الصغرى وتهيئة حوالي  4700هكتار أخرى
 مواصلة تحسين أداء المناطق السقوية وتهيئة وتعبيد  100كلم من المسالك الفالحية لتسهيل عملية
االستغالل ونقل المنتوجات الفالحية وانجاز أشغال التطهير والصرف على مساحة  2300هكتار.1

 /4فاعلية جهات غير الرسمية في دعم السياسة الفالحية بتونس :
أوال :دور المواطن" :تثمين الجهود" :تعتبر عملية تعبئة المواطنين بصفة فردية أو جماعية للمشاركة في
حماية البيئة من العناصر األساسية لإلستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في إطارها العام ،وعلى هذا األساس
يتواصل العمل على تعزيز التوعية البيئية ومنه الحفاظ على المنتوج الفالحي

فترسيخ ثقافة التنمية

المستدامة.
 1الجمهورية التونسية ،و ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  ،الميزان االقتصادي لسنة ( 2016مشروع ) ،أكتوبر  ، 2015ص ص .32 ،31
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إن القدرة التنافسية للفالحة التونسية مصدرها اإلمكانيات الزراعية المتوفرة من جهة وذكاء اإلنسان من
جهة أخرى وحيث أن التراكم الحضاري المكتسب من آالف السنين جعل الفالحين قادرين على التحكم في
التقنيات الفالحية للمناطق الشبه الجافة مثمنين بذلك خصوصيات المناخ الطبيعي إلنتاج المواد الفالحية
المعروفة تقليديا ولمنتجات ذات قيمة تجارية عالية أدخلت حديثا مثل بعض منتجات البحر والمنتجات
الغذائية البيولوجية والخضر...الخ.
ثانيا :مساهمة المجتمع المدني" :ديناميكية النشاط"  :أولت الدولة التونسية النسيج المنظماتي
والجمعياتي عموما مكانة مهمة في مشروعها الحضاري باعتباره رافدا متمي از من روافد العمل الوطني ،
وشكال من أشكال التحفيز على المبادرة والتطوع والمساهمة في التغيير الحضاري والسياسي الذي تشهده
البالد ،1فطورت القوانين ألعمال منظمات المجتمع المدني واتخذت العديد من اإلجراءات تشجيعا لها
ولمبادراتها الحثيثة الرامية الى النهوض بالتنمية الوطنية الشاملة.
تمثل منظمات المجتمع المدني حلقة الوصل بين األعضاء الفالحين  ،وبين الجهات الحكومية المسؤولة،
حيث تشكل ركائز أساسية لدعم مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألفراد ،من خالل تقديم الخدمات
ودعم برامج اإلرشاد والتدريب والدفاع عن حقوق القطاع وحماية مصالح األفراد في حاالت فرض الضرائب
ورسوم اإلنتاج ،التعويضات ،سياسات التسويق ،تسعيرة المنتجات والحصول على التسهيالت المصرفية
وغيرها من الخدمات ...الخ ، 2كما وتتمثل في المشاركة في وضع برامج التنمية الفالحية واالهتمام بالقطاع
الفالحي على المستوى المحلي والجهوي واإلقليمي والوطني ،وانجاز مشاريع جمع و رسكلة الفضالت المنزلية
وبرامج ترشيد استهالك الماء والتحكم في استعمال الطاقة ،3ومن بين التجارب الجمعوية الناجحة نذكر على
سبيل المثال ال الحصر:
 الشركة التعاونية للخدمات الفالحية " الهدى" بوالية المهدية.
 1لمياء الباللي  "،التجربة التونسية في مجال منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الفالحة والصيد البحري" ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ورشة عمل حول:
دور منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع األعمال الزراعية في الوطن العربي  ،مصر  12/10جوان  ،2008ص .115

 2علي أدهم الطاهر "،دور منظمات المجتمع المدني في اإلرشاد ونقل التقانة" ،متوفر على الرابط:

اإلطالع ، 2017/10 /14 :على الساعة13:35 :

تاريخhttp://extension.sudanagri.net/posts/378149

 3الجمهورية التونسية  ،التقرير الوطني لتقييم مستوى تنفيذ الجمهورية التونسية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  ، 20+جوان  ،2013ص .188
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 الشركة التعاونية للخدمات الفالحية " السعادة" بطبلبة.
 مجمع مربي األغنام الحلوب sicilo sarde

 المجمع المهني المشترك للخضر والغالل
 المجمع المهني للحوم واأللبان
 المجمع المهني المشترك للدواجن واألرانب
 مجمع التنمية الفالحية النسائي "أميرة النصارين" بوالية منوبة.
 مجمع التنمية الفالحية النسائي "وادي الصبايحية".
 مراكز تجميع الحليب.
 /5تحديات النهوض بقطاع الفالحة بتونس :كان للخيارات االقتصادية المعتمدة بتونس خالل
العشريات الماضية ،أ ثرها السلبي على المحيط وعلى الموارد الطبيعية حيث بلغت كلفة التدهور البيئي قرابة
 %2.7من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويرجع ذلك باألساس الى أنماط اإلنتاج واالستهالك المتبعة المستهلك
للطاقة وللماء والى التوسع العمراني المفرط والعشوائي حيث تم استهالك  3000هكتار من األراضي سنة
 2013مقابل  300هكتار في الستينات .1
كما عرفت الموارد الطبيعية خالل الفترة األخيرة ضغوطات كبرى أصبحت تهدد ديمومتها ،رافقها انتشار
الفضالت بأنواعها وإتالف جزء هام من الغطاء النباتي الغابي ،وتدهور نوعية التربة جراء االنجراف
والتصحر واستنزاف المائدة المائية التي فاقت نسبة استغاللها %140في بعض المناطق  ،ففي هذا المجال
بالذات تصنف تونس من أكثر البلدان فق ار في الحوض الجنوبي للبحر األبيض المتوسط حيث تقدر كميات
المياه المتاحة للفرد الواحد بـ ـ 470م 3في السنة مقابل 1000م 3كحد أدنى على مستوى عالمي ،2ويمكن
تحديد أهم الصعوبات والتحديات أمام السياسة الفالحية بتونس في النقاط التالية:

 1لمياء الباللي ،مرجع سابق ،ص .124
 2المرجع نفسه.
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 الفيضانات المتكررة على حوض وادي جردة؛ التي أحدثت أض ار ار كبيرة للسكان قرب الحوض
والتأثير سلبا على مردودية األراضي الزراعية ( تغدق بأكثر من  10000هكتار سنويا من األراضي الزراعية
ما يفوق استغاللها.
 استغالل مفرط للمياه الجوفية وتدني نوعيتها في بعض المناطق الداخلية والساحلية ( نسبة استغالل
المائدات الجوفية قليلة العمق تفوق  %105من طاقة الكمية المتجددة سنويا.1
وحسب دراسة للبنك العالمي يتوقع في حدود سنة :2050
 تراجع الموارد المائية المتجددة بنسبة %20من جراء التغييرات المناخية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
 تراجع معدل حصة الفرد الواحد من المياه في السنة الى اقل من النصف_ تونس حاليا 480م 3وفي
حدود سنة  2025ستصيح 345م.3
 تدني جودة المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها.2
 عدم إدماج سكان الغابات ( ما يقارب  1مليون ساكن) في التهيئة المندمجة للغابات لتحسن مستوى
عيشهم وتوعيتهم للحفاظ على المنظومات الغابية.
 تفاقم ظاهرة التصحر واالنجراف بسرعة فاقت االنجازات المحدثة للحد منها مما اثر سلبا على
مردودية األراضي الزراعية.
 ارتفاع مساحة األراضي الكثيرة الحساسية لظاهرة التصحر لتبلغ  %53من المساحة اإلجمالية و
 % 40متوسطة الحساسية جراء عوامل االنجراف المائي والهوائي وملوحة األراضي  ،باإلضافة الى ان نسبة
تقلص الراضي الزراعية يفوق  10آالف هكتار سنويا.3
 شاسعة المراعي االشتراكية التي تبلغ مساحتها  2.5مليون هكتار مما يعوق حسن التصرف فيها
واستغاللها.1
 1الجمهورية التونسية  ،و ازرة التنمية الجهوية والتخطيط ،إشكاليات التنمية ،ص .56
 2الحبيب الهاللي "،التجربة التونسية في مجال إدارة ندرة المياه" ،بيروت  25/24جوان  ،2013ص .17
 3المرجع نفسه  ،ص .57
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يشار إلى أن مخزون السدود التونسية ( 35سدا) حاليا يقدر بـ 761مليون متر مكعب أي أنه تراجع
بـ 452مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل خالل السنوات الثالث الماضية.

خالصة واستنتاجات:
يشكل القطاع الفالحي ركيزة تنموية بديلة خصوصا في االقتصاديات التي تعتمد على النفط بشكل شبه
كامل ،ويمثل القطاع الفالحي ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الوطني التونسي وذلك من خالل مساهمته
الفعالة في تحقيق األمن الغذائي وباعتباره النشاط الرئيسي في العديد من المناطق بالبالد ،كما يسمح القطاع
الفالحي بجميع مقدراته وتنوع مجاالته من تثبيت أسس اقتصاد متنوع واختراق أسواق إقليمية ودولية جديدة
عبر ما يسطر من سياسات وخطط وبرامج في هذا الشأن ،لكن تذبذب الموارد المائية بات يهدد الفالحة في
تونس ويقيد من فرص تطويرها ،بالرغم من السعي الحثيث إليجاد سبل النهوض بهذا القطاع.
إن إيقان المسؤولين بأهمية القطاع الفالحي وضرورة تمكينه من تحقيق االستدامة التنموية لالقتصاد
الوطني لهو تحدي ورهان كبير ومستمر ،في ظل السعي إليجاد بدائل تنموية قطاعية ،لذا بات من المهم
التأكيد على دعم مضامين السياسات الفالحية بكل ممكناتها ،وتفعيل برامجها ضمن أسبقيات السياسة العامة
للدولة نظ ار للمقدرات التي تملكها الدولة التونسية في هذا المجال ،إضافة إلى متطلبات الساعة من ضروريات
النهوض ب قطاع الفالحة ،بالموازاة مع المرحلة الراهنة التي تشهدها تونس من تقلبات وتضارب في مجريات
األوضاع السياسية واالجتماعية.

 1نسرين رمضاني" ،اللولبيات تتحكم في اإلنتاج الزراعي في تونس"، ،صحيفة العرب ،العدد ، 2016/10/15 ،10425 :ص  ،4متوفر على الرابط:
تاريخ اإلطالع  ،2017/04/16:على الساعة 11:35
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الملحق رقم : )01( :خريطة اإلنتاج الفالحي في المجال التونسي
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المراجع:
أوال :المقاالت:
 /1الحبيب الهاللي "،التجربة التونسية في مجال إدارة ندرة المياه" ،بيروت 25/24 ،جوان .2013
 /2حافظ غانم ،سلمان شيخ" ،على شفا :تجنب االنهيار االقتصادي وتعزيز النمو الشامل في مصر
وتونس" ،مركز بروكنجز ،الدوحة ،نوفمبر .2013
 /3معز العبيدي" ،تحديات تمويل االقتصاد التونسي في خضم االنتقال الديمقراطي" ،مجلة التنمية
والسياسات االقتصادية( ،عدد خاص اقتصاديات الربيع العربي) ،المجلد ،15 :العدد األول.2013 ،
ثانيا :التقارير والمداخالت:
 /1الجمهورية التونسية ،و ازرة التنمية والتعاون الدولي ،المخطط الحادي عشر للتنمية – 2007
 ،2011المجلد األول ،تونس ،جويلية .2007
 /2الجمهورية التونسية ،التقرير الوطني لتقييم مستوى تنفيذ الجمهورية التونسية لبرنامج عمل المؤتمر
الدولي للسكان والتنمية  ، 20+جوان .2013
 /3الجمهورية التونسية ،و ازرة التنمية الجهوية والتخطيط ،إشكاليات التنمية.
 /4الجمهورية التونسية ،و ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ،الميزان االقتصادي لسنة 2016
(مشروع ) ،أكتوبر .2015
 /5لمياء الباللي "،التجربة التونسية في مجال منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الفالحة
والصيد البحري" ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ورشة عمل حول :دور منظمات المجتمع المدني العاملة
في قطاع األعمال الزراعية في الوطن العربي ،مصر  12/10جوان .2008
 /6نورة العروسي" ،التجربة التونسية في مجال التنمية الصناعية" ،مداخلة في المؤتمر الثاني عشر
لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،المائدة المستديرة حول "دور الصناعات المعملية في تنويع
اقتصاديات البلدان العربية :التحديات والفرص" ،فيينا 4 ،ديسمبر.2007
ثالثا :المواقع اإللكترونية:
مجلة العلوم السياسية والقانون
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" /1الفالحة في تونس" ،على الرابط:
تاريخ اإلطالع ، 2016/10 /14 :على الساعة10:33:

Ar.webmanagercenter.com/mot-clef/

" /2الفالحة التونسية" ،الجمهورية التونسية ،و ازرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ،وكالة
النهوض باالستثمارات الفالحية ،متوفر على الرابط:
http://www.legislation.tn/detailtexte/Arr%C3%AAt%C3%A9-num-2017-3213-du-24-08-2017-

تاريخ اإلطالع ، 2016/11/09 :على الساعة13:44 :

jort-2017-071__2017071032134

 /3حسين الرحيلي " ،الفالحة في تونس بين الواقع والطموح"  ،متوفر على الرابط:
http://www.sawtachaab.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD/

تاريخ اإلطالع ،2016/11/10 :على الساعة21:30 :
 /4الجمهورية التونسية ،و ازرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري "،تطور االستثمار الخاص في
الفالحة والصيد البحري سنة  ،"2015متوفر على الرابط:
http://www.apia.com.tn/ar/33-actualit/326-683-5-millions-dt-d-investissements-agricoles-privesاإلطالع ،2016/11/10 :على الساعة 22:22 :تاريخau-cours-de-l-annee-2015

 /5محمد سميح الباجي عكاز" ،مشاكل القطاع الفالحي ورهان األمن الغذائي" ،متوفر على الرابط:
https://nawaat.org/portail/2014/02/17/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0/

تاريخ اإلطالع ، 2017/10 /14 :على الساعة19:39 :
 /6علي أدهم الطاهر "،دور منظمات المجتمع المدني في اإلرشاد ونقل التقانة" ،متوفر على الرابط:
اإلطالع ، 2017/10 /14 :على الساعة 13:35 :تاريخhttp://extension.sudanagri.net/posts/378149
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 /7نسرين رمضاني" ،اللولبيات تتحكم في اإلنتاج الزراعي في تونس" ،صحيفة العرب ،العدد،10425 :
 2016/10/15متوفر على الرابط:
تاريخ اإلطالع  ،2017/04/16:على الساعة 11:35
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الصراع الطائفي (السين ـ الشيعي) ـ مقارابت إدارة الصراع وحله _ العراق منوذجا_
The sectarian conflict (Sunni-Shiite) approaches to conflict management and resolution
Iraq model

بوزريدة ضاوية
جامعة قسنطينة  /-3-الجزائر
dhaouiasp@gmail.com
ملخص:
منهما

حتاول الورقة البحثية أن تتناول الصراع السين الشيعي من زاوية املعطى الثقايف احلضاري اجلامع بني كل من "السنة والشيعة" على اعتبار أن كال

ينتمي للدائرة احلضارية والثقافية ذاهتا بوجه عام
والورقة البحثية توجه الصراع توجيها إجيابيا مبا يؤول ضمن سياق التنافس البناء املؤدي إىل التعاون ،وهي ابلتايل تقدم خمتلف األطر واحملددات من وجهة
نظرية ،ميكن أن تسهم يف صياغة مقاربة للتعايش السلمي وحتقيق نوع من املواءمة واالندماج يف اجملتمعات الطائفية (املسلمة) حتديدا.
وعليه ،تصاغ إشكالية الورقة البحثية يف أهم حمددات مقارابت إدارة الصراع السين ،الشيعي وحله يف ظل املتغريات اآلنية
الكلمات املفتاحية  :الصراع ،الصراع الطائفي ،إدارة الصراع ،السنة والشيعة ،العراق.
Abstract:

The paper attempts to address the Sunni-Shiite conflict from a cultural – Civilization Which
combines both "Sunnis and Shiites" as both belong to the same cultural civilization circle In
general, and the research paper Directed The conflict is a positive direction in the context of
constructive competition leading to cooperation. It therefore offers different frameworks and
determinants from a theoretical point of view, which can contribute to the formulation of an
approach to peaceful coexistence and to a certain degree of harmonization and integration into
sectarian communities.
Therefore, the problem of the paper is formulated in the most important determinants of the
approaches to managing and resolving the Sunni-Shiite conflict in light of the immediate
)changes that are taking place between some Sunni countries (North Africa / Turkey
Keywords: Conflict, The sectarian conflict, Conflict management, Sunnis and Shiites, Iraq

مقدمة :
الصراع ظاهرة إنسانية تنشأ عن تعارض المصالح أو رغبة طرفين أو أكثر في القيام بأعمال
متعارضة فيما بينها ،وذلك هو المنطق البسيط ،للصراع الذي ال يتم حله إال بمجموعة متناسقة من

التدابير والقواعد ،وهذه القواعد متشابهة بالنسبة لكل حاالت الصراع وإن تعددت المستويات المختلفة ،وهو

ما يسمح بالحديث عن نظرية إلدارة الصراعات من اجتماعية لدولية ،مع تميز كل مستوى ببعض
الخصائص الفرعية المميزة المقترنة بالمجال وحدوده وطبيعة تفاعالته وأطرافه.
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بوزريدة ضاوية

والصراع السني ـ الشيعي ال يخرج عن السياق أعاله ،إذ هو بطريقة ما يعبر عن تعارض في مصالح
األطراف المتصارعة ،أو في القيام بأعمال متعارضة مع رغبة الطرف اآلخر.

ويعود هذا الصراع إلى أسباب تاريخية ،تتمحور في أساسها على بعد (ديني ،عقدي ومذهبي) ،وترتبت

عنه عدد من المخرجات السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل الدولة الواحدة التي تحوي ضمن
حدودها االقليمية كال "الطائفتين" ،لتمتد تلك اآلثار حدود الدولة لتكتسب بعدا اقليميا نتيجة تدخل أطراف

أخرى في الصراع.
أهمية الموضوع:

 1ـ الصراع السني ـ الشيعي هو تعبير عن ما يمكن تسميته بالصراع "الطائفي" ،والبحث في هذا النوع من
الصراع هو محاولة للوقوف على مدلوالت "الفكر الطائفي" السيما في ظل ما يعرف بثورات الربيع العربي.

 2ـ ضرورة فهم طبيعة هذا الصراع وماآالته لجيل الحالي ،عمال على إيجاد مقاربات تكون محل اهتمام
الباحثين والدارسين اليج اد نوع من "اإلدارة الفاعلة " التي تجتمع الطرفين في سياق "الدولة الوطتية" وعلى

المستوى االقليمي في إطار "التعاون" وقبول اآلخر في سياق الحوار والتعايش السلمي.

إشكالية البحث:

تقدم دراسات السالم عددا من المقاربات إلدارة النزاعات والصراعات ،وعبر عقود طويلة في التأسيس لهذا

الحقل المعرفي ،ظهرت عدة مقاربات حاولت تقديم أطر نظرية في سيق مفهوم اإلدارة بمعنى التسوية،
وهو المفهوم السائد قبل الحرب الباردة ،واإلدارة بمعنى الحل  ،وهو المفهوم السائد بعد نهاية الحرب

الباردة وما صحب ذلك من مقاهيم أخرى كتحويل الصراع.

وعليه :ما هي األطر التحليلية إلدارة الصراع السني الشيعي.

ـ لماذا اكتسب الصراع السني الشيعي صفة الصراع؟
ما هي أطرافه الفاعلة ؟

ما هي أسبابه؟

إلى اي مدى يمكن لمقاربات إدارة الصراع (حل وتسوية ) مقاربات صالحة لتحليل الصراع السني الشيعي؟
هل يمكن للمعطى الثقافي أن يقدم مقاربة بديلة إلدارة الصراع السني ـ الشيعي.

فرضيات البحث:

ـ الصراع الطائفي هو صراع إجتماعي مزمن اليصل إلى حل .

ـ إدارة الصراع الطائفي من المنظور التقليدي للصراع أي إحتواء الصراع دون الوصول لحل نهائي .
مناهج البحث:

يعتبر منهج "دراسة حالة" ،هو المنهج المناسب لتحليل الصراع السني ـ الشيعي ،على اعتبار انه منهج

وصفي .

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

369

بوزريدة ضاوية

الصراع الطائفي (السين ـ الشيعي) ـ مقارابت إدارة الصراع وحله _ العراق منوذجا

كما يستعين البحث بالمنهج التاريخي لإلفادة في بيان خلفية الصراع وأسبابه الكامنة والظاهرة
وسوف نتناول الموضوع وفق ثالث محاور ،نتطرق إلى تحديد المفاهيم ومصطلحات البحث ،ثم تحليل
الصراع الطائفي في العراق وفق نموذج خارطة النزاع التي تتناول ثالث نقاط أساسية وهي ،الفواعل أو
أطراف الصراع المباشرة وغير مباشرة ثم تحليل العالقة بين هذه األطراف وكيف تؤثر في الصراع وأخي ار
دراسة األسباب الكامنة وراء حدوث الصراع الطائفي ،ثم تطبيق نموذج غالسل إلدارة الصراع على الصراع
الطائفي في العراق أي تناول الصراع من المرحلة الخالف وصوال إلى مرحلة المواجهة والعنف مع ذكر
أساليب معالجة هذا الصراع وأخي ار الوصول إلى تسوية الصراع أو تحويل الصراع و ليس حله نهائيا وفقا
أن النزاعات الطائفية متأزمة التصل إلى الحل النهائي .

المحور األول :اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة
أوال :مفهوم الصراع الطائفي
 - 1تعريف الصراع
لقد قدم ابن منظور تميي از بين الصراع والنزاع ،في معجمه "لسان العرب" ،إذ يرى بأن التنازع هو
التخاصم ونزاع القوم هو خصامهم ،أما الصراع والمصارعة فيدالن على المجابهة الحادة ،حيث على واحد أن
يصرع اآلخر ،1و يستخدم مصطلح الصراع لإلشارة ،إلى وضع تكون فيه مجموعة من األفراد منخرطة في
تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة ،ألن كال من هذه المجموعات يسعى لتحقيق أهداف
متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلك.2
يعرفه إسماعيل صبري مقلد بأنه ":نضال مرتبط بالقيم ،يؤدي في الغالب إلى إلحاق الضرر المادي أو
المعنوي باآلخرين".

3

 : 1فتيحة فرقاين ،الصراع األمريكي الروسي حول منطقة جنوب القوقاز دراسة حالة جورجيا  ،مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية  ،اجلزائر،
 ، 2010ص .15
 : 2جيمس دوريت ،روبرت ابلستغراف ،النظرايت املتضارية يف العالقات الدولية ،ترمجة وليد عبد احلي ،الكويت
 ، 1985 ،ص .140

 ،مكتبة شركة كاظمة  ،د .ط

 : 3إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظرايت ،الكويت ،منشورات ذات السالسل ،ط  ،1985 ، 4ص
.213
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يعرف لويس كوسر الصراع بأنه":تنافس على القيم وعلى القوة و الموارد يكون الهدف فيه بين المتنافسين
هو تحييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم".1
وعرفه جون بورتن بأنه :ذلك التناقض بين مجموعة قيم ومدركات أطراف متعددة. 2
إذا عرفنا الصراع من الناحية اإلجرائية ،نجد أنه تناقض اإلرادات الوطنية والقومية ،أو هو تناقض
اإلرادات الكبرى المتعلقة بأهداف الدول وإمكانياتها واستراتيجياتها البعيدة ،مما يؤدي إلى تعارض األهداف
والمواقف ويؤدي في التحليل األخير إلى اتخاذ ق اررات وانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق ،لذلك
تتجه األطراف غالبا إلى إدارة الصراع بدل تسويته بسبب تعدد المسائل المتعارض بشأنها .
عند المقارنة بين الصراع و النزاع الدولي ،فإننا نتوصل إلى أن الصراع بأنه التعارض في المصالح ،في
حين أن النزاع هو التعارض في الحقوق القانونية ،كما أن أساليب التعامل مع كل موقف تختلف فقد يجري
إحتواء الصراع بمعنى اإلحاطة به والسيطرة عليه وحصره ومنع إنتشاره ،أما النزاع فقد تتم تسويته بمعنى
التوصل إلى حلول قانونية وسياسية.
مستويات حدوث ظاهرة الصراع:

بغية قهم طبيعة الظاهرة الصراعية وحدودها ،فإن ذلك يتطلب تحليلها وتحديد المستويات التي

تحدث عندها بغية فهم الظاهرة المعقدة ،وهذه الظاهرة تحدث على ثالثة مستويات تحليلية (الفرد والدولة

والنظام الدولي).

ينصب مستوى التحليل األول على األبعاد الفردية للشخصية البشرية وتأثيرها على مسار الظاهرة

الصراعية ،في حين يتعلق المستوى التحليلي الثاني بالدولة التي كانت وال تزال المحور األساسي في
السياسة الدولية ،حيث يشكل التنافس في المصالح واألهداف ،والتفاوت في القدرات دو ار تقريريا في سلوك

الدول التصارعي ،ويعد هذا المستوى مهما كمقترب لدراسة ظاهرة الصراع الدولي ،فهو بمثابة حصيلة
للمستوى التحليلي األول المتمثل باألفراد في حين المستوى الثالث المتمثل بالنظام الدولي ال يعدو كونه
انعكاس لسلوكيات وإرادات الدول.

أما مستوى التحليل الثالث ،فيعني بالنظام الدولي باعتباره الوسط الذي تتفاعل فيه الوحدات وما تفرزه
عملية التفاعل هذه من أنماط سلوكية قد تكون متقاطعة ومتعارضة .3

 -2تعريف الطائفية
 : 1جيمس دوريت  ،روبرت ابلستغراف  ،مرجع سابق  ،ص .140
:John Burton, World Society, Combridge, University Press, London, 1971

 : 3خالد املعيين ،الصراع الدويل بعد احلرب الباردة ،ط( ،1دمشق :دار كيوان ،)2009 ،ص17
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تعرف الطائفية على أنها ":العملية التي تسيس من خاللها أنماط الهوية العرقية" 1.ترتبط الطائفية
بالمعتقدات الدينية ،أين يكون الفرد منتميا إلى فئة دينية معينة ،مما يجعله يختلف عن أفراد آخرين ينتمون إلى
فئات دينية اخرى .كما أن اإلنتماء إلى جماعة دينية قد يكون على شكل هرمي ،بحيث يكون الفرد منتميا إلى
جماعة دينية تشكل جزءا من جماعة أخرى أكبر منها كالمذهب من الطائفة.
 -3تعريف الصراع الطائفي  :لقد وجدنا أن هناك تاريخا طويال و مؤلما من الصراع ذو البعد الطائفي،
وهذا الصراع إمتد زمانيا منذ مراحل مبكرة من تاريخ أمتنا وهو مستمر إلى اآلن ،ومن حيث اإلطار المكاني
فلقد مس الصراع الطائفي معظم األقطار العربية ونخص بالذكر أرض العراق ،فهو صراعى ألنه يتجاوز حدود
اإلختالف العقدي أو الفكري المبرر أحيانا في ظل تنوع مواهب الناس وإستعداداتهم وإختالف مشاريعهم
وقناعاتهم ،أيضا إتخذ طابعا عنيفا و دمويا وهو صراع ألن تداعياته وآثاره كانت والزالت تغذي عوامل الشرخ
واإلنقسام في األمة.

2

ثانيا  :مفهوم إدارة الصراع
 -1تعريف إدارة النزاع وعالقته ببعض المفاهيم
إدارة الصراعات  /النزاعات هي المسلك المختار من بين مجموعة من المسالك الذي يقصد منه تحقيق

مكاسب أو تقليل الخسائر وذلك حسب التصور واألهداف المخطط لها ,فهو علم يحاول فهم مشاكل الحاضر

في صلتها بالماضي صلتها بالمستقبل فهو مصطلح يقوم بوظيفة إدارة النزاع ))Conflict Management
ويطابق إلى حد ما مصطلح ) (Conflict regulationويستخدم كمصطلح نوعي ليغضي بصفة شاملة

المنظور اإليجابي للتعامل النزاع من حيث التخفيف منه واحتوائه.

تعريف بلوم فيلد  Bloomfieldالمقصود بإدارة النزاع هو":التعاطي اإليجابي مع االختالف والتعددية

واالهتمام بواقعية أكثر في النزاع ومن بينها وضع حد للعنف المباشر عن طريق وقف إطالق النار،حتى يمكن
الوصول إلى اتفاق سياسي يتم صياغته وفق نموذج المباريات المبنية على الفاعل العقالني".

 : 1حممد أمحد عبد الغفار ،فض النزاعات يف الفكر واملمارسة الغربية ،اجلزائر :دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1ج، 2003 ،1ص 238
 : 2عمار املشهداين ،الصراع الطائفي يف العراق جذوره التارخيية وأبعاده القدمية و املعاصرة ،موقع برهان شبكة األلوكة . 2013/7/7 ،
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تعريف سنايدر":إدارة النزاع مبني على ممارسة التحكم بواسطة زعماء المتورطين في أزمة ما ،وذلك بهدف

تقليل فرص انفجار هذه األزمة ووصولها إلى حالة حرب ".بمعنى أن كل دولة ترغب في إدارة األزمات بالشكل
الذي يؤدي إلى زيادة قيمتها إلى أقصى حد في النتيجة النهائية وحل القضية موضوع الصراع.

أما  peter Wallensteinيرى أن إدارة النزاع تركز نموذجيا على السمات المسلحة للنزاع إنهاء االقتتال

انتشار النزاع وأن حل النزاع يكون أكثر طموحا عندما يتوقع أن األطراف تبحث عن طريق للعيش مع النزاع أو
تذوبيه

1

أما جوهان قالتونغ فيرى أن إدارة النزاع بأنها":د راسات محافظة ومتميزة بطبيعتها المنهجية وبحكم

التعريف للطرف األقوى إذا كان محور تخفيف حدة النزاع هو محور إدارة النزاع،فالنتيجة ستكون ظهور فرع

يهتم بالظروف التي تكفل المحافظة على القوة وتجميد الوضع القائم وبمعنى آخر إلهاء الطرف األضعف لكي

ال يحمل السالح ضد الطرف األقوى.2

ويعرف ويليامز إدارة الصراع بأنها" :سلسلة اإلجراءات والق اررات الهادفة إلى السيطرة على األزمة والحد

من تفاقمها حتى ال تنفلت زمامها مؤدية بذلك إلى نشوب حرب وبذلك تكون إدارة عقالنية لألزمة هي التي
تضمن الحفاظ على المصالح الحيوية وحمايتها للدولة بمعنى أنها تضمن محاولة التحايل على الخصم والتأثير

فيه مصحوبة في نفس الوقت بمحاولة أخرى للتحكم في تطور األحداث وتجنب الحرب".

3

أما ريمان يعترف بأن منطق إدارة النزاع هو ضيق إن تعبير إدارة النزاع نفسه غير مالئم وهو ربما
يتضمن نظريات مثل تحويل النزاع الذي تذهب بعيدا عن منطق اإلدارة ،وفي ظل نقص وجود دليل أفضل
فسوف أقبل استعمال إدارة النزاع كمصطلح مظلل بينما أحذر من مغبة مخاطره التعريفية و التصورية
The tem conflict management is itself rather unfortunate as it may well include

approaches such as conflict transformation that go far beyond the logic of
management. However, in the maker of a better alternative, I will accept the use of
: Peter wallanteen, understanding conflict resolution: war, peace end the global system
(London, thousand oaks’, CA; & New Delhi: sage publication, 2002) p 53.
1
:

 : 2إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،إدارة الصراعات واألزمات .ص  ، 21نقال عن املوقع:
www . Kotobarabia. Com

3

- : Cordula Riemann; "Assigns the state of the art in conflict Management reflection

form a theoretical perspective", in ber gohof hand book, ttte://www. Berg of-hand booknet (articles/ Riemann- hand book, pdf).
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conflict management as umbrella term while cautioning against its definitional and
conceptual pitfalls
إدارة الصراع عملية معقدة يقصد بها فن استخدام أدوات الحركة والتالعب في متغيرات الموقف

واستغالل مسالك االتصال بقصد تحقيق فعالية قصوى لألهداف المباشرة من الق ارر السياسي.

وفي تعريف أدارة الصراع أيضا نجد إتجاهان عرفا إدارة الصراع على أساس اإلتجاه التقليدي واإلتجاه

الحديث:
االتجاه التقليدي:

ادارة النزاع = إحتواء النزاع ،السعي أي عدم تصعيد النزاع مع االعتقاد بعدم وجود حل لوجود االختالفات

خاصة منها اإلثنية و الطائفية ،و حسب  hour mealأن الصراعات العنيفة متأصلة ووجب التعامل مع النزاع
كحالة طبيعية و يتم هنا تحليل السلوك النزاعي فقط أي البحث في أفضل االستراتيجيات الدارة النزاع حتي
اليصل الي المواجهة العنيفة .

فإدارة النزاع = إحتواء النزاع وليس إنهاءه .
االتجاه الحديث:

ادارة النزاع = حل النزاع ،يمكن التعامل مع النزاع علي أساس الحل وإدارة النزاع ماهي اال مرحلة وصوال

الي الحل وإنهاء الصراع ،و دراسة سلوك الألفراد والسلوك النزاعي يسمح بوضع بدائل للنزاعات والصراعات
ألن النزاع يمكن حله .

وجب التمييز بين مصطلح إدارة الصراع  /النزاع والبعض من المفاهيم التي تندرج في سياقها منها:
تسوية النزاع ): (sett bemeent of conflictويعني التوصيل إلى اتفاق بشأن النزاع بين أطرافه
بحيث يتمكنون من إنهاء حالة النزاع المسلح ،وتنه حالة السلوك النزاعي العنيف ،وقد يعني هذا نهاية النزاع من
الناحية االتفاقية ،ولكن نجد أن معظم النزاعات التي يتم تسويتها تعود إلى السطح مرة أخرى وتندلع من جديد
من الناحية العملية ،ذلك ألن النمط السلوكي للنزاع ) (Conflict Attitudeوالتناقضات الهيكلية (structural
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 contradictionقد ال تكون قد سويت من ناحية الممارسة ،الواقعية بمعنى أن عملية التغيير االجتماعي
) (Social changeلم تتم.1
فض النزاع ) :(Conflict Resolutionوهو مصطلح أكثر شموال من مصطلح إدارة النزاع أو تسوية،
ذلك أنه يتضمن مخاطبة ألسباب الجذرية للنزاع وجلها ،بمعنى إنهاء حالة العنف دون عودة مرة أخرى إلى
النزاع ،وبمعنى إنهاء الحالة العدائية بين أطراف النزاع وتغيير بنية النزاع وشك أن المصطلح يشوبه بعض
الغموض طالما أنه يستخدم لإلشارة إلحداث عملية التغيير ولى اكتمالها في آن واحد .كما أن هناك غموض
فيما يتصل به كعلم متخصص ومحدد ومعروف ،وكنشاط يقوم به ناس يستخدمون المصطلح أوال يستخدمونه
وحيث بتكامل المعنيان.
صنع السالم :)Peace making(:ويعني عملية للتحرك نحو تسوية النزاع بطريقة طوعية.
حفظ السالم :(Peace- Keeping):ويستوجب وصنع قوات حولية بين أطراف النزاع وبموافقتهم لنعهم
من إعادة االشتباك وتقوم بها األمم المتحدة ،أو منظمات اقليمية ،وتشمل العملية على فصل القوات المتحاربة،
والرقابة  ،والتخطيط ودعم ،وتغطية عمليات العون اإلنساني.
تحويل الصراع : Conflict Transformation :والغرض من هذا األسلوب هو محاولة تحويل عالقة
األطراف المشتركة في الصراع الى عالقة إيجابية من خالل تغيير عالقتهم من عالقة صراع إلى عالقة ودية
عن طريق استهداف مصادر الصراع وموضوعاته .الغرض اآلخر هو مساعدة األطراف المشتركة في الصراع
على إكتساب سلوكيات صراع صحية تمكنهم من التعامل مع الصراعات بمفردهم .ومن أمثلتها دعوة أطراف

 : 1حممد أمحد عبد الغفار ،فض النزاعات يف الفكر واملمارسة الغربية ،اجلزائر :دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1ج، 2003 ،1ص 238
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الصراع إلى سلسلة من ورش حل المشكالت وتشكيل لجان للمصالحة وكشف الحقائق وتعليم وتدريب األطراف
المشتركة في الصراع على تقنيات تحويل الصراع.1
ثانيا :مبادئ إدارة النزاع:
هناك العديد من المبادئ التي ال بد من معرفتها و دراستها حتى يمكن إدارة الصراعات إدارة سليمة وهذه

المبادئ ال بد من معرفتها ومراعاتها عند التصدي إلدارة أية أزمة دولية معينة ومن هذه المبادئ هي:

 -1محدودية األهداف  :ال بد لكل طرف من األطراف أثناء إدارته الزمة ما من إدراك انه ليس بوسعه أو

بوسع األطراف اآلخرين أن يحقق أهدافه مرة واحدة ومع ذلك فان هناك أهداف ال يجب التنازل عنها حتى

تطلبت حمايتها الدخول في مواجهة مسلحة مثل مصالح الجوهرية .

 -2الحرص على عدم إحراج الخصم  :من األصول المستقرة في إدارة األزمات هو النظر إلى الخصم

باعتباره شريكا في إدارة الصراع هذا في إدارة النزاعات حديثا أما قديما فكان اللجوء إلى ما يسمى بالمباراة
الصفرية أي أن طرف يحقق االنتصار الكامل على حساب الخسارة الكاملة للطرف اآلخر أما اآلن أصبح
االعتماد على مباراة التنازالت وذلك الن طرفي األزمة قد أصبحا يجلسان في قارب واحد ومنه أن ال يتسبب

الطرف األول في إحراج الطرف اآلخر

 – 3-التصعيد التدريجي للردع أو الخيارات المرنة :فال بد من التمسك بمبدأ اإلبقاء على كل الخيارات

مفتوحة أي انه من األك ثر مالئمة أن نجرب خيا ار بعد آخر فان لم ينجح خيا ار ما نلجأ إلى الخيار األشد الن
هاته المرحلة تفسح المجال أمام صانع القرار في تجربة بديل آخر و أقوى في حالة فشل البديل الذي اختاره

 -4إتاحة الوقت الضروري للخصم للتدبر :فال بد من إتاحة حرية الحركة للخصم فإهدار مبدأ حرية

الحركة للخصم فقد بتسبب في قطع الطريق على اختيار بدائل أخرى وإنما قد يترتب على ضغط عامل الوقت
الذي ال يسمح للخصم بالتدقيق في اختيار البديل المناسب و بالتالي عدم القدرة على اختيار المناسب و األكثر

مالئمة

– 5-توسيع نطاق المشاورات :هذا المبدأ ال تقتصر فائدته على إدارة األزمات فقط بل على صياغة

السياسة الخارجية بأسرها ،عرض اآلراء والحلول الخالقة للمشاكل

 -6-تعزيز نظام االتصاالت :تتطلب إدارة النزاع واألزمات تعاونا مشتركا بين طرفيها لوقف تداعيات

الموقف ولوقف انفجار األزمة الذي يشعل فتيل الحرب

تتم االتصاالت عن طريق سفاراتها وفي حالة عدم وجود عالقات دبلوماسية بينهم تتم االتصاالت عن

طريق المنظمات الدولية أو عن طريق طرف ثالث يحظى بثقتهم جميعا

 : 1ايد الصمادي  ،حل النزاعات ،برانمج دراسات السالم الدويل جامعة السالم التابعة لألمم املتحدة ص . 24
مجلة العلوم السياسية والقانون
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كما يمكن أن تكون االتصاالت بواسطة اإلشارات واإلشارة في األزمات الدولية هي لغة الثورية والتلميحبالقول والفعل وهي كذلك العروض التي يتقدم بها أو التلميحات التي يواجهها احد أطراف األزمة إلى طرفها

اآلخر.

 تصنيف الصراعات  /النزاعات :
هناك عدة تصنيفات للنزاعات الدولية ،تقوم على معايير متنوعة منها :المعيار الجغرافي وحجم

النزاع ،معيار أطراف النزاع ،معيار حدة النزاع ،ومعيار موضوع النزاع.

و مايهما هنا هو التصنيف القائم على أساس مواضيع النزاع و الذي يتطابق مع الصراع الطائفي المراد

إدارته

 -1معيار مواضيع النزاع :ويقسمها هولستي  Holsterإلى خمسة مجموعات مركبة وهي:
 1نزاعات تتعلق باإلقليم.

 2نزاعات تتعلق بالثروة االقتصادية.
 3نزاعات نتيجة عملية بناء الدولة.
 4نزاعات أيديولوجية.

 5نزاعات التعاطف اإلنساني:العرقية والدينية والطائفية .
وتوصل هولستي إلى أن النزاعات المتعلقة باإلقليم والنزاعات المتعلقة بالثروة تراجعت نسبيا في الوقت

الذي تصاعدت الصراعات ذات الطبيعة اإلجتماعية الكامنة أي الدينية والطائفية والعرقية .

المحور الثاني :تحليل الصراع الطائفي السني الشيعي وفق نموذج خارطة النزاع
أوال :اإلطار النظري لتحليل خارطة النزاع :

1

تشبه هذه األداة الخريطة الجغرافية التي ترسم صورة مبسطة لألرض على صفحة واحدة ،على
غرار ذلك ،تسعى خريطة النزاع إلى رسم صورة مبسطة له ،وتهدف هذه األداة إلى :
-1

الفواعل ومدى قوتها أو مدى قدرتها على التأثير في النزاع.

-2

عالقتها ببعضها مع بعض.

-3

القضايا أو المشاكل التي يطرحها النزاع.

 : 1سيمون مايسون ،ساندرا ريتشارد ،أدوات حتليل النزاع ،ترمجة حممد محشي ،الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ،قسم الوقاية من النزاعات وحتويلها،
ص.7
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تعكس خريطة النزاع وجهة نظر المحلل أو مجموعة من المحللين بشأن حالة نزاع معين في لحظة زمنية
معينة ،وال ينبغي أن تكون على قدر كبير من التعقيد.
الرموز الممكن استعمالها في وضع خريطة النزاع:
 -11الدوائر :تمثل األطراف المتورطة في الن ازع ،وكل نوع معين من الدوائر يمثل درجة تورط الطرف
في النزاع.
الدوائر الكبيرة :وهي االطراف األساسية في النزاع و المشكل للنزاع في حد ذاته.
الدوائر الصغيرة :وهي األطراف غير المباشرة في النزاع وكان لها دور في تصعيد أو تسوية النزاع .
ثالثا :أنصاف الدوائر :وهي الطرف الثالث في النزاع فقد يكون موجه أو مؤثر علي أطراف النزاع .
 -22الخطوط :الخطوط تعبر عن العالقات القائمة بين أطراف النزاع
أوال :خطوط مستقيمة :تعبر عن وجود عالقات قوية و ودية بين األطراف.
ثانيا :خطوط مستقيمة مضاعفة :تعبر عن عالقات تحالف متينة بين األطراف في النزاع .
ثالثا :الخطوط متقطعة :ترمز إلى وجود عالقة عداء ,تضارب ,تضاد بين األطراف.
رابعأ :خطوط األسهم  :ترمز إلى اتجاه النفوذ ،التأثير أو التحرك .
خامسا :الخطوط المنكسرة  :ترمز إلى وجود عالقة قائمة على عدم التوافق ،وجود توتر لم يصل الي حدة
النزاع ،و الش اررة المضاعفة أعلى الخط يمكن أن تشير إلى وجود أحداث ساخنة من شأنها أن تفاقم من حدة
هذه العالقة.
سادسا:الخطوط المقطوعة  :تشير إلى وجود انقطاع طارئ في العالقة بين الطرفين .
-13األشكال المستطيلة  :تشير إلى مضامين القضايا أو المشاكل محل النزاع.
ثانيا :تطبيق خارطة النزاع كأداة لتحليل الصراع الطائفي نموذج العراق :
مجلة العلوم السياسية والقانون
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شهد تاريخ المنطقة العربية القديمة الكثير من الصراعات و الثورات  ،ومن أبرز الخالفات التي أثرت
على التطور السياسي الخالف السني الشيعي الذي أثرت إنكساته السلبية على تطور الدولة اإلسالمية في
بداياتها األولى و ترك بصماته على العالقات البينية داخل المجتمعات اإلسالمية
شكل التنافس بين السنة و الشيعة في العراق محور الصراع الطائفي السياسي في الدولة منذ سقوط نظام
صدام حسين بعد اإلحتالل األمريكي للعراق عام  ، 2113وهذا الفراغ األمني والقانوني الذي حدث بعد سقوط
العراق مازاد من حدة التوتر و الفوضي وأعمال السلب والنهب ومن ثم بروز أطروحات الخالف الطائفي بين
المذاهب و الطوائف ( السنة والشيعة ) ،من قبل منظمات ظهرت بشكل واضح بعد عام  ،2113مدعومة من
طرف قوي إقليمية ودولية ،1ومع مغادرة أمريكا األراضي العراقية حتى أصبحت ساحة للشحن العراقي
واإلستقطاب الثنائي ،فأخذت ظاهرة الطائفية والعنصرية شكل التشدد والتطرف ما أوسع أعمال العنف والتهجير
والقتل ،وهذا ه و الحال في معظم البلدان العربية ،تشهد موجة من الشحن الطائفي والمذهبي ،يترجم من خالل
المواقف والتصريحات والنشاطات واألحداث األمنية التي تجري في بعض الدول العربية ،فمن العراق إلى سوريا
إلى لبنان إلى اليمن وكذلك البحرين وغيرها .
أوال :تحليل أطراف الصراع الطائفي في العراق :
 -1األطراف المباشرة في الصراع :
الطرف الشيعي  :تشكل الشيعة في العراق النسبة األغلب تصل إلى  % 67من سكان العراق ،وتعتبر
الشيعة هي السلطة الحاكم بقيادة نوري المالكي بعد سقوط نظام صدام حسين تتمثل في كتائب البدر والجيش

 : 1التطرف الطائفي والعرقي يف العراق حلول مقرتحة ،معهد اإلمام الشريازي الدويل للدراسات ،واشنطن
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المهدي ،1وهم أتباع على رضي هللا عنه ،عدم التنازل عن المعتقدات والمبادئ ومحاولة نشر المذهب الشيعي
على أوسع نطاق وبالتالي تناقض في المبادئ واألهداف وتهدف إلى اإلبقاء على الحكم تحت سيطرة الشيعة .
الطرف السني :تمثل النسبة األقل من عدد السكان مقارنة مع نسبة الشيعة في العراق وهي الفئة التي تم
اإلطاحة بحكمها مع نظام صدام حسين الذي كان يمثل السلطة السنية وتتمثل السنة بالجيش اإلسالمي في
العراق ،جيش محمد ،جيش المجاهدين ،تنظيم القاعدة في بالد مابين النهرين ،التمسك بمبادئ السنة وعدم
التنازل عن المبادئ والمعتقدات الدينية وبالتالي إنعدام التوافق ،وتهدف إلى الحصول على السلطة.

2

 -2األطراف الدولية واإلقليمية غير مباشرة في الصراع ( :إيران و التحالف الدولي بقايدة الواليات المتحدة
األمريكية )
إيران :لدي إيران دوافع إقليمية في المنطقة ككل ومع فتح الغزو األمريكي للع ارق منطقة جديدة للنفوذ
اإليراني وذك بعد أن أصبح محمود نجاد رئيسا إليران عام  ، 2115وهذا ماعطاها قوة ونفوذ كبير في
منطقة الشرق األوسط ، 3وبمأن الشيعة تمثل دولة إيران فهي داعم قوي للطرف الشيعي في العراق من
خالل مد جسور التعاون مع اكثر من بلد عربي ،تسهيل زيارة األضرحة والعتبات المقدسة ،تشجيع
السياحة الدينية ،إفتتاح العديد من المطارات في المحافظات الشيعية ،إذن تعتبر إيران طرف أساسي
غير مباشر في توجيه مسار الصراع الطائفي من خالل دعمها المطلق لحزب نوري المالكي الذي
يمثل الشيعة

4

.

 : 1السنة و الشيعة إدارة الصراع و توازانت املصاحل  ،موقع اجلمل  ،قسم الدراسات .
 : 2مسارات متشابكة ،ادارة الصراعات الداخلية املعقدة يف الشرق األوسط  ،املركز اإلقليمي للدراسات اإلسرتاتيجية  ،القاهرة  ،ديسمرب ، 2015
(جمموعة أوكسفورد).
 : 3غريغوري غوس ،ماوراء الطائفية احلرب الباردة اجلديدة يف الشرق األوسط  ،دراسة حتليلية صادرة عن مركز بروكنجز ،الدوحة ،قطر ،يوليو
 ، 2014ص . 12
 : 4عمار املشهداين ،مرجع سابق
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السعودية  :تعتبر السعودية داعمة للمجتمع العربي السني ،و بعد زيادة النفوذ اإليراني في العراق
سارعت السعودية إلى أخذ زمام المبادرة في معادلة التوازن محاولة تخفيض القوة اإليرانية في المشرق
العربي ،وبعد سقوط النظام السني في العراق لجأت األحزاب السنية إلى طلب الدعم من السعودية

1

الواليات المتحدة األمريكية  :تعتبر الواليات المتحدة طرف أساسي في الصراع الطائفي في العراق و
ذلك منذ إحتالله عام  2113والتي تعتبر نقطة فاصلة في تأجج الصراعات الطائفية في العراق  ،فهي
داعمة للصراع السني الشيعي ،فكان للواليات المتحدة دو ار في اإلضطرابات عن طريق دعمه لنظام
المحاصصة الطائفية والعرقية .
الرياض :دعمت في فترة مابين  2114و  2115القائمة العراقية برئاسة إياد العالوي الذي شغل
منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية اإلنتقالية والعالوي ينتمي إلى الطائفة الشيعية ،إال أن حزبه
أسسه على أساس اإلئتالف يضم كل الطوائف. 2
مجلس األمن الدولي :أظهر خطاب مجلس األمن األولي نوعا من التوازن منذ البداية ،فهو لم يدع
المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية كعادته ،بل دعا إلى حوار شامل مع الشركاء واللجوء إلى الحل

السياسي ،لكنه تطور بعد ذلك لتبني سياسة الضربة العسكرية والتعامل مع الحالة ضمن منظومة مكافحة

اإلرهاب الدولي .

