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المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
دراسة تحميمية و مقارنة
Criminal liability for abuse of Social media - A comparative and
analytical study
د  .حمدي محمد محمود حسين
أستاذ بكمية الحقوق و المعيد العالي لمقضاء بسمطنة عمان .
البريد اإلليكترونيfalcon333f@yahoo.com
ممخص الموضوع :
تتمتع حرية التعبير عف الرأي باىتماـ كبير سواء عمى المستوى الدولي أو الوطني  ،مف خبلؿ االتفاقيات الدولية و الدساتير الوطنية لمدوؿ  ،سواء
كاف ىذا التعبير بالقوؿ أو الكتابة أو سائر وسائؿ التعبير و النشر  .و نظ ًار لمتطورات الحاصمة في مجاؿ التواصؿ االجتماعي عبر اإلنترنت  ،و
انتشار ىذه الظاىرة بشكؿ كبير مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ و تويتر و غيرىما  ،حتى غدت ظاىرة عالمية تستأىؿ مف
المشرعيف إعطائيا قد اًر كبي اًر مف العناية القانونية بما يتفؽ و حرية الرأي و التعبير عنو و التواصؿ مع اآلخريف مف ناحية  ،و الحدود و الضوابط
المرسومة لممارسة ىذا الحؽ بما ال يضر بمصمحة المجتمع و األ فراد مف ناحية أخرى  .فقد يستخدـ البعض شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر
أفكار مف شأنيا المساس بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو القيـ الدينية  ،أو تستخدـ لنشر األفكار اإلرىابية أو الدعوة إلييا أو لمتعدي عمى حياة
اآلخريف الخاصة .
الكممات المفتاحية  :التعبير عف الرأي – الشبكة المعموماتية – المسؤولية الجنائية – النظاـ العاـ – الحياة الخاصة .
Subject Summary:
Freedom of expression is of great interest both internationally and nationally, through international conventions
and national constitutions, whether by expression, writing or other means of expression and publication. And
because of the developments in the field of social networking through the Internet, and the spread of this
phenomenon through social media such as Facebook, Twitter and others, has become a global phenomenon
that deserves the lawmakers to give a great deal of legal care in accordance with freedom of opinion and
expression And communication with others on the one hand, and the limits and controls set for the exercise of
this right so as not to harm the interest of society and individuals on the other. Some may use social networks
to disseminate ideas that would harm public order, morals or religious values, or be used to disseminate or
advocate terrorist ideas or to encroach on the lives of others.
key words: Expression of opinion - Informatics network - Criminal liability - Public order - Private life.
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مقدمة:
تتمتع حرية التعبير عف الرأي باىتماـ كبير سواء عمى المستوى الدولي أو الوطني  ،مف خبلؿ
االتفاقيات الدولية و الدساتير الوطنية لمدوؿ  ،سواء كاف ىذا التعبير بالقوؿ أو الكتابة أو سائر وسائؿ
التعبير و النشر .
و نظ اًر لمتطورات الحاصمة في مجاؿ التواصؿ االجتماعي عبر اإلنترنت  ،و انتشار ىذه الظاىرة بشكؿ
كبير مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ و تويتر و غيرىما  ،حتى غدت ظاىرة عالمية
تستأىؿ مف المشرعيف إعطائيا قد اًر كبي اًر مف العناية القانونية بما يتفؽ و حرية الرأي و التعبير عنو و
التواصؿ مع اآلخريف مف ناحية  ،و الحدود و الضوابط المرسومة لممارسة ىذا الحؽ بما ال يضر
بمصمحة المجتمع و األفراد مف ناحية أخرى  .فقد يستخدـ البعض شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر
أفكار مف شأنيا المساس بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو القيـ الدينية  ،أو تستخدـ لنشر األفكار
اإلرىابية أو الدعوة إلييا  .أو لمتعدي عمى حياة اآلخريف الخاصة .
و مف ىذا المنطمؽ نظـ المشرع العماني ىذه المسائؿ و غيرىا مف خبلؿ قانوف مكافحة جرائـ تقنية
المعمومات الصادر بالمرسوـ السمطاني رقـ 2011 / 12ـ  ،إضافة لما ورد في قانوف الجزاء و غيره مف
القوانيف ذات الصمة  .حيث جرـ المشرع العديد مف األفعاؿ التي يقوـ بيا مرتادو شبكات التواصؿ
االجتماعي و عاقب عمييا بعقوبات سالبة لمحرية  ،كما أف لمقضاء دور ميـ في ذلؾ .
و قد أصدر المشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة المرسوـ بقانوف رقـ  5لسنة 2012ـ بشأف مكافحة
جرائـ تقنية المعمومات  ،و ضمنو العديد مف األفعاؿ المجرمة و عقوباتيا  .و كذلؾ المشرع القطري
بالقانوف رقـ  14لسنة 2014ـ بشأف مكافحة الجرائـ اإللكترونية .
و في ذات السياؽ نجد المشرع الكويتي قد عالج ىذه المسألة بإصدار تشريع منظـ يتناوؿ الجرائـ التي
ترتكب عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات  ،برقـ  63لسنة 2015ـ في شأف
مكافحة جرائـ تقنية المعمومات .
مما سبؽ يعد تطبيقاً لما ورد في االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات التي تـ االتفاؽ عمييا في
القاىرة عاـ  2010ـ  ،و قعت عمييا العديد مف الدوؿ العربية  ،و منيا سمطنة عماف عاـ  ، 2012و
صادقت عمييا بالمرسوـ رقـ 2015/ 5ـ  .و دولة اإلمارات العربية المتحدة التي انضمت إلييا عاـ
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 ، 2010و صادقت عمييا بتاريخ  ، 2011/9/21و دولة الكويت التي وقعت عمى االتفاقية بتاريخ
2010/12/21ـ  .و دولة قطر التي وقعت عمييا بتاريخ 2010/12/21ـ .
إشكالية البحث:
يثير البحث عدة إشكاليات مف بينيا  :ما يتعمؽ بحرية األفراد في استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي
لتبادؿ اآلراء و األفكار مع اآلخريف و التعبير عف ذلؾ و ىو حؽ أصيؿ يكفمو النظاـ األساسي لسمطنة
عماف و القوانيف ذات الصمة  ،و حؽ المجتمع في المحافظة عمى قيمو و آدابو و استق ارره ضد بعض
األفكار التي مف شأنيا تقويض ذلؾ  .و ىما خطاف متوازياف بينيما فاصؿ دقيؽ يتمثؿ في الضوابط
القانونية و القضائية التي تكفؿ ممارسة األوؿ دوف اإلضرار بالثاني  ،و ىو ما نقوـ بو مف خبلؿ ىذا
البحث .
اإلشكالية األخرى تتمثؿ في الفراغ التشريعي الموجود في بعض الدوؿ العربية و منيا جميورية مصر
العربية بشأف وجود تشريع منظـ لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،فحتى ىذه المحظة ال يزاؿ المشروع
المقدـ في ىذا الشأف لـ تتـ الموافقة عميو و إصداره بشكؿ نيائي ،بالرغـ مف أف مصر وقعت باالنضماـ
لبلتفاقية العربية بشأف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بتاريخ 2010/12/21ـ  ،مما يوجد حالة مف عدـ
الوضوح في التطبيؽ بشأف ىذه الجرائـ التي ترتكب عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية
المعمومات  .و التساؤؿ عف مدى خضوعيا في اإلثبات و المعاقبة عمييا لمنصوص القانونية التقميدية
كقانوف العقوبات  ،و مدى كفاية تمؾ النصوص لمعالجة مثؿ ىذا النوع مف الجرائـ غير التقميدية .
منيج البحث  :تعتمد ىذه الدراسة المنيج التحميمي و المقارف  ،حيث يتـ استعراض و تحميؿ النصوص
المتعمقة بمكافحة جرائـ تقنية المعمومات مف خبلؿ عدة تشريعات صادرة في ىذا الشأف  ،كالتشريع
العماني و اإلماراتي و القطري و الكويتي  ،ثـ المقارنة بيف تمؾ النصوص و بياف معالجتيا لممسألة  ،مع
قرف ذلؾ ببعض األحكاـ القضائية الصادرة في ىذا الشأف .
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المبحث األول  :حق التعبير عن الرأي من الناحية الدستورية و القانونية ( وسائل التواصل االجتماعي
نموذجاً )
خمؽ اهلل تعالى الناس أح ار اًر و كرميـ و ميزىـ عف سائر مخموقاتو بالتفكير و العقؿ  ،و ترؾ ليـ الخيار
حتى في قضية اإليماف و الكفر بخالقيـ جؿ شأنو  ،مع بياف العاقبة في الحالتيف فقاؿ تبارؾ و تعالى " :
فمف شاء فميؤمف و مف شاء فميكفر إنا أعتدنا لمظالميف نا اًر أحاط بيـ سرادقيا "

1

و االختيار و إف كاف سيبلً مف حيث الظاىر إال أنو صعب مف حيث العاقبة  .و الحرية بما تتضمف مف
سمطة في التصرؼ تتبلزـ مع المسئولية بما تحمؿ مف ثواب و عقاب .

2

و يعتبر استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ و تويتر و اليوتيوب و اإلنستجراـ و غيرىما ،
نوع مف التعبير عف حرية الرأي في المجتمعات الحديثة .
ومف ىذا المنطمؽ سوؼ نتناوؿ  ،بما يسمح بو المقاـ  ،حرية الرأي و التعبير عنو مف الناحية الدستورية
و القانونية  ،مسبوقاً بما نصت عميو المعاىدات و المواثيؽ الدولية في ىذا الشأف  ،و ذلؾ في المطالب
التالية:
المطمب األول  :حرية الرأي و التعبير عنو في المعاىدات و المواثيق الدولية
نظ اًر لما تتمتع بو حرية الرأي و التعبير عنو مف أىمية عمى المستوى الدولي  ،و في مجاؿ حقوؽ
اإلنساف  ،فقد حرص المجتمع الدولي منذ القدـ عمى كفالتيا بما يضمف لئلنساف حريتو في التعبير عف
أفكاره و أرائو و ما يعتقده عمى الوجو األمثؿ مف ناحية  ،و بما يضمف عدـ االعتداء أو التطاوؿ عمى
حريات اآلخريف و حقوقيـ مف ناحية ثانية .
و قد أكدت إعبلنات حقوؽ اإلنساف حرية الرأي و التعبير عنو منذ زمف بعيد  ،و مف أقدـ الوثائؽ
المعروفة في ىذا المجاؿ العيد األعظـ  Magna cartaالذي أقره الممؾ جوف لرعاياه في بريطانيا عاـ
 ، 1215و وثيقة الحقوؽ  Bill of rightsالصادرة عاـ  . 1689و إعبلف حقوؽ اإلنساف األمريكي

1
2
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الصادر عاـ  1776في المادة  4منو و التي تنص عمى أنو  " :لكؿ شخص الحؽ في حرية البحث و
الرأي و التعبير و نشر األفكار بأي وسيمة أياً كاف نوعيا "

3

و الدستور األمريكي  ، 1784و المعدؿ ألوؿ مرة سنة  1791بإضافة عشر مواد سميت وثيقة الحقوؽ و
تتضمف ىذه المواد عمى أنو ال يحؽ لمجمس الشيوخ سف قوانيف تفرض إتباع ديف معيف  ،أو تمنع حرية
النقد حديثاً أو كتابة أو تحد مف حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية لمتعبير عف مطالبيـ  .كما
نصت المادة  5منو عمى الحؽ في حماية الشرؼ و السمعة الشخصية و الحياة الخاصة و العائمية .

4

و كذلؾ إعبلف حقوؽ اإلنساف الفرنسي الصادر عاـ  ، 1789ىذا اإلعبلف الذي يعد مف وثائؽ الثورة
الفرنسية  ،و الذي نص في المادة  10منو عمى أنو :
" ال يجوز التعرض ألحد لما يبديو مف األفكار حتى في المسائؿ الدينية  ،عمى شرط أف تكوف ىذه
األفكار غير مخمة باألمف العاـ ".
و المادة  11منو  ،و التي تنص عمى  " :إف حرية نشر األفكار و اآلراء حؽ مف حقوؽ كؿ إنساف .
فمكؿ إنساف أف يتكمـ و يكتب و ينشر آرائو بحرية  .و لكف عميو عيدة ما يكتبو في المسائؿ التي ينص
عمييا القانوف ".
و اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي أصدرتو األمـ المتحدة عاـ  ، 1948و الذي نص في المادة 19
منو  ،عمى أنو  " :لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأي و التعبير و يشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء
دوف تدخؿ  .و استقاء األنباء و األفكار و تمقييا و إذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف تقيد بالحدود الجغرافية".
كما نصت المادة  2/29منو  ،عمى أنو  " :يخضع الفرد في ممارسة حقوقو و حرياتو لتمؾ القيود التي
يقررىا القانوف فقط  ،لضماف االعتراؼ بحقوؽ الفرد و حرياتو و األخبلؽ في مجتمع ديمقراطي .
 : 3/29ال يصح بحاؿ مف األحواؿ أف تمارس ىذه الحقوؽ ممارسة تتناقض مع أغراض األمـ المتحدة
و مبادئيا " .

3

 -لممزيد راجع د  .محمود شريؼ بسيوني – الوثائؽ الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف – المجمد الثاني – دار الشروؽ – القاىرة  – 2003ص 80
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كما تناوؿ حؽ التعبير عف الرأي  ،العيد الدولي لمحقوؽ المدنية و السياسية الصادر عف األمـ المتحدة
عاـ  ، 1966و البادئ في النفاذ عاـ  1976ـ  ،في المادة  19منو و التي نصت عمى أنو " :
 – 1لكؿ إنساف حؽ في اعتناؽ آراء دوف مضايقة .
 – 2لكؿ إنساف حؽ في حرية التعبير  .و يشمؿ ىذا الحؽ حريتو في التماس مختمؼ ضروب المعمومات
و األفكار  .و تمقييا و نقميا إلى آخريف دونما اعتبار لمحدود  ،سواء عمى شكؿ مكتوب أو مطبوع أو في
قالب فني أو بأية وسيمة يختارىا .
 – 3تستتبع ممارسة الحقوؽ المنصوص عمييا في الفقرة  2مف ىذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة .
و عمى ذلؾ يجوز إخضاعيا لبعض القيود  ،و لكف شريطة أف تكوف محددة بنص القانوف و أف تكوف
ضرورية :
أ – الحتراـ حقوؽ اآلخريف و سمعتيـ .
ب – لحماية األمف القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة " .

5

و اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ الصادر عف مؤتمر عمماء المسمميف المنعقد في لندف عاـ
 ، 1981و المنعقد في باريس  1981أيضاً  ،في المادة  12منو  ،و التي تنص عمى أنو :
فقرة أ  :لكؿ شخص أف يفكر و يعتقد و يعبر عف فكره و معتقده دوف تدخؿ أو مصادرة مف أحد  ،ما
داـ يمتزـ الحدود العامة التي أقرتيا الشريعة  ،و ال يجوز إذاعة الباطؿ  ،و ال نشر ما فيو ترويج لمفاحشة
أو تخذيؿ لؤلمة .......
فقرة د  :ال حظر عمى نشر المعمومات و الحقائؽ الصحيحة  ،إال ما يكوف في نشره خطر عمى أمف
المجتمع و الدولة " .

6

و مف الدقة القوؿ بأف تعاليـ اإلسبلـ و ما جاء بو سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمـ و طبقو أصحابو
الكراـ بعد ذلؾ في مجاؿ حرية الرأي و التعبير عنو يعد نموذجاً متكامبلً و رائداً في ىذا المجاؿ منذ ما
يقارب الخمسة عشر قرناً مف الزماف  ،و األحداث التاريخية مف السيرة النبوية خير شاىد عمى ذلؾ .
5
6

 مف إصدارات مكتبة حقوؽ اإلنساف – المعاىدات و الصكوؾ الدولية لحقوؽ اإلنساف  -جامعة مينيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية . -لممزيد في عرض و تحميؿ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ  ،راجع مقاؿ األستاذ عمي محمد مقبوؿ األىدؿ – شبكة األلوكة
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و قد تضمنت االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف النص عمى حرية التعبير و قرنت ذلؾ بحرية تبادؿ
المعمومات و األفكار ػ ػ إرساالً و استقباالً بطريقة تضمف التوسعة و الحركة ػ ػ دوف تدخؿ مف سمطات
الدولة أو اعتبار لمحدود الدولية  ،و ذلؾ مف خبلؿ ما ورد في المادة العاشرة منيا .
المطمب الثاني  :حرية الرأي و التعبير عنو في الدساتير الوطنية
تؤكد الدساتير في مختمؼ دوؿ العالـ عمى حرية الرأي و التعبير عنو بمختمؼ الوسائؿ المشروعة  ،و
ىناؾ مف الدساتير ما يجمع بيف حرية الرأي و التعبير عنو و حرية الصحافة و النشر و وسائؿ اإلعبلـ
في مادة واحدة  ،و مف ذلؾ الدستور األردني في المادة  15منو بعد تعديميا  ،حيث تنص عمى أنو :
 – 1تكفؿ الدولة حرية الرأي  ،و لكؿ أردني أف يعرب بحرية عف رأيو بالقوؿ و الكتابة و التصوير و
سائر وسائؿ التعبير بشرط أال يتجاوز حدود القانوف .
 – 2الصحافة و الطباعة حرتاف ضمف حدود القانوف .
 – 3ال يجوز تعطيؿ الصحؼ و ال إلغاء امتيازىا إال وفؽ أحكاـ القانوف " .
و ىناؾ مف الدساتير ما يخصص مادة لكؿ مف حرية الرأي و التعبير عنو  ،و حرية النشر  ،و مف ذلؾ
ما نص عميو المشرع العماني في النظاـ األساسي لمدولة بمقتضى المواد . 31 ، 29
حيث نصت المادة  29عمى أنو  " :حرية الرأي و التعبير عنو بالقوؿ و الكتابة و سائر وسائؿ التعبير
مكفولة في حدود القانوف "
و اتساقاً مع حرية الرأي و التعبير عنو ضمف النظاـ األساسي حرية الصحافة و الطباعة و النشر  ،و لـ
يضع عمييا قيداً إال أف تكوف سبب الفتنة بيف أفراد المجتمع  ،أو أف تمس بأمف الببلد  ،أو أف تسيء إلى
كرامة اإلنساف و حقوقو .
و ىذا ما نصت عميو المادة  31منو بقوليا  " :حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقاً لمشروط
و األوضاع التي يبينيا القانوف  .و يحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمف الدولة أو يسيء إلى كرامة
اإلنساف و حقوقو "
و تطبيقاً لذلؾ صدر قانوف المطبوعات و النشر بموجب المرسوـ السمطاني رقـ  ، 1984/49و الذي
يكفؿ حرية التعبير و الرأي و النشر و شروط إصدار التراخيص البلزمة لممارسة ذلؾ .
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كما أجاز المشرع العماني لمقطاع الخاص إنشاء الصحؼ و دور النشر و المطابع و شركات الدعاية و
اإلعبلف بموجب المرسوـ السمطاني رقـ  2004/87المعدؿ لبعض أحكاـ قانوف الصحافة و النشر  ،كما
أجاز لمقطاع الخاص إنشاء و تشغيؿ منشآت إذاعية و تمفزيونية وفقاً لقانوف المنشآت الخاصة لئلذاعة و
التمفزيوف بموجب المرسوـ السمطاني رقـ  ، 2004 / 95و الئحتو التنفيذية الصادرة بموجب القرار
الوزاري رقـ . 2005 / 39
و بذلؾ كفؿ النظاـ األساسي لسمطنة عماف لئلنساف حريتيف ىما حرية الرأي  ،و حرية التعبير عنو بأي
وسيمة ال يحرميا القانوف  ،و بما ال يتضمف إثارة لمفتنة بيف أبناء المجتمع أو يمس بأمف الدولة أو يسيء
إلى كرامة اإلنساف و حقوقو .
و األمر ذاتو يصدؽ عمى ما أقره المشرع الدستوري في دولة الكويت  ،حيث ورد في المادة  36مف
الدستور الكويتي الصادر عاـ  ، 1962النص صراحة عمى حرية الرأي و التعبير عنيا  ،بقوليا  " :حرية
الرأي و البحث العممي مكفولة و لكؿ إنساف حؽ التعبير عف رأيو و نشره بالقوؿ أو بالكتابة أو غيرىما و
ذلؾ وفقاً لمشروط و األوضاع التي يبينيا القانوف ".
كما نصت المادة  37منو  ،عمى حرية الصحافة و النشر بقوليا  " :حرية الصحافة و الطباعة و النشر
مكفولة وفقاً لمشروط التي يبينيا القانوف ".
كما أف الدستور المصري الصادر عاـ  ، 2014يقرر حؽ التعبير عف الرأي  ،و حرية الصحافة و
الطباعة و النشر  ،ثـ يحظر فرض أية رقابة عمى الصحؼ و وسائؿ اإلعبلـ المصرية أو مصادرتيا أو
وقفيا  ،و يفرض عمى الدولة التزاـ بضماف استقبلؿ المؤسسات الصحفية و وسائؿ اإلعبلـ الممموكة ليا ،
و قد جاءت مواده عمى النحو التالي :
تنص المادة  65مف الدستور المصري عمى أف  " :حرية الفكر و الرأي مكفولة  ،و لكؿ إنساف حؽالتعبير عف رأيو بالقوؿ أو بالكتابة أو بالتصوير  ،أو غير ذلؾ مف وسائؿ التعبير و النشر ".
كما نصت المادة  70منو  ،عمى أف  " :حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقي و المرئي و المسموع
و اإللكتروني مكفولة  ،و لممصرييف مف أشخاص طبيعية أو اعتبارية  ،عامة أو خاصة  ،حؽ ممكية و
إصدار الصحؼ و إنشاء وسائؿ اإلعبلـ المرئية و المسموعة  ،و وسائط اإلعبلـ الرقمي  .و تصدر
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الصحؼ بمجرد اإلخطار عمى النحو الذي ينظمو القانوف  ،و ينظـ القانوف إجراءات إنشاء و تممؾ
محطات البث اإلذاعي و المرئي و الصحؼ اإللكترونية ".
كما حظر الدستور المصري فرض أية رقابة عمى الصحؼ و وسائؿ اإلعبلـ تمنعيا مف أداء ميمتيا في
مجاؿ حرية التعبير عف الرأي  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  71منو  ،و التي تنص عمى أنو  " :يحظر بأي
وجو فرض رقابة عمى الصحؼ و وسائؿ اإلعبلـ المصرية أو مصادرتيا أو وقفيا أو إغبلقيا  .و يجوز
استثناء فرض رقابة محددة عمييا في زمف الحرب أو التعبئة العامة ".
ثـ ألزـ الدولة بضماف استقبلؿ المؤسسات الصحفية و وسائؿ اإلعبلـ  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  72منو
 ،و التي تنص عمى أنو  " :تمتزـ الدولة بضماف استقبلؿ المؤسسات الصحفية و وسائؿ اإلعبلـ الممموكة
ليا بما يكفؿ حيادىا  ،و تعبيرىا عف كؿ اآلراء و االتجاىات السياسية و الفكرية و المصالح االجتماعية
و يضمف المساواة و تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العاـ ".
و في ذات السياؽ نص دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى حرية الرأي و التعبير عنو  ،ولكنو لـ
يشر صراحة لحرية الصحافة و النشر  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  30منو  ،و التي تنص عمى أف " :
حرية الرأي و التعبير عنو بالقوؿ و الكتابة و سائر وسائؿ التعبير مكفولة في حدود القانوف " و يرى
البعض أف حرية الرأي مسألة داخمية في النفس البشرية ال تحتاج إلى نص أو حماية  ،و ال تنفع معيا
رقابة أو تجدي وقاية  .أما التي تحتاج إلى الحماية و الضمانة فيي حرية التعبير عف الرأي و توصيمو
لآلخريف بإحدى وسائؿ النشر لعميـ يقتنعوف بو أو يؤيدونو .

7

و يمكف القوؿ بأف حرية التعبير عف الرأي ليست مطمقة  ،و إنما مقيدة ببعض القيود البلزمة
النتظاـ الحياة االجتماعية  .فضرورة حياة اإلنساف مع غيره في مجتمع منظـ تستمزـ أف تكوف حريتو
مقيدة بقيود تنظيمية تضمف تمتع الكافة بحقوقيـ و حرياتيـ  ،بحيث تنتيي حرية الفرد عند حدود حرية
اآلخريف .
المطمب الثالث  :دور شبكات التواصل االجتماعي في مجال حرية الرأي و التعبير عنو
في ظؿ التطورات الحاصمة في مجاؿ اإلنترنت و استخدامو مف قبؿ األفراد و الجماعات تطور
مجاؿ الحريات  ،و منيا حرية التعبير عف الرأي  ،و أصبح لوسائؿ التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ و
7

 -د  .ماجد راغب الحمو  -المرجع السابؽ ص . 17
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تويتر و اليوتيوب و اإلنستجراـ و غيرىـ دور ىاـ في تقريب المسافات بيف الشعوب و إلغاء الحدود و
التزاوج بيف الثقافات  ،بؿ إف ىذه الشبكات أصبحت وسيمة ميمة لؤلشخاص في التعبير عف آرائيـ و
تصدير مقاالتيـ و بحوثيـ السياسية منيا أو االجتماعية أو االقتصادية .
ال نبالغ إذا قمنا بأف األحداث السياسية التي جرت مجرياتيا في السنوات األخيرة في الوطف العربي ،
كاف لشبكات التواصؿ االجتماعي فييا دور كبير و ال يزاؿ  ،و قد أصبح بإمكاف أي شخص أف ينشئ
موقعو الخاص عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بسيولة و يسر و االلتقاء باألصدقاء مف كؿ أنحاء
العالـ دوف عناء أو مشقة سفر .
إذ يحسب لوسائؿ التواصؿ االجتماعي أنيا تتعامؿ مع المعمومة و الخبر و الحدث لحظة وقوعيا  ،و
يمكف تبادؿ ىذه المعمومات بيف األصدقاء معززة بالصور أو مقاطع الفيديو أو التعميؽ أو الرد عمييا  ،و
ىذا ما لـ تتمكف منو وسائؿ اإلعبلـ الحديثة  ،فإنيا لو قدمت الخبر تحت مسمى " عاجؿ أو مباشر "
فإنيا تقوـ فقط بدور المرسؿ مف خبلؿ وسيمتيا اإلعبلمية كالفضائيات مثبلً  ،و لـ تتمكف مف أف تجعؿ
المشاىد يتفاعؿ معيا في لحظة بثيا لتمؾ األحداث  ،إال بعد فترة مف الوقت عندما تكوف تمؾ األخبار قد
نشرت عمى موقعيا اإللكتروني .

8

و قد ارتفع عدد مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي بنسبة  %29خبلؿ العاميف األخيريف  ،حيث زاد
العدد عف  2,5مميار شخص حوؿ العالـ  ،في قفزة تشير إلى زيادة أىمية ىذه الشبكات بالنسبة لحياة
الكثيريف .
كما كشفت اإلحصاءات أف عدد مستخدمي ىذه المنصات بمغ  2,6مميار مستخدـ و ىو ما يمثؿ
 %70مف إجمالي مستخدمي اإلنترنت في العالـ  ،البالغ عددىـ  3,4مميار شخص  .و تعود الحصة
األكبر لشبكة الفيس بوؾ بنسبة  %70مف إجمالي المستخدميف لشبكات التواصؿ  ،حيث يبمغ عدد
مشتركي ما يوصؼ بالكوكب األزرؽ نحو  1,8مميار مستخدـ  ،و يسيطر عمى  119دولة مف أصؿ
 149شممتيا اإلحصاءات و التقارير  .و مف أبرز مسببات ىذه الطفرة توسع دائرة مستخدمي اليواتؼ
الذكية حوؿ العالـ .
8

9

 -د  .محيي الديف إسماعيؿ محمد الدييي – تأثير شبكات التواصؿ االجتماعي اإلعبلمية عمى جميور المتمقيف – مكتبة الوفاء القانونية –

اإلسكندرية  – 2015الطبعة األولى ص . 480

9

 -لممزيد راجع تقرير منشور لشبكة الجزيرة اإلخبارية بتاريخ  ، 2016/12/2و تقرير آخر لموقع عرب  48بتاريخ . 2017/3/24
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و يمكف القوؿ بأف ىذا التطور الحاصؿ في مجاؿ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي قد انعكس بدوره
عمى حرية الرأي و التعبير عنو  ،فأصبح بمقدور األفراد استخداميا كمنصات لآلراء و الردود و التعميقات
و نشر كؿ ما يجوؿ بالخاطر  ،بؿ إف البعض أصبح يستخدميا إلعادة نشر مقاالتو أو بحوثو العممية أو
السياسية أو االقتصادية .
و إزاء ىذا التطور ال بد و أف يكوف لممشرع دور في ضبط و رسـ حدود ممارسة ىذا الحؽ بما
ال يضر بمصمحة األفراد أو المجتمع  .فقد يستخدـ البعض شبكات التواصؿ االجتماعي لنشر أفكار مف
شأنيا المساس بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو القيـ الدينية  ،أو أف يستخدميا لنشر األفكار المتطرفة
أو الدعوة إلييا  ،كما يمكف اإلساءة لآلخريف و التعدي عمى حياتيـ الخاصة مف خبلليا .
مف ىذا المنطمؽ نظـ المشرع الجنائي ىذه المسائؿ و غيرىا  ،استجابة لمدستور أو النظاـ األساسي
لمدولة  ،مف خبلؿ ما ورد في قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،و جرـ العديد مف األفعاؿ و
الممارسات التي تستوجب العقاب  ،و ىذا ما سوؼ نتناولو بالتحميؿ و المقارنة في دراستنا التالية .
المبحث الثاني  :المسئولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
أقر المشرع العماني الحقوؽ األساسية لؤلفراد مف خبلؿ النظاـ األساسي لمسمطنة عمى النحو السابؽ
عرضو في المبحث األوؿ  ،راعى في ذلؾ أال تكوف بدوف ضوابط أو حدود  ،و لذلؾ جاءت المواد
المعبرة عف حرية الرأي و التعبير لتبيف أنيا مكفولة في حدود القانوف ( ـ  29مف النظاـ األساسي ) و
المعبرة عف حرية الصحافة و الطباعة و النشر فحظرت كؿ ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمف الدولة أو
يسيء إلى كرامة اإلنساف و حقوقو الدستورية ( ـ  . ) 31و ىذا ىو جوىر المسألة المتمثؿ في إقامة
اعتداء عمى اآلخريف .
توازف دقيؽ بيف الحقوؽ و حدود ممارستيا بما ال يعد
ً
و األمر ذاتو يصدؽ عمى ما أقره المشرع الدستوري في كؿ مف دولة الكويت ( ـ  37 ، 36مف الدستور
)  ،و المممكة األردنية الياشمية ( ـ  15مف الدستور )  ،و الدستور المصري ( ـ ، 71 ، 70 ، 65
 ، ) 72و الدستور اإلماراتي ( ـ  ) 30عمى النحو السابؽ بيانو في المبحث األوؿ مف دراستنا .
و تطبيقاً لذلؾ جرـ المشرع العماني كؿ ما يؤدي إلى االعتداء عمى أمف المجتمع و حقوؽ األفراد مف
خبلؿ استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي أو شبكات اإلنترنت و غيرىا  ،و ذلؾ مف خبلؿ قانوف
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مكافحة جرائـ تقنية المعمومات الصادر بالمرسوـ رقـ  ، 2011 / 12الفصؿ الخامس منو تحت عنواف "
جرائـ المحتوى " .10
و األمر ذاتو يصدؽ عمى ما أقره المشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة مف خبلؿ القانوف رقـ  5لسنة
 2012ـ الخاص بمكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،و الذي جرـ فيو المشرع التعرض لمحياة الخاصة
لؤلفراد  ،أو ما يعد اعتداء عمى أمف المجتمع و سبلمتو  ،و الذي يشكؿ نموذجاً واضحاً لبلستغبلؿ
السيء لحرية التعبير عف الرأي مف خبلؿ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات .
كما أشار المشرع القطري في المادة األولى مف القانوف رقـ  14لسنة 2014ـ بشأف مكافحة الجرائـ
االلكترونية  ،إلى تعريؼ الجريمة االلكترونية بأنيا :
" أي فعؿ ين طوي عمى استخداـ وسيمة تقنية المعمومات أو نظاـ معموماتي أو الشبكة المعموماتية بطريقة
غير مشروعة بما يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف "

11

اعتداء عمى أمف المجتمع و سبلمة أفراده و
كما جرـ المشرع الكويتي العديد مف األفعاؿ التي تعتبر
ً

حقوقيـ الخاصة  ،مف خبلؿ إصداره لقانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات رقـ  63لسنة  2015ـ .

و ألف المجاؿ قد ال يتسع الستعراض كافة الجرائـ المتعمقة بالمحتوى  ،فسوؼ تقتصر دراستنا عمى ما
يتعمؽ بجرائـ االعتداء عمى الحياة الخاصة أو العائمية و السب و القذؼ ( ـ  ، ) 16و الجرائـ المتعمقة
بالمساس بالقيـ الدينية أو النظاـ العاـ ( ـ  . ) 19كأمثمة واضحة إلساءة استخداـ حؽ التعبير عف الرأي
المستوجب لممسؤولية الجنائية  ،و ذلؾ مف خبلؿ المطالب التالية :
المطمب األول  :الركن المفترض لجرائم تقنية المعمومات
بادئ ذي بدء و قبؿ الخوض في أركاف المسؤولية الجنائية عف إساءة استخداـ حؽ التعبير عف الرأي مف
خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي  ،ال بد مف بياف ركف ميـ  ،أو ما يطمؽ عميو تعبير الشرط المفترض
10

 -أوضح المشرع العماني في القانوف المذكور المراد بالمحتوى في المادة األولى منو  ،حيث جاء نصيا  ..... " :ف – المحتوى  :موضوع

البيانات أو المعمومات االلكترونية محؿ التجريـ بموجب أحكاـ ىذا القانوف  ،أياً كاف شكؿ ذلؾ المحتوى نصاً مكتوباً أو صوتاً أو صورة أو صوتاً و

صورة " .

11

 -تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع المصري لـ يصدر حتى اآلف القانوف الخاص بمكافحة جرائـ تقنية المعمومات الذي أعمنت عنو

و ازرة العدؿ و تـ إرسالو إلى قسـ التشريع بمجمس الدولة لمراجعتو قبؿ إصداره  .و ىو ما يمثؿ نقص ًا تشريعي ًا يتعيف تداركو  ،و لكننا سنعرض
بعض نصوصو مف خبلؿ دراستنا  .و بناء عمى ذلؾ فإف قانوف العقوبات ىو الحاكـ لمثؿ ىذا النوع مف الجرائـ إلى اآلف .
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حتى تتحقؽ المسؤولية الجنائية عف ىذا النوع مف األفعاؿ التي تشكؿ إساءة واضحة الستخداـ الحؽ
الدستوري في التعبير عف الرأي  ،و مف ثـ تستوجب المسؤولية الجنائية و المعاقبة عمى ذلؾ .
و لعؿ ما يميز ىذا النوع مف المسؤولية الجنائية ىو األداة المستخدمة  ،أو الوسيمة التي استخدميا الجاني
لتنفيذ جريمتو  ،عمى الرغـ مف أف القاعدة العامة ىي عدـ أىمية الوسيمة أو األداة في قياـ المسؤولية
الجنائية عف الفعؿ  .فيظؿ الشخص مسؤوالً دوف اعتداد بنوع الوسيمة التي استخدميا في تنفيذ قصده ،
فجميع الوسائؿ عمى قدـ المساواة طالما كاف مف شأنيا االعتداء عمى الحؽ الذي يحميو القانوف  ،و ىو
ما يؤكده الفقو الجنائي في مجممو .

12

إال أف المشرع الجنائي قد جعؿ الوسيمة التي يستخدميا الجاني في نطاؽ جرائـ تقنية المعمومات شرط
أساسي لقياـ المسؤولية عف ىذه األفعاؿ المجرمة و خضوعيا لتطبيؽ قانوف مكافحة جرائـ تقنية
المعمومات  .و تتمثؿ ىذه الوسيمة في أف يقوـ الجاني باستخداـ الشبكة المعموماتية  ،أو وسيمة مف وسائؿ
تقنية المعمومات كاليواتؼ النقالة الذكية و المزودة بآلة تصوير في ارتكاب جريمتو  ،و ذلؾ مف خبلؿ
موقع محدد لو يمكف مف خبللو إتاحة ىذه المعمومات لمغير لبلطبلع عمييا .
و ىي وسيمة حديثة و غير مألوفة و تتميز عف غيرىا مف الوسائؿ التقميدية المعروفة لمقضاء و الفقو
الجنائييف .
و عمى النقيض مف ذلؾ إذا أتى الجاني فعبلً مف األفعاؿ المؤثمة بنصوص قانوف مكافحة جرائـ تقنية
المعمومات دوف استخداـ ليذه الوسيمة فإف النص ال ينطبؽ عميو  ،و مف ثـ ال يؤاخذ جنائياً وفقاً ليذا
القانوف  ،و إف عد فعمو جريمة وفقاً لقانوف العقوبات أو أي قانوف آخر .
فالركف المفترض لجميع الجرائـ الواردة في القانوف المذكور ىو استخداـ الجاني لمشبكة المعموماتية  ،أو
وسائؿ تقنية المعمومات لمقياـ بما يعد مجرماً في ىذا النطاؽ  ،و بما يعد إساءة الستخداـ وسائؿ التواصؿ
االجتماعي .

12

 -د  .محمود نجيب حسني – الموجز في شرح قانوف العقوبات – القسـ الخاص – دار النيضة العربية القاىرة  – 1993ص

، - 263 -

د  .عوض محمد – جرائـ األشخاص و األمواؿ – دار النيضة العربية – القاىرة 1972ـ – ص  ، 15د  .أحمد حسني طو  -شرح قانوف
العقوبات – القسـ الخاص – مطبعة النور بدوف تاريخ – القاىرة – ص . 19
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و بالرجوع ألحكاـ قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات العماني نجد أف المشرع قد بيف المراد ببعض
التعريفات  ،في المادة األولى منو  ،حيث جاء نصيا  " :المادة  ... : 1ب  :تقنية المعمومات :
االستخداـ العممي لمحوسبة و االلكترونيات و االتصاالت لمعالجة و توزيع البيانات و المعمومات بصيغيا
المختمفة .

13

و – وسيمة تقنية المعمومات  :جياز الكتروني يستخدـ لمعالجة البيانات و المعمومات االلكترونية أو
تخزينيا أو إرساليا أو استقباليا كأجيزة الحاسب اآللي و أجيزة االتصاؿ .
ز – الشبكة المعموماتية  :ارتباط بيف أكثر مف وسيمة لتقنية المعمومات لمحصوؿ عمى البيانات و
المعمومات االلكترونية و تبادليا .

14

ح – الموقع االلكتروني  :مكاف إتاحة المعمومات االلكترونية عمى الشبكة المعموماتية مف خبلؿ عنواف
محدد " .

15

فقد يستخدـ الجاني موقعاً محدداً لو عمى الشبكة المعموماتية  ،كالفيس بوؾ أو تويتر أو انستجراـ أو
غيرىـ  ،مف خبللو يقوـ بنشر أخبار كاذبة تضر بأمف الببلد أو تؤثر في اقتصادىا مثبلً  ،أو أف يقوـ
بنشر صور خاصة أو فيديوىات ألشخاص دوف الحصوؿ عمى موافقة منيـ  ،و قد تكوف ىذه الصور أو
الفيديوىات ماسة بالشرؼ أو خادشة لمحياء العاـ أو ال  .أو أف يقوـ مف خبلؿ ذلؾ بتحقير اشخاص
آخريف أو سبيـ أو قذفيـ بألفاظ تستوجب المحاسبة  ،أو أف يتطاوؿ عمى الذات اإلليية أو مقاـ الرسؿ و
األنبياء أو يقدح في عقيدة دينية معتبرة تخص بعض الطوائؼ و الجماعات  ،أو أف يستخدـ موقعو
لترويج الفتف و إثارة األحقاد بيف أفراد المجتمع  ،و غير ذلؾ مما ال حصر لو و يخضع لمتجريـ و
المعاقبة .
13

 -و قد عرفت االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات الصادرة في القاىرة بتاريخ 2010/12/21ـ  ،في المادة الثانية  1/بأنيا  :أي

وسيمة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائؿ مترابطة أو غير مترابطة تستعمؿ لتخزيف المعمومات و ترتيبيا و استرجاعيا و معالجتيا و تطويرىا و
تبادليا وفقاً لؤلوامر و التعميمات المخزنة بيا و يشمؿ ذلؾ جميع المدخبلت و المخرجات المرتبطة بيا سمكياً أو السمكياً في نظاـ أو شبكة .

14

 -عرؼ المشرع الكويتي في المادة  1مف القانوف الخاص بمكا فحة جرائـ تقنية المعمومات  ،وسيمة تقنية المعمومات بأنيا  :أداة الكترونية تشمؿ

كؿ ما يتصؿ تشمؿ كؿ ما يتصؿ بتكنولوجيا المعمومات و ذو قدرات كيربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيرومغناطيسية أو ضوئية أو
وسائؿ أخرى مشابية سمكية كانت أو السمكية و ما قد يستحدث في ىذا المجاؿ .
كما عرؼ الشبكة المعموماتية بأنيا  :ارتباط بيف أكثر مف منظومة اتصاالت لتقنية المعمومات لمحصوؿ عمى المعمومات و تبادليا " .

15

 -عرؼ المشرع االماراتي في المادة  1مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،الموقع االلكتروني بأنو  :مكاف إتاحة المعمومات االلكترونية

عمى الشبكة المعموماتية  ،و منيا مواقع التواصؿ االجتماعي و الصفحات الشخصية و المدونات " .
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و يمحؽ التجريـ فيما لو استخدـ ىاتفو النقاؿ المزود بآلة تصوير في إرساؿ الرسائؿ أو نشر األخبار أو
المعمومات التي تتضمف سباً أو قذفاً أو إىانة آلخريف  ،أو إرساؿ صور خاصة ألشخاص دوف موافقتيـ ،
أو غير ذلؾ مما سبؽ بيانو .
كؿ ذلؾ و غيره مف النماذج التي قد يقوـ بيا الجاني مستخدماً الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية
المعمومات الرتكاب جريمتو .
المطمب الثاني  :االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة أو العائمية لألفراد من خالل الشبكة المعموماتية
أو وسائل تقنية المعمومات
جرـ المشرع العماني االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة أو العائمية لؤلفراد أو القياـ بالتعدي عمييـ
بالسب أو القذؼ مف خبلؿ استخداـ الشبكة المعموماتية  ،أو وسائؿ تقنية المعمومات  ،و ذلؾ بمقتضى
نص المادة  16مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،16و التي تنص عمى أنو  " :يعاقب بالسجف
مدة ال تقؿ عف سنة و ال تزيد عمى ثبلث سنوات و بغرامة ال تقؿ عف ألؼ لاير عماني و ال تزيد عمى
خمسة آالؼ لاير عماني أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف  ،كؿ مف استخدـ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية
المعمومات كاليواتؼ النقالة المزودة بآلة تصوير في االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة أو العائمية
لؤلفراد و ذلؾ بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيبلت صوتية أو مرئية تتصؿ بيا و لو كانت صحيحة
 ،أو في التعدي عمى الغير بالسب أو القذؼ "
كما جرـ المشرع االماراتي األفعاؿ التي تمس حياة األفراد الخاصة أو العائمية مف خبلؿ المادة  ، 20و
المادة  21مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،حيث نصت المادة  20عمى أنو  " :مع عدـ
اإلخبلؿ بأحكاـ القذؼ في الشريعة اإلسبلمية  ،يعاقب بالحبس و الغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف و
خمسيف ألؼ درىـ و ال تجاوز خمسمائة ألؼ درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف سب الغير أو أسند
إليو واقعة مف شأنيا أف تجعمو محبلً لمعقاب أو االزدراء مف قبؿ اآلخريف  ،و ذلؾ باستخداـ شبكة
معموماتية  ،أو وسيمة تقنية معمومات .

16

 -تجدر اإلشارة إلى أف ىذه األفعاؿ مجرمة في نطاؽ قانوف الجزاء العماني إذا لـ تكف الوسيمة المستخدمة الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية

المعمومات  ،بمقتضى المواد  34الموضحة لمجرائـ العمنية  ،ـ  269الموضحة لجريمة إىانة الكرامة .
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فإذا وقع السب أو القذؼ في حؽ موظؼ عاـ أو مكمؼ بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عممو عد
ذلؾ ظرفاً مشدداً لمجريمة " .
كما نصت المادة  21عمى أنو  " :يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير و الغرامة التي ال تقؿ عف
مائة و خمسيف ألؼ درىـ و ال تجاوز خمسمائة ألؼ درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف استخدـ
شبكة معموماتية  ،أو نظاـ معمومات الكتروني  ،أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات  ،في االعتداء عمى
خصوصية شخص في غير األحواؿ المصرح بيا قانوناً بإحدى الطرؽ التالية :
 – 1استراؽ السمع أو اعتراض أو تسجيؿ أو نقؿ أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصاالت أو مواد صوتية
أو مرئية .
 – 2التقاط صور الغير أو إعداد صور الكترونية أو نقميا أو كشفيا أو نسخيا أو االحتفاظ بيا
 – 3نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاىد أو تعميقات أو بيانات أو معمومات و
لو كانت صحيحة و حقيقية .
كما يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة واحدة و الغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف و خمسوف ألؼ درىـ و
ال تجاوز خمسمائة ألؼ درى ـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف  ،كؿ مف استخدـ نظاـ معمومات الكتروني أو
إحدى وسائؿ تقنية المعمومات إلجراء أي تعديؿ أو معالجة عمى تسجيؿ أو صورة أو مشيد بقصد
التشيير أو اإلساءة إلى شخص آخر  ،أو االعتداء عمى خصوصيتو أو انتياكيا " .
كما نص المشرع القطري في المادة  8مف قانوف مكافحة الجرائـ االلكترونية عمى ذات الجريمة بقولو :
" يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنوات ف و بالغرامة التي ال تزيد عمى مائة ألؼ لاير  ،أو بإحدى
ىاتيف العقوبتيف كؿ مف تعدى عمى أي مف المبادئ أو القيـ االجتماعية  ،أو نشر أخبا اًر أو صو اًر أو
تسجيبل ت صوتية أو مرئية تتصؿ بحرمة الحياة الخاصة أو العائمية لؤلشخاص  ،و لو كانت صحيحة ،
أو تعدى عمى الغير بالسب أو القذؼ عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات " .
فجريمة االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة أو العائمية لؤلفراد مف خبلؿ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ
تقنية المعمومات الواردة بالمواد المذكورة آنفاً  ،ليا ركناف  :ركف مادي  ،و ركف معنوي  ،باإلضافة إلى
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الركف المفترض الذي سبؽ تناولو في المطمب األوؿ  .و مف خبلؿ ىذه النصوص يمكف توضيح األركاف
العامة ليذه الجريمة و العقوبة المقررة ليا  ،و ذلؾ مف خبلؿ الفروع التالية :
الفرع األول :الركن المادي  :يتمثؿ النشاط اإلجرامي في استخداـ الجاني الشبكة المعموماتية أو وسيمة
مف وسائؿ تقنية المعمومات كاليواتؼ النقالة المزودة بآلة تصوير لتحقيؽ غرضو اإلجرامي المتمثؿ في
أحد األمور اآلتية :
أوالً االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة أو العائمية لألفراد

17

:

مف خبلؿ استقراء النصوص السابؽ ذكرىا في التشريعات الجنائية  ،يتضح لنا أف المشرع الجنائي قد حدد
جممة مف األفعاؿ التي تشكؿ نموذجاً ليذا االعتداء  ،و مف ثـ تقوـ المسؤولية الجنائية المستوجبة لمعقوبة
و يمكف عدىا مف خبلؿ ما يمي :
 -1قيام الجاني بالتقاط صور لمغير بدون رضاىم أو معرفتيم بو :
في ىذه الحالة يقوـ الجاني بالتقاط صور لمغير بدوف رضاىـ أو معرفتيـ بو  ،و ذلؾ مف خبلؿ استخداـ
ىاتؼ نقاؿ مزود بآلة تصوير مثبلً  ،و يمكف أف يتـ الفعؿ المجرـ عف غير طريؽ الياتؼ النقاؿ بوسيمة
أخرى بشرط أف تكوف مف وسائؿ تقنية المعمومات  ،أو أف يكوف لمشبكة المعموماتية أو اإلنترنت دخؿ في
ذلؾ .
و الحقيقة أف التعدي عمى حرمة الحياة الخاصة عف طريؽ استراؽ السمع أو بالتسجيؿ أو النقؿ تتـ بأي
جياز مف األجيزة  ،و سواء تمت المحادثة في مكاف خاص أو بطريؽ التميفوف  .و يقوـ الركف المادي
لمجريمة كذلؾ بالتقاط أو نقؿ صورة شخص في مكاف خاص .

18

و تتـ الجريمة  ،تسجيؿ أو نقؿ الصوت أو الصورة  ،عف طريؽ جياز مف األجيزة اإللكترونية أياً كاف
نوعو .
17

19

 -تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف تجريـ االعتداء عمى الحياة الخاصة أو العائمية لؤلفراد بعنصريو في التشريع المصري  ،سواء أكاف ذلؾ

مف خبلؿ قياـ الجاني بالتقاط صور لمغير بدوف رضاىـ أو معرفتيـ  ،أو قيامو بنشر أخبار أو تسجيبلت صوتية أو مرئية متعمقة بيا  ،ال يزاؿ
خاضعاً لؤلحكاـ العامة في قانوف العقوبات ( المواد  309مكرر  309 ،مكرر أ ) نظ اًر لعدـ وجود تشريع خاص بمكافحة جرائـ تقنية المعمومات ،
و ىو ما يمثؿ نقصاً تشريعياً يتعيف تداركو مف المشرع المصري .

18

 -د  .محمود نجيب حسني – شرح قانوف العقوبات – القسـ الخاص – دار النيضة العربية – القاىرة  – 1994ص . 517
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و قد جرـ المشرع ىذا السموؾ اإلجرامي ،التقاط صور لمغير  ،سواء قاـ الجاني بعد ذلؾ بنشره عمى
شبكات التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ أو اليوتيوب أو اإلنستجراـ أو غيرىا  ،أو لـ يقـ بذلؾ  ،حيث
أف التجريـ يعد متواف اًر بمجرد القياـ بتصوير الغير دوف رضاه حتى و لو لـ يتحقؽ النشر بعد ذلؾ
 -2نشر أخبار أو تسجيالت صوتية أو مرئية متصمة بيا أو تعميقات أو بيانات أو معمومات و لو
كانت صحيحة و حقيقية :
يتضمف ىذا النشاط اإلجرامي قياـ الجاني بالتعرض لحياة األفراد الخاصة أو العائمية مف خبلؿ نشره
عمى شبكات التواصؿ االجتماعي أو االنترنت  ،أو قيامو بذلؾ باستخداـ اليواتؼ النقالة التي تعتبر وسيمة
مف وسائؿ تقنية المعمومات  ،و التي تسمح لمغير أف يطمع عمى ىذه األخبار بسيولة و يسر .
يشكؿ نشر ىذه األخبار عف حياة الغير الشخصية أو التي تمس عائبلتيـ فعبلً مجرماً يتحقؽ بو عنصر
العبلنية المشار إليو في المادة 171عقوبات مصري و المادة  2/ 34مف قانوف الجزاء العماني  ،حتى و
لو كانت األخبار صحيحة طالما أف الغير لـ يصرح لو بذلؾ .
و يعد ذلؾ محافظة مف المشرع الجنائي عمى حياة األفراد الخاصة و عائبلتيـ مف أف تكوف مادة
مستخدمة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي و غيرىا .
يشمؿ التجريـ  ،طبقاً لنص المادة  16مف القانوف العماني  ،و المادة  21مف القانوف االماراتي  ،و
المادة  8مف القانوف القطري السابؽ اإلشارة إلييـ  ،ما إذا قاـ الجاني بنشر تسجيبلت صوتية كمحادثة
في مكاف خاص  ،أو تسجيبلت مرئية كمقاطع الفيديو مثبلً  ،تتصؿ باألخبار المتعمقة بحياة اآلخريف
الخاصة .
و يمحؽ بذلؾ أف يقوـ شخص بنشر خبر عمى الفيس بوؾ أو تويتر أف فبلناً تزوج مف أخرى أو عمى
عبلقة بيا  ،أو أف زوجة فبلف تعتاد السير في مميى ليمي و ترقص و ىي مخمورة  ،أو التقاط صور ليا
و نشرىا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي  .و ما إلى غير ذلؾ مف األخبار أو الصور التي تعد انتياكاً
لحياة اآلخريف الخاصة .

19

 -د  .عبدالفتاح بيومي حجازي – جرائـ الكمبيوتر و اإلنترنت في التشريعات العربية – دار النيضة العربية – القاىرة  – 2009الطبعة األولى
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يبلحظ أف المشرع الجنائي قد جرـ ىذا السموؾ حتى و لو كانت األخبار أو التسجيبلت صحيحة ،
طالما أنيا تمت أو نشرت دوف عمـ صاحبيا و رضاه  ،و ىذا ما عبرت عنو المادة  1 / 16بقوليا " :
 ........و ذلؾ بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيبلت صوتية أو مرئية تتصؿ بيا و لو كانت
صحيحة " ...
و كذلؾ المادة  3/21مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات االماراتي  ،و التي تنص عمى أنو :
"  – 3 .....نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاىد أو تعميقات أو بيانات أو
معمومات و لو كانت صحيحة و حقيقية " .
كما يتفؽ المشرع القطري مع ما سبؽ  ،مف خبلؿ المادة  8مف قانوف مكافحة الجرائـ االلكترونية  ،و
التي جاء نصيا " يعاقب بالحبس  ، ......أو نشر أخبا اًر أو صو اًر أو تسجيبلت صوتية أو مرئية تتصؿ
بحرمة الحياة الخاصة أو العائمية لؤلشخاص و لو كانت صحيحة " ....
و يبلحظ أف المشرع االماراتي في المادة  3/21قد عدد صو اًر لمتجريـ أكثر مما نص عميو المشرع
العماني في المادة  ، 16و المشرع القطري في المادة  ، 8حيث أضاؼ لمتجريـ التعميقات التي يبدييا
الشخص حتى و لو كاف الكبلـ المعمؽ عميو ال يخصو  ،فمجرد تعميقو المتضمف إساءة لمغير  ،عمى ىذا
الكبلـ  ،يخضعو لممسؤولية الجنائية  .كما أضاؼ المشرع االماراتي ذكر بيانات أو معمومات تتصؿ بحياة
األشخاص الخاصة دوف موافقة منيـ عمى ذلؾ يعد موجباً لممسؤولية الجنائية  ،حتى و لو كانت ىذه
البيانات أو المعمومات صحيحة و حقيقية  ،طالما أنو لـ تتـ الموافقة عمى نشرىا .
ثانياً  -التعدي عمى الغير بالسب أو القذف :
يتمثؿ النشاط اإلجرامي في ىذه الحالة بأف الجاني يستخدـ الشبكة المعموماتية أو وسيمة مف وسائؿ تقنية
المعمومات كالياتؼ النقاؿ في التيجـ عمى اآلخريف و التعدي عمييـ بالسب أو القذؼ .
و يقصد بالسب إلصاؽ صفة أو عيب أو معنى شائف إلى المجني عميو دوف أف يتضمف ذلؾ إسناد واقعة
معينة كالقوؿ لشخص أنو سارؽ أو مرتش أو أنو كمب أو حمار و ما إلى غير ذلؾ مما يعد سباً أو قدحاً
لو .
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و قد عاقبت محكمة الجنح الكويتية شخصاً ألنو سب عمناً المجني عميو بألفاظ تخدش الشرؼ و االعتبار
حيث قاؿ في حقو بعد تسميتو  ( :نبحت عمينا كبلب  ....و الحكومة ساكتة  ،و كبلب  ......ىـ .....
و ىـ أبناء المتعة و أبناء الزنا المجوس  ) .....مستخدماً في ذلؾ الشبكة المعموماتية ثـ قاـ بنشر ذلؾ
 ،حيث عاقبتو بالحبس سنتيف مع الشغؿ و النفاذ و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة  ،و قد
طعف المتيـ باالستئناؼ في ىذا الحكـ  ،فتـ تعديؿ عقوبة الحبس إلى ثبلثة أشير و أيدت ما عدا ذلؾ

20

يقصد بالقذؼ إسناد الجاني إلى المجني عميو واقعة معينة مف شأنيا لو كانت صادقة أف توجب عقابو أو
احتقاره عند أىؿ وطنو  ،21كالقوؿ عف شخص معيف أنو سرؽ ماؿ شخص آخر أو أنو ارتشى بعمؿ مف
أعماؿ وظيفتو .

22

يتضح مف تعريؼ السب و القذؼ أنيما يتفقاف في أف كبلً منيما اعتداء عمى شرؼ المجني عميو و
اعتباره بإسناد ما يشينو إليو  ،و مف ثـ فيما متفقاف مف حيث الحؽ المعتدى عميو  ،إال أنيما يختمفاف مف
حيث الفعؿ المكوف لمجريمة .

23

و الجدير بالذكر أف جرائـ السب و القذؼ تعد مف الجرائـ التي ليا األثر البالغ سمباً عمى
شخص اإلنساف  ،و ىي األكثر شيوعاً و انتشا اًر خاصة بعد ظيور شبكة االنترنت  ،إذ يساء استخداميا
لمنيؿ مف شرؼ الغير أو كرامتو أو اعتباره أو تعرضو إلى بغض الناس و احتقارىـ بما يتـ إرسالو لممجني
عميو عمى شكؿ " رسالة بيانات " سواء مف خبلؿ موقعو عمى االنترنت  ،أو مف خبلؿ موقع ينشئو باسـ
شخص آخر بغرض حجب ىويتو الحقيقية .

24

و يستوي في التعبير  ،عف السب أو القذؼ  ،أف يكوف بطريؽ الكتابة أو القوؿ أو اإلشارة  ،و يستوي أف
تكوف المغة المستخدمة العربية أو غيرىا  ،كما تشمؿ الكتابة الرموز و الرسوـ و خاصة الرسوـ
الكاريكاتورية .
20

 -راجع لممزيد حيثيات حكـ محكمة جنح الفروانية الكويتية في القضية رقـ  2011/2133جنح  2011/ 41بتاريخ  ، 2011 / 7 / 17و

المؤيد بحكـ محكمة االستئناؼ بتاريخ . 2011 /9 / 5

20

-

 -21بندر محمد الجنبييي  ،ممدوح محمد الجنبييي – جرائـ االنترنت و الحاسب اآللي – دار الفكر الجامعي – اإلسكندرية  – 2006ص . 37

22

 -و ىذا ما عبرت عنو المادة  302مف قانوف العقوبات المصري بقوليا  " :يعد قاذفاً كؿ مف أسند لغيره بواسطة إحدى الطرؽ المبينة بالمادة

23

 -د  .مدحت رمضاف – جرائـ االعتداء عمى األشخاص و االنترنت – دار النيضة العربية – القاىرة  – 2000الطبعة األولى  -ص . 95

 171مف ىذا القانوف أمو اًر لو كانت صادقة ألوجبت عقاب مف أسندت إليو بالعقوبات المقررة لذلؾ قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أىؿ وطنو " ....

24

 -د  .محمود أحمد طو – المواجية التشريعية لجرائـ الكمبيوتر و االنترنت – دار الفكر و القانوف – المنصورة  – 2013الطبعة األولى – ص
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و تجدر اإلشارة إلى أف النشاط اإلجرامي  ،المنصوص عميو في المادة  16مف القانوف العماني و المادة
 20مف القانوف االماراتي و المادة  8مف القانوف القطري  ،يشترط لتحققو عنصر العبلنية  ،حيث
أشارت لذلؾ المادة  20بقوليا  " :يعاقب بالحبس  .....كؿ مف سب الغير أو أسند إليو واقعة مف شأنيا
أف تجعمو محبلً لمعقاب أو االزدراء مف قبؿ اآلخريف  ،و ذلؾ باستخداـ شبكة معموماتية أو وسيمة تقنية
معمومات " ...
و نصت المادة  8عمى أنو  ....... " :أو تعدى عمى الغير بالسب أو القذؼ عف طريؽ الشبكة
المعموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات ".

25

ألف ىذه األنشطة المجرمة تؤثر بشكؿ بالغ عندما تتـ عبلنية  ،و مما ال شؾ فيو أف توجيو عبارات
السب أو القذؼ مف خبلؿ شبكات التواصؿ االجتماعي يعد محققاً ليذا األمر .
الفرع الثاني الركن المعنوي  :جريمة التعدي عمى حرمة الحياة الخاصة أو العائمية لؤلفراد أو سبيـ أو
قذفيـ تعد جريمة عمدية يتخذ ركنيا المعنوي صورة القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ و اإلرادة  ،و مف
ثـ يشترط أف يكوف المتيـ عالماً بأف ما يقوـ بتصويره أو نشره عمى شبكات التواصؿ االجتماعي أو غيرىا
يعد انتياكاً لحياة اآلخريف الخاصة أو العائمية  ،و أف يكوف عالماً بمعنى العبارات أو الكتابات المتضمنة
لجرائـ الذـ أو القدح أو التحقير التي أسندىا إلى المجني عميو  ،و أف ذلؾ قد تـ بشكؿ عمني .
و أف تنصرؼ إرادتو الحرة الواعية إلى تحقيؽ ذلؾ حتى يمكف مساءلتو جزائياً .
 العقوبة المقررة :عاقب المشرع العماني  ،بمقتضى المادة  16مف قانوف مكافحة جرائـ تقنيةالمعمومات  ،عمى األفعاؿ اإلجرامية التي سبؽ تناوليا إذا قاـ بيا الجاني بالسجف مدة ال تقؿ عف سنة
و ال تزيد عمى ثبلث سنوات و بغرامة ال تقؿ عف ألؼ لاير عماني و ال تزيد عمى خمسة آالؼ لاير
عماني أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف .
كما عاقب المشرع القطر عمى ذلؾ بمقتضى المادة  8مف قانوف مكافحة الجرائـ االلكترونية  ،بالحبس
مدة ال تجاوز ثبلث سنوات و بالغرامة التي ال تزيد عمى مائة ألؼ لاير أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف .
25

 -تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف جريمة السب أو القذؼ في التشريع المصري خاضعة ألحكاـ قانوف العقوبات ( المواد 308 - 302

مكرر )  ،سواء تمت بطريؽ النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات أو تمت بطريؽ التميفوف أو بأية وسيمة مف وسائؿ العبلنية المنصوص عمييا
في المادة  171مف ىذا القانوف  .نظ ًار لعدـ وجود تشريع خاص يعالج ىذه المسألة مف خبلؿ استخداـ الشبكة المعموماتية أو وسيمة مف وسائؿ تقنية
المعمومات  ،فبل يزاؿ مشروع القانوف المقدـ في ىذا الشأف لـ يصدر بشكؿ نيائي .
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لكف المشرع االماراتي خالؼ في ذلؾ سابقيو  ،فجعؿ لكؿ صورة تجريمية مف األفعاؿ السابؽ ذكرىا مف
خبلؿ الركف المادي لمجريمة  ،عقوبة مستقمة و ذلؾ بمقتضى المادة  21 ، 20مف قانوف مكافحة جرائـ
تقنية المعمومات .
حيث عاقب عمى األفعاؿ التجريمية المتعمقة بالتعدي عمى حرمة الحياة الخاصة و قياـ الجاني بالتقاط
صور لمغير دوف رضاىـ أو معرفتيـ و نشر ذلؾ مف خبلؿ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات
 ،أو نشر أخبار أو تسجيبلت صوتية أو مرئية متصمة بيا ،أو تعميقات أو بيانات أو معمومات متصمة
بحياة اآلخريف الخاصة  ،و لو كانت صحيحة و حقيقية  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  21مف القانوف المذكور
 ،و التي تنص عمى أف يعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير و الغرامة التي ال تقؿ عف مائة
و خمسيف ألؼ درىـ و ال تجاوز خمسمائة ألؼ درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف .
كما عاقب عمى جريمة السب أو القذؼ لمغير مف خبلؿ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات ،
بمقتضى المادة  20مف القانوف  ،و التي نصت عمى أنو  " :مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ جريمة القذؼ
المقررة في الشريعة اإلسبلمية  ،يعاقب بالحبس و الغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف و خمسيف ألؼ درىـ و
ال تجاوز خمسمائة ألؼ درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف " ...
كما أضاؼ المشرع االماراتي فقرة خاصة لتجريـ السب أو القذؼ في حؽ الموظؼ العاـ أو المكمؼ
بخدمة عامة  ،إذا كاف ذلؾ بمناسبة أو بسبب تأدية عممو  ،فجعؿ ذلؾ ظرفاً مشدداً لمجريمة ،و ذلؾ
بمقتضى المادة  2/20مف القانوف .
المطمب الثاني :المساس بالقيم الدينية أو النظام العام أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السمم االجتماعي
من خالل استخدام الشبكة المعموماتية أو وسائل تقنية المعمومات
جرـ المشرع العماني أي فعؿ مف شأنو المساس بالقيـ الدينية الراسخة لدى طوائؼ الشعب العماني و ذلؾ
باستخداـ االنترنت أو وسائؿ تقنية المعمومات لتحقيؽ ىذا الغرض  .كما جرـ األفعاؿ التي تمس بالنظاـ
العاـ داخؿ الببلد  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  19مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات .
26

26

كما جرـ

 -تجدر اإلشارة إلى أف األفعاؿ التي تؤدي إلى المساس بالقيـ الدينية محؿ التجريـ أو غيرىا مف األفعاؿ المشابية إذا أدت إلى إثارة النعرات

الدينية أو المذىبية أو أثارت شعور الكراىية أو البغضاء بيف سكاف الببلد فإف النص المنطبؽ عمييا ىو ما ورد بالمادة  130مكرر مف قانوف الجزاء
 ،و تكوف عقوبتيا السجف الم ؤقت مدة ال تزيد عمى عشر سنوات  .فالمشرع العماني لـ يوردىا ضمف نصوص قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات
 ،و خبلفاً لذلؾ نجد المشرع االماراتي قد نص عمى ذلؾ صراحة بمقتضى المادة  24مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،و ذلؾ بتجريمو
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ذلؾ المشرع القطري بمقتضى المادة  6مف قانوف مكافحة الجرائـ االلكترونية  ،و التي تنص عمى أنو " :
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنوات و بالغرامة التي ال تزيد عمى خمسمائة ألؼ لاير أو بإحدى
ىاتيف العقوبتيف  ،كؿ مف أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو إحدى وسائؿ
تقنية المعمومات لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سبلمة الدولة أو نظاميا العاـ أو أمنيا الداخمي
أو الخارجي لمخطر  .و يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة و بالغرامة التي ال تزيد عمى مائتيف و خمسيف
ألؼ لاير أو بإحد ى ىاتيف العقوبتيف  ،كؿ مف روج أو بث أو نشر بأي وسيمة تمؾ األخبار غير الصحيحة
بذات القصد " .
و كذلؾ المشرع االماراتي بمقتضى المادة  35 ، 24مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،حيث
تنص المادة  24منو عمى أنو  " :يعاقب بالسجف المؤقت و الغرامة التي ال تقؿ عف خمسمائة ألؼ درىـ
و ال تجاوز مميوف درىـ  ،كؿ مف أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو أشرؼ عميو أو نشر معمومات عمى
شبكة معموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات لمترويج أو التحبيذ ألي برامج أو أفكار مف شأنيا إثارة
الفتنة أو الكراىية أو العنصرية أو الطائفية أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السمـ االجتماعي أو اإلخبلؿ
بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة ".
و تنص المادة  35منو عمى أنو  " :مع عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ المقررة في الشريعة اإلسبلمية  ،يعاقب
بالحبس و الغرامة التي ال تقؿ عف مائتيف و خمسيف ألؼ درىـ و ال تجاوز مميوف درىـ أو بإحدى ىاتيف
العقوبتيف كؿ مف ارتكب عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو وسيمة تقنية معمومات أو عمى موقع الكتروني ،
إحدى الجرائـ التالية :
 – 1اإلساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر اإلسبلمية .
 – 2اإلساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في األدياف األخرى متى كانت ىذه المقدسات و
الشعائر مصونة وفقاً ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية .
 – 3سب أحد األدياف السماوية المعترؼ بيا .
 – 4تحسيف المعاصي أو الحض عمييا أو الترويج ليا .
الترويج أو التحبيذ ألي ب رامج أو أفكار مف شأنيا إثارة الفتنة أو الكراىية أو العنصرية أو الطائفية أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السمـ االجتماعي
 ،عمى النحو المعروض بالمتف .
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و إذا تضمنت الجريمة إساءة لمذات اإلليية أو لذات الرسؿ و األنبياء أو كانت مناىضة لمديف اإلسبلمي
أو جرحاً لؤلسس و المبادئ التي يقوـ عمييا  ،أو ناىض أو جرح ما عمـ مف شعائر و أحكاـ الديف
اإلسبلمي بالضرورة  ،أو ناؿ مف الديف اإلسبلمي  ،أو بشر بغيره أو دعا إلى مذىب أو فكرة تنطوي عمى
شيء مما تقدـ أو حبذ لذلؾ أو روج لو  ،فيعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنوات ".
و مما ال شؾ فيو أف قياـ الجاني بذلؾ يعد استغبلالً سيئاً لحرية التعبير عف الرأي و استخدامو فيما يمس
الثوابت و القيـ الدينية أو النظاـ العاـ لدى المجتمع أو يؤدي إلى إثارة الفتنة أو الكراىية أو العنصرية
المقيتة التي تضر بالوحدة الوطنية و السمـ االجتماعي داخؿ الدولة .
و فيما يمي بيان األركان العامة ليذه الجريمة :
الفرع األول الركن المادي لمجريمة :ىذه الجريمة مف الجرائـ الشكمية التي ال يشترط لممعاقبة عمييا
تحقؽ نتيجة معينة  ،و إنما يكفي لقياميا أف يقوـ الجاني بارتكاب فعؿ مف األفعاؿ المكونة لمنشاط
اإلجرامي  ،27و المتمثؿ في استخدامو لئلنترنت أو شبكات التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ أو تويتر أو
غيرىما  ،أو وسيمة مف وسائؿ تقنية المعمومات كاليواتؼ الذكية في القياـ بأحد األمور التالية :
 - 1إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنو أن يؤدي إلى المساس بالقيم الدينية
الثابتة لدى المجتمع  ،كالتطاوؿ عمى مقاـ الرسؿ و األنبياء  ،أو السخرية مف أداء بعض العبادات
كالصبلة أو الصياـ  ،أو القياـ ببعض الرسوـ الكاريكاتورية التي تسيء لممتدينيف أو ممف يطمؽ لحيتو
مثبلً  ،و غير ذلؾ مف األفعاؿ التي ال حصر ليا و تمس قيماً دينية ثابتة .
و قد كاف المشرع اإلماراتي أكثر وضوحاً  ،في المادة  1/35مف القانوف  ،في تعداده لؤلفعاؿ التي قد
يرتكبيا الشخص و تعتبر مساساً بالقيـ الدينية الراسخة و الثابتة لدى طوائؼ المجتمع  ،و ىي :
 – 1اإلساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر اإلسبلمية .
 – 2اإلساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في األدياف األخرى متى كانت ىذه المقدسات و
الشعائر مصونة وفقاً ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية .

27
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 – 3سب أحد األدياف السماوية المعترؼ بيا كالييودية أو المسيحية مثبلً .
 – 4تحسيف المعاصي أو الحض عمييا أو الترويج ليا .
ثـ شدد في التجريـ و المعاقبة إذا تضمنت الجريمة إساءة لمذات اإلليية أو لذات الرسؿ و األنبياء أو
كانت مناىضة لمديف اإلسبلمي أو جرحاً لؤلسس و المبادئ التي يقوـ عمييا  ،أو ناىض أو جرح ما عمـ
مف شعائر و أحكاـ الديف اإلسبلمي بالضرورة كالصبلة أو الصياـ أو الحج أو الزكاة مثبلً  ،أو ناؿ مف
الديف اإلسبلمي بأي وجو مف الوجوه التي تعد عيباً أو قدحاً فيو  ،أو أف يتضمف الفعؿ تبشي اًر أو دعوة
لغير الديف اإلسبلمي  ،أو دعا إلى مذىب أو فكرة تنطوي عمى شيء مما تقدـ أو حبذ لذلؾ أو روج لو (
ـ . ) 2/35
و ال شؾ أف لمقضاء و ال فقو الجنائييف دور كبير في تحديد و بياف حقيقة األفعاؿ السابؽ ذكرىا  ،و مدى
خضوعيا لمتجريـ و المعاقبة مف خبلؿ القواعد الصحيحة و المعتبرة في ىذا الشأف .
و يمكف القوؿ بأف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي لمقياـ بيذا الفعؿ يحقؽ عنصر العبلنية المؤدي
لعظـ الضرر الحاصؿ مف وراء القياـ بمثؿ ىذه األفعاؿ  ،حيث أنيا تصؿ لعدد كبير مف الجميور
المستخدـ ليذه الشبكات .
و يستوي لتحقؽ ىذا الفعؿ المجرـ أف يكوف في شكؿ تغريدة أو مقاؿ أو رسـ معيف  ،كما أف المسئولية
الجزائية تعد قائمة بمجرد ارتكاب الجاني صورة مف صور ىذا السموؾ دوف اشتراط تحقؽ نتيجة معينة .
 - 2إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنو أن يؤدي إلى المساس بالنظام العام
في الدولة أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السمم االجتماعي من خالل استخدام الشبكة المعموماتية أو
وسائل التواصل االجتماعي  ،أو وسيمة من وسائل تقنية المعمومات .
جرـ المشرع كؿ ما مف شأنو المساس بالنظاـ العاـ داخؿ الدولة  ،و كذلؾ ما يثير الفتنة أو الكراىية أو
العنصرية بيف األفراد  ،و ىو ما يؤدي إلى اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السمـ االجتماعي  ،مف خبلؿ
الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات .
و مدلوؿ النظاـ العاـ الوارد في النصوص الجنائية مدلوؿ غامض لـ يوضحو المشرع تاركاً ذلؾ الجتياد
الفقو و القضاء في ىذا الشأف .
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يمكف القوؿ بأنو مجموعة القواعد التي يقوـ عمييا كياف و أساس المجتمع و التي يترتب عمى تخمفيا
انييار المجتمع  ،و مف أمثمتيا القواعد المتعمقة بحقوؽ و حريات األفراد في المجتمع  ،و كذا القواعد
المتعمقة بالكياف السياسي لمدولة كنظاـ الحكـ و شكمو  ،أو المتعمقة بتكويف السمطات في الدولة و تحديد
اختصاصاتيا  ،أو النظاـ االقتصادي لمدولة و األسس االجتماعية فييا كنظاـ األسرة و نظاـ العمؿ مثبلً
و يرجع الفقو و القضاء عناصر النظاـ العاـ إلى ثبلثة  :األمف العاـ  ،و السكينة العامة  ،و الصحة
العامة .

28

و قد تطورت فكرة النظاـ العاـ و لـ تعد قاصرة عمى الجانب السمبي المتمثؿ في اختفاء اإلخبلؿ بيذه
المفاىيـ السابقة  ،و إنما أصبح منطوياً عمى معنى إنشائي إيجابي يتجاوز النتيجة المباشرة  ،و ليذا لـ
يعد اليدوء العاـ مثبلً يعني اختفاء الضجة و االضطرابات الخارجية و إنما راحة السكاف بمعنى اختفاء
الجانب السمبي لكي يحؿ محمو سياسة عامة لتنظيـ و تحقيؽ االنسجاـ في المجتمع .

29

و بالتالي فإف قياـ الجاني بارتكاب أي نشاط مف شأنو المساس بالنظاـ العاـ  ،أو اإلضرار بالوحدة
الوطنية أو السمـ االجتماعي ،يؤدي إلى المسئولية الجزائية المترتبة عمى ذلؾ  ،و يستوي في نظر
المشرع الجنائي أف يقوـ الجاني بيذه األفعاؿ عف طريؽ إنتاجيا أو نشرىا أو توزيعيا أو شرائيا أو مجرد
حيازتيا  ،أو اإلشراؼ عمى مواقع الكترونية تقوـ بذلؾ  ،أو أف يقوـ الجاني بالترويج أو التحبيذ ألي أفكار
أو برامج عمى شبكات التواصؿ االجتماعي مف شأنيا إثارة الفتنة أو الكراىية أو العنصرية أو الطائفية بيف
أفراد المجتمع .
و تجدر اإلشارة إلى أف ىذه الجريمة تعد متوافرة في حؽ المتيـ بمجرد إتيانو أياً مف صور السموؾ
اإلجرامي دوف توقؼ ذلؾ عمى تحقؽ نتيجة معينة  ،الميـ في نظر المشرع أف ما قاـ بو الجاني يعد
مساساً بالنظاـ العاـ  ،أو إض ار اًر بالوحدة الوطنية بيف أفراد المجتمع أو السمـ االجتماعي .
و تطبيقاً لذلؾ قضت المحكمة االبتدائية بوالية السيب العمانية بمعاقبة المتيـ بمقتضى المادة  19مف
قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،ألنو نشر ما مف شأنو المساس بالنظاـ العاـ باستخداـ الشبكة
المعموماتية و وسائؿ تقنية المعمومات ( جياز أيفوف  ، ) iPhoneحيث قاـ بنشر تغريدة عمى حسابو

28
29
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الشخصي في موقع التواصؿ االجتماعي " التويتر " مضمونيا اإلساءة إلى قبيمتيف مف القبائؿ العمانية ،
مما أثار استياء أبناء القبيمتيف عمى النحو الثابت باألوراؽ .
و بالرغـ مف دفاع المتيـ الذي حاوؿ نفي التيمة و أنو لـ يقصد اإلساءة بؿ كاف قصده اإلشادة بموقؼ
السمطنة مف حقوؽ اإلنساف و ما إلى غير ذلؾ  ،إال أف المحكمة اعتبرت ما قاـ بو المتيـ يعد مساساً
بالنظاـ العاـ داخؿ المجتمع و يكفي لتحققو مجرد إتياف السموؾ المجرد دوف انتظار تحقؽ نتيجة معينة ،
و عاقبتو بمقتضى المادة  19مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بالسجف لمدة شيريف و غرامة ألؼ
ر ياؿ عماني  ،مع إيقاؼ العقوبة الحبسية .
و بالرغـ مف استئناؼ المتيـ لمحكـ إال أف محكمة االستئناؼ قبمتو شكبلً و رفضتو مف الناحية
الموضوعية و أيدت حكـ المحكمة االبتدائية .

30

كما عاقبت محكمة الجنح الكويتية بمحافظة الفروانية متيماً أساء إلى إحدى الطوائؼ الدينية بالببلد  ،و
قاـ بتحقيرىـ و المساس بمذىبيـ مف خبلؿ استخداـ اإلنترنت و تسجيؿ كبلمو و نشره  ،بالحبس سنة مع
الشغؿ و النفاذ و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة  ،ثـ طعف المتيـ باالستئناؼ و تـ تعديؿ
الحبس إلى ثبلثة أشير .

31

الفرع الثاني الركن المعنوي :جريمة المساس بالقيـ الدينية أو النظاـ العاـ أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو
السمـ االجتماعي باستخداـ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات  ،المنصوص عمييا بالمواد
السابؽ ذكرىا  ،جريمة عمدية يتخذ ركنيا المعنوي صورة القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ و اإلرادة .
فيجب أف يكوف الجاني عالماً بأف ما يقوـ بإنتاجو أو نشره أو توزيعو أو شرائو أو مجرد حيازتو  ،مف
خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعية أو غيرىا  ،مف شأنو المساس بالقيـ الدينية أو الخطورة عمى النظاـ
العاـ في الدولة  ،أو مف شأنو أف يثير الفتنة أو الكراىية أو العنصرية بيف األفراد  ،و ىو ما يؤدي إلى
اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السمـ االجتماعي  ،و أف ذلؾ قد تـ بشكؿ عمني ،و أف تنصرؼ إرادتو الحرة
الواعية إلى تحقيؽ ذلؾ دوف ضغط أو إكراه .

30
31
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الفرع الثالث العقوبة المقررة  :قرر المشرع العماني عقوبة السجف و الغرامة أو إحداىما لكؿ مف يرتكب
نشاطاً إجرامياً يؤدي إلى المساس بالقيـ الدينية أو النظاـ العاـ مف خبلؿ استخدامو لمشبكة المعموماتية أو
وسائؿ تقنية المعمومات  ،حيث عاقب عمى ذلؾ بالسجف مدة ال تقؿ عف شير و ال تزيد عمى ثبلث
سنوات و بغرامة ال تقؿ عف ألؼ لاير عماني و ال تزيد عمى ثبلثة أالؼ لاير عماني أو بإحدى ىاتيف
العقوبتيف  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  19مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات .
كما عاقب عمى ذلؾ المشرع القطري بمقتضى المادة  1/6مف قانوف مكافحة الجرائـ االلكترونية  ،بالحبس
مدة ال تجاوز ثبلث سنوات و بالغرامة التي ال تزيد عمى خمسمائة ألؼ لاير أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،
كؿ مف أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية المعمومات  .و
عاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة و بالغرامة التي ال تزيد عمى مائتيف و خمسيف ألؼ لاير أو بإحدى
ىاتيف العقوبتيف  ،كؿ مف روج أو بث أو نشر بأي وسيمة تمؾ األخبار غير الصحيحة بذات القصد  .ـ
 2/6مف القانوف .
أما المشرع االماراتي فقد عاقب عمى إثارة الفتنة أو الكراىية أو العنصرية أو الطائفية أو اإلضرار بالوحدة
الوطنية أو السمـ االجتماعي أو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ مف خبلؿ الشبكة معموماتية أو إحدى وسائؿ تقنية
المعمومات أو الترويج أو التحبيذ ألي برامج أو أفكار مف شأنيا ذلؾ بالسجف المؤقت و الغرامة التي ال
تقؿ عف خمسمائة ألؼ درىـ و ال تجاوز مميوف درىـ بمقتضى المادة  24مف قانوف مكافحة جرائـ تقنية
المعمومات .
أما بالنسبة لجريمة المساس بالقيـ و المقدسات الدينية فقد عاقب عمييا بمقتضى المادة  1/35مف القانوف
بالحبس و الغرام ة التي ال تقؿ عف مائتيف و خمسيف ألؼ درىـ و ال تجاوز مميوف درىـ أو بإحدى ىاتيف
العقوبتيف  .و إذا تضمنت الجريمة إساءة لمذات اإلليية أو لذات الرسؿ و األنبياء أو كانت مناىضة لمديف
اإلسبلمي أو جرحاً لؤلسس و المبادئ التي يقوـ عمييا  ،أو ناىض أو جرح ما عمـ مف شعائر و أحكاـ
الديف اإلسبلمي بالضرورة  ،أو ناؿ مف الديف اإلسبلمي  ،أو بشر بغيره أو دعا إلى مذىب أو فكرة
تنطوي عمى شيء مما تقدـ أو حبذ لذلؾ أو روج لو  ،فيعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنوات  ".ـ
 2/35مف القانوف .
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العقاب عمى الشروع  :عاقب المشرع العماني عمى مجرد الشروع في ارتكاب أي جريمة مف الجرائـ
المنصوص عمييا في قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،و مف بينيا ـ  ، 16ـ  ، 19بنصؼ الحد
األقصى لمعقوبة المقررة قانوناً لمجريمة المرتكبة  ،طبقاً لنص المادة  30مف ىذا القانوف و التي تنص
عمى أنو  " :يعاقب بنصؼ الحد األعمى لمعقوبة المقررة قانوناً لمجريمة عمى الشروع في ارتكاب إحدى
الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف "
و في إطار المادة  86مف قانوف الجزاء قضت المحكمة العميا العمانية بأنو  ..... " :استقر الفقو و
القضاء عمى أف الشروع ىو البدء في تنفيذ فعؿ بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقؼ أو خاب أثره
ألسباب ال دخؿ إلرادة الفاعؿ فييا " ....
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و يتفؽ المشرع القطري مع نظيره العماني في العقاب عمى الشروع بالنسبة لمجرائـ الواردة في القانوف
بالحبس مدة ال تجاوز نصؼ الحد األقصى لمعقوبة المقررة لمجريمة التامة و ذلؾ طبقاً لممادة  50مف
قانوف مكافحة الجرائـ االلكترونية .
و يختمؼ المشرع اإلماراتي عف سابقيو في صياغتو و تصديو لمعقاب عمى الشروع في الجرائـ الواردة في
قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،حيث نص في المادة  40منو عمى أنو :
" يعاقب عمى الشروع في الجنح المنصوص عمييا في ىذا المرسوـ بقانوف بنصؼ العقوبة المقررة لمجريمة
التامة " .أما بالنسبة لمجنايات الواردة في ىذا القانوف فمـ يتحدث عنيا صراحة ،تاركاً ذلؾ لمقواعد العامة
في قانوف العقوبات.
العقاب عمى التحريض أو المساعدة أو االتفاق  :يعاقب مف قاـ بتحريض الغير عمى ارتكاب الجرائـ
المشار إلييا في قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،أو مف ساعد الغير  ،أو اتفؽ معو عمى ارتكابيا
بذات العقوبة المقررة لمفاعؿ األصمي  .فإذا لـ تتحقؽ النتيجة يعاقب بنصؼ الحد األقصى لمعقوبة المقررة
قانوناً لمجريمة ( ـ  31مف القانوف العماني )  .أما المشرع القطري فقد عاقب عمى االشتراؾ بطريؽ
االتفاؽ أو التحريض أو المساعدة بذات العقوبة المقررة لمفاعؿ األصمي  ،سواء كاف الفعؿ يشكؿ جناية أو
جنحة  ( .ـ  49مف القانوف )

32
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عميا جزائي – جمسة  – 2005/11/22س  – 5ص . 352
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العقوبات التبعية  :باإلضافة إلى العقوبات األصمية المقررة لمجرائـ المنصوص عمييا في قانوف مكافحة
جرائـ تقنية المعمومات  ،السجف و الغرامة  ،نص المشرع العماني عمى عقوبات أخرى تبعية تضاؼ
لمعقوبة األصمية  ،و ذلؾ بمقتضى المادة  32مف القانوف  ،و التي نصت عمى أنو :
" دوف إخبلؿ بحقوؽ الغير حسني النية  ،عمى المحكمة المختصة الحكـ في جميع األحواؿ باآلتي :
أ – مصادرة جميع األجيزة و األدوات و البرامج و غيرىا مف األشياء التي استعممت في ارتكاب جريمة
تقنية المعمومات و كذلؾ األمواؿ المتحصمة منيا .
ب – غمؽ الموقع اإللكتروني و المحؿ الذي ارتكبت فيو جريمة تقنية المعمومات أو الشروع فييا إذا كانت
الجريمة قد ارتكبت بعمـ مالكو و عدـ اعتراضو  ،و يكوف الغمؽ دائماً  ،أو مؤقتاً المدة التي تقدرىا
المحكمة في ضوء ظروؼ و مبلبسات الجريمة .
ج – طرد األجنبي المحكوـ عميو بعقوبة إرىابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة " .
كما نص المشرع القطري عمى عقوبات تبعية تتمثؿ في إبعاد غير القطري  ،و المصادرة  ،و إغبلؽ
المحؿ  ،و حجب الموقع االلكتروني  ،و ذلؾ بمقتضى المواد التالية :
حيث تنص المادة  52مف القانوف عمى أنو  " :يجوز لممحكمة في حالة اإلدانة بإحدى الجرائـ المنصوص
عمييا في ىذا القانوف  ،أف تحكـ  ،باإلضافة إلى العقوبة المقررة  ،بإبعاد مرتكب الجريمة غير القطري
مف الدولة " .
و تنص المادة  53مف القانوف  ،عمى أنو  " :مع عدـ اإلخبلؿ بحقوؽ الغير حسف النية  ،يحكـ في
جميع األحواؿ  ،فضبلً عف العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف  ،بمصادرة األجيزة أو البرامج أو
الوسائؿ المستخدمة في ارتكاب أي مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف أو األمواؿ المتحصمة
منيا  ،كما يحكـ بإغبلؽ المحؿ أو حجب الموقع اإللكتروني الذي ارتكبت فيو أو بواسطتو تمؾ الجرائـ ،
بحسب األحواؿ " .
أما المشرع اإلماراتي فقد أضاؼ لعقوبة المصادرة و إغبلؽ المحؿ أو الموقع كمياً أو جزئياً لممدة التي
تقدرىا المحكمة ـ  ، 41و اإلبعاد لؤلجنبي الواردة بالمادة  ، 42فقد تضمف القانوف النص عمى بعض
التدابير االحت ارزية بمقتضى المادة  43مف القانوف و ىي  :جواز أف تأمر المحكمة وضع المحكوـ عميو
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تحت اإلشراؼ أو المراقبة أو حرمانو مف استخداـ أي شبكة معموماتية  ،أو نظاـ المعمومات اإللكتروني
أو أي وسيمة تقنية معمومات أخرى  ،أو وضعو في مأوى عبلجي أو مركز تأىيؿ لممدة التي تراىا
المحكمة مناسبة .
الخاتمة:
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات  ،نوجزىا فيما يمي :
أوالً نتائج البحث :
 حرية الرأي والتعبير عنو مبدأ دستوري و تقنيف تشريعي  ،تحرص عمى إق ارره الدوؿ المتمدينة منذ زمفبعيد  ،و قد أقرتو المعاىدات و االتفاقيات الدولية الصادرة عف األمـ المتحدة و منيا اإلعبلف العالمي
لحقوؽ اإلنساف الصادر عاـ  ، 1948و العيد الدولي لمحقوؽ المدنية و السياسية الصادر عاـ
 ، 1966و النافذ في . 1976
 أىمية و تأثير وسائؿ التواصؿ االجتماعي كالفيس بوؾ و تويتر و غيرىـ أصبح ظاى اًر في مجاالتعديدة  ،أىميا عمى اإلطبلؽ مجاؿ حرية الرأي و التعبير عنو و تأثير ذلؾ اجتماعياً و سياسياً و
اقتصادياً  .و يعد التطور الحاصؿ في وسائؿ تقنية المعمومات كاليواتؼ الذكية أحد أبرز أسباب ذلؾ
حيث يمكف لمفرد التعبير عف رأيو و نشره مف خبلؿ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات ،
بؿ أصبحت ىذه المواقع اإللكترونية منصات لمتعبير عف الرأي و نشر المقاالت و الصور و
الفيديوىات  ،و التواصؿ مع اآلخريف في كؿ أنحاء العالـ في دقائؽ معدودة .
 حرص المشرع  ،في كؿ مف سمطنة عماف و دولة الكويت و دولة قطر و دولة اإلمارات العربيةالمتحدة  ،عمى تجريـ اآلراء التي تؤدي إلى الفتنة بيف أفراد المجتمع أو التي تمس القيـ الدينية أو
النظاـ العاـ في الدولة  ،كما جرـ استخداـ الشبكة المعموماتية أو وسائؿ تقنية المعمومات في االعتداء
عمى حياة اآلخريف الخاصة أو العائمية  ،أو التعدي عمييـ بالسب أو القذؼ مف خبلؿ قانوف مكافحة
جرائـ تقنية المعمومات  ،و اعتبر ذلؾ إساءة الستخداـ الحؽ في التعبير عف الرأي يستوجب
المسؤولية و العقاب .
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 عدـ وجود قانوف مصري لمكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،و ال زاؿ المشروع المقدـ في ىذا الصددلـ تتـ الموافقة عميو  ،و بالتالي فإف نصوص قانوف العقوبات ىي التي تطبؽ في ىذه الحالة  ،و ىو
ما يمثؿ فراغ تشريعي .
 -عاقب المشرع الجنائي  ،في التشريعات محؿ دراستنا ،

عمى إساءة استخداـ وسائؿ التواصؿ

االجتماعي أو تقنية المعمومات بعقوبات رادعة تمثمت في السجف و الغرامة  ،و المصادرة  ،و حجب
المواقع اإللكترونية وغمؽ المحؿ إذا كاف صاحبو عمى عمـ بذلؾ .
كما عاقب عمى الشروع في ارتكاب فعؿ مف األفعاؿ المجرمة بنصؼ الحد األقصى لمعقوبة المقررة
لمجريمة التامة  ،و بذات العقوبة المقررة لمجريمة التامة عمى حسب األحواؿ .
 يعاقب المحرض أو مف يشترؾ بالمساعدة أو االتفاؽ مع الفاعؿ عمى ارتكاب جريمة مف الجرائـالواردة بقانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات بذات العقوبة األصمية المقررة لمفاعؿ  ،فإذا لـ تتحقؽ
النتيجة يعاقب بنصؼ الحد األقصى لمعقوبة المقررة لمجريمة التامة  .و ىذا المسمؾ يدؿ عمى حسف
السياسة الجنائية لممشرع في مكافحة ىذه الجرائـ .
ثانياً أىم التوصيات :
 أوصي المشرع المصري بضرورة اإلسراع في إصدار قانوف مكافحة جرائـ تقنية المعمومات  ،و الذيال زاؿ مشروعاً مقدماً لمموافقة عميو حتى اآلف  ،حتى يتـ سد الفراغ التشريعي في ىذا المجاؿ .
 العمؿ عمى زيادة الوعي القانوني لدى طوائؼ الناس  ،خاصة المستخدميف لمشبكة المعموماتية أووسائؿ تقنية المعمومات  ،بخطورة إساءة استخداـ تمؾ الوسائؿ عمى سبلمة المجتمع و أفراده  ،و
العقوبات التي تطاليـ حاؿ قياميـ بذلؾ  ،أو مساعدة مف يقوـ بذلؾ .
 عقد دورات تدريبية لممشتغميف بالقضاء و االدعاء العاـ يكوف اليدؼ منيا التعريؼ بحرية الرأي والتعبير عنو  ،و الفرؽ بينو و بيف إثارة الفتنة أو المساس بالقيـ الدينية أو النظاـ العاـ  ،ألف غموض
ىذه المفاىيـ قد يؤثر في األحكاـ الصادرة بيذا الخصوص .
 عقد الندوات و المؤتمرات بشكؿ مستمر لمتوعية بأىمية و تأثير استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي،و استغبلليا فيما يفيد و ينفع المجتمع و الناس .
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 دراسة حالة جامعتي:أثر إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة عمى القدرة التنافسية
صحار ونزوى
L'impact de la gestion de qualité totale dans les universités privées d'Oman
sur la compétitivité : étude de cas des universités Sohar et Nizwa
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الممخص
)في الجامعتين-توصل الباحثان من خالل الدراسة أو استبيانة مستجوبة لمجتمع يضم ضالعين في مجال التعميم العالي العماني (أكاديميين واداريين
: إلى النتائج التالية، فردا220 من
 وااللتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة يؤثر.يتم فعميا االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعتي صحار ونزوى
 وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور فيما يتعمق بقدرة اتخاذ الق اررات عمى أساس.إيجابا في تحقيق القدرة التنافسية
 سنة فيما يتعمق بتحقيق40  سنة إلى اقل من30  وفروق تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية من. والشمولية في تنفيذ إدارة الجودة،الحقائق
 واجماال فقد توصل الباحثان لوجود عالقة قوية بين االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة وتحقيق القدرة.القدرة التنافسية بالجامعات العمانية الخاصة
.التنافسية أثر ذلك إيجابا عمى جودة األداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات
. الالمركزية، القدرة التنافسية، الجامعات الخاصة، الجودة الشاممة:الكممات المفتاحية
Abstrac
On a trouvé des résultats basés sur un questionnaire de 220 individus du monde universitaire privés Omanaises qui peuvent
être synthétisé dans les points suivants : La mise en œuvre de TQM (Total Quality Mesurment) est effectivement mise en
œuvre dans les universités Sohar et Nizwa. La tendance vers l'application de la gestion de la qualité totale dans les universités
privées omanaises a une incidence positive sur la compétitivité. Il existe des différences statistiquement significatives en
raison de la variable genre en faveur des hommes en ce qui concerne la capacité à prendre des décisions sur la base des faits
et de l'exhaustivité dans la mise en œuvre de la gestion de la qualité. Et les différences dues à l'âge pour le groupe de
l’intervalle entre 30 ans à moins de 40 ans sont en termes de compétitivité dans les universités privées omanaises.
Globalement on a trouvé une relation forte entre l'engagement envers la mise en œuvre de TQM et la réalisation de la
compétitivité, ce qui a eu un impact positif sur la qualité de la performance, la qualité de la production et la qualité des
services.
Mots clés : Qualité Totale, Universités Privées, Compétitivité, Décentralisation.
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مقدمة:
أنشأت سمطنة عمان و ازرة التعميم العالي في العام  1994بمرسوم سمطاني رقم  1994/2ينص في
مادتو الرابعة عمى إنشاء و ازرة لمتعميم العالي ،وحرصا من حكومة سمطنة عمان عمى مواكبة االتجاىات

الحديثة في شتى مجاالت التعميم عممت عمى إنشاء مجمس االعتماد العماني في عام  ،2001ثم تمى
ذلك تأسيس الييئة العمانية لالعتماد األكاديمي في عام  2010التي حمت مكان مجمس االعتماد ،وتمى

ذلك إنشاء مجمس التعميم في عام  2012الذي أسندت إليو ميمة النيوض بالتعميم بمختمف أنواعو،
ومراحمو ،ومخرجاتو ،والعمل عمى ضمان جودتو ،وذلك بما يتفق والسياسة العامة لمدولة ،وخطط التنمية،
وحاجات سوق العمل ،ولمتوضيح ىنا فان الجيات الحكومية الثالث :و ازرة التعميم العالي ومجمس التعميم
والييئة العمانية لالعتماد األكاديمي تشترك جميعا في عممية االرتقاء بجودة التعميم العالي كل وفق

اختصاصاتو.1

من جانب آخر تزايدت أعداد الطمبة من خريجي الدبموم العام عما كانت عميو قبل ( )10سنوات،

كما كان لتزايد أعداد السكان من مواطنين ووافدين دوره الكبير في نمو الحاجة لمتعميم العالي بمختمف
تخصصاتو ومراحمو ،ونتيجة ليذا التسارع المتزايد نحو التعميم العالي ،أصبحت الجامعات العمانية

الخاصة بديال أصيال عن التعميم العالي في الخارج ،وتزايدت أعداد مؤسسات التعميم العالي بسمطنة
عمان وتنوعت برامجيا كما وكيفا استجابة لمنمو المضطرد في مناحي الحياة المختمفة ،االجتماعية منيا

واالقتصادية والديموغرافية ،وازداد مع ىذا النمو عدد شركات القطاع الخاص (إنتاج وتصنيع وخدمات)

فيما اخذ التخطيط االستراتيجي البعيد المدى لالستثمار في رأس المال البشري الذي تبنتو الحكومة يؤتي

ثماره عمى ارض الواقع.
وفي ظل ىذا التوسع المتسارع نحو التعميم العالي ،وزيادة اإلقبال عميو ،وحاجة المجتمع إلى

تخصصاتو وبرامجو ،وفي ظل الموازنات المالية الحكومية الضخمة لدعم قطاع التعميم ،اصبح من

الضرورة بمكان التزام مؤسسات التعميم العالي بسمطنة عمان بتطبيق مفيوم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة

لتحقيق جودة األداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات  ،وسد أوجو الخمل أو القصور ،واعتماد معايير
الجودة التي تم إقرارىا من قبل الييئة العمانية لالعتماد االكاديمي وو ازرة التعميم العالي ،والتكيف مع

المتغيرات المحيطة بيذه المؤسسات التعميمية ،ومواكبة التطورات العممية والمعرفية ومقابمة احتياجات

السوق المحمى واإلقميمي من الكفاءات والتخصصات المختمفة ،ومن ثم تحقيق القدرة التنافسية.
1

صالحة عٌسان فً تحلٌل احصائً متكامل .حٌث قدمت ظم إدارة الجودة فً جامعة السلطان قابوس .قدمت الكاتبة من خالل هذا المرجع دور
المشرف التربوي ومعٌقات أدائه من وجهة نظر المشرفٌن أنفسهم فً ضوء بعض المتغٌرات فً سلطنة عمان .تطرقت الكاتبة بالخصوص إلى
تقٌٌم أثر التدرٌس باستخدام نموذجً التدرٌب على االستقصاء والمعرفة السابقة والمكتسبة فً تحصٌل طلبة المرحلة األساسٌة فً مبحث التربٌة
اإلسالمٌة.
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اإلشكالية:
نظ اًر لضرورة تطوير وتحديث مؤسسات التعميم العالي بسمطنة عمان ،وضرورة مالئمة مخرجاتيا

مع متطمبات سوق العمل ،وحاجات المجتمع ،فقد أصبح من األىمية بمكان العمل عمى مبدأ التقويم

الشامل لعناصر النظام التعميمي واإلداري في جامعاتنا ،لموصول ببرامج التعميم العالي لممستوى المأمول،
واعتماد مفيوم إدارة الجودة الشاممة سبيال مضمونا لتحقيق األىداف المنشودة من جية ،وتحقق االستثمار

الجيد لإلنفاق عمى التعميم العالي من جية أخرى ،األمر الذي يمبي حاجات السوق المحمي واإلقميمي،
فتزايد الضغوطات المحمية واإلقميمية بتوفير مخرجات تعميمية ذات جودة عالية تتناسب مع حاجات

المجتمع وسوق العمل يعتبر العامل الرئيس لذي يدفع باتجاه تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات

العمانية الخاصة لتحقيق القدرة التنافسية ،كما يعتبر مخرجا وحال حاسما لتجاوز التراكمات السمبية

لإلدارات التقميدية .اعتمادا عمى مرجع عيسان  ،2006فإن المشكالت عددىا .7

لذا يركز البحث عمى دراسة مدى التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة

وأثر ذلك عمى تحقيق القدرة التنافسية ،كما يركز عمى معرفة أوجو الخمل أو التميز في أداء ىذه
الجامعات ،من خالل دراسة استراتيجيات وآليات عمل ىذه الجامعات ،ومن خالل مجموعة من األدوات،

والمؤشرات المعيارية التي تحدد مدى كفاءة ىذه الجامعات ،وكفاءة كوادرىا التعميمية ،وسعييا نحو رفع

جودة مخرجاتيا في سوق المنافسة الواسع محميا واقميميا ودوليا.
ونظ ار لتشابو مكونات معظم الجامعات العمانية الخاصة ،فان ىذه الورقة تركز عمى جامعتي
صحار ونزوى كمحور لمدراسة ،فقد اختار الباحثان كل من جامعة صحار بمحافظة الباطنة شمال،
وجامعة نزوى بمحافظة الداخمية لموضوع دراستو ،لمكانة ىاتين الجامعتين المحمية واإلقميمية بين بقية

الجامعات العمانية الخاصة ،ولما ليما من ثقل أكاديمي واداري وبحثي ،ولكونيما تمثالن أقدم جامعتين
خاصتين ،وتقعان في منطقتين جغرافيتين متباعدتين.

وفي ضوء ما تقدم تسعى الورقة لإلجابة عمى السؤال الرئيس االتي:
ما واقع تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة؟ وما مدى تأثيرىا عمى القدرة التنافسية
ليذه الجامعات؟
ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
.1

ما مدى التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة؟
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.2

ىل يؤثر التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة إيجابا عمى تحقيق القدرة

.3

ىل يوجد دور لو ازرة التعميم العالي بسمطنة عمان يعدل العالقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة

التنافسية لمجامعة .؟

الشاممة والقدرة التنافسية لمجامعات العمانية الخاصة؟

اإلطار النظري لمدراسة
أوال :مفيوم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة
يعد مفيوم إدارة الجودة الشاممة

(Quality Management

 )Totalمن المفاىيم اإلدارية الحديثة التي

حظيت باىتمام عالمي بالغ منذ نشأتيا األولى عمى يد مجموعة من الرواد األوائل مثل سيورات ،إدوارد

ديمنج وكروسبي وجوران.

وأصبح مصطمح إدارة الجودة الشاممة من أكثر المصطمحات الشائعة في األدبيات اإلدارية والتربوية
المعاصرة ،وبات يسيطر عمى فكر وسموك اإلدارات عمى مختمف مستوياتيا التنظيمية ،ويحكم ق اررات

اإلدارة في كل المجاالت ،لذا تسعى معظم المنظمات والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية إلى االرتقاء بمستوى

الخدمة أو المنتج ،بيدف تحقيق رضا العمالء ،وزيادة القدرة التنافسية ،والمحافظة عمى الحصة السوقية

محميا ودوليا.2

وتمقى إدارة الجودة الشاممة في وقتنا الحاضر قبوال متزايدا في مؤسسات التعميم العالي في الوطن العربي،

ألنيا تشجع عمى التنافس اإليجابي في استقطاب وجذب الطمبة ،وأولياء األمور (الزبائن أو المستفيدون
األساسيين) إضافة إلى ذوي االىتمام الخارجي (أرباب العمل والتوظيف ،والحكومة ،ومقيمي الجودة
والسمطات الممثمة ليا) فيم ينظرون في المقام األول لوجود أساليب مؤسسية مستدامة ،ومنظمة لمجودة

عمى الواقع ،وليس لمبادرات مؤقتو خاصة بموضوع بعينو ،أو بق اررات تصحيحية تتخذ لتصويب األخطاء
التي حدثت ،فالطمبة يبحثون عمن يؤكد ليم أن ما يدرسونو في ىذه المؤسسات التعميمية سيمبي حاجاتيم

عالميا ويعترف بيا من قبل
وحاجات سوق العمل ،وأن شيادات التخرج التي سيحصمون عمييا سوف تقدر
ً
اآلخرين.
فإدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي ىي نظام متكامل ،يتم من خاللو تفاعل المدخالت المتمثمة

في األنظمة ،والمناىج ،وأعضاء ىيئة التدريس ،والمباني ،والطمبة ،مع العممية التعميمية التي بدورىا تحول

2

نواف العتٌبً فً دراسة متكاملة كان قد أجراها على جامعة الكوٌت وقد قدم تحلٌال دثٌها ألعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة .لقد قدم نواف من
خالل رسالة الدكتوراه نموذجا مفصال متكامل لكٌفٌة تسٌٌر وإدارة الجامعة العمومٌة
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ىذه المدخالت إلى مجموعة من المخرجات التي ىي الناتج النيائي لمعممية التعميمية وىي الخريجين

والبحوث والخدمات

وعرفيا بدح بأنيا “استراتيجية إدارية ترتكز عمى مجموعة من القيم وتستمد حركتيا من المعمومات التي
نتمكن في إطارىا من استثمار وتوظيف المواىب والقدرات الفكرية لمعاممين في مختمف مراحل التنظيم من

تخطيط وتنفيذ وم تابعو وفق نظم محددة وموثقة تقود إلى تحقيق رسالة المؤسسة في بناء اإلنسان من

خالل االلتزام طويل المدى ووحدة اليدف والعمل الجماعي بمشاركة جميع أفراد المؤسسة.3

وتعرف إدارة الجودة الشاممة بأنيا أنشطة منسقة لتوجيو المنظمة نحو الجودة عمى ثالث مرتكزات مجتمعة

ىي اإلدارة والتقنية واإلحصاء فالطريقة الناجحة في تحقيق الجودة تجمع بين اإلدارة واإلحصاء والتقنية

4

(القزاز وآخرون).
وقد أوردت ىيام النشاش في معرض حديثيا عن المفيوم الواسع إلدارة الجودة الشاممة بأنيا ىي
المظمة الرئيسية والشاممة التي تنطوي عمى مفاىيم البنية التحتية ،واألبعاد المختمفة والمكونات الرئيسية

لمنيج إداري تطبيقي شامل ،يمس العمميات والوظائف اإلدارية واالست ارتيجيات وخطط العمل المختمفة
لممؤسسة سواء كانت اقتصادية أو خدماتية أو تعميمية.

5

وأورد عطية في معرض تعريفو إلدارة الجودة الشاممة ،في إطار المؤسسات االقتصادية أنيا :فمسفة
إدارية حديثة ،ذات نيج ونظام إداري شامل يقوم عمى إحداث تغيرات إجابيو جذرية داخل المؤسسة،

وتشمل ىذه التغيرات الفكر والسموك والقيم ،والمعتقدات التنظيمية والمفاىيم اإلدارية ،واجراءات العمل من
اجل تحسين وتطوير المؤسسة نحو اعمى وأفضل جودة ،وأورد أيضا :إن إدارة الجودة الشاممة ىي طريقة

إلدارة المؤسسة ،تيدف إلى التعاون والمشاركة الفعالة من كل فرد داخل المؤسسة ،من اجل تحسين المنتج

3

أحمد بدح فً تعرٌفه للجودة فً العلٌم العالً سنة  ،3002و من خالل رسالة دكتوراه فً العلوم اإلدارٌة قد انكب على تقدٌم الحلول العلمٌة التً
تساهم فً خروج الجامعات األردنٌة من بعض اإلشكالٌات و أهمها ضعف التسٌٌر و االضطراب أحٌانا .هذا المرجع موجود فقط فً الجامعات
األردنٌة وغٌر منشور.
4
إبراهٌم القزاز واخرٌن فً بخث معمق خول دراسة الجودة فً التعلٌم العالً .وٌتصدى الجزء االبحث إلى طرٌقة ستة سٌغما فً إدارة الجودة
باعتبارها من أكثر الطرق التً ٌتركز علٌها االهتمام منذ أكثر من عقد فً الدول الصناعٌة والتً حققت نجاحا ً كبٌراً فً التطبٌق تعود خلفٌة ستة
سٌغما إلى التنافس فً الجودة بٌن الٌابان والوالٌات المتحدة حٌث أخت السلع الٌابانٌة تنافس مثٌالتها األمرٌكٌة داخل السوق األمرٌكٌة نفسها هذا
الوضع دفع قادة الصناعة فً منتصف السبعٌنٌات من القرن الماضً إلى اللجوء إلى رواد الجودة فً الوالٌات المتحدة.
5
هٌام النشاش فً تطوير أنموذج لضمان الجودة في الجامعات األردنية في ضوء الواقع والنماذج العالمية .ىذه الدراسة تحاكي النماذج الحديث في
تقييم الجودة الشامة داخل الحرم الجامعي .من خالل عينة من الجامعات العمانية استطاعت ىيام النشاش تقديم مخرج بسيطا يقدم لممدير المشرف
عمى الحرم الجامعي ومن خاللو يدير المؤسسة باقتدار.
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والخدمة ،حتى يتحقق رضا العمالء والمستفيدين من ىذا المنتج أو الخدمة ،وتتحقق كذلك أىداف

المؤسسة بما يتفق مع متطمبات الجميع.6

تعد الجودة ظاىرة متصمة في المؤسسات التعميمية ،رغم تفاوت مستوى األخذ بيا في مؤسسة دون

أخرى  ،وسواء استخدمت المؤسسة التعميمية مبادئ إدارة الجودة الشاممة أو انتيجت اتجاىات أخرى ،فالبد

أن يكون ىناك ربط بين مبادئ إدارة الجودة الشاممة من جية ،والثقافة التنظيمية بالمؤسسة من جية
أخرى .وال يمكن ليذه الصمة أن تتم وتترسخ بنجاح وفاعمية إال بقيادة الجودة الشاممة لدى قائد المؤسسة،

ومدى التزامو بيا ،فاذا أريد إلدارة الجودة الشاممة أن تمقى النجاح في نطاق الحرم الجامعي ،يتعين عمى

رؤساء الجامعات أن يعمموا عمى إعداد عممية تنفيذىا إعدادا متقنا ،وبارعا ومالئما لمبيئة األكاديمية،

وليس مجرد تطبيقيا اصطالحيا.7

وتمثل معرفة مبادئ إدارة الجودة الشاممة وفيميا الخطوة األىم نحو تحقيق الجودة الشاممة في أية

مؤسسة كانت والتزام المؤسسة بيذه المبادئ يؤدي بال شك إلى تحقيق مستوى مشرف من الجودة والتميز،
وقد تعددت آراء الباحثين وتباينت في تحديد ىذه مبادئ إدارة الجودة الشاممة إال أن ىناك اتفاقا عاما حول
أىميا ،والتي البد من األخذ بيا وتبنييا عند تطبيق إدارة الجودة الشاممة ،واستنادا إلى ما أوردناه من

تعريفات متعددة إلدارة الجودة الشامة ومن خالل االطالع عمى األدبيات فانو يمكننا اآلن أن نورد اىم

المبادئ التي ترتكز عمييا فمسفة إدارة الجودة الشاممة.8
المبدأ األول :التركيز عمى العميل
المبدأ الثاني :التزام القيادة العميا بالجودة
المبدأ الثالث :مشاركة وتمكين العاممين
المبدأ الرابع :اتخاذ الق اررات عمى أساس الحقائق
6

محسن عطٌة فً تقٌٌمهالجودة الشاملة والمنهج .تكون مجتمع الدراسة وعٌنتها من جمٌع كتب الثقافة اإلسالمٌة للمرحلة الثانوٌة بمستوٌاته الثالثة
للصفوف األول والثانً الثانوي الشامل .استخدمت الدراسة قائمة تحلٌل اشتملت على سبعة مجاالت و 94فقرة تم التحقق من صدقها وثباتها
بالطرق المعهودة.
7
أحمد بدح فً تقدٌمه مقترحا للتطوٌر اإلداري وإمكانٌة تطبٌقه فً الجامعات األردنٌة العامة .هً رسالة دكتوراه تقدم مخطط ألعداد القٌادات
االدارٌة التربوٌة .تهدف الدراسة الى القاء الضوء على حاجة نظم التعلٌم فً البالد العربٌة الى مخطط لتطوٌر اعداد رجال االدارة المدرسٌة .كما
تبرز الدراسة اهمٌة وفائدة مراجعة المفاهٌم واالفكار والخبرات فً هذا المجال والتً ٌعمل بها فً البلدان المتقدمة مثل مفهوم االبعاد الثالثة
ومفهوم المهارات الثالثة ثم مفهوم الكفاءة.
8
محمد الترتوري فً إدارة الجودة الشاملة؛ رافدة الحرٌري و حمد طعمٌة .هدف هذا البحث إلى تسلٌط الضوء على تنافسٌة الجامعات من
خالل مؤشر التصنٌفات العالمٌة لها وإمكانٌة تحسٌنها بانتهاج مدخل إدارة الجودة الشاملة ،الذي ٌعد من أبرز التوجهات االدارٌة التً اخذت به
مختلف الجامعات خصوصا الرائدة منها ضمن هذه التصنٌفات ،وقد تم تسلٌط الضوء على الجامعات االردنٌة من خالل عرض مؤشرات الجودة
فٌها ،وكذا مركزها التنافسً من خالل كل من تصنٌف شانغهاي والتاٌمز والوٌبومتركس ،باالعتماد على المسح المكتبً لمختلف االدبٌات المتاحة
عن الموضوع واالحصائٌات المتوفرة ،إضافة إلى نتائج التصنٌفات الثالث المعتمدة.
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المبدأ الخامس :التحسين المستمر
المبدأ السادس :االستقاللية
المبدأ السابع :الشمولية
المبدأ الثامن :ثقافة الجودة الشاممة
إن التأسيس لنشر ثقافة الجودة والعمل عمى تعزيز فيميا لدى العاممين يسبق تطبيق مبادئ الجودة

الشاممة في المؤسسة المعنية ،لذا فان الجودة الشاممة تتطمب تغيي ار ثقافيا ،وفيما دقيقا ،واستيعابا لمبادئيا
ومفاىيميا ،وف وائد تطبيقيا ،والبد لنا ونحن بصدد تطبيق الجودة الشاممة إن نييئ العاممين أوال لتقبل
مبادئ الجودة ،والعمل بيا ،إذ ال يمكننا إطالقا تطبيق مفاىيم ومبادئ الجودة الشاممة في بيئة عدائية

مقاومة لمتغيير (الحاتمي.)2013 ،

الشكل رقم ( )1مبادئ إدارة الجودة الشاممة

من تصميم الباحثان
ثانيا :التعميم العالي في سمطنة عمان
بدأت خطى التعميم األولى بعد  1970نحو مستقبل مشرق ،ينعم فيو المواطن العماني بنور العمم
والمعرفة ،بعد سنوات طويمة من الظالم.
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المرحمة األولى (إنشاء الكميات المتوسطة لممعممين والمعممات )1984
في العام األكاديمي  1985/84بدئت حقبة جديدة في مسار التعميم بالسمطنة ،وذلك بإنشاء الكميات
المتوسطة لممعممين .وقد بدا نظام الكميات المتوسطة بكميتين ثم ارتفع العدد إلى ثمان كميات ،وبمغ عدد
خريجي ىذه الكميات منذ أن تم إنشائيا عام  1984وحتى العام األكاديمي  )6207( 1994/93معمما
ومعممة ،وحدث تطور ميم في العام  1995حيث تم تحويل ىذه الكميات المتوسطة إلى ست كميات

جامعية ،في كل من نزوى وصحار ،وصاللة ،وصور ،والرستاق ،وعبري ،وقد أنيط باإلشراف عمييا إلى

و ازرة التعميم العالي.

المرحمة الثانية (إنشاء جامعة السمطان قابوس )1986
جامعة السمطان قابوس عام  1986كانت أول جامعة عمانية تحت إشراف و ازرة التربية والتعميم
والشباب .بدأت الجامعة بخمس كميات ىي :الطب واليندسة والزراعة والعموم والتربية والدراسات

اإلسالمية ،باإلضافة إلى مركز الحاسب األلي ،ومركز المغات ،والمستشفى التعميمي ،والمكتبة .وقد
توسعت الجامعة منذ إنشائيا فازدادت مساحات الحرم الجامعي وازدادت الطاقة االستيعابية أضعاف ما

كانت عمية ،وتم إضافة كمية اآلداب عام  ،1987وكمية التجارة واالقتصاد عام  ،1993كما تم إلحاق

كمية الحقوق عام  2006وأخي اًر إضافة كمية التمريض عام .2008

وبجانب ىذه الجامعة الحكومية الوحيدة أنشئت عدة كميات حكومية مستقمة أخرى يصل عددىا

حاليا ( ) 14كمية منيا :كميات التقنية العميا بمسقط وجنوب الباطنة وشمال الشرقية ،تقدم برامج بكالوريوس
مختمفة وتتبع و ازرة القوى العاممة ،وكميات العموم التطبيقية في كل من الرستاق وعبري وصحار تعمل

تحت إشراف و ازرة التربية والتعميم.

المرحمة الثالثة (إنشاء الكميات الخاصة )1995
بدأت السمطنة بالترخيص ألول كمية خاصة في عام  ،1995ثم تال ذلك إصدار تراخيص لكميات أخرى،
وكان لدى الحكومة وقتيا تخوف من النتائج المتوقعة من التجربة الجديدة ،لذا ولمحفاظ عمى جودة التعميم

العالي الخاص قامت السمطنة باتخاذ عدة خطوات ىامة لضبط الجودة منيا.9

9

مبارك الغٌالنً تجربة السمطنة في مجال التعميم الجامعي الخاص .حاول الكاتب تقييم التجربة العمانية في تطوير التعميم العالي من خالل غرض

لممنيج الخصخصة مع مراعات الجودة لممخرجات المرجوة من الكميات والجامعات الخاصة.
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تشكيل لجنة لمتنظيم واإلشراف ضمت ممثمين وخبراء من الو ازرات الحكومية المعنية ومن القطاع

الخاص لمتابعة سير العمل واألداء في ىذه الكميات والخطوات التي يجب اتباعيا وتقييم التجربة ومن ثم

رفع التوصيات.
.2

أنشأت و ازرة التعميم العالي مديرية عامة مكونة من عدة دوائر لمتابعة ىذه الكميات لضمان الجودة

فييا واالستمرار في تنفيذ الخطط المقررة ليا.
المرحمة الرابعة (إنشاء الجامعات الخاصة )2001
نظ ار لزيادة الطمب عمى التعميم العالي لمقابمة التوسع المتنامي في السوق المحمي واإلقميمي ،وكنتيجة
طبيعية لزيادة مخرجات الثانوية العامة ،فقد عجل ىذا كمو باإلعالن عن تأسيس جامعات خاصة.
يرى الغيالني أن ىناك مبررات عديدة دعت إلى تأسيس الجامعات األىمية تتمثل في االتي:
 عدم مقدرة التعميم الجامعي الحكومي استيعاب األعداد المتزايدة من مخرجات الثانوية العامة.

 تفضيل الكثير من أولياء األمور تدريس أبنائيم في جامعات بدال من الكميات باعتبار أن الكميات
الحالية تمنح شيادة الدبموم والدبموم العالي فقط.

 تنامي الطمب عمى مواصمة التعميم الجامعي.
 توفير التعميم الجامعي داخل البالد.

وكانت أول بداية النطالقة تأسيس الجامعات األىمية في سمطنة عمان الترخيص بأنشاء جامعة
صحار ،في محافظة الباطنة شمال عام  ،2001ثم تمي ذلك في عام  2004إنشاء جامعة نزوى

بمحافظة الداخمية ،وجامعة ظفار بمحافظة ظفار ،أما أحدث جامعة تم أنشاؤىا فيي جامعة الشرقية
بمحافظة الشرقية شمال عام  .2010ويشير الجدول التالي إلى آخر إحصائيات الجامعات الخاصة حسب

بيانات المركز الوطني لإلحصاء  2014-2013ودليل البرامج األكاديمية بمؤسسات التعميم العالي

الخاصة .2015-2014

كما تشير أحدث تقارير المركز الوطني لإلحصاءات حول التعميم العالي في سمطنة عمان في العدد

الثامن (إبريل  )2014أن نسبة االلتحاق بالتعميم العالي عمى نفقة الحكومة لمعام األكاديمي
 2013/2012بمغت  %73والتي تمثل نحو ( )28774طالبا وطالبة ،منيم  %44ذكور و %56إناث،
كما يشير التقرير إلى أن اإلناث شكمت  %83من مجموع الدارسين في مؤسسات التعميم العالي الخاص

مقارنة بنحو  %17لمذكور .وقد أصبحت ظاىرة تفوق اإلناث في الدراسة واستحواذىن عمى معظم المنح
الحكومية أم ار يقمق بال الحكومة لمستقبل سوق العمل والتوازن الديموغرافي في نسبة التشغيل .ويمثل
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الشكل ( )10أعداد مؤسسات التعميم العالي الحكومية والخاصة لمعام األكاديمي  2012/2011وذلك
حسب التقرير السنوي لو ازرة التعميم العالي الصادر في عام.
ثالثا :نظام إدارة الجودة في مؤسسات التعميم العالي
يعد إلزام مؤسسات التعميم العالي بالخضوع لمتدقيق والتقييم من قبل ىيئات االعتماد لمحصول
عمى االعتماد المؤسسي واالعتماد األكاديمي مدعاة لتطبيق مبادئ وأسس إدارة الجودة الشاممة في ىذه

المؤسسات ،وااللتزام بمفاىيميا ،ومبادئيا ،مما يعود بالنفع التام ليذه المؤسسات ،وأصبح تقييم مؤسسات

التعميم العالي وفق المعايير المؤسسية عمى المستوى المحمي و العالمي جزء ميما جدا من إدارة جودة

العممية التعميمية وشرطا أساسيا تشترطو جميع ىيئات االعتماد األكاديمي العالمية ،إذ يعد إجراء ىذا

التقييم الوسيمة المثمى لمتأكد من مدى تطبيق المؤسسة التعميمية لمعايير الجودة التي عمى أساسيا تمنح
االعتماد المؤسسي واالعتماد األكاديمي ،والتي تضمن ليا الجودة والتميز والقدرة عمى المنافسة.
وقد قام مجمس االعتماد العماني ما بين عامي  2001و  2004ومن خالل مساعدة خبرات دولية
بإعداد من مجموعة من المعايير واإلجراءات المتعمقة باالعتماد المؤسسي والبرامجي ،وقد تم وقتيا الطمب

من مؤسسات التعميم العالي بدء إجراءات االعتماد بناء عمى تمك المعايير التي تم إقرارىا إال أن ىذه
المؤسسات التعميمية ردت بشي من عدم االرتياح بسبب عدم جاىزيتيا وعدم اطالعيا عمى فحوى تمك

المعايير ،وطالبت بمنحيا المزيد من الوقت لمتجيير واالستعداد ،وبعد فترة من المشاورات مع مؤسسات

التعميم العالي تبمور اقتراح نظام جديد تنقسم بموجبو عممية االعتماد إلى مرحمتين ىما :األولى مرحمة

تدقيق الجودة والثانية مرحمة التقويم مقابل المعايير ،وقد تم فعميا في عام  2008بدء المرحمة األولى من

االعتماد المؤسسي وذلك بخضوع كل مؤسسات التعميم العالي بسمطنة عمان لتدقيق الجودة.
رابعا :أىمية القدرة التنافسية بمؤسسات التعميم العالي

أصبح لزاما عمى مؤسسات التعميم العالي بناء قدراتيا التنافسية والبحث عن التفوق والتميز عن
المؤسسات األخرى ،األمر الذي يحتم عمييا إجراء التغييرات الالزمة في فمسفة ورؤية التعميم العالي ،حيث
لم تعد ىذه المؤسسات في منأى عن الصعوبات والتغيرات التي تطال منظمات األعمال ،رغم كونيا

مؤسسات أكاديمية وذات طبيعة مختمفة عن طبيعة منظمات األعمال وتأثيرات السوق والمنافسة ،وأنيا

المكان الذي يوفر المعرفة والعمم الالزمين لمواجية مثل تمك الصعوبات والتغيرات.
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خامسا :دور إدارة الجودة الشاممة في تحقيق القدرة التنافسية
يتزايد االىتمام بالقدرة التنافسية في مؤسسات التعميم العالي حيث تسعى ىذه المؤسسات وبخطى حثيثة
لكسب مكانة في السوق المحمي واإلقميمي معتمدة عمى أىم عناصر تحقيق القدرة التنافسية لدييا المتمثمة

في مستوى جودة األداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات ويبرز مفيوم السوق وآلياتو لدى ىذه
المؤسسات بدخولو في عمق عمميات وأنشطة مؤسسات التعميم العالي وقياس أدائيا ومخرجاتيا ،فمقد

أصبح االستثمار في التعميم احد أىم التوجيات الحديثة والميمة في التعميم العالي لتحقيق القدرة التنافسية

واستدامتيا عمى مستوى المدخالت والعمميات والمخرجات واالنسجام مع متطمبات سوق العمل التنافسي

وتحقيق القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية.10

الشكل رقم ( )2دور إدارة الجودة الشاممة في تحقيق القدرة التنافسية

من تصميم الباحثان
أىم ثالثة عناصر التي تعد محو ار أساسيا لدراسة القدرة التنافسية في مؤسسات التعميم العالي ىم:
 )1مستوى األداء المؤسسي
يعتبر األداء المؤسسي ىو المنظومة المتكاممة لنتاج أعمال المؤسسة التعميمية في ضوء تفاعميا مع

عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية ،وارتباطيا بأصحاب المصمحة ،وىو يشتمل عمى األبعاد التالية:

10

نواف العتٌبً فً تقدٌمه أل نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاممة في جامعة الكويت في ضوء تصورات القيادات وأعضاء ىيئة التدريس فييا

إلمكانية تطبيقيا
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 أداء األفراد في وحدتيم التنظيمية.

 أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة التعميمية
 أداء المؤسسة التعميمية في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 )2جودة المخرجات

تعد جودة المخرجات أىم أكبر التحديات التي تواجييا المؤسسات التعميمية حول العالم وعمى أساسيا تقيم

الجامعات وتعطى التصنيفات العالية بجانب جممة أخرى من المعايير.
 )3جودة الخدمات

يراىا الباحثان عمى أنيا :ترجمة احتياجات وتوقعات الطالب إلى خصائص محددة تكون أساسا في
تعميميم وتدريبيم لتعميم الخدمة التعميمية وصياغتيا في أىداف بما يوافق تطمعات الطمبة المتوقعة.
إن نجاح المؤسسة التعميمية وتحقيقيا لمميزة التنافسية يتوقف عمى تمبية حاجات الطمبة ورغباتيم وتوقعاتيم
وسرعة االستجابة ليم من خالل العمل عمى تقديم الخدمة الجيدة وفي الوقت المناسب والتميز في تقديم

ىذه الخدمة عما يقدمو المنافسون اآلخرون.

تحدثنا من خالل األدبيات التي عرضنا ليا سابقا عن مفيوم ومبادئ إدارة الجودة الشاممة من خالل

استعراضنا الىم التعريفات واىم مبادئ إدارة الجودة الشاممة وقدمنا عرضا مختص ار لنشأة وتطور التعميم
العالي في سمطنة عمان من خالل أربع مراحل ىي :الرحمة األولى إنشاء الكميات المتوسطة لممعممين

والمعممات  1984والمرحمة الثانية إنشاء جامعة السمطان قابوس  1986والمرحمة الثالثة إنشاء الكميات

الخاصة  1995والمرحمة الرابعة إنشاء الجامعات الخاصة  ،2001كما قدمنا عرضا مبسطا لنظام إدارة
الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي ،كما عرضنا كذلك ألىمية القدرة التنافسية بمؤسسات التعميم
بمؤسسات التعميم العالي ودور إدارة الجودة الشاممة في تحقيقيا من خالل جودة األداء وجودة المخرجات

وجودة الخدمات.
ونخمص من خالل كل ما سبق إلى تصميم أنموذج الدراسة الذي سنعتمده في منيجية الدراسة ،والذي
يتكون من ثالثة متغيرات ىي :المتغير المستقل (تطبيق إدارة الجودة التنافسية) والمتغير التابع (القدرة

التنافسية) والمتغير المعدل (و ازرة التعميم العالي).

الشكل رقم ( )3األنموذج العام لمدراسة
أنموذج الدراسة

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 80أفريل /نيسان - 8800المجلد – 88تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

45

أثر إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة عمى القدرة التنافسية :دراسة حالة جامعتي صحار ونزوى

حسين بن أحمد الفارسي و األسعد الجبالي

من تصميم الباحثان
المتغير المستقل :تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة
المتغير التابع :تحقيق القدرة التنافسية
المتغير المعدل :و ازرة التعميم العالي
تحميل بيانات الدراسة

المحور األول :تطبيق إدارة الجودة الشاممة بالجامعة
المحور الثاني :القدرة التنافسية لمجامعة
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الجدول ( )2يوضح اتجاىات العاممين حول جودة القدرة التنافسية لمجامعة

2

جودة المخرجات

3.6871

3

جودة الخدمات

4.0111

3.9000

الدرجة الكمية

0.7275
7
0.8855
9

0.7838
5

3.8021

3.7024

4.0313

0.9615
1
0.9124
1

0.9726
6

3.8911

3.6955

4.0223

0.8702
5
0.9008
9

0.8954
4

0.7990

3.8452

0.9488

3.8696

3.8696

0

6

6

3

3

معامل االختالف

1

جودة األداء

4.0018

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

نسبة التجانس

م

المجاالت

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المستوى

جامعة صحار ()90

جامعة نزوى ()112

المجموع ()202

%23

%77

مرتفع

%24

%76

مرتفع

%22

%78

مرتفع

%23

%77

مرتفع

تشير نتائج الجدول ( )2أعاله أن قيمة الوسط الحسابي الموزون اإلجمالي لجامعتي صحار ونزوى

لمفقرات الخاصة بالمحور الثاني من االستبانة (القدرة التنافسية لمجامعة) لمفردات عينة البحث بمغ
( )3.8696وبانحراف معياري قدره ( )3.8696وأن متوسط معامل االختالف اإلجمالي في االستجابات
بمغ  %23وان متوسط نسبة التجانس بمغت  ،%77ويتضح من خالل ىذه البيانات أن اتجاىات العاممين
بالجامعتين نحو المحور الثاني لجميع المجاالت كانت إيجابية وذلك ألن المتوسط الحسابي اإلجمالي

أكبر من متوسط أداة القياس ( )3ويعكس درجة موافقة مرتفعة التجاىات العاممين حول القدرة التنافسية

بالجامعتين.

المحور الثالث :دور وزارة التعميم العالي

الجدول ( )3يوضح اتجاىات العاممين حول دور وزارة التعميم العالي

الدرجة الكمية

4.1740

0.6874

4.1116

0.8539

4.1394

4.1740

0.6874

4.1116

0.8539

4.1394

0.7840
2
0.7840
2

معامل االختالف

1

دور و ازرة التعميم العالي

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

نسبة التجانس

م

المجاالت

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المستوى

جامعة صحار ()90

جامعة نزوى ()112

المجموع ()202

19%

81%

مرتفع

19%

81%

مرتفع
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تشير نتائج الجدول ( )3أعاله أن قيمة الوسط الحسابي الموزون اإلجمالي لجامعتي صحار ونزوى

لمفقرات الخاصة بالمحور الثالث من االستبانة (دور و ازرة العميم العالي في تعديل العالقة ما بين إدارة
الجودة الشاممة والقدرة التنافسية) لمفردات عينة البحث بمغ ( )4.1394وبانحراف معياري قدره

( )0.78402وان متوسط معامل االختالف اإلجمالي في االستجابات بمغ ( )%19وأن متوسط نسبة
التجانس بمغت  ،% 81ويتضح من خالل ىذه البيانات أن اتجاىات العاممين بالجامعتين نحو المحور
الثالث لجميع الفقرات كانت إيجابية وذلك الن المتوسط الحسابي اإلجمالي أكبر من متوسط أداة القياس

( ) 3ويعكس درجة موافقة مرتفعة التجاىات العاممين حول دور و ازرة العميم العالي في تعديل العالقة ما
بين إدارة الجودة الشاممة والقدرة التنافسية بالجامعتين.

النتائج والتوصيات

النتائج :سوف نجيب في البداية عمى أسئمة الدراسة الفرعية ثم نعرج بعد ذلك إلى مناقشة سؤال

الدراسة الرئيس :ما واقع إدارة الجودة الشاممة في الجامعات العمانية الخاصة؟ وما مدى تأثيرىا عمى
القدرة التنافسية ليذه الجامعات؟

نتائج السؤال الفرعي األول :ما مدى التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة
الشاممة؟


استنادا إلى نتائج المبحث السابق يتبين لنا أنو عند استخدام اختبار

one sample test

فإن قيمة

(t

المحسوبة =  )77.19أكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.960وىذا يعني أن الجامعات العمانية
الخاصة تمتزم بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة من وجية نظر العاممين ،فعند تحميل نتائج
إجابات عينة الدراسة من العاممين في جامعتي صحار ونزوى كان المتوسط الحسابي لجميع

الفقرات  3.7وىو اعمى من المتوسط وكان تقييم العاممين في الجامعتين نحو االلتزام بتطبيق إدارة

الجودة الشاممة مرتفع وقد شمل المجاالت الثمانية ( التزام اإلدارة العميا بالجودة ،نشر ثقافة
الجودة ،التركيز عمى الطالب ،مشاركة العاممين ،التحسين المستمر ،االستقاللية في اتخاذ
الق اررات ،اتخاذ الق اررات عمى أساس الحقائق ،الشمولية في تنفيذ إدارة الجودة) .ويتضح من

إجابات العاممين في الجامعتين أن ىناك التزاما عاليا بتطبيق إدارة الجودة الشاممة كما يتضح
أيضا انو يوجد تطبيق فعمي لمبادئ إدارة الجودة الشاممة وان ىذه المبادئ كانت واضحة

لمعاممين.


وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الشريف ،إبراىيم  )2013في التزام الجامعات السعودية

الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة فقد كانت تقديرات عينة الدراسة حول مجاالت تطبيق إدارة

الجودة الشاممة لمعظم الفقرات مرتفعة ،كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة لمعتيبي سنة 2006
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حول مدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في جامعة الكويت فقد جاءت نتائج ىذه الدراسة حول

مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاممة مرتفعة .كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة لبدح حول
تطبيق إدارة الجودة الشاممة بالجامعات األردنية ،فقد كانت نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاممة

بالجامعات األردنية مرتفعة ،كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات حول

تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الجامعات السعودية ،فقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة موافقة عالية

من عينة الدراسة عمى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة بالجامعات السعودية ،كما تتفق نتائج
ىذه الدراسة مع دراسة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة بمؤسسات التعميم العالي في سمطنة

عمان فقد كانت درجة التطبيق متحققة بدرجة عالية.

نتائج السؤال الفرعي الثاني :ىل يؤثر التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة
إيجابا عمى تحقيق القدرة التنافسية لمجامعة .؟


استنادا إلى نتائج المبحث السابق يتبين لنا أنو عند استخدام اختبار

one sample test

فإن قيمة

( tالمحسوبة =  )84.40أكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.960وىو ما يعني أن التزام الجامعات

العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة يؤثر إيجابا عمى القدرة التنافسية ،وعند استخدام

اختبار (بيرسون) إليجاد معامل االرتباط بين متوسط محور االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة
ومتوسط محور تحقيق القدرة التنافسية فان نسبة معامل االرتباط بمغت  %88.3وىذا يؤكد وجود
عالقة قوية بين االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة وتحقيق القدرة التنافسية في الجامعتين،

وشمل تقييم العاممين في الجامعتين نحو االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة واثره في تحقيق
القدرة التنافسية المجاالت التالية ( التزام اإلدارة العميا بالجودة ،نشر ثقافة الجودة ،التركيز عمى

الطالب ،مشاركة العاممين ،التحسين المستمر ،االستقاللية في اتخاذ الق اررات ،اتخاذ الق اررات عمى

أساس الحقائق ،الشمولية في تنفيذ إدارة الجودة ،جودة األداء ،جودة المخرجات ،جودة الخدمات).


وأكدت النتائج كذلك وجود عالقة قوية بين التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة

الشاممة وجودة األداء ،فعند استخدام اختبار

one sample test

فان قيمة ( tالمحسوبة = )75.78

أكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.960وىو يعني أن التزام الجامعات العمانية الخاصة يؤثر إيجابا
عمى جودة األداء .وعند استخدام اختبار (بيرسون) إليجاد معامل االرتباط بين متوسط محور

االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة ومتوسط مجال جودة المخرجات فان نسبة معامل االرتباط

بمغت .%8663


كما أكدت النتائج كذلك وجود عالقة قوية بين التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة
الجودة الشاممة وجودة المخرجات ،فعند استخدام اختبار

one sample test

فان قيمة ( tالمحسوبة

=  )73.58أكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.960وىو يعني أن التزام الجامعات العمانية الخاصة
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يؤثر إيجابا عمى جودة المخرجات .وعند استخدام اختبار (بيرسون) إليجاد معامل االرتباط بين

متوسط محور االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة ومتوسط مجال جودة المخرجات فان نسبة

معامل االرتباط بمغت .%7867


وأكدت النتائج أيضا وجود عالقة قوية بين التزام الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة

الشاممة وجودة الخدمات ،فعند استخدام اختبار

one sample test

فان قيمة ( tالمحسوبة =

 )79.93أكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.960وىو يعني أن التزام الجامعات العمانية الخاصة
بتطبيق إدارة الجودة الشاممة يؤثر إيجابا عمى جودة الخدمات .وعند استخدام اختبار (بيرسون)

إليجاد معامل االرتباط بين متوسط محور االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة ومتوسط مجال

جودة الخدمات فان نسبة معامل االرتباط بمغت .%7467


وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الوادي ،والزعبي حول العالقة بين مستمزمات إدارة
الجودة الشاممة وتحقيق القدرة التنافسية لمجامعات األردنية ،فقد أكدت الدراسة عمى أن التطبيق
السميم إلدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى تحقيق القدرة التنافسية من خالل تحقيق جودة التعميم،

وجودة المخرجات ،وجودة األداء ،كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات حول تطبيق إدارة
الجودة الشاممة كتوجو تنافسي لممؤسسات العامة والخاصة ،فقد أكدت الدراسة عمى دور إدارة

الجودة الشاممة في دعم تنافسية المنظمات المعاصرة وتحسين كفاءتيا وأدائيا ومخرجاتيا..

نتائج السؤال الفرعي الثالث :ىل يوجد دور لو ازرة التعميم العالي بسمطنة عمان يعدل العالقة ما بين
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة والقدرة التنافسية لمجامعات العمانية الخاصة؟


استنادا إلى نتائج المبحث السابق يتبين لنا انو عند استخدام اختبار

one sample test

فان قيمة

( tالمحسوبة =  )90.15أكبر من قيمتيا الجدولية ( )1.960وىو ما يعني أن ىناك دور مؤثر
لو ازرة التعميم العالي بسمطنة عمان يعدل العالقة ما بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة والقدرة

التنافسية لمجامعات العمانية الخاصة ،فقد كانت متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات ىذا

المحور مرتفعة.


وعند استخدام اختبار (بيرسون) إليجاد معامل االرتباط بين متوسط محور االلتزام بتطبيق إدارة

الجودة الشاممة ومتوسط محور دور و ازرة التعميم العالي فان نسبة معامل االرتباط بمغت %7466

كما بمغت نسبة معامل االرتباط بين متوسط محور تحقيق القدرة التنافسية ومحور دور و ازرة

التعميم العالي 6%8066

وىذا يفسر لنا درجة االلتزام العالية من وجية نظر المبحوثين بتطبيق إدارة الجودة الشاممة ،والذي يمكن

عزوه إلى شعور أفراد العينة باىتمام الدولة ممثمة بو ازرة التعميم العالي بيذه الجانب (إدارة الجودة الشاممة)
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ووضعيا كاستراتيجية أساسية لمنيوض بالمؤسسات التعميمية ،بل ودور الدولة في سن قوانين ولوائح
تنظيمية ممزمة لمجامعات العمانية الخاصة بغية تحسين أدائيا وضمان جودة مخرجاتيا.

التوصيات :رغم التزم الجامعات العمانية الخاصة بتطبيق إدارة الجودة الشاممة والذي واضح من خالل
تحميل ومناقشة النتائج التي بينت مستوى إجابات مرتفع في معظم المجاالت الثمانية من المحور األول،

فإن الباحثان يوصيان بالتالي:

 زيادة تكريس مبدأ الالمركزية في إدارة الجامعات العمانية الخاصة وتعزيز مشاركة العاممين في
عممية اتخاذ القرار وخصوصا قطاع المرأة والذي أظيرت نتائج الدراسة قصورىا في ىذه العممية.

 العمل عمى زيادة الوعي بفوائد ومزايا تطبيق إدارة الجودة الشاممة واستحداث أساليب عممية
متطورة لتقييم أداء العاممين.

 تعزيز االستقاللية في اتخاذ الق اررات وزيادة مساحة المبادرات الجماعية
العالقة بين التزام الجامعات العمانية الخاصة وتحقيق القدرة التنافسية قوية وىذا واضح من خالل مناقشة
النتائج التي بينت مستوى إجابات مرتفع في معظم المجاالت الثالثة من المحور الثاني ،لذا يوصي

الباحث بناء عمى نتائج المجاالت الثالثة لممحور الثاني في االستبانة واستنادا إلى نتائج معامل االختالف

لمفقرات كالتالي:

 زيادة تعزيز القدرات التنافسية لمجامعات العمانية الخاصة.
 زيادة تعزيز بيئة اإلبداع واالبتكار.

 زيادة االىتمام بالبحوث العممية والمساىمات الفاعمة في المحافل العممية إقميما ودوليا وخمق أنواع
من الشراكة مع مراكز أبحاث عممية خارجية عمى المستوى اإلقميمي والدولي.

 تعزيز دور و ازرة التعميم العالي في جانب تقييم عمميات الجامعات العمانية الخاصة ومخرجاتيا
باستمرار ،كما يوصي الباحث أن تتطور العالقة بين و ازرة التعميم العالي والجامعات العمانية

الخاصة ليتخذ نمط الشراكة في الخطط واالستراتيجيات والسياسات بدال عن نمط التبعية والوصاية

العممية.

 تعميم تجربة جامعتي صحار ونزوى في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة عمى جميع الجامعات
العمانية الخاصة كأنموذج ناجح في االلتزام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة واالستفادة من خطط

ضمان الجودة التي تطبقانيا.

 نشر الوعي بأسس ومبادئ إدارة الجودة الشاممة بين جميع العاممين في جميع المؤسسات التعميمية
العمانية.
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 إنشاء جائزة وطنية لمجودة والتميز حول جودة األداء وجودة المخرجات وجودة الخدمات لتعزيز
القدرة التنافسية لجميع مؤسسات التعميم العالي العمانية.

 زيادة االىتمام الجامعات العمانية الخاصة باألبعاد المختمفة لمستوى تحقيق القدرة التنافسية
باعتبارىا وسيمة تمكنيا من استدامة المزايا التنافسية لدييا.

 االىتمام بمبدأ تدويل التعميم العالي في الجامعات العمانية الخاصة وامتالك القدرة عمى مقابمة
المعايير الدولية إلدارة العمميات والمخرجات.

 إدخال إدارة الجودة الشاممة كمقرر دراسي في كافة التخصصات بمؤسسات التعميم العالي العمانية
لما لو من دور مباشر في التعريف بأىمية مبادئ إدارة الجودة الشاممة في أوساط الطالب

والعاممين.

 عقد مؤتمرات عممية دورية عمى مستوى جميع مؤسسات التعميم العالي العمانية حول إدارة الجودة
الشاممة.

 زيادة اىتمام الجامعات العمانية الخاصة بتحقيق التوازن بين النمو الكمي ألعداد الطمبة وبين
النمو النوعي وجودة التعميم.
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and Spread of the Terrorist Phenomenon
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ali.politic31@gmail.com
:الملخص
 وانعكاساتيا،2001  سبتمبر11 تناولت ىذه الدراسة موضوع الحرب العالمية عمى اإلرىاب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث
 بحيث حاولت ىذه الدراسة تبيان العالقة الموجودة بين الحرب العالمية عمى اإلرىاب القائمة عمى استعمال القوة،عمى تطور الظاىرة اإلرىابية
.العسكرية وخرق قواعد الشرعية الدولية وبين تطور وانتشار اإلرىاب وزيادة خطورتو عمى المستوى العالمي
 سبتمبر11  وىي أن الحرب العالمية عمى اإلرىاب تحت قيادة الواليات المتحدة بعد أحداث،كما قامت ىذه الدراسة عمى فرضية أساسية
. أدت إلى تطور اإلرىاب وانتشاره وزيادة خطورتو2001
 وىي أن الحرب العالمية عمى، خمصت الدراسة إلى نتيجة تثبت ىذه الفرضية،وبعد تحميل ىذه الفرضية انطالقا من معطيات واقعية
.اإلرىاب ّأدت إلى نتائج عكسية تمثمت أساسا في تطور اإلرىاب وزيادة خطورة اإلرىاب وانتشاره بدل القضاء عميو
. الحرب العالمية عمى اإلرىاب،2001  سبتمبر11  أحداث، السياسة الخارجية، الواليات المتحدة األمريكية، اإلرىاب:الكممات المفتاحية

Abstract
This study dealt with the subject of the global war on terrorism under the leadership of the
United States of America after the events of September 11, 2001, and its implications for the
development of the phenomenon of terrorism, this study attempts to illustrate the relationship
between the global war on terrorism based on the use of military force and the violation of the
rules of international legitimacy and the development of terrorism and increase its seriousness
at the global level.
This study is based on the main hypothesis that the global war on terrorism under the
leadership of the United States after the events of September 11, 2001 led to the development
of terrorism and its spread and increase its gravity..
After analyzing this hypothesis on the basis of factual data, the study concluded that this
hypothesis proves that the global war on terrorism has been counterproductive, mainly in the
development of terrorism, increasing the danger of terrorism, spreading it instead of
eliminating it.
Keywords: Terrorism, United States, Foreign Policy, September 11, 2001, World War on
Terror.
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مقدمة:
شكمت أحداث  11سبتمبر  ،2001نقمة نوعية في تطور التيديدات اإلرىابية عمى المستوى العالمي،

حيث كشفت ىذه األحداث عن خطورة اإلرىاب الذي بات يشكل تيديدا مباش ار لمسمم واألمن الدوليين ،كما
أدت ىذه األحداث إلى تغيرات جوىرية في توجيات السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية خاصة
في ما يتعمق بالبعد األمني منيا ،وعمى وجو التحديد في مكافحة اإلرىاب الدولي ،بحيث أضحت مكافحة

اإلرىاب تشكل أولوية األولويات لدى اإلدارة األمريكية تحت قيادة الرئيس األمريكي األسبق "جورج بوش
االبن" "George W. Bush" ،الذي أعمن مباشرة الحرب عمى اإلرىاب عقب ىذه األحداث ،التي

ارتكزت أساسا عمى استعمال القوة العسكرية عن طريق توجيو الضربات االستباقية ضد معاقل الجماعات
اإلرىابية عمى غرار ما حدث في أفغانستان سنة  2001أو بحجة منع انتشار أسمحة الدمار الشامل ،وما

الحرب عمى العراق سنة  2003ألكبر دليل عمى ذلك ،كما ربطت اإلدارة األمريكية في إطار حربيا عمى

اإلرىاب بين مكافحة ىذا األخير وبين نشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وىذا ما يبيح ليا التدخل
العسكري في تمك الدول التي تنعت أنظمتيا السياسية باألنظمة الشمولية أو الدكتاتورية.
تكمن أهمية ىذه الدراسة في أهدافها التي يمكن حصرىا في النقاط التالية:
 تبيان خطورة اإلرىاب بعد أحداث  11سبتمبر .2001 إبراز أىم التغيرات التي طرأت عمى السياسية الخارجية األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر 2001خاصة في ما يتعمق بمكافحة اإلرىاب.

 تبيان فشل استعمال القوة العسكرية كأداة لمواجية اإلرىاب. إبراز خصائص وسمات اإلرىاب الجديد الذي ظير بعد أحداث  11سبتمبر .2001تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن إشكالية رئيسية مفادىا:
ىل أدت الحرب العالمية عمى اإلرىاب تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر
 2001إلى القضاء عمى اإلرىاب؟ أم أنيا كانت سببا في تطوره وانتشاره وزيادة خطورتو ؟
وتندرج ضمن ىذه اإلشكالية جممة من التساؤالت الفرعية:
 -ماىي طبيعة أحداث  11سبتمبر 2001؟
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 -ما ىي انعكاسات أحداث  11سبتمبر  2001عمى توجيات السياسة الخارجية األمريكية في مكافحة

اإلرىاب؟

 ىل القوة العسكرية وحدىا كافية في محاربة الظاىرة اإلرىابية؟وكإجابة مسبقة عن اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت المرتبطة بيا  ،صغنا الفرضيات التالية:
 أحداث  11سبتمبر ّ 2001أدت إلى تغيرات جوىرية في التوجيات الخارجية لمواليات المتحدة األمريكيةفي ما يتعمق بمكافحة اإلرىاب.
 -الحرب العالمية عمى اإلرىاب تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر 2001

أدت إلى تطور وانتشار وزيادة خطورة اإلرىاب.

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى تكاممية منهجية شممت المنيج التحميمي التي اعتمدنا عميو في تحميل
أحداث  11سبتمبر  ،2001وتحميل السياسية الخارجية األمريكية بعد ىذه األحداث ،والمنيج التاريخي
وذلك بتتبع تطور الظاىرة اإلرىابية والسياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث سبتمبر  ،2001كما اعتمدنا

عمى المنيج اإلحصائي في تحميل األرقام المتعمقة بالجرائم اإلرىابية بعد أحداث  11سبتمبر  2001إلى

غاية سنة  ،2016ومنيج دراسة الحالة بحكم تناول السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية كنموذج.
قسمنا هذه الدراسة إلى أربع محاور أساسية:
 -1مفيوم اإلرىاب والفرق بينو وبين المقاومة الشعبية المسمحة:
 -2طبيعة أحداث  11سبتمبر  2001وتأثيراتيا عمى توجيات السياسة الخارجية األمريكية
 -3الحرب العالمية عمى اإلرىاب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر 2001

 -4انعكاسات الحرب العالمية عمى اإلرىاب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عمى تطور اإلرىاب من
حيث التنظيم ،المجال واألىداف ،والدوافع

أوالً :مفهوم اإلرهاب
أ -مفهوم اإلرهاب لغ ًة:

وردت كممة (رىب) ومشتقاتيا في الكثير من المواضع في القرآن الكريم ،وكميا تحمل معاني الخوف

نعمتي التي أنعمت عميكم وأوفوْا
ائيل أُذكروْا
والخشية والرعب ،وىذا ما جاء في قولو تعالى « :يا بني إسر َ
َ
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بعيدي ِ
أوف بعيدكم وايَّي فار ِ
ىبون» .1كما وردت كممة رىب عمى وزن استرىب في القرآن الكريم وىي
َ
َ
وجآءو
وى ْم
تعني أخاف ،وىو ما جاء في قولو تعالى « :قال ألقوْا َّ
أعي َن الناس واستَْرَىُب ُ
فمما ألقوْا سحروْا ُ
ُ
ٍ
ٍ
عظيم» 2بمعنى أخافوىم .كما جاءت الكممة بمعنى الردع لمعدو وىو ما جاء في قولو تعالى« :
بسحر
اط اْل َخي ِل تُرِىبون بِ ِو ع ُّدو ِ
طعتُمْ ِمن قُوٍة و ِمن ِرب ِ
ِ
اخ ِرْي َن ِم ْن ُد ْونِ ِي ْم َال
اهلل َو َع ُد َّو ُك ْم َو َء َ
استَ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ
ْ ْ ُْ َ
وأع ُّدوْا لَيُ ْم َّما ْ
َ َ
3
ونيُ ْم اهللُ َي ْعمَ ُميُم»...
تَ ْعمَ ُم َ
فالنا أي
أما في المغة العربية فقد " اشتقت كممة إرىاب من الفعل المزيد أرىب ويقال أرىب فالن ً
خوفو وأفزعو ،وىو نفس المعنى الذي يدل عميو الفعل المضعف( رّىب) أما الفعل المجرد من نفس المادة
ىبا ورىبة أي خافو ،أما الفعل المزيد
ىبا فيعنى خاف ،فيقال رىب الشيء ر ً
وىو (رىب) يرىب رىبة ور ً
بالتاء (ترىب) فيعنى انقطع لمعبادة في صومعتو ،ويشتق منو الراىب والرىبانية ..الخ ،وكذلك يستعمل

متعديا فيقال :ترىب فالناً أي توعده ،وكذلك تستعمل المغة العربية
الفعل ترىب بمعنى توعد إذا كان
ً
4
فالنا أي أرىبو".
صيغة (استفعل) من نفس المادة فتقول استرىب ً
وفي موسوعة السياسة يعني اإلرىاب ":استخدام العنف-غير القانوني(-أو التيديد بو) بكافة أشكالو

المختمفة كاالغتيال والتشويو والتعذيب والتخريب والنسفُ ،بغية تحقيق ىدف سياسي معين مثل كسر روح
المقاومة وااللتزام عند األفراد وىدم المعنويات عند الييئات والمؤسسات كوسيمة من وسائل الحصول عمى
5

معمومات أو مال وبشكل عام استخدام اإلكراه إلخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجية اإلرىابية".

وأما مجمع المغة العربية فعرف اإلرىاب لغة عمى أنو اإلخافة والتفزيع ،أما اإلرىاب اصطالحاً فيو
فسادا أو بقتل ،أو باحتالل ،أو غصب أو نيب
"اإلرىاب :اإلخافة والتَّفزيعُ بغير حق ،بالسعي في األرض ّ
6
فرد ٍ
من ٍ
عاد ،أو فئة باغية ،أو دولة ظالمة".
أما عن معنى اإلرىاب في القواميس والموسوعات األجنبية ،فنجد أن أصل كممة إرىاب في المغة
االنجميزية  Terrorيرجع إلى الفعل الالتيني  ،TerTالذي يعني الترويع أو الرعب واليول ،وعرف قاموس
"أكسفورد" Oxfordكممة إرىاب عمى أنيا ":سياسة أو أسموب ُيعد إلرىاب المناوئين أو المعارضين
لحكومة ما وافزاعيم" ،بينما تستخدم كممة إرىابي لمداللة عمى "أي شخص يحاول أن يفرض آراءه باإلكراه

1

اآلية ( )40من سورة البقرة.

2

اآلية ( )116من سورة األعراف.

3

اآلية( )60من سورة األنفال

4

ىارون فرغمي ،اإلرىاب العولمي ..وانييار اإلمبراطورية األمريكية ،لم يذكر بمد النشر ،دار الوافي لمطباعة والنشر ،2006 ،ص .21

5

عبد الوىاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،الجزء ،1ط ،1بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،1979 ،ص.153

6

مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية ،القرار السابع لمجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية ،المممكة العربية السعودية 12 ،ماي .2015
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أو التيديد والترويع" .كما عرفت موسوعة "الروس"  esrooTTeاإلرىاب عمى أنو ":أعمال العنف التي
يرتكبيا مجموعات ثورية" ،وعرفت اإلرىابي عمى أنو ":الفرد الذي يمارس أعمال العنف".

1

ب -التعريف الفقهي لإلرهاب:
قبل التطرق إلى تعريف اإلرىاب فقييا ،تجدر اإلشارة ،إلى أن ىناك اختالف كبير بين الباحثين في
تحديد مفيوم دقيق لإلرىاب ،وذلك راجع إلى اختالف مشاربيم الفكرية ،وراجع أيضا إلى غمبة االعتبارات

السياسية عن االعتبارات القانونية لدى بعض الدول ،فما يراه البعض إرىابا يراه البعض اآلخر عمالً

مشروعا ،باإلضافة إلى كل ىذه اإلشكاليات ،نجد غياب الموضوعية في ضبط مصطمح اإلرىاب ،ونظ ار

ليذا االختالف ،سنكتفي بتقديم تعريفين أحدىما يمثل الفكر الغربي واآلخر يمثل الفكر العربي.
يعرف "تورنتون"  ToorTooTاإلرىاب بأنو ":فعل رمزي يرمي إلى إحداث تأثير بوسائل غير عادية
إما باستعمال العنف أو التيديد بو"

2

ويعرف "إدريس لكريني" اإلرىاب بأنو "االستخدام المنظم لمعنف المادي أو المعنوي أو التيديد

باستخدامو بشكل يثير الرعب والخوف ويخمف الخسائر في الفئات والمنشآت واآلليات المستيدفةُ ،بغية
تحقيق جممة من األىداف سياسية كانت أو شخصية ،بالشكل الذي يتنافى وقواعد القانون الداخمي

والدولي".