التركيا :التزمت تركيا منذ الحرب األمريكية على العراق في العام  2113بأن ال تتدخل عسكريا في
العراق ،وهي تراقب تطور األوضاع في العراق في ضوء تخوفها من مشاكل أمنية قد تمتد إلى

أ راضيها أو من المآالت النهائية لألزمة واحتمال تنامي التوجهات الدولية لتقسيم العراق ،وربما

تزايد فكرة تشكيل “دولة كردية مستقلة” في الشمال يمكن أن يكون لها أثر كبير على توجهات
األكراد األتراك في جنوب البالد في االتجاه نفسه.

3

 : 1غريغوري غوس ،مرجع سابق
 : 2املرجع نفسه.

 : 3األزمة العراقية إىل أين ،مركز دراسات الشرق األوسط ،األردن ،العدد  ،9سبتمرب. 2015 ،
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جامعة الدول العربية :دعت الجامعة العربية في  2114/8/22إلى اإلسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية
في العراق ،كما أعربت عن دعمها للعراق في مواجهة اإلرهاب.
األردن :يتخوف األردن من موجة لجوء جديدة إلى أراضيه تضاف إلى الموجات الحالية من الالجئين
السوريين والسابقة من العراقيين ،في حال تطورت األزمة العراقية إلى حالة الحرب األهلية.
كما يتخوف األردن من مشاكل التسلل عبر حدوده الطويلة مع العراق ،والتي ال يمكن مراقبتها بالكامل،

إلى جانب الحدود األردنية مع سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ سنوات.

سوريا :شكل اهتزاز الحكومة العراقية برئاسة المالكي مصدر قلق كبير للنظام السوري الذي يرى فيها
حليفا استراتيجيا في الحرب األهلية التي يخوضها منذ سنوات ( )2114-2111على امتداد البالد.
ثانيا  :طبيعة العالقة بين أطراف الصراع الطائفي :
 العالقة بين السنة والشيعة:عالقة صراع وتصادم و تناحر وتناقض تام ،وبلغ عدد ضحايا
اإلشتباكات الطائفية في العراق عام  7818 ،2113قتيل من المدنيين طبقا لتقديرات
األمم المتحدة و  9511طبقا لتقديرات عراقية .
 السنة العراقية والواليات المتحدة األمريكية :عالقة عداء باإلضافة إلى النفوذ في المنطقة
 السنة وإيران :عالقة قائمة على عدم التوافق ونفوذ في المنطقة
 السنة والسعودية :عالقة ودية ،تحالف ،نفوذ في المنطقة
 الشيعة والواليات المتحدة األمريكية :عالقة تحالف
 الشيعة وإيران:عالقة ود قوية وتحالف
 الشيعة والسعودية :عالقة قائمة على عدم التوافق
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 الواليات المتحدة وإيران:عالقة تضارب وتضاد
 الواليات المتحدة والسعودية :عالقة عدم توافق
 ايران والسعودية :تنافس ونفوذ في المنطقة
ثالثا:المشاكل واألسباب الكامنة وراء الصراع الطائفي في العراق :
األسباب العقائدية الدينية :الصراع الطائفي في العراق أخذ يهدد بإنقسام البلد أو خلق صراعات أهلية
شاملة شكلت في بداية األمر كجزء من الصراع على بناء هوية العراق الحديث  ،ثم إنتقلت وتحولت إلى
مزيج من الصراعات الدينية الطائفية والعرقية ،هناك من يعتقد أن الطائفية مسألة متأصلة بالمجتمع
العراقي وهي قضية تاريخية ،والبعض يعيدها إلى التاريخ القديم أيضا أي الخالف على الخالفة ،والبعض
اآلخر يحيلها إلى قوانين الجنسية العراقية عام .1924

1

األسباب السياسية :
 .1عدم وضوح المشروع السياسي العراقي للتغيير .
 .2إعتماد األحزاب السياسية العراقية على اإلنتماء الطائفي
 .3لم تستطع األحزاب تجاوز الخالفات المتأصلة بالطائفة السنية أو الشيعية
 .4إنعدام وجود المؤسسات القانونية والقضائية
 .5الدعم والتحالفات الخارجية لتأسيس دولة العراق على أسس طوائفية

 : 1الطائفية ومستقبل النظام السياسي يف العراق ،مصدر اجلزيرة .
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

383

بوزريدة ضاوية

الصراع الطائفي (السين ـ الشيعي) ـ مقارابت إدارة الصراع وحله _ العراق منوذجا

 .6الدور الكبير لوسائل اإلعالم في الترويج وحصر الصراع بسبب اإلختالف المذهبي
الطائفي فقط .
الرسم البياني الذي يترجم تحليل الصراع الطائفي العراقي وطبيعة العالقة بين أطراف الص ارع واألسباب
الكامنة وراء الصراع

منكسرة  +متوترة

السعودية

دعم  +تحالف

الطرف السني

ايران

عداء

الطرف

___ _______

الشيعي

دعم

عداء

تأثير

ومأ

مساندة +تحالف

منكسرة +متوترة

ومأ

اإلختالف الديني

تقاسم السلطة
الشرعية الحكومية العراقية

مجلة العلوم السياسية والقانون
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المحور الثالث :إدارة الصراع الطائفي في العراق وفق نموذج غالسل إلدارة الصراع :

model

أوال :اإلطار النظري لنموذج تصاعد النزاع لفريدرش جالسل clasl conflict escalation :
تم عرض هذا النموذج في كتاب "فريدريش جالسل" إدارة الصراع ،فقد حاول من خالله تقسيم تصاعد النزاع

إلى تسعة مراحل ،وتكمن أهمية هذا النموذج أنه يقدم أيضا لمحة أولية عن طرق التدخل المقترحة من طرف

 claslوهذه المراحل هي:

1

مرحلة التصلب :تنشأ عندما يحدث اختالف على بعض القضايا مما تؤدي إلى التهيج وتعني أن االنتقال من
الشكل السلس و الطبيعي وصل إلى طريق مسدود ويرى كال الطرفين ال يمكن تقدم وكلما فشلت الجهود في الوصول
إلى نتائج يبدأ الشك في نوايا الطرف الثاني و يتم االنتقال إلى المرحلة الثانية عندما يفقد أحد أو كال الطرفين اإليمان
بإمكانية حل المشكلة.
مرحلة الجدل :األطراف تبحث عن وسائل أقوى لمساندة وجهات نظرهم للحصول على القوة ،النزاع هنا لم يعد
مقتص ار على مسألة نزاع محدد جدا و لم يعد الجدل يرتكز فقط على أي وجهات نظر أكثر فائدة بل على أيها أكثر
نجاحا في الترويج لوجهة النظر هذه ،األطراف لم تعد قادرة على أن تفترض أن الطرف األخر يعني ما يقوله ،وتبدأ
بالبحث عن المعاني المستترة في حديثه وعواقبها و يحاول الطرف األخر تأكيد صورته بأنها صالحة.
.مرحلة األفعال و ليس األقوال :األقوال في هذه المرحلة ال تحل شيء و يتحول االنتباه إلى األعمال ،وتنحسر
األعمال والمصالح المشتركة واحتماالت استئناف التعاون ،وينظر كل طرف إلى الطرف اآلخر كنافس بحيث يسود
شعور بأن الطرف اآلخر يمنع ويعيق تحقيق األهداف ويتزايد فقدان االتصال اللفظي المباشر ،وتبدأ األطراف ترى
نفسها أسيرة الظروف الخارجية التي ال يمكن السيطرة عليها وأن ما يقوم به كل طرف هو مجرد رد فعل على
سلوكيات الخصم.
مرحلة الصورة الذهنية والتحالفات :هذا النزاع يدور حول االنتصار أو منع الهزيمة فالصورة النمطية ثابتة ولكنها
قابلة للتغير بناء على المعلومات التي تتوفر ،كل طرف لديه شعور بأنه يعرف ماذا يريد وما يتوقع من البيئة
 : 1شادي زين و آخرون ،دليل إرشادي حول إدارة النزاعات الدولية التنظيمية داخل املؤسسات الرمسية ،الوكالة األمريكية للتنمية،ص .7
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الخارجية ،في هذه المرحلة يبحث كل طرف إلى حشد الدعم من حولهم ويتم التخطيط والتنفيذ ألعمال هدفها تحسين
صورته في نظر اآلخرين وتسعى إلى عرض المواجهة أمام العامة من أجل تجنيد األنصار.
مرحلة فقدان ماء الوجه :يدخل النزاع مرحلة ثانية عندما تبدأ األطراف إصدار التهديدات نهائية واألحداث التي
تؤدي إلى فقدان ماء الوجه تحاول هنا األطراف استبعاد وتأهيل سمعتهم أمام العامة وهذا ما يعزل أطراف النزاع
عن الجمهور وهذا ما يزيد آليات تفاقم آليات التصعيد.

مرحلة إستراتيجية التهديد :كونه ال توجد طريقة أخرى فإن األطراف تلجأ إلى التهديد بأعمال تهدم الطرف اآلخر

من أجل إجباره للسير في االتجاه المطلوب ،وقد تهدد إلظهار أنها لم تتراجع وإن الشعور بأنك األضعف مما يؤدي
إلى الخوف واحتمال الغضب ال يمكن السيطرة عليه ويصبح أكثر تعقيدا.1
مرحلة الضربات المدمرة المحدودة :يتوقع كل طرف أن يكون الخصم قاد ار على القيام بأعمال مدمرة في غاية
األهمية و يصبح شاغل كل طرف تأمين بقائه  ،وهما كل طرف ينظر لآلخر على أنه عائق البد من القضاء عليه
ويصبح هنا وبشكل أخص عدو ،ويتم تبادل كلمات مثل :القضاء على الخصم ،اإلبادة ،وقد تكون الضربات تستهدف
موارده المالية أو وضعه القانوني.
تفتيت وتشتيت الخصم :في هذه المرحلة يتم تكثيف الهجمات والضربات التي تهدف إلى تدمير النظم الحيوية
للخصم ،وتشتيت وتفتيت الخصم وشل قدرته على اتخاذ القرار عندما يتعرض الطرف إلى هجمات فإنه يبذل جهود
لمنع نزاعات داخلية تؤدي إلى ضغوط متزايدة عليه.
معا نحو الهاوية :في مرحلة أخيرة من تصاعد النزاع فإن القوة المحركة لتدمير الخصم تصبح أقوى وقد يصل
األمر إلى العمل لتدمير الخصم حتى ولو كان ثمن ذلك تدمير الذات ،ويرى كل طرف أنه ال يوجد ضحايا أبرياء لدى
الخصم أو ضحايا محايدة ،والقلق واالهتمام الوحيد المتبقي في السباق نحو الهاوية هو التأكد من أن الخصم سيقع
وسينتهي .
ولقد قدم "جالسل" شكال يشرح فيه مراحل التصعد وأي مرحلة يتم التدخل فيها وبأي طريقة يمكن فعل ذلك

 1نفس املرجع ،ص.8
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

386

بوزريدة ضاوية

الصراع الطائفي (السين ـ الشيعي) ـ مقارابت إدارة الصراع وحله _ العراق منوذجا

التــــــصلب
الجـــــــدل
األفعال بدال من
األقوال
بناء
التحالفات
فقدان ماء
الوجه
التهديـــــــــد

معا إلى
الهاوية

التدخل :االعتماد على
الذات
التدخل :وسيط مسير

أفعال قاسية
محدودة
التدخل :عملية المرافقة
تفتيت وتشتيت
الخصم
التدخل :الوساطة التقليدية
التدخل :التحكيم

التدخل  :بالقوة

*مراحل تصعيد النزاع وأشكال التدخل المطلوبة ل ـ "فريدريش جالسل"*
**CLASL.CONFLICT ESCALATION MODEL

ثانيا تطبيق بعض مراحل إدارة الصراع لغالسل على الصراع الطائفي في العراق :
 -1مرحلة التصلب :في هذه المرحلة تم إنتقال أطراف الصراع من الحالة الطبيعية إلى حالة النفور
واإلختالف والوصول إلى طريق مسدود لتفاهم وذلك من خالل قصور أسس العملية السياسية في
مجلة العلوم السياسية والقانون
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البالد ،وجود نظام المحاصصة الطائفي الذي أفضي إلى شد وتوتر بين السنة والشيعة وذلك
برعاية الواليات المتحدة األمريكية ،الشعور بالتهميش لدي معظم العرب السنة في ظل ضعف
المشاركة السياسية ،شد بين الحكومة في بغداد وإقليم كردستان ،الخالف بين المحافظات بشأن
الحدود بينها ،تدخل دول الجوار وأبرزها دولة إيران .
 -2مرحلة الجدل  :آثار اإلحتالل األمركي للعراق عام  2113التزال فاعلة في توليد األزمات
والصراعات الطائفية ،فقد أصبحت سياسة الهوية هي الركن األهم في العملية السياسية ،كمأن
اإلنقسام على أساس الهوية اإلثنية بين العرب واألكراد والطائفية بين السنة والشيعة ،يتحكم في
مسارات الدولة التي بات فيها العرب السنة يشعرون بالتهميش والعزلة معتبرين أن محاوالتهم
لإلنخراط في العملية السياسية لم تجلب عليهم سوي مزيدا من التهميش والظلم والتمييز .
 -3مرحلة األفعال بدل األقوال :شهد العراق خالفا سياسيا في أعقاب اإلنتخابات البرلمانية لعام
 2114بسبب عدم توافق على تشكيل حكومة جديدة وتأخر إنعقاد البرلمان المنتخب خاصة وأن
تحالف دولة القانون الذي يرأسه المالكي قد حصد فو از كبي ار في هذه اإلنتخبات التي قاطعها
الكثير من العرب السنة .
 -4مرحلة التحالفات :ال تخفي إيران طموحها بتوسيع مساحات نفوذها والتحول إلى دولة إقليمية
رئيسة في المنطقة ،ويحظى العراق بمكانة خاصة في اهتمامات السياسة اإليرانية بحكم الجوار

الجغرافي والموقع الجيواستراتيجي الذي دفع إيران للنظر إلى العراق كجزء من محيطها الحيوي
وعمقها األمني ،حيث سعت مستفيدة من االمتداد الطائفي والعالقات المميزة مع بعض التيارات

الشعبية ،لتعزيز نفوذها وزيادة حجم تأثيرها في السياسة العراقية إبان االحتالل األمريكي للعراق

عام  ،2113ولقد دعمت العمليات السياسية في العراق وذلك لتمكين حلفائها من بسط نفوذهم
على دولة العراق ككل .
 -5مرحلة الضربات المدمرة  :زاد اإلحتقان في العراق عندما لجأت الحكومة العراقية إلى إستخدام
القوة العسكرية في فض خيام المعتصمين المطالبين بإلصالح السياسي منذ مطلع عام 2112
في محافظات ذات الغالبية السنية ،أيضا مازاد من حدة األزمة في العراق هي سقوط الموصل .
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الخاتمة:

بوزريدة ضاوية

بعد أكثر من ثمانين عاما على قيام الدولة العراقية الحديثة ،تطور الجيش الوطني العراقي

لدى الغالبية العظمي من سكان العرب في البالد ،غير أن فكرة الجماعة الوطنية المجردة لم تكن
كافية لتوحيد البالد والتي التزال تفتقر إلى سردية وطنية حقيقية قادرة على تسوية اإلنقسامات

الطائفية ،إذ إن لدى شرائح مختلفة من المجتمع ذكريات وسرديات تاريخية مختلفة حول ماهية العراق

أو ماينبغي أن يكون عليه ،كمأن فشل القيادة في جمع هذه الخيوط ضمن مبدأ وطني واحد وشامل
يعزز اإلنقسامات الطائفية والحدود بين الطوائف ،ويبقي العراق محطة اإلنقسامات والحروب الطائفية

مالم تتدخل القوي الخارجية بشكل جدي في حل هذا التناحر ،وإن كما قلنا سابقا أنه يمكن تحويل
وتسوية الصراع فقط دون الوصول إلى حل نهائي ،ونقصد بتحويل الصراع أي نقل الصراع من خانة

الصراع والتناحر إلى خانة التفاهم والتقارب عن طريق الحوار السلمي أي جعل العالقة إجابية بين

طرفي الصراع للوصول إلى نقطة التفاهم والتعايش السلمي تحت راية واحدة وهي دولة العراق موحدة

يسودها األمن والسلم من جديد .

كما ذكرنا سابقا إن إلدارة الصراع وجهان األول اإلتجاه التقليدي والذي يتحدث عن إدارة الصراع
بمعني إحتواءه وليس حله نهائيا وهذا ماينطبق على الصراعات الطائفية ألنها تقوم على أسباب

وعوامل متجذرة اليمكن إستأصالها من المجتمعات واألفراد وبالتالي يعتبر من النزاعات المزمنة
والكامنة وصعب وصول إلى حل نهائي للصراع لكن يمكن إحتواء الص ارع بمحاولة التقارب بين

األطراف والتعايش السلمي الثنائي دون فوز طرف على حساب الطرف األخر وتغيير العالقة بين

األطراف من عالقة صراع وتصادم إلى عالقة إجابية ودية يمكن أن يتعايش من خاللها كال
الطرفين.

بعض النتئج المتوصل إليها:

إن معالجة التطرف الطائفي وآثارهما اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية يتطلب مشاركة جميع

المؤسسات العراقية ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية والمرجعيات الدينية ،تحد من ظاهرة

بوصفها جريمة ،لذا يتطلب برنامج إستراتيجي شامل لمعالجة التطرف وإضعافه وتفكيكه

 – 1تأسيس أحزاب تمثل الدولة العراقية ككل وتقوم على أساس المواطنة ال أساس العرقية الطائفية

والمصالح الشخصية

 – 2إيجاد برنامج سياسي ثقافي وإجتماعي وإقتصادي قائم على أساس المجتمع والوطن تساهم
في بلورة الكتل السياسية والمرجعيات الدينية والثقافية ،ومنظمات المجتمع المدني.
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بوزريدة ضاوية

 -3تطوير العالقة بين مكونات الشعب بما يؤمن التعايش السلمي.
 -4األداء الفعال لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز حقوق اإلنسان .
 -5فتح باب الحوار بين الطرفين في مختلف جوانبه اإلجتماعي والسياسي ،اإلقتصادي للوصول إلى
حل يناسب الطرفين.
 -6دور اإلعالم في نشر سبل التعاون والتقارب بين الطرفين ،ومحاولة كشف األبعاد المآساوية
لظاهرة التطرف.
 -7اإلبتعاد عن نظام المحاصصة والعمل وفق برنامج سياسية تنموية كبديل عن العاطفة العرقية
الطائفية.
 -8جمع أطراف الصراع من خالل عقد مؤتمرات للمصالحة والتقارب.
 -9دعم تنمية القطاع اإلقتصادي لخلق فرص العمل والقضاء على البطالة.
 -11خلق قوانين صارمة للتعامل بشدة مع كل من يدعم التمييز والتفرقة والطائفية.
 -11وأخي ار محاربة األيادي واألطراف الخارجية الداعمة لزيادة التوتر في المنطقة نظ ار لتصادم مصالح
األطراف.
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تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي :تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية.

بوجعبوط املصطفى

تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي :تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية.
Compensation to Truth and Reconciliation Committees in the Light of the Gender
Approach: Disruption of gender-based violence.

بوجعبوط املصطفى
جامعة حممد اخلامس أكدال -الرابط -املغرب

boujaabout@gmail.com
ملخص:
تعد عملية التعويضات للنوع االجتماعي من امليزات األساسية آلليات العدالة االنتقالية وهي تشكل جرب الضرر الذي حلق النساء من خالل
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من خالل جتارب جلان احلقيقة واملصاحلة (املغرب ،سرياليون ،جنوب أفريقيا ،شيلي ،تيمور الشرقية ،األرجنتني،
غواتيمال ،بريو).
غري أن هذه التجارب مل تعتمد بشكل عادل مقاربة النوع االجتماعي سواء تعلق األمر أثناء جرب األضرار أي تقدمي التعويضات أو معرفة احلقيقة
عن تلك االنتهاكات من (التعذيب ،االغتصاب ،املعامالت الالنسانية ،)...ابلرغم من أمهية ومسو املواثيق واالتفاقيات الدولية يف جمال مقاربة النوع
االجتماعي.
وعليه ،فإن جتارب جلان احلقيقة واملصاحلة مل تول أمهية كربى ضمن أجندهتا التنظيمية من تعيينات وكشف نوع اجلنس من خالل عدد االنتهاكات
ومنح التعويضات ،وإنصافهم بشكل يرعى فيه تصنيف االنتهاكات على ضوء التدبري الفعال جلرب الضرر.
الكلمات املفتاحية:

النوع االجتماعي ،تعويضات ،لجان الحقيقة والمصالحة ،االنتهاكات الجسيمة لحقوق األنسان ،برامج التعويضات ،العنف الجنسي ،تاهيل النساء.

Abstract:
The Gender compensation process is an essential feature of the transitional justice mechanisms and represents the
compensation of women's abuses through gross violations of human rights through TRC trials (Morocco, Sierra Leone, South
Africa, Chile, East Timor, Argentina, Guatemala, and Peru).
However, these experiences did not adopt a fair approach to gender, whether it is during the reparation of
compensation or the truth about those violations (torture, rape, inhumane transactions ...), despite the importance of
international conventions as well as conventions in the field of gender Social development.
Thus, the experiences of truth and reconciliation commissions have not given great importance in their
organizational agenda of gender appointments and disclosure through the number of violations and compensation awards, in
a manner that fosters classification of violations in the light of effective compensation.

Key Words: Gender, compensation, Truth and reconciliation commissions, Gross violations of human rights,
Compensation Programs, Sexual violence, Rehabilitation of women.

مقدمة:
تعد التعويضات أحد التدابير األساسية آلليات العدالة االنتقالية التي تم اعتمادها من لدن تجارب لجان

الحقيقة والمصالحة ،وذلك جراء االنتهاكات الممنهجة من لدن الدولة أو غيرها أثناء فترة النزاعات أو القمع

الذي وقع في ماضي تلك الدول ،الشيء الذي جعل عملية التعويض الذي تعتبر آلية من آليات العدالة
االنتقالية عبارة عن رد االعتبار لضحايا االنتهاكات وانتصافهم وفق مبادئ مشتركة لمنظومة العدالة
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بوجعبوط املصطفى

االنتقالية ،فعملية التعويض تبقى شيئا رمزيا 1تأهيليا إلعادة إدماج الضحايا من جديد في المجتمع ،وقد
يكون التعويض كذلك تعويض دولة لدولة أخرى في أعقاب الحرب.2

فمن الناحية التاريخية تناولت بعض المؤلفات والكتابات التعويضات القضائية ،3بما في ذلك التعويض

عن بعض الحاالت المتفرقة من انتهاكات حقوق اإلنسان والمعامالت الالإنسانية والتعذيب...الخ ،ولكن ال
تتوفر على معلومات منهجية عن برامج التعويضات الشاملة للضحايا قصد تأهيلهم اجتماعيا وجغرافيا ،التي
يمكن إثارتها من لدن لجان الحقيقة والمصالحة ،وهذا أمر يثير التساؤالت ،ألن معظم العمليات االنتقالية

الحديثة ،انصب اهتمامها بشكل واسع على برامج التعويضات التي تسعى إلى التعويض عن األذى الذي

لحق بعض األفراد أو القطاعات في المجتمع.4

 -1تشمل التعويضات الرمزية على االعتذار العلين وإحياء الذكرى ومراسم إعادة الدفن وإطالق أمساء تذكارية على الشوارع واملباين العامة،...ومن أمثلة
على التعويضات الرمزية االعتذار الذي قدمه رئيس سرياليون للنساء يف بلده يف  27مارس  2010احتفاال ابليوم العاملي للمرأة أعلن الرئيس "
 " Ernest Bai Koromaأن الدولة " قصرت يف واجبها يف محاية النساء ابلصورة الكافية من األعمال الوحشية للنزاع املسلح ".
أنظر يف هذا الصدد " :هيئة األمم املتحدة للمرأة " فرصة مؤاتية :جعل العدالة االنتقالية تنصف املرأة " ط ،2012 ،2 :ص.18:

2

- Hugo Grotius « On the law of war and peace » Canada 2006. Retrived, juillet 27, 2013,
From :
http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/grotius/Law2.pdf

-OFFICE OF COURT ADMINISTRATION, «Report of the Judicial Compensation

3

Commission» , NOVEMBER 2016, Retrived, juillet 04, 2013, From :

http://www.txcourts.gov/media/1436448/2016-judicial-compensation-commissionreport.pdf

 -4أنظر يف هذا الصدد بعض الكتاابت األساسية يف جمال التعويضات:
ISBN-13:

Imprimer

Pablo de Greiff « The Handbook of Reparations »,
9780199291922, Publié à Oxford Scholarship Online: mai 2006.

Ruth Rubio -Marin « The Gender of Reparations : Unsettling Sexual Hierarchies





While Redressing Human Rights Violations », Cambridge University Press, 31 juil.
From :

2013,

05,

juillet

Retrived,

2009.

http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v032/32.2.shelton.html

Ruth Rubio-Marín, «What Happened To the Women ? Gender and Reparations for



Human Rights Violations », International Center for Transitional Justice, foreword by
Colleen Duggan, social science research council , new york , 2006.

 اببلو دو جريف"،مواجهة املاضي  :التعويضات عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان"،دراسة مرتمجة ،عن املركز الدويل للعدالة االنتقالية.

 اببلو دو جريف "،جهود التعويضات من املنظور الدويل مسامهة التعويضات يف حتقيق العدالة غري الكاملة" ،دراسة مرتمجة ،عن املركز الدويل
للعدالة االنتقالية .من كتاب:
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تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي :تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية.

بوجعبوط املصطفى

وعليه فإن التعويضات " ...هي أكثر تدابير العدالة االنتقالية تركي از على الضحايا ،وهي األقدر على
إنصاف الضحايا ،إن هيئة األمم المتحدة للمرأة تحث على االستفادة من العالقة بين التعويضات والتنمية
من أجل تحقيق أكثر النتائج استدامة وتحويال للنساء الالواتي انتهكت حقوقهن اإلنسانية في النزاع".1

وكما تنبثق سياسة التعويض عن مناهج اشتغال لجان الحقيقة التي تضع معايير معينة لالستحقاق ذي

صلة بانتهاكات حقوق اإلنسان ،حيث ارتبط نمط التعويضات من الناحية التاريخية بحاالت معينة كـ:
الوفاة ،واالختفاء ،والسجن ،كما أنها ال تقر أحيانا باالنتهاكات التي كابدتها النساء مثل( :الحمل القسري،

والتعقيم اإلجباري ،والنزوح.2 )..

وبالتالي ،فمعد لبرامج التعويضات من لجان الحقيقة أن ينفتح على العناصر الفاعلة التي لها أثر على
سياسة التعويضات "...كل من األحزاب السياسية في ظل نظام الحكم القائم والنظم القائمة ،وقطاع األمن،

والجماعات المناوئة ،وغيرها من األطراف المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان ،وممثلي الضحايا،
ومنظمات حقوق اإلنسان ،3"...لضمان حقوق النساء واألقليات العرقية وغيرها من شرائح تلك الفئات التي

قد تكون أشد عرضة للتجاهل أو التهميش عند وضع سياسات التعويضات لضرورة م ارعاة احتياجات أهداف
ومصالح الفئات المستضعفة.

أهمية الدراسة :تكتسي تعويضات ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان للنوع االجتماعي أهمية
كبرى ،يجب على لجان الحقيقة والمصالحة أن تراعي حجم االنتهاكات التي تعرضن لها ،واالستماع
لشهادتهم عن تلك االنتهاكات ألجل قياس مؤشرات العنف القائم على مقاربة النوع الجنسي.
أهداف الد ارسة :يمكن الوقوف من خالل هذه الدراسة على مجموعة من األهداف ومنها:
Erik Doxtader , Charles Villa-Vicencio , « To Repair the Irreparable: Reparation and



Reconstruction in South Africa» Institut pour la justice et la réconciliation (Afrique du
Sud), New Africa Books , 1 janv. 2004.

 أمحــد شـوقــي (بـني ــوب)" :األسس النظرية ملذهب جرب الضرر :التجربة املغربية للعدالة االنتقالية "الطبعة األوىل ،مطبعة البيضاوي .2004
 ليزا ما غاريل " ،التعويض نظراي وعمليا " ،دراسة مرتمجة ،عن املركز الدويل للعدالة االنتقالية.

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،األمم املتحدة "،أدوات سيدة القانون الالزمة للدول اخلارجة من الصراعات :برامج جرب الضرر"
.HR/PUB/08/1
 -1هيئة األمم املتحدة للمرأة " التعويضات والتنمية ونوع اجلنس " ،اكتوبر .2012

 -2فاسـ ـ ــوكي س ــنياه وآخرون" :جلان احلقيقة ونوع اجلنس املبادئ والسياسات واإلجراءات " ،منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،اسرتجعت
بتاريخ ،2011/06/25:ص.59:على املوقع التايل:
http://ictj.org/ar/publication/truth-commissions-and-gender-principles-policiesand-procedures

 -3نفسه.
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بوجعبوط املصطفى

 تحليل تقارير تجارب لجان الحقيقة والمصالحة في ضوء مقاربة النوع االجتماعي؛ -استخالص مدى استجابة مقاربة النوع االجتماعي من خالل تجارب لجان الحقيقة والمصالحة؛

 معرفة دور النوع االجتماعي من خالل التعويضات التي قدمت لهن ومدى تأهيلها من الناحيةالنفسية واالجتماعية...؛
اإلشكالية :تثير إشكالية موضوع الدراسة على" :تحديد النوع االجتماعي من خالل المواثيق الدولية

وأهميتها ضمن تجارب لجان الحقيقة والمصالحة ،وإبراز االنتهاكات التي تعرضن لها والتعويضات
الممنوحة لهن".
وتفرز هذه االشكالية الرئيسية اشكاليتين فرعيتين:

 النوع االجتماعي من خالل المواثيق الدولية وتعييناتهن ضمن تجارب لجان الحقيقةوالمصالحة.

 النوع االجتماعي من خالل االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجبر أضرارهن.المنهج المتبع :تم اعتماد على المنهج التحليلي ومنهج المقارن بين تجارب لجان الحقيقة والمصالحة،

في هذه الدراسة وتطعيمها بآليات أخرى تتجلى في ما يلي:
 التدقيق التنظيمي؛ التدقيق القانوني؛ -التدقيق المالي؛

 التدقيق البشري.نظرية الدراسة :تم وضع نظرية نشتغل وفقها وهي كالتالي:
نظرية االنتقال الديموقراطي كمدخل للجان الحقيقة والمصالحة.
فرضيات الدراسة :وبناء على هذه النظرية ،يمكن تقديم فرضيات من تحديد غايات متعددة ،ومتناقضة
أحيانا وتتمثل في ما يلي:
 -أن لجان الحقيقة والمصالحة اعتمدت ضمن تعويضاتها على مقاربة النوع االجتماعي؛

 -أن لجان الحقيقة والمصالحة لو تولي أهمية كبرى لمقاربة النوع االجتماعي ضمن أجندتها.
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بوجعبوط املصطفى

محاور الدراسة:
الفقرة األولى :النوع االجتماعي من خالل المواثيق الدولية؛

الفقرة الثانية :النوع االجتماعي من خالل تعيينات لجان الحقيقة؛

الفقرة الثالثة :انتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان على ضوء النوع االجتماعي؛
الفقرة الرابعة :تعويضات النوع االجتماعي من خالل تجارب لجان الحقيقة والمصالحة.
وبناء على هذه المحاور الرئيسية ،تحاول هذه الورقة االجابة عن تساؤالت رئيسية وأساسية ،تتجلى في

مايلي :كيف تساهم المواثيق الدولية في صون كرامة وحقوق المنظور الجنساني؟ وكيف يتم تعيين النوع
االجتماعي من خالل تجارب لجان الحقيقة والمصالحة؟ وهل تساهم تعويضات لجان الحقيقة في تحقيق

المساواة في جبر األضرار للنوع االجتماعي؟ وماهي مقاربة لجان الحقيقة والمصالحة من خالل التعويضات

المقدمة في اطار النوع االجتماعي؟.

الفقرة األولى :النوع االجتماعي من خالل المواثيق الدولية .
العنف ضد النوع االجتماعي ظاهرة منتشرة في العالم خصوصا في الدول االستبدادية أو الدول التي

تعرف نزاعات مسلحة إقليمية أو محلية أو بين النظام السياسي الحاكم ومعارضيه ،1فهذه الظاهرة تشكل قلقا
 -1لإلشارة أن هناك نساء اخنرطت كمقاتالت يف النزاعات املسلحة أي كجزء من القوات املشاركة يف القتال بشكل مباشر أو ضمن وحدات
االحتياط أو املساندة والدعم .وقدتكون هذه املشاركة إرادية أو إجبارية ،وابلتايل ،فقد بدا دور النساء املشاركات يف النزاعات املسلحة جليا يف
احلرب العاملية الثانية كجزء من وحدات اإلحتياط ووحدات الدعم واملساندة داخل القوات األملانية والربيطاين .وقد شاركن أيضا ضمن قوات اإلحتاد
السوفيييت وبنسبة عالية بلغت  8%من عدد القوات املشاركة يف احلرب .منذ ذلك احلني بدأت املرأة بلعب دور متزايد يف القوات املسلحة .كما أن
النساء تشارك يف بعض النزاعات اليت أتخذ طابعا عرقيا حيث تشارك قبائل كاملة يف النزاعات املسلحة ،ما يدفع نساء القبيلة إىل تقدمي مساعدات
ودعم للمشاركني يف القتال .وقد يتم إلزام بعضهن بذلك بل وإجبارهن على ممارسات جنسية مع اجلنود لتلطيف جو احلرب كما كان حال ما
سخرهن اجليش الياابين أثناء احلرب العاملية الثانية .ويف األراضي الفلسطينية شاركت النساء
يسمى« نساء املتعة » من الكورايت والصينيات اللوايت ّ
يف املقاومة املسلحة أيضا .راجع:

 Maria Holt, « Past and Future Struggles: Palestinian Women Negotiate Violent

Conflict » Al-Raida XXI, no.103 (2003): 29; Charlotte Lindsey, Woman and War -

An Overview,” Al-Raida XXI, no.103 (2003): 11-12.
مع ذلك فالنساء اجملندات أو احملارابت يُش ّكلن االستثناء وليس القاعدة إذ أنه ما زال يُنظر إىل مشاركة املرأة يف عمليات القتال الفعلي على أهنا غري
متوائمة مع أنوثتها .وحىت وإن شاركت املرأة يف اجليش وبتشجيع جمتمعي) يف إشارة إىل اجملندات يف اجليش اإلسرائيلي على سبيل املثال( فإن النظر هلا
تكون على أهنا ُملطّفة جلو اجلنود البعيدين عن املنزل لفرتات طويلة .راجع:
 Judith Gardam and Michelle Jarvis, « Women and Armed Conflict: the

International Response to the Beijing Platform for Action», Colum. Hum. Rts.
L. Rev. 32, no.1 (2000): 40.
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تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي :تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية.

بوجعبوط املصطفى

وعدم اطمئنان على المستوى الدولي ،جراء القتل دون المحاكمة ،والتعذيب وسوء المعاملة ،واالعتداء

الجنسي ،واالحتجاز التعسفي ،واالغتصاب...باإلضافة إلى التمييز الخطير في التمتع ببقية حقوق اإلنسان.
وبالتالي ،تبقى هذه الظاهرة سببا رئيسيا الستمرار عدم المساواة والعنف القائم على النوع االجتماعي أمام

مرافق الدولة أو على مستوى اتخاذ الق اررات .وهذا ،ما دفع "بطرس غالي" حين كان أمينا عاما لألمم المتحدة

في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع حول النساء في بكين سنة  1990على "أن العنف ضد النساء مشكلة
عالمية تحتاج لذلك إلى إدانة عالمية".1

فالعنف القائم على النوع االجتماعي يؤدي إلى إلحاق األذى بالمرأة في وضعيتها االقتصادية

واالجتماعية ،ويهدد حريتها واستقرارها في وقت السلم والحرب ،بفعل انتشار " ثقافة عسكرية تضفي الشرعية

على استباحة الكثير من القيود الناظمة للحياة المجتمعية والدولية وقت السلم" ،2ينجر من خاللها انتهاكات
واسعة قد تتعرض فيها المرأة إلى الميز العنصري و سوء المعاملة و إبادة جماعية وحرمانها من شتى الحقوق

حتى في مخيمات الالجئين.

وهذا ما دفع بـ":كوفي عنان" ،األمين العام السابق لألمم المتحدة ،ليخاطب المؤتمر الذي تم بين

وكاالت األمم المتحدة حول "عالم خال من العنف ضد المرأة " في نيويورك  1999بالقول":العنف ضد المرأة

انتهاك مخز لحقوق اإلنسان األساسية ،يتجاوز الحدود الجغرافية ،الثقافية ،االجتماعية ،واالقتصادية .ولهذا

فإن ظاهرة العنف ضد المرأة ،في السلم كما في الحرب ،في المساحة العامة كما في المساحة الخاصة ،تحتاج

إلى التصدي بكل الوسائل ،خاصة عن طريق القوانين المحلية واالتفاقات الدولية ،وتعزيز مفهوم المسؤولية

الجنائية للجرائم التي ترتكب وقت النزاعات المسلحة".3

ونظ ار لالنتهاكات التي تتعرض لها المرأة أثناء فترة الحرب أو السلم ،انبثق خطاب دولي حول تفرقة

بين فترات الحرب والسلم وحاالت الطوارئ والظروف العادية ،وبين ما هو أجنبي أو خارجي وما هو داخلي

لتحديد المسؤولية على االنتهاكات والنزاعات في خصخصة القانون الدولي لصون كرامة اإلنسان وحماية

Rebecca Adams, « Violence Against Women and International Law: The

-

1

Fundamental Law Right to State Protection from Domestic Violence » N.Y. Int’l L.
Rev. 20, no.57 (2007): p:55.
 -2منظمة العفو الدولية" ،ضحااي احلروب – أجساد النساء وأرواحهن  -اجلرائم املرتكبة ضد النساء يف النزاعات املسلحة" رقم الوثيقة :
. 6-5 ،2004/072/77 ACT 2004

-Karima Bennoune, « Do We Need New International Law to Protect Women in

Armed Conflict?» Case W. Res. J. Int’l L. 38, (2006/2007): 368.
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حقوقه في مختلف األحوال واألوقات" ،بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المزيد من الحماية للنساء في
مجتمعاتهم أثناء النزاع قبله وبعده".1

غير أن أكثر االنتهاكات الجسيمة التي تعاني منها النساء خالل النزاعات هي االنتهاكات ذات

الطبيعة االجتماعية واالقتصادية .2إال أن االنتهاكات االجتماعية واالقتصادية ظلت خارج أجندة كل لجان
الحقيقة أو كل آليات العدالة االنتقالية التي تقوم به الدولة الخارجة من النزاعات أو االنتهاكات.

وبالتالي ،يعتبر القانون الدولي لحقوق اإلنسان االطار القانوني لصون كرامة حقوق االنسان جمعاء،

أما القانون الدولي اإلنساني فيعالج حاالت النزاعات المسلحة واالحتالل العسكري ويسري خاللها فقط  .وفيما
يولي القانون الدولي لالجئين اهتمامه لما يؤدي إليه نزوح ولجوء المدنيين من معاناة وعنف وانتهاكات ،فإن

القانون الجنائي الدولي يختص بمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية ،كجرائم الحرب وضد اإلنسانية
واإلبادة الجماعية.

الفقرة الثانية :النوع االجتماعي من خالل تعيينات لجان الحقيقة
للجان الحقيقة هيكلة تنظيمية وفق النصوص القانونية المنظمة والمحددة الختصاصاتها وواليتها،

فاللجنة تفرز صنفين أساسيين من التعيينات :صنف يتعلق بالنوع االجتماعي أي النساء وصنف آخر ،يتعلق
بالرجال ،ألجل تحقيق التوازن بين الجنسيين ،3كما يتم في غالب اللجان توظيف ذوي الخبرة الطويلة في

مجال حقوق اإلنسان ،حيث تصاحب مسألة االنتماء إلى أحد الجنسين قضايا أخرى مثل االنتماء الطبقي،
واالنتماء السياسي ،واالنتماء العرقي ،واالنتماء اإلقليمي .باإلضافة إلى الدورات التكوينية والتدريبات الميدانية

للوقوف على أهم المناهج وآليات العمل.
فإن تمثيلية النساء ضمن لجان الحقيقة يكتسي دو ار رياديا في تهيئة مناخ داعم وإيجابي لإلناث من
الضحايا أثناء جلسات االستماع العلنية ،وخلق دينامية الحوار والحكي االيجابي والواضح المبني على إرادة
الناجيات أمام نفس الجنس ،غير أن تعيين النساء ضمن لجان الحقيقة عرف تفاوتات من لجنة إلى أخرى،
وذلك ما سنوضحه وفقا لتجارب لجان الحقيقة الحقا.
 -1مبادئ يوغيا كاران " حول تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ابلتوجه اجلنسي وهوية النوع" مارس ( 2007دون اسم الناشر
االعتباري والشخصي).

 -2األمم املتحدة “،املذكرة التوجيهية لألمني العام :هنج األمم املتحدة يف العدالة االنتقالية”،مارس. 2010.

 -3دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء إىل  " :االلتزام ابلتوازن بني اجلنسيني ،من خالل عدة طرق من بينها إنشاء آليات خاصة يف
كل اللجان واجملالس املعينة من احلكومات وغريها من األجهزة الرمسية ذات الصلة حسبما ينبغي ،ابإلضافة إىل كل األجهزة واملؤسسات
واملنظمات الدولية ،وخاصة عن طريق تقدمي وترقية املزيد من املرشحات".
انظر  :قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  12 ، 96/51شتنرب .1996
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بوجعبوط املصطفى

فقد تم تعين ست ( )6نساء من مجموع أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة في تجربة جنوب أفريقيا،

وكما تتمتع المنظمات المحلية بأعضاء نشيطين في مجموعات على المستوى المحلي" .ذوات نفوذ يتمتعن
بالشرعية في دوائر المرأة على المستوى المحلي عامال حاسما في حالة جنوب إفريقيا"  .1حيث عملت في هذا

الصدد ،المجموعات النسائية بعقد جلسات االستماع يترأسها نساء فقط ،لالستماع إلى النساء اللواتي عانين
من األضرار الجسيمة لحقوق اإلنسان والفصل العنصري والمعامالت الالإنسانية.

أما بالنسبة للتجربة المغربية ،فكان هناك شبه غياب بمسألة النوع االجتماعي في تركيبة هيأة

االنصاف والمصالحة ،حيث تم تعيين امرأة واحدة من أصل سبعة عشر ( )17عضوا في الهيأة ،و ذلك يبين

الغياب التام ألي مقاربة من النوع االجتماعي" ،فالنظام األساسي للهيأة لم يأت على ذكر االنتهاكات التي
كابدتها النساء بشكل مباشر ،وال ألثر اإلنتهاكات المتمايزة عليهن" ،2وشكلت النساء األكثرية بين موظفي

الهيأة أي  163امرأة من أصل  ،319غير أن ذلك ،لم يأت نتيجة لسياسة توظيف متعمدة هادفة إلى زيادة
عدد الموظفين من االناث وإلى إدخال مقاربة النوع االجتماعي في معايير التعيين في منصب معين" .3وعلى

الرغم من هذا ،فإن النساء شبه غائبات على مستوى القرار ،وانحصرت مشاركتهن في وحدات العمل

المختصة بالتواصل واالعالم والتوثيق واألرشيف .فيما بلغ عدد تعيينات النساء في غواتيمال  2وسيراليون 3
وتيمور الشرقية  2وبيرو .2
غير أن تعيين النساء ضمن أعضاء لجان الحقيقة ليست بالعملية الكافية بالقيام بالبحث والتحري في

شأن ماضي االنتهاكات وتحليل العنف السياسي المرتبط بنوع الجنس ،4فتعيينهم يستدعي الوقوف على

الخبرة الالزمة للتصدي لإلنتهاكات المرتبطة بنوع الجنس .وأن بعض االجراءات األساسية والخاصة ضمن
لجان الحقيقة الفعالة تجعل التدريب مطلوبا بشكل يساير عمل اللجنة حتى الذين يتمتعون بالمؤهالت العلمية
والخبرة في مجال حقوق اإلنسان.

 -1فاسوكي نسياه وآخرون.......مرجع سابق،ص.22:

 " -2النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية"…..مرجع سابق ،ص.7:

- Rouggany Khadija « The Morocco Experience in Dealin with the Fille of Gross

Human Rights violations and Gender Approach» Analyses study, Rabat. December
2008, Advisory Council for Human Rights, p. 17.

 -4للمزيد حول هذا املوضوع ،أنظر :اندية (كسوس)"،النساء والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص يف املغرب" ،اجمللس االستشاري حلقوق
االنسان.
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تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي :تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية.

بوجعبوط املصطفى

ففي التجربة السيراليونية ،كان صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة ،وصندوق التحرك العاجل من

أجل الحقوق اإلنسانية للمرأة ،هما اللذان قاما بتنظيم التدريب للجنة .وفي تيمور الشرقية ،تم خلق جلسات
دورية للتدريب ،كان من بينها منتديات للمناقشة تعتمد على مشاركات الحاضرين.1

أما في التجربة المغربية تم عقد دورات تكوينية بين المركز الدولي للعدالة االنتقالية ومركز التوثيق

واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان ،بتقديم عروض تحليلية في شأن "المتابعات الجنائية"" ،العفو"،
"لجان تقصي الحقائق"" ،التعويض واإلنصاف"" ،اإلصالح القضائي" ،وعرض بعض التجارب الدولية في

مجال العدالة اإلنتقالية ،باإلضافة إلى عقد بعض الجلسات مع المعتقلين السياسيين السابقين  .2ولكن لم
تتلق الهيأة تدريبا على مقاربة النوع االجتماعي "...لم يكن الفريق قد تلقى تدريبا خاصا يجمع بين المنظور

الجنساني وتقنيات المقابلة الفردية والجماعية" ،3مما جعل الهيأة تغيب المنظور الجنساني في مقاربتها
لالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في المغرب.

فبرامج التدريب يتم اعتمادها وفق المجاالت التالية:
 تاريخ أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة بنوع الجنس؛
 مناهج تسجيل األقوال وجمع البيانات؛

 التحقيقات التي تراعي التعقيدات الخاصة باالنتهاكات المرتبطة بنوع الجنس؛

 جلسات االستماع العلنية التي يكون الشهود فيها من النساء ،وجلسات االستماع التي يقوم
فيها الرجال أو النساء باإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة على التمييز بين
الجنسين بما في ذلك جلسات استماع موضوعية في هذا الخصوص؛

 كتابة التقرير النهائي.

4

وبالتالي ،فإن هذه المجاالت غير محددة على سبيل الحصر ،كما يمكن للجان الحقيقة أن تمتد إلى

قضايا أخرى حسب طبيعة النظام السياسي القائم ودرجة انفتاح اللجن على باقي المواضيع األخرى التي
تتجلى ضمن اختصاصاتها ومدى إرادة اللجان التعامل مع ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان كآلية

 -1انظر :ايومي كوسافوكا "،حتديد األصوات الضائعة :بروز حقيقة العنف بسبب نوع اجلنس يف تيمور الشرقية" ،غشت  .2006عن (م.د.ل.إ).
 -2دورة تدريبية حول العدالة االنتقالية ،بدعوة من املركز الدويل للعدالة االنتقالية (I.C.T.J)،ومركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق
اإلنسان يف املغرب (CDIFDH) ،مبدينة الرابط ،خالل الفرتة املمتدة من  19لغاية .2004/07/25
 " -3النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية"…..مرجع سابق ،ص . 20 :

-Nesiah, V, « Truth Commissions and Gender... », Ibid,p,12.
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بوجعبوط املصطفى

لالنتقال الديمقراطي المشروطة بالمصالحة واإلنصاف ،فقد تمتد إلى قضايا أخرى مثل قضايا...االنتماء
العنصري ،الميول الجنسي ،1والمكانة االجتماعية االقتصادية...،وغيرها.

وقد تكون هذه المبادرات لدى النساء بتقديم االعترافات عن ماضي االنتهاكات التي شهدتها أو

ارتكبت ضدهن ،وبهذا تكون اللجنة قد استجابت ألنماط االنتهاكات المرتبطة بنوع الجنس بشكل ديمقراطي
يراعي فيه مختلف الطبقات االجتماعية  Classes socialesلضحايا االنتهاكات ،بفعل قوتها وموقعها في

لجان الحقيقة.

 -1يعترب هذا املوضوع ضمن أحد املواضيع الذي جتهله مؤسسات العدالة االنتقالية وجلان احلقيقة ابخلصوص لعدم توليه أمهية حيث يظل عليه ستار
السرية رغم اضطهاد (األقليات اجلنسية أو املثليات واملثليني أو ثنائي امليل اجلنسي أو متغريي اهلوية اجلنسانية )من لدن األنظمة التسلطية ،وابلتايل
فإن ،جلان احلقيقة مل تركز على االغتصاب بني أفراد اجلنس الواحد(مثلية جنسية  )Homosexualitéرغم أن شأنه شأن اغتصاب الرجال
للنساء ،فقد استخدمت هذه املمارسات يف الثكنات العسكرية ويف تعذيب السجناء السياسيني ،وأبناء الشعوب احملتلة .وعلى سبيل املثال:
العسكريني األمريكيني يف سجن أبو غريب يف العراق.
أما على مستوى جلان احلقيقة فقد عرضت جلنة احلقيقة واملصاحلة نجنوب إفريقيا ذوي امليول اجلنسية من الرجال لدرجة غري عادية من القمع
يف صفوف اجليش والعنف النابع من كراهية املثليني إابن سنوات الفصل العنصري ،أما جلنة احلقيقة واملصاحلة يف بريو تعترب منوذجا يف التنصيص يف

التقرير النهائي (صفحتني من  12جملدا) على األقليات اجلنسية ،حيث وجدت اللجنة على أن أحد احلركات الثورية " توابك أمارو" استعملت العنف
ضد املثليني الرجال .
فبالرغم من هذا ،يبقى هذا املوضوع انقص الدراسات واألحباث يف شأن انتهاكات اجلسيمة واألضرار الذي تعرضوا هلا األقليات اجلنسية،
ورمبا يشعر األفراد الناجيني عن عدم تقدمي شهاداهتم خوفا من الوصمة  Stigmateواالضطهاد الذي سيعانون منه يف اجملتمع احمللي أكثر من اجلرمية

املرتكبة ضدهم.
 -لإلشارة أن األمم املتحدة بدأت تويل أمهية كربى هلذه الفئة :انظر:

 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان " ،القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد على أساس
ميلهم اجلنسي و هويتهم اجلنسانية" . A/HRC/19/41
 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان "،الناس يولدون أحرارا ومتساوين  :امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف القانون
الدويل حلقوق اإلنسان " ،جنيف.2013 ،
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الشكل رقم  :1تعيينات النساء من خالل لجان الحقيقة.1

الشكل رقم  :2تعيينات الرجال من خالل لجان الحقيقة

يالحظ من خالل المبيانين ،أن الشكل  1المتعلق بتعيينات عدد النساء من خالل لجان الحقيقة أقل

من تعيينات عدد الرجال في كل الدول التي خضعت إلى تجارب العدالة االنتقالية ،فبالنسبة للمغرب عضوة
 -1هذه االحصائيات مت اقتباسها من كتاب فاسوكي نسياه" جلان احلقيقة ونوع اجلنس "...مرجع سابق ،ص،22 :و هيئة األمم املتحدة للمرأة"،
فرصة مؤاتية :جعل العدالة االنتقالية تنصف املرأة" ،ط ،2012 ،2ص .6:ومت مبوجبها حتويلها إىل هذا املبيان.
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واحدة من مجموع  17عضوا ،والبيرو  2نساء من مجموع  12عضوا ،وسيراليون  3نساء من  7أعضاء،
وتيمور الشرقية  2نساء من  7أعضاء ،و جنوب افريقيا  6من أصل  17عضوا واألرجنتين عضوة واحدة من

أصل  13عضوا.

وبالتالي ،فإن التعيينات التي تقوم بها لجان الحقيقة على مستوى آليات العدالة االنتقالية التي عرفتها

األنظمة السياسية التي تطمح إلى طي صفحة الماضي  ،الزالت فتية وال تعرف أجرأة مقاربة النوع
االجتماعي ،الشيء الذي يمكن من خالله القول على وجود "الهيمنة الذكورية" 1بفعل طبيعة البنية الثقافية

السائدة في المجتمع... ".السيطرة الذكورية على النظام االجتماعي والثقافي والسياسي ،إضافة إلى النظام
األبوي ،السائد في الدولة والمجتمع على حد سواء".2

الفقرة الثالثة :انتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان على ضوء النوع االجتماعي
تعد عملية التعويض للمنظور الجنساني أساسية لكون المرأة تمثل أربعة مداخل لالنتهاكات الجسيمة

لحقوق النوع االجتماعي سواء تعلق األمر بإنتهاكات التي تعرضت لها بشكل مباشر باعتباره طرف مناضل

ومعارض ألداء النظام السياسي أو النظام بحد ذاته ،أو اعتقالها بدون سبب إثر حمالت البحث والتحري في
شأن أزواجهن أو أبنائهن ،أو نتيجة تطهير منطقة جغرافية على إثر أحداث أو انتفاضة .ويمكن الوقوف

عليها من خالل هذه الزوايا:
الزاوية األولى :هي أكثر خطورة فهي تجسد المرأة الذي تعرضت بشكل مباشر لالنتهاكات الجسيمة

لحقوق االنسان ،سواء كانت تنتمي لتنظيم معين أو أقلية عرقية نتج عنها تصفيات أو اعتقاالت من لدن

الدولة .و بدون محاكمة عادلة ،فتعرضت على إثرها لجل أساليب التعذيب واالغتصاب ...وغيرها.

الزاوية الثانية :تتعلق بإعتقال المنظور الجنساني إثر أحداث معينة ،قد تكون المرأة طرفا غير مباشر

في األحداث ،أي االعتقال بدون أسباب.

الزاوية الثالثة :تتعلق بتعذيب المنظور الجنساني (التخويف ،والترهيب ،وتعذيب األطفال ،)...،مقابل
البحث عن أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم.

 -1للمزيد حول هذا املوضوع :أنظر :بيار بورديو "،اهليمنة الذكورية " ترمجة  :سليمان قعفراين ،املنظمة العربية للرتمجة ،توزيع :مركز دراسات الوحدة
العربية  ،الطبعة األوىل ،بريوث .2009
 " -2النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية يف املغرب" ،منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية مؤسسة املستقبل ،شتنرب  .2011ص.8 :
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بوجعبوط املصطفى

الزاوية الرابعة :تتمثل في انتهاك المنظور الجنساني الجماعي بمنطقة جغرافية بكاملها ،قد تتعلق
بمكان النزاع أو مكان االعتقال أو مكان عرف انطالق أحداث معينة أو مكان مقصي سياسيا من لدن
الدولة .
فبالرغم من اختالف االنتهاكات الذي تعرضت لها النساء ،فإن برامج التعويضات يعد أحد األساليب

األساسية في إعادة إنتاج المساواة بين الجنسين إثر الممارسات الظالمة التي كابدتها ،فهي قد تكون على
شكل تعويضات فردية أو جماعية وتفضيلية من خالل تقديم الخدمات االجتماعية ،كما أن تعويضات

النساء الناجيات يكون بشكل يتماشى مع عالقة السلطة داخل األسرة والمجتمع المحلي ويضمن "..نوع من
السرية كي التتعرض النساء لمزيد من الوصم" ،1وبالتالي يدفع هذا لجان الحقيقة إلى إعادة األوضاع إلى

ما كانت عليه بأساليب أكثر حداثة وتماشيا مع المواثيق واالتفاقيات الدولية ،لتعزيز مكانة النساء وحمايتهن

من العنف.
وترتيبا على هذا ،فإن التصميم والتشاور الفعال لبرامج التعويضات هو مقياس المصالحة الذي تلبي

احتياجات الناجيات من المعتقالت السرية واالنتهاكات الخطيرة التي مورست عليهن ،فهناك لجان الحقيقة لم

تهتم بأجرأة تعويضات النساء بشكل يتمشى مع الضحية " ..لقد مارست معظم البرامج التمييز ضد المرأة

من خالل ترك التعويضات عن العنف اإلنجابي بما في ذلك الحمل القسري والتعقيم القسري واإلجهاض

القسري .كما أنها تجاهلت مجموعة من االنتهاكات االجتماعية -واالقتصادية التي تعاني منها النساء على
نحو غير متكافئ مقارنة مع الرجال خالل النزاع.2"...

وتحدد المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات

الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي اإلطار القانوني

الدولي للحق في االنتصاف والتعويضات  .3فالدولة ملزمة قانونا بتقديم تعويضات عن االنتهاكات الجسيمة
المنسوبة إليها ،وهذا ينطبق أيضا على األشخاص الذين تتبين مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات ذات صلة

زمن الحرب؛ والدول ملزمة ايضا بالسعي لجبر ضرر الضحايا وتعويضهم حيثما يكون المسؤولون مباشرة
غير راغبين أو غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم والسيما من خالل إقامة برامج تعويضات ،ولذا ،عملت

 -1هيئة األمم املتحدة للمرأة " فرصة مؤاتية :جعل العدالة االنتقالية تنصف املرأة " مرجع سابق ،ص.16:
 -2املرجع ،نفسه.

 -3قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  “، 60/147املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية اخلاصة حبق اجلرب والتعويض لضحااي االنتهاكات
اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل” A/RES/60/147.16 ،ديسمرب .2005
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األمم المتحدة على وضع المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والتعويض

لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي.1

الفقرة الرابعة :تعويضات النوع االجتماعي من خالل تجارب لجان الحقيقة والمصالحة
 .1جنوب أفريقيا :دعم سياسة تواجه التمييز العميق في المجتمع.
نتيجة االنتهاكات الجسيمة التي عرفتها جنوب أفريقيا بسبب الفصل العنصري ،التي عانت منها النساء

في مختلف مناطق جنوب أفريقيا ،كانت مشاركة النساء في دورات تدريبية وورشات فكرية حول سياسية

مقاربة النوع االجتماعي من خالل التعويضات إلى جانب المنظمات النسائية النشيطة في مجال حقوق
اإلنسان ،إلثارة قضايا حول الحاجة إلى دعم األسرة والخدمات االجتماعية للنساء للتعبير عن احتياجاتهن

كمجموعة لها مصالح إجتماعية تواجه التمييز العميق في المجتمع .فيما دعت لجنة الحقيقة على أنه:

 يجب النظر في سياسة التعويضات بعناية مع إيالء االعتبار الواجب لفهم النوع االجتماعي في

ظل انتهاكات الماضي.

 مساعدة النساء من خالل توجيههم نحو البرامج القائمة كالمعاشات التقاعدية ،واإلسكان ،والتعليم

واإلرشادات الطبية والنفسية.

 وضع قائمة تذكارية خاصة بالنساء اللواتي قتلن خالل االنتهاكات الشيء الذي يمكن أن يحافظ

على عملية الذاكرة الجماعية.

 ينبغي إنشاء معهد للسالم ،الذي سيضم متحفا و مرافق البحوث وأن يكفل المساواة بين الجنسين.
فبالرغم من أهمية سياسة التعويضات الموجهة للنساء ،لم تكن أغلبهن يمتلكن حسابات بنكية خاصة

بهن .وبالتالي تم إيداع مبالغ التعويضات سواء الدفعات المؤقتة العاجلة التي سددت عام  1999أو

التعويضات الفردية الكاملة التي منحت عام  2003في حسابات تعود ألفراد األسرة الذكور ،وبالتالي لم يكن
للمرأة أي تحكم بهذه األموال وفي بعض الحاالت نشأ الخالف في األسرة حول الكيفية التي سيتم بها صرف

هذه المبالغ في زيادة العنف المنزلي.2

 .2المغرب :تأهيل مقاربة النوع االجتماعي
 " -1املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحااي االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان
واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل" ،قرار اجلمعية العامة .147/60
2
- Nahla Valji, « Gender justice and Reconciation » N° 35/ Nomber, 2007, ISSN/16140079. Friedich- Ebert stiflug, p.18.
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عمل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان (المجلس االستشاري

لحقوق االنسان سابقا) وصندوق االيداع والتدبير (ومؤسسات وطنية وقطاعات حكومية) واالتحاد األوروبي
على تنفيذ عدة مشاريع استهدفت فيها مقاربة النوع االجتماعي ،حيث إستفادت عدة مناطق من توصيات

هيأة االنصاف والمصالحة ،مع جمعيات المجتمع المدنية 1للتشاور حول دمج مقاربة النوع االجتماعي في

برامج جبر الضرر الجماعي في المناطق المتضررة مع"...مراعاة الوضع الخاص للمرأة في برامج جبر

الضرر ،بما يساهم في تعزيز المكتسبات التي تحقق في مجال النهوض بأوضاع المرأة 2 "...في كل من:


3

زاكورة 4:طورت شبكة جمعيات زاكورة للتنمية والديموقراطية مشروع دعم للمنظمات غير الحكومية

المحلية بغية إنشاء مجال لـ"تأهيل النساء"  ، Réhabilitation des femmesوقد استفاد أكثر من 24
منظمة غير حكومية من نشاطات بناء القدرات والتشاور إلرساء شبكة من الجمعيات النسائية.

 -1إعطاء االنطالق لتنفيذ اجملموعة األوىل من مشاريع برانمج جرب الضرر اجلماعي أبقاليم ورزازت ،الرشيدية ،زاكورة ،فجيج ،الناظور ،احلسيمة ،الدار
البيضاء-احلي احملمدي وخنيفرة الذي مت اختيار  32مشروعا من أصل الـ  91اليت تلقتها اللجنة العلمية وجلنة اإلشراف على برانمج جرب الضرر
اجلماعي :منها  10إبقليم ورزازات 3 ،ابلرشيدية 4 ،ابلناظور 3 ،ابلدار البيضاء -احلي احملمدي 5 ،بزاكورة 5 ،بفجيج 1 ،ابحلسمية ،و1
اخلنيفرة .وهي على النحو التايل:
مجعية الوحدة اتسكوكامت للتنمية والتعاون – سكورة؛مجعية أفانور للتنمية -تنغري؛مجعية الفتح للثقافة والتنمية – تنغري؛ مجعية سيدي حممد بن عبد
هللا -تيزكي -تودغة العليا؛ مجعية املنهل للتنمية والتعاون تودغة السفلى؛ مجعية دادس مكونة للتنمية – بومالن دادس؛ مجعية ساعد احلرث للتنمية
–قلعة مكونة؛ مجعية أيت أريتان للتنمية والتعاون -تودغة العليا؛ مجعية أيت بوبكر للتنمية والثقافة والتضامن – قلعة مكونة؛ مجعية أخيام للتنمية
االقتصادية واالجتماعية بوزمو-إمييلشيل؛ شبكة مجعيات تنمية واحات اجلنوب الشرقي –أمالكو؛ مجعية أمالكو للتنمية والتعاون -أمالكو؛ مجيعية
املنال للتنشيط النسوي -لوطة؛ مجعية شباب الزغنغان لإلبداع الفين والتنمية املستدامة-الزغنغان؛ اجلمعية الثقافية أوسان -احلسمية؛ مجعية بسم هللا
للتنمية واألعمال االجتماعية للريف؛ مجعية إملاس الثقافية – احلسمية؛ مجعية املبادرة احلضرية احلمي احملمدي -الدار البيضاء عني السبع؛ مجعية
ذاكرة الدار البيضاء (كازا مموار) – الدار البيضاء –احلي احملمدي؛ الشبكة األمازيغية للمواطنة "أزيتا" فرع زاكور -زاكورة؛ النسيج اجلمعوي للتنمية
والدميقراطية بزاكورة – زاكورة؛ مجعية درعة للمحافظة على الرتاث الثقايف واحلضاري-زاكورة؛ مجعيات النساء للتنمية والتضامن -زاكورة؛ منتدى بين
زويل للتنمية والتواصل – زاكورة؛ مجعية التعاونيات الفالحية – فجيج؛ مجيعة النهضة -فجيج؛ مجعية املستقبل للتنمية – فجيج؛ مجعية أوداغري
للتنمية والتعاون – فجيج؛ مجعية األمل للرتبية والثقافة والرايضة -خنيفرة؛ مجعية مقورن للتنمية -ورزازات .اسرتجعت بتاريخ 2013/12/15 ،عن
املوقع االلكرتوين التايل :
 -2التقرير اخلتامي هليئة االنصاف واملصاحلة ،اجلزء الثالث  ،ص.37:

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article1299

 -3املركز الدويل للعدالة االنتقالية ومؤسسة املستقبل " النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية يف املغرب" ،م،س،ص.31:
 -4يوجد يف إقليم زاكورة سجنني شهريين ( أكدز و اتكونيت)؛
 أڭدز هي مدينة مغربية ،يف الوسط الشرقي للبالد .تنتمي إىل إقليم زاكورة .تقع يف جبال األطلس ،أسفل جبل كيسان ،ومتتد على طول
ضفاف هنر درعة ،بني ورزازات  65كيلو مرتا جنواب ،ومشال زاورة  92كيلو مرتا .وتضم  4.767نسمة (إحصاء  .)2004ففي سجن اكدز
السري جرى اعتقال ثالت جمموعات :جمموعة الصحراويني ،جمموعة  73وجمموعة بنو هاشم وكانت النتيجة قتل  27من الصحراويني ،و 5
من حركة 3مارس. 1973 .
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بوجعبوط املصطفى

الراشيدية :وضعت شبكة جمعيات التنمية في واحات الجنوب الشرقي مشروعا (لقرية إملشيل)

سمي ب" حفظ الذاكرة والمصالحة لنساء إملشيل" تكريما لذكرى فاضمة أوحرفو ،وهي من رموز المقاومة
خالل سنوات الرصاص ،وقد أقيمت نشاطات للمصالحة وحفظ الذاكرة استهدفت نساء القرية وشبابها ،ثم
تنظيم العديد من جلسات التوعية حول حياة فاضمة موجهة للسكان المحليين واستدراج العروض الذي

أطلقها االتحاد األوروبي.


فكيك :أنشأت جمعية فكيك للصداقة والتعاون عدة أنشطة الدعم في مجال التنظيم والتأهيل

االقتصادي استهدفت النساء ،و مشاريع معاملة المرأة خالل سنة الرصاص أعطت بعدا رمزيا وسياسيا على

الصعيد الوطني.

تعد هذه المشاريع التجريبية الثالثة التي اعتمدها كل من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ومشروع

الصندوق اإلنمائي للمرأة التي ساهمت في "...تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي

للنساء ،1"..مهمة جدا في وضع استراتيجية لجبر الضرر في المرحلة الثانية ليشمل المناطق األخرى.
فرغم " ...تعين إمرأة واحدة من مجموع أعضاء اللجنة ،فإن الهيأة عملت على دفع التعويضات بالتساوي

على مستوى مقاربة النوع االجتماعي ،للزوجات والفتيات من أقارب الضحايا الذكور ،متحديا بذلك قانون
الميراث المغربي القائم"...

2

فقد أشار التقرير النهائي لهيأة االنصاف والمصالحة على إدماج مقاربة النوع في سياسة جبر الضرر

ألجل استكمال تصورها في هذا المجال عن طريق:

3

 استكمال المعطيات والبيانات حول النساء الضحايا ومعالجتها واستخالص توجهات أو تصنيفات
حسب المجموعات واألحداث والمناطق واالنتهاكات؛

 اتكونيت من بني املناطق الشاسعة يف املغرب من حيث املساحة حيث تتضمن طبيعتها أعداد كبرية من السكان متفرقني على مجيع اجلهات
واتكونيت ابعتبارها املركز الرئيسي لكل السكان كما جند جهة اجلنوبية الغريب اليت جتمع كل من الركبة وترياف والبليدة وكركريو القصر الكبري
مث خسوان وبين صبيح الذين يفصلهما وادي درعة ع ن القصور املذكورة إضافة إىل قصر الزاوية الذي يوجد من ضمنها واملطل على وادي
درعة .ويف سجن اتكونيت اعتقل  215مواطنا :معتقلون بعشوائية مشردون ،متسولون ،تالميذ ومستخدمون ...يف الدار البيضاء ما بني
ديسمرب  1971ومارس  ، 1972حيث نُظفت منهم شوارع البيضاء كي يستضيف املغرب مؤمتر الدول اإلسالمية ،وقضوا يف املعتقل
الرهيب  28شهرا مات منهم  5أشخاص .كما عرفت اتكونيت اعتقال جمموعة  3مارس  1973مات منهم  3أشخاص.

 " -1النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية يف املغرب" ،م،س،ص.32

- INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE, The African Union Series, Peace, « Justice,

and Reconciliation in Africa: Opportunities and Challenges in the Fight Against
Impunity », REPORT OF THE AU PANEL OF THE WISE,FEBRUARY 2013, United
Nations Plaza, New York, NY 10017-3521, USA.

 -3التقرير اخلتامي هليئة االنصاف واملصاحلة" إنصاف الضحااي وجرب األضرار" املغرب ،ج ،3،ص.38:
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تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي :تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية.

بوجعبوط املصطفى

 الرجوع إلى المعطيات والمعلومات الخاصة بالمرأة ،المستخلصة من نتائج وخالصات الزيارات
الميدانية التي نظمهتا الهيئة ،بمناسبة التحريات أو تنظيم الجلسات العمومية أو غيرها؛

 تصنيف االنتهاكات واألضرار الخاصة التي عانت منها النساء ،وتطوير اإلطار المفاهيمي لفلسفة
الهيئة على أساسها ،وترجمتها في مختلف أشكال جبر الضرر؛

 إنجاز بحث وطني حول المرأة وماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
فالتعويضات على مستوى النوع االجتماعي أثارت إستياء واسعا في صفوف النساء المباشرة وغير

المباشرة عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،فهناك من تضرر من االنتهاكات الماراطونية أثناء
البحث عن أزواجهن من لدن السلطات المحلية ،وإعتقالهن ،فعند حصول أزواجهن على التعويضات من
(هيأة التحكيم المستقلة أو هيأة اإلنصاف والمصالحة) ،تم تسريح أزواجهن (الزوجة) رغم طول إنتظارهن

أثناء إعتقالهم (الزوج) ،تحكي "حليمة" 1قائلة:

" ...لماذا أعطت الدولة تعويضات لزوجي (لجنة التعويض  )1999بما في ذلك دفع رواتبه المستحقة

عن الفترة التي قضاها في السجن – بينما لم تقدم أي شيء لي وألوالدي الذين تمت التضحية بمستقبلهم

دون أن تكون لهم يد في ما قام به أبوهم ،إنني لم أفعل شيئا خاطئا ،لقد عوملت معاملة ظالمة ،لماذا
تعطى الحقوق للرجال دون سواهم؟ ،فبعد اعتقال زوجي ،تعرضت للضرب واالستجواب واالحتجاز بصورة
غير قانونية ،ووضعت تحت مراقبة الشرطة المستمرة ،الشيء الذي ساهم إلى حد كبير في تهميشي من قبل

المجتمع وبعد ذلك طلقنـي زوجي ورماني في الشارع".2

بينما أشارت "إيزة" 3التي إعتقل زوجها في تزمامارت" ،ما أصعب مثل هذا االحساس لقد قضيت مدة

 22سنة وأنا أنتظره متخلية عن كل حقوقي وحين أفرج عنه تخلى عني بسهولة...هكذا مثل أي قميص أو
حذاء".1

 -1مت لقاء حليمة أثناء قافلة نظمتها هيأة االنصاف واملصاحلة إىل مدينة الناظور  ،بعد أن كسرت جدار الصمت وأن حتكي عن معاانهتا اليت ابتدأت
ابعتقال زوجها سنة  1984خالل االضطراابت اليت غرفتها مدينة الناظور بعد الزايدة يف أسعار املواد الغذائية والرسوم الدراسية اليت عرفها املغرب
أنذاك.

" -2حليمة :امرأة خذلت مرتني" ،يف " نساء كسرن جدار الصمت :مروايت نساء سنوات الرصاص" ،منشورات اجمللس االستشاري حلقوق
االنسان ،ص.8:
" -3ولدت ايزة عام  1950مبنطقة اخلميسات وكمثيالهتا من النساء املنحدرات من أسر قروية فقرية مل تذهب إىل املدرسة ومل تتعلم القراءة و الكتابة.
تزوجت وعمرها  16سنة برجل يشتغل مالزما برتبة صغرية ابجليش ،اضطرت بسبب وظيفة زوجها العسكرية إىل التنقل املستمر حمرومة من تواصل
زايرا ت عائلتها وأينما حلت وارحتلت تفرغت ايزة خلدمة زوجها وأطفاهلا األربعة ومحاهتا املسنة.تظهو .تنظف "....مبقر اهليأة سنة  2005كان معها
اللقاء ،جاءت بعد أن ظل الصمت رفيقها على مدى  34عاما لتحكي عن معاانهتا منذ أن اعتقل زوجها سنة  1971عقب انقالب
الصخريات"...
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وهذا ما أكدته "لطيفة جبادي" عضوة في (هـ.إ.م) على أن " ...كثير من زوجات السجناء السياسين
الالتي تحملن القسط األعظم من أعباء مساعدة السجناء واألطفال خالل فترات السجن .فقد اقتصر تعريف
الضحايا ،على المستخقين للتعويضات ،على السجناء ،حتى وإن كانوا قد انفصلوا عن زواجاتهم لدى

اإلفراج عنهم".2

 .3سيراليون :تأهيل النساء وفق برامج التعويضات
تضمن تقرير اللجنة فصال 3يضم تحليال لما كابدته المرأة في سيراليون خالل االنتهاكات الجسيمة

لحقوق اإلنسان التي عرفتها البالد ،ونظ ار إلنتشار العنف الذي تعرضت له النساء والفتيات أثناء النزاع،
اهتمت لجنة الحقيقة بإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ،وخاصة فيما يتعلق بتجربتهن عن

العنف الجنسي .4رغم أن الدستور ينص على المساواة بين الجنسين ولكنه يعطي األولوية للقانون العرفي
في مسائل الزواج ،والطالق والميراث والملكية .....باإلضافة إلى "الهيمنة الذكورية في جميع العالقات

االجتماعية".5

لذا ،أوصت اللجنة بتقديم التعويضات للضحايا وفق برامج التعويضات من مساعدات لتأهيل الضحايا

النساء ومنح القروض واإلسكان ...وسن قوانين تصون الحقوق والحريات للنساء وحمايتهم في المستقبل.
 .4الشيلي :إنصاف على قدر المساواة.

انظر يف هذا الصدد " :نساء كسرن جدار الصمت :مروايت نساء سنوات الرصاص" ،م ،س،ص.11:

 " -1ايزة ضحية تزمامارت" ،نفس املرجع ،ص.13 :
 -2من تعليقات لطيفة جبادي ،عضوة "هيئة االنصاف واملصاحلة" يف املغرب ،خالل حلقة عمل نظمها املركز الدويل للعدالة االنتقالية حول "
التعويضات ونوع اجلنس"  ،يف نيويورك ،يوليوز .2005

- Vol, Three (B), Chapter Three, “Women and the Armed Conflict in Sierra Leone”,

3

Page 85.

- Jamesina King , « Gender and Reparations in Sierra Leone:The Wounds of War

4

Remain Open » In, edited by Ruth Rubio-Marín, « WHAT HAPPENED TO THE
WOMEN? Gender and Reparations for Human Rights Violations », International
Center for Transitional Justice,foreword by Colleen Duggan,social science research council ,
new york , 2006 ,chapter 5.p. 250.

- Abigail Gyimah, « Gender and Transitional Justice in West Africa: The Cases of

Ghana and Sierra Leone» , ALC Research Report No. 4 August 2009, p:24.
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بوجعبوط املصطفى

تميزت التجربة الشيلية بتطبيق نماذج من التعويضات على تحديد متوسط أجرة الموظف الشيلي"،أدت
االستعانة بمتوسط راتب الموظف العام في شيلي إلى نهج يتسم بقدر أكبر من التكافؤ ،فضال عن تأكيد

المبدأ المتمثل في أن اإلنصاف يجب أن يتناسب مع حجم الجريمة وليس مع قدر الخسارة المادية التي

لحقت بالفرد".1

 .5البيرو :منظور يراعي نهج الجنسانية.
حققت بيرو عدة مكاسب من خالل اهتمام لجنة الحقيقة في تقريرها أثناء "التعامل مع التعويضات من

منظور يراعي الجوانب الجنسانية عن طريق إعادة تأطير البرامج بحيث تشتمل على إمكانية الحصول على

الخدمات الصحية والمسكن والتعليم باالضافة إلى التعويضات الرمزية" ،2وكما اقتصر النهج الجنساني في
فصلين واصفا االنتهاكات التي يتعرض لها النساء ،وأنه ليس لديه أي تأثير كبير على توصيات جبر

الضرر ،ومع ذلك ،فإن إدراج مسألة العنف بين الجنسين في التقرير النهائي مفيد جد في تسليط الضوء

على هذه القضية.3

 .6تيمور الشرقية :الرفع من قدرة النساء
قدمت لجنة االستقبال والحقيقة والمصالحة تعويضات عاجلة ومؤقتة على شكل منح مالية إلى 516

رجال ( 73بالمائة) و  196امرأة ( 23بالمائة)"،4.بأن يمنح ما ال يقل عن ( 50بالمائة) من جميع
التعويضات إلى النساء ،وهي توصية تقر بانخفاض عدد النساء الالتي أدلين بأقوالهن ،كما أنها تمثل

تعويضا جزئيا عن أوجه القصور التي ربما نجمت عن عملية تعريف المستحقين للتعويضات" ،5فقد وجدت

لجنة الحقيقة أن األمهات األرامل وغير المتزوجات ،بما في ذلك أرامل الحرب وضحايا االغتصاب
 -1فاسوكي نسياه وآخرون " ،جلان احلقيقة ونوع اجلنس.....نفس املرجع ،ص.61:

 -2هيئة األمم املتحدة للمرأة " فرصة مؤاتية :جعل العدالة االنتقالية تنصف املرأة " مرجع سابق ،ص.19:
- Julie Guillerot, « Linking Gender and Reparations in Peru: A Failed Opportunity »,

3

?In : edited by Ruth Rubio-Marín, « WHAT HAPPENED TO THE WOMEN

Gender and Reparations for Human Rights Violations », International Center for

Transitional Justice, foreword by Colleen Duggan,social science research council , new york
, 2006. chapter 3.p 167.
- Galuh Wandita, Karen Campbell-Nelson, and Manuela Leong Pereira, « Learning to

Engender Reparations in Timor-Leste :Reaching Out ....Ibid, pp:290,291.

 -5فاسوكي نسياه وآخرون " ،جلان احلقيقة ونوع اجلنس.....نفس املرجع ،ص.61:
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بوجعبوط املصطفى

الجنسي ،يمكن مساعدتهم عن طريق تقديم منح دراسية ألوالدهن ،على أن تذهب أولئك النسوة إلى مركز
رئيسي للخدمة حيث يتسلمن المعونة المعرفة وكذلك نصائح لتنمية مهاراتهن ورفع مستواهن الصحي.1
 .7غواتيماال :انتهاكات عرقية
شهدت النساء ،وال سيما أولئك اللواتي ينتمين إلى جماعات عرقية "المايا" ،انتهاكات مجموعة كاملة

من خالل النزاع ،بما في ذلك اإلعدام خارج نطاق القضاء واالحتجاز غير القانوني واالختفاء والتعذيب و
التشريد الداخلي (مما يؤدي إلى الوفاة في بعض الحاالت) ،واالغتصاب ،وكذلك االسترقاق الجنسي ،و

العمل القسري ،2كانت النساء الضحايا  23في المائة من حاالت اإلعدام و  12في المائة من حاالت
"االختفاء ".

على ضوء هذا تم أخذ " تدابير التعويض" إلعادة تأسيس الحالة المادية للضحايا قبل لالنتهاكات أو
للتعويض عن الخسارة الناتجة عن االنتهاكات ،حيث ينصب التركيز على إعادة األراضي ،واإلسكان،

واالستثمار المنتج .كما أقرت اللجنة على أن ضحايا " التهجير القسري ،التجنيد القسري وانتهاكات ضد
األطفال والمذابح و الجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية وضحايا االغتصاب أو العنف الجنسي يجب

أن يتم استرداد حقوقهم.

فقد تضمن تقرير اللجنة النسب المائوية المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة على حقوق االنسان المتعلقة

بنوع الجنس ،و يوضح المبيان أسفله ما يلي:

 -1ليزا ما غاريل " ،التعويض نظراي ....م،س،ص.5:
- Claudia Paz y Paz Bailey ,« Guatemala : Gender and Reparations for Human Rights

2

Violations », In :…Ib. p 97.
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الشكل رقم  :3انتهاكات حقوق اإلنسان على أساس الجنس في غواتيماال.

يالحظ من خالل هذا المبيان عدد الضحايا على ضوء انتهاكات حقوق االنسان في غواتيماال حيث

بلغ عدد الضحايا النساء في شأن االعدام خارج نطاق القضاء  23في المائة و 77في المائة بالنسبة

للرجال  ،والتعذيب الذي لحق النساء بنسبة  23في المائة و  77في المائة بالنسبة للرجال ،والحرمان من

الحرية بلغ بالنسبة للنساء  21في المائة و 79في المائة بالنسبة للرجال ،واالختفاء القسري في صفوف

النساء بلغ  12في المائة و 78في المائة بالنسبة للرجال ،أما بالنسبة للموت بسبب التهجير والمعامالت
الالإنسانية بلغ عند النساء  51في المائة و 49في المائة عند الرجال ،أما االغتصاب فقد تعرضت النساء

إلى شتى أنواع الممارسات الإلنسانية وااليذاءات الجنسية حيث مثل االغتصاب في غواتيماال نسبة  99في

المائة بالنسبة للنساء و 1في المائة بالنسبة للرجال.
خاتمة:

إن القيمة االجرائية للتعويضات قد تمثل لدى البعض قيمة رمزية فقط ،بينما تمثل عند اآلخرين قيمة
مادية ومصدر رئيسي لالستمرار في الحياة وتحسين وضعيتهم االجتماعية ،وبهذا يمكن للجان الحقيقة أن
تولي أهمية ذات فعالية عند وضع سياسات التعويضات مع مراعاة الفئات "المستضعفة" ونمذجتهما حسب

الفئات المتضررة (النساء ،األطفال ،الشباب ،الشيوخ ،الموظفين المطرودين ،)...وإدراج توصيات لهذه

الفئات للتعويض ووضع برامج وطنية لجبر الضرر سواء الجماعية أو الفردية .فقد تكون وضعية هذه
الفئات ( الجنس ،الفقر ،االنتماء العرقي ،الموقع الجغرافي ،الدين ،القبيلة ،االنتساب السياسي )....،ضعيفة

جدا من ناحية التهميش االقتصادي واالجتماعي والثقافي التي كابدوها قبل وبعد االنتهاكات.
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فإن إبقاء قائمة التعويضات مفتوحة للضحايا الذين لم يتقدموا للجنة أو إغالقها بعد إنهاء والية اللجنة،
تثير عدة تساؤالت ،حول :ما مصير ضحايا الذين لم يتقدموا بطلب إلى اللجنة عن االنتهاكات التي

تعرضوا لها؟ وما أثر الملفات التي تقدم بها الضحايا خارج اآلجال إلى الجهات المشرفة على تتبع ملفات
لجنة الحقيقة؟ وهل االطار القانوني للجان الحقيقة تنص على إستمرار التعويضات من لدن اللجان (أو

الوصي عليها) رغم إنتهاء واليتها؟

ترى  Vasuki Nesiah1على أن تجارب لجان الحقيقة السابقة تقر على"أن القائمة المفتوحة تعكس

نهجا أكثر عدال وشموال ،وال سيما بالنسبة للنساء" ،حيث" ُيقل بصورة كبيرة عدد الضحايا اإلناث اللواتي
تشملهن إجراءات لجان الحقيقة ،وقد يتطلب األمر القيام بمبادرات خاصة للوصول إلى النساء وتحفيزهن

على التقدم للجان" ،2وبهذا تستغرق عملية الوصول إلى النساء وقتا طويال قد تكون فيها النساء بعيدة عن
إدراك انطالق عملية المصالحة الوطنية( ،بفعل عيشهن في المناطق النائية أو في مجتمعات الريفية ،أو

إثر التهميش االجتماعي.)... La marginalisation sociale

الشيء الذي يمكن القول من خالله ،على ضرورة فتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والضحايا
الذين كان من المفترض أن تبحث عنهم الدول بنفسها ما دامت هي الطرف الذي مارس االنتهاكات،

والطرف الذي يعلم عدد الضحايا في مختلف السجون وعدد االعتقاالت في فترات زمنية وفق تقاريرها
ِ
المنتهك والمنتَهك الذي تعرفه الدولة.
وأرشيفها السري ،وبهذا تكون عملية المصالحة مبنية على الطرف

وعلى ضوء هذا يالحظ ،على أن التقديرات التقريبية التي وصلت إليها لجان الحقيقة تؤكد على
انتشار واسع للعنف القائم على النوع االجتماعي ،حيث أن دراسة الظواهر االجتماعية المتعلقة بنوع
1

-Vasuki Nesiah is Associate Professor of Practice at New York University. Her main areas of
research include the law and politics of international human rights and humanitarianism, with a
particular focus on transitional justice. Her past publications have engaged with international
feminisms and the history of colonialism in international law. She has also written on the politics
of memory and comparative constitutionalism, with a particular focus on law and politics in
South Asia. Nesiah teaches human rights, law and social theory, and the politics of war and
memory at NYU.She continues as core faculty member at Harvard Law School’s Institute for
Global Law and Policy (IGLP); she has taught for six years in the IGLP summer and winter
workshops in Cambridge, Doha and Capetown. She is one of the founding members of the
Third World Approaches to International Law (TWAIL). Professor Nesiah's publications can be
accessed at http://nyu.academia.edu/VasukiNesiah
- Nesiah, V, « Truth Commissions and Gender…. Ibid, p :39.
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بوجعبوط املصطفى

الجنس أحيانا ال توصلنا إلى حقائق أو معرفة مسح سوسيولوجي عن اإلنتهاكات التي تعرضت لها

المرأة ،وبالتالي فإن لجان الحقيقة توقفت على عدد األفراد الذين يبلغون عن حوادث العنف القائم على نوع
الجنس ،وليس كل من كابد هذه االنتهاكات ،ومن خالل هذا نستنتج أن معرفة معدل انتشار العنف

الجنسي يشكل صعوبة لدى لجان الحقيقة نظ ار لطبيعته البنيوية واالجتماعية الخفية ،بحيث أن الكثير من

االنتهاكات تمر دون االبالغ عنها.

وعلى لجان الحقيقة اعتماد مقاربة النوع االجتماعي وإعطائها أهمية بالغة في التشاور وتشجيعها

ل تقديم المعلومات في شأن الموضوعات التي تتسم أحيانا بالصعوبة ،كما يمكن للجان أن تعتمد كذلك
على توظيف نساء ذوات خبرات كافية لمساعدة النساء وتدريبهن على كيفية التعامل مع الناجيات

وإشعارهن براحة أكبر عند التبليغ عن االعتداء الجنسي ،وعقد جلسات االستماع للنساء فقط ،بحضور

أعضاء اللجنة والمراقبين من النساء ،أو السماح للنساء االدالء بشهادتهن في جلسات االستماع دون قيود
أو توجيه.
غير أنه يالحظ عند تزايد لجان الحقيقة يعطي نماذج جديدة لطريقة ومناهج االشتغال وعن
أساليب القوة والضعف عن لجان الحقيقة السابقة ،فإذا كانت لجان الحقيقة األولى التي تشكلت في أمريكا

الالتينية قد تجاهلت المنظور الجنساني ،كما هو الشأن للجنة الحقيقة في جمهورية األرجنتين (-1983
 )1984وجمهورية شيلي ( ،)1991-1990فإن لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا (-1995
 ) 2000تعتبر أول لجنة تستخدم جلسات استماع لتشجيع النساء على رواية حكايتهن عن ما كابدنه أثناء

نظام الفصل العنصري.

كما بينت لجان الحقيقة في كل من البيرو وسيراليون االستفادة من تجربة جنوب أفريقيا ،وفي
سابقة سجلت لجنة الحقيقة في بيرو من خالل تعميم المنظور الجنساني في شتى مراحل عمل اللجنة

وتكوين وحدة جنسانية منفصلة لضمان إدراج االعتبارات الجنسانية في العمل اليومي للجنة ،ولجنة

سيراليون ( )2003-2002حظيت الضحايا النساء بدعم خاص من لدن اللجنة إذ كسر حاجز الصمت
الذي إعتدن عليه .

غير أنه ال تزال ثغرات وتحديات جديدة تالزم التقدم في منح التعويضات المراعية للجوانب
الجنسانية ،فناد ار ما يتم دفع التعويضات بطريقة كاملة وشاملة ،وبالتالي يجب تجنب استنساخ النموذج

التراتبي المنحاز جنسانياً ،بل بذل الجهود من أجل إزاحتها .وتعتبر تجربة المغرب في تقديم معايير جديدة
للتوزيع المتساوي للمنافع ضمن العائالت أحد األمثلة اإليجابية في هذا الصدد و إلحاق التعويضات
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الفردية بإجراءات جماعية يمكنها من معالجة األشكال األكثر منهجية من عدم المساواة بين الجنسين في
المجتمع .ويعتبر كذلك المغرب وبيرو البلدين اللذين قدما مثاال إيجابيا في استخدام التعويضات الجماعية.
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بوجعبوط املصطفى

املراجع
الكتب:

 أمحد شـوقي (بنيوب)" :األسس النظرية ملذهب جرب الضرر :التجربة املغربية للعدالة االنتقالية "الطبعة األوىل ،مطبعة البيضاوي .2004

 اببلو دو جريف "،جهود التعويضات من املنظور الدويل مسامهة التعويضات يف حتقيق العدالة غري الكاملة"،دراسة مرتمجة ،عن املركز الدويل
للعدالة االنتقالية.
 اببلو دو جريف"،مواجهة املاضي  :التعويضات عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان"،دراسة مرتمجة ،عن املركز الدويل للعدالة االنتقالية.

 بيار بورديو "،اهليمنة الذكورية " ترمجة  :سليمان قعفراين ،املنظمة العربية للرتمجة ،توزيع :مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة األوىل ،بريوث
.2009
 اندية (كسوس)"،النساء والعنف السياسي خالل سنوات الرصاص يف املغرب" ،اجمللس االستشاري حلقوق االنسان.

Les Rapports des Commissions de Vérité :
 التقرير اخلتامي هليئة االنصاف واملصاحلة ،اململكة املغربية  .اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان.

Timor- Leste:, «Chegal », Repport of the Commission for Reception Truth and
Reconciliation of Timor Leste, 31 de octubre de 2005.
Making CHEGA ! A Reality, Memory and Memorialization in Timor- Leste.
Argentina: Nunca Mas (Never Again) Report of Conadep (National Commission on
the Disappearance of Persons) – 1984.
South Africa: Report, Reconciliation Commission of South Africa, Released on 21
March 2003, Final Report 1998.
Sierra Leone: Report of the Sierra Leone Truth& Reconciliation Commission,
Witness to truth, 2004.
Peruvian: Report of the Peruvian Commission for Truth and Truth and
Reconciliation, 28 August 2003.
Guatemala: Report of the Truth and Reconciliation Commissions of Guatemala,
Memoria del Silencio, 1999.
Chile: Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation,
Posted by USIP Library on: October 4, 2002.

-

منشورات مؤسساتية:
 " نساء كسرن جدار الصمت :مروايت نساء سنوات الرصاص" ،منشورات اجمللس االستشاري حلقوق االنسان.

 مبادئ يوغيا كاران " حول تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق ابلتوجه اجلنسي وهوية النوع" مارس ( 2007دون اسم الناشر
االعتباري والشخصي).
 منظمة العفو الدولية" ،ضحااي احلروب – أجساد النساء وأرواحهن  -اجلرائم املرتكبة ضد النساء يف النزاعات املسلحة" رقم الوثيقة :
2004/072/77 ACT 2004
منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية:

 املركز الدويل للعدالة االنتقالية ومؤسسة املستقبل " النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية يف املغرب".
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 ليزا ما غاريل " ،التعويض نظراي وعمليا " ،دراسة مرتمجة ،عن املركز الدويل للعدالة االنتقالية.

 دورة تدريبية حول العدالة االنتقالية ،بدعوة من املركز الدويل للعدالة االنتقالية (I.C.T.J)،ومركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق
اإلنسان يف املغرب (CDIFDH) ،مبدينة الرابط ،خالل الفرتة املمتدة من  19لغاية .2004/07/25
 " النوع االجتماعي ومسار العدالة االنتقالية يف املغرب" ،منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية مؤسسة املستقبل ،شتنرب .2011

 ايومي كوسافوكا "،حتديد األصوات الضائعة :بروز حقيقة العنف بسبب نوع اجلنس يف تيمور الشرقية" ،غشت  .2006عن (م.د.ل.إ).
منشورات األمم املتحدة:

 هيئة األمم املتحدة للمرأة " التعويضات والتنمية ونوع اجلنس " ،اكتوبر .2012

 هيئة األمم املتحدة للمرأة "،فرصة مؤاتية :جعل العدالة االنتقالية تنصف املرأة" ،ط.2012 ،2

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،األمم املتحدة "،أدوات سيادة القانون الالزمة للدول اخلارجة من الصراعات :برامج جرب الضرر"
.HR/PUB/08/1

 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان " ،القوانني واملمارسات التمييزية وأعمال العنف املوجهة ضد األفراد على أساس ميلهم
اجلنسي و هويتهم اجلنسانية" . A/HRC/19/41
 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان "،الناس يولدون أحرارا ومتساوين  :امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان " ،جنيف.2013 ،
 األمم املتحدة “،املذكرة التوجيهية لألمني العام :هنج األمم املتحدة يف العدالة االنتقالية” ،مارس. 2010.
 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  12 ، 96/51شتنرب .1996

 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  “، 60/147املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية اخلاصة حبق اجلرب والتعويض لضحااي االنتهاكات
اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل” A/RES/60/147.16 ،ديسمرب .2005

 فاسـ ـ ــوكي س ــنياه وآخرون" :جلان احلقيقة ونوع اجلنس املبادئ والسياسات واإلجراءات" ،منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،اسرتجعت
بتاريخ ،2011/06/25:ص.59:على املوقع التايل:
http://ictj.org/ar/publication/truth-commissions-and-gender-principles-policiesand-procedures

الكتب باللغة االنجليزية:
Abigail Gyimah, « Gender and Transitional Justice in West Africa: The Cases of Ghana
and Sierra Leone» , ALC Research Report No. 4 August 2009, p:24.



Claudia Paz y Paz Bailey ,« Guatemala : Gender and Reparations for Human Rights
Violations », In :…Ib. p 97.



Erik Doxtader , Charles Villa-Vicencio , « To Repair the Irreparable: Reparation and
Reconstruction in South Africa » Institut pour la justice et la réconciliation (Afrique du
Sud), New Africa Books , 1 janv. 2004.



Galuh Wandita, Karen Campbell-Nelson, and Manuela Leong Pereira, « Learning to
Engender Reparations in Timor-Leste :Reaching Out ....Ibid, pp:290,291.



INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE, The African Union Series, Peace, « Justice,
and Reconciliation in Africa: Opportunities and Challenges in the Fight Against
Impunity », REPORT OF THE AU PANEL OF THE WISE,FEBRUARY 2013, United
Nations Plaza, New York, NY 10017-3521, USA.
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بوجعبوط املصطفى

. تفكيك ملظاهر العنف القائم على املنظور اجلنسانية:تعويضات جلان احلقيقة واملصاحلة يف ضوء مقاربة النوع االجتماعي



Judith Gardam and Michelle Jarvis, « Women and Armed Conflict: the International
Response to the Beijing Platform for Action», Colum. Hum. Rts. L. Rev. 32, no.1 (2000):
40.



Julie Guillerot, « Linking Gender and Reparations in Peru: A Failed Opportunity », In :
edited by Ruth Rubio-Marín, « WHAT HAPPENED TO THE WOMEN? Gender and
Reparations for Human Rights Violations », International Center for Transitional Justice,
foreword by Colleen Duggan,social science research council , new york , 2006. chapter
3.p 167.



Karima Bennoune, « Do We Need New International Law to Protect Women in Armed
Conflict?» Case W. Res. J. Int’l L. 38, (2006/2007): 368.
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» Al-Raida XXI, no.103 (2003): 29; Charlotte Lindsey, Woman and War - An
Overview,” Al-Raida XXI, no.103 (2003): 11-12.
Nahla Valji: « Gender justice and Reconciation » N° 35/ Nomber, 2007, ISSN/1614-0079.
Friedich- Ebert stiflug
Pablo de Greiff « The Handbook of Reparations » Imprimer ISBN-13: 9780199291922,
Publié à Oxford Scholarship Online: mai 2006.
Rebecca Adams, « Violence Against Women and International Law: The Fundamental
Law Right to State Protection from Domestic Violence » N.Y. Int’l L. Rev. 20, no.57
(2007): p:55.
Rouggany Khadija « The Morocco Experience in Dealin with the Fille of Gross Human
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Colleen Duggan, social science research council , new york , 2006.












Jamesina King , « Gender and Reparations in Sierra Leone:The Wounds of War
Remain Open » In, edited by Ruth Rubio-Marín, « WHAT HAPPENED TO THE
WOMEN? Gender and Reparations for Human Rights Violations », International
Center for Transitional Justice,foreword by Colleen Duggan,social science research
council , new york , 2006 ,chapter 5.