3

ونعرف اإلرىاب من جيتنا عمى أنو :استعمال العنف غير المشروع (غير القانوني) من طرف فرد أو

جماعة أو دولة ،يخمق حالة من اليمع والخوف والترويع ،ويتسبب في إلحاق الخسائر في األرواح

والممتمكات ،وذلك باستعمال أساليب مختمفة تقميدية كانت أو معاصرة ،بيدف تحقيق أىداف معينة قد
تكون سياسية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو إعالمية ،أو دينية...
ثانيا :الفرق بين اإلرهاب والمقاومة الشعبية المسمحة:
يعتبر مفيوم المقاومة المسمحة أو بوجو خاص حركات التحرر الوطني من المفاىيم األكثر خمطا

بينيا وبين اإلرىاب خاصة لدى الدول الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية ،وفي ىذه الجزئية
1

خميل حسين ،ذرائع اإلرىاب الدولي وحروب الشرق األوسط الجديد احتالل العراق وأفغانستان والعدوان عمى غزة ولبنان ،ط ،1لبنان :منشورات الحمبي الحقوقية،

 ،2012ص.20
2
3

يوسف محمد صادق ،اإلرىاب والصراع الدولي ،العراق :دار سردم لمطباعة والنشر ،2013 ،ص .23
أحمد بيضون وآخرون ،العرب والعالم بعد  11أيمول سبتمبر ،سمسمة كتب المستقبل العربي( ،)23لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،2002 ،ص ص-277

.278

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 80أفريل /نيسان - 8800المجلد – 88تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

47

الحرب العالمية عمى اإلرهاب وانعكاساتها عمى تطور الظاهرة اإلرهابية وانتشارها

بمعربي عمي

سنحاول توضيح النقاط الفاصمة بين حق الشعوب في المقاومة المسمحة لطرد المستعمر وبين اإلرىاب

لتفادي الخمط بينيما.

أ -تعريف المقاومة الشعبية المسمحة
يعرف األستاذ "صالح الدين عامر" المقاومة الشعبية المسمحة بأنيا ":عمميات القتال التي تقوم
بيا عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسمحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ،ضد

اء كانت تمك العناصر تعمل في تنظيم يخضع إلشراف وتوجيو سمطة قانونية أو واقعية ،أو
قوى أجنبية سو ً
اء باشرت ىذا النشاط فوق اإلقميم أو من قواعد خارج ىذا
بناء عمى مبادراتيا الخاصة ،سو ً
كانت تعمل ً

اإلقميم".

1

ب -شروط شرعية أعمال المقاومة الشعبية المسمحة:
 -1حق الكفاح المسمح البد أن يستخدم ضد األىداف العسكرية أو المادية لدول االحتالل.
 -2يجب أن تقع ىذه األفعال داخل األراضي المحتمة ،ومن الممكن تصور وقوع ىذه األعمال خارج
حدودىا ،لكن البد أن ال تمس ىذه األعمال األبرياء أو تعريض حياة أو حرية المتمتعين بالحماية الدولية

لمخطر.

 -3أن يكون ىدف ىذه األعمال مقاومة االحتالل وتحرير األرض وصوال لحق تقرير المصير.
ج :عناصر التفريق بين اإلرهاب وحق الشعوب في المقاومة المسمحة:
ىناك ثالث معايير يمكن من خالليا تحديد الفرق بين اإلرىاب والمقاومة الشعبية المسمحة وىي:
شرعية العمل من الناحية القانونية ،الدوافع ،الجية المستيدفة.
 -1شرعية العمل من الناحية القانونية:
تعددت الق اررات التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرىا وتنوعت ،ونظ ار لمحجم الكبير ليذه

الق اررات سنكتفي بالقرار الذي أصدرتو الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  1514المؤرخ في  14ديسمبر
 1960المتضمن إعالن منح االستقالل لمشعوب والبمدان المستعمرة ،2والذي تضمن النقاط التالية:

1
2

عبد القادر زىير النقوزي ،المفيوم القانوني لجرائم اإلرىاب الداخمي والدولي ،لبنان :منشورات الحمبي الحقوقية ،2008 ،ص.136

أحمد محمد طوزان " ،التحول في المفيوم القانوني لحق تقرير المصير بين االستقالل واالنفصال( مع دراسة تطبيقية لحالة انفصال جنوب السودان)" ،مجمة دمشق

لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،29العدد الثالث ،2013 ،ص.460
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 -1إن خضوع الشعوب لالستعمار األجنبي أو سيطرتو أو استغاللو ُيعتبر إنكا ار لحقوق اإلنسان األساسية
ويناقض ما نص عميو ميثاق األمم المتحدة وييدد قضية السالم والتعاون في العالم.
ُ
 -2لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرىا ليا بمقتضى ىذا الحق أن تختار بحرية نظاميا السياسي،
وأن تسعى في ظل ىذه الحرية إلى تحقيق نموىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

 -3يجب أال يتخذ بأي حال من األحوال تخمف اإلقميم عمى الصعيد السياسي أو االقتصادي أو
االجتماعي أو الثقافي ذريعة لتأخير قضية االستقالل.

 -4يجب وقف جميع أنواع األعمال المسمحة أو أعمال القمع الموجية ضد الشعوب غير المستقمة حتى
تتمكن من ممارسة حقيا في االستقالل التام وضمان سالمة إقميميا الوطني في ظل مناخ من الحرية

السياسية.

1

ومن خالل ىذا القرار نستشف أن حق الشعوب في تقرير مصيرىا حق شرعي ومكفول بقوة الشرعية

الدولية ،وأن انتياكو ىو انتياك صارخ لحقوق اإلنسان ،ومنو فإن المقاومة المسمحة السترجاع ىذا الحق
ىي مقاومة مشروعة إذا احترمت الشروط التي ذكرناىا أعاله ،بينما ممارسة اإلرىاب فيي خرق لقواعد

الشرعية الدولية وتصنف ضمن األعمال الغير المشروعة التي تيدد السمم واألمن الدوليين.
 -2االختالف في الدوافع:
نجد أن حركات التحرر الوطني تقاتل من أجل ىدف نبيل وىو الدفاع عن الوطن وحماية مصالحو

القومية ،فيي تحركيا الدوافع الوطنية ،2بينما الجماعات اإلرىابية فيي تدافع عن أفكارىا ومصالحيا وليس
ليا أي ارتباط بالوطنية ،وميما كانت دوافعيا فيي غير مشروعة.
 -3االختالف من حيث الجهة المستهدفة:
الجية المستيدفة بأعمال المقاومة المسمحة ىي قوى االستعمار وأتباعو واليدف منيا تحقيق

االستقالل وطرد المستعمر ،3أما ضحايا اإلرىاب فيم في الغالب من األبرياء الذين يحرم االعتداء عمييم
حتى في أعمال المقاومة.

 1سامي جاد عبد الرحمان واصل ،إرىاب الدولة في إطار القانون الدولي العام ،مصر :منشأة المعارف ،2003 ،ص.308
2
3

رمزي حوحو" ،الحدود بين اإلرىاب الدولي وحركات التحرر الوطني" ،مجمة المفكر ،العدد الثالث ،لم يذكر تاريخ النشر ،ص.162

منتصر سعيد حمودة ،اإلرىاب الدولي جوانبو القانونية ووسائل مكافحتو في القانون الدولي العام والفقو اإلسالمي ،مصر :دار الفكر الجامعي ،2008 ،ص

ص.105-104
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مما سبق ذكره ،يتضح أن الفرق بين المقاومة الشعبية والمسمحة وبين اإلرىاب ىو فرق واضح،

ولكن يبقى الخمط بينيما متعمدا وىذا لسيطرة االعتبارات السياسية عمى مواقف بعض الدول ،ولإلشارة،
ىذا الخمط أدى إلى عدم التوصل إلى تعريف واضح ودقيق لإلرىاب.
ثانيا :طبيعة أحداث  11سبتمبر  2001وتأثيراتها عمى توجهات السياسة الخارجية األمريكية
 -1طبيعة أحداث  11سبتمبر :2001
ُيجمع العديد من المفكرين عمى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،2001كانت بمثابة الحدث
األىم في العالقات الدولية بعد نياية الحرب الباردة  ،1بحيث أن ىذه األحداث لم تشكل نقمة نوعية في
مست تأثيراتيا مجمل
تطور الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية وتنظيم القاعدة اإلرىابي فقط ،بل ّ
2
التفاعالت الدولية ،وانعكست بعمق عمى التحالفات والصراعات القائمة في النظام الدولي.
ويرى البعض أن ىذه األحداث ش ّكمت قطيعة في مفيوم اإلرىاب ،وساىمت في تكوين نظام دولي
جديد من أبرز مميزاتو الصراعات واإلرىاب ،وىذا ما أشار إليو كل من "ىوفمان بريس"( Bruce
 )Hoffmanوفرانسوا ىازبورغ ( )François Heisbourgإذ يريان أن "اليجمات اإلرىابية في 11

سبتمبر  2001ضد األراضي األمريكية مثّمث قطيعة جذرية في فيم ما تمثمو ىذه الظاىرة من عنف ،كما
أن الشكل الجديد الذي نفذت بو ىذه األحداث قمب موازين النظام الدولي الذي كان سائداً بعد الحرب
الباردة ،بحيث ش ّكمت ىذه اليجمات اإلرىابية شكالً جديداً من الصراعات واإلرىاب في القرن الواحد
3
والعشرين".
ومواصمة لتداعيات ىذه األحداث عمى طبيعة النظام الدولي ،يرى توجو آخر بأنيا ساىمت في إبراز

اإلرىاب كقطب منافس لمواليات المتحدة األمريكية داخل النظام الدولي ،وىذا بعدما تحول اإلرىاب من
قوة ىامشية إلى قوة مركزية ولكن ما ُيميز ىذا القطب ىو أنو يقبعُ خارج شرعية النظام الدولي.

1

4

إسماعيل معراف ،الوضع اإلقميمي العربي في ظل المتغيرات الدولية (مع التركيز عمى قضايا اإلصالح والتحول الديمقراطي) ،الجزائر :المؤسسة الوطنية لالتصال

النشر واإلشيار ،2009 ،ص .625
 2يوسف محمد صادق ،مرجع سابق ،ص .200
Dany Deschenes,"le 11 Septembre 2001: Nouveauté Radicale dans le Terrorisme International?", Revue militaire

3

Canadienne, Hiver, 2002-2003, p 21.
4

عثمان عمي حسن ،اإلرىاب الدولي ومظاىره القانونية والسياسية في ضوء أحكام القانون الدولي العام _دراسة تأصيمية-قانونية-سياسية -تحميمية_ ،كردستان:

مطبعة منارة ،ىو وليز ،2006 ،ص .221
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بمعربي عمي

ويمخص الباحث في العالقات الدولية "الفريد ىاليداي"  Alfred Hallidayطبيعة أحداث  11سبتمبر

إن ىذه األحداث وتداعياتيا كانت عالمية بكل المعايير
 2001وتداعياتيا عمى النظام الدولي في قولوّ ":
إذ تنوعت جنسيات ضحايا التفجيرات من بين األمريكيين وغيرىم من األوروبيين والمسممين والعرب وغير

العرب ،فضالً عن آثارىا البعيدة عن األمن العسكري وأمن األفراد اليومي ،والعالقات فيما بين الدول
والشعوب والثقافات واألديان".

1

 -2تأثيرات أحداث  11سبتمبر  2001عمى توجهات السياسة الخارجية األمريكية:
بحكم أن الواليات المتحدة األمريكية كانت المتضرر األكبر من أحداث  11سبتمبر  ،2001فإن ىذه
األخيرة كانت بمثابة مرحمة فاصمة في تطور السياسية الخارجية األمريكية ،وسببا في تغير توجياتيا تجاه

العالم عامة وتجاه المنطقة العربية واإلسالمية خاصة ،وعمى الرغم من التحوالت التي شيدتيا السياسة
الخارجية األمريكية بعد ىذه األحداث ،إالّ أن ىناك اختالف في تحديد طبيعة ىذه السياسة وتغيرىا من
عدمو ،فبرز توجيين يحاوالن تفسير تأثير ىذه األحداث عن توجيات الو.م.أ ،ففي حين يرى التوجو األول

أن أحداث  11سبتمبر  2001كانت حقيقة مرحمة فاصمة في تشكيل السياسية الخارجية األمريكية بمعالم
مختمفة عن تمك التي كانت قائمة من قبل ،2إذ ترجم ىذا التغير في انتقال اإلستراتيجية األمريكية من

سياسة اإلقناع إلى سياسة إمالء الشروط باإلستراتيجية المباشرة ،أي استخدام القوة العسكرية أو التيديد

باستعماليا.3

بينما يرى االتجاه الثاني أن ىذه األحداث ما ىي إال لحظة كاشفة ،بمعنى أن السياسية الخارجية
األمريكية التي بدأت بالتشكل بعد أحداث  11سبتمبر  2001ليست بالجديدة ،أي أن ركائز ومبادئ تمك
السياسة كانت موجودة من قبل ،وكل ما فعمتو ىذه األحداث ىو الكشف عن حقيقة ىذه السياسة ،كسياسة
تنزع بحدة إلى الييمنة والسيطرة عمى العالم ،4وىذا ما يراه االستراتيجي "برونو كولسون" Bruno
 Colsonفي سياق حديثو عن ثباث األىداف اإلستراتيجية لمو.م.أ ،إذ يقول في ىذا اإلطار ":األىداف
اإلستراتيجية بالنسبة لمسياسة الخارجية األمريكية ثابتة منذ خمسين سنة" ،5ومن خالل ما سبق ،يتضح أن
مقاربة االتجاه الثاني قريبة من الصحة ألن أىداف السياسية الخارجية األمريكية ثابتة وال تتغير ولكنيا
1

يوسف محمد صادق ،مرجع سابق ،ص.216

3

عبد العزيز الميري" ،التحوالت السياسية في النظام الدولي وأثرىا عمى أمن دول مجمس التعاون الخميج واستقرارىا خالل الفترة ( ،)2010-1990مذكرة ماجستير،

4

أحمد منيسي ،مرجع سابق ،ص.22

2

أحمد منيسي" ،الواليات المتحدة األمريكية وقضية الديمقراطية في الوطن العربي" ،مجمة حقوق اإلنسان ،اإلصدار التاسع ،مارس  ،2004ص ص .22-21

جامعة الشرق األوسط ،2010-2009 ،ص .83

5

يوسف جحيش " ،إشكالية القطيعة اإلبستمولوجية لإلسالم السياسي بعد أحداث  11سبتمبر  2001في العالم العربي –اإلسالمي" ،المجمة الجزائرية لمسياسية

العامة ،مخبر دراسات وتحميل السياسات العامة في الجزائر ،جامعة الجزائر ،3العدد األول ،سبتمبر  ،2011ص.138
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تتكيف مع الظروف الجديدة لتحقيق أىدافيا المسطرة التي تقوم أساسا عمى فرض الييمنة األمريكية عمى
السياسة الدولية ،وىذا ما أشار إليو مدير مكتب التخطيط السياسي بو ازرة الخارجية األمريكية سابقا السيد
"ريتشارد ىاس"  Richard Haassقائالً " :إن اليدف األساسي لمسياسة الخارجية األمريكية في القرن
الواحد والعشرين ىو إدماج بمدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدعم عالما يتسق مع المصالح
والقيم األمريكية ،ويتصدى لألخطار مثل اإلرىاب الدولي وانتشار أسمحة الدمار الشامل"...

1

ومما سبق ،يتضح أن أحداث  11سبتمبر  2001وما تالىا من تداعيات أسفرت عن اكتساب
الواليات المتحدة األمريكية ُسمطة قيادية جديدة في النظام الدولي ،وظفتيا لمحاولة إعادة ترتيب العالقات
الدولية طبقاً لممصالح االستراتيجية األمريكية 2،التي ترتكز أساسا عمى السيطرة والتحكم في منابع النفط،
والسيطرة عمى االقتصاد العالمي وتوجييو.

ومن أىم تداعيات أحداث  11سبتمبر  2001عمى التوجيات الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية

ىو إعالنيا الحرب العالمية عمى اإلرىاب ،التي اتخذت أساليب وأدوات ترتكز أساسا عمى استعمال القوة
أو التيديد بيا أو فرض العقوبات عمى الدول المناوئة لسياسة الو.م.أ ،وىذا ما سنتطرق إليو بالتفصيل في

المحور التالي.

ثالثا :الحرب العالمية عمى اإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر :2001
بعد أحداث  11سبتمبر ،عممت دوائر صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية عمى إثارة العديد
من القضايا والمسائل السياسية واألمنية وحتى الفكرية ،محاولة بذلك تفسير وتحميل ما حدث في 11

سبتمبر  ،2001وعمى الرغم من أن اإلرىاب أصبح ظاىرة عالمية وقد عانت منو الكثير من الدول قبل
ىذا التاريخ ،وفي حين كان المجتمع الدولي يترقب قراءة موضوعية ليذه األحداث ،وأنو البد من ضرورة

التنسيق بين مكونات األسرة الدولية الجتثاث ومعالجة ىذه اآلفة الخطيرة ،ولكن ،وفي ىذه المحظة الحرجة
من تاريخ العالقات الدولية ،تخرج الواليات المتحدة األمريكية معمنة عن فمسفة خاصة بيا تتيم فييا من

تريد وتقدم التفسيرات والقراءات لمواقع كما تريد.

3

فمباشرة بعد ىذه األحداث ،ولمواجية خطر اإلرىاب أصدر مجمس األمن الدولي ق ارره رقم  1368في

 12سبتمبر  ،2001الذي أُعتُبِر المرجعية األساسية لمشروعية الرد العسكري الذي كانت الواليات المتحدة
1

ريا قحطان الحمداني ،اإلسالموفوبيا جماعات الضغط اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية ،-CAIR-مصر :دار الكتب المصرية ،2011 ،ص.156

3

إسماعيل معراف ،مرجع سابق ،ص ص .130-129

2

ىارون فرغمي ،مرجع سابق ،ص .136
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األمريكية تتأىب لو ،بحيث نص القرار عمى أن المجمس "يعتبر العمميات اإلرىابية التي تمت بتاريخ 11
سبتمبر  2001مثل أي عممية لإلرىاب الدولي ،ىي بمثابة تيديد لمسمم واألمن الدوليين" .1كما أصدر

المجمس ق ارره رقم  1373في  28سبتمبر  2001الذي تم إعداده من طرف الواليات المتحدة األمريكية
وأقره المجمس باإلجماع دون إدخال أي تعديالت عميو ،وينص القرار "عمى أن الدول مطالبة بتجميد

األموال أو أية أصول مالية أو موارد اقتصادية لجماعات وأشخاص يرتكبون أعمال إرىابية" ،وذلك من

دون تحديد واضح ودقيق لإلرىاب.2

بناء عمى الق اررين السابقين ،أعمن الرئيس األمريكي األسبق "جورج بوش االبن" الحممة األمريكية
ً
العالمية عمى اإلرىاب التي سطرت أىدافيا في النقاط التالية:
 -1ىزيمة المنظمات اإلرىابية ذات النطاق العالمي من خالل مياجمة قيادتيا ،وأماكن تواجدىا ،وقطع
الدعم المالي والمادي عنيا.

 -2حرمان الجماعات اإلرىابية من الرعاية والدعم والمالذ اآلمن من خالل ضمان قيام الدول بمسؤولياتيا
في اتخاذ إجراءات ضد ىذه التيديدات في حدود سيادتيا.

 -3تقميص الظروف األساسية التي يسعى اإلرىابيون إلى استغالليا من خالل قيام المجتمع الدولي
بتركيز جيوده وموارده عمى المناطق األكثر تعرضا لمخطر.

 -4الدفاع عن الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا من خالل حماية أوطانيم وتوسيع دفاعاتيم لتحديد
التيديد اإلرىابي وتحييده في أقرب وقت ممكن.

3

أما عن أساليب تنفيذ ىذه األىداف فحددىا تقرير و ازرة الخارجية األمريكية الصادر في أبريل 2002
تحت عنوان "أنماط اإلرىاب الدولي" ،وىي كاآلتي:
 -1العمل المباشر والمتواصل باستخدام كل عناصر القوة القومية والدولية ،وسيكون التركيز عمى
المنظمات اإلرىابية ذات القدرات الدولية ،وعمى أي إرىابي أو دولة ترعى اإلرىاب وتحاول امتالك أو

استخدام أسمحة الدمار الشامل أو مكوناتيا.

1

المرجع السابق ،ص ص 39-38

 2المرجع السابق ،ص .113
Ashley J.Tellis, "Assessing America's War on Terror: Confronting Insurgency, Comentig Primacy, the National Bureau of
Asian Research in cooperation with Carnegie Endowment of International Peace, volume 15, number4, December 2004, p
13.
3
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 -2الدفاع عن الواليات المتحدة األمريكية والشعب األمريكي وعن مصالحيما في الداخل والخارج من

خالل تحديد مصادر التيديد وتدميره قبل وصولو إلى حدودىا ،وفيما ستعمل الواليات المتحدة األمريكية
باستمرار عمى حشد المجتمع الدولي ،فإنيا لن تتردد في العمل بمفردىا إذا اقتضى األمر لممارسة حقيا

في الدفاع الشرعي عن النفس ،ومن خالل عمل وقائي ضد إرىابيين كيؤالء ومنعم من إلحاق الضرر

بشعبيا ودولتيا.

 -3حرمان اإلرىابيين من أي رعاية أو دعم أو مالذ آمن إضافي عن طريق الدول أو إرغاميا عمى
تحمل مسؤولياتيا السياسية.

1

من خالل ىذه األساليب ،يتضح أن االستراتيجية الجديدة لمواليات المتحدة األمريكية ترتكز أساسا
اء كان مصدرىا منظمة إرىابية أو
عمى استعمال القوة العسكرية من أجل التصدي لمتيديدات اإلرىابية ،سو ً
أفرادا إرىابيين أو دوالً ترعى اإلرىاب.
وقامت االستراتيجية األمريكية لمحاربة اإلرىاب عمى مبدأين أساسين وىما:
 -1توجيو الضربات االستباقية لحماية األمن األمريكي داخميا وخارجيا.
 -2نشر الديمقراطية وتقويض األنظمة المستبدة واستخدام الضغط العسكري مسمكا لفرض الحرية من
منطمق العالقة العضوية بين نشر الديمقراطية وضمان األمن القومي األمريكي.

2

واعتبر أسموب الضربات االستباقية ،أىم أساليب اإلدارة األمريكية في عيد الرئيس جورج بوش االبن
لتحقيق أىداف الحرب العالمية عمى اإلرىاب ،بحيث يحق لمواليات المتحدة أن توجو ضربات عسكرية
مسبقة إلى ىدف تعتقده ىي يشكل تيديدا آنيا أو مستقبميا لمصالحيا سواء كان ذلك التيديد دولة أو

شخص أو منظمة أو منشاة أو آلية ،وفي ىذا اإلطار يقول الرئيس األمريكي األسبق "جورج بوش االبن":

"إن الحرب عمى اإلرىاب ال يمكن كسبيا من خالل إتباع استراتيجية دفاعية بل باتخاذ المبادرة الرامية

إلحباط خطط العدو ومواجية المخاطر قبل بروزىا" ،وفي ىذا السياق يقول" نعوم تشومسكي Noom
 "Chomaskyبأن ىذه االستراتيجية تقوم عمى استخدام القوة المسمحة لمقضاء عمى تيديد ممفق متخيل،

يبدو اصطالح "وقائي" وكأنو عمل عظيم ،إن الحرب الوقائية ىي بكل بساطة الجريمة المطمقة التي

أدينت في محاكمات نورمبرغ".3

1

زينب عبد العظيم" ،اإلستراتيجية األمريكية بعد  11سبتمبر" ،مركز الحضارة لمدراسات السياسية ،لم يذكر تاريخ النشر ،ص.824

2

هارون فرغلي ،مرجع سابق ،ص.676

3

سمير أمين وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص .72-71
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وتنفيذا ليذا األسموب ،أقدمت الواليات المتحدة األمريكية بمساندة حمف شمال األطمسي عمى شن

الحرب عمى أفغانستان في 07أكتوبر  ،2001والتي كان الغرض منيا ىو منع استعمال أفغانستان
كقاعدة لمعمميات اإلرىابية واضعاف القدرات العسكرية لنظام طالبان ،وىذا بعد أن ربطت الواليات المتحدة

األمريكية ىجمات أحداث  11سبتمبر  2001بتنظيم القاعدة اإلرىابي الذي يعمل تحت حماية نظام
طالبان في أفغانستان ،وقبل شن ىذه الحرب ،صرح الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االبن أمام

جمسة مشتركة لمجمس الشيوخ األمريكي في  20سبتمبر  2001قائالً " :عمى طالبان أن تتصرف
وتتصرف فو اًر ،وىم سيسممون اإلرىابيين أو سيشاركونيم في مصيرىم"...

1

عموما كانت العمميات العسكرية ضد تنظيم القاعدة ونظام طالبان ناجحة ،ولكنيا لم تحسم األمر

نيائيا ،بحيث لم تستطع الواليات المتحدة األمريكية وحمفاؤىا من تدمير العدو نيائيا وال حتى التقميل من
إرادتو في المقاومة ،وعمى الرغم من ىزيمة قوات طالبان الميدانية وطرد نظامو من أفغانستان ،إالّ أن
اليجمات العسكرية لقوات التحالف لم تستطع أن تطال أسامة بن الدن وال "المال عمر" وعدد كبير من

مقاتمييما ،الذين وجدوا في باكستان وبمدان مجاورة أخرى مالذا آمنا ليم.

2

وىكذا ساىمت حرب أفغانستان في انتشار تنظيم القاعدة بعد أن كانت نشاطاتو محصورة في
أفغانستان ،كما أن ىذه الحرب أججت مشاعر الكراىية لدى المسممين الذين أصبحت تنظر فئة كبيرة منيا

الجدد لألراضي اإلسالمية ،وفي ظل ىذه
إلى الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا عمى أنيم المستعمرين ُ
الكراىية ،زادت مساندة ىذه الفئات لتنظيم القاعدة عمى اعتباره التنظيم المدافع عمى اإلسالم والمسممين،
كانت ىذه أىم النتائج العكسية لمحرب عمى تنظيم القاعدة في أفغانستان.
بعد سنتين من الحرب عمى أفغانستان جاء الدور عمى نظام "صدام حسين" في العراق وذلك في عام

 2003بعد أن قدمت الواليات المتحدة األمريكية ثالث ذرائع تبيح ليا التدخل في العراق تحت مظمة

مكافحة اإلرىاب وىي:

 نزع أسمحة الدمار الشامل التي يحوز عمييا العراق. نشر الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان وذلك بتخميص الشعب العراقي من النظام الديكتاتوري. -اتيام النظام العراقي بتعاونو مع تنظيم القاعدة اإلرىابي.

3

1

Steve Bowman, "War in Afghanistan: Strategy, Military, Operations, and Issues for Congress", Congressional Research

Service, December, 3, 2009, p 07.
2

3

Joseph J. Collins, "Understanding War in Afghanistan", National Defence University Press, Washington, D.C, 2011, p 49.

محمد يونس يحيى الصائغ" ،أسانيد الواليات المتحدة بشأن الحرب االستباقية" ،مجمة الرافدين لمحقوق ،المجمد  ،11العدد  ،2009 ،40ص .241

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد 80أفريل /نيسان - 8800المجلد – 88تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

55

بمعربي عمي

الحرب العالمية عمى اإلرهاب وانعكاساتها عمى تطور الظاهرة اإلرهابية وانتشارها

وبناء عمى ىذه الذرائع ،شنت القوات األمريكية ىجوما عسكريا عمى العراق في  20مارس ،2003
ً
1
استطاعت من خاله اإلطاحة بنظام صدام حسين بعد عشرين يوما فقط من اليجوم.
والسؤال الذي يطرح نفسو ،ما ىي اإلضافة التي جاء بيا غزو العراق في إطار الحرب العالمية عمى

اإلرىاب؟ والجواب عمى ىذا السؤال يظير ىو اآلخر نتائج عكسية ،إذ أن الحرب عمى العراق وفرت كل

الظروف المادية والسياسية لتوسيع مجال اإلرىاب واعطاء فرص أقوى لتشكيل قواعد جديدة لتنظيم
القاعدة ،وذلك أن قرار غزو العراق وتفكيك أجيزة الدولة العسكرية واألمنية والمدنية سيل عمى تنظيم

القاعدة ليس فقط توسيع مجال عممياتو خارج بيئة أفغانستان ،بل اتخاذه العراق مجاالً مركزيا لمواجية

أمريكا بغاية تحقيق من االنتصارات ما لم يستطع تحقيقو في أفغانستان ،وعمى ىذا األساس شكل فرع

القاعدة لبالد الرافدين الذي ىو امتداد لتنظيم القاعدة األم ،إالّ أن يمتمك من المقومات وأساليب القتل
والتدمير ما لم يعتده العالم مع تنظيم القاعدة األصمي في أفغانستان.

2

ومازالت انعكاسات حرب العراق مستمرة إلى يومنا ىذا ،بحيث أن الفوضى التي يشيده العراق
أضحت بيئة حاضنة لمعديد من التنظيمات اإلرىابية كتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) الذي بات خطره
ييدد أمن العالم عامة ،وأمن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عمى وجو الخصوص.

ومواصمة في تبيان النتائج العكسية لمضربات االستباقية ،وبخصوص نجاحيا في تحقيق ىدفيا

المنشود وىو تفادي وقوع العمميات اإلرىابية مجددا ،يرى العضوان السابقان في مجمس األمن القومي في
عيد الرئيس األمريكي األسبق "بيل كمنتون" Bill Clintonالسيدان "دانيال بنيامين"Daniel Benjamin

و"ستيفن سيمون" Stephen Simonفي كتابيما "اليجمة القادمة" أن الفشل الذريع في حرب العراق
قوض بصفة جذرية نموذج الضربات االستباقية ،وىذا من خالل ما توصال إليو من نتائج مفادىا أن

الحربين االستباقيتين المتين خاضتيما أمريكا في أفغانستان والعراق وان نجحتا في إسقاط نظامين معاديين

لمواليات المتحدة األمريكية ،إالّ أنيما لم تؤديا إلى الحد من خطر اإلرىاب بل قادتا إلى مضاعفتو
وتأجيجو.

3

والى جانب الضربات االستباقية ،عممت اإلدارة األمريكية عمى فرض عقوبات دولية عمى بعض
الدول كاليمن والسودان وليبيا بسبب اتياميا بممارسة اإلرىاب أو التساىل معو.

1

ريا قحطان الحمداني ،مرجع سابق ،ص ص 159-158

2

ىارون فرغمي ،مرجع سابق ،ص .203

4

ريا قحطان الحمداني ،مرجع سابق ،ص.163

3

4

المرجع السابق ،ص.183
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رابعا :انعكاسات الحرب العالمية عمى اإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عمى تطور اإلرهاب من
حيث التنظيم ،المجال واألهداف ،والدوافع
بعد أن بينا في الفقرات األخيرة من المحور السابق ،أن الحرب العالمية عمى اإلرىاب بقيادة الواليات

المتحدة األمريكية ،ومن خالل أسموب الضربات االستباقية ،لم تستطع تحقيق أىدافيا بشكل دقيق وحاسم،
وأنيا بدل القضاء عمى اإلرىاب ساىمت في تأجيجو ،وباإلضافة إلى ىذا نجد أن األداة العسكرية في

مواجو اإلرىاب دفعت الجماعات اإلرىابية إلى تطوير ىيكميا التنظيمي حتى ال تتعرض ليجومات مباشرة
تقضي عمييا ،كما أن الحرب العالمية عمى اإلرىاب حركت مشاعر االنتقام لدى ىذه الجماعات وذلك

بنقل مخططاتيا اإلجرامية وتوسيعيا لتطال تمك الدول التي كانت جزءا رئيسا في التحالف الدولي ،ونذكر
ىنا عمى سبيل المثال "بريطانيا" التي تعرضت إلى ىجومات إرىابية سنة  2005والتي يرجعيا الكثير من

المحممين إلى مشاركتيا القوية في حرب العراق سنة  ،2003كما أن استيداف الحرب لمدول العربية

واإلسالمية أظيرىا عمى أنيا عدوان صميبي يستدعي المواجية ،ومن ىنا تبمورت فكرة اإلرىاب الديني

كواجب لدى بعض الشباب المضمل بيم لمدفاع عن اإلسالم ضد الصميبية.
وبعد ىذه التمييد ،سنحاول في ىذا المحور األخير من ىذه الدراسة ،تبيان األثر الذي تركتو الحرب
العالمية عمى اإلرىاب بقيادة الو.م.أ عمى تطور الظاىرة اإلرىابية في العالم  ،وذلك من خالل االعتماد
عمى ثالث متغيرات رئيسية تُظير النتائج العكسية لمحرب العالمية عمى اإلرىاب عمى تطور اإلرىاب
وانتشاره وزيادة خطورتو وىي كالتالي :التغير في الييكل التنظيمي لمجماعات والتنظيمات اإلرىابية(،)1
اتساع مجال العمميات اإلرىابية زيادة عدد ضحاياىا( ،)2بروز اإلرىاب الديني(.)3
 -1التغير في الهيكل التنظيمي لمجماعات والتنظيمات اإلرهابية:
تنقسم المنظمات اإلرىابية طبقا لمعيار التنظيم إلى قسمين :منظمات ىرمية وأخرى شبكية ،وىذا

التقسيم بدوره يرجع إلى متغيرين أساسيين :العممية االتصالية داخل المنظمة أوالً وموقع السمطة فييا
ثانيا ،1وعمى ىذا األساس تكون المنظمة ىرمية إذا كان االتصال فييا عموديا أي من القمة إلى القاعدة
والعكس صحيح ،كما أن في مثل ىذا التنظيم القيادة وحدىا ىي التي ترسم التوجو العام لممنظمة 2وتكون

شبكية إذا افتقرت إلى إجراءات وبروتوكوالت رسمية تعبر عن تقاسم السمطة داخميا ،وبحكم أن التسمسل
اليرمي منعدم في الشبكات اإلرىابية ،فإن العمل داخميا يقوم عمى توضيح األىداف العامة لمشبكة ،ومن

1

David Tucker, "Terrorism Networks, and Strategy: Why the Conventional Wisdom is Wrong?", Homeland Security Affairs,
volume IV, n° 02, June 2008, p 02.
2
Honorable Lee Hamilton, "Terrorist Organizational Models", Exists in US Army TRADOC G2 Handbook N°.01( Version
5.0), A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century, Kansas, 15 August 2007, p 06.
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تم يكون لألفراد صالحية استخدام مرونة الخاليا والمبادرة إلى إجراء عمل إرىابي يدعم ىذه المبادئ

التوجييية.

1

ومما سبق توضيحو ،يتبين أن نظام الشبكة ىو أخطر من نظام اليرمية ،فجيل السمطة المركزية،

وغياب التعميمات يجعل من تنفيذ المخططات اإلرىابية اإلجرامية أكثر مرونة ،باإلضافة إلى عنصر
السرية الذي يجعل من الصعب اختراقيا وىذا ما يطيل من ُعمر الشبكة.
وبالرجوع إلى الحرب عمى اإلرىاب ،نجد أن ىذه األخيرة حولت تنظيم القاعدة من منظمة تعتمد عمى

البنية األساسية لإلرىاب
اليرمية إلى شبكة عالمية ،وىذا ما ذىب إليو "خميل حسين" قائالًّ " :
إن تفكيك ُ

الذي رفعت الواليات المتحدة األمريكية شعاره في حربيا ضد اإلرىاب لم ُيحقق اليدف منو ،بل أن

شير إلى أن العنف الذي مارستو الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا في ىذا المجالَّ ،أدى إلى
الحقائق تُ ُ
تفكيك عناصر المطموبات الرئيسية لتنشأ منظمات مجيولة اليوية تقوم بارتكاب أحداث أ ّش ُد مما ارتكبو

سابقوىا" 2.وىو ما ذىب إليو "ديفيد كين"  David Keenقائال ":إن الحرب عمى أفغانستان التي كانت
تستيدف معسكرات تنظيم "القاعدة" أسيمت في نزع المركزية عن القاعدة ونشر المجموعة اإلرىابية بدل
القضاء عمييا ،وىذا ما أشارت إليو تقديرات أحد كبار الخبراء المتخصصين في مكافحة اإلرىاب في

مكتب التحقيقات الفدرالي الذي رأى أن حرب أفغانستان لم تسفر إالّ عن تقميص قدرة القاعدة ب %30
فقط ،إذ أن العديد من ناشطييا فرو إلى إيران ،كما عاد العديد من قياديييا إلى أوطانيم األصمية بما فييا
الشيشان وجورجيا واليمن وشرق إفريقيا.

3

وىكذا يتضح ،أن الحرب عمى أفغانستان لم تقض عمى تنظيم القاعدة ولكنيا ساىمت في انتشاره،
وان لم نقل في كسب التأييد لو وزيادة مؤيديو وىذا كمو من جراء الممارسات العدائية لمو.م.أ تجاه الدول
العربية واإلسالمية ،واألخطر من ذلك أن ما تعرض لو تنظيم القاعدة من ىجمات واختراقات بحكم
تنظيمو اليرمي ،جعل منظمات إرىابية أخرى تتبنى التنظيم الشبكي لتفادي اختراقيا ،وما تنظيم الدولة

اإلسالمية في بالد الشام والعراق (داعش) لمثال واضح عمى ذلك.

Honorable Lee Hamilton, op cit, p p 06-.07.
2

خميل حسين ،مرجع سابق ،ص .356

3

ديفيد كين ،حرب بال نياية!! وظائف خفية لمحرب عمى اإلرىاب ،ترجمة :معين اإلمام ،المممكة العربية السعودية :مكتبة العبيكان ،2008 ،ص.38.
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 -2اتساع مجال العمميات اإلرهابية زيادة عدد ضحاياها
سنعتمد في ىذه الجزئية عمى التقارير التي يقدميا معيد االقتصاد والسالم باستراليا حول مؤشرات

اإلرىاب العالمي ،وىذا بتتبع تطور األعمال اإلرىابية من حيث مكان وقوعيا ومن حيث عدد الضحايا
الذين سقطوا من جرائيا.
في تقرير األول أشار معيد االقتصاد والسالم الذي قدم صورة شاممة عن تأثير اإلرىاب عمى مدى

عشر سنوات أي الفترة الممتدة من  2002إلى غاية  ،2011و حيث شمل التقرير  158دولة بالدراسة،

سجمت  20دولة منيا فقط صفر ىجمات إرىابية ،كما بمغ عدد العمميات اإلرىابية  104.000عممية في
عشر سنوات ،حيث سجل التقرير زيادة قدرت ب  ،%464تسببت ىذه العمميات اإلجرامية في سقوط

حوالي  64.000قتيل خالل عشر سنوات ،مقابل  4384قتيل من اإلرىابيين ،أما عن المناطق األكثر
تأث اًر باإلرىاب ،فأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا الباسفيك احتمت المرتبة األولى ،والتي شممت الدول

التالية (أفغانستان ،باكستان ،اليند ،تايالند ،الفمبين ،)...تمييا منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

( ،)MENAوتأتي باقي دول العالم في المرتبة األخيرة ،أما عن عدد الضحايا ،احتمت منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا المرتبة األولى ،تمييا مباشرة منطقة آسيا الباسيفيك.

1

أشار التقرير الثاني الصادر في سنة  ،2014إلى أن سنة  2013شيدت  10.000عممية إرىابية،

راح ضحيتيا حوالي  18.000شخص %60 ،من الضحايا وقعوا في خمس دول فقط وىي ( العراق،

أفغانستان ،باكستان ،نيجيريا وسوريا) ،وباستثناء الدول الخمس ،شيد نفس العام  4000عممية إرىابية

راح ضحيتيا  3236شخص ،أي بزيادة قدرت ب  %54مقارنة مع سنة .2012

2

شيدت سنة  2014حسب ما جاء في التقرير الثالث لمعيد االقتصاد والسالم الصادر سنة ،2015
زيادة في النشاط اإلرىابي قدرت ب  ،%80وىو أعمى مستوى تم تسجيمو ،حيث ارتفع عدد الوفيات من

 18.000سنة  2013إلى  32685قتيل عام  ،2014أي تسجيل زيادة قدرت ب  ،%78وىذا ما يعادل

تسعة أضعاف من عدد األشخاص الذين لقوا حتفيم من جراء العمميات اإلرىابية منذ سنة  ،2000كما

Australia, Institute for Economics & Peace, 2102 Global Terrorism Index Capturing the Impact of Terrorism from 2002-

1

2011, p p 1-25.
Australia, Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2014 Measuring and Understanding the Impact of

2

Terrorism, p 12.
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أنو كانت زيادة في عدد الدول التي مستيا األعمال اإلرىابية والتي بمغت  93دولة مقارنة بسنة 2013

حيث كان العدد  88دولة.

1

سجمت سنة  2015حوالي  29376قتيل ،والتي تعتبر ثاني سنة األكثر دموية عمى اإلطالق بعد

سنة ُ ،2014يرجع التقرير الرابع الصادر سنة  2016أسباب ارتفاع الضحايا سنة  2015رغم تراجع
تنظيمي بوكو حرام وتنظيم الدولة اإلسالمية في بالد الشام والعراق ،في نيجيريا والعراق عمى التوالي ،إلى
توسع ىذين التنظيمين في مناطق أخرى ،إذ أن بوكو حرام قام بتوسيع عممياتو لتشمل الكامرون ،النيجر

وتشاد ،بينما لم يكتف تنظيم (داعش) بالتوسع في مناطق أخرى من الشرق األوسط بل ذىب لتمديد
عممياتو لتصل إلى أوروبا ،وبيذا انتقل التنظيم والخاليا التابعة لو من النشاط في  13دولة ليصل العدد

سنة  2015إلى حوالي  28دولة.

2

أشار التقرير األخير لممعيد الصادر سنة  2017إلى أن عدد الضحايا سنة  2016بمغ 25673

ضحية ،ثالث أرباع منيم كانوا في خمس بمدان وىي :أفغانستان ،نيجيريا ،سوريا ،باكستان والعراق ،كما
أشار التقرير إلى أن ثماني مناطق من العالم من أصل تسعة شيدت زيادة في اإلرىاب.

3

من خالل تحميل األرقام التي جاءت بيا التقارير األربعة السابقة التي غطت  17سنة من تطور

اإلرىاب ،أي من بعد تاريخ  11سبتمبر  2001إلى غاية  ،2017يتضح جميا أن عدد الضحايا وعدد
المناطق التي مستيا العمميات اإلرىابية كانت في ارتفاع مستمر خاصة تمك المناطق التي شيدت

صراعات أو مازالت تشيدىا كأفغانستان والعراق وسوريا ،...وىذا يدل عمى انتشار اإلرىاب واتساع أىدافو

التي شممت المدنيين أيضا ،وىذا راجع في اعتقادنا ،إلى السياسة التي تبناىا الرئيس جورج بوش االبن في
التعامل مع اإلرىاب القائمة عمى استعمال القوة ،فالعنف ال يولد إال عنفا مثمو أو أكثر منو ،فاجتثاث
اإلرىاب لن يكون بالقوة العسكرية ولكن في معالجة األسباب المغذية لو.

 -3بروز اإلرهاب الديني:
من أىم انعكاسات الحرب العالمية عمى اإلرىاب ،ىي بروز التطرف الديني العنيف ،وىذا بعد أن

وجيت الو.م.أ آلتيا اإلعالمية عمى العالمين العربي واإلسالمي ،مما أدى إلى خمق جو من العدائية ضد

يمت بصمة إلى الديانة اإلسالمية ،وىذا ما فتح الباب مجدداً لتغذية العنف
كل ما ىو عربي أو
ُ
1

Australia, Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2015 Measuring and Understanding the Impact of
Terrorism, p 09.
2
Australia, Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2016 Measuring and Understanding the Impact of
Terrorism, p p.4-6.
3
Australia, Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2017 Measuring and Understanding the Impact of
Terrorism, p 06.
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والتطرف ،1مما أدى إلى بروز اإلرىاب الديني وىو ما أشار إليو تقرير و ازرة الخارجية األمريكية المعنون
ب"أنماط اإلرىاب الدولي" الصادر سنة  " ،2002إلى االنتقال من اإلرىاب الذي تحركو بصورة أساسية
الدوافع السياسية إلى اإلرىاب الذي تحركو الدوافع الدينية أو األيديولوجية".

2

ولتوضيح ىذه النقطة نجد أن الكثير من التنظيمات اإلرىابية التي نشأت بعد أحداث  11سبتمبر
 2001اصطبغت بالطابع الديني كتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،أنصار الشريعة ،بوكو حرام

النيجيرية ،...وأبرز مثال عن ىذه التنظيمات نجد "تنظيم الدولة اإلسالمية في بالد الشام والعراق"
(داعش) ،الذي من تسميتو نستشف البعد الديني الذي يتبناه ىذه التنظيم اإلرىابي ،الذي يتبنى فكرة وجود

عدوان غربي مستمر لو جذور تاريخية ضد اإلسالم وتوصيف الغربيين بكونيم صميبيين ،وأن مسعاه
األساسي ىو إلغاء الحدود في الشرق األوسط التي رسمتيا معاىدة "سايس بيكو" عام 1916م ،وأن ىدفو

يكمن في إقامة الخالفة اإلسالمية ،ىذا ما جعل الكثير من المسممين يتأثرون بيذا التوجو ممن يعتقدون

أن لمغرب أطماعاً استعمارية جديدة ،كما عمل التنظيم عمى غرس فكرة الجياد عمى اعتبار أن جياد

جرد
المسممين ىو جياد دفاعي لحماية الدين اإلسالمي من الصميبيين ُ
الج ُد ْد ،نمط التكفير ىذاّ ،
األشخاص من إنسانيتيم إلى الحد الذي يصبح فيو قتل الغربيين شكالً من أشكال التطيير والتنقية ،كما
أن "داعش" يعمل عمى إغراء أتباعو لمتصديق بأن األعمال الوحشية التي يقومون بيا إنما ىي من أجل

قضية نبيمة.

3

حقيقة أن أعمال داعش ال تمت بصمة ال من بعيد وال من قريب إلى الديانة اإلسالمية التي تدعو
إلى التعايش والتسامح ،ولكن ما ينبغي اإلشارة إليو ،ىو أن تصرفات الدول الغربية وعمى رأسيا الواليات

المتحدة األمريكية دفعت أو غطت عمى ىذا التنظيم لمقيام بأعمالو اإلجرامية ،فالتدخالت العسكرية ليذه
الدول ىي التي ىيأت البيئة التي تنشط فييا مثل ىذه الجماعات اإلرىابية متسترة بالدفاع عن الدين

اإلسالمي.
الخاتمة:

خمصت ىذه الدراسة ،إلى أن أحداث  11سبتمبر  ،2001كانت بمثابة الحدث األىم في العالقات

الدولية في القرن الواحد والعشرين ،لما كان ليا من التأثير عمى النظام الدولي الذي أُعيد تشكيمو بقيادة
الواليات المتحدة األمريكية ،التي عممت جاىدة لمييمنة عميو من خالل إطالقيا لمحممة العالمية لمكافحة
1

إسماعيل معراف ،مرجع سابق ،ص ص .130-129

2

تشارلز تاونزند ،اإلرىاب مقدمة صغيرة جداً ،ترجمة :محمد سعيد طنطاوي ،القاىرة :مؤسسة ىنداوي لمتعميم والثقافة ،2014 ،ص.98

3

ٍ
منتش فرحاً ،لبنان :دار الساقي ،2015 ،ص.221
ىابي نفسو وىو
إبراىيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرىاب لمادا ُي ُ
فجر اإلر ُ
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اإلرىاب ،مستعممة في ذلك قوتيا العسكرية من خالل تفعيل أسموب الضربات االستباقية ،فبعد أن بينت
ىذه الدراسة الحرب العالمية عمى اإلرىاب بعد أحداث  11سبتمبر  2001توصمت إلى النتائج التالية:

 أحداث  11سبتمبر أدت إلى تغيرات جوىرية في السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية خاصةفي ما يتعمق بمكافحة اإلرىاب الذي بات يحظى بأىمية قصوى لدى صناع القرار فييا.

 -الحرب العالمية عمى اإلرىاب تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية القائمة عمى استعمال القوة

العسكرية أدت إلى نتائج عكسية ولم تحقق أىدافيا ،إذ أن ىذه الحرب أدت إلى انتشار اإلرىاب في

العالم ،وذلك بعد أن توسعت ىجمات تنظيم القاعدة لتشمل دوالً عدة بعدما كان قبل ىذه الحرب يتخذ من

أفغانستان مسرحا لتنفيذ ىجماتو ،وىذا كمو بعد الضربة االستباقية التي وجيتيا الواليات المتحدة األمريكية
وحمفائيا ضد ىذا التنظيم ،كما أن غزو العراق سنة  2003أدى إلى تعزيز موقع ىذا التنظيم في منطقة

الشرق األوسط ،وذلك بعد تأسيس فرع الرافدين التابع لو ،وزيادة عمى ذلك توسعو في منطقة شمال إفريقيا
من خالل تأسيس فرع تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

كما أن ىذه الحروب االستباقية ،خمقت فوضى أمنية كبيرة ساعدت عمى نمو خاليا إرىابية جديدة،
واألخطر من ذلك أن ىذه الحروب حممت صبغة صميبية مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراىية والغضب

لدى الشباب المسمم لمواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا ،وتحول اإلرىاب لدى البعض من ىؤالء الشباب

إلى واجب ديني -واجب الجياد ،-وىنا نحن بصدد الحديث عن اإلرىاب الديني الذي يعتبر من أخطر
أنواع اإلرىاب  ،ومن ىذا المنطمق ،استطاعت الجماعات اإلرىابية تجنيد الكثير من المقاتمين في صفوفيا
من منطمق الدفاع عن اإلسالم.

كما أن الحروب االستباقية أدت بالمنظمات اإلرىابية إلى تطوير ىيكميا التنظيمي مما يمنع اختراقيا

ويسيل عمييا تنفيذ اليجمات ،ونحن ىنا بصدد الحديث عن نظام الشبكة الذي يفتقر إلى عنصر اليرمية
في اتخاذ الق اررات ويكتفي المنتمون إليو بالرجوع فقط إلى القواعد اإلرشادية لممنظمة ،وىذا ما يضفي ليونة
أكثر في تنفيذ العمميات اإلرىابية.

وما يثبت فشل الحرب العالمية عمى اإلرىاب تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية وانعكاساتيا عمى

تطور اإلرىاب ،ىو زيادة عدد ضحايا األعمال اإلرىابية بعد ىذه الحرب والذي ىو في تصاعد مستمر
خاصة في تمك الدول التي تعرضت إلى تدخالت عسكرية عمى غرار أفغانستان والعراق ،كما ساىمت ىذه
الحرب في توسع مجال العمميات اإلرىابية من خالل انتشار الجماعات اإلرىابية في كل أنحاء العالم
والذي كانت بداياتو بعد حرب أفغانستان في أكتوبر  ،2001فاإلحصائيات تشير إلى أن بعد ىذه الحرب

والى غاية  2011مست األعمال اإلرىابية أكثر من  130دولة وىو رقم مرتفع مقارنة بعدد دول العالم.
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فكل المعطيات تثبت فشل الحرب العالمية عمى اإلرىاب التي أتت بنتائج عكسية ،وىو ما يستوجب

البحث عن حمول أكثر فاعمية في مواجية اإلرىاب ،وسنقترح بعضا منيا كتوصيات خمصت إلييا ىذه
الدراسة:
 ضرورة حل النزاعات بالطرق السممية وتفادي التدخالت العسكرية التي تؤدي إلى خمق الفوضىاألمنية التي تستغميا الجماعات اإلرىابية كبيئة مناسبة لتنفيذ مخططاتيا اإلجرامية.

 -ضرورة بعث تعاون دولي حقيقي في مكافحة اإلرىاب قائم عمى قواعد الشرعية الدولية وذلك في إطار

األمم المتحدة.

 ضرورة اعتماد مقاربة شاممة ومتعددة األبعاد تستيدف معالجة األسباب المؤدية لممارسة اإلرىاب. ضرورة قيام كل دولة بالتزاماتيا تجاه مواطنييا إلبعادىم عن التطرف العنيف المؤدي لممارسة اإلرىاب.قائمة المصادر:
 -2عبد الوىاب الكيايل ،موسوعة السياسة ،اجلزء ،1ط ،1ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت  ،جوان .1979

قائمة المراجع
أولا -باللغة العربية
أ -الكتب
فجر اإلرىايب نفسو وىو ٍ
منتش فرحاً ،لبنان :دار الساقي.2115 ،
 -3إبراىيم احليدري  ،سوسيولوجيا العنف واإلرىاب دلادا يُ ُ
ُ
 -4أمحد بيضون وآخرون ،العرب والعامل بعد  11أيلول سبتمرب ،سلسلة كتب ادلستقبل العريب( ،)23لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية.2112 ،

 -5إمساعيل معراف ،الوضع اإلقليمي العريب يف ظل ادلتغريات الدولية (مع الرتكيز على قضايا اإلصالح والتحول الدميقراطي) ،اجلزائر :ادلؤسسة الوطنية
لالتصال والنشر واإلشهار.2119 ،
 -6تشارلز تاونزند ،اإلرىاب مقدمة صغرية جداً ،ترمجة :حممد سعيد طنطاوي ،القاىرة :مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة.2114 ،
 -7خليل حسني  ،ذرائع اإلرىاب الدويل وحروب الشرق األوسط اجلديد احتالل العراق وأفغانستان والعدوان على غزة ولبنان ،لبنان :منشورات احلليب
احلقوقية.2112 ،
 -8ديفيد كني  ،حرب بال هناية!! وظائف خفية للحرب على اإلرىاب ،ترمجة :معني اإلمام ،ادلملكة العربية السعودية :مكتبة العبيكان.2118 ،
 -9ريا قحطان احلمداين ،اإلسالموفوبيا مجاعات الضغط اإلسالمية يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،-CAIR-مصر :دار الكتب ادلصرية.2111 ،
 -11سامي جاد عبد الرمحان واصل ،إرىاب الدولة يف إطار القانون الدويل العام ،مصر :منشأة ادلعارف.2113 ،
 -11مسري أمني وآخرون ،العودلة والنظام الدويل اجلديد ،سلسلة كتب ادلستقبل العريب( ،)38بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ديسمرب .2114
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أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في األنظمة السياسية المغاربية.
(تونس-الجزائر-المغرب).
Crisis building the foundations of democratic legitimacy in the
Maghreb political systems.
((Tunisia-Algeria-Morocco
د .بن عمراوي عبد الدين

أستاذ محاضر جامعة أمحمد بوقرة بومرداس – الجزائر

البريد اإلليكترونيa.benamraoui2010@yahoo.fr 9
الممخص.

إن األنظهة السياسية لدول ادلغرب العريب السيها األقطار الثالث (تونس -اجلزائر -ادلغررب ونذرا اسرهلاالذلا إل اليروما تعراع نرد قررز واراةر و زنرة
شرقية وذلك ند خالل قدم اسهلذا ها دلبا ئ و سس الدواراةيةا نكهلفية باالسهلذا قلى األمناط الهلاليدية للشرقيةا وهرو األنرر الراي عرظ نظهرة هرال الردول
واقررجم رلهلهعا ررا يإشرري إل ليرراب الهلكانررظ ف نظرراهر الفعررظ بر السررلطة وابهلهررجما وقلررى ذلررك ليرراب الر ررى والابررول الشررع للسررلطةا ي حرردوث زنررة شرررقية

وقلى ذلرك زنرة ف بذراو والً حديثرة ذات نظهرة واراةيرةا إذ نرد شرروط قيرام هرال األخرية ن تكرون ا را ة العانرة للشرع

را هرو ادل ردر احلردي للسرلطة

السياسية اليت تكون شرقية ومتثيلية ادار نا متثظ ابهلهجم.
فعهليررة بذرراو سررس الشرررقية الدواراةيررة قهلي ر ة تطوريررة تارةيررة حةررارية نةسسرراتيةا تاهلة ر ف حررال الرردول ادلغاربيررة نررا قررد تاهلةرريش العهليررة البذائيررة نررد شررروط
ونسهللزناتا واليت مهها قلى ا ةالق إقا ة صيالة العالقة ب الدولة وابهلهجم قلرى سراس واراةر ا وإصلراز دروال واراةيرا حايايراا ي االنهلارال نرد نظهرة
باترووني الية قائهة قلى ادل ا ر الهلاليدية/الرقوية إل نظهة واراةية قائهة قلى ن ا ر حدسثة ورلهلهعية.
الكلمات المفتاحية9
الشرقية الدواراةيةا األنظهة السياسية ادلغاربيةا زنة بذاو األسس احلديثة للشرقيةا إشكالية الهلحول الدواراة .

Abstract
The political regimes of the Arab Maghreb countries, especially the three countries
(Tunisia, Algeria, Morocco), and from their independence to today, suffer from a democratic
deficit and a legitimate crisis by not basing themselves on the principles and foundations of
democracy, but, standing only on the traditional patterns of democracy; the raison why in these
countries systems it’s obvious that the reality of it’s societies still have a lack of common action
between the authority and society. Accordingly the absence of approval and popular acceptance
of the authority ; which leads to legality crisis, furthermore, a crisis in building a modern
countries with democratic systems, In Which, this last one’s condition is that the public will
must be the new (modern) source for the political power to be legal & representative as it’s a
symbol of the community.
Key word :
Democratic legitimacy - Maghreb Political Systems, Building Modern Political Fundamentals
مقدمة:
Crisis, Democratic Transition Problematic.
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مقدمة:
لقد شيدت أنظمة دوؿ المغرب العربي السػمم اقططػ ر الػ (ث جالئ ازوػر و ػونس والمغػرب
وفي ف رات زمنمة م قطعة مػ ني مػة ال م نمنػ ت إلػي مومنػ ىػذا مئموعػة مػف االحػ( ت الدسػ ورمة
والسم سمة ،م وئية بذلؾ إلي بن ء أنم ط شرعمة ئدمدة ط ومػة عمػي مبػ دئ الدممقراطمػة ودولػة ال ػؽ
والقػ نوف ،لكػػف عمػػي الػػرأـ مػػف أىممػػة مػػؾ االحػػ( ت إالّ أف مسػ ر ال ػػوؿ ن ػػو الدممقراطمػػة ظػػؿ
مممو ػ ب ػ لع رات ،وأف اقنظمػػة السم سػػمة لمػػدوؿ المغ ربمػػة ال ػ (ث ال ػزاؿ ش ػ ىد مقزط ػ ا نق ػ – عػػود
أحولو إلي أزمد مػف نحػؼ طػرف – م مػ ( فػي أزمػة بنػ ء اقسػس ال دم ة/الدممقراطمػة لمشػرعمة ،مػ
العمـ أف ىذه اقزمة ح بت شكؿ الدولة في المئ ؿ المغػ ربي و كومنيػ ومنطػؽ مم رسػ ي  ،فظػ ّؿ
ال افي وراء شرعم ت ال ورة وال رمخ والمغة والدمف.
أهمية الدراسة وأهدافها:
ػػق ي أىممػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػف عػػدة اع ب ػ رات ،أولي ػ عػػدـ ا ف ػ ؽ الب ػ

مف والما حػػمف عمػػي

مفيػػوـ ئ ػ م ع ػ ـ لمحػػطمة الشػػرعمة الدممقراطمػػة ،و نمي ػ أف أسػػس الشػػرعمة الدممقراطمػػة ىػػي أ ػػد

أبػػرز مع ػ ممر ال حػػنمف ت ال دم ػػة لمػػنظـ السم سػػمة ،كم ػ ع بػػر الشػػرعمة الدممقراطمػػة بقسسػػي أ ػػد
عن حػػر ال نممػػة السم سػػمة الم ك ممػػة ،قف ىػػذه ال نممػػة ىػػي إمئػ د مػػوؿ ئذرمػػة لمعدمػػد مػػف اقزم ػ ت

كقزم ػػة اليوم ػػة وأزم ػػة ال غمغ ػػؿ وأزم ػػة االن ػػدم ج والمشػ ػ ركة وال وزمػ ػ  ،إل ػػي أم ػػر ذلػ ػؾ م ػػف اقزمػ ػ ت

المشروطة ل مي ب ؿ أزمة بن ء أسس الشرعمة الدممقراطمة ال ي ع بر أ مة ووسممة في آف وا د.

كم ػ أف مس ػػقلة الشػػرعمة السم س ػػمة لي ػ م ػػف ال ػػق مر وال ػػق ر بمؤسس ػ ت الدول ػػة وطبمع ي ػ مػ ػ
مئعمي ػ موعػػوع م(وم ػ لمب ػػث السم سػػي ،ف حػػبة بع ػ لػػذلؾ د ارسػػة اقنظمػػة السم سػػمة مػػف زاومػػة
ع(ط ت ال ق مر وال ق ر المر بطة بمسقلة الشرعمة السم سمة أىػـ زوامػ لمفيػـ ال قمقػي لمكونػ ت النظػ ـ
السم سي وطبمع و وم مدور في فمكو.
إشكالية الدراسة:
ال ػػوؿ الػػدممقراطي ُمعػػد إشػػك لمة فػػي المغػػرب الكبمػػر ،ذلػػؾ أف الػػدوؿ المغ ربمػػة لػػـ عػػرؼ

العوامؿ الرومسمة والطرؽ الكفممػة ل قمقػو ،وليػذا كػ ف مػف العػرور العػودة إلػي معرفػة مػدع شػرعمة
اقنظمة ال كمة ،وطبمعة اقسس ال ي س ند إلمي الناب ال كمة فػي برمػر شػرعم ي وأ قم يػ فػي
مم رسة ال كـ ،وعممو طر ت إشك لمة الدراسة عمي الن و ال لي:
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مااا هااي أهاام األسااباب التااي الاات دون والدة واسااتنبات أسااس الشاارعية الديمقراطيااة فااي
ال أنظمة دول المغرب العربي والسيما األقطار الثالث (تونس ،الجزائر والمغرب)؟.
لإلئ بة عمي ىذه االشك لمة ن وؿ أف نا بر الفرضية ال لمة:
اس عح ء والدة أسس الشرعمة الدممقراطمة في المغػرب الكبمػر مػرده إلػي عػدـ رسُّػخ ق فػة الدولػة
ال دم ػػة ،ومسػ ػ قبؿ بن ءىػ ػ م ك ػػوـ ب زدمػ ػ د أو ع ػػعؼ س ػػمطمة اقنظم ػػة ،أ بم ػػدع إنئػ ػ ز

ػػوؿ

دممقراطي قمقي ،أو عدـ إنئ زه.
في سبمؿ

ممؿ واا ب ر ىذه الفرعمة واالئ بة عمي إشك لمة الدراسة ػـ قسػمـ ىػذه الد ارسػة

إلي م ورين أساسيين:

أوال :الشرعمة الدممقراطمة :رحد المفيوـ و دمد المقوم ت.
ثانياااا:

أس ػػب ب عس ػػر اسػ ػ نب ت مقومػ ػ ت وأس ػػس الش ػػرعمة الدممقراطم ػػة ف ػػي ال ئػ ػ رب المغ ربم ػػة

ال (ثج ونس -الئزاور -المغرب .

أوال :الشرعية الديمقراطية :رصد المفهوم وت ديد المقومات.
إف فكػرة الشػػرعمة الدممقراطمػػة عػػمف المبػػدأ الػػدممقراطي الم م ػػؿ فػػي أف السػػمطة عػػود إلػػي
الئم ع ػػة ،أ إل ػػي الش ػػعب ،1فبفع ػػؿ ى ػػذا اقام ػػر ك س ػػب ال كوم ػػة ف ػػي النظػ ػ ـ ال ػػدممقراطي عم ػػي
الشرعمة لمم رسة السػمطة وذلػؾ عػف طرمػؽ ال حػومت وال م مػؿ النمػ بي ،مػث محػبة ليػذه ال كومػة
ال ػػؽ والش ػػرعمة ف ػػي س ػػف و طبم ػػؽ القػ ػوانمف ب لكمفم ػػة ال ػػي مػ ػنص عمميػ ػ الدسػ ػ ور ،وفقػ ػ لي ػػذا ع ب ػػر
الشرعمة السم سػمة ئػر اقسػ س لم كػـ الػدممقراطي ،إذ بػدوف مػؾ الشػرعمة مفقػد ال كػـ دممقراطم ػو،
بمعني أف " كؿ كومة ال س مد سمط ي مف الشعب ىي كومة أمر شرعمة ،أ أف كؿ سمطة ال
س مد شرعم ي مف الشعب ىي سمطة أمر دممقراطمة".2
فػػي ىػػذا السػػم ؽ مئػػب االشػ رة إلػػي أف مفيػػوـ الشػػرعمة الدممقراطمػػة الم م ػػؿ فػػي اقسػ س أف
محدر السمطة ىو الشعب ،ما مؼ عف مفيوـ الشرعمة الوطنمة وال ي عني إط مة ال (زـ العرور
بػمف أمػػة شػرعمة وبػػمف الوطنمػة منظػػو ار إلميػ مػف زاومػػة محػ لة الطبقػػة الوسػطي وشػرم ي العسػػكرمة
1

 -منذر الش و  ،الدولة الديمقراطية في الفمسفة السياسية والقانونية الفكرة الديمقراطيةجبمروت :شركة المطبوع ت لم وزم والنشر ،ط، 2013 ،2

ص.21
2

 -المرجع نفسه ،نفس الحف ة.
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عمي وئو ال حر ،ف لفرؽ بمف الشرعمة الدممقراطمػة والشػرعمة الوطنمػة ىػو أف ىػذه اقامػرة ال كػوف
م ط إئم ع دممقراطي ،1عكس الشرعمة الدممقراطمة ال ي ف قػد حػفة دممقراطم يػ ب ف ق دىػ لعنحػر
االرادة المئ معمػػة الم ئسػػدة فػػي مب ػ دئ وطواعػػد وآلم ػ ت ومؤسس ػ ت ال رشػػمة واالن ا ػ ب وال حػػومت
واالط ارع الع ـ السر ال ر ال ي مؤطرى النظ ـ الدممقراطي ،فشرعمة النظ ـ السم سي لمدولػة ال دم ػة
شرعمة إنس نمة ائ م عمة مشروطة أس س بقاذى ب لدممقراطمة.
عمػػي أس ػ س م ػ سػػبؽ نس ػ ن ا أف أ نظ ػ ـ سم سػػي مع ػ ني مػػف مشػػكمة أم ػ ب الدممقراطمػػة
سمع ني أمع مػف مشػكمة أمػ ب الشػرعمة الق ومػة عمػي المحػدر العق(نػي ،وعمػي ذلػؾ فػنف " النظػ ـ
الذ مرفض الام ر الدممقراطي ومف قر ن مئة لذلؾ إلي الشرعمة االئ م عمة ال مبقػي أم مػو عػ دة إالّ
ام ر االس بداد والقسر واالرأ ـ لعم ف اس ق ارره واس م ارره" ،2وىن م طد م مر االن ب ه ىو أف المعنػي
الدممقراطي لمشرعمة  -أف مم رسة السمطة مس مدة مف القبوؿ العق(ني/الرشمد مف طبؿ الم كوممف-
لػػمس و ػػده اقمػػر ال سػػـ فػػي
دممقراطمة

قمػػؽ الشػػرعمة لنظ ػ ـ سم سػػي م ػ  ،بمعنػػي أف

ػػي اقنظمػػة الغم ػر

قؽ نوع مف الشرعمة.

ف الا (ؼ مكمف في المح در والوس وؿ ال ي مس ند وممئػق إلميػ النظػ ـ سػواء اقا(طمػة أو
أمر اقا(طمة مف أئؿ إعف ء الشرعمة عمي نفسو ،اقمر ىن م عمؽ ب قفعممة والوئو الػدممقراطي
ح ب اقفعممة في إرس ء م(مة م ددة لمشرعمة مػف اػ(ؿ مئموعػة مػف االئػراءات الدممقراطمػة
وال ي مطبقي النظ ـ ،فم حؿ عمي القبوؿ والرعي والط عة مػف الشػعب ،عمػي ىػذا اقسػ س كػوف
شػػرعم و دممقراطمػػة بوحػػفي دالػػة القبػػوؿ ب ػ لمعني الػػدممقراطي ،ولػػمس ب ػ لنفوذ المشػػروع أو النمػػوذج
ال قممػػد  ،3ال ػػذ عم ػػي أس س ػػو م ح ػػؿ النظػ ػ ـ الغم ػػر دممق ارط ػػي عم ػػي ش ػػرعمة مزمف ػػة ال دممقراطم ػػة
دم ػػة ،شػػرعمة ط وفمػػة – سػػب عبػػد االلػػو ب ػ لقزمز -ط ومػػة ع ػ دة عمػػي أس ػ س الغمبػػة و االس ػ و ر
واال ك ر مدنم ك ف أو عسكرم  ،أو دمنم  ،أو عمي أس س غمب عحبمة عمي أارع.4
اس ن دا لم سبؽ ممكف

دمد الرك وز اقس سمة لمشرعمة الدممقراطمة ك آل ي:

1

 -عبد االلو ب لقزمز ،في الديمقراطية والمجتمع المدني مراثي الواقع مدائح األسطورةج المغرب :إفرمقم الشرؽ ،ط ، 2001 ،1ص.134

3

 -م سر طنحوة" ،الشرعمة الدممقراطمة في الع لـ ال دمث ،مرئعم ت واعدة  .طبمق ت مراوأة" ،مجمة التسامح ،العدد 23ج  ، 2008م حؿ عممو في

2

 -عمي مراد عب س ،ديمقراطية عصر العولمةجبمروت :الدار العربمة لمعموـ ن شروف ،ط ،. 2015 ،1ص.92

الموط . http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=538 :

4

 -عبد االلو ب لقزمز ،في الدممقراطمة والمئ م المدني ،مرجع سابق ،ص.147-146
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أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في األنظمة السياسية المغاربية(.تونس-الجزائر-المغرب).

د /بن عمراوي عبد الدين

 /1مبدأ سيادة الشعب والعقالنية القانونية (مبدأ المشروعية) :نظرمة السم دة لمشعب ك ممت عمي
م ػػد ئػ ػوف ئػ ػ ؾ روس ػػو ف ػػي ك ب ػػو العق ػػد االئ مػ ػ عي إذ م ػػرع أف الس ػػم دة م ػػؿ ف ػػي مم رس ػػة االرادة
الع مة ،1أ السم دة ىػي لمئمػوع الشػعب ،فمكػؿ فػرد ئػزء منيػ  ،ولكػف العػرورة العمممػة ال ػي

ػوؿ

دوف ائ م ػ ع كػػؿ أف ػراد الدولػػة لم عبمػػر عػػف إراد يػػـ الع مػػة ،ئعمػػت مػػف م مػػؿ ىػػذه اقام ػرة مئمػػس
من اب ،فاالنتخاب ىو أىـ آلمة معبر بي الشعب عف سم د و ب ا م ر ال كومة ال ي م رس السمطة
ب سػػمو ول س ػ بو ،وعمػػي ذلػػؾ مػػف قػػو مم رسػػة الرط بػػة عمػػي أعم ػ ؿ السػػمطة ،ىن ػ مبػػرز دور المبػػدأ
ال ني الم م ؿ في :القانون المعبر عف االرادة الع مػة بواسػطة المئمػس المن اػب جالبرلمػ ف المم ػؿ
الو مػػد لسػػم د ي  ،ف قنظمػػة الدممقراطمػػة سػػعي ل ػػدعمـ شػػرعم ي الدممقراطمػػة – المك سػػبة مػػف الرع ػ
الشعبي – ط نونم  ،أ مف ا(ؿ مؤسس ت دس ورمة ط نونمة فع لة ،عػمف مط لػب و ئمػ ت اقفػراد
بطرؽ مشروعة.2
عمي أس س م سبؽ الشرعمة الدممقراطمة لنظ ـ سم سي م – دممقراطي في اقأمب -بقي
منقوحػػة أو فػػي اقأمػػب ال معنػػي ليػ بػػدوف االسػ ن د إلػػي العق(نمػػة الق نونمػػة أ إلػػي ط عػػدة ط نونمػػة
دس ورمة وافقمة راساة ،ومؤسس ت سم سمة ف عمة و بة ،ال ي مف ا(لي مكوف ال ف عؿ بمف السمطة
وأف ػ ػراد المئ م ػ ػ  ،فوفػ ػػؽ آلم ػ ػػي -االن ا ػ ػ ب والق ػ ػ نوف -مم رسػ ػػة السػ ػػم دة الشػ ػػعبمة حػ ػػبة الشػ ػػرعمة
الدممقراطمة عني الشرعمة االن ا بمة ال ي ُمقسس ب لق نوف و ن يي ح( م ي ب لق نوف م ػي ال زمػت

السػػمطة بػػو ،قف الق ػ نوف ىػػو السػػبمؿ الو مػػد ل ئدمػػد ال قػػة فمي ػ واالبق ػ ء عمػػي شػػرعم ي مػػف عدمػػو،3

وذلؾ ب ع ب ر الق نوف المعبر عف االرادة الع مة لمشعب وعف رعػ ءه ب لسػمطة السم سػمة ،وعممػو فػنف
مبدأ مشروعمة السمطة والذ معني ال زاـ ىذه السمطة ب لق نوف 4مف أىـ مب دئ الشرعمة الدممقراطمة.
فػػي ىػػذا السػػم ؽ نشػػمر إلػػي أف الشػػرعمة الدممقراطمػػة ال عنػػي  -م ػ مطمػػؽ عممػػو العدمػػد مػػف
البػ

مف ا حػػة فػػي العػ لـ العربػػي -الشػػرعمة العق(نمػػة الق نونمػػة وذلػػؾ ب السػ ن د إلػػي فكػرة المحػػدر

العق(ني /الق نوني لمشرعمة لدع م كس فمبر ،وانم ىذا المحدر أو البعػد القػ نوني جأ أف السػمطة

-Jean Jacque Rousseau, Du contract social, libraries general francaise(France, 1996), p 61.

2
3

3

 عبد الغف ر رش د القحبي ،الرأي العام والت ول الديمقراطي في عصر المعموماتجالق ىرة :مك بة اقداب ، 2004 ،ص.115 -مراد بوبكر ،الشرعمة ال ورمة والشرعمة الق نونمة ،في الموط :

 http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=24018رمخ ال حفة.2015/02/10 :

 -4راأب ئبرمؿ اممس راأب سكراف ،الصراع بين رية الفرد والسمطة الدوليةجاالسكندرمة :المك ب الئ معي ال دمث ، 2009 ،ص.159
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أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في األنظمة السياسية المغاربية(.تونس-الجزائر-المغرب).

د /بن عمراوي عبد الدين

المم رسة كوف وفؽ أط ار ط نونمػة وعػعمة ،ومعػ ممر دسػ ورمة لػمس إالّ بعػدا وا ػدا مػف أبعػ د مفيػوـ
الش ػػرعمة الدممقراطم ػػة ،ول ػػمس إالّ مح ػػد ار وا ػػدا م ػػف المحػ ػ در ال ػػي مسػ ػ ند إلميػ ػ النظػ ػ ـ السم س ػػي
– الدممقراطي في اقأمب -مف أئؿ إعف ء الشرعمة الدممقراطمة ،وعمي ذلؾ مبقي البعد القممي مػف
أىـ أبع د الشػرعمة الدممقراطمػة والم م ػؿ فػي الرعػ وال قممػد الشػعبي ،أ أف م كػـ ال ػ كـ وفػؽ مػ ال
م ع رض طمـ ومب دئ الشعب ،كقف الشرعمة الدممقراطمة نب في إط ر الع(طة السومة اقا(طمة بػمف
السػػمطة السم سػػمة والئ نػػب المعم ػ ر لمقػػمـ المس ػ مدة مػػف الشػػعب ،ف لشػػرعمة الدممقراطمػػة فػػي الدولػػة
ال دم ة عزز القمـ السم سمة و دعـ ال قوؽ واليومة المئ معمة.1
/2التعددياااة السياساااية ونظاااام انتخاااابي قيقي(مبااادأ التمثيااال النياااابي) :ال ممك ػػف بنػ ػ ء ش ػػرعمة
دممقراطمػ ػػة بػ ػػدوف االع م ػ ػ د عمػ ػػي النظ ػ ػ ـ االن ا ػ ػ بي الػ ػػذ مػ ػػؤمف ال م مػ ػػؿ الع ػ ػ دؿ لئمم ػ ػ الفو ػ ػ ت
المئ معمػة ،ف الن ا بػ ت واال كػ ـ إلػػي حػن دمؽ االط ػراع ىػو المػػداؿ الحػ مة ن ػو

قمػؽ شػػرعمة

دممقراطمة ،طبمقػ لمبػدأ ال دممقراطمػة بػدوف ان ا بػ ت ،2أ عػف طرمػؽ االن ا بػ ت ال ػي ىػي ط عػدة
الػػنمط الػػدممقراطي م ػ ـ عمػػمف ال ػ كـ ،عكػػس م ػ ىػػي عممػػو اقنم ػ ط الو ار مػػة واالس ػ بدادمة ،ففػػي ظػػؿ
ال عددمة السم سػمة ما ػ ر المػواطنمف مػف بػمف عػدة مرشػ مف مم مػميـ الدارة شػؤوف ال كػـ لف ػرة زمنمػة
م ػػددة ،3لك ػػف ال عددم ػػة السم س ػػمة فق ػػد مع ػػموني وطمم يػ ػ ف ػػي ظ ػػؿ ا كػ ػ ر الس ػػمطة ،إذ ال معن ػػي
لم عددمة مف دوف وفر آلم ت شرعمة وسمممة ل سممر ال كـ ،كمػ ال معنػي لمشػرعمة الدممقراطمػة دوف
وئود أ زاب سم سمة.4
 /3مبدأ التداول السممي عمى السمطة :وىو مبدأ مف ة مئ ؿ سممر الشقف الع ـ لمقوع ال ي فرزى
ن ػ وا االن ا ب ػ ت ،وعمػػي ىػػذا مع بػػر مبػػدأ ال ػػداوؿ السػػممي عمػػي السػػمطة مػػف أىػػـ مب ػ دئ الشػػرعمة
الدممقراطمػػة ،مػػث أنػػو معبػػر عػػف ػػؽ الشػػعوب فػػي اا م ػ ر مػػف مسػػمر إدارة السػػمطة ،5اا م ػ ار

ػ ار

- Jean- marc coicaud, Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study of Political Right and Political

1

Responsibility (Cambridge University Press: United King dom, 2002), P 14.

2
3

 رفمؽ عبد الس(ـ" ،االن ا ب ت العربمة أولوم ت ا طوة" ،مجمة الديمقراطية ،ع11جفمفر  ، 2014ص.02 -دفمد بم ي ـ" ،الدممقراطمة :مم دئ ،مؤسس ت ،ومش كؿ" ،الفكر البرلماني ،ع05جأفرمؿ  ، 2004ص.232

4- Annamaria gentili,party Systems and démocratisation in sud-sahra africa(republic of korea, Seoul: sixth
5

global forum om rein venting gouvernement, 24.27 ray.2005), p2.

 -مممود بمق عي ،وطفة م مفيوـ الدممقراطمة ،في :سعمد بف سعمد جم ر ار  ،الديمقراطية والت والت االجتماعية في المغربجالرب ط :منشورات كممة

اقداب والعموـ االنس نمة ،ط ، 2000 ،1ص.34

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل /نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

78

أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في األنظمة السياسية المغاربية(.تونس-الجزائر-المغرب).

د /بن عمراوي عبد الدين

بوس ػ وؿ سػػمممة ،أ أف عمممػػة االن ق ػ ؿ ىن ػ كػػوف وفػػؽ الػػنمط الػػدممقراطي مػػث م ػ ـ ف ػ ة مئ ػ الت
المش ػ ركة السم سػػمة واالط ػرار بنمك نمػػة أ مػػف القػػوع السم سػػمة الوحػػوؿ إلػػي موط ػ السػػمطة وا حػػة
القػػوع المع رعػػة وذلػػؾ عبػػر ان ا ب ػ ت ػرة ونزميػػة ،1ال عمػػي اقنم ػ ط ال سػػمطمة ال قممدمػػة ك ػ لنمط
ال ور أو نمط االنق(ب العسكر

مث س ادـ القوة والعنؼ والقسر واالكراه كوس وؿ ل(ن ق ؿ.2

 /4مبدأ الفصل بين السمطات وفصل الادين عان الدولاة :كمػف أىممػة مبػدأ الفحػؿ بػمف السػمط ت
فػػي بن ػ ء الشػػرعمة الدممقراطمػػة فػػي عػػرورة مراطبػػة السػػمط ت ببععػػي الػػبعض ،إذ فػػي إط ػ ر الفحػػؿ
المرف ممكػف لكػؿ سػمطة مػف إمقػ ؼ اقاػرع عنػد ػدود اا ح حػ ي الدسػ ورمة مػ م ارعػ ة ال عػ وف
وال ػوازف ،فيػػذا المبػػدأ مع بػػر عػػم نة أس سػػمة لقم ػ ـ دولػػة ط نونمػػة ذات شػػرعمة دممقراطمػػة سػػير عمػػي
المس ػ واة بػػمف اقف ػراد وا ػراـ قػػوطيـ و رم ػ يـ ،كم ػ معػػمف سػػف السػػمر ال سػػف لمح ػ لة الدولػػة
و م مة قوؽ االنس ف ومن ال عسؼ ،3واالس بداد ،ومحوف ال رم ت وم قؽ مشروعمة الدولة.
و فػ ػػي م ػ ػ ماػ ػػص مبػ ػػدأ فحػ ػػؿ الػ ػػدمف عػ ػػف السم سػ ػػمة كا حػ ػػمة مػ ػػف اح ػ ػ وص الشػ ػػرعمة
الدممقراطمػػة ،فػػنف الدولػػة المدنمػػة ذات الشػػرعمة الدممقراطمػػة ػرفض اس ػ اداـ الػػدمف ل قمػػؽ أىػػداؼ
قوـ عممو ،وعمي ذلؾ مظػؿ الػدمف فػي الدولػة المدنمػة

سم سمة ،كوف ذلؾ م ن فر م مبدأ ال عدد الذ

ع م( أس سم في بن ء اقا(ؽ و حمف المئ م أا(طم و ربوم وفقط.4
 /5مجتمع مدني ديث :المئ مػ المػدني معػد مػف بػمف محػ در الشػرعمة العممػ لمدممقراطمػة ،5إذ ال
ممكف لمشرعمة الدممقراطمة أف

قؽ إالّ ب عور المئ م المدني الفع ؿ ،الذ معمػؿ بم بػة معمػ ر

1

-

2

 -لم مزمد مف ال فحمؿ في م ماص أنم ط وآلم ت ان ق ؿ السمطة أنظر:

سمف عمواف ،إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي جبمروت :مئد المؤسسة الئ معمة لمدراس ت والنشر وال وزم  ،ط، 2009 ،1

ص.117

 س لـ زرنوطة ،أنماط اإلستيالء عمى السمطة في الدول العربيةجالق ىرة :مك بة مدبولي ،ط ، 2004 ،3ص 85وم لعدى . نحمر سم رة ،آليات انتقال السمطة في الجزائر 2004-1662جالئزاور :رس لة دك وراه مقدمة في العموـ السم سمة ،كممة العموـ السم سمة واالع(ـ،ئ معة الئزاور . 2011 ،3

 -فمم ماص نمط االنق(ب العسكر أنظر :عبد الر م ف أسعد" ،ظ ىرة االنق(ب ت العسكرمة في عوء نظرمة النسؽ" ،مجمة العموم االجتماعية،

ع1جأفرمؿ ، 1977ص.66-63

3
4

 -عبد الغني بسموني عبد اهلل ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريجالق ىرة :مط ب السعد  ، 2004 ،ص.263

 -ط رؽ م ر وآاروف ،أفاق الدولة المدنية بعد االنتفاضات العربية جبمروت :معيد عح ـ ف رس لمسم س ت الع مة والشؤوف الدولمة-19 ، 2013 ،

.20
5

 -ماموؼ بشمر ،موقع الدين في عممية االنتقال اليمقراطي في الجزائر  1665 -1606دراسة في التمثالت السياسية لواقع التعددية ال زبية عند

بعض المنتسبين لمجبهة االسالمية لإلنقاذ ج الئزاور :ب ث مقدـ لنمؿ درئة دك وراه عموـ في عمـ االئ م ع السم سي ،ئ معة وىراف -الئزاور ،كممة العموـ
االئ م عمة ،طسـ عمـ االئ م ع ، 2013 ،ص.79
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د /بن عمراوي عبد الدين

عق(ني الس ق ؽ الشرعمة ،مػث ال ممكػف النظػر إلػي إشػراؾ المئ مػ المػدني فػي حػن عة المئػ ؿ
الع ـ ،إالّ ب ع ب ر الشرعمة الدممقراطمة  -كيومة سم سمة منب قة عف شراكة الدولة والمئ م المدني-
عمممة اس م ر مئ معمة ،نعكس عواودى عمي ئمم مكون ت المئ م  ،ومف أبرز ىذه العواود ال قة
السم سػػمة ال ػػي ولػػد مػػف االسػ ئ بة المرنػػة لمدولػػة ،إزاء مط لػػب ومق ر ػ ت المئ مػ المػػدني ،اقمػػر
الذ مظير وئي ت العدالة ،وال رص عمي المحم ة المئ معمة.1
م ػ ػػف ا ػ ػػ(ؿ مػ ػ ػ س ػ ػػبؽ نسػ ػ ػ ن ا أف المقومػ ػ ػ ت والمبػ ػ ػ دئ الم ػ ػػذكورة أس س ػ ػػمة لبنػ ػ ػ ء الش ػ ػػرعمة
الدممقراطمػػة ،وىػػي مبػ دئ كػػوف فػػي ني مػػة المطػ ؼ نسػػق م كػ م( ،وكػػؿ مػػف مػػس أ ػػد مب دويػ معػػد
عم( اػ رج طواعػد الشػرعمة الدممقراطمػة ،بمعنػي أف اف قػ ر النظػ ـ سم سػي ق ػد ىػذه المبػ دئ مئعػؿ
مف عمممة طم ـ الشرعمة الدممقراطمة م ؿ شؾ واس عح ء.
وىن مئب االش رة إلي أف ىن ؾ مب دئ أارع لمشرعمة الدممقراطمة ال قؿ أىممة عف اقولي م م مة
عػ ػ دة ف ػػي مبػ ػ دئ الدممقراطم ػػة الممبرالم ػػة كمب ػػدأ المسػ ػ واة السم س ػػمة ،ومب ػػدأ ال رم ػػة السم س ػػمة ،و ك ػػـ
اقك رمة.2
ثانيا :أسباب عسر استنبات مقومات وأسس الشرعية الديمقراطية في التجارب المغاربية.
أ /أزمة التمثيل السياسي في ظل غياب مجمس نيابي قيقي وضعف المعارضة السياسية.
مػػف أىػػـ مقوم ػ ت الشػػرعمة الدممقراطمػػة وئػػود مئمػػس نم ػ بي ،3إذ م ػػؿ ىػػذا اقامػػر موطع ػ
ميم في البنمة المؤسس مة ق دولة ،وىو بذلؾ ئوىر بن ء الشرعمة الدممقراطمة ،والمداؿ ال قمقػي
ل(ر قػ ء ب ل ق فػػة السم سػػمة لػػدع المػواطنمف ،كمػ أنػػو الف عػػؿ اقس سػػي فػػي حػػم أة العمممػػة السم سػػمة
لمنظػ ـ السم سػػي ،وأ امػػؿ مع نمػو ىػػذا المئمػػس فػي مػ م عمػػؽ ب ل م مػؿ أو فػػي ع(ط ػػو ب لمؤسسػ ت
السم سمة اقارع مؤد

م إلي وطوع امؿ في طبمعة الشرعمة الدممقراطمة.

كػػؿ دس ػ مر دوؿ م ػػؿ الد ارسػػة ػػنص ح ػ ار ة عمػػي وئػػود مئمػػس نم ػ بي ،واححػػت لػػو
أب ػػواب ،إالّ أف ى ػػذا المئم ػػس مبق ػػي كمؤسس ػػة ح ػػورمة ب ػػمف أم ػػد الس ػػمطة ال كم ػػة ،وأععػ ػ وي ف ػػي
ادم ي أك ر مم ىـ فػي ادمػة نػ ابميـ جأزمػة م مػؿ  ،وىػذا ارئػ
1
2

لعػعؼ اق ػزاب المشػ ركة فػي

 -م مد عبد الكرمـ ال وراني ،المجتمع المدني مقاربة البنى المعيارية لممجتمع المرنجعم ف :دار مئدالو لمنشر وال وزم  ،ط ، 2013 ،1ص.112

 -لمزمد مف ال فحمؿ في المب دئ ال (ث أنظر- :أ مد ح بر و و" ،مب دئ ومقوم ت الدممقراطمة" ،مجمة مفكر ،ع05جم رس  ، 2010ص-328

.338
3

 -ح لة بم ج ،أب اث وآراء في مسألة الت ول الديمقراطي بالجزائرج الئزاور :مؤسسة الطب عة الشعبمة لمئمش – ،- EPAط ، 2012 ،1ص.29
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ى ػػذه المؤسس ػػة ،ون مئ ػػة لػ ػذلؾ الع ػػعؼ

د /بن عمراوي عبد الدين

ػػوؿ ى ػػدفي – ال قمق ػػي والما ػػوؿ ليػ ػ م ػػف ط ػػرؼ الش ػػعب

ل م مم ػػو– لم ح ػػوؿ عم ػػي االم مػ ػ زات الم دم ػػة لعمميػ ػ أف المعب ػػة ا لم ػػة م ػػف رىػ ػ ف اط سػ ػ ـ الس ػػمطة
واس

لة ال ػداوؿ عمميػ  ،وعػعؼ ىػذه اق ػزاب – بمػ فميػ المع رعػة  -وعػدـ دممقراطم يػ بػ لطب

معكس مدع ععؼ المؤسسة ال شرمعمة.1
ففي ال لة الئزاورمة مرع اقس ذ ح لة ب ل ج أف البرلم ف ال لي ال منطبؽ عممو وحؼ
السمطة ال شرمعمة بق معني مف المع ني ،إذ مك د دورى م احص في قدمـ من ف لنوابي ومع رفيـ
وأ زابيـ ،و وفمر الاموط المؤدمة إلي االط راب وال قرب مف مراكز السمطة والنفوذ ،القػ درة عمػي مػنة
المػوارد النػ درة والاػػدم ت و سػػيم(ت أاػػرع ال سػػمة الطػػرؽ الق نونمػػة ب م ز يػ  ،وفػػي ىػذه ال لػػة ال
ممكػػف أف من ظػػر شػػيء مػػف ىػػذه المؤسسػػة النم بمػػة ب ػ لنظر إلػػي مبػػرر وئػػود ى ػذه السػػمطة فػػي إط ػ ر
الشػػرعمة الدممقراطمػػة ،أ وعػ طواعػػد ط نونمػػة معبػرة فعػػ( عػػف إرادة النػ ابمف ،ومم رسػػة المع رعػػة
شم لشاحنة السمطة وسوء اس ادامي .2
البرلمػ ف فػي النظػ ـ ال ونسػي  -سػب الب ػث أ مػد منمسػي  -ىػو اقاػر ذو مك نػة ودور
عػػعمؼ ،وىػػو اقمػػر الػػذ أدع إلػػي امػػؽ فئػػوة بػػمف النظػ ـ والمئ مػ واالرادة المعبػرة عمػػي الشػػعب
جالبرلم ػ ف  ،3واقمػػر م عػػدع فػػي

لػػة المممكػػة المغربمػػة نظ ػ ار لطبمعػػة النظ ػ ـ السم سػػي فمي ػ  ،مػػث

المؤسسػة ال شػرمعمة فػي بعمػة داومػة لمممػؾ ،شػ غؿ

ػػت أنعػ ره و ػرؾ وفػؽ مػ ىػو مرسػوـ ليػ ،

وأ اروج عف طواعد المعبة طد مس دعي المئوء إلي العدمد مف الوس وؿ الق نونمػة والسم سػمة والرمزمػة
ال ي مممكي الممؾ.
وعمي ذلؾ كػ د مق حػر دورىػ فػي ال فػ ظ عمػي النظػ ـ السم سػي واعػف ء الشػرعمة عممػو مػف
ا(ؿ عمممة ال ئنمد السم سي و عبوة ال قممد لمنظ ـ وكسب الئم ىمر ،كمػ سػ ىـ فػي سػومؽ حػورة
امئ بمػػة عػػف الممكمػػة المغربمػػة فػػي الا ػ رج مػػف اػػ(ؿ ئسػػمد مؤشػػر ال عددمػػة ال زبمػػة ،وال م ممم ػػة
السم سػ ػ ػػمة ،واالن ا ب ػ ػ ػ ت الدورمػ ػ ػػة* ،وعػ ػ ػػعؼ أداء ىػ ػ ػػذه المؤسسػ ػ ػػة أدع بشػ ػ ػػي دة ئمم ػ ػ ػ الب ػ ػ ػ

1
2
3

 ح لة بم ج ،السمطة التشريعية الغائب األكبر في النظام السياسي الجزائريج الئزاور :دار طرطبة ،ط ، 2006 ،1ص.164 -ح لة بم ج ،أب ث وأراء في مسقلة ال وؿ الدممقراطي في الئزاور ،مرجع سابق ،ص.31

 -أ مد منمسيجم رر  ،الت ول الديمقراطي في دول المغرب العربي ج الق ىرة :مركز الدراس ت السم سمة واالس ار مئمة ،. 2004 ،ص .289
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والم اححػػمف فػػي العمػػؿ البرلم ػ ني إلػػي زم ػ دة

د /بن عمراوي عبد الدين

لػػة عػػدـ الرع ػ الشػػعبي عمػػي سم س ػ ت المؤسسػػة

البرلم نمة.1
عمػػي أس ػ س م ػ سػػبؽ برلم ن ػ ت دوؿ م ػػؿ الد ارسػػة م ػ رس دو ار ى مشػػم فػػي حػػن السم سػػة
ككػػؿ ،كم ػ

سػػـ بم دودمػػة ال ػػق مر عمػػي السػػمطة ال نفمذمػػة ،و مػػؾ الم دودمػػة فػػي ال ػػق مر والي مشػػمة

ع ػػود إل ػػي مئموع ػػة م ػػف العوام ػػؿ وال ػػي م قػػػدمي ع م ػػؿ العقمن ػػة البرلم نم ػػة* وطبمع ػػة الع(ط ػػة بػػػمف
*

المؤسس ػ مف ال نفمذمػػة و ال ش ػرمعمة ،ػػـ ش ػواوب العممم ػ ت االن ا بمػػة ،2و بنػػي االزدوائمػػة البرلم نمػػة

وأمػ ػ ب االع ػػ(ـ البرلمػ ػ ني ،إل ػػي أم ػػر ذل ػػؾ م ػػف العوام ػػؿ ال ػػي زادت م ػػف اس عحػ ػ ء والدة الش ػػرعمة
الدممقراطمة في

ؿ مؾ الدوؿ.

لـ مبقي في ىذه النقطة سوع أف نشمر إلي أف البرلم ف في

ؿ الدوؿ ال (ث لـ م ق ر فقػط

ب ػ لقمود ال ػواردة فػػي الو ػ وؽ الدس ػ ورمة والمم رس ػ ت ال ػػي ش ػ بت ن ازىػػة االن ا ب ػ ت ،بػػؿ ػػق ر أمع ػ
بطبمعػػة اق ػزاب المسػػؤولة دسػ ورم عػػف ػػقطمر المػواطنمف وان قػ ء مػػف مشػػكؿ النابػػة البرلم نمػػة ،فقػػد
أب نػػت حػػممة ال م ػ ة ال زبمػػة فػػي ىػػذه الػػدوؿ وئػػود أعط ػ ب
1

 -لزعر عبد المنعـ" ،المؤسسة البرلم نمة ب لمغرب :وحمف ت ال رد

 ، 2011ص.44

لػػت دوف طم ػ ـ اق ػزاب ب ػ قدوار

ورى ن ت االح(ح الدس ور الئدمد لسنة  ،"2011وجهة نظر ،ع50جارمؼ

* -البرلم نمة المعقمنة ىي الوحؼ المقدـ الس داث العنواف الا مس مف الدس ور الفرنسي سنة  1958ا حة فمم م عمؽ الع(طة بمف البرلم ف وال كومة
ب لرأـ مف أف عدمد الفقي ء م روف بقف أوؿ م ولة لمعقمنة بدأت م الدس ور الفرنسي لسنة  ،1946وميم مكف مف أمر فنف االئم ع مك د مكوف
باحوص إع ب ر السمد ممش ؿ دمبر ىو ح ب نظرمة البرلم نمة المعقمنة في مفيومي الم داوؿ مث ب س ن ده إلي نظرمة " أف

م(

كـ ىو أف شرع"

ب ع ب ر أف العمؿ السم سي ممر عبر ال شرم  ،وفي العموـ عني قممد العمؿ البرلم ني ،لممزمد مف ال فحمؿ أنظر - :ع دؿ البحممي " ،مف برلم ف معقمف
إلي برلم ف شرمؾ" ،مجمة ال ياة النيابية ،ع73جئومممة  ، 2010ص.104-103

2

 -مف مك مف ععؼ المؤسسة ال شرمعمة ذات الحمة ب لعمممة االن ا بمة حعوبة كومف أأمبمة وازنة ط درة عمي وئمو العمؿ ال كومي بقدر كبمر مف

الئم عمة في المب درة وال ع مف في المسؤولمة ،كم أف ىندسة النظ ـ االن ا بي في دوؿ م ؿ الدراسة شوبو عدة غرات

د مف نزاى و و عرطؿ مسمرة

ال طور الدممقراطي ،لممزمد أنظر - :ن ئي عبد النور " ،المؤ رات السم سمة ال ي أدت إلي عدـ طومر النظـ االن ا بمة في ظؿ ال وؿ الدممقراطي" ،دفاتر
السياسة والقانون ،عدد ا صجأفرمؿ  ، 2011ص.335
 -م مد م لكي " ،وع البرلم ف في المغرب" ،في :وسمـ رب ج وآاروف  ،البرلمان في الدول العربية رصد و ت ميل :األردن-لبنان-المغرب-

مصر(بمروت :المركز العربي ل طومر كـ الق نوف والنزاىة ، 2007 ،ص.365

* -مف بمف العوامؿ ال ي أدت إلي ال قممؿ مف أىممة البرلم ف و قممد سمط و في العمممة السم سمة في دوؿ م ؿ الدراسة ىو بنمي لإلزدوائمة البرلم نمة أو
ال عممف ،مث ؤد الغرفة ال نمة دور الع بط ال ئ ى ت الن ابمف ،والع مف إلي إع دة دوراف السمطة في االط ر العمؽ.لممزمد مف ال فحمؿ في ال لة

الئزاورمة أنظر - :ن ئي عبد النور ،المؤ رات السم سمة ،مرجع سابق ،ص .335وح لة بم ج ،أب ث وأراء في مسقلة ال وؿ الدممقراطي في الئزاور،

مرجع سابق ،ص .48

 -كم معد أم ب االع(ـ البرلم ني في دوؿ م ؿ الدراسة مف بمف عواوؽ عسر والدة الشرعمة الدممقراطمة ،نظ ار لم م ممو مف أىممة ،مث مف ا(لو

م مكف ئميور الن ابمف مف قممـ اقداء البرلم ني ج ع مؿ الرع وال ف عؿ م كؿ م م ر ومن طش دااؿ المؤسسة ال شرمعمة مف طع م يـ الن ابمف
عمي ما مؼ اقحعدة ،أ بمقدور المئ م معرفة م ذا م دث بدااؿ المؤسسة ال شرمعمة ،وىذا م ممكف دوف شؾ مف دعمـ شرعمة المؤسسة ال شرمعمة

في المئ م  .لمزمد مف ال فحمؿ ،انظر - :م مد سمف الام ط " ،االع(ـ البرلم ني ودوره في عزمز طدرات البرلم نممف العرب" ،الفكر البرلماني ،ع11ج
ئ نفي ، 2006ص.152
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د /بن عمراوي عبد الدين

والوظػ وؼ المنوطػػة بيػ  ،فقػػد سػ ىمت ظػ ىرة االنشػػق ط ت فػػي حػػعوبة بنػ ء نظممػ ت سم سػػمة طومػػة
عمي حم أة إس ار مئم ت سم سػمة كفممػة بكسػب من حػرة الئسػـ االن اػ بي ليػ  ،كمػ سػ عد عػعؼ
بنػ ػ ء الدممقراطم ػػة دااميػ ػ وف ػػي مػ ػ بمنيػ ػ  ،عم ػػي عمم ػػؽ ن ازعػ ػ ت االنش ػػق ؽ وع ػػزوؼ المػ ػواطنمف ع ػػف
االن م ء إلمي .1
وأزمة المش ركة السم سمة امر دلمؿ عمي ععؼ اق زاب السم سمة في قدمة الدور المنوط لي
فػػي البرلم ػ ف ب ع ب رى ػ آلمػػة ل ئمم ػ المح ػ لة وال عبمػػر عني ػ و شػػكمؿ الك ػػؿ البرلم نمػػة الم م ػ مزة وال

م ق ي لي ذلؾ إال إذا ك نت منب قة عف نظػ ـ زبػي عػدد بػ لمفيوـ الديمقرااي ،للد م رددا
تعي مة شكل ة رر ية وىػذا مػ مػو ي بغمػ ب أ ػد المقومػ ت اقاػرع لمشػرعمة الدممقراطمػة فػي ػ ؿ
دوؿ م ؿ الدراسة والم م ؿ في التعددية السياسية.
إل ػػي ئ ن ػػب مػ ػ مع نم ػػو ال ػػزب السم س ػػي لم ػػدوؿ المغ ػػرب العرب ػػي الػ ػ (ث م ػػؿ الد ارس ػػة م ػػف
ااػ ػ (الت ج ع ػػعؼ ك ػػومف الناب ػػة السم س ػػمة وال ق فم ػػة ،الع ػػعؼ ال نظمم ػػي ،العئ ػػز ع ػػف ال ػػقطمر
السم سي لممئ م  ،الط ب الشاحي والنابو  ،أم ب أو ععؼ الدممقراطمة دااؿ ال ػزب ،عػعؼ
القػػدرة عمػػي ال عبوػػة و شػػد الئمػ ىمر ،أمػ ب ال مػ مز الواعػػة بػػمف بػراما اق ػزاب ،ااػ (ؿ أولومػ ت
العمؿ والنش ط....الخ  ،نئد ظ ىرة االو (ؼ ال كومي ،وععؼ المع رعػة السم سػمة المشػ ركة فػي
البرلم ػ ف ،وم ػ طػػد مػػؤد ذلػػؾ إلػػي إعػػع ؼ أداء المؤسسػػة ال ش ػرمعمة وفقػػداف مك ن ي ػ وحػػ( م ي
الماولة لي دس ورم .
ف ػػق زاب المع رع ػػة المشػ ػ ركة ف ػػي البرلم نػ ػ ت المغ ربم ػػة وظمفم ػػة م مػ ػ إذ ى ػػي أداة ف ػػي م ػػد
السمطة ،فعوض أف كوف محدر اطر داوـ ميدد السمطة ،أ ال زب أو االوػ (ؼ ال ػ كـ – م ممػ
ىو عممو دور أ زاب المع رعة فػي الػدوؿ الدممقراطمػة  -أحػبة وئودىػ فػي مػؾ البرلم نػ ت ع مػؿ
اسػ قرار ب لنسػػبة إلػػي ال كػػـ ،2واقمػػر الػػذ زاد مػػف اس عحػ ء وحػػوؿ أ ػزاب المع رعػػة أحػػ( إلػػي
السمطة ىػو أمػ ب مبػدأ ال ػداوؿ عمػي السػمطة ب كػـ الحػندوؽ ،وكػذا أمػ ب البموػة السم سػمة الئ ذبػة
وال دم ػػة ،فعػػعؼ المع رعػػة السم سػػمة فػػي الع ػ لـ المغ ػ ربي ،والعربػػي عموم ػ  ،سػػب اقس ػ ذ عبػػد
االلػػو ب ػ لقزمز مػػرده إلػػي أف الغ لػػب عمػػي البنػػي السم سػػمة ىػػو أم ػ ب المئ ػ ؿ السم سػػي ال ػػدمث ،أ
1ػ -م مد م لكي" ،وع البرلم ف في المغرب" ،مرجع سابق ،ص.365-364
2

 -ح لة بم ج ،أب ث وأراء ،مرجع سابق ،ص.31
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د /بن عمراوي عبد الدين

الوسمط بمف الدولة والمئ م كفع ء عمومي لمم رسة المن فسة السم سمة والحػراع الػدممقراطي عمػي
كسب ال أر الع ـ ،وعمي المش ركة في حن القرار.
وذلؾ الغم ب ىو الذ مس دعي عور أشك ؿ أارع مف المئ ؿ السم سي فميػ  ،إمػ مئػ ؿ
منعدـ انعدام

م  ،أو مئ ؿ قممد  ،أو مئ ؿ دمث حورم  /م مم موع و الئدوؿ ال لي:

الجدول رقم ( :)01موعة :أنم ط المئ ؿ السم سي الس ودة في المشيد السم سي العربي.
منعدـ

المئ ؿ السم سي

قممد

طوامو

السمطة

سم و

القم واالطح ء

المش ركة ال قممدمة

طبمع و

المح درة واال ك ر

ال وازف العمود

النظ ـ السم سي

دمث

العحبمة اقىممة والسم سمة

شمولي مغمؽ

عحبو

المئ م السم سي
المش ركة الحورمة
ال وزم ال(م ك فئ لمسمطة
دا ي شكمم

المحدر :عبد االلو بػ لقزمز ،السمطة والمعارضاة المجاال السياساي العرباي المعاصار الاة المغارب جالمغػرب :المركػز ال قػ في

العربي ،ط ، 2007 ،1ص.31

وفق ػ قنم ػ ط المئ ػ ؿ السم سػػي الس ػ ودة فػػي المشػػيد السم سػػي العربػػي ،والمغ ػ ربي منػػو م ػػؿ
الد ارسػػة ،كم ػ ىػػي موع ػ ة فػػي الئػػدوؿ ،فػػنف البموػػة الدااممػػة الموعػػوعمة ال ػػي عمػػؿ فػػي إط رى ػ
المع رعػػة السم سػػمة بموػػة ن بػػذة ،وعمػػي ذلػػؾ أزمػػة المع رعػػة مػػرده إلػػي ال حػ ر المفػػروض مػػف طبػػؿ
السػػمطة االسػ بدادمة ال كمػػة ،1الرافعػػة ق
ال ػذ مولػػد العنػػؼ ،ومع ػ

ػوالت نوعمػػة فػػي إطػ ر البنػػي السم سػػمة ،وىػػو اقمػػر

ئربػػة الشػػرعمة الدممقراطمػػة أم ػ ـ

ػػد اطمػػر ،وم ػ آلػػت إلمػػو ال عددمػػة

السم سمة في الئزاور في ىذا الشقف امر دلمؿ.
ب /انعاادام التاوازن بااين الساامطات وانتشااار االغتاراب السياسااي لغياااب المبااادئ الثالثااة(المواطنااة،
ال رية والعدالة).
في ظؿ ح عد فردانمة السمطة و ظ ؤؿ مس وع المش ركة السم سػمة* ،وانعػداـ ركػ وز النظػ ـ
الدممقراطي :الشعب الذ

كـ إراد و في سموؾ ال كممف ،و رسػمخ مفيػوـ سػمطة المؤسسػ ت ال ػي

ػػوؿ دوف االس ػ بداد ب لسػػمطة ،وأم ػ ب مبػػدأ ال رمػػة والمس ػ واة السم سػػمة ،...نئػػد فػػي ىػػذه ال لػػة
1

 -عبد اال لو ب لقزمز ،السمطة والمع رعة في المئ ؿ السم سي العربي ،مرجع سابق ،ص.33

* -ىن ؾ ع(طة طردمة بمف مس وع المش ركة السم سمة وال فرد ب لسمطة ،فكمم ار ف أ دىم رائ اقار ،والمقحود ب لمش ركة السم سمة ىن مس ىمة
المواطنمف في بن ء النظ ـ السم سي وفي ركم و وأداءه ووظ وفو.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل /نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين
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د /بن عمراوي عبد الدين

اقنظمة السم سمة المغ ربمة أم ـ عئز ـ في بن ء مقوم ت الشرعمة الدممقراطمة واس
وىو اقمر الذ مؤد إلي اس

لة اس نب ي ،

لة االطرار بوئود – في ظؿ ال فرد ب لسمطة -عف مبدأ الفحػؿ بػمف

السمط ت ،نظ ار لم رابط الموئود بمف ئمم المقوم ت.
ال معنػػي لإلطػرار عػػف وئػػود فحػػؿ مػػرف بػػمف السػػمط ت فػػي ئػ رب دوؿ م ػػؿ الد ارسػػة ،قف
مبدأ الفحؿ مق عي ال سممـ ب ئزوة السمطة عمي أسػ س وزمػ الحػ( م ت فػي الدولػة ،واسػن د ئػزء
مني إلي ئي ز مسمي السمطة ال شرمعمة ،والعمػؿ عمػي اسػ ق(لمة القعػ ء ،عندو نػذ مكػوف الفحػؿ بػمف
السػػمط ت معن ػ ه ا ػراـ كػػؿ سػػمطة لمئ لي ػ الم ػػدد دس ػ ورم  ،1وىػػذا ىػػو الغم ػ ب الموئػػود فػػي ػ ؿ
الدوؿ ال (ث إذ لمس مة ئزوة لمسمطة ،و غوؿ السمطة ال نفمذمة جالممؾ /الرومس ،وال كومة بػدوف
شؾ ىو اقمر الػذ

سػبب فػي إع طػة بػروز المؤسسػ ت واقئيػزة الوسػمطة ،وعػدـ فع لمػة واسػ ق(لمة

مؤسس ي البرلم ف والقع ء ،2وأك ر مف ذلؾ المئوء إلي وظمؼ ىذه المؤسس ت كوائية دممقراطمة،
واس ادامي في نفس الوطت كوسممة مف وس وؿ اليممنة وفرض االس بداد ،3إذا مؾ الفردانمػة ومنطػؽ
إطح ء اقار ىي ال ي قكد في اقامر معطي اس عح ء والدة الشرعمة الدممقراطمة.4
كم ػ أف مػػؾ النزعػػة ال سػػمطمة واطح ػ ء اقاػػر فػػي الػػنظـ السم سػػمة المغ ربمػػة أدت إلػػي امػػؽ
شػػعور اػ ص لػػدع الم كػػوممف والم م ػػؿ فػػي ئزوػػو الكبمػػر فػػي عػػدـ الرعػ بمػػف م كػػـ ،وفػػي طرمقػػة
المم رسة لم كـ ،وىذا م ُمعػرؼ فػي طػ موس عمػـ االئ مػ ع السم سػي ب لػة االأ ػراب السم سػي ،أ

أف الم كوـ منظر إلػي السػمطة بعػدـ طن عػة ك ممػة وعػدـ وئي يػ السم سػمة ،كونػو لػـ مشػ رؾ بحػفة
قمقمػػة فػػي بمور ػػو ،5ىػػذا الشػػعور لػػدع أف ػراد المئ مع ػ ت العربمػػة ،والمئ مع ػ ت المغ ربمػػة مني ػ  ،ىػػو

1

 -ح لة بم ج ،أب ث وأراء ،مرجع سابق ،ص.32

2

 -لمزمد مف ال فحمؿ في م ماص ع(طة السمط ت ال (ث لم قكمد بعدـ وئود الفحؿ المػرف بمنيػ  ،فػي ػ ؿ دوؿ المغػرب العربػي ،أنظػر :مػرابط فػدوع،

3

 -عمي سبمؿ الم ؿ  :الرومس ال ونسي الس بؽ بف عمي مف أئؿ فرض اس بداده وسمطر و عمي السمطة و قمؽ االس م اررمة فمي  ،سمطر عمي المئ ؿ

السمطة التنفيذية في بمدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنةجبمروت :مركز دراس ت الو دة العربمة ،ط. 2010 ،1
السم سي عف طرمؽ ال (عب ب لدس ورج غممر الدس ور بنلغ ء اط ح ر مدة الرو سة عمي دور مف عمي أرار م

وال كـ في السمطة ال شرمعمةج زومر االن ا ب ت وامؽ مئمس ني أعع ؤه معمنمف  ،وئعؿ المئمس القع وي

دث في الئزاور في عدمؿ ، 2008
ت الطمب جك ف ئؿ أعع ء المئمس

اقعمي لمقع ء ماععوف لم عممف  ،لمزمد مف ال فحمؿ أنظر - :الي د ال ممومي ،خدعة االستبداد الناعم في تونس  23سنة من كم بن عمي( ونس:

دار م مد عمي لمنشر ،ط ، 2013 ،2ص.60-58

 -4الفردانمة ال ي قسست عمي منطؽ إطح ء اقار  -سب الب ث المغربي ام مد م لكي – في الب(د العربمة ىي ال ي سببت في دوث أزمة شرعمة
اقنظمة .لمزمد مف ال فحمؿ ،أنظر - :أم مد م لكي " ،الع(طة بمف الدولة والمئ م في الب(د العربمة :المئ ؿ الع ـ والمواطنة" ،المجمة العربية لمعموم

السياسية ،ع 13جش ء  ، 2007ص.150

5

 -ا ؿ مفيوـ االأ راب السم سي مك نة ى مة في فكر عمم ء االئ م ع السم سي ،وب لعبط – ب لاحوص في العحر المع حر -في عمـ النفس

السم سي ،فظير ىذا المفيوـ في ك ب ت ائ م عمة ما مفة لدع م كس فمبر وامبؿ دورك مـ وأمرىم  ،ومقاذ في العدمد مف اق م ف عدة احط( ت م ؿ
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الػػذ مػػؤد إلػػي ظ ػ ىرة ال بمػػد السم سػػي أو مػ ػ معػػرؼ ب ػ لعنؼ ،والػػذ

د /بن عمراوي عبد الدين

مظيّػػر فػػي عػػدـ االك ػ ػراث

ب لقعػ م السم سػػمة ،وعػػدـ الرأبػػة فػػي المشػ ركة السم سػػمة ،وال ئ ىػػؿ السم سػػي العػ ـ ،والعػػزوؼ عػػف
اقداء ب لحػػوت االن ا ػ بي ،وطػػرح المحػػم ة الع مػػة ئ نب ػ  ،وشػػموع روح عػػدـ االى م ػ ـ ،1إلػػي أمػػر
ذلػؾ مػػف ال مظيػرات ال ػػي عكػس شػػعور الفػػرد المغػ ربي الم م ػػؿ فػي اال بػ ط المسػ مر والػػذ مػػؤد
في ل ظة وسعو -ن مئة ال رم ف االئ م عي -إلي ان ش ر ظ ىرة العنؼ واال ئ ج.
وعمػػي سػػبمؿ الم ػ ؿ إطػػ(ؽ دمن مم ػ ت ال ػراؾ المغ ػ ربي ،والعربػػي عموم ػ  ،والػػذ انطمقػػت
ش ػ ػرار و مػ ػػف ػ ػػونس ك ػ ػ ف سػ ػػببو الرومسػ ػػي والدة شػ ػػعور ئم ػ ػ عي – الػ ػػذ سػ ػػببو اال ك ػ ػ ر ب لسػ ػػمطة
الغمة والقير ،وىذا م عكسو القراءة الف حة فػي مولػة الشػع رات
واالس بداد ب ل روة -بػ االذالؿ و ُ
ج ار ػػؿ ،ال لمفس ػ د ،الشػػعب مرمػػد..الخ المرفوعػػة فػػي السػ ت الع مػػة لبػػؤر ال ػراؾ نفسػػمة االنس ػ ف

المغ ربي/العربي المقيور ،2ذلؾ القير السم سي واالئ م عي الذ سػ ؽ الفػرد العربػي بعقػود طػواؿ،
ف ل(عدالة االئ م عمة رسات كشعور وكواط دف الش رع العربي لم ورة عمي ىذا الواط الآلدمي،3
شعور م م ؿ في المم نعة النفسمة الئمعمة عد االع راؼ بشرعمة ذلؾ القير واالاع ع الم د .4

فقداف القوة في النظرمة الم ركسمة ،وفقداف المع ممر عند دورك مـ ،وكذا العزلة وحوال إلي االحط(ح الق وؿ بغربة الذات ،وميم مكف احط( و فيو شعور

مئ معي مو ي بعدـ شرعمة النظ ـ السم سي كم ميدد اس ق ارره واس قرار المئ م ككؿ ،ممكف حر اىـ مكون ت االأ راب السم سي في  :الشعور

ب لعئزجأ

إ س س الفرد بقنو ال مس طم

قدمـ أس شيء دااؿ نط ؽ دول و  ،والشعور ب الس م ء جوذلؾ بسبب رؤم و لم كومة عمي أني أمر ط درة عمي

مؿ عبئ ئمم اقفراد و قمؽ مح ل يـ كممة  ،والنفورج وذلؾ عندم مئد المواطف أف ال ك ـ الذمف م كمونو ال مم وف لو بحمة ،أ

حوليـ عمي

السمطة بدوف رع ءه واراد و ال رة  .لممزمد مف ال فحمؿ ،أنظر - :ن ء فؤاد عبد اهلل ،آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيج بمروت :مركز
دراس ت الو دة العربمة ،ط ، 1997 ،1ص.92

 لمزمد مف ال فحمؿ في م ماص مفيوـ االأ راب السم سي وحوره في الواط العربي ،أنظر :أ مد شكر الحبم ي ،مستقبل المجتمع المدني في الوطنالعربيجبمروت :مركز دراس ت الو دة العربمة ، 2000 ،ص.174-171
 -في م ماص ال ع ربؼ المقدمة مف طرؼ بعض المفكرمف الغربممف لإلس م(ب السم سي أنظر - :ن ظر عبد الوا د الئ سور ،موسوعة عمم

السياسةجعم ف :دار مئدالو لمنشر وال وزم  ،ط ، 2004 ،1ص.59-58

1

 -ن ء فؤاد عبد اهلل ،آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيج بمروت :مركز دراس ت الو دة العربمة ،ط ، 1997 ،1ص.91

2

 -ام مد م لكي ،االندم ج االئ م عي وبن ء مئ م

3

 -ىند عروب" ،م بعد ال ورة :في شروط إع دة البن ء" ،وجهة نظر ،ع50جارمؼ  ، 2011ص.48

المواطنة في المغرب الكبمر ،في :بمعبكي أ مد جوآاروف  ،جدليات اإلندماج اإلجتماعي وبناء

الدولة واألمة في الوطن العربيجبمروت :المركز العربي لألب ث ودراسة السم س ت ،ط ، 2014 ،1ص .724

 الع(طة بمف العدالة ال وزمعمة و ن مي دة العنؼ وأزمة الشرعمة ع(طة طردمة أ كمم ك ف ىن ؾ ف رؽ كبمر م بمف طمو ت اقفراد في ال حوؿ عميام م زات م دمة وبمف المس وع ال قمقي ل مبمة

ئم يـ مف طبؿ الدولة ،فنف ا م الت مردىـ وعحم نيـ عف الدولة زمد ،وعمي ذلؾ زامد أزمة الشرعمة

نظ ار ل(عدالة في وزم الموارد الم دمة والمعنومة بمف أفراد المئ م الوا د.

4

 -وفؽ مف ىمـ أرامشي وأل وسمر ،فنف شرعمة الدولة ال

حؿ مف ا(ؿ ع(ط ت السمطرة وانم أمع مف ا(ؿ ع(ط ت اليممنة ،بمعني أف اس عم ؿ

أنظمة دوؿ المغرب العربي أدوات السمطرة ،وىي أدوات القم الم د  ،طد مفمدى في إئب ر مئ مع ي عمي ال سممـ ب لسمط ف السم سي ،لكني ال ممؾ

إطن ع مؾ المئ مع ت بشرعمة ذلؾ السمط ف ،قف سممـ المواطنمف ب لدولة لمس م حمة اط ن ع ورع وانم ن مئة إاع ع وطير ،وعممو فنف اس ار مئمة
السمطرة حطدـ ب ئز المم نعة النفسمة الئمعمة عد االع راؼ بشرعمة ذلؾ الاعوع الم د  ،وىذا م مؤد

إلي

قمؽ نوع مف االن ق ؿ مف الشرعمة
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د /بن عمراوي عبد الدين

ف لفرد المغ ربي الموـ مشػعر بمػدع ال يمػمش الػذ مع نمػو ،و لػة االأ ػراب ال ػي معمشػي  ،إذ
مع قد أنو سوؼ معم إذا انقط عف الع ومة أو العشمرة أو الط وفة الدمنمة ،وىػذا ىػو ػ ؿ الفػرد فػي
المئ م ػ البطرمكػػي ال ػػدمث سػػب الػػدك ور ىش ػ ـ ش ػرابي ،مػػث الدولػػة ب لنسػػبة لمفػػرد ال س ػ طم
ال موؿ كمم م ؿ ىذه البني اقولمة ال ي وفر لػو ال م مػة ،والواطػ أف الدولػة أرمبػة عنػو و ظطيػده،
كمػ أف المئ مػ المػػدني فػػي م ػػؿ ى ػػو المئ معػ ت  -مػػث ال اع ػراؼ إالّ ب قأنمػ ء وذو السػػمطة
وال ا راـ إالّ ليـ -طد معطيده أمع بشكؿ مم ؿ ،مم مئعؿ سموؾ الفرد في مم رس و العمممة ،ال
مكوف أا(طم إالّ دااؿ مؾ البني اقولمةجالع ومة ،العشمرة ،الط وفة .1
النزعة البطرمكمة لمنظ ـ السم سي إذا ،وم م ر ب عف سوء وزم ال روة الوطنمة بكمفمة أمر
اس ق طمة عمي أفراد المئ م  ،قود إلي ان شػ ر ظػ ىرة االأ ػراب السم سػي فػي المئ مػ  ،وال ػي ىػي
اقاػػرع ػػؤد إلػػي اس ػ ف ؿ الك مػػر مػػف الظ ػواىر المرعػػمة ،كظ ػ ىرة الفس ػ د مػػث ال الدولػػة ي ػ ـ
ب لقعمة ،ولـ معد معنمي اس شراوي  ،وال المئ م مي ـ ب ن راؼ السمطة والنابة ال كمة.2
ووفق لم سبؽ م عة أف ان شػ ر االأ ػراب السم سػي فػي دوؿ م ػؿ الد ارسػة سػببو الرومسػي
ارئػ إلػػي أمػ ب بعػػض مبػ دئ الشػػرعمة الدممقراطمػػة ،وال ػػي عمػػي أرسػػي المواطنػػة وال رمػػة والعدالػػة،
مػػث ال مك نػػة لي ػػو المبػ دئ ال ( ػػة فػػي ظػػؿ اقنظمػة ذات النزعػػة ال سػػمطمة ال ػػي ال مم ػػؿ الشػػعب
فمي شمو وال مراعي فمو الراد و ،أو رع ه ال ر في اا م ر السمطة ال ي

كمو ،3واس م اررمة النزعػة

ال سػػمطمة ىػػي ال ػػي ئعم ػػت مػػف الفػػرد المغ ػ ربي ال مػ ػزاؿ مس ػ مر فػػي نع ػ لو م ػػف أئػػؿ

قمػػؽ ى ػػذه

المب ػ ػ دئ أ ال رمػ ػػة ،والعدالػ ػػة االئ م عمػ ػػة ،وان ػ ػزاع االع ػ ػراؼ ب لمواطنػ ػػة الك ممػ ػػة و وظمفي ػ ػ فػ ػػي
المم رس ػػة ،م ػػؾ ى ػػي الف ػػروض ال ( ػػة الغ وب ػػة ف ػػي ب ػػ(د المغ ػػرب الكبم ػػر ،بغ ػػض النظ ػػر ع ػػف بػ ػ مف

الق ومة عمي العنؼ إلي الشرعمة الق ومة عمي اقفك ر والقمـجشرعمة الدولة = العنؼ  +االمدمولوئمة  .لمزمد مف ال فحمؿ أنظر :عبد االلو ب لقزمز ،الدولة
والمجتمع جدليات التو يد واالنقسام في االجتماع العربي المعاصرجبمروت :الشبكة العربمة ل(ب ث والنشر ،ط ، 2008 ،1ص.44-43

 -1ىش ـ شرابي ،البنية البطريكية ب ث في المجتمع العربي المعاصرجبمروت :دار الطممعة لمطب عة والنشر ،ط ، 1987 ،1ص.45

 -2م مد ممـ لم ـ ،ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر األسباب واألثار واإلصالحج بمروت :مركز دراس ت الو دة العربمة ،ط ، 2011 ،1ص-165
.166

 -3ئوف ئ ؾ ئوف لمي ،رئمة :م مد عرب ح حم( ،تاريخ الفكر السياسيج بمروت :المؤسسة الئ معمة لمدراس ت والنشر وال وزم  ،ط، 1998 ،4

ص.92
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الاط ب ت اقمدمولوئمة والسم سمة ،وبمعزؿ عف ئـ الموارد وال روات الم

د /بن عمراوي عبد الدين

ة لكؿ ططػر مػف أططػ ر

م ؿ الدراسة.1
ج /م دودية المشاركة السياسية ،واستعصاء التداول عمى السمطة سمميا.
إف اس عحػ ء الشػػرعمة الدممقراطمػػة فػػي ال ئػ رب المغ ربمػػة معػػود فػػي اقسػ س إلػػي م دودمػػة
المش ػ ركة السم سػػمة واس عح ػ ء ال ػػداوؿ عمػػي السػػمطة سػػممم  ،إذ ال ما مػػؼ ا ن ػ ف فػػي عح ػرن المػػوـ
عمػػي أف ى ػ ذمف المبػػدأمف جالمش ػ ركة السم سػػمة وال ػػداوؿ السػػممي عمػػي السػػمطة ىم ػ المػػذاف ممم ػزاف
الدولة الدممقراطمة عػف أمرىػ مػف الػدوؿ ،عمػي اقطػؿ فػي مػ م عمػؽ بشػرعمة النظػ ـ السم سػي ،مػث
كمم ك ف ىن ؾ مس وع معقوؿ مف المش ركة السم سمة ،وال داوؿ السممي عمي السمطة كن إزاء سمطة
شػػرعمة دممقراطمػػة ،وكممػ ارئػ ىػػذا المسػ وع ان سػػرت الشػػرعمة الق ومػػة عمػػي المبػ دئ الدممقراطمػػة،
لنكوف إزاء سمطة فردانمة قوـ شرعم ي عمػي أسػس قممدمػة ،و ئسػد مػف الن مػة الواطعمػة مػف اػ(ؿ
و دة السمط وال فرد ب لقرار.2
أدا العزوؼ عف المشػ ركة السم سػمة فػي الػدوؿ الػ (ث ج ػونس -الئ ازوػر -المغػرب ظػ ىرة
ائ م عمػػة ك ػرر و نمػػو و ػ ػوا ر عبػػر الزم ػ ف والمك ػ ف ،وب لاح ػػوص العػػزوؼ عػػف المش ػ ركة ف ػػي
االن ا بػ ػ ت ،ك ػػوف ى ػػذه اقامػ ػرة ع ػػد م كػ ػ أس س ػػم لممشػ ػ ركة السم س ػػمة ،3فب ػػروز المق طع ػػة وع ػػدـ
االك راث ب الن ا ب ت وعدـ رم ي وععؼ ف عمم ي معم ر ومؤشر مشػ رؾ بػمف الػدوؿ الػ (ث ،ومػ
ُمعػ ػ ب عمميػ ػ ى ػػو أف مق ح ػػدى الفعمم ػػة ظم ػػت عم ػػي ام ػػداد مػ ػ مقػ ػ رب نح ػػؼ ط ػػرف ان ا بػ ػ ت أم ػػر

دممقراطمة ،وظمف ي الفعممة إعف ء الشرعمة عمي اراوط و وازن ت ُر بيػ مسػبق اقئيػزة االدارمػة ،أو
اقذرع السم سمة لم زب ال كـ ،فنئمػ ال ىػذه الػدوؿ لػـ ُػوفر لمعػ ممر ال ك مػة االن ا بمػة مػف فع لمػة
و رمػػة ون ازىػػة ،ال ربػػة ال(زمػػة ل ومػػؿ عمممػػة االط ػراع إلػػي ل ظػػة سم سػػمة س ػ ن ة ل عممػػؽ مفيػػوـ
المش ػ ركة و وممػػو إلػػي طممػػة مش ػ ركة منب قػػة فػػي ال ق فػػة السم سػػمة ،بػػؿ ب ػ لعكس ك ػ ف لعػػعؼ ىػػذه

 -1لمزمد مف ال فحمؿ في م ماص أم ب المب دئ ال (ثج المواطنة وال رمة والعدالة في دوؿ المغرب العربي أنظر :ام مد م لكي ،االندم ج االئ م عي
وبن ء مئ م

المواطنة في المغرب الكبمر ،مرجع سابق ،ص .730-721

 -2م مد ولد دده" ،النظ ـ السم سي المورم ني واشك لمة الشرعمة" ،المجمة العربية لمعموم السياسية ،ع29جش ء  ، 2011ص.54

 -3محطفي م سف " ،المش ركة السم سمة وأف ؽ ال وؿ الدممقراطي في المغرب المع حر :ن و طراءة سوسمولوئمة نقدمة لألبع د والدالالت" ،المجمة
العربية لمعموم السياسية ،ع17جش ء  ، 2008ص.11
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د /بن عمراوي عبد الدين

المع ممر وش وب عورى في المئ ؿ السم سي المغ ربي أاطر اق ر فػي ع(طػة النػ س ب لمشػ ركة
مبدأ وسموك  ،مث ح عدت و مرة العزوؼ عف االى م ـ ب الن ا ب ت بئمم أنواعي ومس وم ي .1
مػف أىػػـ مػ ممكػف طراء ػػو أمعػ فػػي داللػة العػػزوؼ عػػف المشػ ركة السم سػػمة و قزميػ  ،مؤشػػر
ػػدني و ػػدىور المك نػػة أو القمم ػػة السم سػػمة واالئ م عمػػة لأل ػزاب ،و ارئػ ػ

مػػز ق مرى ػ وئ ذبم يػ ػ

وطػػدر ي عمػػي ػػقطمر و وئمػػو ال ػ أر الع ػ ـ ،كم ػ أف المئػػوء إلػػي اال ئ ػ ج وأعم ػ ؿ العنػػؼ شػػكؿ مػػف
أش ػػك ؿ أزم ػػة المشػ ػ ركة ،فػ ػ لفرد المغػ ػ ربي أعػ ػ ي ممئ ػػق إل ػػي الشػ ػ رع موممػ ػ لم عبم ػػر بقش ػػك ؿ عنمف ػػة
وما مفػػة عػػف أعػػبو وامبػػة أممػػو إزاء وعػػود المسػػؤولمف والمن ابػػمف ،ولم عبمػػر عػػف ػػذمره مػػف اقطػػر
الطبمعمة لممش ركة الموئػودة ،ومػف وائػب االشػ رة ىنػ إلػي أف ىػذه الظػ ىرة ان شػرت بك ػرة مػ بدامػة
اقلفم ػػة ال ل ػػة ف ػػي دوؿ م ػػؿ الد ارس ػػة ،فعم ػػي س ػػبمؿ الم ػ ػ ؿ ف ػػي الدول ػػة الئزاورم ػػة من ػػذ أوسػ ػ ط عػ ػ ـ
 ،2001أا ػػذت أعمػ ػ ؿ ال ارم ػػب وأ ػػداث الش ػػغب ف ػػي ال ط ػػور م ػػف عػ ػ ـ إل ػػي آا ػػر ،2ك ػػقف ق ف ػػة
اال ئ ج ىػي العبػ رة السم سػمة الو مػدة المسػموعة لػدع السػمط ت الئزاورمػة عمػي ػد عبمػر اقسػ ذ
رشمد ممس ني.3
كمػ ػ أف أمػ ػ ب ال ق ف ػػة السم س ػػمة واالئ م عم ػػة ،المكرس ػػة لمق ػػمـ االمئ بمػ ػة لمعم ػػؿ السم س ػػي،
ولمب دئ المواطنة والدممقراطمة ،والسموؾ المػدني ،مؤشػر مػف مؤشػرات العػزوؼ وم دودمػة المشػ ركة
السم سمة ،4ف ل ق فة السم سمة الرعومة الم امفة

بط المش ركة السم سمة ،و نمي الدك ورمة و رض

عمي ال سمط السم سي ،وم زاد مف عقمد أزمة المش ركة وال كـ عموم في الدوؿ العربمة ،والمغ ربمة
مني  ،ىو رفض الناػب ال كمػة لمط لػب القػوع السم سػمة العػ دة بنػ ء ال ق فػة السم سػمة عمػي أسػ س
دممق ارطػػي ،معػػمف المشػ ركة السم سػػمة لممػواطنمف مػػف اػػ(ؿ ال ػػوؿ الػػدممقراطي المؤسسػػي ،فغمػ ب
ال ق فة السم سػمة الدممقراطمػة ال ػي ُنمػي المشػ ركة السم سػمة و شػئ عمػي كػومف مؤسسػ ت المئ مػ

1

 -ام مد م كي ،االندم ج االئ م عي وبن ء مئ م

المواطنة في المغرب الكبمر  ،مرجع سابق ،ص .718-715

 -لم فحمؿ في م ماص بروز المق طعة وعدـ االك راث ب الن ا ب ت الئزاورمة منذ  /1996أنظر :م مد ممـ لمم ـ ،مرجع سابق ،ص.141-139

2

 -م مد ممـ لمم ـ ،مرجع سابق ،ص.142

4

 -محطفي م سف" ،المش ركة السم سمة وأف ؽ ال وؿ الدممقراطي في المغرب المع حر :ن و طراءة سوسمولوئمة نقدمة لألبع د والدالالت" ،المجمة

journal

- Rachid tlemçani, la culture de l’émeute est la seule expression politique audible,

3

ELWATAN,08/02/2011, n°6170, p, 8.

العربية لمعموم السياسية ،ع17جش ء  ، 2008ص.13
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د /بن عمراوي عبد الدين

المدني ،ىو الذ زاد مف اس عح ء الشرعمة الدممقراطمػة فػي مػؾ الػدوؿ سػب أر اقسػ ذ الع ارطػي
سمف عمواف.1
إلي ئ نب أم ب المش ركة السم سمة الفع لة في ػ ؿ دوؿ المغػرب العربػي نئػد غيااب مبادأ
التااداول السااممي عمااى الساامطة ،وىػػو الغمػ ب الػػذ مػػؤد إلػػي اسػ ف ؿ نقمعػػو الم م ػػؿ فػػي ورمػػث
السمطة ،والذ م زاؿ

ي الموـ ممزة سم سمة في الوطف العربي عموم  ،وبغض النظر عف اقنظمة

الممكم ػػة الو ار م ػػة ،ىنػ ػ ؾ مػ ػ أس ػػم ه ال ػػبعض ب لئميورمػ ػ ت الو ار م ػػة* ،فقع ػػمة ال ػػداوؿ عم ػػي الس ػػمطة
مر بطة بطبمعة الدولة ،بمعني انو كمم ك نت الدولة ذات نظ ـ دممقراطي ،ك ف ال داوؿ عمي السمطة
فمي عمي أس س الح لة الع ـ ،أ أف الشعب ىو محدر السمطة ال ػي معػ د إن ئيػ

سػب معػ ممر

الشقف الع ـ ،وكمم ك نت الدولػة ذات نظػ ـ سػمطو  ،لػـ مكػف ال ػداوؿ عمػي السػمطة ممكنػ  ،واف كػ ف
س ػمكوف أمػػر سػػممم وعمػػي أس ػ س أولومػػة الح ػ لة الا ػ ص ،وعػػف طرمػػؽ العنػػؼ ،وىػػذه المم ػزة ىػػي
الغ لبة عمي المشيد السم سي العربي.
وفػػي نظ ػر اقس ػ ذ عبػػد النػػور بػػف عن ػػر فننػػو ال وئػػد أمػػة طم ػ دة عربمػػة امػػت عػػف السػػمطة
بم ض إراد ي أو عنػد ني مػة والم يػ  ،بػؿ مػ ـ امعيػ بطرمقػة أو أاػرع ،إذ ال م ػدث ال غممػر إالّ مػف
اػ ػػ(ؿ ( ػ ػػة وس ػ ػ وؿ :المػ ػػوت الطبمعػ ػػي لم ك ػ ػ ـ ،واالنق(ب ػ ػ ت العنمفػ ػػة أو الي دوػ ػػة ،وأام ػ ػ ار اقزم ػ ػ ف
السم سمة ال دة ج ؿ الئزاور ،أربعة رؤس ء منذ ئ نفي .2 1992
م ُمراد االش رة إلمو ىن ىو أف رفض داوؿ السمطة مف طبؿ الناػب ال كمػة فػي دوؿ م ػؿ

الد ارسػػة ،مئعػػؿ الشػػرعمة الدممقراطمػػة أم ػ ـ اس ػ

لة ال ػوالدة ،ومن ػ قص مػػف عمممػػة الدممقراطمػػة ذا ي ػ ،

فن ئ ـ سم سة ال غممر الدممق ارطي ،عف القبوؿ بمبدأ ال ػداوؿ السػممي لمسػمطة بػمف طػوع ال كػـ وطػوع
المع رعة ،مػف شػقنو أف م ػرؾ و مػرة الحػراع السم سػي فػي حػ عد مسػ مر ال مسػ بعد بموأػو مر مػة
المئػوء إلػػي العنػػؼ والقػػوة ل قمػػؽ ال ع طػب السػػمطو  ،ىػػذا مػػف ئيػػة ،ومػف ئيػػة أاػػرع فننػػو بقػػدر مػ
1

 -سمف عمواف ،إشكالية بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربيجبمروت :مئد المؤسسة الئ معمة لمدراس ت والنشر وال وزم  ،ط ، 2009 ،1ص.8

* -مرع المؤرخ الغربي رودئر أومف الما ص بدراسة الشرؽ اقوسط المع حر أف الواط و ال ي ئعؿ مف سم س ت ال ورمث في الئميورم مف الئزاورمة
وال ونسمة ما مفة بعض الشمئ عف أم لي في الئميورم ت العربمة اقارع ،ىو أنو لـ مكف الرومس الئزاور ج عبد العزمز بو فممقة والذ مزاؿ في السمطة

إلي الموـ والرومس ال ونسي ج بف عمي الس بؽ م قدممف في السف نسبم فقط ،لكنيم اف قدا كذلؾ أبن ء ب لغمف مُمكف ليم ال فكمر في ورم يم منحب
الرو سة ،لممزمد مف ال فحمؿ ،أنظر :رودئر أومف ،رئمة :سعمد م مد ال سنمة ،ال كام العرب م ار ل الصعود والسقوطجبمروت :شركة المطبوع ت لم وزم

والنشر ،ط ، 2013 ،1ص.191-188

2

 -عبد النور بف عن ر ،إشك لمة االس عح ء الدممقراطمفي الوطف العربي ،في :اب س ـ الك بيجوآاروف  ،الديمقراطية والتمية الديمقراطية في الوطن

العربيج بمروت :مركز راس ت الو دة العربمة ،ط ، 2004 ،1ص.60-58
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أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في األنظمة السياسية المغاربية(.تونس-الجزائر-المغرب).

د /بن عمراوي عبد الدين

معبػػر ال ػػداوؿ عمػػي السػػمطة ع ػف عمػػؽ الدممقراطمػػة ورسػػوخ طواعػػدى ومؤسس ػ ي وآلم ي ػ  ،فػػنف عػػدـ
ام (ؾ الدوؿ ال (ث ل مؾ القواعد والمؤسس ت واآللم ت ال(زمة بعمممة ان قػ ؿ السػمطة السم سػمة بػمف
القوع السم سمة الح عدة عمي الس ة السم سمة معد مف أبرز مظ ىر أزمة الشرعمة الدممقراطمة.1
وأك ر مف ذلؾ فقد ام َّد ق مر ع مػؿ الشػرعمة السم سػمة إلػي ػدود ال غممػر الػدممقراطي ذا ػو،
بمعني إدراؾ الناب ال كمة لعمممة ال غممر الدممقراطي ،فقاذت ب ل عددمة مف أئػؿ عػم ف اسػ مرار
شاص ال كـ ذا و ـ النابة في السمطة.
ٍ
سياسي ديث.
مجال
د /اإلخفاق السياسي وعسر قيام
ّ
مػػرع اقس ػ ذ المغربػػي عبػػد االلػػو ب ػ لقزمز أف أعظػػـ المععػػ(ت ال ػػي وائػػو كػػومف الدولػػة
و طورىػ فػػي الػػب(د العربمػػة المع حػرة ىػػو عسػػر طم ػ ـ مئ ػ ؿ سم سػػي ػػدمث ،مق ػ بقم مػػو االس ػ ق(ؿ
ل مػػز الدولػػة عػػف المئ ػ ؿ االئ م ػ عي ،وىػػذا شػػرط قف كػػوف دولػػة ذات شاحػػمة م مممػػة وسػػم دمة
جدولػػة دم ػػة  ،ط ػ درة عمػػي أداء وظ ػ وؼ ال ػػدمث وال نممػػة لممئ م ػ  ،أ أف كػػوف دولػػة العمػػوـ ،ال
مئرد سمطة سم سمة م ؿ فرمؽ أو ط وفػة أو مػذىب مػف دوف أاػر ،وىػذا ب لعػبط مػ مع نمػو كػومف
الدولػػة فػػي الػػب(د العربمػػة المػػوـ ،2أ أف كومني ػ كومن ػ عحػػبوم  ،وعمػػي ذلػػؾ فيػػي " دولػػة النابػػة
ولمست دولة المئ م  ،لذا فيي منفحمة عنو ومر بطة ب لا رج ،فيي دولة الا رج عد الدااؿ".3
بعبػ رة أاػػرع ال كػػومف السم سػػي العربػػي ،والمغػ ربي منػػو ،معػ ني مػػف أمػ ب معنػػي االئمػ ع،
وىو اقمر الذ ئعػؿ مػف السم سػة قػ( الطحػ ء الاحػـ السم سػي ،واسػ ف ؿ ظػ ىرة رفػض وئػود
اقاػػر ،أ العئػػز عػػف

قمػػؽ م ػ مسػػممو م مػػد ئ ػ بر اقنح ػ ر بػ ػ " المف ىمممػػة" السم سػػمة عمػػي

أسػ ػ س العطػ ػ ء واقا ػػذ وادم ػػة المح ػػم ة الع م ػػة ،ف لدول ػػة العربم ػػة ل ػػـ ئػ ػ وز بع ػػد العقب ػػة القبمم ػػة
المسمطرة عمي منطؽ السم سة ،ففي الئزاور م ( أدت اق ػداث فػي منطقػة القب وػؿ ج ا ئػ ج واسػ
عػػد السػػمطة بػػمف شػػير أفرمػػؿ وئومممػػة  ، 2001إلػػي عػػودة البنػػي ال قممدمػػة القبممػػة جلئ ػ ف القػػرع
والعػػروش إلػػي الس ػ ة السم سػػمة ،وىػػذا معبػػر عػػف م نػػة السم سػػة فػػي الئ ازوػػر ،وعػػف أم ػ ب دولػػة

1
2
3

 سمف عمواف ،مرجع سابق ،ص .119-115 -عبد االلو ب لقزمز ،الدولة والمئ م ئدلم ت ال و مد واالنقس ـ ،مرجع سابق ،ص.51

 -عبد النور بف عن ر ،إشك لمة االس عح ء الدممقراطي في الوطف العربي ،مرجع سابق ،ص.60
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أزمة بناء أسس الشرعية الديمقراطية في األنظمة السياسية المغاربية(.تونس-الجزائر-المغرب).

د /بن عمراوي عبد الدين

القػ ػ نوف والمؤسسػ ػ ت ،ب ػػؿ ط ػػرح أمعػ ػ إش ػػك لمة الدول ػػة ف ػػي ى ػػذا البم ػػد ،وف ػػي بػ ػ طي ال ػػدوؿ المغ ربم ػػة
والعربمة عموم .1
إف ىذا المعػموف ال سػمطي لمدولػة فػي المغػرب العربػي ،أ

كومنيػ االئ مػ عي العحػبو ،

و قسػ ػػمس اقنظمػ ػػة السم سػ ػػمة عبػ ػػر سػ ػػومغ ت عحػ ػػبومة ،مع بػ ػػر مػ ػػف أىػ ػػـ عواوػ ػػؽ مػ ػػم(د الشػ ػػرعمة
الدممقراطمة ،ونس دؿ عمي ىذا ب أر اقس ذ عبد االلو ب لقزمز إذ مقػوؿ " :ال نممػؾ ال ػدمث فػي أزمػة
مم(د الشػرعمة فػي البمػداف العربمػة المع حػرة ،وعواوػؽ ذلػؾ المػم(د ،مػف دوف أف ننبػو إلػي أف وا ػدا
مػػف عواممي ػ ال

مػػة مق ػ فػػي دااػػؿ ال كػػومف االئ م ػ عي بقسػػـ كبمػػر مػػف المئ مع ػ ت العربمػػة ،وفػػي

دااؿ بنمة النظ ـ السم سي الذ معمد إن ئو".2
وفق لم سبؽ ممكف القوؿ عمػي أنػو مكػ د ال مامػو كمػ ف سم سػي عربػي مػف لو ػة العحػبومة
ػز واع ػ
ال ػػي عبػػر عػػف أزمػػة عممقػػة فػػي شػػرعمة الدولػػة والسػػمطة مع ػ  ،وعئػ ا

عػػف قسػػمس مئ ػ ؿ

سم سػي ػػدمث ،بػؿ واط مػػة أركػ ف الدولػػة عمػػي مق عػي السم سػػة المدنمػة ،مػػث الدولػة والسػػمطة ػػؽ
ع ػ ـ ،و مػػث مبػػدأ الشػػرعمة القبػػوؿ الطػػوعي وال ػػر لمم ػواطنمف ب لنظ ػ ـ الق ػ وـ المم ػػؿ لػػإلرادة الع مػػة،
واس مرار اش غ ؿ الدولػة عمػي اآللمػ ت جالعحػبومة نفسػي فػي ال كػومف والمم رسػة ميػدد بنعػ دة إن ػ ج
أسب ب االاف ؽ السم سي.3
وى ػػذا مػ ػ معػ ػ ب عم ػػي ػ ػ ؿ اقططػ ػ ر المغ ربم ػػة الػ ػ (ث م ػػث ال ػ ػزاؿ ع ػػمش

ػػت وط ػػقة

م عػػمي السم سػػي الم ممػػز ب نعػػداـ سػػمطة سم سػػمة مدنمػػة ،وبغمبػػة الطػ ب ال قممػػد فػػي النظػ ـ ،فعمػػي
سبمؿ الم ؿ في ال لػة الئزاورمػة ال مػزاؿ الطػ ب العسػكر ىػو المسػمطر عمػي النظػ ـ ،مػ العمػـ أف
مػػؾ الطبمعػػة العسػػكرمة لمنظ ػ ـ ولػػدت م ػ والدة ئبيػػة ال رمػػر الػػوطني ال ػػي فئػػرت العمػػؿ المسػػمة،
ومنذ مؾ الف رة إلي الموـ لـ بدؿ ط عدة اعوع السم سي لمعسكر .4
اسػ بع د ال نحػػمص عمػػي حػػفة الدولػػة المدنمػػة بػ رز لمعمػ ف أمعػ فػػي ال لػػة ال ونسػػمة نظػ ار
السػ م اررمة ا كػ ر الفعػ ء السم سػػي ،و ػػقممـ المئ مػ لحػ لة نابػػة معمنػػة و يمػػمش فوػ ت عرمعػػة

1

 -أم ب المف ىمممة السم سمة مع بر مف أاطر مظ ىر القحور السم سي ،ومفسر كؿ الحراع ت الدمومة ال ي عرف ي الدوؿ العربمة  .أنظر - :المرجع

2

 -عبد االلو ب لقزمز ،الدولة والسمطة والشرعية ج بمروت :من دع المع رؼ ،ط ، 2013 ،1ص.207-206

نفسه ،ص.65-63

3
4

 -سمف عمواف ،مرجع سابق ،ص.124

 -ح لة بم ج ،أب ث وأراء في مسقلة ال وؿ الممقراطي في الئزاور ،مرجع سابق ،ص.28
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فمو ،1وفػي ال لػة المغربمػة ب لاحػوص ،مػث االك فػ ء فقػط بحػم م فظػة

د /بن عمراوي عبد الدين

مػؿ إلػي االسػ م اررمة

وال ن وا إلي ال غممػر والقطمعػة مػ نظػ ـ الاعػوع والػوالءات السػ ود إلػي ػد اآلف ،2ف سػب اقسػ ذ
المغربي نور الدمف ئ(ؿ فنف الاط ب ال دا ي الذ روج لو النظ ـ منذ االس ق(ؿ لـ منفذ الب ة إلػي
ئسـ المنظومة السم سمة المغربمة ال ي ظمػت

كميػ ن طعػ ت المر مػة االسػ عم رمة عبػر ازدوائمػة

القػػدمـ وال ػػدمث والمػػوروث السم سػػي الػػدمني وأم ػ ب ع ػوابط ط نونمػػة م فػػؽ عممي ػ  ،3إنػػو اقمػػر الػػذ
مئعؿ مف الحعب عمي أ ب ث إمئ د ئواب مقن عف السؤاؿ ال لي :متى كانات ل ظاة ال داثاة
السياسية في دول المغرب العربي؟.
مػ ػ م ػػدؿ عم ػػي ع ػػدـ ول ػػوج دوؿ م ػػؿ الد ارس ػػة ل ظ ػػة ال دا ػػة السم س ػػمة ،واسػ ػ مرار المنط ػػؽ
العحبو في مئ مع ي ىو م ع نمو مف نقاص شاديد فاي اإلنادماج االجتمااعي ،فعمػي الػرأـ مػف
المنئ ػزات ال ػػي

ققػػت فػػي مم ػ دمف ما مفػػة عمػػي ام ػػداد العقػػود الامسػػة اقام ػرة ،لػػـ س ػ ط نظمي ػ

السم س ػػمة ػػوفمر الش ػػروط ال(زم ػػة ل قم ػػؽ االنػ ػػدم ج بش ػػقمو اقفق ػػي والعم ػػود  ،أ ال ػ ػ ـ اقف ػ ػراد
بئم ع يـ واندم ئيـ في مئ مع يـ ،ب م ؿ القمـ الئم عمػة وانحػي رىـ فػي الػروح الع مػة لمئم عػة،
وانػػدم ئيـ فػػي مؤسسػػة الدولػػة ،ووالؤىػػـ ليػ  ،عػػدـ

قمػػؽ ىػػذا االنػػدم ج مئػػد فسػػمره فػػي زمػ دة و مػرة

ال آك ػػؿ الم حػ ػ عد لش ػػرعمة الدول ػػة الوطنم ػػة ،ا ح ػػة مػ ػ
ال وزمعمة الم دمة والرمزمة ،م مم

عػ ػ ؤؿ مسػ ػ وع

ك ػػـ النظػ ػ ـ ف ػػي الق ػػدرة

دث م بدامة ال م نمن ت ومن حػفي  ،مػث كونػت طػوع ئدمػدة لػـ

عد قنعي الاط ب ت المؤسسة عمي الشرعمة ال رمامة والنع لمة ،كم لػـ سػ يومي ئ ذبمػة ال كػ ـ،
أ الشرعمة الك رمزممة ب سب عبمر فمبر.4
ومنػػذ مػػؾ الف ػرة إلػػي المػػوـ والدولػػة المغ ربمػػة عػػمش

لػػة االنفح ػ ـ فػػي ع(ط ي ػ م ػ طػػوع

المئ م  ،وأك ر مف ذلؾ داولي كطرؼ في الحراع االئ م عي ،وعدـ م د دوؿ م ؿ الد ارسػة فػي
الحػراع االئ مػ عي بػػمف القػػوع االئ م عمػػة ،والسػػمم الف عمػػة منيػ  ،مم ػػؿ السػػبب ال قمقػػي وراء أزمػػة
الشػػرعمة الدممقراطمػػة ،قف ىػػذه اقام ػرة أ الشػػرعمة الدممقراطمػػة " س ػ مزـ أف كػػوف الدولػػة م دمػػة
- Sadri Khiri, le renouveau du mouvement démocratique tunisien, in : olfa lamloum et bemard ravenala, La

1

2
3

Tunisie de Ben Ali : la société contre le régime (Alger : Mitidja , impression, 2002),p167.

 -عبد المئمد أمت سمف" ،دس ور  2011أو عندم ممبس ال غممر ئبة االس م اررمة" ،وجهة نظر ،ع50جارمؼ ، 2011 ،ص.23

 -نور الدمف ئ(ؿ " ،ال وافؽ السم سي :أو مم رسة السمطومة بطرمؽ أارع االح( ت الدس ورمة بمف ال نممط وال طوم وأزمة ال م مممة السم سمة" ،وجهة

نظر ،ع ،50جارمؼ  ، 2011ص.32
4

 -ام مد م لكي ،االندم ج ،مرجع سابق ،ص.669
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و عنة لم ئمم  ،ومع رفة بوئود مئػ ؿ عػ ـ م ػمة لمفػ عممف السم سػممف واالئ مػ عممف فػرص ال عبمػر
وال ن فس ال ر والشف ؼ ،ومف ة الب ب أمػ ميـ لم ع طػب عمػي السػمطة و مػؿ المسػؤولم ت ،والاعػوع
لممس ػ ومة والم سػػبة ،بمػػد أف مئمػػؿ ىػػذه الم طمب ػ ت ظمػػت عحػػمة عمػػي المن ػ ؿ فػػي بػػ(د المغػػرب
الكبمر" ،1وىذا م مراه أمع اقس ذ وع ح ش اررة في

ؿ الدولة العربمػة عمومػ  ،مػث مرئػ أزمػة

الش ػػرعمة مع ػػود إل ػػي ع ػػدـ ام (كيػ ػ الق ػػدر الكػ ػ في م ػػف االسػ ػ ق(لمة النس ػػبمة ع ػػف الق ػػوع االئ م عم ػػة
الق ومة.2
م ػػف ن ف ػػؿ الق ػػوؿ أعػ ػ ي
و سب وانم ام ار

ػػدمث الدول ػػة المغ ربم ػػة ،والعربم ػػة عمومػ ػ  ،ل ػػمس مطمبػ ػ سم س ػػم

سم عمي حعمد أمة ال كـ ،ال ي نئمت أح( عف عدـ اك س ب ىػذه الدولػة،

القػػدر الكػ في مػػف الشػػرعمة السم سػػمة ،وعئزىػ عػػف طػػومر أطػػر وطن ػوات ط نونمػػة مؤسسػػمة لمشػػرعمة،
بفعؿ النشقة وال كومف العحػبو ليػ  ،واشػ غ لي عمػي البنػي العحػبومة فػي ال حػوؿ عمػي الشػرعمة،3
وىذا م مؤكد ح ة طػوؿ اقسػ ذ الئ ازوػر حػ لة بم ػ ج وىػو أف " :الشػرعمة الدممقراطمػة بمقوم يػ
اقس س ػػمة ال ممك ػػف أف نش ػػق و عم ػػؿ إالّ ف ػػي ر ميػ ػ الطبمع ػػي ،أعن ػػي الدول ػػة ال دم ػػة ال ػػي أنئب ػػت
الدممقراطمة ووفرت مئ ؿ نموى و وسعي ".4
واسػ ن دا ليػػذا القػػوؿ فننػػو ال ممكػػف ال ػػدمث عػف شػػرعمة دممقراطمػػة فػػي ػ ؿ الػػدوؿ المغ ربمػػة
ال (ث ،قني ف قد لم ربة الاحبة ال ي نمو فمي والم م مة في الدولة ال دم ػة ،أو المئػ ؿ السم سػي
ال ػػدمث عمػػي ػػد عبمػػر اقس ػ ذ المغربػػي عبػػد االلػػو ب ػ لقزمز ،وم ػ زاد مػػف عسػػر نمػػو أو والدة مػػؾ
الشػػرعمة الدممقراطمػػة ىػػو اسااتمرارية الثقافااة الساامطوية واإلخفاااق السياسااي ماان أجاال الت ااول ن ااو
الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.
فقعمة بن ء ق فة سم سمة دممقراطمة مف شقني أف س عد أ نظ ـ سم سي في

قمؽ وبن ء

الشػػرعمة الدممقراطمػػة ،كمػ ػ أف أم بي ػ مع ػػد مػػف أىػػـ العوام ػػؿ المعرطمػػة لعممم ػػة ال ػػوؿ ال ػػدممقراطي،
وب ل ػ لي فػػوىف ال ق فػػة السم سػػمة الدممقراطمػػة مع بػػر كمحػػدر مػػف المح ػ در المفس ػرة لم دودمػػة أداء
اقنظمة السم سمة المغ ربمة وف عمم ي وعدـ
1
2
3
4

قمقي لمشرعمة الدممقراطمة.

 المرجع نفسه ،ص.693 وع ح ش اررة ،ول بعض مشكالت الدولة في الثقافة والمجتمع العربيينجبمروت :دار ال دا ة ، 1980 ،ص.121 -سمف عموف ،مرجع سابق ،ص.123

 -ح لة بم ج ،أب ث وأراء في مسقلة ال وؿ الدممقراطي ب لئزاور ،مرجع سابق ،ص.32
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ئ ػػدر االشػ ػ رة ىنػ ػ إل ػػي أف أمػ ػ ب ى ػػذه المقومػ ػ ت والش ػػروط ف ػػي ال ػػدوؿ ال ( ػػة ج ػػونس-
الئ ازو ػػر -المغ ػػرب أدت ب الئمػ ػ ع إل ػػي اس عحػ ػ ء الش ػػرعمة الدممقراطم ػػة وعس ػػر والد يػ ػ  ،وم س ػػف
الب ث المغربي إدرمس الئندار وحؼ ىذا الغم ب الكمػي فػي ػ ؿ الدولػة العربمػة عمومػ بقولػو" :
تعيش التجربة السياسية في العالم العربي ،الة غريبة مان اال تقاان ،)...( ،ويمكان تفساير هاذا الوضاع
بغياب شامل وكمي لنموذج الدولة ال ديثة التي تقاوم عماى أسااس الديمقراطياة وسامطة المؤسساات ،فارغم
ما قد يبدو من ضور شكمي لهاذ الدولاة ،فاجن جاوهر التجرباة السياساية ال ديثاة غائاب بالتماام ،فمايس
هناك تداول سممي وديمقراطي عمى السمطة ،وليس هنااك فصال واضاح باين السامطات ،ناهياك عان غيااب
جمياع أشااكال ريااة التعبياار ،أماا األ ازاب السياسااية إن وجاادت فهااي هياكال فارغااة وجثااث هاماادة ال ياااة
فيهااا ،ال يت اارك منهااا إالّ ال اازب ال اااكم ،الااذي ي تكاار الساامطة لعقااود ،عباار تزوياار االنتخابااات ،واخضاااع
اإلرادة الشعبية.1"....

الخاتمة:
في اقامر نس ن ا أف اقنظمة السم سمة المغ ربمة الموـ ىي بمف المطرطة والسنداف ،عئز
دممقراطي وأزمة شرعمة ،ومبقي السبب الرومسي وراء ىذه اقزمة ىو أف مؾ اقنظمة ال زاؿ س ند
إلي أنم ط ق فمة طبممة ومؤسس ت

كمي م ددات أمر عق(نمة ،مف طبؿ المح در ال قممدمة

لمشرعمة الم م مة أس س في الدمف وال رمخ وى لة الزعمـ ،ووفق لذلؾ ف قمر الذ مئعؿ مف إمك نمة
قمؽ ال دا ة السم سمة مس قب( مرىوف بمدع طدرة اقنظمة في
ب لاروج مف ذلؾ الوع

قمؽ نقمة نوعمة دممقراطمة وذلؾ

الم قزـ جأنظمة سمطومة ف طدة لمشرعمة الدممقراطمة  ،م وئية ن و

دممقراطمة اقنظمة ،س مد شرعم ي مف أسس دم ة.
ولبن ء أسس الشرعمة الدممقراطمة في اقطط ر المغ ربمة ال (ث ج ونس  ،الئزاور والمغرب
مق عي م طد ق عمو العمممة البن ومة مف شروط ومس مزم ت ،وأوؿ ىذه الشروط ىو وع ططمعة
م كؿ م م ن في م المح در ال قممدمة لمشرعمة ،أ

إع دة حوغ مح در الشرعمة عمي الن و

الم ع رؼ عممو ع لمم  ،و كمـ العقؿ في دبمر الشقف السم سي واقاذ بمب دئ الدممقراطمة ال ي ىي
الوئو السم سي لم دا ة في الوطت الراىف عمي المس وع الع لمي.

1

 -إدرمس الئندار  " ،ما ض ال وؿ ن و الدممقراطمة في الع لـ العربي ورات في ادمة مس قبؿ عربي واعد" ،وجهة نظر ،ع50جارمؼ، 2011

ص.34
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كم مق عي اقمر إع دة حم أة الع(طة بمف الدولة والمئ م عمي أس س دممقراطي ،وأف
ب در الناب ال كمة لمدوؿ ال (ث بنح(ح ش مؿ م قؽ لي ان ق ال مف أنظمة ب رممونم لمة ط ومة
عمي المح در ال قممدمة /الرعومة إلي أنظمة دممقراطمة ط ومة عمي مح در دم ة مئ معمة ،أ
عمي اقنظمة أف عمؿ عمي وفمر واس نب ت ىذه المح در والمقوم ت ال دم ة ،ف س كم ؿ البن ء
وم ن و و رسماو في المس قبؿ المنظور رىمف بي و االئراءات واالح( ت و وفمر ئؿ
المس مزم ت.
قائمة المراجع:
أوال :الكتب.
-01
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ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري الفمسطيني
The guarantees of a fair trial in the Palestinian military judiciary

يسرى إبراىيم حسونة
 طالبة ماجستير- محامية مزاولة
فمسطين-جامعة النجاح الوطنية
yah37911@yahoo.com
: ممخص
 إذ تشكل درعا،تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة إحدى أىم الوسائل لحماية لحقوق اإلنسان ضمن منظومة القضاء الجنائي
 وقد دفع االىتمام الدولي المتزايد بيا إلى توجو المشرع،واقيا لممتيم في مواجية سمطة الدولة المطمقة والمتمثمة في النيابة العامة
.المحمي في مختمف دول العالم إلى إدراجيا ضمن قوانينو الداخمية بغية حفظيا وضمان التزام رجال السمطة بيا
 إال أن اإلشكالية التي نواجييا في الواقع القضائي الفمسطيني ىو ضعف التطبيق الفعمي ليذه،عمى الرغم من ىذه األىمية
 فيل تتواجد ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري بما يكفل حماية حقوق،الضمانات أمام المحاكم العسكرية
. أم أن خصوصية القضاء العسكري تدفع بالضمانات إلى االختفاء؟،المتيم؟
. عسكرية، قوانين، فمسطيني، عسكري، قضاء، العادلة، المحاكمة، ضمانات:الكممات المفتاحية
The study summary
The guarantees of a fair trial are one of the most important means of protecting human rights
within the criminal justice system. They constitute a protective shield for the accused against the
state authority represented by the Public Prosecution. The increasing international attention has
been paid to the domestic legislator in various countries of the world. Save them and ensure the
commitment of the men of power.
Despite this great importance، the problem we still face in the Palestinian judicial situation is
the weakness of the effective application of these guarantees in the military courts; do the
guarantees of a fair trial exist before the military judiciary in such a way as to protect the rights
of the accused before it? Or does the privacy surrounding the military judiciary make these
guarantees far from being on the ground?
Keywords: security، trial، justice، judiciary، military، Palestinian، laws، military.
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مقدمة
تعرف المحاكمة العادلة بأنيا خضوع المتيم إلى محاكمة تتمتع بمجموعة من المعايير التي يضمنيا
القانون منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صيرورة الحكم باتا ونيائيا ،وقد اىتمت مختمف األنظمة الجنائية
حول العالم بضمانات المحاكمة العادلة التي تعتبر كفالة المتيم في مواجية المحكمة ،بغض النظر عن نوع
المحكمة التي تنظر بالدعوى المرفوعة أماميا ،وذلك عمى مختمف المراحل التي تمر بيا الدعوى الجزائية في
اء عمى ىذه القاعدة.
أروقة المؤسسة القضائية ،وال يشكل القضاء العسكري استثن ً

تتجمى أىمية دراستنا ىذه في تناوليا لموضوع حساس ضمن القضاء العسكري ىو الضمانات المحفوظة

لممتيمين ،فما يعرف عن المحاكم العسكرية ىي الشدة والصرامة تجاه المتيمين الماثمين أماميا ،وىذا يطرح
معضمة ميمة حول مدى حفظ ضمانات المحاكم العادلة لممتيمين في المحاكم العسكرية بغض النظر عن
تيمتيم ،كما ويشكل خضوع بعض المتيمين من المدنيين أمام القضاء العسكري معضمة حقيقية وانتياكا
لنصوص ومبادئ قانونية تحصر محاكمة المدني أمام المحاكم المدنية.
إن إشكالية ىذه الدراسة تتمثل في مدى حفظ ضمانات المحاكم العادلة لممتيمين الماثمين أمام المحاكم
العسكرية بغض النظر عن تيمتيم ،فما ىي الضمانات المحفوظة لممتيمين أمام المحاكم العسكرية؟ ،وما
المدى الذي تمتزم فيو المحاكم العسكرية بتطبيق ىذه الضمانات؟ ،كما ويشكل خضوع بعض المتيمين من
المدنيين أمام القضاء العسكري معضمة حقيقية وانتياكا لنصوص ومبادئ قانونية تحصر محاكمة المدني أمام
المحاكم المدنية ،فيل تحفظ ليؤالء المتيمين ضمانات المحاكم العادلة كما ىو مقر في القانون الجنائي
النظامي؟.
وألجل تحقيق غاية الدراسة ،سيتم اتباع المنيج الوصفي التحميمي المقارن ،لبيان طبيعة الضمانات
الموجودة في المحاكمة العسكرية ومدى انتيكاىا بالعودة إلى القوانين العسكرية.
إن الحدود الذي تقيد بيا ىذه الدراسة جغرافيا ىي اإلقميم الفمسطيني ممثال في المحاكم العسكرية
الفمسطينية ،أما زمانيا فتتم ضمن نطاق منظومة القوانين العسكرية الناظمة لعمل القضاء العسكري ومن
ضمنيا قانون العقوبات الثوري لعام  ،1979وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام  ،1979إلى
جوار قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية رقم  3لسنة .2001
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خالل ىذا الدراسة سنتطرق إلى تناول أىم ضمانات المحاكمة العادلة في القضاء العسكري الفمسطيني،
وذلك خالل مرحمة التحقيق االبتدائي وذلك في المبحث األول ،وخالل مرحمة التحقيق النيائي "المحكمة" في
المبحث الثاني.

المبحث األول :ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التحقيق االبتدائي
عند التطرق إلى موضوع ضمانات المحاكمة العادلة يتوجو تفكيرنا مباشرة نحو مرحمة التحقيق النيائي
وىي مرحمة المحاكمة ونظر الجمسات ،إال أن حصر ضمانات المحاكمة ضمن ىذه المرحمة يفرغيا من
مضمونيا ويضعيا ضمن نطاق ضيق ،وىي نظرية تخمص القانون الجنائي منيا.
فالدعوى الجزائية تتكون من مجموعة من المراحل المكممة لبعضيا البعض ،مرحمة البحث واالستدالل ،مرحمة
التحقيق االبتدائي ،مرحمة التحقيق النيائي ، 1سنتطرق في المطمب األول إلى الضمانات السابقة لعممية
االستجواب  ،فيما نتطرق في المطمب الثاني إلى الضمانات الالحقة لعممية االستجواب.

المطمب األول :الضمانات السابقة عمى مرحمة االستجواب
يشكل تحقيق العدالة لكل من الضحية والجاني والمجتمع اليدف األساسي الذي ألجمو تقوم الدعوى
الجزائية ،حيث تيدف النيابة العامة من خالل اتباع مجموعة من اإلجراءات القانونية إلى التحقيق في
الجريمة ومن ثم توجيو االتيام ورفع األمر إلى القضاء لمحكم فيو بشكل نيائي.
وباعتبار النيابة العامة ىي الجية المكمفة بعممية التحقيق االبتدائي ،فإنيا ال بد وأن تخضع شأنيا شأن
المحكمة لمبادئ االستقاللية والحيادية في تعامالتيا التحقيقية ،إال أن الناظر إلى قانون أصول المحاكمات
العسكرية سيجد أن كال من استقاللية وحيادية النيابة العامة العسكرية منقوصة بشكل صريح.
فالنائب العام العسكري مسؤول مباشرة أمام رئيس ىيئة القضاء العسكري ،وجميع أعمال النيابة العامة
تتبع مباشرة تحت إدارة واشراف رئيس الييئة ،ال سيما وأن العديد من عمميات التوقيف التي تقوم بيا األجيزة
األمنية وتحديدا الوقائي والمخابرات يتم التوقيف فييا عمى ذمة رئيس ىيئة القضاء العسكري ما يعتبر تعديا

"1شرح مبادئ لاوون االجراءات الجسائٍة الفلسطٍىً "دراسة مماروة" ،وبٍه طالخ ،مكحبة دار الفكر للىشر والحوزٌغ ،الجسء األول ،الطبؼة الثاوٍة ،6002 ،المدش-
فلسطٍه ،ص772
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من قبل رئيس الييئة عمى أعمال وصالحيات النيابة العامة ،وبالتالي انتياك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة
التي تتطمب أن يتم اتخاذ اإلجراءات ضد المتيم من قبل الجية المختصة قانونا بذلك.1
الفرع األول :القبض والتوقيف
الفقرة األولى :القبض
يقوم القانون الجنائي عمى القاعدة الفقيية " األصل في األشياء اإلباحة " ،ومن ىذا المنطمقة فإن األصل
في اإلنسان ىو الحرية ،ويعتبر القبض أحد االستثناءات المقرة عمى تمك القاعدة ،وىو ما يوجب استعمالو في
نطاقو الضيق ضمن اإلجراءات القانونية المنظمة لو بما يضمن احترام حقوق اإلنسان وكرامتو.
وقد أكدت المادة  82من قانون أصول المحاكمات العسكرية عمى عدم جواز القبض عمى أي إنسان أو
حبسو إال بأمر من السمطة المختصة بذلك حسب القانون ،إال أنو والمقارنة مع قانون اإلجراءات الجزائية فقد
جاء المشرع الفمسطيني باسطا حمايتو بشكل أكثر توسعا عمى المتيم ،فقد أكد إلى جوار عدم جواز القبض
أو حبس اي شخص دون أمر من الجية المختصة قانونا ،وذلك بنص المادة  29بأنو " تجب معاممتو بما يحفظ

كرامتو ،وال يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا ".
والجية المكمفة بإصدار مذكرات القبض ىي المحاكم العسكرية والمدعون العامون العسكريون وذلك بنص
المادة  ،83إال أن الحاالت التي يجوز فييا ألفراد الضابطة القضائية أن يقبضوا عمى أي شخص دون وجود
أمر بذلك حصرىا قانون أصول المحاكمات العسكرية في المادة  ،78وذلك في أحوال التمبس لمجرائم المعاقب
عمييا بالحبس أكثر من ست أشير ،وفي الجنح المعاقب عمييا بالحبس ،وفي الجنايات ،وفي جنح السرقة
والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السمطة العامة بالقوة أو والقيادة لمفحش وانتياك حرمة اآلداب.
ومن المالحظ أن المشرع الفمسطيني قد كرر نفسو بشكل كبير فيما يتعمق بالجرائم ،إذ كان من الممكن
أن تضمين التمبس في الجنح والجنايات في فقرة واحدة ،وذلك عمى غرار ما فعمو في قانون اإلجراءات
الجزائية في المادة  30بحصره أحوال القبض دون مذكرة في:
 -1حالة التمبس في الجنايات والجنح التي عقوبتيا الجبس ألكثر من  6أشير.

1

غاندي ربعي ،احتجاز المدنيين لدى األجيزة االمنية بقرار من ىيئة القضاء العسكري ،سمسمة تقارير خاصة رقم  ،64الييئة المستقمة لحقوق االنسان ،رام اهلل-فمسطين،

كانون األول  .2008ص .47
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 -2إن عارض المقبوض عميو مأمور الضبط القضائي أثناء قيامو بمواجبو ،أو فر من مكان توقيفو أو
خالل محاولة الفرار منو.
 -3إن ارتكب المقبوض عميو جريمة أو اتيم بيا ورفض إعطاء اسمو أو عنوانو ولم يكن لو محل إقامة
ثابت ومعروف.
وفي العديد من عمميات القبض التي يجرييا القضاء العسكري نجد عدم وجود التزام بالنصوص القانونية
بضرورة وجود مذكرة أو توافر الحاالت المشار إلييا أعاله ،بل إن العديد من األشخاص يتم القبض عمييم
ابتداء ودون وجود حالة استثنائية في الوقت ذاتو.1
دون وجود مذكرة
ً
الفقرة الثانية :التوقيف
أوال :آلية التوقيف
ىنالك حالتين أعطى المشرع الفمسطيني فييما صالحية التوقيف داخل قانون أصول المحكمات العسكرية
وذلك المادة : 86
 -1في الجنح والجنايات المعاقب عمييا بالحبس لمدة أكثر من  3أشير ،إذا تبين وجود أدلة كافية بعد
استجواب المتيم أو في حالة الخشية من ىربو.
 -2في الجرائم المعاقب عمييا بالحبس ،ففي حالة لم يكن لممتيم محل إقامة ثابت يتم توقيفو ،أما إن كان
لديو محل إقامة ثابت فيطمق سراحو بعد ثمانية أيام.
وبالنظر إلى الفقرة السابقة ومقارنتيا بالتعريف الذي أورده المشرع لمذكرة التوقيف في المادة /83ج
سنالحظ التضارب ما بين المادتين بشكل صارخ ،فشروط مذكرة التوقيف ىي:
 -1تصدر بحق المتيم بعد عممية استجوابو لمدة ال تتجاوز خمس عشرة يوم.
 -2أن تكون التيمة الموجية معاقبة بالحبس لمدة تزيد عن ثالثة أشير.
ما يعني أن ىنالك تعارض في النصوص بين إعطاء النيابة العامة سمطة توقيف المتيم لمدة  8أيام عمى
جريمة معاقب عمييا بالحبس (وىو ما يمكن أن يكون لفترة اقل من ثالثة أشير) وبين ضرورة أن تصدر
مذكرة التوقيف عمى جرائم عقوبتيا الحبس ألكثر من  3أشير.
ثانيا :مدة التوقيف
1

مقابمة مع العميد رائد طو ،النائب العام العسكري ،بتاريخ  10كانون األول/ديسمبر .2017
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نصت المادة  79من قانون أصول المحاكمات العسكرية عمى أنو يتوجب وفور القبض عمى الشخص من
قبل الضابطة القضائية أن يتم االستماع ألقوالو ويرسل خالل فترة ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة
العسكرية ،وتعتبر ىذه المدة ضعفي المدة الممنوحة لمضابطة القضائية في قانون اإلجراءات الجزائية والمقدرة
بأربع وعشرين ساعة ،ويتفق القانونان األصول العسكري وإلجراءات الجزائي في منح مدة أربع وعشرين ساعة
لمنيابة العامة من لحظة استالميا الموقوف من الضابطة القضائية.
إال أن ما تفرد بو قانون أصول المحكمات العسكرية ىو أن مدة مذكرة التوقيف التي تمتمك النيابة العامة
ابتداء وذلك بنص المادة /83ج ،حيث أكد المشرع عمى ان المذكرة
العسكرية إصدارىا ىي خمس عشرة يوما
ً

تنقضي بعد نياية ىذه المدة وذلك بنص المادة  88بقولو " ينتيي التوقيف حتما بعد مضي خمس عشرة يوما عمى

توقيف المتيم ".
ويجوز أن تمدد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز الخمسة واألربعون يوما وذلك بقرار من النائب العام
العسكري ،ومن الممكن أن يتم تجديدىا لفترة إضافية بعد الخصوص عمى إذن رئيس الييئة ،1ويتعارض ىذا
النص بشكل كبير مع قانون اإلجراءات الجزائية الذي أكد عمى أن تمديد توقيف المتيم لمدة خمس وأربعين
يوما ىو بيد محكمة الصمح وليس النيابة العامة ،كما أن إمكانية التمديد لفترة أكثر من خمس وأربعين يوما
تخضع لرقابة محكمة البداية وتحصر ىذه المرحمة أيضا بالتمديد لخمس وأربعين يوما فقط ،وفي نيايتيا إما
أن يطمق سراح المتيم أو يحال إلى المحكمة لنظر القضية وبالتالي توقيفو عمى ذمة المحكمة.

كما أن المشرع الفمسطيني تطرق إلى مجموعة من الجرائم الخاصة والتي أطمق عمييا " الجرائم المخمة
بأمن الثورة" ،وفي ىذا النوع من الجرائم رفعت صالحية ال توقيف لدى النائب العام العسكري من خمس
وأربعين يوما إلى ثالثة أشير  ،وامكانية التمديد لمدة ثالثة أشير أخرى بإذن رئيس ىيئة القضاء العسكري.2
أما فيما يتعمق بالتطبيق العممي لمدد واختصاصات التوقيف في القضاء العسكري ،فمن الميم اإلشارة إلى
ابتداء إلى رئيس ىيئة القضاء العسكري متجاوزة بذلك
أن العديد من األجيزة األمنية تتوجو بعممية التوقيف
ً
النيابة العامة العسكرية ومعطية رئيس الييئة حق التوقيف االبتدائي بشكل مخالف لنصوص القانون ذاتو،

1

المادة ;;/أ من قانون أصول المحاكمات العسكري
2
المادة ;;/ب من قانون أصول المحاكمات العسكري
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حيث أن أحد الردود الذي تمقتو الييئة المستمقة من جياز المخابرات الفمسطيني بتاريخ  26آب/أغسطس
بناء عمى قرار من رئيس ىيئة القضاء العسكري.1
 2008أن توقيف مجموعة من المواطنين لدييم جاء ً

وبعد دراسة النصوص السابقة يمكننا التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات التي تظير وجود انتياك

فعمي لضمانات المتيم في مرحمة التوقيف:
 -1غياب مطمق لمرقابة القضائية عمى صالحيات التوقيف لمنائب العام العسكري أو لرئيس الييئة.
 -2إعطاء صالحيات واسعة لرئيس ىيئة القضاء العسكري بتمديد فترات التوقيف دون وضع سقف زمني.
كما أننا نالحظ تدخل السمطة التنفيذية بشكل صريح في أوامر التوقيف وذلك بنص المادة  89التي أعطت
صالحية إصدار أوامر التوقيف بحق الضباط والقادة من قبل القائد األعمى وىو ذاتو رئيس السمطة التنفيذية،
ما يعتبر انتياكا لمبدأ الفصل بين السمطات وانتياكا لمبدأ المساواة داخل النظام القضائي.
الفرع الثاني :التفتيش
لقد فرق المشرع الفمسطيني ما بين تفتيش المنازل والذي يعتبر جزء من أعمال التحقيق اليادفة إلى العثور
عمى أدلة إثبات داخل المنزل الستعماليا في سير العممية التحقيقية ،وما بين دخول المنزل الذي يعتبر عمل
مادي تقتضيو الضرورة.2
أوال :دخول المنازل
ال يستوجب دخول المنازل الحصول عمى مذكرة من النيابة العامة وذلك بنص المادة  ،73حيث حصر نص
المادة اليدف من الدخول إلى المنزل بتحري عضو الضابطة القضائية فيو وذلك في حاالت محددة ىي:
 -1إن كان لديو ما يحممو عمى االعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو المنزل أو أنيا ارتكبت من
زمن قريب.
 -2إذا استنجد أحد الموجودين داخل المكان أو المنزل وكان ىنالك ما يدعو إلى االعتقاد أن جرما
أرتكب فيو.
 -3إذا كان يتعقب شخصا فر من مكان توقيفو ولجأ إلى داخل المكان أو المنزل.

1

احتجاز المدنٌٌن لدى األجهة األمنٌة ،مرجه سابق الذكر ،ص 48
2
القاضً العسكري نعمان نعٌم عنون ،الضابطة القضائٌة العسكرٌة فً ظل القانون العسكري لعام < 4<:الصادر على منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،بحث منشور بتارٌخ
 4أٌلول/سبتمبر  ،5148لالطالع على النص كامال راجع
http://mjc.pna.ps/Fullview.aspx?id=10117&iframe=true&width=650&height=450
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 -4إذا كان يتعقب شخصا ارتكب جرما مشيودا ودخل إلى المكان أو المنزل.
وفي ىذه الحاالت يتعمق ىدف مأمور الضبط القضائي بطبيعة الحالة الي استدعتو إلى الدخول لممنزل ،فإن
كان يتعقب متيم فار فمن غير الجائز أن يعمل عمى تفتيش المنزل بحثا عن أي شيء عدا المتيم الفار،1
وقد تماشى القانون العسكري في ىذه المادة مع قانون اإلجراءات الجزائية في ىذه النصوص.
ثانيا :تفتيش المنازل
أكد المشرع الفمسطيني بنص المادة  62من قانون أصول المحاكمات العسكرية عمى أنو " ال يجوز دخول

المنازل وتفتيشيا إال في األحوال المبينة في القانون " ،والحاالت التي يجوز فييا تفتيش المنازل ىي:2
 -1إذا كان ذلك المنزل لشخص مشتبو فيو بأنو فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيو أو حائز عمى أشياء
ٍ
مخف شخصا فيو لو عالقة بالجريمة أو مشتكى عميو.
تتعمق بالجريمة أو
 -2األمكنة التي يحتمل فييا وجود أشياء أو أشخاص فييا يساعد اكتشافيا أو اكتشافيم عمى ظيور
الحقيقة.
ونظ ار لألىمية الكبرى التي يحتميا المسكن في الحياة اليومية فيناك مجموعة من الشروط التي توضع لمحد
من المغالة في استعمال التفتيش وىي:
أوال :الشروط الموضوعية وىي مجموعة الشروط التي تحيط بطبيعة إجراء التفتيش ذاتو
أ -وقوع جريمة تستوجب عممية التفتيش

3

إن وقوع الجريمة ىو المحرك األساسي لعممية التحقيق كاممة ومن ضمنيا التفتيش ،إذ ليس من المنطقي أن
تبدأ عممية التفتيش تجاه منزل أو مكان أو حتى شخص ما دون وجود سبب لذلك ،وال يكتفي أن تقع الجريمة
اء معقدا
بل ال بد أن تكون إما جناية أم جنحة ،خصوصا وأن المخالفات ىي جرائم بسيطة ال تستوجب إجر ً

كالتفتيش ،وقد نص المشرع الفمسطيني ىذا الشرط في قانون اإلجراءات الجزائية بصراحة في المادة 1/39
بعكس أصول المحاكمات العسكري ،وىو ما يترك إمكانية التفتيش عمى المخالفة أم ار مقبوال قانونيا.
ب -وجود دالئل كافية لتبرير عممية التفتيش

1

مرجع سابق الذكر ،نعمان عنون
2
المادة  97من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة ،وتتوافق هذه المادة مع مسببات التفتٌش فً قانون االجراءات الجزائٌة لعام  5116وذلك بنص المادة <4/6
3
مرجع سابق الذكر ،نعمان عنون
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ال يكفي وقوع الجريمة لغايات التفتيش ،بل ال بد أن يكون التفتيش مبني عمى أسباب قوية ،فاليدف من
التفتيش ىو الوصول إلى أدلة تتعمق بالجريمة الحاصمة ،وان لم يكن تفتيش المنزل قد يعود بأي فائدة وال
يترتب عميو الحصول عمى أي دليل يساعد في تحقيق الجريمة ،1فإن البطالن يشوب اإلجراء وىذه الحالة،
وىو ما نص عميو قانون األصول العسكري في المادة  64وقانون المحاكمات الجزائية بنص المادة .39
ٍ
مستوف شروطو الشكمية كاممة
ج -وجود إذن تفتيش
إن القاعدة األساسية ىي أن التفتيش ال يتم إال بموجب مذكرة مستوفية كافة شروطيا وصادرة من الجية
المختصة قانونا ،وقد نص قانون اإلجراءات الجزائية عمى ضرورة وجود مذكرة تفتيش بقولو "دخول المنازل

وتفتيشيا عمل من أعمال التحقيق ال يتم إال بمذكرة من قبل النيابة العامة أو بحضورىا " ،إال أنو وعمى العكس من ىذا
تمام فمم يشر قانون أصول المحاكمات العسكرية إلى ضرورة وجود مذكرة تفتيش ،بل اكتفى باإلشارة إلى أن
ً
"يحق لممدعي العام دخول منزل أي شخص أو تفتيشو " ،2ويسند بعض الباحثون إلى أن المشرع قد أشار إلى مذكرة
التفتيش بنص المادة  72والتي جاء فييا أن لممدعي العام أن ينيب أحد أعضاء الضابطة القضائية ألي
معاممة تحقيقية ،إال أننا نرى أنو كان عمى المشرع بشكل واضح إلى وجود مذكرة تفتيش مستوفية لشروطيا
كاممة بنص خاصة داخل القانون دون أن يكتفي باإلشارات الضمنية.
وتساعد ىذه الجيالة الفاحشة في النصوص القانونية عمى إتاحة المجال لمضابطة القضائية بتجاوزىا ،فعمى
سبيل المثال بتاريخ  16آب/أغسطس  2008قام جياز المخابرات الفمسطيني في قمقيمية باعتقال المواطن
أمير دخبور بعد تفتيش منزلو دون إبراز مذكرة تفتيش عمى اإلطالق.3
أما أىم شروط مذكرة التفتيش فقد جاء ذكرىا في قانون اإلجراءات الجزائية دون أن يتطرق قانون أصول
المحاكمات العسكرية إلييا:
 -1أن تكون المذكرة مسببة بشكل ٍ
كاف يوضح الغاية واليدف منيا ،وقد نص قانون اإلجراءات
الجزائية عمى أنو " يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة " ،4وقد جاء قانون أصول المحاكمات

1

مرجع سابق الذكر ،نعمان عنون
2
مرجع سابق الذكر ،نعمان عنون
3

احتجاز المدنٌٌن أمام القضاء العسكري ،مرجع سابق الذكر ،ص55
4
المادة < 5/6من قانون االجراءات الجزائٌة
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العسكرية خاليا من نص مشابو ،ما يعتبر انتياكا لمضمانات المحيطة بالتفتيش ،ال سيما أن
اء رقابيا عمى الجية مصدرة اإلجراء.
التسبيب بحد ذاتو يعتبر إجر ً

 -2أشارت المادة  40من قانون اإلجراءات الجزائية إلى الشروط الشكمية لمذكرة التفتيش وىي :اسم
صاحب المنزل تفتيشو وشيرتو ،عنوان المنزل المراد تفتيشو ،الغرض من التفتيش ،اسم مأمور
الضبط القضائي المصرح لو بالتفتيش ،المدة التي تسري خالليا مذكرة التفتيش ،تاريخ وساعة
إصدار المذكرة.
أ -االلتزام بمحددات التفتيش :
نعني بمحددات التفتيش االلتزام باليدف األساسي من وراء عممية التفتيش ،وال بد من أن يقوم أعضاء
الضابطة القضائية بالتحري عن األشياء أو األشخاص ذوي العالقة بالجريمة ،واال اعتبر التفتيش وىذه الحالة
مشوبا بالبطالن ،ففي حال كان ىدف التفتيش ىو العثور عمى أسمحة مخبأة فال يتماشى مع المنطق البحث
داخل مغمفات الرسائل واألوراق الشخصية ،باستثناء حالة واحدة في قانون األصول واإلجراءات وىي العثور
عرضا أثناء التفتيش عمى غرض تعتبر حيازتو بحد ذاتو جريمة أو يفيد بالكشف عن جريمة أخرى فإنو يحق
لمأمور الضابطة القضائية أن يضبطو.1
ثانيا :الشروط الشكمية وىي مجموعة الشروط التي تحيط باإلجراءات الشكمية المحيطة بالتفتيش
أ .وجود صاحب المنزل خالل عممية التفتيش أو المختار
تفتيش المنزل ال يتم إال بحضور صاحبو ،وىو ضمانة لحماية صاحب المنزل وحقوقو ،وان تعذر وجوده
لسبب ما فتتم عممية التفتيش بحضور جية ضامنة أخرى ،من اجل حماية حقوق المنزل وصاحبو حتى أثناء
غيابو ،وىي إما شاىدين من أقاربو أو جيرانو أو مختار المحل أو من يقوم مقامو.2
ب .التفتيش خالل النيار
أكد قانون اإلجراءات الجزائية في المادة  41منو عمى انو ال يجوز أن تتم عممية تفتيش المنازل إال خالل
ساعات النيار ،ويترتب البطالن عمى القيام بالتفتيش ليال ،وقد خال قانون أصول المحاكمات العسكرية من
أي نص يؤكد عمى ىذه الضمانة تاركا إياه مفتوحا عمى مصراعيو.
1

المادة  81من قانون االجراءات الجزائٌة ،والمادة  99من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة
2
المداة  76من قانون االجراءات الجزائٌة ،المادة  96من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة
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ت .تحرير محاضر التفتيش
إن تحرير محاضر التفتيش ومحاضر ضبط ما يتم العثور عميو خالل عممية التفتيش ىو أمر جوىري
وضمانة أساسية لحماية عضو النيابة أو مأمور الضبط القضائي وبذات الوقت ضمان حقوق الشخص الذي
خضع لمتفتيش ،حيث يتم سرد جميع الوقائع والمصاعب والتسييالت التي قدمت خالل عممية التفتيش في
المحضر ،كما يتم تحرير المضبوطات التي تم تحريزىا وذلك لغايات مراجعة صاحبيا ألجميا ،ويختم
المحضر بتوقيع منظمو ،وقد سار المشرع الفمسطيني عمى تضمين ىذه الضمانة نصوص كال من قانون
اإلجراءات الجزائية وأصول المحاكمات العسكرية.1
ثالثا :تفتيش األشخاص
ىنالك مجموعة من الضوابط التي تتعمق بتفتيش األشخاص يمكننا أن نجمميا بما يمي:
 -1يجوز تفتيش الشخص في الحاالت التي يجوز القبض عميو بموجبيا حسب نصوص القانون.2
 -2يجوز تفتيش الشخص غير المتيم الموجود في المكان المراد تفتيشو إن اشتبو مأمور الضابطة
القضائية أنو يخفي مادة من المواد التي يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة.3
 -3إن كان الشخص المراد تفتيشو أنثى فال تفتش إال من قبل أنثى تنتدب ليذا الغرض.4
والى جوار ما سبق ذكره بشأن التفتيش ،فال بد من اإلشارة إلى نص المادة  68من قانون أصول المحاكمات
العسكرية ،والتي أعطي بموجبيا النائب العام صالحية مراقبة المحادثات الياتفية بقرار فردي دون وجود أي
رقابة قضائية معطيا إياه صالحيات انتياك الحماية الدستورية لمحرية الشخصية ،وىو األمر الذي فرضو
قانون اإلجراءات الجزائية بنص المادة  2/51والتي أرفقت مراقبة المحادثات وتسجيميا بقرار من قاضي
محكمة الصمح لجناية أو جنحة معاقب عمييا بالسجن لمدة ال تقل عن سنة.

المطمب الثاني :الضمانات المتزامنة والالحقة لعممية االستجواب
تعتبر عممية االستجواب الجوىر الذي تقوم عميو عممية التحقيق االبتدائي ،ومختمف اإلجراءات التي تدور
في محيطيا تيدف إلى الحصول عمى األدلة التي إما أن تثبت أو تنفي ما يترتب عمى عممية االستجواب.
1

المادة 81
2
المادة ;6
3
المادة 77
4
المادة 7:

من قانون االجراءات الجزائٌة ،والمادة  9:و :8من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة
من قانون االجراءات الجزائٌة ،والمادة  98من قانون اصول المحاكمات العسكرٌة
من قانون اإلجراءات الجزائٌة ،المادة  98من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة
من قانون اإلجراءات الجزائٌة ،المادة  98من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة
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الفرع األول :إعالم المتيم بالتيم المنسوبة إليو عمى وجو السرعة
إن إعالم المتيم الحاضر أمام جية التحقيق بالتيمة الوجو إلييا ىو أحد الضمانات التي وضعت لحماية
حقوقو ،ويعود ىذا إلى أن إعالم المتيم بما ىو منسوب إليو يضعو في بينة من أمره حول التيمة وتفاصيميا
وحيثياتيا ما يجعمو قاد ار عمى وضع خطة أولية لكيفية الدفاع وحماية نفسو ومواجية ىذه التيمة ،وال بد أن
يتم إعالمو بالتيمة بشكل سمسل يفيمو وعمى وجو السرعة دون محاوالت لمتمكؤ أو المماطمة ،وقد أكد قانون
أصول المحاكمات العسكرية عمى ىذه النقطة في المادة  48بقولو " عندما يمثل المتيم أمام المدعي العام يتثبت

من ىويتو ويطمعو عمى التيمة المنسوبة إليو ثم يدون أقوالو " ،وأشار إلييا أيضا قانون اإلجراءات الجزائية وذلك
في المادة .96
الفرع الثاني :الحق في الدفاع
يشكل الحق في الدفاع واحدا من أىم الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة ،حيث أن وجود المحامي إلى
جوار المتيم يساعد عمى توجييو نحو الطريق السميم لتنظيم دفاعاتو ولضمان عدم تجبر النيابة العامة ضد
المتيم الماثل أماميا ،وقد حفظ القانون األساسي الفمسطيني الحق في الدفاع لممتيم بنص المادة  14بقولو
" المتيم بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو ،وكل متيم في جناية يجبأ ن

يكون لو محام يدافع عنو " ،وال تتوقف أىمية وجود المحامي عمى مرحمة المحاكمة ألنو كما وسبق أن أشرنا
فالدعوى الجزائية ىي وحدة كاممة متكاممة تتكون من ثالث مراحل (التحري واالستدالل ،التحقيق االبتدائي،
التحقيق النيائي-المحاكمة) وىذا يعني أن وجود المحامي رفقة المتيم في مرحمة التحقيق االبتدائي أمام
النيابة العسكرية ىو حسب القانون األساسي واالتفاقيات الدولية التي وقعت عمييا دولة فمسطين أمر واجب.
ٍ
محام لممتيم خالل مرحمة التحقيق
وقد توجيت إرادة المشرع الفمسطيني إلى حماية ضمانة الدفاع ووجود
االبتدائي بشكل سميم ،وذلك بنصوص المواد  96وما تالىا ،والتي حفظت ضرورة إعالم المتيم بقدرتو عمى
ٍ
ٍ
محام لو ،إضافة إلى حضور المحامي لجمسات االستجواب
محام وتأجيل استجوابو حتى يوكل
توكيل
واطالعو عمى األدلة واألوراق كاممة.
تمام فمم يمجأ المشرع الفمسطيني إلى األخذ بيذه الضمانة في قانون أصول
إال انو وعمى العكس من ذلك ً
المحاكمات العسكرية ،حيث جاء بنص المادة  " 48عندما يمثل المتيم أمام المدعي العام يتثبت من ىويتو ويطمعو
عمى التيمة المنسوبة إليو وثم يدون أقوالو في المحضر ويتموىا عميو فيوقعيا بإمضائو أو ببصمة أصبعو ويصدق عمييا
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المدعي العام والكاتب " ،لم يتطرق المشرع في ىذه المادة التي تمثل حقوق المتيم أمام النيابة العامة إلى الدفاع
بأي شكل من األشكال ،وىو ما يعتبر انتياكا صارخا ألىم ضمانات مرحمة التحقيق االبتدائي.
ويتفاقم األمر بالنظر إلى نص المادة  50والتي تقول " يحق لممدعي العام أن يقرر منع االتصال بالمتيم

الموقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابمة لمتجديد وفقا لمقانون " ،والنص جاء عمى إطالقو أي أن المحامي قد يدخل
ضمن ىذا المنع طالما لم يوجد نص خاص يقول العكس ،وىو ما يتنافى مع وجو نظر قانون اإلجراءات التي
نصت المادة  103منو عمى أن " يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصمحة التحقيق أن يقرر منع االتصال
بالمتيم الموقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام.....وال يسري ىذا المنع عمى محاميو الذي يجوز لو االتصال بو في أي وقت
يريد دون قدي أو رقابة ".

ٍ
محام لممتيم ىي نص المادة
المادة الوحيدة التي يشير قانون أصول المحاكمات بشكل عابر إلى وجود
 49والتي جاءت عامة ومفتوحة بما يتعمق بإجراءات التحقيق " لممتيم والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي

ووكالئيم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشيود ".
الفرع الثالث :قرينة البراءة والنتائج المترتبة عمييا
تعتبر قرينة البراءة القمب النابض لضمانات المحاكمة العادلة ،وىي من أبرز المبادئ المكونة لمقانون
الجنائي ،إذ تشكل أساسا لحماية حق المتيم في مواجية قوة وسمطة الدولة ممثمة في النيابة العامة ،وتالزم
قرينة البراءة المتيم منذ لحظة القبض عميو وحتى صيرورة الحكم باتا ،وقد نص القانون األساسي الفمسطيني
عمى قرينة البراءة بشكل واضح وصريح بنص المادة  14بقولو "المتيم بريء حتى تثبت إدانتو " ،وىناك العديد
من اآلثار المترتبة عمى قرينة البراءة:
أوال :حق الصمت
وىو حق المتيم بأن يحافظ عمى صمتو دون أن يجيب عمى األسئمة كميا أو بعضيا ،وقد حفظ قانون
اإلجراءات الجزائية ىذا الحق لممتيم بنص المادة  97بقولو " لممتيم الحق في الصمت وعدم اإلجابة عمى األسئمة

الموجية إليو " ،وبعكس ىذا التوجو فمم يشر قانون أصول المحاكمات العسكرية إلى حق الصمت في مواده
كافة بل إن الوضع العادي داخل مرحمة التحقيق االبتدائي في القضاء العسكري ىي أن يتجاوب المتيم مع
المحقق ويجيب عمى األسئمة الممقاة عميو وأن يقول الحقيقة كما يراىا من وجية نظره ،ويدافع عن نفسو ضمن
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اإلطار القانوني ،حيث أن التعاون ما بين المتيم والمحقق سيساعد في الوصول إلى الحقيقة التي تساعد في
عمل سميم لمقضاء.1
إال أن ىذه النظرة تقوم عمى أساس التخمص من جميع المبادئ المستقرة قانونا ،حيث أن إجبار المتيم
وىو الطرف الضعيف ىنا عمى التعاون مع النيابة العامة يعمل عمى نسف مبدأ عدم صنع المتيم دليال إلدانة
نفسو ،ويشكل انتياكا فعميا ممقيا بعبء اإلثبات في ىذه الحالة عمى المتيم بدال من أن يكون من اختصاص
النيابة العامة.
ثانيا :اإلدالء بأقوال غير صحيحة
إن غريزة الدفاع لدى اإلنسان من أجل النجاة تدفعو في كثير من األحيان إلى إنكار ما حدث وتغيير
الوقائع واإلدالء باعترافات غير صحيحة ومشوىة بيدف النجاة ،وقد وعى المشرع الفمسطيني ىذه الحقيقة ،ما
دفعو إلى انتياجيا داخل قانون اإلجراءات الجزائية بنص المادة  " 218ال يجوز أن يعاقب المتيم عن أقوال فير

صحيحة أداىا في معرض الدفاع عن نفسو ".إال أن قانون أصول المحاكمات العسكرية لم يعتبر أن اإلدالء بأقوال
غير صحيحة ىو من معرض الدفاع عن النفس أو من ضمن حقوق المتيم ما دفعو ليمتنع عن النص عمى
ىذا المبدأ ضمن القانون ،وىو ما يعني تجاىمو المتعمد ليذه الضمانة وانكارىا ،وىو ما يشكل انتياكا لممبدأ.
الفرع الرابع :االتصال مع العالم الخارجي
إن توقيف المتيم ال يعني الحق في فصمو عن عالمو الخارجي المحيط بو ،وىذا يشمل تواصمو مع عائمتو
بشكل أساسي ،إذ أن الحفاظ عمى ىذا النوع من التواصل يعتبر دعما ميما يحتاجو الموقوف في مواجية
التيم الموجية إليو وتقييد حريتو ،كما ويعد ىذا التواصل أساسيا لتقييم خضوع المتيم ألي انتياكات جسدية أو
معنوية وفرض نوع من الرقابة الشعبية عمى المؤسسات الرسمية في تعامميا مع الموقوفين لدييا.2
إال أن المشرع الفمسطيني في قانون أصول المحاكمات العسكرية تجاىل ىذه الضمانة بشكل واضح ،بل
إنو تجاوز ىذا إلى إعطاء الحق لعضو النيابة العامة بمنع اتصال المتيم بأي شخص لمدة عشرة أيام قابمة
لمتجديد ،وىذا المنع المفتوح عمى مصراعيو في نص المادة  50قد يمتد ليشمل محامي المتيم وأفراد اسرتو
دون تفريق ،وىو ما يعتبر انتياكا لضمانة المحاكمة العادلة الخاصة بالمتيم.
1

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لعام < ،4<:القاضً عبد اللطٌف لطفً العٌلة ،الطبعة األولى ،4<<8 ،ص 471
2
دلٌل المحاكمة العادلة ،دلٌل المحاكمة العادلة ،منظمة العفو الدولٌة ،5147 ،الطبعة الثانٌة ،لندن-المملكة المتحدة ،ص 84
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وعمى العكس من ىذا التوجو فقد نص المشرع الفمسطيني في قانون اإلجراءات الجزائية عمى الحق في
التواصل ما بين الموقوف وما بين أسرتو وذلك في المادة  123التي تنص عمى انو " يكون لكل موقوف حق

االتصال بذويو واالستعانة بمحام " ،إضافة إلى ذلك فقد ذىب المشرع إلى التأكيد عمى منع االتصال في حال تم
تقريره ال ينفذ إال بوجود أمر كتابي من النيابة العامة ،وال يشمل ىذا المنع بأي شكل محامي الموقوف.1
الفرع الخامس :عدم التعرض لمتعذيب والمعاممة الميينة
لقد شكل استخدام القوة في عمميات التحقيق أسموبا أساسيا ومرجعيا لسنوات طويمة في عالم التحقيق
الجنائي ،وما زال مستعمال لميوم بكثرة ،وعمى الرغم من صعوبة القضاء عمى التعذيب بشكل كامل إال أن
الخطوة األولى تتمثل في سن نصوص قانونية قادرة عمى ردع من يرتكب ىذه الجريمة من أعضاء مأموري
الضبط القضائي ،وقد بدأ المشرع الفمسطيني بيذه الخطوة مطفيا عمى الحق في السالمة الجسدية صفة
دستورية وذلك بتضمينو نص المادة  13من القانون األساسي بقولو " .1ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب،

ويعامل المتيمون وسائر المحرومين من حرياتيم معاممة الئقة  .2يقع باطال كل يقول أو اعتراف صدر بالمخالفة" ،وتابع
المشرع منيجو ىذا بالنص عمى منع التعذيب أو المعاممة الميينة لمموقوفين وذلك في نصوص قانون
اإلجراءات الجزائرية ،حيث تشير المادة  29بداية إلى أنو " ال يجوز القبض عمى أحد أو حبسو إال بأمر الجية

المختصة كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو " ،حيث سعى النص إلى تقييد أعضاء الضابطة القضائية بشكل
أساسي كونيم الجية المسؤولة عن عممية القبض أو الحبس ،وأعطى المشرع أيضا لمنيابة العامة بصفتيا
الجية المسؤولة عن التحقيق بالرقابة عمى ضمان تطبيق ىذه المادة ،حيث أعطى القانون لوكيل النيابة
العامة حق إجراء فحوصات جسدية ونفسية لممتيم إن رأي أن في ذلك حاجة أو ضرورة وذلك من تمقاء نفسو
أو بناء عمى طمب المتيم أو وكيمو ،ويعتبر تعرض لمتعذيب والضرب الجسدي والنفسي أساسا لبطالن كافة
بناء عميو ،فعمى سبيل المثال نص قانون اإلجراءات عمى
اإلجراءات المترتبة عميو أو األدلة التي تم اتخاذىا ً

إكره
أنو ولصحة االعتراف الصادر عن المتيم فال بد أن يكون قد صدر طواعية واختيا ار دون ضغط أو ا

مادي أو معنوي أو وعد ووعيد.2

1

المادة  457من قانون االجراءات الجزائٌة
2
المادة  54من قانون االجراءات الجزائٌة
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وعمى العكس لم يتطرق قانون أصول المحاكمات الثوري في نصوص مواده إلى تجريم التعذيب أو
المعاممة غير اإلنسانية والمينية ،وبالنظر إلى قانون العقوبات الثوري لسنة  1979فقد أشارت المادة 208
منو إلى أنو ".
. 1كل من سام شخصا ضروبا من الشدة ال يجيزىا القانون رغبة منو في الحصول عمى اعترافات عن جريمة أو معمومات
بذلك بشأنيا عوقب بالحبس لثالثة أشير عمى األقل
 .2واذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشير عمى األقل

 .3واذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب األشغال الشاقة خمس سنوات عمى األقل " ،وبالنظر إلى ىذه المادة
نالحظ :
لقد حصر المشرع التعذيب فقط في التعذيب اليادف إلى استخراج معمومات أو اعترافات ،وىو ما يجعل أينوع آخر من التعذيب ال يكون اليدف منو الحصول عمى معمومات خارج نطاق العقوبة معطيا بذلك لمأموري
الضبط القضائي صالحيات واسعة في استعمال التعذيب تحت مسميات عديدة.1
إن العقوبات الواردة في النص ال تتناسب عمى اإلطالق مع فداحة الجريمة المنصوص عمييا ،ال سيما أنعدم التعرض لمتعذيب حق محمي دستوريا ،ما يدفع لغياب اليدف من القانون وىو الردع العام والردع
الخاص لمرتكبي الجريمة ،بل إنو قد يشكل خصوصا مع الفقرة األولى من المادة دعما لمرتكبييا خاصة أن
عقوبة الثالثة أشير قابمة لالستبدال بالغرامة.2
الفرع السادس :المثول أمام المحكمة عمى وجو السرعة
تعتبر مرحمة التحقيق االبتدائي المرحمة الخاصة بجمع األدلة واالستجواب وسماع الشيود والخبراء ،بيدف
توجيو االتيام لمجاني ورفع ىذا الممف إلى المحكمة المختصة ألجل محاكمتو ،وتتميز ىذه المرحمة
باختصاص أعضاء النيابة بيا ،وتشمل أعمال التحقيق التي ال يسمح بيا في حدود البحث والتحري
كاالستجواب والتفتيش.
ولقد تطرق المشرع الفمسطيني إلى تحديد الفترة الزمنية الخاصة بالتوقيف لدى النيابة العامة خالل فترة
التحقيق االبتدائي ،حيث أن أقصى مدة يجوز توقيف المتيم فييا لدى النيابة العامة ىي فترة ستة أشير،
1

المركز الفلسطٌنً لحقوق االنسان ،تقرٌر حول التعذٌب فً السجون ومراكز التوقٌف الفلسطٌنٌةٌ ،عطً الفترة من تشرٌن الثانً/أكتوبر  5149إلى أٌلول/سبتبمر
514:
2

المرجع السابق الذكر ،المركز الفلسطٌنً لحقوق االنسان
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ويوجب في نيايتيا إما إطالق سراح المتيم أو عرضو عمى المحكمة المختصة ،حيث تعتبر فترة الست أشير
ىي السقف الزمني األعمى لعممية التحقيق المزامنة لتوقيف المتيم لدى النيابة العامة المدنية ،أما لدى النيابة
العامة العسكرية فقد سبق وأشرنا إلى أن المشرع لم يضع سقفا زمنيا أعمى بل ترك تمديد مدة التوقيف في يد
رئيس ىيئة القضاء العسكري.
إال ان ما غفل المشرع الفمسطيني في كال القانونين عنو ىو تحديد حد أقصى لمرحمة التحقيق االبتدائي
في حال لم يكن المتيم موقوفا لدى النيابة األولى ،ففي الحالة األولى والتي أشرنا إلييا سابقا تعطى النيابة
فترة معينة لتقرير مصير التحقيق أماميا ،فإما رفعيا أمام المحكمة واحالة المتيم موقوفا عمى ذمة المحاكمة
بدال من إيقافو عمى ذمة التحقيق واما إطالق سراحو ،ولكن في حال تم اإلفراج عن المتيم فإن قانون
اإلجراءات الجزائية وأصول المحاكمات الثورية قد غفال عن تحديد سقف أقصى لفترة التحقيق ،وىو ما
يتعارض بشكل صريح مع قرينة البراءة الدستورية المقررة لممشتبو بو كما أنو يتعارض مع ضمانات المحاكمة
العادلة ،فبقاء المتيم حتى لو كان خارج التوقيف داخل دائرة االشتباه بو لدى النيابة يترتب عميو العديد من
األضرار الالحقة بو.

المبحث الثاني :ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التحقيق النيائي "المحاكمة"
تعد مرحمة التحقيق النيائي -المحاكمة المرحمة األخيرة في مسيرة الدعوى الجزائية ،حيث تنظر المحكمة
المختصة فييا بالتيم الموجية إلى المتيم لدراسة األدلة المقدمة ليا وتحميميا من أجل الوصول إلى حكم إما
بالبراءة أو باإلدانة ،وتستمد ىذه المرحمة أىميتيا من النظرة التي يتمتع بيا القضاة لدى المجتمع وداخل
النظام القضائي ذاتو ،حيث يتوقع المتيم أن يقف عمى قدم المساواة مع باقي المتيمين والخصوم لتقديم
دفاعاتو أمام القضاة الذين يحممون عمى عاتقيم مسؤولية تحقيق العدل .نناقش في المطمب األول الضمانات
المتعمقة بالمحكمة واستقالليا فيما نناقش في المطمب الثاني الضمانات المتعمقة باإلجراءات داخل المحكمة.

المطمب األول :الضمانات المتعمقة بالمحكمة
إن األىمية الكبيرة التي تحتميا مرحمة التحقيق النيائي -المحاكمة دفعت القانون إلى إحاطتيا بمجموعة عديدة
من الضمانات التي تسعى إلى حمايتيا وحماية حق المتيم داخميا ،واستقالل المحكمة واختصاصيا يشكالن
أىم الضمانات التي تكفل لممتيم محاكمة عادلة.
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الفرع األول  :الحق في المثول أمام محكمة مستقمة ونزيية حسب القانون
ابتداء بمجموعة من الخصائص والصفات التي
إن أولى الضمانات أمام المحكمة ىو أن تتمتع المحكمة
ً

ال تختمف سواء كانت المحكمة محكمة نظامية أو محكمة خاصة ،وىذه الخصائص ىي:1

-1أن تكون مشكمة حسب األصول والقانون-2 ،أن تكون المحكمة ذات اختصاص بنظر الجريمة ،أكان ذلك
االختصاص نوعيا أم شخصيا-3 ،أن تكون المحكمة مستقمة ومحادية دون أن تتعرض ألي ضغوطات أو
تدخالت من سمطات أخرى ،وىذا يشمل بشكل أساسي القضاة خالل أداء عمميم.
وقد حرصت العديد من القوانين الدولية عمى تضمين محتواىا نصوصا تؤكد عمى النقاط الثالثة السابقة،
ومن ضمنيا العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وقد نيج المشرع
الفمسطيني في القانون األساسي ىذا المنيج بقولو في المادة  " 97السمطة القضائية مستقمة وتتوالىا المحاكم عمى

اختالف أنواعيا ودرجاتيا ويحدد القانون طريقة تشكيميا واختصاصاتيا وتصدر أحكاميا وفقا لمقانون " ،والمادة 98
"القضاة مستمقون ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون ،وال يجوز ألي سمطة التدخل في القضاء".
وألجل تقييم مدى حيادية واستقالل المحكمة العسكرية فإن ىنالك مجموعة من المواضيع التي ال بد
أن تطرح ،فما ىي آلية تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة العسكرية؟ ،ما مدى التدريب والتأىيل القانوني
الذي يتمقاه العاممون في المؤسسة القضائية العسكرية؟ ،وبالنظر إلى أن ىؤالء القضاة ىم حاممو رتب
عسكرية مختمفة فما مدى اليرمية التي تربط ىؤالء القضاة بالمتيمين الماثمين أماميم ،فعمى سبيل المثال في
قانون أصول المحاكمات الثوري  1979تؤكد المادة  14عمى أن أعضاء النيابة العامة بما يشمل النائب
العام العسكري تابعون لرئيس ىيئة القضاء العسكري مباشرة ،وتشير المادة  112إلى أن القضاة أيضا يتم
تعيينيم من قبل رئيس الييئة الذي يتم تعيينو بدوره من قبل قائد القوات األعمى والذي ىو رئيس السمطة
التنفيذية في الوقت ذاتو ،وىو ما يطرح مجموعة عديدة من االستفسارات حول حقيقة االستقالل في ىيئة
القضاء العسكري الفمسطينية وابتعادىا عن سيطرة وتحكم السمطة التنفيذية فييا.2
الفرع الثاني  :الحق في المثول أمام محكمة مختصة

1
2

دلٌل المحاكمة العادلة ،مرجع سابق الذكر ،ص;41

دلٌل المحاكمة العادلة ،مرجع سابق الذكر ،ص 555
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يشكل االختصاص أحد األركان التي يقوم عمييا القانون الجنائي وىو يعمل عمى تحديد النطاق الذي يمكن
تطبيق قانون العقوبات عميو في المقام األول راسما حدودا واضحة وجمية لمقانون.
الفقرة األولى :االختصاص النوعي
لقد ظير القانون العسكري بداية لحاجة ضرورية ،وىي حماية المخيمات الفمسطينية من الميميشيات
المسمحة التي ظيرت عقب نشوب الحرب األىمية المبنانية ،وأدى ىذا الظرف الذي ولد فيو إلى فرضو لنفوذه
عمى مختمف أنواع الجرائم ألجل تحقيق الغاية المنشودة منو وىي حماية المخيمات من الدخول في حالة
فمتان أمني وانييار شامل ،1حيث سرى االختصاص النوعي لمقانون العسكري عمى مختمف أنواع الجرائم التي
يتم ارتكابيا ،فقد نص قانون العقوبات الثوري لسنة  1979عمى الجرائم واقعة عمى الثورة ،والسمطة العامة،
ومختمف الجوانب الحياتية لمفمسطينيين من خالل نصو عمى الجرائم التي تمس األسرة والجرائم المخمة
باألخالق واآلداب العامة والجرائم الواقعة عمى النفس والمال.2
إال أن ىذه العمومية التي جاء بيا قانون العقوبات الثوري لم يكن باإلمكان االستمرار بيا بعد توقيع
اتفاق أوسمو عام  1994وانشاء المحاكم الفمسطينية النظامية وبدء تطبيق قوانين العقوبات النظامية السارية،
قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960في الضفة ،وقانون العقوبات الفمسطيني رقم 74لعام 1936
في قطاع غزة ،حيث ظير تداخل االختصاص النوعي ما بين قانون العقوبات النظامي وقانون العقوبات
الثوري المطبق في المحاكم العسكرية حتى صدور قانون الخدمة في قوى األمن.3
لقد نصت المادة  95من قانون الخدمة في قوى األمن عمى أنو " العقوبات التي توقع عمى الضابط.1 :عقوبات
انضباطية يوقعيا القادة المباشرون والرئاسات  .2عقوبات تأديبية توقعيا لجنة الضباط  .3عقوبات توقعيا المحاكم
العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري) " فيما نصت المادة  174عمى انو " العقوبات التي توقع عمى ضباط
الصف واألفراد ىي.1 :عقوبات انضباطية يوقعيا القادة المباشرون والرئاسات .2عقوبات توقعيا المحاكم العسكرية (وفق

أحكام قانون العقوبات العسكري) ".
إن الدارس لممادتين السابقتين الذكر يالحظ أن المشرع الفمسطيني أشار إلى القانون الذي تطبقو
المحاكم العسكرية بـالقانون العسكري وليس القانون الثوري ،ويرى البعض إلى أن المشرع بيذه اإلشارة إلى
1

2

مقابمة مع المستشار أحمد المبيض ،الرئيس السابق لييئة القضاء العسكري ،بتاريخ  10كانون األول/ديسمبر .2017

المرجع السابق الذكر ،المستشار أحمد المبٌض
3
المرجع السابق الذكر ،المستشار أحمد المبٌض

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00افريل /نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

121

ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري الفمسطيني

يسرى إبراىيم حسونة

ابتداء عمى
القانون العسكري بعيدا عن القانون الثوري قد استبعد تطبيق أحكام قانون العقوبات الثوري
ً

ا لعسكريين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية ،إذ لو رغب المشرع في االستمرار بتطبيق قانون العقوبات

الثوري لكان قد أشار إليو في ديباجة قانون الخدمة في قوى األمن ،أو لكان قد نص عميو في األحكام
الختامية بالتأكيد عمى االستمرار بالعمل في أحكامو حتى سن القانون العسكري.1
إال أن االستبعاد المطمق ألحكام قانون العقوبات الثوري ال يبدو متوافقا مع الواقع ،فمو أن المشرع
الفمسطيني أراد بداية استبعاد تطبيق نصوص قانون العقوبات الثوري لكان قد نص عميو بشكل واضح في
األحكام الختامية من قانون قوى األمن سيما وأنو قد أفرد مادة خاصة باإللغاء ،فقد جاء نص المادة 221
"يمغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام ىذا القانون " ،وعدم تطرق المشرع إلى إلغاء قانون العقوبات الثوري بشكل
صريح ال يمكننا من افتراض عدم انطباقو عمى المحاكم العسكرية ،ال سيما مع عدم وجود قانون آخر ينظم
العمل في ىذه المحاكم.
وما يتوجب اإلشارة إليو أن المشرع الفمسطيني في قانون الخدمة في قوى األمن قد لجأ إلى سياسة حصر
االختصاص النوعي لممحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية فقط ،وذلك بأن ذكر الجرائم عمى سبيل الحصر
في المادة  98بقولو " العقوبات التي توقعيا المحاكم العسكرية وفقا لمقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم

التالية " ،2حيث يمكن أن تظير ىذه المادة توجيا نحو سياسة مستقبمية لدى المشرع الفمسطيني في حصر
اختصاص القضاء العسكري داخل الشأن العسكري وحده.
الفقرة الثانية :االختصاص الشخصي
يطرح االختصاص الشخصي لمقضاء العسكري نقطة خالف مستمرة منذ عام  ، 1994وىو موضوع ما
مازالت لت مؤسسات حقوق اإلنسان تطرقو باستمرار بغاية إيقاف مالحقة المدنيين أمام القضاء العسكري.
حيث يرى القضاء العسكري نفسو مختصا بمحاكمة المدنيين أمامو وذلك بموجب:
 -1قانون العقوبات الثوري والذي نص عمى أن اختصاصو الشخصي يمتد ليشمل العسكريين بموجب المادة 8
منو والمدنيين بموجب المادة  9والمادة  10منو.
1

ناصر الرٌس ،عدم مشروعٌة محاكمة المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن امام القضاء العسكري الفلسطٌنً ،مؤسسة الحق ،رام هللا-فلسطٌن ،5144 ،ص ;6<-6
2
" . 4ترك موقعا أو مركز أو مخفر أو تسلٌم أي منها أو اتخاذه وسائط االلزام أو تحرٌض أي قائد أو شخض آخر على ترك موقعه أو مركز أو مخفر أو تسلٌم أي
منهما مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص اآلخر المدافعة عنه .5تركه أسلحة أو ذخٌرة أو عدد تخصه أمام جهة معادٌة  .6مكاتبة العدو أو تبلٌغه أخبار بطرٌقة
الخٌانة ا ،إرساله راٌة الهدنة إلى العدو بطرٌق الخٌانة او الجبن . 7إمداده العدو باألسلحة أو الذخٌرة أ ،المؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حماٌته عمدا ولم ٌكن ذلك العدو
أسٌرا . 8خدمته العدو أو مساعدته اختٌارا بعد وقعوه أسٌرا فً قبضة ذلك العدو  . 9اجراؤه عمال ٌتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكملها أ ،أي قسم منها اثناء وجوده ي
خدمة المٌدان . :إساءة التصرف أ ،إغراء اآلخرٌن بإساءة التصرف أمام جهات معادٌة بحالة ٌظهر بها الجبن "
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 -2بتاريخ  2006/6/28تم توقيع بروتوكول تعاون وتفاىم ما بين النيابة العامة والنيابة العسكري بيدف ترسيم
الحدود ما بين صالحياتيما ،حيث جاء في المادة  2منو أن " تختص النيابة العسكرية بإقامة الدعوى الجزائية
ومباشرتيا في الجرائم التالية.1 :الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو لمصانع أو السفن أو الطائرات
أو األماكن أو المحالت التي يشغميا العسكريون لصالح قوات األمن الوطني أينما وجدت .2الجرائم المتعمقة بأمن الدولة والتي
تحال بقرار من رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية .3الجرائم التي ترتكب من أو ضد األشخاص الخاضعين ألحكام القوانين

العسكرية (قانون الخدمة في قوى األمن) متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفيم ".
 -3قرار بقانون رقم  4لسنة  2007بشأن حظر القوة التنفيذية وميميشيات حركة حماس الخارجة عن القانون،
والذي أعطي بموجبو صالحية كاممة لمقضاء العسكري وذلك بموجب المادة  " 2يعد االنتساب لمقوة التنفيذية
والميميشيات المسمحة جريمة " ،والمادة  " 3يعتبر متدخال في الجريمة ويعاقب بنفس العقوبة كل من سمح أ ،قدم مساعدة

أو أخفى أحد من منتسبييا " ،1وىو القرار بقانون الذي ما زال ساريا حتى اليوم مع عدم وجود إلغاء لو في
قانون الحق.2
وفي المقابل ترى مؤسسات حقوق اإلنسان في فمسطين أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ىو
أمر غير مشروع مستندة في ذلك إلى:
 -1القانون األساسي ،المادة  30منو إلى أن " التقاضي حق مصون ومكفول لمناس كافة ولكن فمسطيني حق االلتجاء

إلى قاضيو الطبيعي ".
 -2القانون األساسي ،المادة  101والتي حصرت اختصاص المحاكم العسكرية في الشأن العسكري فقط.
ارت محكمة العدل العميا ،حيث أشارت المحكمة في كثير من ق ارراتيا إلى عدم مشروعية توقيف المدنيين
 -3قر ا
عمى ذمة ىيئة القضاء العسكري ،وحكمت بضرورة اإلفراج عن المحتجزين لدييا مزيمة صفة المشروعية
بالتالي عن كافة أعمال القبض والتوقيف واإلحالة ،حيث جاء في نص حكم لمحكمة العدل العميا 3بتاريخ
 2008/11/2أنو " ولما كان القرار أو اإلجراء المطعون بو متخذ ضد المستدعي الذي لم يثبت انتماءه ألي جية
عسكرية أو أمنية ،ولم ترد أي بينة خالفا لذلك ،وحيث أن القانون الواجب التطبيق إزاء اإلجراءات المتخذة ضد األشخاص
المدنيين بصدد تيمة موجية إلييم ىو قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة  .2001ولما كان القانون األساسي
1

قرار بقانون رقم  7لسنة  511:بشأن حظر القوة التنفٌذٌة ومٌلٌشٌات حركة حماس الخارجة عن القانون ،المنشور فً الوقائع الفلسطٌنٌة عدد  ،:6صقحة  ،41بتارٌخ
 46تشرٌن أول /سبتمبر 511:
2
عدم مشروعٌة محاكمة المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن امام القضاء العسكري الفلسطٌنً ،مرجع سابق الذكر ،ص;8-;7
3
احتجاز المدنٌٌن لدى األجهزة االمنٌة  ،مرجع سابق الذكر ،ص<4
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الفمسطيني قد حصر نطاق صالحية القضاء العسكري في العسكريين فقط بموجب المادة  101منو ،فإن قرار و/أو إجراء
توقيف المستدعي واستمرار توقيفو من قبل الجية المستدعى ضدىا (ىيئة القضاء العسكري) والحالة تمك يعتبر إج ارء
تحكميا ظالما صادر عن جية غير مختصة ،األمر الذي يجعل منو إجراء منعدما ال يرتب أث ار وواجب اإللغاء ،وليذه األسباب

قررت المحكمة اإلفراج عن المستدعي فو ار من مكان توقيفو أينما وجد".
يعتبر مبدأ االختصاص في القانون الجنائية بشقيو النوعي والشخصي أحد أىم ضمانات المحاكمة ،إذ
يشكل مثول المتيم أمام المحكمة المختصة بنظر قضيتو موضوعيا وشخصيا ضمانة بحد ذاتيا لتطبيق
القانون بشكل سميم تحت رقابة قضائية تكفميا اليرمية في النظام القضائي .ولقد سمك المشرع الفمسطيني ىذا
االتجاه المؤكد عمى ضرورة االختصاص في القضاء ،وقد تجمى ذلك في تضمينو إياه داخل القوانين المختمفة
وعكسو عمى إنشاء المحاكم داخل فمسطين ،كالقانون األساسي وقانون السمطة القضائية.
أما فيما يخص المحاكم فقد نظم المشرع أنواعيا واختصاصاتيا في القوانين المختمفة ،فالمادة  6من قانون
1

السمطة القضائية رقم  1لسنة  2002نصت عمى أنو " تتكون المحاكم الفمسطينية من:
-المحاكم الشرعية والدينية وينظميا القانون  -المحكمة الدستورية العميا وينظميا القانون  -المحاكم النظامية ،وتنظر كل

منيا في المسائل التي ترفع إلييا طبقا لمقانون " ،كما وحدد قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة  1979أنواع
المحاكم العسكرية وطريقة تشكيميا واإلجراءات المتبعة أماميا وىي المحكمة المركزية (قاضي فرد) والمحكمة
العسكرية الدائمة ،ومحكمة أمن الدولة التي تم إلغائيا واستبدلت بمحكمة االستئناف العسكرية ،2والمحكمة
الخاصة ،ومحكمة الميدان العسكرية.3
ومما سبق يظير لنا وبشكل جمي انتفاء الحد الفاصل ما بين اختصاص القضاء العسكري والقضاء
النظامي ،ويرجع ذلك لمنصوص القانونية في قانون العقوبات الثوري والقرار بقانون رقم  4لسنة  ،2007وىو
ما يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم غير مختصة بمحاكمتيم ال نوعيا وال شخصيا ،ويتجاوز األمر
بناء عمى االختصاص الشخصي فقط دون
المدنيين إلى محاكمة العسكريين أنفسيم أمام القضاء العسكري ً
النظر إلى االختصاص النوعي ،حيث أن محاكمة عسكري أمام محكمة عسكرية عمى جريمة تدخل في

انتياك لمبدأ االختصاص،
االختصاص النوعي لمقضاء النظامي كجريمة إفساد رابطة زوجية يشكل أيضا
ً
1

قانون السلطة القضائٌة رقم  4لسنة  ،5115المنشور فً الوقائع الفلسطٌنٌة ،العدد  ،71صفحة < ،بتارٌخ  48آٌار/ماٌو 5115
2
المادة  5من القرار بقانون رقم  64لسنة  5149بشأن تعدٌل قانون أصول المحاكمات الجزائٌة الثوري لسنة < ،4<:المنشور فً العدد ; 45من الوقائع الفلسطٌنٌة،
صفحة  ،41بتارٌخ  47كانون الثانًٌ/ناٌر 514:
3
راجع الفصل الثانً من قانون أصول المحاكمات الثورٌة لسنة <4<:
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خصوصا وأن العديد من االتفاقيات الدولية قد حرصت عمى تأكيد ضرورة حصر اختصاص المحاكم
العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط في الشأن العسكري.1

المطمب الثاني :الضمانات المتعمقة باإلجراءات
تشكل اإلجراءات داخل المحاكم خارطة الطريق التي تسير عمييا الدعوى منذ نظرىا لممرة األولى أمام
المحكمة ،وىذه اإلجراءات ال بد ليا أن تحتوي عمى ضمانات كافية لحماية المتيم من خالليا.
الفرع األول  :عمنية الجمسات
يعتبر مبدأ العمنية في المحاكم أحد أىم الضمانات وأبرزىا ،إذ تشكل العمنية أداة لمرقابة وذلك لكل من
القاضي والمتيم عمى حد سواء ،فالمتيم يمكنو تقديم دفاعاتو بحرية مع اطمئنانو لوجود الرقابة عمى أي
انتياك قد يتعرض عميو ،فيما تساعد ىذه الرقابة القاضي عمى الحفاظ عمى حيادتيو واستقاللو أثناء قيامو
بعممو.2
وقد نص قانون أصول المحاكمات العسكرية عمى عمنية جمسات المحاكمة بنص المادة  172والمادة ،205
استثناء متشابو " لممحكمة في جميع األحوال منع فئة معينة من الناس من حضور
إال أنو وفي ذات المادتين قد ورد
ٌ

المحاكمة " ،وىذه العمومية التي تميز بيا النص تعطي مساحة واسعة لمقاضي باستعماليا ضد مختمف الفئات
بما يمكنو أن يشمل محامي الدفاع أو الجيات الرقابية عمى القضاء أو العاممين في المجال الحقوقي.

الفرع الثاني  :حق الدفاع
ينظر إلى الدفاع كونو حقا مقدسا لممتيم ،حيث يشمل الدفاع القدرة عمى االطالع عمى كافة األدلة
بناء
والبينات التي تقدميا النيابة ،ومناقشتيا أمام القضاء والطعن في صحتيا وصحة اإلجراءات التي أخذت ً
عمييا ،ولعل أىم عنصر من عناصر الدفاع ىو وجود ٍ
محام لممتيم.
وقد أكد القانون األساسي الفمسطيني عمى ىذا الحق في المادة  14بقولو " المتيم بريء حتى تثبت إدانتو في

محاكمة قانونية تكفل لو فييا ضمانات الدفاع عن نفسو ،وكل متيم في جناية يجب أن يكون لو محام يدافع عنو " ،وقد
نص قانون أصول المحاكمات الجزائية عمى مجموعة من الضمانات المتعمقة بالدفاع نذكر منيا:

1

دلٌل المحاكمة العادلة ،مرجع سابق الذكر ،ص556
2
عبد المطيف لطفي العيمة ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية لعام  ،1979الطبعة األولى .1995 ،ص .585
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 -1عمى رئيس المحكمة أن يسأل المتيم إن كان قد اختار محاميا ،فإن لم يكن قد فعل يتم تعيين ٍ
محام لو
من قبل المحكمة.1
 -2لوكيل المتيم بعد تعيينو الحق في االطالع عمى كافة األوراق التي يراىا مناسبة إلعداد دفاعو.2
إال أنو ما يجب التوقف عنده ىو نص المادة  206من قانون أصول المحاكمات العسكرية والتي تنص عمـى
أنو " ينبو رئيس المحكمة وكيل المتيم أن يدافع عنن موكمنو بشنكل ال يخنل بحرمنة القنانون " ،إن حـق الـدفاع فـي العـادة
يســمح لممــتيم أو وكيمــو اســتعمال كافــة الطــرق القانونيــة المتاحــة أماميمــا ألجــل الوصــول إلــى الب ـراءة ،ولكــن
صياغة المادة القانونية تظير توجيا نحو تقييد الحق في الدفاع ،ال سيما أن المصطمح الذي استعممو المشرع
وىو " حرمة القانون " ىو مصطمح واسع جدا وفضفاض ،ما يمكن المحكمة من إساءة اسـتعمالو ألجـل حرمـان
المتيم في بعض الحاالت من دفاعو.
الفرع الثالث  :سرعة البت في القضاء
تشكل مرحمة التحقيق النيائي-المحاكمة -المرحمة األكثر تعرضا لممماطمة وتجاىل سرعة التقاضي في
القضاء النظامي الفمسطيني بشكل عام.
وترجع صعوبة وضع نصوص تتعمق بسقف زمني في فترة المحاكمة النيائية إلى اختالف طبيعة كل
قضية عن األخرى ،واحتياج بعض القضايا إلى وقت أطول من غيرىا ،وىو ما دفع بالفقو القانوني إلى اتباع
مبدأ الفصل في الدعوى خالل مدة معقولة ،3ومع عدم تعرض القوانين لتعريف طبيعة ىذه المدة المعقولة فقد
لجأ االجتياد القضائي إلى وضع مجموعة من المعايير لغايات تقدير ىذه المدة ،إذ ال يتوقف تعيين المدة
المعقولة عمى طبيعة القضية ذاتيا ،بل يتعداه إلى سموك المتقاضين أمام المحكمة ،4ويمكن القول أنيا الفترة
الزمنية الكافية التي تحتاجيا القضية حتى يتم الفصل فييا بشكل سميم مع األخذ بعين االعتبار مصمحة
المتيم والمجتمع .5وقد خال قانون اإلجراءات الفمسطيني من أي إشارة إلى ىذه المدة المعقولة.

1

المادة  511من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة ،كما تنص المادة  577من قانون االجراءات الجزائٌة
2
المادة  514من قانون أصول المحاكمات العسكرٌة
3
د.أدمد بران ،الذك فً المذاكمة السرٌؼة بٍه الىظرٌة والحطبٍك ،لالطالع ػلى الىض كامال راجغ
http://www.ahmadbarak.com/v54.html
4مذمد بلؼٍاشً ،بظء البث فً الدػاوي واالخحىاق المضائً أسباب ودلول ،مداخلة ممدمة فً المؤجمر السابغ لرؤساء المذاكم الؼلٍا فً الدول الؼربٍة ،لالطالع ػلى
الىض كامال راجغ
https://carjj.org/node/4624
5

مرجع سابق الذكر ،محمد بلعٌاشً
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وفيما يخص قانون أصول المحاكمات العسكرية فالمالحظ أنو أيضا لم يضع أي نوع من السقوف الزمنية
ألنظر الدعوى الجزائية ،إال أن الطبيعة الذاتية لمقضاء العسكري دفعت من السرعة لتغدو أحد أىم األعمدة
التي يقوم عمييا ،حيث تممس السرعة فيما يتعمق بسير إجراءات القضايا الجزائية داخل المحاكم العسكرية
بالنظر إلى أن جرائم العسكريين تتميز بخاصية ذاتية ،تتمثل في الزي والسمعة العسكرية .كما أن العديد من
الجرائم التي يرتكبيا العسكريين تثير في كثير من األحيان الرأي العام ما يدفع القضاة العسكريين إلى عدم
المماطمة في نظر القضايا أماميم.1
الفرع الرابع  :الحكم
يشكل الحكم المنتج النيائي الصادر عن المحاكمة الجنائية ،وىو يشكل اإلرادة النيائية لممحكمة وقرارىا إما
بإدانة المتيم أو تبرئتو وذلك بالنظر إلى األدلة المقدمة أماميا والمناقشة من قبل الدفاع والنيابة العامة.
أوال :استئناف ونقض الحكم
يعد مبدأ التقاضي عمى درجتين من المبادئ األساسية في القانون الجنائي والضمانات اليامة لممحاكمة
العادلة ،فموجبو تفرض المحاكم ذات الدرجة األعمى رقابتيا عمى أداء المحاكم األدنى ،ما يجعل من دور
محكمة االستئناف ومحكمة النقض ضروريا وميما في الحفاظ عمى حقوق المتيم وضمان محاكمة عادلة
لو .2وقد عالج قانون أصول المحاكمات العسكرية موضوع االستئناف والنقض في الباب السابع منو مؤكدا
عمى مبدأ عدم تضرر المستأنف باستئنافو.
إال أن الدارس لنصوص المواد الخاصة باالستئناف والنقض داخل قانون أصول المحاكمات
العسكرية سيرى أنيا قد جاءت معاكسة لما ورد في قانون اإلجراءات الجزائية ،حيث أنو قد تم تكميف رئيس
ىيئة القضاء العسكرية بميام إدارية ىي من اختصاص أقالم محاكم االستئناف والنقض ،وذلك لتقرير قبول
االستئناف أو النقض من عدمو ،وىو ما يعتبر تدخال في عمل المحاكم التي يتوجب عمييا أن تكون مستقمة
خاضعة فقط ألحكام القانون ،إذ يتوجب أن تصل جميع االستئنافات أو النقوض نحو المحكمة المختصة كي
تفصل ىي في صالحيتيا لمنظر من عدمو ويصدر ذلك بقرار قضائي مختص ،ال أن تعطى ىذه الصالحية
القضائية لرئيس ىيئة القضاء العسكري.
1

أحمد المبٌض ،مرجع سابق الذكر
2
عالج قانون االجراءات الجزائٌة موضوغ االستئناف والنقض فً الكتاب الثالث من القانون
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ثانيا :تصديق الحكم
لقد أفرد المشرع الفمسطيني في قانون أصول المحاكمات العسكرية بابا خاصا فيما يتعمق بتصديق األحكام.
حيث وأنو بعكس األحكام الصادرة بموجب قانون اإلجراءات الجزائية فالحكم البات ىو الذي استنفذ جميع
درجات التقاضي وحاز قوة األمر المقضي بو وال يمكن بالتالي الطعن بو بكافة طرق الطعن العادية المقررة
قانونا وىي المعارضة واالستئناف والنقض أو طرق الطعن غير العادية كالنقض بأمر خطي أو إعادة
المحاكمة ،1ومعنى حيازة الحكم لألمر المقضي بو ىو عدم جواز طرح الدعوى عمى القضاء مرة ثانية ،حيث
ىناك إجماع فقيي وقضائي عمى أن حيازة الحكم لقوة األمر المقضي بو يتوجب أال يكون الحكم قابال لمطعن
بالطرق العادية أو غير العادية.2
فاألحكام تغدو قطعية في قانون أصول المحاكمات العسكرية بعد التصديق عمييا إما بواسطة رئيس ىيئة
القضاء العسكري في األحكام الصادرة عن المحاكم الثورية المركزية والدائمة التي عقوبتيا الحبس حتى ثالث
سنوات ،أو من القائد األعمى في الجرائم الجنائية ،وأحكام االستئناف العسكرية ،ومحاكم الميدان.
ويبدو االنتياك في ىذه المادة جميا لمبدأ صيرورة الحكم باتا ونيائيا بعد استئنافو كافة طرق الطعن أو فوات
المدة القانونية وذلك بمنح سمطة أخرى غير المحكمة ىذه الصالحية ما يعتبر عدم استقاللية لق اررات المحاكم
بشكل واضح وصريح ووضع أحكاميا تحت إمرة السمطة التنفيذية.
أما االنتياك الثاني لحجية ق اررات المحاكم فيتمثل في المادة  249التي أعطت لمجية المكمفة بالتصديق وىي
رئيس ىيئة القضاء العسكري أو القائد األعمى صالحيات تخفيض الحكومات المحكوم بيا ،أو إلغاء العقوبات
بعضيا أو كميا أصمية أم تبعية ،أو إيقاف تنفيذ العقوبة ،أو إعادة المحاكمة.
ويطرح سؤال حثيث ذاتو ىنا بإلحاح ،فإن كانت السمطة التنفيذية ىي التي ستتحكم بنوع وتنفيذ العقوبة في
داع لمسير في مراحل الدعوى الجزائية أمام القضاء العسكري؟.
نياية المطاف فيل كان ىناك من ٍ

الخاتمة :
إن اليدف الذي وضعت ألجمو ضمانات المحاكمة العادلة ىو ضمان حقوق المتيم في مواجية سمطة
الدولة ممثمة بالنيابة العامة بغاية إيجاد نوع من التوازن بين موازين القوى لمطرفين ،وقد سعى المشرع
1

قوة الحكم الجزائً البات الصادر فً واقعة قبل تفاقم نتٌجتها أمام القضاء الجزائً :دراسة مقارنة بٌن التشرٌعٌن األردنً واإلماراتً ،عبد هللا محمد احجٌله ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعٌة والقانونٌة ،المجلد  46العدد ٌ ،5سمبر  ،5149ص 714-711
2
المرجع السابق الذكر ،ص 714
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انتياء إلى القوانين الجزائية ،إال أن
الفمسطيني إلى تضمين ىذه الضمانات لقوانينو بداية من القانون األساسي
ً

المشرع قد جانب الصواب في قانون أصول المحاكمات العسكرية.

حيث تجاىمت العديد من نصوصو حماية ضمانات المحاكمة العادلة بشكل واضح وصريح خالل مرحمتي
التحقيق االبتدائي والتحقيق النيائي-المحاكمة عمى حد سواء ،وىو ما يعتبر مخالفا النضمام فمسطين إلى
العديد من االتفاقيات الدولية التي تكرس ىذه الضمانات داخل مختمف أنواع المحاكم ،النظامية والعسكرية
عمى حد سواء ،وىو ما يوقع المشرع الفمسطيني في موقف حرج يترتب عميو اتخاذ مجموعة من الخطوات
الجدية نحو سد ىذه اليوة الشاسعة داخل المنظومة القانونية.
وبناء عمى ما سبق وناقشناه خالل بحثنا ىذا نتقدم بمجوعة من التوصيات لممشرع الفمسطيني:
ً

 -1اإلسراع بإقرار مجموعة من القوانين الجديدة الناظمة لعمل القضاء العسكري وذلك بالتماشي مع
االزدياد الممحوظ في أعداد المنتمين لمقطاع العسكري واالرتفاع في أعداد القضايا المنظورة أمام
المحاكم العسكرية.
 -2مراعاة تضمين نصوص القوانين العسكرية المستقبمية مختمف الضمانات المتعمقة بالمحاكمة العادلة
والتي تم تجاىميا واغفاليا في مجموعة القوانين الحالية المطبقة في األراضي الفمسطينية ،وذلك في
بدء من مرحمة جمع االستدالالت مرو ار بمرحمتي التحقيق االبتدائي
مختمف مراحل الدعوى الجزائية ً
انتياء بمرحمة التنفيذ العقابي.
والتحقيق النيائي-المحاكمة و ً

 -3مراعاة حصر صالحية القوانين المستقبمية في الشأن العسكري ،ما يعني ضرورة اتباع التخصص
النوعي في نصوص قانون العقوبات ال االختصاص الشخصي وذلك تنفيذا لمنصوص الدستورية في
القانون األساسي ومختمف اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تعتبر فمسطين جزًء منيا.
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The Algerian-European partnership :between promising ambition and lost
trust
بـــخــدة عبد الــقادر
باحث دكتوراه جامعة عبد الحميد بن باديس

م ـ ــستغانم – الجزائر

bekhaddaaek@gmail.com
الممخص
 الذي كان يهدف إىل احلصول على دعم أورويب دلرافقة، مل يتحقق رهان اجلزائر من اتفاقية الشراكة،منذ أكثر من عشر سنوات شراكة مع االحتاد األورويب
 بتشجيع االستثمار األجنيب ادلباشر يف قطاعات خارج احملروقات؛ يف حني تبقى الطاقة القطاع،عمليات حتوذلا االقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات
.  و اجلزائر سوق للمنتجات األوروبية،احلساس بالنسبة لالحتاد األورويب
 لتحديد العراقيل اليت حالت دون تنفيذ اتفاقية الشراكة يف رلاالت خمتلفة مع،إن عدم التكافؤ يف حتقيق ادلصاحل دفع اجلزائر إىل ادلطالبة مبراجعة االتفاق
 اجلزائري وثيقة تقييمية إطار تتضمن نقاط ذات أولوية لدفع- أصدر رللس الشراكة األورويب2016 تشخيص األسباب اليت عمقت اخلالفات ؛ و يف ديسمرب
 ؛ إال أن تنفيذها كان بطيئا بسبب عراقيل سياسية و أخرى2017  قد مت تبنيها و العمل هبا يف مارس، الشراكة بني الطرفني من جديد
 ؛ و عليه يبقى مستقبل الشراكة األوروبية اجلزائرية متوقفا2017-2016 ) ادلنعقد يف دورته االستثنائيةSENAT( اقتصادية حسب تقرير رللس السينا
.على مشاكل عالقة جيب اجتيازها بتضافر جهود الطرفني األورويب و اجلزائري
 عراقيل اقتصادية،  عراقيل سياسية،  وثيقة تقييمية إطار،  التبعية للمحروقات،  عدم التكافؤ، التحول االقتصادي،  الشراكة: الكلمات المفتاحية

Résumé :
Depuis plus d'une décennie de partenariat avec l'Union européenne, le pari de L’algérie n’en pas
été realisé, dont l’objectif était de bénéficier du soutien euorpéen pour l’accompagnement de ses
processus de transition économique , afin de sortir de la dépendence aux hydrocarbures ; Et ce par
l’encouragement des investissements étrangers directs dans les domaines hors hydrocarbures ; Or
l’énèrgie demeure Le secteur sensible pour l'UE , et l'Algérie représente un Marché pour les
produits européens.
L'inégalité de la réalisation des intérêts , a poussé l'Algérie a revendiquer la révision de l'accord,
pour determiner les obstacles, qui ont entravé la mise en œuvre de l'accord d'association dans
différents domaines , et de diagnostiquer les causes qui ont approfondi les differences, En
décembre 2016, le Conseil de partenatriat euro-algérien a émis un document cadre d'évaluation,
comportant des points à caractère prioritaire pour relancer l’accord de partenariat, qui a été
adopté et mis en œuvre en mars 2017. Cependant, son éxécution était dilatoire en raison
d'obstacles politico-économiques, selon le rapport du conseil du SENAT, tenu en session
extraordinaire 2016-2017; Par conséquent, l'avenir du partenariat euro-algérien dépend de
problèmes en suspens, qui doivent être surmontés ,avec la collaboration des deux parties.
Mots clés : Partenariat , transition économique , inégalité, dépendance aux hydrocarbures, fiche
d'évaluation , Obstacles politiques, obstacles économiques .
243

برلين- – تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا02المجمد- 2010نيسان/  افريل00العدد-مجمة العموم السياسية والقانون

الشراكة الجزائرية –األوروبية :بين طموح واعد وثقة مفقودة

بـــخــدة عبد الــقادر

مقدمة

الواقع الميداني التطبيقي يظير مدى مساىمة االتحاد األوروبي في إصالح االقتصاد الجزائري من أجل تأىيل

مختمف المؤسسات االقتصادية الجزائرية في إطار تنمية شاممة ،كما جاء في مسار برشمونة سنة  ، 1995الذي

حدد مختمف ميكانيزمات اتفاق الشراكة في الفضاء األورومتوسطي ،لكن تقييم حصيمة عشرية من الشراكة

الجزائرية األوروبية(،)2015-2005أفضت إلى وصف مشروع برشمونة بين خيبة األمل و الطموح الواعد؛

فاإلحباط و خيبة األمل يكمن في المعايير المختمطة و الغامضة أحيانا التي تضمنتيا نصوص إعالن برشمونة،

أما الطموح و األمل يتمثل في األىداف االستراتيجية التي جاء بيا ىذا المشروع؛ مما دفع وزير الدولة و وزير
الشؤون الخارجية الجزائرية السابق محمد بجاوي بالتصريح التالي" :الجزائر ال تتمنى أن يتم تبرير النتائج

المتواضعة لعشر سنوات من الشراكة باستياء الشركاء أو عدم تشجيعيم عمى ذلك  ،بل نتمنى المساعدة من أجل
تقديم دفعة جديدة ليذا اإلطار لتحقيق شراكة حقيقية متوازنة و واعدة ". 1

ما طبيعة الخالفات الجزائرية األوروبية بعد عشرية من الشراكة و ماهي أسبابها ،و أي إطار مناسب لشراكة

عادلة ؟.

في حقل ىذه اإلشكالية نصادف التساؤالت التالية :

 ماىي أىم الخالفات التي عرقمت مسار الشراكة بين الجزائر و االتحاد األوربي ،مع تحديد المجاالت المتأثرةبذلك بعد عشرية من الشراكة؟

 -لماذا ىذه الخالفات ،و ماىي أسبابيا الجوىرية؟

 -ماىي الصعوبات التي حالت دون تنفيذ أولويات الشراكة المتفق عمييا في اجتماع ديسمبر . 2016

– أي إطار مناسب لتجاوز الخالفات و تعميق عالقات الشراكة بين الجزائر و االتحاد األوروبي .

حتى نشمل العناصر األساسية التي تيدف إلييا اإلشكالية المطروحة و تقديم الشرح الوافي ليا ،نقترح الخطة
التالية:

 تقييم نتائج اتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية  ،مع الوقوف عمى النتائج السمبية التي تدعو إلى التعجيل في
مراجعتيا .

 تشخيص و تحديد األسباب التي زادت من تعميق الخالفات بين الطرفين .

 اقتراح حمول موضوعية لتحقيق إطار مناسب لتعميق الشراكة الجزائرية األوروبية.
فرضيات الدراسة:

 تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائرية-األوروبية قد كشف عن وجود سمبيات في جوانب مختمفة من االتفاقية ،بعضيا

-Mohamed Bedjaoui, ancien ambassadeur, Haut représentant d’Algérie en France(1970-1979). Juge à la cour Internationale de
Justice de la Haye(1982-2001), et président du tribunal la Haye(1994-1997), Ministre d’état et des affaires étrangéres
)algériènne(2005-2007
1
- Aomar Baghzouz, du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie , Outre- terre2009/3 n°23 ,p .
141 , sur le site : https:// www.cairn.info. consulté le 21/ 05 /2017
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نابعة من تطبيق نصوص االتفاقية و أخرى ناتجة عن عوامل قد تغافمتيا اتفاقية الشراكة.

– تبني الجزائر سياسة تجارية جديدة لمعالجة ظروفيا االقتصادية الصعبة  ،زاد من الخالف األوروبي الجزائري.
– ضرورة تجاوز الخالفات و االلتزام بنصوص االتفاقية .

أهمية الدراسة  :تسميط الضوء عمى أخر التطورات في الشراكة بين الجزائر و االتحاد األوروبي  ،و إبراز

النقاط الحساسة التي زادت من اتساع اليوة بين الطرفين  ،مع تصور إطار مناسب لمش اركة الذي يتوقف عمى

إزاحة العراقيل التي كانت سببا في تباطؤ تنفيذ اتفاقية الشراكة.

مناهج البحث :طبيعة حل اإلشكالية المطروحة يتطمب من جية تحميل النتائج التي تمخضت عن عشرية من
الشراكة ،وىذا يستوجب إتباع المنيج التحميمي ،و من جية ثانية اإلجراءات التي اتخذتيا الجزائر لمواجو أزمة

تراجع عائدات النفط ،و مدى توافقيا مع اتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية يمزمنا إتباع المنيج المقارن.

الهدف من الدراسة  :تكمن الغاية من ىذه الدراسة إلى الكشف عن انعدام الثقة في تنفيذ بنود الشراكة  ،أي

الشراكة مع التخوف رغم أن نصوص االتفاقية واضحة ،لكن التطبيق فيو غموض ألغراض مصمحية خاصة
باالتحاد األوروبي باعتباره طرف قوي.

 -1تقييم اتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية يدعو إلى اإلسراع لمراجعتها:
كشف تقييم اتفاق الشراكة الذي صادق عميو الطرفين األوروبي و الجزائري بعد مرور أزيد من عشر سنوات

من دخول االتفاقية حيز التنفيذ سنة  2005أىم الصعوبات التي عرقمت مسار تنفيذ االتفاقية  ،و كان
المتضرر األول ىو الجزائر  ،و قد مست ىذه العراقيل مختمف جوانب االتفاقية و ىي: 1
 -الجانب السياسي و األمني :

يبدو من خالل االتفاقية أن دول جنوب المتوسط ىي المعنية بتطبيق نصوص االتفاقية ألنيا أقل ديمقراطية مع

غياب القانون ،كما أن االتفاقية قد تغافمت عن دور مؤسسات المجتمع المدني المتوسطية التي بإمكانيا

المحافظة و ضمان االستم اررية في حالة حدوث أزمات أو تقمبات في العالقات  ،مشروع برشمونة لم يسمح

بإنشاء العناصر غير الدولية ،كالمنظمات الدولية غير الحكومية( )ONGلمتيرب من تمويميا المالي2؛ كما أن

اعتماده عمى نقل الديمقراطية إلى دول جنوب المتوسط ال يمنح األولوية لنجاح المشروع المتوسطي. 3
 -الجانب االقتصادي و المالي :

اليدف األساسي من االتفاقية ىو إنشاء منطقة ازدىار مشتركة  ،الذي اصطدم بعائق المديونية التي تتخبط فييا

1

- khoudir leguefche ,Accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne ,Université de Pierre Mendes , Grenoble ,
France,2008 . sur le site :http://www.memoireonline.com/08/11/4729.consulté le 20/ 08 /2017

- Bekenniche Otmane,le partenariat Euro-méditerranéen(les enjeux),0PU , 2011, p.113
- Aomar baghzouz , du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie, Outre- terre2009/3 n°23 ,p .,

2
3

P .149.
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مختمف الدول الفقيرة في حوض المتوسط ،1الذي سببتو سياسة الدول المتقدمة بواسطة المؤسسات المالية( البنك

الدولي و صندوق النقد الدولي) وسياسة معدالت الفائدة و الصرف و ضعف االستثمارات و نقص فعالياتيا ،كما

شجعت من جية أخرى عمى االدخار الخارجي و ىروب رؤوس األموال الوطنية إلى األسواق الخارجية؛ لكن
يمكن إنشاء منطقة ازدىار عمى المدى الطويل بالشراكة االقتصادية و المالية من أجل إنشاء منطقة تبادل

حر( )ZLEفي سنة  2012في إطار احترام مبادئ منظمة التجارة العالمية ( ،2)OMCإن ىذا الغرض

االقتصادي األوروبي كان تأثيره سمبي عمى الدول الضعيفة مثل الجزائر ،ألن النظام التجاري المتعدد األطراف
في  OMCيتم بعقد اتفاقيات تجارية إقميمية في ظل العولمة و مبدأ الدولة األولى بالرعاية  ،فيي قاعدة أساسية
في  ، OMCو ىذا يعرض الجزائر لمنافسة قوية و اقتصادىا ىش و متدىور.
 -الجانب التجاري:

المركز التجاري لالتحاد األوروبي ظل يتعزز باستمرار منذ إبرام االتفاقية عمى حساب االقتصاد الوطني  ،خالل

المدة الممتدة من  2005إلى  2015مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو االتحاد األوروبي لم

تتعدى  14مميار دوالر ،بينما بمغت واردات الجزائر من االتحاد األوروبي  220مميار دوالر بمعدل  22مميار

سنويا ؛ و خالل نفس الفترة فقد بمغت صادرات الجزائر خارج المحروقات  597مميون دوالر سنة  ، 2005ثم

ارتفعت إلى  2.3مميار دوالر سنة  ، 2014و بعدىا انخفضت إلى  1.6مميار دوالر سنة  32015؛ في حين
أن االتفاقية تنص عمى ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات و تطوير االستثمار األجنبي المباشر في

الجزائر .و يعود عجز الميزان التجاري الجزائري إلى مجموعة من العوامل أساسيا ىو النمو المفرط في الواردات

بسبب البرامج االستثمارية الضخمة التي باشرت فييا الجزائر لتحسين البنية التحتية و التوسع في إتاحة الخدمات
(اإلسكان  ،المياه  ،الطاقة ،الرعاية الصحية)؛ في البداية برنامج اإلنعاش االقتصادي( )2004-2001بغالف

مالي  525مميار دينار جزائري  ،ثم البرنامج التكميمي لدعم النمو (  )2009-2005بغالف مالي حوالي
 4202.7مميار دينار جزائري  ،و أخي ار برنامج دعم المخطط الخماسي بغالف مالي  286مميار دوالر

أمريكي ، 4و بالخصوص منذ سنة  2010تم تسجيل ارتفاع مضطرد في الواردات و انخفاض في الصادرات
من أجل إنجاز المشاريع التي بادرت بيا الجزائر في إطار السياسة األوروبية لمجوار ،مما انعكس سمبا عمى

تغطية الصادرات لمواردات ،الذي يبنو الجدول التالي.5

1

 -قادري محمد الطاىر ،التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية و التطبيق ،مكتبة حسن العصرية  ،الطبعة األولى  ،سنة  ،2013ص264.

-2

المادة  06من المرسوم الرئاسي رق  159/05المؤرخ في 27أفريل  ، 2005جريدة رسمية رقم ، 31الصادرة عن الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ

30أفريل .2005
3

-accord d’association Algérie- l’union européenne(le temps des remises en cause), pa ALI Titouche , sur le site:

-4
-5

www.algeria- watch.org/ fr , consulté le 17/10 /2017
مجمة الباحث ،عزيزة بن سمينة  "،الشراكة األوروجزائرية بين متطمبات اإلنفتاح اإلقتصادي و التنمية المستقمة" ،عدد رقم  ، 09جامعة بسكرة ،سنة  ، 2011ص . 6 .
عزيزة

بن سمينة  ،المرجع نفسو  ،ص . 5 .
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السنوات

2000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

تغطية

202

167

139

160

156

196

223

223

167

98

122

136

130

109

الصادرات
لمواردات

جدول رقم ( : )01تطور نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات ()2013-2000
لقد بمغت الوحدة القيمية لمواردات ضعف الوحدة القيمية لمصادرات كما يبنو الجدول التالي:
السنوات

الصادرات

الواردات

2008

492

932

2010

413

1018

2012

585

938

2013

545

1018

جدول رقم( : )02نسبة تطور الصادرات إلى الواردات في الجزائر( ، )2013-2008الجدول من إنتاج الباحث باالعتماد عمى الجدول 1.8و
الجدول  1.9ص  13.من المرجع ( )GTMO 5+5الصادر في نوفمبر

حسب المديرية العامة لمجمارك ،1التفكيك الجمركي الذي شرعت فيو الجزائر و رفع الحماية عمى المنتجات
المحمية  ،قد كمف الجزائر خسارة  700مميار دينار(  6.320مميار دوالر) منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ.
-الجانب االستثماري و التكنولوجي:

زيادة اتساع الفرق في النمو بين الضفتين منذ سنة  ، 1995فالجزائر لم تنجح في جذب االستثمار
المباشر( )IDEو ال في دعم النمو أو الحد من تفاقم البطالة ؛ بل تعتبر الجزائر سوق لمسمع األوروبية و ليست

أرضية لالستثمار األجنبي المباشر  ،رغم خصوصية الجزائر في تزويد السوق األوروبية بالمواد الطاقوية  ،فمم

نسجل في المقابل تطور في االستثمار المباشر في ىذا المجال الذي بمغت نسبتو  0.1%من حجم االستثمارات

في حوض البحر األبيض المتوسط  ،أي لم تتجاوز ( 6إلى  )7ماليين أورو 2مع غياب تام في نقل
التكنولوجية إلى الجزائر.3

-الجانب االجتماعي  ،الثقافي و اإلنساني :

توسيع مشروع األورو-متوسطي إلى ميادين أخرى لو معايير سياسية و أمنية و طابع اليوية  ،مما أدى إلى
غمق الحدود و تطبيق نظام شينغن( )schengenىو عائق أمام حركة تنقل األشخاص إلى أوروبا ؛ كما ىو
-1

ب  .حكيم  ،خسائر الجزائر من التفكيك الجمركي مع اإلتحاد األوروبي  ،عمى الموقع  ، http://www.eco-algeria.com/content:تاريخ الفحص :

2017/11/10

 -2عزيزة بن مسينة  ،مرجع سابق ،ص. 157 .
- http:// www.algeria-watch.org/ fr, consulté le 17/10 /2017
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الحال بين الجزائر و فرنسا  ،فقبل سنة  1985سجل دخول ما يفوق مميون جزائري إلى فرنسا خالل السنة ،

و عشر سنوات بعد  ،أنخفض إلى  ، 50.000ثم أرتفع إلى  300.000شخص خاصة بعد األزمة االقتصادية

األوروبية.1

-

ربط اليجرة إلى أوروبا بفكرة اإلسالم و المسممين  ،أدى إلى تنامي نزاعات الكراىية لألجانب ()xénophobie

داخل المجتمعات األوروبية  ،و أما ما اصطمح عميو اإلسالموفوفيا ( )islamophobieفيي ظاىرة ميزت القرية

الكونية المظممة كما وصفيا ألفن توفمر(. 2)Alvin Toffler

إن استراتيجية محاربة اليجرة من طرف االتحاد األوروبي تخدم المصالح األوروبية  ،ألن برنامج اليجرة الشرعية
الذي قدمتو المفوضية األوروبية كان استجابة لمتحديات االقتصادية و الديمقراطية  ،بحيث تضمن ىذا البرنامج

الذي وضع في ديسمبر  2005سياسة جديدة سميت باليجرة االنتقائية( ، )Immigration selectiveو ىذا يزيد
من نزيف ىجرة األدمغة و يعمق من اليوة االجتماعية و االقتصادية بين دول الشمال و الجنوب في حوض

البحر األبيض المتوسط. 3

 -2تشخيص أسباب تطور الخالفات الجزائرية األوروبية :

الضرورة تستوجب الوقوف عمى األسباب الجوىرية التي زادت من عمق الخالفات بين الطرفين  ،و التي نوجزىا

في مرحمتين :

 -المرحمة األولى :تراجع النمو االقتصادي األوروبي بسبب األزمة االقتصادية العالمية سنة  ، 2008فرض

عمى الجزائر تبني سياسة تجارية جديدة مع االتحاد األوروبي  ،كانت سببا في توتر العالقات بين الطرفين :

إن شروع الجزائر في سياسة االنفتاح عمى السوق و اإللغاء التدريجي لمحواجز الجمركية من أجل خمق منطقة

التبادل التجاري الحر ،ساعد عمى ازدىار النشاط التجاري الجزائري األوروبي ؛ بحيث بمغت الواردات الجزائرية
من االتحاد األوروبي سنة  2008قيمة  31مميار دوالر( 79%من الواردات الجزائرية) .بعد مرور أربع سنوات
فقط من دخول االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من  ، 2005وعميو عبر وزير التجارة الخارجية الجزائري عن تنامي

الواردات من االتحاد األوروبي بقولو " من أجل تصدير  1دوالر لالتحاد األوروبي  ،تستورد الجزائر  20دوالر" 4
dollar- -pour un dollar éxporté vèrs L’UE , L’Algérie importe 20؛ مما زاد من فاتورة االستيراد و نزيف
العممة الصعبة من المؤسسات البنكية و المالية الجزائرية و تفاقم في عجز الميزان التجاري .

1

- - Jean Robert Henry, La Méditerranée occidentale en quête d’un destin commun, L'Année du Maghreb 2004, mis en ligne le 08
juillet 2010, sur le site : http://nneemaghreb.revues.org/ 273.consulté le 06 /12 /2014
2
 سميم معمر " ،البعد األمني في العالقات األورومغاربية( فترة بعد الحرب الباردة)"،مذكرة ماجستر  ،عموم سياسية -دراسات أورومتوسطية ، -جامعة أبي بكر بمقايد ،تممسان  ،سنة  ، 2012/2011ص . 140 .
3

 عبد القادر رزيق المخادمي ،اإلتحاد من أجل المتوسط(األبعاد و اآلفاق) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،سنة  ،2009ص69 .- Aomar baghzouz , du processus de Barcelone a l’union pour la méditerranée : une vision d’Algérie, op cit ,p.141.
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في ىذه الظروف سارعت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمتكيف مع الوضع االقتصادي و التجاري العالمي

الناتج عن األزمة االقتصادية لأللفية الجديدة منيا: 1

 في قانون المالية التكميمي لسنة  ، 2009و في شقو المرتبط بالتجارة الخارجية لمجزائر  ،نص عمىضرورة فتح رأسمال الشركات األجنبية المستوردة و النشطة في الجزائر بنسبة  ،30%لصالح المستثمرين

الوطنيين.

 -إلغاء القروض االستيالكية( خاصة المتعمقة بشراء السيارات) التي ساىمت في تضخيم فاتورة اإلستراد من

االتحاد األوروبي  ،و استبداليا بالقرض السندي .
 فرض إجراءات جديدة تشدد عمى شروط إنشاء شركات االستيراد و التصدير  ،التي جعمت المئات منىذه الشركات إما تتوقف أو تقمص من نشاطات االستيراد  ،و أخذت الصادرات األوروبية نحو الجزائر تتراجع

خاصة مع فرنسا( بمغت نسبة  30%سنة  )2009التي تستورد منيا الجزائر حوالي  17%من مجموع وارداتيا

الخارجية ( بقيمة  5ماليير أورو سنويا)  ،و تحقق بو فرنسا فائضا تجاريا يفوق  1مميار أورو سنويا.
أمام ىذا الوضع المتدىور بين الطرفين  ،و قبل انعقاد مجمس الشراكة األوروبي الجزائري بالبروكسل  ،في يوم
02جوان  2009بعثت الممثمة لمسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي كاترين أشتون رسالة إلى وزير التجارة السابق
الياشمي جعبوب  ،تعبر فييا عن رفض دول االتحاد األوروبي لإلجراءات المتخذة من طرف الجزائر  ،متيمة

الجزائر بعدم التزاميا ببنود اتفاق الشراكة الثنائية بين الطرفين  ،أما عن الطرف الجزائري فقد كيف ىذا الرد
األوروبي تدخل في الشؤون الداخمية لمجزائر و مساس بسيادتيا. 2

استمر الخالف بين الطرفين إلى سنة  ،2010حيث قررت الجزائر بمفردىا تجميد االمتيازات التعريفية الممنوحة
لالتحاد األوروبي بموجب اتفاق الشراكة  ،و بعد ثمانية جوالت من المفاوضات العسيرة تم التوصل إلى حل
وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر المقررة في  2017إلى . 32020

-المرحمة الثانية  :بعد الصدمة البترولية الحالية سنة  2015بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية،

مما أدى إلى تياوي عائدات الجزائر من ىذه المادة الحيوية  ،و في اجتماع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفميقة

 ،طالب مجمس الوزراء المنعقد في أكتوبر  2015بإعادة النظر في تقييم بنود اتفاقية الشراكة مع االتحاد
األوروبي ،خاصة الجانب االقتصادي و التجاري منيا4؛ من منطمق المبادئ التالية :
1

 -سعيد سايل "،التعاون األوروبي المتوسطي في ضوء األزمة اإلقتصادية العالمية ( ،")2011 – 2007مذكرة ماجستير -تنظيمات سياسية و عالقات دولية -جامعة

مولود معمري  ،سنة ، 2012ص194 ،

 -2أمال يوسفي  ،بحوث في عالقات التعاون الدولي  ،دار ىومة لمنشر  ،الجزائر  ،سنة  ، 2008ص. 68 .
- http://www.medafco.org/ar/taxonomy/term/11855 .Association Algérie- Union européenne, source: al-fadjr.
- http:// www.algeria-watch.org/ fr , consulté le 17/10 /2017
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 الظروف التي تم فييا المصادقة و اإلمضاء النيائي عمى اتفاقية الشراكة سنة 2005قد تغيرت جذريا .

 نتائج التعاون زادت من فجوة التنمية لصالح االتحاد األوروبي .

 ضعف االستثمارات األوروبية في الجزائر  ،الذي كان من المفروض أن تعوض النقص في اإلرادات الجمركية
لمخزينة الجزائرية  ،و تساعد عمى نشأة نسيج إنتاجي وطني تنافسي .

و في سبتمبر  ، 2015أخطرت الجزائر رئيس الدبموماسية األوروبية تطالب فيو رسميا فتح مفاوضات حول
تقييم مشترك و موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة؛ بحيث تقدمت الجزائر بوثيقة تشمل  21توصية تسمح بإعادة

بعث الشراكة بين الطرفين الجزائري –األوروبي في إطار اليدف المسطر ،الذي يضع العالقات االقتصادية في

جوىر الشراكة ،من أجل مرافقة مجيودات الحكومة الجزائرية في تنويع االقتصاد و تعزيز الصادرات خارج

المحروقات و تنمية الخبرات االقتصادية و االقتصاد الرقمي و تقوية االقتصاد الشامل لمطابع االجتماعي .

كما شممت ىذه التوصيات تطوير العالقات االستثمارية و الشراكات بين الشركات الجزائرية و نظيرتيا األوروبية،
و ضمان تدفق إنتاجية االستثمار األوروبي المباشر في الجزائر.

و نشير في ىذا الصدد أن ىذه التوصيات قد تزامنت مع استكمال الطرفان و إنياء وثيقة مشتركة أخرى
بخصوص األولويات المشتركة المتعمقة بسياسة الجوار األوروبية  ،التي طالبت فييا الجزائر بما يمي :

 تطيير السياسة األوروبية لمجوار التقميدية من نزعة األبوية و القيادة و الق اررات المركزية اإلنفرادية ،و اعتمادنيج جديد في السياسة األوروبية لمجوار المجددة ،تؤسس عمى التعريف و التحديد المشترك لألولويات وفق

خصوصيات الطرفين.
 تعزيز الجيود مع تحديد أىم المحاور الرئيسية و ميادين التشغيل اليادفة في إطار شراكة رابحة لمطرفين.و عمى إثر ذلك و في ديسمبر  ، 2016فقد تمت الموافقة عمى اعتماد ستة محاور ذات أولوية في الشراكة

ىي:1

أ  -الحوار السياسي ،و الحوكمة ،ودولة القانون وتعزيز الحقوق األساسية

ب -ترقية التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاممة ،تطوير المبادالت التجارية والنفاذ إلى األسواق .
ج  -الشراكة في مجال الطاقة ،والتغير المناخي ،والبيئة والتنمية المستدامة.
د -الحوار االستراتيجي واألمني

1

- Conseil de l'UE, COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17/129 du 13 /03/2017(L'Union européenne et l'Algérie adoptent leurs priorités
de partenariat ).sur le site : www.consilium.europa.eu/press , consulté le12/09/ 2017
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ه – البعد اإلنساني  ،اليجرة و حركة األشخاص

و -التعاون المالي
 -3ضرورة إصالح اتفاقية الشراكة ،العمل باألولويات المقترحة و العراقيل التي واجهتها:

بعد الموافقة عمى العناصر ذات أولوية في الشراكة في ديسمبر  ، 2016فقد تبنى الطرفان األوروبي و الجزائري

رسميا العمل بيا من قبل مجمس الشراكة المنعقد في دورتو العاشرة بتاريخ  13مارس  ،2017بحيث تعتبر
الوثيقة النيائية التي تضمنت حصيمة تقييمية لتنفيذ اتفاق الش اركة بما فييا أولويات الشراكة ،اإلطار الرسمي

لمعمل السياسي المتجدد مع تعزيز قدرات الشراكة .

و بذلك تكون الجزائر أول شريك في المنطقة توصل إلى إبرام مثل ىذه الوثيقة اإلطار ،الذي يتماشى مع
االستراتيجية الشاممة الجديدة لمسياسة الخارجية و األمنية لالتحاد األوروبي ،التي تم تقديميا من قبل الممثل

السياسي لالتحاد في جوان  2016في تقرير يغطي مجاالت ذات اىتمام مشترك. 1

نستنتج من ذلك بأنو تم التوصل إلى إعادة دفع جديد لمشراكة الجزائرية األوروبية  ،التي تعتبر نقطة
تحول في نمط العالقات بين الطرفين  ،بالتأكيد عمى اإلرادة السياسية و التزام الطرفان بإنتاج نقمة نوعية لعالقات

شاممة و استراتيجية .

و لم يكن القصد من وراء ىذا العمل ىو الطعن في اتفاقية الشراكة و توقيفيا نيائيا  ،بل بالعكس فالمراد من ىذا

اإلجراء ىو االستفادة الكاممة لتفسير إيجابي من أحكام االتفاقية إلعادة التوازن لمعالقات بين الطرفين وفقا
ألحكام المادة 01

(الفقرة  )2من اتفاقية الشراكة ،التي تنص عمى توسيع التبادالت و ضمان تطوير العالقات

االقتصادية و االجتماعية المتوازنة بين الطرفين  ،و تحديد شروط التحرير التدريجي لممبادالت الخاصة بالسمع
و الخدمات و رؤوس األموال.2

تميزت الدفعة الجديدة لمشراكة التوقيع عمى مشاريع بقيمة  40مميون أورو  ،تيدف بصورة أساسية إلى تنويع

االقتصاد الجزائري وتحسين بيئة األعمال فييا  ،من خالل تدابير تتراوح 3بين تطوير الطاقة المتجددة و تحديث

المالية العامة .4في نفس اليوم المذكور أعاله  ،2017/03/13وقع الطرفان ثالث اتفاقيات سيتم تمويميا من
طرف االتحاد األوروبي تتمثل في تطوير الطاقة المتجددة ودعم كفاءة الطاقة ،وتحديث إدارة المالية العامة،
وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي والجزائر؛ وقع االتفاقيات عن االتحاد األوروبي ممثمتو العميا

1

- Commission européenne , la haute représentante de l’union pour les affaires étrangères et la politique de securité(rapport sur l’etat
des relations entre UE-Algerie dans le cadre de la PEV rénovée) , Bruxelles ,le 09 mars 2017 .

 -2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المادة  01الفقرة  2من المرسوم الرئاسي رقم  159/05المؤرخ في 27أفريل  ، 2005مرجع سابق.

3

- site: europa.eu/rapid/press-release_IP-17-487_fr.htm , Commission européenne - Communiqué de presse, UE- Algérie,
Bruxelles ,13 mars 2017, consulté le 20/ 09 /2017
4
 -اإلتحاد األوروبي و الجزائر  ،عمى الموقع  eeas.europa.eu/headquarters :تاريخ الفحص  :يوم 2012/09/20
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لمشؤون الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية فيديريكا موغريني والمفوض األوروبي

لمسياسة األوروبية لمجوار يوىانس ىان ،وعن الجزائر وزير خارجيتيا رمطان لعمامرة .و تتضمن االتفاقيات

الثالثة برامج محددة ىي: 1
 برنامج دعم تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في الجزائر:
( 10ماليين أورو) سيساىم في رسم إطار مؤسسي وتنظيمي إلنتاج الطاقة المتجددة وتعميم مشاريع كفاءة
الطاقة و تعزيز استثمارات القطاع الخاص (المحمية واألجنبية) في الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة.
 برنامج إصالح المالية العامة  10 (:مميون أورو)

سيساىم في تحديث إدارة المالية العامة  ،وسيدعم البرنامج إدخال نظام معمومات مالية متكامل في جميع

إدارات و ازرة المالية .كما أنو سيساىم في بناء قدرات برمجة الموازنة لعدة سنوات  ،ويحسن إدارة الموازنة
والشفافية .

 برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة 20( :مميون أورو)

سيستمر االتحاد األوروبي في تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي لمجزائر وقدراتيا المؤسسية في السياسات العامة
الرئيسية ،حتى تتمكن البالد من انتياز الفرص التي تتحيا اتفاقية الشراكة ،أي اتفاقية التعاون والتجارة الحرة مع
االتحاد األوروبي التي دخمت حيز التنفيذ في عام . 2005

-4

العراقيل التي واجهتها المرحمة األخيرة من التعاون(التطورات األخيرة في العالقات األوروبية الجزائرية في إطار

اتفاقية الشراكة)

بناء عمى التقرير الصادر عن مجمس ال  SENATاألوروبي في دروتو االستثنائية( ،)2017-2016الذي

شخص الخالفات الجديدة بين الجزائر و االتحاد األوروبي ،و أرجعيا إلى أسباب سياسية و أخرى اقتصادية، 2

مما أدى إلى تباطؤ في تنفيذ األولويات التي تم االتفاق عمييا في اتفاقية الشراكة :
 -1-4األسباب ( العراقيل) السياسية:

ممارسات سياسية جزائرية تخالف القيم التي يدافع عنيا االتحاد األوروبي ،تتمثل في :

 -1-1-4الجزائر و الربيع العربي  :رغم أن موجة الربيع العربي لم تمس استقرار المجتمع الجزائري  ،نظ ار

لمظروف الحسنة التي كانت تحسد عمييا الجزائر آنذاك  ،خاصة الوضعية المالية المريحة التي ساعدتيا عمى

الخوض في إصالحات اقتصادية ،و رفع حالة الطوارئ التي تم تطبيقيا منذ سنة  .1992رغم كل ما قيل سابقا
عن التعاون و اإلصالحات ،فإن لجنة االتحاد األوروبي أعمنت في تقريرىا عن عدم التطور في تطبيق

-- Commission européenne - Communiqué de presse, UE- Algérie, Bruxelles ,op cit .

1

2 - - SENAT, session extraordinaire de (2016-2017), N°689,rapport au nom de la commission des affaires européennes (1) sur le
volet méditerranéen de la politique de voisinage : le cas de l’Algérie méditerranéen de la politique de voisinage : le cas de l’Algérie ,
par le senateur M. Simon sutour, p.15
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اإلصالحات في الجوانب التالية:

 -عدم إصدار مراسيم لتطبيق ستة قوانين عضوية  ،تبنتيا الجزائر منذ  2012بناء عمى تصريح المجنة

األوروبية في مارس  ، 2014مما أدى إلى التأخر في اإلصالح المؤسساتي و العدالة.

 -تأخر في تعديل الدستور إلى غاية يوم  7فبراير ،2017رغم أن التصريح بالتعديل كان في سنة . 2012

 -2-1-4االستقرار النسبي :ىناك عدة مؤشرات تبرر ذلك ىي:

 اإلبقاء عمى استمرار رئاسة الدولة الجزائرية في مشيد سياسي سادتو االحتجاجات من طرف حركة بركات،
تنادي بعدم تمديد العيدات الرئاسية النتخاب رئيس غير قادر صحيا عمى تدبير شؤون الحكم1؛ ىذا القرار

فرضتو مأساة العشرية السوداء سنوات التسعينات الراسخة في ذاكرة الجزائريين

(  200.000ضحية و  20.000مفقود) ،لكي يتجنب خطر موجة الربيع العربي من جية  ،و من جية أخرى
حماية البالد من شر الجماعات اإلرىابية المتنوعة[ الجماعة السمفية لمدعوى و القتال( )GSPCفي المغرب،

الجماعة اإلسالمية لممقاتمين الميبيين( ،)GICLالجماعة اإلسالمية التونسية( )GITو الجماعة الموريتانية لموعظ

و الجياد( ،] 2)GMPJباإلضافة إلى داعش المنتشرة في دول مجاورة مزقتيا الحروب األىمية و خاصة  .عمى
ىذا األساس فقد أبدت المجنة األوروبية تحفظيا من تطور الديمقراطية في الجزائر  ،ألنو من غير المعقول أن

 40%من القروض المخصصة لبرنامج ( )PINلمفترة ( )2017-2014قد استيمكت في اإلصالح المؤسساتي

 ،مما أثر سمبا عمى استفادت الجزائر من برنامج سبرينغ( )SPRINGالخاص بدعم و تطوير الديمقراطية.3

 استمرار السمطات الجزائرية في شراء السمم االجتماعي  ،معتمدة عمى عائدات المحروقات لدعم المواد

الغذائية األكثر استيالك( السكر  ،الحميب  ،الزيت) التي أستمر العمل بيا بعد أحداث الربيع العربي (.4)2011



االختالل السياسي ( عدم ثبات الحكومات) رافقو انخفاض في مدا خيل البترول ابتداء من سنة ، 2014

باإلضافة إلى النمو الديموغرافي ( ما يقارب مميون مولود سنة ،2015أي ضعف مواليد سنة  2000التي بمغت

 600.000مولود)  ،انتشار الفساد و الرشوة ؛ كميا عوامل تزعزع االستقرار االجتماعي مثمما حدث سنة

. 51988

 -3-1-4االنتخابات التشريعية ( 04ماي  :)2017تم تسجيل السمبيات التالية:


نتائج التشريعيات ليوم  04ماي  2017تبين عدم التكافؤ السياسي بين األحزاب المتنافسة إلجراء

 -1جياللي حدادي " ،األمن الجزائري في إطار إستراتيجيات النفوذ لمقوى الفاعمة بالمتوسط (بعد  11سبتمبر ،")2011مذكرة ماجستير في العموم السياسية(دراسات
متوسطية و مغاربية في التعاون و األمن) ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،سنة ،2015ص.87.

 -2المرجع نفسو  ،ص ص . 72،73.

3

-SENAT, session extraordinaire de (2016-2017), N° 689, op cit , pp .16,17.
-Ibid
5
-Ibid
4
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االنتخابات  ،بحيث صرحت لجنة الخبراء لمراقبة االنتخابات في الجزائر (MEE=mission d’expertise

 )électoraleالمبعوثة من طرف االتحاد األوروبي ببعض التحفظات حول مجريات االنتخابات في الجزائر ىي :

-مراقبة محدودة من طرف المجنة الحرة لمراقبة االنتخابات .

 قمة ممثمي األحزاب السياسية و المترشحين األحرار في الرقابة .-2-4سوء توجيه السياسة االقتصادية نحو التبادل الحر:
أرجع االتحاد األوروبي أسبابيا الرئيسية إلى:1
 -1-2-4نقص في االنفتاح االقتصادي:

اإلصالحات التي قامت بيا الجزائر في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الخوض في تنمية شاممة ببرمجة
المخططات الخماسية (  )2009،2014( ،)2004،2009و تحديث البنى التحتية مع التخمص من المديونية
الخارجية ،و العمل عمى تنويع و تحرير االقتصاد  ،كل ىذا يبقى ناقص في نظر االتحاد األوروبي  ،رغم

انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية لمتبادل الحر سنة  2009الذي لم يحقق أي مفعول ،نظ ار لغياب ديناميكية
اتحاد المغرب العربي( )UMAالذي تأسس سنة  ،1989بسبب خالفات جزائرية مغربية مما عرقل مشاريع

االتحاد من أجل المتوسط  ،منيا عدم إنجاز الطريق المغاربية بغالف مالي يقارب  670مميون أورو لتعزيز
المبادالت مع القارة األوروبية.

 -2-2-4عدم تكافؤ العالقة بين الطرفين( الجزائر و االتحاد األوروبي) :يعود عدم التكافؤ بين الطرفين إلى:
 -طبيعة المبادالت التجارية  ،كون الجزائر دولة ريعية تعتمد عمى عائدات المحروقات ، 2بينما االتحاد

األوروبي قوة اقتصادية و تجارية تصدر منتوجات متطورة الجودة ؛ مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري

الجزائري  ،زاد تفاقما بسبب انخفاض سعر البترول خاصة بعد سنة . 2014

 -التباطؤ في التفكيك الجمركي و تجميد االمتيازات الممنوحة لالتحاد األوروبي( كما حدث سنة ، 2010

ثمانية جوالت من المفاوضات دامت إلى سنة  2012لمتوصل إلى إعادة جدولة التفكيك الجمركي إلى غاية

 ، 3)2020اليدف منو ىو حماية المنتوج المحمى  ،كما أن الجزائر قد غيرت من وجيتيا في التعامل و
اعتمدت عمى شركاء جدد من آسيا( الصين أول شريك أمام فرنسا).

 -استغالل الجزائر لظرف األزمة االقتصادية و المالية العالمية سنة  ،2009و تمسكت بقاعدة  51/49في

الشراكة مع األجانب ،خمق صعوبات لمشركات الصغيرة و المتوسطة لالستثمار في الجزائر.

-Ibid ,pp .21,22.
2
 -مجمة العموم اإلقتصادية ، ،يوسف عمي عبد االسدي،ميثم عبد الحميد روضان"،تحميل أثر المرض اليولندي عمى الطاقة االستيعابية لإلقتصاد العراقي" ،العدد  37المجمد

1

 10ت ،2جامعة البصرة ،العراق ،سنة  ، 2014ص ،ص.39،40.
3

 -ب.حكيم  ،خسائر الجزائر من التفكيك الجمركي مع اإلتحاد األوروبي  ،عمى الموقع  ،http:// www.elkhabar.com :تاريخ الفحص  :يوم 2017/10/10
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 -القوانين الصادرة عن السمطات الجزائرية تؤكد عن عزميا في التراجع عن تطبيق اتفاقية الشراكة  ،و يبدو

ذلك من خالل :

 -قانون المالية لسنة  2014فرض قيود عمى حركة بعض المنتجات مع تغيير في نظام االستثمار األجنبي،

خدمة لصالح المنتجات و الخدمات الوطنية.

 -قانون المالية لسنة  2016جاء بقيود كمية و فرض تراخيص االستيراد( السيارات ،اإلسمنت ،الخرصنات

المستديرة)؛ ثم تم الشروع في تخفيض عدد الرخص الممنوحة الستراد السيارات تدريجيا  ،فمن  245ألف

رخصة ممنوحة سنة  2012انخفض إلى 57ألف سنة 2016؛ بررت الجزائر ذلك عمى أنيا تدابير اقتصادية و
أمنية لعقمنة المبادالت التجارية مع االتحاد األوروبي  ،يفرضيا الوضع الحالي لمجزائر.1

 -أما أحكام قانون المالية لسنة  ، 2017فقد زادت من توسيع قائمة السمع المحظورة من الدخول إلى السوق

الجزائرية حماية ليا من المنتوج الخارجي ،و انخفضت فاتورة اإلستراد إلى حدود  35مميار دوالر ،ثم لجأت

الحكومة الجزائرية إلى اعتماد أنظمة رخص اإلستراد و التصدير لممنتجات و البضائع و الحصص التعريفية في

إطار اتفاق الشراكة مع ال  ،UEالمنصوص عميو في المرسوم التنفيذي رقم 306/15المؤرخ في  06ديسمبر
2015؛ و طبقا لممادة  09منو  ،فقد أصدرت الجيات الجزائرية المعنية اإلعالنات التالية : 2

 -اإلعالن رقم  ، 2017/01يتضمن فتح حصص كمية الستراد المنتجات و البضائع بواسطة رخص االستيراد

لسنة  2017بتاريخ  31مارس . 2017

-اإلعالن رقم ، 2017/02يتضمن فتح حصص تعريفية لسنة 2017في إطار أتفاق الشراكة مع االتحاد

األوروبي بتاريخ  03أفريل . 2017

 -اإلعالن رقم  2017/03يتضمن فتح حصص كمية الستراد المنتجات و البضائع بواسطة رخص االستيراد

لسنة  2017بتاريخ  30ماي .2017

و بعد االنتخابات التشريعية في ماي  ، 2017و تنصيب الحكومة الجديدة  ،فقد واصل رئيس الحكومة
الجزائرية عبد المجيد تبون سمسمة من اإلعالنات تتضمن قوائم جديدة من المنتجات األوروبية التي يمنع دخوليا

إلى السوق الجزائرية .

لقد اتخذت الجزائر من رخص االستيراد وسيمة لمراقبة تجارتيا الخارجية  ،بإلغاء فواتير السمع التي ليا ثقل

عمى ميزانية الدولة  ،مع منع استراد السمع غير األساسية و تشجيع اإلنتاج المحمي ،خاصة في مجال

-SENAT, session extraordinaire de (2016-2017), N° 689, op cit, p.24.
2
 -و ازرة التجارة الجزائرية  ،إعالنات و بالغات عمى الموقع  ، http://www.commerce.gov.dz:تاريخ الفحص يوم 2012/10/10
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الصناعات الغذائية و التحويمية.

و عمى إثر ىذا فقد ندد االتحاد األوروبي بعدم توافق السياسة الجبائية الجزائرية 1باستعمال رخص االستيراد

مع االلتزامات التي يفرضيا إتفاق الشراكة بين الطرفين ،بل شكمت حواجز أمام السمع األوروبية ،ىذه المعالجة
الظرفية كانت تيدف أساسا إلى :
 تخفيض حجم الواردات من السمع األوروبية. تشجيع اإلنتاج الصناعي المحمي الجزائري(قانون المالية لسنة .)2015 منح القروض االستيالكية القتناء المنتجات المحمية.ىذه اإلجراءات خفضت من تدفق السمع األوروبية إلى السوق الجزائرية بقيمة  3.75مميار أورو ،و بررت

الجزائر المجوء إلى مثل ىذه اإلجراءات إلى ما يمي :

 -عدم التطور في المفاوضات  ،مع عدم مساعدة الجزائر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما وعد بو

االتحاد األوروبي

 -الظروف الصعبة التي يمر بيا االقتصاد الجزائري بسبب تياوي أسعار البترول ،وانخفاض الميزانية العامة

لمجزائر من العممة الصعبة  ،مع العجز المسجل في الميزان التجاري  ،وعمال بالمادة  11الفقرة ( )1التي تسمح

لمجزائر اتخاذ مثل ىذه التدابير االستثنائية. 2

كما أشار مجمس ال  SENATفي تقريره إلى تباطؤ في سيرورة االستثمارات في الجزائر بسبب

البيروقراطية في الحصول عمى تراخيص االستيراد  ،باإلضافة إلى التعريفات غير الجمركية أدى إلى توقف
االستثمارات األجنبية ( ، )IDEناىيك عن انخفاض قيمة الدينار من 1أورو=120دينار إلى سعر 1أورو=193
دينار  ،كما ذكر التقرير سوء مناخ األعمال في الج ازئر الصادر عن البنك العالمي في تقريرىا

المسمى( . )DOING businessبيذا فقد عبر االتحاد األوروبي عن غموض الوجية المستقبمية لمجزائر ،3و

نظاميا االقتصادي فاشل عمى جميع األصعدة مما يبعث عمى عدم الثقة  ،خصوصا ما أكدتو وسائل اإلعالم

حول انتشار الفساد و تيريب رؤوس األموال و ىجرة األدمغة و التيرب الضريبي و عجز قدرة اإلدارة عمى

التسيير  ،باإلضافة إلى عدم مطابقة السمع الجزائرية لممعايير األوروبية ،مما صعب من إمكانية االنضمام إلى

المنظمة العالمية لمتجارة.4

- licences d’importation : L’ UE critique Alger. Sur le site : www.algeria-watch.de/fr, consulté le 30/09/2017
 -2المادة  11الفقرة ( ، )1من اتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية  ،المرسوم التنفيذي رقم 159/05المؤرخ في 27أفريل  ،2005مرجع سابق.

1

- SENAT, session extraordinaire de (2016-2017), N° 689, op cit , p.24.
- Bob Khaled , accord d’association (AA) entre l’Algérie et l’union européenne , sur le site :
http://www.dziri-dz.com/?p=4784, consulté le 09 /11/ 2017

3
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 -3-2-4ريع المحروقات (البترول خاصة) عقبة مانعة النفتاح اإلقتصاد الجزائري:

كل اإلحصائيات الصادرة عن الجيات االقتصادية و التجارية المختصة أشارت باألرقام و النسب الدقيقة بأن
صادرات الجزائر أساسا ىي المحروقات  ،و أثبتت الجزائر ذلك في مفاوضاتيا مع االتحاد األوروبي بتمسكيا

بخصوصية الجزائر في ىذا المجال ؛ أكثر من 96%صادرات الجزائر بترول ؛ مصادر تمويل الخزينة الجزائرية
و النفقات العمومية ىي عائدات المحروقات.

أزيد من  100مميار دوالر مستغمة من طرف سونا ط ارك لمبحث و التنقيب عن البترول لرصد احتياط أكثر من
ىذه المادة الحيوية ،سموك البحث عن الريع( )Rent- seekingبعيدا عن األنشطة اإلنتاجية التي تدعم النمو

االقتصادي ، 1دليل عمى مدى تركيز اقتصاد الجزائر عمى ىذه المادة غير المتجددة  .لم تولي الجزائر نفس
االىتمام لالستثمار في رأس المال البشري(الصحة  ،التعميم ،التكوين  ،اليد العاممة) ،مع ارتفاع معدل البطالة
من  %10.5سنة  2016إلى أكثر من  12%سنة ، 2017االعتماد عمى الريع البترولي أعاق التطور

الصناعي في الجزائر.

انخفاض أسعار البترول ابتداء من منتصف سنة  2014أدى إلى اختالل في االقتصاد بكاممو و نفاد صندوق
ضبط اإلرادات 2الذي تم إنشاؤه في  ،2000ألنو كان يتم تمويمو من فائض عائدات البترول ، 3كما أنخفض

احتياط الصرف من العممة الصعبة من 194مميار دوالر سنة  2014إلى  114مميار دوالر سنة .2016

لتعويض ىذا النقص في مدا خيل البترول و إصالح الميزانية من العجز في المداخيل ،لجأت في الميزانية

المالية لسنتي  2016إلى تخفيض نسبة النفقات( بالخصوص مشاريع االستثمار الكبرى) بنسبة  ،9%الرفع من

نسبة الضرائب( ، )4%البنزين و الكيرباء ؛ في سنة  2017رفعت نسبة الرسم عمى القيمة المضافة من 7%

إلى  9%و من  17%إلى  ، 19%عدم تطوير القطاع الخاص و إىمال القطاع السياحي رغم توفر مقومات
السياحة معروفة و مصنفة في التراث العالمي لمبشرية.

 -5أي إطار مناسب يحقق مستقبل لشراكة عادلة بين الجزائر و االتحاد األوروبي:

من خالل ىذه الدراسة التي حددت عيوب اتفاقية الشراكة األوروبية الجزائرية و شخصت أسباب الخالفات  ،و

خصوصا باعتماد عمى ما جاء في مجمس السينا( )SENATفي دورتو االستثنائية  ،2017-2016يمكن أن

نتوقع مآل االتفاقية في المستقبل  ،وعميو فإن تحسن إطار الشراكة بين الطرفين يتوقف عمى العوامل التالية :
 -1-5إزاحة مشاكل سدت الطريق إلى الشراكة الحقيقية :

يتوقف تحسن مستقبل الشراكة األوروبية الجزائرية عمى حل ثالثة إشكاليات ىي :

أوال  :ىل يمكن تسيير االتفاقية و تنفيذ بنودىا دون تمكين الجزائر من االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة
1

 -جياللي حدادي ،مرجع سابق،ص .91.

 -2قانون رقم  02/2000المؤرخ في جوان  ، 2000الجريدة الرسمية عدد  ، 37تاريخ  19جوان  2000المتضمنة قانون المالية التكميمي .
 -3سعد هللا داود  ،األزمات النفطية و السياسات المالية في الجسائر( دراسة على ضوء األزمة المالية العالمية) ،دار هومة،الجسائر ،سنة ،2013ص194 .
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(.)OMC

ثانيا  :كيف يمكن إدارة اتفاقية الشراكة عمى أحسن وجو  ،دون التزام حقيقي من طرف الجزائر في الخوض
بإصالحات معمقة تجعل من الجزائر مؤسسات منتجة .

ثالثا  :كيف يمكن االلتزام بتنفيذ اتفاقية الشراكة في أزمات متتالية و متنوعة داخمية خاصة بكل طرف شريك
و خارجية ناتجة عن المجتمع الدولي برمتو .
 -2-5انعدام الرغبة و فقدان الثقة بين الطرفين:

يكمن انعدام الرغبة من الجانب األوروبي كونو قميل المبادرة لالستثمار خارج قطاع المحروقات ،و لم يعمل

عمى ترقية االستثمار األوروبي المباشر في الجزائر كما تعيد بو  ،1في حين تعتبره الجزائر ىدف أسمى في

االتفاقية 2؛ كما أن االتحاد األوروبي لم يقدم تسييالت لمجزائر تمكنيا من االنضمام إلى منظمة التجارة
العالمية كما وعد في االتفاقية .

و أما فقدان الثقة يكمن في عدم ضمان استقرار الوضع السياسي في الجزائر مستقبال  ،بناء عمى مؤشرات

أعتمد عمييا االتحاد األوروبي في تقييم اتفاقية الشراكة مع الجزائر تتمثل في عدم عزم الحكومات الجزائرية

المتتالية برغبة صريحة في تصور مشروع اقتصادي واضح المعالم ،3ضعف في االئتمان بسبب انتشار الفضائح

المالية في مقدمتيا فضيحة سونا ط ارك و شراء السمم االجتماعي لتغطية غموض في الوجية المستقبمية لمجزائر.

الخاتمة:
لقد لجأت الجزائر إلى إجراءات ىادفة( العمل برخص االستيراد لتخفيض نسبة الواردات األوروبية ،تشجيع

اإلنتاج الصناعي المحمي بمنح القروض االستيالكية) ،مستندة عمى بنود اتفاقية الشراكة التي تخول ليا ذلك في
الظروف الصعبة  ،حتى تحافظ عمى ما أنجزتو من إصالحات خالل األلفية الجديدة ،فعدم اتخاذ مثل ىذه

اإلجراءات ىو العودة إلى نقطة الصفر؛ و نالحظ أنو ميما يكن نوع االتفاقية سواء تعاون أو شراكة فيي تعتمد

عمى محرك واحد و ىو المال  ،و غاب التضامن الذي يضمن السمم و األمن في المجتمعات الدولية ،و العيش

سويا في كنف العالم القرية.

إن ارتفاع احتياط الصرف من العممة الصعبة في الخزينة الجزائرية (تجاوز  200مميار دوالر) بسبب تزايد
أسعار البترول ،جعل المطارات الجزائرية تضيق بتوافد الدبموماسيين ( بما فييا رؤساء المؤسسات المالية الدولية)
و رجال األعمال من كل أصقاع العالم  ،الذين جعموا من المدن الجزائرية ورشات لمشاريع ضخمة بمبالغ

باىظة ،و غصت الموانئ الجزائرية بالحاويات التي نخرت الخزينة ،و عندما تدنت أثمان البترول في سوق

البورصة العالمية مطمع  2014فمم يبقى إال األصدقاء ذوي المصمحة الدائمة؛ عمى ىذا األساس الجزائر من
1

 المادة  49الفقرة ىـ  ،المادة  54من اتفاقية الشراكة الجزائرية األوروبية  ،المرسوم التنفيذي رقم 159/05المؤرخ في 27أفريل  ،2005مرجع سابق .- déclaration de l’algérie relative à l’article 09 de l’accord , J O de la république algérienne n°: 31 du 30 avril 2005, P . 182 .
3
- Bob Khaled , accord d’association (AA) entre l’Algérie et l’union européenne, op cit .
2
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حقيا أن تتصرف لتحافظ عمى كل مكتسباتيا و الحجج التي جاء بيا االتحاد األوروبي واىية ألن:

 -لجوء الجزائر لمعمل بنظام الرخص لمتقميل من عجز الميزان التجاري حتى تتفادى اإلستدانة من المؤسسات

الدولية  ،و تحافظ الدفاع عمى مبادئيا في خيارات المجتمع الدولي .

– إن الحفاظ عمى السمم و األمن االجتماعي بات من أولويات الجزائر بعد خروجيا من عشرية سوداء كمفتيا
الغالي و النفيس ،ىذا جواب وجيو لسبب رضا أغمبية الجزائريين باستم اررية رئاسة البالد من طرف الرئيس عبد

العزيز بوتفميقة ،رغم ظروفو الصحية السيئة في العيدة األخيرة  ،و من رؤى أخرى فإن ثبات نظام الحكم يقمل

من مخاطر االستثمار و يبعث عمى االطمئنان  ،بالنظر إلى الضمانات المالية و التشريعية التي واكبت
مستجدات الشراكة .

– أولوية االستثمار في قطاع الطاقة من طرف دول االتحاد األوروبي جعل من الجزائر بمد ريعي  ،بعد

عزوف ىذه الدول عمى االستثمار خارج المحروقات رغم أنيا التزمت بذلك في بنود اتفاقية الشراكة.

بناء عمى تحميل النتائج التي توصمنا إلييا ،فإن تعميق عالقات الشراكة بين الطرفين الجزائري و األوروبي و

تحسينيا ال يتحقق إال بإصالح العقبات التالية :

أ -االلتزام و العمل ببنود اتفاقية الشراكة ما لم يشكل تطبيقيا ضر ار بأي طرف  ،طبقا لما جاء في المادة 03
الفقرة [ب] من االتفاقية" السماح لكل طرف بأن يأخذ بعين االعتبار موقف و مصالح الطرف األخر" ؛ مع

ضمان تنمية العالقات االقتصادية و االجتماعية المتوازنة بين الطرفين حسب نص المادة األولى الفقرة [ ]2من
نفس االتفاقية .

ب -العمل عمى تسييل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة حتى نتفادى المزيد من تأخير إنشاء منطقة
التبادل الحر.

ج -تشجيع تدفق االستثمار األجنبي األوروبي المباشر إلى الجزائر لالستثمار في قطاعات خارج المحروقات ،

لتمكين الجزائر التخمص من التبعية لممحروقات.

د -الكف عن احتكار التكنولوجيا من طرف دول االتحاد األوروبي ،و المساىمة في تنمية االقتصاد الجزائري

بتشجيع التعاون العممي و التقني و التكنولوجي حسب نص المادة  51من اتفاقية الشراكة الفقرات[ أ ،ب،ج ،د].

ه -وضع العالقات االقتصادية و البشرية و السياسية في صمب اىتمامات الطرفين بعد أكثر من  15سنة من
التركيز عمى الجانب التجاري فقط .

و -عدم التدخل في تسيير الشؤون الداخمية لمبالد تحت ستار نشر الديمقراطية  ،لتجنب األزمات السياسية التي
تعرقل تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

المراجع المعتمدة بالمغة العربية

الكتب
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. دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية:تحول الحركة اإلسالمية المغربية

 دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية:تحول الحركة اإلسالمية المغربية
The transformation of Moroccan Islamism: a study in the experience of the
Justice and
Development Party.
الباحث نورالدين بوصاك
،كلٌة العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة
جامعة محمد الخامس بالرباط
noureddinearef@gmail.com
:الملخص
، لػـ يكػف انترػاال سمسػال سػيال،ػي، الذي انطمؽ في التسعينات مػف الرػرف الما،إف االندماج السياسي لفصيؿ الحركة اإلسالمية المغربية
ػػات ط يمػػة بعػػدد مػػف، سػ ام مػػف انػػب إسػػالميي الت حيػػد اإلصػػالح ن مػػف طػػرؼ النظػػاـه فرػػد قػػكؿ ىػػذا االنترػػاؿ مسمسػػال تميػػز بمفا
 ػـ،اف إسالميي الحركة في إطار حػزب اػا ـ تم ػؿ فػي الحركػة القػعبية الديمرراطيػة الدسػت رية، ليت ج بعممية احت،التنازالت مف الطرفيف

ليت اصؿ المسار إلى إنقام حزب العدالة التنميةه

 تػدف إلػى رصػد نىػـ مظػاىر التحػ اللتي سػيعرفيا الفصػيؿ اإلسػالمي ىػ،إف عممية االنتراؿ مف الحركة اإلسالمية إلى الفاعػؿ السياسػي

ػػة سياسػػية تعمػػؿ مػػف داعػػؿ، إلػػى معار،ػػة مػػف عػػارج الميسسػػات، ترػ ـ بالمعار،ي مػػر مػػف حركػػة ا تماعيػػة احت ا يػػة ذات صػػبغة دينيػػة
 فبرايره02  ـ إلى حزب ير د األغمبية الحك مية المغربية كنتي ة لمحراؾ العربي الذي سدتو في المغرب حركة،الميسسات

فاعتمػػادا عمػػى مػػا تر لػػو نطر حػػة مػػا بعػػد اإلسػػالم ية نتسػػامؿ مسػػار الفاعػػؿ اإلسػػالمي فػػي تفاعػػؿ م ػ متغي ػرات السػػياؽ الس سي سياسػػي
ت ا زه لمقر عو األصمي الرا ـ عمى األسممة مف عالؿ السمطة تدبيره إلطاره اإليدي ل ي في م ا ية تحديات العمؿ السياسيه

 اإليدي ل يةه، حزب العدالة التنمية، الت حيد اإلصالح، ما بعد اإلسالم ية، الحركة اإلسالمية:كممات مفاتيح

Abstract:

political integration process of a Moroccan Islamist faction which started since the 90s of the last century was not a
thoughtless and easy integration, neither from the Islamists of the )ALISLAH WA TAWHID( norfrom the authority. This has
required, in fact, negotiations and concessions from both parts before the MUR Islamistmilitants join the already existing
party of the constitutional democratic popular movement(MPDC), and end up creating the Justice and Development Party
)PJD(.
This article intends to investigate the case of theIslamist party and thechanges it will undergo during its phase change from a
protest, religious and revolutionary movement, whose objective was the Islamization of society based on the political
power, to an official political party integrating the institutional and parliamentary political arena; first as an opposition party
and then as the first political power in the House of Representatives.
This integration crowned by the party’s victory in the November 25, 2011 elections and the confirmation of his victory in
the legislatives of October 7, 2016 will not question the thesis of the post Islamism. This thesis certainly always verifiable in
the Moroccan socio-political context, in the sense that the Islamist actor is expected to manage his ideological reference visà-vis the challenges of the parliamentary work of political coalitions and the management of public affairs.
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تحول الحركة اإلسالمية المغربية :دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية.

نورالدين بوصاك

مقدمة:
قػكمت نحػػداث الحػراؾ العربػػي سػػيااا مناسػبا النترػػاؿ الحركػة اإلسػػالمية المغربيػػة ،عبػر نمػ ذج حػػزب

العدالة التنمية ،مف مست ى الحركة اال تماعية إلى الفاعؿ السياسػي القػريؾ فػي تػدبير السػمطة السياسػية
فػػؽ الر اعػػد المتعػػارؼ عمييػػا ،سػػيما نف الفصػيؿ الػذي لػػا الحرػػؿ السياسػػي الرسػػمي ،اسػػتطاع نف يتػػر ـ

الرػػدرة عمػػى التعب ػػة القػػعبية ،التػػي راكميػػا عػػالؿ فتػرة اقػػتغالو كحركػػة ا تماعيػػة احت ا يػػة ،عمػػى مسػػت ى
صناديؽ االاتراعه

فبعد نف كاف البعض مف ىذه الحركات اد تأسست عمى رفض النظاـ السياسػي الػديمرراطي الغربػي،

بمػا فػي ذلػؾ االنتعابػات البرلمانػات ،اعتبرتيػا ممارسػة كػافرة ،نف ني تقػري ماعػدا التقػري اإلليػي كفػػر

ألنػػو ي عػػؿ سػػيادة اإلنسػػاف فػ ؽ سػػيادة اه ،يػػر ف فرػػا لرػرامتيـ لنسػػالـ نف ىػػذه الممارسػػة غيػػر مرب لػػةه
فحتى ىذه ال ماعات ،نصبحت اآلف نامية منفردة بيف اإلسالمييف ،ا،طرت إلى إعادة التفكير في رفػض
العمؿ السياسي بداف ديني ،عاصة نف تكمفة ذلؾ ى استبعادىا مف عممية ت زي م ارد الد لةه

1

لكػػف المالحػػظ نف تػػدبير الحركػػة لم اعيػػا ال ديػػد لػػـ يكػػف بػػاألمر السػػيؿ ،فػػرغـ حصػ ؿ الحػػزب عمػػى

نغمبيػػة مراعػػد م مػػس الن ػ اب فػػي االنتعابػػات التق ػريعية ؿ  02ن ػ نبر  ،0222كػػأ لى انتعابػػات فػػي عيػػد
الدست ر ال ديد ،فرد ا و تحدي الحفػاظ عمػى ا تالفػو الحكػ مي األ ؿ ،بعػد نف تعمػت عنػو ناػرب األحػزاب

منو إيدي ل يا2ه كما

ػد نفسػو نمػاـ تحػدي الن ػاح فػي رقػي محاربػة الفسػاد الريػ  ،المػذاف يقػكالف نىػـ

مطال ػػب الق ػػارع ف ػػي إط ػػار حرك ػػة  02فب اري ػػر ،لينتر ػػؿ إل ػػى عط ػػاب بالغ ػػي لمتعبي ػػر ع ػػف ص ػػع بات الري ػػاـ
باإلصػػالحات التػػي نػػادى بيػػا القػػارع ،متعػػذا بػػذلؾ مبػػررات عطابيػػة م ػف ابيػػؿ لالد لػػة العميرػػة العفاريػػت
التماسيح التحكـله م ذلؾ ،فإف الحزب ،بعد ت ربة حك مة  ،0222/0222سين ح فػي تأكيػد فعاليتػو

التنظيمية ،ندا و االنتعابي عالؿ االنتعابات التقريعية ألكت بر 0222ه

إف نىمية دراسة فصيؿ الحركة اإلسالمية المغربية تتم ؿ في اعتبار تحرؽ بعض المر الت األساسية

ألطر حػػة مػػا بعػػد اإلسػػالـ السياسػػي ن مػػا بعػػد اإلسػػالم ية ،اعتبػػا ار لمتفسػػيرات التػػي سػػاايا منظػػر ىػػذه
األطر حػػة ح ػ ؿ تح ػ ؿ السػػياؽ الػػذي تتط ػ ر فيػػو الحركػػة اإلسػػالمية ،نتػػا ا ذلػػؾ عمييػػا ،عص صػػا بعػػد
انتراليػػا إلػػى مسػػت ى السػػمطة ،حيػػث ركػػزت ىػػذه الد ارسػػات عم ػى حػػاالت معينػػة ،كالحالػػة اإليرانيػػة التركيػػة
نساسػا ،يػداف عػػف ىػذه األطر حػػة بدر ػة ن لػى كػػؿ مػف :عاصػػؼ بيػات  ،Assef Bayatن ليفييػػو ر ا
Olivier Roy

2

يؿ كيبؿ Gilles Kepelه

1 Graham E. Fuller , THE FUTURE OF POLITICAL ISLAM, Palgrave Macmillan2004 page 135

انسحاب حزب االستقالل من الحكومة التً ترأسها حزب العدالة والتنمٌة بعد انتخاب حمٌد شباط أمٌنا عاما للحزب ،ورفع الحزب لمذكرة إلى الملك ٌنتقد فٌها
تدبٌر حزب العدالة والتنمٌة لألغلبٌة الحكومٌة.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00افريل /نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

152

تحول الحركة اإلسالمية المغربية :دراسة في تجربة حزب العدالة والتنمية.

نورالدين بوصاك

يحيػػؿ مفي ػ ـ مػػا بعػػد اإلسػػالـ السياسػػي  poste islamismeلػػدى عاصػػؼ بيػػات 1إلػػى تط ػ ر
اإلسػػالـ السياسػػي فػػي الحالػػة اإليرانيػػة

،2

تغي ػرات مػػا بعػػد ال ػ رة اإلسػػالميةه يػػدؿ عمػػى لالتح ػ ؿ فػػي تيػػار

«اإلسالـ السياسي» ككؿ (في األفكار الت يات الممارسات) مف الداعؿ العارجهل3ه إذ بالنسػبة لمباحػث
اإلي ارن ػػي ،فحال ػػة م ػػا بع ػػد الحرك ػػة اإلس ػػالمية ال تم ػػؿ حال ػػة معاديػ ػة لنس ػػالـ ،ن غي ػػر إس ػػالمية ،ال حت ػػى

عممانيػػةه مانمػػا تم ػػؿ مسػػعى لػػدما التػػديف بػػالحر ؽ ،اإليمػػاف بالحريػػة ،اإلسػػالـ بػػالتحررهني نننػػا سػػنك ف
نماـ حركة في حالة ديدة تأعذ بعيف االعتبار تح ؿ الم تم لتغير مقر عيا األصمي الذي اامت عميو.
إنيا تقكؿ محا لة لرمب مبادئ «اإلسالـ السياسي» األساسية رنسا عمى عرب ،ذلؾ عبػر التركيػز

عمى الحر ؽ بدال مف ال ا بات ،التعددية بدال مف السمطة الفردية ،التاريعيػة بػدال مػف النصػ ص ال ابتػة،
المستربؿ بدال مف الما،يه بالتالي ،فيي تريد عرد م از ة لنسالـ م حؽ الفرد فػي االعتيػار الحريػة،
م الديمرراطية الحدا ة ه

4

نعتبر تص ر ما بعد اإلسالم ية عند بيات ينطمؽ مف تأ ير الم تم عمى السمطة الحاكمػة مم مػة

فػػي ايػػادة ال ػ رة اإلسػػالمية ،ني تح ػ ؿ مػػف داعػػؿ الد لػػة الدينيػػة النات ػػة عػػف ال ػ رة اإليرانيػػة ،إنيػػا عمميػػة

م ار عة قاممة لمنطمرات ال رة الدينية نم ذج الد لة الذي نتا عنياه

5

اػػد سػػبؽ لمتنبػػي بػػالمفي ـ الباحػػث الفرنسػػي ن ليفييػػو ر ا ،6الػػذي اعتبػػر نف اإلسػػالـ السياسػػي اػػد

فقػػؿ 7فػػي تحريػػؽ مقػػر عو األص ػػمي المتم ػػؿ فػػي نسػػممة الم تم ػ منننن نننالل ا سنننتيالل عمننن السنننمطة
السياسيةه ليتبنى بد ره مفي ـ ما بعد اإلسالـ السياسػي8ل ،إف مػا بعػد اإلسػالم ية يسػبريا عنػد ن ليفييػو ر ا
فق ػػؿ المق ػػر ع األص ػػمي لمحرك ػػة اإلس ػػالمية الن ػػا ـ ع ػػف تحػ ػ الت س ػػتيـ األس ػػاس اإلي ػػدي ل ي ،بحي ػػث نف

المقر ع األساسي الذي اامت عميو الحركة لـ يعد اابال لمتحرؽه

ابػؿ حصػػر عناصػر نطر حػػة ن ليفييػو ر ا حػ ؿ التحػ ؿ إلػى مػػا بعػد اإلسػػالم ية البػد مػػف العػ دة

إلػػى فكػرة فقػػؿ الحركػػة اإلسػػالمية كأطر حػػة نصػػمية ،فبالنسػػبة لمكاتػػب ،فالفقػػؿ لػػيس فقػػال سياسػػيا ن فقػػال
1

آصف بٌات مفكر إٌرانً بارز من موالٌد عام  .3591حصل على الدكتوراه فً علم اإلجتماع من جامعة كنت البرٌطانٌة فً عام  .3591وهو حالٌا أستاذ علم
االجتماع ودراسات الشرق األوسط ،فً جامعة إللٌنوي -أوربانا شامبٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .وعمل سابقا كأستاذ لعلم االجتماع ودراسات الشرق األوسط
فً الجامعة األمٌركٌة فً القاهرة لمدة  31عاما ،قبل أن ٌنضم إلى جامعة لٌدن ( )3030-3001لٌشغل منصب المدٌر األكادٌمً لـ «المعهد الدولً لدراسة اإلسالم
فً العالم المعاصر-هولندا» وكأستاذ لكرسً المجتمع والثقافة فً الشرق األوسط الحدٌث .وقد عمل بٌات أستاذا زائرا فً جامعة كالٌفورنٌا-بٌركلً ،وجامعة
كولومبٌا ،وج امعة نٌوٌورك ،وجامعة أكسفورد ،وعمل فً هٌئات تحرٌر عدة مجالت هامة مثل المجلة الدولٌة لدراسات الشرق االوسط ومجلة التطوٌر والتغٌٌر،
ومجلة مٌدل إٌست كرٌتٌك.
2
AsefBayat, « the coming of a Post-Islamist Society : Critical Middle East Studies, No 9, 1996 : 43,52.
3AssefBayat; wath is post-Islamism, ISIM, Review 16, automne 2005.
4
AssefBayat; op cit,
5
AsefBayat,opcit
6
ً
أستاذا بالمعهد الجامعً بمدٌنة فلورنس حٌث ٌدٌر البرنامج المتوسطً بمركز روبٌر شومان .ومنذ عاام
أولٌفٌٌه روا باحث فرنسً من موالٌد ٌ .3515عمل حال ًًٌّا
ٌ ،3599عمل مدٌرً ا للبحث بالمركز الوطنً للبحث العلمً ) (CNRSومدٌرً ا للدراسات بمدرسة الدراساات العلٌاا للعلاوم االجتماعٌاة( ) (EHESSباارٌس) .وفاً عاام
 ،3005 – 3009دُعً أستاذ زائر إلى جامعة بركلً .كما أوفد أولٌفٌٌه روا كرئٌس بعثاة تابعاة لمنةماة األمان والتعااون فاً أوروباا لطاجاكساتان ()3551-3551
وعمل مستشارً ا لمكتب منسق األمم المتحدة ألفغانستان ( .)3599وتناولت أبحاثه على التوالً أفغانستان وإٌران والشرق األوسط واإلسالم السٌاسً والمسلمون فً
الغرب ،وتضمنت آخرها مقاربة مقارنة ألشكال التدٌن الجدٌدة .حاصل على األستاذٌة فً الفلسفة ،وعلاى شاهادة مان المعهاد الاوطنً للغاات والحضاارات الشارقٌة
 (Inalco).كمااا إنااه حاصاال علااى دكتااوراه فااً العلااوم السٌاسااٌة ماان معهااد الدراسااات السٌاسااٌة ) (IEPببااارٌس .مفلااف أعمااال عاادة ماان بٌنهااا "L’Echec de
l’Islampolitique" :فشل اإلسالم السٌاسً "L’Islam mondialisé" ،3553اإلسالم المعولم) ("La Sainte Ignorance" ،3003الجهل المقدس) (.)3009
7 Olivier Roy, L’échec de l’Islam Politique, Paris, seuil, 3553
8 Olivier ROY Le Post-islamisme, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (85-86) p. 9-10
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انتعابيا بردر ما ى فقؿ إيػدي ل ي ،فقػؿ فػي تحريػؽ المقػر ع األصػمي ،عمػى غػرار فقػؿ اإليػدي ل يات
التردمية الر ميػةه فالفعػؿ السياسػي اإلسػالمي بعيػد عػف نف يصػؿ إلػى تنزيػؿ الد لػة اإلسػالمية ن الم تمػ
اإلسػالمي ،كيػػدؼ ر يسػػي ل

دىػػا ،حيػػث تظيػػر حػػد د تسػػييس الػػديف ،ألف كػػؿ فعػػؿ سياسػػي يم ػػؿ إنتا ػػا

آليػا لم ػاؿ ال كػػي ن عػ دة لالنرسػامات الترميديػػةه لتأكيػد طرحػػو حػ ؿ مفيػ ـ الفقػػؿ يرػ ؿ ن ليفييػػو ر ا نف

الحرك ػػة س ػػتر ف ػػي مػ ػ زؽ،

1

يعتب ػػر نني ػػا تت ػػو نحػ ػ التحػ ػ ؿ إل ػػى س ػػمفية دي ػػدة ،م ػػف ع ػػالؿ ذل ػػؾ ،يب ػػرز

التناا،ػػات ،الم ػ زؽ التػػي سػػتر فييػػا ،تنترػػؿ بنػػام عمييػػا إلػػى مػػا بعػػد إسػػالم ية ،ى ػ انترػػاؿ نػػاتا عػػف
دىا في سياؽ سياسي ،ا تماعي متح ؿه

إف مػ ػػا بع ػ ػد اإلسػ ػػالم ية تر ػ ػ ـ عمػ ػػى مسػ ػػت يات مػ ػػف التح ػ ػ ؿ ،إف عمػ ػػى مسػ ػػت ى السػ ػػياؽ السياسػ ػػي

اال تماعي ن عمى مست ى الفاعؿ اإلسالمي نفسو ،يتعمؽ األمر ب:

أو  :تح ؿ عمى مست ى الم تمػ يتسػـ بتفػرد الػديني ،2بالقػكؿ الػذي تصػبح معػو الممارسػات الدينيػة فرديػة
متن عة ،ني ع دة الديني داعؿ اال تماعي ،ى نمر ناتا باألساس عف فرداف الحتمية الدينية بالم تم ه

إف لما نقيده اآلف مف نقكاؿ معتمفة يتعمؽ بمحا الت ىادفة لبنام اإلسالـ ،باعتباره لم رد ديانػةل ميسسػة

عمى اإليماف الفردي حرية االعتيار في االلتحاؽ ن عدـ االلتحاؽ بال ماعةل 3ه

ثانيا :قكؿ األسممة ال ديدة ن ما بعد اإلسالم ية كسػم ؾ ينفمػت مػف نقػكاؿ المراابػة الػتحكـ ،التػي يمكػف
نف تمارسيا السمطة س ام كفعؿ الد لة ن اإلسالمييف ،سييدي إلى ن ع مف استراللية الديني عف السياسيه

ثالثا :فقؿ ال ص ؿ إلى األمة المتعيمة :األمة اإلسالمية التي ي معيا ىدؼ الع دة لنظاـ العالفة ،انتراؿ
الحركة اإلسالمية إلى مرحمة التأميـ تطابريا م ف،ام طني ،في حيف سيسمح تط ر سػا ؿ االتصػاؿ،
بال ػػذات االنترنيػػػت ،بانتر ػػاؿ ىػػػذا الحمػ ػػـ إلػ ػػى الم ػ ػػاؿ االفت ار،ػػػي ،عص صػػػا نف اسػ ػػتراتي يات األنظمػػػة

السمط ية تت و نح السماح بعممية إعادة األسممة ،ما دامت غير متبناة مف ابؿ نحزاب إسالميةه

4

رابعا :األحزاب اإلسالمية ستتح ؿ إلى م رد نحزاب سياسية بػد ف طػاب لدعػ يلConfrériqueل  ،عكػس
النم ذج األ لي لنع اف المسمميف ،ستما المعبة السياسية ،تتح ؿ إلى نحزاب طنية إسالم ػيةلIslamo-
 nationalismل ،مت ػػا زة فػػي ذلػػؾ مقػػر ع األمػػة اإلسػػالميةه نمػػا الطػػاب الػػدع ي ،فسػػيتـ تبنيػػو مػػف ابػػؿ

تنظيمػػات مػػف ابيػػؿ الز ايػػا

»  5، « confrériesالتػػي سػػتع د إلػػى السػػاحة د ف نف تتػػدعؿ فػػي المعب ػػة

السياسية س ى بقكؿ غير مباقره

1

أوليفييهزوا  ،ثجزبة الاسالم السياس ي ثزجمة هصير مزوة  ،دار الساقي 4991،ص .56
2
أوليفييهزوا إلاسالم املعىلم ثزجمة عشيش لشرق  ،مزكش طارق بن سياد ،الطبعة ألاولى فبراًز 4001ص 37
 3هفس املزجع السابم ،ص. 37
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إف انترػاؿ الحركػة اإلسػالمية إلػػى فاعػؿ سياسػي رسػمي يػػدف إلػى طػرح السػياؿ :مػػاىي مظػاىر التحػ ؿ فػػي
الحركة اإلسالمية ىي تنترؿ نح المأسسة تقتغؿ بر اعد العمػؿ السياسػي؟ ػـ مػاىي الصػيغة التػي سػيتـ
بيا تصريؼ المر عية عمى مست ى العمؿ السياسي عند حزب العدالة التنمية المغربي؟

إف دراسة نتا ا انتراؿ فصيؿ الحركة اإلسػالمية المغربيػة إلػى العمػؿ السياسػي ينطمػؽ مػف طػرح الفر،ػيات

التالية:

ن ال :انػػدماج الفاعػػؿ اإلسػػالمي فػػي الم ػػاؿ السياسػػي رىػػيف بانفتػػاح السػػمطة السياسػػية ،بت ػػا ز المقػػر ع

األصمي لمحركة المتم ؿ في نسممة الم تم مف عالؿ السمطةه

انيا :االندماج السياسي العمؿ مف داعؿ الميسسات ي ،اإلسالمييف في م ا ية االقتغاؿ بر اعد المعبة

السياسػػية ،سػػييدي إلػػى تعفيػػؼ الحم لػػة اإليدي ل يػػة المرتك ػزة عمػػى العنصػػر الػػديني لصػػالح البراغماتيػػة

السياسية متطمبات العمؿ السياسيه

انطالاا مف الفر،يتيف السابرتيف األطر حة النظرية ،فإف ارامة ت ربة ىذا الفصػيؿ مػف اإلسػالمييف

المغاربة ،فػي تػدبيره لعمميػة االنترػاؿ مػف الحركػة اإلسػالمية إلػى الفاعػؿ السياسػي ،تػدف الستح،ػار بعػض
نىـ التغييرات التي عرفيا مساره السياسي الحركيه حيث مػر مػف حركػة ا تماعيػة احت ا يػة ذات صػبغة

دينية ،تر ـ بالمعار،ة مػف عػارج الميسسػات ،إلػى معار،ػة سياسػية تعمػؿ مػف داعػؿ الميسسػات ،ػـ إلػى
حزب ير د األغمبية الحك مية لما بعد الربي العربيه

سنعتمد في تحميمنا ليذه المتغيرات عمى عدد مف المناىا المعتمػدة فػي الد ارسػات اال تماعيػة حيػث

تـ التركيز عمى المنيا ال صفي التحميمي مف عالؿ دراسة مادة عممية تتك ف مف ػا ؽ نصػ ص رسػمية
م رة النتراؿ الحركة كما تـ استعماؿ ترنية المرابالت م منا،مي الحركة قياداتيـ عمى مراحؿ التطػ ر
م ال اا

الم ااؼ النص ص تحميميا قرح م،امينيا لم ص ؿ إلى العالصاته

أو  :تحول الحركة اإلسالمية في ظل متغيرات السياق.