:ويبيوغرافيا
Hugo Grotius « On the law of war and peace » Canada 2006. Retrived, juillet 27, 2013,
From :
http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/grotius/Law2.pdf
 Ruth Rubio -Marin « The Gender of Reparations : Unsettling Sexual Hierarchies While
Redressing Human Rights Violations», Cambridge University Press, 31 juil. 2009.
Retrived, juillet 05, 2013, From :
http://muse.jhu.edu/journals/hrq/summary/v032/32.2.shelton.html




Nesiah, V, « Truth Commissions and Gender: Principles, Policies and Procedures »,
Gender Justice Series, International Centre for Transitional Justice , J u l y 2006.
Retrived, Decembre 8 ,2013, From :

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Commissions-Gender-2006-English_0.pdf

419

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

ال
02 مجلد/ 2018 يياير06 العدد

مجلة العلوم السياسية والقانون

 زواقي مصطفى/  كيسي زهرية.د

احلماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و الرسوم و النماذج الصناعية

احلماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و الرسوم و النماذج الصناعية
La protection juridique des schémas de configuration des circuits intégrés, des dessins et
modèles industriels
 كيسي زهرية.د

اجلزائر.املركز اجلامعي متنراست
زواقي مصطفى

اجلزائر.املركز اجلامعي متنراست

: امللص

 لقد كانت. مما يتوجب محايتها قانونيا،التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و الرسوم و النماذج الصناعية تعترب منتوجات عقلية من ابتكار اإلنسان
 نظرا لكوهنا،1984 الوالايت املتحدة األمريكية أول دولة سنت قانوان متعلقا ابحلماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و كان ذلك سنة
 أبرمت االتفاقية حول امللكية الفكرية يف جمال الدوائر املتكاملة1989  من شهر ماي سنة26  و بتاريخ.أكرب و أول منتج للدوائر املتكاملة يف العامل
 أما اجلزائر فقد اعتمدت ألول مرة، و لكن مل تدخل حيز التنفيذ لعدم املصادقة عليها من طرف عدد كاف من الدول، ) بواشنطنtraité IPIC(
 املؤرخ يف44 ر عدد. ج،2003/07/19  املؤرخ يف08-03  مبوجب األمر رقم2003 احلماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة سنة
 فيما خيص الرسوم و النماذج فقد ظهرت القوانني و االتفاقيات املتضمنة محايتها القانونية منذ زمن بعيد مع اتفاقية ابريس املؤرخة يف. 2003/07/23
 املتعلق ابلرسوم و النماذج الصناعية مؤرخ86-66  و سنت أول قانون يف هذا اجملال و هو األمر رقم، و اليت صادقت عليها اجلزائر1883/03/20
 لقد قمنا بتوضيح بعض املفاهيم املتعلقة ابلتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و كذا.1966/05/03  مؤرخة يف35 ر عدد. ج،1966/04/28 يف
 بدأ إبيداع التصميم أو الرسم أو النموذج يف املعهد الوطين اجلزائري، كما تطرقنا إىل إجراءات محايتها يف القانون اجلزائري،,الرسوم و النماذج الصناعية
 كما تطرقنا إىل اآلراثر الناةجة عن احلماية القانونية. إىل غاية تسجيل و نشر اإلنتاج، و الشروط املوضوعية و الشكلية الواجب توفرها،للملكية الصناعية
.للتصميم أو الرسم أو النموذج

 آراثر احلماية، إجراءات احلماية القانونية، احلماية القانونية، الرسوم و النماذج الصناعية، الدوائر املتكاملة، التصاميم الشكلية:الكلمات املفتاحية
القانونية

Résumé :
Les schémas de configuration des circuits intégrés, les dessins et modèles industriels sont des produits intellectuels résultant de l’activité
inventive de l’Homme, ce qui nécessite leur protection juridique. Les Etats Unies d’Amérique sont le premier pays à légiférer une loi pour
la protection des schémas de configuration des circuits intégrés, étant donné la position de ce pays comme premier producteur des circuits
intégrés au monde. Le premier traité relatif à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés fut conclu en date du
26/05/1986 à Washington (traité IPIC), mais n’est pas encore entré en vigueur, à cause du faible nombre de pays qui l’ont ratifié. L’Algérie a
adopté la première fois une loi pour la protection des schémas de configuration des circuits intégrés en 2003, par l’ordonnance n° 03-08
datant du 19/07/2003, J.O. n° 44 en date du 23/07/2003. S’agissant des dessins et modèles industriels, les lois et traités relatifs à leur
protection sont beaucoup plus anciens, le premier traité dans ce domaine fut le traité de Paris en date du 20/03/1883, ratifié par l’Algérie qui
a adopté l’ordonnance n° 66-86 datant du 28/04/1966 relative aux dessins et modèles industriels, J.O. n° 35 du 03/05/1966. Nous avons
éclairci quelques concepts relatifs aux schémas de configuration des circuits intégrés ainsi que les dessins et modèles industriels et nous
avons abordé les procédures de protection juridique selon la loi algérienne, à partir du dépôt du schéma, du dessin ou du modèle dans
l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI), avec les conditions de fond et de forme nécessaires à ce dépôt, jusqu’à
l’enregistrement et la publication du produit. Nous avons aussi abordé les effets de la protection des schémas, dessins et modèles.
Mots clés : schéma de configuration, circuits intégrés, dessins et modèles industriels, la protection juridique, les procédures de protection
juridique, les effets de la protection juridique.
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مجلة العلوم السياسية والقانون

إن أي منتوج فكري ناتج عن مجهود و عمل ابتكاري لصاحبه يستحق الحماية القانونية سواء في المجال

الفكري و الفني أو الصناعي و التجاري ،و ذلك لضمان حق استغالله من طرف مالكه و منع أي تعدي
عليه.

و قد سعت الجزائر منذ االستقالل إلى وضع تشريعات لحماية الملكية الفكرية بصفة عامة و الملكية
الصناعية و التجارية بصفة خاصة ،كما انضمت إلى المعاهدات و االتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
باإلضافة إلى النصوص القانونية التي استحدثت في هذا المجال ،فقد أنشئ المعهد الوطني الجزائري
للملكية الصناعية ( )INAPIو ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  98-68المؤرخ في  1998/02/21و
الذي حل محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي و الملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة باالختراعات
و محل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة بالعالمات و الرسوم و النماذج الصناعية و

التسميات 1و يعمل هذا المعهد بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ()OMPI

2

إن االتفاقيات و الهيئات الدولية المستحدثة في مجال الملكية الفكرية عامة و الملكية الصناعية
بالخصوص تمنح حماية أوسع للمنتوجات الفكرية ،و ذلك عن طريق تطبيق أحكام حق األسبقية و

األولوية في التسجيل و كذا التسجيل الدولي الموحد لحقوق الملكية الصناعية الذي أقرته االتفاقيات الدولية

في هذا المجال.

فكانت أول االتفاقيات في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية هي اتفاقية باريس المبرمة في
 ،1883/03/20لحقتها عدة تعديالت كان آخرها تعديل ستوكهولم في  ،1967/07/14انضمت الجزائر

إليها سنة  31966كما صادقت عليها سنة  ،41975كما نجد معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع سنة
 1970في واشنطن و التي عدلت في  1979/09/28و في  ،1984/02/03انضمت إليها الجزائر سنة

 1999بموجب المرسوم الرئاسي رقم  92-99المؤرخ في  1999/04/15المتضمن المصادقة بتحفظ
على معاهدة التعاون بشأن البراءات.

و تعتبر التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و الرسوم و النماذج الصناعية من المنتوجات العقلية التي

تحظى بالحماية القانونية ،و قد كانت الواليات المتحدة األمريكية أول دولة سنت قانونا خاصا بالحماية
 - 1المادة  3من المرسوم التنفيذي رقم  68-98المؤرخ في  ،1998/02/21يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،ج.ر عدد  11المؤرخة

في  ،1998/03/01ص21

 - 2من موقع المنظمة العالمية للملكية الفكريةwww.wipo.int ،
)(OMPI, organisation mondiale de la propriété intellectuelle
)(WIPO world intellectual property organization
 - 3األمر رقم  48-66المؤرخ في  ،1966/02/25المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس ،ج.ر عدد  16المؤرخة في  ،1966/02/25ص،198
 - 4األمر رقم  2-75المؤرخ في  ،1975/01/09المتضمن المصادقة على اتفاقية باريس ،ج.ر عدد  10المؤرخة في  ،1975/02/04ص .،154
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القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و كان ذلك سنة  ،1984و ذلك نظ ار لكنها أكبر و أول

منتج للدوائر المتكاملة في العالم ،و اتبعت بعد ذلك الكثير من الدول النهج األمريكي.1

و بتاريخ  26من شهر ماي سنة  1989أبرمت االتفاقية حول الملكية الفكرية في مجال الدوائر المتكاملة

( ) traité IPICفي واشنطن ،و لكن لم تدخل حيز التنفيذ لعدم المصادقة عليها من طرف عدد كاف من
الدول.
و قد اعتمدت الجزائر ألول مرة الحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة سنة  2003بموجب
األمر رقم .08-03
أما الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية فقد ظهرت منذ زمن بعيد مع اتفاقية باريس بتاريخ

 1883/03/20و التي صادقت عليها الجزائر ،كما شرعت أول قانون في هذا المجال و هو األمر رقم

 86-66المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية مؤرخ في  ،1966/04/28ج.ر عدد  35مؤرخة في
.1966/05/03

فما مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و الرسوم و النماذج الصناعية و ما هي اإلجراءات القانونية
التي اعتمدتها الجزائر من أجل حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و كذا الرسوم و النماذج
الصناعية؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية استعنا بالمنهج التحليلي الوصفي ،مع جانب من المقارنة.
ف قسمنا بحثنا إلى مبحثين ،تناولنا في المبحث األول الحماية القانونية لـلتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة،
أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية.

المبحث األول :الحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة

1 -Chavanne, Albert, Burst, Jean-Jacques, Azéma, Jaques, Droit de la propriété industrielle, 7e édition, Dalloz, 2012, page
607
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الدائرة المتكاملة ( )circuit intégré ou puceتضم عددا كبي ار من العناصر االلكترونية في جهاز واحد

صغير ،فهي تصنع وفقا لمخططات و تصاميم دقيقة و معقدة ،هذه التصاميم هي من إبداع اإلنسان بعد

عمل ابتكاري و مجهود كبير.

من السهل صنع دائرة متكاملة انطالقا من دائرة موجودة ،و لكن من الصعب أن تنشأ التصاميم التي
تسمح بصنع دائرة متكاملة جديدة لها وظيفة محددة ،لذلك كان من الالزم وضع حماية قانونية لهذه

التصاميم ،و من ناحية أخرى ال يمكن منح براءة اختراع على التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ألنها
ليست اختراعات لعدم إمكانية تطبيقها مباشرة على أرض الواقع ،كما أنه ال يمكن اعتبارها رسوما أو

نماذج ،ألنها ليست لها أية عالقة بالشكل الخارجي للدائرة المتكاملة ،بل هي تدل على موضع كل عنصر

في الدائرة المتكاملة.

1

لقد سعى المشرع الجزائري إلى حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة من خالل األمر رقم 08-03

المؤرخ في  2003/07/19المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،تكملة للنصوص القانونية التي
صدرت بخصوص الملكية الصناعية و كذا الملكية الفكرية بوجه عام ،كما صدر مرسوم تنفيذي يحمل

رقم  276-05مؤرخ في  2005/08/02يحدد كيفيات إيداع و تسجيل التصاميم الشكلية للدوائر
المتكاملة.

سنحاول تحديد مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و كذا آليات حمايتها حسب القانون الجزائري في
مطلب أول ،ثم سنتطرق إلى اآلثار الناجمة عن الحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في

مطلب ثان.

المطلب األول :مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و آليات حمايتها القانونية
إن التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة هي عمل ابتكاري ناتج عن مجهود عقلي كبير من طرف صاحبه،
لذلك فهو يستحق الحماية القانونية ،سنبدأ بتحديد مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة في فرع أول،

ثم نعرج إلى اآلليات التي تسمح بحمايتها في فرع ثان.

الفرع األول :مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
1 -Ibid., page 606
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الدوائر المتكاملة هي أجهزة إلكترونية معقدة صغيرة تحتوي على عدد كبير من العناصر االلكترونية في

سطح مادة نصف ناقلة ( )semi-conducteurصغيرة ،أما التصاميم الشكلية فهي تسمح بتحديد

موضع كل عنصر في الدائرة المتكاملة و ارتباطاته مع العناصر األخرى ،لذلك ،فإن الحماية القانونية
للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة تبدأ حتما بفهم كل من الدوائر المتكاملة و كذا تصاميمها الشكلية.
لذلك سنحاول البدأ بتعريف الدوائر المتكاملة (أوال) ثم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة (ثانيا)
أوال :تعريف الدوائر المتكاملة
الدوائر المتكاملة هي أجهزة إلكترونية صغيرة ،تؤدي وظيفة معينة مثل تخزين المعلومات أو القيام
بعمليات منطقية و حسابية و غيرها،

سنحاول فيما يلي التطرق إلى تعريف الدوائر المتكاملة من خالل التعريف القانوني الذي اعتمده المشرع

الجزائري و كذا المنظمة العالمية للملكية الفكرية كما سنحاول إعطاء تعريف فقهي لها.
 -1تعريف الدائرة المتكاملة حسب القانون الجزائري

عرفت المادة  2من األمر  08-03المؤرخ في  19جويلية  2003المتعلق بحماية التصاميم الشكلية
للدوائر المتكاملة الدائرة المتكاملة كما يلي:

"منتوج في شكله النهائي أو في شكله االنتقالي يكون أحد عناصره على األقل عنص ار نشيطا و كل

االرتباطات أو جزء منها هي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة و يكون مخصصا ألداء
وظيفة إلكترونية".

 -2تعريف الدائرة المتكاملة حسب اتفاقية واشنطن
كما عرفت اتفاقية الملكية الفكرية في مجال الدوائر المتكاملة ( )traité IPICالمبرمة بواشنطن في
 1989/05/26الدوائر المتكاملة كما يلي:
"On entend par « circuit intégré » un produit, sous sa forme finale ou sous une

forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un

élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du
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corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à
accomplir une fonction électronique »1

و المقصود من هذا التعريف أن "الدائرة المتكاملة هي كل منتوج في شكله النهائي أو في شكل انتقالي،

يكون أحد عناصره على األقل نشيطا و كل االرتباطات أو جزء منها هي جزء متكامل من جسم و /أو

سطح من مادة تكون مخصصة لتقوم ألداء وظيفة إلكترونية"

من خالل التعريفين السابقين نالحظ بأن تعريف المشرع الجزائري ترجمة حرفية من تعريف اتفاقية
واشنطن حول الدوائر المتكاملة.
 -3التعريف الفقهي للدوائر المتكاملة
الدائرة المتكاملة أو ما يعرف بالشريحة االلكترونية أو بالفرنسية ( )puceأو (  )circuit intégréموجودة
بكثرة في حياتنا اليومية ،في الحاسوب أو في الهاتف النقال أو في األجهزة الكهرومنزلية أو لعب األطفال

و غيرها ،كما كثر استعمالها في بطاقات الدفع البنكية و كذا بطاقات التعريف و جوازات السفر.

2

لقد سمح التطور التكنولوجي في المجال االلكتروني من ضم مجموعة من العناصر االلكترونية النشطة
مثل الترونزيزتور ( )transistorو التي تسمح بالزيادة في قوة التيار و كذا عناصر خاملة مثل المقاومات

و المكثفات التي ال تزيد من قوة التيار عبر وصالت كهربائية في سطح مادة نصف ناقلة (semi-

 )conducteurللقيام بوظيفة الكترونية معينة ،و األمثلة على الدوائر المتكاملة كثيرة ،نخص بالذكر:

ميكروبروسيسور ( )microprocesseurو هو العنصر األساسي في كل جهاز حاسوب و يقوم بوظيفة
العمليات الحسابية و المنطقية ،3الحافظات ( )les mémoiresتقوم بحفظ المعلومات و تستعمل في عدة
استعماالت ،نجدها في الحاسوب و في الهواتف النقالة و غيرها ،الدوائر المتكاملة المستعملة في

االتصاالت الالسلكية.

4

1 - Article 1er du traité IPIC de Washington, site de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle www.wipo.int,
(Traité IPIC de Washington : Washington Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits, Traité de
)Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés
2 -Du site www.cartesapuce.fr
3 -Chavanne, Albert ; Burst, Jean-Jacques ; Azéma, Jaques, op. cit., page 607
4 -Du site www.cartesapuces.fr
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دائرة متكاملة خاصة ببطاقة الكترونية

دوائر متكاملة

ثانيا :تعريف التصاميم الشكلية
نبدأ أوال بتعريف المشرع الجزائري للتصميم الشكلي ثم تعريفه من قبل اتفاقية واشنطن
 -1تعريف التصميم الشكلي (أو الرسم الطوبوغرافي) حسب القانون الجزائري
تنص المادة  02من األمر رقم :08-03
"كل ترتيب ثالثي األبعاد مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها لعناصر يكون أحدها على األقل عنص ار
نشيطا و لكل وصالت دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثالثي األبعاد المعد لدائرة

متكاملة بغرض التصنيع"

1

 -2تعريف التصميم الشكلي حسب اتفاقية واشنطن
عرفت اتفاقية واشنطن حول الدوائر المتكاملة التصاميم الشكلية كما يلي:

On entend par « schéma de configuration (topographie) » la disposition
tridimensionnelle – quelle que soit son expression des éléments, dont l’un au
moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit
intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit
"intégré destiné à être fabriqué2

 - 1المادة  02من األمر رقم  08-03المؤرخ في  2003/07/19المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ،ج.ر عدد  44المؤرخ في 2003/07/23
2 -Article 1er du traité IPIC de Washington, site de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, www.wipo.int
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و هذا التعريف بالعربية هو "كل ترتيب ثالثي األبعاد مهما كانت الصيغة التي يظهر فيها لعناصر يكون
أحدها على األقل عنص ار نشيطا و لكل وصالت دائرة متكاملة أو للبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب

الثالثي األبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع"
نالحظ كذلك في هذه الحالة أن التعريف الذي اعتمده المشرع الجزائري للتصميم الشكلي هو ترجمة حرفية

للتعريف الذي اعتمدته اتفاقية واشنطن دون أي تعديل.

و ما يمكنه القول بخصوص تعريف التصاميم الشكلية ،و هو تعريف متعلق بمجال إلكتروني ،لذلك فهو
يظهر غامض نوعا ما على غير أهل االختصاص.
فعند مقارنة عدد من الدوائر المتكاملة ال يمكن التمييز بينها من خالل مظهرها الخارجي ،فهي متشابهة،
لذلك ال يجدي نفعا حماية الدائرة المتكاملة من خالل مظهرها الخارجي.

فكان ال بد من وضع تصميم ثالثي األبعاد يتكون من عناصر إلكترونية يكون أحدها على األقل عنص ار
نشيطا (مثل ال ترونزيزتور) يقوم هذا التصميم بنفس الوظيفة التي تقوم بها الدائرة المتكاملة ،و الذي من

خالله يمكن صنع دوائر متكاملة لها نفس الوظيفة.
الفرع الثاني :شروط حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
حتى يحظى أي تصميم شكلي لدائرة متكاملة بالحماية القانونية الالزمة ،ال بد أن تتوفر فيه شروط
موضوعية (أوال) ثم شروط شكلية (ثانيا).

أوال :الشروط الموضوعية للحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
التصاميم التي تحظى بالحماية القانونية هي التصاميم التي تكون أصلية ،و يكون التصميم أصليا إذا كان

ناتجا عن مجهود فكري لمبتكره ،كما يجب أال يكون معروفا و معتادا لدى المختصين في هذا المجال.

1

و جدير بالذكر أن الحماية القانونية تشمل فقط التصميم الشكلي بحد ذاته ،دون المعلومات أو النظم أو

الطرق التي يحتويها.

2

تمنح الحماية لمدة  10سنوات كاملة غير قابلة للتجديد و تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيل هذا التصميم،

أو من تاريخ أول استغالل تجاري له سواء داخل الجزائر أو خارجها.

3

- 1المادة  03من األمر رقم  08-03المذكور سابقا
 - 2المرجع نفسه ،المادة 04
 - 3المرجع نفسه ،المادة 07
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ثانيا :الشروط الشكلية للحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الشروط الشكلية المطلوبة ألي تصميم شكلي لدائرة متكاملة استوفت الشروط الموضوعية ،هي إيداع
التصميم لدى المركز الوطني للملكية الصناعية وتسجيله و شهره.
 -1إيداع التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة
يتم طلب الحماية القانونية للتصميم من طرف مبدعه أو ذوي حقوقه ،و ال بد أن يكون الطلب صريحا

لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،و إذا اشترك عدة أشخاص في هذا االبتكار ،فإنه يحق
لهم جميعا إيداع طلبهم ،كما أنه إذا تم االبتكار في إطار عقد عمل ،فإن الهيئة المستخدمة هي صاحبة

الحق في إيداع طلب الحماية.
و يتم إيداع التصميم مباشرة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،كما يمكن أن يرسل عبر

البريد مع اإلشعار باالستالم أو بأية وسيلة مناسبة أخرى تثبت االستالم.

1

و قد حدد القانون الوثائق التي يجب أن يتضمنها طلب الحماية و هي:
طلب تسجيل التصميم مع وصف دقيق و مختصر ،نسخة أو رسم للتصميم و كذا المعلومات التي تحدد
الوظيفة االلكترونية للدائرة المتكاملة ،العناصر المثبتة لحق الحماية و التي تثبت عالقة الشخص المودع

بالتصميم (صاحب التصميم أو المؤسسة المستخدمة أو ذوي الحقوق  ،)...وثيقة تثبت دفع الرسوم
المستحقة ،وكالة الوكيل إن اقتضى األمر.
كما حدد ما يتضمنه طلب التسجيل و هو:
اسم و لقب و جنسية المودع ،اسم و عنوان الوكيل ،وصف مختصر و دقيق للتصميم ،تاريخ أول

استغالل تجاري للتصميم في أي مكان من العالم ،قائمة المستندات المودعة...
 -2تسجيل التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة و نشره

كل طلب استوفى الشروط المحددة قانونا يتم تسجيله في سجل خاص بالتصاميم الشكلية ،يبين اسم و
لقب و تاريخ اإليداع و كل المعلومات المتعلقة بالمودع مع تصحيح ما يلزم تصحيحه ،كما يتم تسجيل

العقود التي تتضمن انتقال ملكية الحماية القانونية للتصميم أو رهنه أو رفع الرهن أو انتقاله بالميراث ،و
- 1المادة  02من المرسوم التنفيذي رقم  276-05المؤرخ في  2005/08/02الذي يحدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و تسجيلها ،ج.ر عدد
 ،54المؤرخة في  ،2005/08/07ص 9
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يقيد كذلك في سجل التصاميم الشكلية كل تعديل يط أر على تسمية أو عنوان أصحاب التصاميم أو

المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب االمتياز.

يحق لكل شخص االطالع على سجل التصميمات الشكلية و الحصول على مستخرج منه مقابل تسديد

رسم.

ينشر تسجيل التصميم و كذا كل المعلومات المتعلقة به في النشرة الرسمية للملكية الصناعية.
جدير بالذكر أن المعهد الوطني للملكية الصناعية يسجل و ينشر التصاميم التي استوفت جميع الشروط
الشكلية المذكورة أعاله ،و ال يقوم بأي تحقيق بخصوص الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوفر في

التصميم ،و هذا ما أكدته المادة  16من األمر  08-03التي تنص:
"عندما يستوفي الطلب الشروط الشكلية المطلوبة ،تقوم المصلحة المختصة بتسجيل التصميم الشكلي في

السجل المذكور في المادة  15أعاله ،دون القيام بفحص األصالة أو حق المودع في الحماية أو صحة
البيانات المذكورة في الطلب ،و تقوم بتسليم شهادة تسجيل للمودع.

تحدد كيفيات إعداد السجل عن طريق التنظيم ،و تمسك المصلحة المختصة مستخرجا من السجل مرقما

و مؤش ار عليه"

التصاميم التي ال تستوفي الشروط الموضوعية كتلك التي لم تنتج عن مجهود فكري ،ال يرفضها المعهد
الوطني للملكية الفكرية ،بل يتم التحقيق فيها من قبل القضاء بطلب ممن يهمه األمر ،فإذا تحقق عدم
استيفاء التصميم للشروط الموضوعية يصدر القضاء حكما ببطالنه و يتم تسجيله و نشره من قبل المعهد

الوطني للملكية الصناعية.

1

المطلب الثاني :اآلثار المترتبة عن الحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
بتسجيل التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة بالمركز الوطني للملكية الصناعية و نشره في النشرة الرسمية

للملكية الصناعية ،يكون قد حظي بالحماية القانونية التي تخول لمالك التصميم مجموعة من الحقوق
(الفرع األول) كما تسمح له بمتابعة قضائية لكل منتهك لهذا الحق (الفرع الثاني)

الفرع األول :الحقوق المترتبة عن حماية التصميم
1 - Basire, Yann, L’essentiel du droit de la propriété industrielle brevets, dessins et modèles, marques, 1re édition, Gualino
2017, page 74
و المادتين  16و  26من األمر رقم  08-03المذكور سابقا.
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بمجرد تسجيل التصميم و نشره ،فإنه يحظى بالحماية القانونية الالزمة التي تمنح لمالك التصميم بعض

الحقوق خالل المدة الزمنية المحددة في القانون و هي عشر سنوات ،و يمكننا تصنيف هذه الحقوق إلى
نوعين :حق التصرف في التصميم (أوال) ،و حق منع الغير من استغالله (ثانيا)
أوال :الحق في التصرف في التصميم
إن الحماية القانونية للتصميم تخول لمالك التصميم الحق في إبرام عقود تتضمن التصرف فيه بكل أنواع

التصرفات القانونية ،كالبيع و الهبة و الوصية ،و ينتقل التصميم بالميراث بعد وفاة مالكه ،كما يجوز رهن

التصميم ،و كذا إبرام عقود رخص الستغالل التصميم ،و جدير بالذكر أن هذه العقود يجب أن تكون
كتابية و أن تسجل في السجل الخاص بالتصاميم الشكلية لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
و تنشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية و إال فإنها تكون باطلة.
ثانيا :الحق في منع الغير من استغالل التصميم
إن الحماية القانونية للتصميم تعطي لمالكه الحق في تتبع أي استغالل دون رخصة صريحة منه ،فله
الحق في منع الغير من إعادة نقل التصميم بأكمله أو جزء منه دون قبول منه ،كما له الحق في منع
استيراد أو بيع أو توزيع ألغراض تجارية تصاميم شكلية محمية قانونا ،أو دوائر متكاملة تم صنعها من

تصاميم تم نقلها بطريقة غير شرعية أو أي جهاز يحتوي على دوائر متكاملة تم نقل تصاميمها بشكل
غير قانوني ،و بهذا الخصوص فإن الغير الذي ال يعلم بوجود دائرة متكاملة في منتوجه الذي يقوم

بتسويقه فإنه غي ر معني بهذا المنع إال إذا تم إعالمه ،فإنه يتوجب عليه دفع مستحقات لصاحب التصميم

المحمي ،و قد انتهج المشرع الجزائري نهج اتفاقية واشنطن . 1و له في ذلك القيام بكافة اإلجراءات

القانونية التي تسمح له بالحفاظ على تصميمه ،فبإمكانه إجراء حجز تحفظي على عينة من السلعة المقلدة

التي يجدها تباع في السوق و ذلك بواسطة محضر قضائي من أجل إثبات مخالفة التقليد التي تمكنه من
القيام باإلجراءات الالزمة للمتابعة الجزائية و كذا سحب السلع المقلدة من السوق و كذا المطالبة
بالتعويضات الالزمة.

2

كما نصت عليه المادة  650من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري:

 - 1بن دريس حليمة ،حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان،
 ،2014-2013ص،94 ،93

و فتحي نسيمة ،الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية ،مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012-2011 ،ص من 95
إلى 97

 - 2المادة  650من القانون رقم  09-08المؤرخ في  2008/02/25المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،ج.ر عدد  ،21المؤرخة في

 ،2008/04/23ص3
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"يجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل و محمي قانونا أن يحجز تحفظيا على عينة من السلع أو

نماذج من المصنوعات المقلدة .يحرر المحضر القضائي محضر الحجز ،يبين فيه المنتوج أو العينة أو

النموذج المحجوز و يضعه في حرز مختوم و مشمع و إيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط

المحكمة المختصة إقليميا".

الفرع الثاني:المخالفات و العقوبات المترتبة عن المساس بحق حماية التصاميم الشكلية للدوائر
المتكاملة
إن أي مساس بحقوق مالك التصميم الشكلي يعد جنحة تقليد يعاقب عليها القانون ،كما يرتب مسؤولية

مدنية على عاتق المخالف مما يستوجب التعويض لمالك التصميم.

1

يجب أن يثبت مالك التصميم في جريمة التقليد ركنيها المادي و المعنوي.
فإثبات الركن المادي للجريمة يكون بالحجز على عينة من السلع المقلدة بواسطة محضر قضائي بناء
على أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة ، 2أما الركن المعنوي فيكون بإثبات سوء نية

المخالف.3

على مالك التصميم رفع دعوى قضائية في أجل شهر كأقصى حد من تاريخ إجراء الحجز على عينة من
السلع المقلدة،

المحجوزة.

4

و إال فسيعرض إجراءاته للبطالن ،كما يمكنه أن يتابع مدنيا من صاحب السلعة

تكون العقوبة الجزائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية قدرها مليونين و خمسمائة ألف

دينار جزائري إلى عشرة ماليين دينار جزائري ،كما يمكن للمحكمة أن تأمر بتعليق و نشر الحكم على
نفقة المحكوم عليه ،كما تأمر بمصادرة أو إتالف السلع المقلدة و األدوات المستعملة.

5

 - 1المادة  35من األمر رقم  08-03المذكور سابقا
 -2المرجع نفسه ،المادة 39

 - 3المرجع نفسه ،المادة 38
 - 4المرجع نفسه ،المادة 41
 - 5المرجع نفسه ،المادة 36
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المبحث الثاني :الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية

لقد بدأت الحماية الدولية للرسوم و النماذج الصناعية منذ زمن بعيد ،فقد كانت أول اتفاقية في هذا المجال

هي اتفاقية اإليداع الدولي للنماذج الصناعية بالهاي سنة  ،1925ثم تلتها اتفاقية إنشاء التصنيف الدولي
للنماذج الصناعية بلوكارنو سنة  ،1968و بعد ذلك جاءت اتفاقية التسجيل الدولي للرسوم و النماذج
الصناعية ،صياغة جنيف ،اتفاقية الهاي لسنة .1999

1

أما على الصعيد الوطني ،فقد صدر األمر رقم  86-66المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية 2و لم

يعدل منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

سنقوم بتعريف الرسوم و النماذج و كذا شروط حمايتها القانونية في مطلب أول ،بعد ذلك سنتحدث عن

اآلثار الناجمة عن الحماية القانونية للرسوم و النماذج في مطلب ثان.

المطلب األول :تعريف الرسوم و النماذج الصناعية و شروط حمايتها القانونية
إن الرسوم و النماذج تمثل الشكل الخارجي لسلعة ما ،و هي نتاج مجهود فكري لصاحبه يستحق الحماية
القانونية التي تمنع تقليده ،ألن تسويق منتوج ما يعتمد كثي ار على شكله الخارجي باإلضافة إلى عوامل

أخرى ،سنبدأ بتعريف الرسوم و النماذج في الفرع األول ،ثم نعرج إلى الشروط التي اعتمدها المشرع

الجزائري لحمايتها في فرع ثان.

الفرع األول :تعريف الرسوم و النماذج الصناعية
يختلف الرسم عن النموذج باعتبار األول هو تخطيط ثنائي األبعاد يمثل الوجه الخارجي لمنتوج ما ،بينما

النموذج هو عينة من السلعة لديها كافة المواصفات الخارجية للشيء المراد حمايته ،سنبدأ بتعريف الرسم

أوال ثم النموذج ثانيا
أوال :تعريف الرسم

عرفت المادة األولى من األمر رقم  86-66المتعلق بالرسوم و النماذج الرسم كما يلي:

"هو كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة

التقليدية"

 - 1بن دريس حليمة ،المرجع السابق ،ص،334؛ 335

 - 2األمر رقم  86-66المؤرخ في  ،1966/04/28المتعلق بالرسوم و النماذج الصناعية ،ج.ر عدد  35مؤرخة في  ،1966/05/03ص 406
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و يعرفه الفقه على أنه تركيب للخطوط يعطي السلعة طابعا ممي از عن مثيالتها ملونا كان أو غير ملون
الستخدامه في اإلنتاج الصناعي بوسيلة يدوية أو آلية أو كيمياوية أو غير ذلك

1

رسم قارورة زجاجية لمشروبات

مجموعة رسوم لهيكل سيارة من جهات مختلفة
 - 1بن دريس حليمة ،المرجع السابق ،ص ، 95عن س .القليوبي ،الملكية الصناعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة التاسعة ،2013 ،ص 183

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

436

رسم غالية قهوة

ثانيا :تعريف النموذج
عرفت المادة األولى من األمر رقم  86-66المتعلق بالرسوم و النماذج النموذج كما يلي:

يعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل و مركب بألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة

التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى و يمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله

الخارجي.

نموذج نعل مطاطي
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أما الفقه فقد عرف النموذج الصناعي على أنه كل شكل مجسم للسلعة يعطيها طابعا ممي از جميال جدا
باستخدامه في اإلنتاج الصناعي كزجاجات العطور و المشروبات ذات األشكال المميزة.

1

الفرع الثاني :شروط الحماية القانونية للرسوم و النماذج الصناعية
تحتاج الرسوم و النماذج الصناعية لحمايتها قانونيا ،إلى شروط موضوعية (أوال) و شروط شكلية (ثانيا)
أوال :الشروط الموضوعية
حتى تحظى الرسوم و النماذج بالحماية القانونية ال بد أن يتوفر فيها شرط الجدة و االبتكار و هي أال

تكون قد ابتكرت من قبل ،2و أال تكون مخالفة لآلداب العامة 3كما يجب أال تحتوي على رموز وطنية

كالعلم الوطني ،4و ال أن تحدث لبسا مع األوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي مثال.5

تمنح الحماية القانونية للرسم أو النموذج لمدة عشر ( )10سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اإليداع ،و

تنقسم إلى فترتين:

الفترة األولى :مدتها سنة واحدة تنتهي الحماية القانونية بانتهائها إذا لم يطلب المعنيون تمديدها أو إذا لم
يسددوا الحقوق المستحقة ،و يكون اإليداع في هذه المدة سريا.

الفترة الثانية :مدتها تسع سنوات ،تنتقل إليها الحماية إذا طلب المعنيون ذلك و كذا بعد دفع الرسوم
المستحقة ،و يتم نشر الرسم أو النموذج في هذه الفترة ،و يصبح متاحا للجمهور.6

ثانيا :الشروط الشكلية
تتمثل الشروط الشكلية بإيداع الرسم أو النموذج لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،ثم

تسجيلها في دفتر خاص و كذا نشرها.
 -1إيداع الرسم أو النموذج

يسلم الرسم أو النموذج مباشرة إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،كما يمكن إرساله عبر
البريد مع اإلشعار باالستالم.
 - 1المرجع السابق ص  ، 96عن م .حسنين ،الوجيز في الملكية الفكرية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،طبعة  ،1985ص188
 - 2المادة األولى من األمر رقم  86-66السابق
 - 3المرجع السابق ،المادة 07

 - 4من موقع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية www.inapi.org
e
5 - Visse- Causse, Séverine, droit de la propriété intellectuelle, 2 édition, Gualino, 2017, page 111
 - 6المادة  13من األمر رقم  86-66السابق
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و يجب أن يتضمن هذا اإليداع أربع ( )04نسخ من تصريح باإليداع ،ست ( )06نسخ متماثلة من الرسم

أو عينتان من النماذج ،وكالة إن اقتضى األمر ذلك ،وصل يثبت دفع الرسوم الواجبة.1
 -2تسجيل الرسم أو النموذج و نشره

يسجل الرسم أو النموذج المودع من طرف المصلحة المختصة في دفتر خاص بالرسوم و النماذج كما
تسجل فيه كل المعلومات المتعلقة باإليداع ال سيما تاريخ و ساعة تسليم المستندات .و يستخدم هذا الدفتر

كذلك لتدوين كل تعديل يط أر على ملكية الرسم أو النموذج بموجب تصرفات قانونية تتضمن التنازل الكلي

أو الجزئي و كذا رهن أو رخصة استغالل.

2

المطلب الثاني :اآلثار المترتبة عن الحماية القانونية للرسوم و النماذج
بعد تسجيل الرسم أو النموذج و نشره من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يكون قد حظي
بالحماية القانونية الالزمة و التي يترتب عنها حقوق (الفرع األول) ،كما تخول لمالك الرسم أو النموذج

المتابعة القضائية لكل من يتعدى على حقه (الفرع الثاني)

الفرع األول :الحقوق المترتبة عن الحماية القانونية للرسم أو النموذج
تسجيل الرسم أو النموذج يخول لمالكه الحق في استغالله سواء بنفسه أو بواسطة غيره الذي يمنحه حق
االستغالل بمقابل أو بدونه .و يجوز لمالك الرسم أو النموذج إجراء كافة التصرفات القانونية عليه كما

يجوز رهنه و ذلك بموجب عقد مكتوب يتم تسجيله في دفتر الرسوم و النماذج كما ينشر.

3

الفرع الثاني :المخالفات و العقوبات
الحماية القانونية للرسم أو النموذج تسمح لمالكها أن يتبع و يتفقد وجود أي سلعة في السوق يثبت أنها
تقليد لرسمه أو نموذجه ،و في هذه الحالة ،يقوم باستصدار أمر بناء على عريضة إلجراء حجز تحفظي

على عينة من السلعة المقلدة و ذلك بواسطة محضر قضائي الذي يودع العينة لدى أمانة ضبط المحكمة

المختصة.4

 - 1المرجع السابق ،المادة 09
 - 2المرجع السابق ،المادة 10
 - 3المرجع السابق ،المادتين  20و 21

 - 4المادة  650من القانون رقم  09-08المذكور سابقا و المادة  26من األمر رقم  86-66السابق
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إذا ثبتت جريمة التقليد فإن المخالف سيتابع بهذه التهمة و يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية و كذا بغرامة

مالية ،باإلضافة إلى نشر الحكم و كذا مصادرة السلعة المقلدة .كما يحق لمالك الرسم أو النموذج
المطالبة بالتعويضات المدنية الناتجة عن هذه الجريمة.

1

الخاتمة
من خالل ما سبق قمنا بتوضيح مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و كذا الرسوم والنماذج

الصناعية ،كما تطرقنا إلى الحماية القانونية للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة و كذا الرسوم و النماذج

الصناعية وفق القانون الجزائري ،كما أشرنا إلى بعض االتفاقيات الدولية في هذا المجال.

التصاميم الشكلية التي تحظى بالحماية القانونية هي تلك التصاميم التي تكون أصلية ،أي ناتجة عن

مجهود فكري ،كما يجب أال تكون معروفة لدى أصحاب االختصاص ،تبدأ الحماية القانونية بتسجيل

التصميم في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يتحقق من الشروط الشكلية الواجب توافرها

في التصميم و كذا الملف الواجب تقديمه ،كما يتحقق من دفع الرسوم الالزمة لذلك ،فيقوم بتسجيل المنتوج
في سجل خاص بذلك كما يقوم بنشره.
تمنح الحماية القانونية للتصميم لمدة عشر ( )10سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ إيداعه لدى

المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو من تاريخ أول استغالل تجاري له.

تخول الحماية القانونية لمالك التصميم القيام بكل التصرفات القانونية على حقه ،فيمكنه بيعه أو رهنه أو

إبرام عقود رخص استغالل التصميم.

كما تخوله الحق في منع الغير من استغالل تصميمه و تتبع كل من يتعدى على حقه قضائيا.
أما بخصوص الرسوم و النماذج ،فإن الموضوع قديم ،تمت معالجته بموجب عدة اتفاقيات دولية ،بينما

نجد في التشريع الجزائري فالموضوع ينظم بموجب األمر .86-66

يجب أن يتوفر شرط الجدة في الرسوم و النماذج الصناعية التي تحظى بالحماية القانونية ،ومعناه أال

تكون قد ابتكرت من قبل ،كما يجب أال تكون مخالفة لآلداب العامة و أال تحتوي على رموز وطنية.

تودع الرسوم و النماذج الصناعية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية الذي يقوم بتسجيله في سجل
خاص بعد التحقق من ملف اإليداع و دفع رسوم التسجيل.

 - 1المادة  23و  24من األمر السابق
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يمكن أن تمنح الحماية القانونية لمدة سنة واحدة فقط و تكون سرية .كما يمكن أن تمدد إلى عشر سنوات

مع النشر بعد دفع الرسوم الالزمة.

تخول الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية الحق في القيام بتصرفات قانونية كالبيع و الهبة و

الوصية و الرهن ،كما يخول كذلك الحق في إبرام عقود استغالل و متابعة كل من تعدى على هذا الحق.

و في األخير يمكننا القول بأن الحماية القانونية الداخلية للتصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة وكذا

الرسوم و النماذج الصناعية ال تكفي لوحدها في ظل المنافسة الدولية الكبيرة في المجال االقتصادي و

تطور وسائل اإلعالم و االتصال التي تسهل عمليات القرصنة ،بل يجب أن يكون تنسيق دولي في هذا

المجال في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية لضمان حماية قانونية فعالة.
املراجع:

 -1ابللغة العربية

أ -القوانني و املراسيم
-

األمر رقم  86-66املتعلق ابلرسوم و النماذج الصناعية مؤرخ يف  ،1966/04/28ج.ر عدد  35مؤرخة يف 1966/05/03

-

األمر رقم  08-03املؤرخ يف  2003/07/19املتعلق ابلتصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة ،ج.ر عدد  44املؤرخ يف 2003/07/23

-

القانون رقم  09-08املؤرخ يف  2008/02/25املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،ج.ر عدد  ،21املؤرخة يف 2008/04/23

-

املرسوم التنفيذي رقم  68-98املؤرخ يف  ،1998/02/21يتضمن إنشاء املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،ج.ر عدد  11املؤرخة
يف 1998/02/01

-

املرسوم التنفيذي رقم  276-05املؤرخ يف  2005/08/02الذي حيدد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر املتكاملة و تسجيلها،
ج.ر عدد  ،54املؤرخة يف .2005/08/07

ب -املذكرات
-

بن دريس حليمة ،محاية حقوق امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،تلمسان،2014-2013 ،

-

فتحي نسيمة ،احلماية الدولية حلقوق امللكية الفكرية ،مذكرة لنيل درجة ماجستري يف القانون ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو-2011 ،
،2012

 -2ابللغة األجنبية:
- Basire, Yann, L’essentiel du droit de la propriété industrielle brevets, dessins et modèles,
marques, 1re édition, Gualino 2017
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- Chavanne, Albert, Burst, Jean-Jacques, Azéma, Jaques, Droit de la propriété
industrielle, 7e édition, Dalloz, 2012
- Traité IPIC de Washington, disponible sur le site de l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle www.wipo.int
- Visse- Causse, Séverine, droit de la propriété intellectuelle, 2e édition, Gualino, 2017
: املواقع االلكرتونية-3

442

www.wipo.int ،موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية

-

www.inapi.org موقع املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية

-

www.cartesapuce.fr موقع

-
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مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

" مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه " 2013
"The Future of Egyptian-Turkish Relations In Light of The Two Revolutions 25 Jan. 2011 & 30
"June 2013
د .صالح سمير البنـدارى
كلية العلوم السياسية جامعة بورسعيد  .مصر

elbendary50@hotmail.com

ملخص :

تتناول هذه الدراسة ابلتحليل العالقات املصرية الرتكية  ،ابلرتكيز علي مرحلة ما بعد ثوريت  25ينااير  2011و 30يونيا  ، 2013ما الاالل ر اد

املتغا ااات ا اكم ااة ا ااذه العالق ااات واست ااا وانا ا االال ااتال واالتل ااا عل اات ا ااوي التخأ ااورات الجياس ااية اخمال ااا  ،وك ااذا ح ا ا و يع ااة امل ااا ر
والتهدي اادات واملص ااامل امل اارتكة  ،وم ااد ث ااا ه ااذه اجلوانا ا و اه ااا عل اات تل اااعالت العالق ااات الملناوي ااة املج اات ل املن ااور  ،هب ااد الو ااول ى ريي ااة
اسرتاتي ية حت مجاار العالقاات  ،والاي يار ن اا ساو تت ا الاالل املرحلاة ال اصماة او صر اة ما التخأاور واالسات رار علات قاعاد ما التعااو امل ا
علت ساس تواز املصامل  ،وهو ما اللصت لي الدراسة م ارور ت مصر السرتاتي ية ديد عالقتها مع الدولة الرتكية  ،تجتند ى قدر ك ر م
املواوعية والع النية .
الكلمات املفتاحية :
العالقات الجياسية ا العالقات االقتصاصية ا تركيا ا مصر ا ثور ا حمدصات العالقات ا سيناريو ا مجت ل .
Abstract:
This Study Analyzes The Nature of Egyptian-Turkish Relations, Focusing on The PostJan.25 2011 & 30 June 2013 ,s Revolutions, By Monitoring The Variables Governing These
Relations, Exploring Differences And Agreement In Light of Recent Political Developments,
The Nature of Risks, Threats And Mutual Interests, In Order To Reach A Strategic Vision
Controls These Relations, Which Are Likely To Move In The Next Period Towards A Degree
Of Development & Cooperation According To The Basis of "Balance of Interests", Which
The Study Already Concluded That Egypt Needs Building A New Strategy For Dealing With
Turkey, Based on A Greater Degree of Objectivity And Rationality .

مقدمة

إن واقع العالقات المصرية التركية وفقا للتحليل العلمي يشير إلى أنها لم تكن معقدة وملتبسة في يوم

من األيا بقود موا يوي خوال المرحلوة الراينوة  ،وتحديودا فوي أاقوا

منعطفا ياما وخطي ار يود بقومة تلو األسوا التوي قامو

ثوم ة  30يمنيوم  ، 2013التوي كوتل

اليهوا يوالق العالقوات وترسوق

ابور اقوم  ،حيو

يتسم نمط العالقات بوين الودولتين خوال يوالق المرحلوة بقود كبيور مون التعقيود ،فرلوو التومتر والصو ار الوال

كا

العالقوات الوي مودا السونمات القليلوة المالوية  ،موع ييوا

نموط محود ووالوا لهوالا الصو ار  ،الوال

امتوود ليشوومل العديوود موون الامانووة السياسووية وااقتصووا ية وكووالا ااسووتراتياية  ،والووال ت وراود مووداق مووا بووين
التهدئة الحال ة والهام الحا ثم مؤخ ار القطيعة كبو الكاملة .

إشكالية الدراسة :

يملا تأمل العالقات بين مصر وتركيا أن تل العالقات ا تتوأثر بوالمتييرات الداخليوة لكوال الطورفين

فحسة  ،بل أيضا بالمتييرات الكامنة في البيئة القا جية سماء الوى المسوتما الودولي أو ايقليموي  ،والتوي
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تضووع قيووم ا ومحوود ات لهووالق العالقووات  ،وموون ينووا تبوورد اكووتالية يووالق الد اسووة والتووي تتمحووم حووم

بيعووة

ومسووتقبل يووالق العالقووات  ،اسوويما فووي مرحلووة مووا بعوود ثووم ة  30يمنيووو  ، 2013وحاووم و بيعووة المقا و ور

والتهوديدات والمصالا اآلنية  ،وكالا الدو ايقليمي والطممحات ايقليموية لكليهما

تأثير كل تل األبعا والامانة الى تفااالت العالقات الثنائية في المستقبل المنظم .

أهمية الدراسة :

وتنبع من ادة ااتبا ات ،لعل أبرديا :

 .1األيميوة التوي تتمتوع بهوا كلتوا الودولتين و مصور وتركيوا و إقليميوا و وليوا  ،بوالنظر إلوى القود ات السياسوية
وااقتصا ية والتا يقية والايرافية والبشرية والثقافية  ،والتي سق

من و يما ايقليموي كقوما اات متانوة

 ،يتم مراااتها من جانة كافة األ راف الفاالة اخل منظممة العالقات الدولية .

 .2إن العالقات بوين الودولتين بمصوفهما قمتوان إقليميتوان ئيسويتان  ،ا تكتسوة أيميوة فقوط بالنسوبة لتحديود

أبعا الدو ايقليمي لكليهما  ،وإنما ايضا ألن يالق العالقات تلقص وبشتل ملحمظ األولا في المنطقة

من صرااات وتمادنات .

 .3بيعووة التحوومات التووي كووهدتها مصوور خووال السوونمات المالووية  ،والتووي أفووردت نظامووا سياسوويا يحموول
تمجهووات ميووايرة فيمووا يقووص تركيووا  ،بمووا يفرلووو ال و موون أيميووة المقوومف الووى العماموول التووي تحتووم يووالق

التمجهات  ،وكيفية تأثيريا الى مسا العالقات والمصالا المشتركة .

 .4تصووااد اايتمووا الووداخلي فووي مصوور بضوورو ة إاووا ة بنوواء السياسووة القا جيووة المصورية  ،بمووا يعووند موون
متانتهووا ايقليميووة والدوليووة  ،وامووتالا القوود ة الووى صووياية يووالق السياسووة بة ا تهووا الحورة والمسووتقلة  ،ويووم مووا
يرتبط في جانوة كبيور منوو بالعالقوات موع و الاوما ااقليموي وفوي مقودمتها تركيوا .

 .5سووعى الد اسووة اسووتقالل التمصوويات التووي يمتوون ااسووتفا ة بهووا موون قبوول صووانع الق و ار السياسووي فووي

ماا تطمير يالق العالقات مستقبال .
أهداف وفروض الدراسة :

يتمثوول الهوودف األساسووي للد اس وة فووي صوود بيعووة العالقووات المص ورية التركيووة  ،وتحليوول المحوود ات

والمتييرات الحاكمة لمسا يا  ،واستكشاف جمانة ونقوا ااخوتالف وااتفواي فيموا بوين الطورفين الوى لومء

التطووم ات السياسووية  ،اسوويما بعوود ثووم ة  30يمنيووو  ، 2013بييووة ولووع تصووم أو

يووة مسووتقبلية لهووالق

العالقات  .وتدو الد اسة حم فرض أساسي مفوا ق :أن التيييور السياسوي الوالا أفردتوو يوالق الثوم ة و والوالا
لحق بالتمجهات األساسية للنظا السياسي المصر و يرجا أنو سيقم العالقات خال المرحلة القا مة نحم
جة من التطم مآلها ااستق ار الى قاادة من التعاون المبنى الى أساس تمادن المصالا المتبا

بين الدولتين .