لرد نار الميتم ف بدراسة الحركة اإلسالمية ،عاصة نصحاب نطر حة ما بعد الحركة اإلسالمية ،نف

فيـ الحركة اإلسالمية عمى ننيا ،ب  ،ح ،حركة ا تماعية سياسية ،ينطمؽ مف

د إيدي ل يا متماسكة

اادرة عمى التعب ة اال تماعية ،حيث اامت في تص ره عمى اإلسالـ ب صفو إيدي ل يا سياسية بردر ما

ى ديفه
ية

1

البرىاف عمى ذلؾ ،تمؾ الم ا ية اػمم ازنة التي يطرحيا اإلسالمي ف بانتظاـ بيف فكرىـ مف

األيدي ل يات الكبرى

ليس األدياف األعرى -في الررف العقريف (الماركسيةػ الفاقية،

1إن عملية ألاسلمة أو فكزة العىدة إلى إلاسالم لدي الحزكة ،هي محصلة عمل اجحماعي وسياس ي ،أي بالخزوج من املساجد والحدخل في الحياة السياسية .وعليهُ ،
فهم ًطزحىن مسألة
السياس ي اهطالكا من مبدأ إلاسالم كفكز شامل وكلي ،ال حاجة له أن ًححدجن أو ًحكيف.فال ًكفي أن ًكىن املجحمع مكىها من مسلمين ،بل ًنبغي أن ًكىن إسالميا في أسسه وبنيحه،
َ
اسحخدامه لنعت إسالمي .للد ثكىهت الحزكة إلاسالمية ،في ثصىره ،خارج هيئة العلماء الحلليدًين وبعيدا عن كبرًات
ومن هنا الحمييز بين من هى مسلم ومن هى إسالمي ،وثبرًز روا
الجامعات الدًنية .ويؤاخذ إلاسالميىن على هؤالء طىاعيتهم واهصياعهم للسلطات اللائمة ،التي ثمثل سلطا علماهية بلىاهين ال ثحفم مع الشزيعة،باإلضافة إلى جسىيتهم مع الحداجة
الغزبية وإبلائهم على الحلليد.
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لالرنسماليةل)ه 1كما ننيا ستحمؿ ل ام االحت اج ،د الغرب ،ست،طم بمناى،ة األنظمة الرا مة في
القرؽ األ سط

هل2

حيث يعتبر ن ليفييو ر ا في ىذا الصدد نف بر ز الحركة يع د إلى سياؽ اتسـ بأزمة اإليدي ل يات

العالـ ال ية لالعمماني ف ،الر مي ف الماركسي فل ماعفاايا ،عاصة التردمية منياه فحالة الفراغ النات ة عف
إعفاؽ ىذه الحركات التي كانت تحتؿ حرؿ الرفض االحت اج ،التي باتت في حالة ت ار سيسمح بترؾ
الم اؿ نماـ إيدي ل يات احت ا ية رف،ية ديدة ،داعؿ م تمعات انبع ت فييا ف أة نفكار األص ؿ
الي ية ،التي ستبني ىدفيا عمى تحريؽ التنمية الصناعية التكن ل ية تحصيؿ العم ـ ،م الع دة إلى

الي ية ني لاالستيالم عمى الحدا ةل :فاإلسالم ية ىي القريعة از د الكيربامه

3

اػػد ق ػػكمت كت ػػب حسػػف البن ػػا الس ػػيد اط ػػب نبػػي األعم ػػى المػ ػ د دي نى ػػـ الم ار ػ الت ػػي تق ػػب بي ػػا

منا،م الحركة اإلسالمية المغربية ،نعص بالذكر لمعالـ في الطريؽل كذا لالظػالؿلههه كم ار ػ نساسػية
كاف نبنام الحركة اإلسالمية المغربية يستر ف منيا مفاىيميـ ،م ؿ :لالنظاـ اإلسػالميل لالنظػاـ ال ػاىميل،
مفيػ ـ لال يػػؿ الفريػػدل ،لالنػ اة الصػػمبة لم ماعػػة اإلسػػالميةل مفيػ ـ لالت مػ الع،ػ ي العزلػػة القػػع ريةل
لاالستعالم باإليمافل لالمفا،مةل ،لالسماع بنية التنفيذل غيرىا مف المفاىيـ الرطبية الم د ديةه4

كم ػػا نف األدبي ػػات الت ػػي لعص ػػتيا ب ،ػ ػ ح رس ػػا ؿ اإلم ػػاـ حس ػػف البن ػػا -حػ ػ ؿ حم ػػؿ ىمػ ػ ـ تطمع ػػات ك ػػؿ

ال م ػػاىير ف ػػي العػ ػ دة باإلس ػػالـ مال ػػى اإلس ػػالـ ب ميػ ػ نبع ػػاده ،مق ػػم التو العرا دي ػػة الترب ي ػػة اال تماعي ػػة
االاتصػػادية السياسػػيةه عميػػو ،فرػػد كػػاف مػػف الطبيعػػي تنػزيال ليػػذه المرت،ػػيات نف ت ػػد الحركػػة اإلسػػالمية
نفسيا ،اد استنزفت طاااتيا مامكانياتيا الذاتيةه

5

إف اليػػدؼ المتم ػػؿ فػػي إحػػداث تغييػرات فػػي البنػػى الميسسػػات الرا مػػة بػػالم تم  ،مػػف عػػالؿ عمميػػة

األسػػممة مػػف نعمػػى سػػيتـ الت ار ػ عنػػو ،لتنعػػرط فصػػا ؿ الحركػػة فػػي منطػػؽ االنػػدماج العمػػؿ مػػف عػػالؿ

الميسسػػات الرا مػػةه سػػيترتب عػػف ىػػذا االنترػػاؿ إلػػى العمػػؿ السياسػػي ممارسػػة السياسػػة تعفيفػػا لمعطػػاب

المعبئ الرا ـ عمى الديف ،بالتالي ،فالحركة لف تفقؿ في ال ص ؿ إلى السمطة ،بردر ما ست د نفسيا نمػاـ

االقتغاؿ بمنطؽ سياسي ينفمت مف الراابة اإليدي ل يةه

في ىذا الصدد تعزي از ألطر حة ن ليفييو ر ا يردـ عبد الصمد الديالمي ارامة في الحركتيف اإلسالمية
الحركة النسا ية ،باعتبارىما تنترالف نح المأسسة ،ذلؾ مف عالؿ تفسير ن ر م ىمماف effet de

 ،Muhlmannالذي يمعصو  R. Lourauبك نو:لعممية إ،فام الطاب

الميسسي عمى الحركة

1

روا أوليفييه  ،ثجزبة الاسالم السياس ي ثزجمة هصير مزوة  ،دار الساقي ،4991 ،ص 11
2
رواأوليفييه  ،هفس املزجع السابم ،ص 6
3
روا أوليفييه ،هفس املزجع ص 65
4
الحليدي بالل ،دراسات في الحالة إلاسالمية ،مزاجعات إلاسالميين دراسة في الححىالت النسم السياس ي واملعزفي ،عن مزكش هماء.للبحىث والدراسات بيروت 4047ص 466
5
الحليدي بالل  ،هفس املزجع السابم .،ص 416
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الطاب المردس الذي تحممو الصيغة األ لى لمحركةهل1إنيا

عممية تح ؿ الحركة عف ىدفيا األصمي ،في طريرة اقتغاليا ،ني مف صيغة الحركة اال تماعية إلى

صيغة الميسسةه

يمكف الر ؿ بأف ىػذا المسمسػؿ انطمػؽ ،فػي حالػة حػزب العدالػة التنميػة ،مػ عمميػة االنقػراؽ الػذي

عرفػػو تنظػػيـ القػػبيبة اإلسػػالمية ،فػػي مرحمػػة الحرػػة عبػػر انػػدماج منا،ػػمي حركػػة الت حيػػد اإلصػػالح فػػي

حزب سياسي رسمي (الحركة القعبية الدست رية الديم اراطية) ،بعد عمميػة تفػا ض مػ ن يػزة الد لػة ،ىػ

مػا يمكػف صػفو بمسمسػؿ المأسسػة التػي سػتعرفيا الحركػة institutionnalisation du mouvement

socialه إف عممية المأسسة التي عرفيا الفصػيؿ ،فر،ػت ت ػا زه ليػدؼ التغييػر ال ػذري المػنيا المتقػدد
الذي طب مرحمة القبيبة اإلسالمية ،ى ما يعبر عنو السيد عبػد اإللػو بنكيػراف األمػيف العػاـ السػابؽ حػيف

يصؼ االنتراؿ بأنو تح ؿ مف حالة التقدد إلى حالة اعتداؿ:

ل صحيح نف عندنا ،كما في الك ف كمو ،نناس لدييـ نفكػار متقػددةه لكػف معال ػة ىػذا التقػدد ىػ إعػ ار يـ
إلى الحياة ،إلى النػاس تمػنعيـ ،تػدعميـ إلػى السػ ف ،تحػرميـ مػف حرػ ايـ ،يػزداد ف تطرفػاه تعػر يـ إلػى
ال اا  ،تدع ىـ إلى داف س ،تدعميـ إلى البرلمافه في البداية يمارس ف التقػدد ،بعػد ذلػؾ يػر ف نف التقػدد

ال ينفػ

ير ع ػ فهههي ػػد ف فػػي ت ػ ار يـ نب ابػػا مفت حػػة إلػػى االعتػػداؿه ىكػػذا كنػػا نحػػف فمنرميػػا بص ػراحةههه

عندما كنا قبابا كنا نتص ر لست ندري ماذا سنفعؿ ،لكف عندما عر نا إلى الحياة

إلى االعتداؿ يحتاج إلى استيعابهههل2ه

دنا نف ال طف يحتاج

إنو في نظر نحد نىـ ميندسي عممية مأسسة التيار اإلسالمي ،إدماج بيدؼ التر يض :ل بدال مف

إافاؿ الباب في

و اإلسالمييف تركيـ يتطرف ف نك ر ،يصبح ف بذلؾ عػارج المراابػة ،ف،ػمنا التػرعيص

لي ػػـ لتر ي ،ػػيـ بق ػػكؿ نف ،ػػؿ ،س ػػييكد المس ػػتربؿ نف ذل ػػؾ ىػ ػ العي ػػار األف ،ػػؿل ، 3ف ػػي المراب ػػؿ س ػػيعتبره

نع ،ػػام الحرك ػػة تحص ػػينا حماي ػػة ح،ػ ػ ار عم ػػى مس ػػت ى م ارك ػػز الرػ ػرار لح ػػيف نق ػػارؾ نص ػػبح محص ػػنيف

بالرػػان ف ع ػ ض نف نبر ػػى عار ػػو ،نكػ ػ ف حا ،ػريف ف ػػي م اركػػز الرػ ػرار ع ػ ض نف نبر ػػى عار ػػو ،نكػ ػ ف

حا،ريف ع ض نف تصرح برنيؾ ال يكاد يسػمعؾ إال الرميػؿ مػف النػاس ،فػإف سػا ؿ اإلعػالـ ت،ػطر إلػى

حمؿ رنيؾ إلى كؿ الم تم .ل

4

إف عمميػػة التح ػ ؿ عػػف الصػػيغة ال ريػػة الحاممػػة ليػػدؼ األسػػممة ،تتطمػػب م ار عػػة ،تعفيفػػا لنطػػار

اإليدي ل ي ،اندما ا لمحركة في العمؿ السياسي الميسساتي ،ى نمػر ال يمكػف نف يتحرػؽ د نمػا ت ػا ز

لحالة االنغالؽ التي كاف يعرفيا النظاـ السياسيه

R. Lourau : Le gai savoir des sociologues. Paris, UGE / 10- 18, 1977, p. 55.

1

 2مداخلة عبد االله بنكٌران خالل منتدى دافوس  3033على الموقع https://www.youtube.com/watch?v=1TlEW6-1q9g

3

ادرٌس البصري فً حوار مع جرٌدة لوجورنال بعٌد عزله ،ورد فً عمر الحمزاوي االسالمٌون واالنتخابات فً العالم العربً .ص 33
4
عبد االله بنكٌران ،الحركة االسالمٌة وإشكالٌة المنهج-سلسلة اخترت لكم 3مطبعة النجاح الجدٌدة ،3555 ،ص .00
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-1انفتاح النظام السياسي واندماج اإلسالميين
يعتبر ن ليفييو ر ا نف حالة ديم اراطية ن عمى ناؿ تردير االنفتاح الذي اد يعرفػو السػياؽ السياسػي
يم ؿ قرطا نساسيا لعمميػة االنػدماج ،ذلػؾ مػف عػالؿ آليػة االنتعابػات

لػ ج العمميػة البرلمانيػة ،االمت ػاؿ

لر اعػػد قػػر ط العمػػؿ السياسػػيه فكممػػا كػػاف السػػياؽ السياسػػي مفت حػػا كممػػا انػػدما اإلسػػالمي ف فػػي المعبػػة
البرلمانية االنتعابية ىـ بذلؾ يحتم ف م ا اليمػيف ال سػطه 1كمػا نف لػ يـ لمعمػؿ السياسػي الرسػمي مػف

عػالؿ الميسسػات الرا مػػة،

فػؽ الر اعػػد السياسػية ،سػػيم ؿ ميقػ ار لتعمػييـ عػػف الفكػرة ال ريػػة الرا مػة عمػػى

ىدؼ نسممة الم تم مف عالؿ السمطةه

يتعمػؽ األمػػر ،فػي السػػياؽ المغربػػي ،بمػا قػػيده النظػاـ مػػف تحػ الت منػذ التسػػعينيات مػف انفتػػاح عمػػى

المعار،ة اليسارية ،مسار تدبير الممؼ الحر اي الذي ت ج ب  ،ىياكػؿ ميسسػاتية معنيػة بتػدبير الممػؼ

مػ التنصػػيص الدسػػت ري عمػػى اعتػراؼ المممكػػة بالمر عيػػة الد ليػػة لحرػ ؽ اإلنسػػاف ،باإل،ػػافة إلػػى األزمػػة
االاتصادية ،عي الممؾ الراحؿ ب،ػر رة تػدبير مرحمػة انترػاؿ الحكػـ إلػى لػي عيػده ننػداؾ ،إنيػا ميقػرات

كاف مف البدييي نف يتـ تدبيرىا سياسيا بالقكؿ الذي يتـ فيو إدماج المعار،ة اليسارية في الحكـه

نعتبػػر نف سػػماح النظػػاـ لر ػ ى اليسػػار بأعػػذ مكػػاف عمػػى مسػػت ى ت ػدبير السػػمطة السياسػػية ،سػػي عؿ

ف،ػػام المعار،ػػة عاليػػا مػػف ا ػ ى منافسػػة ،ممػػا سػػي عؿ اإلسػػالمييف الر ػ ة األبػػرز الرػػادرة عمػػى الريػػاـ بػػد ر

المعار ،ػػة داع ػػؿ الميسس ػػاته حي ػػث اس ػػتفادت الحرك ػػة م ػػف ت ا ػػد حمف ػػام لي ػػا عم ػػى مس ػػت ى دا ػ ػرة الرػ ػرار
السياسي ،تم ؿ في الدكت ر عبد الكريـ العطيب الذي عرؼ بررابتو مػف الرصػر ،ىػ الػذي اػاد مفا ،ػات
االنتر ػػاؿ ،س ػػاعد عم ػػى تمك ػػيف الحرك ػػة م ػػف إط ػػار حزب ػػي ا ػػا ـ ،يتم ػػؿ ف ػػي الحرك ػػة الق ػػعبية الديمرراطي ػػة

الدست ريةه

لرد عمؿ إسالمي الفصيؿ ،في نفس السياؽ ،بإرساؿ رسا ؿ تطميف لمسمطات ،مف عالؿ م م عػة

مػػف الم ار عػػات ،2عبػػر اعت ػرافيـ بمقػػر عية النظػػاـ الممكػػي ،حيػػث ير ػ ؿ سػػعد الػػديف الع مػػاني إف النظػػاـ
المغربػػي يتميػػز لبت ػػذره التػػاريعي نصػػالتو الرا مػػة عمػػى المر عيػػة اإلسػػالمية ،ى ػ ذ رصػػيد فػػي الن،ػػاؿ
،ػػد االسػػتعمار ،عػػزز مػػف قػػرعيتو تراليػػده المبنيػػة عمػػى عنصػػر التحكػػيـ فاعميتػػو فػػي تػػدبير الت ازنػػات

السياسية ،ى

ال ا ذ طبيعة غير طا فية ن حزبيةل 3.إذف ليسػت ىنػاؾ رغبػة لمحركػة فػي منافسػة النظػاـ

عمى مست ى المر عية اإلسالميةه

رغـ عممية االنفتاح فرد ظؿ الحذر اا ما مف اندماج الحركػة اإلسػالمية ،تعػ ؼ نػاتا باألسػاس مػف

إمكانيػػة اسػػتغالؿ الحركػػة المندم ػػة فػػي مسمسػػؿ انتراليػػا إلػػى السػػمطة السياسػػية لمم ػػاؿ الػػدينيه عاصػػة نف
1

أولٌفٌٌه روا ،مرجع سابق ص 13
2
للمزٌد أنةر التلٌدي بالل ،دراسات فً الحالة اإلسالمٌة ،مراجعات اإلسالمٌٌن دراسة فً التحوالت النسق السٌاسً والمعرفً ،عن مركز نماء.للبحوث
والدراسات بٌروت .3031
3

سعد الدٌن العثمانً ،اإلسالم السياسي وتحديات اإلصالح وتداول السلطة المغرب نموذجا ،ورقة عمل قدمت لمؤتمر" األحزاب السياسية في العالم العربي
...الواقع الراهن وآفاق المستقبل" بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ /21-21حزيران ،1002األردن -عمان.
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اإلطار اإليدي ل ي ،الذي ترتكز عميو لو ارتباط بعريػدة كامنػة لػدى ال مػاىير ،يمكػف تحريكيػا كممػا ل ػأت
الحركة إلى عطاب معبئه مف قأف ىذا المعطى نف ي عؿ مف اإلسالمييف منافسيف لمنظاـه غير نف ىػذا
الطػػرح يصػػعب التسػػميـ بػػو فػػي الحالػػة المغربيػػة بػػالنظر لكػ ف الحرػػؿ الػػديني يبرػػى م ػػاال محف ظػػا لمميسسػػة
الممكيػػة كمػػا نف السػػياؽ اال تمػػاعي طبيعػػة التػػديف المغربػػي يصػػعب معػػو اإلا ػرار بإمكانيػػة األسػػممة التػػي

يمكف نف يمارسيا الفاعؿ الحركيه

-2التحول نحو األسممة الجديدة وفردنة الممارسات الدينية.
إذا كػػاف انػػدماج الحركػػة اإلسػػالمية كفاعػػؿ سياسػػي عمػػى مسػػت ى الميسسػػات ،رىػػيف بانفتػػاح السػػمطة
السياسية ،فإف ذلؾ يرتبط نساسا بت ا ز ىذه األعيرة ليدفيا األصمي الذي اامت عميو ،المتم ؿ في نسممة
الم تم مف نعمىه فالسياؽ اال تماعي لـ يعد اابال لتحرؽ عممية األسممة التي ارىنت عمييا فػي صػيغتيا

األصمية ،ى ما يعتبره ن ليفييػو ر ا انترػاال إلػى نسػممة فػي قػكؿ ديػد بفػاعميف ػدده القػيم الػذي يعنػي
فقؿ مقر ع الحركة اإلسالمية ،انتراليا لما بعد الحركة اإلسالميةه

إف األسػػممة المنق ػ دة سػػتنفمت ،بحسػػبو ،مػػف اب،ػػة الحركػػات اإلسػػالمية الحك مػػات ،ألني ػا سػػمحت

ببر ز فاعميف دد ال ينعرط ف في نفؽ المراىنة عمى تدبير سمطة الد لة ل يام ،دعػاة ،ني،ػا إرىػابييفل
تتـ عارج نفاؽ نعذ زماـ السمطة ىذا ما يمكف تسميتو بما بعد الحركة اإلسالميةل

1

يعػ ػ د الس ػػبب الر يس ػػي النف ػػالت األس ػػممة م ػػف الفاع ػػؿ اإلس ػػالمي ،إل ػػى نف الم تمع ػػات اإلس ػػالمية

ن،حت تتسـ بتفػرد الػديني ،2ني نف الممارسػات الدينيػة نصػبحت فرديػة ،متن عػة إلػى انػب عػ دة الػديني
داعؿ اال تماعي ،ى نمر ناتا باألساس عف فرداف الحتمية الدينيػة بػالم تم ه إف » مػا نقػيده اآلف مػف

نق ػػكاؿ معتمف ػػة يتعم ػػؽ بمح ػػا الت ىادف ػػة لبن ػػام اإلس ػػالـ ،باعتب ػػاره م ػػرد ديان ػػة ميسس ػػة ن ال عم ػػى اإليم ػػاف
الفردي ،حرية االعتيار في االلتحاؽ ن عدـ االلتحاؽ بال ماعة « 3ه ى ما يصطمح عميو آصؼ بيػات

»بحؽ الفرد في االعتيار ،الحرية«ه

عم ػػى ى ػػذا األس ػػاس ف ػػإف م ػػا تعتبػ ػره نطر ح ػػة ن ليفيي ػػو ر ا فر ػػداف الحتمي ػػة الديني ػػة يعػ ػ د نساس ػػا إل ػػى

اعتباريف:

نف المحيط اال تماعي ال رافي لـ يعد حامال ليذه الحتمية الدينية ،فما نقيده ى ن ع مػف إعػادة تأسػيسلنسالـ ،ليس في عالاة بم،م ف تي ل ي لرغـ ك ف ىػذا األمػر غيػر مسػتبعدل ،بػؿ فػي عالاػة بالح امػؿ
اال تماعية ال رافة الترميدية لنسػالـه ىػذا لػيس نمػ ار تمرا يػا ،بػؿ لظيػ ر مسػت يات ديػدة لمحتميػة فر،ػيا

المحػػيط اال تمػػاعي ال رػػافيه فالحدا ػػة تبػػرز فػػي ىػػذا اإلطػػار كمسػػت ى ديػػد ،إذ يعػػرؼ الم تم ػ

لمتأ يرات العار ية ،يتعممف بفعؿ ال اا لde faitله

ل ػػا

1

أولٌفٌٌهروا اإلسالم المعولم عزٌز لزرق ص 10
2
نفس المرجع السابق ص 01
3
أولٌفٌهروا ،نفس المرجع السابق  ،ص01
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نف التحػ ػ ؿ ال ػػذي تق ػػيده الم تمع ػػات اإلس ػػالمية ن ػػاتا ع ػػف التحػ ػ الت اال تماعي ػػة ال رافي ػػة االاتصػ ػاديةهفالتط ر الديمغرافي ،ننماط االستيالؾ ،انتقار التعميـ (عص صا لدى النسام) ،ارتفػاع سػف الػز اج لػدى

الفتيػات ،انعفػاض الفػرؽ فػػي السػف المسػت ى التعميمػي بػػيف األز اج ،انعفػاض نسػبة العصػ بة ،المػػر ر
إلػػى نسػػر نحاديػػة ال ػ لي لنب ن نـل،

ل ػ ج الم ػرنة س ػ ؽ القػػغؿ ،النم ػاذج ال رافيػػة إلػػا ،كميػػا ت عػػؿ ىػػذه

البمداف ماف بريت مسممة ،إال نف المر عية اإلسالمية فييا ستصبح لمعففةله
عممية فرداف الحتمية الدينية التي تعتبر مف نىـ مر الت ر ا تتماىى م مر لة انيػة يػداف عمييػا الباحػثالفرنسي المتم مة في األسممة ال ديدة ،التي ال تعني بال،ر رة غياب الديف عف الم تم  ،ن ارتداد عنو،
بؿ بالعكس مف ذلؾ ،فالتديف نصبح نك ر انتقا ار مف ذي ابؿ ،انترؿ ليصػبح سػم كا فرديػاه لػذلؾ فعاصػية

الفردنة في الحالة المغربية تتطمب دراسة متعصصة سػنحا ؿ فػي ىػذه ال راػة استرصػام عالصػات بعػض

الترػػارير التػػي عال ػػت ميػػدانيا ظػػاىر ة التػػديف بػػالمغرب ،حيػػث تقػػير إلػػى نف العالاػػة بالػػديف تر ػ ـ عػػارج
ال ساطات الميسساتية الترميدية ،ننيا تميؿ إلى نف تصبح م ي لة الي ية فردية مباقرةه

-3التحول من الل تقارير التدين في المغرب:

تعتبر الررامة اال تماعية ذات نىمية مف عالؿ البحث في السم ؾ الديني لمم تم  ،بحيث تعتبر ما

بعد اإلسالم ية تح ال في السم ؾ الديني لمم تم  ،غير نف ىذا الت و ال يمكف فصمو عف دراسة تفاعؿ

الفاعؿ الحركي م التح ؿ في نظرة الم تم

لمديف ،ففيـ سم ؾ الحركة اإلسالمية ن الحزب ذي

المر عية الدينية ال يمكف إال م ف عالؿ ارامة الم تم الذي يتط ر فيو ىذا الن ع مف الفاعميف الذي
بإمكانو نف يسمح بت ا ن ع السم ؾ السياسي الذي سيتبناهه يعالؼ ىذا الطرح ما يذىب إليو البعض مف

نف "ما بعد اإلسالم ية تصبح حريرة في الم تم المغربي الي ـ ،م الت س في التفسير الفرداني لنسالـ
بعيدا عف التراليد بحيث يعتبر نف ما بعد اإلسالم ية ال يمكف استعدميا لفيـ السم ؾ السياسي لحزب
ً
العدالة التنمية ن التنبي بو ،األف،ؿ تركيز المفي ـ عمى التغيرات الكا نة في ال اا اال تماعي مف حيث
تح ؿ مفاىيـ التديف طبيعتو"1ه

فميقػرات التػػديف بػالمغرب ليػػا نىميتيػا فػػي بحػػث تفاعػؿ الفاعػػؿ الحركػي مػ تحػ الت الم تمػ الػػذي

تتط ػ ر فيػػو نظرتػػو لمػػديف ،يسػػعفنا ذلػػؾ فػػي اإل ابػػة عػػف الس ػياؿ المتم ػػؿ فػػي مػػا الػػذي يمكػػف نف ت،ػػيفو

الحركػة فػػي حالػػة صػ ليا لمسػمطة السياسػػية؟ ففيػػـ سػػم ؾ الحركػة إسػػالمية ن الحػػزب ذي مر عيػػة دينيػة،
يتطم ػػب اػ ػرامة ف ػػي عالا ػػة الم تمػ ػ بال ػػديف لفي ػػـ نػ ػ ع الس ػػم ؾ السياس ػػي ال ػػذي يتبن ػػاه الفاع ػػؿ السياس ػػي ذي

المر عية الدينية في م تم يت و نح إسالـ ط عي إرادي غير مفر ض مف ابؿ السمطةه

1

محمد مسعد العربً ،مراجعة فً كتاب ما بعد اإلسالموٌة الوجه المتغٌر لإلسالم ،ص  ،9مركز الجزٌرة.على الموقع،

 http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2014/11/2014111865841824759.htmlبتارٌخ 18نوفمبر3031 ،
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اػػد عال ػػت عػػدد مػػف الد ارسػػات المغربيػػة األ نبيػػة 1مسػػألة تػػديف المغاربػػة ،يمكػػف نف نرػػؼ عمػػى
بعض العالصات في ىذا اإلطار:

فمػف الترػارير التػي ترػدـ ت صػيفا لحالػة التػديف بالعػػالـ ترػارير معيػد بيػ  ،2PEWىػ معيػد نمريكػي ي،ػ
عارطة لمتديف بالعالـه الذي يردـ عددا مف األرااـ ح ؿ التديف بالمغرب ،بعدد مف الد ؿ التي يقكؿ فييا

اإلسالـ الديف الرسمي ن تعرؼ نامية مسممة ،حيث تمت الدراسة م نك ر مف  00222مسػت ب ب 03

د لػػة ،باسػػتعماؿ  02لغػػة عػػالؿ الفت ػرة بػػيف قػػيري ن ػ فمبر ديسػػمبر 0222ه اػػد نفػػرز الترريػػر عػػدد مػػف
العالصػػات األساسػػية ،ن ردىػػا عمػػى سػػبيؿ االسػػت ناس ،عمػػال عمػػى اسػػت الم ميق ػرات راميػػة تسػػاعد عمػػى
ارامة األفكار التي نتت بيا نطر حة ما بعد اإلسالم ية في حالتيا المنسابة ،فحص الػد ر الػذي يمكػف نف
تر ـ بو الحركات اإلسالمية في السياؽ المغربي:

فح ؿ ميقر نىمية اإلسالـ في الحياة ي د المغرب عمى رنس اا مة الد ؿ المعنية بالدراسة بنسبة % 03
مف المست بيف الػذيف عبػر ا عػف نىميػة الػديف فػي حيػاتيـ ،ىػي النسػبة التػي ترتفػ مػ السػف ،فػإذا كانػت

النسبة  %00مف القباب المست ب بػيف 20

 03سػنة ،فيػي نسػبة تعػرؼ ارتفاعػا لػدى الف ػات العمريػة

التػ ػػي تت ػ ػػا ز اؿ  02س ػ ػنة ،حيػ ػػث تصػ ػػؿ إلػ ػػى  %32ه بالنسػ ػػبة لمميقػ ػػر ال ػ ػػاني ،ى ػ ػ ميقػ ػػر متعمػ ػػؽ
بالعبػػادات ،فػػإف ندام الصػػالة يعتبػػر مػػف بػػيف نىػػـ النسػػب المس ػ مة ،يعػػرؼ ارتفاعػػا ني،ػػا م ػ الترػػدـ فػػي

السف ،اد عبر % 22مػف القػريحة العمريػة بػيف 20

ارتفعت النسبة لتصؿ إلى  % 93لمف ات األكبر سناه

 03سػنة عػف األدام المنػتظـ ليػذه العبػادة ،بينمػا

نمػػا بالنسػػبة لمعبػػادة ال انيػػة فػػي سػػمـ العبػػادات ،المتم مػػة فػػي الصػػياـ ،فالمغاربػػة المسػػت ب ف ػػام ا

عمى رنس الرا مة بنسبة تناىز اؿ  ،% 30نفس األمر بالنسبة ألدام الزكاة بنسبة  ،% 30ىي ميقرات
ذات داللػػة ميم ػػة بالنس ػػبة لمت ػػديف ال ػػذي يعرف ػػو الم تم ػ المغرب ػػي ،ي ،ػػاؼ إلييػ ػا ميقػػرات نع ػػرى كارتي ػػاد
المسػػا د ،ا ػرامة الر ػرآف ،حيػػث ييكػػد الترريػػر اىتمامػػا مت ازيػػدا لممغاربػػة بالمسػػا د ،بر ػرامة الر ػرآفه تػػذىب

1

من الدراسات والتقارٌر التً عالجت مسألة التدٌن لدى المغاربة :
دراسة اإلسالم الٌومً  3000القٌم والممارسات الدٌنٌة بالغرب وهو البحث الذي قام به باحثون مغاربة :محمد الطوزي ،حسن رشٌق ومحمد العٌادي،
وشمل  3391مغربٌا ومغربٌة.
البحث الوطنً حول القٌم
تقارٌر الحالة الدٌنٌة للمركز المغربً للدراسات واألبحاث المعاصرة
تقرٌر الحالة الدٌنٌة بالمغرب العدد االول 3009/3000
تقرٌر الحالة الدٌنٌة بالمغرب العدد الثانً 3030/3005
تقرٌر الحالة الدٌنٌة بالمغرب العدد الثالث 3033 /3033
تقرٌر الحالة الدٌنٌة بالمغرب العدد الرابع 3039/3031
تقدم تقارٌر الحالة الدٌنٌة بالمغرب خالصات الدراسات الدولٌة واألمرٌكٌة على الخصوص حول تطور التدٌن بالمغرب
تقارٌر أجنبٌة:
تقرٌر معهد غالوب األمرٌكً  3009استطالع للرأي بٌن  3001و 3009وشمل عٌنة من  3000شخص،
تقارٌر معهد بٌو وهو معهد أمرٌكً بٌن  3003و 3000وشمل عٌنة مغربٌة من  3000شخص وتقرٌر سنة  .3033ثم تقرير سنة 1021حول
"مسلمو العالم  :الدٌن ،السٌاسة والمجتمع"
تقرٌر مفسسة راند البحثٌة سنة  3033حول التحوالت الدٌمغرافٌة
2
أحد أهم مراكز التفكٌر األمرٌكٌة ،تم تأسٌسه عام  ، 3519من خالل صنادٌق خٌرٌة أسسها أربعة أبناء لمفسس شركة "صن" للنفط" ،جوزٌف ن .بٌو" وزوجته
"ماري أندرسون بٌو" ،لٌتحول بعدها إلى منةمة ذات نفع عام ،وٌمكنها تلقاً الهباات والتبرعاات وذلاك بادءا مان سانة  ،3001حٌاث أصابا المركاز مفسساة بحثٌاة
ضخمة لها موارد مادٌة هائلة وإمكانات كبٌرة.
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د ارسػػات نعػػرى نفػػس المنحػػى ،فعمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ،فترريػػر اإلسػػالـ اليػ مي ييكػػد عالصػػة بيػ

فػػي ميقػػر

الصػػالة ،ؼ  % 2259يػػيد ف الصػػالة بانتظػػاـ ،فػػي حػػيف نف  3052مػػف المغاربػػة متسػػامح ف بقػػأف عػػدـ
الصياـه

ػديف القػػباب المغربػػي عمػػى ت ػػو عػػاـ نح ػ ممارسػػة القػػعا ر الدينيػػة بقػػكؿ
اػػد نكػػد البػػاح ف فػػي تػ ا
يف ػ ؽ مػػا كػػاف عميػػو األمػػر سػػابرا ،نف التػػأ ير الػػديني ل س ػرة يكتسػػي نىميػػة كبي ػرة فػػي الم تم ػ المغرب ػي،

التديف إلى األبنام ن عدـ اياميا بػذلؾه يت مػى التػأ ير الػديني ل سػرة مػف عػالؿ مسػألة
تر ـ األسرة بنرؿ ا
الح ػاب ،حيػث تترابػ ىػذه األعيػرة عمػى رنس اا مػة ع امػؿ التػأ ير المقػ عة عمػى ارتػدام الح ػاب بالنسػػبة
ػديف البػػارزاف داعػػؿ
لكافػػة الف ػػات العمريػػةه مػػف يػػة نعػػرى ،تنعػػرط ىػػذه التنق ػ ة الدينيػػة ،ىػػذا النرػػؿ لمتػ ا
األسػرة المغربيػة ،فػػي مسمسػؿ عػػاـ ،مي اكػد لالنػػدماج الػديني ،حيػث المدرسػػة ،سػا ؿ اإلعػػالـ ترػ ـ بػػد رىا

في ىذا اإلطاره

بػػالع دة لترػػارير الحالػػة الدينيػػة الصػػادرة عػػف المركػػز المغربػػي لمد ارسػػات األبحػػاث المعاص ػرة ،مػػف

عالؿ رد لنتا ا نبحاث طنية ،د لية ح ؿ اا التديف بالمغرب ،يمكننا استنتاج عمسة عالصات:

-حص ػ ؿ ترػػارب كبيػػر فػػي النتػػا ا البح يػػة الكميػػة ليػػذه الد ارسػػات ،رغػػـ تبػػايف الميسسػػات المق ػرفة عمػػى

إن ازىا ،مما يعطي اد ار كبي ار مف المصدااية لنتا يا،

-تنػػامي الرناعػػة بػػد ر مػػي ر لمػػديف فػػي الحيػػاة العامػػة لممغاربػػة ،تعبيػػر مػػي عػػف الػػديف كمح ػدد ى يػػاتي

مركزيه
-

د صح ة دينية تبرز بقكؿ مي عند الف ات القابة بقكؿ نساسي ،تتعذ كتمظيرات تصاعد االلتػزاـ

بػػأدام القػػعا ر الدينيػػة ،ت ار ػ التص ػ رات الترميديػػة لمتػػديف ،اإلابػػاؿ عمػػى المعرفػػة الدينيػػة مػػف مصػػادرىا

األساسية ،ارتفاع الطمب عمى التأطير الديني ،ت س دا رة المقتغميف في م اؿ تمبية حا يات التأطيره

 ػ د تبػػايف بػػيف ننمػػاط التػػديف لػػدى الق ػ ار ح القػػابة ،بػػيف الق ػ ار ح األكبػػر سػػنا ،م ػ د ر نكبػػر لم سػػا طالحدي ة في االتصػاالت فػي تقػكيؿ الػ عي ،السػم ؾ الػديني ،مػ تف،ػيؿ المعرفػة المباقػرة ،بػد ف سػا ط
ن تأ يالت حادة ،مما سمح ببر ز تعبيرات دينية نقاز  ،لكف محد دة مف حيث الراعدة اال تماعيةه

 -ت س تمظيرات التديف الفردي ،المنفتح ،الرا ـ عمى اسػتبعاد التنػااض بػيف مرت،ػيات التػديف االنفتػاح

عمػػى الح،ػػارة المعاصػرة ،الرغبػػة فػػي معرفػػة
الت ييف ،في مرابؿ

ػ د ا تيػػادات فرييػػة حدي ػػة تحرػػؽ التػ ازف االنسػ اـ بػػيف

د محد د يي ر سمبا عمػى فعاليػة التعبيػرات اال تماعيػة ال ماعيػة لمتػديف ،عاصػة

من ػػو المػ ػرتبط بالحرك ػػات اإلس ػػالمية ن بالز اي ػػا ،ف ػػي ظ ػػؿ تنػ ػ ع مص ػػادر الت ػػأطير ،ع ػػدـ ارتباطي ػػا حصػ ػ ار

بالتنظيمات ال مع ية ،الحركية ،الطراية ،كما كاف األمر في السابؽه
1

1

تقرٌر الحالة الدٌنٌة فً المغرب  3009/3000المركز المغربً للدراسات واألبحاث المعاصرة الرباط  ،3005ص .19 ،10
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إف فردن ػػة الممارس ػػة الديني ػػة انتق ػػارىا ف ػػي نف ػػس ال ا ػػت ،تفت ػػرض ت ػػا از ن ت ار ع ػػا لت ػػأ ير الس ػػمطة
السياسية في فرض التديف ،كممارسة لمسمطة السياسية ،س ام كانت في يد اإلسالمييف ن فػي يػد األنظمػةه
ىػ ػ م ػػا يفت ػػرض اعتب ػػا ار عم ػػى مس ػػت ى الس ػػمطة الرا م ػػة ،عم ػػى مس ػػت ى الحرك ػػات اإلس ػػالميةه فم ػػا بع ػػد

اإلسالم ية تمتري م تعفيؼ المر عية الدينية عمى مست ى الفعؿ السياسيه

فحسػب نحػػد نىػـ الد ارسػػات التػي عنيػػت بػػال اا الػديني المغربػػي فػأف االعتبػػارات الدينيػة فػػي الم تمػ

المغربػػي رغػػـ ك افتيػػا ،ال تمعػػب د ر الم ػػو لمسػػم ؾ إال فػػي بعػػض الم ػػاالت المحػػد دة ،فيػػي تكػػاد تغيػػب
مطمرػػا فػػي القػػي ف الت اريػػة الر،ػػايا السياسػػية ،ؼلالتراليػػد الدينيػػة المغربيػػة المعدلػػة تبرػػى رىينػػة اسػػتم اررية
نمط الحياة ،مما يفسػر فػي ػزم كبيػر اليػ ـ :العممانيػة ال ااعيػة التػي تطبػ الحيػاة الي ميػة لممغاربػة ،بيػد نف
ىذا التمييز بيف نقكاؿ الحياة الدينية

ىر الحياة الي مية يسير حتما نح نرطة االنفصاـ الر حي ،يرى

غيرتػػز نف الحيػػاة الدينيػػة بػػالم تم المغربػػي صػػارت تعػػرؼ تغيػ ار كبيػ ار منػػذ نيايػػة السػػتينات لتػػاريا إصػػدار

كتاب اإلسالـ المالحظ l’Islam observred .–1حتى بداية التسعينات ههه

ذلؾ نف المغرب عالفا لبمداف إسالمية ك يرة لـ يفػرض عمػى الػديف نف يتكيػؼ مػ التغيػرات العنيفػةه عمػى

ىيأة قاكمة السمطات المركزيةه تعتبر ىذه العاصية حسب غيرتز بم ابة صماـ األماف الحريري ،د كؿ
االحت ا ػػات الدينيػػة ،ىػػذا مػػا يفسػػر ن ػػاح الد لػػة عبػػر السياسػػات الحك ميػػة المت اليػػة لمحػػد مػػف عط ػ رة

الحركات اإلسالمية التي بري تأ يرىا حبيس ال امعات بعض المناطؽ اليامقيةه

لـ تعمػؿ ىػذه السياسػات الحك ميػة لتحريػؽ ىػذا اإلن ػاز نك ػر مػف ترنػيف ت يػو الحمػاس الػديني لمقػعب

عػػف طريػػؽ دعػػـ الميسسػػات الترميديػػة ،ممػػا يعنػػي نف الك ػ ابح الحريريػػة ،ػػد المي ػ الت النزعػػات الراديكاليػػة

ت د داعؿ القعب نفسوهل2فبتتب لالحت ا ات السياسية الحركات التي عرفيا المغرب منذ استراللو يتبػيف
نف الم ػػاؿ الػػديني لػػـ يقػػكؿ م  ،ػ عا لالحت ػػاج اال تمػػاعي لػػـ يػػتـ الم ػ م إلػػى العنػػؼ الػػديني إال م ػ
تف يرات نحداث  22ماي  0220ه

في حيف المسا د الز ايا األ،رحة التي قكمت باإل،ػافة إلػى اعتبارىػا نمػاكف عبػادة مػ ازرات لممارسػة
صػ فية طر سػػية ممػػا يعنػػي نف الكػ ابح الحريريػػة ،ػػد الميػ الت ،النزعػػات الراديكاليػػة ت ػػد داعػػؿ القػػعب
نفسػػوه القػػيم الػػذي يعتبػره غيرتػػز ،بم ابػػة صػػماـ األمػػاف الحريرػػي ،ػػد كػػؿ االحت ا ػػات الدينيػػة ،ىػ مػػا

يفسر ن اح الد لة عبر السياسات الحك مية المت الية لمحد مف عط رة الحركات اإلسالمية)ه

إف العالصة التي يمكف ال ص ؿ إلييا في ىذا المحػ ر ىػ كػ ف التػديف بػالمغرب تػديف سػممي يتعػذ

في بعض األحياف صيغة احتفالية ص فية ،ى تديف لو طاب قػعبي يػرتبط ب ليػات التنقػ ة اال تماعيػة
منفمت عف آليات التأطير الرسمية الحركيةه
1

دراسة كلٌفوردغٌرتز حول االسالم المالحة فً المجتمع المغربً من أهم الدراسات التً سبق وأن أثارث مسألة التدٌن على مستوى المجتمع إلى جانب دراسات
أخرى.
2
مندٌب عبد الغنً  ،الدٌن والمجتمع دراسة سوسٌولوجٌة للتدٌن بالمغرب ،إفرٌقٌا الشرق الطبعة الثانٌة .3030ص  10و 13
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ثانيا :مظاهر التحول لدى الفصيل اإلسالمي المغربي
ننطمػػؽ مػػف تص ػريح ادمػػو السػػيد عبػػد اه ب ان ػ  ،ر ػػيس فريػػؽ العدالػػة التنميػػة بم مػػس الن ػ اب ي ػ ـ
ال ال ػػام  02ي ني ػ  0220بالربػػاط ،ح ػ ؿ

ػ د دع ػ ات داعػػؿ حزبػػو للممػػر ر إلػػى مرحمػػة مػػا بعػػد الحركػػة

اإلسػػالمية ل ،حيػػث عبػػر عػػف اعترػػاده بأنػػو اػػد تػػـ داعػػؿ العدالػػة التنميػػة لت ػػا ز النسػػعة األ لػػى مػػف فكػػر

الحركػػة اإلسػػالميةل ،إذ تػػـ الريػػاـ بم ار عػػات فكريػػة كبي ػرة عمػػى مسػػت ى المني يػػة ،اسػػتيعاب ال اا ػ  ،الفيػػـ
المت دد لمنصه ااؿ إف » ىناؾ دع ات اآلف داعؿ الحزب لممر ر إلى مرحمة مػا بعػد الحركػة اإلسػالمية،
تماما كما كانت مرحمة ما بعد الحدا ة ت ا از استيعابا ن ،ا نردا لمحدا ة « 1ه

إف افتحاص ىذا االنتراؿ سيتـ مف عالؿ التدبير التنظيمي الذي تػـ اعتمػاده فػي إطػار التمييػز بػيف

الحزب كفاعؿ سياسي الحركة كفاعؿ ديني ،كػذا بعػض ػا ؽ الحػزب مذك ارتػو ،ني،ػا عطابػات بعػض
الريادييف ،عبر مرارنة بيف م  ،عات األس مة القف ية كقكؿ راابي ،ير ـ بو ن اب الحزبه

 -1تصريف ا يديولوجي تنظيميا :الدعوي والسياسي تمييز

فصل.

مف األس مة الر يسية التي طرحت في مسار تط ر الحركة انتراليػا مػف حركػة ا تماعيػة ترػ ـ عمػى

الػػديف إلػػى فاعػػؿ سياسػػي يقػػتغؿ عمػػى مسػػت ى السػػمطة السياسػػية ،تتم ػػؿ فػػي صػػيغة العالاػػة بػػيف العمػػؿ
السياسي العمؿ الدع ي؟

فالسػياؿ المركػػزي الػذي ستفر،ػػو رغبػػة الحركػػة فػػي االنػػدماج السياسػػي المقػػاركة كفاعػػؿ سياسػػي ،سػػيتم ؿ
في كيفية تدبير اقتغاؿ الحركة عمى انب الدع ة الدينيػة ،عبػر اسػتمرار العمػؿ عمػى ىػدؼ األسػممة الػذي

ق ػػكؿ نس ػػاس

دى ػػا ،مػ ػ الم ،ػػي ف ػػي طمػ ػ ح نع ،ػػا يا لالق ػػتغاؿ ف ػػي م ػػاؿ العم ػػؿ السياس ػػي كم ػػاؿ

تنافسيه فمسألة حسـ العالاة التنظيمية ،ال ظيفية بيف الحركة الدع ية ،كما تـ التأسيس ليا ،بػيف العمػؿ

السياسي ،باعتباره مسعى تـ العمؿ عمى تحريرو منذ انفصمت ال ماعة عف تنظػيـ القػبيبة اإلسػالمية الػذي

كاف يم ؿ التنظيـ االنرالبي ،نعذت اتا ميما

يدا فكريا كبيراه

إف اتعػػاذ نع،ػػام الحركػػة المنفصػػم ف عػػف تنظػػيـ القػػبيبة اإلسػػالمية مبػػادرة تأسػػيس حػػزب الت ديػػد

الػ ػ طني ف ػػؽ منظػ ػ ر رغب ػػة ف ػػي ع ػػؿ الح ػػزب م ػػاال لمعم ػػؿ السياس ػػي مػ ػ حف ػػاظ الحرك ػػة عم ػػى ت يي ػػا
الدع ي ،مرده عي الرادة الميسسيف بطبيعة النظاـ السياسي المغربي الذي ال يربؿ بال م بػيف الػ ظيفتيف

الدينيػػة السياسػػية ،عاصػػة نف الم ػػاؿ الػػديني يتم اػ ،ػػمف الم ػػاؿ المحفػ ظ لمميسسػػة الممكيػػة

الميمنيف ى بذلؾ م اؿ ال يربؿ المنافسةه

إلمػػارة

يعمف عف ذلؾ بقكؿ إرادة حماية الدع ة العمؿ اإلسػالمي مػف الصػراع السياسػي ،كمػا سػيأتي عنػد

محمػػد يتػػيـ نحػػد الميسسػػيف » نريػػد فعػػال نف يبرػػى العمػػؿ الترب ػ ي الػػدع ي اإلسػػالمي بعيػػدا عػػف الصػػراع
السياسػػي المباقػػر ،نحػػف ن ػرفض اتعػػاذ المس ػ د نداة لمدعايػػة السياسػػية لبرنػػاما سياسػػي معػػيف نعتبػػر نف

1

حوار عبد هللا بوانو رئٌس فرٌق العدالة والتنمٌة بمجلس النواب مع وكالة المغرب العربً لألنباء بتارٌخ الثالثاء ٌ 39ونٌو  3031منشور بموقع
http://www.maroc.ma/fr/node/3416تم االطالع علٌه بتارٌخ ٌ 39وبٌو .3031
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حركػػة لاإلصػػالح الت ديػػدل باعتبارىػػا ىي ػػة دع يػػة ترب يػػة رسػػالتيا امتػػداد لرسػػالة المسػ د ب سػػا ؿ إ،ػػافية
تتناسب م التط ر الحاصؿ في الم تم (الكتاب ،المحا،رة ،القريط ،االتصػاؿ الفػردي ،العمػؿ التربػ ي،
الػػدع ي المػػنظـ العمػػؿ الفنػػيهههإلا) ىػػذا مػػا دفعنػػا إلػػى فصػػؿ حػػزب الت ديػػد ال ػ طني (كإطػػار لمعمػػؿ

السياسي) عف حركة لاإلصالح الت ديدل (كإطار لمعمؿ الدع ي الترب ي) إف االستفادة مػف الت ػارب التػي
عرفتيػػا بمػػداف نعػػرى التػػي عرفػػت الم ا يػػة بػػيف التي ػارات اإلسػػالمية السياسػػية األنظمػػة امتػػداد لمحاص ػرة

العمؿ اإلسالمي في مي نبعاده الترب ية ال رافية « 1ه

إف عممي ػػة التعص ػػص ى ػػذه ،رغ ػػـ م ػػا يقػ ػ بيا م ػػف مع ػػاطر نساس ػػية معمن ػػة ن م ،ػػمرة ،تعب ػػر ع ػػف

التعػ ؼ ،التػ س مػػف إمكانيػػة الػػدع ؿ لمم ػػاؿ المحفػ ظ لمممػػؾ ،مػ مػػا اػػد يترتػػب عمػػى ذلػؾ مػػف منافسػػة
النظاـ الممكي عمى مصدر نساسي لمقرعية ،المتم ؿ في القرعية الدينيةه اد برز ذلػؾ مػف عػالؿ رفػض

السمطات طمب تأسيس حػزب الت ديػد الػ طني الػذي ن دع ممفػو الرػان ني لمسػمطات بتػاريا  3مػاي ،2330
ذلؾ بمبرر تعػارض نىدافػو كمػا ىػي محػددة بران نػو األساسػي مػ التقػريعات ال ػاري بيػا العمػؿ ،السػيما

الفصػػؿ ال الػػث مػػف الظييػػر الق ػريؼ  2 -20 -092بتػػاريا  ،2320الػػذي ي،ػػبط بم بػػو حػػؽ تأسػػيس
ال معيػػاته سػػيعتبر الفصػػيؿ نف المن ػ نػػاب عػػف نسػػباب سياسػػية ،لػػيس ألسػػباب اان نيػػة كمػػا ػػام فػػي

صيغة ارار السمطاته » السبب الحريرػي رام المنػ كػاف سياسػيا لػيس اان نيػا فػإ رام مرارنػة بػيف الرػان ف
األساسػػي لمحػػزب بػػيف الفصػػؿ ال الػػث مػػف الظييػػر الق ػريؼ  2 -20 -092ليسػػت تمػػة تعػػارض ظػػاىر
عص صا قبية لالعنصر الدينيل التي ت عؿ مف حزب الت ديد ال طني إسالميا يعتبر نفسو المم ؿ ال حيػد

لنسالـ نف غيره ى الكفر2ه

لػػـ يت ػ اف التنظػػيـ اإلسػػالمي المتح ػ ؿ المنترػػؿ لمعمػػؿ الميسسػػاتي منػػذ إعػػادة التأسػػيس فػػي إطػػار ل معيػػة
ال ماعػػة اإلسػػالميةل ػػـ حركػػة اإلصػػالح الت ديػػد ،انتيػػام بعمميػػة االنػػدماج ال حػػد ي الػػذي ننػػتا حرك ػػة

الت حيػػد اإلصػػالح مػػا صػػاحبو مػػف انػػدماج فػػي العمميػػة السياسػػية ،لحظػػة فػػي م ار عػػة األطر حػػة النظريػػة
التعبير بإلحاحية عف الرغبة في االنعراط في إطار سياسي االندماج في العممية السياسية الرسمية ،عبػر

المقػػاركة التفاعػػؿ ،بالتػػالي  ،ػ حػػد لمرحمػػة الرطيعػػة التنظيميػػة م ػ نسػػم ب العزلػػة الػػذي طبعيػػا فػػي

بدايتياهل

3

كمػػا عمػػؿ عمػػى إي ػػاد الصػػيغة المال مػػة لتػػدبير العالاػػة بػػيف العمػػؿ السياسػػي العمػػؿ الػػديني الػػذي

يمكف مف نف يمػارس منا،ػم الحركػة لمعمػؿ السياسػي ،مػ ذلػؾ ظػؿ التعػ ؼ التػ س اا مػا اعتبػا ار لمػا
يمك ػػف نف يحص ػػؿ عمي ػػو المنا ،ػػم ف اإلس ػػالمي ف م ػػف ا ػػدرة تعب ي ػػة ،ت عمي ػػـ متفػ ػ ايف ف ػػي س ػػاحة التن ػػافس

1

ٌتٌم محمد  ،الراٌة ،عدد  33ماي  ،3553ورد عند محمد بحكاك" ،اإلسالمٌون والمشاركة السٌاسٌة فً المغرب ،نموذج حركة التوحٌد واإلصالح ،ص .303
2
بحكاك حمٌد  ،المشاركة السٌاسٌة لحركة التوحٌد واإلصالح ،صدرت تحت عنوان اإلسالمٌون بٌن الدعوة والدولة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ، .3005 ،ص
.319
3
البشٌر المتاقً ،الحركة االسالمٌة والمشاركة السٌاسٌة بالمغرب :التوحٌد واالصالح وحزب العدالة والتنمٌة نموذجا ،جامعة القاضً عٌاض ،مراكش.3009 ،
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السياسػػي ،االنتعػػابي ،ممػػا يػػر ح الكفػػة لصػػالحيـ عمػػى حسػػاب بػػااي األح ػزاب ،سػ ام منيػػا األح ػزاب ذات
االمتداد ال ماىيري التردمية ن ال طنية ن األحزاب النعب ية اإلداريةه

سػيتـ فػي ىػػذا اإلطػار ،اعتمػػاد صػيغة ت افريػػة بالسػماح بانػدماج اإلسػػالمييف فػي إطػػار سياسػي اػػا ـ

يتم ػػؿ فػػي الحركػػة القػػعبية الدسػػت رية الديمرراطيػػة ،بحيػػث تػػـ ذلػػؾ بم افرػػة غيػػر معمنػػة ن مػػا يمكػػف اعتبػػاره
التفافا عمى مطمب تأسػيس حػزب عػاص باإلسػالمييف،

معػا بػيف الػديني السياسػي فػي االػب احػده ىػذا

ال مػ لػػـ يكػػف ليػػتـ ل ػ ال ننػػو تػػـ داعػػؿ تنظػػيـ اػػا ـ ،يحظػػى زعيمػػو بح ،ػ ة منزلػػة عاصػػة لػػدى الميسسػػة
الممكي ػػةه ىػ ػ لال ػػدكت ر عب ػػد الكػ ػريـ العطي ػػبل ال ػػذي ص ػػار الرم ػػز الرا ػػد لمف ػػاعميف إس ػػالمييف المن ػػدم يف
المدم يف فػي إطػار العمػؿ السياسػي التعااػديه إنػو التميػز الػذي سػتعرفو الت ربػة المغربيػة فػي ال مػ بػيف

السياسي الديني تنظيما ما ار ياه
فػػي نفػػس السػػياؽ يعمػػؽ الريس ػ ني عمػػى الحػػدث ل نمػػا ىػػذه المبػػادرة ( ني ان،ػػماـ إسػػالميي حركػػة
'اإلصالح الت ديدل إلى حػزب العطيػب فػنحف ننظػر إلييػا –كمػا تػدا لنا ذلػؾ تػذاكرنا فيػو -بإي ابيػة كبيػرة

نس ػ ميا ألط ػراؼ ال ػػة ىػػي :ن ال لمػػدكت ر العطيػػب ماع انػػو البػػاا ف فػػي الحػػزب منا،ػػم ه الرػػدامى الػػذيف

تفيم ا رحب ا فتح ا صد رىـ لمتعا ف عمى نسػس إسػالمية ،لحركػة اإلصػالح الت ديػد انيػا ،ألنيػا ابمػت
بػد ف حساسػػية بػػد ف حسػػابات ،ػيرة نف تػػدعؿ فػػي م ػػؿ ىػػذا التعػا ف نفسػػحت الم ػػاؿ ألع،ػػا يا لمعمػػؿ

في ساحات كانت مغمرة بعيدة نما الطرؼ ال الث الذي نقيد لو باإلي ابيػة فػي ىػذا الم اػؼ فيػ السػمطة
المغربية التي نراىا أل ؿ مرة تتعامؿ م نقاط سياسي مبادرة سياسية لنسالمييف بقكؿ عادي تمامػا ،ال
نر ؿ بأنيا بادرت ن رحبت ليس ىذا مطم با منيا ن ليس ىذا مف قأنيا لكف سمحت بأف تمػر األمػ ر

عادية تطبيرا لممرت،يات الران نية ،ىذا قيم إي ػابي فػي المغػرب نفسػو ماي ػابي نك ػر إذا اػ رف بأ ،ػاع
1
اإلسالمييف في يات نعرىههل
م ػ ذلػػؾ فػػإف النرػػاش لػػـ لػػف يت اػػؼ ح ػ ؿ تػػدبير العالاػػة بػػيف الػػدع ي السياسػػي سػػيع د

لم ا ية م تأسيس حركة الت حيد اإلصػالح تغييػر اسػـ التنظػيـ السياسػي مػف الحركػة القػعبية الدسػت رية
الديمرراطيػػة إلػػى حػػزب العدالػػة التنميػػةه ذلػػؾ بػػالنظر ل ػ د ار التػػي سػػير ـ بيػػا التنظػػيـ الػػدع ي لصػػالح

منا،ػػمي الحػػزب عاصػػة عمػػى مسػػت ى تػػأطير منا،ػػمي مرقػػحي الحػػزب عاصػػة فػػي ال انػػب األعالايػػة
الريميػػة ،فك ػػـ نط ػػرت المق ػػاركة السياسػػية م ػػف ق ػػاب ق ػػابة؟ ك ػػـ اسػػت مر دعاتي ػػا ف ػػي تربي ػػة لالمق ػػاركيف

سياسػػيال المص ػ تيف انتعابيػػال تزكيػػة نعالايػػـ تنميػػة نذ اايػػـ تسػػديد نفكػػارىـ؟ ىػػؿ بػػذؿ دعاتيػػا ال اػػت
الكػػافي ال يػػد الػػالزـ لالسػػت مار الػػدع ي فػػي المكاسػػب البق ػرية لممقػػاركة السياسػػيةل فالمقػػاركة السياسػػية
محطة دع ية تسيـ في تمكيف نفراد دد مف لفرو دينيـل

2

1

احمد الرٌسونً ،ل"المستقلة" الراٌة عدد  30 / 330غشت  . 3551ورد عند حمٌد بحكاك  ،االسالمٌون المغاربة بٌن الدعوة والدولة ،حركة التوحٌد واالصالح
نموذجا منشورات دفاتر مطبعة النجاح الجدٌدة ،الطبعة االولى  3005ص .319
2
محمد الحمداوي مقال المشاركة السٌاسٌة والمشاركة الدعوٌة الموقع الرسمً للحركة ورد فً عبد المطلب مطلوب بحث لنٌل شهادة الماستر جامعة محمد
الخامس اكدال .ص .91
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ىكذا يبد ا نف العالاة بيف التنظيـ الحزبي التنظيـ الدع ي بدنت عمى نسػاس المسػاندة الػدعـ الػذي
ادمت ػػو الحرك ػػة لمح ػػزب ،ىػ ػ م ػػا تيك ػػده ير ػػة المق ػػاركة السياس ػػية العالا ػػة ب ػػيف الحرك ػػة الح ػػزب :تري ػػيـ
ت يول ،الصادرة عػف م مػس القػ رى لحركػة الت حيػد اإلصػالح ،التػي تػنص عمػى نف الحركػة احت،ػنت

الحػػزب سػػاندتو فػػي مرحمػػة ن لػػى حتػػى انعرػػاد المػػيتمر ال ارب ػ  ،ػػـ فػػي مرحم ػة انيػػة إلػػى حػػد د المػػيتمر

العامس1ه

سػػيتـ بعػػد ذلػػؾ ،فػػتح نرػػاش فػػي الم ،ػ ع حػ ؿ طبيعػػة ىػػذه العالاػػة :ىػػؿ ىنػػاؾ عالاػػة انفصػػاؿ نـ

عالاػػة اتصػػاؿ ؟(ىػػؿ ىػػي عالاػػة تمػػايز نـ عالاػػة تكامؿ؟)ل ىػػؿ الحػػزب نػػاح سياسػػي نـ نف الحركػػة ذراع
دع ي؟ حيث صادؽ م مس ق رى حركة الت حيد اإلصالح ،بتػاريا ي ليػ ز  ،0223عمػى راػة المقػاركة

السياسية العالاة بيف الحركة الحػزب ،اعتبػرت مػف عالليػا نف » الحػديث عػف المقػاركة السياسػية لحركػة
الت حيػػد اإلصػػالح ،مػػا ي ػرتبط بػػذلؾ مػػف تنصػػيص المي ػػاؽ عمػػى نىػػداؼ ،م ػػاالت ذات ص ػمة بالعمػػؿ
السياسػػي ،ال يعنػػي اقػػتغاؿ الحركػػة ىي اتيػػا بالعمػػؿ السياسػػي مباق ػرةه إذ ينبغػػي التمييػػز ىنػػا بػػيف قػػم لية

تص ر الحركة لنسالـ بيف صيغ ،م االت تنزيػؿ ىػذا التصػ ر فػي ال ااػ « كمػا اعتبػرت ىػذه ال راػة نف

ل ظا ؼ الحركة األساسية تبرى ىي الدع ي ،التربية ،التك يف ،بينما يبرى م اؿ العمؿ السياسي ،بالنسبة

ألع،ام الحركة ،الحزب السياسيل2ه

اػػد اعتبػػرت ال راػػة المذىبيػػة لحػػزب العدالػػة التنميػػة ،التػػي نارىػػا المػػيتمر ال ػ طني االسػػت نا ي فػػي

ي لي ز  ،0222لصالح عيار التمييز بيف الديني السياسيه ليتررر نف العالاة عبارة عف قراكة استراتي ية
تركز عمى التمايزه 3مف عالؿ التأكيد عمى فكرة التعصص ال ظيفي :فالحركة عمميا ترب ي دعػ ي مػدني،
بينما يعمؿ الحزب عمى تطبيؽ برناما سياسػي فػؽ الر اعػد الديمرراطيػة ،ي يػب عمػى األسػ مة المطر حػة

سياسيا ليس دينياه

ل ىك ػ ػػذا فالعالا ػ ػػة األ ف ػ ػػؽ ب ػ ػػيف ال ػ ػػديف السياس ػ ػػة ف ػ ػػي اإلس ػ ػػالـ ليس ػ ػػت ى ػ ػػي الفص ػ ػػؿ المطم ػ ػػؽ ب ػ ػػيف

الم ػػاليف(ههه) لكػػف فػػي المرابػػؿ ليسػػت العالاػػة ىػػي التمػػاىي المطمػػؽ عمػػى اعتبػػار نف الممارسػػة السياسػػية

ىي بطبيعتيا ممارسة بقريةل4هه فسعد الديف الع ماني ،يعتبر التمييز بيف الحزب الحركة يأتي مف التمييز

الحاصؿ بيف الديني السياسيه

رغـ كؿ ال ي د الفكرية التنظيمية فال يمكف إغفاؿ معطى نساسي يتم ؿ فػي كػ ف نف الحركػة ىػي

األصؿ الم و الميطر لمنا،ػمي الحػزب كمػا كانػت منػذ بدايػة التنظػيـ ،بػأف ايػادات الحػزب لسياسػييو

الكبارل قغم ا لمراحؿ سابرة ايادة الحركة حيث ستنترؿ ىذه الريادات إلى لعب ند ار سياسية ن نرابية ،فرػد
 1ورقة المشاركة السٌاسٌة والعالقة بٌن الحركة والحزب تقٌٌم وتوجٌه" صادرة عن مجلس الشورى لحركة التوحٌد واالصالح بتارٌخ  10جمادى االولى 3119
موافق ٌ 39ولٌو 3001
 2ورقة المشاركة السٌاسٌة نفسالمرجع السابق.
3
محمد الحمداوي ،فً العالقة بٌن الجماعة والحزب قراءة واقعٌة للتجربة المغربٌة ،دار الكلمة للنشر والتوزٌع الطبعة األولى .3031
4
سعد الدٌن العثمانً ،الدٌن والسٌاسة تمٌٌز ال فصل ،الطبعة الخامسة ،دار الكلمة للنشر والتوزٌع  3031ص 333
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قغؿ كؿ مف محمد يتيـ عبد اإللو بنكيراف ر اسة الحركة :محمد يتيـ مف  2302إلى  ،2302عبد اإللػو
بنكيراف في المرحمة مف  2302إلى  ،2333ليع د بعد ذلؾ محمد يتيـ بيف 2332 2333ه

إف الصػػيغة المعتمػػدة فػػي تػػدبير العالاػػة بػػيف الحػػزب الحركػػة ،لػػدى اإلسػػالمييف المغاربػػة ،تم ػػؿ نحػػد

سمات التح ؿ نح ما بعد الحركة اإلسالمية:

مف عالؿ الم ي د المبذ ؿ عمى مست ى إبعاد التنظػيـ الػدع ي عػف ىػدؼ إاامػة الػديف عمػى مسػت ى

الد لػػة تكػريس عمميػػا عمػػى إاامػػة الػػديف عمػػى مسػػت ى الفػػرد األسػرة الم تمػ  ،بمعنػػى تكػريس فكػرة فردنػػة
الممارسة الدينية ،ليصبح اليدؼ العاـ لمتنظيـ إاامة الػديف لػيس إاامػة الد لػة1ه فػي مرابػؿ اقػتغاؿ الحػزب

عمػػى اليػػدؼ السياسػػي ،ىػ مػػا يتطمػػب فػػي نظرنػػا حيػػادا مػػف طػػرؼ الحػػزب فػػي االعتػراؼ بحريػػة المعترػػد،
باعتبارىا حرية فرديةه فكيؼ سي يب الحزب عف ىذا السياؿ؟

-2الموقف المتردد من حرية المعتقد

إف السػػمة األساسػػية لتح ػ ؿ اإلسػػالمييف يت سػػد فػػي ت ػػا ز ىػػدؼ األسػػممة مػػف عػػالؿ السػػمطة ،ني

كعمميػػة ماعيػػة إلػػى فك ػرة األسػػممة ال ديػػدة التػػي ت عػػؿ األسػػممة نم ػ ار فرديػػاه بالتػػالي ،فػػالتح ؿ لمػػا بعػػد
اإلسػػالم ية يفيػػد ب ػ د ميق ػرات ليػػذا التح ػ ؿ مػػف عػػالؿ ت ار ػ الحركػػة عػػف مقػػر عيا األصػػميه تم ػػؿ

مسػألة حريػػة المعترػػد فػػي ىػػذا الصػػدد نحػػد نىػػـ الميقػرات التػػي ترػػدـ لنػػا العالاػػة بػػيف الػػديني السياسػػي ،فػػي

انتراؿ الفصيؿه

فبالنسبة لمتأصيؿ الفريي ،الذي ييسس لو رني األستاذ نحمد الريس ني نحد نىـ عممام الحركة ،عالـ

المراصد ،الر يس السابؽ لحركة الت حيد اإلصالح ،ابميا حركة المستربؿ اإلسالمي ،فػي كتابػو لالكميػات
األساسػػية لمقػريعة اإلسػػالميةل ،يتأسػػس عمػػى اآليػػة الكريمػػة لال إكػراه فػػي الديفل(سػ رة البرػرة :اآليػػة ،)022
التي يعتبرىا مف كميات القريعة المسممةل إف الديف اإلكػراه ال يمكػف ا تماعيمػا ،فمتػى بػت اإلكػراه بطػؿ

الػػديف ،فػػاإلكراه ال ينػػتا دينػػا ،ماف كػػاف ينػػتا نفااػػا كػػذبا عػػداعا ،ىػػي كميػػا صػػفات باطمػػة ممر تػػة فػػي
القرع ،ال يترتب عمييا إال العزي في الدنيا اآلعرةههه كما نف اإلكراه ال ينقػئ دينػا ال إيمانػا ،فيػ كػذلؾ
ال ينقػػئ كفػ ار ال ردة ،فػػالمكره عمػػى الكفػػر لػػيس بكػػافر المكػره عمػػى اإلسػػالـ لػػيس بمسػػمـ ،لػػف يكػ ف نحػػد

ميمنا مسمما إال بالر،ى الحريريل

2ه

في رد فعمو ح ؿ ما تـ تدا لو ابؿ المصاداة عمى الدست ر مف إمكانية ت،ميف الدست ر مرت،يات

بصػيغة » :احتػراـ حريػة المعترػد بمػا ال يتعػارض مػ الرػان ف النظػاـ العػاـل ،اػاؿ اإلمػاـ بػأف ىػذه الصػيغة
عامة ،مانعة ،تحتمؿ كؿ ال

ه ،يمكف نف تفسر سمبياه « ليس عندي ني إقكاؿ م حرية المعترد في

حد ذاتيا ،بنام عمى ااعدة (الإكراه في الديف) لكف استغالؿ الدسػت ر لمتػر يا لقػعار حريػة المعترػد ،فػتح
1

لقاء بٌن الباحث رشٌد مقتدر وا ألستاذ أحمد الحمداوي رئٌس حركة التوحٌد واإلصالح بتارٌخ ٌ 30ولٌو  3000ورد عند مقتدر رشٌد ،اإلسالمٌون اإلصالحٌون
والسلطة بالمغرب :مقابالت حول الحكم والسٌاسة ،مركز مغارب ،الطبعة األولى .3031
2احمد الرٌسونً ،الكلٌات األساسٌة للشرٌعة اإلسالمٌة إصدار اللجنة العلمٌة لحركة التوحٌد ص .305
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البػػاب لمدسػػترة غيػػر المباق ػرة لمحػػؽ فػػي اإللحػػاد التنصػػير ،سػػيحتـ إعػػادة تفسػػير ماعػػادة م ،ػػعة (إمػػارة

الم ػػيمنيف)ه1هههفم ػػاذا لػ ػ نػ ػ دي ذات يػ ػ ـ ب ػػأف غػ ػػير المػ ػػيمنيف نص ػػبح ا يم م ػ ػ ف نػ ػػسبة كبػ ػػيرة ن يم م ػ ػ ف
األغمبيػػة ،ى ػػـ بال،ػػر رة غ ػػير معني ػػيف بػػصفة نم ػػير المػػيمنيف ال داعم ػػيف تحػػت مرت،ػػاىا؟ نـ نف ىػػذا مػػا

يرمي إليو صناع الدست ر ال ديد؟ 2ه

سيتـ تأكيد ىذا الرني في بػالغ الحركػة لحسػـ م افيػا الرسػمي ،الػذي ػام فيػو رفػض مػا رقػح مػف

اعتمػػاد نع،ػػام ل نػػة م ار عػػة الدسػػت ر لػػبعض المرترحػػات التػػي مػػف قػػأنيا المسػػاس باألسػػس التػػي اامػػت
المر ع ػػة
عميي ػػا الد ل ػػة المغربي ػػة من ػػذ تأسيس ػػيا ،ميك ػػدة نف إس ػػالمية الد ل ػػة المغربي ػػة ال ر ع ػػة فيي ػػا ،نف ا

الدسػػت رية البػػد نف تيكػػد عم ػى االنتمػػام الح،ػػاري ل مػػة العربيػػة اإلسػػالمية ،عمػػى نف ال يػػتـ اسػػتغالؿ
التس ػػامح ال ػػديني ،حري ػػة ممارس ػػة الق ػػعا ر الديني ػػة لم اػ ػ ع ف ػػي فع ػػاخ دع ػػا ى مغر ،ػػة ل ػػبعض ال معي ػػات

العممانيػ ػػة التػػػي عرفػػػت بػ ػػدفاعيا عػ ػػف حركػ ػػات القػ ػػذ ذ ال نسػ ػػي ،اإلفطػ ػػار العمنػ ػػي تح ػػت مسػ ػػمى الحريػ ػػة

الدينيةههل

3

إف مػػا يمكػػف اسػػتنتا و مػػف م اػػؼ الحركػػة ،آرام فريا يػػا ،نف مسػػألة اإلكػراه عمػػى االعترػػاد مرف ،ػػة

مف حيث المبدن ،مف منطمؽ رفض استعماؿ السمطة في فرض التديف ،ى نفػس الت ػو الػذي ناػره الحػزب
حػػيف ذىػػب فػػي ات ػػاه االعت ػراؼ بيػػذه الحريػػة مػػف عػػالؿ األطر حػػة التػػي صػػادؽ عمييػػا المػػيتمر السػػادس

( :)0220لمبػػدن الحريػػة العرديػػة الدينيػػة ا تنػػاب ني قػػكؿ مػػف نقػػكاؿ اإلك ػراه فػػي الػػديف ،عريػػدة ق ػريعة

نعالا ػاً ،مبػػدن مطػػرده المع ػ ؿ عميػػو فييػػا ى ػ اإلانػػاع االاتنػػاع الر،ػػا ،لػػيس سػػمطة الد لػػة ن إك ارىػػات

الران ف".

سػػييكد المػػيتمر السػػاب  ،المنعرػػد بعػػد ص ػ ؿ الحػػزب لمحك مػػة ،فك ػرة الحريػػة كأصػػؿ ،نف ااعػػدة

الم اطنة نساس بنام الد لة الم تمػ  ،بػؿ اسػ
لال إكراه في الديفل:

فصػؿ فييػا انطالاػا مػف الراعػدة التػي تررىػا اآليػة الكريمػة
ا

"ههه يترتػػػب عمػ ػػى ذلػ ػػؾ ،إا ػ ػرار مبػػػدن الحريػ ػػة العرديػ ػػة ،حريػ ػػة اإلبػ ػػداع ،حمايػ ػػة الحريػ ػػات الفرديػ ػػة،

ال ماعيةه انطالااً مف ااعدة لال إكراه في الديفل ،التي ىي ااعدة ذىبية ،ا اميػا ننػو ال ي ػ ز ،ال يمكػف

الم م إلى ني قكؿ مف نقكاؿ اإلكراه فػي الػديف عريػدة قػريعة نعالاػاً ،نف ىػذه الر،ػايا ترػدـ باألسػاس
مػػف عػػالؿ اإلانػػاع االاتنػػاع ،ننيػػا م ػػاؿ لم،ػػمير ،الفكػػر ،ال ػػداف ،ليسػػت م ػػاالً لسػػمطة الد لػػة ن

إك ارىػػات الرػػان ف ،فإنػػو مػػف بػػاب ن لػػى ،نف يقػػمؿ ىػػذه الراعػػدة م ػػاؿ االلت ػزاـ الػػديني ،حيػػث ال إك ػراه عمػػى
العبػػادات ،م ػػاؿ ال رافػػة ،حيػػث ال إكػراه فػػي الفػػف اإلبػػداع ،السػػم ؾ اليػ مي لممػ اطف ،حيػػث ال إكػراه فػػي

الزي المباس"4ه
1

أحمد الرٌسونً ،فقه االحتجاج والتغٌٌر ،مقاالت وحوارات ،دار الكلمة للنشر والتوزٌع ،:3033 ،ص .393
2
نفس المرجع ص 393
3
بالغ حركة التوحٌد واإلصالح حول مسار مراجعة الدستور بتارٌخ  9رجب  3113الموافق ٌ 33ونٌو .3033
4
األطروحة السٌاسٌة لحزب العدالة والتنمٌة  3033من أجل الكرامة والتنمٌة والعدالة االجتماعٌة ،الموقع الرسمً للحزب www.pjd.ma
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لكػػف إدراج ىػػذا األمػػر عمػػى مسػػت ى الػػنص الدسػػت ري ،عالفػػا لمػػا تػػـ إا ػ ارره فػػي المػػيتمرات التػػي تػػـ
ذكرىا سابرا ،ام معتمفا ،حيث ذىبت المذكرة التي تـ رفعيا لم نة الممكية لتعديؿ الدست ر إلى ما يمي:

ليرتكػػز تصػ ر الحػػزب عمػػى م مػ ع الر اعػػد المػػيطرة لتعزيػػز ال،ػػمانات الدسػػت رية لمحريػػات العامػػة،

حرػ ؽ اإلنسػػافه ىػػي ا اعػد انب رػػت عػػف المر عيػة اإلسػػالمية ،مػػا نصػت عميػػو مػػف تكػريـ اإلنسػػاف ل لرػػد

كرمنا بني آدـل  ،نبذ اإلكراه لال إكراه في الديفل1ه

مف ية انية ،ام فػي المػذكرة صػيغة لنيكػد نف الم ار عػة الدسػت رية ممزمػة بت سػيد ىػذا االعتيػار

مػػف عػػالؿ ،ػػمانات دسػػت رية تتم ػػؿ فػػي  :نال تعػػالؼ التق ػريعات نحكػػاـ الػػديف اإلسػػالمي ،حمايػػة حريػػة

ممارسة القعا ر الدينيةل2ه إننا نماـ ت و نح حماية الديف نك ر منيا حماية الحرية ،ىنا يبػرز فػي نظرنػا
نػ ع مػف االلتبػاس فػي الم اػؼ ،فػػرغـ مػا ذىػب إليػو بعػض اػادة الحػػزب مػف دفػاع عػف الحريػة عمػى اعتبػػار

لننيا مف صميـ الديف ،ال ي ز لممتديف الت س منيا فرط ألنيا زم مف مبادئ حر ؽ اإلنساف العالميةل،

إال نف الػبعض اآلعػر يظػػؿ مت سػا مػف نتػػا ا اإلاػرار بالحريػة فػػي المطمػؽ لنحػف لسػػنا ،ػد حريػة العريػػدة،
لكننػا نعقػى الع ااػب ال عيمػة ليػذا الحكػـ عمػى ى يتنػا اإلسػالمية" مػف منطمػؽ نف التأ يػؿ الػذي يمكػف نف

يردـ ليذه الحرية ،ي عؿ الحزب يرؼ د ف التنصػيص الدسػت ري عمييػاله مػاذا تعنػي حريػة العريػدة؟ السػماح
3

باإلفطار عمنا عالؿ قير رم،اف ؟ إقاعة الحرية ال نسية القذ ذ ال نسي بيف عامة الناس؟

يستنتا مما سبؽ نف ىناؾ ترددا التباسا ظاىريا غير نف الم اؼ الرسػمي لكػؿ مػف الحػزب الحركػة

اػػد ػػام متسػػما باالنس ػ اـ حيػػث اتفػػؽ كػػؿ مػػف الحػػزب الحركػػة ح ػ ؿ عػػدـ الم افرػػة عمػػى ت،ػػميف الدسػػت ر
لحرية المعترده

-0التحالفات :أولوية السياسي عم اإليديولوجي
إف مسار البحث عف نغمبية سياسية داعؿ م مس الن اب عرػب نتػا ا االنتعابػات التقػريعية ؿ 25

ن ػ نبر  ،0222عػػؿ حػػزب العدالػػة التنميػػة المتصػػدر ليػػذه االنتعابػػات يفػػتح ان ػ ات الت اصػػؿ م ػ

مي ػ

األح ػزاب السياسػػية ،اػػد قػػكؿ حػػزب األصػػالة المعاص ػرة االسػػت نام ال حيػػد فػػي مسػػار المفا ،ػػات ،التػػي

نسػػفرت نتا يػػا ع ػػف تحػػالؼ الفاع ػػؿ اإلسػػالمي مػ ػ ا ػ ى كانػػت ب ػػاألمس الرريػػب عص ػػما إيػػدي ل يا لي ػػاه
نعػػص بالػػذكر حػػزب الترػػدـ االقػػتراكيةه حيػػث صػػمت الم ا يػػة السػػابرة بػػيف الح ػزبيف ن يػػا بمناسػػبة

الم اؼ ح ؿ عطة إدماج المرنة في التنميةه

اػػد سػػبؽ اعتبػػر سػػعيد السػػعدي مينػػدس العطػػة ،ى ػ

زيػػر عػػف حػػزب الترػػدـ االقػػتراكية عػػالؿ

الحك مػػة التػػي اادىػػا السػػيد عبػػد الػػرحمف الي سػػفي ،مسػػألة التحػػالؼ بػػيف الحػػزب الػػذي ينتمػػي إليػػو حػػزب

1

مذكرة الحزب بشأن اإلصالحات الدستورٌة .3033
2
مذكرة الحزب ،نفس المصدر السابق.
 3األمٌن العام للحزب ٌقول فً تصرٌا لوكالة فرانس برٌسنشر فً مراٌا برس ٌوم 3033 - 01 - 31
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العدالة التنمية انتيازية سياسػية ، 1فػالحزب اإلسػالمي ،حسػبو ،لحػزب اػا ـ الػذات لديػو ااعدتػو اعتيا ارتػو،
لكنيا تتنااض م مقػر ع حػزب الترػدـ االقػتراكية ،سػيك ف مػف العبػث عرػد ىػذا النػ ع مػف التحػالؼ ألنػو

سػػينفر الم ػ اطنيف مػػف العمػػؿ السياسػػيه فكيػػؼ يمكػػف نف يمترػػي مقػػر ع يرمػػي إلػػى الحدا ػػة مقػػر ع آعػػر
ييدؼ إلى نسممة الم تم

كأف الم تم المغربي ليس مسمما؟

مػػػف يػػػة نعػ ػػرى ،ن ػػػد نف رني فريػ ػػو حركػػػة الت حيػػػد اإلصػ ػػالح الس ػػيد نحمػ ػػد الريس ػ ػ ني ا،ػ ػػح

بعص ص مسألة التحالؼ يعبر عمى الحفاظ عمى العص صية اإليدي ل ية عف ن ل ية استح،ار البعد
الديني لمحزب لحمفا و حيف ااؿل منذ قي ر دعيت مػف طػرؼ ريػدة مغربيػة لح،ػ ر نػد ة ،تػـ االتصػاؿ
بي ىاتفيا لح ،ر ىذه الند ة التي م ،ػ عيا (إمكانيػات التحػالؼ بػيف اإلسػالمييف اليسػار) ،فرمػت ليػـ ال

نسػػتطي نف نح،ػػر فػػي ىػػذه النػػد ة ،ألنػػي ال ن مػػف بإمكانػػات التحػػالؼ بيننػػا بػػيف اليسػػار ليسػػت ىنػػاؾ
إمكانيػػات لمتحػػالؼ ههه ىػػذا ى ػ

ػ ابي ههه لػػذلؾ ىػػذه النػػد ة ال مكػػاف لػػي فييػػا ،فمػػيس ىنػػاؾ إمكانيػػات

التحالؼ ههه ننا نادر ك ي ار مػف النػاس الػذيف يحممػ ف صػفة اليسػار ن التردميػة ن االقػتراكية لكػنيـ نفػراد،

ال ي ػػد اآلف حػػزب يسػػاري يسػػتحؽ فػػي نظػػري االحت ػراـ الترػػدير التعػػا ف االتفػػاؽ التعامػػؿ معػػو ،مي ػ

األح ػزاب اليسػػارية ن بتػػت ننيػػا إمػػا دا مػػا معاديػػة لمػػديف مامػػا انتيازيػػة متسػػااطة ،يعنػػي ينسػػع ف بالنيػػار مػػا
يررر نو بالميػؿ ،بالميػؿ مػا يررر نػو بالنيػار يتم نػ ف يػد ر ف مػ منػافعيـ حي مػا دارت ،ىػذا قػيم ابػت
بالنسبة لعدد منيـ ،عدد منيـ ني،ػا مػف ػ ابتيـ معػاداة الػديف ،نحػف ال يمكػف نف نترػدـ عطػ ة احػدة مػ

مػػف يعػػادي الػػديف ،مػػف يعػػادي الػػديف ى ػ النرػػيض التػػاـ لنػػا ،لػػذلؾ بيننػػا بػػيف اليسػػار ك يػػر مػػف إمكانػػات

التعالؼ ليس إمكانات التحالؼ.2

غير نف البراغماتية السياسية ل مينيف العػاميف لمحػزبيف ست،ػ ن ل يػة السياسػي عمػى اإليػدي ل يه

فر يس حزب التردـ االقتراكية ،يقير “نحف معقر القػي عييف المت ا ػديف عنػد الرفػاؽ اإلسػالمييف ت معنػا

فرػػط الكممػػة ال فػػام”ه ن ابػػو بػػف كي ػراف“ ،إننػػا حػػزب اقػػتراكي نك ػػر مػػف االقػػت اركييف ،فينػػاؾ نفكػػار نحػػف
اقػتراكي ف فييػا نك ػر مػنكـ”ه سػػيتأكد ىػذا التحػالؼ ابيػؿ انتعابػات نكتػ بر  ،0222حيػث سػيعمف نبيػؿ بػػف
عبد اه تقبت حزبو بم اصمة المقػ ار مػ العدالػة التنميػة ،سػ ام فػي المعار،ػة ن فػي الحك مػة ،ي يبػو

عبد اإللو بف كيراف ،ننو بالرغـ مف اعتالؼ المر عيات بيف حزبو بيف حزب التردـ االقػتراكية ،فإنػو بعػد
كنػا فػػي الحك مػػة سػنك ف فييػػا معػا ،ماذا عر نػػا إلػػى المعار،ػة سػػيك ف مصػػيرنا
االنتعابػات التقػريعية “إذا ا
الصدؽ”3ه
مقتركا ،فمرد نقأت بيف حزبينا عالاات ا ية فييا الك ير مف ال  ،ح
ا
فػػي مرابػػؿ التحػػالؼ البراغمػػاتي الػػذي م ػ التعػػارض اإليػػدي ل ي بػػيف لإسػػالمييل العدالػػة التنميػػة

ليسارييل الترػدـ االقػتراكية سػنمحظ نف الترػارب اإليػدي ل ي مػ حػزب االسػترالؿ لػـ يػدـ طػ يال فػالحزب
1

حوارٌومٌة "المساء" مع سعٌد السعدي القٌادي فً حزب التقدم واالشتراكٌة ووزٌر سابق فً عدد الثالثاء (عدد  31غشت .)3033
 :2عبد الباسط المستعٌن ،حوار مع د .أحمد الرٌسونً رئٌس حركة التوحٌد واإلصالح سابقا  ،أجري الحوار ٌوم  31مارس 3001
3
مقال لمحمد بن امحمد العلوي http://www.alarabonline.org/article
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المحػافظ سػػي عؿ االعتيػارات السياسػػية ندام الحك مػة مطيػػة إلنيػام تحػػالؼ لػـ يت ػػا ز السػنتيفه اػػد قػػكؿ
انتع ػػاب عب ػػد الحميػ ػد ق ػػباط نمين ػػا عام ػػا دي ػػدا لح ػػزب االس ػػترالؿ

انعر ػػاد د رة الم م ػػس الػ ػ طني لمح ػػزب

بتػػاريا  20 22ينػػاير  0220مناسػػبة سػػير ـ عالليػػا ر ػػة عػػالؿ الفاسػػي بت يػػو مػػذكرة لػػر يس الحك مػػة
تت،ػػمف عػػددا مػػف المالحظػػات االعػػتالالت التػػي تقػ ب عمػػؿ األغمبيػػة الحك ميػػة ،عمػػى ر ػػيس الحك مػػة

تعاممػػو كػػأميف عػػاـ لحػػزب العدالػػة التنميػػة مػػذكرة تمتيػػا مػػذكرة إلػػى ممػػؾ الػػبالد تعبي ػ ار عػػف الرغبػػة فػػي فػػؾ
االرتباط بالتحالؼ الحك مي ،انترؿ بعدىا الحزب مف األغمبية إلى المعار،ةه

مػػف يػػة نعػػرى ،فػػالم اؼ اإلي ػػابي لمحركػػة الحػػزب كم اػػؼ سياسػػي مػػف دسػػت ر  ،0222سيقػػكؿ

عػامال لمتباعػػد بػيف الحركػػة مػػف كػاف مػػف المفتػرض نف يكػ ف حميفػػا ليػا ،ني حركػػة العػدؿ اإلحسػػاف ،ىػػذه
األعيرة التي

يت نرذا الذعا لمحركة ،مف عالؿ رسالة حممت ك ي ار مف االتياـ ،حيث سػيبرز مػف الػبالغ

نف حركػػة العػػدؿ االحسػػاف تياعػػذ عمػػى إسػػالميي الت حيػػد اإلصػػالح تحػػالفيـ مػ النظػػاـ ما،ػػاعة الفرصػػة
لالتاريعيةل لمتغييره

1

إف التحػػالؼ السياسػػي يرػػدـ ميقػ ار أل ل يػػة السياسػػي عمػػى اإليػػدي ل ي ،حيػػث نف الػػد اعي السياسػػية

تدف الحزب لعرد تحالفات بالرغـ مف التباعد اإليدي ل ي ،في حيف نف األ ل يات السياسػية تكػرس التباعػد
عمى الرغـ مف تراسـ نفس اإلطار اإليدي ل يه

-0الطابع اإليديولوجي عم مستوى العمل البرلماني واستعمال الحجة الدينية.
يعتبر ميقر تعفيؼ الطاب اإليدي ل ي ،إحدى السمات األساسية لت ار

الحركة اإلسالمية لصالح

فكػرة مػػا بعػػد الحركػػة اإلسػػالمية ،ىػ مػػا يمكػػف تتبعػػو لػػدى الحركػػة مػػف عػػالؿ بعػػض العالمػػات ،بدايػػة مػػف

العمؿ البرلماني ،ـ العطاب السياسي الذي تـ إفراغو مف الحم لة الدينية لصالح حم لة تدبيريةه

ىذا ما سيتـ إب ارزه مف عالؿ ارامة في بعض مداعالت ن اب الحزب بم مس الن ابه المرارنػة بػيف

عينة مف الم ا،ي التي طرحيا ن اب الحزب عالؿ فترتيف محددتيف مف اليتيف تقريعيتيف :مرحمة ال اليػة

التقػ ػ ػريعية  ،0222 /0229الت ػ ػػي ك ػ ػػاف الح ػ ػػزب فيي ػ ػػا يرػ ػ ػ ـ بالمعار ،ػ ػػة ،ػ ػػـ مرحم ػ ػػة ال الي ػ ػػة التقػ ػ ػريعية
 0222/0222التي ترنس فييا الحزب اإل تالؼ الحك ميه ذلؾ عبر تحميؿ معطيات ال د ؿ التالي:

1

" » ف فً الوقت الذي ذهب فٌه التونسٌون و المصرٌون إلى أبعد ما تٌسر لهم من انتخاب لجنة تأسٌسٌة على مرأى ومسمع من الشعب وبكل شفافٌة ،وما تاال وٌتلاو
ذلك إن شاء هللا ،نسأل هللا لهم التوفٌق والسداد ،نجد عكس ذلك عندنا؛ فعوض استغالل هذه الفرصة ،وبدل الصادق ماع هللا وماع الشاعب ،كاان االلتفااف والروغاان،
ودخلنا فً اللعبة القدٌمة الجدٌدة ،لعبة المراجعات الدستورٌة ،لنصل إلاى دساتور غاامض جادا ومفتاوح علاى كال التاأوٌالت ،بال ساٌفتا علاى أخطار التاأوٌالت ٌاوم
ٌشعر االستبداد  -كما ٌتوهم  -أن العاصفة مرت وأن محنته معها انتهت.
وهنا ،إخوتنا األفاضل ،نختلف معكم جاذرٌا ،ونعتبار – وهاذا تقادٌرنا – أن تازكٌتكم ودفااعكم عان هاذا الدساتور كاناا مسااهمة فاً االلتفااف علاى المطالاب الحقٌقٌاة
للشاااعب ،ومسااااهمة كاااذلك فاااً تضاااٌٌع فرصاااة لٌسااات بالهٌناااة ،ماااع العلااام أن الفااارص الكبااارى ال تااادوم إلاااى األباااد« ماااأخوذ مااان الموقاااع الرسااامٌلحركة العااادل
واإلحسانwww.aljamaa.net:
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تحمينننل عيننننة منننن األسنننيمة اللنننفوية لبرلمننناني الحنننزب نننالل النننو يتين التلنننريعيتين  2011/2002و
:2012/2012

1

الو ية

2011/ 2002

2012/2012

التلريعية

من الدورة ال ريفية  2002إل الدورة الربيعية 2000

من الدورة ال ريفية  2012إل الدورة ال ريفية 2013

الموضوع
االنتق ػػار العمن ػػي لتن ػػا ؿ

العمػ ػ ػ ػ ر ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػاحات

التاريخ

الطبيعة اإليديولوجية

2007-11-14

تحريـ العمر

األس اؽ الممتازة
ميسسة
صند ؽ الزكاة

الموضوع
إنق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام
األبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ

التاريخ

الطبيعة اإليديولوجية

15/10/2012

ااتصاد إسالمي

اإلسالمية
تفقػػي الرقػ ة

2007-11-14

ااتصاد إسالمي

ف ػ ػ ػ ػػي اط ػ ػ ػ ػػاع
الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفرات

05/11/2012

تحريـ الرق ة

العم مية

مقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ
الم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
األعيػر لمحػا

الدعاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياحة
ال نسية سياحة القػذ ذ

بمدينة مراكش

2007-11-08

تحريـ الزنا الم مية

التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدابير

المتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذة

12/11/2012

لتفاديي ػ ػػا ف ػ ػػي

تدبير القأف الديني
فري،ة الحا

الم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
الحالي

تننننننننننننننننننننننردد
المواضننننننيع

المرتبطنننننننننة
بإيننديولوجيا

إحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام
حف ػ ػ ػ ػػؿ لمقػ ػ ػ ػ ػ اذ بمدين ػ ػ ػ ػػة
الرصر الكبير

2007-11-23

تحريـ الم مية

ال اػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
اإلسالمي

الحنننننننننننننننزب

تعػػرض ناميػػة

بمجمننننننننننننس
النواب

ميسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

03/12/2012

ااتصاد إسالمي

تنظػ ػ ػ ػ ػػيـ حفػ ػ ػ ػ ػػؿ تػ ػ ػ ػ ػػر يا
العم ر بمكناس

الر ىينغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

2007-11-21

تحريـ العمر

2007-11-08

ا،ايا األمة

2007-11-21

تحريـ العمر

2007-12-07

المحافظة عمى العريدة

المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممة

لمتطييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

31/12/2012

ا،ايا األمة

العرا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

بب رما

سياس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأطير

ت ا ػػد التم ػػر اإلسػ ػ ار يمي

بالس ؽ المغربية

ال ػ ػ ػػديني ف ػ ػ ػػي

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

21/05/2012

مكافحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

اإلرقػػاد الػػديني ا ػػب األمػػر

بالمعر ؼ النيي عف المنكر

الفساد
تنظػ ػ ػ ػ ػػيـ حفػ ػ ػ ػ ػػؿ تػ ػ ػ ػ ػػر يا
العم ر بمكناس
د ر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ازرة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
المحافظ ػ ػػة عم ػ ػػى األم ػ ػػف

1

عرض قريط

عػ ػ ػػف الكيػ ػ ػػاف
الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيي ني

02/07/2012

ا،ايا األمة

بالرناة ال انية

البنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؾ
المصػ ػ ػ ػ ػػارؼ

23/07/2012

ااتصاد إسالمي

الجدول مجهود للباحث من خالل عٌنة من االسئلة الشفوٌة المنشورة على الموقع الرسمً لمجلس النوابwww.chambredesrepresentants.ma :
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اإلسالمية
،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعية

األ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
تطػ ر انتقػػار دام فرػػداف

المناع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عالات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

الريمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

2008-01-02

ربط الم  ،ع بالزنا

بالسباحة

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدينييف
الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زيف

تدبير القأف الديني

03/22/0220

عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمرار

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ندام
مياميـ
ت ازي ػ ػ ػػد انتق ػ ػ ػػار ال ػ ػ ػػدعارة
قبكاتيا

2008-01-09

تحريـ الزنا

ال ،ػ ػ ػ العطي ػ ػػر ال ػ ػػذي

يعيقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعب
الفمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرام
الحص ػ ػ ػ ػ ػػار الص ػ ػ ػ ػ ػػيي ني

0220-22-00

ا،ايا األمة

الظالـ

الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ المفر ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قبكات الدعارة

اإلعػالؿ بػػاآلداب العامػػة

في الميسسات السياحية

2008-05-26

تحريـ الزنا

2008-07-04

ربط الم  ،ع بالزنا

بػ ػػالع دة إلػ ػػى ال اليػ ػػة التق ػ ػريعية األ لػ ػػى التػ ػػي دعػ ػػؿ فييػ ػػا الفصػ ػػيؿ إلػ ػػى معتػ ػػرؾ العمػ ػػؿ البرلمػ ػػاني:

 0220/2339سيبرز ت و ا،ح لن اب الحركة المندم يفه

فم ػػداعالتيـ ف ػػي معظمي ػػا ات ي ػػت نحػ ػ الحف ػػاظ عم ػػى الط ػػاب األعالا ػػي ،الريم ػػي المرتك ػػز عم ػػى

المر عيػػة اإلسػػالمية الم يػػة ،الحفػػاظ عمػػى الي يػػة الدينيػػة لمػػبالده ىػ مػػا يرػػر بػػو بػػالؿ التميػػدي ،1الػػذي
ييكد نف الت ربة البرلمانية لمحزب عالؿ اليتو األ لى تحكـ فييا الت و الديني الدع يه

2

سيستمر الحزب

ع ػ ػػالؿ ال ػ ػ ػ اليتيتف التقػ ػ ػريعيتيف التػػ ػػاليتيف ف ػ ػػي نفػ ػ ػػس المنحػ ػ ػػى ،حي ػ ػػث تػ ػ ػػرددت ع ػ ػػالؿ ال الي ػ ػػة التق ػ ػ ػريعية

 ،0222/0229م ا،ػػي مرتبطػػة باإلطػػار اإليػػدي ل ي بقػػكؿ ا،ػػح ،حيػػث تكػػرر السػياؿ ح ػ ؿ العمػػر،
ال ػػدعارة ،الم مي ػػة ،باإل ،ػػافة إل ػػى م ا ،ػػي ذات ارتب ػػاط بر ،ػػايا األم ػػةه غي ػػر نن ػػو ف ػػي ال الي ػػة التقػ ػريعية

الم الية ،مف عالؿ فترة المالحظة ،يبد نف ىناؾ ت ار عا مف حيث العدد ،مف حيث ن عية ىذه الر،اياه

إذ يمكف الر ؿ عمى العم ـ ،إف الطاب اإليدي ل ي بدن يعرؼ ت ار عا لصالح م ا،ػي تدبيريػةه لرػد نصػبح
الحػػزب ناػػؿ انقػػغاال بالنراقػػات اإليدي ل يػػة تط ػ ر ليصػػبح منب ػ ار لنراقػػات ديػػة ح ػ ؿ السياسػػات العامػػة
اإل رامات ال،ر رية لمعال ة المقاكؿ اال تماعية االاتصادية في المغرب3ه

 1بالل التلٌدي عضو المجلس الوطنً لحزب العدالة والتنمٌة وأحد الباحثٌن المهتمٌن باإلسالم السٌاسً بالمغرب.
2 Entretien de Talidi avec Patrick Haenni, Religioscope, 15 septembre 2010
 3ن اثان ج براون ،عمرو الحمزاوي ،بٌن الدٌن والسٌاسة اإلسالمٌون فً البرلمانات العربٌة ،الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر ومركز كارٌنغً للشرق األوسط،
الطبعة األولى بٌروت  3033ص .319
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في مرابؿ ىػذا النكػ ص الػذي سػتعرفو الم ،ػ عات الدينيػة فػي الر،ػايا التػي ي يرىػا الفريػؽ البرلمػاني فػإف
ت ار

استعماؿ الح ة الدينيػة التركيػز عمػى الم ػاالت التدبيريػة سػتطاؿ نطػر الحػزب المنػدما فػي الم ػاؿ

السياسي الممارس لمعمؿ الحك ميه

إف ىذا التح ؿ ن ار حفيظة الفاعؿ الديني المتم ؿ في فريام الحركة حيث ستتـ إ ارة انتباه السياسػي

بقػػأف اسػػتعماؿ العطػػاب الػػديني ،الػػدليؿ القػػرعي عنػػد تبريػػر سياسػػة ن ا ػرار سياسػػي ،بػػؿ حتػػى بمناسػػبة

التعبيػػر عػػف رنيه ى ػ مػػا ييقػػر عميػػو الفريػػو الريس ػ ني حػػيف تػػدعؿ بتنبيػػو يحمػػؿ نرػػدا ا،ػػحا لمفػػاعميف
السياسػػييف ،لمحركػػة اإلسػػالمية عمػػى العم ـ:لالعطػػاب القػػرعي ي ػػب نف يبرػػى حا ،ػ ار متمي ػ از بمر عيتػػو
م،امينو مصطمحاتو ،فال بد نف نر ؿ :الزكاة فري،ػة ،القػ رى فري،ػة ،الرقػ ة حػراـ ،الميسػر حػراـ،

العمػػر نـ العبا ػػث ،الغػػش ح ػراـ ،الكػػذاب ف فػػي نػػار يػػنـههه نحػػف ،ػػد الزنػػا الفسػػؽ الكفػػرههه بػػدؿ

تعبي ػرات نعػػرى باىتػػة بػػاردة ،لػػيس ليػػا مػػف ن ػػر س ػ ى طمػػس االسػػتعماؿ اإلسػػالمي م،ػػم نو مرد ديتػػوه
نعي ار ندع إلى تدبر ىذه اآلية كي ال نر تحت طا متياْ َ { :اتػؿ َعمَ ْػيي ْـ َن َبػأَ اليػذي آتَْي َنػاه َآيات َنػا فَ ْان َسػمَ َا م ْنيَػا
1
يف} (األعراؼ)292 :هل
اف م َف اْل َغا َ
فَأَتَْب َعو ال يق ْيطَاف فَ َك َ
ال اتمة.
لر ػػد حا ل ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة تتبػ ػ بع ػػض مظ ػػاىر التحػ ػ ؿ ف ػػي الفص ػػيؿ المنفص ػػؿ ع ػػف حرك ػػة الق ػػبيبة

اإلسػػالمية ،الػػذي قػػكؿ نىػػـ ا ػ ة سياسػػية إسػػالمية مندم ػػة فػػي الم ػػاؿ السياسػػي المغربػػي اامػػت بتح يػػؿ
مقر عيا إلى الميسسػات االن،ػباط لر اعػد العمميػة السياسػيةه غيػر نف عمميػة االنترػاؿ ىػذه فر،ػت عمػى

التنظػػيـ اإلسػػالمي إعػػادة بنػػام الػػذات فػػي محا لػػة لمتمػػاىي م ػ النظػػاـ السياسػػي الرػػا ـ

فػػؽ القػػر ط التػػي

ي،عيا ىذا األعيره

إف معال ػػة م ،ػ ػ ع تحػ ػ ؿ الفص ػػيؿ اإلس ػػالمي باالعتم ػػاد عم ػػى اإلط ػػار الفك ػػري المتم ػػؿ فيم ػػا بع ػػد

اإلسػػالم ية يفيػػد بفقػػؿ الحركػػة فػػي تحريػػؽ مقػػر عيا األصػػمي الػػذي تأسسػػت مػػف ن مػػو المتم ػػؿ فػػي إحيػػام

العالف ػػة اإلس ػػالمية الر ػػا ـ عم ػػى األس ػػممة م ػػف ع ػػالؿ الس ػػمطة ن األس ػػممة م ػػف نعم ػػى ،ذل ػػؾ باعتب ػػار نف

المتغيرات التي يعرفيا السياؽ اال تماعي السياسي الذي تتط ر فيو الحركػة لػـ يعػد اػابال لتحرػؽ المقػر ع
األصميه

إف عممية االنتراؿ نح المأسسة االقتغاؿ فؽ متطمبات العمؿ السياسي سػيك ف عن انيػا األساسػي

البارز ى تدبير العالاة بيف السياسي الديني ،فمف نىـ العالصات التػي يمكػف نف اسػتنتا يا مػف عمميػة
االنتراؿ:

 1أحمد الرٌسونً ،كً ال نضعف مرجعٌتنا بأنفسنا،
http://www.alislah.org/2012-11-13-12-27-31/2013-02-13-16-58-46/item/27139-2013-06-11-09-01-52.html
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أو  :ن ػػاح فصػػيؿ الحركػػة اإلسػػالمية المغربيػػة فػػي عمميػػة االنػػدماج السياسػػي ػػام نتي ػػة مسػػار ط يػػؿ مػػف
الم ار عػػات الفكريػػة حيػػث اسػػتفاد فػػي ذلػػؾ مػػف انفتػػاح السػػمطة السياسػػية الفػػرص التػػي صػػار يتيحيػػا النظػػاـ
السياسي ،ليندما في العممية السياسية فؽ ت افؽ م مم مي السمطة السياسية ،مما سي،عو نماـ رىانػات
تدبيرية ت، ،مف ن ل ياتيا مسألة م ا ية الفساد السياسي الم تمعػي ،فعمميػة االنػدماج كانػت معرمنػة،

متدر ة مقر طةه

ثانينا :ايػاـ الفصػيؿ اإلسػالمي المغربػي بتػدبير العالاػة التنظيميػة ال ظيفيػة بػيف السياسػي الػديني بالتػػالي
تػػدبير العالاػػة بػػيف العمػػؿ السياسػػي الػػذي يفتػػرض نف يرػ ـ بػو حػػزب سياسػػي الفعػػؿ الػػدع ي التربػ ي الػػذي

سيناط بإطار مع ي ذي ظيفة دينيةه حيث ستنترؿ الحركة إلى فكرة األسممة مػف نسػفؿ مػف عػالؿ الريػاـ
بالدع ة في حيف سيمتري التنظيماف الدع ي السياسي عمى فكرة إصالح األعالؽ المراىنة عمى الي يةه

بػػؿ سػػيالحظ نف ىنػػاؾ انس ػ اـ فػػي بعػػض الم ااػػؼ المعبػػر عنيػػا ال سػػيما مسػػألة حريػػة المعترػػد فػػرغـ مػػا
ت،منتو مذكرات الحزب مف آرام يفيـ منيا تبني مسألة حرية المعترد ،إال نف الم اػؼ النيػا ي المعبػر عنػو

ذىب في ات اه االنس اـ م م اؼ الحركة الرا،ي برفض تبني المبدن دست رياه

رغـ ننػو مػف الصػعب الحكػـ عمػى ن عيػة العالاػة الحريريػة التػي ت مػ بػيف منا،ػمي التنظيمػيف فػي غيػاب

معطيػػات عػػف مػػا ي ػػري فػػي المنتػػديات الداعميػػة ،ففػػي ترييمنػػا لمسػػار تػػدبير العالاػػة بػػيف الحركػػة الدع يػػة
الحػػزب السياسػػي ،كصػػيغة لت ػػا ز فك ػرة ال م ػ التنظيمػػي ،اػػد طبعيػػا االنترػػاؿ مػػف ال صػػؿ إلػػى تػػأطير

منا،مي الحزب قبابو فالمساندة لتتح ؿ الحركة إلى لعب د ر الرايب ال،مير الم و لمحزبه

ثالثننا :السػػياؽ اال تمػػاعي لػػـ يعػػد اػػابال لتحرػػؽ األسػػممة بالصػػيغة التػػي راىنػػت عمييػػا الحركػػة فػػي مقػػر عيا
األصمي ،فالم تم المغربي حسب نىـ الدراسات التي تعالا فكرة التديف ،يبرز كم تم ممتزـ دينيا بقكؿ

ط ػ عي فػػردي يطبعػػو عػػدـ اإلك ػراه ألف األسػػممة فػػي الم تم ػ المغربػػي ت ػتـ مػػف عػػالؿ ميسسػػات التنق ػ ة
اال تماعية نساسا ميسسة األسرة كفاعؿ نساسي في نرؿ التديف ،ى ما يبرز مف عالؿ ارتفاع ميقرات
الرياـ بالعبادات االعتراد في نىمية الػديف لػدى الف ػات المعنيػة بيػذه الد ارسػاته غيػر ننػو مػ ذلػؾ فمسػألة

اإلاػ ػرار الدس ػػت ري بحري ػػة العري ػػدة ا ػػد ق ػػكؿ رىان ػػا نساس ػػيا لتأكي ػػد الحرك ػػة الح ػػزب عم ػػى تق ػػبتيما بالي ي ػػة
اإلسالمية لمم تم المغربيه

رابعا :نف مػا بعػد اسػالم ية تتعمػؽ مػ عالمػات ميقػرات ن ل يػة السياسػي عمػى اإليػدي ل ي لػدى الفاعػؿ
اإلسالمي المغربي ،حيث برزت بمناسبة تدبير التحالفات السياسية التي تحكمػت فييػا عرالنيػة براغماتيػة
الفاعؿ ،ليصػبح الغػريـ اإليػدي ل ي حميفػا سياسػيا ،ينترػؿ فػي مرحمػة انيػة المترػارب إيػدي ل يا إلػى غػريـ
سياسيه كما تتأكد مف عالؿ تط ر العمؿ الراابي الذي يمارسو منتعب الحزب داعؿ ابة البرلماف حيث تـ

رصػػد ت ار ػػو فػػي تػػردد الر،ػػايا ذات الطبيعػػة الدينيػػة التػػي مػػا فتػػئ نػ اب الحػػزب يركػػز ف عمييػػا عػػالؿ فتػرة
المعار ،ػػة لفا ػػدة عػ ػ دة م ا ،ػػي ذات طبيع ػػة تدبيري ػػة سياس ػػية بع ػػد صػ ػ ؿ الح ػػزب لمس ػػمطةه مػ ػ ذل ػػؾ
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فالفاعؿ الديني الذي يم مو عممام الحركة عمى رنسيـ الفريو المراصػدي نحمػد الريسػ ني الزاؿ يمػارس د ر
الم و المربي لمفاعؿ السياسيه
قائمة المراجع :


نصػػؼ بيػػات ،مػػا بعػػد اإلسػػالم ية :األ ػػو المتغي ػرة لنسػػالـ السياسػػي ،ط إن ميزيػػة ،0220 ،امعػػة نكسػػف رد ،ط عربيػػة،
،0222ه



التميػػدي بػػالؿ ،اإلسػػالمي ف الربيػ العربػػي -الصػػع د ،التحػػديات ،تػػدبير الحكػػـ -لتػ نس ،مصػػر ،المغػػرب ،الػػيمف " ،مركػػز



التميدي بالؿ ،دراسات في الحالة اإلسالمية ،م ار عات اإلسالمييف دراسة في التح الت النسؽ السياسي المعرفي ،عف مركز

نمام ،سمسمة دراسات فكريةه

نمام لمبح ث الدراسات بير ت 0220ه


الع ماني سعد الديف ،الديف السياسة تمييز ال فصؿ ،الطبعة العامسة ،دار الكممة لمنقر الت زي 0220



الع ماني سعد الديف ،لالديف السياسة تمييز ال فصؿل الطبعة العامسة ،دار الكممة لمنقر الت زي 0220



الريس ني نحمد لالكميات األساسية لمقريعة اإلسالميةل إصدار الم نة العممية لحركة الت حيد االصالح



ر ا ن ليفييو ،لت ربة اإلسالـ السياسيل تر مة نصير مر ة  ،دار السااي 2333ه



ر ا ن ليفيو ،لاإلسالـ المع لـل تر مة عزيز األزرؽ  ،مركز طارؽ بف زياد ،الطبعة األ لى فبراير 0223ه



عبد الغني منديب ،الديف الم تم دراسة س سي ل ية لمتديف بالمغرب ،إفريريا القرؽ الطبعة ال انية 0222ه



عكاقة بف المصطفى لاإلسالمي ف في المغربل دار ت براؿ ،الدار البي،ام  0220الطبعة األ لىه



محمػػد ،ػريؼ لاإلسػػالـ السياسػػي فػػي المغػػربل مراربػػة ا ريػػة ،منقػ رات الم مػػة المغربيػػة لعمػػـ اال تمػػاع السياسػػي2330 ،
الرباطه



مرتػػدر رقػػيد ،اإلسػػالمي ف اإلصػػالحي ف السػػمطة بػػالمغرب :مرػػابالت حػ ؿ الحكػػـ السياسػػة ،مركػػز مغػػارب ،الطبعػػة األ لػػى
0222ه

أطروحات


البقير المتااي ،الحركة االسالمية المقاركة السياسية بالمغرب :الت حيػد اإلصػالح حػزب العدالػة التنميػة نم ذ ػا ،امعػة

الرا،ي عياض ،مراكش0220 ،ه


رقيد مرتدر لاإلسالمي ف السمطة رىانات العمؿ السياسػي :اإلدمػاج السياسػي لنسػالمييف بػالمغربل امعػة الحسػف ال ػاني،
0223



حميد بحكػاؾ ،المقػاركة السياسػية لحركػة الت حيػد اإلصػالح ،صػدرت تحػت عنػ اف اإلسػالمي ف بػيف الػدع ة الد لػة ،امعػة



عبد الحكيـ نب الم ز ،الحركة السمفية بالمغرب ،امعة الحسف ال اني الدارالبي،ام0220 ،ه

محمد العامس ،الرباط0223 ،ه

مقا ت:



سعد الديف الع ماني لاإلسالـ السياسي تحػديات اإلصػالح تػدا ؿ السػمطة المغػرب نم ذ ػال راػة عمػؿ اػدمت لمػيتمرل
االح ػزاب السياسػػية فػػي العػػالـ العربػػي  :ال اا ػ ال ػراىف آفػػاؽ المسػػتربؿل بتنظػػيـ مػػف مركػػز الرػػدس لمد ارسػػات السياسػػية،
بتاريا /20-20حزيراف  / 0223األردف -عماف.
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اإلسكندارني إسماعيؿ ،مابعداإلسالم ية مف التنظير إلى التنظيـ ،منتدى البدا ؿ العربي لمدراسات)0222 (A.F.Aه




الريس ني نحمد  ،كي ال ن،عؼ مر عيتنا بأنفسنا،ل ال ام 22 ،حزيراف/ي ني 0220
http://www.alislah.org/2012-11-13-12-27-31/2013-02-13-16-58-46/item/27139-201306-11-09-01-52.html
حم از ي عمر ،حزب العدالة التنمية في المغرب :المقاركة مع،التيا ن راؽ كارينغي0220 ،ه




را ػػة المق ػػاركة السياس ػػية العالا ػػة ب ػػيف الحرك ػػة الح ػػزب تري ػػيـ ت ي ػػول ص ػػادرة ع ػػف م م ػػس القػ ػ رى لحرك ػػة الت حي ػػد
االصالح بتاريا  02مادى اال لى  2302م افؽ  20ي لي 0223



محمػػد الحمػػدا ي ،فػػي العالاػػة بػػيف ال ماعػػة الحػػزب اػرامة ااعيػػة لمت ربػػة المغربيػػة ،دار الكممػػة لمنقػػر الت زيػ الطبعػػة



محمدمسػ ػػعدالعربي ،م ار عػ ػػة فػ ػػي كتػ ػػاب مػ ػػا بعػ ػػد اإلسػ ػػالم ية ال ػ ػػو المتغيػ ػػر لنسػ ػػالـ ،مركػ ػػز ال زي ػ ػرةه عمػ ػػى الم ا ػ ػ
http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2014/11/2014111865841824759.html
ح ار ي ميػة لالمسػامل مػ سػعيد السػعدي الريػادي فػي حػزب الترػدـ االقػتراكية زيػر سػابؽ فػي عػدد ال ال ػام (عػدد 00

األ لى 0220ه



غقت )0222ه


حػ ػ ار عب ػػد اه ب انػ ػ ر ػػيس فري ػػؽ العدال ػػة التنمي ػػة بم م ػػس النػ ػ اب مػ ػ



مذكرة الحزب ح ؿ االصالحات الدست رية  03مارس 0222ه الم ا الرسمي لمحزب



األطر حة السياسية لحزب العدالة التنمية  0220الم ا الرسمي لمحزب www.pjd.ma



مكي ىقاـ  ،لعبة األرااـ:ارامة في تررير مركز لبي ل لمتعددية الدينية في العالـ ،بتاريا  10/22/2014عمى الم ا

http://www.maroc.ma/fr/node/3416#

كال ػػة المغ ػػرب العرب ػػي ل نب ػػام منقػ ػ ر بم اػ ػ

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=20485

تقارير


ترريػػر الحالػػة الدينيػػة بػػالمغرب العػػدد اال ؿ  ،0220/0229المركػػز المغربػػي لمد ارسػػات األبحػػاث المعاصػرة ،اإلصػػدار
األ ؿ اكت بر ،0223



ترريػػر الحالػػة الدينيػػة بػػالمغرب العػػدد ال ػػاني  ،0222/0223المركػػز المغربػػي لمد ارسػػات األبحػػاث المعاصػرة ،اإلصػػدار
األ ؿ اكت بر ،0222



ترريػػر الحالػػة الدينيػػة بػػالمغرب العػػدد ال الػػث  ،0220 /0222المركػػز المغربػػي لمد ارسػػات األبحػػاث المعاص ػرة ،الترريػػر



تررير الحالة الدينية بالمغرب العدد الراب  ،0222/0220المركز المغربي لمدراسات األبحاث المعاصرة ،التررير الراب

ال الث ،ي ني ،0222

 ،ي ني ،0222


عبػػد المطيػػؼ كػػداي ،التحػ الت اال تماعيػػة الريميػػة لمقػػباب المغربػػي محا لػػة لمرصػػد الفيػػـ ،التػػدريس م مػػة كميػػة عمػ ـ



محمػػد  ،رقػػيؽ حسػػف ،الط ػ زي محمػػد  ،اإلسػػالـ فػػي الحي ػػاة الي ميػػة ،بحػػث ح ػ ؿ الرػػيـ الممارسػػات الدينيػػة
العيػػادي ا
بالمغرب ،0229 ،دار النقر مفترؽ الطرؽ0220 ،ه

التربية العدد  ،9السمسمة ال ديدة ي ني 0222ه

Thèses
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des religion, École doctorale de l’EPHE-Religion et système de pensée.2014.
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السياسة الخارجية التركية والثورات العربية :المراجعات ،المخرجات ،األدوار

د .لقرع بن عمي

السياسة الخارجية التركية والثورات العربية :المراجعات ،المخرجات ،األدوار
Turkish Foreign Policy and Arab Revolutions: Reviews, outputs, roles

الدكتور لقرع بن عمي
جامعة عبد الحميد بن باديس  -مستغانم (الجزائر)
ممخص:
تتناوؿ ىذه الدراسة موضوع السياسة الخارجية التركية والثورات العربية ،فدولة تركيا تعتبر مف الدوؿ اإلقميمية الفاعمة في القضايا
العربية ،وكذلؾ تتأثر بما يحدث في العالـ العربي مف تحوالت وأزمات .وتعد تركيا واحدة مف الدوؿ اإلقميمية الفاعمة في القضايا
العربية الراىنة ،فمنذ اندالع الثورات العربية انخرطت تركيا في مسار األحداث .وليذا ،تأتي ىذه الدراسة لمحاولة فيـ وتحميؿ
انعكاسات الثورات العربية عمى توجيات السياسة الخارجية التركية ومدى فاعميتيا في منطقة الشرؽ األوسط .وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،
تتضمف ىذه الدراسة المحاور اآلتية; السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية في تركيا قبؿ الثورات العربية ،مراجعات السياسة
الخارجية التركية بعد الثورات العربية ،مخرجات الثورات العربية بالنسبة لمسياسة التركية; فرصة أـ أزمة؟ ،وأخي ار األزمات العربية
وثنائية الدور في السياسة التركية; دور الوساطة ودور الموازف.
الكممات المفتاحية:
السياسة الخارجية ،تركيا ،الثورات العربية ،األزمات العربية
Abstract:
This study deals with the issue of Turkish foreign policy and the Arab revolutions. The State of
Turkey is one of the regional countries active in Arab issues, and it is also affected by changes and
crises in the Arab world. Turkey is one of the regional states active in the current Arab issues. Since
the outbreak of the Arab revolutions, Turkey has been involved in the course of events. Therefore, this
study comes to attempt to understand and analyze the repercussions of the Arab revolutions on the
orientations of the Turkish foreign policy and its effectiveness in the Middle East. In order to achieve
this, this study includes the following topics: the foreign policy of the government of justice and
development in Turkey before the Arab revolutions, the reviews of the Turkish foreign policy after the
Arab revolutions, the outputs of the Arab revolutions for the Turkish policy: opportunity or crisis?,
Finally Arab crises and dual roles in Turkish politics: The role of mediation and the role of balance.
Key words:
Foreign policy, Turkey, Arab revolutions, Arab crises

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

071

السياسة الخارجية التركية والثورات العربية :المراجعات ،المخرجات ،األدوار

د .لقرع بن عمي

مقدمة:
تعتبر تركيا مف أىـ الدوؿ اإلقميمية الفاعمة في منطقة الشرؽ األوسط ،وىي تستمد ىذا الدور مف
موقعيا الجغرافي ومف تاريخيا المرتبط بيذه المنطقة ،وكذلؾ تستمده مف مصالحيا الجيوسياسية ومف
وزنيا االقتصادي الذي اكتسبتو منذ بداية األلفية الثالثة .فمنذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية شيدت
السياسة الخارجية التركية تحوالت في مبادئيا وتوجياتيا وأساليبيا ،بحيث قامت حكومة العدالة والتنمية
بإتباع سياسة خارجية مستميمة مف أفكار أحمد داوود أوغمو صاحب كتاب "العمؽ االستراتيجي" ،سياسة
تتناغـ مع ىوية تركيا وتاريخيا ووزنيا اإلقميمي ومصالحيا الحيوية .وقد حققت تركيا بفضؿ ىذه السياسة
نجاحات كبيرة في عالقاتيا الخارجية السيما مع دوؿ الجوار ،وتـ ذلؾ بالتزامف مع نجاحيا الديمقراطي
واالقتصادي داخميا.
إف النجاحات التي حققتيا حكومة العدالة والتنمية جعمت مف تركيا محط أنظار مختمؼ القوى العالمية
الكبرى وكذلؾ القوى اإلقميمية في الشرؽ األوسط ،لكف مع قياـ ثورات شعبية في مجموعة مف دوؿ العالـ
العربي منذ بداية سنة  ،3122وضع السياسة الخارجية التركية أماـ اختبارات جدية وجعميا تواجو تحديات
لـ تشيدىا خالؿ الفترة .3121-3113
وليذا ،تأتي ىذه الدراسة لمحاولة فيـ وتحميؿ انعكاسات الثورات العربية عمى السياسة الخارجية التركية
في منطقة الشرؽ األوسط وبصفة خاصة تجاه الدوؿ العربية التي كانت مسرحا لمثورات الشعبية; فما مدى
تأثير الثورات العربية عمى السياسة اإلقميمية التركية؟ ىؿ قامت حكومة العدالة والتنمية بتغيير جذري
لسياستيا الخارجية أـ قامت بتجديدىا؟ ىؿ كانت مخرجات الثورات العربية في صالح تركيا أـ مناقضة
لمصالحيا؟ وما ىي األدوار التي أفرزتيا الثورات العربية عمى السياسة التركية في الشرؽ األوسط؟
تكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا تسمط الضوء عمى مجريات األحداث الراىنة في منطقتنا
العربية ،والمقصود ىنا الثورات العربية بما أفرزتو مف أزمات وحروب داخمية في عدد مف الدوؿ العربية،
وكذلؾ ارتباطات ىذه األزمات بدولة تركيا التي تعد إحدى الدوؿ الفاعمة إقميميا في منطقة الشرؽ األوسط.
فدولة تركيا تجمعنا بيا عوامؿ جغرافية وتراكمات تاريخية ومصالح حيوية ،مما يجعؿ الدوؿ العربية معنية
بالتحوالت التي تط أر عمى السياسة التركية سواء في سياستيا الداخمية أو عمى مستوى سياستيا الخارجية.
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وبالتالي ،تأتي ىذه الدراسة بيدؼ تناوؿ التحوالت في السياسة الخارجية التركية بعد الثورات العربية مع
محاولة فيـ مبررات ىذا التحوؿ واف ارزاتو عمى األزمات التي تعيشيا المنطقة العربية في الوقت الراىف.
السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية في تركيا قبل الثورات العربية:تكمف األىمية اإلقميمية والدولية لتركيا في كونيا دولة متعددة الروافد مف حيث بنيتيا الجغرافية
وا لسياسية والثقافية ،فيي تعد ىمزة وصؿ بيف العالميف اإلسالمي والغربي ،وىي بحكـ عضويتيا في حمؼ
شماؿ األطمسي تعد فاعال إقميميا في منطقة الشرؽ األوسط ،وثقافيا فإف انتماءىا الطوراني يمنحيا امتدادا
ميما في آسيا الوسطى.1
يرى أحمد داوود أوغمو أنو منذ بداية القرف الواحد والعشريف ،قامت تركيا بتطوير رؤيتيا وسياستيا
لمتكيؼ مع مستجدات القرف الجديد ،وليذا وجب عمى تركيا االلتزاـ بمجموعة مف المبادئ األساسية
لتطبيؽ سياسة خارجية ايجابية وفعالة .المبدأ األوؿ ىو التوازف السميـ بيف الحرية واألمف مف خالؿ توفير
األمف لمشعب داخمي ا مع عدـ تقميص الحريات ،فالديمقراطية ىي أفضؿ قوة ناعمة تمتمكيا تركيا .والمبدأ
الثاني ىو مبدأ تصفير المشكالت مع دوؿ الجوار (صفر مشاكؿ) ،حيث تـ توطيد العالقات مع سوريا
وجورجيا وبمغاريا وايراف والعراؽ ثـ االنتقاؿ إلى التعاوف االقتصادي والتبادؿ التجاري مع ىذه الدوؿ .أما
المبدأ الثالث فيقوـ عمى التأثير في األقاليـ الداخمية والخارجية لدوؿ الجوار ،وىنا يتجمى تأثير تركيا في
البمقاف والشرؽ األوسط والقوقاز وآسيا الوسطى.2
يتمثؿ المبدأ الرابع في السياسة الخارجية متعددة األبعاد ،فالعالقات مع الالعبيف الدولييف ليست بديمة
عف بعضيا البعض بؿ ىي متكاممة فيما بينيا .والمبدأ الخامس ىو الدبموماسية المتناغمة مف خالؿ
األداء الدبموماسي لتركيا في المنظمات الدولية واإلقميمية واستضافتيا لممؤتمرات والقمـ الدولية مما جعؿ
تركيا تكتسب صورة لدى الرأي العاـ العالمي بوصفيا دولة ذات دور في تأسيس االستقرار .وىنا تجدر
اإلشارة إلى تناغـ اإلستراتيجية الكبرى لدولة تركيا مع االستراتيجيات الصغرى لمشركات التركية ومؤسسات
المجتمع المدني في رسـ صورة تركيا الجديدة .أما المبدأ السادس فيو إتباع أسموب دبموماسي جديد لنقؿ
تركيا مف دولة جسر بيف األطراؼ الدولية الكبرى إلى دولة مركز تنتج األفكار والحموؿ في محافؿ الشرؽ
 1عبير الغندور» ،بدائؿ التوجو السياسي التركي المعاصر «،المجمة العربية لمعموم السياسية ،عدد  ،44ص.3123 ،21:

2

أحمد داوود أوغمو ،العمق االستراتيجي :موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية  ،ترجمة; محمد جابر ثمجي وطارؽ عبد الجميؿ ،الدار العربية لمعموـ ناشروف،

بيروت ،3122 ،ص ص.724-723
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والغرب .وىذا المبدأ ال يقوـ بو الدبموماسيوف والسياسيوف فقط ،بؿ يقوـ بو المثقفوف كذلؾ ،ويجب أف
يكوف ىذا األسموب الدبموماسي الجديد أسموبا لممجتمع التركي بكاممو.3
نتيجة لتمؾ األسس والمبادئ التي وضعيا أحمد داوود أوغمو ،حدث توجيو لمبوصمة الفكرية لموقع تركيا
وجعميا منسجمة مع عمقيا التاريخي والحضاري والثقافي المتمثؿ بالعالـ اإلسالمي والعربي .وبالتالي ،فإف
السياسة الجديدة تقتضي أالا تكوف تركيا دولة  -طرفا في أي محور ،بؿ يجب أف تتحوؿ إلى دولة -مركز
بيف العوالـ المحيطة بيا .4فقد سعى حزب العدالة والتنمية إلى الجمع بيف ثمار العضوية في االتحاد
األوربي كبوابة لمتحديث والتنمية ،واستعادة الدور التركي في العالـ اإلسالمي كبوابة لجذور اليوية التركية.
يقدـ التجربة التركية الناجحة في الجمع بيف اإلسالـ والمعايير الغربية لحقوؽ اإلنساف
وىو بذلؾ يحاوؿ أف ا
والديمقراطية .وتظير ميزة ىذا الحزب في تقديمو لخطاب سياسي واقتصادي وليس خطابا دينيا ،في
محاولة منو لتحقيؽ خمسة أىداؼ حيوية ،وىي; االنتقاؿ بتركيا إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة وجعميا دولة
فاعمة في مركز األحداث السياسية الفاعمة ،وزيادة فرص االستقرار السياسي والتقدـ االقتصادي في تركيا،
وتعزيز الوزف االستراتيجي لالتحاد األوربي ،والمساىمة في بناء توازف استراتيجي بيف أوربا وآسيا ،وأخي ار
جيدة مع محيطيا مف دوف استقطابات.5
توجو تركيا إلقامة عالقات ا
إف العثمانية الجديدة التي ينادي بيا حزب العدالة والتنمية ليست أصولية ماضوية ،بقدر ما ىي إعادة
توجيو لمسياسة التركية التي بدأت مع مصطفى كماؿ أتاتورؾ .وىذا بواسطة ضبط المسافة بيف المصالح
والمنافع المشتركة مع أطراؼ مختمفة ومتصارعة .6وىكذا تسعى السياسة التركية الجديدة إلى جعؿ تركيا
جيدة وصداقة مع الجميع ،حيث تقوـ ىذه السياسة عمى الحركة
فاعال دوليا محوريا مباد ار لو عالقة ا
النشطة الدائمة كبديؿ عف الجمود والتيميش ورد الفعؿ ،وتحقيؽ االستقرار والتعاوف في مناطؽ عمقيا

وتعد ىذه السياسة الجديدة جزءا مف سياسة القوة الناعمة وبناء الثقة ،وتقديـ التعاوف عمى
االستراتيجي .ا
الصراع ،وبناء السالـ بحؿ الخالفات والحوار مع الجميع ،وتصفية المشكالت مع دوؿ الجوار .إف ىذه
السياسة تيدؼ إلى تحويؿ تركيا إلى "دولة مركز" في المحيط اإلقميمي المجاور ليا.7

3

المرجع نفسو ،ص ص.727-725

4

محمد نور الديف» ،تركيا  ...إلى أيف؟ دور وتحديات «،المستقبل العربي ،عدد  ،475ص.311: ،55

6

سالـ الربضي» ،التآكؿ في العالقات التركية  -اإلسرائيمية واستبعاد التغير االستراتيجي «،المجمة العربية لمعموم السياسية ،عدد  ،41ص.3122 ،226

5

7

عبير الغندور ،مرجع سابؽ ،ص.223
عبير الغندور ،مرجع سابؽ ،ص.228
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طبقت حكومة العدالة والتنمية أفكار أحمد داوود أوغمو في السياسة الخارجية التركية ،وفؽ أربعة
لقد ا

مبادئ; أوليا أف تركيا تؤدي دور الدولة المحورية بسبب موقعيا المتوسط بيف ثالث مناطؽ جيوسياسية،
وأف سياستيا تحافظ عمى التوازف بيف ىذه المناطؽ .وثانيا يجب عمى تركيا أف ترسـ إستراتيجية إقميمية
شاممة حتى تكوف قادرة عمى التأثير في الواقع السياسي بدال مف أف تتحممو أو تكتفي برد الفعؿ .ويتمثؿ
المبدأ الثالث في استعادة الدبموماسية التركية لمعمؽ التاريخي الذي ىو أساس التوجيات اإلستراتيجية .أما
رابع مبدأ فيو ضرورة تحقيؽ العمؽ االستراتيجي لتركيا مف خالؿ تأميف السالـ واالستقرار في جوارىا.8
 مراجعات السياسة الخارجية التركية بعد الثورات العربية:فرضت الثورات العربية عمى تركيا إتباع سياسة تبدو مختمفة عف السياؽ العاـ الذي حكـ سياستيا تجاه
الدوؿ العربية منذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى السمطة في عاـ  .3113فقد ظيرت المواقؼ التركية
رحبت بالتغيير السياسي في
مف الثورات العربية مرتبكة أحيانا ومزدوجة المعايير أحيانا أخرى .فتركيا ا
تونس ومصر برحيؿ كؿ مف زيف العابديف بف عمي وحسني مبارؾ .لكف مع بداية الثورة الميبية كاف ىناؾ

تدرج في الموقؼ التركي الذي كاف رافضا لتدخؿ حمؼ شماؿ األطمسي في البداية ،ومع مرور الوقت
تطور ىذا الموقؼ لممشاركة في التدخؿ العسكري األطمسي في ليبيا والمطالبة برحيؿ معمر القذافي .أما
ا
تميز بتأييد المطالب الشعبية وفي نفس الوقت عدـ
في اليمف والبحريف ،كاف موقؼ تركيا مزدوجا ،حيث ا
قطع الروابط مع النظاـ القائـ في كال البمديف .ومع بداية الثورة في سوريا ،طالبت تركيا نظاـ األسد

باإلصالح السياسي وعدـ قمع االحتجاجات ،ثـ تجاوزت ذلؾ الحتضاف المعارضة السورية ،وممارسة
الضغط النفسي عمى نظاـ األسد في مشيد أوحى بأف تركيا أصبحت طرفا في الصراع الداخمي السوري.9
إف قياـ الثورات الشعبية في العديد مف الدوؿ العربية منذ سنة  ،3122وما أفرزتو مف تداعيات عمى
منطقة الشرؽ األوسط جعؿ الحكومة التركية تقوـ بمراجعات لسياستيا الخارجية في تعامميا مع الدوؿ التي
شيدت قياـ ىذه الثورات .ومثمما كاف لو الفضؿ في رسـ معالـ السياسة التركية الجديدة ،تولى أحمد داوود
أوغمو صياغة مراجعات لمسياسة التركية بعد الثورات العربية وفؽ األسس اآلتية;
 .1التوازن بين تعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عن المصالح الوطنية:

8
9

فؤاد نيرا» ،السياسة اإلقميمية لتركيا واستراتيجية بناء العمؽ االستراتيجي «،المستقبل العربي ،عدد  ،558ص ص.3127 ،212-211
محمد نور الديف» ،تركيا بيف تحديات الداخؿ وتحوالت الخارج «،المستقبل العربي ،عدد  ،49:ص.3122 ،226
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دعا أحمد داوود أوغمو إلى جعؿ تركيا مف البمداف الحكيمة التي ال تكتفي بالدفاع عف مصالحيا
الوطنية ،بؿ تتبع سياسة خارجية عمى أساس القيـ .ويكوف ىذا بمنع الصراعات والوساطة وتسوية
النزاعات وتقديـ المساعدة اإلنمائية السيما في أوقات األزمات .وليذا فيو يعتبر تركيا بمدا حكيما يجعؿ
منيا عضوا مسؤوال في المجتمع الدولي ،مما يفرض عمييا تعزيز قدرتيا عمى رسـ مسار التطورات مف
حوليا مع المساىمة في حؿ القضايا اإلقميمية والدولية .وفي ىذا السياؽ ،دعا إلى الدفاع عف القيـ
العالمية لإلنسانية (حقوؽ اإلنساف ،الديمقراطية ،الحكـ الرشيد ،الشفافية ،وسيادة القانوف) .وضرورة مد يد
العوف لمشعوب التي تنتفض لممطالبة بيذه القيـ ،والدعوة إلى صوف حقوؽ األتراؾ في الخارج السيما بعد
تنامي خطاب الكراىية تجاه األجانب في بعض الدوؿ الغربية واألوربية.10
 .2استقاللية السياسة الخارجية التركية:
أشار أحمد داوود أوغمو أف تركيا تعاني مف تصور شائع بكوف القوى العالمية ىي التي تقرر السياسة
اإلقميمية وتركيا تؤدي األدوار المنوطة بيا فقط .لذلؾ فتركيا بحاجة إلى التخمص مف ىذا اإلحساس
النفسي بالنقص الذي يسود بيف النخب السياسية وبيف شرائح واسعة في المجتمع التركي .إف تركيا ىي
التي تقرر رؤيتيا ،وتحدد أىدافيا ،وتنفذ سياستيا الخارجية وفقا ألولوياتيا القومية بغض النظر عف
النجاح أو الفشؿ .فتركيا ال تتمقى التعميمات مف القوى األخرى ،وليست جزءا مف مخططاتيا ،لكف في
المقابؿ قاـ أوغمو بالتذكير أف تركيا ستستمر في التنسيؽ مع سياسات شركائيا الغربييف حسبما تراه مناسبا
ودوف التأثير في عالقاتيا بدوؿ الجوار.11
 .3التوازن بين إدارة األزمات وادارة الرؤية:
جاء ىذا التوجو استجابة لظروؼ األزمة االقتصادية العالمية والثورات العربية في نفس الوقت ،حيث
فعاؿ في الحراؾ السياسي العربي وفؽ دبموماسية متعددة األبعاد .فعمى الصعيد
تدخمت تركيا ألداء دور ا

اإلقميمي تريد تركيا إقامة نظاـ إقميمي يقوـ عمى نظـ سياسية ديمقراطية وتمثيمية تعكس المطالب

المشروعة لمشعوب العربية ،وتساعد عمى التكامؿ االقتصادي الحقيقي .أما عمى الصعيد العالمي ،فتطمح

10

أحمد داوود أوغمو» ،مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفيا السياسي اإلقميمي «،مؤتمر السفراء السنوي الرابع ،مركز البحوث اإلستراتيجية ،أنقرة ،ديسمبر
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تركيا إلى المساىمة في بناء نظاـ دولي جديد يقوـ عمى ثالثة أبعاد; نظـ سياسية تقوـ عمى الحوار
والتعددية ،نظاـ اقتصادي يقوـ عمى العدؿ والمساواة ،ونظاـ ثقافي يقوـ عمى أساس اإلدماج والتوافؽ.12
 .4التنسيق مع الشركاء اإلقميميين والدوليين:
يظير ىذا التنسيؽ في األزمة السورية ،فمع مرور الوقت أدرؾ صانع القرار في تركيا أف األزمة في
سوريا طاؿ أمدىا وستفرز انعكاسات سمبية عمى األوضاع الداخمية في تركيا .وبالتالي لـ يعد بإمكاف
تركيا تغيير الوضع في سوريا منفردة بؿ يجب التنسيؽ مع قوى إقميمية ودولية لمعالجة ىذه األزمة .وفي
ىذا الشأف ،أ اك ػد أحمد داوود أوغمو عمى عدـ قدرة فاعؿ واحد بمفرده في توفير األمف ومواجية بيئة أمنية
متغيرة بسرعة ومعقدة.13
 .5الدبموماسية اإلنسانية (السياسة الناعمة):
في سنة  3124قاـ أحمد داوود أوغمو بمراجعة ثانية لمسياسة التركية داعيا إلى تبني الدبموماسية
اإلنسانية التي تقوـ عمى ثالثة أبعاد; األوؿ ىو إعطاء األولوية لمبعد المحمي مف أجؿ حؿ مشاكؿ
المواطنيف األتراؾ وتسييؿ سبؿ عيشيـ عبر إيجاد الفرص ليـ في الداخؿ والخارج .ويركز البعد الثاني
عمى القياـ بأعماؿ اإلغاثة بسبب تأزـ األوضاع في سوريا والعراؽ وتدفؽ الالجئيف ،وفي نفس الوقت
يجب تقديـ المساعدات اإلنسانية لدوؿ إفريقيا وآسيا الوسطى والبمقاف ،باعتبارىا تمثؿ مناطؽ حيوية
لممصالح التركية .ويتجمى البعد الثالث في العمؿ مع األمـ المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ،ومحاولة
التأثير في ق ارراتيا وحشد التأييد لمقضايا العادلة ،إضافة إلى تسوية النزاعات.14
وىكذا تأتي الدبموماسية اإلنسانية كبعد أساسي لترسيخ دور تركيا في التصدي لألزمات اإلنسانية
السيما في المناطؽ المحيطة بيا .وفي ىذا السياؽ ،أشار التقرير العالمي لممساعدات اإلنسانية لعاـ
 3124أف تركيا احتمت المرتبة الرابعة عالميا بعد الواليات المتحدة األمريكية ومؤسسات االتحاد األوربي
وبريطانيا في تقديـ المساعدات اإلنسانية بقيمة تجاوزت المميار دوالر.15

12
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جسدت تركيا دبموماسيتيا اإلنسانية منذ بداية الثورات العربية ،حيث عممت عمى استخداـ قوتيا
لقد ا

تعرضت لمقصؼ مف طرؼ
الناعمة مف خالؿ تقديـ المساعدات اإلنسانية إلى مناطؽ الشرؽ الميبي التي ا

القوات التابعة لمعمر القذافي ،وعممت كذلؾ عمى نقؿ المصابيف والجرحى إلى تركيا .كما ساىمت في حؿ

أزمة العمالة المصرية في ليب يا مف خالؿ المساعدة في ترحيؿ بعضيـ مف الموانئ الميبية إلى األراضي
المصرية .وفي السياؽ نفسو ،أرسمت تركيا تجييزات عمى الحدود المشتركة مع سوريا مف أجؿ إيواء
المواطنيف السورييف.16
-6إحياء دور تركيا:
عمى إثر تفاقـ األزمات اإلقميمية في المنطقة العربية السيما في سوريا والعراؽ وتمدد تنظيـ "داعش"
وتشكيؿ تحالؼ دولي لمحاربتو ،أدى إلى تدفؽ كبير لالجئيف عمى تركيا ،وظيرت مخاوؼ كبيرة لدى
قدـ أحمد داوود أوغمو
األتراؾ مف احتماؿ قياـ كياف كردي في شماؿ سوريا .في ظؿ ىذه الظروؼ ،ا
مراجعتو الثالثة لمسياسة الخارجية التركية سنة  3125تحت عنواف "استعادة تركيا" .وقد راكػز عمى ثالثة
مرتكزات; األوؿ ىو ترسيخ الديمقراطية داخميا وحمايتيا .ويتمثؿ المرتكز الثاني في ديناميكية االقتصاد
وانعكاس التنمية االقتصادية إيجابا عمى المجتمع مف خالؿ العدالة في توزيع الدخؿ .أما المرتكز الثالث
فيو الدبموماسية النشطة التي تضمف الييبة واالحتراـ ،ألف أفوؿ النشاط الدبموماسي يؤدي إلى ضياع ىيبة
الدولة .فتركيا بتاريخيا وجغرافيتيا السياسية لدييا القدرة عمى لعب دور رئيسي إقميميا ودوليا ،وبيذا
أصبحت الدبموماسية النشطة سمة أساسية لحزب العدالة والتنمية وفي نفس الوقت اكتسبت بعدا إنسانيا
واسعا وعدـ االقتصار عمى الجوار اإلقميمي.17
لقد مثمت المبادئ السابقة الذكر منطمقا أساسيا لمرؤية التركية في تعامميا مع الثورات العربية ،والتي
تجسدت في احتراـ إرادة الشعوب العربية في التغيير والديمقراطية والحرية .والدعوة إلى الحفاظ عمى
ا
استقرار الدوؿ وأمنيا ،وضرورة أف يحصؿ التغيير سمميا ،فاألمف والحرية ليس أحدىما بديال عف اآلخر
بؿ البد مف كمييما معا .وقد رفضت تركيا في البداية التدخؿ العسكري األجنبي في الدوؿ العربية تجنبا
لتكرار مأساة العراؽ ،وتجنبا لخطر االحتالؿ أو التقسيـ .وتقديـ الدعـ لمتحوالت الداخمية بحسب الظروؼ

16
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الخاصة بكؿ دولة مع رعاية المصالح الوطنية لتركيا ،وفي مقدمتيا االستثمارات والمصالح االقتصادية
والحفاظ عمى أرواح الرعايا األتراؾ وممتمكاتيـ .مف جية أخرى ،نادت تركيا باالستناد إلى الشرعية الدولية
والتحرؾ في إطار القوانيف الدولية وق اررات األمـ المتحدة .وكذلؾ عدـ توجيو السالح التركي ضد أي
شعب عربي مع االقتصار عمى المياـ اإلنسانية والقياـ بأعماؿ اإلغاثة .وفي األخير ،مراعاة خصوصية
كؿ دولة وظروفيا ووضعيا الداخمي وعالقاتيا الخارجية ومصالح تركيا المتشابكة معيا.18
إف ىذه المراجعات التي جاءت استجابة لما أفرزتو الثورات الشعبية في الوطف العربي ،ال تعني
بالضرورة أف حكومة العدالة والتنمية في تركيا قامت بتغيير جذري لسياستيا الخارجية .وانما حافظت عمى
المبادئ األساسية لسياستيا الخارجية الجديدة التي بدأتيا منذ بداية القرف الواحد والعشريف ،وفي نفس
الوقت حاولت تكييفيا مع التحوالت الجيوسياسية التي تشيدىا المنطقة العربية بيدؼ تجنب انعكاساتيا
السمبية وتعزيز دور تركيا كدولة مركز.
وميما كانت طبيعة المراجعات عمى السياسة التركية ،فإف تنامي القوة االقتصادية التركية وتنمية
الديمقراطية ،والتوجو نحو النظاـ الرئاسي داخميا ،يصب في تعزيز النفوذ التركي في المنطقة العربية
والمناطؽ األخرى المجاورة ليا .ويبدو أف ىناؾ مشروعا إقميميا تعمؿ القيادة التركية عمى الوصوؿ إلى
تطبيقو مستقبال ،حيث تكوف فيو الزعامة لتركيا .ولتطبيؽ ىذا المشروع تريد القيادة التركية االعتماد عمى
ثالثة مداخؿ; مدخؿ ديمقراطي بتغيير األنظمة السياسية العربية المجاورة ليا وبناء أنظمة جديدة ليست
ليا نظرة عدائية تجاه تركيا .والمدخؿ الثاني ىو المدخؿ االقتصادي ،تحاوؿ مف خاللو تركيا إيجاد أسواؽ
لمنتجاتيا واستثماراتيا ،وفي نفس الوقت الحصوؿ عمى موارد الطاقة مف الدوؿ العربية .أما المدخؿ الثالث
فيو المدخؿ اإلنساني الذي يحمؿ أبعاد رمزية ،حيث تعمؿ تركيا عمى تسويؽ نفسيا كدولة حامية لمشعوب
الضعيفة واليشة ،والدفاع عف القضايا العادلة ،ولتحقيؽ ىذا الغرض تستثمر إنسانيا في األزمات العربية.
مخرجات الثورات العربية بالنسبة لمسياسة التركية :فرصة أم أزمة؟تعددت اآلراء والمواقؼ حوؿ السموؾ الذي انتيجتو تركيا تجاه الثورات الشعبية في المنطقة العربية،
فيناؾ مف يرى أف تركيا أرادت استغالؿ موجة األحداث التي تعيشيا المنطقة العربية مف أجؿ نشر
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تعبر عف
التجربة التركية في اإلقميـ العربي .وىناؾ رأي آخر مفاده أف السياسة التركية تجاه ىذه األحداث ا

أزمة في السياسة الخارجية التركية.

 .1الثورات العربية فرصة لتسويق النموذج التركي:
مثمت الثورات العربية فرصة لحزب العدالة والتنمية لتسويؽ النموذج التركي وترويج التجربة التركية
القائمة عمى التعايش بيف اإلسالـ والديمقراطية والعممانية .وليذا ساندت حكومة العدالة والتنمية منذ البداية
المطالب الديمقراطية في معظـ دوؿ الثورات العربية ،وبذلؾ شيد الدور اإلقميمي التركي صعودا مرحميا
بعد نجاح الثورتيف التونسية والمصرية وشاركت بنشاط في العمؿ الدبموماسي اإلصالحي بعد اندالع الثورة
في سوريا .وفي تمؾ المحظة بدا لمنخبة الحاكمة في تركيا أف الفرصة أصبحت مواتية ليا لتعميـ تجربة
حزب العدالة والتنمية في البالد العربية عمى مستوى التغيير الديمقراطي والتنمية االقتصادية .وتزايد ىذا
الطموح أكثر بعد وصوؿ اإلسالمييف إلى الحكـ في تونس ومصر .19ففي تونس فازت حركة النيضة
بانتخابات المجمس التأسيسي وأعمف عدد مف قياداتيا تأثرىـ بالنموذج التركي كرسالة لطمأنة القوى
السياسية األخرى ،والتأكيد عمى أف ممارسة الحكـ في تونس ستتـ ضمف األطر الديمقراطية واإلجماع
السياسي الوطني.20
ولعؿ ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تعزز مقولة ترويج النموذج التركي بعد الثورات العربية ،وأىميا
األسموب الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية في إدارة الشؤوف الداخمية لتركيا وتحديد السياسات
واالستراتيجيات اإلقميمية والدولية .وقد نجح في تحقيؽ الكثير مف األىداؼ التنموية واإلصالحية في
المجاالت االقتصادية والسياسية .إضافة إلى نجاح حكومة العدالة والتنمية في إبعاد المؤسسة العسكرية
عف الحياة السياسية في تركيا ،إضافة إلى اإلصالحات السياسية التي أنجزت في الواقع وساىمت في
تعزيز التجربة الديمقراطية في المجتمع التركي الذي يتميز بتركيبة ثقافية ودينية وتاريخية تقترب مف
تركيبة المجتمعات العربية واإلسالمية.21
19
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لقد وجد تسويؽ النموذج التركي في العالـ اإلسالمي والعربي دعما أمريكيا ،السيما أف تركيا تعد دولة
إسالمية تجمعيا الكثير مف القواسـ المشتركة مع باقي الدوؿ اإلسالمية والعربية .وقد نجحت تركيا في
تبني النموذج الغربي والتفاعؿ معو بشكؿ ايجابي مما يدعـ إمكانية نجاحو في الدوؿ العربية
واإلسالمية .22فالواليات المتحدة األمريكية عممت منذ عيد جورج بوش االبف عمى دعـ حزب العدالة
والتنمية الذي وصؿ لمسمطة س أواخر  ،3113وتقديمو كنموذج حداثي يمكف تسويقو داخؿ المنطقة
العربية وبديؿ لألنظمة المستبدة ولمجماعات المتشددة.23
إف التدخالت اإلقميمية والدولية في سوريا والعراؽ واليمف وليبيا ثـ نجاح الثورة المضادة في مصر مع
منتصؼ سنة  ،3124ىي التي ساىمت في تغيير المشيد السياسي العربي مف مالمح التوجو نحو
ال تغيير الديمقراطي والتنمية واالستقرار إلى مسار الحروب األىمية والنزاع الداخمي والتدمير الذاتي ،وىذا
بدوره أثر سمبا عمى السياسة الخارجية التركية وطموحاتيا في المنطقة العربية .24وتأثر أكثر مع المحاولة
االنقالبية الفاشمة التي وقعت في جويمية  ،3127وما نتج عنيا مف تأزـ لمعالقات التركية األمريكية مقابؿ
التقارب التركي مع روسيا ،في مشيد يوحي أف تركيا لـ تعد تحظى بثقة الواليات المتحدة األمريكية لتمعب
دو ار قياديا في منطقة الشرؽ األوسط.
 .2الثورة المضادة في مصر واألزمة السورية :التأزم الدبموماسي لتركيا والتراجع عن تصفير المشكالت
مع مرور السنوات تحولت الثورات العربية إلى ثورة مضادة بعد االنقالب عمييا ،وفي نفس الوقت
تحولت مف فرصة متاحة لتركيا إلى مصدر أزمة لمدبموماسية التركية .فبعد أف دعمت تركيا مسارات
الثورات العربية بعد نجاحيا في تونس ومصر ،أصبحت تركيا مرشحة لتكوف نواة لنظاـ إقميمي جديد في
الشرؽ األوسط تتقدمو الحركات اإلسالمية القادمة عبر االنتخابات .لكف وقوع الثورة المضادة في مصر
واإلطاحة بالرئيس محمد مرسي في بداية شير جويمية  3124أخمط كثي ار مف األوراؽ في المنطقة ،مما
جعؿ الحكومة التركية ترفض ذلؾ معتبرة إياه انقالبا .ونتيجة لذلؾ ،توترت العالقات التركية المصرية
وحدث فتور في العالقات التركية – الخميجية وصؿ إلى حد القطيعة بيف تركيا واإلمارات العربية المتحدة
عمى سبيؿ المثاؿ ،حيث انخفض حجـ التبادؿ التجاري بيف كؿ مف تركيا ومصر مف  6مميار دوالر في

22
23
24

فارس تركي محمود » ،المحدد األمريكي في السياسة التركية تجاه المنطقة العربية «،دراسات إقميمية ،عدد  ،41ص.3124 ،362
المرجع نفسو ،ص.366

أحمد سعيد نوفؿ وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.8

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

081

السياسة الخارجية التركية والثورات العربية :المراجعات ،المخرجات ،األدوار

د .لقرع بن عمي

عاـ  3123إلى  5.4مميار دوالر في عاـ  ،3126وفي نفس الفترة انخفض مف  22.9مميار دوالر إلى
 7.8مميار دوالر بيف تركيا ودولة اإلمارات.25
بدأت بوادر التأزـ الدبموماسي التركي مع دوؿ الجوار تظير منذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي
في مصر مف طرؼ المؤسسة العسكرية استجابة لمميونية  41جواف  .3124فالموقؼ التركي المناىض
لمحكـ المصري الجديد بعد  4جويمية  ،3124وقع في فخ االنقساـ السياسي في الداخؿ المصري بيف
حركة اإلخواف المسمميف وأنصارىا وبيف معارضييا .ونتيجة لذلؾ واجيت حكومة العدالة والتنمية في تركيا
عداءا مف طرؼ الحكـ العسكري في مصر الذي بذؿ جيده إلضعاؼ النفوذ التركي ،وفي نفس الوقت
واجو عداءا مف طرؼ الرأي العاـ المصري المناىض لإلخواف المسمميف ،كما أف الحمفاء اإلقميمييف لمحكـ
العسكري في مصر ابدوا غضبيـ مف الموقؼ التركي والمقصود ىنا دوؿ مجمس التعاوف الخميجي
باستثناء قطر.26
تعد األزمة السورية حالة واضحة لمتأزـ الدبموماسي الناتج عف تعامؿ الحكومة التركية مع تطورات
األوضاع الداخمية في سوريا .فبعد فشؿ الدبموماسية التركية في إقناع نظاـ بشار األسد بإحداث
إصالحات سياسية المتصاص الغضب الشعبي المتزايد ألكثر مف ستة أشير بعد بداية الثورة السورية،
قامت تركيا باستقباؿ قوى المعارضة السورية وقدمت ليا تسييالت مختمفة سياسيا وأمنيا وعسكريا
تطور الموقؼ التركي بعد ذلؾ ليصؿ إلى حد مطالبة بشار األسد بالتنحي عف السمطة باعتباره
واعالميا .ا
جزءا مف المشكمة وليس جزءا مف الحؿ .وقد اصطدـ ىذا الموقؼ التركي مع المصالح اإليرانية والروسية
الداعمة لنظاـ األسد ،مما أدى إلى تعقيد األزمة السورية وتحوليا إلى صراع مسمح داخمي.27
لقد انعكست مواقؼ تركيا المتعمقة باألزمة السورية سمبا عمى أدائيا الدبموماسي ،حيث توترت العالقات
التركية مع األطراؼ الفاعمة في األزمة السورية (نظاـ األسد ،إيراف ،روسيا) ،ونتيجة لذلؾ تراجع الدور
اإلقميمي لتركيا .مف جية أخرى ،أدى استعصاء الحؿ في سوريا إلى انعكاسات سمبية عمى األمف الداخمي

25

المرجع نفسو ،ص ص.23-22

27

أحمد سعيد نوفؿ وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص.25
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فؤاد نيرا ،مرجع سابؽ ،ص.215
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التركي ،وخاصة ما يتعمؽ منو بنشاط تنظيـ "داعش" ،وحزب العماؿ الكردستاني ،إضافة إلى التنظيمات
الكردية في سوريا.28
عالوة عمى ذلؾ ،أفض ت السياسة التركية تجاه األزمة السورية إلى كسر العالقات اإلستراتيجية بيف
البمديف وبموغ نقطة الالعودة لكمييما .وقد أدت ىذه السياسة إلى نياية سياسة تصفير المشكالت والعمؽ
االستراتيجي لتركيا والتحوؿ نحو سياسة تصفير الثقة مع دوؿ الجوار السيما مع سوريا والدوؿ الحميفة ليا.
ويبدو أف القيادة التركية كانت تراىف مف خالؿ تطورات األوضاع عمى تغيير سريع لمنظاـ الحاكـ في
سوريا عمى غرار ما حدث في تونس ومصر .وبالتالي ،يسيؿ ضرب المحور السوري – اإليراني –
العراقي – المبناني (حزب اهلل) مف خاصرتو السورية بما يفتح المجاؿ واسعا أماـ الييمنة التركية عمى
منطقة الشرؽ األوسط .وباعتبار أف ىذا األمر لـ يحدث ،فقد طغى االرتباؾ عمى السياسة التركية تجاه
األزمة السورية بيف منح األسد الوقت لتحقيؽ اإلصالح ،وفي نفس الوقت إتباع لغة التصعيد انسجاما مع
السياسات الغربية والخميجية تجاه نظاـ األسد.29
لقد ظمت الدبموماسية التركية في تعامميا مع األزمة السورية أسيرة مبدأ "الدفاع عف شعب يذبح
ومحاسبة المجرميف" ،وىي دبموماسية التدخؿ اإلنساني التي انتيجتيا الدوؿ الغربية ،لكف مف دوف أف
تتمتع تركيا بقدرات تمؾ الدوؿ وال بدعميا عمى األرض .ونتيجة لذلؾ وجدت تركيا نفسيا طرفا في األزمة
السورية التي أخذت أبعادا معقدة في شكؿ حرب استنزاؼ طويمة المدى أفرزت أثريف جانبييف لمنزاع
المسمح داخؿ سوريا ،وىما; انتشار الميميشيات الكردية المتشددة والداعمة لحزب العماؿ الكردستاني إضافة
إلى الدعـ الذي تتمقاه مف القوى الدولية الكبرى ،ومف جية أخرى تنامي تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ
والشاـ (داعش) الذي جعؿ المعارضة السورية تحارب عمى جبيتيف .وبحموؿ سنة  3126وجدت حكومة
العدالة والتنمية نفسيا تواجو معارضة داخمية متشددة لسياستيا الخارجية السيما مف طرؼ حزب الشعب
الجميوري ،وحزب األمة القومي ،وحزب الشعوب الديمقراطي حيث انتقدت تدخؿ الحكومة التركية في
النزاعات الداخمية لمدوؿ العربية ووقوفيا إلى جانب المعارضات.30
 .3العودة إلى تصفير المشكالت:

28
29
30

المرجع نفسو ،ص.25
حمد نور الديف» ،تركيا وسورية; مف تصفير المشكالت إلى تصفير الثقة «،المستقبل العربي ،عدد  ،4:3ص ص.3122 ،43-42
فؤاد نيرا ،مرجع سابؽ ،ص ص.219-218
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شيدت سنة  3127تحوالت جديدة في السياسة الخارجية التركية تميزت بتقديـ االعتذار التركي لروسيا
عف إسقاط طائرتيا ،وتبادؿ الزيارات مع إيراف لتطوير حجـ التبادؿ التجاري معيا إلى مستوى  41مميار
دوالر سنويا ،والتوسع في اتفاقيات التعاوف االقتصادي مع السعودية ألكثر مف  236اتفاقية ،وابداء مرونة
نسبية إزاء حؿ األزمة السورية بالتزامف مع التدخؿ عسكريا ودعـ قوات المعارضة المسمحة لمواجية تمدد
األكراد وتنظيـ "داعش" عمى الحدود التركية السورية ،إضافة إلى التعيدات األمنية التي قدمتيا تركيا
إلسرائيؿ بمنع حركة حماس الفمسطينية مف النشاط العسكري عبر األراضي التركية ،وتراجعيا عف شرط
فؾ حصار غزة كجزء مف صفقة تطبيع العالقات مع إسرائيؿ .وبالتالي ،فيذه المستجدات تعد مؤشرات
ميمة عمى تحوالت جديدة في السياسة التركية تندرج في إطار إعادة تحسيف العالقات التركية مع إيراف
وسوريا والعراؽ ،ويمكف أف يمتد تحسيف العالقات إلى مصر.31
وىكذا ،يظير أف القيادة التركية قامت بمراجعة جديدة لسياستيا الخارجية عمى ضوء تطورات المشيد
الذي يسود المنطقة العربية والسيما األزمة السورية.
األزمات العربية وثنائية الدور في السياسة التركية :دور الوساطة ودور الموازنلقد اتجيت تركيا إلى اعتماد إستراتيجية خاصة بيا في منطقة الشرؽ األوسط ال يكوف فييا بالضرورة
ارتباط عضوي وكمي مع الواليات المتحدة األمريكية ،وفي نفس الوقت ال يكوف فييا مواجية أو عداء
ألمريكا .وليذا ،فإف أحمد داوود أوغمو الذي يعد المنظر االستراتيجي لمسياسة التركية الجديدة نجده واعيا
بأىمية تركيا اإلستراتيجية بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية ،حيث عمؿ عمى الربط بيف مصالح تركيا
الوطنية وتحقيؽ المصالح األمريكية في قوس جغرافي كبير ،ممتد بيف آسيا الوسطى والقوقاز والشرؽ
األوسط.32
 .1دور الوساطة:
مف خالؿ توقيع وثيقة سميت "رؤية مشتركة بيف الواليات المتحدة وتركيا" ،اعترفت الواليات المتحدة
األمريكية بالدور التركي كوسيط رئيسي في منطقة الشرؽ األوسط ،عمى اعتبار أف حرية وصوؿ تركيا

31
32

أحمد سعيد نوفؿ وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص ص.27-26
سالـ الربضي ،مرجع سابؽ ،ص ص.228-227
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إلى جميع األطراؼ يمكف أف يكوف مفيدا في أوقات األزمات .وىو دور مفضؿ لدى اإلدارة األمريكية بدؿ
التدخؿ الروسي أو الصيني أو حتى األوربي.33
أثناء األشير األولى مف الثورات العربية حاولت القيادة التركية توظيؼ الرصيد السياسي والشعبي الذي
اكتسبتو خالؿ السنوات التي سبقت الثورات ،مف خالؿ محاولة التوسط في األزمة الميبية بيف نظاـ القذافي
والمجمس الوطني االنتقالي ،كما عرضت وساطتيا في البحريف أيضا وطرحت مبادرة لمحوار بيف الحكومة
والمعارضة.34
إف األطراؼ اإلقميمية والدولية ىي بحاجة ماسة إلى الدور التركي الوسيط ،ميما اتخذت تركيا مف
مواقؼ تبدو في بعض الحاالت منحازة لطرؼ عمى حساب طرؼ آخر ،حيث لـ تتمكف أي دولة أخرى
في الشرؽ األوسط امتالؾ مواصفات الدور الوسيط الذي انفردت بو تركيا منذ وصوؿ حزب العدالة
والتنمية إلى الحكـ .وفي ىذا السياؽ ،تأتي إشادة الرئيس األمريكي السابؽ باراؾ أوباما بالدور القيادي
الذي يقوـ بو رجب طيب أردوغاف في الشرؽ األوسط.
لقد أكسبت سياسة الوساطة تركيا مزايا عديدة ،عمى الرغـ مف أف الحكومة التركية لـ تعط اىتماما كبي ار
لألسباب التي أدت إلى فشؿ مساعي الوساطة في العديد مف الصراعات .لذا يبدو أف تركيا ستواصؿ
مبادرات الوساطة ،وستواصؿ حركتيا النشطة عمى مسرح عمميات الشرؽ األوسط ،والسيما عمى المستوى
الداخمي في الدوؿ العربية التي شيدت ثورات شعبية .وقد سبؽ أف أشار أحمد داووا وغمو في ىذا الصدد
أف االختبار ليس بالضرورة الوصوؿ إلى سالـ ايجابي لكف يمكف اعتبار الوصوؿ إلى وضع يغيب فيو
الصراع انجا از.35
 .2دور الموازن:
تقوـ تركيا بدور الموازف اإلقميمي والدولي بكيفية مركبة سواء بشكؿ طبيعي أو بشكؿ قصدي استجابة
لما تطمبو السياسات األخرى .وىناؾ تداخؿ بيف األبعاد الموضوعية والقصدية ليذا الدور ،وفي نفس
الوقت تداخؿ بيف ما تريده تركيا لنفسيا وما يريده اآلخروف منيا .وىنا قد تؤدي تركيا دور الموازف كجزء

33

عبير الغندور ،مرجع سابؽ ،ص ص.229-228

35

المرجع نفسو ،ص ص.722-721
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حمد عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.714
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مف سياسات المكانة ،وسياسات األمف القومي ،والتحالؼ اإلقميمي واحتواء مصادر التيديد وتعظيـ
المكاسب مف األطراؼ المتصارعة.36
يظير دور الموازف اإلقميمي الذي تمارسو تركيا في الساحة العراقية بيف مكونات الداخؿ العراقي
بامتداداتيا اإلقميمية ،فيي توازف العرب السنة أماـ العرب الشيعة ،والتركماف أماـ األكراد ،وعرب العراؽ
أماـ أكراده .كما توازف بيف األطراؼ السنية المتنافسة واإلدارة األمريكية ،وىي توازف بالنسبة إلى الدولة
العراقية دور إيراف ودوؿ أخرى داخؿ العراؽ .37وبعد االنسحاب األمريكي مف العراؽ ،اكتشفت الواليات
المتحدة األمريكية أف حكومة العراؽ ليست لدييا القدرة عمى حفظ األمف في البالد .وليذا برزت في أوساط
صنع القرار داخؿ اإلدارة األمريكية في عيد باراؾ أوباما فكرة إعادة التنسيؽ مع تركيا ،واعطائيا دو ار
أمنيا في العراؽ تقوـ مف خالؿ بإحداث التوازف مع الدور اإليراني القوي في الداخؿ العراقي.38
وعالوة عمى ما سبؽ ذكره ،أصبح دور الموازف اإلقميمي ظاى ار في األزمة السورية كذلؾ ،فتركيا توازف
قوى المعارضة السورية في مواجية النظاـ السوري ،وىي بذلؾ توازف دور إيراف الداعـ لنظاـ األسد .وفي
نفس الوقت تحاوؿ تركيا أف توازف بيف الدوريف الروسي واألمريكي في األزمة السورية ،حيث كشفت
األحداث أف كال مف روسيا والواليات المتحدة يعمالف عمى استمالة الدور التركي إلييما داخؿ سوريا.
وحدث نفس األمر تقريبا بالنسبة لألزمة اليمنية ،حيث بدت تركيا مف خالؿ دعميا لمتدخؿ السعودي أف
تمعب دور الموازف تجاه إيراف التي تدعـ الحوثييف.

إف ثنائية الدور في السياسة الخارجية التركية مف حيث لعب دور الوساطة في بعض الحاالت ولعب
دور الموازف في حاالت أخرى ،مكانت تركيا مف المشاركة مع القوى اإلقميمية والدولية في مناطؽ النفوذ
السيما في سوريا والعراؽ .وفي نفس الوقت ،أتاح ليا ىذا الدور المزدوج إمكانية منافسة القوى األخرى

(إيراف ،وروسيا) عمى المصالح الحيوية في الشرؽ األوسط ،وخاصة المصالح االقتصادية والمصالح
المرتبطة بالطاقة (النفط والغاز).
الخاتمة:

36
37
38

عقيؿ سعيد محفوض ،السياسة الخارجية التركية :االستمرارية ،التغيير ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،3123 ،ص ص234-233
المرجع نفسو ،ص.237

محمد نور الديف" ،تركيا  ...إلى أيف؟ دور وتحديات "،مرجع سابؽ ،ص.63
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لقد أحدثت الثورات العربية زلزاال سياسيا في منطقة الشرؽ األوسط بحكـ عامؿ المفاجأة الذي
تميزت بو وسرعة انتشارىا مف بمد إلى آخر ،مما جعؿ القوى الدولية واإلقميمية في وضع صعب ومطالبة
برسـ سياسات تستجيب إلف ارزات ىذه الثورات .وفي ىذا السياؽ ،ظير أف حكومة العدالة والتنمية في تركيا
أرادت االستثمار في ىذه الثورات الشعبية إلحداث تغييرات تتناسب مع اإلستراتيجية التركية ورؤيتيا لمشرؽ
األوسط .لكف االنحراؼ الذي أخذه الحراؾ السياسي العربي منذ التدخؿ العسكري لمحمؼ األطمسي في ليبيا
ثـ عسكرة الثورة السورية انعكس سمبا عمى السياسة التركية التي أصبحت أكثر تدخمية في شؤوف الداخؿ
العربي إلى درجة الظيور في بعض الحاالت كطرؼ في الصراع.
ليذا ،وجدت الحكومة التركية نفسيا مجبرة عمى إحداث مراجعات في سياستيا الخارجية دوف تغييرىا
جذريا باالعتماد عمى أفكار منظارىا أحمد داوود أوغمو .فبعد أف كانت الثورات العربية تمثؿ فرصة لتسويؽ
تحولت فيما بعد إلى مأزؽ لمسياسة التركية والسيما األزمة السورية
النموذج السياسي واالقتصادي التركي ا
التي ألقت بظالليا عمى الداخؿ التركي .وىنا تعددت أدوار السياسة التركية مف حيث الوساطة بيف القوى
المتصارعة أحيانا ،والموازنة بيف األطراؼ المتنافسة أحيانا أخرى.
المراجع;
الكتب:
 داوود أوغمو أحمد ،العمق االستراتيجي :موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ،ترجمة; محمد جابر ثمجي وطارؽعبد الجميؿ ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت.3122 ،
 سعيد محفوض عقيؿ ،السياسة الخارجية التركية :االستمرارية ،التغيير ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة.3123 ،
 العيطة سمير وآخروف ،محمد نور الديف (تقديـ) ،العرب وتركيا :تحديات الحاضر ورهانات المستقبل ،المركز العربيلألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.3123 ،
 مجموعة مف المؤلفيف ،التداعيات الجيواستراتيجية لمثورات العربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة.3125 ،
الدوريات:
 تركي محمود فارس» ،المحدد األمريكي في السياسة التركية تجاه المنطقة العربية «،دراسات إقميمية ،عدد ،41.3124
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 الربضي سالـ» ،التآكؿ في العالقات التركية  -اإلسرائيمية واستبعاد التغير االستراتيجي «،المجمة العربية لمعمومالسياسية ،عدد  ،41ص.3122 ،226
 الغندور عبير» ،بدائؿ التوجو السياسي التركي المعاصر «،المجمة العربية لمعموم السياسية ،عدد  ،44ص،21:.3123
 ني ار فؤاد» ،السياسة اإلقميمية لتركيا واستراتيجية بناء العمؽ االستراتيجي «،المستقبل العربي ،عدد .3127 ،558 نور الديف محمد» ،تركيا  ...إلى أيف؟ دور وتحديات «،المستقبل العربي ،عدد .311: ،475 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ» ،تركيا بيف تحديات الداخؿ وتحوالت الخارج «،المستقبل العربي ،عدد .3122 ،49: ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ» ،تركيا وسورية; مف تصفير المشكالت إلى تصفير الثقة «،المستقبل العربي ،عدد .3122 ،4:3الدراسات البحثية:
 داوود أوغمو أحمد» ،مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفيا السياسي اإلقميمي «،مؤتمر السفراء السنوي الرابع ،مركزالبحوث اإلستراتيجية ،أنقرة ،ديسمبر  ،3122ص.6
 قدورة عماد يوسؼ» ،مسألة التغير في السياسة الخارجية التركية; المراجعات واالتجاىات «،تحميل سياسات ،المركزالعربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،ص ص.3126 ،5-4
 نوفؿ أحمد سعيد وآخروف » ،أزمة السياسة الخارجية التركية وانعكاسيا عمى العالقات العربية التركية ودور تركيااإلقميمي« مركز دراسات الشرؽ األوسط ،األردف ،عدد ،23ص.3127 ،7
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Relations between turkey and the kurdistan region (1991-2014)
فاروق عبدول مولود

العراق- كمية العموم السياسية،جامعة السممانية

faruq.abdulrahman@univsul.edu.iq

:الممخص العربي

 بوصفيا من أىم العالقات الناشئة في منطقة الشرق،تيدف الدراسة إلى توضيح عناصر التقارب بين تركيا واقميم كردستان
َّ  بين الجارتين المتين،االوسط
 واألخر، وىي تركيا، تأتي من كون إحداىما دولة ذات ثقل سياسي واستراتيجي،تميزتا بخصوصية

 وتيدف إلى، وىو إقميم كردستان العراق، بسبب الضغوطات الدولية والداخمية عميو،يمر بمرحمة مخاض صعبة
ُّ ،إقميم ناشئ
 كما تسعي الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة في تدعيم.ًق ازدىارىا وجعميا ُمستَ َدامة
ُ ِّ بما يحق،ترسيخ تمكم العالقات وتعميقيا
. وتقييم العالقات في تمك الفترة الزمنية المحددة،وتقوية روابط الصمة بين الطرفين
:الكممات المفتاحية

 عوامل تطور-  عالقات- إقميم كردستان-تركيا
Abstract:

This study tries to clarify the elements of rapprochement between Turkey and the Kurdistan
region as one of the most important emerging relations in the Middle East between the two
neighbors, which were characterized by their privacy. While, Turkey is a state with a political
and strategic weight, the other is an emerging territory undergoing a hard internal and external
pressure, which is a Kurdistan Region of Iraq. In addition, the objective of their relations is to
deepen and achieve prosperity and make them sustainable. The study also seeks to identify
the factors and elements that influencing reinforces of the bilateral relations between the two
actors, and the evaluate relationships in that specific time period.
Keywords:

Relations- Kurdistan Region- Turkey -Development factors
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مقدمة :
شيد إقميم كردستان قفزات نوعية ،خالل السنوات األخيرة ،عمى كافة الميادين :السياسية ،واالقتصادية،
والدبموماسية ،والثقافية ،بفضل العوامل الداخمية واإلقميمية والدولية ،ما أدى إلى تقوية جسور التواصل مع

العالم الخارجي ،وفي مقدمتيا :أمريكا ،وأوربا ،ودول الجوار ،وعمى رأسيا تركيا.

عالقات تركيا مع إقميم كردستان العراق-إذن -ليست وليدة اليوم ،بل يرجع تاريخيا إلى بداية تسعينيات

القرن الماضي ،عندما تم إقامة منطقة حظر الطيران في أجواء شمال العراق ،بمساعدة الغرب ،وكانت

الطائرات تنطمق من القاعدة الجوية التركية في انجرليك ،لمدفاع عن الكرد من بطش قوات صدام حسين

آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت بدأت العالقات بين اإلقميم وتركيا تنمو شيئاً فشيئاً ،مع وجود شيء من الفتور في بعض

الفترات.

وتأتي ىذه الدراسة محاولةً لتسميط الضوء عمى العوامل ،التي أدت إلى ازدىار العالقات بين الجانبين

حول نمطيا من الطابع الشخصي والحزبي ،إلى عالقة ذات طابع حكومي-
وتطورىا ،والتي وصمت ذروتيا بت ُّ
ّ
مؤسساتي.
أىمية الدراسة:

تأتي أىمية الدراسة-ىذه -من متابعتيا مالمح التطور الذي شيدتو العالقات بين تركيا واقميم

كردستان ،ومجاالتيا وأناطيا ،في ِّ
ظل المتغيرات الداخمية المتسارعة لمبمدين ،والتي تحمل في طياتيا كثي اًر من
التأويالت ،ومن ناحية أخرى تأتي أىمية الدراسة ،لبحثيا في العوامل المختمفة المؤثِّرة في ترسيخ العالقة بين
الطرفين.

إشكالية الدراسة:
تدور مشكمة الدراسة حول قضيَّة التقارب في العالقات بين تركيا واقميم كردستان ،وما شيدتو ىذه
العالقات من حاالت شد وجذب ،إلى أن وصمت إلى مرحمة االزدىار ،بفضل تكامل مجموعة من العوامل،

التي ساىمت في تغيير نمطيا ،معتمدا عمى إشكالية مفادىا التالي :ما ىي العوامل التي أدت إلى تطور
عالقات تركيا واقميم كردستان؟ وما ابرز المجاالت التي َّ
شكمت إطا اًر لتمك العالقات ،وأنماطيا؟ وما ىي
المرحمة األفضل في تاريخ العالقة بين تركيا واقميم كردستان والمكتسبات التي حققيا الطرفان بعد توطيد

عالقاتيما؟
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فرضية الدراسة :عمى الرغم من ان العالقة بين تركيا كدولة صاحبة سيادة ونفوذ واقميم كردستان كإقميم ناشئ
داخل دولة لم تكن متوازنة ومتكافئة إال إنيا كانت تحمل بين طياتيا منفعة متبادلة لمطرفين خاصة من
الناحية االقتصادية واألمنية.
منيجية الدراسة:

تطور العالقات التركية
استعانت الدراسة بثالثة مناىج ،اوليا :المنيج التاريخي ،في استقراء مراحل ُّ

بإقميم كردستان العراق ،واستعين بالبعد التاريخي ،ليكون معيا اًر لييكمة البحث ،إلى جانب المعيار

الموضوعي ،لمعالقات ،بما يعين-بالنتيجة -في معرفة تطور تمكم العالقات ،ثانييا المنيج التحميمي ضمن
سياقاتيا الزمنية والموضوعية ،والكشف عن أبرز المؤثرات في ترسيخ تمك العالقات.

وثالثيا منيج دراسة الحالة ،في مواضعو ،وتحميل مضمون التصريحات الرسمية واإلعالمية الخاصة

لبعض المسؤولين الرسميين ،المتَّصمة بالبحث ،وكذلك تحميل البيانات المتعمقة بالحالة مثل اإلحصاءات،
والتقارير الرسمية.

المبحث األول :تركيا واقميم كردستان العراق ما بعد حرب الخميج الثانية (1991م):

التركي عالقةً تاريخيةً -فرضيا الواقع الجغرافي ،واالمتداد السكاني
الكردي و
تُ َع ُّد العالقةُ بين الشعبين
ّ
ّ
بين الطرفين ،لوجود حدود مشتركة طويمة تربط بينيما -وكانت تعاني في كثير من األوقات من المشاكل

واالضطرابات ،نتيجة السياسة التقميدية التركية إزاء الكرد ،ومع حدوث تغيرات داخمية عمى الصعيد التركي،
ونشوء إدارة ذاتية في شمال العراق لمكرد ،المتمثمة بإقميم كردستان ،دفعت ىذه المشاكل واالضطرابات نحو

االنحسار والتقمص.

وال تُعنى ىذه الدراسةُ بالتطرق إلى العالقات التاريخية ،التي تعود لمماضي البعيد ،كونيا قد عولجت
بشكل تفصيمي من دراسات سابقة ،بل َّ
البحث عمى العالقات ،التي تعود لتاريخ قريب ،يتَّصل بنشوء
يترك ُز
ُ

إقميم كردستان العراق عام (1991م).

المطمب األول :العالقات بين تركيا واإلقميم ()2003-1991م:
شيدت العالقات بين تركيا وأكراد العراق -بعد حرب الخميج الثانية سنة(1991م) -تغيرات كبيرة ،بسبب

مجموعة من األحداث ،التي حصمت في منطقة الشرق األوسط ،وباألخص احتالل العراق لمكويت
سنة(1990م) ،أدى إلى حدوث تغيرات في الواقع العراقي ،بقيام االنتفاضة الشعبية في جنوب البالد
وشماليا ،حيث تم قمع انتفاضة الجنوب واستمرت في الشمال ،لتحرير المناطق ذات الغالبية الكردية ،من
بطش القوات العراقية ،لحين قيام حكم ذاتي في ىذه المناطق ،بدعم الدول الغربية.
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وكان لتركيا دور فاعل في حماية السكان الكرد في شمال العراق ،خاصة بعد تعرض األكراد لمتيجير،
عمى يد قوات صدام حسين ،في إطار ما يعرف بعممية "اليجرة المميونية" سنة(1991م)؛ ما خمق حالةً من

عدم االرتياح ،لدى الحكومة التركية –آنذاك -بسبب قدوم أعداد كبيرة من المياجرين الكرد إلييا ،دفع القيادة

التركية نياية شير نيسان سنة (1991م) -أي بعد صدور قرار مجمس األمن رقم()688الخاص بالوضع
شمال العراق -ألطالق مبادرة "توفير الراحة" شارك فييا( )17ألفاً من قوات التحالف ،إلقامة منطقة آمنة
)1(. O

لحماية األكراد العراقيين ،من ىجمات الجيش العراقي شمال خط العرض() 36

وعممت تركيا عمى إضعاف النظام العراقي السابق بعد عام (1991م) ،حيث قامت بتقديم الدعم السياسي

والمعنوي ألكراد العراق ،وفتحت حدودىا أمام ما يقارب نصف مميون مياجر كردي ،وساعدت تركيا عمى

إعادة توطينيم(.)2

ولكن المخاوف التركية بدأت بالتزايد بسبب التغيرات ،التي حصمت في شمال العراق ،وخاصة بعد إقرار

كردي ،في إطار عراق فيدرالي ،ويضم
البرلمان الكردي بأجماع أعضائو سنة(1992م) قيام إقميم
ّ
مناطق(أربيل -سميمانية – دىوك – كركوك) ،وقد أثار ىذا اإلعالن َّ
ضجةً سياسية في بغداد وفي أنقرة ،دفع
بالحكومة التركية في 1992/10/8م إلصدار بيان ،ذكرت فيو( :أ َّن ىذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تقسيم
()3

العراق ،وأنو غير مالئم ،ولو تأثيرات سمبية عمى السالم واألمن في المنطقة)

ومع ذلك َّ
فإن تركيا لم تغمق بواباتيا الحدودية بوجو أكراد العراق من الناحية اإلنسانية ،وخاصة بعد

يبق سوى البوابات التركية ،إلدخال
قيام صدام حسين بفرض حصار عممي وفعمي عمى المنطقة الكردية ،ولم َ
المساعدات اإلنسانية إلى منطقة الحكم الذاتي الكردي ،وقد سبق لمسعود بارزاني رئيس حزب الديمقراطي

قر بيذه الحقيقة سنة(1994م) قائالً( :نحن نعتبر العالقات مع تركيا عالقات بالمغة الحيوية
الكردستاني أن أ َّ
إنيا بوابتنا التي نطل فييا عمى العالم الخارجي)(.)4

وبعد اندالع الحرب الداخمية بين الحزبين الرئيسيين في إقميم كردستان العراق ،الحزب الديمقراطي

الكردستاني( )PDKبزعامة مسعود بارزاني ،واالتحاد الوطني الكردستاني( )PUKبزعامة جالل طالباني
سنة(1994م) ،زادت فرص حزب العمال الكردستاني ( )PKKإلقامة قواعد لو في منطقة إقميم كردستان

العراق ،لذلك سارعت تركيا بتفعيل وساطتيا بين الطرفين ،رغبة منيا ِّ
لمحد من إنشاء قواعد لـ( )PKKفي ىذه
( )1جميل عمر عمي  ،السياسة الخارجية التركية حيال الشرق األوسط  ،2002 -1991ط( ،1السميمانية :مركز الدراسات االستراتيجية ،)2011،ص.126
()2عزيز جبر شيال ،العالقات العراقية التركية الواقع والمستقبل ،مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسية ،المجمد الخامس ،العدد االول ،حزيران  ، 2012ص.44
( ) وليد رضوان ،العالقات العربية التركية ،ط( ،1بيروت :شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر )،2006 ،ص.227

3

) ىاينتس كرامر ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،ط( ،1الرياض :دار العبيكان ،)2001 ،ص .211

(4
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العالقات بين تركيا واقميم كردستان 2014-1991

مصدر لتيديد ألمن وسالمة بالدىا ،ما دفع أنقرة لمقيام بسمسة عمميات
المنطقة )1(،التي تعتبرىا تركيا
َ
بشن َّ
ِّ
عدة عمميات عسكرية تركية في شمال العراق ،في
استباقية ،لمنع واحتواء نشاط (،)PKK

األعوام(1997 -1996 -1995م) ،والتي تعتبر من وجية نظر الطرف التركي عمميات مشروعةً ودفاعيةً
ضد ىجمات ( ،)PKKلتدمير قواعده في شمال العراق ،وقد دافع عنيا الرئيس التركي سميمان ديميريل

في1995/3/29م بقولو" :إن القوات التركية لم تذىب (إلى شمال العراق) بغرض االستجمام في المنطقة بل
()2

ألداء ميمة وستعود فور انتيائيا من ىذه الميمة التي يمكن أن تستغرق عدة أسابيع أو سنة"

وقد كان لتركيا دور الوسيط الفاعل في حل الخالفات بين الحزبين الرئيسيين المتحاربين ()PUK

و( ،)PDKفي إطار عممية (أنقرة لمسالم) لمتوصل إلى اتفاق إلنياء القتال بين الحزبين ،بدعم أمريكي
وبريطاني سنة (1996م) ،وبعد سمسمة من المباحثات بين الطرفين المتصارعين في أنقرة ،لم يتم التوصل إلى
نتيجة لوقف االشتباك بينيما ،واستمرت الوساطة التركية مع القوى الغربية وصوالً إلى اتفاقية واشنطن

1998/9/17م ،بين جالل طالباني ومسعود بارزاني في أمريكا ،التي أنيت الحرب الداخمية بين الفصيمين

الكرديين بعد أربعة أعوام من القتال(.)3

ومع وجود تحفظات لتركيا ،عمى بعض البنود في اتفاقية واشنطن ،إال أن العالقات بين الطرف التركي

ىدوء نسبياً ،بسبب انشغال تركيا بمشاكميا الداخمية ،التي أستمرت
والكردي في إقميم كردستان شيدت فيما بعد
ً
طوال فترة التسعينيات من القرن الماضي ،نتيجة الحكومات االئتالفية ،وكذلك وجود مشاكل اقتصادية في
بنية الدولة التركية آنذاك.

المطمب الثاني :العالقات بين الطرفين من :2014 -2003
شيدت العالقات بين تركيا واقميم كردستان بعد سنة(2003م) تحوالت جذرية؛ نتيجة التغيرات ،التي

حصمت في العراق وتركيا ،وأىميا سقوط نظام صدام حسين في العراق ،واكتساب إقميم كردستان شرعية
دستورية وفق المواد رقم)121-117-116( :

)(4

من دستور العراق الدائم ،الذي تم التصويت عميو من قبل

( )عمي  ،مصدر سابق ،ص ص .128-127

1

( )رضوان ،مصدر سابق ،ص ص .250 -248

2

( ) بيار مصطفى سيف الدين ،تركيا وكوردستان العراق"الجارين الحائرين" ،ط( ،1دىوك :مؤسسة موكرياني لمبحوث والنشر ،)2008 ، ،ص ص .175-174

3

) (4المادة  116تنص (يتكون النظام االتحادي في جميورية العراق من العاصمة واألقاليم والمحافظات الالمركزية و االدارات المحمية)
المادة  117الفقرة االولى تنص ( يقر الدستور العراقي عند نفاذه إقميم كردستان وسمطاتو القائمة إقميماً اتحاديًا)
المادة  121الفقرة الرابعة تنص (تؤسس مكاتب لإلقميم والمحافظات في سفارات والبعثات الدبموماسية لمتابعة الشؤون الثقافية واالجتماعية واالنمائية) لممزيد أنظر إلى الدستور العراقي الدائم
سنة .2005
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الشعب العراقي في 2005/12/15م؛ ما جعل العالقة بين اإلقميم والدول تستند في أساسيا عمى مرجعية
دستورية عراقية ،ما سمح لمدول بالتعامل مع اإلقميم عمى اساس واقعي وعممي؛ لتسير األمور ذات

االىتمامات المشتركة ،وبشكل خاص تركيا.

أما في تركيا فقد أدى وصول حزب العدالة والتنمية ( )AKPفي عام(2002م)-عبر انتخابات حرة-

إلى سدة الحكم لحدوث انفتاح تركي عمى المستوى الداخمي والدولي ،وقد تميزت فترة رئاسة حزب العدالة

والتنمية بالقيام بالعديد من اإلصالحات السياسية والدستورية ،حيث قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب

أردوغان ألول مرة بزيارة جنوب شرق تركيا سنة (2004م ) وأعمن مشروع االنفتاح الديمقراطيِّ ،
لحل القضية

الكردية ،باإلضافة إلى زيارة وفد تركي عالي المستوى منتصف حزيران(2004م) برئاسة السفير المسؤول عن

الممف العراقي إلقميم كردستان ،ولقائو مع مسعود البرزاني الذي عبر عن مبادرة إيجابية ،مفادىا :أن الحكومة
التركية ال تعارض فيدرالية إقميم كردستان ضمن العراق ،وىي مستعدة إلقامة أفضل العالقات مع اإلقميم ،إلى
جانب عالقاتيا مع الحكومة العراقية).(1

وقد أدت منجزات حكومة العدالة والتنمية االقتصادية ،إلى إعادة انتخاب الحزب بشكل قوي في عام(

2007م ) ،وبيذا الفوز سيطر الحزب عمى كل رئاسات الدولة الثالث :رئاسة الجميورية ،ورئاسة الحكومة،

وسياسيا ،لالنفتاح عمى األكراد،
شعبيا
زخما
ً
ً
ورئاسة البرلمان؛ وىذه السيطرة أعطت حكومة العدالة والتنمية ً
وقد تمثل ذلك في :الرفع التدريجي لنظام الطوارئ المعمول بو في مناطقيم ،والسماح بالمغة الكردية ،لتكون

ار بيذا النيج ،أطمقت
لغة تعميم واعالم ضمن ضوابط محددة ،وزيادة االىتمام بتنمية المناطق الكردية .واستمرًا
حكومة العدالة والتنمية في عام 2009م ،مبادرة لمعالجة المسألة الكردية .وقد شددت ىذه المبادرة عمى إجراء

مناقشة ،متعمقة بشأنيا وعرضيا عمى الرأي العام ،في البداية عرفت المبادرة باسم” االنفتاح الكردي” ،ثم ما

فضال
لبثت أن عرفت بمسميات عدة :كاالنفتاح الديمقراطي ،ومشروع الوحدة الوطنية ،والمبادرة الديمقراطية؛
ً
)(2

مسميات أخرى
عن ّ
وقد سأىم ىذا الطرح لمقضية الكردية إلى حصول تقارب بين الحكومة التركية وحكومة إقميم كردستان،
دفع العديد من المسؤولين الكرد في إقميم كردستان لتأييد مشروع أردوغان ،لحل القضية الكردية بالطرق

السممية ،والذي ترجم بشكل فعمي في اجتماع مجمس وزراء حكومة إقميم كردستان (2009/8/17م) ،حيث

أثنت الحكومة عمى الجيود والمحاوالت لحل القضية الكردية في تركيا بشكل سممي ،وتمنت أن يرحب الشعب

) (1عامر كامل أحمد ،الموقف التركي من الفدرالية في إقميم كردستان العراق ،مجمة الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،العدد  ،2007 ،33ص64
) (2معمر فيصل خولي ،المسألة الكردية في تركيا من االنكار إلى االعتراق ،مركز روابط لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،العراق  ،2014 ،في:
 ، http://rawabetcenter.com/archives/106تاريخ الزيارة.2015 /1/11 :

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

203

العالقات بين تركيا واقميم كردستان 2014-1991

فاروق عبدول مولود

الكردي في تركيا ،بالحوار السممي والتعاون مع حكومة رجب طيب أردوغان ،من اجل الوصول إلى حل

سممي لمقضية الكردية ،وفقاً لألسس الديمقراطية والعدالة واالنسانية).(1

وقد كان لتوتر العالقات بين تركيا وحكومة بغداد في حقبة المالكي بعد  2010دور إيجابي ،في حدوث

تقارب أكثر بين كل من تركيا واقميم كردستان ،وتقوية العالقات فيما بينيا؛ فمنذ منتصف عام 2010م وفي
الوقت الذي تأسست فيو حكومة الشراكة الوطنية برئاسة نوري المالكي ،شيدت العالقات العراقية التركية

تراجعاً كبي اًر ،عمى المستوى السياسي ،وكانت أسباب كثيرة وراء التراجع بين البمدين ،منيا :انفراد دولة القانون

برئاسة نوري المالكي باتخاذ مواقف سياسية متشنجة إزاء انقره ،اعتقاداً منو ان تركيا تتدخل في الشأن العراقي
من خالل عالقاتيا الوطيدة ،مع بعض القوى السياسية منيا األحزاب الكردية في إقميم كردستان ،وبعض

األطراف من العرب السنة في العراق) ،(2باإلضافة إلى مخاوف تركيا من سيطرة األطراف الشيعية عمى
الحكومة المركزية في بغداد ،وزيادة النفوذ االيراني مع القوى الشيعية ،ما دفع بأنقرة لمبحث عن بدائل داخمية

أخرى لمحفاظ عمى مصالحيا االستراتيجية مع العراق ،خصوصاً من الناحية االقتصادية ،والتي وجدت في
إقميم كردستان البديل األنسب؛ نجم عنيا اتفاقات ،في كل من المجاالت االقتصادية والدبموماسية ،حيث
شيدت األربع سنوات األخيرة عدداً كبي اًر من الزيارات المتبادلة بين الجانبين ،وأىميا زيارة مسعود بارزاني

لمدينة ديار بكر الكردية في (2013م) واقامة احتفالية جماىيرية كبيرة بحضور رجب طيب أردوغان رئيس
وزراء تركيا ،الذي قال" :نحن اليوم نستقبل مسعود بارزاني في مدينة ديار بكر مثمما استقبمناه سابقا في

اسطنبول ،ونحن نبعث بتحياتنا إلى جميع مواطني إقميم كردستان ،وديار بكر ليست مدينة فقط لمكرد أو
العرب ،وانما ديار بكر مثل أربيل ىي لمجميع ،واعتبرت نفسي في اربيل بأنني في مدينتي ،وعميكم ان
تشعروا بنفس الشيء "كما أكد أردوغان بالقول "يجب إنياء مرحمة إراقة الدماء والبكاء وتطوير عممية السالم

ويجب إنياء معاناة األميات الثكمى").(3

المبحث الثاني :عوامل تطور العالقات بين تركيا واإلقميم بعد :2003
إن العالقات بين األطراف السياسية عمى المستوى الدولي بصورة عامة ،ال ترتبط بعامل أو عاممين

فقط ،بل عادة تتشابك مجموعة من العوامل حسب نوعيتيا وكيفيتيا ،وفي ىذا االطار فإن العالقات بين تركيا

) (1مجمس وزراء اقميم كوردستان يعقد جمستو االعتيادية ،في ، http://www.krg-kagb.org/arabic/art_detail.php?art_id=3604 :تاريخ الزيارة.2014 /12/28 :
) (2مؤيد الوندي ،العالقات العراقية التركية :إمكانية التقارب في إقميم متحول ،صحيفة العراق االلكترونية ،في ، http://abcarabic.net/4401/print.html :تاريخ الزيارة2015 /1/6 :
) (3نص خطاب السيد رئيس الوزاء رجب طيب أردوغان في ديار بكر ،المديرية العامة لمصحافة والنشر واالعالم التابعة لرئاسة الوزراء التركية ،في:
 ،http://www.byegm.gov.tr/arabic/agenda/pm-erdogans-speech-in-diyarbakir-ar/43549تاريخ الزيارة،2014/11/16 :
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واقميم كردستان أيضاً لعبت في قياميا العديد من العوامل ،المتمثمة بالعوامل السياسية والدبموماسية
واالقتصادية واالجتماعية.

المطمب األول :العوامل السياسية والدبموماسية:

ُّ
يعد العامل السياسي والدبموماسي من أكثر العناصر الفاعمة ،عمى المستوى الدولي في تحديد مسار

الروابط بين األطراف ،سواء أكان ىذا التأثير بشكل مباشر ،أو بشكل غير مباشر؛ ففي حالة تركيا واقميم
كردستان ،ىناك مجموعة من العوامل السياسية ،التي كان ليا أثر واضح في مسار العالقة بين الطرفين.

أوالً :العوامل السياسية:

-1العراق بعد  2003و حقبة المالكي:
إن التغيرات السياسية ،التي حصمت في العراق بعد  ،2003نتيجة سقوط نظام صدام حسين ،جعمت

تركيا -كغيرىا من دول الجوار -تشعر بتزعزع مصالحيا في العراق ،ما دفع بالبرلمان التركي لالمتناع عن
التصويت سنة (2003م) ،لصالح انتشار القوات األمريكية عمى أراضييا ،تمييداً لفتح جبية ثانية لمحرب
ضد العراق ،ويذىب مراقبون إلى أن رفض تركيا التورط في الحرب ضد العراق ،يعود إلى حسابات أمنية

محمية واقميمية ،منيا :االقتناع بأن ىذه الحرب ستقود إلى تفكيك العراق ،وربما إشاعة عدم االستقرار في

المنطقة كميا ،ومن جية أخرى خشية أن يؤدي إلى تدعيم حكم ذاتي لألكراد شمال العراق ،ومخاوف من
انتقال عدوى االنفصال إلى أكراد تركيا

).(1

ومع انتياء الحرب واقامة مجمس الحكم العراقي ،سارعت تركيا إلقامة عالقات مع العراق ،لمحفاظ عمى

مصالحيا االقتصادية مع العراق ،ولضمان استمرار تدفق النفط إلييا عبر كركوك ،وشاركت تركيا في
المؤتمرات المتعددة ،التي ُعقدت بشأن العراق ،السيما اإلقميمية ،التي تتعمق بدول الجوار العراقي ،والتي
كانت تؤكد في جميع المؤتمرات ،أىمية الحفاظ عمى وحدة العراق واستقراره ،وعدم المساس بأمنيا عبر

األراضي العراقية ،كما أنيا استقبمت عدداً كبي اًر من المسؤولين العراقيين ،الذين زاروا تركيا بعد سقوط النظام
العراقي في نيسان (2003م) منذ قيام مجمس الحكم ،مرو اًر بالحكومة المؤقتة واالنتقالية).(2

ففي فترة الحكومة اإلنتقالية في عام  2005و حتى تشكيل أول حكومة دائمة في عام  ،2006قام إبراىيم

الجعفري رئيس الوزراء في الحكومة االنتقالية بزيارة تركيا وناقش جممة من المواضيع الحساسة مع القيادات
التركية ،من ضمنيا الممف الكوردي و مسألة كركوك ،وىذا ما أثار حفيظو األكراد الذين انتقده بقوليم" :لقد

كشف الجعفري في زيارتو ىذه إلى تركيا بصورة جمية عن أوراقو القذرة ونواياه الغير حسنة تجاه الكورد

) (1ميشيل نوفل ،تركيا في العالم العربي -األطار المفيومي إلعادة توجيو السياسة التركية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،عدد ،92خريف  ،2012ص.35
( )2شيال ،مصدر سابق ،ص.50
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والمسؤولين الكورد ولباقي التيارات الديمقراطية في العراق .وبأنو ال يأتمن جانبو ،مثل سابقيو من حكام
العراق( ")1وليذا اعتراض الكرد عمى اعادة ترشيحو لمنصب رئيس الوزاء في الحكومة دائمة.
وتعتبر نتائج انتخابات سنة (2005م) في العراق مخيبة آلمال تركيا ،لسببين:

أوليما :حصول القوى الشيعية الموالية إليران عمى أغمبية األصوات.

وثانييما :تراجع القوى التركمانية المتمثمة بالجبية التركمانية العراقية ،التي كانت تركيا تدعميا مادياً ودعائياً،

ما دفعت تركيا لمبحث عن مناىج جديدة وبديمة ،لمتأثير في العممية السياسية العراقية ،بدفع المجموعات

)(2
التقرب من األطراف
السنية ،إلى االسيام في العممية السياسية واالشتراك في الحكومة العراقية  ،ومحاولة ُّ

الكردية في إقميم كردستان العراق.

وحتى آواخر سنة (2007م) كانت تركيا تمقي الموم عمى حكومة إقميم كردستان ،عمى ىجمات حزب

العمال الكردستاني( ،)PKKوكانت عالقاتيا مع بغداد والحكومة المركزية في العراق ،برئاسة نوري المالكي

قوية ،ووصمت ذروتيا في قمة تشرين األول سنة (2009م) عندما تم توقيع ما يزيد عمى  40مذكرة تفاىم
حول مواضيع ،تتراوح بين الحوار األمني االستراتيجي ،إلى التجارة والتعاون في مجال الطاقة ،وقد ساىمت
مثل ىذه المبادرات في زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بصورة سريعة؛ فأصبحت العراق أكبر سوق

لشركات اإلنشاء التركية

)3(.

بيد أن البعد السياسي لمعالقات الثنائية ،قد أظير بالفعل بعض عالمات التراجع ،في الوقت الذي

سعى فيو المالكي إلى اعادة انتخابو في عام 2010؛ فعمى مدار األربعة أعوام الماضية ،اتجيت حكومتو
الموالية لمشيعة نحو المركزية خصوصاً بعد استبعاد القائمة العراقية برئاسة أياد عالوي ،التي فازت في

انتخابات سنة (2010م) بأغمبية نسبية ضئيمة عمى منافسو المالكي ،وقيام المالكي باتيام طارق الياشمي-
نائب رئيس الجميورية -بالتورط بعمميات إرىابية ،دفع أنقرة إلى انتياج سياسة مناىضة ضد الحكومة

المركزية برئاسة نوري المالكي ،ما أدى إلى تفاقم الخالف بين البمدين ،حيث قامت أنقرة باتيام المالكي

بتأجيج الطائفية ،بينما أكدت بغداد أن تركيا تتدخل في شؤون العراق الداخمية ،وقد وصمت ىذه الحدة إلى

( )1بين زيارة االشيقر الجعفري الى تركيا وتدخل اردوغان في شؤون العراق ،موقع الرسمي لحكومة اقميم كردستان ،في:
 ،http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=9633&l=14&r=84&s=010000تاريخ الزيارة2015 /1/6 :
(  )2طالل حامد خميل ،تركيا والنظام السياسي في العراق ما بعد ،2003أعمال المؤتمر العممي السنوي الرابع ل(سكول) العموم السياسية -جمجمال في جامعة السميمانية ،نيسان ،2013
ص .393
)3( Soner Cagaptay and Tyler Evans ,Turkey’s Changing Relations with Iraq: Kurdistan Up, Baghdad Down, The Washington Institute for Near

East Polic, October 2012, p3.
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مستويات عالية في نيسان سنة (2012م) ،عندما وصف أردوغان المالكي َّ
بأنو "أناني" واتيمو بإثارة صراع
طائفي ،ورداً عمى ذلك ندد المالكي بتصرف تركيا ووصفو بأنو سموك "دولة عدوانية" ،وبعد ذلك بفترة وجيزة،
قام متظاىرون في البصرة بإحراق العمم التركي وىددوا سير العمميات التجارية التركية في العراق(.)1

وقد جعمت سياسة المالكي تجاه ايران ،واجندتو الموالية لمشيعة إلى شبو انقطاع في العالقة بين تركيا

والعراق ،ودفعت أنقرة إلى إعادة تقييم موقفيا من حكومة إقميم كردستان ،وىذا ما ترجم بزيارة مسعود بارزاني

إلى تركيا سنة(2010م) بعد انقطاع دام ستة أعوام.
-2عممية السالم الداخمي في تركيا:

في عام (2002م) زار رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس وزراء الحكومة التركية،

مدينة ديار بكر وأعمن (مشروع حل القضية الكردية في تركيا)؛ حيث اطُمقت مبادرة لمعالجة المسالة الكردية،
وشددت ىذه المبادرة عمى أجراء مناقشة متعمقة بشأنيا ،وعرضيا عمى الرأي العام ،وكانت في البداية تعرف

باسم االنفتاح الديمقراطي ،وما لبثت أن عرفت بمسميات عديدة :كعممية السالم الداخمي ،والمبادرة

الديمقراطية ،والتي كان من أىم نتائجيا :اطالق قناة تمفزيونية رسمية بالمغة الكردية ( )TRT6واذاعة ناطقة
بالمغة الكردية ،مدعومتين من الحكومة ،وفتح جامعات والسماح بتدريس المغة واآلدب الكردي فييا؛ مما سيل
عممية وقف اطالق النار بين ( )PKKوالحكومة والبدء بعممية المفاوضات ،لحل القضية الكردية ،واستمرت

ىذه المحاوالت حيث بمغت ذروتيا سنة(2012م) عندما دخمت الحكومة التركية في عممية تفاوضية مع

األكراد بشكل مباشر دون وساطات أجنبية( ،)2جمبت الكثير من المكتسبات لتركيا ،ويمكن حصرىا في:

 -1كسب التعاطف الكردي في الداخل لتأيد ودعم مشاريع حزب العدالة والتنمية ،فيما يتعمق بإدارة النظام
السياسي في تركيا وضمان بقائيا في السمطة وتحقيق مكتسبات أكثر عمى الصعيد األمني
واالقتصادي ،والتي منحت ىذا الحزب زخم سياسي وشعبي كبيرين.

 -2إن عممية السالم الداخمي جعمت تركيا أكثر قرباً لمغرب وال سيما االتحاد األوربي ،الذي تسعى تركيا
لالنضمام إليو.

 -3أما عمى المستوى اإلقميمي فقد أكسبت تركيا ثقة الحكومة في إقميم كردستان ،تجسد بتأييد واسع من
قبل األطراف الكردية في اإلقميم لعممية السالم الداخمي واالشتراك في دعميا(.)3

)1( Soner Cagaptay and Tyler Evans ,Ibid , p3
(  )2معمر فيصل خولي ،مصدر سابق.
( )3خورشيد دلي ،تركيا ورىاناتيا عمى القضية الكردية ،مجمة الوحدة اإلسالمية ،العدد ،134شباط ،2013في ،www.wahdaislamyia.org/issues/134/korshiddalli.htm :تاريخ
الزيارة2014/11/21 :
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وعمى الرغم من تمك المكاسب التي حققتيا تركيا من خالل عممية السالم الداخمي ،إال إن الجانب
الكردي ،قد استفاد من ىذه العممية أيضاً من خالل اشتراكيم في العممية السياسية بشكل واسع في تركيا،
وتحقيق اليدوء النسبي في المناطق ذات الغالبية الكردية ،عن طريق وقف إطالق النار بين الحكومة
وعناصر( )PKKالتي دامت لفترة طويمة من الزمن.

وكان لعممية السالم الداخمي دور كبير ،في توطيد العالقات بين تركيا وحكومة إقميم كردستان ،من

خالل اعتماد تركيا عمى اإلقميم في إنجاح العممية خصوصاً فيما يتعمق بإقناع عناصر( ،)PKKالمتواجدة في

شمال العراق ،لمساندة الخطوات العممية ،لحل القضية الكردية بشكل سممي.
-3االمن واالستقرار في إقميم كردستان:

بعد االحتالل االمريكي لمعراق سنة (2003م) واجيت مناطق جنوب ووسط العراق مشاكل أمنية كثيرة،

بسبب دخول الجيش األمريكي إلى العراق ،وظيور العديد من الفصائل المسمحة ،ضد ىذا الدخول وانتشار
ظواىر اإلرىاب والقتل عمى اليوية والخطف واالتجار بالسالح والتيجير والسيارات المفخخة وغيرىا ،من
نتائج انعدام األمن واالستقرار في لبالد ،ولكن كانت إقميم كردستان بمعزل عن ىذه الحالة من الفوضى.

وقد شكل البعد األمني في العالقات التركية العراقية مصدر قمق ونقاش دائم بين البمدين ،وذلك بسبب

وجود عناصر( )PKKفي شمال العراق ،والتي تعتبرىا تركيا مصد اًر رئيسياً لتيديد أمنيا واستقرارىا ،وىذا ما

دفعت بتركيا لمعديد من المرات بالتوغل داخل االراضي العراقية ،ونشر قواعد عسكرية ليا في إقميم كردستان

العراق(.)1

َّأدت التطورات الالحقة في العممية السياسية في العراق إلى زيادة مخاوف تركيا من سيطرة القوى الشيعية

عمى الحكم في بغداد ،وتوسع النفوذ اإليراني في المنطقة ،ىذا ما شكل نوع من الخمل واالرتباك في العالقات

بين الحكومة التركية ،بقيادة حزب العدالة والتنمية والحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي ،دفع باألخير
بالطمب من مجمس النواب العراقي سنة (2012م) إلى إلغاء وعدم تمديد أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد

أجنبية عمى األراضي العراقية ،في خطوة أكد فييا مسؤول حكومي أنيا تستيدف القواعد التركية في إقميم
كردستان(.)2

كما أن تركيا مقتنعة بشكل تام بأن طيران ليا تأثير ونفوذ عمى بغداد ،لذا فإنيا أصبحت تؤمن بأن

محور "شيعي" بقيادة إيران آخذ في التشكل عمى حدودىا الجنوبية ويمتد من العراق إلى سوريا ،وقد أدت
( )1وافق محمد براك سعدون ،مستقبل العالقات العراقية التركية في المجال األمني  ،مركز الدراسات اإلقميمة ،جامعة الموصل ،2012،في:

 ،http://regionalstudiescenter.uomosul.edu.iq/news_details.php?details=155تاريخ الزيارة3122 /23/33 :

(  )2المصدر نفسو
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وجية النظر ىذه إلى قيام أنقرة بالبحث عن حمفاء لمواجية ىذا المحور ،وعمى رأسيا إقميم كردستان( ،)1وقد
أعمن رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغمو أن آمن إقميم كردستان واستقراره ،يعتبر مسألة حيوية ترتبط بأمن
تركيا بشكل مباشر ،وبأن تركيا ستقدم كل الدعم الالزم من أجل ضمان أمن وسالمة المناطق الكردية ،ألن

يخية وانسانية واستراتيجية بالنسبة لنا(.)2
ذلك يشكل أىمية تار ّ
ثانياً :العوامل الدبموماسية:

تعود العالقات بين تركيا واقميم كردستان إلى بداية التسعينات ،ولكنيا كانت ذات طابع حزبي

وشخصي خالفاً عما ىي عميو في الوقت الحالي ،فبعد سنة(2003م) والتطورات التي لحقتيا اخذت طابعاً

رسمياً والمتمثمة بأمرين:

أوليما :توالي الزيارات المتبادلة والرفيعة عمى المستوى الدبموماسي ،وكانت زيارة مسعود بارزاني سنة

(2010م) ىي بداية مرحمة جديدة من االنفتاح الدبموماسي بين إقميم كردستان وتركيا ،بعد انقطاع دام ستة
أعوام وكانت ىذه الزيارة بادرة لفتح الطريق لقدوم الوفود التركية رفيعة المستوى الى اإلقميم ،مثل مشاركة

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في  29آذار سنة (2011م) ،الفتتاح مطار أربيل الدولي في إقميم

كردستان ،وبالمثل قام رئيس اإلقميم مسعود البارزاني في  1تشرين األول 2012م ،بحضور المؤتمر الرابع
لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وبات من المألوف أن يقوم وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغمو بزيارة عاصمة اإلقميم أربيل،

وقيام مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة اإلقميم بزيارة أنقرة ،منيم برىم صالح رئيس حكومة إقميم كردستان

السابق ،ونيجرفان برزاني رئيس حكومة إقميم كردستان الحالي(.)3

وقد كانت دعوة مسعود بارزاني من قبل رجب طيب اردوغان -إلى ديار بكر في  2013/11/16عن

طريق معبر إبراىيم الخميل ،لممشاركة في حفل الزفاف الجماعي بحضور جماىيري ضخم -نقمة نوعية في
مسار العالقات الدبموماسية بين الطرفيين(.)4

)1 (Soner Cagaptay and Tyler Evans, Ibid, p 1.
( )2مؤتمر صحفي ،داود أوغمو مع رئيس إقميم كردستان مسعود البرازاني ،2014/11/21،أربيل ،في ،http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx?Jmara=7486 :تاريخ
الزيارة2014/12/22 :
(  )3معمر فيصل خولي ،كردستان العراق في السياسة الخارجية التركية ،مركز روابط لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،http://rawabetcenter.com/archives/878 ،تاريخ الزيارة:
2015/2/9
( )4لممزيد أنظر :الموقع الرسمي لرئاسة إقميم كردستان العراق  ،www.KRP.orgتاريخ الزيارة2015/1/22 :
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ثانييما :فتح قنصمية تركية في أربيل عاصمة إقميم كردستان بتاريخ  ،2011/3/30عمى ىامش زيارة رجب
طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي إلى إقميم كردستان ،وبعد مشاركتو في افتتاح مطار اربيل الدول ،وخالل
كممة لو عبر أردوغان عن سعادتو الفتتاح قنصمية بالده في اربيل متمنيا أن تساىم ىذه القنصمية في تعزيز

العالقات بين العراق وكردستان مع تركيا ،وقال :في الوقت الذي نفتتح قنصمية بالدنا في اربيل نتمنى أن

تساىم في تعزيز روابط العالقات بين العراق واقميم كردستان مع تركيا(.)1

وقد كان لمقنصمية دور فاعل في تقوية الزيارات وذلك بتسييل منح تأشيرات الدخول لمواطني إقميم

كردستان إلى تركيا والتي بمغت أكثر من  600في از يومياً وفق تصريح لمقنصل التركي في إقميم كردستان(.)2

وعميو يمكن القول بأن العوامل الدبموماسية المشار إلييا ،أدت إلى سقوط الكثير من الحواجز في

السياسة الخارجية التركية تجاه إقميم كردستان العراق ،كانت تركيا تتحفظ بالقيام بيا ،كاالعتراف بسمطات

اإلقميم ،ورفض أي اتصال مباشر معيا.

المطمب الثاني :العوامل االقتصادية واالجتماعية.
أوالً :العوامل االقتصادية:
 -1التبادل التجاري:

يعد التبادل التجاري بين الدول المحرك األساسي ،الذي ال يخفى أثره البالغ وانعكاسو عمى كل أصعدة

الحياة السياسية واالقتصادية والدبموماسية والثقافية ،وىناك العديد من العوامل التي تؤثر في سير عممية

التبادل التجاري والتي تختمف من بمد إلى آخر ،فالعالقات التجارية بين تركيا واقميم كردستان تعود لمنتصف

تسعينيات القرن الماضي ،حيث ساىم العامل الجغرافي والحدود المشتركة بشكل كبير في تسييل التبادل

التجاري بين الجانبين بو ،ففي سنة (1995م) بدأت و ازرة التجارة والصناعة في إقميم كردستان ألول مرة
بتسجيل الشركات األجنبية ،وكانت أولى الشركات المسجمة ىي شركة تركية ،ومنذ ذلك الحين بدأ العدد يتزايد
()3

بشكل مستمر حيث تحتل الشركات التركية نسبة األكبر من بين الشركات المسجمة

.

حجم التبادل التجاري التركي مع العراق حوالي  7.5مميار دوالر في عام  ،2010حوالي
وقد قُ ِّد َر
ُ
 %70منيا مع إقميم كردستان العراق ،فحجم األنشطة التجارية مع إقميم كردستان العراق يزيد عن حجم
التجارة مع سوريا ولبنان واألردن بشكل مجتمع ،وتعد المواد الغذائية عمى رأس قائمة المواد المستوردة من

( )1أردوغان يفتتح قنصمية بالده في كردستان ،موقع جريدة االتحاد ،في ، http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=94080 :تاريخ الزيارة

:

2015/2/25
()2القنصل التركي في اربيل  ،......الوكالة األخبارية ،في ، http://ikhnews.com/index.php?page=article&id=62359 :تاريخ الزيارة2015/1 /18 :
( )3أعمال المنتدى االقتصادي بين تركيا واقميم كردستان ،في ،http://www.krg.org/a/d.aspx?a=42951&l=14&r=251&s=010000 :تاريخ الزيارة2015 /2 /28 :

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

210

فاروق عبدول مولود

العالقات بين تركيا واقميم كردستان 2014-1991

تركيا إلى إقميم كردستان ،والتي تقدر بحوالي  %80من مجمل الواردات ،في حين يعد النفط الخام والغاز من
أىم الصادرات الكردي إلى تركيا ،فتركيا تعد الممر الرئيسي لمنفط والغاز الكرديين إلى األسواق العالمية،
وكذلك لدخول اإلمدادات إلى المنطقة الكردية.

الشكل()1تطور حجم التبادل التجاري بين تركيا واقميم كردستان
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حجم التجارة بالمليار دوالر
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 المصدر :مركز روابط لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،كردستان العراق في السياسة الخارجية التركية ،وأعمال المنتدىاالقتصادي المشترك بين إقميم كردستان وتركيا،الموقع الرسمي حكومة إقميم كردستان.

فمن الشكل( )1نالحظ الوتيرة المتزايدة لحجم التبادل التجاري بين البمدين ،والذي وصل إلى  12مميار

دوالر سنة(2014م) في حيت أنيا كانت حوالي  4مميار دوالر سنة(2009م) ،ولم يقتصر نمو العالقات

التجارية بين تركيا واقميم كردستان عمى الزيادة المتسارعة بحجم التبادل التجاري فقط بل انعكس وبشكل
مباشر عمى عدد الشركات العاممة داخل اإلقميم والتي كان عددىا  750شركة سنة(2010م) و زادت لتصبح

 1023شركة سنة(2012م) وفق تصريح لوزير التجارة في حكومة إقميم كردستان ،ويمكن تفسير ىذا النمو

المتسارع في عدد الشركات ،إلى الحوافز الضريبية السخية ،التي تقدميا الحكومة إقميم كردستان ليذه

الشركات ،التي تصل بعض األحيان إلى اإلعفاء الضريبي لمسنوات الخمس األولى ،ومن ناحية أخرى،
وافقت أنقرة عمى فتح معبرين حدوديين جديدين يربطانيا بإقميم كردستان ،لتخفيف الضغط وتسييل حركة

البضائع والمواطنين.
-2الطاقة:

يتميز إقميم كردستان بثروة نفطية ىائمة حيث يبمغ احتياطي نفطيا  45مميار برميل نفط و أكثر من

 100ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ،وبعد إقرار قانون النفط والغاز في إقميم كردستان في آب

سنة(2007م) جذب عدد كبير من الشركات النفطية العالمية مثل شركة شيفرون  Chevronالتي ليس ليا
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أي نشاط مع الحكومة العراقية االتحادية وشركة نفط الصين الوطنية سينوبك  Sinopecوذلك من خالل
استحواذىا عمى أداكس وشركة ريبسول  Repsolاإلسبانية ،وشركة ميرفي Murphyالكندية ،وشركة ىيس

وماراثون  Hess and Marathonاألمريكيتين و(أو أم في ) (OMVاألسترالية وأم أو إل

)(MOLالمجرية(.)1

وبالنسبة لمشركات التركية في مجال الطاقة فبعد سنة(2007م) وقعت حكومة إقميم كردستان اتفاقية

تنقيب مع شركتين تركيتين وىما شركة جينل انيرجي  Genelenerjiوشركة بيت اويل  Petoilباإلضافة إلى
شركات تركية أخرى تعمل في مجال الطاقة في اإلقميم مثل شركة  Tpaoومن خالل ىذه العقود النفطية التي
أبرمت بين الشركات التركية وحكومة إقميم كردستان فإن نسبة  %20من إنتاج حقول النفط التي يتم اكتشافيا

يكون من حصة ىذه الشركات( ،)2وكانت النتيجة توجو عدد كبير من الشركات لمتنقيب في إقميم كردستان،

مما أسفر عن ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى ما يقرب من  200آلف برميل/اليوم( ،)3وبذلك كانت تركيا

المستفيدة األكبر ،والتي أصبحت المر الرئيسي لنفط وغاز اإلقميم إلى األسواق العالمية وامنت التغطية الكاممة

الحتياجاتيا من المشتقات النفطية ،بأقل األسعار واسيل الطرق نظ اًر لمقرب الجغرافي بين اإلقميم وتركيا،

فعمى سبيل المثال إن خط انابيب النفط (كركوك -يومرتاليك) ذو منفعة أكبر من خط النفط (باكو -تفميس-

جييان) بالنسبة لتركيا بسبب قصر المسافة وقمة التكمفة االمنية لحماية ىذا الخط(.)4

ومع رفض بغداد ليذه العقود المبرمة بين الشركات النفطية العالمية والتركية واقميم كردستان ،واقرارىا

بعدم شرعيتيا حسب الدستور العراقي إال إن ذلك لم يقف عائقاً أمام عممية التنقيب واإلنتاج والتصدير لمنفط

في إقميم كردستان ،بل استمر التعاون النفطي بين الطرفين حيث تم االتفاق بين أربيل وأنقرة بإقامة خط

لتصدير النفط والغاز من كردستان العراق إلى تركيا سنة (2012م) دون موافقة بغداد ،وبدأ تدفق النفط الخام
عبر ىذا الخط في بداية سنة(2014م) حيث أعمن وزير الطاقة التركية تانر يمدز أن ضخ النفط الخام بدأ
()5

بمعدل  300آلف برميل/اليوم ثم ترتفع بعد ذلك إلى  400آلف برميل /اليوم

( )1روبن ميمز ،رقعة شطرنج شمال العراق النفطية ،مجمة رؤية تركية ،/ http://rouyaturkiyyah.com ،تاريخ الزيارة2014 /12 /17 :
( )2زريان روزىةالتي ،رولي فاكتو رى وزه لو بو ره بيدانى بو يوه ندييو كاني نيوان توركيا و ىو ريمي كوردستاندا ،كوفاري دوسيى توركيا ،سو نترى ليكولينو وه ى ستراتيجي كوردستان ،زماره
 ،6سميماني  ،2007ص .28
( )3روبن ميمز ،مصدر سابق.
( )4زريان روزىةالتي ،مصدر سابق ،ص .27-26
( )5الوزير التركي يعمن بدأ ضخ نفط كردستان العراق ،.....جريدة القدس العربي،عدد  3 ،7630كانون الثاني  ،2014ص .14
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وعميو فأن عنصر الطاقة في إقميم كردستان يحظى لدى تركيا بأىمية خاصة وذلك لعدة أسباب أىميا
أن إقميم كردستان مصدر ىام لتأمين النفط والغاز التركي ،خاصة في حال عدم توفير منافذ جغرافية أخرى

سيصبح النفط الكردي حك اًر عمى تركيا ،باإلضافة أنو من مصمحة تركيا وجود بديل لمنفط العراقي في حال
حصول مشاكل بين أنقرة وبغداد ،و زيادة النفوذ السياسي التركي في العراق بمواجية النفوذ اإليراني والقوى

الشيعية المتنامية في العراق والمنطقة ،كما وان االتفاقات النفطية بين تركيا واقميم كردستان تعطي زخماً
سياسياً لتركيا عمى المستوى االوربي خصوصاً فيما يتعمق بتأمين مصادر الطاقة ليم ،وىذا ما يؤثر عمى
عممية انضمام تركيا إلى االتحاد األوربي ،فضالً عن الكثير من المنافع االقتصادية التي تعود عمى تركيا

واقميم كردستان والتي تقدر سنوياً بمميارات الدوالرات(.)1

فعمي الرغم من أن التعاون التركي مع اربيل في مجال الطاقة ،جعل منيا العباً رئيسياً في السياسية العراقية،

وأصبح لدييا الكثير من المكاسب نتيجة األختالط النشط في اقميم كردستان ،إال أنو تبقي العالقة بين

الحكومة اإلتحادية و تركيا ىي اآلقوى بأعتبار أن األارضي العراقية ىي الجسر البري الوحيد الواصل بين
تركيا و دول الخميج العربي بعد تأزم الحالة السورية ،ولكن يبقي اقميم كردستان ىو المفصل الواصل بين كل

من بغداد و انقرة( ،)2فتركيا غير قادرة عمى التخمي بسيولة عن مصالحيا النفطية مع الحكومة االتحادية و

االعتماد بشكل كمي عمى نفط اقميم كردستان ،وذلك لما تستشعره بوجود حالة من عدم اإلستقرار في ظل
وجود خالفات قانونية بين بغداد و اربيل في مجال الطاقة ،وىذا ما تيبن بوضوح في قول وزير الطاقة التركي

السابق تانر يمدز" إن مشكمة تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي من اقميم كردستان إلى السوق العالمية عن
توصل بغداد واربيل إلى حل لخالفاتيما بأسرع وقت
طريق تركيا ،يجب أن تحل ،مؤكداً عمى ضرورة
ّ
ممكن"(.)3
-2االستثمارات
يعد قانون االستثمار الذي تم اصداره في سنة  2006النقمة النوعية بالنسبة إلقميم كردستان الذي زاد من

أعداد الشركات المستثمرة ثالث مرات عن نظيراتيا في باقي المناطق العراقية ،وذلك نتيجة االنفتاح،
()1لممزيد انظر :ميمرز ،مصدر سابق -زريان روزىةالتي ،مصدر سابق.
 2عبدالحكيم خسرو جوزل ،قضايا الطاقة والسياسة عمى محور أنقرة -ربيل -بغداد ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،تحميل سياسات ،يناير  ،2014في:

-

 ،http://www.dohainstitute.org/file/Get/02d73bed-4d8b-4601-95a3-6ddc892800aa.pdfتاريخ الزيارة2015 /3 /2 :
 3لممزيد انظر :تصريح وزير الطاقة التركي حول ىذا الموضوع ،تانر يمدز :االتفاق عمى تصدير نفط االقميم عبر تركيا بات وشيكاً ،موقع االخبار ،في:

-

 ،http://www.akhbaar.org/home/2014/2/163617.htmlتاريخ الزيارة2014 /12/22 :
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والتسييالت التي تقدم لممستثمرين ،وخاصة األجانب حيث يعامل المستثمر والرأسمالي األجنبي ،كالمستثمر
والرأسمالي الوطني ،ويكون لممستثمر األجنبي الحق في امتالك كامل رأس مال أي مشروع يقيمو في اإلقميم
بموجب ىذا القانون( ،)1كما وتعد االعفاءات الضريبية والجمركية التي تقدم لممستثمرين ولمدد زمنية طويمة
تتجاوز العشرة أعوام من المسائل اليامة والتي تساىم في تشجيع االستثمارات الوطنية واالجنبية لمقيام

بمشاريع كبيرة عمى أراضي اإلقميم كما ولمييئة الحق في منح إعفاءات إضافية لتمك المشاريع ،التي تقام في

المناطق األقل نمواً في إقميم كردستان والمشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني واألجنبي والمشاريع التي
تحمل طابع خدمي تنموي مثل المستشفيات والجامعات والمدارس والمدن السياحية والفنادق( ،)2وكل ىذه

التسييالت جعمت من إقميم كردستان تربة خصبة لجذب االستثمارات وباألخص من الجارة تركيا والتي تحظى
بحصة االسد من مجموع ىذه االستثمارات التي بمغت  2250شركة % 50 ،منيا تركية %10 ،منيا

استثمارات عربية ،3أما فيما يخص تمك المشاريع المجازة(قيد التنفيذ)والتي تم الموافقة عمييا من قبل الييئات

المتخصصة في اإلقميم بين تاريخي  2006/08/01إلى  2011/02/20والمتضمنة لجميع
القطاعات(صناعية و تجارية وسياحية واسكان و تعميم وصحة) فإن تركيا تحتل  %18من مجمل

االستثمارات األجنبية برأس مال مستثمر يقدر بحوالي  702801530دوالر وىذا ما يقدر بحوالي  %5،4من
()4

مجموع االستثمارات االجنبية المقدرة ب % 5،22من مجموع استثمارات اإلقميم

الشكل( )2االستثمارات االجنبية في إقميم كردستان 2011-2006

( )1قانون االستثمار في إقميم كوردستان العراق ،قانون رقم ( )4لسنة  ،2006ص  ،2لإلطالع عمى نص القانون أنظر موقع حكومة إقميم كردستان العراق  ،http://www.krg.org/تاريخ
الزيارة2014 /11 /22 :
( )2لمتفاصيل انظر المرجع السابق قانون االستثمار في إقميم كوردستان – العراق.
( )3اقتصاد كردستان العراق  ..اآلفاق والتحديات ،برنامج االقتصاد والناس ،تاريخ الحمقة  ،2013 /12/7قناة الجزيرة .في:
 http://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2013/12/7تاريخ الزيارة2014 /10 /22 ،
( )4ىيئة االستثمار في إقميم كردستان ،قائمة المشاريع المجازة في إقميم كردستان ،حسب قانون رقم()4لسنة ،2006الجدول رقم( )4من .2011-2006
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حجم االستثمار بالمليون دوالر

المصدر :ىيئة االستثمار في إقميم كردستان ،قائمة المشاريع المجازة في إقميم كردستان.

ويعد مجال العقارات من أكثر القطاعات التي تجذب االستثمارات التركية لدرجة أنيا تكاد تنفرد في
مجال المقاوالت والعمران واقامة مشاريع البنية التحتية ،حيث بمغ حجم االستثمار في ىذا القطاع وحده ما
يقارب  4.3مميار دوالر سنة(2012م) ،وقد االتفاق مؤخ اًر عمى إقامة سكة حديد تربط بين إسطنبول وأربيل.

وفي  2013/6/14تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزير التنمية التركي جودت يممز ووزير

التخطيط في حكومة إقميم كردستان عمى سندي ،وقد شممت االتفاقية خمسة مجاالت وىي قطاع الصحة
والتربية والنقل والدعم االجتماعي والقطاع التعاوني العام والخاص ،مع امكانية توسيع ىذه االتفاقية لتشمل
()1

مجاالت أخرى في الفترات الالحقة
ثانياً :العوامل االجتماعية:

يبرز العنصر االجتماعي كرافد أساسي في تنمية وتقوية العالقات بين المجتمعات ،وذلك لما تبنيو من

جسور تواصل تقرب بين الشعوب ،وتجعل المجتمعات أكثر انفتاحاً عمى بعضيا .تركيز تركيا عمى دعم

الحضور الثقافي في كردستان من خالل إقامة المراكز الثقافية ولتدريس المغة باإلضافة إلى الجامعات.
فتح مدارس وجامعات:

منذ سنة (1994م) بدأ النشاط التركي في مجال التربية والتعميم في إقميم كردستان من قبل شركة

فمزال التركية وكانت لدى ىذه الشركة مشاريع تربوية كثيرة تبدأ بالجامعات والمدارس والروضة والحضانة،

وتعد مدارس ايشق من أكثر المدارس الخاصة التركية انتشا اًر في إقميم كردستان ،وتضم عشر مدارس

ابتدائية وثانوية ،ينتظم في صفوفيا نحو  3400طالب وطالبة في مدينتي أربيل والسميمانية .في سنة

(2008م) تم افتتاح جامعة إيشق األىمية كأول جامعة تركية في إقميم كردستان بعد موافقة و ازرة التعميم
(  )1تركيا وكردستان توقعان برنامج تعاون اقتصادي ،...جريدة المدى ،العراق ،عدد 15 ،2818حزيران ، ،2013ص.5
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العالي والبحث العممي ومجمس الوزراء في حكومة إقميم كردستان( ،)1واستمر التعاون التعميمي بين الجانبين
التركي وحكومة إقميم كردستان ففي سنة(2011م) عقدت و ازرة التعميم العالي في حكومة إقميم كردستان اتفاقاً
مع أربع جامعات تركية (جامعات غازي عنتاب ، Gaziantep Universityزرفة ، Zirve University
غازي كنت  Gazikent Universityو جامعة باىجة شير ) Bacesehir Universityفي إطار توطيد

التعاون العممي واألكاديمي ،وذلك يشمل تسييل قبول الطمبة وتخفيض أجور الدراسة واإلشراف المشترك عمى
()2

برامج الدراسات العميا واإلجازات البحثية وتبادل الطمبة واألساتذة الزائرين

.

وكذلك في السنوات االخيرة اتجو كثير من طالب إقميم كردستان إلتمام الدراسات العميا في الجامعات التركية

وتشير بعض اإلحصائيات إلى وصول عددىم عما يزيد عن  500طالب وطالبة.

-1النشاطات الثقافية:

ال تقتصر النشاطات الثقافية لممؤسسات التركية في إقميم كردستان العراق عمى الجانب التعميمي ،بل
تقوم المدارس والجامعات التركية في اإلقميم بنشاطات ثقافية وفنية كثيرة ومتنوعة وبالمغتين الكردية والتركية،

حيث تقام الكثير من الميرجانات الثقافية والمؤتمرات والممتقيات الثقافية والفنية والتي تساىم في التقريب بين
المجتمعات ألنيا تعتبر النافذة التي تنقل عادات وتقاليد المجتمعات وتساىم بالتعرف عمييا كما تفتح المجال
لتبادل الخبرات واألفكار والتقريب بين اآلراء ،ومن أىم ىذه الممتقيات ممتقى (آبانت) الذي يقام سنويا في

اربيل عاصمة إقميم كردستان ،والتي تساىم في جمع عدد كبير من الصحفيين الكرد واالتراك ،كما شيدت
العاصمة اربيل سنة(2009م) مؤتمر تحت عنوان (لنبحث معاً حول السالم والمستقبل)جمعت الكثير من
المثقفين والمؤرخين الترك والكرد بيدف إيجاد السبل الكيفية لتطوير العالقات بين إقميم كردستان والحكومة

التركية( ،)3وبعد ذلك تم تأسيس جمعية الصداقة الكردية التركية من قبل مجموعة من المثقفين والكتاب في

إقميم كردستان وقامت حكومة إقميم كردستان بدعميا ،وان نشاطات الجمعية لم تقتصر عمى الفعاليات الثقافية

فقط بل توسع اىتماميا ليشمل قطاع النشر والطباعة حيث قامت بإصدار مجمتين باسم ( توركياناسي-

ديالوك)(.)4

(  )1لممزيد انظر :إنشاء أول جامعة تركية في العراق باسم جامعة "ايشق" ،جريدة االتحاد ،في:
 http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=45328تاريخ الزريارة2014/12 /16 :
( )2أربع جامعات تركية تبدي استعدادىا توطيدتعاونيا العممي ،...وكالة أنباء بيانمير ،http://www.peyamner.com/Arabic/PNAnews.aspx?ID=260290 ،تاريخ الزيارة:
2014 /12 /15
)(3مؤتمر لنبحث معاً عن السالم والمستقبل ،إذاعة عراق الحرة http://www.iraqhurr.org/content/article/1681581.html ،تاريخ الزيارة2015 /2 /8 :

،

) (4ديدار لةكةل فةلةكةدين كاكةيى سةروكي كومةلةي دوستايةتي كورد -توركيا ،رۆژناموی خوبات ،عدد ،2010/11/29 ،3634ص.6
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ولم يقتصر االىتمام بالجانب الثقافي عمى الطرفي الكردي في إقميم كردستان بل حدثت تطورات كبيرة
من مجال الثقافة الكردية في مناطق وجود الغالبية الكردية في تركيا حيث تم افتتاح قناة رسمية ناطقة بالمغة

الكردية ( )TRT6وافساح المجال لمنشاطات الثقافية الكردية التي أثرت في تقوية التواصل بين المجتمعين

الكردي والتركي.

المطمب الثالث :تقييم العالقات بين تركيا واإلقميم
ىناك مجموعة من الممفات الساخنة والحساسة تدخل ضمن تحديد مالمح العالقة المستقبمية السياسية

واالقتصادية ما بين تركيا واقميم كردستان العراق ،وعمى رأسيا الممفات األمنية واإلقميمية وادارة المصالح
الخاصة لكل طرف حسب الظروف والمستجدات المستقبمية.

ومن منظور بعيد تجد تركيا في عالقاتيا مع إقميم كردستان مدخالً لتصفية وحسم القضايا المؤثرة عمى

سياساتيا الداخمية وعمى رأسيا مسألة حزب العمال الكردستاني) ،(1التي تنشط في إقميم كردستان العراق

وتعبرىا تركيا مصد اًر لتيديد أمنيا واستقرارىا ،ولذلك تستشعر أنقرة دائماً بنوع من القمق في عالقاتيا مع إقميم

كردستان ،وتحاول ضبطيا في اطار استراتيجيتيا ،وىي الحفاظ عمى ديمومة عممية السالم الداخمي التي كان
إلقميم كردستان دور ايجابي في مجرى سيرىا.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا واقميم كردستان قد قطعتا أشواطاً كبيرة في فترة وجيزة عمى مستوى العالقات

المشتركة ،إال أن الطرفين لم يتوصال بعد إلى يقين بأن تمك العوامل التي ساىمت في النمو واالزدىار حتمية
و نيائية ،وذلك نتيجة لعدم وجود قناعة تامة لدى الطرفين بأنيما يشكالن البديل األفضل لبغداد ،فال تزال
مخاوف أنقرة تجاه قيام دولة مستقمة في إقميم كردستان قائمة ،وىذا ما يجعل انقرة تبقى عمى تواصل مع

حكومة بغداد الشيعية عمى الرغم من جممة الخالفات فيما بينيما ،التي وصمت إلى مرحمة تبادل االتيامات،

إال أنو ليس بمقدور كال الطرفين االستغناء عن بعضيما وقطع عالقتيما خوفاً من حدوث ثغرات أمنية كبيرة

خاصة وأن تركيا تعتقد بأن مصالحيا األساسية تُخدم بشكل أفضل في ظل عراق موحد وسمطة عراقية مستقرة
وقوية ،كما أن االبتعاد بين بغداد وأنقرة يزيد فرص أيران لمد سمطاتيا المطمقة في العراق ،وىذا ما يؤثر سمباً
عمى أمن تركيا واستقرارىا ،لما تشكمو ايران من تيديد بسبب دعميا لعناصر( )PKKوجماعات كردية أخرى
عن طريق الحكومة السورية عمى طوال الحدود التركية مع العراق و سوريا.

ومن وجية نظر حكومة إقميم كردستان فإن الزخم االقتصادي مع تركيا ،قد جمب منافع سياسية

واقتصادية كبيرة عمى اإلقميم ،إال أن ديمومة ىذه المنافع يسودىا القمق ،كونيا مرتبطة بالتغيرات الداخمية في

(1)Marianna Charountaki "Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional Government", 25/11/2014 at : http://sam.gov.tr/wp-

content/uploads/2013/03/8-Marianna_Charountaki.pdf
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تركيا والمنطقة ،وىذا ما يجبر حكومة إقميم كردستان أيضاً عمى إدامة عالقاتيا مع بغداد رغم وجود خالفات

جمة بينيما.

فبسيطرة تنظيم الدولة االسالمية في العراق و الشام (داعش) في منتصف عام  2014عمى مساحات
اليستيان بيا من األراضي العراقية و السورية و عدم إقدام تركيا عمى خطوات جدية في محاربة ىذ التنظيم
عمى حدودىا وضعت تركيا محط لألنتقاد العالمي والمحمي والذي انعكست نتائجة بشكل سمبي عمى حزب

العدالة والتنمية الحاكم.

وكان ليذين األمرين آثر مباشر عمى السياسة الدخمية والخارجية لتركيا حيث أنيا أودت بمشروع السالم

الداخمي مع االكراد وأجبرت تركيا عمى المساىمة بتوجيو ضربات ضد داعش (.)1

وعمى الرغم من كل ىذه التغيرات إال أن العالقات بين تركيا و اقميم كردستان بقيت قائمة ولم تتأثر بشكل

قوي بأستثاء حصول حالة من الغضب في الشارع الكوردي تجاه عمميات القصف لمواقع حزب العمال
الكوردستاني في اقميم كردستان والتصريحات التي صرحت بيا قيادات الحزب الحاكم بأنيا ستتدخل بشكل

مباشر في األراضي السورية في حال قيام كيان كردي مستقل في شمال سوريا.

وطالما ىناك مشكمة مشتركة لكال الطرفين مع بغداد حول مستقبل العراق ،وطالما ىناك تيديد قائم

بتشكيل كيان تحت إدارة "حزب العمال الكردستاني" في سوريا في مرحمة ما بعد األسد ،وطالما أن ىناك
منافع اقتصادية وأمنية متبادلة بين تركيا واإلقميم ،فسوف تواصل تركيا سعييا إلقامة عالقات وثيقة مع
حكومة إقميم كردستان ،وىذا ما ينذر بحدوث تحوالت جوىرية في العالقات التركية الكردية في المستقبل(.)2

الخاتمة:

بعد العرض السابق لتاريخ العالقة بين تركيا واقميم كردستان ،ودارسة أىم العوامل التي ساىمت في

تقوية وتعزيز العالقات بين الطرفين بات باإلمكان التوصل لمنتائج والتوصيات التالية :

النتائج:

 -1في فترة التسعنيات ،كان التعامل التركي مع إقميم كردستان مقتص اًر عمى الجانب الحزبي
والشخصي ،في مجال ضيق ،ولم تقطع تركيا تعامميا مع الحزبين الحاكمين في االقميم (االتحاد

Evren Balta, how the turkish elections changed the foreign policy of turkey, opendemocracy, 27/11/2015 at :

-

1

https://www.opendemocracy.net/evren-balta/how-turkish-elections-changed-foreign-policy-of-turkey
(2) Soner Cagaptay and Tyler Evans ,Ibid , p4-5
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الوطني و حزب الديمقراطي) في تمك الفترة ،رغبة منيا ِّ
لمحد من إنشاء قواعد لـ( )PKKفي ىذه
مصدر لتيديد ألمن وسالمة بالدىا.
المنطقة ،التي تعتبرىا تركيا
َ
 -2فبعد (2003م) حتي عام  2014شيدت العالقات بين تركيا واقميم كردستان تحوالت جذرية؛ نتيجة
التغيرات ،التي حصمت في العراق وتركيا ،ففي الناحية االقتصادية فإن تقوية العالقات بين تركيا
واقميم كردستان عادت بالكثير من الفوائد والمكتسبات المادية عمى الطرفين ،وبشكل خاص تركيا

التي تنفرد باالستثمارات الضخمة ،في مجال العقارات والنفط في اإلقميم باإلضافة إلى عمميات
التبادل التجاري.

 -3ظيور إقميم كردستان كإقميم نفطي عمى خارطة الطاقة العالمية سيزيد فرص تركيا لمحصول عمى

ىذه الثروة نتيجة القرب الجغرافي بينيا وبين اإلقميم وقمة تكمفة النقل وبالتالي ستعطي لتركيا ثقل

سياسي أكبر في المنطقة كونيا ال تعتمد عمى أطراف محصورة لحصوليا عمى الطاقة بل لدييا

خيارات أكثر.

 -4أن التقارب التركي مع إقميم كردستان العراق أثر بشكل ايجابي في عممية السالم الداخمي في تركيا،
وذلك بتامين الحدود ومنع نشاطات حزب العمال الكردستاني ضد تركيا باستخدام أراضي اقميم

كردستان العراق.

 -5إن تقوية العالقات بين تركيا واقميم كردستان جعمت بغداد تستشعر بالخطر ومخاوف من االضرار
بمصالحيا الداخمية واإلقميمية مما دفعيا إلى تقديم المزيد من التنازالت لصالح الطرفين في كثير من

المناسبات.

 -6العالقة التركية مع إقميم كردستان أعادت تفعيل الدور التركي المؤثر عمى الخارطة السياسية العراقية
وذلك عن طريق دعم القوى العربية السنية والتركمانية لمحد من النفوذ االيراني المتنامي داخل العراق.

 -7أستفاد إقميم كردستان من الخبرة التركية إلعادة إعمار البنية التحتية والتي كانت تعاني من تدىور
بسبب سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة.

قائمة المراجعأوال :المصادر بالغة العربية

الكتب

 بيار مصطفى سيف الدين ،تركيا وكوردستان العراق"الجارين الحائرين" ،ط( ،1دىوك :مؤسسة موكرياين للبحوث والنشر).2008 ،مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

219

العالقات بين تركيا واقميم كردستان 2014-1991

فاروق عبدول مولود

 جليل عمر علي  ،السياسة الخارجية التركية حيال الشرق األوسط  ،2002 -1991ط( ،1السلمانية :مركز الدراسات االسرتاتيجية)،.2011

 طالل حامد خليل ،تركيا والنظام السياسي في العراق ما بعد ،2003أعمال ادلؤمتر العلمي السنوي الرابع ل(سكول) العلوم السياسية-مججمال يف جامعة السليمانية ،نيسان .2013

 -ىاينتس كرامر ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،ط( ،1الرياض :دار العبيكان.2001 ،

 -وليد رضوان ،العالقات العربية التركية ،ط( ،1بريوت :شركة ادلطبوعات للتوزيع والنشر).2006 ،
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القضية الفمسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام
The Palestinian question and settlement options under General
International Law
رضى الفياللي حموز
باحث في العالقات الدولية والقانون الدولي
-المغرب- جامعة محمد الخامس

:الممخص
تكتسي دراسة القضية الفمسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام أىمية كبرى عمى اعتبار مرور مئة سنة عمى وعد
 لذلك ستنصب ىذه المساىمة أساسا عمى معالجة المقاربة التي تعاطت معيا األمم.بمفور الذي وفر لمييود فرصة لمحصول عمى أرض تجمع شتاتيم
 خاصة مجمس األمن، حيث توالت الق اررات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة،المتحدة مع القضية الفمسطينية في سياق البحث عن حمول لمتسوية
 غير أن تتبع وتحميل تمك الق اررات المتعمقة بفمسطين يجعمنا نالحظ أنيا. سعيا إليجاد حل يرضي طرفي الصراع ويضع حدا لو،والجمعية العامة
 خاصة تمك المتعمقة باالنسحاب من األراضي العربية، حيث تظل عاجزة عن فرضيا عمى إسرائيل.ق اررات متحولة وغير ثابتة وبدون قوة إلزامية
. األمر الذي جعل القضية تواجو مجيوال غامضا.والفمسطينية المحتمة في أعقاب عدوانيا
 والتي وفرت إمكانيات،لذلك ارتأينا متابعة ىذه القضية عبر التطرق لمسارات التسوية السممية التي أفرزتيا المتغيرات اإلقميمية والدولية
 خاصة. وذلك عبر سمك خيار المفاوضات عبر وساطة الدول الكبرى أو من خالل المقاء المباشر بين الفمسطينيين واإلسرائيميين،مقبولة لمتسوية
 إلى سمك خيار التفاوض، وبيذا انتقل مسار تسوية القضية الفمسطينية من البحث عن حمول تقوم عمى الشرعية الدولية.مؤتمر مدريد وأسمو
.السياسي
 اتفاق أوسمو، مفاوضات التسوية، االنتفاضة، لتقسيم فمسطين181  القرار، وعد بمفور:الكممات المفتاحية
Abstract
One hundred years after the Balfour promise, the study of the Palestinian question and the settlement options in the
framework of General International Law is of a great importance since the declaration gave jews a chance to obtain
a homeland .This contribution will therefore focus mainly on addressing the approach taken by the United Nations
with the Palestinian cause in the search for solutions to the settlement.
The resolutions of the United Nations, especially the Security Council and the General Assembly, have been
pursued in an effort to find a solution that satisfies and ends the parties to the conflict. However, the tracing and
analysis of those resolutions on Palestine makes us note that they are mutated, unstable and without mandatory
force. Where it remains unable to impose it on Israel, especially those relating to the withdrawal from the occupied
Arab and Palestinian territories following its aggression. Which made the case face a mysterious unknown.
We therefore decided to pursue this issue by addressing the tracks of the peaceful settlement created by the regional
and international changes that provided acceptable possibilities for settlement through the option of negotiations
through the mediation of the major powers or through the direct meeting between the Palestinians and the Israelis.
Especially the Madrid Conference and Oslo.
Thus, the path of settling the Palestinian issue has moved from seeking solutions based on international legitimacy
to the option of political negotiation.
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Keywords : Balfour promise, Resolution 181 of the partition of Palestine, Intifada, settlement negotiations, Oslo
Agreement

مقـــــدمـــة:
لم يعرف العالم المعاصر قضية استرعت اىتمام كل الدول وتتبع جل المنظمات الدولية واإلقميمية مثل ما
عرفتو القضية الفمسطينية ،وذلك عمى اعتبارىا ليست فقط قضية فمسطينيين بل قضية كل العرب
والمسممين والمحبين لمسالم .كما أنيا لم تكن نزاع عمى أرض مغتصبة بل قضية دولية ذات أبعاد متعددة
دينية وحضارية وسياسية وأمنية واقتصادية.
وقد بدأت ىذه المشكمة تثور منذ بداية ىذا القرن ،عندما فكرة مجموعة من ييود العالم ،المنتشرين
في العديد من دول أوربا ،في إقامة وطن قومي لمييود يجمع شتاتيم ويخمصيم من العديد من ألوان
العذاب واالضطياد التي تعرضوا ليا في الدول األوربية التي كانوا يعيشون فييا ،وكانت فمسطين ىي
المكان الذي وقع عميو اختيارىم لتحقيق حمميم المنشود ،ومن أجل ذلك راحوا يستخدمون كافة الوسائل
المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أىدافيم.

1

وألجل ذلك دخمت الحركة الييودية في تحالف مبكر مع بريطانيا من أجل تمكينيا من إقامة دولة
ييودية في فمسطين مقابل تحويل ىذه األخيرة إلى قاعدة متقدمة لحماية المصالح البريطانية في مجموع
المنطقة 2.وىو ما تحقق من خالل وعد بمفور 3الذي مكن الييود من قيام وطن عمى أرض فمسطين وىم
ليسوا سكانيا ،لينطمق بعد ذلك مسمسل التيجير لمييود من كل بقع العالم الستيطان بفمسطين.
وبفضل ىذا الوعد الذي تم اإلشارة إليو في صك االنتداب جاء قرار الجمعية العامة في سنة
 7997القاضي بتقسيم فمسطين ،وبذلك نجح الييود في تحقيق حمميم بإقامة دولة إسرائيل التي حظيت
بعضوية األمم المتحدة بضغط ودعم من الدول الكبرى ،األمر الذي جعميا تتغطرس في المنطقة ،وتحتل
المزيد من األراضي العربية والفمسطينية.

 -1صالحين إبراىيم أبو كراع .تطبيقات مبدأ حق تقرير المصير عمى ضوء المتغيرات الدولية الجديدة ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة محمد
الخامس ،كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط ،7997 ،ص791 :

 -2محمد لومة ،إعالن الدولة الفمسطينية المستقمة والقانون الدولي العام – دراسة قانونية وسياسية ،مطبعة اليالل العربية لمطباعة والنشر 17 ،زنقة ديكارت حي

الميمون الرباط –  ،7991ص6 :

 -3ىو ذلك الوعد الذي صدر عن الحكومة البريطانية بإنشاء الوطن القومي الييودي في فمسطين في نونبر  7977وجاء ىذا الوعد عمى شكل تصريح موجو من

قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك ،أرتر جيمس بمفور إلى المورد روتشيمد ،أحد زعماء الحركة الصييونية العالمية.
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ومنذ ذلك الحين والقضية الفمسطينية تشكل بؤرة توثر في المنطقة والعالم .ليذا اعتبر الصراع الفمسطيني–
اإلسرائيمي من أعقد الصراعات ،خاصة بعد احتالل إسرائيل لمزيد من األراضي العربية سنة .7967
في ىذا الخضم ،توالت الق اررات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة خاصة مجمس األمن والجمعية العامة
سعيا إليجاد حل يرضي طرفي الصراع ويضع حدا لو .كما طرحت عمى المستوى الدولي والعربي
واإلسرائيمي العديد من الصيغ والحمول والمقترحات لتسوية ىذا النزاع الذي جعل من منطقة الشرق األوسط
منطقة توتر بامتياز.
وعمى الرغم من ىذا االىتمام المتزايد الذي أبداه العالم بيذه المنطقة إال أن كافة المشاريع وصيغ
المقترحات التي طرحت لحل النزاع لم تؤدي إلى نتيجة فعمية وبقيت عاجزة عن إحالل السالم المنشود.

1

إشكالية الدراسة:
تجعمنا األبعاد التي بدأت تأخذىا القضية الفمسطينية مع وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى كرسي
الرئاسة ،والوعود التي أطمقيا بخصوص نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس واالعتراف بيا
كعاصمة إلسرائيل ،نبحث في خيارات التسوية التي تطرحيا قواعد القانون الدولي والكفيمة بإيجاد تسوية
سممية دائمة.
ومن ىنا تبرز راىنية ىذا الموضوع واشكاالتو التي تتمثل فيما إذا كانت منظمة األمم المتحدة
جياز مستقال يروم إيجاد تسوية لمقضية الفمسطينية ،أم أنيا
ا
الجياز المعبر عن الشرعية الدولية شكمت
كانت خاضعة لمعطيات التأثير الحاسم الذي لعبتو توازنات المنظومة الدولية خالل حقبة الحرب الباردة ثم
بعد نيايتيا ،بكل ما يعنيو ذلك من أنواع التأثيرات التي مارستيا القوى الكبرى النافذة ،وتأثير المحيط
اإلقميمي المباشر وحسابات مختمف األطراف التي كانت معنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع
القضية الفمسطينية .وما ىي الق اررات المؤثرة التي صدرت عن المنظمة األممية ورىنت مصير القضية
الفمسطينية .وىل كان أسموب المفاوضات آلية فعالة لتسوية النزاع عبر استعادة الشعب الفمسطيني لحقوقو
المنتزعة واسترجاع مجموع أراضيو المحتمة ،أم أن األمر كان مجرد تواطؤ دولي واستخدام م َش َّوه لقواعد
القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة.
-1

محمد عبد الغني الحاج قاسم ،المسألة الفمسطينية ومشروع الحكم الذاتي ،رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا في القانون العام ،جامعة محمد الخامس – الرباط

 7981،ص7 :
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وأخيرا ،سنبرز فيما إذا كانت خيارات التسوية كما طرحت في القضية الفمسطينية تنسجم مع حقيقة
التكييف القانوني لطبيعة النزاع الذي يفرض القضية الفمسطينية كقضية تصفية االستعمار وفق مبدأ حق
الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره.
منهج الدراسة:
تقتضي طبيعة ىذا الموضوع مقاربتو اعتمادا عمى منيج التحميل النسقي الذي يركز باألساس عمى
عالقات التحميل المتبادلة بين النسق العام أو الشمولي وأنسقتو التحتية ،حيث يؤكد عمى تكامل حركة
األجزاء و تفاعالتيا المتبادلة .كما أنو يساعد عمى إبراز نقاط التقاطع بين مصالح القوى الكبرى في
مرحمة من مراحل تطور المنظومة ودرجة نفاذ وال ازمية القواعد والمعيارية القانونية .فيو أكثر قدرة عمى
مساعدة الباحث عمى رصد تأثيرات النسق العام عمى األنسقة الفرعية وموازين القوى وعمى الديناميات التي
تبدو لمباحث ديناميات مستقمة ،في حين أنيا في الواقع محددة بسياقات وشروط تتجاوزھا ،كما أنو يمكنو
من دراسة قدرة نظام ما عمى التفاعل والتكيف مع تحوالت بيئتو المحمية واإلقميمية والدولية ومستجداتيا.
من ىنا ،سنحاول معالجة إشكالية ىذه الدراسة من خالل إثارة الفرضيات التالية:
الفرضيات:
 -7منظمة األمم المتحدة تقوم بدور متميز ومستقل في اتجاه تسوية نزاع القضية الفمسطينية.
 -1استناد مجمس األمن عمى الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة من أجل حث إسرائيل عمى
االلتزام بق اررات الشرعية الدولية واالنسحاب من األراضي المغتصبة كان التفافا وتواطؤا ضد القضية
الفمسطينية.
 -3تحديد الوضع القانوني لمقدس يجب تسويتو في إطار أحكام القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة.
 -9االنتفاضة الشعبية ساعدت الفمسطينيين في تذكير العالم بتعرض األراضي الفمسطينية لالحتالل
اإلسرائيمي ،وكذلك تحريك الرأي العام العالمي لمتدخل من أجل إيجاد تسوية لمممف.
 -5سمك خيار التفاوض السياسي عبر وساطة الدول الكبرى أو من خالل المقاء المباشر بين
الفمسطينيين واإلسرائيميين بقدر ما ساىم في وقف ،نسبيا ،أعمال القتل والتنكيل بالشعب الفمسطيني
األعزل بقدر ما منح إسرائيل فرصة لتيويد القدس واجالء الالجئين وبناء المستوطنات.
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إن تحميل ىذه الفرضيات ىو ما سيمكننا من فيم الجذور التاريخ لمقضية الفمسطينية وتعاطي قواعد
القانون الدولي معيا من أجل الوصول إلى تسوية سممية تكفل لمفمسطينيين حقيم في تقرير المصير.
تقسيم الدراسة :ومن أجل إنجاز ىذه الدراسة العممية التي نروم من خالليا إيجاد األجوبة والتوضيحات
المالئمة لمتطرق إلشكـاليـة ھذا البحث ،ارتأينا تناولو في مطمبين:
المطمب األول :القضية الفمسطينية في ق اررات األمم المتحدة
المطمب الثاني :التسوية السممية في إطار القانون الدولي
المطمب األول :القضية الفمسطينية في ق اررات األمم المتحدة
إن عالقة األمم المتحدة بالقضية الفمسطينية ال تنحصر في كون ميثاقيا يقوم عمى االعتراف
بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره (ديباجة ميثاق األمم المتحدة) ،أو مقاصدىا في إنماء
العالقات بين األمم عمى أساس احترام المبدأ الذي يقضي لمشعوب بحقوق متساوية ويجعل ليا تقرير
مصيرىا (المادة األولى) ،بل األمر يتعداه إلى كون منظمة األمم المتحدة ىي المسؤولة قانونيا وتاريخيا
نحو الشعب الفمسطيني وأرض فمسطين.
من ىنا يصعب معالجة دور األمم المتحدة في تدبير القضية الفمسطينية أو حصر المعايير التي
يمكن االستناد عمييا لمحكم عمى طبيعة دورىا في ىذه القضية ،دون التوسع في رصد أدوارىا في
المواضيع ذات االرتباط كقضية القدس والوضع في الشرق األوسط ،والصراع العربي اإلسرائيمي ،ناىيك
عن الق اررات ذات الصمة بالقضية والتي شكمت مفاتيح لترسيم النزاع والبحث عن حمول لتسويتو.
أوال :األمم المتحدة ومرجعيات التسوية
إن الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة ذات الصمة بإيجاد تسوية وحل لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني،
تجعل الباحث أمام حيرة نتيجة التناقض الصارخ فيما بينيا.
فمن خالل قرار التقسيم رقم  787تكون الييئة األممية ىي المسؤولة عن خمق ىذا الصراع ،رغم أنيا
أصدرت العديد من الق اررات لصالح الشعب الفمسطيني وانتصرت لمواقفو ،كالق اررين  191و 338والق اررات
التي تمتيا والتي تدعو إسرائيل التوقف عن القتل واالستيطان وعدم شرعية جدار الفصل...
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 -1القرار  181لتقسيم فمسطين
حينما عجزت اإلدارة البريطانية عن إيجاد تسوية سياسية يرضى بيا الطرفان ،العرب والييود ،وبعد أن
أدركت بريطانيا بأن ميمتيا المتمثمة في توفير مستمزمات تنفيذ وعد بمفور قد قاربت نيايتيا ،قامت استنادا
لممادة العاشرة من ميثاق األمم المتحدة برفع القضية الفمسطينية إلى األمم المتحدة بموجب رسالة موجية
إلى األمين العام لممنظمة بتاريخ  3أبريل  ،7997حيث طمبت إدراج القضية في جدول أعمال الدورة
الثانية لمجمعية العامة ،قصد إصدار توصية بشأن نظام الحكم المستقبمي في فمسطين.

1

وبعد عرض القضية الفمسطينية عمى الجمعية العامة لألمم المتحدة بدأت ىذه األخيرة مناقشة المسألة في
دورة خاصة عقدتيا ليذا الغرض ،وانتيت فييا إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة خاصة لمتحقيق في ىذه
القضية ،وىذه المجنة مكونة من إحدى عشرة دولة.

2

وقد اقترحت المجنة الخاصة في تقريرىا لمجمعية العامة تقسيم فمسطين إلى دولتين عربية وييودية ،مع
وضع مدينة القدس تحت وصاية األمم المتحدة ،كما قامت الجمعية العامة في دورتيا الثانية بتعيين لجنة
خاصة لدراسة القضية الفمسطينية في ضوء المشاريع الثالثة المقدمة من بريطانيا والعرب والمجنة الخاصة
التابعة ألمم المتحدة ،3حيث أصدرت الجمعية العامة ،بناء عمى التقرير المرفوع ليا القرار رقم 787

4

بتاريخ  19نونبر  7997يدعو إلى تقسيم فمسطين إلى دولتين ،دولة ييودية وأخرى عربية ،دون تسميتيما،
كما نص القرار عمى وصاية دولية لمقدس كجزء مستقل .وبذلك شكل القرار  787أول قرار دولي يعطي
الحركة الصييونية إقميما جغرافيا إلقامة كيان سياسي لييود العام.5
كما دع ا القرار لجنة األمم المتحدة بشأن فمسطين الختيار ومراقبة الحكومات المؤقتة لكال الدولتين
الجديدتين حتى  7أبريل سنة  ،7998وانياء االنتداب البريطاني عمى فمسطين في  7غشت 7998
كأقصى تقدير .لتعمن بعد ذلك بريطانيا انتياء انتدابيا في  79ماي .7998

 -1محمد لومة ،إعالن الدولة الفمسطينية المستقمة والقانون الدولي العام – دراسة قانونية وسياسية ،مطبعة اليالل العربية لمطباعة والنشر 17 ،زنقة ديكارت حي

الميمون الرباط –  ،7991ص97 :

 -2د .جعفر عبد السالم ،من أوراق القضية الفمسطينية ،دار النيضة العربية ،القاىرة  ،7991ص 76 :ورد في صالحين إبراىيم أبو كراع ،مرجع سابق ،ص:
793
 -3محمد لومة ،المرجع السابق ،ص91 :

 -4قبمت الجمعية العامة القرار  787بتصويت  33عضوا لصالحو و 73عضوا ضده و 71أعضاء امتنعوا عن التصويت وتغيبت إحدى الدول األعضاء عن الدورة

وىي سيام (تايالند حاليا).

 -5د .موسى إبراىيم ،قضايا عربية ودولية معاصرة ،دار المنيل المبناني – بيروت  ،1171ص19 :

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 80أفريل/نيسان- 8800المجمد – 88تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

227

القضية الفمسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام

رضى الفياللي حموز

لكن السؤال الذي يثير االنتباه ىو مدى مشروعية قرار التقسيم رقم 787؟ أي ىل الجمعية العامة لألمم
المتحدة التي أصدرت ىذا القرار تتوفر عمى سمطة االختصاص بإصداره طبقا لمقتضيات نصوص ميثاق
األمم المتحدة؟
أجمع العديد من الباحثين في القانون الدولي عمى أن قرار الجمعية العامة بشأن تقسيم فمسطين ،ىو قرار
غير قانوني باطل وغير شرعي ،وال يدخل في مجال اختصاص الجمعية العامة وال حتى ميثاق األمم
المتحدة .حيث يشير واصف منصور 1إلى أن األمم المتحدة ال تممك حق السيادة عمى فمسطين ،وبالتالي
ال تممك حق نقل ىذه السيادة ،كما أن القرار يخالف أحكام المادة الخامسة من صك االنتداب التي تنص
عمى "أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عمى أي جزء من أراضي اإلقميم الخاضع
لالنتداب إلى حكومة أجنبية ،وعدم تأجيره ،أو وضعو تحت تصرف دولة أجنبية.
وحيث أن ميثاق األمم المتحدة ال يخول لمجمعية العامة وال ألي فرع آخر من فروع األمم المتحدة سمطة
القيام بتقسيم إقميم ال تممك عميو سيادة أصمية أو بطريق الميراث ال من العصبة وال من غيرىا ولم يكن
اختصاص الجمعية العامة يتعدى أحد سبيمين:

2

أن تقرر استقالل فمسطين وتقبميا عضوة بالمنظمة أسوة بما كان ألقاليم انتداب أخرى كسوريا ولبنانوالعراق.
أن تدعو السمطة المنتدبة لوضع فمسطين تحت نظام الوصاية الدولي طبقا لما ورد في الفصمين الثانيعشر والثالث عشر من الميثاق.
وحيث أنو لم يتم إتباع أحد السبيمين فإن اختصاص الجمعية العامة يظل محددا بنصوص صك االنتداب.
وحيث أن صك االنتداب لم يرد بو نص عمى تقسيم فمسطين إلى دولتين عربية وييودية .لذا فإن صدور
قرار عن الجمعية العامة يقضي بتقسيم فمسطين يصير خروجا عن االختصاص الذي خولو الميثاق ليا
بصدد الوصاية.

3

 -1د .واصف منصور ،قضايا دولية معاصرة ،مطبعة دار النشر المغربية عين السبع ،الدار البيضاء  1118،ص33 :

 -2لممزيد من التفاصيل ،يراجع د .خميل سامي عمي ميدي ،النظرية العامة لمتدويل في القانون الدولي المعاصر مع محاولة تطبيقية حول محاوالت تدويل القدس،

الطبعة األولى  ،7996ص ص.553-551 :

 -3مصطفى عبد العزيز ،التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،سمسمة دراسات فمسطينية عدد رقم  .15مركز األبحاث ،بيروت سنة 7968

ص178 :
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1

في سياق بحثيا عن تسوية لمنزاع الذي أعقب قرارىا بتقسيم فمسطين ،تكون منظمة األمم المتحدة ،حسب
ما أحصيت ،قد أصدرت ما يقرب  111ق ار ار صاد ار عن مجمس األمن خاص بالقضية الفمسطينية ،في
حين أصدرت الجمعية العامة والمنظمات الموازية ما يزيد عن  911ق ار ار خاصا بالممف الفمسطيني .لذلك
سنحاول التطرق ولو بإيجاز ألىم الق اررات التي تشكل مرجعا ألية تسوية محتممة في األفق.
القرار  :194ىذا القرار مازال موضع جدل كبير ،فإسرائيل تحاول التيرب والتممص منو ،وعمى
الفمسطينيين والعرب التمسك بو كحق كرستو الشرعية الدولية كأساس ألية تسوية مقبمة .فقد أصدرت
الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارىا رقم  799بتاريخ  77ديسمبر  7998لتحقيق تسوية لمصراع .فنص
عمى إنشاء لجنة توفيق مكونة من ثالث دول 2أعضاء في األمم المتحدة لتنفيذ الميمات الموكمة إلييا،

3

حيث دعت ىذه المجنة إلى عقد مؤتمر في "لوزان" لبحث النزاع ،وانعقد المؤتمر فعال يوم 7999/9/76
بحضور ممثمين عن كل من مصر وسوريا واألردن ولبنان و"دولة إسرائيل" والعراق بصفة مراقب .وقد
تضمنت المحادثات النقاط التالية:
احت ارم الييود لمحدود المقررة لمتقسيم.موافقتيم عمى تدويل القدس.-موافقتيم عمى عودة الالجئين وتصرفيم بأمواليم وأمالكيم أو التعويض.

4

جدير بالذكر ىنا أن األمم المتحدة دعت ليذه التسوية قبل قبول إسرائيل عضوا باألمم المتحدة،
حيث صارت عضوا في  77ماي  ،7999حيث التزمت إسرائيل بالتسوية بكل وضوح ،حين تعيدت
لمجمعية العامة لألمم المتحدة أثناء مناقشة طمبيا بالحصول عمى عضوية األمم المتحدة ،بتنفيذ الق اررين
( )787و( .)799فاألول تضمن حدود الدولة الييودية والعربية ،أما القرار  799فيو الذي تضمن عودة

 -1يمكن مراجعة جميع ق اررات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفمسطينية بموقع منظمة األمم المتحدةwww.un.org :
 -2ىذه الدول ىي الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وتركيا

 -3لممزيد من التفصيل ،يراجع د .موسى إبراىيم ،قضايا عربية ودولية معاصرة مرجع سابق ،ص18 :
 -4واصف منصور ،مرجع سابق ،ص39 :
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الالجئين والتعويض عما لحقيم من أضرار معنوية وجسدية وممتمكات ،إلى جانب مبادئ واطار التسوية
السممية.

1

القرارين  242و: 338لقد أقدمت إسرائيل عمى التوسع في األراضي الفمسطينية والعربية كذلك ،حيث
شنت حربا شرسة مكنتيا من احتالل صحراء سيناء والضفة الغربية لنير األردن وىضبة الجوالن ،ناىيك
عن القدس الشرقية .وقد أصدر مجمس األمن بتاريخ  11نونبر  7967ق ارره رقم  191كإطار لمتسوية بين
العرب واسرائيل يدعو من خاللو ىذه األخيرة لالنسحاب من األراضي العربية المحتمة.
إن تسوية الصراع العربي – اإلسرائيمي وفق ىذا القرار جاءت متراجعة بصورة كبيرة عن تمك التي
تضمنيا قرار التقسيم  787والقرار .799

2

ويشير القرار في مقدمتو إلى الوضع الخطير الذي ساد منطقة الشرق األوسط ،والتأكيد عمى عدم جواز
االعتراف باكتساب األقاليم بواسطة الحرب وضرورة العمل عمى إيجاد سالم عادل ودائم لتمكين كل دول
المنطقة من العيش بسالم ،أما بخصوص االلتزامات الواردة في القرار فيي:3
 انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتمت في نزاع 7967؛ إنياء حالة الحرب في المنطقة واالعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة واالستقالل السياسي ،والعيشداخل حدود آمنة ومعترف بيا؛
 تحقيق حل عادل لمشكمة الالجئين.بداية ،البد من التوضيح أن القرار  191استند إلى الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة
الخاص بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السممية ،أي أنو لم يستند إلى الفصل السابع الذي يدعو إلى
تشكيل قوة دولية إلجبار المعتدي عمى االنسحاب من األراضي التي احتميا.

4

كما أن ىذا القرار تم رفضو من قبل الفمسطينيين بعدما اختزل قضيتيم في مشكمة الجئين .ولم يشر إلى
حقيم في تقرير مصيرىم .لتفشل معو جيود األمم المتحدة في إيجاد تسوية لمقضية الفمسطينية.

 -1د موسى إبراىيم ،المرجع السابق ،ص19 :
 -2المرجع السابق ،ص31 :

 -3صالحين إبراىيم أبو كراع ،مرجع سابق ،ص751 :
 -4د .موسى إبراىيم مرجع سابق ،ص19:
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وبعد تجدد الحرب في أكتوبر سنة  ،7973أصدر مجمس األمن القرار  338بتاريخ  11أكتوبر 7973
جدد فيو التذكير باإلجراءات السابقة في القرار  ،191حيث دعا األطراف إلى مؤتمر دولي يعقد في
جنيف برعاية من األمم المتحدة لبحث سبل تنفيذ القرار .لكنو لم يأتي بجديد عمى مستوى األجرأة.
ثانيا :الحقوق الفمسطينية في القانون الدولي  :إن الشعب الفمسطيني في سعيو لمحصول عمى استقاللو
واقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس ،سمك كل الطرق لفرض صوتو ودفع المنظمة األممية والقوى
الدولية لتعترف بشرعيتو الدولية أمام التعنت اإلسرائيمي وتجاىميا الفج لكل ق اررات األمم المتحدة ،وذلك
بدعم من القوى الكبرى بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.
فالمشكمة األساسية بشأن القدس تكمن في تحديد صاحب السيادة عمى القدس ،خاصة وأن
إسرائيل بحكم سيطرتيا الفعمية عمى القدس كسمطة احتالل ،لم تقدم نموذجا عمميا إلمكانية التعايش بين
معتنقي الديان ات الثالث في القدس ،وما دامت المشكمة بشأن القدس مشكمة سيادة ،فإنيا بدورىا تكون
مشكمة قانون ،بمعنى أن حميا حال عادال ومنصفا وتسويتيا تسوية دائمة ينبغي أن يتم في إطار أحكام
القانون الدولي العام وق اررات األمم المتحدة.

1

 -1القدس في ق اررات األمم المتحدة
بداية ،يمكن القول بأن الوضع الدولي لمدينة القدس قد تطور عبر مرحمتين ميمتين من مراحل تطور
الصراع العربي – اإلسرائيمي .أما المرحمة األولى ،فتمثل الفترة الممتدة من قيام دولة إسرائيمية رسميا في
 75مايو  7998وحتى نشوب حرب يونيو  .7967وكما ىو معموم ،فقد قسمت المدينة خالل ىذه
المرحمة ،إلى قسمين يخضع كل واحد منيما إلدارة قانونية وسياسية غير تمك التي خضع ليا القسم
اآلخر .وأما المرحمة الثانية ،فيي تمك الممتدة من عام  7967وحتى وقتنا الراىن .وقد قامت إسرائيل منذ
األيام األولى لحرب عام  7967بدمج قسمي المدينة – العربي والييودي – واخضاعيا إلدارتيا السياسية
والقانونية والعسكرية.

2

وباحتالل إسرائيل لألراضي العربية عام  7967بما في ذلك القدس الشرقية ،توالت ق اررات األمم
المتحدة بأجيزتيا المختمفة – والسيما تمك الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجمس األمن –
 -1خالد السيد محمود المرسي ،الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس في ضوء أحكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وق اررات األمم المتحدة وموقف الشريعة
اإلسالمية .مكتبة الوفاء القانونية .اإلسكندرية  ،1177ص.979 :

 -2معيد البحوث والدراسات العربية ،المجتمع الدولي والقضية الفمسطينية ،مطابع مؤسسة دار اليالل  ،7993ص75 :
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والتي أعمنت فييا األمم المتحدة بطالن اإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيل بالنسبة لمقدس ،وعدم جواز
اكتساب اإلقميم أو إجراء تغييرات إقميمية في األراضي المحتمة بالقوة .1ومن أىم ىذه الق اررات باإلضافة
إلى القرار :787
قرار الجمعية العامة رقم  )91( 313في  7999/71/9المؤكد لموضع الدولي لممقدس؛قرار الجمعية العامة رقم  1153لسنة  ،7967دعا إسرائيل إللغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع القدسواالمتناع عنيا مستقبال؛
قرار الجمعية العامة  1159الصادر عن الدورة االستثنائية الطارئة في  ،7967/7/9مبديا أسفو لمتدابيرالتي اتخذتيا إسرائيل لتغيير وضع القدس؛
قرار الجمعية العامة رقم  7857في  ،7977/71/11طالب فيو إسرائيل بإلغاء جميع اإلجراءات لضم أواستيطان األراضي المحتمة؛
قرار الجمعية العامة رقم  1999في  ،7971/71/8حيث عبر عن القمق الشديد الستمرار االحتاللاإلسرائيمي لألراضي العربية ،ومناشدة الدول جميعا أال تعترف بالتغييرات التي قامت بيا إسرائيل في
األراضي العربية المحتمة ،وأن تتجنب أعماال بما في ذلك المعونة التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك
االحتالل.
قرار الجمعية العامة رقم  35/117في  ،7981/71/76أدان فيو العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان والشعبالفمسطيني بشدة ،والتأكيد مجددا عمى الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس.
ويمكن القول بأن جميع ق اررات الجمعية العامة ،سواء التي أشرنا إلييا أو غيرىا ،كانت واضحة
في مواقفيا اتجاه الوضع القانوني لمقدس ،فقد ظمت تعتبرىا أراض محتمة من قبل إسرائيل .فما موقف
مجمس األمن الدولي بيذا الشأن:
قرار مجمس األمن رقم  167لسنة  ،7967الذي دعا فيو مجددا إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي منشأنيا تغير وضع القدس.

 -1د .تيسير النابمسي ،االحتالل اإلسرائيمي لألراضي العربية ،ص ،113 :ورد في خالد السيد محمود المرسي ،الوضع القانوني الدولي لمدينة القدس ...مرجع

سابق ،ص.987 :
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قرار مجمس األمن رقم  151لسنة  7968دعا فيو إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتيا لتغيير وضعالقدس ،ورفض جميع تمك اإلجراءات اإلدارية والتشريعية وجميع األعمال التي قامت بيا إسرائيل التي من
شأنيا أن تؤدي إلى تغيير في وضع القدس.
قرار مجمس األمن رقم  177لسنة  ،7969أكد فيو عمى أن "جميع اإلجراءات التشريعية واإلدارية التياتخذتيا إسرائيل لتغيير مدينة القدس ومنيا مصادرة األراضي والممتمكات ونقل السكان ،وأن جميع
التشريعات التي تيدف لدمج القسم المحتل من المدينة ،جميعيا غير سارية المفعول ،وال يمكن أن تغير
وضع المدينة.
قرار رقم  198لسنة  ،7977أبدى فيو أسفو لعدم احترام إسرائيل لق اررات األمم المتحدة الخاصةبإجراءاتيا لتغيير وضع القدس.
قرار مجمس األمن  976لسنة  ،7981أعمن فيو بطالن اإلجراءات التي اتخذتيا إسرائيل لتغيير طابعالقدس.
قرار مجمس األمن  978لسنة  ،7981والذي لم يعترف فيو بالقانون األساسي بشأن القدس ودعوة الدولإلى سحب بعثاتيا الدبموماسية منيا.
لقد خص مجمس األمن مدينة القدس بعدد كبير من الق اررات الذي دعا فييا إسرائيل إلى
االنسحاب منيا وعدم القيام بأية تغييرات أو إج ارءات قد تمس الوضع القانوني لمقدس ،غير أن ما يالحظ
ىنا ىو أن ق اررات مجمس األمن ىاتو لم تكن مقرونة بتحركات أو مواقف عممية تجبر إسرائيل عمى
تنفيذىا ،بل كانت في مجمميا ق اررات شجب وادانة.
لقد كان من أىم آثار التدويل عمى مدينة القدس رغم عدم تنفيذ القرار الذي أصدرتو الجمعية
العامة لألمم المتحدة بيذا الشأن ىو عدم اعتراف دول العالم بالقدس عاصمة إسرائيل سواء بعد احتالليا
جزًء من المدينة أو بعد احتالليا المدينة كميا.

1

إن الممارسات اإلسرائيمية ضد القدس ومواطنييا من استيطان وتيجير لمسكان الفمسطينيين وىدم
لمنازليم ،ينم عن قمق إسرائيمي من المنتظم الدولي والعالم الذي أصبح يمارس ضغطا عمييا إلعادة القدس

 -1د .خميل سامي عمي ميدي ،النظرية العامة لمتدويل في القانون الدولي العام المعاصر ،مرجع سابق ،ص597 :
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إلى مركزىا القانوني الذي أقره قرار التقسيم .والذي يدفع األمم المتحدة إلى إخضاع القدس لنظام دولي
خاص يتم تدبيره تحت إشرافيا ،خاصة مع تزايد الكفاح الفمسطيني والبحث الدائم لمفمسطينيين عمى تثبيت
دولتيم المستقمة.
 -2من االنتفاضة إلى إعالن الدولة الفمسطينية
إن التطور السياسي لمقضية الفمسطينية لم تممو األحداث الدولية وحدىا ،بل ىو قبل كل شيء
انعكاس لطموحات الشعب الفمسطيني وإلرادتو الصادقة من أجل تأكيد ىويتو وحقوقو الوطنية ،كما أن ىذا
التطور جاء نتيجة المآسي المؤلمة التي يعيشيا الفمسطينيون داخل األراضي الفمسطينية المحتمة .األمر
الذي عجل باشتعال االنتفاضة الشعبية الصارمة في األراضي التي تحتميا إسرائيل ،تمك االنتفاضة التي
كانت العامل الحاسم في شد أنظار العالم نحو قضية فمسطين ،وتذكيره بضرورة إيجاد حل عاجل وعادل
ليذه القضية.

1

فاألكيد أن  9ديسمبر  7987سيظل خالدا في تاريخ النضال الفمسطيني فيو اليوم الذي اندلعت
فيو االنتفاضة الفمسطينية وجعميا تأخذ طريقيا من جديد إلى بؤرة االىتمام الدولي.
ففي الثامن من ديسمبر  7987دىست شاحنة إسرائيمية سيارة أجرة يركبيا عمال فمسطينيين مما
أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين .وفي اليوم التالي وخالل جنازة الضحايا اندلع احتجاج عفوي
قامت الحشود خاللو بإلقاء الحجارة عمى موقع الجيش اإلسرائيمي .ومع مرور األيام عمت االنتفاضة كل
البقع المحتمة ،خاصة بعد وحشية الرد اإلسرائيمي.

2

وقد كان من نتاج اندالع االنتفاضة التي ضربت قواعد أساسية لالحتالل في الضفة والقطاع وانشاء قواعد
أخرى بديمة لمسمطة الوطنية متمثمة في منظمة التحرير الفمسطينية ،أن اكتسبت تعاطفا دوليا غير مسبوقا
مع الفمسطينيين من جانب الدول والشعوب والمنظمات الدولية.

3

و كانت منظمة التحرير الفمسطينية في مستوى الحدث ،حيث أعمن ياسر عرفات عن إعالن إقامة الدولة
الفمسطينية في  75نونبر  .7988أمام المجمس الوطني الفمسطيني المنعقد بالجزائر ،حيث اعترف ألول
 -1صالحين إبراىيم أبو كراع ،مرجع سابق ،ص759 :

 -2وصمت االنتفاضة إلى أعمى مستوى ليا في شير فبراير عندما نشر مصور إسرائيمي صور جنود يكسرون أدرع فمسطينيين عزل ،حيث انتشرت تمك الصور
حول العالم مما أثار مشاعر التعاطف مع الفمسطينيين.

 -3خميل سامي عمى ميدي ،المرجع السابق ،ص577 :
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مرة بالقرار  191وأعمن استعداده لالعتراف بإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بالحقوق الوطنية المشروعة
لمشعب الفمسطيني ،وفي مقدمتيا حقو في تقرير المصير.

1

وال ريب أن إعالن المجمس الوطني الفمسطيني في  75نونبر  7988عن قيام دولة فمسطين وعاصمتيا
القدس يأتي عمى قمة تمك اإلجراءات والمبادرات ،ويشكل مع االنتفاضة الفمسطينية المجيدة نقطة
االنطالق ومحور االرتكاز لمتحرك الفمسطيني الراىن الذي يستيدف في المقام األول تجسيد الدولة
الفمسطينية كواقع دولي يحقق فيو الفمسطينيون حقيم الثابت في تقرير مصيرىم في إطار الشرعية الدولية،
ويباشرون حقوقيم التي يقررىا القانون الدولي والمواثيق الدولية كافة في العودة وفي الحياة الحرة الكريمة.

2

من خالل ىذه التوضيحات حول إعالن الدول الفمسطينية المستقمة ،أصبح االعتراف بالدولة
العبرية واضحا وصريحا من قبل منظمة التحرير الفمسطينية ،األمر الذي أكده بعد ذلك "أبو عمار" في
زيارتو الرسمية إلى السويد في الفترة ما بين السادس والسابع من ديسمبر  ،7988حيث قال لوفد ييودي
أمريكي "بأنو توجد بالفعل دولتان في فمسطين دولة ييودية ،وأخرى عربية".

3

لقيت المبادرة الفمسطينية لسنة  ،7988ترحيبا من طرف الدول العربية وبعض الدول األوروبية،
كما اعتبرتيا الواليات المتحدة ممبية لشروط الحوار مع منظمة التحرير 4.وبعد أن اقتنعت الواليات المتحدة
األمريكية بأن حل القضية الفمسطينية ىو مفتاح حل الصراع العربي اإلسرائيمي ،أعمن الرئيس األمريكي
جورج بوش عن مبادرتو الشييرة ،المتمثمة في مساندتو لمبدأ األرض مقابل السالم ،وضرورة منح الشعب
الفمسطيني حقوقو المشروعة.

5

وبيذا انتقل مسار تسوية القضية الفمسطينية من البحث عن حمول تقوم عمى الشرعية الدولية ،إلى
سمك خيار التفاوض السياسي عبر وساطة الدول الكبرى أو من خالل المقاء المباشر بين الفمسطينيين
واإلسرائيميين.

 -1د .موسى إبراىيم ،المرجع السابق ،ص98 :

 -2حسن السيد نافعة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،المجتمع الدولي والقضية الفمسطينية  ،7993مرجع سابق ،ص79 :
 -3ىنري لورانس "المعبة الكبرى :المشرق العربي واألطماع الدولية ،ترجمة الدكتور عبد الحكيم األربد ،الطبعة األولى  ،7993الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع

واإلعالن ،ص  ،195ورد في صالحين إبراىيم أبو كراع ،المرجع السابق ،ص.761 :

 -4محمد عبد اهلل بوحجر ،إستراتيجية السالم في الشرق األوسط بين واقع الحكم الذاتي وآفاق التسوية النيائية لمقضية الفمسطينية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في

الحقوق .شعبة القانون العام .جامعة الحسن الثاني ،عين الشق ،كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،الدار البيضاء  ،1111-1117ص89 :
 -5توماس مائير ،إدارة بوش والصراع العربي اإلسرائيمي ،مجمة السياسة الدولية ،العدد  717يناير  7991،ص.787 :
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المطمب الثاني :التسوية السممية في إطار القانون الدولي
إن تفاعالت القضية الفمسطينية لم تكن بمعزل عن المحيط الدولي واإلقميمي ،ذلك أن البحث عن
تسوية لمصراع القائم ظل رىينا بالتحوالت والمتغيرات التي تحدث عمى موازين القوى ذات االرتباط المباشر
دوليا واقميميا بالصراع العربي اإلسرائيمي.
ىكذا ،قبمت منظمة التحرير الفمسطينية في مطمع تسعينات القرن العشرين الدخول في مفاوضات سالم مع
إسرائيل استنادا إلى قراري مجمس األمن  119و ،338ومبدأ األرض مقابل السالم.

1

ىذه المبادرة فتحت الطريق أمام مسمسل السالم في الشرق األوسط ،وجعمت أطراف الصراع في ىذه
المنطقة تجمس عمى مائدة المفاوضات .وبذلك كسرت الحاجز النفسي بينيا ،وشرعت تبحث عن حل لكافة
المشاكل التي كانت حتى وقت قريب مستعصية عن التسوية.

2

أوال :مبادرات التسوية السممية
لقد ترتب عن الجيود األمريكية في فتح حوار مع منظمة التحرير الفمسطينية أن ميد الطريق لخمق
إمكانات متعددة لمحوار بين الفمسطينيين واإلسرائيميين ،مع إضفاء طابع الرسمية عمييا ،ومقدمة لطرح
الحمول المقترحة من كل طرف والبحث في صيغ لمتوفيق فيما بينيا.
وىو األمر الذي سنتطرق إليو من خالل البحث في حيثيات مؤتمر مدريد الذي انعقد فيما بين  31أكتوبر
و 1نونبر .7997
 -1مؤتمر مدريد لمسالم
لقد انطمق مسمسل السالم أو تسوية النزاع بين العرب واسرائيل في بداية التسعينات بعد حرب
الخميج الثانية ،وذلك بعدما أصبح النظام العالمي خاضعا لقطب واحد بقيادة الواليات المتحدة األمريكية،
حيث كانت البداية مع عقد مؤتمر مدريد لمسالم في الشرق األوسط ما بين  31أكتوبر و 1نونبر 7997
بناء عمى دعوى مشتركة من كل من الرئيس األمريكي ج .بوش والزعيم السوفياتي م .غورباتشوف .وقد

1

 -خيري يوسف مريكب ،التطورات السممية المعاصرة لقضية فمسطين في ضوء قواعد القانون الدولي ا لعام .دار النيضة العربية القاىرة الطبعة األولى ،1116

ص799 :

 -2صالحين إبراىيم أبو كراع ،المرجع السابق ص765 :
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انعقد ىذا المؤتمر عمى مستوى و ازراء الخارجية باستثناء كل من إسبانيا واسرائيل التي مثل كل منيا
رئيسي وزرائيا ،والواقع أن ىذا المؤتمر جاء بالتصور الذي قدمتو لو السياسة األمريكية.

1

ىكذا ،انعقد "مؤتم السالم" في العاصمة اإلسبانية مدريد بتاريخ  7997/71/31في حضور األطراف
المعنية ،إسرائيل واألردن وسوريا ولبنان ووفد من فمسطين ضمن الوفد األردني ،وحضرت مصر بصفتيا
شريك كامل ،أما األمم المتحدة فقد مثميا الدبموماسي السويسري "إدوارد برونر" بصفة مراقب والمجموعة
األوربية حضرت بصفة مراقب أيضا ،وكذلك مجمس التعاون الخميجي.
واإلطار العام لممفاوضات يتكون من ثالثة عناصر محددة:

2

3

 "مؤتمر سالم" عام ىو بمثابة الجمسة االفتتاحية؛ مفاوضات ثنائية مباشرة تبدأ من واشنطن عقب انفضاض المؤتمر؛ مفاوضات إقميمية متعددة األطراف لمبحث عن المشاكل الرئيسية األخرى في المنطقة" ،وتبدأ بعدأسبوعين من بداية المفاوضات الثنائية.
أما اإلطار الموضوعي لمؤتمر مدريد ،فإنو يستند إلى شعار "األرض مقابل السالم" ولمق اررين الدوليين
 191و.338
ومن خالل الصيغة التي طرحيا مؤتمر مدريد ،انطمقت المفاوضات ،سواء الثنائي منيا أو
اإلقميمي المتعدد األطراف ،وفق مسمسل جديد لمتسوية اإلسرائيمية الفمسطينية ،حيث شكمت فرصة مواتية
لردم اليوة الموجودة بين الطرفين ،والبحث في صيغ ممكنة لمتفاىم.
ىكذا ،قدم المشروع اإلسرائيمي إلى الوفد الفمسطيني في الثاني من مارس  7991عمى شكل وثيقة عمل
استيدفت خمق ،ترتيب مؤقت أو تعايش سممي في المناطق المحتمة عوضا عن حكم ذاتي ،وركزت عمى
النقاط التالية:4
التعامل مع السكان وليس األرض. -1د .المختار مطيع ،المشاكل السياسية الكبرى المعاصرة ،مطبعة دار القمم لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة  ،1113ص73 :
 -2د .موسى إبراىيم ،المرجع السابق ،ص53 :
 -3نفس المرجع ،نفس الصفحة.

 -4لممزيد من التفاصيل يراجع :وحيد عبد المجيد ،مفاوضات السالم ومشكالت األداء التفاوضي العربي ،مجمة السياسة الدولية ،العدد  718أبريل  7991ص:

 787ورد في صالحين إبراىيم أو كراع ،مرجع سابق ،ص768 :

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 80أفريل/نيسان- 8800المجمد – 88تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

237

القضية الفمسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي العام

رضى الفياللي حموز

إبقاء الصالت القائمة بين إسرائيل والمناطق (الضفة الغربية) عمى حاليا.التنسيق بين إسرائيل وأجيزة الحكم الذاتي.استمرار اإلسرائيميين في العيش واالستيطان بالمناطق.تتولى إسرائيل وحدىا مسؤولية األمن بجميع جوانبو.تكون ألجيزة الحكم الذاتي طبيعة إدارية ،وظيفية...وبذلك ،تم اختصار قضية فمسطين ،بحكم ذاتي لفمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة محدود
الصالحيات ومقيد بالموافقة اإلسرائيمية عمى الوضع القائم الذي سينجم عن المفاوضات ،ويستمر الحكم
الذاتي خمس سنوات ،عمى أن تبدأ المفاوضات في شأن الوضع الدائم في العام الثالث من فترة ترتيبات
الحكم الذاتي .وعند تقديم الوثيقة لموفد الفمسطيني رفضيا عمى الفور باعتبارىا تكريسا لالحتالل.
لقد امتدت المفاوضات الفمسطينية – اإلسرائيمية المباشرة في واشنطن لتسع جوالت ولم تصل إلى
نتيجة وانتيت إلى الفشل بسبب اإلصرار اإلسرائيمي عمى عدم االعتراف بأبسط الحقوق المشروعة لمشعب
الفمسطيني ،حتى أنو تبين لموفد الفمسطيني استحالة الوصول إلى تسوية 1،وأمام ىذه الوضعية المتسمة
بالجمود بين اإلسرائيميين والفمسطينيين خالل الجوالت المختمفة لمفاوضات السالم ،وبعد مضي أكثر من
سنة عمى حوار الطرشان ،وجد الطرفان نفسيما مضطرين لمبحث عن أسموب آخر لممفاوضات من أجل
وضع أفكا ار يمكن أن تكون أساسا لتسوية القضية الفمسطينية.

2

إن حسنات مؤتمر مدريد لمسالم لم تكن في مستوى نتائجو واتفاقات التسوية الناجمة عنو بين
الفمسطينيين واإلسرائيميين ،ولكنو أسس لبداية انطالقة جديدة تتأسس عمى اعتماد أسموب الحوار والتفاوض
المباشر بين طرفي الصراع ،كما نجم عنو تدويال كامال لمقضية الفمسطينية ،ىذا ناىيك عمى أنو كان
مدخال لموصول إلى أرضيات لمتسوية ،كممت بتوقيع مجموعة من االتفاقيات.

 -1د .موسى إب ارىيم ،مرجع سابق ،ص59 :

 -2راجع محمود عباس أبو مازن ،طريق أوسمو  ،7999شركة المطبوعات لمتوزيع – بيروت ،لبنان ،ص999 :
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 -2اتفاق أوسمو :
إن مناقشة اتفاق أوسمو 1كإطار لمتسوية ،تجعل الباحث في حيرة عمى اعتبار اختالف تقييمات االتفاق
كل حسب وجية نظره المحكومة باالعتبارات اإليديولوجية والسياسية ...والتي تساىم في كل األحوال من
تقريب اإلطار العام لالتفاق...
في البداية البد من اإلشارة إلى أن اتفاق أسمو اعتمد في آليتو لمتواصل عمى أمرين أساسيين ىما:
الثنائية والسرية ،أما الثنائية ،فمؤداىا أن اتفاق أوسمو جاء وليد مسار ثنائي فمسطيني – إسرائيمي َع َزل

التسوية عن محيطيا العربي .أما السرية 2،فقد لوحظ أن اتفاق أوسمو قد تميز أو انفرد عما سبقو من
اتفاقات عمى صعيد التسوية السممية لمصراع العربي اإلسرائيمي ،بأنو قد تم التوصل إليو في سرية كاممة.

إن مفاوضات أوسمو بقيت طي الكتمان ،وفي عيدة ياسر عرفات وشمعون بيريز ثم إسحاق رابين الحقا،
فيما المؤسسات الفمسطينية في الداخل والخارج كانت مغيبة عما يجري ،وكذلك الحكومات العربية ،إلى أن
بدأت التسوية تتبمور وأخذت تتسرب إلى عدد من المموك والرؤساء العرب.

3

وفي  7993/9/73تم التوقيع عمى اتفاق أوسمو الذي أطمق عميو تسمية إعالن مبادئ بشأن
ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي في حديقة البيت األبيض األمريكي برعاية الرئيس األمريكي بيل كمينتون
والمشاركة البروتوكولية لوزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية النرويجي ،ووقع االتفاق عن الجانب
الفمسطيني ياسر عرفات بصفتو رئيسا لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ومحمود عباس بصفتو أمين سر
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،ووقع االتفاق عن الجانب اإلسرائيمي إسحاق رابين رئيس
الوزراء اإلسرائيمي ،ووزير خارجيتو شمعون بيريز.
إن اليدف العام لممفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ينقسم إلى شقين:4
أ-

التوصل إلى اتفاق انتقالي لتنظيم سمطة حكم ذاتي مؤقت لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة لمدة خمس سنوات؛

 -1لالطالع عمى االتفاق يراجع منظمة التحرير الفمسطينية ،دائرة شؤون المفاوضات:
www.nad-plo.org/atemplat.php.
 -2كان الوفد الفمسطيني يفاوض سريا في العاصمة النرويجية أوسمو مكونا من محمود عباس وأحمد قريع وحسن عصفور وماىر الكردي في نفس الوقت الذي كان

ىناك وفد يفاوض في واشنطن مؤلفا من حيدر عبد الشافي رئيسا وصائب عريقات وحنان شعراوي وفيصل الحسيني.
 -3د .موسى إبراىم ،مرجع سابق ،ص69 :

 -4صالحين إبراىيم أبو كراع ،مرجع سابق ،ص776 :
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ب -التوصل إلى اتفاق سالم دائم عمى أساس تنفيذ قراري مجمس األمن رقم  191و ،338وكذلك عمى
أساس قاعدة االعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لكال الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي .وىذا
االتفاق يمثل النتيجة النيائية لمفاوضات الوقع الدائم.
إن مضمون صيغة اتفاقية أوسمو أبرزت مجموعة من االنتقادات والمالحظات يمكن تمخيصيا فيما يمي:

1

اعترفت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية بحق إسرائيل في الوجود وبشرعية احتالليا لـ  %77من أرضفمسطين المحتمة سنة  ،7998والتي ال تجري عمييا أية مفاوضات.
لم يتم التعرض ألخطر القضايا ،حيث تم تأجيميا إلى مرحمة المفاوضات النيائية ،وىذه القضايا ىي:مستقبل مدينة القدس ،مستقبل الالجئين الفمسطينيين ،مستقبل المستعمرات الصييونية في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،ثم مساحة الدولة الفمسطينية الموعودة ،وسيادتيا عمى أرضيا.
 ال تتضمن مسؤوليات السمطة الفمسطينية األمن الخارجي والحدود ،وال يستطيع أحد دخول مناطقالسمطة دون إذن إسرائيمي.
وتبقى أىم مالحظة عمى اتفاقية أسمو ىو عدم إشارتيا إلى حق الفمسطينيين في تقرير مصيرىم
وفق مبادئ الشرعية الدولية .ىذا في الوقت الذي يمكن اعتبار اتفاق أوسمو تعبير عن حسن نوايا ورغبة
كل طرف في التعاون ،مثل ما أنو شكل فرصة مواتية لتييئ الفمسطينيين من أجل تدبير شؤونيم بذاتيم.
لقد تبين لمفمسطينيين ولمعالم من خالل اتفاق أسمو أن أسموب إسرائيل في المفاوضات يتسم بالكثير من
التمكؤ وعدم الوفاء بااللتزامات ،وأن ىميا ىو ربح الوقت وانياك المفاوضين الفمسطينيين وتيئيس المواطن
الفمسطيني من التعبير عن حقو في إجالء االحتالل ،وبالتالي القبول بالشروط واإلمالءات اإلسرائيمية
كأرضية لمتسوية.
كما أنو تم تسجيل مالحظة تيميش دور منظمة األمم المتحدة كمعبر عن الشرعية الدولية وحصره
في القيام بميام المراقبة ،وذلك لصالح ىيمنة دور الواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا مساندة ومدعمة
لمطرح اإلسرائيمي ،في مقابل محدودية الدور العربي المتخبط في العديد من المشاكل المتجددة والغير
منتيية.
 -1محسن محمد صالح ،القضية الفمسطينية :خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات -بيروت ،طبعة مزيدة ومنقحة ،1171

ص ص 773 :و 779
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ثانيا :الحكم الذاتي الفمسطيني :التفاوض عن حق تقرير المصير
منذ بداية القرن الماضي برزت العديد من المشروعات الصييونية التي تتعمق بتطبيق الحكم الذاتي عمى
جزء من فمسطين ،وعمى الرغم من صياغة ىذه المشروعات في إطار قانوني إال أنيا تعكس أىداف
الحكومة الصييونية من الحكم الذاتي ،حيث تعتبر وسيمة إلحكام سيطرتيا عمى الضفة الغبية وقطاع
غزة.

1

حيث بدأت إسرائيل تروج عمى نطاق واسع لتطبيق فكرة الحكم الذاتي 2عمى الفمسطينيين في جزء
من األراضي الفمسطينية المحتمة ،حيث اقترح "بن جوريون" رئيس وزراء إسرائيل ،تطبيق الحكم الذاتي في
الضفة الغربية .وقدم بعد ذلك "ألون" تصو ار لحل مشكمة األراضي المحتمة ،يقوم عمى تطبيق الحكم
الذاتي .وفي  15ديسمبر  7977قدم "مناجم بيجن" رئيس وزراء إسرائيل مشروعا لمسالم بخصوص الضفة
الغربية وقطاع غزة 3،واستمرت المبادرات اإلسرائيمية لمحكم الذاتي إلى غاية  7993/9/73مع اتفاق
أوسمو.
وبالرجوع إلى اتفاقات أوسمو المرتكزة عمى الق اررين  191و 338كأساس لمتسوية ،يبدو واضحا أن ىناك
نية مبيتة من قبل اإلسرائيميين ومعيم الواليات المتحدة األمريكية في ضرب حق الشعب الفمسطيني في
تقرير مصيره ،وذلك عمى اعتبار أن الق اررين السالفا الذكر ال يعترفان عمى نحو صريح بيذا الحق لمشعب
الفمسطيني ،ىذا في الوقت الذي تم االلتفاف وتجاىل لمق اررات المشيرة صراحة إلى حقوق الشعب
الفمسطيني في تقرير مصيره ،وأبرزىا الق اررين  787و.799
إن ما يجعل من النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني فريدا ومعقدا وخاصة من المنظور القانوني ،وبالتالي
السياسي ،وجية النظر التي يمكن أن تستمد من الطريقة التي يتم بيا تفسير وتطبيق مبدأ تقرير المصير
في ىذه الحالة ،ذلك أن تعارض المزاعم المتضاربة كانت متأصمة منذ البداية في اإلعالنات والمعاىدات
واالتفاقات ذات الصمة بالمستقبل السياسي لفمسطين.

4

 -1د .عبد ا لعميم محمد ،مفيوم الحكم الذاتي في القانون الدولي ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام ،القاىرة  ،7999ص71 :
 -2لممزيد من التفاصيل عمى اقتراحات اإلسرائيميين لمحكم الذاتي ،يراجع ،محمد عبد الغني الحاج قاسم ،المسألة الفمسطينية ومشروع الحكم الذاتي ،المرجع السابق.

ومحمد عبد اهلل بوحجر ،المرجع السابق .و خيري يوسف مريكب ،المرجع السابق.
 -3خيري يوسف مريكب ،المرجع السابق ،ص191 :

 -4جميل ىالل ،ترجمة وتقديم أحمد حسني البشاري ،فمسطين ...إلى أين؟ حل الدولة أم الدولتين ،شارع الجيالية باألوب ار القاىرة – الطبعة األولى  1171،ص:
717
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لقد اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة بحق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره في العديد من
الق اررات والتوصيات من بينيا:
 القرار رقم  1671بتاريخ  ،7971حيث أشار فيو إلى أن مشكمة الالجئين الفمسطينيين تنبع عن إنكارحقوقيم غير القابمة لمتصرف ،المقررة في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،كما
تعترف لمشعب الفمسطيني بالمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير وفقا لميثاق األمم المتحدة.
وىو نفس التوجو الذي عبرت عنو الق اررات  7977/1791والقرار  7971/1963والقرار 7973/3189
والقرار  ...7979/3631وغيرىا من الق اررات.
ومن المالحظ أن الحكم الذاتي ال يالءم الحالة الفمسطينية ،ألنو يخالف حق الشعب الفمسطيني
في تقرير المصير الذي تضمنتو ،أحكام القانون الدولي وق اررات األمم المتحدة ،والسيما قرار الجمعية
العامة رقم  7579الصادر في  79دجنبر  ،7961والمعنون إعالن منح االستقالل لمبمدان المستعمرة،
والذي ورد فيو إن "خضوع شعب ما لسيطرة أجنبية أو استغالل أجنبي يعتبر إنكا ار لمحقوق األساسية
لإلنسان ،ومناقضا لميثاق األمم المتحدة ويعرض السالم والتعاون الدوليين لمخطر" .وفرق كبير بين ىدف
القرار وما تطرحو إسرائيل من مشروعات لمحكم الذاتي .ومن ناحية أخرى فإن جميع الحاالت التي طبق
فييا الحكم الذاتي تختمف عن الحالة الفمسطينية ،واالحتالل اإلسرائيمي ،فال يوجد من بين ىذه الحاالت
حالة الستعمار استيطاني عنصري ،واحتالل ىدفو حمل شعب عمى مغادرة وطنو ،واحالل مياجرين مكانو
ينتمون إلى جنسيات مختمفة ،وال يجمع بينيم أي عنصر من عناصر الشعب.