فيموا

وفى ا ا التحقيق العلمي لهالا الفرض ستحاو الد اسة ايجابة الى ادة تسا ات  ،منها :
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 .1لمااا تتقال العالقات المصرية التركية منحنى سلبيا وأكتاا صرااية ؟ .
 .2كيف تأثرت يالق العالقات بالمتييرات القا جية والداخلية ؟ .

 .3مايي بيعة محد ات البيئة الدولية وايقليمية المؤثرة الى يالق العالقات ؟ .
 .4مايي بيعة محد ات البيئة الداخلية لكال الطرفين والمؤثرة الى يالق العالقات ؟ .
 .5إلى أ مدا كتل

القضايا ااقليمية في المنطقة اامال يلعاف أو تقومية يالق العالقات ؟ .

 .6مايي العمامل األساسية التي تؤثر الى يالق العالقات  ،وما مستميات وحدو يالا التأثير؟ .

 .7مووايي التحووديات التووي تماجووو يووالق العالق ووات وخاصووة فووي مرحلووة مووا بعوود  30يمنيووو  2013؟ وإلووي أ

مدا يمتن أن تسايم العمامل ااقتصا ية في تحسين العالقات السياسية ؟ .

 .8مووايي السووينا يميات المتمقعووة للعالقووات خووال المرحلووة القا مووة ؟ ويول يحموول المسووتقبل لتلو العالقووات

اتاايا نحم التعاون وتالقى المصالا أ استم ار ية للتمتر والص ار ؟ .
منهجية الدراسة :
ااتموود الباح و

الووى الموونهص المصووفي التحليلووي للتعاموول مووع الظووايرة مح ول الد اسووة لتحديوود االقاتهووا

المتداخلووة ووصووفها وتحليوول المتييورات المووؤثرة فيهووا  ،والو انطالقووا موون التحليوول المملووماي المرتكوون الووى
الم ارجوع العلميوة والد اسوات اات الصولة  ،فضوال اون اسوتقراء المماقوف الوي كوال الاوانبين .

أيض و و و ووا ااتم و و و وود الباحو و و و و
 .1المدددت

ال و و و ووى م و و و وودخل تحلي و و و وول ال و و و وونظم م و و و وون خ و و و ووال اناصو و و و ورق األساس و و و ووية  ،وي و و و ووى:

 :أ كوول مووا يتلقوواق النظووا السياسووي موون بيئتووو الداخليووة والقا جيووة  ،والتووي تووؤثر الووى كووال

النظوامين المصور والتركووي فوي صوياية السياسووة القا جيوة لكول منهمووا تاواق اآلخور ،موون محود ات سياسووية
واقتصا ية واستراتياية  ،فضال ان األحداث ااقليمية والدولية  ،والتي تشتل في ماملها اناصر للضيط

الووى صووانع الق و ار السياسووي .

 .2المخرجدددا  :وتش وومل بيع ووة قو و ار ات ومماق ووف السياس ووة القا جي ووة الت ووي ينتهاه ووا ك ووال النظ ووامين تا وواق
بعضهما البعض  ،الى لمء معطيات البيئتين الداخلية والقا جية وتحليل المدخالت .

 .3التغذيدددة المر دددد  :أ ت وودفق المعلمم ووات إل ووى النظ ووا السياس ووي م وون البيئ ووات المقتلف ووة  ،ف ووي ك ووتل

موودخالت جديوودة اوون نتووائص المماقووف والسياسووات المتبعووة  ،والتووي تؤخووال بعووين اااتبووا انوود اتقوواا سياسووات

جديدة  ،وتعطى الطابع الديناميتي للنظا السياسي .

اإلطار النظري للدراسة  :قسم

مجلة العلوم السياسية والقانون

الد اسة إلى خمسة مباح

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

فضال ان مقدمة وخاتمة  ،وال كالتالي :

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

445

مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

المبحث األول

نظر اريخية على الع قا المصرية التركية

أوالً د علي الجانب السياسي :
لقوود ظل و مصوور الووى موودا خمسووة قوورون جوونءا موون ايمب ار م يووة العثمانيووة  ،حي و
مركو ان للحتم والقايورة ااصمة الثقافة لهالق ايمب ار م ية

()1

 ،و يم خضم مصر الكامل لسلطة

ح وواكم تعين ووو اس ووطنبم والتنامه ووا ب وودفع الضو ورائة  ،إا أن الس وويطرة ال ووى مص وور ظلو و

العوثمانيين  ،حي

القرن التاسع اشر

احتفظ

()2

 ،فقام

كان و

إسووطنبم

ومو وا ص ووعبة ال ووي

مصر بسلطة كبيرة لد جة متنتها من محاولة ااستيالء الى ايمب ار م ية فوي

بالفعل بالتمر الي حتمها  ،فهاجم محمد الوي ايمب ار م يوة  ،مودفماا بموا

أ جعو البعض إلى سياسة البريطوانيين والفرنسويين  ،الوالين حرلومق الوي الو وكاع ومق بعود مون الما وم .
وبالفعول سوويطرت قوومة مصورية الووى فلسووطين وسوم يا  ،كمووا تميوول إبوراييم باكووا فووي العموق حتووي وصوول إلووى
مدينووة كمتاييووة  ،إا أن التوودخل البريطوواني والفرنسووي وقتئووال كووان اووامال حاسووما فووي الحف واظ الووي العو ورش

العثماني واحتماء ال التهديد المصر

()3

 .وفي أاقا

حل ايمب ار م ية العثمانية وفقا لمعايدة لومدان 24

يمليم  ، 1923كان الشري األوسط مفكتا ومقسما  ،فمعظم ولوو كانو

والبعض اآلخر يتمتع بالحتم الالاتي ( مصر منوال  ، )1922وتطلعو

تحو

الحتوم أو الحمايوة اليربيوة ،

الامهم يوة التركيوة بقيوا ة مصوطفي

كما أتاتم ا نحوم اليور إلوى أو وبوا ومنطقوة إياوة  ،ولوم تتطلوع نحوم الشوري ( مصور والعوالم الع وربي ) ،
ويتالا سل كال البلدين ريقا مقتلفا

()4

.

إا أن العالقووات الدبلمماسووية الحديثووة فيمووا بووين مصوور وتركيووا قوود بوودأت سووميا اووا  1925بمسووتما القووائم
باألاما ثوم تحملو

إلوى مسوتما السوفراء اوا  . 1948ومنوال الو التوا ي يالحو أن العالقوات الثنائيوة لوم

تنعم بالشفافية وااستق ار  ،حي

تلبدت الييم فوي سوماءيا لسونمات ميلوة  ،واانو

مون حالوة مود وجون

خاصة بعد قيا ثم ة  23يمليم  1952في مصر  ،والتي لم تأت الى يبة ومصالا تركيا في المنطقوة ،

فناصوبتها العوداء منوال البدايوة

()5

 ،حيو

تصوااد التومتر اقوة اي احوة بالملو فوا وي ونظاموو والنقبوة اات

( )1أمينة اسماايل  ،العالقات المصرية التركية ..تبعوية وتعاون ثم تديم  ،جريدة الم ن  12 ،نمفمبر . 2014
وللمنيد حم تا ي العالقات  ،أنظر :

و و و و محم و و ووم ارف و و ووات  ،مس و و ووا ومس و و ووتقبل العالق و و ووات المصو و و ورية التركي و و ووة (و ق و و ووة بحثي و و ووة)  ،مرك و و وون مص و و وور لل و و وودام السياس و و ووي والق و و ووانمني  28 ،ن و و وومفمبر . 2013
http://ar.mideastyouth.com/?p=37759
( )2ما ا سيفرد وسمنر جايابتا  ،اللعبة الكبرا بين تركيا ومصر في الشري األوسط  ،معهد واكنطن لسياسات الشري األ نى  8 ،ما س . 2015
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkey-and-egypts-great-game-in-the-middle-east
(3) Fadi Elhusseini , Egypt, Turkey And Iran: Exchanging Roles In A Tumultuous Middle East , Mediterranean Affairs, Apr.
30, 2014.
(4) Stavros I. Drakoularakos , Egypt, Turkey And The Middle East .. Then And Now , International Security Observer,
Nov. 15, 2013 .
( )5تميم منصم  ،االقة مصر مع تركيا :بين التقا والعداء  ،الابهة  30 ،نمفمبر . 2013
http://www.aljabha.org/index.asp?i=80938
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األصووم العثمانيووة التووي كان و
السمفيي

د .صالح مسري البنـدارى

توودير الووبال  ،ومووع انحي واد حوواكم مصوور الاديوود جمووا ابوود الناصوور إلووى
ثم ة يمليم الدو الوال كانو

أثناء الحر البا ة  ،اد ا ت الهمة بين أنقرة والقايرة  ،كما فض

تلعبووو تركيووا لقدمووة المصووالا اامبرياليووة فووي المنطقووة  ،و امهووا لسياسووة اس ورائيل العدوانيووة  ،اسوويما بعوود

انضمامها لحلف كما اا لنطي (النواتم)  ،وتحملهوا إلوي أس حربوة للتصود لالتحوا السومفيتي ومحاولوة
منعو من تقديم الدام للشعم العربية التي كان

وسم يا والعراي

()1

تسوعى للوتقلص مون النفوما اامبريوالي  ،وبقاصوة مصور

 .والي إثر تمجيو السفير التركي بالقايورة فؤا

وحمالتوو المسوتمرة الوى الث وم ة وقيا اتهوا

()2

ميا إيوانة النية للرئيا ابد الناصور

 ،كوهد يوم  4ينواير  1954صودو قو ار بطور السوفير التركوي

من القايرة  ،وقطع العالقات الدبلمماسية للمرة األولى  ،وكان الى أس الحتوم فوي تركيوا وقتئوال أو

ود اء منتقة "ادنان مند يا"

()3

 ،حي

الصحف التركية حملة لا ية استقدم

كن

ئويا

فيها كلمات نابية

لد الرئيا جما ابد الناصر ،ثم احتد القالف بصم ة أامق اقة انضوما تركيوا لحلوف بيودا 1955
 ،والال ااتبرتو مصر حلفا استعما يا

يدفو تأجيص الحر البا ة  ،و ام القما الرجعية العربية والمصالا ااستعما ية في المنطقة  ،كما اتهم

مصر يالا الحلف بيض الطرف ان العدوان الثالثي الى مصر  ،الال قام
واسرائيل اا 1956
وظل

()4

بو كل من بريطانيا وفرنسا

.

العالقات الثنائية في حالة سيئة لسونمات ممتودة  ،سوااد الوي الو تمجهوات السياسوة القا جيوة

التركية وخاصة مشا كتها مع العراي وتمجهها اليربي  ،في حين كتل سعى الرئيا ابد الناصر إلى تنفيال

مشا يعو ايقليمية الطممحة  ،ومماقفو فيما يتعلق بقبرل وسم يا قلقا باليا لد أنقورة
وبعد اانقال

()5

.

العستر  1960الال أ اد بحتممة مند يا  ،بدأت مصر وتركيا املية تطبيع للعالقوات

 ،سووراان مووا انتكس و

وقطع و

العالقووات موون جديوود  ، 1961الووى إثوور انتقووا ات تركيووا للمحوودة بووين مصوور

وسو ووم يا  ،وا تياحهو ووا ومسو ووا اتها لو وودام اانفصو ووا  ، 1961حي و و

لمصالحها  ،وخاصة ال البند الما في ستم

كان و و

تو وور فو ووي تل و و المحو وودة تهديو وودا

ولوة المحودة  ،والوال يونص الوى حوق سوم يا فوي اسوتعا ة

( )1إيمان ابد هللا حمم  ،العالقات المصرية التركية من اا  1956إلي اا  ، 1960جامعة بيدا  ،مالة كلية اآل ا  ،اد . 102
(2) Ziya Meral , Turkey And Egypt: Misconceptions & Missed Opportunities , The Tahrir Institute For Middle East Policy ,
Feb. 5, 2014 .
(3) Andrew Leber , Trade Or Aid? :Egypt-Turkey Economic Ties In Context , Muftah , Feb. 21, 2014 .
http://muftah.org/trade-aid-egypt-turkey-economic-ties-context/#.V8802Vt95dg
(4) Nervana , Egypt-Turkey: Long, Turbulent History , Dec. 10, 2013 .
https://nervana1.org/2013/12/10/egypt-turkey-long-turbulent-history/
(5) Ziya Meral , Op. Cit .
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ل وماء ايسووتند ونة  ،الووال اسووتمل
بالبرو لسنمات متعاقبة

()1

د .صالح مسري البنـدارى

اليووو تركيووا اووا  ، 1939وموون ثووم ظل و

العالقووات بووين البلوودين تتسووم

.

وف ووي س ووبعينات الق وورن الع و وشرين وم ووع بداي ووة اه وود الو ورئيا أن ووم الس ووا ات واتقو واا مص وور مس ووا ا ممالي ووا

للمايات المتحدة  ،كهدت العالقوات بوين البلودين تحسونا ملحمظوا  ،وخاصوة فوي أاقوا

الطيران ااسرائيلي باستقدا القمااد التركية كنقطة انطالي في حر أكتمبر 1973

()2

القو ار التركوي بمنوع
.

ومع تملي الرئيا حسني مبا ا الحتم  ، 1981تاد ت الاهم الرامية إلى إحياء العالقوات الدبلمماسوية ،

به وودف تحقي ووق متاسوووة إقليمي ووة لك ووال البلووودين  ،تتناس ووة م ووع موووا لهم ووا م وون أيميو ووة اس ووتراتياية كبي و ورة
ومع تملي ئيا المد اء تم جمت أو اد مقاليد الحتوم  ،قامو

()3

.

تركيوا بةحوداث تي ويير فوي سياسوتها نحوم

الشري األوسط  ،إا أن ال لم يرس لعالقات ثنائية جيدة بقد ما كشف ان حام المنافسة بينهما
الى منطقة كري البحر المتمسط  ،حي

أصيب

تركيا بقيبة أمول مون اود اوم مصور لهوا فوي قضوايايا

المتعلقة بقبرل  ،واستاءت القايرة من كراكة تركيا واالقاتها المثيقة مع إسرائيل
إا أن أواخوور الثمانينيووات كووتل

()4

.

مرحلووة جديوودة جاابووة للاوانبين المصوور والتركووي  ،لوويا فقووط بسووبة

تبنوى مصوور لبرنوامص ايصووالد ااقتصوا

المعتموود الووى سياسوة اانفتوواد  ،ولكون أيضووا ألنهوا مثلو

تحووما

وتنماا استراتيايا في السياسة التركيوة الوى خلفيوة التي ويرات التوي كوهدتها السواحة الدوليوة وأ ت إلوى تنوامى

المد القوممي التركوي  ،موع بودء تفكو ااتحوا السومفييتي وااتحوا اليميمسوالفي والودو المحوم
حوور القلوويص األولووى  ،حي و

كوورا

لتركيوا فوي

تركيووا فووي خل وع الوور اء التقليوود الووالا يوودو بهووا فووي الفل و اليربووي ،

وتبنى اانفتاد الى العالمين العربي وايسالمي  ،فبدأ اوبان الاليود بوين البلودين ابتوداء مون اوا ، 1988

مووع إنشوواء مصوور "اللانووة المصورية التركيووة المشووتركة" بممجووة قو ار
اات اايتما المشترا ا سيما الى الصعيد ااقتصا
وتدخل

()5

.

ئاسووي  ،لتحقيووق التقوود فووي الماوواات

القايرة مع بداية التسعينيات كمسيط لمنع اندا حر كان

وكيتة بين تركيا وسم يا نتياة

الص ار حم المياق ومشتلة األك ار  .و يم تحفظات مصر الى خلفيتو ايسالمية  ،فقد قا ئويا الومد اء

التركووي "ناووم الوودين أ بتووان" بنيووا ة سوومية للقووايرة اووا  ، 1996واسووتمرت العالقووات المثيقووة حتووى بعوود أن
أجبر الايش التركي أ بتان الى التنحي ان منصبو في العا التالي(. )6

(1) Ibid .
( )2وحدة الد اسات السياسية بمعهد فلسطين للد اسات ااستراتياية  ،قراءة في العالقات المصرية التركية ومستقبل التمتر الدبلمماسي  30 ،نمفمبر. 2013
http://www.saidacity.net/news/138892/
(3) Omar Sheira , Turkey-Egypt Relations: Incentives To Normalize , Global Political Trends Center Istanbul Kültür
University, Gpot Pb № 40, P 2 , Sep. 2014 .
https://www.files.ethz.ch/isn/183839/PB40_2014_Sheira.pdf
( )4ما ا سيفرد وسمنر جايابتا  ،مرجع سابق .

( )5من انالدين من  ،ق ارءة في مستقبل العالقات المصرية و التركية  ،الشروي  9 ،يمنيم . 2013
(6) Andrew Leber , Op. Cit .
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د .صالح مسري البنـدارى

واندما تملى "حن العدالة والتنمية" برئاسة أ ويان السلطة اا  ، 2002ااتمدت تركيا بقمة سياسة

ممالية للشري األوسط  ،وتقل

ان تمجو أتاتم ا المؤيد ألو وبا  ،وتبني

ية مقتلفة نمايا لسياسة تركيا

واالقاتها القا جية في الدوائر المقتلفة  ،اند الو موا كوهدتو اناصور القومة التركيوة مون تطوم ات إياابيوة

خ ووال ي ووالق الفتو ورة  ،وتن ووامي حض ووم ال وودو الترك ووي ف ووي العدي وود م وون قض ووايا المنطق ووة الرئيس ووية  ،كالقض ووية
الفلسطينية  ،والقضية العوراقية  ،أو أدموة البرنوامص النومو ايي ارنوي وييريوا مون القضوايا
الدبلمماسو ووية التركيوووة منو ووال ال و و الحو ووين  ،سياسوووة بنو وواء الش و وراكات  ،وتبوووا
واحتفظ

بهدوئها وحساباتها الماقعية  ،وتانة اانفعا

يم تسوا

()1

ااتمودت

 ،حيو

المصو ووالا وتنميو ووع العالقو ووات ،

المتييورات إقليميوا و وليوا  ،كموا كون

لعالقات مع العديد من األح ان التابعة لامااة "ايخمان المسلمين" في المنطقة  ،خاصة في ليبيا ومصر
وفلسطين

()2

.

إا أن ال ورئيا مبووا ا قوود اووا ض ال و النشووا الاديوود لتركيووا  ،وااتبوور أنووو يووأتي الووى حسووا

متانووة

مصوور و و يووا فووي المنطقووة  ،ويشووتل توودخال فووي السياسووة الداخليووة لمصوور  .وموون ثووم  ،كووهدت العالقووات

الثنائية خال الفتورة األخيورة مون اهود مبوا ا تراجعوا وتومت ار  ،إثور محواوات كوان يسورائيل يود فيهوا  ،يبعوا
تركيا ان القضية الفلسطينية  ،والتي كان

تقد الدام السياسي وااقتصا

والدبلمماسي لحركة حماس

 ،ومووع الو كووان ينوواا تعاونووا ممتوودا فووي الماوواات ااسووتراتياية والعالقووات العسووترية  ،حيو
اتفاقيو ووة تفو ووايم لتحسو ووين العالقو ووات العسو ووترية او ووا 2008

()4

 ،كمو ووا اختتم و و

وقعو

()3

أو

الاملو ووة األولو ووى مو وون الح و وما

ااسووتراتياي بووين البلوودين فووي أنق ورة سووبتمبر  ، 2009ويووم مووا كووتل نقل وة نماي وة فووي العالقووات  ،فلووم تعوود

العالق ووات الثنائي ووة مرتبط ووة بالممس وومية أو الريب ووات اآلنيو وة  ،ولك وون أكث وور ا تبا ووا بالمص ووالا والمشو ورواات
واأل صوودة  ،ووفقووا للسووفا ة التركيووة بالقووايرة  ،كووان ينوواا  64ديووا ة سومية موون قبوول وفووم تركيووة إلووى مصوور

و 29ديووا ة مصورية لتركيووا مووا بووين اووا  2003وأوائوول اووا  ، 2009بمووا فيهووا النيووا ات المتبا لووة للرئيسووين

جم ومبوا ا

()5

 .ولقود ظول الملوع يتوالا حتوى ظهور متييور جديود فوي البيئوة السياسوية المصورية تمثول فوي

( )1الي جال معومض  ،اا تباا :تحليل أولي للدو التركي في ظل الثم ات العربية  ،السياسة الدولية  ،اد  ، 185يمليم . 2011
( )2المعهد المصر للد اسات السياسية وااستراتياية  ،القما الثم ية المصرية وإ ا ة العالقات مع تركيا  10 ،يناير . 2016
http://www.eipss eg.org/
( )3ما ا سيفرد وسمنر جايابتا  ،مرجع سابق .

أيضا و أ ش أ  ،العالقات المصرية التركية تدخل اهد ما بعد الثم ة بقفنة نماية  ،البديل  15 ،نمفمبر . 2012

( )4أمينة اسماايل  ،مرجع سابق .
(5) Mustafa El-Labbad , Understanding The New Turkey: An Egyptian Perspective" . Insight Turkey ,Vol. 11 / No. 1 , PP.
53-61, 2009 .
http://files.setav.org/uploads/Pdf/6_labbad.pdf
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د .صالح مسري البنـدارى

أحداث ثم ة  25يناير  ، 2011التي اثرت بد جة كبيرة الى مسا العالقات الثنائية بين البلدين  ،جعلتها
تتأ جا تا ة فيما بين التعاون والتقا

ثانياً د علي الجانب االقتصادي :

وتا ة أخر بين العداء والص ار

()1

.

تعو وندت العالق ووات ااقتص ووا ية المصو ورية التركي ووة بص ووم ة وال ووحة من ووال ا ووا  1976م ووع إبوو ار اتفاقي ووة

التاووا ة الح ورة  ،ث ووم إليوواء الضو ورائة بووين البل وودين  ، 1993ثووم تمقي ووع اتفاقيووة التع وواون ااقتصووا

والتقن ووي

 ، 1994وتاديوود اتفاقيووة التاووا ة الح ورة  ، 1996والتووي تووم بمقتضووايا إليوواء تأكوويرات الوودخم المتبا لووة ،

فض ووال ا وون الس ووماد بف ووتا ف وورو لبن ووما ك ووال ال وودولتين ل وود األخ وورا  ،ودي ووا ة ا وود ال وورحالت الامي ووة ب ووين
البلدين

()2

 ،كما توم تشوتيل مالوا األاموا المصور التركوي  ، 1993وكوان كوال البلودين رفوا فوي إاوالن

برك وولمنة  ، 1995ال ووال س ووعى إل ووى تعني وون ال ووروابط ااقتص ووا ية ل وودو ح وومض المتمس ووط  ،م ووع ااتفاق ووات
الالحقووة التووي تقوود ح ومافن جمركيووة لالتحووا األو وبووي للوودو ييوور األاضوواء فووي ااتحووا  ،فضووال اوون بوودأ

الدولتان لس

جمات من المفاولات التاا ية في اوا 1998

اووا  91 ، 2001مليوومن وا  ،وبلي و

()3

 ،فبليو

الصوا ات المصورية إلوى تركيوا

الصووا ات التركيووة إلووى مصوور  421مليوومن وا  ،ثووم ا تفع و

األولووي اووا  2004إلووى  255مليوومن وا  ،والثانيووة إلوى  473مليوومن وا (بةجمووالي قوود ق  728مليوومن
وا )(. )4

وق وود تمجو و

الاه ووم فو وي ي ووالا الش ووأن بتمقي ووع اتفاقي ووة التا ووا ة الحو ورة ف ووي  27يس وومبر  ، 2005والت ووي

بممجبها تم إافواء الصوا ات الصونااية المصورية مون جميوع الرسوم الامركيوة التركيوة  ،وتوم تطبيوق جودو
جمركووي مقفووض الووي المنتاووات الن اايووة  ،كمووا قبل و
خلو

صا اتها ابتوداء مون اوا ( 2007العوا الوال

تركيووا التقفوويض التوود ياي للرسووم الامركيووة ال وي

فيوو ااتفاقيوة حيون التنفيوال )  ،وتحريور التأكويرات بوين

البلدين  ،والنمم المتنايد والمطر لحام التاا ة البينية  ،مع اقاموة منطقوة تاوا ة حورة بصوم ة تد يايوة خوال
فتورة ا تتاوواود اثنووى اشوور اام وا

()5

 .وفووي اات اي ووا كووان ينوواا تفايمووا كبي و ار فيمووا بووين جووا األامووا

األتراا والمصريين بشتل اا  ،وبقاصة في القطااات المستفيدة من فرل التصودير والشوراكة الاديودة ،
ويووم مووا جعوول وديوور التاووا ة والصوونااة المصوور كنووالاا كوويد محموود كوويد يتمقووع ديووا ة قيمووة التاووا ة بووين

البلدين ألكثر من ثالثة ألعاف ( أ إلى  3مليا ات وا )

()6

.

( )1كية ا ي  ،العالقات المصرية و التركية  ..إلي أين؟  ،فكر  23 ،نمفمبر . 2014
http://www.fekr-online.com/article/
( )2للمنيد حم العالقات ااقتصا ية المصرية التركية أنظر :أ / .إجال

اتة  ،العالقات ااقتصا ية المصرية التركية بالتركين الى تقييم اتفاقية التاا ة الحرة ،

معهد التقطيط القممي  ،سلسلة قضايا التقطيط والتنمية قم  ، 260أيسطا . 2015

( )3أكرف وابة  ،ام ة العالقات التركية المصرية ..بين المنافع والتكاليف ااقتصا ية  ،اربي  11 ، 21فبراير . 2016
(4) Ziya Meral , Op. Cit .
( )5محمد صبحي  ،يل تؤثر تمتر العالقات بين مصر وتركيا الى المصالا التاا ية بين البلدين؟  ،الم ن  6 ،ما س . 2015
(6) Andrew Leber , Op. Cit .
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وكهد العا  2006تحسنا ملحمظا حي

د .صالح مسري البنـدارى

تم تقصيص مليمني متر مربع كمنطقة صنااية تركية في مدينة

السا س من أكتمبر لنيا ة حام ااستثما ات  ،حيو

اتاوو المسوتثمرون والمصود ون األتوراا صوم مصور

الى أمل ااستفا ة من اتفاقيات التاا ة المصورية موع المايوات المتحودة والودو األو وبيوة واألفريقيوة  .ومون

ثم ا تفع

ااستثما ات التركية في مصر من حمالي  60مليمن وا  2005إلى  1.5مليا

وا بحلم

 ، 2010وحتووى فووي ظوول كووم الصووا ات المصورية بعوود اووا  ، 2008اسووتمرت الصووا ات إلووى تركيووا فووي

اا تفا  ،حي

وصل

بحلم اا  2012إلى ما يقر من أ بعة ألعاف مستمياتها اا 2004

()1

.

واقة ثم ة  25يناير  ، 2011اد ت العالقات التاا ية  ،خاصة اقة ديوا ة الورئيا التركوي ابودهللا

جووم لمصوور بعوود اوون الورئيا األسووبق مبووا ا  ،فبليو
وا  ،بينما سال

مليا

وا ات مصر منها نحم  2.6مليا

بين الاانبين لصالا تركيا  ،حي

مثل

وا  ،ويم ما يع وني ميول الميونان التاوا

السلع التركية الحصة األك وبر مون جميوع الوما ات المصورية  ،بموا

نسبتو  ٪4.5في اا  ، 2011بعد أن كان

وقدم

صووا ات مصوور لتركيووا خووال اووا 1.5 ، 2011

 ٪2فقط اا 2005

تركيا حنمة من المساادات لمصر في أكتمبر  2012بلي

()2

.

 2مليوا

وا (مليوا

وا منحوة ا

توور ومليووا أخوورا قرلووا)  ،وبلووم متمسووط اوود السووائحين المصوريين لتركيووا ق اربووة  60ألووف سووائا سوونميا .

ولعل اا  2012كان األفضل الي صعيد التبا

التاا

 ،حي

بلم  5.02مليا

وا

()3

،

كما كهد نفا العا اقد اتفاقية القط المالحي "الرو و" بين البلدين في أبريل  2012لمدة ثالث سنمات
 ،والتي تسما بنقل الصا ات التركية من المما اليالائية واألجهنة الكهربائية والمنسمجات إلوى و القلويص

العربي  ،وال من ميناء ''ميرسن'' و''استند ونا'' التركيين  ،إلى ميناء

ميا وبم سعيد الى المتمسط

 ،ثم تسيير الشاحنات ابر الطري المصرية إلى ميناء األ بيوة الوى البحور األحمور ،لنقلهوا الوى موتن سوفن
تركية إلى السعم ية و و القليص

()4

.

ووفقووا لبيانووات البن و المركوون المصوور اوون العووا المووالي  ، 2014/2013جوواءت تركيووا فووي المرتبووة

األولى لصا ات مصر لودو أو وبوا ( 1.4مليوا

وا ات مصر السلعية من تركيا  1.5مليا

بلي

المصو ورية م وون و أو وب ووا ( 4.3مليو ووا

وا ) بنسوبة  %64.9بمبلوم  909مليومن وا  ،بينموا
وا لتحتل المرتبة الثانية بنسبة  %35.2من الوما ات

وا )  ،وك ووتل

المالب ووا الا وواينة وم و وما البن وواء والحدي وود أبو وورد

( )1وحدة الد اسات السياسية بمعهد فلسطين للد اسات ااستراتياية  ،مرجع سابق .
( )2و اد ة الصنااة والتاا ة القا جية  ،العالقات اقتصا ية والتاا ية بين مصر وتركيا(من اا  2009حتى النصف األو من  ، )2012ل  ، 2أكتمبر 2012
.

( )3ابد الحاف الصاو  ،العالقات ااقتصا ية المصرية التركية :الماقع واآلفاي  ،المعهد المصر للد اسات السياسية وااستراتياية  13 ،ما س . 2016
http://www.eipss-eg.org/
( )4كيماء ابراييم  ،تقفيض العالقات المصرية التركية بةلياء اتفاقية الرو و  ،كبتة األخبا العوربية . ANN
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الصووا ات التركيووة إلووى مصوور  ،بينمووا كان و

د .صالح مسري البنـدارى

أبوورد الصووا ات المص ورية لتركيووا الم وما القووا المقتلفووة

()1

،

ويمتن تمليا ال بصم ة أفضل من خال الادو التالي :
جدول رقم ( 1د)1

الميزان التجاري بين مصر و ركيا ت ل الفتر  2011د ( 2015بالميلون دوالر)

العدام

البديان
الصا ات التركية لمصر
النسو ووبة مو وون اجمو ووالي صو ووا ات
تركيا
الما ات التركية من مصر
النسو و و ووبة مو و و وون اجمو و و ووالي وا ات
تركيا

التاا

اجمالي التبا

صيد المينان التاا

()2

2011

2012

2013

2014

2015

2759

3679

3200

3297

3129

%2

%2.4

%2.1

%2.1

%2.2

1382

1342

1628

1434

1215

0.57

0.56

0.64

0.59

0.58

4141

5021

4828

4731

4344

1377

2337

1572

1863

1914

والووي صووعيد العالقووات ااسووتثما ية فيمووا بووين البلوودين  ،يالح و أن تل و العالقووات قوود بوودأت منووال اووا

 ، 2001إا أنها بدأت في التصااد بعد اا  ، 2005أ في ظول حتمموة حون العدالوة والتنميوة  ،التوي
تبن

استراتياية ااتااق كرقا لتحقيق التمادن  ،ويم ما يظهرق الادو التالي:
جدول رقم ( 1د)2

االستثما ار المتبادلة بين مصر و ركيا  2001د  ( 2014بالمليون دوالر )

()3

العدام

استثما ار

ركديا استثما ار مصدر

في مصدر

في ركديا

5

18

2001

العدام
2008

ركديا في استثما ار مصر

استثما ار

مصدر

في ركيا

54

0

(1) Hanaa Kheir-El-Din, Samiha Fawzy, & Laïla El- Khawaga , The Egyptian-Turkish Free Trade Area Agreement: What
Are The Expected Benefits? , The Egyptian Center For Economic Studies, Working Paper No. 39 , Dec. 1999 .
( )2مصد بيانات الادو  :ابد الحاف الصاو  ،مرجع سابق .
( )3المرجع السابق .

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

452

مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

2002

5

8

2009

94

0

2003

5

13

2010

100

0

2004

5

8

2011

112

0

2005

7

2

2012

147

0

2006

9

3

2013

202

2

2007

38

0

2014

195

4

ومن واقع الادو السابق يتضا ما يلي :
 .1أن الفا ي كبير بين ااستثما ات التركية في مصر وبين ااستثما ات المصرية فوي تركيوا  ،فعلوى مودا

ااسووتثما ات التركيووة بمصوور إلووى  978مليوومن وا  ،بينمووا اسووتثما ات

الفت ورة  2001و  2014وصوول

مصر بتركيا في حدو  58مليمن وا فقط ( %6من حام استثما ات تركيا بمصر) .
 .2يالح أن ااستثما ات التركية كثف

من حامها وحضم يا في مصر منال اا  ، 2007لتبلوم ا وتهوا

فتصل إلي  202مليمن وا في اا  ، 2013ولعل ال يرجع إلي سببين ئيسيين :

األو  :تمقيووع مص وور ال ووى اتفاقي ووة المن ووا ق الص وونااية المؤيلووة (ك وومين) م ووع اسو ورائيل والماي ووات المتح وودة ،

وكوالل تفع ويل اتفاقيوة الشوراكة المصورية األو وبيوة  ،موا كواع ااسوتثما ات التركيوة الوى الملومل إلوي السوومي
المصوور لالسووتفا ة موون الم انيووا التووي تتيحهووا يوواتين ااتفوواقيتين  ،حيو

بمصر إلى أسماي أو وبا وأمريتا الى ااتبا أنها منتاات مصرية .

سووتنفال المنتاووات التركيووة المصوونماة

والسبة الثاني :يم ترسي التمجو ااستراتياي التركي بالتمسع كرقا وديا ة تعامالتها التاا ية وااقتصا ية
مع الدو العربية  ،حي

تمثل مصر محم ا مهما في يالق ااسوتراتياية نظو ار لممقعهوا واود سوتانها فضوال

ان البعد التا يقي والحضا

.

 .3يعتبوور اووا  2013يووم األفضوول  ،حيو
حالة التفا

بليو

 202مليوومن وا  ،ويووم مووا يمتوون تفسوويرق الووي لوومء

التي سا ت مستقبل العالقات ااقتصا ية وقتئال  ،مع تملي الرئيا محمد مرسي حتوم مصور،

نظ ار لما يامع بين المشرواين المصر والتركي من وابط أصملية مشتركة .

 .4يالح أن بيعة يالق ااستثما ات في مصر قد تمجه
وبالتالي فرل

إلى مااات الصنااة والن ااة بشتل كبيور ،

نفسها الى خريطة احتياجات ااقتصا المصر  ،حي

تمثل الشركات العاملة

في ماالي الصنااة والن ااة  %55.9من إجمالي الشركات التركية ( %84.5من إجمالي

وس األمما

التركية في مصر)  ،والتي تبلم  280كركة يعمل بها  52ألف اامل مصر  ،ويم ما يعوم بفائودة كبيورة
الي الناتص المحلي ايجمالي المصر بايلافة إلي حصيلة الصا ات .
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ولعل األمل كان يحدو الاانة المصر أن يصل حام ااستثما ات التركية في مصر إلى اشرة مليا ات
وا بحلم اا  ، 2015ولكون موع تييور النظوا وتوملي الورئيا السيسوي مقاليود الحتوم تأدمو

السياسية بين البلدين  ،والتي ظهر أثريا والحا جليا الى العالقات ااقتصا ية .

العالقوات

المبحث الثاني

الع قا المصرية التركية وثور  25يناير 2011
أوالً د الموقف التركي من الثور و داعيا ها :
مع تفار ثوم ات الربيوع العربوي والتوي كوتل

اختب ووا ص ووعة وتح وود كبي وور  ،حيو و

مفاجوأة للاميوع كوتال وتمقيتوا  ،وجودت تركيوا نفسوها أموا

يتح ووتم اليه ووا ااختي ووا م ووا ب ووين الحف وواظ ال ووى مص ووالحها السياس ووية

وااقتصا ية مع األنظمة الحاكمة  ،وبين التنامها األخالقي بواحت ار قويم الديمق ار يوة ومناصورة الشوعم فوي
سعيها للحرية والكرامة والتنمية  ،فقر ت حتممة "العدالة والتنمية" بال تر الريان الى المستقبل واانحيواد

لتل القيم ومماجهة تحوديات الماقوع الاديود  ،موع الحورل الوى تحقيوق مصوالحها السياسوية وااقتصوا ية ،

واستثما ما يطرحو يالا الماقوع مون فورل وموا يفتحوو مون كفواي  ،حيو
حقيقيووة للسياسووة القا جيووة التركيووة  ،فتل و الثووم ات كان و

كوتل الربيوع العربوي تحوديا وفرصوة

مريمبووة ولكنهووا لووم تكوون متمقعووة موون قبوول أنقوورة ،

فاختا ت المقمف إلي جانة المطالة الشعبية المشرواة في يالق الدو (. )1
ومن ثم  ،تبن

السياسة القا جية التركية مقا بة قام

الي فرلويتين أساسويتين  :أوايموا  ،أن التطوم ات

في المنطقة تشير إلى أن التييير واقع ا محالة  ،ومون ثوم يتحوتم التكيوف معوو واود مقاومتوو  .وثانيهموا ،
أن التكيووف التركووي مووع األولووا الاديوودة بصووم ة مالئمووة موون كووأنو أن يعظووم موون المصووالا التركيووة فووي

المنطقووة سياسوويا واقتصووا يا وأمنيووا

()2

 ،ويووم مووا أفضووي إلووي تنووم وتوود ل ااسووتاابات التركيووة والسياسووات

المتبعة تااق األنظمة الاديدة  ،ما جعلها أكثر انق ار ا في ااستقطابات ايقليمية

()3

.

وفي ظل برود العديد من المحاوات مون قبول األ وراف والقوما الدوليوة  ،كالمايوات المتحودة األمريتيوة

وااتحا األو وبي وحلف الناتم للمشوا كة في صياية بيعة النظا السياسي وااقتصا

لدو المنطقوة ،

س وماء اوون ريووق تقووديم الوودام أو وورد الوور ا وااسووتراتيايات  ،قوور ت تركيووا أا تكوومن بمعوون اوون تل و
( )1م ار يشيلطاش وإسوماايل نعموان تيلاوي  ،السياسوة القا جيوة التركيوة فوي ظول التحومات ايقليميوة  ،الدوحوة  :مركون الانيورة للد اسوات  ،ل  16 ، 4ينواير

. 2013
Also - Ahmet Davutoğlu , Principles Of Turkish Foreign Policy And Regional Political Structuring , Vision Papers, Center
For Strategic Research (Sam), No. 3, April 2012.

( . )2انية ايور  ،ا لدو ايقليمي التركي في ظل ثم ات الربيع العربي  ،مالة

ية تركية  ،كتاء . 2013

( )3محمد يشا  ،الشري األوسط  :تحمات السياسة القا جية التركية إداء و الربيع العربي  ،فكر  31 ،مايم . 2015
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السياقات  ،فاتاه
مصوور

()1

السياسية القا جية التركية ومنال اندا الثم ة صم انتهال سياسة الدام والتقا

 ،فضووال الووي يلبووة العماموول األمنيووة التووي لعبو

الش ووأن  ،حيو و

د .صالح مسري البنـدارى

انطلقو و

مع

و ا محم يووا فووي تحديوود المقا بووة التركيووة فووي يووالا

تركي ووا م وون قناا ووة أن اس ووتم ار حال ووة ااحتااج ووات الثم ي ووة ق وود ت ووؤثر ف ووي مس ووتقبل

اسووتثما اتها السياسووية وااقتصووا ية فووي المنطقووة بمووا قوود يقوود المصووالا والسياسووات ايسورائيلية  ،ويرفووع موون

التكلفة األمنية انق ار تركيا في تفااالت منطقة الشري األوسط
كمووا جح و

()2

.

العديوود موون ااتاايووات فووي كثيوور موون األ بيووات التركيووة أن "الربيووع العربووي" موون كووأنو أن

يسووهم فووي تعنيوون قوود ة تركيووا الووى ولووع اسووتراتياية "العثمانيووة الاديوودة" مملووع التطبيووق  ،بحي و
تركيووا بصووم ة أكبوور وأامووق مووع الوودو العربيووة التووي خضووع

تتكاموول

لسوويطرتها ونفمايووا فووي المالووي( ، )3فسووا ا

أنقرة مبت ار نحم لعة و "الع ار " فيما بين تيا ات ايسال السياسوي والقوما اليربيوة المقتلفوة والوى أسوها

المايات المتحدة  ،وال تحقيقا لهدف استراتياي يتمثل فوي صوعم حتمموات اات مرجعيوة إسوالمية للحتوم
في اد من الدو العربية  ،كي تتحرا في فل تركيا  ،بما يسايم في تعنين حضم يا ايقليمي والدولي ،

لتصبا أيم فاال مركن اقليمي في منطقة الشري األوسوط

()4

.

ولعول يوالا التحورا المبتور

كووان استقالصووا واقعيووا موون الوود س الليبووي  ،فلووم تتووأخر تركيووا اوون اووم المظووايرات المنايضووة للنظووا فووي
مصر تحديدا  ،فكانو

أو

ولوة تداووم الورئيا مبوا ا للتنحوي  ،فضوال اون إظهوا

تصبا جمااة ايخمان المسلمين اابا ئيسيا في مرحلة ما بعد سوقم النظووا

()5

يبتهوا القميوة فوي أن

 .ومون ثوم  ،أالون ئويا

المد اء التركي أ ويان في خطابو أما البرلمان التركي في  2فبراير  ، 2011اوم بوال ق للثوم ة المصورية
ومطالبة الرئيا مبا ا بااستاابة لمطالة الشعة المصر الممثلة في حيلو وتنحيو ان الحتم

ثانياً د أبعاد التطور في الع قا فيما بعد  25يناير :
مووع ناوواد الثووم ة المصورية تبوودل

الحووا وتحملو

العالقووات بووين الوودولتين  ،والتووي كانو

()6

.

حتووي األمووا

القورية متمترة إلى االقات جيدة  ،فشهدت مرحولة حتم المالا العستر ديوا ة الرئيا التركي

) ، Egypt Independent (3قراءة في العالقات التركية و المصرية بعد ثم ة  25يناير  22 ،نمفمبر . 2012
http://www.egyptindependent.com/node/1976511
( )2محمد ابدالقا

خليل  ،التداايات األمنية للثم ات العربية الى تركيا  ،األي ار  24 ،أيسطا . 2012

(3) Ömer Taşpınar , The Turkish Model And Its Applicability , In : Turkey And The Arab Spring Implications For Turkish
Foreign Policy From A Transatlantic Perspective , Mediterranean Paper Series , The German Marshall Fund Of The
United States , October 2011 .
( )4محمد ابد القا خليل  ،مصر وتركيا ..من التحالف إلى المماجهة  ،مركن ااي ار للد اسات السياسية وااستراتياية  11 ،سبتمبر . 2013
http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=139
(5) Yaşar Yakış , Turkey After The Arab Spring: Policy Dilemmas , Middle East Policy Council , Volume Xxi , Number 1 ,
Spring 2014 .
( )6محمد نم الدين  ،أين أصا أ ويان وأين أخطأ ؟  ،السفير  3 ،فبراير . 2011
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"ابد هللا جم " لمصر في ما س  ، 2011والتي كان

د .صالح مسري البنـدارى

أو ديا ة لرئيا ولة لمصر اقة الثم ة  ،استقبلو

خاللهووا ئوويا المالووا األالووى للق ومات المسوولحة المشووير نطوواو  ،وتنوواو الاانبووان سووبل اووم العالقووات

السياسووية وااقتصووا ية والعسووترية  ،وأكوود جووم حوورل بووال ق الووى تقووديم الوودام الكاموول لمصوور خووال الفتورة
اانتقاليووة  ،فضووال اوون النيووا ة التا يقيوة أل ويووان للقاي ورة فووي  12سووبتمبر  ، 2011والتووي تعوود األولووى لووو
اقة فمدق ماد ا في انتقابات يمنيم ، 2011حي

خالف ما يم متعوا ف اليوو فوي الدبلمماسوية التركيوة ،

من أن تكمن قبرل أو ديا ات ئيا المد اء القا جية ثم أا بياان  ،وقد اصطحة معو فوي النيوا ة سوتة
من ود ائو  ،واد كبير من المستشا ين والدبلمماسيين وما ينيد ان  250من جا األاما والمستثمرين

 ،بهدف تعنين التعاون بين البلدين في مقتلف المااات
وفي أاقا

()1

.

التطم ات السياسية المتالحقة وصعم جمااة ايخمان ووصم الرئيا محمد مرسي إلوي

سدة الحتم في يمنيم  ، 2012تصاادت الريبة المتبا لة يقامة االقات أقم  ،وبالفعل تطم ت العالقات
واتقالت منحى اياابيا  ،فشهدت المرحلة تعاونا استراتيايا واقتصا يا واستريا ومنواو ات اسوترية مشوتركة

بين الايشين التركي والمصر  ،كما اد يرت العالقات وصعدت إلي مستما يير مسبمي
لتقا

فكر الرئيسين  ،اللالين سعيا بقمة صم

بتسهيل التنقالت بين البلدين اما للعالقات(. )3
وتال و

()2

 ،وال نظ ار

ام ااقتصوا وحول جميوع القالفوات السياسوية  ،كموا قاموا

ا ياصووات ال و ابوور النيووا ات المتبا لووة  ،والتووي بوودأت فووي  30سووبتمبر  ، 2012حي و

اد

ال ورئيا محموود مرسووي تركيووا وكووا ا فووي المووؤتمر السوونم للحوون الحوواكم وألقووى كلمووة أمووا المووؤتمر العووا

لحوون العدالووة والتنميووة معربووا اوون يبووة بووال ق فووي اووم التعوواون بووين البلوودين فووي كافووة الماوواات  ،والتقووى
نظيورق و ئويا الحتممووة  ،الوال قووا بودو ق بنيوا ة لمصوور فوي  17و 18نوومفمبر مون العوا نفسووو  ،يرافقوو وفوود
توم التمقيوع الوى  27اتفاقيوة اقتصوا ية ،

يضم  10ود اء و 60حتمميا وأكثر من  200جول أاموا حيو

في مااات الصحة والنقل والثقافة والحفاظ الى اآلثا والتعاون التاا

والن ااي  ،كموا توم ااتفواي الوى

تفعيوول مووالكرة التفووايم الممقعووة بووين الاووانبين فووي ماووا تنميووة اسووتقدا الطاقووات المتاوود ة موون خووال تبووا

القبو ورات والمعلمم ووات و ا ووم ااس ووتثما ف ووي ما وواات الكهرب وواء  ،كم ووا ت ووم انش وواء مال ووا أال ووي للتع وواون
ااسووتراتياي  ،وخووال النيووا ة أيضووا اقوود المنتوودا ااقتصووا
 500من جا األاما لبحو

في ديا ة حام التبا

التاا

التعواون ااقتصوا

المصوور التركووي  ،بمشووا كة مووا يقوور موون

فوي كافوة الماواات  ،كموا أاور أ ويوان اون يبتوو

إلي  5مليا ات وا خال اامين  ،كهدف استراتياي يعمل الطرفان الي

تحقيقو ابر إدالة كافة العقبات أما جا األاما والمستثمرين

()4

.

( )1بريان كم أويلم  ،العالقات التركية مع مصر بعد الثم ة :الماقع والطممحات  ،مركن الانيرة للد اسات ااستراتياية  ،ل ل  3 ، 6 ، 2أكتمبر . 2011
(2) Fadi Elhusseini . Op. Cit .
( )3ابدهللا البيااوا  ،يل تعم العالقات المصرية التركية لسابق اهديا؟  ،أيل مصر  25 ،أيسطا . 2016

( )4الي حسين باكير  ،مصر في السياسة القا جية التركية ..واقع ما بعد الثم ة واآلفاي المستقبلي  ،مركن الانيرة للد اسات  3 ،يناير . 2013
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د .صالح مسري البنـدارى

ومون ثوم  ،وجودت تركيووا فوي النظوا المصور الاديوود حليفوا مثاليوا يؤاد يوا فكريووا ويمتون اااتموا اليووو
للنفاا إلى المنطقتين العربية واألفريقيوة  ،اسويما فوي ظول ييوا

األ وراف األخورا فوي المنطقوة التوي يمتون

لتركي ووا اااتم ووا اليه ووا  ،م ووع ا وود ايف ووا الحلف وواء اانتق ووائيين لتركي ووا  ،كالس ووعم ية ف ووي القل وويص "الشو وري
المهم "  ،أو إسورائيل "الحليوف العسوتر الودائم يوم القالفوات"( ، )1حيو

ااقتصا

تحظوي مصور بمتانوة

محم يوة فوي السياسوة التركيوة  ،لكمنهوا قوا رة العوالم العربوي وبمابوة تركيوا للملومل إلوي منطقوة الشوري األوسوط

وإفريقيا  ،فضال ان امتالكها ألحد أيم الايمش في المنطقوة  ،وتمتعهوا بودو توا يقي يؤيلهوا لودو إقليموي

مقبووم موون كافووة القووما ايقليميووة والدوليووة  ،كووالل وجووم

يووة مشووتركة ومتماثلووة للوودولتين تاوواق العديوود موون

القضايا ايقليمية  :كاألدمة السم ية  ،والص ار العربي ايسرائيلي  ،والبرنامص النمو اييراني
والووي الاانووة اآلخوور  ،أت مصوور فووي التقووا

مووع تركيووا فرصووة ايبيووة لنيووا ة التعوواون والوودام فيمووا

بينهما في كافة المااات  ،اسيما فوي ظول الظوروف ااقتصوا ية الصوعبة التوي كانو

مرحلة ما بعود الثوم ة  ،فضوال اون كومن تركيوا تمثول قا رتهوا نحوم أو وبوا
الوي المسوتما السياسوي وااقتصوا

ق وودم

تركي ووا قرول ووا مباكو ورة وكمنو و

()2

.