1

وىنا ،يكفي أن يطرح سؤاال بسيطا حول إن كان الشعب الفمسطيني حصل عمى حقو في تقرير مصيره
وبناء دولتو الفمسطينية المستقمة عمى أرض الواقع عبر خيار الحكم الذاتي الممنوح باالتفاقيات مع
إسرائيل؟.
من المؤكد أن الظروف الدولية الراىنة ،المتمثمة في ىيمنة أمريكا وتعاظم تفوذىا ،وىي الحميفة إلسرائيل
وعرابيا ،ال تخدم الموقف الفمسطيني ،لكن ىذا ال يبرر استمرار الرىان عمى وساطة دولة متحيزة بشكل
كبير إلى الطرح اإلسرائيمي .كما أنو ال مناص لمفمسطينيين من التوقف عن إعطاء أي تنازالت عن حقيم
في تقرير المصير واالستقالل.
 -1د .خيري يوسف مريكب ،المرجع السابق ،ص157 :
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الخاتمة:
لقد سعينا خالل ھﺬا الدراسة ،حول القضية الفمسطينية وخيارات التسوية في إطار القانون الدولي
إلى ربط الﻮقائع و األحداث بالمحيط الدولي بﻜﻞ تعقيداتو وتوازناتو خالل حقبة امتدت عمى مدى
قرن من الزمن .وعندما نقول المحيط الدولي ،فإننا نستحضﺮ بالطبع الفاعميﻦ الدولييﻦ ،سﻮاء كانوا قوى
كبﺮى نافذة أو قوى إقميمية ،كما نستحضﺮ منظمة األمم المتحدة باعتبارىا فاعال مﺆسساتيا مﻦ الدرجة
األولى ،والمفترض فييا إدارة الصﺮاعات الدولية التي استدعت إعمال القانون الدولي بحيادية ودون تأثير
من القوى النافدة ،والتي بدا جميا في الكثير من المرات أنيا عاجزة أو متواطئة عمى فرض احترام ق اررات
الشرعية الدولية وسيادة القانون الدولي.
لقد حرصنا في ىذه الدراسة عن االبتعاد ،ما أمكن ،عن المسح الوقائعي والمقاربات الشكمية وحتى
العقائدية الصرفة ،واالستعاضة عن ذلك بتتبع العديد من الق اررات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة والتي
كان ليا تأث ار كبي ار عمى مسار القضية الفمسطينية وخيارات التسوية.
ومكنتنا ىذه المقاربة التفاعمية الرامية إلى فرز أوجو التمايز بين ق اررات المنتظم الدولي وخطاب الفاعمين
من جية ،ومخرجات كل ذلك عمى خيارات التسوية عمى أرض الواقع من الوقوف عمى األزمة البنيوية
التي تعيشيا قواعد القانون الدولي عندما يتعمق األمر بحسابات ومصالح القوى الكبرى النافذة الخاضعة
لتأثير الموبي اإلسرائيمي.
و قادتنا ىذه الدراسة إلى استخالص مجموعة من االستنتاجات التي تجعل خيارات التسوية المطروحة
عاجزة عن جعل فمسطين ومنطقة الشرق األوسط يعيشان في سمم وأمن وتجعل إمكانية التسوية غير بادية
في األفق القريب والمتوسط.
لقد شكل المسار الذي عرفتو القضية الفمسطينية داخل دواليب منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقميميةمﺮتعا خصبا لبﺮوز الصﺮاع حول استيالب سمطة القانون الدولي حيث أصبحا يوف ارن األساس القانوني
لتكريس الييمنة و االزدراء بالقانون الدولي ضاربتيﻦ بعرض الحائط فمسفة إنشاء النظام الدولي ،وىي
تحقيﻖ األمﻦ والسلم الجماعيين ،ومن تم خاضت الدول الكبرى حروبا سياسية وقانونية ودبموماسية بغية
االستئثار بالمنظمات العالمية واإلقميمية وجعل ق ارراتيا دون سمطان عندما يتعمق بإسرائيل؛
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 إن تتبع وتحميل ق اررات األمم المتحدة المتعمقة بفمسطين يجعمنا نالحظ أنيا ق اررات متحولة وغير ثابتةوبدون قوة إلزامية ،حيث تظل عاجزة عن فرضيا عمى إسرائيل ،خاصة تمك المتعمقة باالنسحاب من
األراضي العربية والفمسطينية المحتمة في أعقاب عدوانيا في  ،7967وحق الشعب الفمسطيني في تقرير
مصيره واقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس.
 لقد أبانت السنوات الطويمة من المفاوضات الفمسطينية – اإلسرائيمية ،فيما يخص الممفات الكبرى القدسوالحدود واالستيطان والالجئين ،...أن إس ارئيل ال تريد منح الفمسطينيين أي سيادة عمى أراضييم ،حيث
تبقى جل االتفاقات الموقعة متراجعة كثي ار عن ق اررات الشرعية الدولية ،خاصة الق اررين  787و 191المذين
شكال عمى الدوام مطمحا يسعى الفمسطينيون ومعيم كل محبي السالم بموغو؛
 إن اختالل موازين القوى لصالح الحميفين االستراتيجيين إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ،في مقابلتشرذم المواقف العربية ،والصراع داخل الفصائل الفمسطينية يؤثر بشكل واضح عمى الطرح الفمسطيني،
في مقابل يزيد من تعنت اإلسرائيميين وازدرائيم بق اررات الشرعية الدولية؛
 حينما انتقمنا من رصد حيثيات االتفاقيات الموقعة بين الفمسطينيين واإلسرائيميين إلى تتبع ومواكبة واقعاألمور عمى األرض ،سواء من حيث واقع القدس وما تعرفو من تيويد من قبل إسرائيل ومحو طابعيا
العربي واإلسالمي والتراجع عن فكرة تدويميا ،وكذا رصد واقع االستيطان والالجئين ،يوضح بما ال يدع
مجاال لمشك بمحدودية وقدرة االتفاقات الدولية عمى إرغام الطرف اإلسرائيمي عمى االلتزام بمقتضياتيا.
األمر الذي يحتم عمى الفمسطينيين التحمي بالحذر والتريث قبل توقيع أي اتفاق من شأنو المس بالحدود
المنصوص عمييا في قرار التقسيم ،مادامت حيثياتو دون تطمعات ما تطرحو مضامين ىذه االتفاقيات من
مكتسبات.
 لقد استطاع الشعب الفمسطيني من خالل سمكو خيار االنتفاضة والمقاومة إلى إثارة انتباه المجتمعالدولي إلى مشروعية وحجية قضيتو القائمة عمى ضرورة إجالء االحتالل اإلسرائيمي عن األراضي
الفمسطينية ،وحق الفمسطينيين في العودة وتقرير مصيرىم وسادتيم عمى أراضييم انسجاما مع مبادئ
العدالة والقانون الدولي .لكن في مقابل ذلك يستمد االحتالل قوتو من مفاوضات صورية شكمية ،وكذلك
استمرار التشرذم والصراع داخل الجبية الفمسطينية الداخمية.
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Ways to conclude public transactions in Algeria between
development challenges and corruption deviations
معمري عبد الناصر
البيض-باحث دكتوراه المركز الجامعي نور البشير
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: ممخص
إن مخططات التنمية الوطنية والمحمية التي تنفذىا اإلدارة المعنية تتم أساسا عن طريق الصفقات العمومية التي طاليا الفساد
 ما دفع بالمشرع في كل مرة إلي إصدار قوانين تؤطرىا لضمان نجاعة و ترشيد لمنفقات،و أحاط بيا من داخل اإلدارة و من الخارج
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و247-15 العمومية من خالل تنظيميا وفق إجراءات خاصة إلبراميا و قد كان آخرىا المرسوم
تفويضات المرفق العام و الذي من بين ما أقره طرق اإلبرام فمنيا ما يخضع إلجراءات إبرام الصفقة العمومية مثل طمبات العروض
كأصل عام و التراضي كاستثناء و غيرىا مما ال يخضع جزئيا لإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية مثل الصفقات المعفاة بسبب
.حالة الخطر أو االستعجال و ىناك التي ال تخضع كميا إلجراءات الصفقة العمومة استنادا لممعيار المالي مثل سندات الطمب
 طرق اإلبرام، نجاعة و ترشيد لمنفقات العمومية، الفساد، الصفقات العمومية:الكممات المفتاحية
Abstract:
The national and local development plans implemented by the administration concerned are
executed by the canal of public contracts that are affected by corruption, which incites the legislator
to enact laws to ensure efficiency and rationalization of public expenditure through their organization
in accordance with special award procedures, the most recent of which was Decree 15-247
containing the regulation of public contracts and public service delegation, which has approved the
modes of signing where there is modes that are submitted to public contract’s procedures, such as
invitations to tender and OTC as an exception, and others that are not partially submitted to
procedures such as transactions exempted by a market situation; risk or urgency and there are
others, which are not fully submitted to the special procedures, based on the the financial standard
such as purchase orders.
Keys words : public contracts, corruption, efficiency and rationalization of public expenditure,
modes of signing,
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مقدمة
نصت المادة  39من المرسوم  247-15المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق
العام ":1تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طمب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء
التراضي".
و ذلك مع ضرورة ضمان نجاعة الطمبات العمومية و االستعمال الحسن لممال العام و مراعاة مبادئ
الحرية  ،المساواة و شفافية اإلجراءات .2إضافة إلى البحث عن الشروط األكثر مالئمة لتحقيق األىداف
المسطرة لممصمحة المتعاقدة و ىذا ما نصت عميو المادة  59من نفس المرسوم و تمزم  ،وفقا لممادة ،60
المصمحة المتعاقدة بتعميل اختيارىا لكيفية اإلبرام دون أخرى عند كل رقابة تمارسيا أي سمطة مختصة .
كل صفقة يساوي فييا المبمغ التقديري لحاجات المصمحة المتعاقدة اثنى عشر مميون دينار (12000000
د.ج) أو يقل عنو لألشغال أو الموازم وستة ماليين دينار( 6000000د.ج) لمدراسات أو الخدمات ،ال
ابرم صفقة عمومية وفق اإلج ارءات الشكمية المنصوص عمييا .3وبيذا فإن الطمبات التي
يقتضي وجوبا ا
تساوي أو تقل عن تمك المبالغ ال تبرم وفقا ألسموب الصفقة ،وبالتالي ال تقيد المصمحة المتعاقدة بشكميات
واجراءات الصفقة.
إن الصفقات العمومية تكتسي أىمية بالغة كونيا القناة األساسية النفاق المال العام ،وفقا لممبادئ
العامة التي تكفل نجاعة أكبر و ترشيدا لمنفقات لتحقيق التنمية .الشيء الذي دفع بنا إلى التطرق آلخر
تعديل وفقا لممرسوم  247-15و التغيرات التي حدثت في طرق إبراميا و الوقوف عمى مكامن الفساد
فييا.
مما سبق ارتأينا طرح اإلشكالية التالية قصد معالجتيا:
ما هي طرق إبرام الصفقات العمومية ومدى تحصنها ضد الفساد ؟
لقد تطرق بعض الباحثين الجزائريين إلى القانون الذي ينظم الصفقات العمومية من عدة جوانب ،خاصة
اإلدارية منو في طبعاتو السابقة عمى غرار المرسوم  ، 4236-10أما المرسوم  247-15فكانت

1

مرسوم رئاسي رقم ،247-15مؤرخ في 02ذي الحجة عام  ،1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و

تفويضات المرفق العام ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،مؤرخة في  20سبتمبر 2015
2

المادة  05من المرسوم الرئاسي رقم.247-15

 3المادة  13من نفس المرسوم
4
مرسوم رئاسً رقم  632-01مؤرخ فً  7اكتوبر ٌ 6101تضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة،الجرٌدة الرسمٌة  85مؤرخة فً .6101/01/17
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الدراسات و األبحاث األكاديمية فيو شحيحة فيما عدا بعض األيام الدراسية و الممتقيات و قمة من
المقاالت.
و من جيتنا ،تناولنا في معالجتنا ليذا الموضوع مختمف طرق إبرام الصفقات العمومية في
الجزائر معتمدين أسموبا تحميميا بسيطا وفقا لخطة ثنائية  ،تناولنا في مبحثيا األول الصفقات التي تخضع
إلجراءات إبرام الصفقات العمومية من خالل مطمبين  ،خصصنا األول لطمب العروض كأصل لمتعاقد و
مدى مساىمتو في كبح الفساد و في المطمب الثاني عرجنا عمى طريقة التراضي كاستثناء و ما يمكن أن
تخمق من ثغرات لمفساد.
و في المبحث الثاني تناولنا الصفقات ال تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية أي الصفقات المستثناة جزئيا
و ذلك في المطمب األول  ،أما الثاني فشمل الصفقات المستثناة كميا من الخضوع إلجراءات اإلبرام.
المبحث األول :الصفقات التي تخضع إلجراءات إبرام الصفقات العمومية.
حرة في اختيار المتعاقد معيا بصورة مطمقة ألن المشرع حدد سمفاً طرق إبرام
اإلدارة ليست ّ

صفقاتيا ،حيث تنص المادة  39من المرسوم  247-15عمى " :تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء
طمب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي" .إذاً ،طمب العروض ىو األصل في
أساليب اختيار المتعامل المتعاقد والتراضي أسموب استثنائي في التعاقد.
و قد جعل المشرع إجراء طمب العروض كأصل حيث من خاللو تتحقق أكبر ضمانة لحماية المال العام
بحكم أن ىذه األخيرة تخضع لنظام رقابي من شأنو أن يكبح الفساد و جعل من التراضي استثناء.
المطمب األول :طمب العروض كأصل عام إلبرام الصفقات العمومية.
يجب اإلشارة إلى أن العبارة المستعممة من قبل المشرع الجزائري في القانون السابق بالمغة العربية
ىي "المناقصة" لتقابل بالمغة الفرنسية عبارة "  " appel d’offreوالتي تترجم بـ " :طمب العروض" و
العبارة األخيرة ىي المناسبة وفقا لرأي األستاذ ناصر لباد 5و ذلك ما شاطرناه الرأي فيو ،ألن المصطمح
لطالما أثار تساؤلنا بين أن نناقص أو نقدم عروضا؟.
لقد تدارك المشرع العبارة و استبدليا بـ " طمب العروض" في المادة  39و عرفو في المادة  40من
المرسوم  247-15المذكور سابقاً عمى أّنو إجراء يستيدف الحصول عمى عروض من عدة متعيدين
متنافسين مع تخصيص الصفقة ،دون مفاوضات ،لممتعيد الذي يقدم أحسن عرض.

5

ناصر لباد  ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار المجدد ،الطبعة الرابعة ،سطيف 2010 ،ص. 290

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

249

طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر  :بين تحديات التنمية و انحرافات الفساد.

معمري عبد الناصر

الفرع األول :أساليب طمب العروض.
يختمف أسموب طمب العروض عمى حسب طبيعة الصفقة المراد إعالنيا من حيث يمكن أن تكون
وطنية و/أو دولية ويمكن أن تتم حسب أحد األشكال التالية :6
طمب العروض المفتوح (Appel d’offre ouvert).إجراء يمكن من خاللو أي مترشح مؤىل أن يقدم تعيدا ،7و ىو مفتوح لعدد غير محدود من المرشحين
لتقديم عروضيم .فإبرام الصفقة مشروط فقط بمقارنو األسعار المعروضة.
طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا)(Appel d’offre ouvert avec exigences de capacités minimales
إجراء ال يسمح فيو بتقديم تعيد إال لممرشحين الذين تتوفر فييم بعض الشروط الدنيا المؤىمة 8التي تحددىا
المصمحة المتعاقدة مسبقا و بالتالي تكون العممية محصورة عمى عدد محدد من األفراد والشركات تختارىم
المصمحة المتعاقدة مسبقا لكفاءتيم وقدراتيم المالية والفنية ،فتدعوىم إلى التنافس فيما بينيم .
طمب العروض المحدود ).(Appel d’offre restreintنصت عميو المادة  45من المرسوم الرئاسي  ، 247-15كما يمي" :طمب العروض المحدود ىو إجراء
الستشارة انتقائية ،يكون المرشحون الذين تم انتقاؤىم األولي من قبل مدعوين وحدىم لتقديم تعيد ....وتنفذ
المصمحة المتعاقدة االنتقاء األولي الختيار المرشحين إلجراء المنافسة عندما يتعمق األمر بالدراسات أو
بالعمميات المعقدة و/أو ذات األىمية الخاصة  "..و قد وضع المشرع إمكانية تحديد العدد األقصى الذين
يمكن دعوتيم ،كما بين حاالت إجراء الطمب التي أضاف بشأنيا المادة  46لتفصيل أعمق.
المسابقة ).(Le concoursجاءت بمقتضى المادة  47من المرسوم  247-15كما يمي " :المسابقة ىي إجراء يضع رجال الفن في
منافسة الختيار ،بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة في المادة  48أدناه ،مخطط أو مشروع مصمم استجابة
لبرنامج أعده صاحب المشروع  ،قصد إنجاز عممية تشتمل عمى جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو
فنية خاصة "..........خول المشرع لممصمحة المتعاقدة حق المجوء إلى ىذا األسموب ،إذا اقتضت ذلك
اعتبارات فنية ،أو مالية ،وىذا من أجل حصوليا عمى أحسن العروض المقدمة من طرف المتنافسين من
6
7
8

المادة  42من المرسوم  247-15سابق الذكر
المادة  43من نفس المرسوم
المادة  44من نفس المرسوم
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رجال الفن واإلبداع في الجمال الذي ترغب في تحقيقو ،فال يمكن تصور مقاول عادي في أشغال البناء
أو الري أن ينجز سداً أو شبكة لمطاقة الشمسية أو تصميمات ىندسية عمرانية لبناء أحياء سكنية أو
لوحات فنية ذات طابع أثري أو عمميات ترميم لمعالم تاريخية...
وقد أسقط المشرع في المرسوم  247-15المزايدة التي كانت من بين األشكال المنصوص عمييا في
المرسوم السابق  236-10المتعمق بالصفقات العمومية و نصت عمييا المادة  33التي أسالت الكثير من
الحبر لما تنطوي عميو من تناقض.
الفرع الثاني :فاعمية طمب العروض لكبح الفساد في ظل قانون الصفقات.
إن طمب العروض ىو إجراء يستيدف الحصول عمى العروض من عدة متعيدين متنافسين مع
تخصيص الصفقة دون مفاوضات لممتعيد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية إستنادا
تعد قبل إطالق اإلجراء.
إلى معايير اختيار موضوعية ّ
وفي حقيقة األمر فإن ىذا المعيار ىو معيار مركب من مجموعة من معايير جزئية وىو ما أشار إليو
المشرع الجزائري في المادة  78من المرسوم  247-15كالنوعية  ،آجال التنفيذ أو التسميم ،السعر
والكمفة اإلجمالية لالقتناء و االستعمال  ،القيمة التقنية و غيرىا من المتطمبات الفنية و االجتماعية  ،و
إما إلى معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك .و كل ذلك ييدف لتحقيق نجاعة الطمبات و
ترشيد لمنفقات العمومية بغية تحقيق التنمية و اجتناب الفساد.
لكن معيار أقل األسعار المعمول بو يتجاىل الكثير من االعتبارات اإلدارية والفنية خصوصا
اعتبارات الجودة  ،وىذا ما وقع في أغمب الصفقات وخاصة في صفقات إنجاز األشغال و اقتناء الموازم،
وىذا ما لوحظ في كثير المطاعم الجامعية في ظل القانون السابق  236-10و عمى غرارىا المطاعم
المدرسية الكبيرة و المستشفيات ،حيث أن المواد كانت من أبخس السمع و أرخصيا مما يعرض الصحة
ِ
باألس َّرة التي
العمومية لمخطر  .ودائما في نطاق الجامعات ،أين يمكن مالحظة السمع الرديئة فيما يتعمق
تترامى في كل مكان باألحياء الجامعية بالعشرات إن لم نقل بالمئات وىي لم تتجاوز السنة و يمكن
التحقق من ذلك في أقرب حي جامعي.
كذلك تجييزات المكاتب و اإلعالم اآللي  ،فمنا أن نتصور فقط في عممية تجييز بمديات الوطن باألجيزة
و المعدات و الموازم الخاصة بمصمحة الوثائق البيومترية و رخص السياقة ،كيف أن معيار أقل األثمان
قد يؤدي بصرف ماليير الدنانير في مقابل عتاد لن يعمر ألكثر من سنتين أو ثالثة و ال يؤدي الميام
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بالكفاءة المرجوة .و بالتالي فإن معيار أقل ثمن يكون في ذاتو ضرب لنجاعة النفقات العمومية و مكمن
االنحراف و الفساد حسب وجية نظرنا و رأينا الشخصي .
ليس بنفس الضرر الذي يسببو معيار أقل األسعار  ،فإن معيار أفضل العروض يمنح المصمحة
المتعاقدة ىامش من الحرية تستعممو الختيار أحسن المتعاممين بما يجب أن يخدم المصمحة العامة و
أن الفساد يمكن أن يمس ىذا المعيار
يضمن نجاعة الطمبات العمومية وحسن استعمال المال العام .إالّ ّ
كون أن تفعيمو في بعض األحيان يكون عمى حساب األسعار ،كأن يكون المتعامل صاحب أحسن
عرض(حسب تقييس المصمحة المتعاقدة وفق دفتر الشروط الذي يناسبيا) ىو صاحب السعر األغمى ،
خاصة لما أجاز المشرع في المادة  57من المرسوم  247-15إمكانية االعتداد بقدرات ليس ممكا لممتعيد
المعني  " :كل متعيد أو مرشح يتقدم بمفرده ،أو في تجمع ،يجـوز لو أن يعتد بقدرات مؤسسات
أخرى "....وبالتالي فيمكن لشخص أو مؤسسة غير مؤىمة او ُكفؤة  ،أن تحصل عمى أفضل عرض
باستعمال قدرات مؤسسة أخرى من خالل إبرام عقد بسيط فقط بمناسبة و ألجل الحصول عمى الصفقة و
فإن الحاالت التي يكون فييا المعيار "أحسن العروض" تكون في
أحسن عرض .كما ىو معموم عممياّ ،

الصفقات الكبرى غالبا و يتسنى ليا رفع األسعار المعروضة .وىكذا يكون نيب المال العام بشكل يصعب

إثبات التجاوز و االنحراف فيو و لن يحق لنا الحديث عن اي ترشيد.
في حين كان من المنتظر من المرسوم  247-15أن يغمق جميع مكامن الفساد من خالل ترشيد
أكبر لمنفقات العمومية في إطار تحقيق التنمية  ،لكن المشرع عمى عكس من ذلك استثنى عديد القطاعات
من قانون الصفقات المتجسد حاليا في المرسوم الرئاسي  .247-15فأصبحت مميارات المطاعم الجامعية
مثال ال تخضع ليا ،حيث كانت المادة  02من المرسوم  236-10تنص في مطتيا األخيرة عمى أن من
بين النفقات التي تطبق عمييا أحكام المرسوم ىي.." :مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية
الخصوصية ذات الطابع العممي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي و الثقافي و
الميني ".....و قابمتيا المادة  06من المرسوم  247-15التي ألغت المطة كميا و ما تحممو من عديد
القطاعات و ما يقابميا من مال عام.
و في المقابل أدرج المرسوم الجديد فيما يخص الصفقات غير الخاضعة ألحكام ىذا المرسوم في المادة
 07منو كما يمي:
" ال تخضع ألحكام ىذا الباب ،العقود اآلتية:
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 المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عمييا في المطة األخيرة من المادة  6أعاله ،عندما تزاولالمؤسسات نشاطا ال يكون خاضعا لممنافسة .
 المتعمقة باإلشراف المنتدب عمى المشاريع. المتعمقة باقتناء أو تأجير أراضي أو عقارات . المبرمة مع بنك الجزائر. المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والييئات الدولية أو بموجب االتفاقيات الدولية. المتعمقة بخدمات الصمح والتحكيم. المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل. المبرمة مع ىيئة مركزية لمشراء خاضعة ألحكام ىذا الباب وتتصرف لحساب المصمحة المتعاقدة".بعدما كانت في المرسوم  236-10الممغى محصورة في حالة واحدة نصت عمييا مادتو الثانية كما يمي:
" ....و ال تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين ألحكام ىذا المرسوم" .9
و ىنا يطرح التساؤل بشدة عن إعفاء العديد من القطاعات و بالتالي األموال العامة من أحكام الصفقات
العمومية ،و بدالً من التضييق و وضع أكبر قدر ممكن من الييئات و المؤسسات و اإلدارات تحت
البين و الذي يفتح الباب واسعاً أمام الفساد و
الرقابة المفترضة التي تفرضيا أحكام الصفقات ،نجد العكس ّ
مختمف االنحرافات دونما رقيب.

المطمب الثاني :التراضي كاستثناء في قانون الصفقات العمومية.
التراضي ىو طريق استثنائي إلبرام الصفقات العامة ،وىو أكثر مرونة ،إذا يترك لإلدارة العامة
حرية كبيرة في اختيار الشخص الذي تتعاقد معو

10

 ،وىذا دون الدعوة الشكمية لممنافسة واإلجراءات

المعقدة التي يتطمبيا طمب العروض ،والتي تؤدي في غالب األحيان إلى فقدان اإلدارة لسمطتيا التقديرية
وخاصة في مجال اختيار المتعاقد معيا ،وىذا ألسباب موضوعية ،ليتأتى عمى رأسيا ترشيد اإلنفاق العام،
وابعادىا عن المعامالت المشبوىة كالتمييز والمحاباة بين المرشحين ،وكذا إضفاء العالنية والشفافية عمى
إجراءات إبرام طمبات العروض
9

11

مرسوم رئاسي رقم  632-01مؤرخ في  65شوال عام  0330الموافق  7أكتوبر سنة  ،6101يتضمن تنظيم الصفقات العمومية

10
11

ناصر لباد ،المرجع السابق ،ص.29
عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،دار جسور ،الطبعة الثانية ،الجزائر ، 2009 ،ص. 112
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غير أنو ولنفس األسباب الموضوعية التي تم االستناد إلييا لتقييد حرية اإلدارة في اختيار كيفية واجراءات
التعاقد ،ىي نفسيا التي تحتم االعتراف ليا بنوع من الحرية الختيار المتعاقد معيا في ظروف وحاالت
محددة قانونا ،وىذا دون حاجة لمتقيد بالشكميات واجراءات طمب العروض.12
وىنا ،يطرح التساؤل التالي نفسو :أال يشكل أسموب التراضي في إبرام الصفقات العمومية مساسا بالمبادئ
العامة التي تحكم الصفقات العامة كالشفافية والمنافسة والمساواة؟ إن المشرع الجزائري عرف التراضي في
المادة  41من المرسوم  247-15كما يمي " :التراضي ىو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد
دون الدعوة الشكمية إلى المنافسة ،ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي
بعد االستشارة ،وتنظم ىذه االستشارة بكل الوسائل المكتوبة المالئمة إن إجراء التراضي البسيط قاعدة
استثنائية إلبرام العقود ال يمكن اعتمادىا إال في الحاالت الواردة في المادة  49من ىذا المرسوم".
وعميو فإذا كان إجراء طمب العروض يقوم عمى أساس اإلشيار واإلعالن ،األمر الذي يؤدي إلى إضفاء
الشفافية عمى إجراءاتيا ويفتح الباب واسعا أمام جميع المتنافسين دون تمييز بينيم ،فإن إجراء التراضي
يقوم أساسا عمى التفاوض و التراضي بين المصمحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد دون حاجة إلى إشيار.
ىل يعني ىذا أن أسموب التراضي خال تماما من الشفافية و ال يشجع عمى المنافسة وبالتالي فيو مجال
خصب لتفشي الفساد اإلداري بمختمف أشكالو؟
يرى بعض الباحثين

13

أن ىذا األسموب خال من الشفافية و ال يحث عمى التنافس ،وليذا جعل منو

المشرع طريقا استثنائيا ال يجوز لإلدارة المجوء إليو إلى في حاالت خاصة ومحددة سمفا.
فإن التراضي كأحد أساليب إبرام الصفقات العمومية
إن تكممنا عما يجب أن يكون من الناحية القانونية ّ ،
ىو إجراء قائم عمى مبدأ المنافسة ،ذلك ألن المشرع في المادة  41من المرسوم  247-15لم يمغ

المنافسة تماما من ىذه الطريقة وانما الذي استبعده ىو شكمية المنافسة فقط أي اإلشيار .و ىذا ما يراه
جممة من الباحثين

14

من أن المنافسة ىي إجراء وجوبي في أسموب التراضي وال يمكن االستغناء عنو،

وانما شكمية المنافسة والتي تتمثل في إشيار الصفقة ىي المستبعدة قانونا فقط في ىذا األسموب من
التعاقد .فالتراضي ىو وسيمة استثنائية لمتعاقد منحت لإلدارة لمتخفيف من سمطتيا المقيدة عمى غرار ما

12
13
14

عمار بوضياف ،نفس المرجع ،ص112
عادل بوعمران ،النظرية العامة لمق اررات والعقود اإلدارية ،دار اليدى  ،عين مميمة ، 2010 ،ص104

قدوج حمامة ،عممية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 2004،ص 117
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ىو في طمب العروض التي تستوجب شكميات معقدة ومدة طويمة ال تتناسب مع بعض الظروف والحاالت
الطارئة التي تتطمب سرعة التعاقد لتمبية الطمب العمومي الذي يقتضي ذلك.
كما أن ىذا األسموب جاء لتالفي المساوئ والعيوب التي تنطوي عمييا طمب العروض بإلزام اإلدارة التعاقد
مع شخص ال يصمح التعامل معو الرتكابو أخطاء عقود سابقة لم تصل بو إلى حد الوضع في القائمة
السوداء أو معرفتيا الحقيقية بعجزه عن تنفيذ الطمب عمى أحسن وجو.
ىذا و قد حدد المرسوم  247-15حاالت المجوء إلى التراضي البسيط محصورة في المادة  49من خالل
تحديد ستة ( )06حاالت " تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحاالت اآلتية فقط:
 عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إال عمى يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية ،أو لحمايةحقوق حصرية أو العتبارات تقنية أو العتبارات ثقافية و فنية و توضح الخدمات المعنية باالعتبارات
الثقافية و الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكمف بالثقافة و الوزير المكمف بالثقافة.
 في حالة االستعجال الممح المعمل بوجود خطر ييدد استثما ار أو ممكا لممصمحة المتعاقدة أو األمنالعمومي أو بخطر داىم يتعرض لو ممك أو استثمار قد تجسد في الميدان ،و ال يسعو التكيف مع آجال
إجراءات إبرام الصفقات العمومية ،بشرط أنو لم يكن في وسع المصمحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة
لحالة االستعجال ،و أن ال تكون نتيجة مناورات لممماطمة من طرفيا.
 تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان األساسية ،بشرط أن الظروف التي استوجبتىذا االستعجال لم تكن متوقعة من المصمحة المتعاقدة و لم تكن نتيجة مناورات لممماطمة من طرفيا.
 عندما يتعمق األمر بمشروع ذي أولوية و ذي أىمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا ،بشرط أن الظروفالتي استوجبت ىذا االستعجال لم تكن متوقعة و لم تكن نتيجة مناورات لممماطمة من طرفيا .و في ىذه
الحالة ،يخضع المجوء ليذه الطريقة االستثنائية إلبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجمس الوزراء،
إذا كان مبمغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ماليين دينار ( ،)10.000.000.000و إلى الموافقة
المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبمغ الصفقة يقل عن المبمغ السالف الذكر.
 عندما يتعمق األمر بترقية اإلنتاج و/أو األداة الوطنية لإلنتاج .وفي ىذه الحالة ،يجب أن يخضعالمجوء ليذه الطريقة االستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجمس الوزراء إذا كان مبمغ
الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ماليير دينار ( ، )10.000.000.000و إلى الموافقة المسبقة أثناء
اجتماع الحكومة إذا كان مبمغ الصفقة يقل عن المبمغ السالف الذكر.
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 عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري حقاً حصرياً لمقيامبميمة الخدمة العمومية ،أو عندما تنجز ىذه المؤسسة كل نشاطاتيا مع الييئات و اإلدارات العمومية و
المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري".
والتراضي بعد االستشارة بدقة في المادة  51في خمسة ( )05حاالت .15رغم أن المشرع الجزائري
أن الحاالت التي يجوز لإلدارة أن تمجأ بموجبيا
اجتيد في تفصيل ىذه الحاالت و تحديد إجراءاتيا  ،حيث ّ

ألسموب التراضي البسيط أغمبيا فرضتيا الضرورة .إالا اأنو كان من الضروري التضييق في الحاالت

الموجبة لمجوء إليو ،فالتوسع في حاالت التراضي البسيط يعطي مزيداً من السمطة التقديرية لإلدارة و مزيداً

من الحرية و التي قد تسيء استعماليا ،حيث أن التفاوض بين اإلدارة و المتعاممين االقتصاديين ال يعني
عدم تعسف اإلدارة في االختيار أو يؤدي إلى تعطيل مبدأ المساواة والشفافية و المنافسة في الصفقات
العامة ،و ذلك من عدة اعتبارات أىميا موقع القوة الذي تتمتع بو اإلدارة في مواجية المتعاممين الشيء
الذي يعطييا مجاال كبي ار من الحرية و يضيق عمى المتعاممين كونيم تحت طائمة ضرورة إرضاء اإلدارة
من أجل الحصول عمى الصفقة.
ليس كل العقود التي تبرم وفقا ألسموب التراضي ىي عقود فاسدة بالضرورة ،لكن التذرع بظروف ال وجود
تعد انحرافاً بالصفقة من خالل السماح بأفعال
ليا من أجل تبرير مثل ىذه الطريقة إلبرام الصفقةّ ،
الفساد

16

.

لكن ما ال يجد تفسي ار منطقيا و ال عمميا ،ىو إجراء التراضي بعد االستشارة في حالة عدم جدوى طمب
العروض لممرة الثانية نتيجة عدم التمكن بعد تقييم العروض من اختيار أي عرض ،و ىو ما نصت عميو
المادة  52من المرسوم  247-15و تعتبر ىذه الحالة من بين الجديد الذي أتى بو المرسوم .عكس
15تمجأ المصمحة المتعاقدة إلى التراضي بعد االستشارة في الحاالت اآلتية:
 عندما يعمن عدم عدم جدوى طمب العروض لممرة الثانية. في حالة صفقات الدراسات و الموازم و الخدمات الخاصة التي ال تستمزم طبيعتيا المجوء إلى طمب عروض  .و تحدد خصوصية ىذه الصفقاتبموضوعيا أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري لمخدمات،
 في حالة صفقات األشغال التابعة مباشرة لممؤسسات العمومية السيادة في الدولة ، في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ ،و كانت طبيعتيا ال تتالءم مع آجال طمب عروض جديد في حالة العمميات المنجزة في اطار استراتيجية التعاون الحكومي أو في اطار اتفاقيات ثنائية تتعمق بالتمويالت االمتيازية و تحويل الديون إلىمشاريع تنموية أو ىبات عندما تنص اتفاقيات التمويل المذكورة عمى ذلك و في ىذه الحالة يمكن المصمحة المتعاقدة ان تحصر االستشارة في
مؤسسات البمد المعني فقط في الحالة األولى أو البمد المقدم لألموال في الحاالت األخرى .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام ىذه المادة عند الحاجة ،بموجب قرار من الوزير المكمف بالمالية
16

أحمد أبو دية و آخرون ،نظام النزاىة العربي في مواجية الفساد ،المركز المبناني في الدراسات ،مطبعة تكنوبرس  ،بيروت  ،د.س،ص. 21
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الممغى  236-10الذي لم يدرج ىذه الحالة ،بل عمى العكس  ،كان ُيفتح تحقيق في الموضوع و
المرسوم ُ
تساءل المصمحة المعنية بالتعاقد حول أسباب عدم الجدوى الذي استمر مرة أخرى .
و استمرار حالة عدم الجدوى ،حسب ما نراه ،تجد تفسيرىا في حالتين عمميتين شائعتين و ىما:
المبالغة في شروط االنتقاء التي وضعت منذ البداية في دفتر الشروط ،و ىي غالبا ما تكون شروطا
تعجيزية بحيث يعزف أغمب المتعاممين عن الترشح لمعرض و يصعب توافرىا لدى المترشحين و كنتيجة
لذلك ال يتأىل أي عرض ويستمر الحال بعدم تعديل الشروط لتكون حالة عدم الجدوى الثانية ومنو المرور
إلى إجراء التراضي بعد استشارة من كانوا قد تقدموا لمعرض بنية الوصول ليذه المرحمة.
أما الحالة الثانية فيي اإلخالل بقواعد اإلشيار التي سنأتي عمى ذكرىا فيما بعد ،حيث ال تتمكن
المؤسسات من العمم بوجود العرض في اآلجال المحددة و بالتالي ُيعمن عن عدم جدوى العرض لممرة

األولى  ،و بنفس الكيفية يكون إعالن عدم الجدوى لممرة الثانية .و من ثم يباشر في عممية إعالن عن
ضرت ألجمو و تتم إجراءات المنح لو دونما مشكل.
االستشارة ليعمم بيا من ُح ّ

المبحث الثاني :الصفقات التي ال تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية.

إن إجبار اإلدارة عمى االنصياع ألحكام مضمون الصفقة العمومية أمر ضروري ألجل الحد من
ّ

الفساد و عديد االنحرافات  ،فإن األمر غير ذلك إذا تعمق األمر بمبمغ بسيط كشراء مستمزمات مكتبية ،أو

في حالة االستعجال و الخطر ،حيث التمسك باإلجراءات يضيع الفرصة عمى الدولة أو يكبدىا خسارة
مالية فادحة  .17ليذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبراميا وفق قانون الصفقات العمومية و
تمك التي تتحرر وال تتقيد بإجراءات إبرام الصفقات العمومية و ىذا استنادا إلى عدة اعتبارات و معايير
متعددة.
إذاً ،ما ىي أنواع الطمبات والعقود التي ال تبرم بالضرورة وفقا إلجراءات الصفقة العامة ،و إلى أي مدى
ىي محصنة ضد االنحرافات؟.
المطمب األول :الصفقات المستثناة جزئيا من الخضوع إلجراءات اإلبرام.
التوفيق بين حماية المال العام و حسن استعمالو و بين نجاعة الطمبات العمومية و تحقيق
المصمحة العامة ،تدفع المشرع الجزائري لتحديد العقود و الطمبات التي يجب عمى اإلدارة أن تتقيد عند

17

عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،مرجع سابق،ص50،
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إبراميا بالقيود الواردة في قانون الصفقات العمومية و ىذا بيدف الوقاية من الفساد  ،و تمك العقود و
الطمبات التي تبرميا اإلدارة متمتعة بحرية التعاقد دون الخضوع لشكميات و إجراءات الصفقات العمومية.
إما لحالة الخطر ،و فيما يمي
و المشرع في ىذا يعتمد عمى إحدى المعيارين إما لمعيار االستعجال ،و ا
تفصيل ىذين المعيارين:
الفرع األول :الصفقات المعفاة بسبب حالة الخطر.
في القسم الثاني من الباب األول من المرسوم الرئاسي  ، 247-15جاء القسم الفرعي األول
تحت عنوان " إجراءات في حالة االستعجال الممح" لينص في المادة  12عمى " :في حالة االستعجال
الممح المعمل بخطر داىم يتعرض لو ممك أو استثمار قد تجسد في الميدان أو وجود خطر ييدد استثما اًر
أو ممكاً لممصمحة المتعاقدة ،أو األمن العمومي وال يسعو التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات
العمومية ،بشرط أنو لم يكن في وسع المصمحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحاالت االستعجال  ،و
أن ال تكون نتيجة مناورات لممماطمة من طرفيا ،يمكن لمسؤول الييئة العمومية أو الوزير ،أو الوالي أو
رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني ،أن يرخص بموجب مقرر معمّل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات
قبل إبرام الصفقة العمومية ،و يجب أن تقتصر ىذه الخدمات عمى ما ىو ضروري فقط لمواجية الظروف
المذكورة أعاله.
و ترسل نسخة من ىذا المقرر إلى مجمس المحاسبة و إلى الوزير المكمف بالمالية (سمطة ضبط الصفقات
العمومية و تفويضات المرفق العام و المفتشية العامة لممالية).
و عندما ال يسمح االستعجال الممح بإعداد الصفقة قبل الشروع في بداية تنفيذ الخدمات ،يثبت اتفاق
الطرفين عن طريق تبادل الرسائل.
وميما يكن من أمر ،فال بد من إعداد صفقة عمومية عمى سبيل التسوية خالل ستة( )06أشير ،ابتداء
من تاريخ التوقيع عمى المقرر سابق الذكر ،إذا كانت العممية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة األولى من
المادة  13من المرسوم  ،247-15وعرضيا عمى الييئة المختصة بالرقابة الخارجية لمصفقات العمومية".
أن ىذا النوع من الصفقات و ىذه اإلجراءات المتّ اخذة يكتنفيا الغموض و اإلبيام و يجعميا
يظير جمياً ّ

خالية من الشفافية تماما ،األمر الذي يفتح الباب أمام انحراف اإلدارة بسمطتيا التقديرية في تقدير الخطر
و بالتالي تفشي الفساد بمختمف صوره.
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أن صفقة التسوية في ىذه الحالة ال تنتج أي أثر ،و ما ىي اإال إجراء شكمي لتسوية ما سبق
ما يالحظّ ،

التعاقد عميو فقط ،ذلك ألنيا ال تخضع اإلدارة في ظميا إلى شكميات و إجراءات الصفقة كاإلشيار و فتح
باب المنافسة أمام المتعاقدين .ىذا في حالة تجاوز الحد األدنى إلبرام الصفقة العمومية  ،أما إذا كان
،فإن الوضع يكون أنسب و مجال المراوغة
المبمغ أقل من  12.000.000دينار أو  6.000.000دينار ّ

أكبر ألنو لن تكون ىناك إجراءات تسوية و ال رقابة صارمة.

و ما يجعل الوضع أكثر قابمية النحرافات من شأنيا أن تغني ناىبي المال العام و تحيد الصفقات عن
ىدفيا األساسي التنموي و جعميا أداة لمنيب فقط ،ىو توسيع المجال و إضافة رئيس المجمس الشعبي
البمدي لقائمة األعوان الذين بإمكانيم المجوء ليذا اإلجراء الخاص .خاصة و أننا نعمم خصوصية رؤساء
البمدية و عدم كفاءتيم في أغمب األحيان و في كثيرىا يكون ىدفيم ليس خدمة الشعب بقدر ما تكون
خدمة الجيب .خاصة و أن السياسة غير مبنية عمى النزاىة و الجدارة ،إذ كيف يعقل أن يكون رئيس
مجمس شعبي بمدي من كان باألمس متابعا قضائياً و معروف عند العامة بسوء الخمق .
شكمي ،ذلك أن الييئة المختصة بالرقابة ستتولى فقط ميمة
أن إخضاع الصفقة لمرقابة الخارجية بدوره
ٌّ
كما ّ

التأشير عمييا ،ألنيا ال تممك اإال ذلك بحكم أن الصفقة قد انعقدت و ُنفّذت و ال مجال لتدارك أي إجراء
أو خمل يكون قد انتابيا ،فيما عدا إثبات عدم مراعاة موظفي و أعوان المصمحة المتعاقدة لضوابط ترشيد

المال العام و الحفاظ عميو أو ارتكاب إحدى صور الفساد.
و في ىذا السياق حدثت حالة انتبينا ليا نحن جميع سكان مدينتنا حيث اصبح الطريق المزدوج
المؤدي إلى ثانوية المدينة الجديدة عبر المخرج الشرقي لممدينة و الذي بين عشية وضحاىا صار كامل
التييئة التي تقدر بماليير السنتيمات نظ ار لالستعجال الممح حسب تقدير السمطة المعنية .ولم يكن
االستعجال سوى لحضور وزيرة التربية من أجل تدشين الثانوية التي افتتحت منذ أكتوبر الماضي و التي
لم تمكث سوى نصف ساعة بينما الطريق كان ميترئا لفترة قاربت العامين و ما فتئ أن يصبح من جديد
في حالة اىتراء  .و ىنا مكمن التالعب و الفساد عمى اختالف أوجيو و أسبابو و يفرض السؤال نفسو
حول معايير تقدير االستعجال و اإلثبات يقع حول بيان عدم االستعجال .
الفرع الثاني :الصفقات المعفاة استنادا لحالة االستعجال.
المشرع في المادة  23من المرسوم  247-15عمى أنو تعفى من األحكام التي تطبق عمى
نص
ّ

الصفقات العمومية و السيما ما تعمق منيا بطريقة اإلبرام ،الصفقات العمومية الستيراد المنتجات و
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الخدمات التي تتطمب من المصمحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتيا و التقمبات
السريعة في أسعارىا و مدى توفرىا ،و كذا الممارسات التجارية المطبقة عمييا و التي ال تكون مكيفة مع
ىذه الصفقات.
و عميو ،يتم اإلعفاء من الخضوع الجزئي لقانون الصفقات العمومية في الشق المتعمق باإلبرام بتوافر
شروط تتمثل في:
 أن تتعمق الصفقات باستيراد المنتوجات أو الخدمات.
 أن يتطمب إبرام ىذه الصفقات السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتيا.
 التقمب السريع في أسعار ىذه المنتوجات أو الخدمات.
 مدى توافر ىذه المنتوجات أو الخدمات من عدميا.
 طبيعة الممارسات التجارية المطبقة عمى ىذه المنتوجات أو الخدمات.
مع ضرورة قيام الوزير المعني بمناسبة كل عممية استيراد لممنتوجات أو الخدمات التي تتوافر فييا الشروط
المذكورة أعاله بتأسيس لجنة و ازرية مشتركة خاصة مشكمة من أعضاء مؤىمين في الميدان المعني برئاسة
ممثل المصمحة المتعاقدة و تكمف بإجراء المفاوضات و اختيار الشريك المتعاقد.
ىذا وتحدد قائمة المنتجات و الخدمات المستثناة جزئيا من الخضوع لقانون الصفقات العمومية بموجب
قرار مشترك بين الوزير المكمف بالمالية و الوزير المكمف بالتجارة و الوزير المعني.
لقد أحاط المشرع الصفقات بشكميات و إجراءات بيدف المحافظة عمى المال العام و حسن استعمالو و
تحصينو ضد مخاطر الفساد ،إال أنو أجاز الخروج عنيا خشية إضاعة المصمحة العامة و تفويتيا ،كما
في حالة استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتميز بالتقمب السريع في أسعارىا العالمية و الندرة في غالب
األحيان كالمواد الغذائية األساسية .فالضرورة و االستعجال ىنا تقتضي تدخل الدولة و استيراد ىذه
المنتوجات دون الخضوع لإلجراءات الطويمة لمصفقة العمومية.
تجاوز قانون الصفقات العمومية في ىذا الشأن ،دعت إليو بعض العوامل االقتصادية العالمية و التي
و ُ
أدت خالل السنوات األخيرة إلى تقمب كبير في أسعار بعض المنتوجات األساسية و ارتفاعيا إلى مستوى
قياسي ،األمر الذي أدى بالمشرع إلى التدخل عند تعديل قانون الصفقات العمومية و النص عمى ىذا
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االستثناء ألجل حماية االقتصاد الوطني من جية و إشباع الحاجات العامة من جية ثانية خاصة و أن
الجزائر ،كما ىو معموم ،من أكبر الدول المستوردة لممواد الغذائية االستيالكية.18
غير أن ىذا التجاوز ال بد أن يراقب بدقة حتى ال تتعسف اإلدارة و تسيء استعمالو فيشكل منفذا لمفساد .
فاإلدارة ممزمة بالتقيد بالشروط السابقة لإلعفاء من قانون الصفقات العمومية ،كما يجب أن يفيم أن
اإلعفاء ليس كميا و ّإنما ىو جزئي خاص فقط بطريقة اإلبرام و التي تتحرر منيا اإلدارة ،إذ يجوز ليا في
ىذه الحالة الّمجوء إلى إبرام العقد مع متعامل واحد مباشرة أو بعد استشارة.

و في ىذه الحالة فإن اإلدارة ممزمة بالخضوع لنظام الصفقات العمومية فيما عدا طريقة اإلبرام كالرقابة
السابقة عمى الصفقات العمومية ،فاإلدارة ممزمة بتحرير صفقة تسوية خالل ثالثة أشير ابتداء من الشروع
19

في التنفيذ و تعرض عمى الييئة المختصة بالرقابة الخارجية

.

و ىامش االنحراف يكمن في مدى تقدير االستعجال الضروري لمباشرة اإلجراء  .و األىم من ذلك إثبات
العكس ،إذ كيف نثبت أن ىذه السمعة ليست موضوع استعجال أو تقمبات أسعار .خاصة و أن ىذا النوع
من العمميات يتم عمى أعمى المستويات و بالعممة الصعبة .والتسوية فيما بعد ال تُصمح الوضع ،بل ىو
الميم إالّ إذا كان األمر يتعمق باختالل مالي
إجراء شكمي و ال أثر لو عمى إجراءات الصفقة التي تا ّمت ّ ،
من قبيل االختالس أو مخالفة التنظيم الخاص بحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج.
المطمب الثاني :الصفقات المستثناة كميا من الخضوع إلجراءات اإلبرام.
ىناك من الصفقات ما ىي مستثناة كميا من إجراءات إبرام الصفقة العمومية سنتناوليا وفقا لممعيار المالي
في فرع أول و في فرع ثان أنواع الصفقات المستثناة كميا.
الفرع األول :المعيار المالي كأساس لتحديد وجوب إجراءات اإلبرام.
الصفقات التي تخرج كميا عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية و تتحرر من شكمياتيا و
إجراءاتيا المتمثمة أساسا في اإلشيار و قد نص عمييا المشرع الج ازئري في المادة  13من المرسوم -15
 247كما يمي"  :كل صفقة عمومية يساوي فييا المبمغ التقديري لحاجات المصمحة المتعاقدة اثنى عشر
مميون دينار ( 12000000د.ج) أو يقل عنو لألشغال أو الموازم وستة ماليين دينار( 6 000 000دج)

18

حاحة عبد العالً ،اآللٌات القانونٌة لمكافحة الفساد االداري فً الجزائر ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه حقوق ،جامعة بسكرة،6103 ،
ص .305
 19المادة  23من المرسوم 247-15
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لمدراسات أو الخدمات ،ال تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكمية المنصوص عمييا
في مفيوم ىذا المرسوم".
و بيذا فإن صفقات األشغال أو الّموازم التي تقل أو تساوي  12 000 000دج و كذا المتعمقة بالدراسات
أو الخدمات و التي تقل أو تساوي  6 000 000دج (و ىو الحد األدنى)  ،ال يكون وجوبا إبراميا وفقا
لإلجراءات الشكمية لمصفقة العمومية.
إن اإلجراءات الشكمية المتعمقة بإبرام الصفقة العمومية ىي التي ال تخضع ليا مثل ىذه الصفقات في
حين تبقى النصوص األخرى سارية المفعول

20

و بالتالي نستنتج أن ىذه الطمبات يطبق عمييا قانون

الصفقات العمومية و لكنيا معفاة من الخضوع إلجراءات شكميات إبرام الصفقة العمومية.
و يعود السبب من وراء تحديد الحد األدنى العتبار العقد صفقة عامة  ،ىو لترشيد النفقات العامة و
ضمان نجاعة الطمب العمومي و حمايتيا من مخاطر الفساد ،حيث أن ىذا الحد عرف عدة تطورات نظ ار
لتغير الظروف االقتصادية كارتفاع أسعار المواد األولية ،انخفاض قيمة الدينار ،التضخم...،فانتقل من
الممغى 236-10
ثمانية ماليين دينار بالنسبة لصفقات األشغال أو الّموازم في سنة  2010وفقا لممرسوم ُ
لتقفز إلى اثنى عشر مميون دينار سنة  2015مع صدور المرسوم الجديد . 247-15
يجب تحصين المبالغ الكبيرة ضد الفساد ،بمجموعة ضمانات تتمثل في الخضوع لشكميات واجراءات
إبرام الصفقات العمومية وفق ما ينص عميو القانون والذي ييدف لتكريس الشفافية و تفتح الباب أمام
المنافسة و المساواة بين المرشحين.
أما إذا كان المبمغ موضوع الصفقة بسيطا فاإلدارة غير ممزمة عمى التعاقد وفقا لإلجراءات الشكمية التي
ينص عمييا قانون تنظيم الصفقات العمومية

21

و التي تتطمب وقتا أكبر.

لكن يطرح اإلشكال ىنا حول المبالغ التي تقل عن الحد األدنى و كيف أنيا تفمت من التحصين الذي
يضمنو التعاقد وفق إجراءات الصفقة العمومية.
فعمى سبيل المثال و بالنسبة لصفقات األشغال أو الّموازم التي يكون مبمغيا احدى عشر مميون دينار
(  11 000 000دج) فإن مصيرىا يكون عدم الخضوع إلجراءات الصفقة العمومية رغم أىمية المبمغ و
كم قد تتكرر ىذه العممية من مرة و في كم إدارة عمومية و لنا أن كيف أن نصيبا معتب اًر من المال العام
يذىب ىكذا دونما رقيب.
20
21

قدوج حمامة ،مرجع سابق ،ص. 98
عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر ،دار جسور. ،الجزائر ،الطبعة الثالثة ، 2011 ،ص. 67
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إن تحرير اإلدارة من إجبارية اإلجراءات الشكمية إلبرام الصفقة العمومية ،ال يعني تحررىا الكامل وابراميا
ّ

المشرع بمجموعة اإلجراءات وجب عمييا إتباعيا لصب إرادتيا
قيدىا
لمعقد وفقا لألسموب الذي تراه  ،وانما ّ
ّ
التعاقدية فييا وىذا ما سنأتي عمى بيانو فيما يمي:

الفرع الثاني :أنواع الصفقات المستثناة كميا من الخضوع إلجراءات اإلبرام.
بالرجوع إلى قانون تنظيم الصفقات العمومية نجد أن اإلدارة ،في حالة عدم توافر الحد المالي
األدنى لمصفقة ،غير مختارة في أن تصب إرادتيا في الشكل الذي تراه مناسبا ،وانما ممزمة بحسب الحالة
في أن تصب إرادتيا عن طريق استشارة أو في شكل سندات طمب(طمب شراء) و وفقا لما حدده المشرع.
 .1االستشارة.
ذكر المشرع الجزائري االستشارة في المادة  14من المرسوم  247-15بحيث أن الحاجات التي ال
تخضع إلجراءات الصفقة العمومية

تكون محل استشارة  ،النتقاء أحسن عرض من حيث المزايا

االقتصادية .أي الطمبات التي تساوي أو تقل عما نصت عميو المادة  ، 13شرط أن ال تقل خالل نفس
السنة المالية عن مميون دينار( 1 000 000دج) فيما يخص األشغال أو الموازم ،وعن خمسمائة ألف
دينار ( 500 000دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات .
أما فيما يخص خدمات الدراسات ،فإنو يتعين عمى المصمحة المتعاقدة إبرام استشارة(عقد) ميما يكن مبمغ
الطمب. 22
بالرجوع لممرسوم  247-15دائما و بحسب الفقرة  02من المادة ُ ،18يشار إلى أنو إذا قامت المصمحة

المتعاقدة بعدة طمبات خالل السنة المالية الواحدة أو أكثر في إطار ميزانية متعددة السنوات ،وفاقت

المبالغ المذكورة في المادة  ، 13تبرم حينئذ صفقة تدرج فييا الطمبات المنفذة سابقا وتعرض عمى الييئة
إن الييئة المختصة المكمفة بالرقابة ليس ليا في ىذه
المختصة بالرقابة الخارجية لمصفقات العمومية ّ .

الحالة إال اعتماد الصفقة و تأشيرىا بحكم أن موضوعيا ومحميا قد نفذ و ليس ىناك أي مجال إلعادة
األمور كما كانت قبل التعاقد أو حتى تصحيحيا.
ونفس المشكل التي طرحناه سابقا بالنسبة لتسوية صفقات اإلستيراد  ،يتكرر بالنسبة ليذه الحالة ،فما
الفائدة من إخضاع الصفقة لمرقابة الخارجية بعد أن تمت والعقد أبرم ؟.

22

الفقرة  02من المادة  20من المرسوم 247-15
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يمكن القول أن عممية الرقابة ىنا ىي بمثابة إجراء شكمي تكميمي ليس لو فائدة بل و يعطي الصبغة
القانونية لمختمف التجاوزات التي قد تحدث في أثناء االستشارات السابقة .و بالتالي ال أىمية أو دور ليذه
الرقابة في حماية المال العام وتحصينو ضد الفساد.
كما تضيف الفقرة ّ 03أنو إذا لم تتمكن المصمحة المتعاقدة من إبرام صفقة عمومية طبقا لمفقرة  2من ىذه
المادة وعرضيا عمى ىيئة الرقابة الخارجية المسبقة خالل السنة المالية المعنية بالنسبة لمعمميات المقيدة

في ميزانية سنوية تبرم صفقة تسوية بصفة استثنائية خالل السنة الموالية وتقيد ىذه االعتمادات المتعمقة
بيا طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما و تم إسقاط صفة" ذات النمط العادي والطابع المتكرر" ،و ُعدل

عن القرار المشترك بين مسؤول الييئة الوطنية المستقمة أو الوزير المعني والوزير المكمف بالمالية ،و ىذا
ما كان في المرسوم القديم  236 -10في مادتو  06بالفقرة . 15

المشرع أضفى جممة من التسييالت غير المعقولة و التي تسيم بشكل كبير في
أن
نالحظ جمياّ ّ
ّ

تسييل االنحرافات الرتكاب الفساد ،حيث يجتيد المشرع إليجاد صيغة تمكن من إبرام صفقة وفق
مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعاله و من ثم تأتي الفقرة الثالثة ،حسب رأينا ،لتوجد البديل في حال
تعذر عمى سابقتيا ،و قد وصل الحد بأن ألغيت إجبارية القرار المشترك مع وزير المالية كسمطة رقابية و
الذي كان منصوصاً عميو في المرسوم  . 236 -10وىذا ما يفتح الباب واسعا لنيب المال العام أوال و
من ثم تقنينو وفقا إلجراءات شكمية.
 .2سند الطمب :ذ ّكر أن اإلدارة ليست ممزمة بإبرام جميع الطمبات التي تقل أو تساوي الحد المالي األدنى
لمصفقة وفقا ألسموب االستشارة (العقد) ،وفق مقتضيات المادة  ، 21فال تكون محل استشارة وجوبا ،
الطمبات التي تقل مجموع مبالغيا خالل نفس السنة المالية عن مميون ( )1 000 000دينار فيما يخص
األشغال أو الموازم ،وعن خمسمائة ألف ( )500 000دينار فيما يخص الدراسات أو الخدمات .
إذاً ،ما ىو اإلجراء القانوني الذي يجب أن تتبعو اإلدارة لتمبية الطمبات في ىذه الحاالت؟
الممغى  236 -10في الفقرة التاسعة من مادتو  06أو الحالي
ّ
إن قانون تنظيم الصفقات العمومية سواء ُ
 ، 247-15نجده يشير ألسموب سندات طمب.23
أن المشرع لم ُيشر لمطريقة التي يجب عمى اإلدارة مراعاتيا
ما يجب اإلشارة إليو في ىذا األسموب ،ىو ّ

لتمبية طمبات األشغال أو الّموازم أو الخدمات التي تقل مبالغيا عن الحد األدنى إلبرام االستشارة ،ومعنى

23

المادة ، 61الفقرة األولى ،المرسوم  637-08سابق الذكر.
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ىذا أنو كان لإلدارة حرية كبيرة أثناء التعاقد مع المتعاممين االقتصاديين وىي غير مقيدة بشكميات أو
إجراءات.
كما أن المشرع الجزائري لم يتناول حالة تجاوز القيمة المالية لمطمبات التي تكون محل سند الطمب أثناء
سنة مالية المبمغ المقرر في المادة  ، 21فيل تكون اإلدارة ممزمة بإبرام استشارة من باب التسوية؟.
و نفس اإلشكال يطرح كذلك في حالة تجاوز قيمة سندات الطمبات لمحد المالي األدنى لمعقد ،فيل اإلدارة
ممزمة بصفقة التسوية أم ال؟
إن المشرع لم يوضح ذلك صراحة  ،أما في حالة ما إذا كانت الطمبات لخدمات مختمفة أو طمبات متماثمة
ولكن ليست لنفس المتعامل فإن اإلدارة ليست ممزمة بإجراء صفقة تسوية حتى ولو كانت مبالغ السندات
الطمبات متجاوزة لقيمة الصفقة. 24
إن سندات الطمبات تمنح حرية كبيرة لإلدارة التي قد تسئ استعماليا ،و ىذا ما نراه ،حيث يمجأ مسيروا
ّ
اإلدارات و الييئات العمومية ألسموب سند الطمب الذي يسيل العمل بو و التالعب فيو من حيث القيمة و

المتعاممين و كونو أبعد ما يكون عن الرقابة  ،األمر الذي يفتح المجال أمام استنزاف المال العام بعيدا
عن األعين.
عمى األقل  ،كانت ىناك قيود تضيق من نيب المال العام في إطار التعامل بسندات الطمب  ،حتى و لو
كانت صورية ،مثل ما نص عميو المرسوم  236-10في الفقرة  16من المادة " 06ال تكون محل
استشارة وجوبا ،وال سيما في حالة االستعجال ".......،و في فقرتيا  " 17ويمنع تجزئة الطمبات بيدف
تفادي االستشارة".....
فاإلدارة قد تمجا إلى تجزئة طمباتيا إلى عدة أجزاء حتى تتيرب من إجراءات إبرام الصفقة وما يوفره ذلك
من ضمانات حماية لممال العام من اإلىدار و التبديد.
جادة ،و نظ ار لسيولتيا و توافرىا و
و ىذا ما تشيده معظم إداراتنا كطريقة لنيب المال العام دونما رقابة ّ
إمكانية تعميميا بل و أن المشرع يمزم العمل بيا في الحدود التي جاءت المادة  21من المرسوم 247-15
و أكثر من ىذا وفرت لناىبي المال العام الفاسدين طريقة الشباع انحرافاتيم و تفادي كل أشكال الصفقات
و المعامالت المراقبة بنوع من الصرامة ،الشيء الذي يؤدي نيب المال العام من جية و األخطر توقيف

24
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ع جمة التنمية لخدمة الصالح العام  ،و ذلك كون األعوان الفاسدين قد وجدوا منفذا لمنيب يغنييم عن
الصفقات و ما ينجر عنيا من تبعات و إجراءات و طول انتظار.
الخاتمة:
من المفروض أن الصفقات العمومية ىي المالذ اآلمن لممال العام  ،و ذلك من خالل تنظيم طرق
إبراميا  ،إال أن ما وقفنا عميو كان رىيبا جداً .حيث من المفترض أن تكون أسموب طمب العروض ىو
األصل العام إلبراميا لما يفرضو من رقابة و إجراءات يصعب معيا االنحراف ،لكن أعوان الفساد حوروا
ذاك األصل العام و جعموا منو االستثناء  ،حيث أنو و في ظل المرسوم الجديد  247-15يمكن لطمب
العروض إذا أصبح غير مجدي لمرتين  ،فإنو ُيمجأ إلى إجراءات التراضي بعد االستشارة و الذي يعطي
ىامشا كبي ار من الحرية في االختيار لإلدارة و بالتالي ضرب مبدأ المنافسة عرض الحائط ،و إمكانية

تفضيل مرشح عن البقية.
و إذا تحدثنا عن كثير االستثناءات التي أقرىا القانون لتفادي إجراءات إبرام الصفقة خاصة اإلشيار
الذي يعتبر جوىريا إلعمالو مبدأ حرية المنافسة و المساواة ،نجد أن المشرع حصرىا في حاالت ،عمى
رأسيا االستعجال و الخطر  ،لكن المشكمة في وسط فاسد ىي كيف تثبت أنيا ليست حالة خطر ألنو
بطبيعة الحال سوف يمجأ الموظف الفاسد إلى تمك الحجة و ىكذا يكون المشرع قد أعطى الفرصة لمنيب
و الفساد بأريحية.
و مما الحظناه  ،إعفاء المشرع لعدة قطاعات من الخضوع ألحكام الصفقات العمومية و ما أكثرىا
من قطاعات و ما يقابميا من مال عام غاية في األىمية ،عمى غرار مراكز البحث و التنمية و المؤسسات
العمومية الخصوصية ذات الطابع العممي و التكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع العممي و
الثقافي و الميني.
و ىذا ما يجعمنا نقول بأن المرسوم الرئاسي  247-156ال يخموا من عديد العيوب التي أقرىا و التي من
شأنيا أن تزيد من تفشي الفساد و بالتالي عدم نجاعة الطمبات و اىدار المال العام .
وقد خمصنا في األخير إلى بعض النتائج التي نورد أىميا فيما يمي:
 طمب العروض مركب من عدة معايير يجب مراعاتيا بدقة فائقة كالنوعية  ،آجال التنفيذ أو التسميم،السعر والكمفة اإلجمالية لالقتناء و االستعمال  ،القيمة التقنية و غيرىا من المتطمبات الفنية و االجتماعية.
 أسموب التراضي ىو طريق استثنائي إلبرام الصفقات العامة.مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

266

طرق إبرام الصفقات العمومية في الجزائر  :بين تحديات التنمية و انحرافات الفساد.

معمري عبد الناصر

 إستثناء الصفقات من الخضوع إلجراءات اإلبرام ال يكون إال وفقا لتقييد النص ،فيكون جزئيا في حاالتكاالستناد لحالة االستعجال أو حالة الخطر و قد يكون كميا في حاالت المعيار المالي.
 لقد أعفى المشرع عديد الصفقات من الخضوع إلجراءات االبرام و رفع من الحد األدنى لممعيار الماليو ىي كميا تغذي عناصر الفساد و ذلك بإفالت عديد الصفقات من الرقابة.
و بالمقابل يمكننا أن نوصي بما يمي:
 ضرورة إخضاع جميع الصفقات إلى الرقابة و ذلك من خالل خفض الحد األدنى المعيار المالي. ضرورة إخضاع جميع القطاعات و األنشطة إلى قانون الصفقات  ،كل حسب خصوصيتو. تجنب المنح بأسموب التراضي أو إشراك لجان لذلك بدل تركيا في متناول شخص بذاتو. يجب تفعيل مبدأ الحرية  ،المنافسة و الشفافية انطالقا من اشتراط عدد أدنى لممترشحين الذي دونو اليمكن أن تكون ىناك منافسة.
المراجع:
 .1أحمد أبو دية و آخرون ،نظام النزاىة العربي في مواجية الفساد ،المركز المبناني في الدراسات ،مطبعة تكنوبرس،
بيروت  ،د.س.
 .2حاحة عبد العالي ،اآلليات القانونية لمكافحة الفساد اإلداري في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه حقوق،
جامعة بسكرة2013 ،
 .3عادل بوعمران ،النظرية العامة لمق اررات والعقود اإلدارية ،دار اليدى  ،عين مميمة2010،
 .4عمار بوضياف ،الصفقات العمومية في الجزائر ،دار جسور ،الطبعة الثانية ،الجزائر2009،
 .5عمار بوضياف ،شرح تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر ،دار جسور. ،الجزائر ،الطبعة الثالثة2011،
 .6قدوج حمامة ،عممية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر2004،
 .7ناصر لباد  ،الوجيز في القانون اإلداري ،دار المجدد ،الطبعة الرابعة ،سطيف. 2010،
 .8مرسوم رئاسي رقم ،247-15مؤرخ في 02ذي الحجة عام  ،1436الموافق  16سبتمبر سنة  ،2015يتضمن تنظيم
الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العدد  ،50مؤرخة في  20سبتمبر
2015
 .9مرسوم رئاسي رقم  236-10مؤرخ في  28شوال عام  1431الموافق  7أكتوبر سنة  ،2010يتضمن تنظيم الصفقات
العمومية  ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العدد  ،58مؤرخة في  7أكتوبر سنة .2010
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:الملخص
حتاول ىذه الدراسة الرتكيز على مستقبل اإلقليم املتوسطي وحتديدا غرب املتوسط كمنطقة إقليمية فرعية تضم مخس دول من مشال
 وهتدف الدراسة إىل التأكيد.) ومالطا، وإيطاليا،  فرنسا، إسبانيا،أفريقيا ىي (املغرب واجلزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) ودول القوس الالتيين (الربتغال
 حيث تتجو منطقة املتوسط لتصبح حمل نفوذ متعدد األقطاب.على جوانب التهديدات األمنية اجلديدة مبا يف ذلك املرتتبة عن الثورات العربية وآثارىا
 كذلك الفصل التقليدي بني شرق وغرب املتوسط، وإعادة تأكيد لدور تلك التقليدية،)مع تنامي دور بعض الفواعل اجلديدة (دوالتية وغري دوالتية
 وتوفري، وبذلك حتاول الدراسة ان تستكشف ثالثة سيناريوىات املختلفة،أضحى غري واضح جزئيا وجتري إعادة تعريفو نتيجة التحوالت اجلارية
التوصيات ذات الصلة لتوجيو اجلهات الفاعلة يف تعريفها لالسرتاتيجيات اجلديدة جتاه املنطقة وحتديدا تذليل سوء الفهم و بناء الثقة على جانيب املتوسط
.يف ظل عدم إشراك دول اجلنوب يف أي مسار للتشاور حول القضايا األمنية املتناولة
. سيناريو، الشراكة اإلقليمية التفضيلية، الشراكة األورو متوسطية، إقليم املتوسط:الكلمات المفتاحية
ABSTRACT
This paper focuses its attention in the Euro Mediterranean region future, specifically
the western Mediterranean as a sub-regional complex comprising five countries from North
Africa (Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, and Libya) and five from Southern Europe
(Portugal, Spain, France, Italy, and Malta). The aim of this paper is to underline whether or in
which aspects the new threats including the Arab uprising impacts challenge. Moreover, the
region seems set to become more multi-polar with a growing role of some re-emerging actors
(state and non-state actors), and the possible reassertion of traditional ones .Also, the
traditional division between Eastern and Western Mediterranean is partly blurred and partly
redefined by the ongoing transformations in the region. Hence, in order to take into account
new future shocks and dynamics of change, this paper explore three different scenarios,
providing relevant recommendations to guide the key actors in their definition of the new
strategies toward the region, especially overcoming misunderstandings and building
confidence on both sides of the Mediterranean in absence of the involvement of southern
countries in any course of consultation on security issues addressed.
Key words: Mediterranean region, Euro Mediterranean partnership, privileged regional
partnership, Scenario.
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مقدمة:
تكتسي محاولة وضع رؤية مستقبمية لمعالقات في المتوسط أىمية خاصة بالنظر إلى التغيرات
العميقة والجوىرية التي يشيدىا اإلقميـ المتوسطي ،حيث تنفرد منطقة المتوسط بجممة مف الخصوصيات
والمفاعيؿ التي تطبع العالقات بيف دوؿ ضفتي المتوسط وتحكـ دينامياتيا وتطورىػا ،فتتحدد العالقػات
األرو-متوسطية في إطار عالقات التعاوف بيف الشمػاؿ والجنوب والتي تقوـ عمى أسػاس مشاركػة
اقتصادية وخمؽ أطر تعػاوف مؤسسػاتي وأمني بيف الدوؿ المتوسطية وفؽ منطؽ تكاممي وظيفي ،مف خالؿ
مشاريػع تستػوعب مجموعػػة المخرجات الناشئػة وتتكيؼ و طبيعة التحديات والرىانات الجديدة التي أنتجتيػا
التحوالت والمتغي ارت الدولية ،حيث تبرز السياقات والدوافع االقتصادية واالجتماعية والبيئيػة واإلنسانية بدال
مف الدوافػع التقميديػة (األمنيػة والعسكػرية) التي ارتبطت باالتفاقات والمشاريع السابقة (السياسات المتوسطية
التقميدية) ،فمنذ إطالؽ عممية برشمونة في عاـ  ،5==9تعرضت سياسة االتحاد األوروبية المتوسطية
لالنتقادات بسبب عجزىا عف الربط بيف المساعدات المالية واإلصالح الديمقراطي ،وألنيا أعطت األولوية
لمخاوؼ أوروبية مثؿ اليجرة ،واألمف ،والتعاوف في مجاؿ مكافحة اإلرىاب .وفي الوقت نفسو ،ىمشت
سياسة االتحاد األوروبي أولويات جنوبية واضحة ،مثؿ فتح األسواؽ الزراعية وأسواؽ المنسوجات
األوروبية .وكانت النتيجة تخمؼ الرؤية الرسمية لمسياسة األوروبية المتوسطية كثي اًر عف تحقيؽ أىدافيا
األصمية.
وبذلؾ ارتبطت إعادة ىندسة العالقات التعاونيػة في المتوسط بإعػادة تػأسيس المنظومػة المتوسطيػة
وفؽ إف ارزات مرحمة مػا بعد الحداثة (العولمة) وضرورات استخالص السيرورة التاريخية لنمػاذج التعاوف
والشراكػة السابقػة ،بتعزيز أبعاد نجاحيا وتجاوز أوجو قصورىا وبالتالي البحث عف صيغ عممية أكثر مف
اجؿ تحقيؽ منطقة السالـ واالزدىار الدائـ.

1

وقد ىدؼ االتحاد مف أجؿ المتوسط إلى تحقيؽ نفس األىداؼ التي سطرتيا عممية برشمونة في
المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية غير أنو اقترح آليات جديدة لتجاوز أوجو القصػور التي ارتبطت
بمسػار برشمونة وسياسة الجػوار األوروبي بعػده ،تبدأ مف التوزيع المتوازف والمتسػاوي لممسؤوليات والمياـ
والرئاسة المشتركػة بيف دوؿ شمػاؿ المتوسػط وجنوبو وأمانة عامة تكوف عضويتيا متساوية بيف ممثمي

1

يصطفى بخىش ،حىض انبحز األبٍط انًخىسػ بؼذ َهاٌت انحزب انباردة > دراست فً انزهاَاث واألهذاف ،غ ،5انماهزة  :دار انفجز نهُشز وانخىسٌغ ، 600: ،
ص =;.
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الدوؿ األعضاء في االتحاد 1،حيث تـ االتفاؽ عمى غاية نيائية تمثمت في بناء مستقبؿ سالـ وديمقراطية
ورخاء وتفاىـ إنساني واجتماعي وثقافي في منطقة المتوسط و تبني مقاربة شاممة لمفيػوـ األمف حيث
يركز عمى التنمية المشتركػة بيف أعضػاءه مما يقمؿ التناقضات والتباينات الحاصمة في المتػوسط ،كمػا
يقػوـ عمى أساس تقػاسـ التكنولوجيا ،والمعرفة والخبرات بيف البمداف وىي أقطاب تنافسية تدفع نحو إنشاء
مؤسسات ومخابر مشتركة في مجاالت حيوية كالطاقة والتنمية والنقؿ والماء والتنمية المستديمة 2.وهذا ما
يؤكد أكثر التفسير اإلقميمي المتعدد لمسياسات المتوسطية.

3

إشكالية الدراسة :في ىذا السياؽ يمكف حصر إشكالية الدراسة في ما يمي:
ما مستقبل العالقات األور-متوسطية وسياسات التعاون اإلقميمي في المتوسط كفضاء جيو-سياسي
متغير ما بعد االتحاد من اجل المتوسط؟
فرضيات الدراسة:
لإلجابة عمى اإلشكالية تستدعي وضع جممة مف الفرضيات والتي يمكف إخضاعيا لالختبار في معالجة ىذه
اإلشكالية وىي كالتالي :
 يرتبط تطور أشكاؿ التعاوف بيف االتحاد األوروبي ودوؿ المتوسط بطبيعة الرىانات الجيوسياسيةواالستراتيجية في المنطقة.
 تحكـ المسالة األمنية في المتوسط إدراكات ومقاربات جيو-أمنية لدى الطرؼ األوروبي. بناء نظاـ تكامؿ إقميمي في المتوسط يستدعي صيغ تعاوف إقميمية فرعية.أهمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف اعتبارات عديدة حيث تأخذ أىميتيا مف المكانة اليامة واالستراتيجية لمنطقة
المتوسط بصفة عامة ومنطقة غرب المتوسط بشكؿ خاص ،حيث عمؿ االتحاد األوروبي عمى تطوير
سياسات التعاوف بيف ضفتي المتوسط والتي شيدت نموا تصاعديا تحت مسميات مختمفة مف الشراكة
األورو -متوسطية إلى سياسة الجوار األوروبية وصوال إلى االتحاد مف اجؿ المتوسط بيدؼ إنشاء منطقة
لمسالـ واالزدىار واألمف.

1

هاني الشميطلي " ،أوربا والمتوسط :تاريخ العالقات و مشروع االتحاد من أجل المتوسط " ،انسٍاست انذونٍت ،انؼذد ،5:7جىٌهٍت  ،600:ص ص . 5:5-5:0
Katia Adamo and Paolo Garonna, Euro Mediterranean Integration and Cooperation: Prospects and Challenges, 2009, pp 7982. in : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/nutshell/2009/9_EuroMediterranean.pdf
 3سهًٍاٌ ػبذ هلل انحزبً "،يفهىو األيٍ و يًسخىٌاحه و صٍغخه و حهذٌذاحه"  ،انًجهت انؼزبٍت نهؼهىو انسٍاسٍت ،بٍزوث > يزكش دراساث انىحذة انؼزبٍت  ،انؼذد =، 5
= ،600ص . 65
2
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أهداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى فحص مآالت التعاوف األور-متوسطي ما بعد االتحاد مف أجؿ المتوسط وفؽ
مجموعة مف السيناريوىات التنبؤية الستشراؼ مسار العالقات األورو-متوسطية وسياسات التعاوف حيث
ترتبط قراءة مستقبؿ العالقػات األورو-متوسطية بجممة مف المعطيات والحركيات ،فالسيناريو المستقبمي
مشروط بمجموعة مف المتغيرات تتحكـ في مساره ،وعادة تثار عند بمورة أي مشيد مستقبمي عدة محاذير
تتعمؽ بتدخػؿ األىواء وانحيازات الباحث وعدـ االتساؽ الداخمي فػي بناء المشيد مف حيث توصيؼ
شروطو ومكوناتو وتداعياتو ،ذلؾ أف شروط ومعايير سالمة أي مشيد مستقبمي ىو أف تكوف األوصاؼ
والتداعيات السياسية واالقتصادية واالجتماعيػة متسقة مع بعضيا البعض وبناء عمى ذلؾ ،تـ اعتماد ثالثة
سيناريوىات تستند إلى الوضع الراىف لمعالقات األورو-متوسطية والقوى الفاعمػة والمؤثرة فييا وفؽ
التصور النظري لمسار كؿ سيناريو عمى حدى وتقديـ أىـ التطورات والتجميات المستقبمية لمستقبؿ
العالقات في منطقة المتوسط وتحديد أبرز خطوط االسترشاد في تطور العالقات المتوسطية بيف االتحاد
األوروبي ودوؿ المتوسط.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة بشكؿ أساسي عمى استخداـ منيج تحميؿ النظـ ) (Systems analysisوالذي ال يمكف
بأي شكؿ مف األشكاؿ االستغناء عنو في أية دراسة في حقؿ العالقات الدولية ،وذلؾ انطالقا مف حاجتنا
لتحميؿ النظاـ الدولي والنظـ الفرعية حيث تعرؼ النظـ اإلقميمية ظاىرة التكتؿ واالندماج .وبالتالي فإف
تحميؿ النظـ اإلقميمية تحكمو متغيرات متعمقة بالبيئة الداخمية لكؿ وحدة مف الوحدات المشكمة لمنظاـ ،و كذا
متغيرات أخرى متعمقة بمعطيات البيئة اإلقميمية ،ومتغيرات البيئة الدولية التي يتفاعؿ ضمنيا النظاـ
اإلقميمي ،فتحميؿ النظـ اإلقميمية يتطمب تحميؿ التفاعؿ بيف مختمؼ المتغيرات الداخمية واإلقميمية والدولية،
وىي العالقة التي يمكف الكشؼ عنيا بتوظيؼ منيج تحميؿ النظـ.

أوال :سيناريـو الشراكـة اإلقميميـة التفضيميـة
يعبر ىذا السيناريو عف نظرة تفاؤلية حوؿ مستقبؿ الشراكة األورو-متوسطية ،عف طريؽ توقع حدوث
تطورات إيجابية ،بحيث يقوـ السيناريو عمى فكرة التنمية المشتركة ،القائمة عمى تضامف وتداخؿ المصالح
ما بيف االتحاد األوروبي و دوؿ الحوض الغربي لجنوب المتوسط .
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و ينطمػؽ ىذا السيناريو مف فرضيػة نجاح تجربة الشراكة اإلقميمية التفضيمية " Partenariat
 "Régional Privilégiéوالتي تـ اقتراحيا في إطار ''عممية برشمونة :االتحاد مف أجؿ المتوسط'' والتي
تقترب مف صيغة التعاوف المدعـ ،و تقتصر عمى عدد محدود مف الدوؿ (< دوؿ مف االتحاد األوروبي
ودوؿ المغرب العربي)* ثـ التوسع نحو دوؿ أخرى فيما بعد  ،لتشكؿ بمداف المغرب العربي بالتالي القاطرة
مع بمداف االتحاد األوروبي لتطوير ''الفضػػاء المتوسطي المشترؾ'' ويتحوؿ إلى ''تجمع حوؿ مشاريع'' تولد
أشكاال جديدة مف التضامف.

1

في ظؿ ىذا السيناريو تقوـ فكرة التضامف عمى القرب الجغرافي وتشابؾ المصالح في إطار
دينامية اإلقميمية الجديدة واالعتماد المتبادؿ في محاولة لتخفيؼ حدة التبايف االقتصادي القائـ بيف ضفتي
المتوسط بالتركيز عمى الترابط اإلقميمي المؤسساتي عبر توطيف التكنولوجيا المتقدمة واعادة تأىيؿ
اقتصاديات دوؿ جنوب المتوسط وبالتالي التخفيؼ مف التدفؽ الديمغرافي عمى دوؿ شماؿ المتوسط
واحتواء جميع أشكاؿ مصادر التيديد البنيوية و وفؽ ىذا المنطؽ الوظيفي تتشكؿ آليات تفكيؾ وحؿ
النزاعات المزمنة في المنطقة (الصراع العربي اإلسرائيمي) و(النزاع في الصحراء الغربية)( ،النزاع في
بحر ا يجو بيف تركيا و اليوناف) نتيجة إلدراؾ الطرؼ األوروبي بضرورة القياـ بػدور إيجابي أكبػر وتوسيع
مساحة الدور األوروبي في التأثير و دفع عممية السػالـ وتسويتيا نيائيا باعتبار ىذه النزاعات أكبر ميدد
لعممية البناء المؤسساتي التكاممي في منطقة المتوسط 2.ورغـ اعتبارات تقارب الخطابات األمنية األورو-
متوسطية في مجاؿ مكافحة اإلرىاب واليجرة غير الشرعية كحالتيف حققتا تقدما عمى مستوى التعاوف
العممي. 3.
وانطالقا مف تشعب المواقؼ السياسية واختالؼ األوضاع الدولية االقتصادية المقرونة بالعولمة و
بتبايف درجات االندماج في العالقات االقتصادية بالنسبة لكؿ بمد ،حيث ال تساعد ىذه المعطيات في األمد
القصير عمى قياـ صيرورة تبادلية مشتركػة نتيجة لمناخ الثقػة حيث تسيـ شبكات النقؿ واالتصاؿ بمختمؼ

* انذول انًؼٍُت هً > إسباٍَا  ،فزَسا  ،إٌطانٍا  ،انٍىَاٌ  ،لبزص  ،يانطا  ،سهىفٍٍُا  ،انبزحغال و بهذاٌ انًغزب انؼزبً انخًس و يصز .
 5بشارة خعز  ،أوروبا يٍ أجم انًخىسػ > يٍ يؤحًز بزشهىَت إنى لًت بارٌس ( ، )600<-5==9حزجًت > سهًٍاٌ انزٌاشً ،غ ،5بٍزوث > يزكش دراساث انىحذة
انؼزبٍت ، 6050 ،ص . 6<6
2
Jean-Claude Tourret et Vincent Wallaert, Mediterranée 2030 : 4 Scénarios Pour Les Territoires Méditerranéens, France:
Institut de la Méditerranée, 2009, pp. 23-24.
3
Bichara Khader, "L'Union méditerranéenne: une union de projets ou un projet d'Union", in http://www.confluencesmediterranee.com/v2/spip.php?article1704
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أنماطيا وفروعيا في دفع حركية التعاوف المتعدد األطراؼ بيف البمداف المتوسطية بواسطة الخطوط البرية
والبحرية والجوية المتكاممة.

1

وبالنسبة لدوؿ الجنوب )دوؿ المغرب العربي  +مصػر( مف المتصور أف تنعكس حركية التكامؿ
االقتصادي آليا عمى طبيعة أنظمتيا السياسية مما يدفع نحو إعادة ىندسة ىذه األنظمة وفؽ منطؽ
ديمقراطي مشاركاتي يقوـ عمى حقوؽ اإلنساف و آليتيا المشاركة السياسية والتعددية الحزبية منتجة
لمتداوؿ عف طريؽ انتخابات حرة و نزيية و منتظمة ، 2وتكويف مجتمع مدني فعاؿ قادر عمى لعب دور
الوسيط المدني والسياسي بيف المواطنيف و الحكاـ في المجاالت الوظيفية الخاصة لكؿ جمعية أو مؤسسة
مدنية.

3

فاوربا ممزمة بانفتاح إنساني نحو جنوب المتوسط وخاصة قسمو الغربي ،الذي تحكمو عديد المميزات
والخصائص في ىذا الشأف ،مف جية لمساعدة دوؿ المغرب العربي في إدارة احتياجات الساكنة المتزايدة عبر
فتح قنوات االتصاؿ وفرص التعاوف ،ومف جية ثانية االستجابة الحتياجات االتحاد األوربي مف حيث اليد
العاممة ،فحسب دراسة لييئة األمـ المتحدة ،فاف االتحاد األوربي في حاجة إلى مميوف مياجر سنويا ،لمحفاظ
عمى مستوى نمو السكاف الحالي لمواجية شيخوخة مجتمعاتو وتمويؿ صناديؽ التقاعد ،وبالتالي فالرىاف ىو
إيجاد صيغة وشكؿ مالئـ إلحداث نوع مف التكامؿ في االحتياجات اإلنسانية ،وذلؾ بضبط حركة األشخاص
وبناء نظاـ اعتماد متبادؿ اقتصادي ،اجتماعي وثقافي ،يسمح بالمضي بيذه المعادلة نحو إقامة قاعدة قيـ
مشتركة تحترـ االختالؼ الثقافي لبناء "مواطنة متوسطية".

4

ثانيا  :سـينـاريو تعطل مسارات التعاون األورو-متوسطي
يستند بناء سيناريو الفشؿ (المتشائـ) عمى فكرة محددة وىي تعظيـ جوانب الخطر والمتغيرات السمبية في
الظاىرة موضوع البحث وىنا نعني ،تفكؾ آليات التعاوف األورو-متوسطي وتعطؿ مساراتو ،وبالتالي يقوـ
ىذا السيناريو السمبي عمى جممة مف االفتراضات و التصورات التي تخالؼ السيناريو التفاؤلي (الشراكة
اإلقميمية التفضيمية) وذلؾ انطالقا مف ثالثة مشاىد رئيسية محتممة ىي كاالتي:

1

Beckouche p. & Guigou j-l, ‘Méditerranée: d'un Euro Med en panne a une région industrielle Nord-Sud’’, horizons
stratégiques, No.3, 2007, dans : http://www.strategie.gouv.fr/revue/article.php3?id_article=256.
2
Luis Martinez, L'Algérie, l'Union du Maghreb Arabe et l'intégration régionale, EuroMeSCo, Octobre 2006 , p 15.
3
Denis Bauchard, "L’Union pour la Méditerranée: un défi européen," politique étrangère, Paris :IRIS,1, 2008, pp. 60-61.
4
Bichera Khader, ""de l’union méditerranéenne de Nicolas Sarkozy au processus de Barcelone: union pour la méditerranée,
l’union pour la méditerranée, pourquoi, comment ?", Paris: Fondation pour l’innovation politique, 2008, pp.75-76.
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 -5المشيد األوؿ :اضطرابات داخؿ البناء المؤسساتي األوروبي وانقساـ تصوراتو إزاء منطقة المتوسط.
 -6المشيد الثاني :احتواء أمريكي لمقطب األوروبي مف خالؿ االستراتيجية األمريكية لمييمنة في المنطقة
 -7المشيد الثالث :انييار األنظمة السياسية في دوؿ جنوب المتوسط وتفشي الالستقرار السياسي واألمني
و تنامي الحركات األصولية.
 -1المشهد األول :اضطرابات داخل البناء المؤسساتي األوروبي وانقسام تصوراته إزاء منطقة المتوسط
تنطمؽ فرضية ىذا المشيػد مف واقعة التحوالت العميقة التي شيدتيا أوروبا والتوسع األفقي لالتحاد
األوروبي (سياسة الجوار األوربي) ، 1وكذا الخالفات التقميدية بيف فرنسا وألمانيا ،منذ القمة الفرانكو-
ألمانية نوفمبر  5==8وصوال إلى النقاشات حوؿ فكرة االتحاد مف أجؿ المتوسط والتي ظيرت بشكؿ
جمي في تغيير اسـ المشروع بضغوط ألمانية مف تسمية االتحاد المتوسطي إلى )االتحاد مف أجؿ
المتوسط ) فألمانيا ( الدولة غير المتوسطية ) تولي اىتماما أكبر نحو شرؽ أوروبا مقارنة بالمتوسط،
ألسبػاب جيوسياسية وتاريخية مختمفة ممػا يقوي ويدعـ مكانة ألمانيا  .غير أف فرنسا تطالب االتحاد
بإعطاء اىتماـ مساو لمطرؼ الجنوبي لمبحر المتوسط المقابؿ ألوروبا ،لموازنة النفوذ األلماني داخؿ
االتحاد 2.وينبع االىتماـ الفرنسي بدوؿ المغرب العربي مف العالقات التاريخية مع تمؾ الدوؿ .
لذلؾ تميؿ فرنسا إلى صيغ محدودة جغرافيا لمتعاوف المتوسطي ( )9+9بينما بالمقابؿ ترى الدوؿ
المتوسطية األوروبية األخرى (إسبانيا وايطاليا) بأف التعاوف يجب أف يشمؿ دوؿ حوض البحر
المتوسط بأكممو ألف قضايا المتوسطية –شرقا و غربا -ىي قضايا شاممة تتطمب تقييما شامال ال يتقيد
بنظرة إقميمية ضيقة ،وفي غضوف ذلؾ مف المحتمؿ أف يؤدي التناقض في أولوية الترتيبات األوروبية
بشأف التوجيات الخارجية وتكميؿ البناء المؤسساتي األوروبي إلى تفكؾ االتحاد األوروبي ،بالموازاة
مع جممة مف المؤشرات االرباكية ،أىميا األزمة االقتصادية العالمية وتفاقـ األزمات االقتصادية داخؿ
بعض االتحاد( 3أزمة الديوف السيادية في اليوناف ،إيرلندا ،البرتغاؿ ومخاوؼ مف أثر الدومينو في كؿ
مف إسبانيا وفرنسا) مما يرجح خروج ألمانيا مف االتحاد األوروبي والتي تمثؿ القاطرة المالية
واالقتصادية لدوؿ االتحاد بحكـ قوتيا االقتصادية [( )%6:مف الناتج اإلجمالي لالتحاد األوروبي،
1

يحًذ يطاوع " ،أوربا و انًخىسػ يٍ بزشهىَت إنى سٍاست انجىار" ،انسٍاست انذونٍت ،انؼذد  ، 5:7جىٌهٍت  ، 600:ص <.7
2
سبٍغٍُف بزٌجُسكً ،رلؼت انشطزَج انؼظًى > انخفىق األيزٌكً و ظزوراحه انجٍىسخزاحٍجٍت انًهحت  ،حز> سهٍى أبزاهاو ،غ ،7ديشك > يُشىراث ػالء انذٌٍ،
; ،600ص ص . <9-<8
3
Guillaume Alméras & Cécile Jolly, Méditerranée 2030 Panorama et enjeux stratégiques humains et économiques, France :
IPEMED, 2009, pp. 229-231
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( )%78مف اإلنتاج الصناعي )%70( ،مف إجمالي صادرات االتحاد األوروبي )%6;( ،مف ميزانية
االتحاد األوروبي] فاليزات االقتصادية العنيفة ستدفع ألمانيا لمخروج مف االتحاد األوروبي حتى ال
تتحمؿ تكاليؼ المديونية االقتصادية في ىذه الدوؿ وما سينجـ عنيا مف الستقرار سياسي و ردت
فعؿ عنيفة .
 -6احتواء أمـريكي لمقطب األوروبي من خالل االستـراتيجية األمريكية لمهيمنة في المنطقـة  :تيدؼ
االستراتيجية األمريكية الموجيػػة إلى أوروبا و منطقة أوراسيػػا إلى :
 ضماف االستقرار في أوروبا تفاديا لخسائر أمريكية محتممة في حاؿ التدخؿ العسكري . ضماف استقرار االقتصادات األوروبية ،حتى تتوفر إمكانات االستثمارات األمريكية .و تمثؿ منظمة حمؼ شماؿ األطمسي األداة المثمى لتحقيؽ ىذه الغايات ،فيي ال ترتبط مف وجية نظر
أمريكية بحمؼ وارسو المنحؿ ،بؿ ىي خصوصية ألمف أوربا ،ففكرة توسيع حمؼ شماؿ األطمسي ليشمؿ
دوال مف شرؽ ووسط أوربا ،نجاح الستراتيجية تحجيـ الدور األوروبي مقابؿ توسع الييمنة األمريكية و
امتداد استراتيجيتيا الشاممة بأبعادىا الثالثة  ،األمنية و االقتصادية والثقافية أي الحيمولة دوف ىيمنة قوة
أو قوى مناىضة لمواليات المتحدة األمريكية عمى القارة األوروبية ،إضافة إلى فكرة األطمنطية الجديدة
حيث تسعى الواليات المتحدة إلى احتواء القطب األوروبي مف خػالؿ تعميؽ عالقاتيا مع ألمانيا والتي
تكتفي باالنصياع المباشػػر لمواليات المتحدة ،عكس فرنسا وبريطانيا المتاف تصراف عمى استخداـ مفاىيميما
كمما دخمتا في شكؿ مف أشكاؿ التعاوف الدولي.

1

استطاعت الواليات المتحدة احتواء النزعػة االستقاللية األوروبيػة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية
واألمنية المشتركة مف خالؿ إدراج منظمة اتحاد أوروبا الغربية تحت اليياكؿ العسكرية المدمجة ودفع
االتحاد األوروبي إلمضاء وثيقة ''األطمنطية الجديدة''  ،لمتحكـ في المصير السياسي األوروبي و التصدي
لمنطقة األورو-الند  2،مف خالؿ اتحاد أطمنطي يتشكؿ مف دوؿ االتحاد األوروبي ودوؿ تجمع شماؿ
أمريكا لمتجارة الحرة ) (NAFTAمما تقدـ يظير أف الواليات المتحدة تعمؿ عمى ربط كؿ التوجيات
األوروبية وتطويقيا في المنطقة مف خالؿ استراتيجيتيا ،وبالتالي كبح كؿ دور مستقؿ ألوروبا وانكفاءه

 1يحًذ حسىٌ" ،اسخزاحٍجٍت حهف انُاحى انشزق أوسطٍت بؼذ إَخهاء انحزب انباردة" ،يجهت جايؼت ديشك نهؼهىو االلخصادٌت وانماَىٍَت  ،انًجهذ  ، 24انؼذد600< ،5
 ،ص . 492
2
Pierre Hassner, " Europe/États-Unis : la tentation du divorce", Politique internationale, No.100, Eté 2003, p. 171.
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خاصة في منطقة المتوسط وفي ىذه الحالة تعوض المشاريع األوروبية لمتعاوف في المتوسط بمشاريع
أمريكية لمتكامؿ.

1

ويشكؿ المتوسط وفقا لممدركات األمريكية االستراتيجية إحدى الحمقات الرئيسية في المنظور الجيوبوليتيكي
األمريكي الممتد مف يوغوسالفيا سابقا شماال إلى الكونغو الديمقراطية ،ليبيريا و رواندا جنوبا ،فالمتوسط هى
بمثابة محور تالقي وانطالؽ االستراتيجية األمريكية في كؿ مف جنوب أوروبا ،الشرؽ األوسط ،الخميج
والمغرب العربي وصوال إلى إفريقيا جنوب الصحراء ،التي أصبحت تحظى باىتماـ بالغ في االستراتيجية
االمريكية الراىنة في ظؿ التوجيات األمريكية الجديدة فيما يعرؼ بػ "االستراتيجية الدولية لمكافحة
اإلرىاب".

2

و مع بداية فترة ما بعد الحرب الباردة ،بقي السموؾ األمريكي في حوض البحر األبيض المتوسط يتحرؾ
بنفس الخمفيات تقريبا وذلؾ وفقا لثالثة أهذاؼ رئيسية وهً :
أ -احتواء مخمفات االستراتيجية الناجمة عف الحرب الباردة وانييار االتحاد السوفياتي ،بما في ذلؾ التصدي
لمحاوالت التممص األوروبي االستراتيجي في المنطقة.
ب -مراقبة المجاؿ البحري لحوض المتوسط كمعبر استراتيجي هاـ وحيوي بالنسبة لألمريكييف واألوروبييف
عمى حد سواء لنقؿ البضائع والنفط ،وضماف إمداداتو مف الخميج وشماؿ إفريقيا،

3

واعتبار الممر البحري

المتوسطي معب ار رئيسيا وحيويا لنقؿ وتحرؾ القوات األمريكية عبر بؤر التوتر ومصادر التيديد – حسب
منظور حمية المصالح األمريكية .
جػ  -حماية أمف إسرائيؿ التي يمتد مجاليا االستراتيجي الدفاعي واليجومي مف الخميج شرقا إلى غرب
المتوسط غربا.

4

 – 3انهيار األنظمة السياسية في دول جنوب المتوسط وعدم االستقرار السياسي وتنامي الحركات
األصولية :ويػركز ىذا المشيد عمى حػالة فشػؿ وانييػار األنظمة في دوؿ جنوب البحر المتوسط و حدوث
حاالت مف عدـ االستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي كتبعات الحقة ما يجعؿ منطقة شماؿ
المتوسط ( دوؿ القوس الالتيني تحديدا ) عرضة لالنعكاسات السمبية المترتبة عف حالة الالاستقرار التي
 1سؼٍذ انالوَذي  ،أوروبا وأيزٌكا وإشكانٍت انهًٍُت ،انسٍاست انذونٍت  ،انؼذد  ،585جىٌهٍت  ،2000ص . 5<9-5<7
Ian O. Lesser, The US, The Mediterranean And Transatlantic Strategies , at :
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_in/
Zonas_in/ARI141-2009#.U9EL6KPXfAM
3
Ibid.,
4
U.s. strategy toward Sub-saharan africa, June 2012, pp 2-4, at:
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/africa_strategy_2.pdf
2
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تعيشيا المنطقة ،وكذا مشكمة تنامي األصولية اإلسالمية في دوؿ رئيسية جنوب المتوسط  ،وىي تعد أكثر
المشكالت إلحاحا ،فيي تمثؿ ىاجسا مقمقا بشدة لدوؿ شماؿ المتوسط ،خاصة في حاؿ وصوؿ ىذه
الحركات األصولية ذات التوجيات الشمولية لمسمطة  .1فاحتماؿ بروز قوة معادية لمنموذج الغربي في
جنوب المتوسط ،والذي قد يشكمو احتماؿ صعود ''تيار إسالمي راديكالي'' لمسمطة ضمف ىذا المنظار
االستراتيجي ،قد يكوف لو أثر عمى زعزعة االستقرار في كامؿ المنطقة الجنوبية لممتوسط ،وييدد استقرار دوؿ
الشماؿ بحكـ ''الجسور البشرية'' التي يقيميا عامؿ اليجرة وتواجد الجالية المغاربية في أوروبا و بمداف القوس
الالتيني تحديدا و كذا خطر انتشار أسمحة الدمار الشامؿ إلى جنوب حوض المتوسط والذي يتصاعد في
ظؿ الحداثة التكنولوجية االستراتيجية التي تجعؿ مف التقارب الجغرافي عامال ميددا ألمف دوؿ أوروبا
الجنوبية في حاؿ بروز عالقات صراعية بيف الضفتيف الشمالية والجنوبية لمبحر المتوسط و كذا في حاؿ
بروز توتر إقميمي (جنوب -جنوب) بيف دوؿ المنطقة في جنوب المتوسط وما قد ينجر عنو مف تدفؽ
ديمغرافي كبير نحو الشماؿ ومف ثـ تيديد االستقرار االجتماعي واالقتصادي لدوؿ أوروبا الجنوبية.

2

كما أف فقداف الثقة في الديمقراطية وارتباطيا بعجز النظـ السياسية في تحسيف الظروؼ المعيشية
لمواطنييا يدفعيا إلى ''الفخ الديمقراطي'' بتعبير ىينتغتوف ،تندفع بموجبو ىذه األنظمة بشكؿ سريع نحو
فتح المجاؿ السياسي لمقوى المعارضة تحت ضغط الواقع االقتصادي واالجتماعي المتردي وىو ما يفاقـ
أزماتيا.

3

بالمقابؿ ،فالوضع األمني في المنطقة يتطور بوتيرة متسارعة .ويتجمى ذلؾ بشكؿ خاص في األوضاع
المتحولة باستمرار لمجيات الفاعمة اإلرىابية في المنطقة والتي يبدو أف ىوياتيا وانتماءاتيا ووالءاتيا وطرؽ
عمميا ومواقعيا تتغير بانتظاـ .ويبدو عمى األرجح أف مسارات المجموعات اإلرىابية المختمفة ستظؿ
خاضعة لتغير شبو مستمر .وبالنظر إلى االضطرابات القائمة في أجزاء متعددة مف المنطقة – إلى أف
يحدث تحسف في البيئة األمنية في المنطقة برمتيا -يرجح أف تستمر الكيانات اإلرىابية لتتمتع بمجاؿ
كبير لممناورة.

1

Jean-Claude Tourret et Vincent Wallaert, Op.cit., pp. 125-126.
=Guillaume Alméras & Cécile Jolly, Op.cit., pp. 9<-9
3
Daniel Brumberg, "Democratization in the Arab World? The Trap of Liberalized Autocracy” Journal of democracy,
Vol.13, N. 4, October 2002, pp. 58-59.
2
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ثـالثا  :سينـاريو استمرار الوضع القـائم
يفترض ىذا السيناريو استمرار الوضع القائـ  status-quoوبقاء األوضاع عمى حاليا دوف تغيير وذلؾ
بافتراض استمرار السياسات األوروبية إزاء الجنوب المتوسطي المرىونة بجممة المتغيرات المحمية
واإلقميمية والعالمية ،ومع ذلؾ ال ينفي ىذا السيناريو إمكانية حدوث تطورات معينة قابمة إلعادة التقييـ،
فالعالقات األورمتوسطية عالقات ديناميكية ،و مركبة األبعاد ،ومف ثـ فإف أي جيد بحثي لتأطيرىا وضبط
مضامينيا أمر صعب لمغاية .في ظؿ ىذا السيناريو ال يمكف تصور تراجع لمدور األوروبي و توجيػاتو في
اإلقميـ المتوسطي ،فيو بتقدير األوروبييف فضاء جيو ستراتيجي ىاـ ،فاألىمية االقتصادية واألبعاد
االستراتيجية لمنطقة المتوسط تفرض تعزيز ىذا التوجػو خاصة في ظؿ الرىانات الكبرى (سياسية،
اقتصادية ،أمنية ،استراتيجية وحتى ثقافية) والتي تتصاعد نتيجة متغيرات معينة و تتقاطع لتشكؿ صورة
معقدة بتفاصيؿ جديدة تدفع نحو تبني مقاربات جديدة لتفكيؾ المشيد المتوسطي و استيعابو. 1
فالتحوالت السياسية التي عرفتيا كؿ مف تونس و مصػر و ليبيا * تفرض جممة مف التحديات عمى
مجموعة مف المستويات :
 تحدي ذو طابع مؤسساتي :تحويؿ االتحاد مف أجؿ المتوسط إلى بعد جديد لسياستو مع الجوار ىذا مايتجاوب مع الرغبات عمى كال الضفتيف ػ وتخصيص غالبية إمكاناتو لمتعاوف مع شركاء في الجنوب. 2
 تحدي ذو طابع ديمقراطي :حيث يؤكد أالف جوبيو  Alain Juppéعمى أنو "يجب إعادة تأسيساالتحاد مف أجؿ المتوسط وفؽ مبادئ الحكـ الديمقراطي وحقوؽ اإلنساف" 3 ،وقد شدد جوبيو عمى ىذه
الخطوة التي يعتزـ عمى القياـ بيا قائال "سيكوف عمينا إعادة تأسيس االتحاد مف اجؿ المتوسط فما يحصؿ
اليوـ في الضفة الجنوبية لممتوسط قد غير الكثير مف المعطيات لذا عمينا التفكير بيذا (إعادة بناء
االتحاد)"

وبالتالي فالرىاف الديمقراطي في المتوسط ضمف ىذا التصور الجديد يحتؿ األولوية في

التوجيات األوروبية المتوسطية ،فوفؽ ىذا السينػاريو فإف النمط العالقة بيف دوؿ االتحاد األوروبي ودوؿ
الجنوب المتوسط سيرتبط بنوايا االتحاد األوروبي و مدى رغبتو في إقامة شراكة ترتكز عمى منطؽ تعاوني
1

بشارة خضر ،مرجع سابق ،ص ص .482 -482
* انخذخم انؼسكزي األورو -أغهسً فً نٍبٍا ٌثبج أٌ انًُظىيت انغزبٍت األوروبٍت واأليزٌكٍت ال حسخثًُ إيكاٍَت انهجىء إنى آنٍت انخذخم انؼسكـزي فً حم انًشـاكم
األيٍُـت فً انًخىسـػ  ،وٌبمً احخًــال انخذخم ظذ أي دونـت ػزبٍت واردا نًجزد حؼزض انًصـانح األيٍُت انغزبٍت [ انؼسكزٌت  ،انسٍاسٍت  ،االلخصادٌت ]...نهخطز ..
2

Roberto Aliboni and Yasar Qatarneh, "The future of the EMP in a changing context of transatlantic and regional relations",
EuroMeSCo paper, Lisbon : the EuroMeSCo Secretariat at the IEEI, September 2005, pp. 6-7.
3
Intervention de Monsieur Alain JUPPÉ Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et européennes a l’occasion de
l’investiture de M. Youssouf AMRANI, Nouveau Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée Barcelone - 5 juillet
2011, dans : http://ufmsecretariat.org/wpcontent/uploads/2013/01/allocution-Mr.-AlainJupp%C3%A9_union- pour-lamediterran%C3%A9e-Barcelone_5_juillet.pdf
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وظيفي و تحقيؽ تكامؿ نفعي في مجػاالت التنميػػة المستديمػػة واألمف الطاقوي والبيئة والتعميـ العالي
والدفاع المدني والمواصالت.

1

ىذا االنتقاؿ أصبح تحديا في حد ذاتو ،فػيوية الدولة في جنوب حوض البحر المتوسط أصبحت
أكثر غموضا و عمميات االنتقاؿ الديمقراطي أثبتت عدـ فاعميتيا و ىو ما يفسر حالة القطيعة بيف الدولة
والمجتمع وعدـ االستقرار السياسي واالجتماعي ،حيث أصبحت الدولة عاجزة تمبية المطالب الشعبية في
ظؿ عجز تنموي و ديمقراطي .بالمقابؿ تمثؿ عممية السالـ في الشرؽ األوسط إحدى المجاالت التي
تعكس الصعوبات التي تواجو االتحاد األوروبي في صياغة سياساتو تجاه المتوسط ،فالدور األوروبي
طالما تـ تيميشو لصالح الدور األمريكي العاجز عف إيجاد مخرج سممي لمصراع العربي اإلسرائيمي مف
شأنو أف يساىـ في حؿ مسائؿ عدة ترتبط بتوتر العالقات بيف دوؿ المتوسط ،األمر الذي أثر عمى عالقة
الشراكة منذ البداية ،والتفرغ بعد ذلؾ لقضايا األجندة األمنية األخرى ،مثؿ اليجرة ،و اإلرىاب والجريمة
المنظمة وعجز التنمية ،و بالتالي فإف نجاح أو فشؿ المشاريع المتوسطية و مستقبميا ،وكؿ جيود
التعاوف في منطقة حوض البحر المتوسط تبقى بالدرجة األولى مرىونة بمستقبؿ مسار السالـ في الشرؽ
األوسط .

الخاتمة:
أصبح مستقبؿ العالقات في منطقة المتوسط يطرح المزيد مف التساؤالت ،تحديداً بعد التحوالت التي شيدتيا
المنطقة في دوؿ تعتبر بؤرة نفوذ استراتيجي ألوروبا ،ىذه المتغيرات دفعت دوؿ االتحاد األوروبي لمبدء في
إعادة النظر في بعض استراتيجياتيا ،وأسموب تعاطييا مع حمفائيا اإلقميمييف وبمورة رؤية استشرافية لمستقبؿ
المنطقة التي ستكوف ال محالة أماـ مزيد مف التحوالت والتغيرات التي تغذييا المدخالت السياسية واألمنية
واالقتصادية والثقافية في المنطقة بما يرىف مسارات التعاوف اإلقميمي فييا.
كؿ مف السيناريوىات التي استعرضناىا قابؿ لمتحقؽ وقابؿ لمنقاش اذا ما تييأت الظروؼ المالئمة
لتحقيقيا غير أف السيناريو األقرب مف وجية نظر الباحث ىو السيناريو التفاؤلي ،فالبدء بمجموعة محدودة
مف الدوؿ ثـ التوسع بأخرى فيما بعد عمى غرار كافة أشكاؿ مشاريع التعاوف اإلقميمي الناجحة  ،يمكف أف
يشكؿ قطبا ىاما في تجارب الشراكة عبر المتوسطية بالمقابؿ تكوف دوؿ جنوب المتوسط ممزمة بالتكيؼ
مع التطورات والمعطيات الدولية المعولمة في فضائيا الجيو-سياسي ،المتوسطي ،لحمؿ دوؿ الضفة
Ibid.,
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الشمالية عمى مرافقة اإلصالحات المتعددة التي تقودىا دوؿ الجنوب المتوسطي وتثمينيا ،برفع مستوى
التعاوف واالندماج ،وجعؿ الجميع يسيـ في تحديد مفيوـ القيـ المشتركة  ،كما أف تجارب المبادرات والحوارات
في المتوسط سمحت بجمع دوؿ جنوب المتوسط في مختمؼ ىذه المبادرات ،وبالتالي إمكانية االندماج ،
فضال عف وجود مؤسسات االتحاد المغاربي – واف كانت غير مفعمة  ،-ومف ثمة تجاوز الخالفات
الداخمية والظيور في صورة الشريؾ القوي الذي يقدـ أفضؿ الفرص لمشراكة والتموضع في الفضاء األورو-
متوسطي ،الذي يشيد تنافسا حادا بيف الكثير مف القوى االقتصادية كالصيف والواليات المتحدة وقوى
اقتصادية أخرى صاعدة كالب ارزيؿ واليند وتركيا ،وفي ذلؾ رسالة لالتحاد األوروبي ولدوؿ جنوب غرب أوربا
الشريكة في الحوار التعاوف مع دوؿ جنوب المتوسط تعميقا وتوسيعا ،ألف تعاوناً أرو متوسطيا ممكف
التحقيؽ بتجنيد ومساىمة كؿ المكونات السياسية والمدنية والثقافية في الضفتيف في اطار التعاوف اإلقميمي.
ا ف االتحاد األوروبي المتوسطي ،الذي سيؤدي بدوره إلى اتحاد أوروبي أفريقي ،مف شأنو أف يفتح
الطريؽ أماـ التنمية المشتركة المتوازنة .وكما تدرؾ أوروبا تماـ اإلدراؾ فإف إنشاء منطقة متكاممة عمى
المستوييف االقتصاد واالجتماعي مف شأنو أف يوفر الفرصة األمثؿ لحؿ الصراعات والنزاعات والتغمب
عمى العداوات السياسية والثقافية .ولكف يتعيف عمى كؿ الشركاء أف يعيدوا تنظيـ بيوتيـ مف الداخؿ أوال:
فيتعيف عمى أوروبا أف تعزز تكامميا االقتصادي والسياسي ،كما يتعيف عمى أفريقيا أف تعمؿ عمى تحسيف
اإلدارة والحكـ مف خالؿ مكافحة الفساد وترسيخ حكـ القانوف.
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، من حيث االهتمام بتحديد مؤشراهتا ووسائل قياسها،شهد جمال التنمية البشرية اهتماماً كبريا يف اآلونة األخرية من قبل شىت دول العامل
. واالهتمام بكون اإلنسان هو هدف التنمية املعاصرة،يف حماولة للًتكيز على إعداد وتطوير القدرات البشرية
.وقد تكاوتت السياسات والوسائل اليت انتهجتها خمتلف احلكومات حنو حتقيق هذه التنمية تبعاً لتكاوت الظروف االقتصادية واالجتماعية
وقد كانت القارة اآلسيوية من بني القارات اليت قدمت للعامل مناذج تنموية ناجحة كان من ببينها النموذج الصيين ملصدر للموارد البشرية املؤهلة واملدربة
 ققد حجحت احلكومات الصينية املتعاقبة يف ترسي ودع قكرة أن اإلنسان هو حمور حتقيق التنمية البشرية وهدقها –يف آن.اليت جتتذهبا شىت دول العامل
. وبالتايل تبنت عدد من السياسات لتعزيز هذا احملور،-واحد
 تأيت هذه الورقة البحثية لتحاول حتليل عدد من السياسات اليت تبنتها خمتلف احلكومات الصينية يف خمتلف اجملاالت،ومن هذا املنطلق
 وحماولة االستكادة من هذه التجربة، ورقع مستوى املورد اإلنساين، الضمان االجتماعي وحماربة الكقر) حنو حتقيق التنمية البشرية- الصحة- (التعلي
بالنسبة لبلداننا العربية
 الصحة-  التعلي- التنمية البشرية- الصني:الكممات المفتاحية
Abstract
The field of human development has witnessed a great interest in recent times by the various
countries of the world in terms of identifying indicators and means of measuring them in an attempt to
focus on developing human capabilities and attention to the fact that man is the goal of contemporary
development.
The policies and means pursued by various Governments towards this development varied
according to varying economic and sociasl conditions. The Asian continent was one of the continents
that presented successful development models, like the Chinese model of a source of qualified and
trained human resources attracted by the various countries of the world. Chinese governments have
succeeded in consolidating and supporting the idea of; man is at the center of both human
development and its goal, and has therefore adopted a number of policies to promote this theme.
From this point, this paper attempts to analyze number of policies adopted by various China's
governments in various fields (education, health, social security and poverty) towards promoting and
achieving human development and trying to benefit from this experience for our Arab countries.
Key Words: China- Human Development- Education- Health
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مقدمة
اتسم العقد األخير من القرن المنصرم بتنامي الوعي بقيمة اإلنسان ىدفاً ووسيمة في منظومة
التنمية البشرية ،وأصبح الطريق لالندماج في منظومة االقتصادات المتقدمة رىناً بما يمكن إح ارزه وتحقيقو
في مجال التنمية البشرية 6من زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي ،وتعميم ،وصحة.
ومن منطمق اعتبار أن المورد البشري ىو غاية كل المجتمعات اليادفة إلى المحاق بركب التقدم والتنمية،
فقد أدرك المختصون بأنو من الممكن لمدولة أن تشيد نمواً سريعاً في المجال االقتصادي لكنيا تظل
متخمفة ،مما ساعد في التأكيد عمى أن التنمية االقتصادية وحدىا ال تكف لمنيوض بالتنمية الشاممة ،ومن
ىنا أتت ضرورة إجراء مقاربات متعددة تأخذ في الحسبان األبعاد الثقافية واالجتماعية واإلنسانية التي
تركز عمى التنمية البشرية.
فاالىتمام بالمورد البشري ىو وسيمة وغاية في آن واحد ،وأصبح من األمور التي تعد ركباً أساسياً
في بناء خطة االنطالق االقتصادي ،لما يوجد من عالقة بين تحقيق التنمية االقتصادية واالىتمام
بالعنصر البشري .وعميو ،فقد تعددت الكتابات التي تناولت موضوعات تنمية الموارد البشرية لما تتطمبو
من حجم معين من اإلنفاق الذي يختمف من دولة إلى أخرى .كما بدأت الدول التي تسعى لتحقيق التنمية
االقتصادية إدراك أن تحقيق ىذه التنمية يتطمب –في خط مواز ليا -تحقيق تنمية في مجال الموارد
البشرية.
وقد كانت الصين من بين الدول التي سعت لتحقيق تنمية اقتصادية ونجحت في الوصول إلى
معدالت تنمية بشرية مرتفعة وصمت إلى –طبقاً لتقديرات برنامج األمم المتحدة لمتنمية البشرية8.3.4 -
عام  6802بعد أن كانت  8.455عام  .0555ومن منطمق إدراكيا ألىمية العنصر البشري باعتباره
المحور الرئيسي في عممية التنمية ،فقد أولت لذلك جيوداً كبيرة في إطار برامجيا التنموية ،واستحوذت
تجربتيا عمى اىتمام عالمي ممحوظ نتيجة ما حققتو من معدالت لمنمو منذ بدايات التسعينيات من القرن
العشرين ،األمر الذي جعميا في المرتبة الثانية عمى مستوى العالم في معدالت الناتج المحمي اإلجمالي.
بدأت ىذه النيضة الصينية مع ثورة "ماوتسي تونج" عام  0545الذي قاد مسيرة البالد نحو إعادة
بناء شاممة لمصين ،ثم أعقبو في ىذه المسيرة "دينج زياوبينج" عام  0534من خالل انتياج عدد من
السياسات اليادفة لإلصالح واالنفتاح وتقديم معنى جديد لالشتراكية ذو خصائص صينية ،أحدث زيادة في
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الناتج المحمي اإلجمالي أعقبو زيادة في معدالت الرفاىية لممواطن الصيني وتحسين في دخل الفرد.
باإلضافة إلى ارتفاع معدالت االستثمارات األجنبية وزيادة مساىمة الصين في حجم التجارة العالمية.
وقد دعمت مختمف الحكومات الصينية المتعاقبة فكرة وضع مواطنييا في المقام األول ،ىادفةً إلى تحديث
الصين وتحقيق تحوليا من بمد غني بالموارد البشرية إلى بمد غني بأقوى الموارد البشرية العالمية .وتحقيقاً
ليذا اليدف ،فقد عممت الحكومات الصينية عمى ترسيخ مبدأ احترام العمل ودعم سبل الحصول عمى
المعرفة وتشجيع المواىب و اإلبداع ،كما أنيا تبنت سمسمة من السياسات لتعزيز التوظيف وتطوير
التعميم والعموم والتكنولوجيا والثقافة والصحة العامة والضمان االجتماعي ،والسعي لخمق بيئة وظروف
مواتية لتحقيق التنمية الشاممة لشعبيا.
أضف إلى ذلك ،فإن الحكومات الصينية المتعاقبة عممت عمى تعزيز اإلصالحات المؤسسية في
مجاالت االقتصاد والعموم والتكنولوجيا والتعميم وتعميق إصالح نظام الكوادر ذات الصمة ،وبالتالي فتح
مسار تنمية الموارد البشرية مطابقة لمظروف الوطنية لمصين .وسعياً لتحقيق ذلك ،فقد أعطت الصين
األولوية لمتعميم في استراتيجيتيا اإلنمائية ،وأنشأت نظام تعميمي حديث وطني كامل.
ونتيجة ليذه السياسات التي انتيجتيا الحكومات الصينية ،فقد استطاعت النيوض بدخل الفرد
بالنسبة لسكان المدن من أقل من  088يوان في عام  0545إلى  01.340يوان في عام  ،6884وارتفع
متوسط الدخل الصافي لسكان الريف من  44يوان في عام  0545إلى  4.320يوان في عام .6884
ىذا ،وقد كان ليذه التجربة من خالل سياساتيا ونتائجيا مميزات خاصة بيا ،كان من بينيا 6أنيا
تنمية سممية تمثمت في تحقيق التنمية الذاتية والمساىمة في صيانة السالم العالمي ،كما أنيا تميزت عن
مثيالتيا من التجارب في أنيا برزت كقوة اقتصادية مؤثرة إيجابياً مع جيرانيا والعالم .ومن ىذا المنطمق،
فقد لفتت إلييا ىذه التجربة الكثير من الباحثين لتحميميا والوقوف عمى أىم نتائجيا وتقديميا كنموذج ناجح
لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية يمكن االحتذاء بيا كنموذج لمدراسة والمناقشة ومحاولة التطبيق.
ىذا ،ولما كانت بمداننا العربية -بصورة عامة -ومصر -بصورة خاصة -باإلضافة إلى
المشكالت السياسية التي تواجييا فيي تواجو مشكالت نقص الموارد البشرية المدربة والمؤىمة والقادرة عمى
دفع عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد ،تأتي خبرة التجربة الصينية في تحقيق التنمية
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البشرية كنموذج ناجح يقدم عدد من السياسات التي يمكن االستفادة منيا في مواجية المشكالت
االجتماعية واالقتصادية لبمداننا العربية.
اإلشكالية  :تدور المشكمة البحثية حول تساؤل أساسي يتركز في 6ماىي أىم السياسات التي اتبعتيا
الحكومات الصينية نحو تحقيق التنمية البشرية لدييا؟ وكيف يمكن االستفادة من ىذه السياسات بالنسبة
لمدول العربية؟
تقسيم البحث  :من خالل التساؤل الرئيسي الذي تثيره المشكمة البحثية ،ينقسم البحث إلى عدد من النقاط
التي تتمثل فيما يمي6
 في معنى التنمية البشرية وعالقتيا بالتنمية االقتصادية سياسات التنمية االقتصادية في الصينسياسات النيوض بالتعميمسياسات النيوض بالرعاية الصحية وخفض نسب الفقرسبل االستفادة من الخبرة الصينية عربياًأوال :في معنى التنمية البشرية وعالقتها بالتنمية االقتصادية
يشكل مفيوم التنمية البشرية تطو اًر بار اًز في مفيوم التنمية ،وىو يرتكز عمى مقولة أساسية مفاداىا
أن "البشر ىم الثروة الحقيقية لألمم" وبالتالي فإن المفيوم يرتكز عمى توسيع خيارات البشر وتحقيق
رفاىيتيم بالدرجة األولى.
وقد عرف تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لعام  0558التنمية
البشرية عمى أنيا "عممية توسيع الخيارات المتاحة لمناس والتي تشمل باألساس العيش بحياة طويمة
صحية ،الحصول عمى المعارف والموارد الضرورية لتحقيق مستوى معيشة مالئم" (.)1

Human Development Report, United Nations Development Report (UNDP), New York, 1990.
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وبالتالي ،فإن عممية توسيع الحريات لمجميع تمكن كل إنسان من اتخاذ ما ينشده من خيارات،
وتكمن ىذه الحريات في اثنتين 6حرية الرفاة التي تتحقق بالوظائف واإلمكانات ،وحرية التصرف التي
تتحقق بإعالء الصوت واالستقاللية.
وعميو ،فإن مفيوم التنمية البشرية يقوم عمى عدد من المرتكزات األساسية المتمثمة في 6أوالً
المرتكزات االقتصادية والتي تيتم باستثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الرفاىية االجتماعية وتكوين البنى
التحتية والقضاء عمى البطالة ،ثانياً المرتكزات االجتماعية والثقافية ،المساواة االجتماعية ،الرعاية
الصحية ،التعميم ،الضمان االجتماعي ،وثالثاً المرتكزات السياسية وىي تمك المرتكزات المعنية بالنظام
السياسي ،البناء المؤسسي ،النيج الديمقراطي واحترام حقوق االنسان ،باإلضافة إلى المرتكزات البيئية
وغيرىا.
ىذا ،ويعتبر مفيوم التنمية البشرية من المفاىيم التي ظيرت في عقود الحداثة األخيرة من ضمن
مجموعة مفاىيم سوق العمل المعاصر ،وزاد تردده فيما يتعمق بالتطوير والحاجة لمتعامل مع مشكالت
الري األخر .ومن منطمق ىذه األىمية فقد نشر البرنامج اإلنمائي لألمم
الري و أ
الثقافة التكنولوجية وثقافة أ
المتحدة أول تقرير عن التنمية البشرية عام  ،0558والذي جاء فيو أن " الشعب ىو الثروة الحقيقية ألي
أمة"  ،People are the real wealth of a nationويعتبر اليدف األساسي لعممية التنمية والتطور
ىو إيجاد بيئة مناسبة لألفراد لمعيش بحياة سعيدة طويمة وابداعية ،وقد تم دعم ىذه الرؤية بثروة معموماتية
مأخوذة من تجارب سابقة مع أساليب جديدة في طرق تناوليا لمقياس لمعدالت التنمية.
حيث أولت األمم المتحدة اىتماماً خاصاً بمفيوم التنمية البشرية كان ذلك نابعاً من التطور اليائل
لمتنمية التي حققتيا دول جنوب شرقي آسيا ،والذي دفع بالبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي إلى إعادة
صياغة المؤشرات الحقيقية لمتنمية ،حيث بدأ العالم يدرك أىمية الموارد البشرية وتنميتيا في تحقيق
الرفاىية وأصبح اإلنسان ىو صانع التنمية وىدفيا ،وأوضحت األمم المتحدة في التقرير األول لمتنمية
البشرية عام  ،0558أبعاد ىذه التنمية متمثمة في بناء القدرات البشرية لمتوصل إلى مستوى رفاه إنساني
راقي من خالل التمتع بمزايا الحياة (الطويمة -الصحة -المعرفة -التعميم -الحرية) وتوظيف قدرات
التسيير في كافة النشاطات اإلنسانية االقتصادية والسياسية والمدنية.

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

382

سياسات الصين في تنمية الموارد البشرية والدروس المستفادة عربيا

غزالن محمود عبد العزيز

أما بالنسبة ألساليب القياس الدولي التي وضعتيا األمم المتحدة لمتنمية البشرية ،فيتم من خالل أسموب
أكاديمي عالمي يتكون من مجموعة مؤشرات ) (Indicatorsمثل متوسط العمر ،التحصيل العممي،
الدخل السنوي ،ذلك إلنشاء إحصاء واحد فقط .وىذا األسموب يعتبر بمثابة إطار مرجعي لكل من التنمية
االقتصادية واالجتماعية عمى المستوى العالمي.
ىذا األسموب األكاديمي يبنى عمى ثالث مؤشرات قابمة لمقياس وىي 6العمر المتوقع عند الميالد ،أي
المتوسط االفتراضي لعمر الفرد في الدولة وىو مؤشر يعكس مستوى األوضاع الصحية والتغذية ،معدل
القراءة والتعميم والصحة والثقافة بين البالغين وىو المعبر عن مستوى المعرفة في الدولة ،ومتوسط نصيب
الفرد المالي من الدخل المحمي (.)1
دليل العمر المتوقع +دليل التحصيل العممي +دليل نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي
3
ويأتي التركيز في مفيوم التنمية البشرية وأسموب قياسيا عمى اإلنسان من منطمق أنو يعتبر محور عممية
التنمية االقتصادية والبشرية في إطار دوره كعضو فاعل في المجتمع ،ويكون تحقيق ذلك من خالل6
توفير فرص التشغيل وكسب الدخل ،تنمية القدرات التعميمية ،السالمة الصحية ،توفير سياسة حماية
اجتماعية .ويبرز دور الدولة في أحداث ىذه العممية التنموية بشقييا االقتصادي والبشري من خالل ثالث
مؤشرات أساسية 6زيادة حجم نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي ،اإلنفاق العام عمى الصحة كنسبة
مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي ،اإلنفاق عمى التعميم كنسبة مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي وكنسبة
مئوية من مجموع اإلنفاق الحكومي.
ىذا الدور الذي تمعبو الدولة في عممية التنمية إنما يتطمب وضع خطة يجب أن تكون متعددة األوجو،
تعني بتوسيع إمكانيات األفراد من خالل تأمين الخدمات االجتماعية األساسية وتعميميا عمى الجميع
وتيسير القروض لمسكان وخاصة الفقراء ،وحماية الموارد المشتركة واصالح األراضي حيثما أمكن(.)2
وتعتبر فكرة التنمية البشرية ىي فكرة دائمة التطور وليست مجموعة من المفاىية الثابتة في إطار ما
تمتمكو األمم من طاقات بشرية مؤىمة ومدربة وقادرة عمى التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفعالية.
Human Development Report, United Nations Development Report (UNDP), New York, 1990.
Ibid, 2013, p88.
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ويرجع االىتمام بالتنمية البشرية كأساس لالنطالق االقتصادي من منطمق كون اإلنسان ىو قائد التنمية
االقتصادية ومحورىا ووسيمتيا وغايتيا في آن واحد ،وكل قصور في حياة ىذا اإلنسان سواء تعمق بصحتو
أو معيشتو أو معرفتو يؤثر سمباً –وبصفة مباشرة – عمى التنمية حدوثاً وتطو اًر.
فما ينتج عن التنمية االقتصادية من تطورات من أىميا نمو الدخل ،يمكن أن تساعد عمى تخفيف
الديون وتقميص العجز وتوليد إيرادات عامة إضافية لزيادة االستثمار في السمع والخدمات األساسية
وخاصة في الصحة والتعميم وعمى مستوى الحياة المعيشية .كما يساعد نمو الدخل عمى تمبية الحاجات
األساسية وتحسين مستويات المعيشة واالرتقاء بنوعية الحياة ،عمى الرغم من أن ارتفاع الدخل ال ينتج
بالضرورة تحسناً مماثالً في رفاة اإلنسان.
وعميو ،فالعالقة بين التنمية االقتصادية والتنمية البشرية تعتبر عالقة وثيقة تنبع من واقع أن كالً منيما
يعتمد عمى األخر بشكل ال يقبل الشك .فالفرد في المجتمع ىو األحوج أوالً لمتنمية وذلك من واقع التخطيط
لو بأن يكون المييأ إلدارة وقيادة عمميات التنمية في بمده .ومن ناحية أخرى ،فإن التنمية االقتصادية ال
يمكن أن تقوم بدون وجود العنصر البشري المتعمم والمثقف والمؤىل بكل ما تحتاجو مراحل التنمية
االقتصادية في كل النواحي.
وىذا ىو ما أشار إليو تقرير التنمية البشرية لعامي  0552 ،055.بأن الربط بين كالً من التنمية
االقتصادية والتنمية البشرية ليس ربطاً تمقائياً ،فيو ينشأ نتيجة لسياسات داعمة لمفقراء تقوم عمى
االستثمار في الصحة والتعميم وتأمين فرص العمل الالئق ،والحد من استنزاف الموارد الطبيعية واإلفراط
في استغالليا وتحقيق التوازن بين الجنسين و اإلنصاف في توزيع الدخل وتجنب تشريد المجتمعات
المحمية (.)1
ثانيا :سياسات التنمية االقتصادية لمصين
كانت الصين في خالل الفترة السابقة لحصوليا عمى االستقالل عام  0545تعيش بنظام شبو إقطاعي
وتعاني من مشكالت جراء الحروب التي خاضتيا (الحروب األفيون األولى والثانية) والتي أثرت فييا تأثي اًر
قوياً بتحول النظام االقتصادي الصيني من نظام ومجتمع إقطاعي ،إلى مجتمع يمكن وصفو عمى أنو شبو

Human Development Report, United Nations Development Report (UNDP), New York, 1993- 1996.
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إقطاعي ،وىذا الحدث ىيأ األرضية المناسبة لنمو اتجاىات فكرية تطالب بالتحول نحو الرأسمالية واقتصاد
السوق (.)1
ومنذ تسمم الحزب الشيوعي الحاكم مقاليد السمطة في البالد  0545بقيادة (ماوتسي تونج) وقد عمدت
الصين إلى تطبيق سياسات اقتصادية جوىرية تمييداً لتحول كامل نحو االقتصاد الموجو مركزياً ،ذلك من
خالل اتباع عدد من السياسات واإلجراءات التي شممت (6)2
أوالً إجراءات تمت خالل الفترة من ( )0510-0545تتضمن القيام ببعض التغيرات من حيث شكل و
إدارة الممكيات –خاصةً -القطاع االقتصادي.
ثانياً 6عدد من استراتيجيات التحول التنموي االشتراكي خالل الفترة ( )0532-0516والتي تركزت عمى
وضع استراتيجيات الصناعات الثقيمة ،مع إعادة بنائيا خاصة المرتبط منيا بالدفاع الوطني .وانتيج
الحزب الشيوعي الصيني في ذلك النموذج السوفيتي ،وىو ما دفع بالسوفيت إلى تقديم تسييالت وتمويل
ومساعدات تكنولوجية لمصين.
وفي إطار التوجو نحو االقتصاد المركزي ،اعتمدت الصين في تحقيق التنمية االقتصادية عمى التخطيط
متوسط المدى (الخطط الخمسية) ،وكانت بداية ىذه الخطط منذ العام  051.واستمرت الصين في انتياج
ىذه السياسة المتوسطة المدى بل واعتبرت الخطط الخمسية ىي أساس عممية التنمية ( .)3غير أنو وفي
أعقاب انتياء الخطة الخمسية األولى ( )0516-0545كانت النتائج متدنية في معدالت الناتج القومي
اإل جمالي ودخل الفرد ،ويرجع ذلك لعدد من األسباب التي يتحصل أوليا في عدم التناسب بين تكنولوجيا
الصناعات الحديثة والقاعدة الزراعية ذات اإلمكانيات المحدودة ،والتأىيل ذو المستوى المنخفض لمعمال
والميندسين والمينين والفنيين ،عدم التناسب بين النمو المتزايد لسكان المدن وامكانيات تشغيميم في
ظروف إعطاء األولوية لتطوير الصناعات الثقيمة .بمعنى عدم وجود تطابق بين النموذج التنموي
السوفيتي والظروف الصينية.

1

وفاء المهداوي ،االقتصد الصٌنً ومنهج التدرج فً التحول نحو اقتصاد السوق :سٌاسات ومؤشرات ،المجلة العراقٌة للعلوم االقتصادٌة ،السنة
العاشرة ،العدد  ،3203 ،22ص .022
2
المرجع السابق ،ص .028
3
محمد عطٌة محمد رٌحان ،التجربة االقتصادٌة الصٌنٌة وتحدٌاتها المستقبلٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة،
جامعة األزهر ،غزه ،فلسطٌن ،3203 ،ص .22
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ىذه الظروف دفعت "ماوتسي دونج" إلى وضع خطة استراتيجية جديدة أطمق عمييا (استراتيجية القفزة
الكبرى إلى األمام) خالل الفترة ( )0526-0514ووضع سياسات مغايرة عن السياسات األولى ،ىدفت
إلى تطوير قوى اإلنتاج والموارد االقتصادية في مدة قصيرة .ىذا اليدف قام عمى عدة مبادئ كان من
أىميا 6فكرة التطوير الشامل التي تعني وجوب تطوير جميع القطاعات واعطائيا األولوية عمى حد سواء،
باإلضافة إلى اعتناق مبدأ الالمركزية اإلدارية.
سبقت خطة "القفزة الكبرى لألمام" الخطة الخمسية ( )0513- 051.وىي خطة "المشي عمى قدمين"
وكان اليدف منيا ىو تحقيق معدالت تنمية اقتصادية مرتفعة ترتكز باألساس عمى التنمية الصناعية
بمختمف مستوياتيا ،والتركيز عمى الصناعات الثقيمة تحديداً (كالتعدين -الحديد والصمب) والتكنولوجيا
كثيفة رأس المال .باإلضافة إلى التركيز عمى الزراعة واعادة تنظيم وتطوير جمعيات المنتجين الزراعية،
وذلك لممساعدة في التحول نحو النظام االشتراكي لقطاعات الزراعة والصناعات الحرفية مع ضمان
تقديميا لفائض أكبر لتمويل العممية التنموية .ولتحقيق ىذه األىداف ،شددت الحكومة عمى التصنيع
السريع واالستثمار في الصناعات الثقيمة والتركيز عمى النموذج السوفيتي.
أما بالنسبة لمخطة الخمسية المتمثمة في خطة (القفزة الكبرى لألمام) خالل الفترة ( )0526-0514فقد
وضعت لتحقيق عدد من الميام التي تتحصل في 6توسيع الصناعات الثقيمة ،تعزيز السياسة االشتراكية
من خالل نقل الممكية الخاصة إلى مزيد من الممكية الجماعية ،مع تشجيع النمو االقتصادي من خالل
نمو قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات اليدوية والنقل والتجارة مع البدء في مرحمة تحقيق التنمية
الثقافية والعممية لمشعب الصيني.
غير أنو مع بدايات الستينيات تخمت الصين عن انتياج سياسة القفزة الكبرى لألمام لما ترتب
عمييا من تدني –أيضاً -في معدالت الناتج المحمي اإلجمالي ،التي لحقتيا الحكومة باتخاذ عدد من
التدابير التصحيحية واعادة تكييف االقتصاد الصيني.
فقد نتج عن سياسة القفزة الكبرى لألمام سيادة حالة من الكساد مع انخفاض في معدالت اإلنتاج
اإلجمالي ،وىو ما وضع الدولة في أزمة اقتصادية دفع بيا إلى وضع استراتيجية الثورة الثقافية (-0522
 )0532وفي إطارىا تم تنفيذ خطتين ثالثة ورابعة ( )0532-0530 ،0538-0522وىي تعتبر من
أخطر المراحل التي مرت بيا الصين ،ألن الفوضى والعنف شممت جميع نواحي الحياة في الصين ،حيث
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كانت ترتكز باألساس عمى الصراع الطبقي ليحل محل البناء االقتصادي العممي .كما ركزت ىذه السياسة
عمى التغيير في عالقات اإلنتاج وليس قوى اإلنتاج ،بمعنى التركيز عمى مجال الممكية وحوافز العمل
واألجور ودعم المعارف والميارات الفردية ،وأفكار الرفاىية والوفرة االقتصادية ،أي االىتمام بتطوير نظام
اقتصادي مكثف ذاتياً (.)1
وينظر إلى الثورة الثقافية عمى أنيا ثورة جاءت لتطيير دموي لممثقفين من ذوات االتجاه الرأسمالي
في الصين ،وبالتالي كانت ىذه الثورة تعتبر ثورة ظالم .ومع وفاة (ماوتسي تونج) عام  0532و انتياء
الثورة الثقافية دخمت الصين في مرحمة جديدة من التنمية االقتصادية بقيادة ( ،)Deng Xiaopingأدرك
فييا الحزب الشيوعي الحاكم أن النيوض باالقتصاد الصيني ال يمكن أن يتحقق من دون اتباع سياسة
خارجية تقود الصين إلى االنفتاح عمى مختمف دول العالم ( ،)2وأن االنفتاح ىو خيار البد منو بالنسبة
لمصين.
وقد ىدف من اتباع ىذه السياسة جذب االستثمارات األجنبية المباشرة والتي تساعد في أن تصبح الصين
دولة صناعية حديثة ،وتوسيع الدخل في الريف ،تشجيع التجارب في مناطق الحكم الذاتي ،والحد من
التخطيط المركزي.،
ومن المالحظ أن ىذه السياسة التي اتبعت لمنيوض باالقتصاد الصيني ،إنما تختمف عن الرؤية
المنبثقة من اتباع المؤسسات الدولية (كصندوق النقد الدولي -البنك الدولي) في المساعدة لتحقيق التنمية
والتي تتبع أسموب التحول بالصدمة .فالصين اختارت نموذج مغاير لتحقيق التقدم والتنمية متمثل في
تحميل الظروف الواقعية واألوضاع الحقيقية ليا ،والتحول بالتدريج من االقتصاد الموجو مركزياً من قبل
الدولة إلى اقتصاد السوق .وعميو ،فقد وضعت الصين معادلة خاصة تدمج بين الخطة والسوق ،بمعنى
(اشتراكية السوق) ،والتي تكمن فمسفتيا في أن السوق قابل أن يكون رأسمالياً أو اشتراكياً ،وبالتالي اتباع
االقتصاد المبرمج واالىتمام بالتخطيط كما في دول مثل اليابان وفرنسا.
أضف إلى ذلك ،فقد اتبعت الصين أسموب (الممارسة التجريبية) من خالل تأسيس مناطق اقتصادية
خاصة ترفع فييا الصين تطبيق القوانين المألوفة المناىضة لمشروعات األعمال الخاصة ،بل تشرع قوانين

1

وفاء المهداوي ،مرجع سابق ،ص .080
2
محمد عطٌة محمد رٌحان ،مرجع سابق ،ص .23
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خاصة بتمك المناطق مع تشجيع الشركات األجنبية لبناء مصانع في تمك المناطق الخاصة .وىو ما ترتب
عميو استخدام ألالف من األيدي العاممة الصينية إلنتاج السمع لحساب المجتمع الخارجي .ويطمق عمى
ىذه السياسة والتي وضعيا  Deng Xiaopingعام " 0534سياسة الباب المفتوح" The Open door
 policyوالتي يدعو فييا إلى فتح مناطق اقتصاد خاصة )The special economic zones (SEZs
تخدم قطاعات التكنولوجيا المتطورة .وكان أول خمس مناطق تم انشائياShenzhen- Zhuhaiand 6
 ،Shantou- Xiamen- Hainaunثم تبع ىذه المناطق إنشاء  0.6منطقة تجارية خاصة في األقاليم
()1
الشرقية  .كما تم اتباع سياسة التنمية الصينية الغربية أو النظر غرباً

China Western

) ،development policy (Go westوالتي ىدفت إلى إلغاء كافة التباينات التنموية بين مختمف أقاليم
الدولة ،وذلك من خالل تحقيق التنمية االقتصادية عمى المستوى الداخمي لألقاليم .وىذه السياسة بدأت عام
 0554وكان من بين أىدافيا أيضاً جذب االستثمارات األجنبية المباشرة وبناء بنية تحتية جديدة.
ومع ما ترتب عمى تطبيق ىذه السياسات من نتائج إيجابية ،ففي عام  0544تم توسيع نطاق
ىذه التجربة الخاصة بالمناطق االقتصادية الحرة وتم العمل عمى بناء المزيد منيا في أربعة عشر مدينة
عمى طول ساحل الصين (.)2
وفي اطار تطبيق سياسة بناء المناطق االقتصادية الحرة ،واتباع سياسة التحول التدريجي نحو
اقتصاد السوق ،يمكن مالحظة تسجيل نسبة البطالة في أدناىا ( )%6..وفي أعالىا ( )%4..عمى
مدار الفترة من  ،6885-0556وىي تعتبر بذلك معدالت مقبولة من حيث استقرارىا المنخفض ،وىو ما
يعني عمى الجانب األخر ،أن التحسن في األداء االقتصادي كان سبباً ىاماً من أسباب معالجة مشكمة
البطالة .أما بالنسبة لمتوسطات األجور الحقيقية في الصين بعد التحول نحو اقتصاد السوق ،فقد شكمت
في أدناىا ( )080.0يوان عام  ،0553ثم ارتفع ليصل إلى ( )002.3يوان عام  ،6885وىو بذلك
يعادل  68دوال اًر شيرياً عند سعر صرف  2..يوان لكل دوالر (.)3
فالمتابع لمعدل الناتج المحمي اإلجمالي لمصين -عمى اعتبار أنو يعتبر أصدق المؤشرات الدالة عمى سير
األداء االقتصادي ،-ومن خالل قراءة تقارير مصمحة الدولة لإلحصاء نجد أن ،القيمة اإلجمالية لمناتج
1

Andrea Pontiggia, Lala Hu, Marco Savorgnan (eds), CHINA’S HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366261
2
وفاء المهداوي ،مرجع سابق ،ص .082
3
Human Development Report, United Nations Development Report (UNDP), New York, 1997-2009.
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المحمي اإلجمالي قد فاقت  6888مميار يوان خالل العشر سنوات األولى من األلفية الجديدة ،مسجمة
زيادة قدرىا  %08.3عما كانت عميو في الفترة السابقة عمييا ( .)1أما خالل الفترة من  6808وحتى يوليو
 ،6803فمن المالحظ تراجع معدل الناتج المحمي اإلجمالي ليسجل في يوليو  )%2.5( 6803بعد أن
سجل ( )%2.3خالل الفترة من أغسطس  6801وحتى يوليو .6802
ثالثا :سياسة التعميم في الصين
إ ن الدول التي نجحت في تحقيق معدالت تنمية اقتصادية والنيوض ،نجحت في النيوض بالنظام
التعميمي كشرط أساسي لمتقدم االقتصادي .فيناك عالقة وثيقة بين التعميم كعنصر من عناصر التنمية
البشرية وتحقيق التنمية االقتصادية .ىذه العالقة بين التعميم والتنمية االقتصادية وجدت مع دراسات نظرية
رأس المال البشري بروادىا  0524 G.Becker ،0520 T.W Schultz ،0514 Mincerوالتي
أعطت أىمية لرأس المال البشري في االنتاج بناء عمى أن مخزون التعميم ىو مصدر لنمو انتاجية العمل،
وبالتالي النمو االقتصادي (.)2
تأتي أىمية التعميم من خالل إسيامو في عممية التنمية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،حيث
أن العممية التعميمية تنتج القوى البشرية المتعممة وتغرس القيم تجاه العمل والتنظيم والمجتمع .كما ويساىم
التعميم في رفع اإلنتاجية واالستثمار واالدخار ويساعد عمى تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص .أضف
إلى ذلك ،فالتعميم يساعد في التغيير التقني ويسيم بالتأثير عمى الميارات اإلدراكية وعمى الطموح
الشخصي والتنافس واإلبداع ،ويكمل أدوار المدخالت األخرى في عممية اإلنتاج ويعزز إسيام المرأة في
النشاط االقتصادي .كما يعتبر التعميم من العوامل التي تمعب دو اًر محورياً في تحسين جودة حياة األفراد،
وقد مثل التركيز عمى جودة التعميم في المناطق كافة –بصورة عامة -وفي المناطق الريفية بصورة
خاصة -ىدفاً أساسياً لالرتقاء بمستوى المجتمع ككل.
ىذا ،وتعتبر الصين من الدول التي واجيت عدداً من المشكالت في تيسير العممية التعميمية بصورة عامة
بدأً من التعميم األساسي ومرو اًر بالتعميم الميني والفني ،خاصةً في ظل المتغيرات العالمية الكبيرة التي
يشيدىا العالم ،والتطورات التكنولوجية والتقنية المتالحقة .وىذا ما يثير التساؤل حول ماىية المناىج
1

قراءة الوضع االقتصادي الصٌنً من خالل عشر مؤشرات ،المركز العربً للمعلومات ،على الرابط التالً:
http://www.arabsino.com/articles/10-05-26/2553.htm
2
عبد الرحمن بن سانٌة ،االنطالق االقتصادي بالدول النامٌة فً ظل التجربة الصٌنٌة ،رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فً
اقتصاد التنمٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التٌسٌر والعلوم التجارٌة ،جامعة أبً بكر بلقاٌر ،الجزائر ،3202 ،ص .382
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التعميمية التي تبنتيا الحكومات الصينية لتحقيق تحصيل عممي وصل إلى معدل  %54..عام 6802
طبقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة ،وماىي أىم السياسات التي اتخذت لتحقيق جودة
المعرفة والميارات الطالبية التي تم اكتسابيا حتى تتوافق مع متطمبات سوق العمل.
ومن المالحظ ،أنو منذ تولي الحزب الشيوعي الحاكم مقاليد السمطة في البالد عام  ،0545وقد
لعب دو اًر كبي اًر في إدارة العممية التعميمية ،حيث فتحت قيادة (دينغ ذياوبينج) ووضعت سياسات تعميمية
واسعة تم فييا ربط التحسينات في نوعية التعميم بخطة تحسينو .كما عمل الحزب عمى تنفيذ الحكومة
لسياساتيا عمى المستوى المحمي ضمن المؤسسات التعميمية من خالل لجانيا الحزبية ،ويكون أعضاء
الحزب داخل المؤسسات التعميمية -الذين غالباً ما يكون لدييم دو اًر ادريا رئيسياً -مسئولون عن توجيو
مدارسيم في االتجاه الذي تفرضو الدولة (.)1
كما تم وضع سياسات تيدف إلى تحديث التعميم لتطوير العموم والتكنولوجيا الجديدة وعموم
المعمومات والخبرة اإلدارية المتقدمة حتى تواكب عمميات اإلصالح في اليياكل االقتصادية خاصةً مع
ظيور أشكال اقتصادية جديدة في الوقت الذي تحتاج فيو الصين لقوة عاممة متعممة وماىرة (.)2
وكانت من بين الجيود التي بذلت عمى المستوى الرسمي لتحسين جودة التعميم ،ىو القرار
الصادر عام  0544والخاص بصياغة قوانين رئيسية بشأن التعميم ووضع خطة إلصالح المنظومة
التعميمية ،حيث دعت السمطات لمحصول عمى التعميم اإللزامي لمدة تسع سنوات وانشاء لجنة التعميم
الحكومية .والتي ترتب عمييا ارتفاع نسبة التعميم لتصل إلى  %36خالل الفترة ( )0558-0542عن
الفترة السابقة ليا ( )0541-0540وفي عام  0542خصصت الحكومة  %02.4من ميزانية الدولة
لمتعميم ،في مقابل  %08.4عام .)3( 0544
أضف إلى ذلك ،فقد وضع المؤتمر الوطني لمتعميم خمس أسس إلصالح نظام التعميم تحت
مسمى (مشروع قرار بشأن إصالح نظام التعميم) وتنفيذه لمدة تسع سنوات ييدف إلى 6تحسين التعميم

1

Country studies.US/China/63.htm, at US Library of Congress.
Zhou NanZhao, Zhu Muju(editors), Education Reform and curriculum change in China; a comparative case
study, a paper prepared for international Bureau for Education, April 2007, p9.
3
Country studies.US/China/63.htm, at US Library of Congress.
2
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الثانوي وتطوير التعميم الميني والتقني ،إصالح نظام التعميم التعالي في مؤسسات التعميم العالي ،وتوسيع
نطاق صالحيات إدارتو وصنع القرار فيو (.)1
ساعد المؤتمر الوطني لمتعميم  0541في إلغاء و ازرة التربية والتعميم واحالل لجنة التعميم الحكومي
محميا ،وألحقت بيا مسئولية جميع منظمات التعميم باستثناء التعميم العسكري والتي اتبعت مجمس الدولة.
ىذه الخطوة كان من شأنيا المساعدة في تحقيق الالمركزية في العممية التعميمية ،ووضعت سياسات
لممناىج الدراسية والقبول ،وكان من ميام ىذه المجنة

،The state Education Commission

صياغة توجيات التعميم ،وضع األنظمة وتخطيط التقدم المحرز في المشاريع التعميمية ،تنسيق البرامج
التعميمية لمختمف اإلدارات وتوحيد اإلصالحات التعميمية ،باإلضافة إلى االىتمام بتمويل المشروعات
التعميمية.
ومن منطمق ارتباط التحسين في قيمة دليل التنمية البشرية بنمو اإلنفاق العام عمى التعميم ،وأن البمدان
التي يرتفع فييا اإلنفاق الحكومي عمى الصحة والتعميم تحقق مستويات تقدم مرتفعة في التنمية البشرية،
ففي عام  0542أجاز المؤتمر الشعبي الصيني قانون ينص عمى تأمين التعميم اإللزامي لمجميع في
المرحمة األساسية لتسع سنوات بغض النظر عن الجنس أو اإلثنية أو العرق ،وخالل الفترة من -0558
 6888ارتفع متوسط سنوات الدراسة لمن ىم في عمر  01سنة وما فوق في المناطق الريفية من 4.3
إلى  4.2سنوات (.)2
وبحمول عام  ،055.أصدرت الحكومة الصينية برنامج اإلصالح التعميمي الذي أعطى أولوية لمتعميم
األساسي ،ومن أىم االستراتيجيات المتبعة لتحقيق ىذا اليدف 6وضع السياسات في إطار برنامجي مالئم
لمختمف ظروف األماكن ،التخطيط تبعاً لظروف المناطق الحضرية والريفية ،والتنفيذ من خالل خطوات
ومراجعة ىذه الخطوات (.)3
وفي عام  6880تم تجديد ىذه الميمة وتعزيز أدوات تنفيذىا من خالل 6تدعيم وتأكيد عممية التعميم
اإللزامي في المناطق الفقيرة في البالد والتي تشكل ما نسبتو حوالي  ،%01محو أمية الكبار في المناطق
الريفية والتي تشكل حوالي  %18من جممة السكان ،وتعزيز نوعية التعميم وتحسينو في المناطق النامية
1

Ibid.
Human Development Report, United Nations Development Program, New York, 2013, p 82.
3
Zhou NanZhao, Zhu Muju(editors), Op.Cit., p11.
2
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اقتصادياً في البالد والتي تشكل حوالي  %.1من جممة عدد السكان .ذلك بيدف تمكين القرويين من
التكنولوجيا الحديثة وتوفير المعمومات الالزمة لتعزيز روح المبادرة وقدرات ىذه المجتمعات.
وقد اقترحت الحكومة في الثمانينيات نمطاً جديداً لتنمية االقتصاد الريفي وىو المتمثل في نمط "التنمية
المتكاممة لمزراعة والعموم والتكنولوجيا والتعميم The Integrated development of agriculture,
" Science, Technology, and Educationوالتي تيدف من خالليا إلى نشر المعرفة العممية ذات
الصمة بتكنولوجيا اإلنتاج بين مختمف أفراد المجتمع الريفي ،خاصة بين الشباب من خالل مناىج التعميم
الرسمية وغير الرسمية (.)1
ومع نجاح ىذه التجربة المرتبطة بتنمية أفراد المجتمع الريفي وربط المعرفة بتكنولوجيا اإلنتاج ،فقد
أصبح تعميم العموم والتكنولوجيا محور تركيز ىام في سياسة التعميم الصيني ،وأعطيت األولوية القصوى
لمتدريب الخاص بالموظفين عمى الميارات وتوسيع المعارف العممية والتقنية ،مع األخذ في االعتبار
االىتمام بالعموم اإلنسانية .إال أن اعتبرت الميارات المينية والتقنية ذات أىمية قصوى لتحقيق أىداف
التحديث في الصين ،وتم التشديد عمى مواصمة تدريب النخبة المتعممة التي ستواصل تنفيذ برنامج
التحديث.
وقد أدى التأكيد عمى العمم والتكنولوجيا الحديثين إلى جانب االعتراف بالتفوق العممي النسبي
الغربي ،إلى اعتماد سياسة تطمعية تشجع عمى التعمم واالقتراض من الخارج لتحقيق التدريب المتقدم في
نطاق واسع من المجاالت العممية

()2

بيدف تقميص الفجوة بين الصين وغيرىا من الدول النامية مع العمل

عمى تحديث نظام التعميم .ولتحقيق ذلك تم اختيار أسموب نقل سياسة مركزية إدارة التعميم إلى المستوى
المحمي لإلدارة وىو ما ساعد في تحسين نظام التعميم مع إضفاء الطابع العالمي عميو وزيادة عدد
المدارس والمعممين المؤىمين وتطوير التعميم الميني والتقني (.)3
وفي أبريل من عام  ،0550أصدرت الحكومة الصينية الخطة العشرية الوطنية لمتنمية االقتصادية
واالجتماعية والخطة الخمسية الثامنة التي استطاعت في إطار تنفيذىا من الحصول عمى قروض من
1

Best practices in technical and vocational Education; China, the people's democratic republic of Korea and
Mongolia, A study were designed and coordinated by UNESCO office, Beijing, through the National
Commissions for UNESCO in China, the democratic people's republic of Korea and Mongolia, p3.
2
Country studies.US/China/63.htm, at US Library of Congress.
3
Ibid.
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البنك الدولي لمتنمية التعميمية في المناطق الريفية .وفي الفترة من  ،6886-0556تم تنفيذ أربع مشاريع
ممولة من قروض البنك الدولي بإجمالي  401مميون دوالر ..543 ،مميون يوان من الصناديق المحمية
(.)1
ىذه المشاريع التي تم تمويميا من البنك الدولي والصناديق المحمية ساعدت في تحسين اليياكل المؤسسية
وبناء مدارس وتوفير كتب دراسية عالمية مع تدريب المعممين وتطوير نظم المعمومات .كما ساعد
البرنامج التعاوني "اليونسيف-الصين" في الحصول عمى دعم ميني وتقني لمتعميم االبتدائي خاصةً في
األقاليم الغربية لمبالد.
وخالل الفترة من  6888-0551مولت الحكومة البرنامج الوطني لمتعميم اإللزامي لألقاليم الفقيرة
بحوالي  .58مميون يوان من الحكومة المركزية 0.02 ،مميار يوان من الحكومة المحمية .كما حصمت
الصين عمى  .48مميون دوالر من البنك الدولي لتحقيق ىدف التعميم اإللزامي .كما أنفقت الحكومة ما
يساوي ( )1مميار يوان كإعانات لرواتب المعممين في المدارس االبتدائية والثانوية ( .)2وقد عممت الصين
عمى وضع نظام تمويل واستثمار حكومي في التعميم يتبع ميزانية الحكومة ويمثل المصدر األساسي
لمتمويل عمى التعميم ،حيث بمغ في عام  6886النفقات الحكومية عمى تمويل العممية التعميمية حوالي
 %..40من الناتج المحمي اإلجمالي (.)3
كما اتبعت الحكومة سياسة الباب المفتوح في نظام التعميم وىو ما لعبت فيو المؤسسات غير
الحكومية دو اًر كبي اًر في التبادل الطالبي مع مختمف دول العالم المتقدم والنامي ،باإلضافة إلى سياسة عدم
المركزية في إدارة العممية التعميمية وتنظيم التعميم األساسي ويكون التعميم في المناطق الريفية تابع إلدارة
واشراف مجمس الدولة ويخول المسئوليات لمحكومات المحمية .ىذا ،ولتجنب عمميات اليروب من التعميم
أو الخروج منو ألسباب تتعمق بالفقر أو المشكالت األسرية ،فقد تم وضع نظام يشمل قروض تعميمية،
مساعدات ،منح دراسية ،إعانات ،أو التخمي عن الرسوم الدراسية أو تخفيضيا ،كما يوجد نظام الدراسة
المجانية مقابل العمل مدفوع األجر.

1

Zhou NanZhao, Zhu Muju(editors), Op.Cit., p14.
Ibid, p12.
3
Ibid, p8.
2
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ومن منطمق اإليمان الصيني بضرورة االنفتاح عمى العالم الخارجي واالستفادة من مختمف
التجارب التنموية ،ولتحقيق التنمية التعميمية المنشودة ،فقد تم إعادة تشكيل نظام التعميم في البالد والذي
تم تنظيمو من خالل و ازرة التعميم لتنمية وتطوير التعميم األساسي

Education Ministry

 ،Development of Basic Educationىذا التشكيل الجديد شمل الحصول عمى خبرات عدد من
الدول –المتقدم منيا والنامي -مثل 6بريطانيا ،الواليات المتحدة ،كندا ،ألمانيا ،اليابان ،استراليا ،كوريا
الشمالية ،تايالند ،روسيا ،السويد ،فنمندا ،نيوزيالندا ،اليند ،الب ارزيل ،ذلك في محاولة لالستفادة من مختمف
خبرات دول العالم.
أضف إلى كل ىذه التطورات التي شيدىا مجال التعميم ،فقد تم وضع معيار موحد لممناىج
الدراسية والكتب المدرسية واالمتحانات ومؤىالت المعممين ،وتم تخفيض السيطرة الحكومية المفروضة
عمى الكميات والجامعات .والستيعاب العدد الكبير من السكان لمتعميم ،تم تنويع نظام التعميم في المدارس
(اإلعدادي -الثانوي -المتوسط -الثانوي الزراعي -الميني -الفني) مع تنوع مؤسسات التعميم العالي.
إال أنو ومن منطمق ما يمثمو التعميم العالي كحجر الزاوية لمتدريب والبحث ،وأن التحديث يعتمد
عمى زيادة وتحسين مستوى العمماء والميندسين ،فقد جاء االىتمام بالتعميم العالي والجودة األكاديمية ومن
ثم الحاجة لمبحث العممي والتدريب .أضف إلى ذلك ،تم منح المؤسسات في التعميم العالي حرية أكبر في
اختيار خططيا التعميمية ومناىجيا ووضع خطط البحث العممي والتطوير التقني ،كما تم االىتمام ببرامج
التميفزيون واإلذاعة والمراسالت وعقد بعض الدورات في المصانع من خالل إدارة الكميات (.)1
وقد مثل التعميم الفني والميني  Vocational and Technical Educationalحجر الزاوية
في النيوض بمستوى التعميم في الصين ،ويعتبر ىذا التعميم أحد أىم أنواع التعميم التي تيتم بو حكومة
الصين والذي توليو أىمية خاصة ،تمت من خالل مشاركة مختمف المؤسسات التجارية والصناعية
والمنظمات المينية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدرات العمالة عمى أساس تنمية الميارات.
فمع بدايات األلفية الجديدة ظيرت الحاجة الممحة لمتطمبات تعزيز التعميم الفني والميني VTE
وىو ما مثل آلية ىامة لدعم عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،حيث يعتبر ىذا النوع من التعميم ىو

Country studies.US/China/63.htm, at US Library of Congress.
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أحد أىم األدوات المسئولية عن التدريب واعداد الموارد البشرية المؤىمة والمدربة القادرة عمى تولي
المسئوليات وتدريب العمالة في الوظائف الجديدة.
فنظام الصناعة الجديد والحداثة التي تمر بو الصين تحتاج إلى أيدي عاممة غنية ومدربة ومؤىمة حتى
تواكب الصناعات الحديثة ،كما أن برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تحتاجيا الصين ال تتطمب
فقط قوة متخصصة تكنولوجية ،بل وتتطمب مئات من األيدي العاممة المدربة والمؤىمة .ومن ىذا المنطمق،
اتضحت أىمية التركيز عمى التعميم والفني والميني لتمبية احتياجات سوق العمل (.)1
ولما كانت تحقيق التنمية االقتصادية تتطمب تحقيق تنمية بشرية وما تمثمو من توافر األيدي العاممة
المدربة والمؤىمة ،كان التركيز عمى برامج التعميم الفني والميني في مراحل التعميم الثانوي ،وىو ما دفع
لوضع ىدف محدد في إطار التعميم الثانوي الفني وىو تخريج ماليين من األيدي العاممة الفنية والتقنية في
إطار خطة عمل خالل الفترة Action Plane for Educational Renovation for 6883-688.
 ،2003-2007.ومن أىم اآلليات التي تم تطبيقيا خالل خطة العمل  6883-688.لتعزيز التعميم
الفني والميني (6)2
تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية ومؤسسات األعمال والمراكز البحثية وربط متطمبات سوق العملمع العممية الدراسية .Teaching to the order, Training Modules
التطمع الحتياجات سوق العمل وربطيا ببرامج التدريب الفني والميني لكالً من مناطق الريف والحضر.ربط سوق العمل مع العممية التعميمية من خالل عمل زيارات تدريب من قبل متخصصين في مجالاألعمال والمؤسسات الصناعية إللقاء محاضرات لطالب برامج التعميم الفني والميني.
-تنظيم برنامج التعميم والتدريب لمقوى العاممة الالزمة لمصناعات والخدمات الحديثة

Program on

Education and Training of Urgent needed skilled work force in Manufacturing
and Modern services industries.

Zhou NanZhao, Zhu Muju(editors), Op.Cit., p15.
Ibid, p16.
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وبحمول عام  ،6882بدأت تظير نتائج ىذه السياسات التنظيمية لمنيوض بالتعميم الفني الثانوي،
ال من المناطق الريفية
حيث اتضح أن ىذا النظام نجح في تدريب أكثر من  .1مميون فرد في ك ً
والحضرية ،ووصل معدالت التدريب في المناطق الريفية إلى أكثر من  .%18وعميو ،وضعت الحكومة
زيادة في ميزانية التعميم وصمت إلى  0.1مميار يوان لدعم البرامج الخاصة بالتعميم الميني والفني في
أكثر من  038مركز تدريب وتعميم في مختمف أقاليم البالد.
كل ىذه السياسات اإلنمائية اليادفة إلى النيوض بمستوى التعميم في الصين كان من شأنيا رفع معدالت
االلتحاق بالتعميم والتحصيل العممي ونوعية التعميم لتصل إلى المعدالت التالية طبقاً لتقرير التنمية البشرية
لعام .6802
الرضا بنوعية التعميم

التحصيل العممي

معدل التسرب من
التعميم االبتدائي

معدل إلمام البالغين

األفراد الحاصمون عمى

نسبة المجيبين

بالقراءة والكتابة

التعميم الثانوي

بالرضا

%5...