()3

تمور بهوا مصور فوي

 ،ومون ثوم كون

كلتوا الودولتان

وأيضوا العسوتر االقوات قميوة فوي ظول ئاسوة محمود مرسوي  ،حيو
()4

ص وونا يق اس ووتثما ية وم ووا إل ووي الو و

 ،فض ووال ا وون تن ووامي التنس وويق

السياسوي إداء الملفوات ايقليميووة المشوتعلة والووي أسوها األدمووة السوم ية  ،ولعوول إاوالن الورئيا مرسوي اوون

قطع العالقات مع سم يا في يمنيم  ، 2013والتصد للنظوا السوم
الد جة العالية من التنوايم فوي السياسوات فيموا بوين الطورفين

()5

و اوم الثوم ة  ،خيور ليول الوي تلو

 .إا أنوو و يوم كول تلو التطوم ات ايياابيوة

المتالحقووة التووي كووهدتها العالقووات الثنائيووة خووال فتورة حتووم ايخومان  ،فووةن ايكووتالية األساسووية تمثلو
أب

اليو تركيا من "التدخل" في الشئمن األمنية الداخلية لمصر  ،حي

تتعلق بطبيعة امل بعض األجهنة السيا ية  ،وال بمقتضى لبات قدم

تم

فيمووا

فوي بعوض القضوايا التوي

من قبل جمااة ايخمان بهدف

ااستفا ة من القبرة التركية في يالا الماا  .ولقود لوااف مون حودة اآلثوا السولبية لتلو المما سوات  ،موا
أكا ت إليو بعض التقا ير من وجم يبوة مون جمااوة ايخومان لقلوق "أجه ونة أمنيوة مماديوة" ألجه ونة الدولوة

المص ورية

()6

 .وف ووي المقو و

ال ووال ب وودأت في ووو قبض ووة ال ورئيا مرس ووي ال ووى الس وولطة ف ووي الت ارخ ووي  ،تبق وورت

ممحووات أ ويووان حووم كوراكة اسووتراتياية مووع مصوور  ،تكوومن فيهووا تركيووا الشوري األساسووي  ،فعقووة وقو

قصير من القطا

الال ألقاق أ ويان في

( )1م ار يشيلطاش وإسماايل نعمان تيلاي  ،مرجع سابق .
( )2محمد ابد القا

خليل  ،تنافا أ تكامل؟  :الريانات التركية الى التحالف مع مصر بعد الثم ة  ،السياسة الدولية  ،أكتمبر . 2012

( )3المشايد السياسي  ،المحم المصر و التركي الاديد ..تحم جيمسياسي و ممحات إقليمية كبيرة :أنقرة استبدل
. 2012

( )5امر الشنيطي  ،ان العالقات المصرية التركية  ،جريدة الشروي المصرية  7 ،يسمبر . 2013
( )6محمد ابد القا

مشق بالقايرة  ،اد  17 ، 864نمفمبر
(4) Andrew Leber , Op. Cit .

خليل  ،مصر وتركيا ..من التحالف إلى المماجهة  ،مرجع سابق .
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د .صالح مسري البنـدارى

جامعة القايرة  ،أصد مرسي "إاالنا ستم يا" يضع سلطاتو التنفيالية فمي المراجعة القضائية  ،ثوم موا س
الضيط يق ار

ستم جديد قا بصيايتو في يالبيتو ايسالميمن  ،فتصاادت ااحتااجات المنايضة لوو

ولإلخومان الووى نحووم مت انيوود  ،وانهووا ت كافووة المحوواوات للحوما بووين مرسووي واألحو ان السياسووية المقتلفووة .

وبحلم

بيوع اوا  ، 2013بودأت حركوة "تمور " المنايضوة لوو بالودامة وتنظويم احتااجوات حاكودة يوم 30

يمنيم ،في الالكرا السنمية األولى لمصملو إلى السلطة

()1

.

وال ووي الاان ووة اآلخ وور  ،ب وواءت الاه ووم التركي ووة واليربي ووة لمس وواادة الوورئيا مرس ووي بالفش وول  ،وس ووحة

مرسووي مامماووة ااجوراءات ايصووالحية التووي أصوود يا  ،بعوود سووااات فقووط موون إاووالن متتبووو انهووا  .وموون
جانبها ارلو

تركيوا الوى مصور صوفقات تاا يوة تمنحهوا امتيوادات و وجو

لالسوتثما التركوي القوال ،

ولكن إ ا ة مرسي بدت مشلملة الى نحم متنايد  .ومع اقت ار مماد احتااجوات  30يمنيوم أ سول أ ويوان
ئويا جهواد مقاب ارتووو "ياكوان فيوودان" للقوايرة  ،فووي ديوا ة اكورت التقووا ير اياالميوة أن يوودفها كوان تحووالير

مرسووي موون حوودوث انقووال

سووبل منووع ال و  ،وي ووم األم وور الووال اا ووتبر موون منظووم

وكووي لوودق  ،وبح و

الاوويش وحلفائووو موون الموودنيين لوويال قا ع ووا الووى اووم أ ويووان الكاموول لمرسووي وايخ ومان  .ومووع انتشووا

تقا ير تفيد بسعي مرسي إلي اون الفريوق أو  /ابود الفتواد السيسوي مون منصوبو كومدير للودفا  ،أصود ت

القويا ة العسترية تحاليرات بأن الايش قد يضطر إلى التدخل " لمنع مصور مون الودخم فوي نفوق مظلوم " ،
ومن ثم لم تستمر تل العالقة ايياوابية سوما ااموا واحودا  ،حيو

مسبمقة بعد اون "مرسى" في  3يمليم 2013

()2

تديووم ت العالقوات الثنائيوة بصوم ة ييور

.

المبحث الثالث

الع قا المصرية التركية وثور  30يونيه 2013
أوالً د الموقف التركي من الثور و داعيا ها :
فووي الثال و موون يمليووم  ، 2013أالوون الفريووق أو ابوود الفتوواد السيسووي وديوور الوودفا  ،أن الاوويش قوود
أ وواد بووالرئيا محموود مرسووي موون السوولطة  ،والو موون أجوول إنقوواا مصوور موون كووبا الحوور األيليووة  ،وبووالل
انته

بصم ة فعلية تل العالقة ايياابية التي تم تدكينها بعناية فيما بين البلدين

()3

.

والي الفم قطوع أ ويوان أجادتوو للقواء ئويا جهواد اسوتقبا اتو "فيودمان"  ،وبودا مون منظوم ق أن تلو

األحداث ليس

مار ثم ة الي ئيا سابق وحسة  ،وإنما "انقالبا" لدق كقصيا  ،كمنو استثمر سياسويا

واقتصا يا وإاالميا في االقتو بامااة ايخمان في مصر ،وأاتقد أن بةمتانو إنشاء تحالف استراتياي مع
أكبر وأيم ولوة اربيوة  ،مون خوال االقاتوو القاصوة موع تلو الامااوة  ،والتوي حواو

اوم فراهوا السوم

( )1ما ا سيفرد و سمنر جايابتا  ،مرجع سابق .
( )2ابدهللا البيااوا  ،مرجع سابق .

(3) Fadi Elhusseini , Op. Cit .
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أيضا ما يا واستريا  ،ليدكن بالل محم ا ثالثيا بين مصر وتركيا وسم يا

د .صالح مسري البنـدارى
()1

 ،فشتل سقم نظا ايخومان

واوون مرسووي بتلو الثووم ة الشووعبية التووي امهووا الاوويش منعطفووا يامووا وخطيو ار  ،خلو
الثنائية الى خط التديم السريع  ،حي

مووا حوودث بوواانقال

حسم

الووي إثورق العالقووات

تركيا ممقفها منال اللحظة األولى فتعمد "أ ويان" وصف

العسووتر  ،ووجووو انتقووا ات حووا ة لموون سوواندق  ،وكوور الو فووي كافووة لقاءاتوو وخطاباتووو

وتعليقات ووو اياالمي ووة  ،كم ووا ااتب وور السيس ووي " ايي ووة" واته ووم الحتمم ووة المصو ورية المؤقت ووة بمما س ووة "إ ي ووا

الدولة"

()2

.

فكان

بأنووو "انقووال

تركيا أو

ولة تقم بالل  ،ممجهة أكود اانتقوا ات وأانفهوا ي ادحوة مرسوي  ،واصوفة موا حودث

ييوور مقبووم " ،كمووا انتقوودت بشوودة كوول أامووا القمووع المحشووية للمظووايرات المؤيوودة لمرسووي ،

وا اى ا ويان أن إسرائيل كان

و اء ال اانقال

تركيا ان ممقفها يالا بقمة الي لسان مسئمليها
والتنمي ووة الح وواكم ا وون مرس ووي ب و و "اانق ووال

()4

وأن لديو العديد من األ لة الى الو

 ،حي

()3

 .وقود افعو

وصف حسين جيلي و نائة ئيا حون العدالوة

الق ووال "  ،وتمالو و

تصو وريحات الق ووا ة األتو وراا المنايض ووة للث ووم ة

المصورية  ،ويووم مووا فووع القا جيووة المصورية إلووي اسووتدااء السووفير التركووي حسووين اوومني يباليووو احتاووال

مصر الرسمي الى تل التصريحات(. )5

وفووي تطووم أكوود  ،اووا أ ويووان فووي أيسووطا  2013مالووا األموون الوودولي الووى ااجتمووا بصووم ة

ااجلة لبح

الملع في مصر  ،قائال  " :إاا لم تتصرف الدو اليربية بصدي في يالق األمر  ،ااتقود أن

الديمق ار يوة فووي جميووع انحوواء العووالم سوومف تكوومن الووي المحو "  ،كمووا أا بملوومد أن إ ادحووة مرسووي تمثوول
أدمة ولية تهود العوالم الحور ولويا مسوألة اخليوة  ،و الوة بفورض اقمبوات وليوة الوى السيسوي  ،إا أن
تصريحات أ ويان المتتالية والمتصواادة قود جعلو

مصور فوي ولوع كوديد الحورل  ،والتوي ااتبورت بمثابوة

تشهير بمصر و نظا الحتم فيها الي الصعيد الدولي

()6

.

و يم أن الممقف السياسي التركي من ثم ة  30يمنيو يعتبر ممقفا أخالقيا ينبع من الظروف السياسية

الال ااكوتها تركيوا فوي المالوي القريوة  ،والوال يتمثول فوي فوض اانقوال

العسوتر بوأ كوتل وفوي أ

ولوة  ،إا أن الو الممقووف تحديوودا كووان موودفماا بد جووة كبيورة بمصووالا تركيووة مباكورة  ،ميلفووة بووالل المنووا

( )1محمد ابد القا

خليل  ،مصر وتركيا ..من التحالف إلى المماجهة  ،مرجع سابق .

( )2العربية ".العالقات المصرية التركية واألدمة المتصاادة !" 25 .نمفمبر . 2013
(3) Ziya Meral , Op. Cit .
( )4الي حسين باكير  ،مستقبل العالقات التركية و المصرية بعد اانقال العستر  ،مركن الانيرة للد اسات  8 ،يسمبر . 2013
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/12/2013128104942110833.html
تفرقو السياسة  25 ،نمفمبر . 2013
( )5النمان  ،العالقات المصرية التركية ما يامعو ااقتصا ا ّ

http://www.azzaman.com/?p=52571
(6) Nervana , Op. Cit .
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من التقا

د .صالح مسري البنـدارى

والتنايم الال جمع بين الرئيسين أ ويان ومرسي  ،والال كان قا

واقع جديد في المنطقة تتعاظم في ظلو القد ات والنفما التركي

()1

ثانياً د أبعاد التطور في الع قا فيما بعد  30يونيه :

قمسين أو أ ني من خلق

.

بعد إ ادحوة الورئيا األسوبق محمود مرسوي أالون وديور الودفا  /ابود الفتواد السيسوي اون خا وة ريوق

بهوودف التحووم الووديمق ار ي واووالل تل و ايخفاقووات التووي اقترفهووا مرسووي وجمااتووو  .وخووال يووالق المرحلووة ،
إاووا ة صووياية الدسووتم بصووم ة كاملووة  ،واووين ئوويا المحتمووة الدسووتم ية العليووا المستشووا  /اوودلي

تم و

ئيسووا مؤقتووا  ،وتشووتل

منصووم

حتممووة مؤقتووة وصوود ت سياسووات مؤقتووة  ،ثووم أجري و

انتقابووات ئاسووية

جاءت بالسيسي ئيسا للوبال  ،والوال تعهود ببنواء نظوا يقوم الوى العدالوة ااجتماايوة وااقتصوا ية وك ارموة

اينسان  ،وسيا ة القانمن  ،فضال ان تحديد أولميات حتممتو في متافحوة الفسوا المؤسسوي بتافوة أكوتالو
من خال تحسين نظا المساءلة القانمنية وسياسات المتافحة
والي صعيد العالقات الثنائية فقد لحق

()2

.

بها أل ار ا فا حة  ،اسويما بعودما ابورت تركيوا صوراحة اون

امهوا الكاموول للشووراية الديمق ار يووة واووم ة مرسووي  ،و فضووها اااتوراف بسوولطات اانقووال

ابعة ايخماني  ،فشهدت العالقات الدبلمماسية منيدا من التمتر والتديوم

المص ورية ااتصووامي ابعووة والنهضووة فووي  16أيسووطا  ، 2013كان و
اسوتنكا الو وااتبووا ق جريموة  ،فتبا لو

منوواو ات بحريووة مشووتركة كانو
با تكا

الودولتان اسوتدااء سووفيريهما

()4

بايبا ة الامااية لأل من  ،والتي قا بها األتراا 1915

()5

.

فوض السولطات

تركيووا موون أكثوور الوودو ج ورأة فووي

 ،وأالنو

محوود ة سوولفا فووي البحوور المتمسووط  ،واتهمو

مالابا  ،ويم ما فع مصر للور الوي لسوان ئيسوها المؤقو

()3

 .وفوي أاقوا

 ،وتبنووي كووعا

القا جيووة المصورية إليوواء

تركيووا صوراحة النظووا المصوور

اودلي منصوم  ،بوأن مصور سوتعترف

ولق وود اس ووتمر التص ووعيد حت ووى ق وور ت مص وور ف ووي  23ن وومفمبر ، 2013اس ووتدااء الس ووفير الترك ووي ل ووديها

"بمتسالي" إلى مقور و اد ة القا جيوة وإباليوو بااتبوا ق "كقصوا ييور مريوم فيوو" ومطالبتوو بميوا ة الوبال ،
ونقل السفير المصر لدا أنقرة نهائيا إلى يمان اا الم اد ة بالقايرة  ،وتقفيض العالقات الدبلمماسية بين

البلوودين إلووى جووة القووائم باألامووا  ،ويووم مووا فووع تركيووا للوور بالمثوول

()6

 ،وأاقووة ال و تص وريحات حاسوومة

( )1سلما كتاو أكسم  ،يل تعم العالقات المصرية التركية؟  26 ،يناير . 2016
http://www.huffpostarabi.com/selva-chataw/-_3804_b_9075736.html
(2) Omar Sheira , Op. Cit .
( )3المعهد المصر للد اسات السياسية وااستراتياية  ،مرجع سابق .
( )4ساسة بمس

 ،يل يمتن أن تفضي األمم إلي مصالحة مصرية تركية؟  29 ،يسمبر . 2014
http://www.sasapost.com/turkish-reconciliation-egypt-the-gulf-states-qatar-the-muslim-brotherhood/
(5) )Yaşar Yakış , Op. Cit .

(6) Ali Hussein Bakeer , Future Of Turkish-Egyptian Ties After Military Coup , Al Jazeera Center For Studies ,P 2 , Dec. 17
, 2013 .
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د .صالح مسري البنـدارى

لمدير القا جية المصر كنالاا "نبيل فهمي" أولا خاللها أن تل القطومة لون تكومن األخيورة  ،وقود تتقوال
مصوور ق و ار ا بمقووف كافووة ااتفاقيووات ااقتصووا ية والتاا يووة مووع تركيووا  ،وتنشوويط تحالفاتهووا مووع و الا وما

لتركيووا لف ورض منيوود موون الضوويم اليهووا  ،مووع إمتانيووة قطووع العالقووات بصووم ة كامل وة وإيووالي السووفا ة حووا
وتدخلها في الشئمن الداخلية لمصر(.)1

استم ار تركيا في امها لإل يا

ويمتن القم  ،أن تركيا لم ترتبط الى مدا تا يقها بعالقات ادائية مباكورة مع مصر بقد ما

ح وودث خ ووال ي ووالق المرحل ووة  ،والو و بس ووبة تحمله ووا م وون وورف إقليم ووي مفت وورض أن يس ووعى للحف وواظ ال ووى
مصووالحو إلووى وورف يعموول الووى تيييوور المعا لووة السياسووية المص ورية لصووالا جمااووة ايخ ومان  ،حي و

أن

الممقف التركي لم يقتصر الى إاالن المماقف المبدئية مون سوقم حتوم ايخومان فحسوة  ،وإنموا امتود إلوى

اد من المما سات السياسية واألمنية التي استهدف

النيل من استق ار الدولة المصرية  ،من خال العمل

ابر اد من المحاو استهدف بعضها نن الشراية ان القيا ة الاديدة وانلها إقليميوا و وليوا  ،واسوتهدف
بعضها اآلخر تقديم الدام الما

في التعامل مع القضية السم ية

()2

والعسوتر لامااوة ايخومان فوي محاولوة استنسوا ااسوتراتياية التركيوة

.

ومن ثم استمرت التودخالت التركيوة فوي الشوأن المصور سوماء ابور التصوريحات المتوماترة أل ويوان ،

أو موون خووال استضووافتو لعوود كبيوور موون أاضوواء جمااووة ايخومان الووي األ الووي التركيووة و اايووة مووؤتمرات

التنظيم الدولي لهم  ،والمطالبة بمقالاة النظا الحوالي فوي مصور أموا المحتموة الانائيوة الدوليوة والتحقيوق

في انتهاكات حقمي اينسان بعد فض ااتصا ابعوة  ،بايلوافة إلوي السوعي ابور تنسويق بوااي بوين كول
من أنق ورة والدوحوة وحووركة حمواس والتنظويم الودولي لإلخومان لتشوتيل "حتمموة منفوى إخمانيوة" وتكومين "جويش

مصوور حوور" تكوومن قااوودة انطالقووو موون قطووا ي ونة اسووتعا ة الشووراية المفقووم ة وفقووا لمنظووم يم

()3

 ،ولقوود

استمرت تداايات يالا التصعيد بعد فمد "أ ويان" ماود ا بانتقابوات الرئاسوة فوي أيسوطا  ، 2014ولعول
ابرد المظاير الي ال تمثل

في اآلتي :

 .1ديا ة حدة ولهاة التصريحات العودائية المضا ة والمتبا لة بين البلدين .

 .2الدام التركي المعلن للمعا لة المصرية التي تقم يا جمااة ايخمان .
 .3تدكين اد من القنمات الفضائية المعا لة للنظا المصر وبثها من تركيا
ومع اقت ار اوا  2014مون نهايتوو  ،ما سو

()4

.

مصور وبصوم ة النيوة لويم ا لود تركويا تركيوا للحصوم

الووى مقعوود فووي مالووا األموون الوودولي  ،ويووم مووا تحقووق بالفعوول حيو

خسوورت تركيووا المقعوود و يووم جهم يووا

( )1وحدة الد اسات السياسية بمعهد فلسطين للد اسات ااستراتياية  ،مرجع سابق .
( )2محمد ابد القا

خليل  ،مصر وتركيا ..من التحالف إلى المماجهة  ،مرجع سابق .

( )3ما ا سيفرد وسمنر جايابتا  ،مرجع سابق .

( )4كية ا ي  ،العالقات المصرية و التركية  ..إلي أين؟  ،فكر  23 ،نمفمبر . 2014
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د .صالح مسري البنـدارى

وليم ها المتثفة الى الودو اااضواء ال و  193فوي األموم المتحودة و والوال خسورت معوو أيضوا قود ا لويا

بالقليل من نفمايا في منطقة الشري األوسط
ولقد أ

()1

.

الدام القم والصريا الال قدمو أ ويان للورئيا المقلوم محمود مرسوي وجمااتوو  ،فضوال

اوون ممقفووو القووا ع موون األحووداث إلووى المنيوود موون التوومترات بووين البلوودين  ،مووا يوود بالتووأثير الووى االقاتهمووا

ااقتصا ية والتاا ية

()2

 ،حي

تعال

األصمات المطالبة بقطع يالق العالقات  ،خاصة اقة

كلمووة أ ويووان فووي األمووم المتحوودة ومهاجمتووو للنظووا المصوور  ،إا أن ئوويا ود ائووو "أحموود او أويلووم"
أصد تصريحا أكا فيو بمصر  ،متمنيا أن تكمن أكبر كري استراتياي لبال ق مسوتقبال  ،ويوم موا اظهور

التناقض المالا في التصريحات موا بوين ئويا الدولوة و ئويا الحتمموة فيموا يقوص مصور  ،والوال قوومبل

الو ووي الاانو ووة المصو وور بمطالبو ووة وديو وور التاو ووا ة والصو وونااة "منيو وور ابو وودالنم " بضو وورو ة فصو وول العالقو ووات

ااقتصووا ية اوون السياسووة  ،مشوود ا الووى أن مصووالا مصوور ااقتصووا ية والسياسووية تتطلووة الحفوواظ الووى
()3

.

ااستثما ات التركية  ،وأيمية التفرقة فيما بين المماقف الرسمية للحتممة والشعة التركي
ومع ال أخالت الحتممة المصرية بالتضييق الى حركة التاا ة ابر القوط ال
المالحوي التووركي  ،الوال
ينقوول البضو ال
وائع إلووى و القلوويص ابوور مصوور  ،ففووي  30أكتوومبر  2014قوور ت مصوور اوود تاديوود اتفاقيووة
"الرو و " المالحية الممقعوة بوين البلودين فوي موا س  ، 2012وفقوا لتصوريا وديور الصونااة والتاوا ة لمكالوة

أنبواء الشوري األوسوط  ،ويوم موا أ جعوو أحود القبوراء األمنيوين إلوي كومن يوالق ااتفاقيوة تضور بواألمن القوممي
المصر  ،حي

أنو بقا لبنم يا ا يمتن تفتيش البضائع التركية اند مرو يوا ابور األ الوي المصورية ،

بما يعني إمتانية تدفق أسلحة أل جمااات تريد داناة ااستق ار في مصر  ،ويوم موا ثبو
لبط

ادة كاحنات تنقل أسلحة واخوائر لإلخومان

قب وول تركي ووا فقامو و
بروبلين

()5

.

()4

 ،والوي الاانوة اآلخور  ،كوان

بالفعول حيو

الفعول سوريعا مون

ب ووةجراء اق ووابي ل وود مص وور  ،برف ووع قض ووية إيووراي ل وود الو وما ات المصو ورية م وون الب ووملي

وسياسيا واستراتيايا خل

المماجهة بين الدولتين مرحلة أخر تنايدت وتيرتها في نمفمبر  2014مع

اقود الورئيا السيسووي لقموة ثالثيوة مووع الرئيسوين القبرصوي واليمنوواني "إاوالن القوايرة" ،والو للتورويص لصووفقة
تم يد الياد الطبيعي من الحقم الماقعة تح

البحور قبالوة السوماحل القبرصوية  ،فوي خطومة وصوف

بتمنهوا

سعي من الرئيا السيسوي لتحود السولطة التركيوة فوي منطقوة كوري البحور المتمسوط  ،ويوم موا ااقبتوو أنقورة
(1) Joseph Puder , Turkey's Diminished Influence In The Middle East- How Erdogan’s Authoritarianism Has Damaged
Turkey’s Appeal And Influence , Frontpage Mag, Nov. 9, 2014 .
http://www.frontpagemag.com/fpm/244797/turkeys-diminished-influence-middle-east-joseph-puder
(2) Andrew Leber , Op. Cit .
( )3ابد اليني يا وامرو ابد هللا  ،العالقات بين مصر وتركيا ..الندية الحل والمقا عة لن تفيد  ،مصر العربية  2 ،أكتمبر . 2014
http://www.masralarabia.com/
( )4من حدي القبير األمني  /خالد اتاكة في  :كيماء ابراييم  ،تقفيض العالقات المصرية التركية بةلياء اتفاقية الرو و  ،كبتة األخبا العربية . ANN
( )5المرجع السابق .
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د .صالح مسري البنـدارى

بوواياالن اوون تفميضووها لقماتهووا البحريووة بتطبيووق قمااوود ااكووتباكات  ،لمماجهووة التوومتر المت انيوود بووين الوودو
الساحلية التي تشمل اليمنان وقبرل ومصر
والي جانة كخر  ،وفي ليبيا ام

()1

.

مصر وايما ات العربية الان ار "خليفوة حفتور" لود الميليشويات

ايسووالمية المداممووة موون تركيووا  ،واد ا ت العالقووات مووا بووين البلوودين تووديم ا بشووتل أكبوور فووي أاقووا

ق و ار

مصوور كوون يامووات جميووة لوود أيووداف تنظوويم " ااووش" فووي مدينووة نووة الليبيووة  16فب اريوور  ، 2015ويووي

القطمة التي امتها الحتممة الليبية والايش في بري  ،واا لتها بشدة الفصائل و والكثير منها إسالمية
و التووي اسووتمل

الووى ورابلا تحو

الدبلمماسووي موون قبوول تركيووا  ،حيو

اسووم "المووؤتمر الووم ني العووا الاديوود"  ،والووال يحظووى بقوود موون الوودام

أ انو

أنقورة تلو الهامووات معتبورة أنهووا "تعمووق المشوواكل القائمووة وأجوماء

الص ار في ليبيا وتقر جهوم حل األدمة بطري سلمية"

()2

.

واجماا يمتن القوم  ،أن السياسة العوودائية المتبا لوة فيموا بوين البلودين خوال يووالق المرحلوة قوود أحودث

كرخا اميقا في العالقات الثنائية الى كافة األصعودة  ،كان أبرد مؤكراتو اآلتي :

 .1عسدددكرياً  :إليوواء المنوواو ات البحريووة المشووتركة  ،التووي كووان موون مقوور ا إجراءيووا فووي أكتوومبر ، 2013
وتاميد التعاون العستر المشترا .
 .2سياسياً  :تديم العالقات الدبلمماسية بشتل يير مسبمي  ،وصل في  23نمفمبر  2013إلي إاوالن
القايرة أن السفير التركي "كقصوا ييور مريوم فيوو" و لوة ميا توو الوبال  ،وسوحة السوفير المصور
من أنقرة بصم ة نهائية  ،وتقفيض التمثيل الدبلمماسي إلى مستما القائم باألاما .

 .3اقتصادياً  :تبن

مصر ما يشبو القطيعة ااقتصا ية مع تركيا بةاالنهوا اود تاديود اتفاقيوة "الورو و" ،

فضال ان تقليص حام المعامالت ااقتصا ية والتاا ية المتبا لة

()3

.

المبحث الرابع

محددا الع قا المصرية التركية
منال سنمات حتم النايم التركي مصطفى كما أتاتم ا تعتبر الامهم ية التركية نفسوها جونءا ا يتاو أن

من القا ة األو وبية  ،ولم تكون الودائرة الشوري أوسوطية تشوتل أولميوة متقدموة فوي تمجهاتهوا القا جيوة و وائور

ايتماماتها  ،إا أن يالا التمجو الراس قد كهد قود ا كبيو ار مون التييور خوال العقود المالوي  ،والو انطالقوا
مون سوببين أساسوويين  :األو

و فشول المحوواوات التركيوة العديودة موون أجول اانضوما إلووي اضومية ااتحووا

( . )1نصر محمد الي  ،السياسة القا جية المصرية بين محد ات الداخل وتحديات القا ل  ،مركن المستقبل للد اسات ااستراتياية  18 ،يناير . 2016
http://mcsr.net/news114
( )2ما ا سيفرد وسمنر جايابتا  ،مرجع سابق .
( )3محمد يشا  ،مرجع سابق .
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األو بي  ،والثاني و وصم حن العدالة والتنمية او القليفوة ايسوالمية للحتوم اوا  ، 2002حيو
منالئال أن السياسية القا جية التركية قد بدأت فوي اانودفا بد جوة أكبور صوم

لومح

و منطقوة الشوري األوسوط

وبقاصووة مصوور( ، )1ولعوول المتووابع للسياسووة القا جيووة التركيووة خووال الحقبووة المالووية يلمووا انطووالي تل و
السياسة من اد من المبا ئ األساسية  ،والتي يمتن اجمالها في اآلتي :
 .1التمادن ما بين األمن والديمق ار ية .

 .2تصفير المشتالت مع و الاما .
 .3بلمماسية سال استباقية وقائية تحقق األمن للاميع وااندمال ااقتصا

وتعايش الثقافات .

 .4االت ان بسياسة خا جية متعد ة األبعا تقم الى قاادة التكاملية ا التنافسية .

 .5بلمماسية متنايمة لتحقيق و أكثر فاالية لتركيا في العالقات الدولية  ،من خال الت ان فااول اخول
المنظمات ايقليمية والدولية .

ولقد تبنو

الدبلمماسوية التركيوة بالفعول تلو المبوا ئ بقومة خوال العقود المالوي  ،واسوتطاا

أن تحقوق مون

خاللها نااحات كبيرة وحضم ا فااال لتركيا الى المستميين ايقليمي والدولي  ،ما جعلها في صدا ة الدو

الفاالة والمؤثرة في كؤون المنطقة في المااات السياسية وااقتصا ية وااسوتراتياية  ،ومون خاللهوا تركيوا
إلي تحقيق مامماة من األيداف الرئيسة في المنطقة تحديدا  ،لعل أبرديا :
 .1تأكيد حضم يا وتكريا متانتها ايقليمية كقمة مركنية تسهم في تحقيق ااستق ار  ،وكطورف
فاال في معالاة أدمات وصرااات المنطقة .

 .2تحقيق كراكة استراتياية مع و المنطقة .
 .3تحقيق مصالحها ااقتصا ية وتعنين التبا

التاا

مع و المنطقة .

 .4ايسها في مشرو التحم الديمق ار ي في المنطقة  ،وتقديم نممال يمق ار ي حدي
 .5متافحة التطرف الديني والماليبي اخل حدو ايقليم .

 .6معالاة مشتلة األقليات والحد من اانقسامات العرقية والطائفية

()2

ومعتد .

.

المحددا الحاكمة للع قا المصرية التركية
وتتمد يالق المحد ات ما بين خا جية وأخرا اخلية

()3

 ،يمتن تناولها في سياي اآلتي :

أوالً د المحددا الخارجدية :
( )1المشايد السياسي  ،يل تعيش تركيا كرخا وحيا ..من أتاتم ا إلى أ ويان  ،اد  17 ، 864نمفمبر . 2012
( )2المعهد المصر للد اسات السياسية وااستراتياية  ،مرجع سابق .

( . )3سعيد الحال  ،محد ات السياسة القا جية التركية إداء مصر  ،مركن إ ا ا للد اسات وااستشا ات  ،أبريل 2016
idraksy.net/wp.../04/turkey-foriegn-policyegypt.pdf
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وتشمل تل النابعة من النظا الدولي ،وكالا النابعة من النظا ايقليمي ،كالتالي:
أ د المحددا النابعدة من النظدام الدولي :
 .1حاجووة العديوود موون األ وراف الدوليووة لوودو تركيووا واالقاتهووا مووع القووما المووؤثرة فووي المنطقووة  ،حي و

أن

الحاجة لهوالا الودو تت انيود يمموا بعود يوم فوي ظول التحوديات المتصواادة التوي تماجههوا يوالق األ وراف الدوليوة
في إ ا ة الملفات ايقليمية الشائكة .
 .2جهوم اوود موون األ وراف الدوليوة وخاصووة المايووات المتحوودة األمريتيووة وإيوران لاووال
إقليمية محد ة تسايم في ام مصالحها في المنطقة

 .3التقا

األمريتي اييراني  ،والال

()1

.

تركيووا إلووى ترتيبووات

فع من جة التمتر السياسوي فوي منطقوة القلويص  ،و فوع السوعم ية

نحم التحرا الاا ينشاء التحالف السني  ،والال ا يمتن أن يتحقق لو الامع بين مصر

وتركيووا وبينهمووا خووالف محتوود  ،كمووا أنووو لوون يتوومن يووالا المحووم قميووا فووي ييووا

األخطر من ال يم "التقا

مصوور أو تركيووا  ،ولعوول

اييراني المصر "  ،الال يتعوا ض موع يوالا الهودف المنشوم  ،ويوم التقوا

الال ا يمتن منعو ون حدوث تحسن حقيقي في العالقات التركية المصرية

()2

.

 .4م وومد تركي ووا إل ووى لع ووة و "جس وور الحض ووا ات" فيم ووا ب ووين الش ووري بمو وما ق الطبيعي ووة والي وور بهيمنت ووو

ااقتصووا ية والسياسووية  ،مسووتقدمة لتحقيووق ال و اوود ا موون األ وات فووي مقوودمتها اناصوور قمتهووا الصوولبة ،
حي و

يسووتمد المشوورو ايقليمووي التركووي قمتووو موون اوودة اناصوور منهووا  :العالقووات المتشووابتة مووع المايووات

المتحدة  ،ولمبي متنايد في الكمنارس بمالسيو  ،والعضمية في الناتم  ،والايرافية ااستراتياية لممقعها ،
والقد ات العسترية وااقتصوا ية  ،والودو التوا يقي لهوا فوي المنطقوة والقبوم العوا لهوالا الودو مون قبول و

المنطقة  ،بايلافة إلي نظا سياسي متمين يسهل تسميقو اخل المنطقة
 .5الحاجووة الماسووة وليووا لوودو جمووااي فااوول فووي ماووا التصوود لإل يووا
تعوواني منووو و منطقووة الشووري األوسووط وكووما أفريقيووا  ،حي و

إقليمي ووة مش ووتركة  ،وتدك ووين اس ووتراتياية لمتافح ووة ي ووالا اي ي ووا

()3

.

المسووتمر والمتصووااد  ،والووال

يمتوون لتركيووا ومصوور إنشوواء مظلووة أمنيووة

تش وومل التع وواون ب ووين القطاا ووات العس ووترية

وااستقبا اتية وإنفاا القمانين للمساادة في استعا ة استق ار المنطقة ابر العمل الامااي المنسق

ب د المحددا النابعة من النظام اإلقليمي :

 .1أن مصوور تحظووى بأيميووة باليووة بالنسووبة لتركيووا ،حيو
وإفريقيوا  .وقود حرصو

()4

.

تعتبوور بمابتهووا للملوومل إلووي منطقووة الشووري األوسووط

تركيوا الوى تفعيول االقاتهوا موع مصور  ،بموا يؤكود الوى وجوم يبوة حقيقيوة لتفعيول

(1) Ali Hussein Bakeer , Op. Cit .
( )2سلما كتاو أكسم  ،مرجع سابق .
(3) Mustafa El-Labbad , Op. Cit , PP 53-61 .
(4) Omar Sheira , Op. Cit.
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العالقووات بد جووة تكسووة كووال الاووانبين المصوور والتركووي ميونة نسووبية لتحالفاتووو ااسووتراتياية فووي المنطقووة ،
ومصالحو العليا الى المستميين القرية والمتمسط

()1

.

 .2ينوواا تصووم متووداو مفووا ق أن تقوود مصوور إقليميووا سوويتمن الووي حسووا

تركيووا وسوويدفعها إلووى القلووف ،

وأن تعاونهمووا سوويتمن مرحلووي و ووا ئ سووراان مووا سوويتحم إلووى تنووافا صوودامي بسووبة تبوواين المعطيووات
والمصووالا  ،إا أن التصووم التركووي الرسوومي فووي يووالا الشووأن ينظوور إلووى مصوور كش وري اسووتراتياي ولوويا

كمنووافا  ،حي و

يشووتل صووعم مصوور بالنسووبة لتركيووا المسوواادة فووي تحقيووق الر يووة المشووتركة للط ورفين فووي

اي ا ايقليمي في ظل االقة تكاملية  .فمفقا للنظرة التركية فان الصعم المصر كقمة اقليمية من كأنو
أن يحم التكامل مع تركيا الوى قومة الوافية  ،فالصوعم ااقتصوا
مع الدبلمماسية التركية والر ية التركية للمنطقة  ،حي

والسياسوي للقوايرة يعود اوامال متفوااال

يتملها وا يتناقض معها

()2

.

 .3يرجا العديد من الباحثين والمحللين أن تكمن تركيا أكثر فاالية من خال التعاون مع مصر في كل
ما تقطط لتحقيقو في المنطقة  ،وسيتمن من األصعة بتثير القيا بالل بدون يالا التعاون  ،ويتوا يتومن

من المستحيل إاا اا لتو مصر

()3

.

 .4التعاون بين مصر وتركيا يعند المنافع النابعة من الممقع الايرافي لكليهما  ،سوماء كانو

منوافع أمنيوة

أو اقتصووا ية أو سياسووية  ،نظ و ار اتسووا حاووم منطقووة التووأثير المشووترا للوودولتين  ،ويووم مووا يوودام إمتانيووة
قيامهما بأ وا يما كقا ة إقليميين وميسرين لالستق ار ايقليمي والتنمية والديمق ار ية

()4

.

 .5سووتتمتن مصوور فووي ا ووا مثوول يووالا التعوواون موون تطوومير القوود ات القائمووة فووي ماووا متافحووة اي يووا
وإنشاء مظلة أمنية إقليمية لمتافحة يالا القطر الدايم  ،وال نظ ار لقر كل من مصر وتركيا مون البلودان

المنكمبة باألدمات واا يا

 ،ويم ما جعلهما في مماجهة مباكرة مع العديد من الامااات المتطرفة الوى

حوودو يما  ،فضووال اوون تومافر القوود ات لووديهما لمتافحووة اي يووا

 ،فكووال البلوودين تمتلكووان قومات كبيورة ماهونة

تاهي و ان جيوودا  ،واسووتراتيايات متطووم ة للمتافحووة الووي المسووتميات العسووترية وااسووتقبا اتية والدبلمماسووية ،

فتركيا تمتل ثاني أكبر جيش بين و حلف كما األ لسي منوال اوا  ،1984والاويش المصور يصونف

العاكر االميا واألو اربيا وأفريقيا

()5

.

 .6تستند الحسابات التركية في المنطقوة إلوى قااودة أساسوية مفا يوا أن إيوران يوي المنوافا الورئيا لهوا فوي
المنطقووة  ،وأن تركيووا فووي حالووة معا لووة صووفرية معهووا  ،وموون ثووم فةنووو لضوومان الناوواد فووي يووالق المعا لووة
ولع

أنقورة خططهوا ايقليميوة الوى ثالثوة خطوم متماديوة  :األو و اسوتيعا

إيوران بلمماسويا مون خوال

(1) Ali Hussein Bakeer , Op. Cit .
( )2الي حسين باكير  ،مصر في السياسة القا جية التركية ..واقع ما بعد الثم ة واآلفاي المستقبلي  ،مرجع سابق .
(3) Yaşar Yakış , Op. Cit .
(4) Omar Sheira , Op. Cit .
(5) https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp .
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ااقتصا

د .صالح مسري البنـدارى

مع و الاما  .والثاني و إلعاف الدو ايقليموي ييوران مون خوال

جمع األ راف العربية المعتدلة "مصر والسعم ية" في محم واحد تقم ق تركيوا  ،والثالو

األخرا المتحالفة مع إيران وخاصة سم يا(. )1

و تحاويم األ وراف

 .7العالقات التركية بدو القليص و والتي يامعها بمصر االقات استراتياية و تشتل محد ا الافيا  ،ويوالا
ما أكدق نائة ئويا الومد اء التركوي بملنود أ يون حيو

س ووينو وس ووتتيير العالق ووات ح ووا تمو و

قوا " :إن الفتوم فوي االقوات بوال ق موع و القلويص

المص ووالحة م ووع مص وور"  .مض وويفا ":أن تركي ووا بحاج ووة ال ووى ص ووعيد

السياسة القا جية إلى االقات صداقة يبة تقم الي التفايم المتبوا  ،خاصوة موع مصور و و القلويص "
 .ولعل الفتوم الحوالي فوي العالقوات بوين أنقورة و و القلويص  ،والوال يرجوع إلوي ااخوتالف حوم األولوا

فووي كوول موون سووم يا ومصوور والقضووايا الرئيسووية كة ادحووة نظووا األسوود وتقميووة السوونة فووي الع وراي  ،إلووافة إلووي

الفمائوود ااقتصووا ية الضووقمة التووي تحققهووا تركيووا موون االقتهووا بوودو القلوويص  ،يسووتمجة قوود ا موون التعوواون
والتنسيق وانساا العالقات مع القايرة

 .8التقووا

التركووي السووعم

()2

.

 ،فووي ظوول سووعي السووعم ية لبنوواء تحووالف كبيوور ي ا ة القضووايا الكبوورا فووي

المنطقووة يتطلووة حتميووة التعوواون التركووي المصوور  ،حي و

أكوودت العديوود موون التقووا ير الووي أن أ تحووالف

تسووعى إليووو السووعم ية وتركيووا إقليميووا لوون يقلووم موون وجووم مصوور كفااوول ئوويا فيووو  ،حيو

أدماتهووا ااقتصووا ية واحتقانهووا السياسووي و تظوول فووااال ئيسوويا فووي المعا لووة ايقليميووة

()3

أن مصوور و يووم

 ،ولقوود اسووتقدم

السع ووم ية بالفعوول سياسووة الاوون ة مووع كلتووا الوودولتين  ،ابوور تقووديم أجنوودة اووم واسووتثما ات لمصوور ،وتنشوويط

العالقووات التاا يووة وااقتصووا ية مووع تركيووا  ،والو انطالقووا موون حاجووة السعووم ية الماسووة لكلتووا الوودولتين موون
أجل حسم الكثير من الملفات العالقة بالمنطقة  ،اسيما األدمة اليمنية  ،ومماجهة إي ارن خاصة بعد أحداث

السفا ة السعم ية في هران يناير 2016

()4

ثانياً د المحددا الداتدلية :

.

أ تلو النابعووة مون البيئووة الداخليوة لكووال الوودولتين  ،وكوالا موون بيعوة تمجهووات السياسوة القا جيووة لكوول

منهما  ،وتتمثل في اآلتي :

 .1التعاون العستر واألمني بين الدولتين  ،والال يمتد ابر اقم وتمل اا  2009بتمقيع مالكرة التفايم

العستر  ،ثم إجراء مناو ات بحرية وجمية مشتركة في كري البحر المتمسط تح

مسومى "بحور الصوداقة"

(1) Mustafa El-Labbad , Op. Cit .
( )2ساسة بمس

 ،مرجع سابق .

( )3خالد فؤا  ،التقا

المصر و التركي :الماقع واافاي  ،المعهد المصر للد اسات السياسية وااستراتياية  25 ،يناير . 2016
http://www.eipss-eg.org/

( )4ابد الحاف الصاو  ،مرجع سابق .
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د .صالح مسري البنـدارى

 ،والت ووي ب وودأت ف ووي اات الع ووا واس ووتمرت خ ووال أاو وما  ، 2012 ،2011 ، 2010والتمقي ووع ال ووي اتفاقي ووة

مالووا التعوواون ااسووتراتياي اووالي المسووتما  ،فضووال اوون امليووات التصوونيع العسووتر المشووترا قبيوول يووالا
التا ي  ،ومبيعات السالد لمصر حي

نمقش بيع ادة ائرات استطال من ون يوا

وراد ، ANKA

كما تم ااتفاي الى بيع  6ار ات تدخل سريع متعد ة المها  ،يتم تصنيع نصفها في إسطنبم والنصف

الثاني في ايستند ية

()1

.

 .2إن العالقووات الطبيعيووة المص ورية التركيووة تتوويا لتركيووا سوومقا كبي و ار ووااوودا فووي مصوور  ،موون حي و

اوود

السووتان وااسووتهالا وااسووتفا ة الماليووة الضووقمة  ،فضووال اوون سووهملة الوودخم ألس وماي و القلوويص حووا

ام ة العمل باتفاقية الرو و ،كما أنو الوي الاانوة اآلخور يتويا لمصور تعنيون صوا اتها خاصوة مون الموما

القا إلي تركيا  ،التي تمثل أكبر مستم أو بي من مصر

()2

.

 .3إن يناا مصلحة تركيوة والوحة ومباكورة فوي اسوتم ار العالقوات ااقتصوا ية وااسوتثما ية موع مصور ،
ويووم مووا ابوور انووو وديوور ااقتصووا الترك وي "نهووا ديبتاووي" اووا  2015بقملووو  " :نتمنووى أن يرتفووع حاووم

التب ووا

التا ووا

ب ووين البل وودين إل ووى  10ملي ووا ات وا  ،وأن تني وود ااس ووتثما ات التركي ووة ف ووي مص وور إل ووى 5

مليا ات"  ،ويم ما يؤكر إلي حام الطممد التركي بشأن العالقة مع مصر والحرل اليها

()3

.

 .4اسووتفا ة مصوور الفعليووة والمباك ورة موون يووالق المصووالا بد جووة كبي ورة  ،ويووي المصووالا التووي اد ت بد جووة
وقع و

ملحمظووة خووال فت ورة حتووم ال ورئيا األسووبق مرسووي  ،حي و

منووال يووالق الفت ورة وحتووى تووديم العالقووة مووا

يقر من  40اتفاقية في مااات التاا ة والعلم والتكنملمجيا والطاقة والدفا والبنما والسياحة .

 .5المسا السياسي الحالي للنظا السياسي المصر والمتمثل في اتقاا اد ا من المماقف العدائيوة لتركيوا
موون بووا

النكايووة  ،حتووى وإن كانو

الووي حسووا

المصووالا المصورية  ،مثوول النيووا ات المتبا لووة مووع قبوورل

اليمنانية واقد ااتفاقات التي من كأنها اال ار بالمصالا التركية في المنطقة

()4

.

 .6استضافة تركيا لقيا ات وأاضاء جمااة ااخمان المحظم ة فوي مصور والمناوئوة لنظوا الحتوم الحوالي ،
والسماد لهم بب

قنمات فضائية من األ الي التركية تعا ض نظا الحتم في مصر  ،مع اسوبا الحمايوة

والدام ألنصا الرئيا األسبق محمد مرسوي المطوالبين بعوم ة الشوراية المفقوم ة مون منظوم يم  ،فوي ا وا

من الساا السياسي المحتد حتي اآلن بين الدولتين

()5

.

المبحث الخامس
( )1الي حسين باكير  ،مصر في السياسة القا جية التركية  ..واقع ما بعد الثم ة واآلفاي المستقبلي  ،مرجع سابق .
( )2أكرف وابة  ،مرجع سابق .

Also - Andrew Leber . Op. Cit .
( )3الي حسين باكير  ،مستقبل العالقات التركية و المصرية بعد اانقال
( )4سلما كتاو أكسم  ،مرجع سابق .

العستر  ،مرجع سابق .
(5) Nervana , Op. Cit .
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د .صالح مسري البنـدارى

آفاق ومستقبل الع قا المصرية التركية  ..نظر استشرافية
أوالً د الوضع الحالي للع قا :
جاءت تصريحات ودير القا جية ساما كتر في  17من يسمبر  ، 2015لتؤكد الى يبة مصر
في ام ة العالقات مع تركيا إلى سابق اهديا  ،والال اا مرة أخرا في  17من يناير  ، 2016ليصرد

أن ام ة يالق العالقات تتمقف الى اد تدخل األخيرة في كؤون مصر الداخليوة والكوف اون اوم جمااوة
ااخ ومان  ،مؤكوودا الووي مشووا كة مصوور فووي مووؤتمر التعوواون ااسووالمي بتركيووا فووي أبريوول  ، 2016ومرجحووا

احتمووا مشووا كة ال ورئيا السيسووي فووي المووؤتمر  ،ومشوود ا الووي أن " :مصوور لووم تنووتهص أ سياسووات تضوور
المصووالا التركيووة  ،وكان و

ومووا منفتحووة الووى االقووات جيوودة مووع الشووعة التركووي"  ،والووال أاقبووو تص وريا

كخوور و الووي لسووان ال ورئيا ابوود الفتوواد السيسووي مؤكوودا أنووو "ا يمجوود مووا يسووتمجة العووداء بووين الشووعبين

التركي والمصر "

()1

.

والى المستما اااالمي المصر  ،كان

إلووى وجووم ح وراا بلمماسووي سووعم

يناا كثير من ايكا ات ابر اد مون وسوائل اياوال ،

متثووف للمسووا ة بووين تركيووا ومصوور تنامنووا مووع اقت و ار انعقووا القمووة

ايسووالمية  ،وا تب ووا المص ووالحة م ووع تركي ووا بااس ووتاابة للمطال ووة المصوورية  ،كم ووا يي وورت وس ووائل ايا ووال

المصرية وبعض مماقع التماصل ااجتمااي من ريقة تناولها للشأن التركي  ،فيما وصف من قبل بعض

المحللين بأنو تمهيد لعم ة العالقات الدبلمماسية بين البلدين  ،وتمثل ال في استعوراض تا ي التعاون بين
القايرة وأنقرة  ،وحام استفا ة مصر من ااستثما ات التركية

()2

.