26.3

26.2

ال يوجد

الجدول من إعداد الباحثة بالرجوع إلى تقرير التنمية البشرية لعام 6802

صفر
()1

رابعا :سياسات النهوض بالرعاية الصحية وخفض نسب الفقر
من منطمق أن النيوض بالدعم الصحي إنما يتطمب أكثر من مجرد تقديم خدمات صحية ذات
نوعية جيدة ،فقد اىتمت الحكومات الصينية المتعاقبة بدعم ىذا النظام في مختمف أقاليم البالد ،فخالل
الفترة من  0518إلى  0548أسست الصين نظاماً صحياً يشمل المناطق الريفية يشتمل عمى( 6)2نظام
تأمين صحي لمعمال ) ،The Labor insurance medical system (Employeesنظام طبي
اجتماعي ) ،The Socialized medicine (National Staffنظام تأمين صحي خدمي لممناطق
الريفية ) ،The Rural cooperative medical services (Farmersىذه األنظمة شممت 6عيادات
في القرى ،ومراكز صحية في البمدات ،ومستشفيات في المقاطعات ،باإلضافة إلى المناطق الحضرية التي

1

United Nations Development program, New York, 2016.
United Nations Development program, New York, 2013.

2
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تشتمل عمى مراكز صحية ومستشفيات في المناطق .باإلضافة إلى أن أصبح النظام الصحي مدفوعاً
بنموذج الرسوم مقابل الخدمة.
وقد ترتب عمى اتباع ىذه األنظمة الصحية الثالث خالل الفترة ( 6)1( )0534-0545تغطية طبية واسعة
لكافة أفراد الشعب (وان كانت بمستوى منخفض) ،تحسن ممحوظ في مستوى صحة المواطنين ،حيث ارتفع
معدل الحياة إلى  24عاماً في عام  0534بعد أن كانت النسبة  .1عاماً في عام  .0545وعمى الرغم
من ىذه اإلنجازات  ،إال أن اتباع ىذه األنظمة الصحية الثالث في البالد قد شابو عدد من نقاط القصور
المتمثمة في 6التطور البطيء في تكنولوجيا الطب والذي يرجع إلى محدودية الموارد المالية ،صعوبة
الحصول عمى عالج فعال لألمراض المزمنة والخطيرة ،عدم كفاية الخدمات الطبية والصحية لممرضى،
واتساع الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في تغطية التأمين الصحي.
أما بالنسبة لممرحمة الثانية التي اتبعتيا الصين لمنيوض بمجال التأمين الصحي والرعاية الصحية ،فقد
كانت خالل الفترة من  ،688.-0534حيث اتسمت باتساع نطاق الرعاية الصحية وزيادة أعداد المراكز
الطبية ،وزيادة مستوى تطور المستشفيات .إال أن ىذه المرحمة شابيا بعض القصور المتمثمة في انخفاض
االلتحاق بالمجتمعات الريفية في إطار سياسة برنامج التأمين الطبي التعاوني من  %58إلى ،%4.4
خروج برامج الرعاية الطبية والصحية من مسئولية الحكومة ،زيادة الفجوة في الغطاء الطبي والصحي بين
المناطق الريفية والحضرية ،ارتفاع النفقات الطبية وىو ما ترتب عميو صعوبة تحمل السكان ليا.
أما المرحمة الثالثة من سياسات اإلصالح الطبي والصحي فقد بدأتيا الحكومة في عام  688.ونجحت
ىذه السياسات في إعادة تأسيس نظام التأمين الرعاية الصحية والطبية تحت مظمة ورعاية الحكومة ،وضع
نظام تأمين صحي يغطي كافة سكان الريف ،التركيز عمى تخفيض الموارد لمستشفيات المناطق الريفية
وىو ما أدى إلى حدوث توازن بين الحضر والريف في الخدمات الطبية.
نوع التأمين الصحي
 -0تأمين صحي لموظفي المناطق

عدد المشاركين في التأمين

إجمالي عدد السكان

634.028.888

الحضرية

إجمالي عدد السكان طبقاً

 -6تأمين صحي لسكان الريف

655.828.888

 -.تأمين صحي تعاوني حضري

26...68.888

لتعداد عام 680.

Ibid.
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0.052.148.888
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0..28.368.888

إجمالي عدد السكان الذين يغطييم التأمين الصحي من إجمالي عدد سكان البالد طبقاً لتعداد عام 680.

()1

ىذا يوضح حصول أكثر من  %51من إجمالي عدد السكان عمى تأمين صحي.
منذ عام  ،688.ركزت الحكومة عمى نوعين رئيسيين من التأمين 6النظم الطبية التعاونية الريفية الجديدة،
والتي استحدثت في عام  688.لسكان الريف ونظام التأمين الصحي األساسي لمعاممين في المناطق

الحضرية  ،والذي تمت تجربتو ألول مرة في  44مدينة في عام  .6883وقد عملت الحكومة بتموٌل هذه
النظم حٌث دفعت ما ٌصل إلى  %08من أقساط التأمٌن (.)2
وبحمول عام  ،6804كان إجمالي حق كل مواطن حوالي  .68يوان أي ما يعادل  1.دوالر سنوياً مقابل
08يوان في الماضي .وارتفع معدل اإلنفاق الحكومي عمى الصحة العامة عام  6802ليصل إلى
( )%..0من الناتج المحمي اإلجمالي طبقاً لتقرير األمم المتحدة لمتنمية البشرية .كما شمل التأمين
الصحي األساسي دعم سياسة المساواة في خدمات التأمين الصحي األساسي من خالل 6تزويد السكان
بخدمات التأمين الصحي ،إنشاء سجالت صحية موحدة في جميع أنحاء البالد ،الوقاية والتحكم في
األمراض الصحية المستعصية ،وتحمل الحكومة لكافة تكاليف الرعاية الصحية.
ي لمنيوض بمعدالت الخدمات الصحية والطبية ،فقد اىتمت الحكومة الصينية أيضاً بخفض
وفي خط مواز ً
معدالت الفقر ،حيث يشير تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة لعام  6806بشأن مؤشر الفقر متعدد

األبعاد بالنسبة لمصين أن %1.6 6من السكان إي ما يعادل ( 38.483ألف فرد) يعانون من الفقر،
 %66.3من السكان أي ما يعادل ( .83..58ألف فرد) يعيشون بالقرب من خط الفقر (.)3
وقد وضعت الحكومة الصينية استراتيجية جديدة لمتخفيف من حدة الفقر ،تمثمت في إصدارىا لخطة
التنمية الموجية لمحد من الفقر في المناطق الريفية والتي تنتيي بحمول العام  ،6868وىذه الخطة تمثل
مرحمة جديدة من التخفيف من وطأة الفقر .كما أدخمت نظام ضمان الحد األدنى من الكفاف (المأكل
والممبس) لسكان الحضر والريف ،والذي نتج عنو تناقص ممحوظ في نسب الفقر.

1

United Nations Development program, New York, 2013.
2
مجلة منظمة الصحة العالمٌة ،المجلد ٌ ،88ناٌر  ،3202على الرابط التالًhttp://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/10- :
/010110/ar
3
Human Development for everyone, Human Development Report 2016, Briefing note for countries on the
2016 Human Development Report, UNDP.
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خامسا :سبل االستفادة من الخبرة الصينية لممنطقة العربية
من منطمق ما سبق ،يتبادر إلى األذىان تساؤل يفرض نفسو يدور حول كيفية االستفادة من ىذه التجربة
الشرقية لبمداننا العربية ،والتي يمكن أن تقدميا الباحثة في عدد من النقاط6
 -0اإليمان بأىمية التعمم والعمم كونيما قاطرة المعرفة التي تقود نحو التقدم.
 -6التماسك االجتماعي واالستقرار السياسي ،وىو ما فعمتو وتفعمو ليس فقط الصين بل وشتى دول
جنوب شرقي آسيا التي قدمت لمعالم أجمع نماذج تنموية ناجحة تستحق االحتذاء بيا.
 -.تحديث نظام تعميمي يمكن سكان الريف من التكنولوجيا الحديثة المرتبطة باإلنتاج
 -4االىتمام بدعم الميارات المينية والتقنية لتحديث الصناعة واإلنتاج
 -1فتح الباب أمام المؤسسات غير الحكومية الميتمة بتنمية النظام التعميمي ،لممساعدة والوقوف
بجانب المؤسسات الحكومية في تطوير منظومة التعميم الشاممة
 -2االىتمام بالتبادل الطالبي مع مختمف المؤسسات التعميمية في مختمف البمدان ،لما تقدمو من
خبرة لمطالب تساعد في تعزيز العممية التعميمية
 -3النظر إلى التعميم الفني والميني عمى أنو حجر الزاوية في النيوض بالتعميم ،مع إدماج مختمف
المؤسسات التجارية والصناعية والمنظمات المينية لتعزيز قدرات العمالة عمى أساس تنمية
الميارات
 -4ربط احتياجات سوق العمل ببرامج التدريب الفني والميني
 -5االىتمام بوضع نظام تأمين صحي شامل يضمن وصول الخدمات الصحية إلى جميع فئات
المجتمع في مختمف المناطق الريفية والحضرية
-08

دعم سياسة المساواة في خدمات التأمين الصحي لكافة أفراد المجتمع

-00

إدخال نظام ضمان الحد األدنى من الكفاف (المأكل والممبس) لسكان كالً من المناطق

الريفية والحضرية
-06

االستفادة من الخبرة الصينية المتميزة في مجال إدارة المناطق الصناعية والطاقة الجديدة

والمتجددة ،خاصة مجال الطاقة الشمسية.
-0.

جذب المزيد من الشركات الصينية لالستثمار في األسواق العربية.
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االستفادة من مبادرة الحزام والطريق التي طرحيا الرئيس الصينى مؤخ اًر والتي ستساعد

عمى تحقيق نمو سريع في مجاالت التعاون االقتصادي والثقافي والحضاري.
الخاتمة:
من خالل ما سبق ،نجد أن ىذه الدراسة التي بين أيدينا قد جاءت في جزئين أساسيين ،ركز األول فييا
عمى مفيوم التنمية البشرية وعالقتو بالتنمية االقتصادية .فكما جاء في تقرير األمم المتحدة لمتنمية البشرية
 ،0558أن التنمية البشرية ىي تنمية البشر بواسطة البشر ومن أجل البش ،وأنيا عممية تنمية وتوسيع
لمخيارات المتاحة أمام اإلنسان باعتباره جوىر عممية التنمية ذاتيا .وأن العالقة بين التنمية البشرية
واالقتصادية ىي عالقة ارتباطية ال يمكن فييا أن تتحقق واحدة دون األخرى.
وفي جزء أخر من الدراسة ،أوردت الباحثة أنو وفي إطار السياسات التنموية التي سعت لتحقيقيا
الحكومات الصينية المتعاقبة ،فقد نجحت الصين في تحقيق معدالت تنمية بشرية مرتفعة بمغت 8.3.4
عام  6802بعد أن كانت  8.455عام  ،0558بمعدل زيادة ( )0.13سنوياً خالل الفترة .ركزت فييا
الصين عمى االىتمام بمجاالت ثالثة 6تمثمت في النيوض بالتعميم ،والصحة ورفع معدالت الناتج المحمي
اإلجمالي ،ورفع نصيب الفرد من ىذا الناتج اإلجمالي.
وىنا يمكن النظر إلى الوضع الصيني بالنسبة لموضوع التنمية البشرية وقياسو من خالل ما
حققتو في خمسة أمور6
األمر األول 6ىو أن نسبة التعميم ارتفعت لتصل إلى حدود  %58وىذه نسبة تجعل الصين رغم
تعداد سكانيا الضخم في مصاف الدول التي بيا أعمى نسبة من المتعممين ولعل ذلك ىو بداية الطريق
نحو تنمية بشرية مستدامة.
األمر الثاني 6ىو تزايد االىتمام بالرعاية الصحية .والنظر إلى الصحة والتعميم بإعتبارىما
الركيزتان المتان تقوم عمييا عممية التنمية البشرية .كما أن انتشار المستشفيات والوحدات الصحية في
مختمف ربوع الصين توحي بأن االىتمام بصحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المجتمع.
األمر الثالث 6ارتفاع عشرات الماليين من الصينيين من مستوى خط الفقر إلى المستوى األعمى
فالصين البالغ عددىا  0..مميار نسمة ال يتجاوز منيم دون خط الفقر سوى  48مميون نسمة بمعدل
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قميل ،وىؤالء في تناقص في حين أن ىذا العدد نجده وربما بنسبة كبيرة في دول أخرى أكثر تقدما وأكثر
ثراء وىذا في حد ذاتو إنجاز ال سابقة لو .تتحقق ليم الرف
األمر الرابع  6تزايد االىتمام بالوفاء بالحاجات األساسية لممواطن وىذه الحاجات األساسية تتمثل في ثالثة
أمور 6الغذاء والكساء والمسكن.
األمر الخامس 6اتساع نطاق االىتمام ببناء الموارد والكوادر المتعممة عمى أحسن أنماط التعميم والتدريب
في المصانع والمعامل .ىذه الكوادر التي أصبحت ركيزة عممية التنمية ألنيا تجمع بين البحث العممي
والتدريب الميني والتطبيق العممي ،وىذا االرتباط بين مناىج التطوير والبحث ىو أساس رئيسي وىام من
أسس النيضة الصينية الراىنة.
المراجع
أوالً :العربية
 -1املركز العريب للمعلومات ،قراءة الوضع االقتصادي الصيين من خالل عشر مؤشرات ،على الرابط التايل:
http://www.arabsino.com/articles/10-05-26/2553.htm
 -2عبد الرمحن بن سانية ،االنطالق االقتصادي بالدول النامية يف ظل التجربة الصينية ،رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الكلسكة يف
اقتصاد التنمية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسري والعلوم التجارية ،جامعة أيب بكر بلقاير ،اجلزائر.2013 ،
 -3وقاء املهداوي ،االقتصد الصيين ومنهج التدرج يف التحول حنو اقتصاد السوق :سياسات ومؤشرات ،اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية ،السنة
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/http://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/10-010110/ar
 -5حممد عطية حممد رحيان ،التجربة االقتصادية الصينية وحتدياهتا املستقبلية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية،
جامعة األزهر ،غزه ،قلسطني2012 ،
ثانياً :املراجع األجنبية
1- Andrea Pontiggia, Lala Hu, Marco Savorgnan (eds), CHINA’S HUMAN
RESOURCES DEVELOPMENT:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366261
2- Best practices in technical and vocational Education; China, the people's democratic
republic of Korea and Mongolia, A study were designed and coordinated by UNESCO
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4- Human Development Report, United Nations Development Report (UNDP), New
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5- Zhou NanZhao, Zhu Muju(editors), Education Reform and curriculum change in
China; a comparative case study, a paper prepared for international Bureau for
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Mediation in civil and commercial disputes
د ناصر الشرمان

أستاذ القانون التجاري المساعد -مدير برنامج بكالوريس القانون
كمية القانون-الجامعة االمريكية في االمارات

ممخص البحث :

Naser.sherman@aue.ae

تناولت الدراسة موضوع يف غاية األمهية وىو تسوية ادلنازعات ادلدنية والتجارية عن طريق الوساطة حيث تعترب الوساطة من الطرق البديلة لتسوية
ادلنازعات اليت تعمل على توفري الوقت واجلهد على ادلتنازعني .وىي من الوسائل الودية لتسويةادلنازعات وتعد طريقاً سهالً وميتاز بالسرعة وادلرونة وأقل
مشقة من الطرق العادية اليت اعتاد األطراف اللجوء إليها لتسوية نزاعاهتم ادلدنية والتجارية،إضافة إىل ذلك فأن الوساطة يعترب من الوسائل وادلظاىرة
احلديثة حلل النزاعات عن طريق التوافق واحلوار  ،الذي توفرىا الوساطة لألطراف والذي يهدف إىل التوصل اىل حل يرضي مجيع االطراف ويدل على
مرونة فكرة الوساطة وحضارية األطراف بقبول احلوار وادلناقشة وجعلو مفيدا وبناءاً حلل النزاع بالطرق الودية .
ولقد ظهرت الوساطة وغريىا من الوسائل البديلة لفض النزاعات نتيجة احلاجة إىل السرعة وادلرونة يف الفصل بادلنازعات وىذا نتج عن ادلدد الطويلة اليت
تأخذىا الدعاوي أمام القضاء الن القضاء يف الوقت احلايل يتصف يف البطىء يف االجراءات  ،وذلك سببو االلتزام باإلجراءات اليت حددىا القانون،
وبسبب زيادة مصاريف التقاضي ولقد أثبتت التجارب صلاح ىذه الوسيلة يف السرعة يف الفصل بادلنازعات ،وذلك لعدم تقيد الوسيط باإلجراءات اليت
يتقيد هبا القاضي ،كما أن اخلصوم ىم الذين من يقرروا نتيجة الوساطة ،ألن اقرتاح الوسيط ليس لو أي أثر إال إذا اتفق اخلصوم عليو ووقعوا على اتفاق
الوساطة ،لذا فعملية الوساطة حتتاج إىل وسيط ذو خربة يف اجملال القانوين ،ولديو من احلكمة ما يستطيع من خالذلا تقريب وجهات نظر ادلتنازعني.
الكممات المفتاحية  :الوساطة  ،الوسيط ،المنازعات المدنية والتجارية  ،التحكيـ  ،الخبرة .
ABSTRACT :
This study deals with the most important issue of the settlement of civil and commercial
disputes through mediation. Mediation is an alternative method of dispute settlement that
saves time and effort to the opponents. It is an approachable, easy, fast, flexible method than
typical methods used. As well as mediation is considered a modern demonstration to resolve
conflicts through agreements and dialogues provided by the mediation of the parties which
aims to reach a solution that satisfies all parties. It also proves the flexibility of the idea of
mediation and the civilization of the parties to accept dialogue and discussion and make it
useful and helpful to resolve the dispute peacefully. Mediation and other alternative
approaches of resolving disputes arose because of the need for speed and flexibility in
resolving disputes. This resulted from the long periods of litigation before the judiciary
because the judiciary is currently characterized by being slow in the proceeding. In which
mediation has proved that it is successful in speeding up disputes resolution. This is because
the mediator does not fulfil the procedures that the judge asks for, and the litigants are the
ones who decide the result of the mediation, because the mediator's suggestion has no effect
unless the parties agree and sign a Mediation agreement, so the mediation process requires a
mediator with experience in the legal field, and has the wisdom bringing the point views of
the opponents closer.
Keywords: Mediation, Mediator, Civil and Commercial Disputes, Arbitration, Expertise
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مقدمة:
إف االىتماـ بالوسائؿ البديمة في الوقت الراىف راجع لمزاياىا المتمثمة في سرعة حسـ النزاع ،والحفاظ عمى
مناخ توافقي وايجابي ناتج عف تدخؿ الطرفيف في إيجاد الحموؿ وتسوية النزاعات الشيء الذي يحفز عمى
إبقاء عبلقة المودة بيف األطراؼ ضماناُ لبلستمرار في عبلقات تجارية ومدنية مستدامة إضافة إلى
مرونتيا مف حيث إجراءات حؿ النزاع والقواعد المطبقة عميو.واف حؿ النزاعات المدنية والتجارية بيف
األفراد في المجتمع  ،قد أصبح مف حيث المبدأ وفي أكثر بمداف العالـ يحؿ بصورة عامة عف طريؽ
القضاء ىذا القضاء الذي يجري تعييف أفراده ليذه الغاية مف قبؿ الجية المختصة في الدولة وأف القانوف
في الدولة الحديثة ،غالباً ما يسمح لمف ينشئ بينيـ نزاع مدني أو تجاري ،إما المجوء إلى محاكـ الدولة
العامة لحسـ ىذا النزاع وانما المجوء الى وسائؿ اخرى بديمة لحؿ النزاع ضمف الحدود المرسومة قانوناً
واألصؿ العاـ أف حؿ النزاعات المدنية والتجارية يكوف عف طريؽ القضاء وىذا ىو االصؿ العاـ واالجراء
االكثر اتباعاً في غالبية الدوؿ ويكوف عف طريؽ إتباع اجراءات قضائية محددة ومقيدة بقانوف االجراءات
المدنية  ،وقد أصبح البناء القضائي بحاجة إلى أعواف متخصصيف مف مختمؼ النشاطات المختمفة
لمساعدة القضاء في البت فيما يعرض عميو مف منازعات تنشأ مف تمؾ األنشطة ،لكف نظ اًر لما يتصؼ بو
القضاء مف البطء والتعقيد في االجراءات القضائية  ،فقد يستغرؽ النزاع وقتاً طويبلً ومصاريؼ أكثر ،مف
خبراء ومحاميف ورسوـ قضائية ،وغيره مف المصاريؼ ،إضافة إلى حدوث البغضاء بيف المتخاصميف عند
صدور الحكـ القضائي ،ألف الحكـ الصادر في النزاعات القضائية غالباً ال يكوف مرضياً لطرفي النزاع،
بؿ يكوف لمصمحة أحدىما وضد اآلخر ،وذلؾ ألسباب منطقية وقانونية ،وىي أف القضاء يسعى لموصوؿ
إلى الحقيقة القضائية ،والتي قد تكوف موافقة لمحقيقة الواقعية ،وقد تكوف مختمفة عنيا ،فقد جاءت الوساطة
لحؿ ىذه اإلشكاليات ،مف خبلؿ تولي طرؼ ثالث دراسة الخبلؼ ووضع حؿ وتسوية ترضي طرفي
النزاع .والوساطة وسيمة متقدمة مف وسائؿ حؿ المنازعات بيف األطراؼ باتفاقيـ فيعيينوف األطراؼ
شخصاً يسمى الوسيط وميمتو حصر الخبلؼ مف خبلؿ استم اررية االتصاؿ بيف األطراؼ منفرديف
ومجتمعيف بيدؼ تقريب كؿ طرؼ مف الطرؼ اآلخر حتى يمتقوف ويتفقوا عمى حؿ وسط بينيـ .فالوساطة
إذف عممية طوعية بطبيعتيا وال يجوز لموسيط اتخاذ قرار بات في أساس النزاع بؿ إف دوره ينحصر في
محاولة تقريب وجيات نظر الطرفيف أو األطراؼ وفي وطرح الحموؿ البديمة أماميـ دوف فرض أياً منيا
عمييـ.
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وتتخذ الوساطة صو اًر عديدة فيناؾ :الوساطة البسيطة التي تقترب مف نظاـ التوفيؽ في وجود شخص
يسعى إلى التقريب بيف وجيات نظر المتنازعيف .وىناؾ الوساطة تحت شكؿ قضاء صوريوىي التي يتـ
في يا تشكيؿ ىيئة يرأسيا الوسيط تضـ وكبلء عف أطراؼ النزاع لموصوؿ إلى حد مقبوؿ مف الطرفيف.
وىناؾ الوساطة االستشارية التي يطمب فييا أطراؼ النزاع مف محاـ أو خبير استشارتو أوالً في موضوع
النزاع ثـ يطمبوف منو بعد ذلؾ تدخمو كوسيط لحؿ النزاع .ىناؾ وساطة التحكيـ وىي التي يتفؽ فييا
األطراؼ عمى قياـ الوسيط بميمة التحكيـ إذا فشمت ميمتو في الوساطة وىناؾ أخي اًر الوساطة القضائية
وىي المعموؿ بيا في النظاـ األنجموسكسوني حيث تقوـ المحاكـ قبؿ الفصؿ في النزاع بعرض اقتراح
عمى األطراؼ بالمجوء بداية إلى الوساطة .
والوساطة كبديؿ عف القضاء لحؿ المنازعات المدنية والتجارية ،فكرة عامة موجودة في المجتمعات
منذ نشوءىا ،لكنيا لـ تتبمور كفكرة قانونية ،إال في القوانيف المدنية والتجارية المعاصرة ،فيي كفكرة قانونية
حديثة النشأة حتى أنو لـ تتبناىا كؿ القوانيف المعاصرة.وىي وسيمة جديدة مف وسائؿ حؿ النزاعات مثميا
مثؿ التحكيـ والصمح ،لكف التحكيـ تـ تقنينو في أغمب التشريعات الحديثة عمى مستوى االتفاقيات الدولية
والتشريعات المحمية ،وكذلؾ تولت القوانيف المدنية تنظيـ الصمح مف بداية حركة التشريع ،أما الوساطة فقد
جرى تقنينيا في دوؿ عديدة ،لكنيا لـ تقنف بشكؿ مفصؿ وواسع كتقنيف التحكيـ والصمح.
أىمية البحث :
يستمد موضوع البحث أىميتو مف أىمية الوساطة في العصر الحديث ،باعتباره مف الوسائؿ الميمة في
تسوية المنازعات المدنية والتجارية

بالطرؽ الودية ومظير مف مظاىر الفكر القانوني واالقتصادي

الحديث عمى المستوى المحمي والعالمي ،االمر الذي دفع اتجاه قوياً في مختمؼ دوؿ العالـ يدفعيا إلى
تعديؿ قوانينيا بصورة تساير ىذا الفكر القانوني الحديث وعمى الرغـ أف غالبية التشريعات الحديثة لـ
تقنف الوساطة إال في حاالت خاصة في القانوف المدني ،وقانوف العمؿ ،وقانوف األحواؿ الشخصية ،ولـ
يتـ مناقشتيا بشكؿ وافي مف قبؿ فقياء القانوف  ،لذا فتناوؿ ىذا الموضوع يتوافؽ مع االتجاه العممي
الحديث في بحث كؿ المواضيع

الجديدة التى انتشرت في االونة االخيرة وبشكؿ يتسـ

باألصالة

والحداثة.
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ىدف البحث :
ييدؼ ىذا البحث الى تسميط الضوء عمى موضوع مف أىـ الموضوعات الحديثة في تسوية المنازعات
المدنية والتجارية بطرؽ ودية عف طريؽ الوساطة وقد اصبح االىتماـ بالوسائؿ البديمة ومنيا الوساطة في
الوقت الراىف راجع لمزاياىا المتمثمة في سرعة حسـ النزاع ،والحفاظ عمى مناخ توافقي وايجابي ناتج عف
تدخؿ الطرفيف في إيجاد الحموؿ وتسوية النزاعات الشيء الذي يحفز عمى إبقاء عبلقة المودة بيف
األطراؼ ضمانا لبلستمرار في عبلقات تجارية مستدامة إضافة إلى مرونتيا مف حيث إجراءات حؿ النزاع
والقواعد المطبقة عميو.
كما أنيا تعتبر مف ابرز الوسائؿ التي مف شانيا إف تساعد عمى تطوير أداء القضاء ليستجيب لمتطمبات
تحقيؽ العدالة فيي ليست بديمة عنو ألنيا تجري تحت إشرافو ومراقبتو بؿ ىي بديمة عف بعض المساطر
واإلجراءات القضائية المعقدة وكذا ما يعانيو الجياز القضائي مف اكراىات ومعيقات حيث أصبحت
الوساطة وغيرىا مف األساليب البديمة لحؿ النزاعات مقبولة مف قبؿ الخصوـ ومبلئمة لمعديد مف النزاعات،
وبشكؿ خاص في المنازعات المدنية والتجارية  ،لذلؾ فقد اف االواف العادة النظر في القواعد القانونية
السارية المفعوؿ في كؿ دولة اما بتعديميا تشريعياً او بتغيير مفيوميا عف طريؽ مرونة التغيير الذي يتفؽ
وطبيعة المنازعة المدنية والتجارية التي تثور بيف االطراؼ ويمكف حميا عف طريؽ الوساطة والتى تيدؼ
الى تسوية المنازعات بطرؽ ودية بعيد عف بط وتعقيد اجراءات التقاضي .
مشكمة البحث :
تدور مشكمة البحث أف غالبية التشريعات لـ تقنف الوساطة القانوية في قانوف مستقؿ ينظـ الوساطة
كبديؿ لحؿ النزاعات ،وأف أحكاميا موزعة أو منشرة في العديد مف القانوف ومبعثرة  ،ومف خبلؿ ىذا
البحث سنحاوؿ جمع ىذه األحكاـ ،والسعي لبمورة الفكرة بشكؿ يكوف مف الممكف تطبيقيا قانونياً ،دوف أف
تكوف مخالفة ألحكاـ الفقو اإلسبلمي و القانوف ،مف خبلؿ الرجوع إلى أراء فقياء الشريعة والقوانيف التي
تناولتيا.
ومف ضمف مشكبلت البحث أف ليس كؿ شخص أو مؤسسة تكوف مؤىمة لمقياـ بعممية الوساطة ،لذلؾ
سنحاوؿ في ىذا البحث مناقشة كيفية اختيار الوسيط ،والشروط الواجب توافرىا فيو ودور القضاء في
عممية الوساطة وىؿ لو دور في ذلؾ ؟.ومف ضمف المشكبلت أف الوساطة احدى طرؽ تسوية المنازعات
بصورة ودية ولما كاف موضوع الوساطة مف الموضوعات المستحدثة ولـ تنتشر بصورة كبيرة كما ىو
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شأف التحكيـ وغيرىا مف الوسائؿ الودية االخرى ولما كاف مفيوـ الوساطة يعتبر تسوية النزاع بطريقة
ودية بيف الطرفيف عف طريؽ تدخؿ طرؼ ثالث محايد يتولي عممية الوساطة ويقرب وجيات النظر بيف
الطرفيف وصوالً الى حؿ يرضييما لذلؾ تظير عدة تساؤالت حوؿ الموضوع منيا مفيوـ تمؾ الوساطة ؟ و
ما ىي مميزاتيا وشروطيا ؟ اضافة الى كيفية اجراءاتيا ومتى تبدأ وكيؼ تنتيي ؟ وما ىي الصفات
الواجب توافرىا في الوسيط ؟
فروض البحث :
 -1ىؿ تقوـ الوساطة بدور فعاؿ في تسوية المنازعات المدنية والتجارية .
 -2ما ىي اجراءات الوساطة ومتى تبدأ ومتى تنتيي.
 -3ىؿ تعتبر الوساطة وسيمة مساعدة لتخفيؼ العبء عمى القضاء .
-4ىؿ يقوـ الوسيط بدور ايجابي في عممية تسوية المنازعات المدنية والتجارية عف طريؽ الوساطة .
منيج البحث :
سوؼ يتناوؿ الباحث موضوعات البحث مف خبلؿ االلتزاـ بقواعد البحث العممي معتمداً عمى المنيج
الوصفي والتحميمي  ،لبياف معالـ ىذا الموضوع .
المبحث األول  :مفيوم الوساطة ونشأتيا القانونية
تعتبر الوساطة مف االساليب البديمة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية ومف العمميات القانونية التى تقوـ
عمى توفير نوع مف الحوار لؤلطراؼ المتنازعة لبلجتماع والحوار وتقريب وجيات النظر عف طريؽ
شخص محايد يتولى تقريب وجيات النظر بغية الوصوؿ إلى حؿ ودي يرضي جميع االطراؼ المتنازعة
وقد أقرت معظـ القوانيف العربية الوساطة كوسيمة بديمة لحؿ النزاعات ،وبالذات في قوانيف االحواؿ
الشخصية بالببلد العربية  ،فقد تطرؽ قانوف االحواؿ الشخصية االردني لعاـ ٦٧٩١لموساطة في المادة
( )٦٣١واشار إلى االجراءات التي يجب أف تتبع في الوساطة وحدد شروطيا ،واشار إلى أف يكوف
أمثاؿ ىؤالء األشخاص مف ذوي الخبرة والنزاىة (،)1والقدرة عمى اجراء المصالحة ،والعديد مف الدوؿ
العربية اشترطت مجموعة مف الشروط يجب أف تتوافر في الشخص الوسيط مثؿ االمارات العربية
المتحدة ومصر والكويت وليبيا والجزائر والمغرب وتونس .
( )1د .زلمود السيد التحيوي ،التحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية وجوازه يف منازعات العقود اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة ،باالسكندرية ،1999 ،ص .2
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وسوؼ نتطرؽ في ىذا المبحث إلى تعريؼ الوساطة في المطمب االوؿ .وخصائص الوساطة في
المطمب الثاني  ،ونشأتيا التاريخية في المطمب الثالث  ،ونخصص المطمب الرايع لمحديث عف اإلجراءات
القانونية لموساطة .

المطمب األول  :تعريف الوساطة
إف البحث في موضوع الوساطة ،يقتضي التمييد لو لما يثيره ىذا الموضوع مف مفاىيـ ،ويقترف بو مف
المصطمحات.ونرى أنو مف المفيد – في ىذا الصدد – التعريؼ بالوساطة  :لغةً ،واصطبلحاً .
فمف الناحية المغوية ىي عمؿ الوسيط وىي مشتقة مف كممة وسطالتى تدؿ في المغة العربية عمى الشئ
الواقع بيف طرفيف ويقاؿ أوسط الشيء أفضمو وخياره ،والوسط يأتي صفة ،ومنو الحديث" :خير األمور
أوسطيا" .فالوساطة ىي تجنب اإلنساف الميؿ ،واف فعؿ ذلؾ فقد توسط واعتدؿ ،ألف الزيادة عمى
المطموب إفراط ،والنقص تفريط ،وكؿ مف اإلفراط والتفريط خبلؼ الوسط وقد ورد لفظ الوساطة في القرآف
الكريـ مرات عدة ،منيا :قولو تعالى" :وكذلؾ جعمناكـ أمة وسطاً"
الوسطى"

)،(2

)(3

"قاؿ أوسطيـ ألـ أقؿ لكـ لوال تسبحوف"

)،(1

"حافظوا عمى الصبلة والصبلة

وفسر العمماء المسمميف كممة وسط الواردة في

القرآف الكريـ ،بأنيا العدؿ ،الخيار ،الجزء الذي بيف طرفيف ،أي البينة واالستقامة ،بيف الجيد والرديء ،بيف
(4 ).

اإلفراط والتفريط

إ ما تعريؼ الوساطة مف الناحية االصطبلحية فيي آلية بديمة لمتقاضي ،تيدؼ إلى فض النزاع ،عف
طريؽ تدخؿ شخص محايد ،يسمى الوسيط ،يعمؿ عمى مساعدة أطراؼ النزاع عمى التفاوض ،مف أجؿ
الوصوؿ إلى تسوية لحؿ

النزاع(5 ).

كما تعرؼ أنيا” تقنية إجرائية لحؿ النزاعات يستطيع مف خبلليا طرؼ محايد و مستقؿ و نزيو يدعي
الوسيط مساعدة الخصوـ عمى حؿ مشاكميـ عبر الحوار و التفاوض لموصوؿ إلى اتفاؽ يبلئميـ ”.و
()1
()2
()3

سورة البقرة :آية (.)143
سورة البقرة :آية (.)238
سورة القلم :آية (.)28

()4د حسني عقيلة  ،الوسطية يف السنة النبوية ،دراسة تأصيلية مصطلحية ،الطبعة األوىل ،دار ابن حزم ،بريوت ،2011 ،ص.61
( )5فريد بن بلقاسم  ،الوساطة يف اجلزائر ماضي وحاضر ومستقبل  ،ادللتقى الدويل حول شلارسة الوساطة  ،اجلزائر  16/15جوان  ، 229 ،منشور على ادلوقا االلكرتوين :
WWW.Crij.mjustice.dz
وراجع ايضاًد .الياس ناصيف  ،العقود الدولية التحكيم االلكرتوين  ،منشورات اجلميلي  ،لبنان  ، 2012 ،ص  . 2016واجع ايضاً د امين مساعدة  ،الوساطة كوسيلة لتسوية
النزاعات ادلدنية يف القانون األردين ،منشورات جامعة الريموك ،عمان ،2004 ،ص.3
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عميو ،فإف فكرة الوساطة الجديدة عمى القانوف الجزائري و ليس عمى مجتمعنا اإلسبلمي العربي و القبمي
وسيمة اختيارية و رضائية ،تستمزـ حوا ار مفتوحا عمى قدـ المساواة والقرار فييا ذاتي  ،فدور الوسيط
يقتصر عمى تسييؿ التواصؿ و الحوار بيف اإلطراؼ و ىي مفيدة و عممية لممتنازعيف الذيف يريدوف حبل
سريعا لمنزاع القائـ بينيـ.
وقد عرفت الفقرة الثالثة مف المادة االولى مف قانوف االونستراؿ النموذجي لعاـ ( )2002لمتوفيؽ التجاري
الدولي الوساطة بانيا " اية عممية سواء اشير الييا بتعبير التوفيؽ او الوساطة او بتعبير اخر ذي مدلوؿ
مماثؿ  ،يطمب فييا الطرفاف الى شخص اخر او اشخاص اخريف (الموفؽ او الموفقيف) مساعدتيما في
سعييما الى التوصؿ الى تسوية ودية لنزاعيما الناشئ عف عبلقة تعاقدية او عبلقة قانونية اخرى .
كما عرفتيا المادة االولى مف نظاـ المركز العربي لتسوية المنازعات في االردف بانيا "الوسيمة التي يتـ
بموجبيا السعي لفض النزاع دوف اي سمطة لموسيط او الموفؽ لفرض ق ارره في النزاع وذلؾ عف طريؽ
تقريب وجيات النظر وابداء اآلراء االستشارية التي تتيح الوصوؿ لمحؿ بيذه الوسيمة "  .وبصفة عامة
الوساطة ىي احدى اليات الحموؿ البديمة لفض النزاعات المعروضة في بمداف عديدة وتشمؿ صو ار مختمفة
منيا " الوساطة القضائية  ،الوساطة الخاصة  ،الوساطة االتفاقية " .وتيدؼ في صورىا المختمفة الى
تسوية النزاع وديا مف خبلؿ التراضي والتوفيؽ بيف الخصوـ بإجراءات اكثر مرونة

()1

لتبلفي اجراءات

التقاضي اماـ المحاكـ االمر الذي يخفؼ مف عبء تراكـ القضايا لدى المحاكـ ويحقؽ مصمحة الخصوـ
في انياء النزاع بأسيؿ الطرؽ واسرعيا وبأقؿ التكاليؼ الممكنة و تتـ مف قبؿ شخص ثالث يدعى الوسيط
يسعى الى مساعدة اطراؼ النزاع لبلجتماع والحوار وتقريب وجيات النظر وتقييميا لمحاولة التوصؿ الى
حؿ وسط يقبمو الطرفيف(. )2
في ضوء ما سبؽ يتبمور تعريؼ الوساطة ،في انيا عممية تطوعية تقوـ عمى ارادة طرفي النزاع في المجوء

) (1أنظر:

Jean louis lascoux، code de lé médiation، annote et commenté pour l'oriertation de le médiation agnés tavel، 2009.

) (2أنظر:

-

p.25.
- Fouchard (ph) l'arbitrage judiciaire، in etudes offertes a pierre Bellett، Litec ، paris، 1991، P.167.

-Camara Fatou Kiné. Arbitrage et médiation dans les cultures juridiques négro- africaince، enter la prédisposition A
dénouer ET LA mission de trancher، Revue de L'arbitrage، 2004، P. 286
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الييا ) ، (1يعمؿ فييا االطراؼ مع شخص ثالث سمي الوسيط يتمتع بصفتي النزاىة والحياد ال يجاد حؿ
مقبوؿ لمطرفيف ينيي

النزاع.

المطمب الثاني :خصائص الوساطة
أصبحت الوساطة ذات مكانو بارزة في الفكر القانوني واالقتصادي عمى المستوى العالمي لما تتمتع بو
الوساطة مف الخصائص تمييزىا عف الوسائؿ التقميدية لحؿ الخبلفات

()2

 ،و ىذه المميزات أصبحت

مقبولة حسـ النزاعات ،مف حيث تخفيؼ العبء عف القضاء  ،و سرعتيا لمفصؿ في النزاعات ومرونتيا
و سريتيا باإلضافة الستمرار العبلقات الودية بيف أطراؼ النزاع ،وىذه الخصائص يمكف حصرىا
باالتي:
اوالً  :السرعة في الفصل بالمنازعات :
تشكؿ السرعة سمة مف سمات العصر الحديث ،و ال شؾ أف العدالة البطيئة ىي إنكار لمعدالة ،لذلؾ
نجد أف عممية الوساطة تخدـ  ،و بشكؿ كبير ىذا االتجاه ،أي سرعة الفصؿ في النزاعات ،و يظير ذلؾ
مف خبلؿ تحديد المشرع لممدة التي تنجز في ظرفيا الوساطة .و ذىب المشرع األردني إلى أبعد مف ذلؾ،
إذ حدد المدة التي تقيد األطراؼ لتزويد الوسيط بالوثائؽ المتعمقة بالنزاع ابتداء مف تاريخ إحالة النزاع
لموساطة كؿ ذلؾ ألجؿ ضماف سرعة حؿ النزاعات ،ألف التأخير في حسـ النزاعات يذىب بحقوؽ
األطراؼ المتنازعيف و يفوت عمييـ فرصا قد ال تعوض خاصة في المجاؿ التجاري السيما إذا لـ تحسـ
منازعتيـ بعد أمد طويؿ تتوالى فيو المتغيرات االقتصادية
ثانياً  :الــمـرو نــة في االجراءات :
لعؿ أىـ األسباب التي استوجبت المجوء إلى الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات وجود األساليب التقميدية
و الشكميات الرسمية المعقدة ،فحؿ النزاع عف طريؽ القضاء يحتوي و يشمؿ عدة أمور يجب إتباعيا
تحت طائمة البطبلف مما يشكؿ قيودا عمى عاتؽ المتقاضيف ،ففي الوساطة ال يوجد أي إجراء يترتب عميو
البطبلف ،فعكس ذلؾ تيدؼ الوساطة إلتباع أي إجراء يمكف أف يؤدي لمتوصؿ لحؿ مرضي ألطراؼ

( )1راجع ادلوقع االلكرتوين :

http//www.bambooweb.com/articles/m/mediation.html.
(2

) أنظر:

-Fouchard (Ph) l'arbitrage judiciaire ، Op.Cit. P.168.
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النزاع ،فالوسي ط غير ممزـ بإتباع إجراءات معينة ما داـ اليدؼ ىو إيصاؿ األطراؼ لمحؿ الذي يرغبوف
فيو .
ثالثاً :وسيمة غير ممزمة لطرفي النزاع(مف حؽ أي مف األطراؼ أف يرفض الوساطة ويمجأ إلى القضاء):
يجوز ألطراؼ النزاع في القضايا المدنية المجوء إلى حؿ النزاعات عف طريؽ الوساطة ،ولكف المجوء إلى
الوساطة ليس إلزامياً ،ومف حؽ أي مف األطراؼ أف يرفض الوساطة ويمجأ إلى القضاء ،والسير في
الدعوى وفقاً لما ىو مقرر ليا قانوناً ،ويستمد أطراؼ النزاع ىذا الحؽ مف الدستور ،فحؽ التقاضي حؽ
دستوري يرتبط بالصفة اإلنسانية ،ومؤدى ىذا الحؽ أنو ال يجوز إجبار المرء عمى المثوؿ أماـ غير
القاضي.
فالوسيط ال يستطيع الزاـ الفرقاء بتسوية النزاع بطريؽ الوساطة ولكف يتعيف عميو اف يبذؿ جيده وأف
()1

يستخدـ أساليب االتصاؿ الفعالة ،وصوال إلى تسوية النزاع كمياً أو جزئياً حسب مقتضى الحاؿ.

فيجوز لطرفي النزاع في الوساطة االنسحاب في اي لحظة مف متابعة عممية الوساطة ،والعودة إلى
التمسؾ بكافة الحقوؽ والدفوع القانونية أماـ القضاء ،دوف اي تأثير آلليات الحموؿ البديمة عمى إجراءات
التقاضي ،فضبلً عف أنيا عممية تسمح لموسيط بتقييـ المراكز القانونية لمخصوـ )2(.فقد أجازت المادة ()13
ا لفقرة (أ) مف نظاـ الوساطة المعموؿ بو مف قبؿ المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الويبو) ()3لموسيط
تسوية النزاع باألسموب الذي يراه مناسباً دوف أف يممؾ سمطة في إلزاـ طرفي النزاع عمى قبولو.
رابعاً  :الوساطة تقدم حمول مرضية لكال الطرفين :
ترمي الوساطة إلى تحقيؽ التوازف بيف طرفي النزاع )4،حيث يتدخؿ طرؼ ثالث ومحايد ،ويضع نفسو بيف
.

خصميف ،فيعمؿ عمى نقميما مف حالة الخصومة إلى حالة المحادثة

واذا تـ اتفاؽ األطراؼ المتنازعة عمى تقرير الوسيط فيكوف ممزماً ليـ ،وال يحؽ ليـ مراجعة القضاء فيما
تـ التنازؿ عنو واالتفاؽ عميو في الوساطة .وقد قرر المشرع األردني ذلؾ في المادة ( )8مف قانوف
الوساطة األردني عمى أنو" :تعد إجراءات الوساطة سرية،

()5.

وال يجوز االحتجاج بيا ،أو بما تـ فييا مف

تنازالت مف أطراؼ النزاع ،أماـ أي محكمة أو أي جية كانت" .ونظ اًر لعدـ إلزاـ الخصوـ بالوساطة فيي
()1د زلمد عديل الناصر  ،عبد اهلل برجس ابو الغنم ،ملخص حول نظام الوساطو كاحد احللول البديلة لفض ادلنازعات ،مرجع سابق ،ص.10
( )2د فراس كرمي شيعان ،ىند فائز أمحد ،الوساطة يف ادلنازعات االلكرتونية ،مرجع سابق ،ض.257
()3

()4
()5

وليد كناكرية ، ،إدارة الدعاوى ادلدنية ،الطبعة األوىل ،بدون ذكر تاريخ ومكان النشر ،ص.85
د دليلة جلول ،الوساطة القضائية يف القضايا ادلدنية واإلدارية ،مطبعة عني أمليلة ،2012 ،ص.30
قانون الوساطة األردين يف تسوية النزاعات ادلدنية والتجارية رقم  12لسنة 2006م.
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بذلؾ تؤدي الى المحافظة عمى العبلقات الودية بينيـ ،وىو ما يصعب تحقيقو عند حؿ النزاع قضائياً ،أو
عف طريؽ التحكيـ .كذلؾ فيي عممية تطوعية ،وبالتالي فاف القرار النيائي غير ممزـ لطرفي النزاع  )1(.إال
إذا وقعوا عمى اتفاؽ الوساطة .فالوساطة تخمؽ حبلً مرضياً لمطرفيف ،فغالباً ما يفضي القضاء إلى حكـ
يمكف مف خبللو وصؼ أحد طرفي النزاع بأنو خاسر( ،)2واآلخر رابح.أما في الوساطة فيخرج طرفي
النزاع ،وكؿ منيـ مقتنع بالنتيجة التي يرى فييا بأنو ال رابح وال خاسر.
خامساً  :الوساطة تؤدي الى تخفيف العبء عمى القضاء :
حيث أف الوساطة وسيمة لحؿ النزاعات بعيد عف ساحات القضاء ،فإنيا ببل شؾ ستساىـ بشكؿ كبير في
تخفيؼ العبء عف القضاء ،عف طريؽ حؿ نزاعات كانت ستحؿ بالتقاضي  ،خاصة إذا عممنا أف حجـ
القضايا التي تنظر أماـ المحاكـ في تزايد مستمر مما يزيد في العبء ،غير انو بإحالة النزاع لموساطة و
حمو عف طريقيا سيؤدي لتفادي عرض ىذه النزاعات عمى القضاء ،ضؼ أف الوساطة تعطي حبل نيائيا
لمنزاع مما يؤدي كذلؾ إلى عدـ عرض ىذا النزاع عمى جيات االستئناؼ و عميو فاف تطبيقيا يؤدي
لتخفيؼ العبء عف القضاء .
سادساً :الوساطة تؤدي إلى استمرار العالقات الودية بين أطراف النزاع :
توفر الوساطة لممتخاصميف الفرصة لبللتقاء و عرض وجيات النظر ومحاولة إزالة اإلشكاالت بيف
األطراؼ و التوصؿ لحؿ يرضي األطراؼ عف طريؽ تقريب وجيات النظر المتباعدة و الخروج بمصالحة
تزيؿ كافة الخبلفات ،خبلفا لمقضاء الذي يفصؿ في نياية الدعوى بانتصار طرؼ و خسارة اآلخر
بصدور قرار متولد عف قناعة و رؤية المحكمة بالنزاع مما يؤدي لفقداف العبلقات الودية بيف األطراؼ
وتولد التشاحف و البغضاء
المطمب الثالث  :نشأة الوساطة التاريخية
الوساطة كطريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ليس جديدة المنشأ عف المجتمعات الحديثة فيي جزء مف القناعات
ال قديمة وليا تقاليد راسخة فييا وعمى الرغـ مف أف الطرؽ البديمة لتسوية المنازعات ظيرت قديماً اال انيا
حديثة التنظيـ قي الفكر القانوني واالقتصادي عمى المستوى العالمي حيث أصبح المجوء الييا في وقتنا
الحاضر امر ممحاً لتمبية متطمبات االعماؿ الحديثة نظ اًر لمتوسع والتطور السريع والمستمر في انماط
()1
()2

د فراس كرمي  ،ىند فائز أمحد ،الوساطة يف ادلنازعات االلكرتونية ،مرجع سابق ،ص.258
انظر اادلوقع االلكرتوين:
. http://www.gafi.gov.eg/Arabic/Howcanwehelp/SiteAssets/Pages/Investors -Disputes-
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التجارة  ،ومف المبلحظ أف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات أصبحت ذات أىمية بالغة في الوقت الراىف
خاصة في ظؿ االكراىات التي يعاني منيا جياز القضاء مف كثرة القضايا المعروضة عمى المحاكـ
وتراكميا باالضافة الى البطء في اصدار االحكاـ وبالتالي تأخر الوصوؿ إلى الحؽ بسبب طوؿ
االجراءات كؿ ىذه العوامؿ زكت الرغبة في الرجوع في نظرنا لآلليات القديمة الحديثة لفض النزاع والتي
تعد الوساطة احداىا خاصة في ظؿ النجاح الذي حققتو التجارب المقارنة في ىذا الشأف  ،اذ قطع اعتماد
الوساطة كآلية لبلنياء الودي لمنزاع أشواطا في دوؿ كبريطانيا وأمريكا كما أف تاريخ البشرية متطور،
في كؿ ما يقوـ عميو ،مف مؤسسات وانظمة ومفاىيـ ،وأف كانت ىذه المؤسسات واألنظمة ،تجد أصوليا
في التاريخ القديـ لمشعوب والمجتمعات ،وتتناسب مع المراحؿ التي تكونت فييا ،فإف ىذه القيـ والمفاىيـ
واألنظمة البد ليا مف أف تتبدؿ ،أو تعدؿ ،حسب الوقائع المستجدة ،والحاجات الممحة والمثمرة ،ومف ىنا
يبلحظ مدى التطور الذي خطتو القوانيف في كؿ مجتمع بما في ذلؾ المجتمع الدولي وعمى مر الزمف(.)1
) 2 (.

ولقد عرؼ اإلنساف الوساطة منذ ظيور المنازعات والخصومات بيف أفراد المجتمع،

لذا فيذه الطريقة

في فض النزاع تمتد جذورىا إلى الحضارات القديمةحيث وجد في اإلنجيؿ ما يشير إلى أف المسيح ىو
الوسيط بيف اهلل واإلنساف ،فورد في إصحاح تيموثي ما يمي" :أف ىناؾ إليا واحداً ،ووسيطاً واحداً بيف اهلل
واإلنساف ،وىذا الوسيط ىو يسوع المسيح.،

()3

الذي وىب نفسو فداء لنا جميعاً ،ليشيد بذلؾ في الزمف

المناسب"
 فقد عرؼ االسبلـ الوساطة وحثت الشريعة االسبلمية الغراء عمى إتباعيا في حؿ النزاعات الناشئةبيف األفراد لذا فقد حث اإلسبلـ عمى مسألة الصمح بيف المتخاصميف،

) 4(.

ودعا المؤمنوف إلى التدخؿ

إليص اؿ طرفي النزاع إلى حؿ يريضييـ ،وذلؾ في القرآف وسنة رسوؿ اهلل عميو السبلـ وأصحابو األكارـ.
وقد ورد في القرآف الكريـ ما يحث عمى المصالحة ،فقاؿ تعالى" :واف خفتـ شقاؽ بينيما فابعثوا حكماً مف
أىمو وحكماً مف أىميا إف يريدا إصبلحاً يوفؽ اهلل بينيما إف اهلل كاف عميماً خبي اًر"( ") 5فبل وربؾ ال يؤمنوف

( )1د .ىشام صادق ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،1982 ،ص .80ورجع د .نارميان عبد القادر ،اتفاق التحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية رقم
 27لسنة  ،1994دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل ،1996 ،ص .12

( )2د  .عبد السالم ذيب ،قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد ،ترمجة للمحاكمة العادلة ،الطبعة األوىل ،مطبعة موفم للنشر ،اجلزائر ،2009 ،ص.413
( )3انظر ادلوقع االلكرتوين :
.http://www.kalimatalhayat.com/doctrine/297-baptist-doctrine-and-message/4263-god.html
( )4د  .مسري عالية  ،نظرية الدولة وأدهبا يف اإلسالم ،الطبعة األوىل ،طباعة ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،1988 ،ص.182
()5

سورة النساء :آية (.)35
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حتى يحكموؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدوا في أنفسيـ حرجاً مما قضيت ويسمموا تسميماً" )1(،وقولو" :ال
خير في كثير مف نجواىـ إال مف أمر بصدقة أو معروؼ أو إصبلح بيف الناس ومف يفعؿ ذلؾ ابتغاء
مرضات اهلل فسوؼ نؤتيو أج اًر عظيماً"،

()2

"إنما المؤمنوف إخوة فاصمحوا بيف أخويكـ واتقوا اهلل لعمكـ

()3

ترحموف".

وأيضا قوؿ الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ(( :الصمح جائز بيف المسمميف ،إال صمحاً حرـ حبلالً أو أحؿ
حراماً)) )4(،وقولو ألبي أيوب(( :أال أدلؾ عمى صدقة يحبيا اهلل ورسولو ،تصمح بيف الناس إذا تفاسدوا،
وتقرب بينيـ إذا تباعدوا

)))5(.

● الوساطة في النظام االمريكي
حيث تعتبر الواليات المتحدة مف الدوؿ التي أعتمدت عمى الوساطة في النزاعات المدنية ،فقد لعبت
الوساطة في الواليات المتحدة دو اًر كبي اًر في حؿ النزاعات خارج إطار القضاء في أمريكا وذلؾ بسبب
تعقيدات النظاـ القضائي ،وارتفاع تكاليؼ التقاضي ،وخاصة أتعاب المحاميف ،وذلؾ بسبب أف المحاميف
في أمريكا يتقاضوف أتعابيـ بما يتناسب مع ساعات العمؿ التي يقضونيا في استصدار الحكـ القضائي
في النزاع.
ولقد ظيرت الوساطة في القوانيف األمريكية في البداية فيما يتعمؽ بفض النزاعات العمالية ،وذلؾ بصدور
قانوف "إدماف" سنة 1898ـ

)6(.

وتـ تشكيؿ لجاف سميت بمجاف الوساطة والتوفيؽ لمتعامؿ مع القضايا
) 7(.

العمالية ،وذلؾ بصدور قانوف العمؿ لمسكؾ الحديدية سنة 1926ـ

وفيما يخص النزاعات األسرية في الواليات المتحدة فقد تأسست جمعية محاكـ الصمح واألسرة ،غايتيا
تشجيع الصمح في القضايا العائمية ،كبديؿ عف التقاضي ،وبعدىا انتشرت مثؿ ىذه المؤسسات ،منيا
جمعية الوساطة العائمية ،وأكاديمية الوساطة العائمية.

()8

حتى أصبحت الوساطة في الواليات المتحدة
()9

إجراءاً إلزالمياً في الشؤوف األسرية ،وبشكؿ خاص قضايا الزواج والطبلؽ.
()1

النساء.)65( :

()4

سنن أبن ماجة ،دار الفكر ،بريوت ،حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ،باب الصلح ،ج ،2بدون تاريخ نشر ،حديث رقم.2353 :

()7

د .بشري الصلييب ،احللول البديلة للنزاعات ادلدنية ،الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر ،عمان ،2010 ،ص.32
د  .روال األمحد  ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.32

( )2النساء.)114( :
()3احلجرات.)10( :
( )5القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،رللد ،5دار الكتب العريب للطباعة والنشر ،تاريخ الطبعة( :غري موجود) ،القاىرة ،.ص.385
( )6د .روال األمحد ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،جامعة عمان للدراسات العليا ،األردن2008 ،م ،.ص.31
()8
()9

ادلرجع السابق ،ص.202

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 08أفريل/نيسان- 2018المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

319

ناصر الشرمان

الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية

● الوساطة في النظام الفرنسي
فقد أشار قانوف المرافعات الفرنسي الصادر سنة 1806ـ .في المادة ( )48بأف أي موضوع نزاع قابؿ
لمصمح ،وقدـ فيو عريضة إفتتاح دعوى لخصومة قضائية ،ال يكوف مقبوالً إال إذا سبقتو محاولة صمح
أولية ،أماـ محكمة الصمح .مف ذلؾ يتبيف بأف المشرع الفرنسي أجبر الخصوـ لمبحث عف وسائؿ بديمة
لحؿ النزاع قبؿ عرضو عمى القضاء

)1 (.

وقد اصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ  1985/11/29قرارىا عدد  40/34الذي جاء في
مادتو السابعة أنو "ينبغي استعماؿ اآلليات غير الرسمية لحؿ النزاعات بما في ذلؾ الوساطة و التحكيـ
والوسائؿ العرضية إلقامة العدؿ أو استعماؿ الممارسات المحمية عند االقتضاء إلرضاء الضحايا و
إنصافيـ" .واذا كاف اليدؼ مف ىذا المؤتمر يتركز في بحث ومناقشة اإلشكالية العامة المرتبطة بالطرؽ
الودية والبديمة في فض المنازعات مع معالجة المقاربات و التجارب المتعددة المعموؿ بيا دوليا ،وىذا
الموضوع كبير ومعقد يصعب ،اختصاره في  15دقيقة ،إال انو وبالرغـ مف ذلؾ سأحاوؿ التركيز في
موضوع مداخمتي عمى احد أىـ الطرؽ الودية والبديمة في فض المنازعات ،وىي الوساطة ودورىا في

إطار التجربة المغربية مع إجراء مقارنة بتجارب دوؿ أخرى .
المطمب الرابع :اإلجراءات القانونية لموساطة
الوساطة وسيمة متطورة مف وسائؿ حؿ المنازعات بيف األطراؼ بطرؽ ودية باتفاقيـ دوف المجوء إلى
()2

القضاء فيعيينوف األطراؼ شخصاً يسمى الوسيط

وميمتو حصر الخبلؼ مف خبلؿ استم اررية االتصاؿ

االتصاؿ بيف األطراؼ منفرديف ومجتمعيف بيدؼ تقريب كؿ طرؼ مف الطرؼ اآلخر حتى يمتقوف ويتفقوا
()3

عمى حؿ وسط بينيـ .فالوساطة إذف عممية طوعية
()1

بطبيعتيا وال يجوز لموسيط اتخاذ قرار بات في

د  .عاشور مربوك ،ضلو زلاولة التوفيق بني اخلصوم ،د.ط ،دار النهضة العربية ،القاىرة2002 ،م ،.ص.75

) (2أنظر:

-

Jean louis lascoux, code de lé médiation, annote et commenté pour l'oriertation de le médiation agnés tavel, 2009.
p.25.
- Fouchard (ph) l'arbitrage judiciaire, in etudes offertes a pierre Bellett, Litec , paris, 1991, P.167.
" La mission du conciliateur se limte á tenter de concilier les parties , ou á s'efforcer de les amener a une solution
mutuellement acceptable, les propositions ou recommendations qu ' il leur présente aprés l'instructionde l'affaire
''n'ont aucun caratere obligatoire, ells ne l'acquiérent que si et lorsque les parties les ont acceptées
=وراجع :د .محزه حداد  ،التحكيم بالصلح والتوفيق  ،ورقة عمل مقدمة لندوة رؤية اجلوانب القانونية للتكامل يف دول رللس التعاون اخلليجي  ،بتاريخ .،2005/4/25
) (3أنظر:

-Camara Fatou Kiné. Arbitrage et médiation dans les cultures juridiques négro- africaince, enter la prédisposition A
dénouer ET LA mission de trancher, Revue de L'arbitrage, 2004, P. 286.
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أساس النزاع بؿ إف دوره ينحصر في محاولة تقريب وجيات نظر الطرفيف أو األطراؼ وفي وطرح الحموؿ
البديمة أماميـ دوف فرض أياً منيا عمييـ.
وتعد الوساطة شكبلً اختيارًيا ومرًنا مف أشكاؿ فض المنازعات حيث يقوـ مف خبلليا طرؼ ثالث محايد

بمساعدة األطراؼ في العمؿ عمى تسوية تفاوضية لنزاعيـ .ويحتفظ األطراؼ بالسيطرة عمى قرار ما إذا

كانوا سيقوموف بالتسوية مف عدمو ووفقًا ألي شروط وتعتبر الوساطة خدمة سريعة وسرية وقميمة التكمفة،

(.

)1كما أنيا تعد فرصة ممتازة لمحفاظ عمى العبلقات التجارية والمدنية بيف األطراؼ وتعطييـ أقصى قدر
مف السيطرة عمى الوساطة ونتائجيا وعف طريقيا يقوـ الوسيط بإيجاد حؿ لمنزاع المعروض عميو دوف
.

()1

نصت ادلادة الثامنة من قانون الوساطة االردين على انو "تعترب مجيع اجراءات الوساطة سرية وال جيوز االتيان هبا او مبا مت فيها من تنازالت من قبل اطراف النزاع امام اية زلكمة او

أي جهة كانت وتقابلها ادلواد ( ) 8،9،10من قانون االوسترتال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل حيث نصت ادلادة الثامنة منو على انو " عندما يتلقى ادلوفق من احد الطرفني
معلومات متعلقة بالنزاع جيوز للموفق افشاء مضمون تلك ادلعل ومات ألي طرف اخر يف اجراءات التوفيق غري انو عندما يعطي احد الطرفني =ادلوفق أي معلومات يشرتط بالتحديد اهنا
سرية وال جيوز افشاء تلك ادلعلومات ألي طرف اخر يف اجراءات التوفيق " اما ادلادة التاسعة منو فقد نصت على انو جيب احلرص على سرية مجيع ادلعلومات ادلتعلقة باجراءات التوفيق
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك وما مل يكن افشاؤىا الزما مبقتضى القانون او الغراض تنفيذ اتفاقية التسوية او انفاذه"
اما ادلادة العاشرة منو فقد نصت على انو " ال جيوز لطريف النزاع يف اجراءات التوفيق وال للموفق وال ألي شخص اخر مبن فيهم القائمون بادارة اجراءات التوفيق االعتماد على اية شلا
يلي او تقدميو كدليل او االدالء بشهادة او اعطاء دليل بشأنو يف اجراءات حتكيمية او قضائية او اجراءات شلاثلة :
أ-

الدعوة ادلوجهة من احد الطرفني للمشاركة يف اجراءات التوفيق او كون احد الطرفني راغبا يف ادلشاركة يف اجراءات التوفيق .

ب -االراء او ادلقرتحات اليت ابداىا احد طريف التوفيق بشأن تسوية شلكنة للنزاع.
ت -البيانات او االقرارات اليت قدمها احد الطرفني اثناء اجراءات التوفيق .
ث -االقرتاحات ادلقدمة من ادلوفق .
ج -كون احد الطرفني قد ابدى رغبتو يف قبول اقرتاح تسوية مقدم من ادلوفق .
ح -وثيقة أعدت الغراض اجراءات التوفيق .
 -2تنطبق الفقرة  1من ىذه ادلادة بصرف النظر عن شكل ادلعلومات او االدلة ادلشار اليها فيها .
 -3ال جيوز ذليئة حتكيم او زلكمة او سلطة حكومية سلتصة اخرى ان تأمر بافشاء ادلعلومات ادلشار اليها يف الفقرة  1من ىذه ادلادة واذا قدمت تلك ادلعلومات كدليل
خالفا الحكام الفقرة  1من ىذه ادلادة وجب اعتبار ذلك الدليل غري مقبول غري انو جيوز افشاء تلك =ادلعلومات او قبوذلا كدليل طادلا كان ذلك الزما مبقتضى القانون او الغراض
تنفيذ اتفاق تسوية او انفاذه .
-4تنطبق احكام الفقرات  1،2،3من ىذه ادلادة سواء كانت ام مل تكن االجراءات التحكيمية او القضائية او االجراءات ادلماثلة تتعلق بالنزاع الذي يشكل او كان
ليشكل موضوع اجراءات التوفيق .
=وكذلك ادلواد  14،15،16،17من قواعد الوساطة الصادرة عن ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية (الويبو) .انظر ىذه القواعد منشورة على ادلوقع االلكرتوين التابع دلنظمة
الويبو على شبكة االنرتنت :
http//www.arbiter.wipo.int/mediation/ruls/index – ht mh .
فعلى سبيل ادلثال نصت ادلادة الرابعة من ىذه القواعد على
No recording of any kind shall be mad of any meeting of the partses with the mediator .
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التقيد باإلجراءات الواردة في قانوف االجراءات المدنية ،لكف ىذا ال يعني أنو ال توجد أية قيود أو أصوؿ
إجرائية يتقيد بيا الوسيط ،بؿ عمى الوسيط أف يقوـ بعممو وفؽ أصوؿ محددة تساعده في إيصاؿ
المتخاصميف عمى حؿ مرضي لمطرفيف ،فالوساطة تقوـ عمى التفاوض المدعـ الذي يؤدي إلى حؿ النزاع
في أقصر وقت ،باتفاؽ تكمف قوتو في التقرير الذاتي ،إذا يسعى الوسيط إلى تقريب وجيات النظر بيف
الخصوـ الذيف يكشفوف أماـ الوسيط عف مصالحيـ األساسية ،وعوامؿ القمؽ لدييـ ،ليتسنى لو إيجاد
الحموؿ المرضية لكؿ األطراؼ.

() 1

فقانوف اإلثبات يتولى تنظيـ مسألة اإلثبات في القضايا المدنية ،ويحدد طرؽ معينة لئلثبات ،وبالتالي ال
يمكف لمقاضي أف يحكـ في مسألة مف المسائؿ ،إال باإلستناد عمى قواعد اإلثبات التي حددىا القانوف،
وبالطرؽ القانونية المحددة.
أما الوسيط فبل يخضع ليذه القواعد ،وال يتقيد باألدلة التي حددىا القانوف )2(،فيمكف أف يصدر حكمو
باالستناد إلى غير األدلة التي حددىا قانوف اإلثبات ،إلثبات المسائؿ التي يمكف أف يستند عمييا عند
إصدار الحكـ ،فيمكف أف يستند الوسيط عمى خبراتو الشخصية ،أو معمومات حصؿ عمييا مف غير
أطراؼ النزاع .لكف كؿ ذلؾ مقيد بعدـ مخالفتو النظاـ العاـ واآلداب العامة .وكؿ ما يتـ مف إجراءات
ومداوالت خبلؿ عممية الوساطة ،تتـ بسرية تامة( ،)3وال يجوز الكشؼ عنيا أو االحتجاج بيا أماـ القضاء
أو أي جية أخرى ،حتى لو تـ التنازؿ عف بعض الحقوؽ ،إال إذا كاف بيا ما يخالؼ النظاـ العاـ واآلداب
العامة.
ويمكن تحديد اإلجراءات القانونية التي يجب عمى الوسيط مراعاتيا بما يمي:

اوالً :بداء اجراءات الوساطة والحفاظ عمى أسرار الخصومة :
تتمثؿ في الجمسة األولى وتعد بمثابة جمسة تعارؼ ،يقوـ فييا الوسيط بالتعريؼ بنفسو ،ويطمب مف
الخصوـ التعريؼ بأنفسيـ ،ويشرح ليـ دوره كوسيط ،ويؤكد عمى حيادتو ،وعمى سرية اإلجراءات ،) 4(.ثـ
يبيف ليـ أىمية الوساطة ،وضرورة الثقة بو ،لكوف أف ثقة األطراؼ في الوسيط نفسو أكثر أىمية مف ثقتيـ
في بعضيـ البعض

( )1د .بشري الصلييب ،احللول البديلة للنزاعات ادلدنية ،مرجع سابق ،ص.61
()2
()3

د .روال األمحد ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.49
ادلرجع السابق ،ص.54

( )4د عال عبد ادلنعم ،عندما حيتدم الصراع :دليل علمي الستخدام الوساطة يف حل النزاعات ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاىرة ،1999 ،ص.37
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عمى الوسيط الحفاظ عمى األسرار التي يطمع عمييا ،ألف ىذه األسرار قد وصمت إلى شخصو بالذات
بحكـ عممو كوسيط ،ولو لـ يكف كذلؾ لما حصؿ عمييا ،لذلؾ فإف مجاؿ األسرار التي يجب أف يحافظ
عمييا ،تشمؿ المعمومات والمستندات التي وردت إليو بصفتو وسيطاً ،وال تتعدى إلى األسرار التي قد تصؿ
إليو( ،)1ليس بصفتو كوسيط ،إنما بوصفو شخصاً طبيعياً عادياً.
ثانياً  :تحقيق التوافق بين الطرفين لموصول إلى اتفاق يرضي طرفي النزاع :
دور الوسيط ىو تصحيح األوضاع عف طريؽ طرح أسئمة عف الوقائع المصرح بيا ،وقد تقوده اإلجابات
التي يتمقاىا إلى استخبلص وقائع أخرى غامضة ،أو يتجاىؿ األطراؼ ذكرىا ،وىو ما يسمح بتكويف
تصورات جديدة لدى الوسيط تساعده عمى حؿ النزاع( ،)2قد ال تخطر عمى باؿ الفرقاء.
يكوف ذلؾ بتسييؿ الوسائؿ ،وطرؽ النقاش بيف أطراؼ النزاع ،عف طريؽ تقريب وجيات النظر ،واآلراء
بالمسؤولية القانونية تجاه القضية .ودعـ أىمية حؿ القضية المتنازع
بينيـ ،وتعزيز شعور أطراؼ النزاع
ّ
()3

عمييا عف طريؽ وضع الوسيط مجموعة مف البدائؿ القانونية،

والمناسبة لحؿ النزاع .والمساىمة في

المحافظة عمى استقبللية كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع.
تنتيي الوساطة إما باالتفاؽ عمى حؿ النزاع ،أو عدـ االتفاؽ عمى حمو ،فإذا اتفؽ األطراؼ عمى إنياء
النزاع ،يعد ذلؾ نجاح لموسيط في عممو ،فيقدـ الوسيط محض اًر يسمى إتفاقية الوساطة ،موقعة مف الوسيط
وأطراؼ النزاع.ولكف ىذا االتفاؽ قد يكوف كمياً يفضي إلى حؿ النزاع بشكؿ كامؿ ،وقد يكوف جزئياً يفضي
إلى حؿ بعض المسائؿ ،ويبقى البعض اآلخر دوف اتفاؽ ،فإذا كاف االتفاؽ كمياً يحاؿ المحضر بعد
التوقيع عميو إلى المحكمة لتصديقو مف قبؿ القاضي ،واذا كاف جزئياً فيكتب في المحضر الجزئيات التي
تـ االتفاؽ عمييا ويوقع عمييا مف قبؿ الوسيط واألطراؼ ،ويحاؿ الممؼ إلى القاضي ،فيصبح األطراؼ
()4

ممزميف باالتفاؽ الموقع،

والجزئيات التي لـ يتـ االتفاؽ عمييا يحيميا القاضي إلى المحكمة المختصة،

لمفصؿ فييا بحكـ نيائي.

( )1د .روال األمحد ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.132
( )2د  .أمحد أبو الوفاء ،التحكيم بالقضاء والصلح ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية2007 ،م ،.ص.199

( :)3انظر ادلوقع االلكرتوين :
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D9
( )4د .روال األمحد ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.185
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والقاضي عندما يصادؽ عمى إتفاقية الوساطة ،ال يصادؽ عمييا باعتباره قائماً بوظيفتو كسمطة قضائية.

()1

 ،وانما يصادؽ عمييا باعتباره قائماً بالسمطة الوالئية
ثالثاً :تنفيذ إتفاقية الوساطة والمدة الالزمة لتسوية النزاع بالوساطة :
إذا توصؿ الوسيط إلى تسوية النزاع ،يقدـ إلى قاض إدارة الدعوى أو قاضي الصمح تقري اًر بذلؾ ،ويرفؽ بو
اتفاقية التسوية الموقعة مف أطراؼ النزاع ،لممصادقة عمييا حيث تعد بمثابة حكـ قطعي ال يخضع ألي
طريؽ مف طرؽ الطعف

)2 (.

واذا صادؽ القاضي عمى اتفاقية الوساطة ،فيأتي بعد ذلؾ مرحمة التنفيذ ،وتنفيذ ىذه االتفاقية يتـ بشكؿ
طوعي مف حيث المبدأ ،ألف األطراؼ أتفقوا عميو( ،)3وبالتالي يعتبروف أكثر قدرة عمى فيمو واحترامو.
كثير مف القوانيف التي نظمت الوساطة حددت مدة معينة لموسيط في التوصؿ لحؿ النزاع ،ومف ذلؾ ما
نص عميو قانوف الوساطة األردني رقـ ( )37لسنة 2003ـ .عمى أف تجري جمسات الوساطة بحضور
أطراؼ الخصوـ ووكبلئيـ القانونييف ،ويقوـ الوسيط خبلؿ مدة ال تزيد عف ثبلثة أشير مف تاريخ إحالة
النزاع إليو بما يمي:
 -1تعييف جمسة وتبميغ أطراؼ النزاع ووكبلئيـ والتداوؿ وفؽ األصوؿ.
 -2االجتماع بأطراؼ النزاع ووكبلئيـ والتداوؿ معيـ بموضوع النزاع.
 -3اتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجيات النظر لمقاصد الوصوؿ إلى حؿ ودي لمنزاع
كما نص المشرع التونسي أنو عمى الوسيط في مجاؿ العمؿ المصرفي أف يتعيد بالشكاوى الموعروضة
عميو في أجؿ أقصاه ثمانية أياـ مف تاريخ وصوؿ طمب الوساطة ،ويقترح الحموؿ التوفيقية المبلئمة في
أجؿ أقصاه شيراف مف تاريخ التعيد.

()4

رابعاً :انتياء عممية الوساطة
تنتيي الوساطة باحدى الحاالت التالية:
الحالة االولى :عدـ توصؿ الوسيط الى تسوية النزاع ودياً بيف الخصوـ ،حيث يندرج تحت ىذه الحالة
( )1د .أمحد أبو الوفاء ،نظرية األحكام يف قانون ادلرافعات ،الطبعة الرابعة ،منشأة ادلعارف ،السكندرية ،1980 ،ص.54
( )2د  .خليل البنا ،يف زلراب القضاء ،دار احملراب للنشر والتزيع،عمان ،عمان  2011،ص.233
()3
()4

د  .روال األمحد ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.185
انظر القانون رقم  16لسنة  ،2006ادلتعلق مبؤسسات القرض بتونس .زلمد نبيل نقاش ،الوساطة (التوفيق) يف ادلادة ادلصرفية (البنكية) والتأمني يف القانون التونسي ،حبث مقدم

يف ادللتقى الدويل حول "شلارسات الوساطة" ،مركز البحوث القانونية والقضائية ،وزارة العدل ،اجلزائر ،2009 ،ص.9
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مجموعة مف االسباب التي يترتب عمى توافر احدىا انتياء عممية الوساطة ،ومف امثمة ىذه االسباب ما
ورد في المادة ( )11مف قانوف اليونستراؿ النموذجي لمتوفيؽ التجاري الدولي لسنة 2002ـ .مف تعداد
لمحاالت التي تحوؿ دوف التوصؿ الى تسوية سممية لمنزاع وعمى النحو التالي :
-1إصدار المصالح بعد التشاور مع طرفي النزاع إعبلناً يبيف فيو أنو ال يوجد ما يسوغ القياـ بمزيد مف
جيود التوفيؽ في تاريخ صدور اإلعبلف.
-2إصدار طرفي النزاع إعبلناً موجيا الى الطرؼ اآلخر ،أو األطراؼ األخرى والى الموفؽ في حالة
تعيينو ما يفيد بانتياء اجراءات التوفيؽ في تاريخ صدور اإلعبلف.
الحالة الثانية :اذا توصؿ الوسيط الى تسوية النزاع ودياً بيف الخصوـ ،فاذا توصؿ الوسيط الى تسوية
سممية لمنزاع ،وتمت المصادقة عمى اتفاؽ التسوية مف قبؿ طرفي النزاع تنتيي عممية الوساطة في لحظة
المصادقة عمى اتفاؽ التسوية.
الحالة الثالثة :انقضاء المدة المحددة لتسوية النزاع ،فقد نصت عميو الفقرة االولى مف المادة السابعة مف
قانوف الوساطة االردني التي ألزمت الوسيط االنتياء مف اعماؿ الوساطة خبلؿ مدة ال تزيد عف ثبلثة
اشير مف تاريخ احالة النزاع اليو.
الحالة الرابعة  :تغيب طرفي النزاع او كبلىما عف جمسات الوساطة بدوف عذر مشروع ،وفقا لما نصت
عميو المادة ( )5فقرة (ب) مف قانوف الوساطة األردني(.)1
المبحث الثاني  :تمييز الوساطة عن النظم المشابية ليا وشروط الوسيط
لموساطة مميزات عدة دفعت كثير مف التشريعات الحديثة إلى تبنييا في قوانينيا الداخمية وتضميف
نصوص قانونية تجيز المجوء الى الوساطة  ،ومف

وأىـ ما يميز الوساطة ىو السرعة في فض

المنازعات ،وقمة التكاليؼ ،إرضاء طرفي النزاع دوف تغميب مصمحة أحدىـ عمى اآلخر .وأيضاً ليس كؿ
شخص ممكف أف يتـ اختياره وسيطاً ،فيناؾ صفات معينة يجب مراعاتيا عند تحديد الوسيط في النزاع.
وسيتـ بحث ذلؾ مف خبلؿ مطمبيف:
المطمب األوؿ :تمييز الوساطة عف النظـ المشابية بيا .
المطمب الثاني :الصفات الواجب توافرىا في الوسيط .
( )1د .أمحد عبد الكرمي سالمة  ،قانون التحكيم التجاري الدويل ،الطبعة األوىل ،دار النهضة ،القاىرة2004 ،م ،.ص.45
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المطمب الثالث  :التجارب المقارنة في الوساطة
المطمب األول  :تمييز الوساطة عن النظم المشابية بيا
أوالً  :الوساطة والتحكيم
التحكيـ ىو ىو وسيمة لمفصؿ في النزاعات يحؿ فييا حكـ المحكـ الصادر في موضوع النزاع محؿ الحكـ
القضائي ،لذا ىناؾ مف يرى أف وظيفة المحكـ تتطابؽ مع وظيفة القاضي ،واف اختمؼ مصدرىما

) 21(.

فإرادة األطراؼ تنصرؼ إلى تحويؿ ىيئة التحكيـ المختارة بواسطتيـ لمفصؿ في موضوع االتفاؽ ،ويكوف
لممحكـ دور القاضي في حسـ النزاع موضوع االتفاؽ عمى التحكيـ ،بحكـ تحكيـ يكوف ممزماً ليـ ،ونابعاً
مف إرادة المحكميف ال إرادة أطراؼ النزاع )3(.فحكـ المحكميف الصادر مف ىيئة التحكيـ أو المحكـ يكوف
ممزماً ،أما اتفاؽ الوساطة فيو غير ممزـ .أيضاً الحكـ الصادر مف ىيئة التحكيـ أو المحكـ يعد سنداً
()4

تنفيذياً متى صدر األمر بتنفيذه مف القضاء العاـ في الدولة ،ويطعف فيو بطرؽ الطعف المقررة قانوناً.

أما الوسيط يعتمد في ميامو عمى مصالح األطراؼ المشتركة ،وعمى القانوف الطبيعي والعرؼ وقواعد
اإلنصاؼ ،)5(.دوف االعتماد عمى القوانيف والضوابط التشريعية بشكؿ كمي ،في محاولة منو لمتوفيؽ بيف
مصالح وحاجات ،ومواقؼ األطراؼ ،أما المحكـ فيو يعتمد أكثر عمى القانوف أو العقد ،ويصدر حكمو
وفؽ ما تقتضيو القوانيف المحمية

)6(.

ثانياً :الوساطة والصمح
الصمح وفقاً ألحكاـ القانوف المدني العراقي ىو عقد يحسـ بو الطرفاف نزاع ثار بينيما فعبلً ،أو يتوقياف بو
()7

نزاعاً محتمبلً ،ويتأتى ذلؾ بتنازؿ إرادي مف كؿ طرؼ عف بعض مطالبو.

فعقد الصمح ىو عقد مف عقود المعاوضة ،ويخضع لؤلحكاـ العامة لمعقود ،ويتوجب أف يتوفر فيو أركاف
العقد ،مف وجود رضا غير مشوب بعيب ،ومحؿ مشروع ،وسبب يبنى عميو ،مع تميزه بأحكاـ خاصة،
()2

د فراس شيعان ،ىند فائز أمحد ،الوساطة يف ادلنازعات االلكرتونية ،حبث منشور يف رللة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الثالث ،السنة السادسة ،ص-266

.267
( )3د .زلمود مجال الدين زكي ،قانون العمل ،بدون مكان النشر ،1993 ،ص.825
()4

د .زلمد علي عبد الرضا عفلوك ،ياسر عطيوي عبود الزبيدي ،الوساطة يف حل النزاعات بالطرق السلمية يف التشريع العراقي (دراسة مقارنة) ،مرجع سابق ،ص.194

( )5انظر :
Jean louis lascoux, code de lé médiation, annote et commenté pour l'oriertation de le médiation agnés tavel, 2009.
()6
()7

د .بنسامل أودجيا ،الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض ادلنازعات ،مرجع سابق ،ص.112

.p.25

د  .زلمود السيد التحيوي ،الصلح والتحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.143
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كقياـ ن ازع فعمي بيف طرفي العقد ،أو احتماؿ قيامو مستقببلً ،ويكوف الغرض منو ىو وضع حد لمنزاع
اآلني ،أو المستقبمي )1(،وذلؾ بأف ينزؿ كؿ منيما عمى وجو التقابؿ عف جزء مف ادعاءاتو ،وعمى ذلؾ
فالصمح يحتوي عمى ثبلث عناصر :وجود نزاع قائـ أو محتمؿ ،نية حسـ النزاع ،نزوؿ كؿ مف طرفي
النزاع عف جزء مف ادعاءه عمى وجو التقابؿ .وال يشترط في الصمح أف يكوف النزوؿ مف الجانبيف متعادالً
أو متساوياً ،ولذا ال محؿ الدعاء الغبف في الصمح ،وال يجوز الصمح في المسائؿ المتعمقة بالحالة
الشخصية أو بالنظاـ العاـ ،ولكف يجوز في المصالح المالية المترتبة عمى الحالة الشخصية ،أو التي تنشأ
عف ارتكاب جريمة

)2(.

أما الوساطة تتمثؿ بالمساعي التي يقوـ بيا الوسيط لمساعدة األطراؼ المتخاصمة ،لموصوؿ إلى اتفاؽ
عمى حؿ ينيي النزاع ودياً ،بدالً مف مباشرة إجراءات القاضي ،لذا فالوساطة وسيمة في حد ذاتيا ،أما
الصمح فيو ليس وسيمة ،إنما ىو غاية بطبيعتو ،فعندما يسمؾ المتخاصموف طريؽ الصمح ،ليس ليـ غاية
إال إنياء النزاع ،ويتـ ذلؾ بالوصوؿ إلى االتفاؽ عمى الصمح(.)3
فالوساطة والصمح تعداف وسيمتاف اختياريتاف لفض المنازعات بيف طرفي النزاع بعيداً عف المجوء إلى
القضاء ،فكؿ منيما يجد مصدره في اتفاؽ األطراؼ عمى فض النزاع بينيما ،أي أف يجمع بينيما السعي
لحؿ النزاع والنشأة االتفاقية ،كما تتـ الوساطة والصمح بحوار مباشر أو غير مباشر بيف طرفي النزاع أو
.

ممثمييما لمناقشة النزاع ،أي يجمع بينيما حوار مشترؾ
-1التشابة بين الصمح والوساطة

ممكف أف نحدد بشكؿ دقيؽ أوجو الشبو بيف الوساطة والصمح مف خبلؿ ما يمي:
إف نطاؽ تطبيؽ الصمح والوساطة متطابؽ ،فبل يجوز الصمح أو الوساطة في المسائؿ المتعمقة بالحالة
الشخصية أو النظاـ العاـ ،لكف يجوز الصمح أو الوساطة في المسائؿ المالية التي تترتب عمييما.
تكوف الوساطة وسيمة لبموغ الصمح ،وذلؾ بالوصوؿ إلى تسوية سممية لمنزاع ،أما الصمح واف كاف وسيمة
لبموغ التسوية السممية ،إال أنو غاية الوساطة لبموغ ىدؼ الصمح.

()1
()2
()3

د .عبد الكرمي فودة ،أحكام الصلح يف ادلواد ادلدنية واجلنائية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،1995 ،ص.11
د .زلمد علي احملاسنة ،تنازع القوانني يف العقود االلكرتونية ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،2013 ،ص.222

د .بنسامل أودجيا ،الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض ادلنازعات ،مرجع سابق.83 ،

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 08أفريل/نيسان- 2018المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

327

الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية

ناصر الشرمان

ويتـ المجوء إلى الوساطة عند حدوث نزاع ،)1(.أما الصمح فمف الممكف أف يتـ االتفاؽ عميو بصدد نزاع
محتمؿ .وكؿ مف الصمح والوساطة يكوف لو أثر كاشؼ بالنسبة لحقوؽ طرفي النزاع ،لذا فيجب أف يكوف
طرفي يتمتعاف بأىمية التصرؼ( ،)2أو بموجب وكالة خاصة.
توصية الوسيط واتفاؽ الصمح ال يتمتعاف بالقوة التنفيذية إال بعد توثيقيما أو تصديقيما مف القضاء.
كبلً مف الوسيط والمصمح يشترط فييما أف ال يكونا مف الجياز القضائي لمدولة ،واف كؿ منيما يخضع
عند ممارسة ميمتو لشروط واحدة ىو الموضوعية ،واالستقبلؿ والحياد .
 -2االختالف بين الصمح والوساطة
يجوز لطرفي النزاع المجوء إلى القضاء بعد عممية الوساطة ،بخبلؼ الحاؿ بعد الصمح ،ويترتب عمى عقد
الصمح حسـ وانياء المنازعات بمجرد إبرامو ،بينما اتفاؽ الوساطة ال ينيي النزاع ،وانما ينتيي بقبوؿ
طرفي النزاع لمتوصية ،وتوقيعيما عمييا مع الوسيط(.)3وال بد مف تدخؿ شخص ثالث في الوساطة لفض
النزاع ،بينما في الصمح ال يشترط وجود طرؼ ثالث محايد ،بؿ قد يتـ الصمح بواسطة طرفي النزاع
أنفسيما ،أو عف طريؽ ممثمييما

.

المطمب الثاني  :الصفات الواجب توافرىا في الوسيط
تعتمد الوساطة بشكؿ عاـ عمى تدخؿ وسيط ذى خبرة ،لتسييؿ أو تيسير التفاوض حوؿ تسوية
لمموضوعات الجوىرية التى يدور حوليا النزاع وفى الغالب ،فإف الوسيط يقوـ بربط المقاءات الفردية التى
تتضمف كؿ طرؼ مع الجمسات المشتركة ،وكذلؾ استخداـ العقؿ والرشادة واإلقناع ،وضبط المعمومات،
واقتراح البدائؿ لمساعدة األطراؼ فى إيجاد تسوية مقبولة مشتركة )4(.وقبؿ الحديث عف الصفات الواجب
توافرىا في الوسيط البد مف تعريؼ الوسيط لغةً وقانوناً
الوسيط لغة مف اوسط ويقاؿ لمشخص مف أوسط قومو أي خيارىـ وأعدليـ ،وفي حديث رقيقة :انظروا
رجبلً وسيطاً ،أي حسيباً في قومو) 5( .ومف الناحية القانونية الوسيط ىو الشخص الذي يتولى تنفيذ عممية

()1
()2
()3

د  .زلمود السيد التحيوي ،الصلح والتحكيم يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،مرجع سابق ،ص.144
د .حسين ادلصري ،التحكيم التجاري الدويل ،دار الكتب القانونية ،احمللة الكربى ،القاىرة ،2006 ،ص.20
د  .صلالء حسني سيد أمحد خليل ،التحكيم يف ادلنازعات اإلدارية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص.39

( )4د .منري زلمود بدوي ،الوساطة ودور الطرف الثالث يف تسوية ادلنازعات ،رللة دراسات مستقبلية ،الصادرة عن مركز دراسات ادلستقبل ،العدد الثامن ،2003 ،جامعة أسيوط،
ص.90
()5

إبن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ص.210-209
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الوساطة ،إذا توافرت فيو مجموعة مف الصفات ،ويسعى إليصاؿ المتنازعيف إلى تسوية يرضى بيا
الطرفيف.

ويمكف حصر الصفات التي يجب توافرىا في الوسيط في االتي :
اوالً  :األىمية القانونية :
يجب أف يكوف الوسيط كامؿ االىمية وشرط األىمية ىي مسألة أساسية مطموبة في جميع الوظائؼ
()1

والمياـ،

فبل يصح اختيار وسيط صبي أو سفيو أو معتوه أو مجنوف ،إذ ينبغي أف يكوف ناضج العقؿ

سميـ اإلدراؾ ،جيد الفطنة ،حتى يتمكف مف حؿ النزاع ،والتغمب عمى ما يعترضو مف عقبات وصعوبات.
()2

فعممية الوساطة تحتاج خبلؿ جميع مراحميا إلى وسيط يتمتع بالحنكة والفطنة،
التي تؤىمو إلى إدارة المفاوضات

والميارات الشخصية

.

ثانياً  -الحياد والنزاىة:
يقصد بالحياد تحرير الذىف مف كؿ تعصب وتييئتو بكؿ ما يرتضيو القانوف ،وتوحي لو العدالة )3(.ويمثؿ
الحياد الصفة األولى لعممية الوساطة ،كما أنو يتخذ مضاميف متعددة ،ويتـ تعريفو بطرؽ متنوعة ،فالحياد
يػُسػتػخدـ ليعنى أف لموسيط عبلقػة متساوية البعد بالنسبة لؤلطراؼ ،بمعنى أف أحد األطراؼ ليس مفضبلً
عمى الطرؼ اآلخر .كما أنو وفى استخداـ آخر قد يشير إلى موقؼ خبلؿ عممية الوساطة( ،)4كأف يسمح
الوسيط لكؿ مف األطراؼ المعنية أف يقدـ قضيتو بالطريقة التى يراىا أكثر مبلءمة.
()5

فالحياد في أي نزاع ىو مقوـ أساسي لنجاح الوساطة ،عمى اعتبار أف الثقة عنصر جوىري

 ،وعامؿ

.

محوري ،في استمرار الوساطة،وكذلؾ النزاىة وىي اكتساب الماؿ مف غير ميانة وال ظمـ

ومف مظاىر الحياد ما جاء في المادة ( )10مف قانوف الوساطة األردني(( :ال يجوز لقاضي الوساطة
تحت طائمة البطبلف ،النظر في موضوع الدعوى التي سبؽ واف أحيمت إليو لموساطة)) .وقد أحسف

()1
()2
()3
()4

د  .مفلح القضاة  ،أصول احملاكمات ادلدنية والتنظيم القضائي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2004 ،ص.89
د  .روال تقي سليم األمحد ،الوساطة لتسوية النزاعات ادلدنية يف القانون األردين "دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.118
د  .إبراىيم مصطفى ،ادلعجم الوسيط ،الطبعة الثالثة ،مطبعة مصطفى احلليب ،مصر ،1952 ،ص.236
د  .منري زلمود بدوي ،الوساطة ودور الطرف الثالث يف تسوية ادلنازعات ،مرجع سابق ،ص.78

( )5انظر :

 M. Henry, Les obligations D'independence, et D'information De l'arbitre ala lumiere de la JurisprudenceRecente, Rev. arb., 1992, N2, p. 194
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المشرع األردني ( )1بيذا المنع الذي يعدـ وسيمة كادت تعصؼ بحياد القضاة ،ودورىـ في إنجاح الوساطة
واستمرارىا.
وكذلؾ في مجاؿ الوساطة الدولية فقد أكدت الفقرة الرابعة مف المادة الخامسة مف قانوف االونستراؿ
النموذجي لمتوفيؽ التجاري الدولي عمى ضرورة مراعاة أف يكوف الوسيط عند اختياره لمعمؿ كموفؽ ،منتميا
بجنسيتو الى دولة مختمفة عف دولة او دوؿ جنسية اطراؼ النزاع ،وذلؾ لضماف تحقيؽ شرط الحياد
والنزاىة واالستقبلؿ

( .)2

ثالثاً -الكفاءة والخبرة :
الخبرة والكفاءة ليا أىميتو الخاصة في تسوية المنازعات بالوساطة الف خبرة وكفاءة الوسيط ىي مبعث
الثقة في نفسو أوالً وفي عممية الوساطة ثانياً وىي التي تمنحو ثقة األطراؼ فيو وبقدرتو عمى تسوية النزاع
وا لرضا بحكمو والمبادرة إلى تنفيذه مما يشجع المتنازعيف عمى المجوء إلى الوساطة يتعيف عمى الوسيط اف
يكوف مؤىبلً قانونياً مف الناحيتيف االكاديمية والعممية ،عمى نحو يمكنو مف تسيير عممية الوساطة وتحقيؽ
الغاية المرجوة فييا بكفاءة وقدرة عالية

)3(.

وذلؾ مف خبلؿ التدريب واإلعداد القانوني وفقاً لبرامج مكثفة

نظرية وتطبيقية في مجاؿ الوساطة وتسوية المنازعات واطبلع الوسيط ومعرفتة بالتشريعات القانونية ،
وىذا يزيد مف مقدرة الوسيط في حسـ النزاعات ،وعندما يتمتع الوسيط بالكفاءة والمقدرة ،يستطيع الوصوؿ
مع األطراؼ المتنازعة عمى اتفاؽ يرضي الطرفيف ،وىناؾ أساليب عدة يتبعيا الوسيط لموصوؿ إلى ىذا
االتفاؽ ،أىميا:
 _1توضيح االفكار وتقديم التسييالت الالزمة :
يقوـ ىذا األسموب عمى توضيح أفكار الفرقاء ،ومطالبيـ ،ووضعيا ضمف أطرىا الصحيحة ،ويقوـ الوسيط
بعمؿ التسييبلت البلزمة وتقديـ المساعدة لؤلطراؼ في اإلتصاؿ والتفاوض )4(،بينيـ في إطار استراتيجية،
يتـ تصميميا لؤلخذ بيد األطراؼ إلى التعرؼ عمى المواضيع والقضايا المتصمة بالنزاع ،والفيـ الصحيح
لحاجاتيـ ومصالحيـ الحقيقية.

()1

()2

انظر :
-David (René), L'arbitrage, dansle commerce international, Economica, 1982, P. 348
الفقرة الرابع ة من ادلادة اخلامسة من قانون االونسرتال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل ،لسنة  ، 2002نصت على انو " :عند تزكية افراد وتعيينهم للعمل كموفقني يتعني على

ادلؤسسة او الشخص مراعاة االعتبارات اليت ترجح ان تكفل تعيني موفق مستقل وزلايد وعند االقتضاء مراعاة استصواب تعيني موفق ختتلف جنسيتو عن جنسية الطرفني.
( )3د .فراس كرمي شيعان ،ىند فائز أمحد ،الوساطة يف ادلنازعات االلكرتونية ،مرجع سابق ،ص.260
()4

د .بشري الصلييب ،احللول البديلة للنزاعات ادلدنية ،مرجع سابق ،ص.80
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 _2تقييم الوقائع وابداء الرأي :
يتمثؿ ىذا االسموب بقياـ الوسيط باالجتماع بكؿ طرؼ مف طرفي النزاع عمى حدى ،لتقييـ مركزه
القانوني وابداء رأيو

المتوقع

بالنسبة لقضيتو ،وذلؾ مف خبلؿ

استعراض

النصوص القانونيو

واالجتيادات القضائية في ىذا الخصوص ،وىنا تكمف أىمية أف يكوف الوسيط ذو خبرة عممية وعممية
تمكنو مف تقييـ المراكز القانونية بأسموب مقنع يحافظ عمى الثقة والحيادية ،وىذا يتطمب باإلضافة
إلى الخبرة العممية والعممية اإللماـ بالميارات التدريبية واألساليب الفنية المستخدمة

(،)1

في التعامؿ مع

األطراؼ.
ومف أجؿ تحديد كفاءة ومقدرة الوسيط فقد نص قانوف الوساطة المؤقت األردني رقـ ( )37لسنة 2003ـ.
الخاص بتسوية النزاعات المدنية عمى إحداث إدارة خاصة تسمى إدارة الوساطة في مقر محكمة البداية،
وىي إدارة قضائية مختصة بعمميات الوساطة ،وبموجب المادة الثانية مف ىذا القانوف فموزير العدؿ
باإلضافة لقضاة الوساطة تسمية وسطاء خصوصييف يختارىـ مف بيف القضاة المتقاعديف والمحاميف
والمينييف المشيود ليـ بالحياد والنزاىة،

()2

ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرىا بالوسطاء الخصوصييف.

 -3االحترام المتبادل :
يجب أف تتوافر في الوسيط الخصائص األخبلقية المطموبة بالنسبة لشخص جدير باالحتراـ ،بحيث ال
تكوف نزاىتو موضع مسائمة ،أو ريبة ،وال يتسائؿ األطراؼ ما إذا كانوا أماـ وسيط أو محكـ ،كؿ ما في
األمر أف تتوفر لدييـ الثقة التي تدفعيـ إلى وضع كافة أمورىـ بيف أيدي ىذا الشخص ،الذي يعرفونو
ويوقرونو ويؤمنوف بقدرتو عمى تقديـ المساعدة ليـ لمخروج مف الطريؽ المسدود( ،)3إضافة إلى أف مكانة
وىيبة الوسيط تمزـ األطراؼ أخبلقياً واجتماعياً بقبوؿ الحؿ الذي يقدمو ليـ.
ثالثاً :حصول الوسيط عمى أتعابو في إجراءات الوساطة
الوساطة كوسيمة مف وسائؿ تسوية المنازعات ليست مجانية وانما تكوف مقابؿ دفع رسوـ معينة يتحمميا
طرفي النزاع لقاء قبوؿ الوسيط نظر النزاع وتسويتو عف طريؽ الوساطة وتشتمؿ رسوـ الوساطة:
فمف حؽ الوسيط أف يتحصؿ عمى مقابؿ ألتعابو ،ألنو يبذؿ الجيد والوقت في إيصاؿ المتنازعيف إلى حؿ
النزاع المعروض عميو ،والجيود التي يبذليا ال تقؿ أىمية مف الجيود التي يبذليا القاضي ،لذا فقد كرست
()1
()2
()3

د .زلمد عديل الناصر  ،عبد اهلل برجس ابو الغنم ،ملخص حول نظام الوساطو كاحد احللول البديلة لفض ادلنازعات ،مرجع سابق ،ص.8
د .خليل البنا ،يف زلراب القضاء ،الطبعة األوىل ،عمان ،دار احملراب للنشر والتزيع ،2011 ،ص.229
د .شلدوح طنطاوي ،التوفيق والتحكيم وجلان فض ادلنازعات ،الطبعة األوىل ،الغرف التجارية ومراكز التوفيق والتحكيم ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.59
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بعض التشريعات ىذا المبدأ  ،وصاغتو في نصوص قانونية ،مف ذلؾ ما جاءت بو المادة ( )9مف القانوف
األردني رقـ 2006/12ـ .الخاص بتنظيـ الوساطة ،حيث جاء فييا" :إذا لـ يتـ التوصؿ لتسوية النزاع في
حاؿ الوساطة الخاصة ،فتحدد أتعابو مف قبؿ قاضي إدارة الدعوى ،بما ال يتجاوز مبمغ مائتي دينار يمتزـ
المدعي بدفعيا لو ،ويعتبر ىذا المبمغ ضمف مصاريؼ الدعوى".
ونظ ار لما تمثمو الرسوـ مف اىمية لسير اجراءات الوساطة فقد حرصت مراكز الوساطة عمى وضع انظمة
خاصة لمرسوـ تحدد مقدار ونوع الرسوـ التي يستوفييا المركز عف عممية الوساطة ومف امثمة ىذه المراكز
مركز الوساطة التابع لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الويبو) ومركز الوساطة ()square trade
االمر الذي يدعونا الى بياف اىـ القواعد المتبعة مف قبؿ ىذيف المركزيف الستيفاء الرسوـ مف خبلؿ ما
يمي :
مركز الويبو لموساطة :يستوفي المركز  %10مف مبمغ النزاع كرسوـ ومصاريؼ ادارية عمى اف ال يتجاوز الرسـ مبمغ عشرة
االؼ دوالر امريكي في جميع االحواؿ واذا لـ يكف طمب الوساطة متضمنا ألي ادعاءات نقدية او كاف
النزاع موضوع الوساطة غير قابؿ بطبيعتو لمتقدير بالنقد ففي ىذه الحالة يتـ تحديد مبمغ الرسوـ مف قبؿ
المركز بعد التشاور مع الوسيط وطرفي النزاع مع مراعاة الظروؼ المحيطة بكؿ نزاع عمى حدة وعمى اف
ال يزيد الحد االقصى لمرسوـ عف عشرة االؼ دوالر .اما اتعاب الوسيط فيي تتراوح ما بيف ثبلثة مائة
الى ستمائة دوالر في الساعة او الؼ وخمسمائة الى ثبلثة االؼ وخمسمائة دوالر في اليوـ.ويتـ تحديدىا
مف قبؿ المركز بعد التشاور مع الوسيط وطرفي النزاع عمى اف يراعى عند احتسابيما قيمة النزاع موضوع
الوساطة ومدى تعقيده واية ظروؼ اخرى ذات صمة بالنزاع ىذا ما لـ يتفؽ الوسيط والمتنازعاف عمى

خبلؼ ذلؾ.
مركز الوساطة ()square tradeتقدر رسوـ الوساطة لدى المركز بقيمة المبمغ المتنازع عميو حيث يستوفي المركز اربعيف دوالر اذا كاف
المبمغ المتنازع عميو ال تزيد قيمتو عف الؼ دوالر اذا زادت قيمتو عف الحد المذكور فاف الرسوـ التي
يتقاضاىا المركز في ىذه الحالة ىي  %50×40 :مف قيمة النزاع عمى اف ال يتجاوز الرسـ عف الفيف
وخمسمائة دوالر ( . )42وقد قاـ المركز باعفاء المتنازعيف مع الشركات المتعاممة لديو مف اداء اية رسوـ
عف عممية الوساطة ومف امثمة ىذه الشركات شركة  sonyلبيع االلكترونيات (.)43
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ىذه ىي اىـ القواعد المتبعة لتحديد رسوـ الوساطة اماـ مركزي الوساطة (الويبو) و (. )square trade
وتشترط انظمة الوساطة لبدء اجراءات الوساطة لدى المركز اف يدفع طالب الوساطة عند تسجيؿ الطمب
كافة المصاريؼ االدارية البلزمة لتسوية النزاع واال فاف المركز لف يتخذ اي اجراء في الطمب وسيقوـ
بتبميغ طالب الوساطة بضرورة الدفع خبلؿ مدة معينة يحددىا المركز بحيث اذا تخمؼ عف الدفع بعد
مضييا اعتبر تخمفو بمثابة سحبا لمطمب مف المركز .عمى اف المصاريؼ االدارية البلزمة لسير اجراءات
الوساطة واتعاب ومصاريؼ الوسيط واية مبالغ اخرى تـ دفعيا لغرض التسوية ال يتحمميا طالب الوساطة
وحده وانما يتـ دفعيا في نياية االمر مناصفة بيف طرفي النزاع ما لـ يتـ االتفاؽ بينيما عمى خبلؼ ذلؾ.
وتعتبر الرسوـ والمبالغ السابقة بعد دفعيا نيائية وغير قابمة لبلسترداد ما لـ تتوقؼ اجراءات تسوية النزاع
لسبب يعود الى المركز وال يد الطراؼ النزاع بو ال مف قريب وال مف بعيد.
المطمب الثالث  :التجارب المقارنة في الوساطة
نشير في ىذا المطمب إلى بعض بعض التجارب المقارنة التى نجحت الوساطة فييا :
اوالً -التجربة في الواليات المتحدة األمريكية :
والية فموريدا أوؿ والية اعتمدت الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات و ىي تجربة رائدة تعتمد عمى
الممارسة و التجربة الفعمية و العممية دوف االكثرات لمقوانيف .تـ تمديد ىذه التجربة لباقي الواليات ووصمت
نسبة القضايا التي تـ تسويتيا بالوساطة و غيرىا مف البدائؿ  % 95مع اإلشارة إلى أف عمر تسوية
النزاع يتراوح ما بيف  4و  6أشير.
ثانياً-التجربة في فرنسا :
أعمنت نقابة المحاميف بباريس عاـ  2013سنة الوساطة و أىمية ىذا الحدث يتجمى ببل شؾ في
اختيار الوساطة كأىـ بديؿ لفض المنازعات التجارية ،كما أف التعديؿ الذي عرفو نص المادة  131مف
قانوف المسطرة المدنية يساىـ مف خبلؿ مضمونو إلى إشراؾ األطراؼ في صنع حموؿ لنزاعاتيـ ،وبمغت
نسبة نجاح القضايا التي تـ حميا بواسطة الوساطة .%96
ثالثاً -التجربة في انجمت ار :
في ىذا البمد لـ يتـ تنظيـ الوساطة قانونا إال أنيا نجحت مف خبلؿ الممارسة الميدانية و
التطبيقية .فالمحامي في انجمت ار ممزما بالمجوء إلى الوساطة قبؿ التوجو إلى المحكمة وعميو أف يناقش مع
زبنائو اإلمكانية المتوفرة في الوساطة تحت طائمة اعتباره مخبل بواجبو الميني .و بمغ نجاح الوساطة في
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انجمت ار نسبة تتراوح ما بيف  70و  80في المائة إذ انخفضت القضايا المعروضة عمى القضاء بنسبة
%34
رابعاً -التجربة في بمجيكا :
نص القانوف البمجيكي صراحة عمى الوساطة االتفاقية و الوساطة القضائية و كاف أكثر دقة و تفصيبل
مف باقي التشريعات األخرى خاصة التشريع الفرنسي و صدر القانوف الذي نظـ الوساطة مع بداية عاـ
.2005
نص قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية رقـ  09-08المؤرخ في  25فبراير  2008عمى الوساطة كبديؿ
لحؿ النزاعات و نص عمييا في  12مادة مف المادة  994إلى المادة  .1005غير أف الذي يعاب عمى
ىذا القانوف أنو استثنى مف الوساطة القضائية قضايا األسرة و القضايا العمالية عمى اعتبار أف ليا
إجراءات خاصة بيا ،في حيف أف النزاعات األسرية و العمالية ىي أكثر الحاالت حاجة لموساطة
القضائية.
خامساً -التجربة في األردن :
قانوف الوساطة رقـ  12سنة  2006أحدث في مقر محاكـ البداية في األردف إدارة قضائية تسمى إدارة
الوساطة تشكؿ مف عدة قضاة البداية و الصمح و يسموف قضاة وساطة .تجربة األردف تجربة رائدة إذ
تشير اإلحصائيات الرسمية إلى أف نسبة القضايا التي تـ التوصؿ فييا إلى مصالحة مرضية بمغت % 70

مف مجمؿ القضايا المحالة عمى اإلدارة.

الخاتمة
مف خبلؿ ىذا البحث تبيف لنا أف الوساطة وغيرىا مف األساليب البديمة لحؿ النزاعات المدنية والتجارية
أصبحت مقبولة مف قبؿ الخصوـ ومبلئمة لمعديد مف النزاعات ،وبشكؿ خاص في المنازعات المدنية
والتجارية وال يغفؿ عف أحد اىميتيا في المنازعات الدولية ،وذلؾ نظ اًر لما يقتضيو ىذا النوع مف
المنازعات التيسير والسرعة ،وأيضاً في المنازعات الناشئة عف استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة،
كاالنترنت والتجارة االلكترونية ،والمنازعات المتعمقة بالممكية الفكرية ،وغير ذلؾ مف المنازعات.والوساطة
كبديؿ عف القضاء لحؿ المنازعات المدنية والتجارية ،فكرة عامة موجودة في المجتمعات منذ نشوءىا،
لكنيا لـ تتبمور كفكرة قانونية ،إال في القوانيف المدنية والتجارية المعاصرة ،فيي كفكرة قانونية حديثة
النشأة حتى أنو لـ تتبناىا كؿ القوانيف المعاصرة.
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وىي وسيمة جديدة مف وسائؿ حؿ النزاعات مثميا مثؿ التحكيـ والصمح ،لكف التحكيـ تـ تقنينو في أغمب
التشريعات الحديثة عمى مستوى االتفاقيات الدولية والتشريعات المحمية ،وكذلؾ تولت القوانيف المدنية
تنظيـ الصمح مف بداية حركة التشريع ،أما الوساطة فقد جرى تقنينيا في دوؿ عديدة ،لكنيا لـ تقنف بشكؿ
مفصؿ وواسع كتقنيف التحكيـ والصمح وتبيف لنا أف الوساطة ىي أحد الوسائؿ البديمة لفض النزاعات
المدنية والتجارية  ،وىي مف األساليب المعتمدة منذ القدـ في حؿ النزاعات ،أال أف التشريعات لـ تنظميا
إال في العصر الحديث ،كما أنو بسبب الصعوبات

اإلجرائية في القضاء ،وارتفاع تكاليؼ بعض

الدعاوي،وعدـ مرونة االجراءات وغير ذلؾ مف األسباب دفع المتنازعيف إلى المجوء إلى الوساطة كأحد
وسائؿ تسوية المنازعات  ،وبما أف الوساطة تتـ خارج نطاؽ المؤسسة القضائية فيي ال تخضع لئلجراءات
التي تخضع ليا المحاكـ ،وىذا ما يعطييا المرونة والسرعة في حسـ النزاعات ،لكف ذلؾ ال يعني أنيا تتـ
وفقاً لرأي الوسيط أو الخصوـ ،بؿ ىناؾ إجراءات معينة حددىا العرؼ الجاري في فض المنازعات
بالوساطة ،وكذلؾ أشارت إلييا بعض القوانيف التي نظمت الوساطة.
ولموسيط الدور األكبر في إنجاح الوساطة ،فنجاح الوساطة يعتمد عمى مدى قدرة الوسيط عمى تقريب
وجيات النظر بيف المتخاصميف،
وقد اسفرت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 -1تعتبر الوساطة كبديؿ عف القضاء لحؿ المنازعات المدنية والتجارية ،فكرة عامة موجودة في
المجتمعات القديمة منذ نشوءىا ،لكنيا لـ تتبمور كفكرة قانونية ،إال في القوانيف المدنية والتجارية
المعاصرة ،فيي كفكرة قانونية حديثة النشأة حتى أنو لـ تتبناىا كؿ القوانيف المعاصرة .
 -2اليدؼ االساسي مف الوساطة في صورىا المختمفة الى تسوية النزاع وديا مف خبلؿ التراضي
والتوفيؽ بيف الخصوـ بإجراءات اكثر مرونة لتبلفي اجراءات التقاضي اماـ المحاكـ االمر الذي
يخفؼ مف عبء تراكـ القضايا لدى المحاكـ ويحقؽ مصمحة الخصوـ في انياء النزاع بأسيؿ
الطرؽ واسرعيا وبأقؿ التكاليؼ الممكنة .
 -3تعتبر الوساطة مف أىـ وسائؿ تسوية النزاعات بطريقة ودية خارج إطار المؤسسة القضائية،
نظ اًر لقمة المصروفات والسرعة والمرونة  ،وعدـ التقيد باإلجراءات القضائية.
 -4ليس كؿ شخص أو مؤسسة تكوف مؤىمة لمقياـ بعممية الوساطة،والبد أف تتوافر فييا مجموعة مف
الشروط القانونية .
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 -5يستطيع الوسيط أف يقدـ حموؿ لممتنازعيف دوف االستناد إلى النصوص القانونية ،بشرط عدـ
مخالفة النظاـ العاـ واآلداب العامة.
 -6يجب أف يصادؽ القاضي المختص عمى قرار الوسيط  ،فإذا اتفؽ المتنازعوف عمى اقتراح الوسيط
ووقعوا عميو ،وصادقو القاضي المختص ،فيكوف ىذا االتفاؽ قطعي ،ال يجوز الطعف بو أماـ أي
جية قضائية.
 -7الق اررات والحموؿ التي يقدميا الوسيط لممتنازعيف ،ليست إلزامية ليـ ،وال يمكف تنفيذىا إال إذا وافؽ
عمييا المتنازعيف ووقعوا عمى إتفاؽ الوساطة.
 -8الوسيط يقوـ بمساعدة الخصوـ عمى حؿ مشاكميـ عبر الحوار و التفاوض لموصوؿ إلى اتفاؽ
يبلئميـ ويعتبر تنازؿ المتنازعوف عف أي حؽ مف حقوقيـ في اتفاؽ الوساطة ،فبل يجوز ليـ
المطالبة بو أماـ أي جية قضائية.
كما توصمت الدراسة الى عدد من التوصيات ،أىميا:
 -1ضرورة العمؿ عمى نشر وترسيخ ثقافة المجوء الى الوساطة لحؿ المنازعات المدنية والتجارية لما
ليا دور ايجابي في تخفيؼ العب عمى القضاء والعمؿ عمى عقد دورات وندوات متخصصة
لتأىيؿ اشخاص يكونوف قادريف عمى اجراء الوساطة .
 -2تفعيؿ نظاـ الوساطة القضائية داخؿ السمطة القضائية الف بقاء الوساطة خارج إطار التشريع في
الدولة يضعؼ مف فعاليتيا في فض النزاعات المدنية والتجارية ،
 -3ضرورة العمؿ عمى إصدار تشريعات منظمة لعممية الوساطة كحؿ بديؿ لفض النزاعات المدنية
والتجارية.
 -4العمؿ عمى إنشاء جياز أو ىيئات خاصة مستقمة ليا أحكاـ واجراءات خاصة ،تختمؼ عما
تخضع لو السمطة القضائية ،وتتولى ىذه الييئات عممية االشراؼ والرقابة عمى الوساطة بيف
المتنازعيف.
ويجب الييئة المقترح إنشائيا استقطاب الكفاءات القادرة عمى القياـ بعمؿ الوساطة ،وذلؾ مف
القضاة المتقاعديف والمحاميف الذيف ليـ باع طويؿ في ىذه المينة ،وغيرىـ مف أصحاب السمعة
الكفاءة والحسنة.
المراجع
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اوالً  :المراجع العربية :
 ابن منظور ،لسان العرب ،دار ومكتبة اليالل ،بيروت ،المجمد  ،15بدون تاريخ نشر إبراىيم مصطفى ،المعجم الوسيط ،الطبعة الثالثة ،مطبعة مصطفى الحمبي ،مصر.1952 ،د.أحمد أبو الوفا ،التحكيم االختياري واإلجباري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.2001 ،د .أحمد أبو الوفاء ،التحكيم بالقضاء والصمح ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية2007 ،د .حمد أبو الوفاء ،نظرية األحكام في قانون المرافعات ،الطبعة الرابعة ،منشأة المعارف ،السكندرية.1980 ، د .أحمد الشرباصي ،موسوعة أخالق القرآن ،الطبعة الرابعة ،دار الرائد العربي ،بيروت1987 ،م. د .أحمد بن الحسين  ،شعب اإليمان ،الطبعة األولى ،دار الكتب العممية ،بيروت ،الجزء الخامس1410 ،ىـ. د .أحمد كناكرية ،ود وليد القطاونة ،إدارة الدعاوى المدنية ،الطبعة األولى ،بدون ذكر تاريخ ومكان النشر. د .أحمد عبد الكريم سالمة  ،قانون التحكيم التجاري الدولي ،الطبعة األولى ،دار النيضة ،القاىرة.2004 ،د .امين محمد فضمون  ،التحكيم ،الطبعة األولى ،مطبعة وادي دمشق ،دمشق.1994 ،د  .بشير الصميبي ،الحمول البديمة لمنزاعات المدنية ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر ،عمان.2010 ، د  .بنسالم أوديجا ،الوساطة كوسيمة من الوسائل البديمة لفض المنازعات ،الطبعة األولى ،دار القمم ،الرباط.2009 ،د  .الجرجاني الشريف ،التعريفات معجم الفنون والعموم ،تحقيق :إبراىيم األبياري ،الطبعة األولى ،دار الفكر العربي،بيروت.1984 ،
د .حسني المصري ،التحكيم التجاري الدولي ،دار الكتب القانونية ،المحمة الكبرى ،القاىرة2006 ،م.د .خميل البنا ،في محراب القضاء ،الطبعة األولى ،عمان ،دار المحراب لمنشر والتزيع2011 ،م. د .دليمة جمول ،الوساطة القضائية في القضايا المدنية واإلدارية ،الطبعة األولى ،مطبعة عين أمميمة ،الجزائر،2012م.
 د  .روال األحمد ،الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون األردني "دراسة مقارنة" ،جامعة عمان لمدراسات العميا،األردن2008 ،م.
سنن أبن ماجة ،دار الفكر ،بيروت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،باب الصمح ،ج ،2بدون تاريخ نشر. د .شيماء سعيد خضر البوراني ،أحكام عقد الصمح ،الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان،األردن.2003 ،
 د .عاشور مبروك ،نحو محاولة التوفيق بين الخصوم ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2002 ، د .سمير عالية  ،نظرية الدولة وأدبيا في اإلسالم ،الطبعة األولى ،طباعة المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشروالتوزيع.1988 ،
 د .عبد الحميد الشواربي ،التحكيم والتصالح في ضوء الفقو والقضاء ،الطبعة األولى ،مطبعة منشأة المعارف ،مصر،.2000
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د .عبد السالم ذيب ،قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،ترجمة لممحاكمة العادلة ،الطبعة األولى ،مطبعة موفملمنشر ،الجزائر.2009 ،
عبد الكريم فودة ،أحكام الصمح في المواد المدنية والجنائية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.1995 ، د .عبد المنعم الشربيني ،التصالح في القوانين المصرية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1986 ،د  .حسين عقيمة  ،الوسطية في السنة النبوية ،دراسة تأصيمية مصطمحية ،الطبعة األولى ،دار ابن حزم ،بيروت،.2011
 د .عمرو عيسى الفقي ،الجديد في التحكيم في الدول العربية ،دط ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية.2003 ، فاروق حمادة ،الشفاعة في القرآن والسنة وعقيدة المسممين ،الطبعة األولى ،دار الكمم الطيب ،بيروت2003 ،م. القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،مجمد ،5دار الكتب العربي لمطباعة والنشر ،دون سنة نشر . د .مفمح القضاة  ،أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان.2004 ،كارل أ.سميكيو ،عندما يحتدم الصراع :دليل عممي الستخدام الوساطة في حل النزاعات( ،ترجمة :عال عبد المنعم)،الدار الدولية لمنشر والتوزيع ،القاىرة.1999 ،
د .محمد القطاونة ،الوساطة في تسوية المنازعات المدنية ،جامعة مؤتو ،الطبعة األولى2008 ، د .محمد عمي المحاسنة ،تنازع القوانين في العقود االلكترونية ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.2013 ، د ..محمود السيد التحيوي ،الصمح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2006 ، د .محمود جمال الدين زكي ،قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،بدون ذكر مكان النشر.1983 ،د .مصطفى المتولي قنديل ،دور األطراف في تسوية المنازعات العقدية ،دار النيضة العربية ،مصر.2004 ، د .ممدوح طنطاوي ،التوفيق والتحكيم ولجان فض المنازعات ،الطبعة األولى ،الغرف التجارية ومراكز التوفيقوالتحكيم ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.2003 ،
 د .نجالء حسين سيد أحمد خميل ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،.2004
 د .نجيب أحمد عبد اهلل ثابت الجبمي ،التحكيم قبل اإلسالم ،المكتب الجامعي الحديث2006 ،م.البحوث العممية والمقاالت :
-د  .أيمن مساعدة

الوساطة كوسيمة لتسوية النزاعات المدنية في القانون األردني ،منشورات جامعة اليرموك،

المجمد ،20العدد  ،4عمان2004 ،م.
 د .محمد عمي عبد الرضا ع ،ياسر عطيوي عبود الزبيدي ،الوساطة في حل النزاعات بالطرق السممية في التشريعالعراقي (دراسة مقارنة) ،مجمة رسالة الحقوق ،السنة السابعة ،العدد الثاني2015 ،م.
د زفراس كريم شيعان ،ىند فائز أحمد ،الوساطة في المنازعات االلكترونية ،بحث منشور في مجمة المحقق الحميلمعموم القانونية والسياسية ،العدد الثالث ،السنة السادسة.
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د  .منير محمود بدوي ،الوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية المنازعات ،مجمة دراسات مستقبمية ،الصادرة عن مركزدراسات المستقبل ،العدد الثامن2003 ،م ،.جامعة أسيوط.
 د .حمزه حداد  ،التحكيم بالصمح والتوفيق  ،ورقة عمل مقدمة لندوة رؤية الجوانب القانونية لمتكامل في دول مجمسالتعاون الخميجي  ،بتاريخ . 2005/4/25
 د .محمد عدلي الناصر  ،عبد اهلل برجس ابو الغنم ،ممخص حول نظام الوساطو كاحد الحمول البديمة لفضالمنازعات ،تقرير مقدم إلى المجمس القضائي في األردن ،حول المشاركة في الدورة التدريبية التي عقدت خالل الفترة
الواقعة ما بين  13ولغاية  2003/10/25في والية كاليفورنيا بالواليات المتحده االمريكية.
 د .محمد نبيل نقاش ،الوساطة (التوفيق) في المادة المصرفية (البنكية) والتأمين في القانون التونسي ،بحث مقدم فيالممتقى الدولي حول "ممارسات الوساطة" ،مركز البحوث القانونية والقضائية ،وزارة العدل ،الجزائر2009 ،م.

ثانياً  :المراجع االجنبية :
1-David (René), L'arbitrage, dansle commerce international, Economica, 1982.
2- Fouchard (ph) l'arbitrage judiciaire, in etudes offertes a pierre Bellet,Litec
,paris,1991.
3-Camara Fatou Kiné. Arbitrage et médiation dans les cultures juridiques négro
de africaince, enter la prédisposition A dénouer ET LA mission de trancher, Revue
2004.
4-M. Henry, Les obligations D'independence, et D'information De l'arbitre ala lumiere
de la Jurisprudence Recente, Rev. arb., 1992, N2.
5- Jean louis lascoux، code de lé médiation، annote et commenté pour l'oriertation de le
médiation agnés tavel، 2009.

ثالثاً :المواقع االلكترونية :
l http://www.hespress.com/opinions/95183.htm -1
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D -2
8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%
.، B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.gafi.gov.eg/Arabic/Howcanwehelp/SiteAssets/Pages/Investors- -3
Disputes-Settlement-Center
http://www.kalimatalhayat.com/doctrine/297-baptist-doctrine-and- -4
message/4263-god.html

رابعاً  :القوانين:
مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 08أفريل/نيسان- 2018المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

339

الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية
-

قانون االحوال الشخصية االردني لعام ..٦٧٩١

-

قانون الوساطة األردني رقم ( )37لسنة .2003

-

قانون المرافعات الفرنسي الصادر سنة .1806

-

قانون الوساطة األردني في تسوية النزاعات المدنية والتجارية رقم  12لسنة .2006

ناصر الشرمان

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 08أفريل/نيسان- 2018المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

340

Hicham Ismaili

Jurisprudence of Human Rights Treaty Bodies on the right to vote (discrimination on the basis
of disabilityand incarceration, freedom of expression)

Jurisprudence of Human Rights Treaty Bodies on the right to vote
(discrimination on the basis of disabilityand incarceration, freedom of
expression)
، السجنبء،فقه الهيئبت التعبهدية لحقىق اإلنسبن بشأن الحق في التصىيث (التمييز على أسبس اإلعبقة
)وحرية التعبير
الببحث هشبم اإلسمبعيلي
انًغشة-تٛت ٔاالجخًبعٚت ٔااللخصبدََٕٛت انعهٕو انمبٛكه
hichamili16@gmail.com :َٙٔذ اإلنكخشٚانبش
:الملخص
ج ٔانخششخٕٚ انخصٙ ٔانذك ف، إداسة انشؤٌٔ انعبيتٙ انًشبسكت فٙ فئٌ انذك ف،ش لببهت نهخجزئتٛاعخببسا ب أٌ دمٕق اإلَسبٌ يخشابطت ٔغ
 نذمٕق اإلَسبٌ إنٗ انذمٕقٙ ٔلذ أشبس انمبٌَٕ انذٔن.ٓتًٚكٍ إجشاء اَخخبببث دشة َٔزٚ ببٓب الٛ غٙ فٙذ يٍ انذمٕق األخشٖ ٔانخٚيشحبظ ببنعذ
ز أدكبوٛئبث حعًم عهٗ سصذ يذٖ حُفْٛ)ئبث انًعبْذاثْٛ  يًب دفع،ًُٙذ يٍ صكٕكّ بشكم ضٚ انعذٙش يببشش فٛانًشحبطت ببالَخخبببث بشكم غ
،ى يًبسست ْزِ انذمٕق انًشحبطت ببالَخخبببثٛت حُظٛفٛش كٛت نذمٕق اإلَسبٌ يٍ طشف انذٔل األطشاف( إنٗ ششح ٔحفسٛت األسبسٛانًعبْذاث انذٔن
ٙت يًٓت بشأٌ انذك فٛٓ يًب َخج عُّ إصذاس اجخٓبداث فم،ت نفأفشادٚ انشكبٔ٘ انفشدٙمبحٓب انعبيت أٔ يٍ خالل انُظش فٛسٕاء يٍ خالل حعه
ئبثٛٓت انًكهفت بًشالبت االَخخبببث ٔانٛت ٔانًُظًبث انذٔنُٛت ٔانهجبٌ انٕطٛ نهٕكبالث انذكٕيًٙكٍ أٌ حشكم اإلطبس انًشجعٚ ٙ ٔانخ،جٕٚانخص
.تٛت االَخخببٛ سصذ يذٖ ادخشاو دمٕق اإلَسبٌ أثُبء انعًهٙز انكفبءة فٚ يٍ أجم حعز،تًٛٛت ٔاإللهُٛت انٕطٛانمضبئ
 دك األشخبص رٔ٘ اإلعبلت،تٚ انشكبٖٔ انفشد،مبث انعبيتٛ انخعه،ت نذمٕق اإلَسبٌ انخببعت نفأيى انًخذذةٚئبث انخعبْذٛٓ فمّ ان:تٛانكهًبث انًفخبد
.ش أثُبء االَخخبببثٛت انخعبٚ دش،جٕٚ انخصٙ دك انسجُبء ف،جٕٚ انخصٙت فُْٛانذ
Abstract:
As human rights are interrelated and indivisible, the right to participate in the conduct of public affairs,
the right to vote and to be elected is linked to many other rights without which the free and fair elections
cannot be achieved. International Human Rights Law has referred to the rights associated with elections
indirectly in many of its instruments but vaguely, which led the Treaty Bodies to explain how to regulate
and exercise those rights through its general comments and through the consideration of individual
complaints, resulting in important jurisprudence on the right to vote, which could form the frame of
reference for government agencies, national committees and international organizations charged with
monitoring the national and regional elections, in order to enhance efficiency in monitoring respect for
human rights during the electoral process.
Keywords: jurisprudence of human rights treaty bodies, general comments, individual complaints, the
right of persons with disabilities to vote, the right of prisoners to vote, freedom of expression during
elections.
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Introduction:
Over the past decades, countless election observers have been dispatched
to every region of the globe, this increased activity has been accompanied by an
intensified demand for standardized assessment criteria,and to clarify the general
principles defined in International Human Rights Treaties which
defineMinimum standards as obligations that can be fulfilled by differentmeans
left, largely, to the discretion of States. Besides that, International Human Rights
Law has evolved considerably over the question of the best ways to achieve the
goal of democratic elections, and a set of criteria and international standards
based on both international lawand the practice of States and intergovernmentalorganizations has gradually emerged.In that sense, the term
‗international standards‘ also includes general commentsand interpretations
provided by United Nationshuman rights monitoring bodies 'treaty bodies'. The
authority of their interpretation of treaty provisions is such thatit is to be
considered an integral part of international standards.
Treaty bodies are used in different parts of International Law, and what
they have in common is that they are established by treaties but they are neither
formal international organizations nor international courts. They may exercise
different kinds of functions, including law-making, supervision and dispute
settlement. And the practice of these bodies may influence the interpretation and
development of treaties in the international legal order, through their general
comments which cover a wide range of subjects, from the comprehensive
interpretation of substantive provisions, such as the right to vote, to general
guidance on the information that should be submitted in State reports relating to
specific articles of the treaties, and the individual communications which gives
the ability of individuals to complain about the violation of their rights in an
international arena brings real meaning to the rights contained in the human
rights treaties.Through the individual communications procedure,the committees
have todetermine whether an individual‘s rights were violated or not in a
specific case.Then treaty bodies are inevitably involved in the development of
the human rightstreaties by confronting [a treaty‘s] ambiguities and
indeterminacy,resolving conflicts among its principles and rights, and working
out meanings of its grand terms. The individual communications procedures can
serve the function to do justice in the individual case within itsjurisdiction and to
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that extent vindicate the rule of law, and developed the jurisprudence on human
rights during elections that has helped to clarifystate obligations, and led to
remedies at the domestic level and regularlyinspired the regional human rights
bodies and national courts.The jurisprudence produced through the exercise of
these competencies is a form of soft law that can respond to the legal and social
environment more flexibly and guide interpretation and state practice in the
international sphere.
Thus, monitoring human rights during elections is essentially concerned
with violations of rights that are relevant to the electoral process (e.g., freedom
of association, prohibition of discrimination),but in return, many election
observers may not have sufficient expertise to fully monitor human rights nor
the capacity to cover the full range of human rights pertaining to elections. They
frequently focus on the technical aspects of the electoral process, such as
procedures related to voters‘ registration, ballot design, security of ballot papers,
counting and election related complaints and appeals.
Based on the above, it seems necessary to examine the most important
general comments and the views of the treaty bodies on individual complaints
related to the right to vote. Consequently, the question of the research arises
more precisely by the question; of how far the treaty bodies have expanded the
margin of interpretation of the right to vote through its jurisprudence, especially
in the field of combating discrimination and the protection of freedom of
expression during elections? What are the effects of the jurisprudence of treaty
bodies on the level of the respect of rights and freedoms during the election
process?Since the problematic of the research involves different levels of
analysis and considerations of the relevant elements, then the multidimensional
methodology is best suited to the problematic approach.
Thus, the problematic question will require analysis the jurisprudence of
treaty bodies and the legal aspectson the rights and freedoms related to the right
to vote as enshrined in the International Human Rights Law, with a focus onthe
right to vote for persons with intellectual disability, prisoners, and freedom of
expression during elections. In addition to the descriptive approach, by
describing real and practical cases of individual complaints, not only on the
theoretical side, in order to provide a more complete understanding of the
subject.
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This article will focus just on two aspects of election-related rights
(freedom from discrimination, freedom of expression). The reason for this
division is that these aspects were the most important issues related to the right
to vote of the individual complaints that the treaty bodies declared it admissible
and proceeded to their examination, and which have been issued important
views about it.
1. The right to freedom from discrimination in the context of elections
through the perspective of the human rights treaty bodies:
Each of the core international human rights treaties explicitly prohibits
both formal (de jure) and substantive (de facto) discrimination.1 Discrimination
has been defined as ―any distinction, exclusion, restriction or preference which
is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status 2, and
which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition,

1

See, for example, International Covenant on Civil and Political Rights (arts. 2 and 26); International Covenant

onEconomic, Social and Cultural Rights (art. 2); International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (art. 1); Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (art. 1); and
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (art. 2).
2

COMMITTEE ON ECONOMIC, Social AND CULTURAL RIGHTS, 'General Comment No. 20'E/C.12/GC/20 10 June
2009, para 27, page 7, 8: "The nature of discriminationvaries according to context and evolves over time. A flexible
approach to the ground of “other status” is thus needed to capture other forms of differential treatment that cannot be
reasonably and objectively justified and are of a comparable nature to the expressly recognised grounds in Article 2(2).
These additional grounds are commonly recognised when they reflect the experience of social groups that are vulnerable
and have suffered and continue to suffer marginalisation. However, this list is not intended to be exhaustive. Other
possible prohibited grounds could include the denial of a person‘s legal capacity because he or she is in prison, or is
involuntarily interned in a psychiatric institution, or the intersection of two prohibited grounds of discrimination, e.g.,
where access to a social service is denied on the basis of sex and disability".
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enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and
freedoms‖.3
Therefore, the right to political participation must be enjoyed equally by
all and without distinction or discrimination of any kind (e.g., based on race,
color,sex, and gender identity, language, religion, political or other opinion,
nationalor social origin, birth or other status). An environment in which
discrimination istolerated facilitatesintimidation and manipulation of the
electorate, which cannot be permitted if elections are to be freeand fair. The
authorities have both a positive obligation to prevent discrimination and a
negativeone to refrain from discriminating. Certain types of positive measures
are, however, permissible ifthey are of a remedial nature in view of correcting
past discrimination (for example, setting a quotafor women candidates) and do
not amount to discrimination.
To see how far the treaty bodies have been able to work on a broader
interpretation of the concept of discrimination related to the electoral process,
we will focus on two cases, the first relating to discrimination on the basis of
disability, and the second on discrimination based on the non-participation of
persons detained in the electoral process.
1.1The right to vote for persons with intellectual disability
Six authors represented by the Disability Rights Centre v.
Hungary,complained to the Committee on the Rights of Persons with
Disabilities thatthey suffer from intellectual disability4, and were placed under
partial or general guardianship pursuant to judicial decisions. As an automatic
consequence of their placement under guardianship, the authors‘ names were
removed from the electoral register, pursuant to article 70, paragraph 5, of the

3

General Assembly, Human Rights Council, ‗Factors that impede equal political participation and steps to overcome those
challenges‘, A/HRC/27/29, (30 June 2014), para 42, page 11.

4

"Intellectual disability means a significantly reduced ability to understand new or complex information and to learn and
apply new skills (impaired intelligence). This results in a reduced ability to cope independently (impaired social
functioning),

and

begins

before

adulthood,

with

a

lasting

effect

on

development".

(World

Health

Organization)http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mentalhealth/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability accessed 09/01/2018.
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Constitution of the State party that was applicable at the time, which
providedthat persons placed under total or partial guardianship did not have the
right to vote. Due to this restriction on their legal capacity, the authors were
prevented from participating in the Hungarian parliamentary elections held on
11 April 2010 and the municipal elections held on 3 October 2010.5
On 23 June 2012, the Harvard Law School Project on Disability
submitted a third-party intervention in support of the authors‘ communication.
The interveners mentioned that the European Court of human rights holding
that[disenfranchisement on the basis of guardianship ―without an individualised
judicial evaluation‖ of a person‘s ability to vote constitutes disproportionate
interference, and is not compatible with the European Convention on Human
Rights].The ruling, however, left open the possibility that disenfranchisement
could be acceptable under the European Convention with an individualized
assessment of voting capacity, and that any such measure should be analysed
and decided on in the framework of proportionality.6
According to the interveners, such a decision, adopted with a compelling
explanation that sheds light on the reasons behind the provisions of the
Convention, would be a very effective tool to convince States parties and allay
any concerns national stakeholders might have in implementing article 29. The
Committee could also strongly influence the understanding of the European
Court of Human Rights and other regional and national courts and tribunals, all
of which are likely to be approached on the same issue, and thereby strengthen
the protection of the rights of persons with disabilities worldwide.7
Assessments of voting capacity rest on the assumption that it is
permissible to protect the integrity of the political system from individuals who
are unable to formulate a valid political opinion. According to that argument,
individuals who are objectively found to lack the capacity to vote are by

5

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, [Communication No. 4/2011, Zsolt Bujdosó, Jánosné Ildikó Márkus,
Viktória Márton, Sándor Mészáros, Gergely Polk and János Szabó (represented by counsel, János Fiala, Disability Rights
Center) v. Hungary], CRPD/C/10/D/4/2011, para 2, page 3.

7

Supra, [Communication No. 4/2011], para 5.1 and 5.5, page 6, 7.
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definition unable to vote competently. However, according to the interveners,
the legitimacy of that aim is itself questionable, since it is not for the State to
determine what constitutes a valid political opinion. While conceding that there
are persons with disabilities who are unable to formulate a rational political
opinion, the interveners stress that the inability to cast a ―competent‖ or
―rational‖ vote is by no means specific to persons with disabilities.
Consequently, if there are both persons with disabilities and persons without
disabilities who are unable to cast a competent vote, it cannot be maintained that
only the former should be subject to assessment of their capacity. Longentrenched prejudice against persons with disabilities is the only reason for the
current practice, which must be rejected under the Convention.
Capacity assessments rest on the assumption that it is possible to
objectively separate ―incapable‖ voters from the rest. However, that assumption
is not well founded according to psychological experts. There is no scientifically
determinable cut-off point between persons who have and those who lack the
capacity to vote. They add that the professionals who participate in the
assessment process, such as judges, psychologists, psychiatrists and social
workers, are not immune to such prejudice.8
The Committee on the Rights of Persons with Disabilitiesfound the
assessment of individuals‘ capacity to be discriminatory in nature, the
Committee considered that this measure cannot be purported to be legitimate.
Nor is it proportional to the aim of preserving the integrity of the State party‘s
political system. The Committee recalled that, under article 29 ofThe
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the State party is required
to adapt its voting procedures, by ensuring that they are ―appropriate, accessible
and easy to understand and use‖, and, where necessary, allowing persons with
disabilities, upon their request, assistance in voting. It is by so doing that the
State party will ensure that persons with intellectual disabilities cast a competent
vote, on an equal basis with others, while guaranteeing voting secrecy. 9
The Committee confirmed this trend through its general comment No 1
[Article 12: Equal recognition before the law], considered that all persons with
8

Supra, [Communication No. 4/2011], para 5.7 and 5.11, page 7, 9.

9

Ibid, [Communication No. 4/2011], para 9,6 page 13.
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disabilities, including those with physical, mental, intellectual or sensory
impairments, can be affected by denial of legal capacity and substitute decisionmaking. However, persons with cognitive or psychosocial disabilities have been,
and still are disproportionately affected by substitute decision-making regimes
and denial of legal capacity. The Committee reaffirms that a person‘s status as a
person with a disability or the existence of an impairment (including a physical
or sensory impairment) must never be grounds for denying legal capacity or any
of the rights provided for in article 12. All practices that in purpose or effect
violate article 12 must be abolished in order to ensure that full legal capacity is
restored to persons with disabilities on an equal basis with others.10
The Committee considered that legal capacity and mental capacity are
distinct concepts. Legal capacity is the ability to hold rights and duties (legal
standing) and to exercise those rights and duties (legal agency). It is the key to
accessing meaningful participation in society. Mental capacity refers to the
decision-making skills of a person, which naturally vary from one person to
another and may be different for a given person depending on many factors,
including environmental and social factors. Legal instruments such as the
Universal Declaration of Human Rights (art. 6), the International Covenant on
Civil and Political Rights (art. 16) and the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women (art. 15) do not specify the distinction
between mental and legal capacity. Article 12 of the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities, however, makes it clear that ―unsoundedness of
mind‖ and other discriminatory labels are not legitimate reasons for the denial of
legal capacity (both legal standing and legal agency). Under article 12 of the
Convention, perceived or actual deficits in mental capacity must not be used as
justification for denying legal capacity.11
Recognition of legal capacity is inextricably linked to the enjoyment of
many other human rights provided for in the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, including, but not limited to, the right to access justice
(art. 13); ….and the right to vote and stand for election (art. 29). Without
10

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, [General comment No. 1 (2014), Article 12: Equal recognition before
the law], CRPD/C/GC/1, (19 May 2014), Para 9, page 2-3.

11
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Ibid, Para 13, page 3.
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recognition of the person as a person before the law, the ability to assert,
exercise and enforce those rights, and many other rights provided for in the
Convention, is significantly compromised.12
On the other hand, the denial or restriction of legal capacity has been used
to deny political participation, especially the right to vote, to certain persons
with disabilities. In order to fully realize the equal recognition of legal capacity
in all aspects of life, it is important to recognize the legal capacity of persons
with disabilities in public and political life (art. 29). This means that a person‘s
decision-making ability cannot be a justification for any exclusion of persons
with disabilities from exercising their political rights, including the right to vote,
the right to stand for election and the right to serve as a member of a
jury‘.13Even that the States have a certain margin of appreciation to determine
the procedural arrangements to enable persons with disabilities to exercise their
legal capacity, the relevant rights of the person concerned must be respected,14
As regards the guardian‘s choice of ballot as an optional tool, the
Committee consider itas system where (i) legal capacity is removed from a
person, even if this is in respect of a single decision; (ii) a substitute decisionmaker can be appointed by someone other than the person concerned, and this
can be done against his or her will; and (iii) any decision made by a substitute
decision-maker is based on what is believed to be in the objective ―best
interests‖ of the person concerned, as opposed to being based on the person‘s
own will and preferences.15
In the General Comment No. 2,the Committee on the Rights of Persons
with Disabilities, stated that Article 29 of the Convention guarantees persons
with disabilities the right to participate in political and public life, and to take
part in running public affairs, and persons with disabilities would be unable to
exercise those rights equally and effectively if States parties failed to ensure that

12

Ibid, Para 31, page 8.

13

Ibid, para 48, page 12.

14

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 'communication No. 7/2012', CRPD/C/16/D/7/2012, 10 October
2016, Para 8.6, page 15.

15
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Supra, CRPD/C/GC/1, (19 May 2014), para 27, page 6.
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voting procedures, facilities and materials were appropriate, accessible and easy
to understand and use‘. Also the Committee noted that it‘s important that
political meetings and materials used and produced by political parties or
individual candidates participating in public elections are accessible. If not,
persons with disabilities are deprived of their right to participate in the political
process in an equal manner. Persons with disabilities who are elected to public
office must have equal opportunities to carry out their mandate in a fully
accessible manner.16
When the Committee reviews the State's periodic reports, a series of
recommendations are issued confirming the non-restriction of the right to vote
for persons with mental disabilities. The Committee expressed concern that
there is a deficient-oriented approach to disability assessment, which is based on
the medical model (Latvia)17, and recommended the repeal all legal provisions
and end all practices that partially or completely limit the legal capacity of
persons with disabilities (Panama)18,with taking appropriate measures to secure
accessibility for persons with disabilities, regardless of the type of impairment,
repeal provisions restricting the right of persons with disabilities to vote (United
Kingdom)19.In addition to take all legislative and other measures to guarantee
the political rights of persons with disabilities, in particular persons with
psychosocial or intellectual disabilities, including by removing any restrictions
on the exercise of political rights, in law or in practice(Ethiopia).20
Scientifically, several studies have shown that there is only a limited
connection between intellectual disability and capacity to vote, and that a

16

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, (General comment No. 2 (2014), Article 9: Accessibility),
CRPD/C/GC/2, 22 May 2014, paragraph 43, page 12.

17

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, "Concluding observations on the initial report of Latvia",
CRPD/C/LVA/CO/1, 10 October 2017, page 2.

18

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, "Concluding observations on the initial report of Panama",
CRPD/C/PAN/CO/1, 29 September 2017, page 4.

19

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, "Concluding observations on the initial report of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland", CRPD/C/GBR/CO/1, 3 October 2017, page 13.

20
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Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/ETH/CO/1, 4 November 2016, page 9.
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majority of persons with disability have voting capacity21. As an example, some
researchers found that capacity to vote, as measured by the "Competence
Assessment Tool for Voting" CAT-V22, does not correlate strongly with
common measures of cognitive function,"' lending scientific support to the
contention that status-based disenfranchisement provisions are too broad23.For
this reason, appeals to voting capacity cannot justify automatic denial of voting
rights to persons with intellectual disabilities.24
Thus, restrictions to legal capacity have been used to exclude persons
with disabilities from political participation, especially the right to vote, and that
some States had an automatic or quasi-automatic exclusion provision in their
legislation, denied the right to political participation for all people under a
protective measure, regardless of their actual level of functional ability.25 Such
policies involve an outdated medical model of disability, directly linking a
person‘s capacity with a clinical impairment, rather than actually ascertaining
the extent of that person‘s functional abilities.26
Therefore, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities must
be understand as a profound paradigm shift in international human rights law

21

See, eg, Paul S Appelbaum, Richard J Bonnie and Jason H Karlawish, ‗The Capacity to Vote of Persons with Alzheimer‘s
Disease‘ (2005) 162(11) American Journal of Psychiatry 2094; Jessica N Link et al, ‗Assessing Voting Competence and
Political Knowledge: Comparing Individuals with Traumatic Brain Injuries and ―Average‖ College Students‘ (2012) 11(1)
Election Law Journal 52.

22

This Model of assessment is founded upon the competence definition enunciated in the Washington state statute and the
Rowe ruling: ability to understand "the nature and effect of voting such that she or he [can] make an individual choice.

23

Charles Kope, 'Suffrage for People with Intellectual Disabilities and Mental Illness: Observations on a Civic Controversy',
Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics, Volume 17 | Issue 1, 2017, pqge 236-237.

24

Jonathon Savery, 'Voting Rights and Intellectual Disability in Australia: An Illegal and Unjustified Denial of Rights',
SYDNEY LAW REVIEW, VOL 37:287, 2014, page 297.

25

Human Rights Council, [Promotion, protection and implementation of the right to participate in public affairs in the
context of the existing human rights law: best practices, experiences, challenges and ways to overcome them],
A/HRC/30/26, (23 July 2015), paragraph 30, page 9.
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whereby persons with disabilities were not ―objects‖ to be cared for, but rather
―subjects‖ enjoying human rights on an equal basis with others, including the
fundamental right to participation in political and public affairs.27
1.2. Prisoners’ right to vote
Two nationals of the Russian Federation complained to Human Rights
Committee, who at the time of submission of the complaint were serving prison
terms in the Russian Federation28.On 7 December 2003, while the authors were
already in detention, the Russian Federation held Parliamentary elections and on
14 March 2004, it held presidential elections. The authors submit that they were
not allowed to vote during these elections as section 32, paragraph 3, of the
Constitution restricts the right of persons deprived of liberty under court
sentence to vote andto be elected29. They claim that there is no remedy to
challenge the provisions of the Constitution domestically.30
The Human Rights Committee recalls its General Comment No. 25 which
states that ‗the right to vote and to be elected is not an absolute right, and that
the restrictions may be imposed on it provided they are not discriminatory or
unreasonable. It also states that if conviction for an offence is a basis for
suspending the right to vote, the period for such suspension should be
proportionate to the offence and the sentence‘. The Committee noted also that in
the present case, the deprivation of the right to vote is coextensive with any
prison sentence and recalled that, according to article 10, paragraph 3 of the
Covenant, the penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the
27

Supra, A/HRC/33/25, para 19, page 8.

28

On 19 February 2001, the authors were found guilty of various crimes related to the organization of a criminal group
dealing with drug trafficking, illegal deprivation of liberty, extortion and abuse of official powers. The conviction was
confirmed by the decision of the Collegium of the Supreme Court on criminal cases of 3 October 2001.
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The authors claim that section 32, paragraph 3, of the Constitution which restricts the right of persons deprived of liberty to
vote contradicts article 25 of the Covenant.They claim that the said provision of the Constitution is discriminatory on the
grounds of social status, and violates their rights under article 2, paragraph 1, of the Covenant.The authors invoke article 2,
paragraph 3, of the Covenant, as they claim there is no effective remedy to challenge the provision of the Constitution
domestically.
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essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. It also
recalled the United Nations Basic Principles for the Treatment of Prisoners.
Principle 5 indicates that ―except for those limitations that are demonstrably
necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human
rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human
Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant on
Civil and Political Rights‖.31
The Committee notedalso that the State party, whose legislation provides
a blanket deprivation of the right to vote to anyone sentenced to a term of
imprisonment, did not provide any arguments as to how the restrictions in this
particular case would meet the criterion of reasonableness as required by the
International Covenant on Civil and Political Rights. In the circumstances, the
Committee concluded there has been a violation of article 25 alone and in
conjunction with article 2, paragraph 3, of the Covenant.32
Based on the above, most States agreed that the scope of ―universal‖
suffrage could be subjected to reasonable restrictions that allowed certain
individuals or groups such as children, non-citizens, persons lacking legal
capacity, prisoners and convicted felons to be deprived of political rights. More
recently, however, human rights mechanisms have stated that wide-reaching
restrictions or deprivations of electoral rights may not be compatible with
guarantees of equality and non-discrimination under international law.33
And in order to confirmthe obligation of the states to prohibit
discrimination which applies to formal and substantive, direct and indirect forms
of discrimination in the public and private spheres, the Committee on Economic
Social and Cultural Rights noted that ‗eliminating discrimination in practice
requires paying sufficient attention to groups of individuals which suffer
historical or persistent prejudice instead of merely comparing the formal
treatment of individuals in similar situations‘. This means that, where necessary,
States are obliged to adopt temporary special measures to attenuate or suppress
the conditions that perpetuate substantive inequalities. These temporary special
31

Ibid, para 7.4, page 7.

32

Ibid, para 7.5, page 7.

33

Supra, A/HRC/27/29, para 10, page 4.
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measures could include the creation of quotas to enable underrepresented groups
such as women, indigenous peoples, minorities or people with disabilities to
exercise their rights to equal political and public participation within legislative
and other public decision-making bodies.34
Those cases, could arise new challenges to the implementation of the right
to participate in the political life, like the less visible types of discrimination
preventing the equal exercise by some persons of the right to vote and to be
elected, such as the absence of disenfranchisement for detainees and persons
declared bankrupt or insane, and restrictions on the grounds of intellectual or
psychological disability.35
2. The right to freedom of expression in the context of elections through the
perspective of the human rights treaty bodies:
The right to freedom of expression is guaranteed in article 19 of the
International Covenant on Civil and Political Rights. This right encompasses the
freedom to debate public affairs, hold peaceful assemblies and meetings,
criticize and oppose government actions, publish political material, campaign
for election and advertise political ideas.36
The electoral process is a mechanism whose very purpose is the
expression of the political will of the people. The right to express partisan ideas
must, therefore, be firmly guarded during electoral periods. The exercise of this
right carries with it special duties andresponsibilities, and it can be subject to
restrictions based on specific grounds (e.g., respect of therights or reputations of
others, or the protection of national security, public order, public health
ormorals).Expression that constitutes propaganda for war or incites violence or
hatred must also be restricted. However, these restrictions must be clearly
provided by law and must comply with thestrict test of necessity and
proportionality.37 But recently a new wave of hate speech38 and incitement to

34

Ibid, paragraph 45, page 11.

35

Supra, A/HRC/33/25, para 16, page 6.

36

Ibid, para 26, page 7‘ 8
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The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Supra, page 10.

38

Katharine Gelber define hate speech: "as speech that is directed at historically identifiable minorities; that targets them
with speech that is harmful to their involvement in processes of democratic legitimation. The direction of such speech at
historically identifiable minorities is key to its ability to harm, and not merely to offend, because such speech discursively
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violence in elections has emerged; as mentioned in the Statement of the UN
High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein International Day
for the Elimination of Racial Discrimination in 21 March 2017, that "FBI
figures indicated a rise in hate crimes nationwide in 2015, a year when the US
presidential election campaign – a campaign that often focused on the supposed
threats posed by migrants, Hispanics and Muslims – began in earnest. Data
collected by the Southern Poverty Law Center indicatesthat migrants, AfricanAmericans and Muslims were the most affected by hate crimes in the immediate
aftermath of the election".39 Therefore, the prohibition of all ideas based upon
racial superiority or hatred is compatible with the right to freedom of opinion
and expression40, especiallyin the highly charged atmosphere of an election
campaign may be precisely the moment when inflammatory statements are
likely to have the effect of inciting people to violence, thereby infringing the
democratic and free speech rights of others41.Also, Politicians and other public
figures have a greater responsibility because they have broader possibilities for
spreading prejudice against certain groups. Moreover, the impact of political
speech is also greater because politicians are in a position of authority: so hate
speech has an impact on potential offenders who feel encouraged in their
intolerance and bias.42The Committee on the Elimination of Racial
Discrimination considered that Racist hate speech can take many forms and is
not confined to explicitly racial remarks; speech attacking particular racial or
ethnic groups may employ indirect language in order to disguise its targets and
objectives.
To understand how the treaty bodies have been able to support the nonlimitations of the liberty of expression in the electoral process enumerated in

enacts discrimination that is analogous to other forms of systemic discrimination. 'HATE SPEECH—DEFINITIONS &
EMPIRICAL EVIDENCE', CONSTITUTIONAL COMMENTARY [Vol. 32:619, 2017, page 625.
39
Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein International Day for the Elimination of
Racial Discrimination 21 March 2017, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21407
accessed 05-01-2018.
40
COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, ' Communication No. 30/2003',
CERD/C/67/D/30/2003, 22 August 2005, para 10.5, page 15.
41

The Electoral Knowledge Network, 'Legal Framework for Media and Elections » Policies on Hate Speech and
Defamation', https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec03d/default accessed 05-01-2018.
42
Françoise Tulkens, 'The hate factor in political speech Where do responsibilities lie?', Council of Europe, September 2013,
page 4. https://rm.coe.int/16800c170e accessed 05-01-2018.
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article 19, paragraph 3, of the Covenant, we will focus on two cases, the first
relating to criticizing the policy of the authorities in power during elections, and
the second on the use of campaign leaflets in the electoral process.43
2.1.Freedom of expression as a tool to encouraging voters to boycott an election
According to the complaint of the author v. Belarus to the Human Rights
Committee, who are a representative of the NGO - Belarusian Helsinki
Committee (BHC) in the city of Krichev (Belarus). On 24 March 1999, the
national newspaper ―Narodnaya Volya‖ (People‘s Will) published a declaration,
criticizing the policy of the authorities in power. The declaration was written
and signed by representatives of hundreds of Belarusian regional political and
non-governmental organizations (NGO), including the author. The latter
observes that the declaration contained an appeal not to take part in the
forthcoming local elections as a protest against the electoral law which the
signatories believed was incompatible with ―the Belarusian Constitution and the
international norms‖.Then because of that appeal not to take part in the
forthcoming local elections, on 26 April 1999, the author was summoned to
appear before the Krichev District Court. The judge informed him that his
signature on the open letter amounted to an offence under article 167, part 3, of
the Belarusian Code on Administrative Offences (CAO) and ordered him to pay
a fine of 1 million Belarusian rubles, the equivalent of two minimum
salaries.44The author claims that his right under article 19 has been violated, as
he was subjected to an administrative penalty for the sole expression of his
political opinion.45
The Committee stated that according to Article 25(b), every citizen has
the right to vote. In order to protect this right, States parties to the Covenant
should prohibit intimidation or coercion of voters by penal laws and those laws

43

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 'General recommendation No. 35: Combating racist hate speech',
CERD/C/GC/35, 26 September 2013, page 3.

44

Human Rights Committee, [Communication No. 927/2000], CCPR/C/81/D/927/2000, para 2.1 – 2.3, page 3.

45

Ibid. [Communication No. 927/2000], para 7.2, page 6.
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should be strictly enforced. The application of such laws constitutes, in
principle, a lawful limitation of the freedom of expression, necessary for respect
of the rights of others. However, intimidation and coercion must be
distinguished from encouraging voters to boycott an election. The Committee
notes that voting was not compulsory in the State party concerned and that the
declaration signed by the author did not affect the possibility of voters to freely
decide whether or not to participate in the particular election. The Committee
concludes that in the circumstances of the present case the limitation of the
liberty of expression did not legitimately serve one of the reasons enumerated in
article 19, paragraph 3, of the Covenant and that the author‘s rights under article
19, paragraph 2, of the Covenant have been violated.46
The Human Rights Committee has noted on several occasions that ‗the
right to vote and to stand for election within the meaning of article 25 of the
International Covenant on Civil and Political Rights is not an absolute right and
that restrictions may be imposed on it provided they are not discriminatory or
unreasonable. With regard to other political rights, such as the freedoms of
assembly and association, opinion and expression, any restrictions must be
prescribed by law, necessary and proportionate in the circumstances. It has been
emphasized by several international human rights mechanisms that restrictions
should remain the exception rather the rule, and that these limitations should
never impair the essence of the right at issue‘.47
2.2 The freedom to publish political material during campaign for election
According to the complaint of the author to the Human Rights
Committee, claims that by fining him because of the content of Mr. M campaign
leaflets, the State party has breached his and Mr. M rights under article 14,
paragraph 1, of the Covenant.In his opinion, the courts did not act impartially
also because he was fined for having carried leaflets whose content allegedly
contradicted the electoral legislation, notwithstanding those only thirteen
thousand copies out of twenty eight thousand leaflets contained the slogan in
question.In this context, the author also claims that the State party has placed
46

Ibid. [Communication No. 927/2000], para 7.2- 7,3, pages 6,7.