والى الاانة التركي وقف ئيا الحتمموة بون الوي يلود فوي موؤتمر صوحفي ليقوم أن بوال ق تسوعى

لتطمير االقتها مع مصور خاصوة الوى مسوتما الملوف ااقتصوا

 ،مضويفا أنوو بايمتوان تبوا

النيوا ات

بووين المسووؤولين و جووا األامووا فووي البلوودين  ،وإجوراء اتصوواات تتعلووق بالماووا العسووتر  ،وموون ثووم بوودت

السياسووة الاديوودة لتركيووا خووال تل و المرحلووة ايبووة فووي تنشوويط التعوواون ااقتصووا

تطبيع العالقات السياسية  ،وال بالتنامن مع تطبيع العالقات مع إسرائيل و وسيا
والي المسوتما اااالموي  ،تناولو

مووع مصوور اوون ريووق

()3

.

الصوحافة التركيوة مملوم العالقوات التركيوة المصورية مشويرة إلوى

وجووم محوواوات ياووا ة العالقووات  ،حيو

اكوورت صووحيفة جمهم يو

فووي  19ينوواير  ، 2016أنووو تووم إاوودا

مالكرة تفايم بين البلودين فوي إ وا العمول لتحسوين العالقوات بينهموا  ،وألواف

أن تركيوا سوتعترف بحتمموة

السيسي في مقابل الياء مصر تنفيال ق ار ات ايادا الصا ة بحق قا ة جمااة ايخمان

()4

.

( )1امر سعيد  ،ام ة العالقات المصرية التركية  :خيا الضرو ة  ،مدا مصر  2 ،سبتمبر . 2016

( )2ابد هللا حامد  ،يل تتاو العالقات المصرية التركية نحم اانفرال؟  30 ،يمنيو . 2016
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/30/
( )3المرجع السابق .
( )4خالد فؤا  ،مرجع سابق .
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وقوود أالن و

تركيووا بالفعوول اوون بعووض التيي ورات فووي ا ووا العالقووة  ،كعووم ة السووياحة التركيووة إلووى كوور

الشي كبداية للمصالحة  ،إا أنو في اات المق
األمن الدولي ي انة محاولة اانقال

اوودة مصووا

د .صالح مسري البنـدارى

اتهم

الفاكلة التي حدث

مصر بتعطيل صدو بيان بايجما ان مالوا
في تركيا فوي  16يمليوم  ، 2016ويوم موا أكدتوو

بلمماسووية  ،وأن ال و جوواء اات ارلووا الووى جملووة بالبيووان توودام جميووع األ وراف إلووى احت و ار

الحتممووة المنتقبووة كوورايا  .وفووي حينهووا اكوورت القا جيووة المصورية الووى لسووان متحوودثها الرسوومي  :أن يووالا
النم من البيانات ا يحتال إلى ايجما في مالا األمن
االن

()1

.

ومع ال  ،وفي ظل يالق األجماء المحتقنة قر ت تركيا إاا ة حالتها الامية إلى كر الشي  ،حيو
سفا تها بالقايرة ان استئناف تل الرحالت ابتداء من  10سبتمبر  2016و والتوي أوقفو

أكتمبر  2015الى إثر التفاير اي يابي الال استهدف ائرة كا

بعود 31

وسية وأ ا إلى مقتل جميوع كابهوا

و مشيرة إلي أن القطم الاميوة التركيوة سوتكمن أو كوركة تسوتأنف فعالياتهوا وأنهوا سومف تونظم  4حوالت

اسبمايا .
حي

والي الاانة اآلخر فةن مصر التي امتنع
أصد ت خا جيتها بيانا أ ان

ان إ انة اانقال

الي أ ويان تراجع

فيو تفاي ار إ يابيا حدث في تركيوا فيموا بعود

()2

ان حودتها ،

 .وفوي يوالا اا وا يورا

اد من القبراء والمحللين أن تركيا تسعي بالفعل جايدة لمحاولة ف المعضلة أو ااكتباا ايقليمي الوال

أ يقها  ،خاصة مع وسيا وإسرائيل ومصر  ،وأن تقوا با اقتصا يا بين أنقرة والقايرة سيتمن تمهيدا لتقوا

سياسي أامق

()3

 ،وأن ام ة العالقات المصرية التركية مسألة وقو

ا أكثور  ،حيو

سوتعم العالقوات إلوي

بيعتها بصم ة تد ياية  ،إا أن ال يتطلة ق ار ا كاااا من أحد الطرفين يرتكن الي إ ا ة سياسية لالل

 ،ويم ما ا يتمفور في المق

الراين

()4

.

لكوون األموور وفقووا للقبوراء بووات محسوومما  ،حيو

يبوودو جليووا سووعى تركيووا إلووي تحسووين العالقووات وتهدئووة

األجو وماء والتع ووا ي بش ووتل براجم وواتي يحق ووق الح وود األ ن ووى م وون تطبي ووع العالق ووات  ،اس وويما ال ووى المس ووتما
ااقتصووا

()5

 ،ويمتوون صوود حوودوث قوود موون التييوور فووي السياسووة القا جيووة التركيووة تاوواق مصوور  ،لكوون

المرجا أن استاابة مصر لالل ظل

مريمنة بصم ة مبدئية بااتراف الحتممة التركيوة بالنظوا الحوالي فوي

مصر  ،ولعلو من المؤكد أن ام ة يالق العالقات إلي سابق اهديا يصة فوي صوالا مصور بد جوة كبيورة

( )1ابدهللا البيااوا  ،مرجع سابق .
(2) Ofir Winter & Gallia Lindenstrauss , Egypt And Turkey Following The Failed Coup: The Interrupted Thaw , INSS
Insight No. 842 , Aug. 2 , 2016 .
( )3السفير ابد هللا األكعل  ،في  :ابد هللا حامد  ،مرجع سابق .

( . )4حسن نافعة  ،في  ، CN Arabic News :تطبيع العالقات المصرية و التركية سمف يستيري وقتا يم تيير لهاة أنقرة  14 ،أيسطا . 2016
http://arabic.news.cn/2016-08/14/c_135594638.htm
( )5المحلل السياسي أسامة الهتيمي  ،في :ابد هللا حامد  ،مرجع سابق .
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د .صالح مسري البنـدارى

 ،نظ ار ألن مصر خال يالق المرحلة تمر بظروف اقتصا ية يي أحمل موا تكومن فيهوا إلوي العملوة الصوعبة
والتاا ة الدولية لدام اقتصا يا الال يعاني من اختالات ييتلية حا ة ووالحة

()1

.

وموون ثووم  ،فووةن األموور لووم يعوود حووديثا اوون ماوور مؤكورات أو نمايووا  ،بوول أن ينوواا يبووة قميووة ووالووحة

لتااود األدمة مون قبول الطورفين  ،وباتو

ينواا قنااوة اسوقة بوأن مصولحة المنطقوة كتول تسوتمجة الو ،

انطالقا من التصم بأن لبط الملع ايقليمي وحل قضاياق العالقة لن يتحقق ون و فاال وقوم لكول
من مصر وتركيا

()2

.

ثانياً د شروط الطرفين للمصالحة وعود الع قا :
1د على الجانب التركي :
فووي تص وريا لووو فووي أبريوول  2015حوود ال ورئيا التركووي أ ويووان كوورو ا أ بع وة لعووم ة العالقووات مووع

مصور تمثلو

فووي  :ايفورال اوون الورئيا األسوبق /محموود مرسوي  ،إليوواء أحتوا اياودا التووي صود ت بحووق

المعا لووين السياسوويين  ،ايفورال اوون كوول السوواناء السياسوويين  ،و فووع الحظوور اوون كوول األحو ان السياسووية

استعا ة العملية الديمق ار ية  ،فضال اون اتقواا الحتمموة المصورية لقطومات فوي اتاواق الديمق ار يوة وإنهواء

انتهاكات حقمي اينسوان  ،وتاسويد اي ا ة الحورة للشوعة المصور  ،والو وفقوا لموا أو توو صوحيفة حريو
التركيووة المعا لووة

()3

 ،ويووم مووا فضووتو بشوودة مصوور الووي لسووان وديوور خا جيتهووا  ،الووال أكوود أنووو موون ييوور

المقبم أن ترين تركيا تحسن العالقات بشر تبني مصر للر ية التركية إداء التطوم ات السياسوية بهوا  ،أو

القوبم بتقييم تركي لألولا في مصر  ،بما يتضمنو ال من إفتئات

الى القضاء المصر  ،مملحا أن الحدي

ان تحسين العالقات يفتورض أن ينطلوق مون احتو ار المبوا ئ

المستقرة في التعامل الودولي وفوي مقودمتها اود التودخل فوي الشوئمن الداخليوة  ،فضوال اون أن تلو الشورو

تومحى وكووأن لتركيوا وصوواية الووى مصور ويووم أموور ييور مق وبم بشوتل مطلووق  ،كمووا أن النونو إلووي محاولووة

تطميع إ ا ة الشعة المصر بما يتمافق مع

ية أ

رف خوا جي يعتبر لربا من الميوم

()4

.

2د على الجانب المصري :
كانو

ينوواا أيض وا أ بعووة كوورو لعووم ة العالقووات تمثلو

فووي  :الكووف اوون التوودخل فووي كووئمن مصوور

الداخلية  ،والتمقف اون اوم جمااوة ااخومان  ،وأن تعتوال تركيوا للقوايرة  ،ثوم ور المعا لوين المصوريين

من اسطنبم ويلق قنماتهم الفضائية  ،ويي الشرو التي أا الاانة التركي أن ااستاابة لها سيتمن لو
ثمنا سياسيا كبي ار  ،باستثناء اااتالا الال قد يتومن مقبوما فوي ا وا األاوراف الدوليوة  ،إا أن قيوا تركيوا

( )1المستشا ييثم الاندا ،القبير بالشؤون الدولية  ،في  :ابدهللا البيااوا  ،مرجع سابق .
( )2كما بياتلي و المحلل السياسي التركي المقتص بالعالقات العربية  ،في  :امر سعيد  ،مرجع سابق .
( )3سلما كتاو أكسم  ،مرجع سابق .

( ، CN Arabic News )4مرجع سابق .
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مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

بطر ايسوالميين والمعا لوين المصوريين مون أ الويها ويلوق قنوماتهم سومف يفقود النظوا التركوي قود ا كبيو ار

من مصداقيتو لدا حلفائو الالين يشتلمن ظهي ار سياسيا لو

()1

ثالثاً د جهود الوساطة بين البلدين :

.

يووم وجووم العديوود موون العماموول التووي تبوورد لتصووعد موون توومتر العالقووات  ،إا أن ينوواا اماموول أخوورا

تعمل لصالا تقفيف ال  ،من بينها اي ا ة الفاالوة للتمسوط احتوماء القالفوات واسوتعا ة المسوا التعواوني

للعالقات  ،اسيما من قبل المملكة العربية السعم ية  ،حي

تودفع المملكوة بقومة فوي اتاواق تطبيوع العالقوات

بووين مصوور وتركيووا  ،والو فووي محاولووة منهووا لتدكووين تحووالف سووني قووم وفااوول يعموول فووي مماجهووة إيوران ،

فضال ان سوعيها لقلوق ممقوف ممحود اخول التحوالف الوال كوتلتو لمتافحوة اا يوا

كال من مصر وتركيا إلى جانة  35ولة اربية وإسالمية أخرا
ولقد تنايد الحدي

()2

 ،والوال تقوم ق ويضوم

.

بالفعل حم يالق المسا ة اقة ديا ة المدير ساما كتر للرياض  ،والتوي تنامنو

ان لقاءات سرية بين الطرفين  ،تبعتهوا ديوا ة الملو سولمان للقوايرة فوي 6

مع ديا ة أ ويان  ،ثم الحدي

ابريل  ، 2016ويم ما أكودق وديور خا جيوة تركيوا "جواويش أويلوم" بمجوم وسوا ة خا جيوة  ،حيو

قوا فوي

مقابلة مع قناة تي .ك  .توي يوابر  " :إن بعوض الودو اليربيوة وكوالل القليايوة تسوعي يحيواء االقتنوا موع

مصر ونحن نرحة بالل "
إا أن مصر قد نف

()3

.

األنباء حم يالق الاهم وأنوو ا تمجود مبوا ات أو وسوا ات إقليميوة أو وليوة ،

وجاء ال الي لسان المتحدث باسم خا جيتها  ،الال قا أيضا " :إن أنقورة ياة أن تيير وجهات

نظريا بشأن الملع في مصر قبل تحسن العالقات  ،وفي لقاء كخور لوو موع م ارسولين أجانوة ألواف  :أن

العالقات مع تركيا تمر بأدمة بسبة تدخل تركيا فوي الشوئمن الداخليوة لمصور  ،مؤكودا الوي أن السياسويات
التركي ووة تا وواق مص وور متناقض ووة  ،وتظه وور بمل وومد م وون خ ووال تصو وريحات المس ووئملين األتو وراا  ،وف ووي اات

اا ووا ايضووا نفووي وديوور القا جيووة سوواما كووتر أموور المسووا ة  ،معربووا اوون أملووو فووي أن تعووم العالقووات
الثنائيووة إلووى ولووعها الطبيعووي كمووا كان و

الشئمن الداخلية

()4

واوود التوودخل فووي

فووي المالووي  ،تقووم الووى ااحت و ار المتبووا

.

وفووي يووالا الشووأن يوور الكثيوور موون المحللووين أن ينوواا احتموواات قميووة لحوودوث انف ارجووة فووي العالقووات

بفضول تلو الاهوم  ،وأنوو حوا حودوث مثول يوالا التقوا

للتعوواون ااقتصووا

فةنوو سويتمن مون خوال تفايموات تمافقيوة سوويتمن

واألمنووي و ا كبيو ار فيهووا لعووم ة العالقووات  ،حيو

أن مصوور تحو

الضوويط ااقتصووا

( )1خالد فؤا  ،مرجع سابق .
(2) Doaa El-Bey , Improving Egypt-Turkey Relations? , Al-Ahram Weekly, Issue No.1280, Jan. 28 , 2016 .
( )3بيع أبم كحات  ،بعد القمة ايسالمية  3 ..سينا يميات تنتظريا العالقات المصرية التركية  ،المصريمن  12 ،أبريل . 2016
(4) Doaa El-Bey . Op. Cit .
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مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

المتنايد بحاجة ماسة إلى ترميم االقاتها مع و القلويص و الوداام ااقتصوا

األكبور لهوا و ويوالا لون يتوأتى

إا ابر تحقيق الريبة السعم ية في تدكين المحم السني الال يامع ما بين مصر وتركيا

()1

رابعاً د سيناريوها المستقبل على ضوء معطيا الواقع :

.

الى لمء المعطيات السابقة بايلوافة إلوي متييورين ئيسويين كخورين ويموا :الضويم ايقليميوة التوي

تووتم مما سووتها الووى الاووانبين وبقاصووة موون قبوول السووعم ية و و القلوويص وحاووم الضوويم التووي يمتوون أن

تموا س فووي اخوول تركيوا الووى الورئيا أ ويووان للت ارجوع اوون سياسوواتو

لمستقبل العالقات المصرية التركية في المستقبل :

()2

 ،تبورد أ بعووة سووينا يميات محتملووة

السيناريو األول د الجمود :

أ اسو ووتم ار حالو ووة الامو ووم فو ووي العالقو ووات الثنائيو ووة  ،ويو ووم السو ووينا يم األلو ووعف  ،حي و و

أن تسو ووا

و يناميتيووة األحووداث والتطووم ات ايقليميووة تسووتداي أن يتوومن ينوواا تحركووات مصوواحبة لووالل موون قبوول كافووة
اا راف ااقليمية  ،وبما يحملوو الو مون امتانيوة بورود تحالفوات جديودة بوين أ وراف بموا كانو
وق

سابق أو كان بينها حالة من العداء  ،ويم ما ا يرجا مثل يالا السينا يم .

بعيودة فوي

السيناريو الثاني د التراجع واستمرارية التو ر :

أ استم ار تركيا في ممقفها الحالي من النظا المصر  ،واسوتم ار حودة التومتر والع وداء بوين البلودين

خال الفترة القا مة  ،ليا فقط بسبة تصريحات الرئيا التركوي المتكور ة وممقفوو مون األحوداث فوي مصور
ولكن أيضا بسبة التنافا ااقليمي فيما بين البلدين  ،في ظل المحاوات التركية لبسط النفما الي منطقة

الشووري األوسووط  ،والتطلووع المصوور اسووتعا ة الوودو المفقووم او وربيا وإقليميووا  ،ممووا يرس و اسووتم ار ية حالووة
الت ارجووع فووي العالق وات  ،إا أن يووالا الس وينا يم فووي ظوول الريبووة التركيووة القوومية فووي ماابهوة المحووم الروسووي
اايراني  ،قد يبدو بعيدا إلي حد كبير ان الماقع

()3

السيناريو الثالث د العود القوية للع قا :

.

أ اووم ة العالقووات بشووتل قووم  ،ويووم أموور قوود يتوومن مسووتبعدا نظ و ار لطبيعووة العالقووات المتأدمووة بووين

الا ووانبين والممت وودة من ووال  3يملي ووم  2013م وون جه ووة  ،وم وون جهو وة أخ وورا بيع ووة كقص ووية الو ورئيا الترك ووي
وقنااات ووو  ،فض ووال ا وون تمسو و تركي ووا "العدال ووة والتنمي ووة" بممقفه ووا المب وودئي الو ورافض لالنقالب ووات العس ووترية ،
واستم ار النظا المصر في مماقفو السلبية والمتشد ة تااق تركيوا وجمااوة ايخومان  ،ويوم موا يصوعة فوي
ظلو تصم ام ة العالقات بشتل قم أو سريع

()4

.

( )1سلما كتاو أكسم  ،مرجع سابق .
( )2مركن ااما ات للسياسات  ،المسا ات المحتملة للعالقات المصرية و التركية  ،مايم . 2015
http://www.epc.ae/?q=ar/publications/438/publicationdetails
( )3كية ا ي  ،مرجع سابق .
( )4خالد فؤا  ،مرجع سابق .

مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

473

مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

السيناريو الرابع د التحسن التدريجي للع قا :
ويم السينا يم المرجا و من منظم الباح

د .صالح مسري البنـدارى

و ويقم الي تصم حودوث تحسون تود ياي فوي العالقوات

انطالقا من متييرات خا جية ترتبط بتنايد نااد النظا المصر الحالي في ترسي كرايتو اخليا وخا جيوا

 ،موون خووال تحقيووق اوود موون ايناووادات الكبوورا اقتصووا يا وأمنيووا  ،وتقفيووف حوودة الص و ار الووداخلي  ،مووع
تفعيوول القووما ايقليميووة الداامووة لمصوور و خاصووة السووعم ية وايمووا ات و لضوويم ها الووى تركيووا لتقليوول حوودة

الحمالت اااالمية التركية لد مصر والتدخل في كئمنها الداخلية  ،فضوال اون تييور المماقوف األمريتيوة
واألو وبية إلى ام النظا المصر بشتل والا انطالقا مون مصوالا محم يوة مشوتركة  ،وت انيود الضويم

الدوليوة لوود جمااووات ايسووال السياسووي بشووتل اووا مووع تنووامي المقووا ر والتهديوودات المرتبطووة بالامااووات
ايسالمية العنيفة  .ولعل جميع يالق العمامول وييريوا ستسوايم فوي فوع تكلفوة السياسوة التركيوة الحاليوة تاواق

مصوور  ،ويووم مووا يوودفع تركيووا صووم مراجعووة أ وا يووا وسياسوواتها الحاليووة  ،وحوودوث قوود موون التييوور فووي
مد كات وتمجهات قا تها وفي مقدمتهم " أ ويان" للسعي نحوم منيود مون اااتودا نتياوة إخفاقوات األ وا

التركيووة فووي المنطقووة خاصووة فووي سووم يا  ،بمووا يقووم فووي النهايووة إلووي احتماليووة التحسوون التوود ياي للعالقووات

الثنائية

()1

.

الخا مة

موون خووال التحليوول العلمووي لطبيعووة وتطووم العالقووات المص ورية التركيووة خووال يووالق المرحلووة  ،أمتوون
التمصل إلي اآلتي :

 .1إن العالقووات بووين مصوور وتركيووا تحتمهووا العديوود موون المحوود ات التا يقيووة والسياس وية والثقافيووة  ،وترتكوون
الى اد من القضايا المحم ية التي تما مصالا الطرفين .

 .2إن التقلة في العالقات الثنائية يرجع بالد جة األولى إلى اختال أصا

بنية يالق العالقات اسيما

بعد  30يمنيو  ، 2013فضال ان تناقض والا في األسا التي تحتم التمجهات األساسية لها .
 .3إن استئناف العالقات الدبلمماسية بوين مصور وتركيوا بوات فوي المرحلوة الحاليوة مريمنوا بأولوا إقليميوة
و ولية و اخلية متشابتة  ،بل ومتصا اة في الكثير من األحيان .
 .4إن ا ووم ة العالق ووات المصو ورية التركي ووة سو ومف يحم وول مع ووو الكثي وور م وون ال ووداات واألبع ووا ايقليمي ووة ب وول
والدولية  ،ويرجا أن يقم إلى تييير جال
 .5بات من الضرو

ومؤثر في القريطة الايمسياسية لمنطقة الشري األوسط .

إاا ة تصمية مسا يالق العالقات  ،ويم ما يستمجة تمافر الريبة الاا ة واي ا ة

السياسية القمية لحل كافة أسبا

القالف والتمتر التي تشم العالقات .

( . )1الي جال معمض  ،تحم مفاجئ :مستقبل العالقات المصرية التركية  ،المركن العربي للبحمث والد اسات  24 ،سبتمبر . 2014
http://www.acrseg.org/11258
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مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

 .6يرجا أن تشهد يالق العالقوات خوال المسوتقبل المنظوم نقلوة نمايوة  ،تكومن بودايتها التمجوو صوم حول

المشتالت القائمة والقالفات العالقة وااتفاي الى ااستراتياية الحاكمة للعالقات  ،فوي ا وا مون التعواون

القائم الى تمادن وتبا
* ومن ثم  ،خلص

المصالا  ،والتي يلعة فيها ااقتصا و ا ياما ومحم يا .

الد اسة إلى لرو ة بل حتمية تبنى مصر استراتياية جديدة فوي االقتهوا موع الدولوة

التركية  ،تستند إلى قد أكبر مون المملوماية والعقالنيوة  ،وا تقضوع لقضوايا جانبيوة أو مماقوف كقصوية

أو تحي انت مسبقة .
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مستقبل العالقات املصرية الرتكية علي ضوء ثوريت 25يناير  2011و 30يونيه 2013

د .صالح مسري البنـدارى

قائمة املراجع

أوالًـ العربية :

أ .الكتب :
 .1محد حممد بو زيد  ،تداعيات ثور  25يناير علي مجت ل العالقات املصرية اإلقليمية  ،صار املن ومة ال اهر . 2011 ،
 .2ب ا ع داللتاح  ،التخأورات املصرية الدااللية و ثااهتا علي العالقات املصرية الرتكية  ،صار املن ومة ال اهر . 2013 ،
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Turkish-Israeli military relations and their implications for security in the Middle
East 1995-2015
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dr.senouci.mohammed@gmail.com
امللخص:
تعترب هذه الورقة دراسة حتليلية لواقع العالقات العسكرية الرتكية-اإلسرائيلية منذ  1995إىل غاية  ،2015و أثرها
على األمن و السالم يف منطقة الشرق األوسط ،و هذا ابعتبار الدولة الرتكية كقوة عسكرية هلا امتدادات إسرتاتيجية يف
املنطقة  ،حيث دفعت العديد من املتغريات و األحداث التارخيية لقيام عالقات سياسة و من مث عسكرية بني تركيا و إسرائيل،
خاصة مع بروز نظام التحالفات الثنائية و حماولة العبث بنظام توازن القوى الذي لطاملا عملت الوالايت املتحدة األمريكية
جاهدة على استقراره ،فمحاوالت إيران للظهور كقوة إقليمية يف املنطقة ،و موقع سورية احملوري خاصة يف ظل مسار السالم
مع إسرائيل ،اوجد جمموعة من املؤشرات لدخول تركيا يف الشأن اإلقليمي ،أواخر التسعينيات ،لكن سرعان مظهر تضارب يف
سياساهتا اخلارجية خاصة مع وصول حزب العدالة و التنمية للسلطة ،و بداية مرحلة جديدة من العالقات الرتكية اإلسرائيلية،
ابتت حتكمها طموحات اهليمنة اإلقليمية بينهما و بني القوى التقليدية للمنطقة.
الكلمات املفتاحية :العالقات العسكرية ،تركيا،إسرائيل ،توازن القوى ،الشرق األوسط.
Summary:

This paper is an analytical study of the reality of the Turkish-Israeli military relations
between 1995 and 2015 and its impact on security and peace in the Middle East region,
considering the Turkish state as a military power with strategic extensions in the region.
Political and military relations between Turkey and Israel, especially with the emergence
of a system of bilateral alliances and an attempt to tamper with the system of balance of
power, which the United States has always worked hard to stabilize, Iran's attempts to
emerge as a regional power in the region, Syria's pivotal position, Peace with Israel, Find a
set of indicators to enter Turkey in regional affairs, the late nineties, But soon the
appearance of conflict in foreign policies, especially with the arrival of the Justice and
Development Party(AK) for power, and the beginning of a new phase of Turkish-Israeli
relations, dominated by aspirations of regional hegemony between the traditional forces of
the region.
Keywords: Military Relations, Turkey, Israel, Balance of Power, Middle East.
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العياس محص لا اءث مةحص ل تعنع مت الة اجع ع د ا ل لصةصد ال دس بح ند

ا الةةبةعس

بت ش الترك

ات ش د

ال

انمن د ع يسددم ان ت د اإلس د اب ج ع الج ددة-س س د وددس منطا د الو د ق

اإلك ة د س ع لةددل ال ب ش د
انعسك

-اإلس اة

م ل د ملةد لط لةد بحبدم ودس دعع ال فد لر

بت ش ج

ص ع ان ب

حد يا بد ت اللد ر ع الود ق ع لط لةد

ند

د ر انس د ذ الددع ةي ا ةددع اع اعر ددة ية د س الددة ياء ال د بلس ع ملنددعل ال

الا ةة ل و بصدف

الةود كا مدع ع الجدةاي ع يسدم س سد
د

م ة ال د مددع ع الج دةايس

د س

د الك س

س د الل يج د

يج د م ةا ند بجتدا ب د ذا

م دو

ات ش د

د ر العمققا اتسققيراتيوي:مورك تركيققا ا دارهققا ةققي ال ققا ة

الدالية س م جت اس س لفلم ب يةخ ال

د مدع الادة الت لة د ع انكطد ر اإلك ة د .

سد الل يج د ال

ع د ا ما لد انسد ذث ل ةود امد ت ار دة بحد

لندةان

Tarihsel süreçte Türkiye israil

ilişkilerinin değişen yapısı
ع ال ددس بط ك د
ال ل

و ل د ل شتددع ال د يةلس ل ترك د

س د ال

ال

د -اإلس د اة

ع مددع م دةال ا

وس م ي .
ع التعنع مت الةةلف

الا ة ع ذا

ة ث ل و ال ا ية اإلس اب ج لة اك الشح

ع العياس .

وس منطا الو ق انعسك تع الح ر الش ي ث س ل ح بش اةد ن ندس ات شد م جتد

الععي اإلك ةس ل
الة ند بد ع التركد

ان ة الت ة ع ال س ن

م اجع اس سد للد الع ايسد

ال

د مددع جة ددع ع الجدةاي م ال د وددس ذلددك جة ددع ان تد انس سد س س سد س

ا ك ص ا س الت ب ة ع انمن س مة س م إال اء

العياس .

اإلكشاالية:
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الترك د

إلددو اا مددع اال د

الت ددب ة ال

الو ق انعسك وس يا ال حة
ع كع بةلح
 -و ة بةث

د -اإلس د اة

لت

اإلدب ل ال

الظ ع

ال يةل ال س س ة

 -م س ا س ابج

ل ددو انمددت ع م د ي ال ددرت وددس منطا د

اإلك ة مت  1995إلو ر ا 2015؟
الف ل ال ل

ؤ

ة اال ابف ق ال ت عن الت ب ا ب ت ب

-م

حممد سنوسي

ال

وس ب ةيث الترك

-الت ب ة ؟

ع إس اة ا ل و طك ال رت وس الةنطا ؟

الجعنعث وس بشك الترك

ال س-اإلس اة

تع 2003؟

مناهج الدراسة:
إلبة د ت د الع ايس د كددع يال ن د وددس ذلددك ط دةا
ل و التعنع مت الةن ج الت ة

ع ا عا

الشح د

الت ةددس ع د ن ذلددك ل ة د

ن ا ةل

ل ش ي ان ال يةخ ة ملش ان عاث اإلن ن س و ن التعنع مت الش ث ت ع انك اة ت الطةا
اة
ال

ش د ث ل ةدنلج ال د يةلس ودس الع ايسد
س د إلددو الةال د ةل ع م د نعا

ب يةل د ع مةد د ا
ال مت.

1

ال

-اإلس اة

ل ة د ب تد

ال

سد ع التركد

ب يةل د س ع د ا م د
بطددةي الترك د

ند

الععل د س ع د ا لةد ب د نع لدت الشحدةث
ل ددت ايس د ن ال ددس اس د نع

الت ددب ة ال

كةد د ال ة ددعن ل ددو الة ددنلج الةص ددفس ع ذل ددك لةصد د

د -اإلس د اة

إلددو م اجددع

ل ددو م د لاددعنت مددت

ان ددعاث ال ددس ياواد د

م د د ي التركد د

ل و مع  20سن من  1995إلدو ر اد 2015س ةد اسد تن د لةنلج ال ح دس ع

د ا ل ح ددا ا ت د الترك د

الت ددب ة ال

د -اإلس د اة

ع مددع انتب س د بل ل دو انمددت وددس منطا د

الود ق انعسددكس ع كددع د ن لةددنلج بح ددا الةحددةةن عي وددس بح ددا تد
ك ن لت الععي وس عك

ان م ال

بنددة اتفققاأ أةققنة ع الد ا

-ال ةية .

خطة الدراسة:
 1بومدين طامشة ،انجي عبد النور ،أصول منهجية البحث يف علم السياسية :طرق ،أدوات ،مناهج و مقارابت البحث العلمي ،ط،1

اجلزائر :جسور للنشر و التوزيع ،2014 ،ص.135
مجلة العلوم السياسية والقانون
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ع س حةن ياس ن ك ةة ل و التن ص ال ل
أات :العالرات اليركية-اإلسرائيلية ةي ظل النظام الدالي الوديد.
اإلك ة وس يا النظ ت الععلس الجعنع.

 – 1عاكع ال ف لر

 – 2بةا ن الاة اإلك ةس ع بطش ا بت وس الو ق انعسك.
ثانيا :اتفارات اليعاان الع اري بين تركيا ا إسرائيل ا أثارها األمنية على الشرأ األاسط.
–1

ط الصتة اإلن انس.

 – 2عاكع ان م ال ةية -ال

.

ثالثا :اليوجهات الوديدة لل ياسة الخارجية اليركية ا أثرها على البنية اإلرليمية .
ال

 – 1عاكع الترك

-اإلس اة

وس للع

ر التعال ع ال نة .

ال

-اإلس اة

ع بعاا ال ش لع اإلس اب جس.

 – 2ناط ال حة وس الترك

 – 3ال  ،ع الت ،س ع ال حة وس معي

ص نع الا اي ال س.

الخالصة:
رائمة المراجك:
أات :العالرات اليركية-اإلسرائيلية ةي ظل النظام الدالي الوديد.
لاددع ن د ج لددت ال حددة
إ عاث بل ا

ب

ال دةا ن ب د ت الة ا د

الععل د لاددا ان ل د ء الح د ر الش د ي ث ع سدداةإ ا بح د ال ددةو سس إلددو

ودس بن د النظد ت الدععلسس ع ال دس ر د

مرمحدت مدت نظد ت الند ةس الاطش د احبةدت

الة حددعث ع ا بح د ال ددةو سس إلددو نظ د ت ا د ا الاطش د ع ك د ت س د ث الةت ددب

الل ،ددس ع النظ د ت ال اسددة لس ل ددو الت د لمس ع د ا م د ايل بددت الع ايس د
ال د يةلس ال د ا لط لة د

بددم دددبا الترك د

ال يةل د

ددة منطددل ال طددةي

الععل د ظ د ث ال د ةل س وددس الة ا ددا ال ددس دددلع

انل د ي

نظد ت علددس ع ك د ت ا د جعنددعس ع كددع دددلع الاد ن التود ةت عكددةع د الظد ث مد ب تس الةد ث انعلددو وددس
الا د ر ان ل د ء الح د ر الت لة د الث ن د 1945س ع ب د ع نظ د ت علددس ك د ةم ل ددو الن ة د الة د مة د ب د
الت لم ات ش يج بج ذر ر
مجلة العلوم السياسية والقانون
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إلددرن الة ا د
س س .

الة حددعث انم ةب د نف ددل ل ة د الت د لمس ع د ا عوددل ماةم د

حممد سنوسي

ل ددب ة ع اك ص د ا ع

1

 – 1اارك اليفاعالت اإلرليمية ةي ظل النظام الدالي الوديد.
ياول
ا

د

ا ال ل

ال حددة وددس

الترك

وس بن النظ ت الععلس س

ب د النظ د ت الددععلس إلددو بلعنددع نة د ذح مت و د ك ةة د ب د ابل س

الععل س مة اس علو ال تس وس م اجت
الترك

ع ما ي،

مت ال ف د ا

النظ ةد ع الة اجتد

ع مح ج ل ة ة

الععل س ل ةاول ع الل ب الجعنعث ع ال س ن

الحااس مة سشا مةجد مدت ا ن اد ا

ل اةالدع الةنلج د ال ح د

مة وتلة ل ةلةح لنا ش نظ اسمت وس اح ع بف

الةاكع ال

ع الثةاب

ةن د ل ددو ل ددم

و ة ن ت دل ةفد م

مف جئ ل ة ت ت ع الةنظد ةت ودس
دشا لج د لدت ال نشدة ل ة د اشاس

سس الة جع .

2

د ا م د دددبا ب د ع اط د نظ ة د مش د يث ل تظ د م الاددةث الت ددب ة ع باددعاس ال ح لف د
نظ ةد امن د بف د سد ة الددعع س
ال

د

س د س إلددو اس د ة اي عيث التن د
ددس عاكددع

الة عا

س د ة الة ددعا
ة

دت مأسد ث الادة التظةددو

الععل د ل حف د ت ل ددو الةب سددا ع ال أك ددع ل ددو م ل د ص د اع

س نجا ا ةل س ع كع اس ت ض لند نظ ة دت الةاكت د الن ة رسد ب  -اللجةم د ع ال دس

باةت ل و ة
ل ددب ة

اكد األسققياج جققون ميركشقا مر وددس

ع بوددب ا

ع لددعت عجددة سددشا ل حا ددل ال ددرتس ع ان الح د عر ع الص د ال

ةددس بددع منددت وددس الترك د
ال

الةنلج د س

او ابد
ال

اس سد ف وةبدةة النظد ت الدععلسس ع ان الشن د الفةبدةة بد حبم ودس بحعندع

س د سالععل

ددس الف لددا التارنددس الة ددعس إن جة ددع الة ددعا

جةم د ع للد ك ب د ل طةة د س ددا
اةم ع

ك ةة د ل ددو كددع اي

ددا جةددت بددةت النظد ت الفةبددةاس الددعع وددس

ا لتعت كعيبل ل و مت و نةاا الل س ع ا

ا ة إ اي الادة التظةدو لح ة د الشاد ءس

 1أبو قاسم أمحد أبو هدمية ،عبد احلكيم عمار انيب" ،املتغريات الدولية و أثرها على الوطن العريب" ،جملة العلوم القانونية و الشرعية ،ع(،)8
ص.11

 2وصفي حممد عقيل" ،التحوالت املعرفية للواقعية و الليبريالية يف نظرية العالقات الدولية املعاصرة" ،دراسات:العلوم االنسانية و االجتماعية،

اجمللد  ،42ع( ،2015،)1ص.109
مجلة العلوم السياسية والقانون
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ع لددععي الةحددةيا ا ددا النظ د ت الددععلس ع ددس الفةالددا انس س د بددةت مج د
ا س اب جس لش ةغ الل ةن ع ا س ة اي وس ال ن وس ل و ال ط .

ال فح

ع وددس مح عل ن د ل د ،ك الترك د م د ب د ت س س د

الة ا د

بتظ د م الاددةث ع بحف د

1

الة حددعث انم ةب د وددس سددت ل ل حف د ت

ل و مةكتل ال فةكس ا ا النظ ت الععلس س ع نظ ت بدةا ن الادة اإلك ةدس ودس الود ق انعسدكس بط كند
س د د اس س د د دد ددجت

ل

ال ن د د وس اإلك ةد ددس ب د د ت الة د ددعا

ال لعن ددعا

انمن د د س ال ددس إمب نلد د إلد د ث

إس د ابج

ال دةا ن د يح الةج د )Balancing

مح ع بل العاةة إلل ث بوب ا الةج ةت
ال

ل و إددب ل

ال

س د د س ع د د ا لحد ددشك ال د دةا ن ع يء

ب د د النظد د ت ال ددععلس م ددت جعن ددعس ع ددس التة ددا ل ددو بج د د ع
(Offshore

س وشإمب د ن عادددنطت ان ب ل ددو لددت

ع مو يةتل الة ت اد

لعما طد س ع ب حدة ملطط بلد ع
الة اد

عاكت د بت شد بلعندعا مش دد ل نظد ت الدععلس الةودبا مدت طد

الة حدعث

وس دع ذابلد س و ل صد لع ا ك صد ا ع ا سد اب جس الصد نسس ع الةود عع الندةعا اإلن اندس ع مودبر
انمددت وددس الو د ق انعسددكس ع يلددةي من و د ت اعيع ،د ت ا ا د ت ل ة ا د
الل ةن ل و الت لم ع مة يس

عي الدعي س و دت س سدة

بودجع الة اد

الة حددعثس وشددع مح عل ل د

الة حدعث ا د الش دعان ل دو ا د

مد ت الةشد يث لة اكشد سعل ك د س الاددة الصد لعثس عال ددع ا لحظد الحد عيث ع ددا.
الة ا

الة حعث لت مب ن ل الة ةث وس ةنل الاةث التظةو الت لة الة عث اع ال ة

ا نحصد د ي ال ددعا س ع ب ددع م ددت ذل ددكس علشد د إذ د د ي ك ددةث الة اد د
ال دةا ن د يح الةجد
الح ة

اتنددس ذلددك بل ددس

ا ا العا ي.

الة ح ددعثس س ددة

لو س س

بحد د و إسد د اب ج

ل ددو ال ةد ث انم ةب د نمددع ت ددع وددس الة د اشاس ةد انلد بحد و ل ددو سمب دداس
2

 – 2توازن القوى اإلرليمي ا تطبيقاته ةي الشرأ األاسط.
بلددع

نظ ةد د

ب دةا ن الا ددة إلددو اإل اد د ء ل ددو انعب د ع الا ةةد د عالةح وظ د ل ددو ا سد د ا اي

عبف ا الةكةع وس الح ر مت ر نظ ة الاعيث ل دو ي ع التدععان س 3ن ندةع نظد ت بدةا ن الادة

دا

 1أمحد مسري القدرة" ،القوى اإلقليمية و صراع السيطرة واهليمنة" ،دنيا الوطن:2017/03/13 ،
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/431509.html

2جالل خشيب ،التوازن خارج اجملال  :إسرتاتيجية التفوق األمريكية الكربى ،مركز إدراك للدراسات:2017/03/10 ،

http://idraksy.net/the-case-for-offshore-balancing

 3عبد الرمحان الزايد ،نظرية توازن القوى و مرحلة ما بعد احلربhttp://sunah.org/main/1353-3-- :2017/06/22 ،
مجلة العلوم السياسية والقانون
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النظ ت الت لةس الا ةم

بةجع ا

كعيابل الت ب ة س ع ن ةثا

ن ً بةا ن

حممد سنوسي

الاة الش ط ع س ل ث ب وبا عل د ت م تد ل ت ودس

ا ال ةا ن إم وس إط ي بن وس ر

بةنس محةةنت ال د بل نحدة ال د

ع التةدا ل دو بتظد م الاددة الت دب ة لج دةش الددعع ع د ا مث لدت الج اةد ع الةلد ر س اع ن ةثدا د ا
ال دةا ن عاكتددس ب د جم بطش ا بددت ل ددو الة ددعان ع د ا م د بتب ددت م د ة ع يج د

الص د اع وددس الو د ق

انعسك.
نةةذح منظم ل ة ل بدةت

ات ش الععي اإلك ةسس ة ب ك الةي ف ال س بول ل الععل

مجةةل مت العع س ع دا مدت د الة دعا س ع ودس إطد ي بف لدا م د ة س ابدةن ب جةد لدنةك س سدس
يجس متد تس ال د
با عل سع بل ا بل

ودس بحةةندت ع إمب ن بدت الة اد ع الةج ةت د س بشتد ل ظد ع

ا ا الن ل اإلك ةس إم ابةن الدععي ود لرس اع م ةسدك الف ل د

ا عاي العع

اع محددع الف ل د ع وددس تد

الة حبةد ع الةدةال ث

ان د ن ع بددةت ا ددعاث مت ند بنتددعت الف ل د ع ال ددأال س ع د ا ل ةددع

لعيج د انعلددو لتةامددا كددةث الععل د ع مةكت د الج ددة-اس د اب جسس ع د ا عي ص د نع الا د اي وددس صددن ل
س س

يج م رةة ع الظ ع

س ال س بت ول الةنطا .

ال

ع د ا م د اجتددا مددت الو د ق انعسددك س د
الش ي ث س ة ث ل و ذلك ال ش م

وت د ل ن د وس اإلك ةددس الح د من د نل ا د الح د ر

اس سس ل سم اللطةإ ال ة

ص ال

النفةذ بد ت انكطد ر الحشد س عسدش ك

عا اد

حددةي عبأال د س ع ل ددو الصددت ع الددععلس نشد

مةجد د

ال ح ددة ال ددعاةا اطس اع مد د لد د

ال د

لل ب النظ ت الععلس الجعنع عسدك

بد ت الادة اإلك ة د س عنةدة

صد تددع

د د ل  ،ع الت  ،ددسس ع د د ا ددت لةد د بةث ددت الةنطاد د م ددت ا ة د د

كصة لع عادنطت لتعث اسش ر لتا اب

اب ا الو ق انعسك ا ة ج ة-س س

رن

ةص ي الط كد س عسد ط بت ل دو التعندع مدت الةتد ب

الش ة عالشح ة ال دس بد ،ك بد ت الاد اي الدثرثس إلبد و

إلدو ان ة د اإلسد اب ج لدععي إسد اة ا ودس

ص تع بةسع يكت ال ن وس إلو

ح ن ع الو ةك الو كس ع الوة لس ل و ق انعسك (ب

-إن ان).

لحت ل ش اي إس اب ج ن ح ان منطا الود ق انعسدك د
ال

ند

الدر عل دت

ج د ً ال ند وس انم ةبددس–ال عسددس

إس اب ج لحا الرلش تس اإلك ة ت منلم ع الععل ت.

الةنطا ع بتظ م س نظ ة ل انمن س

1

يح العاة ث الت  ،ع بةجلدت

2

ا ةد

للد س ودس انجندعا

س ل عع التظةو تع الح ر الت لة الث ن د س ع ك د ت علد إسد اة ا سدن  1948مد دة إ

 1خضري إبراهيم سلمان" ،العراق و دول اجلوار اإلقليمي:دور العراق كعامل توازن" ،جملة السياسة الدولية ،ص.165

 2خلدون الشعيب ،خيارات توازن القوى لدول الشرق األوسطhttp://arabi21.com/story/956856 :2017/05/23 ،
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ل ددو عاكددع اللطددك اإلس د اب ج وددس الةنطا د س ع مددت الددم م د لس الة ا د

حممد سنوسي

الة حددعث انم ةب د س لجتددا

إس اة ا كةث إك ة بحف بةا ن الاة وس منطا الود ق انعسدكس ودس الةا بدا ند
الحعنث كع ك ي ا ن

ر ل ةت ب الل ،س ع

ال

س سددس ب د ت ب د ع إس د اة ا د ن اعللد ا ل د ا
الت ،س.

الجةلةيةد ال

ا لعيء ال لعندع ال دةو سس ع التةدا ل دو إاجد بةاودل

ب ددس-ام ةبددسس نددنتبس بددععي ل ددو م د ة التركد
عسع اللةث م بش ت الت ر ع انب ا س

د -اإلسد اة

إلددو يلددةي بف لددا

س مةد ا

الصد ة بععل د إس د اة ا 1949س

ص ع ان س س ب د الحة ل د

ند

1

ددة انم د ال د ا

عابدح تدعاةل ل تد لم

2

يرم بأال الترك

-اإلس اة

ال

سن 1964

اك صد ا مددع ا بحد ال ددةو سس ع د ا انتب سد

شا ا م كش ص ع و

د ر النح د 1967س مةد ا

اناد ث لاند ث بت مدا
ب د إلددو بلف د

لرك ل مع إس اة اس لحت مع نل ا الح ر الش ي ث ع بعاا مفلةت النظ ت الدععلس الجعندع لة د
الة حعث انم ةب ل و ان بحةن بعاا نظ مل مدت منطاد الود ق انعسدكس وح ند
 1991يسد ل لوددتةر التد لم ع بةمد بلمس ن ا د الة ا د
بةث د

د

الة اد

د ر الل د ج الث ن د

الة حددعث انم ةب د وددس ك د ث التد لمس

د

ططل د وددس الةنطا د ة د ن ت ددل ال دةا ن اإلك ةددسس لف د ض ب د ع إس د اة ا ددععل ت إك ة د تس

إمب نلة لتا عي محةيا وس الةنطا عوا ل ط ت
العع الثرال .

3

ع يرم ان الترك

بت ب

ع ً ،ب ت الت ر عإس اة اس إ ان ب
ال ددس مةيسد د

انم ةب ع

ا ل ةع لعيج ال ا ير ال ا جةع

عإس اة ا ند

ودس ا ندو م د ةة بل

در ال دنةا

ال دس ددلع

لدم بادم مط اد ً اطدع لرك بلد إسد اة اس يردم الحدلةإ الت  ،د

ل لد د و ددس د د ا الص ددع  .عم ددع ان لد د ء الحد د ر الشد د ي ث بد د

اةا اط ت عانكث نو ط ً اك ص ا ً وس الةنطا  .ة اسلة

ال ةجل

إلو الةة يس العاةا اط عبطش ل انظة ال دةق الحد عسدك محد ك لن د

إسد د اة ا عب د د كدددععل ت
الل  ،ل دععل تس عبط ت بلةد
ات ود ن و دتس دأن اافد ن ودس

Ayça, EMİNOĞLU.Tarihsel süreçte Türkiye israil ilişkilerinin değişen yapısı. Gümüşhqne

1

Üniversity. Electronic Journal of İnstitute of social sciences. Volume :7, Number 15
year :2015 .p 4

 2برهان غليون ،نقد السياسة العاملية:العرب و معركة السالم ،ط ،1املغرب :املركز الثقايف العريب،1999 ،ص ص.126-125 ،

 3أمحد داود أوغلو ،العمق االسرتاتيجي :موقع تركيا و دورها يف الساحة الدولية ،تر:حممد جابر ثلجي ،طارق عبد اجلليل ،قطر :الدار العربية

للعلوم انشرون ،2010 ،ص.454
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ص

عا عس مت منط ل الةص

الح ر الش ي ث .

عالةص ل الةو

االند ء و د ث

ال س بجةتلةد س مث ةد د ن ل دت الحد

1

ص ع ان إس اة ا ب
ال رتس ع

حممد سنوسي

الةا طت الععل س ع

م ح يث مت بشت

ا ن ج لةش د بل لتة د

ا م وتل إلو بحا ل انف ح س سسس اك ص ا مت اجا مش د ث اس اب ج بل الجعنعث وس
د

الةنطاد س

الععل د انس س د

ل ددو بتة ددل لرك بلد مدع الددعع ال ددس ب ت مددا متلد وددس إطد ي مدةا ا لل يابل د

لة د

تددع الح د ر الش د ي ثس ع د ا م د ب د

لرك ل مع إس اة ا.

ل

ع بطددةة

د الة ةددع مددت الح ة د وددس بثش د

2

ثانيا :اتفارات اليعاان الع اري بين تركيا ا إسرائيل ا أثارها األمنية على الشرأ األاسط.
بتددة ا بف كد
لشن بت بح
الةو

الت ددب ة ع انمن د بد ت ب د ع إسد اة ا إلددو سددن 1958س

لنةان ال ت عن اإلط يا ب ت مل ب ا

س بر

ابف ك

الععل تس ع دة

ال شد

ند

د

اعلددو

ا سد لش يابس ع ال دعيةا
ةث د جدعاي

ال م الثرالس بد ت دا مدت ب د سإن ان ع إسد اة اس ع ال دس ند

اسد لش يابس ل ةرددا ال ددةو س وددس الةنطاد س الددم ان اددا م د ة ال تد عن إلددو بجد يث انسد ح س واددع ادد
ب د مددت إس د اة ا سددن

1974س وت د مددت ص دةايةخ "كقققاةير" الة طددةيثس ع يد د د

الش ةد س ل طددةي التركد

بد ت الددععل ت سددن 1986س الددو ابفد ق باددةت ةةجشددت إسد اة ا بطددةة الطد ة ا

ال

F4س لاش ل صفا بد 400م ةن ع يس ع

ا ك ن ء اجل ث الح عن ل ط ة ا

ع مددعاوع لاةابل د
ال

ع ت ددع ب ددم إجد د اء ابفد د ق بتد د عن ل ددب ا اح ددم س ددر س الج ددة ل ددععل تس بح ددةت ال ددعيةش
الةت ةم .

ع بشد د

3

ع ة ذ ن س ا ان م
الععل ت

F16س

م تع الح ر الش ي ث دب

بعاا

بتد عن جدعا ع محدط بد ت

ص تع سن  1990لاا ة يث ع ة الج ش اإلس اة سس"إسحاأ مقدخاي" ع جد

ا بفد ق

 1سامح عباس ،يف ظل ثورات الربيع العريب العالقات الرتكية-اإلسرائيلية من اإلسرتاتيجية إىل التنافسية،موقع رؤية تركية :2017/06/22
/ http://rouyaturkiyyah.com
 2أمحد داود أغلو  ،مرجع سابق ،ص.455

 3رائد حممود أبو مطلق ،العالقات الرتكية-اإلسرائيلية و أثرها على القضية الفلسطينية  ،2010-2002مذكرة ماجستري علوم سياسية،غ

منشورة ،فلسطني :جامعة األزهر بغزة ،كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية ،2011 ،ص.44
مجلة العلوم السياسية والقانون

ال
ا العدد  06يياير / 2018مجلد02

المركـز الديمقراطـى الع برـى للدراسات الاستراييجية والسياسية والاقتصادية

459

العالقات العسكرية الرتكية-اإلسرائيلية و انعكاساهتا على األمن يف الشرق األوسط () 2015_1995

ل ب ة ب د إنود ء ب ند مج صد يع س أرا -يقي

مع ك ا

حممد سنوسي

س ب لد ابف كد

انمندس ع

ودس الةجد

الح ددةا ع بصددن ع انسد ح ودس سددن  1992ا ةد  600م ددةن ع ي لةددعث ةددس سددنةا س ب لد سددن
 1993اج ةد د ع لجند د ل ددب ة مود د
التة

لةب ددع ط ددك لةب وحد د انلةد د

الح س نسس ل ح ا ة يث ية
الةت ةم

بش

دد ر

اإلي ب د د م ددت طد د

تان و تشقيللر ب ةك دع ابفد ق الدل ال تد عن ع

الحبةم ال

انمن ع مب وح اإلي ر بن ع التن ص ال ل

ا – مب وح بل ةا الةلع اي ل و ايابس الش عنت.
ر – بش

الةت ةم

ح – بش

اللش ا

انمن ع ابل ذ ال عاب
ع مب وح الج ةة .

– إنو ء لجن مو
لحت ل و

باةت ب طش ل بنة ا بف ق.
ب د ت لرك د

بة ل د ال ةا ند

ال اعة اةثا بةك ع انا ث ل و ابف ك ال ح ل
ال

شد امددا لاط لد
س

وس الترك

1

سن  1996بد ع ابفد ق ل دب ا اسد اب جس بد ت ب د ع إسد اة ا

ال ا عاد ال ددس لط لة د
اوددبا

انمن لحة ا الةةاطن ت مت الةة يس

اإلي ب .

ب د الت  ،د ع نظ بل د اإلس د اة

الت ب ا مع با اب ا مف جئ

عاسددت مددت د ا الد اا الت د تس ال ددس اي ن د
ا بف ك

د

دا الا دة

س ع مددت د

ش ث ل د اا التد ت الت ،دس ع

ل ددو بح د ت التركد

نطد ق ال نف د ودس اب ةدا  1996ع ال دس ددب

الت  ،د -

نا د نةل د م طدةيث

ب ت الج نش تس ع وبا نعلم ال فةق ع ا س اب جس ع العلم ال انس الت ب ا ال ا اس ف ث

منددت ب د

لةا بددا اوددبا بتظ د م ع بحددعنث لاةابل د الت ددب ة س

اإلس اة

لحف ت ل و الل ا وس ال ةا ن ا س اب جس ب ت الت ر ع إس اة ا ع جت ت لص ل ب
رط ء

إط ي بح ل

امنس الن ةسس بح

وس الةاكع

اةثا ال ةك ع ل و

يط إك ة معلةم مت ط

ا بف ك انار ل و ال

ن د ةج ش د ث ل ددو انعب د ع الت  ،د ع الو د ق اعسددط .
و لو م ة

د

ان د ا بف ك د بلددعت الةص د ل

يابل اإلس اب ج الحش

الة اد

س ال
د

دددلع

ال
ال

الة حدعث انم ةب د .

ا مع انت كع ب بش
س د ال

وس
2

لنت

د بل د ا ا ا د ع

ع ال س ملع

لل األتاتوركية لندعم عجلد الد اا التد ت

ال ددس نحددة اللد رس لاددا الحد ر الت لة د الث ن د س ع سددت

إلددو ي،طددت جة ددع الةسد ةا تج د ال د يةخ

 1املرجع نفسه ،ص.45

 2إميان دين ،الدور اإلقليمي لرتكيا يف منطقة الشرق األوسط بعد احلرب الباردة،ط ،1اإلسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية،2014 ،ص.167
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انعيع،سس ع
بعاا بل .

ا ا اج بس مت العا ا مع الترك

ا م اكع ال ف لا الجة

حممد سنوسي

ال

-اإلس اة

1

ود ن الة ل د ا

يلدةي النظد ت الددععلس الجعندع مددت ابفد ق اعسد ة بد ت منظةد ال ح ةد

ال دس ياواد

الف ط ن ع إس اة ا ع ب ل ابف ك عا ا ل  ،بد ت إسد اة ا ع اني ن ع بعااد الت اك دا ال
ياوا د

من

سد ال دس

الة د ي ال ددةيا-اإلس د اة س

ص د وددس يددا بةم د ن ن د ة ع بش د طة عب د ث لة د ال ددرت وددس

ا ن ج بحة

ت وس الةنطا .

الو ق انعسكس ع

ع وس يا ب ك الظد ع

إك ة ع بعا ر

يد

ل و م ة الف ل ت ال ة

ب د بةاجدت جة د مدت الصدتة،

ل دو الصدت ع بطدةة س سد

د م ع محط ث ك يث ل و ب ش مص لحل الاةم وس الةنطا س ع ل و ال رم مت ان اسس س س ل
الل يج د ميمثلة بالحفاظ علقى الو قدة القوميقةا باليحقديق اةقا معقايير ر يقةا ا بعقدم اليقور ةقي
الشؤان الداخلية للبلدان المواارة بما رد عرض ال لم ا اتسيقرار للخطر لدم ب ل د س ود ن اللطدك ع
ال

س

الر م ل حا دل ب دك ان دعا

ال تعنا ع ال ح

ودس الود ق انعسدكس بتد ت ل لد ان بودلع كدع اي ر د ك دا مدت

ة اجتا م ن رة مع س كل .

2

ع كددع ك د بف لددا ب د ا ددا الو د ق انعسددك ع ل حعنددع لرك بلد الت ددب ة مددع إس د اة اس إلددو
بد ع اي،تد بحددعا
الة بسس ن
لشد

بوددبا الناد إ انس سد ال ددس ايبحد

اع ي ك ال ةيإ التة ل ر

ل لد ال

سد ال

د وددس ب ددت ن

الة ا دتس ع لحندت مح دةتس ودس ددة

ان جد عياء جة د مدت التةاكدا لد س واددك ل دو التركد

ال

الاد ن

التد اق الد ا مد

د -الت اك د س بددا ع ل ددو التركد

مددع ج د يب ت مش د د ب ت ا د ة ت ااح د س ة د إن د ان ع سددةية س ال ن د طل د ن ال ت د عن الت ددب ا ال ددس-
اإلسد اة سس سد ةع ال ند مس وددس الة د ةا الت ددب ة ةد افحددس إلددو بتا ددع التركد

محددط ث مددع ددا مددت سددةية ع الت د اق ددة اسد لعات الة د وددس ددةض نل د ا

ال لثد بت د ش موددبر
الف ا

ع العج س اي ت ع ا

ا عاجل

ب

صتة،

ش د ث ودس بحا دل ال دةا ن ل دو الصدت ع التركد

مع إن ان ب ت بت ت الحعع اإلنعنةلةج مت جل س ع س ة
كةة م ةث بةاي ا

مددع الش ددعان الت  ،د س

بلة مت الط ك مت جل ا

.

ت الجةاي الةنشت

مت ةاو اك ص ا

3

 1برهان غليون ،مرجع سابق ،ص ص.128-127 ،

2هاينس كرامر ،تركيا املتغرية :تبحث عن ثوب جديد ،تر :فاظل جتكر،ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان ،2001 ،ص.205
 3املرجع نفسه ،ص.207
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 – 1خطر الصعود اإليراني.
الت دب ة اإلك ة د ل دعع ال ة د ودس الود ق انعسدكس مةد

دلع ل ت  1997اب د ع التركد
دددلع بفد لر
إك ة ية

مبثفد ب صددا ب طددةة التركد
وس الةنطا س ة

الت ددب ة بد ت الددعع ال ة د وددس اةد ث الصد اع ع كددة

عث بد ت دا مدت ب د ع إسد اة اس سدةية ع إند ان ع عواد ل ةةدد ا

الل ص بل ا ال طةيس اةبت يصع م ن س
ا – ان بطددةة التركد
ل ددو ابف كد د
سد ة

الت ددب ة بد ت ع

ل ددب ة طةة د د الة ددع مةكتد د بد د ت الطد د و ت مةد د اند د ج بح لفد د

وددس بةس د ع اللددةث ب د ت اط د ا

اإلس اة س ل رت وس يا
ر – ان نةددك التركد
ل و م ةة

اةد ث الصد اع وددس الود ق انعسددك ع الاددة اإلك ة د اسد نع

الة ل ا
مج

ص د ع إن بحددعالن لددت م د اشا الة د ي ال ددةيا-

ال س مت دأنل ك ا م ان الاة وس الةنطا .

الت ددب ة بد ت ع

م تع ث دة

ع كددع سددت

الص د اعس

الن ة د د و ددس الةنطاد د

اةد ث الصد اع وددس الود ق انعسددك ع الاددة اإلك ة د ايبحد

ال

ع ال عيةاس ع كع بأ

ا ت ا إس اب ج وس الة اشا.

1

ب د إلددو بج د ع بح لفل د مددع إس د اة ا ع بةس د ع نط د ق ا ة م بل د اإلس د اب ج ع

ةد د ث بط ددةة ك ددعيابل العو ل د د ع اللجةم د د س ل ةد د انلد د

ند د

صد د ش اب ددلم ب سد د ن ل ددب ة و ددس

الةنطاد د س لح ددت ال ند د وس ال ددس-اإلن ان ددس ل ددو ال ل مد د ع الل ةند د اإلك ة د د ا

بةا ند د

إل ددو تد د

إس اب ج جعنعث وس الةنطا .
د

إن د ان إ ددع الاددة اإلك ة د الة دةال ث وددس الةنطا د ع الص د اع الت ،ددس-اإلس د اة س

ال ش د

لحددت وددبا ر د مش دد س حبددم اك ابلد منلد اسد اب ج يرددم تددع الجل اوددسس ع ب ةثددا امند إ ال ددأال
الا ةة لل وس ام ر إن ان ع بطةة صةايةخ ايض-ايض ك يث ل و الةصة إلو إس اة اس ع ة م
بت شد إسد اة ا ا ددع الةصد ي ال ة د ل لعنددع امنلد الاددةمسس
ل ؤعل الص يع
و ددس مجد د
ل بة

س

صد اذا بددم ب ددا اسد ح

ص مع ال ا ير ال ةيا-اإلن انس وس إط ي ابف ك

ال د د س ع د د ا لةلد د لتن صد د

دد ر

الن ة ب

مد ي دد ما
ل دو ال تد عن

الن د ددط و ددس جن ددةر لشن نسم ل د د س ب ددعيةش ع

2

إبراهيم انفع" ،الصراع العريب-اإلسرائيلي و القضية الفلسطينية" ،التقرير االسرتاتيجي العريب ،القاهرة :مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية،
1األهرام ،فرباير  ،1999ص .223
 2املرجع نفسه ،ص .241
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س بعا

لو م ة ا
الل د د ج الت  ،ددسس وا ددع اك ددع

إن ان وس باعام بصة اي

اسد د تعا

ل ت عن ب نل ع ب ت ع

إلبد د ات مت ددعث ود د ع امن د د م ددع ع الةج ددس الل ج ددسس ب د د

مرمحل الت م ل و لعت ال ع ا وس الوةعن العا
بحج م الاةا

ة ص ل امن

حممد سنوسي

ل عع س ع مندع ان ود ي اسد ح الدعم ي الود ماس ع

الععل وس الل ج.
ددس ان د

مة د جتددا ب د بفح د

وددس ط د إس د اب ج ل حج د م الددععي اإلن انددس وددس الةنطا د
صد ع ان ب د امد ت

ص مع ب انع ابف ك بل الثن ة ودس الةنطاد س

مدع إند ان

ة د إك مد لركد

صد ع ان الشتددع الج ددة-س سددس ل ط د و ت ات ش د م ل د اس سددس وددس الود ق انعسددكس الاةك د
ص ع ان ال ةاصا اإلن اندس بلد الةند طل د

الةسطوس

ع اس د

عابدح س جتدا مدت ب د بتةدا ل دو ا د

الت مددا اإلن انددس وددس ا ل شد ي وددس س سد ل الةتن د بلد الةند طلس ع كددع ال شد الود ق انعسددك الجند ح
ال ة س ل ترك

ال

-اإلن ان ع ال ا احم لن ص بةا ن اكث

س س بحةدا ا تد

ود ع

مدت رللد ب د ال دةا ن الش رةد بس ودس س سد بل الل يج د ابجد

ج ة-س س س ج ة-الا و د  .لد

إس اة ا ع العع الت  ،ل و ع سةاء.

1

 – 2اارك األزمة ال ورية-اليركية.
ك ند

ع الجدةاي الجل اوددس كددع بددعا

اب ع نطد ق التركد
التركد

ال

ب حددة إلددو

الت دب ة س بد ت اطد ا

د -اإلسد اة

ذا

ع جدةاي إسد اب جس لد ت 1997س فتددا

اةد ث الصد اع الت ،دس-اإلسد اة س س

الج نددا الت ددب ا مةدد ا ل ددو

ددة ب د طد

الصد اع الت ،ددس اإلسد اة س ع د ا مددت عجلد نظد سددةية س ةد بطددةي ال ف ةد
اإلن ان س ح

ابح

اب ع نط ق الترك

ر د مش دد وددس
الت ددب ة ال ددةية -

إند ان اكثد اندعم ج ودس كحد ا الةنطاد ع الصد اع الت ،دس-اإلسد اة سس ع ا
ا

إلو بحلم ال ف لر س

ع بةت اة ث الص اعس واع دلع ل ت  1998بلعنعا
بددع سددةية وددس اك ددة ،س ع د ا إذا لددم ب ةكد
طد

د

ابدحو بند مس

انفج ي ال ةب ا
ل بة ب

سددةية لددت لددم لن صد

ل ة ددت عبقققد و ااجقققالن" الد د ا د ن اح ة ددس

ددةية س ع ايبشطد د

الة ح بد ت ع الجدةايس ع
مش د ث س لعات الاةث الة د ح
د ر التةد
ب ددك ال لعن ددعا

الح سد نس س ع
حو ددع ب ددس

 1امحد داود اوغلو ،مرجع سابق ،ص .472-470
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ل اةا س ع إج اء من ع اي عاست س وس الةن طل الحعع ا الةرصا ل ةية س ع بحد ن ا
نن ظ اعام ل ا ت تةا ل ب ا مح ةا بع سةية .
بصد لع ال ددةب بد ت ب د عسددةية ععصددا
كش د ث ل ددو ددعع الث ن د س ع ددع
التة

الجد ش ال دس

1

ود الحد ر تددع ان وددع

ج د ح سددةية عصددة إلددو

انعلددو كدةا

ل ددب ة
در

دداس ب يةتد الددعلم الد ا ن اد

الح س نس مت كشا النظ ت ال ةيا.
كشا ذلكس ع ر النص

لعندعث مةجد مددت ال فج د ا
د ر التةد

مت ددب
عكع بش ت

الث نس مت ال ت ن

اإلي ب د ط لد

ل دو عجدت اللصدةصس ددلع

موددل (الش امبد ) عيةدق موددل ( اللةطد الود ك

الح سد نس الد ا د ن اتاددع مددةبة

ا ان ل ةل ب ا

ال

عي

مند طل سدةية

ت وس

ند

) عال د ا

ان عاث ال س انتب

كد ر

( الرذك د عط طددةل).
وبا س شس ل و انمدت

وس سةية س مة اكدع لندع نودةر ان مد بد ت الدععل ت ان ان دعاث م جلد إلدو د ر وت د إن لدم بةندع
جلة ب ةم س وت .

2

ج ء لا ء الاة ب ت الد ة س الةصد ا عل دا الةة حد الت  ،د ال دتة ا بلدع

مود ي الةة حد

الت  ،د ال ددتة ا وددس جلددة ب ددةة ان م د عن د ع و ل د كشددا بص د لع مددت ددر ال ن د ل الةص د ا
ال ددةيا ال ددتة ا الةو د
بر

لةك د

ال لعنددعا

اع بصددت ع انعب د ع وددس منطا د الو د ق انعسددكس د ا ع

ة يث ل ة س الةص ا انسشل محةع

نس مش ي إلو انا ث ل ةل ع لا ء لة ة الا د ث ال

سد

لحددا مددت سددةية عب د الطددو ل ددو إال د إد د يث الشددعء ل ةاصددا لاددع ال جد ن الفن د بد ت الددععل ت لةبددع
الح ددة ال ةو ا د ل ةو د كا ب نلة د  3.ع لددم د ا ال ةجددت نحددة الحددا العب ةم سددس لر م د مةك د
الت  ،د ال ددس ط لشد

ن لد ح اسد ةر الحدةاي التارنددس الة ددةع إلاجد

ب ت ا مت سدةية عب د انطركد مدت س سد
الت  ،د د د ال

دت الجدةاي عا

ددة ل لد ل ةوددبر

د ات الة شد

الج مت د
الت لاد

عالحفد ت ل دو التركد

د الةال ا د  .د ا عكددع نددع الش د ن الص د ي لددت الةج ددس الددة ايا ل ج مت د الت  ،د وددس 16

سش ةش  1998مت طةيث ال حد ل

الت دب ا ال دس-اإلسد اة س عملد ط ل دو امدت عاسد ا اي منطاد

 1وحيد عبد اجمليد و آخرون ،التقرير االسرتاتيجي العريب،القاهرة :مركز الدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية،1998،ص.257،
 2انظر :نص اتفاق اضنة مع مالحقه السرية:2017/07/22،

http://syrianjasmine.blogspot.com/2012/10/blog-post_1597.html
 3زكراي حسني ،األزمة السورية-الرتكية :إىل أين؟ :2017/08/01 ،

http://www.albayan.ae/one-world/1998-10-09-1.1020415
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حممد سنوسي

لة

ال رت لةنطا  ,ع دا

الو ق انعسك مة س وجع الععل ال لة ا ل و م ةع مت ال تن
كا
كف

الجلة عالح د ال د ةت ل ا د ا
لةس ةا العب ةم س

ا ان م

إلوو

الت  ،د س عي ع الفتدا التارن د مدت الا د ث ال دةية سد ج

عن ال جةء ل ل ي الت ب ا عال ا س

شا ان ح س

ش

لجلة

ال رت وس الةنطا .1
ع كددع

د الجلددة العب ةم سد

د

وس م ي الترك

ناط بحة ية

نتا د اتفققاأ أةققنة انمنددس اعا د لد ت  1998ل وددبا

ب ت سةية عب

س 2ع

ا الة ح إلرم د لدت ابفد ق ابدن

عمر ات ال ة اني،ت وإن ا م مح م نت ب لل و ة ن س
 -1بت عن سةية ال ت مع ب

لةل

وس مب وح اإلي ر لش الحعع س عإنل ء مول جة ع ادب

ل ح ر الح س نسس عإ اح ل ةت اعجرن مت ب ابل س عإررق مت ب ابت وس سدةية علشند ن سعمندع ب د ا
ما ب ت إلو ب

ا م بشتت ط سةية لد"عبد و ااجالن" 1999إلو ن مة س م وس الاش

سع

مو

ل ت لت ط ةل لة

ل اةا

 -2ا فد ت ب د ب د ال وددس مة يسد
ل

ة

لت

 -3مددن ب د
ال عاب

-الح ن .

انمن ال

الد الطش تددس وددس الددعو ع لددت الددنفس عوددس الةط لشد ب د بتةة

وس انيعاح عالةة ح س إذا لم بةك

سةية لةل ل ح ر الح س نس وة اي .

ددل مر ا د اإلي د ب ت وددس الددعا ا ال ددةيا

ددو لةددل ة د

ددةم ا س ع ابل د ذ

انمن الر م إذا بت ض امنل الاةمس ل لط .

 -4ال ش ي اللرو

الحعع ا ب ت الش عنت من ل

بعءا مت ب يةخ بةك ع ا بفد ق1998 10 20س عن

ان بحةن نا منلة اا مط لا اع اةق م حا وس ايابس الط
عكددع و د
ب ةت ب

د ا الشنددع ال ا ددع أنددت بلددا يسددةس مددت سددةية لددت مط لش لد ب د لقواإ إسققاندران الد ا

محاةظة هياي س ل بةن

الةنطا س مة ا

اآل

.

إلو عك

الل ئ

ا ا بف ق بعاا ا ل ا

الص ة مت سةية أ ا د ب د للد

ال ةية مت إصعاي اا

م نناع ا بف ق .

اةك اع ا بثش

 1املرجه نفسه.

 2حممد قااييت ،العالقات السورية الرتكية بني التوافق و التوتر:2017/07/22 ،
http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=48228

 3أنظر موقع اجلزيرة ،اتفاق اضنة الرتكي السوري ..برتوكول أمين محال أوجه،

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/8
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ل ددو ال د رم ان ي د ع
ابف ك د سقققا

د ث ب د لل د الةنطا د بح نفل د الحث د مددت اللةددةضس

ص د ع ان

ددة الا دةا

ال

د ع

دد س

س ددل

بياقققو"ع"سقققيفر"  1920بت ش د

د الةنطا د سددةية س ر د ان

ب لط د د م ددت إ ايث ا ن ددعار الف ن ددس  15جةة د د  1937ا ح ددت
ا س د ف ء الد د ا ادد د و
اسبنعيعن .

حممد سنوسي

الةنطاد د ل د د عث ال

ل ددت و ن د د لد د ت  1939ع الد د ا الط ددو انبدد ا ال د د ث الح م د د ل ددو لد دةاء

1

ثالثا :اليوجهات الوديدة لل ياسة الخارجية اليركية ا أثرها على البنية اإلرليمية.
لددم ابددت عصددة

د ر إسددرمس لة د ال د ط وددس ب د ()1997-1996س ل ة د ث انعلددو من د

بأسد س الجةلةيةد كشددا  70ل مد س انار د جد ية وددس لركد الععلد د لةج ةعس وددس د ا الش ددع اإلسددرمس
الةحددةياس ع د ا م د ايل د ا بف د ق الت ددب ا ال ددس-اإلس د اة س ال د ا عكددع االن د ء بددم نوقققم القققدين
د

أر اققان ل

د

ان نفددةذ الةةس د الت ددب ة وددس يسددم ال

ص د ع ان ار اققان د ن ن د ال بةم د اة رو د
الت ة ن د س مة د صددتا ملة د
حععث انادرر  1998بحد
اإلسرمس.

ةن د

سد

د ن عابددح س

الل يج د ل ععل د

ل ل د الة جت د "الكاماليققة" ذا

ققزا الرةققا وددس إ ددعاث بل د ا

جة ة د ل ددو س س د

ددت ي ة اد العاةا اط د ع ادةق اإلن د نس مةد ا

انصددةل

الععل د لج د
إلدو ظد الحد ر

2

ع ود ددس بج  ،د د ال ن د د ل د د ي اإلسد ددرمس د د ص د د ر التعال د د ع ال نة د د الةل د ددع الجعند ددع رة د د ي
ا نل

الت مد الةشبد ث ودس 2002 11 03س ع د ح مدت د ا ن ل د

ال س مبن ت مت بودب ا الحبةمد ةفد س ع ند
ان د ار ال

ن د ةج د ا ن ل د

صدعا انر ش د ال د ا
ةث د ناطد النل اد ودس بد يةخ

سد د الح ددلة س ع ل ددو الج ن ددا ان د د و د ن الةةس د د الت ددب ة

انحد ددة ت ب د د إلد ددو ا بح د د انعيع،د ددس اتد ددع سد ددحش لح و د د س د د ط بل ال

سدد

ند د

ب ددعي بة مد د ان

ا د ددا الععل د د ع لاةبل د د

ا ك صد ا الل صد س ع اتنددس ااحد إلد ث بنظد م عبددت ل العسد ةية س عوددل الةتد ن

انعيع ،د س مةد

 1إميان دين ،مرجع سابق ،ص.221

 2ميشال نوفل ،عودة تركيا :االجتاهات اجلديدة للسياسة الرتكية ،بريوت :الدار العربية للعلوم انشرون،2010 ،ص.43
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اعب ان بعاا

بنف إصر

الت ب ة وس الح ث الت ب ة .

ر التعال ع ال نة

حممد سنوسي

دس ودس دع ذابلد بعااد باد ةم عي الةةس د

1

 – 1اارك العالرات اليركية-اإلسرائيلية ةي عهد زا العدالة ا الينمية.
ام و ة الل لرك ب
تع ب رةد بس بة د
الحبةمد ذا
ال

د وح ند

إس اة ا وس للع بم

دت الحبةمد ال

ر التعال ع ال نة ولس لرك

د ودس التادع انع مدت الاد ن الةا دع عالتود ةتس ع لحدس

ال ةجددت اإلسددرمس محددر لرن اد س ع ددس

بةصد

ل وددع ع بوددةةت ال

لرك بلد مددع إسد اة ا لركد بتد عنس ع سد ي ل دو طدةا

كصع اس شت

الحبةمد

يث ال أن ع انم ةبدس ع انعيع،دس ل حبةمد ودس دع ذابلد س ع اسد ة

وددس بةال ددل التركد

ا
بحدةن

سد الل يج د
ال د ا س ع د ا
الحبةمد ال

د

صد وددس الج نددا انمنددس ع الت ددب اس ع الد ا دددلع سددن  2002لاددعا ل ددب ة

ا ة د  668م ددةن ع يس لددعلم صددن ل الددع

ال

د ع بتظ د م الاددةث الش ة د ل صددا لد د170

د

ات. 60
الددم بةاص د
م ددةن ع ي لط د ة ا

اعجددت ال ت د عن ب د ت الش ددعنت وددس مج د
بددععن ط د ي ع محط د

الط د ان الة طددةي ع لاددع صددفا بد د 170

ايب د س ب ل د وددس الف د ب مددت م د نة  2005ة د يث رج ق

طيقققق أارد ققققان يةد د س ال ددة ياء ال ددس إل ددو ب ددا اب ددا ع مح عل ددت ل ت ةد د س ددشا ال تد د عن انمن ددس ع
ا س اب جس ع لم كط ع الط ان الح ،س ب ت الش عنت .ع كع ن
ع م تد جة ددع ع الةنطاد
إسد د اة ا ع ال ددس د د ن للد د
ع إس اة ا.

الح ف ت ب

ص ع ان ب
يددا ال ف د لر

الترك

صد تددع الةند ع اي الت ددب ة بد ت ب
عاب ددح ل ثش د د

ب ت الدععل ت محدا ا ةد ت

سالة اد

الة حددعث انم ةب د ع

اس ددس النظد د ت اإلك ة ددس و ددس الود د ق انعس ددك با ددة

2

ست

إلو إب ا

عي الةحةيا ال يةلسسالحح ا ع الجل اوسس

ص وس

الجعنددعث وددس الةنطا د ع بن د مس اللط د اإلن انددس ل ددو الةنطا د مددت الةنظددةي الل ،ددس ع

ال ند وس اإلك ةددس ال ا ددعا ب د ت ددا مددت إن انسب د ع مصد ع جت ل د ج د و لددا بد ت من د طل النفددةذ

 1طارق عبد اجلليل" ،اجليش و احلياة السياسية..،تفكيك القبضة احلديدة" ،حترير:حممد عبد العاطي،تركيا بني حتدايت الداخل و رهاانت
اخلارج ،بريوت :الدار العربية للعلوم انشرون ،2010 ،ص ص.68-67 ،

2مسية حوادسي ،العالقات الرتكية-اإلسرائيلية يف ظل حكومة حزب العدالة و التنمية ،مدكرة ماجستري يف العلوم السياسية ،اجلزائر:جامعة

حممد خيضر-بسكرة،2014،ص ص.83-82 ،
مجلة العلوم السياسية والقانون
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اإلس اب ج وس الةنطا  .إن
الة د ةيث مددن ل
ب

ا ال عا ا ال

النظد ت اإلك ةددس ودس الود ق انعسددك.
الة حبة

سس ع الجل اوس ع ال ب نس ع ال االس ب ت من طل النفةذ

د م د ا م مةك د اس د ل ت إس د اة ا ل اةة د

ودس دع ذابلد س ع بطدةة الود اك ال
لةنطا تع

د

حممد سنوسي

م

د اإلك ةددس لش د بح لفل د الة د ت مددع

-انم ةب د ل بدةن للد انتب سد

د -اإلسد اة

ال

ان التركد

ند

د -اإلسد اة

مدةال ث ل دو

محصد الة ل د ا

ر الل ج الث ن ع ك ت النظ ت الععلس الجعنع ة ذ ن س ا س ع كدع يسدل

ا ال ت عن س جة الة ل ا

ال س ياوا

 11سش ةش 2001س ع ال ا جتا مت الطد و ت انم ةبدس ع

انعيع،ددس افحد ان جعاد ب ددةلس ب د مةكتد محةيةد وددس ال ب ددا انمنددس الجعنددع وددس الةنطاد س مددت مشددعا
ب

ل حةن ب لك عل منف ح ل و لعث جشل

الحش

لحددت وددس يددا الة ل د ا

ع م تع ث ال ةجل .

الح ص د ع الظ د ع

2008س إ ان الع ةي أ مد دااد أا لوا وس ما
د -اإلسد اة

الجعنددعث ع الود اك ال

د ل ت ة د ال ت د عن الت ددب ا ع انمنددس ع

الة

ا س د اب جس ب د ت الددععل تس ة د ث ل ددو بص د لع مةد د ا

1

ال ش د

ا ك ص د ا ب نلة د مددع مط ددع ل د ت

لدت سدن  1999بحد

لندةان ال ةجلد

الش عل د

انم ةب د كددع ذ د ان متظددم الةح د ت انعيع ،د تس ان م د اشاا الاح الف ط ن ع م اشا ال رت وس الو ق انعسدكس ع ان

الترك

م ةن س اب ج

الترك

س حةن ام ت ط ةل م عع مع ب ع ن جعا إنل ء الةوب الف ط ن .

2

 – 2نقطة اليحول ةي العالرات اليركية-اإلسرائيلية ا بدا ة اليباعد اإلسيراتيوي.
لددم نددعت د ا ال ن د رم ب د ت ب د ع إس د اة ا طددةةر وددس للددع بةم د التعال د ع ال ةن د س إذ ان
الترك

بةب

ر  2009مش د ث تع التععان اإلس اة س ل و كطد ع رد ثس ع إجد اء ب د مند ع اي

ل ب ة مع سةية ال ش

انعلو مت نةلل وس ب يةخ الش عنت وس اب ةا 2009س ع

ا ال ةب

د

ا س د اب جس لاددا إلل د ء ب د مو د ي إس د اة ا لةن د ع اي الت ددب ة ال ددس د ن م ةكت د إج اء د 08
اك ة.2009 ،
الن بة س تع يو

ا م جتا الترك
ب

العو ل لم ب ةك

ال

-انم ةب ب ح ي بععي ن ش

مو ي إس اة ا و ل س ر

ان الةش

ا مصعي وس ع ايث العو ع اإلس اة

تع إلل ء من ع اي

ب ت الش عنت وس م الدل الصد اي
.

3

 1إبراهيم الداقوقي ،صورة األتراك لدى العرب،ط ،1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،2001 ،ص .390
 2املرجع نفسه،ص .391

 3مسية حوادسي  ،مرجع سابق ،ص ص.84- 83 ،
مجلة العلوم السياسية والقانون
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ا ع كع ال ش مةك

الحبةم ال

حممد سنوسي

وأن التععان ل و كطد ع رد ث مف جئد نطد ا

الت ،د د ددس-اإلس د د د اة س ع ل اطد د ددا انم ةبد د ددس-اإلس د د د اة س د د د ن لس

الصد اع

ص د د د ع ان رو د د د ل ةتط د د د

ال يةل سالعنن د د ع الةجعان د د ل اح د د الف د ددط ن لد ددع انب د د ا لةةم د د ع د د ر التعال د د ع ال نة د د
ل اح الف ط ن ل و الرث اسسس ذا

صةص س و ن الةا ي ،ال

الرال ا ت محةية س مشعة س

ك نةن ع س س ب ةثا وس
أ  -عجة دتا مظ ةتس لت كح د ل ذا

ماةم

ا سد د ا اي ال ددعاةم و ددس الود د ق انعس ددكس ع بت بد د
اإلك ةس العاةم ب ت ع

ك نةن ع س س ع ب يةل بأال

كحد د

بش ل تدعت

د د ا الو ددتا لرسد د لر و ددس إطد د ي ال ند د وس

اة ث الص اع ع الاة اإلك ة ع الععل ل و الةنطا .

ا – ان ن لك لعت بن رم ب ت الا ا اي الصد يث لدت الود ل الععل د س ع ال دس دس مدت صدة م الاد نةن
ان

الععلسس

الا ا اي بصطعت تعت ال نف الة تةع مدت كشدا كدةا

د ر اإلسد اة س ع ال دس

ا

ب تةا الاةث الت ب ة بع الوتا الف ط نس وس إط ي و لت لت كح تس ع
الةش د

ا لت ط ق ا

لاة الععل .

ج – إن بحا ل انجنعث ال

د س ع بج د ع يؤة لد اإلسد اب ج و ةد الدل الاحد الف دط ن ن ط دا

اس د ا ا اي ن ددش وددس الو د ق انعسددكس ع د ا كصددع ب ددةغ ددا نل د ةس ل اح د ال ددس لط لة د
الة ع ل ح عر ع الةت ي ل و م ال يةخ.
ر
ع الانةا

ةء

ند

الة ددشا

1

ان ناط ال حة الفت س وس الترك
العب ةم س ب ت الش عنتس س جةت الاةا

ال

اإلس اةاإلس اة

ع ال س ا

إلو بجة ع الترك

ل و اسطة الح ة ل دف ن م مد ودس

الو دةاط اإلك ة د ب د يةخ  31م د نة 2009س 2ع انشثددل لددت د الح ال د بص د ا الةةك د
الاح الف ط ن مة جت ت احع د عإ لة ث ال ف لا ال
اناد ث ال د اي يسددةس مددت بددا اب دداس ع إجد اء بتددةة

سس ب ت ب

ال ددس مددت

ع إس اة ا إلو عجةر ب اس

ددس لحددح ا الح الد ع عكد

التددععان ل ددو رد ثس

 1علي حسني ابكري ،عدانن أبو عامر ،تركيا و القضية الفلسطينية يف ظل حتوالت الربيع العريب ،قطر :تقرير صادر عن مركز اجلزيرة
للدراسات،2012 ،ص.3-2
gencer, Özcan. AYNALAR GALERİSİ: TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE

2

YANSIMALAR , VE GERÇEKLER. Ortadoğu analiz . sayı : 18 , haziran 2010 , p41.
مجلة العلوم السياسية والقانون
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الود ق اعسددط نددعي ةنس جددم الحددلةإ ال ددس و ب د ل

مةد جتددا الة شت د ت ل وددأن ال ددس ع ال ددةب ا
ب

ل و إس اة ا وس

.

الة

ل و ال رم مت إير ت ب

1

إس اة ا ل و ا ل اي ع

باراك أا اماس ع ال ا اكندع بنيامين نينياهو
س ئن

الةش ث

الترك

الحح ا بد 20م ةن ع ي.

ال

حممد سنوسي

ا بح

ل د اي ل حبةمد ال
-اإلس اة

س ال

بلك ال ة س انم ةبس ال بل
د س سدةح

ع ال س بةكف

د اللطدةث سد ة اي

مدعث إلدو ر اد بتدةة

اسد

2

ع ك ددع االد د ي ب ددع ةي التركد د

د د -اإلسد د اة

ال

ملد د ع

ا بحد د انعيع ،ددسس و ددأن م د د اا

الطد و ت ل ش ي ةد ود ل ت د ي ةت وددس الود ق انعسددكس وةددت الةنظددةي انعيع،ددس ود ن ال ش لددع الح صددا
بد د ت الطد د و ت ك ددل ع ا ددةث النف ددةذ ال ددس و ددس الةنطاد د س ع جت ددت ن ت ددا ل ددو د د مش ا
اإلك ة س و رم بةاجع مةث س اب ا وس مشد اي ال درت ال دس لاشد
ددا ا بحد د انعيع ،ددس ود د ن بد د ل ا الل ددةث بد د ت الطدد و ت د د

إ انددت

اإلك ةس مت جعنع.

ة مد د

اللد ع اإلسد اة س للد ث سدن 2012س
ة د د س سد د ئن

ب د د عي د د

3

 – 3الر يك العر ي ا اليحول ةي مدركات صانك القرار اليركي.
ا

م ا ةو ل  ،ع الت ،س اع الح ا الجة

إو ةا د -الود ق انعسددك)س بعااد بل د ا
ل ش  -مص -الد ةت ع جت د
بحبةد

ج ددة-س سد لصددف

سدةية م د

ل صد ال

ودس محد م نل الادة الععل د (الة اد

اإلك ة وس جد نش ت اكطد ر ابدةح
ج عث ن ج س س

ا مت ب

ا الاد ةم ودس التعندع مدت الدعع الت  ،د (ددة

ع ان لد

بددنظم بددم با عاد وددس دا مددت بددةنس-

اإلنعنةلةج د ع الج دة-إسد اب ج ودس الةنطاد

الة حدعثس يعسد ع ا بحد انعيع،ددس)س ع د ا انكطد ر
م

لد (سدةية س مصد )س ع صدتة بفد لر

سكط سإن انسال تة ا ساإلم اي ع إس اة ا.

إك ة د

4

 1حممود مسري الرنتيسي ،تركيا و إسرائيل ..واقع العالقات و احتماالت التقارب،قطر :تقرير صادر عن مركز اجلزيرة للدراسات،2015 ،ص
ص.3 ،
 2املرجع نفسه،ص.3

 3مسية حوادسي ،مرجع سابق ،ص.107

 4حممد عبد القادر خليل ،تركيا و ثورات "الربيع العريب"  ،مركز األهرام للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية:2017/06/14 ،

http://acpss.ahram.org.eg/News/5313.aspx
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وددس د ا ال د ق نو د
اط ا ل الثة اي الودتش
بل

وس الح

الةص ة ا
ب

إلددو م د ذ بددت صددح ف "نيويقققورك تقققا مز" انم ةب د ددأن الو د ايث ال ددس

لتد لم الت ،دسس عانعبد ع الة ل د ث الة بشد ل دو ب دك الثدة اي كدع اسدف

الج ة س س

لحا مت ب

بتب

لدت

عإس اة اس منة د إلدو ان ال ل د الد ا ا عال دت الثدةيث

إلو نةع مت الف ةي ودس التركد

ل و الترك

حممد سنوسي

الةصد ة – اإلسد اة

ع ا مت سةية عل ش س عال س ب

س ع دة انمد نف دت الد ا ننطشدل

بودلع نةلد مدت الجةدة ل دو
ل شح

مت الثةيث وس الش عنتس انم ال ا وع ا مت إس اة ا عب

لت

ف د مةاكد

ف ء جدع س عإ اي اندت

بع مت الةحس كعم نحة ال ةصا إلو ا لأل م العب ةم س ب نلة  .ع ا الصح ف انم ةب واع
اي

انلد ل دو عددك ان بل د الشدعنا الد ا ا

ب

ب د ت الش ددعنتس و د ن الترك د

بتد عن ل ددب ا مت ددت بد ت الش ددعنت إلددو لد ت 2013س
إس اة
ب

ع

ةتدعا

ب

يبدت ل دو

إلو إل ث النظ وس لرك ت بدإس اة ا.1.

سةية عإن انس ع ا م وع الحبةم ال
ل ددو ال د رم مددت ب اجددع الترك د

ل دب ة  .عك لد

ذد

د

اإلس اة

م دةع بدة ايث الدعو ع ال

الت ددب ة لة د ب ددأال عةتددة آ د
مصد ي لحبةمد ال

الةصد ي إن دد

اجل ث إلح عن د ا ةد  100م دةن ع ي ني،دع طد ة ا

جةا "اااك " عكد

د ر لرك لد د لل رس اا محدةي

د

د ان دد

"إيليقا"ا العو ل د اإلسد اة

سد ة

مد ع ث بنظد ت اإلند اي عالة اكشد الةحةدة
انجلد ث مدت "بويينق"" عالود

نلد إن ب د ادد

س مج ع ا ل د"بويينق""ا ع دة مد اتندس ان لرك ند الةش دد ث دس مدع "بويينق"" وادك علد س

مع إس اة اس لحت مصع اي اط ع الصن ل الت ب ة اإلس اة
لم بحت ب را وس
الا ر ط ش

ئ انم وس إبة ت صفا دد

مت "بويين"" س كةد ذ د

اكع الصدفا س عكد

"إيليقا"ا لحنلد لدعل

اإلذالد اإلسد اة

الةصدعي إن إسد اة ا

لدت مةكفلد لد ت  2011ودس

ان إسد اة ا ك مد

إمدعا ب د ةنظةمد

2

ل ب ة م طةيث.

ع كددع جد ء

ا ن ف بد

ع الح اكد

الجة

ةد وددس الةنطاد الت  ،د مف جددأث نةلد مد ل د اا

الت ت الععلس ع لصن ع الا اي وس الو ق انعسك ع الت لم الل ،دسس مةد جتدا مدت ب د بظلد ودس الدةر
النةةذح الةث لس ل ج  ،العاةا اط ع ال س جت لد د لةةا اث بدعلم

دا س سد بل إ اي ث الودتةر س ةد

 1سامح عباس ،مرجع سابق.

أمساء الشواديف حممد عبد العزيز ،العالقات الرتكية-االسرائيلية و ثورات الربيع العريب  ،2015-2002املركز العريب الدميقراطي،

:2017/08/01http://democraticac.de/?p=34162 2
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ذ د أ مققد دااد اا ل قو د ن الح د ا وددس الددةطت الت ،ددس د ن دددسء
ال طةي ال حنةلةجسس ع

ا بص لع مظ

ع ،امت بتثد إسد اب ج ل

اإلاة ن لعاةا اط .

د

حممد سنوسي

ة د ن ج د ل ددةلس الةج ةتددس ع

1

التد لم الت ،دس مدع ددتةي دأن مود عل ر  ،د إسد اة

إلل ث نعس الةنطا ج ة-إس اب ج عوا

ف د ال  ،دع الت ،دسس

ل ش اي إالن ل و

التعال عال نة إلو ب م م لرك بل عبعل م بح لف بل مع اصعك ةل ال ا عن تس بة
إك ة د م متد  .عمددت الدم د ن ب

رند ةم ااد ب ب شد

دا بةمد اي عرد ن ال د ةع

لد

ن بدا
بةمد

ل تظ م نص شل مت
ل د اي اإلسد اة س

2

الة ةكع ع الةعلةت ةش ي ام س.

ر

علت اسش ر إص اي با اب ا ل و لدة ث التركد
ب د ددأا دددبا مددت اندددب
مف ة

ام ت ب

ت ددعث الةددع س

ص د عان سددةية بت ش د

الترك

ال

مدع اناد ث عال ة دك ب دك الف صد

تددع ال  ،ددع الت ،ددسس اةبددت ان ن جتل د ل ؤة د إس د اة اس ددأن ب د

عبت يم كةبل ل دو
-اإلس اة

س بد ء

د ر بدت

النظد ت ال دةياس امد سد بةن لدت بدعال

إك ة د

عل د محةية د وددس منطا د الو د ق انعسددك ع ان لددة ث

ةث د

سد بةن لدت انتب سد

إلدو سد بل للدع

ال د

ل دو الة د ي ال دةيا-اإلسد اة س

مت جل ع ل و مل ج

ابف ق ال رت وأن الاح الف ط ن س العت إس اة اس 3ع احةت انمت ودس

منطا د الو د ق انعسددكس

وددس الةن د طل

اإلس اب ج ع مث
بنظ م الععل

ص د مددع بن د مس ي د ث الجة ل د
امن وت

لعع الجةاي

بلعنعا

الش س ع يلةي للك ش

ة الجة ل

اإلي ب د س ع ال ددس بل ل د

ص

تع

ة ج ء مت الت اق بح

سد ث

ال س بحةا لةاء الةا عم وس سةية ع مدع

دد ل ل ع ال ددعالل سع ل د لس نحددةن امد منظةمد إك ة د م ةا ند بح صد النفددةذ ال عسددس-اإلن انددس وددس
الةنطا تع بعاا ا ن ف ب

الجة

ا م اجتا ال

س ال

ع

ة وس الت لم الت ،س.
كع بحةل

4

وتدر ةد ن ةاودل ع اإلصد اي اإلسد اة س

يددا بددع ل الةش د د وددس الاح د ا انمن د وددس الو د ق انعسددك ع وددس يددا

صد ودس

،ل د ل ددو بنظ د م الععل د

 1حممد عبد القادر خليل  ،مرجع سابق.

 2أنظر موقع اجلزيرة اإلخباري ،الربيع العريب و املصاحلة الرتكية-االسرائيلية:2017/07/22 ،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/4/3
Selin Girit . 5 soruda Türkiye-İsrail ilişkileri neden normalleşti?. BBC Türkçe. 19
 4سامح عباس ،مرجع سابق.
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ekim 2016 : http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37703220
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اإلسرم الة اا بد الش ع ال ا جتا مت الةت ب الل ،س ال ا عا إل ث ب ب ا صفةوت ع مح عل
بن ء بف ة

ن ش

ع إس اة اس ع
وس ت

ة الة ةا الجة ة وس الةنطا

ا م اجتا عجدة

صد بد ت الة اد

ة ل د اسد ة اي الححدةي ال دس ع ج ذب دت مدع محعع اد وت ل دت

الجةانا نظ ل ع ا الةش د ل اة الععل وس الةنطا .

1

ان التعنع مت الش ث ت انب ا نة ععن ان لة ث الترك
لرك

لاح الف ط ن ع

الة حدعث انم ةب د -ب د

بد ت ب د ع إسد اة ا لد س للد

و ل ا ير ال س-الت ،دس الد ا اود ي اي عرد ن ا دتو إلدو بت ةد س

با ال ا ير م ةن لشتع الش رة بس لحر الععل ت ع الةب سا اإلس اب ج الةحصد
ب د ت الط د و تس إ ان ال د نت وددس ال

سد

تدع با د ل اللدةث

اإلك ة د لحددا مددت إس د اة ا ع ب د م د ددة إلددو بن د وس

ب ددةنس ل ل مد د و ددس الةنطاد د ع بت ةد د ال د دةا ن اإلك ة ددس ال ددس ب ددتو إل ددو بج د د ع الة اد د
انم ةب وس يدا س سد بل الة ت اد ودس بدشك الصد ال
منل ل شا ء وس مج

مح يا

م وس مةاص ل لة

الة ح ددعث

اإلك ة د ودس اكد ل م الود ق ع اعيع،د
إمش اطةية الة ا

دتس

الة حعث انم ةب .

2

الخالصة:
ا
ال

بتدع الةصددر

-اإلس اة

إلددو ب د يةخ الترك د

سع

الة بشطد بلد ا الةةبدةع إلددو اب د ع اةد ث الشحد

ا مةكتل مت ال ف لر

الةود كا مدع ع الجدةاي ال دس جد ء

عصةلت ال ط لم ب ن رم مع لرك بل مع الح
ع ب

اللةث ب ع ب ت الط و تس مة ا

بةص د ن للد د اند د الترك د

ا ع ب ط كند

إلددو بج د ع ع ب س د خ ب دةا ن ل ددب ا وددس منطا د الو د ق

ع مددع سددتس انط د ا

انعسكس إ ان س سد بصدف

ال

لددت محددع ا

س الععية وس الش ئ الت لة س ع

التركد

مدع د ر التعالد ع ال نة د لندع

ال ا عا إس اة اس ع بعا

إلدو بدةب س سدس ع ما طتد

التركد

ودس ال ش لدع

ب ةم سد س لحدت الن د ةج ال دس

ا ك صد د ا ل ددم ب حد د ي مددت الةا طتد د ع الشت ددع ال ج د يا بد د ت ال ددععل ت ي ددا

م ةاصر يرم ان م وس  2009ع إلو ر ا ال اي ية س الة ياء ن ن ة ل حبةم ال

د س ول

سد

 1إميان دين ،مرجع سابق ،ص .259
2
DENİZ KİLİSLİOĞLU. TÜRKİYE VE İSRAİL NEÇİN UZLAŞIYOR ?, NTV, 15
MART 2017: http://www.ntv.com.tr/dunya/turkiye-ve-israil-nicinuzlasiyor,RJjB58GlNk67GEW7beqbRg
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ان الاحد الف دط ن

ناطد ال ل د وددس

س ددس ال ددس ابجد د نظ ددم س سد د ر  ،د د لعن ددعثس ل ددو ايس ددل الة اد د

انم ةب د د س ع د د ا مد د

الة ح ددعث

ددا التعن ددع م ددت الشد د ث ت ع الةح د د ت إل ددو ن ددشت ل ةج ددت الحبةمد د س (ال ةج ددت
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عاست النط قس ع

د ذا

ا م دعا ا
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إو ةا س الاةك

الةسطو.
ع بل ا و ن ال حة وس التعندع مدت التركد

ال

سد ال

د مدع الل د عاي س ع د ا ند بج لدت

مددع بند رم س سد بل العا د ع مددع بةاوددل ا سد ا اي الددعا س مددع مب سددشل الل يج د ع م د ل ت وددس
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لو مت
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ا ك ص س الةاب
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ب تن
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ب د طد
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م ي الةح ال
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