47

Supra, A/HRC/27/29, paragraph 31, page 8.
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him and Mr. M in an unequal position before the law, because of their political
opinions, and failed to guarantee their right to equality before the law, in breach
of article 26, of the Covenant.He further claims a violation of his and Mr. M
rights under article 19, paragraph 2, because of the arbitrary seizure of one
quarter of Mr. M campaign material, in particular in violation of their right to
impart information, and the State party has failed to justify the necessity of the
restriction of their rights. And claims that Mr. M is a victim of a violation of
article 25, because the seizure and destruction of the leaflets by the State party‘s
authorities, who he claims are under the control of the State Party‘s President,
were aimed at impeding the electoral campaign of the opposition candidate and
at denying him his right to be elected and to take part in the conduct of public
affairs.48
The Committee reiterated in this context that ‗the right to freedom of
expression is of paramount importance in any democratic society, and that any
restrictions on its exercise must meet strict tests of justification. The State party
has presented no explanation as to why the restriction of the author and Mr. M
right to disseminate information was justified under article 19, paragraph 3, of
the Covenant, except its affirmation that the seizure and the destruction of the
leaflets was lawful. In the circumstances and in the absence of any further
information in this regard, the Committee concluded that both the author and
Mr. M rights under article 19, paragraph 2, of the Covenant, have been
violated‘.49
The Committee recalled that in its General Comment on article 25, it has
observed that‘ in order to ensure the full enjoyment of rights protected by article
25, the free communication of information and ideas about public and political
issues between citizens is essential; it requires the full enjoyment and respect for
the rights guaranteed inter alia by article 19 of the Covenant, including the
freedom to publish political material, to campaign for election and to advertise
political ideas‘50. In the absence of any further pertinent information from the
48

Human Rights Committee [Communication No. 1553/2007], CCPR/C/95/D/1553/2007, (24 April 2009), paragraphs 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, page 6.
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State party in this context, the Committee concluded that in the present case, the
violation of Mr. Mrights under article 19 has resulted also in a violation of his
rights under article 25, read together with article 26, of the Covenant.51
Confirmation of the above, in the general comment No. 34the Committee
mentioned thatamong restrictions on political discourse that have given the
Committee cause for concern are the prohibition of door-to-door
canvassing,restrictions on the number and type of written materials that may be
distributed during election campaigns, blocking access during election periods to
sources, including local and international media, of political commentary,and
limiting access of opposition parties and politicians to media outlets. 52
The Committee recalled that the restrictions on the freedom of expression
are not allowed on grounds not specified in paragraph 3 article 19 of the
convent, even if such grounds would justify restrictions to other rights protected
in the Covenant. Restrictions must be applied only for those purposes for which
they were prescribed and must be directly related to the specific need on which
they are predicated‘.53The Committee of Human Rights established in the
general comment No 31, that ‗in no case may the restrictions be applied or
invoked in a manner that would impair the essence of a Covenant rights.54
Conclusion:
The jurisprudence of the treaty bodies on the issues related to the right to
vote shows that there is a tendency to widen the margin of exercise of electionrelated rights, through jurisprudence based on the broad interpretation of
International Human Rights Instruments in a manner appropriate to
contemporary issues raised during the elections. Therefore, it produces a
framework for democratic election criteria that is established on obligations in

51

Supra, [Communication No. 1553/2007], paragraph 8.4, pages 9\10.

52

Human Rights Committee, [General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expression], CCPR/C/GC/34,
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the International Human Rights Law to which State Parties have already
voluntarily committed.
Thus, the International Human Rights Law obligations are often relevant
to all nations, which help the treaty bodies to setcredible recognized standardsfor
observation missions to assess the electoral processes.Whereas, for a fair and
free elections, the treaty bodies requires there be no discrimination even the less
visible types of discriminations, and the respect of the right to freedom of
expression in the electoral processes and that any limitations should never
impair the essence of this right, in addition to having an independent and
impartial complaint mechanisms and judicialeffective remedy for any violation
of the human rights in the context of elections, which address the harm created
by the violation of electoral rights and cure the harm in a timely manner.
This developed jurisprudence of the treaty bodies is a result of the
multiplicity of terms of reference of the treaty bodies, including the review of
the periodic reports of the States partiesand the multiplicity of professional
backgrounds of the members of the treaty bodies.Thus, the rely of electoral
observers on the findings of the treaty bodies could fill in the vacuum related to
their lack of experience in the field of human rights, and help them to focus
more specifically on human rights issues rather than focusing on technical
issues, which will make the reports of elections observation missions based on
the universal reference of human rights instead of limiting only to the regional
human rights system in the treatment of human rights issues associated with
elections, and allow the election observer organizations to provide the pleading
for the victims of human rights violations during elections, before the national
judiciary and regional human rights mechanisms.
And as the lack of a common objective criteria to define and assess the
genuine democratic elections, then the election observer organizations can work
in cooperation with the treaty bodies to develop unified standards that will
achieve international consensus on the evaluation of the elections through the
jurisprudence of the treaty bodies, where these common standards could become
a part of Customary International Law.
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نطاق االلتزام بالسر الطبي في عقد العالج  :بين أخالقية المهنة و القواعد القانونية.

Scope of medical confidentiality in the contract of treatment: between the
ethics of the profession and legal rules
الباحث محمد الصالح قروي
جامعة باجي مختار عنابة /الجزائر
البريد االلكترونيguerrouimohammedessalih@gmail.com:
د .عميػ ػ ػ ػ ػػوة اربػ ػ ػ ػ ػػح أستاذ محاضر -أ –
جامعة باجي مختار عنابة /الجزائر

ممخص:
إف االلتزاـ بالسر الميني واجب أممتو قواعد الشرؼ ،و كذا قواعد القانوف إذ يجب عمى األطباء كتماف كؿ ما يصؿ إلى عمميـ في

أثناء مداومتيـ ،أو بمناسبة ممارستيـ لمينتيـ الطبية و ما عيد إلييـ مف أخبار و معمومات ،فالفحص و العالج و التداوي الطبي،

سر بطبيعتو .و عميو فإف األطباء أثناء القياـ بمياميـ ىذا يعكس مباشرة عف وجود عقد أخالقي قانوني بيف المريض و الطبيب ،حيث
ٌ
يجب عمى ىذا األخير احتراـ ىذا االتفاؽ بينيـ ،وذلؾ مراعاة لخصوصية وطبيعة سر المريض الذي أفضى بو إليو مف ناحية ،و

كذلؾ ما تمميو أخالقيات المينة و التي ىي مجموعة واجبات أدبية و إنسانية و حتى دينية .و يعتبر ىذا الموضوع ذات أىمية قصوى،
ألنو يعتبر مف المواضيع األكثر تعقيدا ألنو يثير العديد مف المشكالت القانونية و العممية خاصة مع العمـ أف السر الطبي أصبح في

الوقت الحاضر أىـ الضمانات األساسية لإلنساف التصالو بأنبؿ الميف اإلنسانية أال وىي مينة الطب.
الكممات المفتاحية :السر الطبي ،األطباء ،القواعد القانونية ،أخالقيات المينة.
The obligation of professional confidentiality is a duty dictated by the rules of law, as well as the

Abstract:

rules of law. Physicians must keep all their work in the course of their stay, or in the exercise of their medical
profession and their news and information. The examination, treatment and medical treatment are inherently
secret.
In doing so, the doctors directly reflect the existence of a legal moral contract between the patient and the doctor.
The latter must respect this agreement between them, taking into consideration the specificity and nature of the
patient's secret that led to him, on the one hand,
and the ethics of the profession which is a set of moral, humanitarian and even religious duties.
This issue is of utmost importance, because it is considered one of the most complicated issues because it raises
many legal and practical problems, especially with the knowledge that the medical secret has become at present the
most important guarantees of human connection to the noblest human professions, namely the medical profession.
Keywords: medical confidentiality, doctors, legal rules, ethics.
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مقدمة:
إف حماية اإلنساف وسالمتو المادية تتضمف حماية حقو في الحياة عمى أساس أف أي مساس أو اعتداء
ييدد الحد األدنى الالزـ الستمرار ىذه الحياة يقع تحت نطاؽ القانوف و سواء كاف ذلؾ مف الناحية المدنية
أـ الناحية الجزائية .وقد شيد الطب خالؿ عقوده األخيرة تطو ار كبي ار و تقدما ممحوظا جعؿ البعض يقر
بأف ما حدث مف تطور وتقدـ في ىذا المجاؿ خالؿ خمسيف األخيرة تجاوز في أىميتو ما تـ خالؿ
عشريف قرف مف عمر الطب.
ومحصمة ىذا التطور الطبي وما الزمو مف مخاطر أدت إلى زيادة طبيعية في عدد األعماؿ الطبية
الضارة رافقتيا في ذات الوقت زيادة ممحوظة في عدد دعاوى المسؤولية المرفوعة أماـ القضاء بالتعويض
عما نتج عنيا مف أضرار ،ومف بيف المخاطر والقضايا الحساسة التي شغمت انتباه رجاؿ القانوف والطب
خالؿ السنوات الماضية والحالية نجد قضية بالمسئولية الجزائية لمطبيب بشكؿ عاـ ومسألة الحفاظ عمى
السر الطبي أساسا إلى حماية المريض ألف اإلفشاء بو يضرر بسمعتو وكرامتو وشرفو ،مع احتفاظ
المتضرر بحقو في المطالبة بالتعويض عف األض ارر التي أصابتو مف ىذا اإلفشاء وبناء عميو نطرح عميو
اإلشكاؿ التالي:
ما هو األساس الذي تبنى عميه مسئولية الطبيب فيما يخص إفشاء السر الطبي؟ وهل يمكن
أن نرجعها إلى مسائل أخالقية أم قواعد قانونية؟
ولإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية ،قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
إف احتفاظ الطبيب بالسر الميني ،مرتبط أساسا بضرورة الحفاظ عمى سمعة وكرامة المريض المعالج.إف تطور المعارؼ الطبية وظيور التشريعات الصحية ،دفع بالمشرع إلى إعفاء الطبيب مف واجبالمحافظة عمى سر المينة.
أهداف و أهمية الدراسة:
-توضيح مفيوـ مصطمح السر الطبي واألساس القانوني لو.
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حاولنا أف نشير إلى ىذه المسألة مف أجؿ نشر الوعي لدى المرضى ،حفاظا عمى مصمحتيـ بالدرجةاألولى و كذا مصمحة األطباء و مركزىـ الطبي باعتبارىـ مينييف.
معظـ الدراسات التي تـ إعدادىا بشأف مسألة االلتزاـ بالسر الطبي لـ تعالج بصفة كاممة وشاممة ممايجعؿ الفراغ القانوني ال يزاؿ قائما بشأف ىذا الموضوع خاصة مع تطور عمـ الطب.
تحديد مفاهيم الدراسة:
لمقتضى خطة البحث يستعرض الباحث المفاىيـ التالية المتعمقة بمصطمحات الدراسة:
 .1السر الطبي:يتعمؽ السر الطبي بكؿ المعمومات ذات الطبيعة السرية و التي ينبغي عدـ إفشائيا
لمغير ،إذ أف إفشاء المعمومات الطبية الخاصة بالمريض يمكف أف ترتب آثا ار سمبية عمى
المريض ،و يظير ىذا التأثير بصفة واضحة في المجاؿ الطبي ،إذ قد يضر بالمريض وذلؾ
بالمساس بمركزه االجتماعي و ثقتو و كرامتو.1
 .2العقد الطبي :لقد عرؼه األستاذ عبد الرزاق السنهوري العقد الطبي بأنو" اتفاؽ بيف الطبيب
والمريض ،عمى أف يقوـ األوؿ بعالج الثاني في مقابؿ أجر معموـ".
وقد عرفو كذلؾ األستاذ سافيتي بأنو" اتفاؽ بيف الطبيب مف جية و المريض أو مف ينوب عنو مف جية
أخرى ،يمتزـ الطبيب بمقتضاه أف يقدـ لممريض عند طببو المشورة و العناية الصحية".
وعمى ىذا األساس فإف العقد الطبي وفقا ليذه التعاريؼ ىو" العقد القابؿ لمتنفيذ مف طرؼ الطبيب أو
الجراح ،وكذلؾ كؿ المساعديف الطبييف الذيف ىـ تحت مسئولية الطبيب المشرؼ عمى عالج المريض".2
 .3األطباء :ج /م طبيب :وىو كؿ شخص حامؿ عمى شيادة مزاولة المينة الطبية سواء مف نفس
البمد أو مف بمد آخر.3

1

عبد القادر بومداف  ،المسئولية الجزائية لمطبيب عف إفشاء السر الطبي ،رسالة لنيؿ شيادة الماجيستير ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كمية الحقوؽ،

 ،2011/2010ص .19
2
3

عامر نجيـ ،العقد الطبي في القانوف الجزائري ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة تممساف ،كمية الحقوؽ ،2014 ،ص .9

بدر محمد الزغيب،المسؤولية الطبية لمطبيب عف األخطاء الطبية في مجاؿ التمقيح الصناعي ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط،كمية الحقوؽ،

 ،2011ص .08
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المحور األول :السر الطبي :وقفة عند المفهوم و دالالته.
الفرع األول :مفهوم مصطمح السر المهني.
الطب ممارسة فنية أخالقية ىدفيا خدمة إنسانية يستحؽ فييا الطبيب الثقة ،فبالتالي مف المنطقي لجوء
المريض إلى الطبيب الذي اختاره طالبا منو حدا آلالمو باحثا عف الراحة الجسدية والنفسية ،وىذا لف
يتحقؽ إال باقتحاـ الطبيب الحياة الخاصة لممريض المناسب و وضع العالج المناسب لو.
فإفشاء المريض لطبيبو بأدؽ تفاصيؿ أس ارره مف ىنا يجب عمى الطبيب االلتزاـ بسره الطبي والذي ىو مف
أىـ أخالقيات المينة ،فأوؿ مف وضع قاعدة السر الميني عند األطباء ىو أبو قيراط ومعناىا أف كؿ ما
يصؿ إلى البصري أو السمعي وقت قيامي بمينتي أو في غير وقتيا مما يمس عالقتي و يتطمب كتمانو
سأكتمو و أحتفظ بو و نفسي محفظتي عمى األسرار القدسية.4
وقبؿ التطرؽ إلى مفيوـ السر الطبي و دالالتو ،وجب منا أوال التحدث عف مفيوـ السر الميني بصفة
عامة ،وعمية فمـ يتفؽ الفقياء العرب عمى إعطاء تعريؼ موحد لمسر الميني ،حيث عرفو البعض بأنو"
الواقعة تعد س ار إذا كانت ىناؾ مصمحة يعترؼ بيا القانوف في حصر العمـ بيا في شخص أو أشخاص
محدديف".
وقد عرؼ السر الميني أيضا بأنو" ىو ما يفضي بو شخص إلى شخص آخر مستكتما إياه ويدخؿ فيو
كؿ أمر تدؿ القرائف عمى طمب كتمانو ،أو كاف العرؼ يقضي بكتمانو كما يدخؿ في الشؤوف الشخصية و
العيوب التي يكره صاحبيا أف يطمع عمييا الناس ،و منو األسرار الطبية الخاصة بالمرضى التي يطمع
الطبيب عمييا أو غيرىا ممف يمارسوف الميف الطبية".5
الفرع الثاني :مفهوم مصطمح السر الطبي.
حتى يتمكف الطبيب مف القياـ بميامو عمى أحسف وجو ،فإنو يعتبر بحاجة إلى أف يبوح لو المريض يما
يراه وكؿ ما يتعمؽ بحالتو الصحية ،والمريض يبوح بكافة أس ارره لمطبيب ألنو يعمـ مسبقا أف ىذا األخير
4

دخمية رحومة ،جريمة إفشاء السر الميني مف الطبيب-دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية و القانوف الوضعي ،مذكرة الحصوؿ عمى شيادة الماستر ،جامعة

5

شيراز جاري ،مسؤولية الموظؼ عف إفشاء السر الميني ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر ،جامعة محمد خيضر –بسكرة ،-كمية الحقوؽ و العموـ السياسية،

الوادي ،كمية العموـ االجتماعية و اإلنساية ،2014/2013 ،ص .12
 ،2014/2013ص .20
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لف يتج أر عمى إفشاء سره لغيره ،وبذلؾ يصبح الطبيب مؤتمنا عمى السر الميني ومف ثـ يصبح مسئوال
مينيا و جزائيا تجاه المريض وكذا تجاه المجتمع.6
ويعتبر السر الطبي التزاما أساسيا بالنسبة لمطبيب ،فقد شرع ابتداء مف قانوف نابميوف في أوؿ قانوف
عقوبات صدر في فرنسا سنة  1804الساري المفعوؿ و يظير ذلؾ مف خالؿ المواد  13/226و
.14/226
وطبقا لممواد السابقة الذكر ،فإف إفشاء المعمومات ذات الطابع السري مف طرؼ الشخص الذي ائتمف
عميو ،سواء بحكـ الواقع أو بحكـ المينة أو بحكـ الوظيفة الدائمة أو المؤقتة ،يعاقب بسنة حبس نافذة و
بغرامة قدرىا  15ألؼ أورو ،فالمشرع الفرنسي فرض عمى بعض األشخاص عقوبة جزائية و ذلؾ مف أجؿ
الحفاظ عمى الثقة التي وضعت فييـ بمناسبة ممارستيـ لمينيـ.
و قد ذىب قانوف العقوبات الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ  1994-03-31إلى أبعد مما كاف
عميو الوضع في قانوف العقوبات الفرنسي القديـ ،والسيما المادة  178منو ،التي كانت تخص الوقائع التي
وصمت إلى عمـ الشخص بمناسبة ممارسة لمينة أو وظيفتو و التي يعاقب عمييا القانوف وخاصة عندما
تتعمؽ بالمصمحة العامة أو النظاـ العاـ و فقد أصبح السر الميني ال يقتصر بماتـ البوح بو بؿ يشمؿ كؿ
ما استنبطو واستنتجو مف عممو الطبي.7
وبالرجوع إلى القانوف الجزائري ،نجد أ ف المادة  1/301مف قانوف العقوبات تنص " :يعاقب بالحبس مف
شير إلى ستة أشير و بغرامة مف  20.000دج إلى  100.000دج األطباء والجراحوف والصيادلة
والقابالت وجميع األشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع أو المينة الدائمة أو المؤقتة عمى أسرار أدلى بيا إلييـ
وأفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييا فييا القانوف إفشائيا و يصبح ليـ بذلؾ".8
إف تحديد مفيوـ السر الطبي مسألة تختمؼ باختالؼ الظروؼ واألزمنة ،بما يعد س ار بالنسبة لشخص ال
يعد كذلؾ بالنسبة آلخر ،وما يعد س ار في ظروؼ معينة قد ال يعد كذلؾ في ظروؼ أخرى ،وما يعد س ار

6

عبد القادر بومداف ،المسئولية الجزائية لمطبيب عف إفشاء السر الطبي ،رسالة لنيؿ شيادة الماجيستير ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كمية الحقوؽ،

 ،2011/2010ص .13
7
8

نفس المرجع ،ص ص .14-13
المادة  1/301مف قانوف العقوبات.
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في زمف ال يعد كذلؾ في زمف آخر ،ومع ذلؾ فإف الفقو لـ يتواف عف المحاولة لوضع تعريؼ جامع،
شامؿ لفكرة السر.9
يرى بعض الفقياء أف السر ىو األمر الذي إف أذيع بسمعة صاحبو أو كرامتو غير أنو عيب عمى
أصحاب ىذا الرأي أف السر قد يكوف مشرفا لمف يريد كتمانو و مع ذلؾ يعد سرا.
وذىب رأي آخر إلى القوؿ :إف االلتزاـ بالسر ال يقوـ إال بالنسبة إلى الوقائع التي يعيد بيا العميؿ إلى
طبيبو بموجب عقد بيف السر والمؤتمف عميو ،يقمؿ بمقتضاه الميني تمقي أسرار العميؿ وحفظيا مصونة
لديو ،و يطمب منيا مودعة إما صراحة أو ضمنا ،أف ال يذيعيا أو يفشييا.
ونظ ار لما اعترى ىذه التعريفات السابقة مف عيوب ،حري بنا توخي الدقة و اإللماـ في تعريؼ السر
الطبي إذ ىو كؿ ما تعرؼ عميو الطبيب في أثناء ،و بسبب ممارسة لمينتو الطبية ،وبمناسبتيا أيضا ،و
كذلؾ كؿ ما عيد إليو  ،المريض مف معمومة أو خبر ،و باح لو باعتباره طبيبا وليس رجال عاديا ،و يقع
عمى ىذا األخير االلتزاـ بكتماف ىذا السر إال في الحاالت و التي يرخص لو فييا باإلفشاء إما اتفاقا و
إما قانونا.10
الفرع الثالث :الطبيعة القانونية لمسر الطبي.
إف تحديد الطبيعة القانونية وتنظيـ العالقة بيف الطبيب والمريض ليست باألمر السيؿ ،إذ أف ال القانوف
المدني وال القوانيف األخرى تطرقت ليذه المسألة ،مما ترؾ األمر إلى الفقو مف أجؿ سد ىذا الفراغ معتمدا
في ذلؾ عمى النظرية العامة لمعقود والمصادر العامة اللتزامات ،مع العمـ أنو ال يوجد نص قانوني يحدد
نطاؽ و محتوى االلتزاـ بالسر الميني. 11
وييدؼ االلتزاـ بالسر الميني و كذا السر الطبي إلى حماية الغير إلى أف السر ال يخص سوى الوقائع
التي يخشى مف إفشائيا.

10

Angelo castelletta, responsabilité médicale dalloz, 2002.p51.

9

محمد رايس " ،مسئولية األطباء المدنية عف إفشاء السر الميني في ضوء في القانوف الجزائري" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية و القانونية ،المجمد -25

العدد األوؿ،)2009( ،ص ص .251-250

M.M.H anouza.rhkem, Précis du droit médical a l usage des patriciens de la médecine et du droit, OPU Alger, 1992, p

11

109.
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والسؤاؿ الذي يطرح يتعمؽ ببياف الطبيعة القانونية لمسر الطبي ،وبعبارة أخرى ما ىو الوصؼ القانوني
الذي يمكف إعطائو لمعالقة بيف الطبيب والمريض.
اختمؼ الفقياء في بياف العقد الطبي و لكف أصعب ما اختمفوا عميو ىو تحديد الطبيعة القانونية لمسر
الطبي ،نظ ار لصعوبة تنظيـ ىذه العالقة ،وال سيما في المجاؿ الطبي ،و ذىب الفقو إلى وصؼ طبيعة
السر الطبي أنو عقد وديعة.
و حسب أنصار ىذا الرأي ،يوجد تشابو بيف عقد الوديعة المدنية و السر الطبي ،و ىذا ما يمكف
استخالصو مف أحكاـ المادة  378مف قانوف العقوبات الفرنسي ،و التي استعمؿ فييا المشرع عبارة" مودع
لدييـ".12
ثـ أف الوديعة المدنية تشبو وديعة السر التي تنشأ عف طريؽ عقد يقوـ بيف الطبيب والمريض عمى أساس
الرضا ،غير أنو ال يجوز لمميني الذي ائتمف عمى السر بإفشائو إلى بترخيص مف صاحب المصمحة.
عمى أف ىذا الرأي لـ يسمـ مف النقد عمى أساس أف العنصر األساسي في عقد الوديعة ىو أ ف يكوف
محمو شيئا معنويا ،والفرؽ شاسع بيف العنصر المادي و العنصر المعنوي ،إضافة إلى أف الوديعة المدنية
تكوف في األصؿ تبرعية أما وديعة السر الطبي فميست تبرعية ألف العميؿ يقدـ لمطبيب أتعابا مقابؿ
عالجو.
و قد ظيرت اتجاىات أخرى اعتبرت أف العقد الذي يربط بيف المريض و الطبيب ىو عقد وكالة،
و تبنى ىذا الرأي الفقيو بوتييي  Pothierالذي يرى أف الخدمات التي يؤدييا أصحاب الميف الحرة
تخضع في حقيقة األمر ألحكاـ عقد الوكالة.
و أماـ النقد الذي وجو ليذا الرأي ،ذىب رأي آخر إلى القوؿ أف العقد الذي يربط الطبيب بالمريض
يعتبر عقد عمؿ ،وذلؾ نظ ار لوجود عالقة عمؿ بيف الطبيب والمريض ،ألف الطبيب يمتزـ بالقياـ بعمؿ
خاضع لإلشراؼ والرقابة و ىو يبذؿ جيودا وعمال فكريا مقابؿ أتعاب يتمقاىا مف المريض في إطار عقد
عمؿ.13

12
13

عبد القادر بومداف ،مرجع سابؽ ،ص ص .25-24
نفس المرجع ،ص - 26ص .28
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وكذلؾ ذىب رأي آخر إلى القوؿ بأف العالقة التي تجمع بيف الطرفيف ىي عالقة مقاولة مف خالؿ أف
العقد الطبي شبو مقاولة عمى أساس التزاـ الطبيب ىو ببذؿ عناية ال تحقيؽ نتيجة.
واذا كانت اآلراء الفقيية حوؿ الطبيعة القانونية لمعقد الطبي و االلتزاـ بالحفاظ عمى السر الطبي ،قد
تضاربت فإنو يمكف القوؿ أف العقد الذي يربط الطبيب بالمريض يتميز بخصائص معينة ،فإنو يعتبر عقدا
شخصيا ألف المريض يختار الطبيب الذي يتولى عالجو و يضع فيو ثقتو ،و ىو ما نصت عميو المادة
 80فقرة  02مف المرسوـ  276/92المتعمؽ بأخالقيات مينة الطب بقوليا" ضرورية حؽ احتراـ المريض
في حرية اختيار الطبيب أو جراح األسناف" مع استثناء القطاع العاـ حيث أف المرض الذي يتنقؿ إلى
المستشفى العاـ عمى جناح السرعة لمعالج ال يختار الطبيب الذي يشرؼ عمى عالجو يعيف مف طرؼ
المستشفى الذي يعتبر مستخدمو ،كونو مكمؼ بأداء خدمة عامة ،مما سمح لو باالطالع عمى أس ارره.14
و يعتبر العقد الطبي ذو طابع مدني ،فيو ال يمكف أف يصنؼ ضمف عقود القانوف التجاري كوف
الطبيب ليس تاجرا ،إذ أف عممو يتمثؿ في تقديـ العالج و اإلرشادات الطبية و الحفاظ عمى السر الطبي،
و يتمقى مقابؿ ىذه األعماؿ األتعاب التي تقابؿ الجيد المبذوؿ ،إذ نصت المادة  20مف مدونة أخالقيات
مينة الطب صراحة عمى ذلؾ ،و ذلؾ بمنعيا ممارسة مينة الطب ممارسة تجارية ،ومنعو الطبيب مف
القياـ بأساليب اإلشيار المباشر ،وانما ما يقدمو الطبيب بعيد كؿ البعد عف العمؿ التجاري سواء بحسب
الموضوع أو بحسب الشكؿ كما ىو منصوص عميو في المواد  03-02-01مف القانوف التجاري.
ويعتبر عقد مستمر ألف المريض حيف معالجتو مف طرؼ الطبيب فال يعني أف العقد انتيى
بمجرد انتياء الفحص بؿ يتطمب العالج ميمة و مدة طويمة لبموغ اليدؼ المرجى تحقيقو و ىو الشفاء.
ويعد كذلؾ عقد معارضة بمعنى أف المتعاقد يأخذ فيو مقابؿ لما يعطي فيأخذ الطبيب الثمف كمقابؿ لمعمؿ
الذي يؤديو و التزامو بالحفاظ عمى السر الطبي ،فالطبيب يتحصؿ عمى قيمة مالية مقابؿ تنفيذ التزامو،
ومقابؿ ذلؾ يتحصؿ عمى األتعاب ،و في حالة عدـ التقيد بااللتزامات ،يحؽ ألحد األطراؼ سواء الطبيب
أو المريض أف يطالب بفسخ العقد المبرـ بينيما ،غير أنو ال مجاؿ لتعريض حياة المريض لمخطر بفسخ
العقد كما ىو الحاؿ في حالة

14

نفس المرجع ،ص .29
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الخطر األكيدة ،ألف ضرورة االستعجاؿ تقتضي تقديـ العالج لممريض عمى جناح السرعة ،فال مجاؿ أف
يترؾ المريض أماـ الخطر.15
المحور الثاني :مجال االلتزام بالسر الطبي.
الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ىو لكؿ الشخص و ىذا ما تؤكده الشرعية الدولية لحقوؽ اإلنساف و كذلؾ
اتفاقيات حقوؽ اإلنساف اإلقميمية و يمتاز ىذا الحؽ عمى الصعيد الوطني ،في معظـ الدوؿ بقيمة دستورية
حيث تجيز المادة  47مف ( ت.ـ.ج) بأف" لكؿ مف وقع عميو اعتداء غير مشروع في حؽ مف الحقوؽ
المالزمة لشخصيتو ،أف يطمب وقؼ ىذا االعتداء و التعويض كما يكوف قد لحقو مف ضرر" ،في حيف أف
القانوف الفرنسي يكرس صراحة الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة ،بشكؿ عاـ ،و وفقا لما جاء في المادة 9
مف القانوف المدني الفرنسي.16
وكتماف السر الطبي التزاـ ع اـ عمى الطبيب التقيد بو ،ماعدا في بعض الحاالت التي نصت عمييا
القوانيف ،فأجازت لمطبيب اإلقصاء ببعض المعمومات المتعمقة بمرضاة ،فتطور المعارؼ الطبية وظيور
التشريعات االجتماعية و الصحية المتناسبة مع ىذا التطور ،دفع المشرع إلى إعفاء الطبيب مف واجب
المحافظة عمى سر المينة.
و التشريعات إجماال تقر بأف السر الطبي مطمؽ و عاـ ،إال أنو ىناؾ استثناءات و حاالت تجعؿ مف
البوح بالسر الطبي مباحا، 17و تتمثؿ ىذه الحاالت في :
حالة أداء الشيادة أماـ القضاء :و فقا لنص المادة  206فقرة  04فإنو ال يمكف لمطبيب أو جراحاألسناف أو الصيدلي المدعو لإلدالء بالشيادة أماـ القاضي ،خارج الجمسة أو في جمسة سرية ،أف يكتـ
السر الميني عنو فيما يخص موضوعا محددا يرتبط بميمتو.
حالة أداء خبرة طبية :بإمكاف الطبيب أف يتحمؿ مف ىذا االلتزاـ إذا كمؼ مف قبؿ المحكمة بالقياـبالكشؼ الطبي عمى شخص بصفتو خبيرا ،فيو طميؽ مف موجبو ألنو ممزـ بإيراد كؿ الوقائع وتضمينيا

15

نفس المرجع ،ص ص .32-30

17

عبد الرحيـ صياح" ،المسئولية الجزائية لمطبيب عف إفشاء السر الميني" ،مجمة دفاتر السياسة و القانوف،العدد الرابع( ،جانفي  ،)2011ص .181

16

فريحة كماؿ ،المسئولية المدنية لمطبيب ،مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،2012 ،ص .102
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في التقرير الذي سيرفعو سواء تمؾ التي اطمع عمييا أو التي استنتجيا أو تمؾ التي اعترؼ بيا المريض
نفسو.18
إفشاء الطبيب عف السر الميني دفاعا عف نفسو :تكوف ىذه الصورة في حالة ما إذا كاف الطبيب متيـجنائيا أو في حالة مساءلة تأديبية ،فقد وصؿ األمر بالقضاء لحد االعتراؼ لمطبيب بالحرية الكاممة في
الدفاع عف نفسو حتى و لو تعارض ذلؾ مع االلتزاـ بالسر الميني طالما انحصر ىذا الدفاع في مواجية
المريض بمعنى أف الطبيب يستعمؿ ما لديو مف معمومات و بيانات و وقائع لنفي الخطأ الذي ينسبو إليو
المريض .و في حكـ لمحكمة النقض الفرنسية قررت أف لمطبيب الحؽ في كشؼ السر دفاعا لمسئوليتو
في نطاؽ حقو في الدفاع عف نفسو إلثبات حسف نيتو.
إفشاء السر الطبي لممصمحة العامة :إف إفشاء السر الطبي لممصمحة العامة وجد مف أجؿ المحافظةعمى كياف المجتمع مف األخطار و اآلفات التي تيدد كيانو ،فالقانوف ألزـ الطبيب بكتماف السر الميني و
لكف في المقابؿ مف ذلؾ ألزمو باإلفشاء و في حاالت محددة و معينة ذكرىا في نصوص متفرقة ال ترتب
المسئولية عميو ألنيا تحمي المصمحة االجتماعية.19
حالة اإلبالغ عف الجريمة :حيث ألزـ المشرع كؿ طبيب ،باإلدالء لدى السمطات المختصة عف كؿ مايصؿ إلى عممو مف وقائع أو معمومات متعمقة بجرائـ وقعت ،و ذلؾ أثناء ممارسة نشاطو الطبي ،بؿ أكثر
مف ذلؾ ،فقد ذىب المشرع إلى حد معاقبة األطباء في حالة عدـ اإلدالء بتمؾ باعتباره سكوتا عف جريمة،
فالمادة  301مف تقنيف العقوبات مثال تمزـ األطباء بالتبميغ عف جريمة اإلجياض التي تصؿ إلى عمميـ.
حالة موافقة المريض عمى إفشاء السر الطبي الذي يخص حالتو الطبية :إذ يعتبر السر الطبي ممكيةلممريض ،و لو وحده الحؽ في إفشائو ،و ىذا ما ذىب إليو مجمس الدولة الفرنسي في ق ارره الصادر بتاريخ
 ،1972-02-11السالؼ الذكر.
حالة تشخيص أو تخميف طبي خطير :في حاؿ تشخيص أو تخميف طبي خطير فال يعد خرقا لمسرالميني إعطاء المعمومات الضرورية ألسرة المريض أو ألقاربو أو لمشخص الجدير بالثقة المحدد في
المادة  11-6و التي يكوف مف شأنيا دفع ىؤالء إلى الوقوؼ بجانب المريض ودعمو مباشرة و رفع
18

فريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .106

19

عبد الرحيـ صياح ،مرجع سابؽ ،ص ص .184-183
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معنوياتو باستثناء ما إذا كاف المريض قد رفض ذلؾ مسبقا و في ىذا الحاؿ فإف الطبيب وحده ىو المؤىؿ
إلفشاء ىذه المعمومات ،أو عف طريؽ شخص آخر أو عمى مسئولية الطبيب نفسو 20عف تقديـ ىذه
الممفات الطبية بحجة السر الطبي ،فماداـ القضاء أمر بذلؾ قصد الوصوؿ إلى الحقيقة فإنو ال يمكف
الحموؿ دوف تقديـ ىذه الوثائؽ ألف األمر يتعمؽ بواجب عاـ ،فضال عف األحكاـ و األوامر القضائية
تصدر باسـ الشعب الجزائري و ىو مصدر كؿ سمطة.21
و ال يمكف لمطبيب الذي عيف مف أجؿ عالج مريض و أراد أف يستعيف بممفو الطبي ،أف يحصؿ عميو
مف إدارة المستشفى بعد موافقة المريض ،و ال يمكف االحتجاج بكتماف السر الطبي في ىذه الحالة ،عمى
أنو ينبغي حفظ الممفات الطبية بالنظر إلى المعمومات التي تتضمنيا ،و أوجب القانوف الحفاظ عمى
األسرار التي توجد ببطاقات المريض وممفاتو ،و مراقبتيا عمى البريد االلكتروني مف طرؼ الفضولي الذي
يرغب في االطالع عميو.22
المحور الثالث :األساس القانوني لمسؤولية الطبيب عن االلتزام بالسر الطبي.
انقسـ الفقو إلى مذىبيف حوؿ األساس القانوني لاللتزاـ بالسر الميني لمطبيب ،أوليما غمب فكرة العقد
بغض النظر عف طبيعة ىذا العقد و شكمو ،سواء كاف صريحا أو ضمنيا ،مكتوبا أو تـ شفاىة ،وثانييما
ارتأى أف األساس القانوني لاللتزاـ بالسر الميني الطبي ،يجد مبرراتو في النصوص القانونية التي توجب
عمى الطبيب عدـ اإلخالؿ بالتزاماتو المينية ،ومنيا الحفاظ عمى السر الطبي ،و ىكذا نرى أف ىذيف
االتجاىيف تجاذباتيما فكرتا المصمحة الخاصة تارة والمصمحة العامة تارة أخرى.23
الفرع األول :العقد كأساس االلتزام بالسر الطبي.
إذا كاف الفقياء قد اختمفوا بشأف تحديد أساس االلتزاـ بالسر الطبي ،فإف جانبا منيـ يرى أنو يوجد عقد بيف
الطبيب و المريض يتولد عف تراضي الطرفيف ،مفادىا أف يتمقى الطبيب أسرار المريض و يعمؿ عمى
رعاية مصالحو ويقدـ لو يد العوف و المساعدة ،كؿ ذلؾ مقابؿ أجرة ،و بالتالي توجد التزامات متبادلة بيف
مودع السر و المؤتمف عميو ،والطبيب يمتزـ بحفظ ىذه األسرار و صونيا.
20

فريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص ص .107-106

22

نفس المرجع ،ص .65

21

عبد القادر بومداف ،مرجع سابؽ ،ص ص .65-64

23

محمد رايس ،مرجع سابؽ ،ص .258
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اف التزاـ بالسر الطب ي قائـ سواء تـ النص عميو في العقد بصريح العبارة أو لـ ينص عميو ،فيو
يشمؿ كؿ ما ىو مف مستمزماتو وفقا لمعرؼ و العدالة و طبيعة االلتزاـ.24
وأىـ نتيجة تترتب عمى األخذ بيذا الرأي ىي أف االلتزاـ بالسر الطبي يعد التزاما نسبيا إلباحة اإلفشاء،
يستطيع إعفاء الطبيب منو أو إسقاطو عنو ،و لو الحؽ في إعطائو الحرية الكاممة في إثباتو مما يترتب
عف ذلؾ عدـ جواز احتجاج الطبيب بيذا االلتزاـ أماـ المحكمة.
فأساس االلتزاـ بالسرية ىو االتفاؽ بيف المريض و الطبيب سواء كاف ىذا االتفاؽ صريحا أو ضمنيا فأراء
الطرفيف ىي التي توجد السر الطبي.25
و ذىب رأي مف الفقو الفرنسي إلى القوؿ بأف األساس القانوني الذي يولد االلتزاـ بحفظ السر الطبي يعود
إلى وجود عقد وديعة بيف العميؿ و الطبيب ،و اعتمدوا لتبرير ىذا الرأي عمى وجود عناصر تشابو بيف
الوديعة المدنية و وديعة السر  ،و ىي تتمخص فيما يمي:
أف المشرع قد رتب جزاء يوقع في حالة اإلخالؿ بالوديعة المنصوص عميو في القانوف المدني وكذلؾوديعة السر.
إف المادة  378ؽ ع ؼ استعممت عبارة :مودع إلييـ مما يشير إلى نية المشرع الفرنسي قد انصرفتإلى التسوية في الحكـ بيف الوديعة المدنية و وديعة السر.
إف كال النوعيف مف الوديعة ،فإنيا تنشأ عف عقد يقوـ عمى أساس توافؽ إيجاب أحدىما و قبوؿ اآلخر.أنو ال يجوز لمميني الذي يؤتمف عمى السر إفشاؤه إال بترخيص مف صاحب المصمحة و الحقيقة أف ىذاالرأي لـ يسمـ مف االنتقاد و أىـ ما عيب أصحاب ىذا المذىب ،أف الوديعة ال يجوز أف تكوف إال و ديعة
منقوؿ مادي عميو فإف استعماؿ الوديعة في غير محمو.26
و ىناؾ مف قاؿ أنيا عقد وكالة أو عقد مقاولة أو عقد عمؿ ،فيو ذو طبيعة خاصة يتميز بيا.27

24

المادة  107مف القانوف المدني الجزائري.

26

محمد رايس ،نطاق و أحكام املسؤولية املدنية لالطباء و إثباته،طبعة  .2دار هىمة،الجزائر ،ص ص .215-214

25

27

عبد القادر بومداف ،مرجع سابؽ ،ص .39

دخمية رحومة ،مرجع سابؽ ،ص .37
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الفرع الثاني :فكرة النظام العام كأساس لمسؤولية الطبيب عن السر الطبي.
اتجو رأي آخر في فرنسا ،و أما عجز نظرية العقد لمتأسيس لمسئولية الطبيب عف األسرار
الطبية ،إلى فكرة النظاـ العاـ المستوحى مف النصوص القانونية التي مفادىا عدـ اإلضرار بالعميؿ عف
طريؽ إفشاء سره ،و عمى ذلؾ فإف التزاـ الطبيب بعدـ جواز إباحة أي سر مف أسرار المريض ،قوامو ذلؾ
التعارض بيف البوح بالسر مف جية ،وحماية المصالح العامة لممجتمع مف جية أخرى ،و برر أصحاب
ىذا الرأي قوليـ ىذا بوجود نص المادة  378مف قانوف العقوبات الفرنسي المقابمة لممادة  301مف قانوف
العقوبات الجزائري الذي يتدخؿ بالعقاب كمما أذيع سر ميني ،فتتعرض بذلؾ المصمحة االجتماعية
لممساس و االعتداء.28
كما أف ىذه الفكرة تتوافؽ مع الحاالت التي يتخمؼ فييا الرضا المتبادؿ كما ىو الشأف بالنسبة لممجنوف أو
المغمى عميو ،و قد أكدت محكمة النقض الفرنسية ىذا الرأي م اررا ،حيث عدت واجب المحافظة عمى
السر الميني واجبا عاما.29
و يترتب عمى أف االلتزاـ بالسر الميني يتعمؽ بالنظاـ العاـ أنو ال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتو ،أي أف
موافقة صاحب الشأف عمى إفشاء السر ال تحدث أثرىا في إباحة ىذا الفعؿ فالسر الطبي تكوف لو صفة
مطمقة.
غير أف ىذه النظرية كانت ىي األخرى محال لمنقد رغـ بريقيا نجمؿ ىذا النقد عمى النحو التالي:
 .1أف أنصار ىذا االتجاه ،ىـ الذيف أنكروا فكرة العقد كأساس لاللتزاـ بالسر الميني ،يجبروف عمى
قبوؿ فكرة الرخصة الممنوحة لصاحب السر بأف يبوح بو و يعمنو لمكافة ،و ىذه الرخصة ال تفسير
ليا و ال مبرر ليا إال بأعماؿ فكرة العقد و فكرة المصمحة الخاصة.
 .2أف أصحاب ىذا االتجاه يقولوف باف االلتزاـ الميني في المحافظة عمى السر ،ىو التزاـ بامتناع
عف عمؿ  ،Obligation de ne pas faireفمو كاف ىذا الكالـ سميما ،لكاف الجزاء المترتب
عف اإلخالؿ بيذا االلتزاـ وفقا لممادة  1143المدني الفرنسي التي تقابميا المادة  173في القانوف
المدني الجزائري ليس مجرد التعويض ،بؿ الضرر ذاتو و ىو محؿ يستحيؿ تجسيده في الواقع.
28
29

محمد راي س ،مسؤولية األطباء المدنية عف إفشاء السر الميني في ضوء القانوف الجزائري،ص .261
نفس المرجع ،ص .261
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 .3إف المادة  378مف قانوف العقوبات خصت بالذكر طائفة األطباء ،مما يوحي إف المشرع لـ
يقصد إنشاء التزاـ قانوف عاـ ،إذ لو كاف ىدفو كذلؾ لعدد أصحاب الميف األخرى تعدادا كما فعؿ
مع األطباء.30
فإذا كاف مصدر االلتزاـ بالسر الميني ىو العقد في حالة وجوده ،أو التصرؼ القانوني أو الفعؿ الضار
في حالة عدـ وجود رابطة عقدية ،فإف أساس المسئولية يقوـ عمى فكرة الخطأ ،و ىذا ما أشارت إليو
المادة  206مف القانوف  17-90المعدؿ و المتمـ لمقانوف  05-85المتعمؽ بحماية السر الميني الذي
يمتزـ بو كافة األطباء و جراحو األسناف والصيادلة.
ىكذا نكوف قد بينا نطاؽ االلتزاـ بالسر الطبي ،األساس القانوني الذي يقوـ عميو ىذا السر ،والمسؤولية
التي تترتب عف عدـ التقيد بيذه األسرار و البوح بيا.31
الفرع الثالث :التوفيق بين العقد و النظام العام كأساس االلتزام بالسر الطبي.
أماـ االنتقادات التي وجيت لمرأييف السابقيف ،حاوؿ جانب آخر مف الفقو التوفيؽ بيف فكرتي العقد
والنظاـ العاـ ،فيرى ىذا الجانب أف االلتزاـ بالمحافظة عمى السر الميني ذات طابع مزدوج ،32ففي جانب
منو نجد عقد غير مسمى بيف مودع السر و المؤتمف عميو مع إثبات تعمؽ ىذا العقد بالنظاـ العاـ كسائر
العقود الواردة في القانوف المدني ،غير أف المشرع رأى ضرورة حاجة المجتمع لحماية ىذا العقد و ما قد
يترتب عف خمؽ االلتزامات الناشئة عنو كإىدار لمثقة التي يولييا أفراد المجتمع ألرباب الميف ،و وسيمة
المشرع ىي العقوبة الجزائية عند مخالفة ىذا االلتزاـ العقدي إلى العقوبة المدنية المترتبة عمى الخروج
عمييا و الجزاء التأديبي ،فااللتزاـ بالسر الميني يقوـ عمى عقد يعاقب القانوف الجنائي عمى مخالفتو بسبب
طبيعتو النسبية المتعمقة بالنظاـ العاـ.
و مف ثـ يترتب عمى ذلؾ أنو ال يجوز لألطباء أف يسمموا لمغير شيادة طبية يمكف أف تستخدـ ضد
األشخاص المرضى الذيف خولوىـ ثقتيـ و ارتضوا العناية بيـ ،و ذىب الفقيو  Bsavatierإلى أنو يوجد
وجياف مختمفاف لمسر الميني ىما:

30

دخمية رحومة ،مرجع سابؽ ،ص ص .39-38

32

محمد وحيد محمد محمد عمي ،المسؤولية المدنية لمصيدلي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف الشمس ،مصر ،1993 ،ص .170

31

نفس المرجع ،ص ص .40-39

مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

378

نطاق االلتزام بالسر الطبي في عقد العالج  :بين أخالقية المهنة و القواعد القانونية.

محمد الصالح قروي و عميــــــــــوة رابــــــــــح

 سر تعاقدي ينشأ نتيجة لمعالقة المباشرة بيف الطبيب و المريض و أساس االتفاؽ بينيما.
 سر غير تعاقدي يكوف الطبيب بمقتضاه ممزما بشأف كؿ ما يعممو خارج نطاؽ االتفاؽ الطبي.33
فالرأي السائد إف األساس الذي يقوـ عميو االلتزاـ بحفظ السر الطبي ىو العقد و القانوف ،ففي العقد الطبي
الذي يبرمو المريض مع الطبيب الذي يختاره و يفضي إليو بسره ،فيذا االلتزاـ بحفظ السر ينشأ مع العقد
وىو مرتبط بو ،أما إذا لـ يكف ىناؾ عقد  ،كما لو كمؼ الطبيب بالكشؼ عمى مريض لـ يعرفو ،أو دعي
لمعالجة ناقص األىمية أو عديميا و رأى أو سمع ما يوجب الكتماف فإف االلتزاـ ىنا ينشأ مف مبدأ احتراـ
الشخصية اإلنسانية و التقيد بيذا المبدأ ىو مف النظاـ العاـ.34
إذف ي عد التزاـ الطبيب بالحفاظ عمى السر الطبي التزاما عقديا إذا كاف ىناؾ عقد يربطو بمريضو أيا كاف
طبيعة ىذا العقد و شكمو صريحا أو ضمنيا ،مكتوبا أو شفييا.
و إذا لـ يكف ىناؾ عقد يربط الطبيب بمريضو لسبب أو آلخر بما في ذلؾ حالت انعداـ األىمية أو
ناقصييا و حاالت الضرورة و االستعجاؿ ،فالطبيب في ىذه الحالة يسأؿ عف إفشاء أسرار المريض عمى
أساس قواعد المسؤولية التقصيرية فإذا أفشى أسرار مريضو فيو يمثؿ انحرافا عف مسمؾ الطبيب العادي
لكف ىذا ال يحوؿ دوف حؿ الطبيب مف التزامو مف السر الطبي سواء مف قبؿ المريض أو مراعاة
اجتماعية أولى بالرعاية ،و ىناؾ رأي آخر

يرى أف أساس االلتزاـ بالسر الطبي ىي المصمحة

االجتماعية ،و لكف ىذا ليس باعتبار السر الميني س ار مطمقا دائما الصمت ميما كانت النتائج لكنو سر
نسبي يقوـ عمى نظاـ عاـ نسبي.35

الخاتمة:
يستشؼ مما سمؼ ذكره و تبيانو أف النصوص القانونية المختمفة ،تمزـ احتراـ السر الطبي و تمنع
االعتداء عميو ،ال بؿ أف النص المادة  301مف قانوف العقوبات يعاقب عمى ىذا الجرـ بعقوبات سالبة
لمحرية ،باعتبار أف األطباء و الجراحيف و الصيادلة و مف ىـ في حكميـ يعدوف مف األمناء عمى األسرار
الطبية التي تودع لدييـ و يأتمنوف عمييا.
33

عبدالقادر بومداف ،مرجع سابؽ ،ص .44

35

عبدالقادر بومداف ،مرجع سابؽ ،ص ص .45-44

R.SAVATTER.JM.AUBY.J.Savatier,et Henri Pequegnat :traité de droit médical, librairie technique, paris ,1956,p 276.
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وال غرابة في ىذا المنحى الذي أخذ بو المشرع الجزائري ،إذ أنو رغب في توفير حماية جنائية خاصة
لألسرار التي يبوح بيا المرضى و المتعامموف اآلخروف لألطباء و الجراحيف فألزميـ بعدـ إفشائيا إال في
نطاؽ معيف و وفؽ شروط محددة جاءت عمى سبيؿ الحصر.
وال ريب إف إقرار الحماية القانونية لمسر الطبي سواء بمقتضى نصوص القانوف الطبي أو نصوص مدونة
أخالقيات المينة ،أو بمقتضى قانوف العقوبات يحقؽ أىدافا يولييا ليا المجتمع أىمية خاصة و يضعيا
أفراده في مصاؼ األولوية في الوقت الراىف.
وغنى عف البياف أف حماية حقوؽ المرضى ورعاية مصالحيـ ،ال تقتصر عمى نصوص وقواعد قانونية،
بؿ العبرة مف ذلؾ نجد تمؾ النصوص مجاال لتطبيقيا في الميداف العممي ،وأف يتسـ ىذا النيج بالثبات
واالستقرار.
قائمة المراجع:
أ /المراجع بالمغة العربية:
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الحقوؽ و العموـ السياسية.2012 ،
 عامر نجيـ ،العقد الطبي في القانوف الجزائري ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة تممساف ،كمية الحقوؽ،
.2014
 بدر محمد الزغيب،المسؤولية الطبية لمطبيب عف األخطاء الطبية في مجاؿ التمقيح الصناعي ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط،كمية الحقوؽ.2011 ،
 محمد عمي ،محمد وحيد محمد.المسؤولية المدنية لمصيدلي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف الشمس ،مصر.1993 ،
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 صياح ،عبد الرحيـ  "،المسئولية الجزائية لمطبيب عف إفشاء السر الميني" ،مجمة دفاتر السياسة و القانوف،العدد
الرابع ،جانفي .2011
ب/المراجع بالمغة األجنبية:
 Angelo castelletta, responsabilité médicale Dalloz, 2002.

 M.M.H anouza.rhkem, Précis du droit médical a l usage des particiens de la
médecine et du droit, OPU Alger, 1992, p 109.
 . R.SAVATTER.JM.AUBY.J.Savatier,et Henri Pequegnat :traité de droit médical,
librairie technique, paris ,1956,p 276
ج/القوانين:
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أحواؿ التنفيذ العيني الجبري في نطاؽ التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدي"دراسة ُمقارنة"

شات الساعدي
بّ

أحواؿ التنفيذ العيني الجبري في نطاؽ التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدي
"دراسة ُمقارنة"
Situations Of Specific Performance In Field Of Defective Performance Of
''Contractual Obligation'Comparative Study
ـ .ـ نػػورس عباس محسف العبودي
/كمية القانوف والعموـ السياسية /الجامعة العراقية
شات الساعدي /كمية القانوف /جامعة بغداد
أ .د .جميؿ حسف ب ّ
nawrasna88@yahoo.com
ممخص :
يتمثؿ الغرض مف التعاقد عمكما بتنفيذ االلتزامات المنبثقة عف العقد ,كماداـ التنفيذ السميـ االلتزاـ العقدم يعني قياـ الدائف بتنفيذ عيف
ما التزـ بو .فإف المشرع عمد تمكينا لمدائف مف تحقيؽ غرض التعاقد الى إعطائو مجمكعة خيارات لمكاجية التنفيذ المعيب كمف بيف
ىذه الخيارات الحؽ في الحصكؿ عمى التنفيذ العيني لاللتزاـ العقدم جب انر عمى المديف .كقد ال يستساغ إعطاء ىذا الخيار لمدائف إذا
كاف خطأ مدينو العقدم قد تجسد بصكرة التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدم بقدر ما يككف مقبكال لمكاجية صكرة عدـ التنفيذ ال سيما ضمف
النظرية العامة االلتزاـ ,لكف ىذا التصكر زاؿ في الكقت الذم أصبح ىذا الخيار مقر ار بنصكص صريحة ضمف القانكف المدني الفرنسي
المعدؿ بمكجب مرسكـ  131لسنة .2016
الكممات المفتاحية :تنفيذ العقد جبرا ,إصالح التنفيذ المعيب لمعقد ,كاجب تخفيؼ الضرر.
Abstract:
The purpose of the contract is generally embodies by performing the obligations that deriving
from the contract, As long as the proper performing of a contract is performing the obligation as the
contract stipulates, so the legislature enabled the creditors of forcing their obligors to do so by giving
them a collection of choices or legal tools, Specific performance is one of such choices , although it
is hard to admit this choice vs defective performance other than failure to performance. But this
perception is over when such choice stated expressly in the latest amendment of French civil code
by ordonnance 131 in 2016
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مقدمة:
إف المشرع إذ اعترؼ بقدرة اإلرادة عمى خمؽ االلتزاـ العقدم حاكؿ كضع إطار قانكني يحكـ ىذه
اإلرادة كيؤمف ليا قكة إلزاميا بالكقت عينو .كما داـ أثر العقد يتمثؿ بتنفيذه فقد عني المشرع بإيجاد كسائؿ
تحقيؽ ىذا األثر فكاف مف بيف أىميا تنظيمو لمتنفيذ العيني الجبرم كأثر مف آثار العقد ,ما جعؿ ىذا
النكع مف التنفيذ بمثابة كفة تكازف تقكـ في مكاجية إخالؿ المديف بالتزامو العقدم أيا كاف الشكؿ الذم
تجسد بو ذلؾ اإلخالؿ  .كالتنفيذ العيني الجبرم في نطاؽ التنفيذ المعيب يختمؼ بحسب االحكاؿ التي
دعت الى المجكء اليو فقد يككف سابقا لمزماف المرصكد لتنفيذ العقد أك الحقا عميو.
أىمية البحث:
إ ف التنفيذ العيني الجبرم فيما يتعمؽ بااللتزاـ الذم جرل تنفيذه تنفيذا معيبا يتجسد بإصالح ذلؾ
العيب ,كالحؽ إف البحث في مكضكع إجبار المديف عمى إصالح التنفيذ المعيب اللتزامو العقدم يعد مف
المسائؿ بالغة األىمية التي تستدعي تسميط الضكء عمييا؛ السيما كاف ىذا الحؽ لو مدلكالت مختمفة في
ظؿ أىـ المدارس القانكنية ,فاختالؼ النظرة بينيا جعؿ لو كظائؼ متباينة رغـ اف فكرتو كالغاية منو ال
تعدك عف تمكيف الدائف مف الحصكؿ عمى أثر العقد بتدخؿ السمطة العامة .كىذا الخيار لو في نطاؽ
التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدم أحكاؿ تكشؼ بشكؿ أك بآخر عف كظيفتو المتميزة مف جية .كتمفت مف
جية ثانية الى خصكصية األحكاـ التي تترتب عمى التنفيذ المعيب؛ لذا فإف البحث في أحكاؿ التنفيذ
العيني الجبرم في نطاؽ التنفيذ المعيب مف شأنو أف يقيـ الدليؿ عمى خصكصية التنفيذ المعيب كصكرة
خاصة مف صكر الخطأ العقدم.
اإلشكالية :يثير مكضكع أحكاؿ التنفيذ العيني الجبرم لاللتزاـ العقدم الذم نفذ عمى نحك معيب تساؤالت
عديدة سيحاكؿ البحث اإلجابة عنيا كمف أىميا اآلتي:
 ىؿ يمكف تنفيذ االلتزاـ العقدم جب انر عمى المديف إذا تجسد خطأه العقدم بصكرة التنفيذ
المعيب؟
 ما مدل إمكاف إجبار المديف شخصيا عمى إصالح التنفيذ المعيب؟
 ىؿ يمكف إصالح التنفيذ المعيب قبؿ تماـ التنفيذ؟
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 ما مدل إمكاف إجبار الدائف عمى إصالح التنفيذ المعيب الذم بدر مف مدينو؟
تؤمف كظيفة التنفيذ العيني الجبرم في القكانيف المقارنة؟
 ىؿ مف كسيمة قانكنية أخرل ِّ
منيج البحث:
سنعمد الى دراسة أحكاؿ التنفيذ العيني الجبرم في نطاؽ التنفيذ المعيب متبعيف المنيج التحميمي المقارف
كذلؾ بتتبع األحكاـ المتعمقة بيا في ظؿ القانكف المدني العراقي رقـ ( )40لسنة  1951كالقانكف المدني
المصرم رقـ ( )131لسنة  1948بالمكاكبة مع األحكاـ المتطكرة التي جاء بيا القانكف المدني الفرنسي
المعدؿ بمكجب مرسكـ رقـ ( )131لسنة  2016بغية اإلحاطة بأحكاـ المدرسة الالتينية مف جية كالمقارنة
مع األحكاـ القانكنية التابعة لممدرسة االنكمكامريكية ممثمة بالقانكف االنكميزم مف جية ثانية.
خطة البحث :يستدعي البحث في أحكاؿ التنفيذ العيني الجبرم كخيار لمدائف كأثر مف آثار التنفيذ المعيب
لاللتزاـ العقدم البحث أكال في مفيكـ التنفيذ العيني الجبرم كصمتو بالتنفيذ المعيب في مبحث تمييدم مف
ثـ البحث في إصالح التنفيذ المعيب قبؿ تمامو في المبحث االكؿ ,لننتقؿ بعدىا الى البحث في إصالح
التنفيذ المعيب بعد تمامو كذلؾ في المبحث الثاني.
مبحث تمييدي :مفيوـ التنفيذ العيني الجبري وصمتو بالتنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدي
The Concept of Specific performance And It's Relation with The Defective
Performance of Contractual Obligation
إف التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدم يعني قياـ المديف بتنفيذ التزامو العقدم بشكؿ مناؼ لممضمكف الذم
التزـ بو طبقا لما حدد العقد أك أصكؿ المينة أك القانكف .1كعمى الرغـ مف أف العقكد أبرمت لتنفذ .2اال إف
ىذا األصؿ الذم يسيطر بكضكح عمى االفكار المتعمقة بتنفيذ االلتزامات العقدية كاألحكاـ المتعمقة
1

قارف عكس ذلؾ :أستاذنا د .جميؿ الساعدم إذ يرل اف مضمكف االلتزاـ العقدم يتحدد دائما طبقا لممعيار االرادم كاف أصكؿ المينة أك االحتراؼ أك القانكف ,انما

ىي أدلة كاشفة لتمؾ االرادة صانعة المضمكف .بحثو المكسكـ " مستحدثات القانكف المدني الفرنسي في ضكء التعديؿ النافذ في  ,"2016 /10/1غير منشكر .كأيضا
د .نبيؿ ابراىيـ سعد اذ يرل بأف القانكف ال يعنى بتحديد محتكل كؿ عقد – كيعني بذلؾ مضمكنو -كانما يترؾ ذلؾ عادة إلرادة األفراد .ينظر مؤلفو النظرية العامة
لاللتزاـ ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية ,2012 ,ص .268
 2د .أحمد السعيد الزقرد ,محاكلة إلنقاذ العقكد مف الفسخ ,االتجاىات الحديثة في القكانيف المصرم ,كالككيتي ,كالفرنسي كاالنجميزم مع اإلشارة الى قانكف البيع
الدكلي لمبضائع  ,مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية ,جامعة المنصكرة  ,كمية الحقكؽ ,العدد الثامف كالعشريف ,2000,ص ( )94ك ص  ,184ىامش (.)271
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بخيارات الدائف في حالة إخالؿ مدينو بالتزامو العقدم ىك مف أفكار القكانيف الالتينية كالجرمانية كالتي تع
التنفيذ العيني الجبرم بمثابة العمكد الفقرم لتنفيذ االلتزامات.1
كاألصؿ في التنفيذ أف يككف اختياريا كعينيا ,2كىك ما يدعى (  .3)Satisficationأما العدكؿ عنو الى
التعكيض النقدم فيك رخصة لقاضي المكضكع إذا تسبَّب الحكـ عمى المديف بالتنفيذ العيني بإرىاؽ
لممديف .4كقد أ ّكد المشرع العراقي في الباب الثاني مف الفصؿ األكؿ المخصص لمتنفيذ الجبرم إف التنفيذ
العيني ىك األصؿ عندما قرر في المادة ( )246مف القانكف المدني إنو [ -1يجبر المديف عمى تنفيذ
التزامو عينا متى كاف ذلؾ ممكنا -2.عمى إنو إذا كاف في التنفيذ العيني إرىاؽ لممديف جاز لو أف
يقتصر عمى دفع تعويض نقدي إذا كاف ذلؾ ال يمحؽ بالدائف ضر ار جسيما] .أما المشرع المصرم فقد
أكرد حكما عاما في الباب الثاني المخصص آلثار االلتزاـ استي ّؿ بو قكاعد التنفيذ جاء فيو [ ينفذ االلتزاـ
جب ار عمى المديف] .5كبعدىا قرر فيما يتعمؽ بالتنفيذ العيني إنو [  -1يجبر المديف بعد إعذاره طبقا
لممادتيف  212و  220عمى تنفيذ التزامو عينا متى كاف ذلؾ ممكنا .6 ]...

1

''In German law as well as in other continental legal systems, specific performance is the backbone of the obligation . . .

''. This is in sharp contrast to Anglo-American law where specific performance is only granted in exceptional cases.

Gregory E. Maggs ,Comparative Contract Law American and European, MATERIALS PREPARED FOR THE Augsburg

Summer Program in European and International Economic Law,p.132. available at: http://maggs.us/gwlaw/comparativecontracts.pdf
ينظر أيضا  :د .أنكر سمطاف ,المكجز في مصادر االلتزاـ ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية ,1970 ,ص  .357كايضا :د .محمكد سعد الديف الشريؼ ,شرح القانكف

المدني العراقي ,نظرية االلتزاـ ,الجزء األكؿ في مصادر االلتزاـ ,مطبعة العاني ,بغداد ,1955 ,ص .333أما في القانكف االنكمكأمريكي فال يحظى بالمكانة ذاتيا.

كىذا ما سنبينو في مكضع الحؽ.

2

ينظر :د .عبد المجيد الحكيـ ,المكجز في شرح القانكف المدني ,الجزء الثاني ,أحكاـ االلتزاـ ,المكتبة القانكنية ,بغداد ,2007,ص .4

[ Satisfaction is the voluntary performance of the act of performance which is due] Art. 1342 \ The new provisions

3

of the French Code civil created by Ordonnance n° 2016-131 of 10 February 2016 translated into English by John

Cartwright & Bénédicte Fauvarque- Cosson & Simon Whittaker available at: http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/THELAW-OF-CONTRACT-2-5-16.pdf

4

د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط في شرح القانكف المدني ,الجزء الثاني نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ,اإلثبات آثار االلتزاـ ,منشاة المعارؼ ,اإلسكندرية ,2004 ,ص

5

المادة  1/ 199مف القانكف المدني المصرم رقـ  131لسنة .1948

 , 715ىامش (.)2
6

المادة  203مف القانكف المدني المصرم .كيعمؽ العالمة السنيكرم عمى ىذه المادة ذاك ار إف اصميا ىك القانكف المدني األلماني .ينظر مؤلفو السابؽ االشارة إليو,

مصدر سابؽ ,ص  ,709ىامش ( .)2كتقابؿ ىذه المادة حكـ المادة ( )1221مف القانكف المدني المعدؿ بمرسكـ  131لسنة  2016التي قررت إنو [ لمدائف في
االلتزاـ العقدي ,بعد اف يقوـ بإخطار مدينو بالتنفيذ طمب التنفيذ العيني ما لـ يكف ىذا التنفيذ مستحيال أو كاف ثمة تفاوت واضح بيف تكمفة التنفيذ العيني

بالنسبة لممديف وفائدتو بالنسبة لمدائف].

[A creditor of an obligation may, having given notice to perform, seek performance in kind unless performance is
impossible or if there is a manifest disproportion between its cost to the debtor and its interest for the creditor].
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شات الساعدي
بّ

كالفرؽ بيف حكـ المادة ( 246مف القانكف المدني العراقي) كالمادة ( 203مف القانكف المدني المصرم) إف
االكلى لـ تشترط اإلعذار لطمب التنفيذ العيني الجبرم ,1في حيف اف المشرع المصرم اشترط اإلعذار.
كالتنفيذ العيني الجبرم يعني قياـ السمطة العامة بإجبار المديف عمى تنفيذ التزامو بناء عمى طمب مف
الدائف إذا تكافرت شركطو ,2فيك يحمؿ معنى إكراه المديف عمى تنفيذ عيف ما التزـ بو بمساعدة مف
السمطة العامة3؛ لكي يحصؿ عمى أثر العقد كالذم يتجسد باإللزاـ بتنفيذه.4
كيشترط لمحكـ بالتنفيذ العيني الجبرم فضال عف شرط اإلمكاف كالذم يرتبط بدكره بطبيعة االلتزاـ كمداه
ككسائمو عمى تفصيؿ ال يسع المقاـ عرضوّ ,5أال يككف في التنفيذ العيني ارىاؽ لممديف ,فإف كاف كذلؾ
جاز لو طمب االنتقاؿ الى الحكـ بالتعكيض عكضا عف التنفيذ العيني .لكف يشترط في ىذا العدكؿ ّأال
يككف سببا لضرر جسيـ يمحؽ الدائف فإف كاف كذلؾ فال يصار الى التعكيض بؿ يحكـ عمى المديف
بالتنفيذ العيني حتى كاف كاف مرىقا؛ ألف الدائف في ىذه الحالة ال يطمب سكل حقو .6يضاؼ الى ذلؾ
شرط اإل عذار في القكانيف التي تشترط ذلؾ ,كمنيا القانكف المدني المصرم 7كالفرنسي المعدؿ .1فضال
عف اشتراط ككف التنفيذ العيني مفيدا لمدائف.2

1

يعمّؿ بعض الفقو عدـ اشتراط اإلعذار لمتنفيذ العيني الجبرم بأف’’ أكؿ أثر مف آثار االلتزاـ ىك الكفاء بو طكعا كبمحض إرادة المديف كال يصار الى االجبار إال

استثناء ,كمع ىذا االستثناء ال حاجة لإلعذار‘‘ د .منذر الفضؿ ,الكسيط في شرح القانكف المدني مصادر االلتزامات كأحكاميا دراسة مقارنة بيف القكانيف الكضعية
كالفقو االسالمي معززة بآراء الفقو كأحكاـ القضاء ,دار الثقافة ,االردف ,2012,ص  .393بينما يعمؿ مف يؤيد اإلعذار تكطئة لمتنفيذ العيني الجبرم بأف مف شأنو
اف يضمف إبالغ المديف بأف لمدائف مصمحة في تنفيذ العقد دكف ميمة ,كاعطاء المديف فرصة أخيرة لمتنفيذ ,فضال عف إثبات عدـ التنفيذ رسميا مما يساعد الدائف في
إثبات حقكقو .ينظر بشأف المزيد :مكريس نخمة ,الكسيط في المسؤكلية المدنية ,الجزء االكؿ ,دار المنشكرات الحقكقية مطبعة صادر ,بيركت ,الطبعة االكلى,
 ,1992ص .77
2

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,2مصدر سابؽ .749 ,كايضا:

Professor Richard Stone, THE MODERN LAW OF CONTRACT, Cavendish Publishing, London, Fifth edition,2002.p 454.
And also see G.H. Treitel, An Outline Of The Law Of contract, Butterworths , London, Second Edition,1979,p. 358.

3

د .عبد الباقي البكرم ,شرح القانكف المدني ا لعراقي ,الجزء الثالث في احكاـ االلتزاـ ,تنفيذ االلتزاـ ,مطبعة الزىراء ,بغداد ,1971 ,ص  .33كينظر أيضا :د.

4

د .اسماعيؿ غانـ ,ا لنظرية العامة لاللتزاـ ,مصادر االلتزاـ ,مكتبة عبد اهلل كىبة ,مصر.1966 ,ص  .303كينظر د .صبرم حمد خاطر ,فكرة المعيار في

الذنكف ,النظرية العامة لاللتزامات ,مصادر االلتزاـ-احكاـ االلتزاـ -اثبات االلتزاـ ,دار الحرية لمطباعة ,بغداد ,1976 ,ص .338
حسف عمي ّ
تأسيس نظاـ المسؤكلية العقدية "دراسة تحميمية مقارنة في القانكف المدني" ,دار الكتب القانكنية  ,مصر ,2010 ,ص .123

5
6

ينظر بشأنو :د .عبد الر ازؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص .711

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص  .716 ,715كأيضا د .عبد المجيد الحكيـ ,المكجز,ج ,2مصدر سابؽ ,ص  .12كد .حسف

الذنكف ,النظرية العامة لاللتزامات ,النظرية العامة لاللتزاـ ,مصدر سابؽ.341 ,340 ,
عمي ّ
 7المادة  203مف القانكف المدني المصرم المذككرة.
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كبعد الشركط المتقدـ عرضيا فإف القاضي كباستخداـ الكسائؿ التي منحيا إياه المشرع يقكـ بالزاـ المديف
بالتنفيذ العيني الجبرم ,اما باستخداـ التيديد المالي 3أك البدني بحسب ما يقرر القانكف.4
كبخصكص التنفيذ المعيب لنا أف نتساءؿ عف كسائؿ القاضي في إجبار المديف عمى التنفيذ العيني
الجبرم ,كالتي يثكر الشؾ في إمكاف المجكء الييا مف األساس إلجبار المديف في ىذا النكع مف الخطأ
العقدم عمى تنفيذ التزامو عينا ,كىك يككف في فرضنا بإصالح مسار التنفيذ أك العيب في التنفيذ بحسب
االحكاؿ -كما سنرل في مكضع آت -كتتراءل لنا بداية اإلجابة بالسمب عمى ىذا التساؤؿ ,كبياف ذلؾ إف
التنفيذ المعيب كبحسب النطاؽ الذم يعمؿ في فمكو كما بينا منحصر بااللتزاـ بعمؿ ,كانقساـ ىذا االخير
الى فرضيف يتأثراف بالصفات الشخصية لممديف ,كمدل اعتبارىا عنص ار جكىريا في التعاقد كالتنفيذ في آف
كاحد .كىذا الفرض يتـ فيو المجكء الى كسائؿ االكراه .5كبانحصار التنفيذ العيني بمعنى إصالح العيب
كما بينا ,ال نراه ينسجـ اال مع فكرة التنفيذ العيني عمى حساب (نفقة) المديف بكاسطة الغير كىذا الفرض
ال يستقيـ مف الناحية القانكنية اال حيف ال تككف شخصية المديف محؿ اعتبار .6كال يمكف أف ينصرؼ
التنفيذ العيني الجبرم الى معنى حمؿ المديف عمى إصالح العيب في التنفيذ جبرا؛ لذا ال تستقيـ فكرة
الضغط عميو بكسائؿ االكراه التي قررىا القانكف لحممو عمى إصالح العيب في التنفيذ .لكف يبقى لمدائف
المجكء الى الخيارات االخرل إف كانت متاحة .ما يعني اف نطاؽ التنفيذ العيني الجبرم كخيار لمدائف في
مكاجية التنفيذ العيني لاللتزاـ العقدم ينحصر في التنفيذ ( اإلصالح ) عمى نفقة المديف بكاسطة غيره؛

[A debtor is put on notice to perform by formal demand, by an act which gives sufficient warning, or, where this

1

 131 inﹾ is provided for by the contract, by the mere fact that the obligation is enforceable.] art. 1344 \ Ordonance n
2016.

2

الذنكف ,مصدر سابؽ ,ص  .337كلممزيد بشأف الشركط ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص  710كما
ينظر :د .حسف عمي ّ

3

ينظر المكاد ( 253ك  )254مف القانكف المدني العراقي رقـ ( )40لسنة  1951بشأف الغرامة التيديدية.

5

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط في شرح القانكف المدني ,الجزء االكؿ ,مصادر االلتزاـ ,منشاة المعارؼ ,االسكندرية,2004 ,ص .816

بعدىا .كأيضا د .عبد الباقي البكرم ,مصدر سابؽ ,ص  34كما بعدىا .ك د .عبد المجيد الحكيـ ,المكجز ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص .13 -5

4

ينظر :المكاد (  ) 49 -40مف قانكف التنفيذ رقـ  45لسنة .1980

6

يعد إجبار المديف شخصيا عمى تنفيذ التزامو العقدم مف قبيؿ المساس بحرية المديف الشخصية  .كىك أمر يمنعو القانكف؛ لذا فاف حؽ الدائف يبقى قائما فيما يتعمؽ

الذنكف ,النظرية العامة لاللتزامات ,مصدر سابؽ ,ص .344
بالتعكيض كحده دكف التنفيذ العيني الجبرم .ينظر :د .حسف عمي ّ
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كىذا ال يككف اال في حالة ككف التزاـ المديف بالقياـ بالعمؿ غير متكقؼ عمى مؤىالتو الشخصية .كىك
المعنى الذم اقره المشرع العراقي في المادة ( )250مف القانكف المدني العراقي.1
أما في النظاـ االنكمكامريكي فإف إخالؿ المديف بتنفيذ التزامو العقدم عمكما يفتح أماـ الدائف خيارات
معينة

2

كىك ما يعرؼ بأف كؿ الخيارات متاحة ( .)all courses are open to the promisee

كمف بيف ىذه الخيارات ىك التنفيذ العيني الجبرم (  )specific performanceلكف ىذا الخيار ال
يحظى بالمكانة ذاتيا التي يحظى بيا في القكانيف الالتينية ,3إذ ال يعدك عف ككنو أسمكب معالجة متمـ
لمتعكيض كليس خيا ار أساسيا لمدائف .4اذ إف التعكيض النقدم اك البدلي ىك الكسيمة االعتيادية لمتعكيض
في القانكف االنكميزم فال يحكـ بالتنفيذ العيني إال إذا كاف التعكيض غير كاؼ لجبر الضرر5؛ ألف نظاـ
معالجة اإلخالؿ في التنفيذ في القانكف االنكميزم ييدؼ بالمقاـ األكؿ الى كضع المتعاقد بالكضع الذم
كاف سيككف عميو لك نفذ عقده كما ينبغي ,كيتـ المجكء غالبا الى الكسيمة التي تؤمف ىذه النتيجة .فال
يصار الى التعكيض إف لـ يكف مف شأنو تأميف ىذا الكضع بؿ يحكـ بالتنفيذ العيني الجبرم الذم ينظر
اليو عمى إنو نكع مف التعكيض ,كالحكـ كذلؾ في ظؿ القانكف االمريكي ,6كىك يدخؿ ضمف سمطة

1

تقرر المادة ( )250مف قانكننا المدني أنو [ -1في االلتزاـ بعمؿ إذا لـ يقـ المديف بتنفيذ التزامو ولـ يكف ضروريا أف ينفذ بنفسو جاز لمدائف أف يستأذف مف

المحكمة في تنفيذ االلتزاـ عمى نفقة المديف إذا كاف ىذا التنفيذ ممكنا -2.ويجوز في حالة االستعجاؿ أف ينفذ الدائف االلتزاـ عمى نفقة المديف بال إذف مف

المحكمة ].

2
3

ينظر بشأنيا د .مجيد العنبكي ,مبادئ العقد في القانكف االنكميزم ,بغداد ,2001 ,ص  191كما بعدىا.
ينظر تدليال عمى ذلؾ المادة ( )1341مف مرسكـ  131لسنة  2016المعدؿ لتقنيف نابميكف.

4

See: Tareq Al-Tawil, damages for breach of contract: compensation, cost of cure and vindication.p.352, a

research available at:
http://www.austlii.edu.au/au/journals/AdelLawRw/2013/19.pdf
'' Unquestionably, the original foundation of these decrees was simply this, that damages would not give the party the

5

compensation to which he was entitled; that is, it would not put him in a situation as beneficial to him as if the agreement

were specifically performed.'' Harnett v Yielding 1805. mentioned at Professor Richard stone, The Modern Law Of contract,
6

يعتبر التنفيذ الجبرم نكع خاص مف التعكيض في القانكف األمريكي كال يحكـ بو إال إذا كاف التعكيض النقدم ال يؤمف تعكيضا كافيا.

op. cit. p. 454, 455.

''In the United States, specific performance is considered a special remedy, which is not always available. For example,
''courts will not grant specific performance if they believe that money damages would provide an adequate remedy.
Gregory E. Maggs, op. cit. p 131

كينظر المادة ( ) 304مف القسـ االكؿ مف قانكف التجارة األمريكي المكحد لعاـ  1962المعدؿ.
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المحكمة التقديرية .كىك معالجة إنصافيو في القانكف االنكميزم تؤسس باالستناد الى قكاعد العدالة ,1كمف
ثـ فيك ليس حقا يتقرر لممديف بشكؿ أساس ,بؿ إف المحكمة ىي صاحبة السمطة في تقريره كأحد صكر
التعكيض في ىذا القانكف ,2إال إف الشريعة العامة ( )common lawالتي كانت ال تسمح بالتنفيذ العيني
إال في الحالة المتعمقة بدفع مبمغ مف الماؿ ,3أصبحت تقرر ىذا النكع مف المعالجات في المحاكـ المدنية
جميعيا .4لكف ال يصار اليو إال اذا كاف مالئما لظركؼ القضية المنظكرة مف قبؿ المحكمة ,فإف كاف ثمة
ثمة معالجة أخرل يمكف تطبيقيا عمييا فتقدـ كتطبؽ كحدىا دكف التنفيذ العيني الجبرم .5كغالبا ما يصار
اليو في األحكاؿ التي يككف فييا محؿ االلتزاـ أشياء قيمية بغض النظر عف ككنيا عقارات أـ منقكالت
شرط أف تراعي المحكمة قبؿ إق ارره كخيار لمدائف مجمكعة شركط منيا أ ّال يككف سمكؾ طالب التنفيذ
العيني معيبا بدكره .6فضال عف ضركرة مراعاة السرعة في طمبو؛ ألف التراخي في ذلؾ يضر بالعدالة,
كالمحكمة تضع دائما نصب عينييا تحقيؽ العدالة ,7يضاؼ الى ذلؾ اشتراط أال يككف فيو أذل غير مبرر
مبرر أك إرىاؽ لممديف  .8hardshipمع مالحظة إف العقكد التي ال تتضمف مقابال كفقا ليذا القانكف ال
يمكف اف تنفذ جب ار حتى لك كانت مصدقة كالتبرعات9؛ عمى اعتبار إف مثؿ ىذه العقكد يبدك فييا جميا إف
1

ينظر بشأف ثنائية القكاعد القانكنية التي نتجت عف ثنائية النظاـ القضائي اإلنكميزم عبد الرحمف البزاز ,مبادئ القانكف المقارف ,مطبعة العاني ,بغداد,1967,

2

ينظر :د .كليد خالد عطية ,القيكد الكاردة عمى تعكيض الضرر العقدم في القانكف االنكميزم (دراسة مقارنة) ,بحث منشكر في مجمة المحقؽ الحمي لمعمكـ القانكنية

ص.143 -135

كالسياسية ,جامعة بابؿ ,سنة  ,2011العدد الثالث ,ص.13

''The common law did not specifically enforce obligations except those to pay money''. G.H. Treitel, An Outline Of The

4

3

Law Of contract, op. cit. p 359.

ينظر :ج .س .شيشير ك س .ق .فيفكت ك ـ .ب فيرمستكف ,أسباب إنقضاء العقد -الكفاء ,اإلقالة ,االستحالة ,اإلخالؿ

 -ترجمة ىنرم رياض ,الناشر دار

الجيؿ ,بيركت ,1976,ص .148
5

ينظر :د .مجيد العنبكي ,مبادئ العقد في القانكف االنكميزم ,مصدر سابؽ ,ص .214

7

ينظر عمى سبيؿ المثاؿ السكابؽ القضائية االنكميزية

6

ينظر :د .مجيد العنبكي ,المصدر ذاتو ,ص .215

Denne v. light 1857, see about it: Professor Richard Stone, op. cit. p 457, note 172. And see Patel V. Ali 1983,

mentioned at Richard Stone, op. cit. p 457, 458, note 173. And also G.H. Treitel, An Outline Of The Law Of contract, op.
cit. p 358- 366.
8

'' Specific performance will be granted in spite of a term of the agreement if denial of such relief would be unfair because

it would cause unreasonable hardship or loss to the party seeking relief or to third persons. European contract law does not
9

contain these restrictions on specific performance. ''Gregory E. Maggs , op. cit. P 132.

يذكر إنو ال يحكـ بالتنفيذ العيني الجبرم إذا كاف يتطمب سمسمة أعماؿ تحتاج معظميا الى اشراؼ المحكمة بصكرة مستمرة لمتابعة سالمة التنفيذ .كىك ما قرره

القضاء االنكميزم في السابقة المعركفة

Ryan V. mutual Tontine west minster Chambers Association1893, Richard Stone, op, cit. p 456, note 166. And
Cooperative Insurance Society Ltd v Argyll Stores (Holdings) Ltd 1998, Richard Stone, op. cit. p 456, note 168.
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نػػورس عباس محسف العبودي و جميؿ حسف
شات الساعدي
بّ

إف العالقة بيف الطرفيف قد تحطمت كال يككف مف المناسب اجبار أطرافيا عمى العمؿ معا رغـ أف الثقة
بينيما قد انعدمت ,لذا ال تنفذ المحكمة طمبات تنفيذ مثؿ ىذا النكع مف العقكد جب ار عمى المديف.1
كانسجاما مع النطاؽ الفني لمكضكع البحث كاستقراء القكاعد المتعمقة بالتنفيذ العيني الجبرم
المعركضة أعاله ,يتبيف لنا إنو يتمثؿ بإصالح العيب في طريقة التنفيذ أك بالتنفيذ 2بعد تمامو بحسب
األحكاؿ ,مع التنكيو في ىذا الشأف بأف إمكانية التنفيذ العيني الجبرم تتأثر بداية بأىمية كتأثير االعتبار
الشخصي لممديف في العقد كالمديف الطبيب كالرساـ ,3فإف كاف كذلؾ فال يككف باإلمكاف اجباره عمى
إصالح العيب في التنفيذ اذا امتنع عف اجرائو كعندىا ال يبقى أماـ الدائف سكل أف يسمؾ مف التنفيذ
الجبرم سبيؿ التنفيذ بمقابؿ4؛ ألف في إجباره عمى التنفيذ عينا مساس بحريتو.5

المبحث األوؿ :إلصالح التنفيذ المعيب قبؿ تمامو
Repairing the defective performance before it's completing
قرره المشرع لضماف تحقيؽ الغرض مف التعاقد بكضع المتعاقد في
إف التنفيذ العيني الجبرم الذم ّ

الكضع الذم كاف سيككف عميو لك أف مدينو قد نفذ التزامو تنفيذا سميما ,ىك في فمسفة تقريره محاكلة مف
زاكية أخرل لتقميؿ حاالت الفسخ مف جية كفركض تحقؽ المسؤكلية العقدية– متى كاف ال يزاؿ ممكنا
الحكـ بيا -مف جية ثانية .كمف ىذا المنطمؽ نجد إف المشرع قد انتقؿ بكظيفة التنفيذ العيني الجبرم

قرر فييا
االصمية – أم تحقيؽ الغرض مف التعاقد -الى بعدىا اآلخر الكاقي مف الفسخ في كؿ حالة ّ
''The courts will be reluctant to grant an order for specific performance in relation to employment, or other contracts for

1

personal services. The fact that the matter has come to court almost certainly shows that relations between the parties

have broken down, and it would be undesirable to try to force them to work together. Where, however, it can be

demonstrated that mutual trust and respect does still exist'', Richard Stone, op. cit. p 456. And for more details see: G. H.
2

Treitel , The law of Contract, op. cit. p 841- 850.

ال بأس مف االشارة الى إف مبادئ قانكف العقد األكربية تقر في الفصؿ التاسع الخاص بمعالجات عدـ التنفيذ بحؽ الدائف في إجبار مدينو عمى التنفيذ السميـ

عندما قررت المادة ( )102 :9منو إنو [ لمطرؼ المضرور الحؽ في طمب التنفيذ العيني لاللتزاـ فضال عف التعويض النقدي ,بما فييا إصالح التنفيذ المعيب].

[The aggrieved party is entitled to specific performance of an obligation other than one to pay money, including
the remedying of a defective performance.] Article 9:102\ The Principles Of European Contract Law 2002. available at:
3
4

http://www.transnational.deusto.es/emttl/documentos/Principles%20of%20European%20Contract%20Law.pdf

الذنكف ,النظرية العامة لاللتزاـ ,مصدر سابؽ ,ص .334
د .حسف عمي ّ
د .محمد حسف قاسـ كد .محمد السيد الفقي ,أساسيات القانكف ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,بيركت ,2003,ص .337 ,336

5
الذنكف ,مصدر سابؽ ,ص  .344كأيضا :د .أحمد شكقي محمد عبد الرحمف,
ينظر :د .عبد الباقي البكرم ,مصدر سابؽ ,ص  .54كايضا :د .حسف عمي ّ
األحكاـ القانكنية لمتطبيقات العممية في المسؤكلية المدنية المجمد األكؿ المسؤكلية المدنية الشخصية في الفقو كالقضاء المصرم كالفرنسي ,الطبعة الثانية ,دار

النيضة العربية ,القاىرة ,الطبعة الثانية ,2012,ص .303 ,302
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نػػورس عباس محسف العبودي و جميؿ حسف
شات الساعدي
بّ

إمكاف التنفيذ العيني الجبرم عمى نفقة المديف ,كلعؿ خير مثاؿ عمى ذلؾ ىك حكـ المادة ( )869مف
لما نص عمى إنو [  -1إذا ظير
القانكف المدني العراقي الذم جمع فيو المشرع الكظائؼ المذككرة معا ّ
ٍ
مناؼ لمعقد ,فمو أف ينذره بأف
لرب العمؿ اثناء سير العمؿ اف المقاوؿ يقوـ بو عمى وجو معيب أو
يعدؿ الى الطريقة الصحيحة خالؿ أجؿ يحدده لو ,فاذا انقضى األجؿ دوف أف يرجع المقاوؿ الى
الطريقة الصحيحة جاز لرب العمؿ أف يطمب إما فسخ العقد واما أف يعيد بو الى مقاوؿ آخر عمى نفقة
المقاوؿ األ وؿ متى كانت طبيعة العمؿ تسمح بذلؾ ,ويجوز فسخ العقد في الحاؿ إذا كاف إصالح ما في
طريقة التنفيذ مف عيب مستحيال ].1
كمف الحكـ أعاله باإلمكاف استنتاج المسائؿ االتية:
 .1إنيا تختص بحالة التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدم أثناء مدة التنفيذ كقبؿ تمامو كىذا ما يظير مف
عبارة ( اثناء سير العمؿ) .أم اف التنفيذ المعيب جرل مقدما (ابتسارا) كاف السبؿ التي قررتيا
المادة المذككرة ىي حؽ لمدائف كليست كاجبا عميو ,فاألمر يبقى في حيز الجكاز ,أم انو غف شاء
سمكيا كاف شاء تجاىؿ العيب في طريقة التنفيذ كىذا ما يتضح بجالء مف عبارة ( فمو أف ينذره
بأف يعدؿ الى الطريقة الصحيحة) الكاردة في المادة  1/869مف القانكف المدني العراقي كعبارة
(جاز لرب العمؿ أف ينذره  )...الكاردة في المادة  1/ 650مف القانكف المدني المصرم.
 .2انو اشترط في خيارات الدائف لمكاجية التنفيذ المعيب المبتسر إنذار المديف ,عمى خالؼ منيج
المشرع عندما لـ يشترط اإلعذار لطمب التنفيذ العيني الجبرم .2بؿ قصر دكره عمى الفسخ

3

كالتعكيض 4كفي ذلؾ إبراز لكظيفة التنفيذ العيني الجبرم الكاقية مف الفسخ؛ ألف تقرير المشرع
حؽ الدائف بإصالح طريقة التنفيذ عف طريؽ التعاقد مع مقاكؿ آخر عمى نفقة المقاكؿ المخؿ
بتنفيذ التزامو العقدم ,ىي خطكة عالجية ,قد تؤتي ثمارىا بعدكؿ المقاكؿ الى الطريقة الصحيحة
في التنفيذ كيككف اإلنذار عندئذ منطكيا عمى معنى التنبيو الى العيب في التنفيذ قبؿ زماف تمامو,
اما إذا حدث العكس فيصار عندئذ الى العالج االخير لمعيب في التنفيذ في حالة إصرار المقاكؿ

1

تقابميا المادة ( )650مف القانكف المدني المصرم.

3

ينظر المادة  1/177مف القانكف المدني العراقي

2

4

ينظر المادة ( )246مف القانكف المدني العراقي.
ينظر المادة ( )256مف القانكف المدني العراقي.
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بّ

عمى طريقتو المعيبة في التنفيذ ,فيقضى عندىا بالفسخ غف كاف ىذا العيب جسيما بحيث يقمؿ
مف قيمة العمؿ اك صالحيتو الى حد كبير.
 .3إنو عمى الرغـ مف أف طبيعة عقد المقاكلة تفترض استقالؿ المقاكؿ عف رب العمؿ كىك ما يميز
عقد المقاكلة عف عقد العمؿ ,اال اف حكـ المادة المذككرة يفيد بإعطاء رب العمؿ الحؽ في مراقبة
مما اذا كاف يجرم طبقا لمشركط كالمكاصفات المطمكبة .1فجاءت ىذه المادة
سير العمؿ كالتأكد ّ

اء كاقيا مف الفسخ كمكفرةن عمى المقاكؿ كرب العمؿ الجيد كالكقت فيعطي ليذا األخير
مقررة اجر ن

حؽ رفض التنفيذ المعيب اك المنافي لشركط العقد  -بحسب ما أردفت المادة المذككرة -غف

دعـ االساس بالقدر الالزـ اك لـ يصؿ بو
الحظ غنو يقكـ بو عمى نحك خاطئ ,كأف لـ يكف قد ّ

الى العمؽ الكافي اك لـ يجعؿ الجدراف بالسمؾ المتفؽ عميو .اك الحظ مثال إف النجار الذم أككؿ

اع أصكؿ الصنعة في صنع الكحدات االكلى منو أك
اليو عممية صنع األثاث المطمكب لـ ير ِ
استخدـ خشبا مف صنؼ أقؿ جكدة مف ذلؾ المتفؽ عميو ,فإف لرب العمؿ في ىذه األحكاؿ حؽ
التدخؿ لمنع المقاكؿ مف المضي في عممو المعيب أك المناؼ لشركط العقد.2
كبيذا الخصكص نككف أماـ فرضيف فيما يتعمؽ بإمكانية إزالة اك إصالح العيب في
ابتداء ,األكؿ ىك استحالة إزالة ذلؾ العيب ,كما في حالة إقامة المقاكؿ المبنى بحيث يعمك
التنفيذ
ن
باألدكار االكلى عمى خالؼ المكاصفات كالتصميـ المكككؿ اليو تنفيذه ,عندىا ال يمكف إزالة ىذه

المخالفة كاصالح العيب في التنفيذ بؿ يصار الى الفسخ فك ار (الفسخ المبتسر) .كالفرض الثاني
يتمثؿ بإمكانية إزالة العيب في طريقة التنفيذ .ففي ىذه الحالة ينذر رب العمؿ المقاكؿ بإصالح
طريقتو في التنفيذ .لعمّو يككف غافال عف العيب حتى ال يمضي في عمؿ معيب ثـ يحدد لو أجال
معقكال يصمح بو ما تـ خالفا لشركط العقد .كعندىا نككف أيضا اماـ احتماليف ,فإما اف يستجيب
المقاكؿ لإلنذار كما يقضي بو مضمكنو فيصمح العيب في االجؿ المعيف ,كيكمؿ التنفيذ عمى
يدعي سالمة تنفيذه أم ينازع بشأف عيب التنفيذ اك حتى بمضمكف التزامو
الكجو الصحيح .أك أف ّ
مف اساسو أك يسمّـ بالعيب لكنو لـ يصمحو في االجؿ المحدد ,فإف لرب العمؿ أف يرفع االمر

1

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط في شرح القانكف المدني ,الجزء السابع ,المجمد األكؿ العقكد الكاردة عمى العمؿ ,منشاة المعارؼ ,اإلسكندرية,2004 ,

ص .77 ,76
2

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,7مصدر سابؽ ,ص .77
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نػػورس عباس محسف العبودي و جميؿ حسف
شات الساعدي
بّ

لمقضاء دكف اف ينتظر حمكؿ مكعد إنجاز العمؿ ,كيطمب إما فسخ العقد 1أك التنفيذ العيني,
كيككف ذلؾ بإصالح العيب عمى نفقة المقاكؿ مع التعكيض إف كاف لو مسكغ  .2كفي ىذه الحالة
إذا لـ يستجب المقاكؿ كذلؾ لألمر بالتنفيذ كامتنع عف اإلصالح .فمرب العمؿ طمب إصالح
العيب أك إنجاز العمؿ كمو عمى نحك صحيح بكاسطة مقاكؿ اخر عمى نفقة األكؿ إذا كاف كؿ
ذلؾ ممكنا.3
 .4إف الخيارات التي اكردتيا المادة  869مناطة بشركطيا فال يككف بإمكاف الدائف أف يفيد منيا كمف
بينيا اإلصالح عمى نفقة المقاكؿ إال إذا سمؾ السبؿ التي حددىا القانكف ,كمنيا اإلنذار كككف
التنفيذ لـ يتـ بعد ,4كاستئذاف المحكمة في غير حالة االستعجاؿ.5

1

الجدير بالمالحظة إنو يصار الى فسخ العقد دكف حاجة إلعذار المقاكؿ ,إذا كانت األخطاء الفنية (المينية) التي كقع فييا المقاكؿ مما ال يمكف تداركيا ,ك مفاد

ذلؾ إف االلتزاـ المترتب عمى عقد المقاكلة قد أصبح غير ممكف تنفيذه .ينظر بيذا المعنى :قرار محكمة النقض جمسة  .1966 /4 /5مذككر لدل د .عبد الرزاؽ

السنيكرم ,ج ,1مصدر سابؽ ,ص ,577ىامش (.)1

2
3

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,7مصدر سابؽ ,ص .78
كيعمؽ العالمة السنيكرم عمى حكـ المادة ( )650مف القانكف المدني المصرم المقابمة لحكـ المادة  1 /869مف القانكف المدني العراقي بأف ما قضت بو ىك

تطبيؽ لحكـ المادة  1/ 209مف القانكف المدني المصرم كيترتب عمى ذلؾ إنو يجكز في حالة االستعجاؿ كعدـ إمكاف االنتظار أف يقكـ باإلصالح عمى نفقة مدينو
دكف إذف القضاء .ينظر مؤلفو المشار اليو ,ج ,7مصدر سابؽ ,ص .78

4

جاء في قرار لمحكمة التمييز إنو (  ..إذا تـ العمؿ يمتنع عمى المقاوؿ أف يطمب فسخ عقد المقاولة وذلؾ بسبب قياـ حقوؽ المقاوؿ فيما أنشأه واف كانت ىذه

االنشاءات مخالفة لمشروط والمواصفات ,ويؤيد ىذا النظر ما تنص عميو المادة  062مدني ,مف إنو إذا ظير لرب العمؿ اثناء سير العمؿ إف المقاوؿ يقوـ بو
عمى وجو معيب فمو أف ينذره بأف يعدؿ الى الطريقة الصحيحة في أجؿ مناسب فإف لـ يفعؿ حؽ لو فسخ العقد .ويعمؿ الفقياء ىذه القاعدة بأف رب العمؿ عند
تماـ العمؿ يمزـ بدفع االجر كامال عمى سبيؿ التعويض فأولى أف يدفع اج ار عمى عقد تـ تنفيذه وألنو ال عذر لرب العمؿ ألنو يشرؼ بنفسو أو بمف يقوـ مقامو

عمى عمؿ المقاوؿ طواؿ مدة العمؿ وىي تستغرؽ وقتا طويال يكوف فيو عمؿ المقاوؿ تحت نظرىـ وال يغير مف ىذا النظر ما يقولو المميز مف انو لـ يستمـ
العمؿ ألنو مخالؼ لممواصفات ألف تماـ العمؿ امر مغاير الستالمو واتماـ العمؿ ولو كاف معيبا ال يحؽ لرب العمؿ أف يتحمؿ مف العمؿ ويفسخ عقد
المقاولة .)..قرار محكمة التمييز رقـ  / 500حقكقية 965 /ك  / 2177حقكقية 965 /في  1967 /4 /23قضاء محكمة تمييز العراؽ ,المجمد الرابع ,ص ,435
مذككر لدل د .طارؽ عجيؿ ,الكسيط في عقد المقاكلة ,دار السنيكرم ,بيركت ,الطبعة االكلى .2016,ص .447

5

قضت محكمة التمييز االتحادية بيذا الشأف في قرار ليا بأف ( دعوى المدعية التي انصبت عمى إلزاـ المدعى عميو بتأديتو ليا المبمغ المطالب بو في عريضة

الدعوى عمى أساس إنيا سبؽ وأف إتفقت معو عمى قيامو ببناء خمسة طوابؽ عمى العقار المرقـ ( 241 /1ـ1الجبيمة) وأنو قاـ بتنفيذ البناء خالفا لممواصفات

المتفؽ عمييا وتـ إيقاؼ العمؿ لمسبب المذكور ف إف ىذه الدعوى تكوف واجبة الرد بعد أف بينت إف مطالبة المدعية بالتعويض بسبب التنفيذ العيني ال سند ليا
مف القانوف لعدـ االستئذاف مف المحكمة بتنفيذ االلتزاـ عمى نفقة المدعى عميو ألنيا اكممت البناء دوف سموؾ الطريؽ القانوني المحدد بالمادة  250مف
القانوف المدني وتبيف مف الدعوى المحسومة سابقا بيف الطرفيف بعدد  /425ب 2012 /والحكـ الصادر فييا بتاريخ  2012 /2 /30بالزاـ المدعى عميو
بتأديتو لممدعية مبمغ ثالثة وعشروف مميوف وثالثمائة وثمانية وستوف الؼ وتسعمائة وستوف دينار عف الفرؽ بيف المبمغ المستمـ مف قبؿ المدعى عميو وبيف

كمفة االعماؿ المنجزة والمواد المطروحة .)..
القرار رقـ  /125الييئة المدنية 2015 /في  . 2015 /1/11مجمكعة القاضي سعد جرياف ,المبادئ القانكنية في قضاء محكمة التمييز االتحادية ,القسـ المدني,

لألعكاـ  .2015 ,2014 ,2013 ,2012مكتبة السنيكرم ,بيركت ,2016 ,ص .270

كيالحظ عمى القرار المذككر إنو أىمؿ االشارة الى حكـ المادة  869رغـ انو يجب تطبيؽ الحكـ االخير عمى مكضكع اإلدعاء ألنو متعمؽ بعقد مسمى كفيو حكـ
خاص كال داعي مف ثـ الى االحتكاـ الى القكاعد العامة التي استند الييا القرار.

مجمة العموـ السياسية والقانوف-العدد 00أفريؿ/نيساف- 2010المجمد – 02تصدر عف المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برليف

282

أحواؿ التنفيذ العيني الجبري في نطاؽ التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدي"دراسة ُمقارنة"

نػػورس عباس محسف العبودي و جميؿ حسف
شات الساعدي
بّ

كتظير أىمية التنفيذ العيني الجبرم لاللتزاـ الذم نفذ تنفيذا معيبا في عقكد المقاكالت التي تككف اإلدارة
طرفا فييا (الدائف) كفييا تمجأ األخيرة إف تكافرت دالئؿ كاضحة عمى التنفيذ المعيب أثناء تنفيذ المقاكلة
بسحب العمؿ كاصالح التنفيذ عمى نفقة المقاكؿ حتى دكف االستئذاف مف المحكمة كىذا ما قررتو المادة
( /1 / 65ط ) مف الشركط العامة ألعماؿ اليندسة المدنية 1إذ نصت عمى انو [ لصاحب العمؿ بعد
إعطاء المقاوؿ إنذا ار أو إشعا ار تحريريا لمدة أربعة عشر يوما أف يسحب العمؿ ويضع اليد عمى الموقع
واالعماؿ ويخرج المقاوؿ منيا في اي مف الحاالت التالية دوف الرجوع الى المحكمة :ط -إذا أ ّيد

الميندس تحريريا لصاحب العمؿ إف مف أريو أف  - :المقاوؿ قد عجز بدوف عذر مشروع عف
االستمرار باألعماؿ او وقؼ تقدـ االعماؿ لمدة ثالثيف يوما بعد تسممو مف الميندس اشعا ار تحريريا
بمزوـ االستمرار باألعماؿ –.إف المقاوؿ غير قائـ بتنفيذ االعماؿ طبقا لممقاولة أو إنو متعمد االىماؿ
2
عده اال
أو عدـ المباالة في تنفيذ التزاماتو بموجب المقاولة]  .كمف المؤكد إف سحب العمؿ ال يمكف ّ

تنفيذا عينيا لعقد المقاكلة كليس فسخا لو ,3كىذا ما اكدتو محكمة التمييز في ق اررات عدة .4كمما يجدر
ذكره اف االدارة قد تمجأ أحيانا قبؿ التنفيذ عمى نفقة المقاكؿ الى كقؼ العمؿ المعيب.1

1

الصادرة عف ك ازرة التخطيط كىي متاحة عمى الرابط

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content

2

في ىذا المعنى قضت محكمة التمييز بتطبيؽ أحكاـ المادة  869مدني كالمادة  65مف الشركط العامة لمقاكالت أعماؿ اليندسة المدنية بسبب التنفيذ المعيب جاء

فيو ( ..اذا تأيد اف سحب العمؿ بني عمى أسس صحيحة بعد أف تمكأ المدعي في تنفيذ التزاماتو مف حيث الشروط الفنية والمواصفات لممواد المجيزة وتـ تسيير
أكثر مف إنذار واف المدعى عميو لـ يمجأ الى سحب العمؿ إال بعد مضي مدة طويمة لممدة المحددة إلنجاز العمؿ وبذلؾ يكوف المدعى عميو قد استعمؿ حقو
المشروع في المواد  062مف القانوف المدني والمادة  65مف الشروط العامة لمقاوالت أعماؿ اليندسة المدنية بسحب العمؿ (دوف الرجوع الى المحكمة ) .القرار
رقـ  / 2205الييئة االستئنافية منقكؿ  2012 /بتاريخ  .2012 / 10 /12مجمكعة القاضي سعد جرياف التميمي ,مصدر سابؽ ,ص .151 , 150

3
4

ينظر :المادة ( )3 /40مف الشركط العامة ألعماؿ اليندسة المدنية.

منيا قرارىا الذم جاء فيو ( إف سحب العمؿ مف المقاوؿ مف قبؿ رب العمؿ ووضع اليد عمى الموقع ال يشكؿ فسخا لممقاولة وانما استمرارية العقد موضوع

الدعوى ولحيف إنجاز العمؿ بصورة كاممة وانتياء فترة الصيانة لذا فإف دعوى المدعي بطمب صرؼ مستحقاتو المالية والتعويض ال أساس ليا مف القانوف؛ ألف
المدعي ال يستحؽ قيمة األعماؿ المنجزة قبؿ إنجاز أعماؿ المقاولة بصورة كاممة وانتياء فترة الصيانة بعد سحب العمؿ ) .القرار رقـ  / 2516الييئة االستئنافية

منقكؿ  2012 /في  .2012 /11 /22مجمكعة القاضي سعد جرياف التميمي ,مصدر سابؽ ,ص .151

كينظر أيضا قرار محكمة التمييز رقـ  / 263الييئة االستئنافية منقكؿ  2015 /في  , 2015 /1 /27مجمكعة القاضي سعد جرياف التميمي ,مصدر سابؽ ,ص

 .271كينظر قرارىا رقـ  / 1809الييئة االستئنافية منقكؿ 2015 /في  .2015 /8/18مجمكعة القاضي سعد جرياف التميمي ,مصدر سابؽ ,ص .152

كفي ىذا المعنى نمفت الى محكمة التمييز تعد سحب العمؿ كفقا لممادة ( ) 65مف الشركط العامة لمقاكالت أعماؿ اليندسة المدنية المذككر كالذم ال حاجة فيو الى
إذف مف المحكمة بمثابة تنفيذ عيني جبرم لممقاكلة .كلكف في ق اررات قديمة ليا كفيما يتعمؽ بالمقاكالت التي ينطبؽ عمييا حكـ المادة  869مف القانكف المدني فإنيا

تعتبر إذف رب ال عمؿ بإكماؿ العمؿ عمى نفقة المقاكؿ المخؿ بمثابة فسخ لمعقد ,كفي ىذا المنحى مجانبة لممنطؽ القانكني .كمف ثـ فيك مسمؾ منتقد ,مف ذلؾ مثال
قرار ليا جاء فيو ( اف طمب رب العمؿ اإلذف مف المحكمة إلكماؿ البناء يعتبر فسخا لمعقد مف جانبو ) .القرار رقـ / 520ـ 77 / 1في 18ـ  .1977 /7القاضي
إبراىيـ المشاىدم ,ص  .659كأيضا قرارىا الذم أكردت فيو ( إف ترؾ المقاوؿ لمعمؿ واضطرار رب العمؿ الى استحصاؿ اإلذف بإكماؿ العمؿ عمى حساب المقاوؿ
معناه إف المقاوؿ ىو الذي فسخ العقد فعال مف جانب واحد فميس لو أف يتمسؾ بقياـ العقد بعد أف قاـ رب العمؿ مضط ار بإكماؿ العمؿ عمال باإلذف الذي
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 .5إف مضمكف القاعدة القانكنية المقررة في المكاد ( 869مف القانكف المدني العراقي) ك( 650مف
القانكف المدني المصرم) كبحسب ما يرل بعض الفقو 2ىك تطبيؽ لنظرية الجحكد المبتسر في
ظؿ عقد المقاكلة.3
كاذا كاف إصالح العيب في التنفيذ ىك خيار لمدائف كما تبيف لنا مف العرض المتقدـ ,فإف اتفاقية فيينا
لمبيع الدكلي لمبضائع  1980تعطي ىذا الحؽ لممديف كذلؾ إذ قررت في المادة ( )48منيا انو [ ويجوز
لمبائع ولو بعد تاريخ التسميـ أف يصمح عمى حسابو كؿ خمؿ في تنفيذ التزاماتو بشرط أال يترتب عمى
ذلؾ تأخير غير معقوؿ وال يسبب لممشتري مضايقة غير معقولة ,أو شكوكا مف قياـ البائع بدفع
المصروفات التي انفقيا المشتري .ومع ذلؾ يحتفظ المشتري بحؽ المطالبة بالتعويضات المنصوص
عمييا في ىذه االتفاقية] .4إف السبب كراء ِّ
تبني االتفاقية ليذه األحكاـ ىك حقيقة قياـ ىذه االتفاقية عمى
أسس مف بينيا االقتصاد في الفسخ لصالح التنفيذ قدر االمكاف .5عمى اعتبار إف التنفيذ العيني ىك
األصؿ كما سكاه مف خيارات ىي بدائؿ فيقدـ األصؿ عمى البديؿ .لكف يشترط في إعطاء ىذا الحؽ
لممديف الذم نفذ التزامو تنفيذا معيبا أف يبادر الى إعالـ المشترم برغبتو بإصالح ىذا العيب في التنفيذ
في أسرع كقت ممكف أم اخطاره .مع ضركرة أال يترتب عمى عممية اإلصالح ىذه مضايقة غير معقكلة
لممشترم كاشت ارط رد البائع لممشترم ما قد يككف أنفقو ىذا األخير لمكاجية التنفيذ المعيب قبؿ إخطاره
باعتزاـ إصالحو مف قبؿ المديف شخصيا .6فضال عف تحممو لنفقات ىذا اإلصالح .7كتتجمى فائدة ىذا
استحصمو) .القرار رقـ  /682ـ 1981 /1في  , 1981 /12 /17القاضي إبراىيـ المشاىدم ,القاضي سعد جرياف التميمي ,المبادئ القانكنية في قضاء محكمة
التمييز االتحادية ,القسـ المدني ,لألعكاـ  .2015 ,2014 ,2013 ,2012مكتبة السنيكرم ,بيركت ,2016 ,ص .663
1

تقرر المادة ( ) 2/40مف الشركط العامة ألعماؿ اليندسة المدنية إنو [ اذا ظير لمميندس بأف ىناؾ عمؿ يجري تنفيذه بطريقة خاطئة أو بمواد غير صالحة أو

بعماؿ غير ماىريف عندما يستوجب العمؿ استخداـ عماؿ ماىريف أو بأية وسيمة أو طريقة ال تتفؽ مع المقاولة فممميندس أف يأمر باإليقاؼ الفوري لمثؿ ىذا
العمؿ المعيب وذلؾ بأمر مباشر الى مشرؼ عمؿ المقاوؿ أو مالحظ العماؿ أو رئيس مجموعة العمؿ مع إعطائو مبرراتو ,ويستمر مثؿ ىذا التوقؼ الى اف يتخذ

المقاوؿ االجراءات التصحيحية التي يرضى بيا الميندس .أف أي أمر مف ى ذا الميندس بإيقاؼ العمؿ كما تقدـ يجب أف يطبؽ فو ار وال يستحؽ المقاوؿ عف ذلؾ
أية زيادة أو تعويض مادي أو تمديد في مدة إكماؿ األعماؿ].

2

ينظر :د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط ,ج ,7مصدر سابؽ ,ص .80

3

يذكر إف العالمة السنيكرم يدعك في معرض تعميقو عمى حكـ المادة  650مف القانكف المدني المصرم المقابمة لحكـ المادة  869مف قانكننا المدني الى تبني

4

قررت االتفاقية كذلؾ في المادة  37منيا بشأف التسميـ المبتسر إنو [ في حالة تسميـ البضائع قبؿ الميعاد  ,يحتفظ البائع ,حتى ذلؾ الميعاد بحؽ تسميـ الجزء

نظرية الجحكد المبتسر ضمف النظرية كعدـ قصر حكميا عمى عقد المقاكلة .ينظر مؤلفو الكسيط ,ج ,7مصدر سابؽ ,ص .80

أو الكمية الناقصة مف البضائع المسممة أو توريد بضائع بديمة لمبضائع غير المطابقة لما جاء في العقد أو اصالح العيب في مطابقة البضائع ,بشرط أال يترتب
عمى استعماؿ ىذا الحؽ مضايقة لمم شتري أو تحميمو نفقات غير معقولة ,ومع ذلؾ يحتفظ المشتري بالحؽ في طمب تعويضات وفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية].

5

ينظر :د .أحمد السعيد الزقرد ,محاكلة إلنقاذ العقكد مف الفسخ ,مصدر سابؽ ,ص.93

7

ينظر :كسف كاظـ زرزكر الدفاعي ,اإلخالؿ المتكقع كأثره في تنفيذ العقد-دراسة مقارنة ,اطركحة دكتكراه ,كمية القانكف ,جامعة كربالء ,2015,ص .167

6

ينظر :المصدر ذاتو ,ص .133
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اإلخطار في إنو يحكؿ بيف الدائف كبيف طمب فسخ العقد ,1مع مالحظة إف الدائف ليس لو الخيار في
قبكؿ اإلصالح مف قبؿ مدينو أك رفضو كانما يجبر عمى قبكلو .2كمرد ذلؾ كما أسمفنا اف اإلصالح ىك
تنفيذ التزاـ المديف عينا كىذا ىك األصؿ الذم ينبغي تكخي تحقيقو في العقكد جميعيا كاعماؿ ىذا األصؿ
ال يتكقؼ عمى مكافقة الدائف.

المبحث الثاني :إصالح التنفيذ المعيب بعد تمامو
Repairing the defective performance after it's completing
إف إصالح التنفيذ المعيب جب ار عمى المديف ىك حؽ لمدائف في القكانيف الالتينية كلكنو يككف كاجبا عميو
في القكانيف االنكمكامريكية .كىذا ما سنسمط الضكء عميو في المطمبيف اآلتييف.

المطمب األوؿ  :حؽ الدائف في إجبار مدينو عمى إصالح التنفيذ المعيب بعد تمامو
The creditor's right to force the Debtor to repair the defective
performance after occurring

إف تتبع ما تقدـ عرضو مف شركط التنفيذ العيني الجبرم يجعؿ مف البدىي القكؿ بأنو ال يمكف لمدائف
إجبار مدينو عمى إصالح العيب في التنفيذ إذا كاف ذلؾ اإلصالح ال يمكف أف يقكـ بو غيره؛ الف
اإلصالح ىك القياـ بعمؿ كالقانكف ال يسمح بإجبار الشخص عمى القياـ بعمؿ ,إذا امتنع عف ادائو طكعا
ككاف ذلؾ اإلجبار يؤدم الى المساس بحريتو ,3لذا سمح المشرع لمدائف بالقياـ بالتنفيذ عمى نفقة المديف
المخؿ مراعاة لمصمحة الدائف كحفاظا عمى حرية المديف في الكقت عينو ,4كعمال بفكرة تقميؿ حاالت
الفسخ قدر اإلمكاف كالمحافظة عمى الركابط العقدية ,فيذا اإلجراء الذم يحؽ لممديف سمككو ينقذ العقد مف
الفسخ .5اما إذا أقدـ المديف بذاتو عمى إصالح عيكب التنفيذ فال شبية في إنو يمكنو ذلؾ ,إذ يعد المديف

1

ينظر :د .أحمد السعيد الزقرد ,محاكلة إلنقاذ العقكد مف الفسخ ,مصدر سابؽ ,ص.134

3

ينظر :تكفيؽ حسف فرج كد .مصطفى الجماؿ ,مصادر كاحكاـ اال لتزاـ " دراسة مقارنة" منشكرات الحمبي الحقكقية ,بيركت ,الطبعة االكلى ,2008 ,ص ,666

2

ينظر :المصدر ذاتو  ,ص .133

.667
4
5

ينظر المادة  250مف القانكف المدني العراقي.

قضت محكمة التمييز االتحادية في قرار ليا بيذا الشأف بإنو (  ...وبعد اف تأيد لممحكمة امتناع المقاوؿ عف تنفيذ االلتزاـ المترتب عمى عاتقو بموجب عقد

بناء عمى اإلذف الممنوح لو .وبيذا فال يحؽ المطالبة بفسخ العقد ألف االلتزاـ المترتب عمى
المقاولة المبرـ بيف الطرفيف وتصادقيما بأف رب العمؿ اكمؿ البناء ً

مجمة العموـ السياسية والقانوف-العدد 00أفريؿ/نيساف- 2010المجمد – 02تصدر عف المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برليف

285

أحواؿ التنفيذ العيني الجبري في نطاؽ التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدي"دراسة ُمقارنة"

نػػورس عباس محسف العبودي و جميؿ حسف
شات الساعدي
بّ

َّ
تصدل لحالة إصالح العيب في
حينيا منفذا اللتزامو عينا كطكعا .ككاف القضاء العراقي في قرار لو قد
التنفيذ مف قبؿ المديف ذاتو إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز إنو ( إذا ازاؿ المقاوؿ المخالفات التي أحدثيا
فال يمزـ بالضماف عنيا .1) ..كيتضح مف صياغة القرار المذككر إف المديف في عقد المقاكلة عمد بنفسو
عده تنفيذا عينيا جبريا ,بؿ ىك تنفيذ عيني طكعي أم كفاء
الى إزالة عيكب التنفيذ .كىذا ما ال يمكف ّ
بالتزامو العقدم ,كلكف يبدك إنو كاف مسبكقا بسكء تنفيذ تداركو المديف بإصالح المخالفة.
أضؼ الى ذلؾ إف المشرع يسمِّـ كفي عقكد معينة بإمكانية إجبار المديف عمى التنفيذ العيني
الجبرم لاللتزاـ العقدم سكاء كاف ىذا التنفيذ تـ مف قبؿ المديف شخصيا أك تـ بتمكيف الدائف مف اجرائو
عمى نفقتو كمف ذلؾ مثال عقد االيجار الذم يمتزـ فيو المؤجر بتسميـ العيف المؤجرة في حالة تصمح معيا
لالنتفاع المقصكد منيا .فإف إخاللو بيذا االلتزاـ كالذم يكتشفو المستأجر بعد مدة مف تسممو لممأجكر ىك
تنفيذ معيب اللتزامو العقدم كيككف لمدائف تبعا لذلؾ أف يطمب إصالح حالة العيف .2ام إصالح التنفيذ
المعيب إما بقياـ المؤجر بو شخصيا اك باقتطاع ذلؾ مف االجرة .3كمثالو أيضا إعطاء المشرع المصرم
لمدائف في البيع عمى عينة الحؽ في إجبار مدينو عمى تقديـ شيء مطابؽ لمعينة بحسب المادة (/420
 )1مف القانكف المذككر.4
كقد جاء في مرسكـ  131لسنة  2016المعدؿ لمقانكف المدني الفرنسي لعاـ  1804حكـ عاـ
قرر فيو المشرع الفرنسي إعطاء الدائف خيارات عدة في حاؿ ككف مدينو قد نفذ التزامو تنفيذا معيبا أك لـ
ينفذ التزامو أصال مف بينيا الحؽ في إجباره عمى التنفيذ العيني الجبرم .5لكف بالتأمؿ في المكاد (1221
عاتؽ االخير قد تـ تنفيذه تنفيذا عينيا وبإمكاف المدعي سموؾ الطريؽ القانوني الذي رسمتو المادة  005مف القانوف المدني) .القرار رقـ  /2556الييئة
االستئنافية منقكؿ .2014 /في  .2014 /11 /10مجمكعة القاضي سعد جرياف التميمي ,مصدر سابؽ ,ص .270 ,269

1
2

القرار رقـ  / 1401حقكقية  64/في  ,1964 /11 / 12مجمكعة القاضي ابراىيـ المشاىدم ,مصدر سابؽ ,ص .638

ينظر :د .محمد حسف قاسـ ,القانكف المدني ,العقكد المسماة البيع-التأميف (الضماف) -اإليجار دراسة مقارنة ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,بيركت,2007 ,ص

 .819كايضا ص .825 ,824
3

تقرر المادة ( )2/750مف القانكف المدني العراقي عمى إنو [ إذا امتنع المؤجر عف الترميـ كاف لممستأجر اف يفسخ االجارة أو أف يقوـ بالترميـ بإذف مف

المحكمة ويرجع عمى المؤجر بما صرؼ بالقدر المعروؼ].

4

تقرر ىذه المادة انو [ إذا كاف البيع بالعينة وجب أف يكوف المبيع مطابقا ليا ].كعمى الرغـ مف عدـ تصريح المشرع العراقي في المادة ( )518بإعطاء الدائف

خيار إجب ار المديف عمى اصالح العيب في التنفيذ المتمثؿ بتسميـ مبيع غير مطابؽ لمنمكذج إال إف الفقو ال ينكر ىذا الخيار استنادا لمقكاعد العامة .ينظر :د.

الذنكف ,شرح القانكف المدني العراقي ,العقكد المسماة ,عقد البيع ,مطبعة الرابطة ,بغداد ,1953 ,ص .71
حسف عمي ّ
 5تقرر المادة ( )1217مف مرسكـ  131لسنة  2016انو [ إذا لـ ينفذ المديف التزامو أو نفذه تنفيذا غير صحيح (منقوصا) كاف لمدائف  -1رفض تنفيذ االلتزاـ
أو إيقافو مؤقتا -2 .طمب التنفيذ العيني الجبري بحسب طبيعة االلتزاـ -3.إنقاص االلتزاـ -4.إنياء العقد -5 .طمب إصالح آثار عدـ التنفيذ أو التنفيذ
المنقوص .وباإلمكاف اجتماع الجزاءات غير المتعارضة ,ويمكف إضافة التعويض الى أي منيا].
[ A party towards whom an undertaking has not been performed or has been performed imperfectly, may:
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ك  )1222مف المرسكـ ذاتو ,نجد إف المشرع المذككر رغـ إق ارره في المادة االكلى امكانية اجبار المديف
عمى التنفيذ العيني بعد اخطاره ,1اال انو في المادة االخيرة جعؿ آلية ىذا اإلجبار ىي قياـ الدائف بنفسو
كما يقضي نص المادة أك بكاسطة غيره كما يقضي منطؽ االمكر استعانتو بمف يمكنو القياـ بالتنفيذ
السميـ بدال مف المديف االصمي كلكف عمى نفقة ىذا األخير .2االمر الذم يبعد فرضية إمكاف إجبار
المديف عمى إصالح الخمؿ في التنفيذ بنفسو ,3ما يعني انو كاستنادا لمقكاعد العامة ذاتيا يمكف القكؿ إف
التنفيذ العيني الجبرم لاللتزاـ الذم نفذه المديف تنفيذا معيبا ال يمكف أف يككف عف طريؽ استصدار حكـ
بإجبار المديف ذاتو عمى التنفيذ؛ الف ذلؾ ينطكم عمى تعسؼ بحقو ,لكف باإلمكاف القياـ بيذا اإلصالح
عمى نفقتو إف كاف ذلؾ ممكنا أما إذا لـ يكف اإلصالح ممكنا فال يبقى أماـ الدائف سكل المجكء الى
الخيارات االخرل كالتعكيض أك الفسخ بحسب االحكاؿ ,كبحسب تكافر شركط ىذا الخيار أك ذاؾ.
المطمب الثاني :واجب الدائف في تخفيؼ الضرر في النظاـ االنكموامريكي
The Creditor's Duty To Mitigate The Damage In Anglo-American
System
قدمنا أف الحكـ في ظؿ القكانيف الالتينية المقارنة أنو يمتنع عمى الدائف اجبار مدينو شخصيا عمى
ّ
التنفيذ إذا كاف في ذلؾ مشقة عمى المديف أك مساسا بحريتو الشخصية ,في الكقت الذم يمكنو فيو اإلفادة

;- refuse to perform or suspend performance of his own obligations
;- seek enforced performance in kind of the undertaking
;- request a reduction in price

;- provoke the termination of the contract
- claim reparation of the consequences of non-performance.
]Sanctions which are not incompatible may be combined; damages may always be added to any of the others

[A creditor of an obligation may, having given notice to perform, seek performance in kind unless performance is

1

]impossible or if there is a manifest disproportion between its cost to the debtor and its interest for the creditor.
[ Having given notice to perform, a creditor may also himself, within a reasonable time and at a reasonable cost,

2

have an obligation performed or, with the prior authorization of the court, may have something which has been
done in breach of an obligation destroyed. He may claim reimbursement of sums of money employed for this
purpose from the debtor. He may also bring proceedings in order to require the debtor to advance a sum
3

necessary for this performance or destruction].

إف محكمة النقض الفرنسية قضت في ظؿ تقنيف نابميكف-قبؿ التعديؿ االخير -بأنو ( يجب نقض قرار محكمة االستئناؼ التي رفضت طمب صاحب المنشآت

الحكـ عمى بانييا بأف ييدميا ويعيد بنائيا في حيف إنيا الحظت عدـ تطابؽ المبنى مع االشتراطات التعاقدية) .نقض مدنية ,3 ,في  /11ايار  .2005 /القانكف
المدني الفرنسي بالعربية ,جامعة القديس يكسؼ ,مركز الدراسات الحقكقية لمعالـ العربي ,لبناف ,طبعة دالكز الثامنة بعد المائة ,2009ص .1098
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مف التنفيذ العيني الجبرم بالقياـ بالتنفيذ بكاسطة غيره كعمى نفقة المديف المخؿ بتنفيذ التزامو .1كبتسميط
بعض الضكء عمى النظاـ االنكمكامريكي نجد إف النتيجة متشابية كمغايرة في آف كاحد ,فيي متشابية مف
حيث عدـ إمكاف إجبار المديف عمى إصالح العيب إذا كاف ذلؾ يؤدم الى المساس بشخصو .كمغايرة مف
ناحية ككف حؽ المديف في طمب التنفيذ العيني الجبرم (اإلصالح) يعد كاجبا عمى الدائف في النظاـ
االنكمكامريكي كليس حقا لو .كبياف ذلؾ إنو في ضكء الكظيفة القانكنية لمتنفيذ العيني الجبرم في النظاـ
االنكمكامريكي كككنو ال يعدك أف يككف كسيمة معالجة متممة لمتعكيض ,حتى إنو ال يمكف أف يقضى بو
2

مف الناحية العممية إال إذا كاف محؿ االلتزاـ مبمغا مف النقكد كفقا لمرأم الحديث في الفقو االنكميزم

ابتداء بقيد ميـ يمثؿ في الكقت ذاتو كاجبا عمى الدائف في ظؿ النظاـ
كماداـ ىذا االخير يقيد التعكيض
ن

المذككر ,يدعى كاجب تخفيؼ الضرر)  .3)The Duty of Mitigationكقد تبنى القضاء االنكميزم
نظرية عامة في كاجب تخفيؼ الضرر الذم يمقى عمى عاتؽ الدائف حتى يمكنو المطالبة بالتعكيض .كىذا
الكاجب يتصؿ بشكؿ أك بآخر بإصالح التنفيذ المعيب مف قبؿ الدائف عمى نفقة مدينو .كقد بدأ ىذا
الكاجب أكؿ األمر بصكرة قيد عمى التعكيض .4فيحرـ الدائف  ,مف ثـ ,مف حقو في التعكيض عف أم قدر
مف الضرر نتج بسبب إىماؿ الدائف اتخاذ تمؾ الخطكات .5كىك مف ىذا الكجو يتصؿ بأمريف ,األكؿ ىك

1
قررت محكمة النقض المصرية بشأف التنفيذ المعيب اللتزاـ المسػتأجر في قرار جاء فيو (  ...اف المستأجر ممتزـ بأال يحدث تغييرا ضا ار في العيف المؤجرة بدوف
ّ
اذف مف المالؾ وقد نصت المادة  2/ 500مف القانوف المدني عمى إنو اذا خالؼ المستأجر ىذا االلتزاـ جاز إلزامو بإعادة العيف إلى الحالة التي كانت عمييا

وبالتعويض إف كاف لو مقتضى وجاء ىذا النص تطبيقا لمقواعد العامة فيجوز لممؤجر أف يطمب التنفيذ العيني واعادة العيف الى أصميا أو فسخ االيجار مع

التعويض في الحالتيف إف كاف لو مقتضى ) .طعف  28لسنة  45جمسة  ,1981 /12 /21أمير فرج يكسؼ ,العقد كاالرادة المنفردة في التقنيف المدني معمقا عمييا
باألعماؿ التحضيري ة لمقانكف المدني كبأحكاـ محكمة النقض ,المكتب الجامعي الحديث ,اإلسكندرية ,2008,ص .578

Professor Richard Stone, op. cit. p. 454.

4

See : G. H. Treitel The law of the contract, Stevens & Sons ,4th edition 1975. p. 817.

2
3

يتمثؿ ىذا القيد بضركرة اتخاذ الدائ ف لخطكات معقكلة لتخفيؼ الضرر الناتج عف إخالؿ المديف بالتزامو العقدم .كالجدير بالذكر إف القكانيف االنكمكامريكية التي

تعرؼ نكعيف مف اإلخالؿ بااللتزاـ العقدم مف حيث زماف كقكعو ,المبتسر كالحقيقي ,ال تفرض عمى الدائف كاجب تخفيؼ االضرار إال في النكع األخير مف اإلخالؿ
بااللتزاـ العقدم ,فبإمكاف الدائف في النكع االكؿ أف يتجاىمو كيمضي في تنفيذه اللتزاماتو كيطالب بالنتيجة بالمقابؿ المحدد في العقد دكف أف يككف ممزما بتقميؿ

خسائره كىذا ما تكرس في قضية

 white & carter (councils) ltd. v. mcgregor 1962ينظر بشأف ذلؾ :د .كليد خالد عطية ,القيكد الكاردة عمى

تعكيض الضرر العقدم في القانكف االنكميزم ,مصدر سابؽ  ,ص  . 47 ,46لكف حتى يمكف لمدائف االستمرار في تنفيذ االلتزاـ العقدم الذم يتكقع اإلخالؿ بو
ينبغي أف يراعي قيديف -1 :أف يككف لو مصمحة مشركعة في التمسؾ بالعقد اك تأكيده كان تظار مكعد تنفيذه عمى الرغـ مف ظيكر بكادر اإلخالؿ مف قبؿ مدينو.
فإف انعدمت ىذه المصمحة فإنو يحرـ مف حقو في المقابؿ الذم يحدده العقد كيقتصر حقو عمى المطالبة بالتعكيض عف إخالؿ

مدينو بالتزاماتو .كمثاؿ المصمحة

المشركعة الفكائد التي ممكف أف يحصؿ عمييا الدائف إ ذا انتظر تنفيذ العقد كىك ما تأكد في قرار المحكمة العميا لمعدالة في بريطانيا في قضية السفينة Aguafaith

بيف شركتي  Isabella ship ownersمالكة السفينة كشركة  Shagangeعاـ  .2012ينظر بشأنيا :كسف كاظـ زرزكر ,مصدر سابؽ ,ص .173 ,172

 -2أف يككف باستطاعة الدائف تحمؿ اعباء العقد دكف تدخؿ المديف اك دكف تعاكف مف الطرؼ المخؿ .ينظر المصدر ذاتو ,ص .174

5

ينظر :د .مجيد العنبكي ,مصدر سابؽ ,ص.200
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التنفيذ العيني الجبرم ( إصالح الضرر أك العيب في التنفيذ ) كالثاني ىك مقدار التعكيض في حاؿ
مراعاتو أك إىماؿ اتخاذه.
إف مجرد كصؼ ذلؾ بأنو كاجب عمى الدائف ال يعني إنو سيتحمؿ تبعتو .بؿ يقصد بككنو كاجبا
اف ال خيار لمدائف في القياـ بو أك إىمالو ألف المسمؾ األخير سينتقص مف حقو في الحصكؿ عمى
التعكيض كال يستغرب أف تدرج نفقات اإلصالح أك إلزاـ المديف بإصالح اإلخالؿ في التنفيذ مع ما
يقتضيو ىذا اإلصالح مف نفقات في القانكف االنكميزم ضمف األبحاث المتعمقة بالتعكيض؛ ألف التعكيض
ىك المعالجة المبدئية لكؿ صكر الخطأ العقدم عمى نحك ما اسمفنا .كالمقصكد بنفقات اإلصالح إعطاء
المدعي مبمغا مف الماؿ الزـ لمحصكؿ عمى التنفيذ المطابؽ لكف مف قبؿ شخص آخر أم مف غير
مدينو .1كيرجع الدائف عمى مدينو بما يدعى (  )cost of cureكفقا لمقانكف االنكميزم .كالذم ييدؼ الى
إصالح التنفيذ المعيب بكضع المتعاقد بالحالة الكاقعية التي كاف سيككف عمييا لك أف مدينو قد نفذ التزامو
العقدم كما يقضي بذلؾ مضمكف التزامو .2األمر الذم يجعؿ نفقات اإلصالح تزيد غالبا عف مقدار
الخسارة.3
إف ىذا الكاجب يممي عمى الدائف اتخاذ ما يمزـ مف تدابير معقكلة لتقميؿ حجـ االضرار التي يمكف
الرجكع عمى المديف بالتعكيض عنيا .4كمف بيف ىذه التدابير ىك ضركرة االخطار؛ ألنو كاجب ايثارم قاـ
بو الدائف لمصمحة المديف كفرض عمى سبيؿ االستثناء كليس مف المنطؽ القانكني اف يقكـ بو الدائف بدكف
إعطاء أية فكرة لمدينو عف طبيعة ىذه التدابير كمداىا ,ثـ اف في االخطار إثبات لحسف نية الدائف
كاعماال لكاجب التعاكف في إطار نظرية العقد .كىذا اإلخطار ينبغي اف يحتكم عمى أمريف:
األ وؿ /طبيعة التدبير المزمع اتخاذه مف قبؿ الدائف .كإجراء حفظ البضاعة غير المطابقة أك جمب خبراء
لمقياـ بإصالح عيب عدـ المطابقة في إطار عقد بيع البضائع مثال .كتقدير معقكلية االجراءات أك
'' the claimant is given the sum of money needed to obtain the performance for which they contracted from a different

1

source'' .Tareq Al-Tawil, damages for breach of contract :compensation, cost of cure and vindication. a research available
at: http://www.austlii.edu.au/au/journals/AdelLawRw/2013/19.pdf..
See: Tareq Al-Tawil, op. cit. p. 366.

'''' The cost of cure is clearly greater than the value of loss, and therefore cannot be understood as compensatory.
4

ينظر :كسف كاظـ زرزكر ,مصدر سابؽ ,ص .167

2
3

Tareq Al-Tawil, op. cit. p. 366.
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الخطكات التي اتخذىا الدائف لتخفيؼ الضرر ىي مسالة كاقع .كمع ذلؾ فإف الشخص ال يمزـ بتخفيؼ
االضرار إذا كاف في تكقييا ضرر لو سكاء تمثؿ ذلؾ بتعقيدات مف الناحية القانكنية أك اض ار ار بسمعتو
التجارية.1
الثاني /كمفة التدبير .ال يشترط لمقياـ بالتدابير مكافقة المديف عمى اجرائو لمعمؿ بو ,بؿ إنو ينتج أثره
بمجرد كصكلو .كتككف آلية تخفيؼ الضرر عادة بعقد صفقة بديمة ,2أم التنفيذ عمى نفقة المديف بكاسطة
غيره في حاؿ عدـ إمكاف إجباره عمى إصالح العيب في التنفيذ.
كاذا تساءلنا عف أثر كاجب تخفيؼ الضرر عمى التنفيذ العيني الجبرم ,فيجمؿ بنا القكؿ بأف إعماؿ
ىذا الخيار كبحسب النتيجة التي تنجـ عنو ,كما إذا كاف مف شأنو إصالح العيب في التنفيذ ببذؿ التدابير
المعقكلة ,مثؿ تعاقده مع الغير إلصالح عيكب المطابقة ,فإف ىذا التعاقد يككف بحد ذاتو تنفيذا عينيا
لمعقد عمى نفقة مدينو ,تمتنع معو إمكانية المطالبة بفسخ العقد ,ال سيما كاف المقابؿ في العقد األخير
سيمزـ بو المديف المخؿ بتنفيذ التزامو؛ إذ إنو لكال إجراء الدائف ىذا لكاف عمى المديف أف يدفع تعكيضات
أكبر مف قيمة اإلصالح ىذه .فما أمكف إصالحو بصفقة بديمة مف عيكب المطابقة يككف قد نفذ تنفيذا
عينيا عمى نفقة المديف كمف قبؿ الدائف أما ما يستحيؿ إصالحو مف اجزاء الصفقة -مثؿ انتياؾ براءة
اخت راع معينة فيبقى حؽ الدائف فييا قائما في طمب التنفيذ العيني الذم يتمثؿ في ىذا المثاؿ بتسكية
المنازعة بينو كبيف الغير الذم تـ انتياؾ براءة اختراعو.
مف كؿ ما تقدـ باإلمكاف االنتياء الى انو انسجاما مع الغرض مف العقكد المتمثؿ بتنفيذىا ك اشتراط
ككف ىذا التنفيذ قد تـ بحسف نية كمتكافقا مع المضمكف الذم حدده العقد .فانو يعد قياـ الدائف بإصالح
التنفيذ المعيب عمى نفقة مدينو حقا لو  ,كىك خيار مف بيف آثار أك خيارات عدة تختمؼ فيما بينيا مف
حيث األىمية الكاقعية لكؿ خيار كتختمؼ في الكقت ذاتو بيف النظاميف الالتيني كاالنكمكامريكي اذ يعده
ىذا األخير كاجبا عمى الدائف كعمى أساس االمتثاؿ لو يتـ تقدير حقو بالتعكيض مما يؤثر بالنتيجة عمى
مقدار ما يحصؿ عميو مف تعكيض عف التنفيذ المعيب لاللتزاـ مدينو العقدم .كبيذا المعنى االخير أخذت
'' what steps are reasonable for this purpose is a question of fact. A person is not bound to mitigate by taking steps

1

which would involve him in complicated litigation . or which would ruin him commercial repudiation ''. G. H. Treitel , The
law of Contract, op. cit. P. 817.
2

ينظر المادة ( )712مف القسـ الثاني مف قانكف التجارة األمريكي المكحد.
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اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع  1980بعد أف اضافت لو حؽ المديف بإجراء اإلصالح جب ار عمى
الدائف سكاء كاف التنفيذ قد تـ في ميعاده أك حتى قبؿ ىذا الميعاد , 1ككؿ ىذا يككف تكخيا لمفكرة التي
تقكـ عمييا ىذه االتفاقية مف تقميؿ الفسخ قدر االمكاف.2

الخاتمة:
يسجؿ أىـ ما تكصؿ اليو مف نتائج كتكصيات نعرضيا في
بعد أف كصؿ البحث الى نيايتو البد مف أف ّ

نقطتيف رئيستيف:
أوال :النتائج.

 .1إف التنفيذ العيني الجبرم ىك أصؿ معالجات الخطأ العقدم في القكانيف الالتينية كلكنو ال يحظى
إال بدكر ضئيؿ جدا في القكانيف االنكمكامريكية التي يككف لمتعكيض النقدم فييا دكر مبدئي.
 .2ينحصر مفيكـ التنفيذ العيني الجبرم فيما يتعمؽ بالتنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدم بإصالح طريقة
التنفيذ أك إصالحو عمى نفقة المديف .كالمشرع العراقي أخذ فيما يتعمؽ بعقد المقاكلة بفكرة التنفيذ
العيني المبتسر لمعيب في طريقة التنفيذ في المادة  869مف القانكف المدني رقـ  40لسنة 1951
بشرط إنذار المقاكؿ كاالستئذاف مف المحكمة ,إيمانا منو بفكرة تقميؿ الفسخ قدر اإلمكاف لعقد
يصعب عمميا محك آثار تنفيذه المعيب بعد تمامو ,فتنبو المشرع لذلؾ كم ّكف الدائف مف إجبار
مدينو عمى التنفيذ السميـ أثناء مدة تنفيذ العقد إف كاف إصالح العيب في التنفيذ ما يزاؿ ممكنا ,أما
اذا كاف ىذا مستحيال فأعطاه حؽ فسخ العقد ابتسا ار كىذا مف خصكصيات التنفيذ المعيب في ىذا
العقد ؛ ألنو ال مصمحة في ترؾ المقاكؿ يكمؿ تنفيذه المعيب.
 .3ال ت ِّ
مكف القكاعد العامة في التنفيذ العيني الجبرم الدائف مف إجبار مدينو شخصيا عمى إصالح
التنفيذ المعيب بعد تمامو كال سيما إذا كانت مؤىالتو الشخصية محؿ اعتبار .كينحصر مف ثـ ىذا
الخيار بحالة إمكانية التنفيذ عمى نفقة المديف.
 .4إف المشرع العراقي في الشركط العامة ألعماؿ اليندسة المدنية لـ يشترط لمتنفيذ العيني الجبرم
االستئذاف مف المحكمة .فمإلدارة إذا كاف المتعاقد معيا يقكـ بتنفيذ التزاماتو تنفيذا معيبا أف تسحب
1
2

ينظر المادة ( )77مف اتفاقية فيينا لمبيع الدكلي لمبضائع .1980

ينظر :د .أحمد السعيد الزقرد ,محاكلة إلنقاذ العقكد مف الفسخ ,مصدر سابؽ ,ص.98
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العمؿ كتقكـ بالتنفيذ عمى حسابو ,كال يعد ذلؾ فسخا لمعقد بحسب ما استقر عميو قضاء محكمة
التمييز.
 .5إف التنفيذ العيني الجبرم الذم يعد خيا ار لمدائف أك حقا لو في القكانيف الالتينية يكيَّؼ بأنو كاجب
عمى الدائف في إطار ما يدعى بكاجب تخفيؼ الضرر في القكانيف االنكمكامريكية ,كعمى الدائف
جراء التنفيذ المعيب اللت ازـ مدينو,
اتخاذ التدابير المعقكلة في سبيؿ تخفيؼ الضرر الذم قد يمحقو ّ
كال يتعارض ىذا مع حقيقة ككف القكانيف االنكمكامريكية ال تأخذ بالتنفيذ العيني الجبرم إال في
اضيؽ نطاؽ؛ ألف ىذه القكانيف تحقؽ الغاية مف التنفيذ العيني الجبرم عف طريؽ فرض كاجب
تخفيؼ االضرار كتمقي بعبئو عمى الدائف كتبعاتو عمى المديف  ,إذ يتحمؿ األخير التعكيض عف
قيمة الفرؽ بيف الصفقة االصمية كما أنفقو الدائف في سبيؿ إعماؿ ىذا الكاجب ,كىذا في الكاقع
يتفؽ مع ما انتيينا اليو مف إنحصار مفيكـ التنفيذ العيني الجبرم -بعد تماـ التنفيذ المعيب -في
حالة التنفيذ عمى نفقة المديف المخؿ بتنفيذ التزامو كال يمكف أف يككف بإجبار المديف شخصيا عمى
القياـ باإلصالح.
ثانيا :التوصيات.
نكصي المشرع العراقي بسد الثغرات المكجكدة في أحكاـ المسؤكلية العقدية كالتي لمسناىا أثناء البحث
في التنفيذ المعيب لاللتزاـ العقدم كأىميا االتي:
 )1استحداث حكـ قانكني عاـ يستيؿ بو المشرع العراقي أحكاـ المسؤكلية العقدية يجمع صكر الخطأ
اء ليا كيحؿ محؿ حكـ المادة ( )168مف القانكف المدني العراقي كيحذك
العقدم جميعيا كيقرر جز ن
حذك المادة  1217مف مرسكـ  131لسنة  2016المعدؿ لمقانكف المدني الفرنسي لعاـ  1408كنقترح

اف يككف نصو االتي:
( إذا كاف المديف لـ ينفذ الت ازمو او قاـ بتنفيذه بشكؿ منقوص فممدائف سموؾ أي مف السبؿ اآلتية :
 .1االمتناع مف جانبو عف التنفيذ.
 .2طمب التنفيذ العيني الجبري.
 .3فسخ العقد .
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 .4انقاص االلتزاـ.
 .5التعويض الذي يمكف اف يجتمع مع الخيارات السابقة اف كاف لذلؾ مسوغ).
 )2اإلتياف بحكـ قانكني ضمف النظرية العامة لاللتزاـ يعطي لمدائف الحؽ في طمب إصالح التنفيذ
المعيب قبؿ اكتماؿ زماف التنفيذ مستيديا بحكـ المادة  869مف القانكف المدني العراقي كنقترح اف
يككف نصيا االتي:
(إذا تبيف لمدائف أثناء تنفيذ العقد إف المديف يقوـ بو عمى وجو معيب فمو أف ينذره ويحدد لو
اجال معقوال إلصالح العيب في طريقة التنفيذ ولو بعد انقضائو أف يطمب التنفيذ العيني الجبري
عمى نفقة مدينو).
 )3استحداث حكـ قانكني يحدد مضمكف حؽ الدائف في التنفيذ العيني الجبرم كنقترح أف يككف نصو
االتي:
(لمدائف الذي ُنفذ عقده تنفيذا معيبا طمب إصالح التنفيذ المعيب عمى نفقة مدينو وال يجوز
الحكـ عمى المديف شخصيا بإصالح ذلؾ العيب).
المراجع :
أوال  :الكتب القانونية.
 .1د .أحمد شكقي محمد عبد الرحمف ,االحكاـ القانكنية لمتطبيقات العممية في المسؤكلية المدنية المجمد االكؿ
المسؤكلية المدنية الشخصية في الفقو كالقضاء المصرم كالفرنسي ,الطبعة الثانية ,دار النيضة العربية ,القاىرة,
الطبعة الثانية.2012,
 .2د .اسماعيؿ غانـ ,النظرية العامة لاللتزاـ ,مصادر االلتزاـ ,مكتبة عبد اهلل كىبة ,مصر.1966 ,
 .3أمير فرج يكسؼ ,العقد كاإلرادة المنفردة في التقنيف المدني معمقا عمييا باألعماؿ التحضيرية لمقانكف المدني
كبأحكاـ محكمة النقض ,المكتب الجامعي الحديث ,االسكندرية.2008,
 .4د .أنكر سمطاف ,المكجز في مصادر االلتزاـ ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية.1970 ,
 .5د .تكفيؽ حسف فرج كد .مصطفى الجماؿ ,مصادر كاحكاـ االلتزاـ " دراسة مقارنة" منشكرات الحمبي الحقكقية,
بيركت ,الطبعة االكلى.2008 ,
 .6ج .س .شيشير ك س .ق .فيفكت ك ـ .ب فيرمستكف ,أسباب إنقضاء العقد -الكفاء ,اإلقالة ,اإلستحالة ,اإلخالؿ
 -ترجمة ىنرم رياض ,الناشر دار الجيؿ ,بيركت.1976,
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الذنكف ,النظرية العامة لاللتزامات ,مصادر االلتزاـ-احكاـ االلتزاـ -اثبات االلتزاـ ,دار الحرية
 .7د .حسف عمي ّ
لمطباعة ,بغداد.1976 ,

الذنكف ,شرح القانكف المدني العراقي ,العقكد المسماة ,عقد البيع ,مطبعة الرابطة ,بغداد.1953 ,
 .8د .حسف عمي ّ

 .9القاضي سعد جرياف ,المبادئ القانكنية في قضاء محكمة التمييز االتحادية ,القسـ المدني ,لألعكاـ ,2012
 .2015 ,2014 ,2013مكتبة السنيكرم ,بيركت.2016 ,
 .10د .صبرم حمد خاطر ,فكرة المعيار في تأسيس نظاـ المسؤكلية العقدية "دراسة تحميمية مقارنة في القانكف
المدني" ,دار الكتب القانكنية  ,مصر.2010 ,
 .11د .طارؽ عجيؿ ,الكسيط في عقد المقاكلة ,دار السنيكرم ,بيركت ,الطبعة االكلى.2016,
 .12د .عبد الباقي البكرم ,شرح القانكف المدني العراقي ,الجزء الثالث في أحكاـ االلتزاـ ,تنفيذ االلتزاـ ,مطبعة
الزىراء ,بغداد.1971 ,
 .13د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط في شرح القانكف المدني ,الجزء الثاني نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ,االثبات اثار
االلتزاـ ,منشاة المعارؼ ,اإلسكندرية.2004 ,
 .14د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط في شرح القانكف المدني ,الجزء االكؿ ,مصادر االلتزاـ ,منشاة المعارؼ,
اإلسكندرية.2004 ,
 .15د .عبد الرزاؽ السنيكرم ,الكسيط في شرح القانكف المدني ,الجزء السابع ,المجمد االكؿ العقكد الكاردة عمى العمؿ,
منشاة المعارؼ ,اإلسكندرية.2004 ,
 .16د .عبد المجيد الحكيـ ,المكجز في شرح القانكف المدني ,الجزء الثاني ,أحكاـ االلتزاـ ,المكتبة القانكنية,
بغداد.2007,
 .17د .محمد حسف قاسـ كد .محمد السيد الفقي ,أساسيات القانكف ,منشكرات الحمبي الحقكقية ,بيركت.2003,
 .18د .محمد حسف قاسـ ,القانكف المدني ,العقكد المسماة البيع -التأميف (الضماف) -االيجار دراسة مقارنة ,منشكرات
الحمبي الحقكقية ,بيركت.2007 ,
 .19د .محمكد سعد الديف الشريؼ ,شرح القانكف المدني العراقي ,نظرية االلتزاـ ,الجزء األكؿ في مصادر االلتزاـ,
مطبعة العاني ,بغداد.1955,
 .20د .منذر الفضؿ ,الكسيط في شرح القانكف المدني مصادر االلتزامات كأحكاميا دراسة مقارنة بيف القكانيف
الكضعية كالفقو االسالمي معززة بآراء الفقو كاحكاـ القضاء ,دار الثقافة ,االردف.2012,
 .21د .نبيؿ ابراىيـ سعد ,النظرية العامة لاللتزاـ ,دار الجامعة الجديدة ,االسكندرية.2012 ,
 .22عبد الرحمف البزاز ,مبادئ القانكف المقارف ,مطبعة العاني ,بغداد.1967,
 .23مكريس نخمة ,الكسيط في المسؤكلية المدنية ,الجزء االكؿ ,دار المنشكرات الحقكقية مطبعة صادر ,بيركت,
الطبعة االكلى.1992 ,
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دور الشباب في تجاوز المأزق الطائفي وحماية عممية االنتقال الديمقراطي ـ دراسة حالة البحرين ـ
The role of youth in overcoming the sectarian stalemate and protecting
–the process of democratic transition –Bahrain Case Study
حبيبة رحايبي ػ طالبة دكتوراه
كمية العموـ السياسية ػ جامعة قسنطينة  / 3الجزائر
Rihab.rahabi@yahoo.fr
الملخص:
حتاول الورقة البحثية أن تقدم دراسة نقدية للدور الشبايب يف "احلد من الطائفية أو بعثها" يف ظل ثورات الربيع العريب
(دراسة حالة البحرين ) ،حيث تعترب الطائفية إحدى الظواىر اليت أفرزهتا ىذه ثورات الربيع العريب ،وأدى استغالذلا وتوظيفها يف
الصراع السياسي إىل ما ميكن أن نصطلح عليو بادلأزق (ادلعضلة) الطائفي.
وىكذا تعمل الطائفية وتوظيفها السياسي تقويض جهود ومساعي التحول وإجناح العملية الدميقراطية داخل عدد من دول
الربيع العريب ،وىو ما يكشف عن خطورهتا ،وىو يف الوقت ذاتو عامل زلدد يف جناح ىذه الثورات أو انكسارىا وارتدادىا عن
غاياهتا وأىدافها ،وىو بالتايل ما يؤسس ألمهية حبث موضوع الطائفية ،ولكن يف سياق جيل الشباب ،وموقف ىؤالء من ىذه
الظاىرة وىم حياولون تدشني مشروع دميقراطي يف دوذلم ورلتمعاهتم.
الكلمات المفتاحية :ادلأزق الطائفي ،الربيع العريب ،االنتقال الدميقراطي ،الطائفية ،الشباب .البحرين.

The paper attempts to provide a critical study of the youth role in "reducing sectarianism or its
resurgence" in the wake of the Arab Spring revolutions (the case study of Bahrain), where
sectarianism is one of the phenomena produced by the Arab Spring revolutions, and
exploitation and employment in the political conflict, We call it the sectarian dilemma.
Thus sectarianism and political employment undermine the efforts and efforts of
transformation and the success of the democratic process within a number of Arab Spring
countries, which reveals the seriousness, which is at the same time a determinant factor in the
success of these revolutions or break them from their goals and objectives, , But in the context
of the young generation, and their attitude towards this phenomenon as they try to launch a
democratic project in their countries and societies.
Keywords: sectarian stalemate, Arab Spring, democratic transition, sectarianism, youth.
Bahrain
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مقدمة:
ساىمت التحوالت السياسية الكبرى التي يعرفيا العالـ العربي في بروز فاعؿ وفعؿ جديديف في عدد مف
البمداف العربية ،وىو الشباب والحراؾ السياسي لمشباب ،وقد عدت ىذه الحركة كظاىرة جديرة ،مف جية
نظ ار إلى كوف الشباب ظؿ ولمدة طويمة غائبا أو مغيبا عف الساحة السياسية ،1فقبيؿ اندالع الموجة
الثورية في الوطف العربي ،كاف االنطباع السائد عف األجياؿ الجديدة مف الشباب العربي سمبيا ،وغير
مريح في وجيتو العامة .يذىب منطوقو إلى الظف أف ىذا الجيؿ غير مسيس ،بؿ قميؿ العناية واالىتماـ
بالسياسة والشأف العاـ ،قياسا باألجياؿ السابقة لو ،وأف ثقافتو الفكرية واالجتماعية ضحمة ،واف أبدى
المتعمموف فيو تفوقا في فروع أخرى مف المعرفة كالعموـ والمعموماتية ،وادارة األعماؿ ،بؿ إف الظف إياه
ذىب أحيانا إلى اعتباره جيال ال مباليا بأية قضية خارج دائرة الفردية المجردة ،وجيال متشبعا بقيـ النفعية،
واالستيالؾ والغرائزية ،والرغبة الجامحة في امتالؾ أسباب االستمتاع وفرصو ،التي يوفرىا المجتمع
االستيالكي ،2لكف الثورات التي عمت العالـ العربي في العاـ  ،2011غيرت المشيد السياسي في بمداف
ٍ
ومشاركة أكبر لمشباب في عممية
عربية كثيرة ،وشكمت المطالبة بالكرامة واإلنصاؼ والعدالة االجتماعية
صنع الق اررات السياسية واالقتصادية واالجتماعية مواضيع أساسية ليذه الثورات أىـ مممح ليا ،فقد أراد
الشباب العربي أف يكوف أحد فواعميا ومحركا رئيسا ألحداثيا ،وعامال محددا لمآالتيا.
اإلشكالية:
أخذ الصراع في بعض دوؿ ثورات الربيع العربي ،بعدا مذىبيا وطائفيا ،إذ يشكؿ الصراع الطائفي رداء
ترتديو الثورات المضادة ،وىو ما يضع عائقا أماـ بموغ ىذه الثورات أىدافيا ،وتحقيؽ التحوؿ واالنتقاؿ
الديمقراطي ،ويشكؿ اليمف ،والبحريف وغيرىما مف دوؿ ثورات الربيع العربي ىذه إحدى النماذج ،حيث
تشكؿ الطائفية السيما الطائفية السياسية رىانا أماـ ىذه الثورات وتحقيؽ اإلصالح عمى كؿ المستويات
االجتماعية واالقتصادية ،والسياسية عمى وجو التخصيص.
وعميو إلى أي مدى يمكف اعتبار الشباب فاعال في تجاوز المأزؽ الطائفي في البحريف؟
فرضيات البحث :
 1ػ إذا كانت تنمية الشباب والمشاركة المدنية ىي وسيمة اإلدماج االجتماعي ،فمف شأف ذلؾ أف
يسيـ في تجاوز المأزؽ الطائفي في البحريف.
1
2

أحمد الساري وأسماء فلحي وباسمة القصاب ،وآخرون ،جيل الشباب في الوطن العربي( ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،) ،ص11
عبد اإللو بمقزيز ،ثورات وخيبات في التغيير الذي لـ يكتمؿ ،ط ،1بيروت :منتدى المعارؼ ،2012 ،ص123
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 2ػ مشاركة الشباب في الحوار الوطني ضرورة ممحة لتجاوز المأزؽ الطائفي في البحريف.
أىداف البحث:
ييدؼ البحث عمى وجو الخصوص إلى البحث في ضرورة إعادة النظر في دور الشباب في
التغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسي بوجو عاـ ،وفي كيفية العمؿ عمى تحقيؽ إدماج اجتماعي لو،
بما يؤدي إلى تجاوز الخالفات الطائفية ذات الخمفيات التاريخية ،مف خالؿ بحث أطر تحقؽ السمـ
المجتمعي.
مناىج البحث :
تعمد االعتماد عمى منيج دراسة حالة لدراسة حالة التأزـ الطائفي في البحريف ،كإحدى دوؿ الربيع العربي
التي حضرت فييا الطائفية بقوة ،وكانت أحد أىـ مالمح الحراؾ الشعبي بيا.
وأيضا المنيج الوصفي التحميمي ،حيث عمدت الدراسة إلى وصؼ مختمؼ المقاربات المتعمقة بالشباب،
ومف ثـ إيجاد المدخؿ لدراسة حالة الشباب البحريني وفؽ بعض ىذه المقاربات .
خطة الدراسة :اشتممت خطة معالجة إشكالية ىذا البحث محاور رئيسية ثالثة ،وىي:
 1ػ االنقساـ الطائفي في البحريف كمدخؿ لممأزؽ الطائفي المجتمعي.
 2ػ دور الشباب في اإلصالح السياسي في البحريف .
 3ػ مقاربة تفعيؿ دور الشباب لتجاوز المأزؽ الطائفي وحماية التحوؿ الديمقراطي في البحريف.
 1ـ االنقسام الطائفي في البحرين كمدخل لممأزق (المعضمة) المجتمعي.
 1ـ  1ـ تعريف المعضمة األمنية :كاف لباري بوزاف الفضؿ في التعريؼ بالمأزؽ أو المعضمة
األمنية ،1والتي يتمحور مفيوميا حوؿ عدـ إحساس مجموعة ما بالال أمف إزاء السمطة اإلقميمية أو
المجموعات التي تشاركيا نفس اإلقميـ ،فإف ذلؾ يؤدي إلى ما يسميو "باري بوزاف" بالمعضمة األمنية
المجتمعية ،والتي تنعكس عمى مستوى التيديدات التي تستشفيا ىذه المجموعة تجاه تطورىا في ظروؼ
مقبولة دوف مساس بمغتيا  ،ثقافتيا ،دينيا ،دعاتيا ،ىويتيا بشكؿ عاـ. 2

1

ػ المعضمة األمنية تقابميا في المغة اإلنجميزية  ، The Security Dilemmaويستعمؿ لمداللة عمييا عربيا عبارة "المأزؽ األمني"  ،أوؿ مف صاغ المصطمح ىو

"جوف ىارتز" "  "John Hartezفي كتابو " " Idealist internationalism and security dilemmaالذي نشر عاـ  ،1950وأيضا البريطاني ىربرت بيتر

فيمد "  "Herbert Butterfiledفي كتابو "  " History and Humain Relationالصادر عاـ  ،1954والذي أشار إلى أف المعضمة األمنية باعتبارىا مأساة "
] Alam Collins, State induced security dilemma maintaining the tragedy, p,27 [ Tragedy
2

عادؿ زقاع ،المعضمة األمنية المجتمعية :خطاب األمنية وصناعة السياسة العامة ،مجمة دفاتر السياسة الدولية ،العدد ،5جواف  ،2011ص103
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لكف؛ إذا تصاعدت حدة المعضمة األمنية المجتمعية ،فإف نتائجيا قد تكوف خطيرة وتمتد مف
التنا فس الستنفاذ موارد نادرة (كالموارد الطبيعية أو المخصصات الحكومية) ،إلى السعي إلزالة الطرؼ
اآلخر مف الوجود عبر التصفية اإلثنية ،وألف المدنييف والنساء واألطفاؿ والشباب ىـ الذيف يحمموف بذور
بقاء اآلخر واستم ارره ،فإنيـ يشكموف اليدؼ المفضؿ ألطراؼ المعضالت األمنية المجتمعية ،ويكرس ذلؾ
أكثر انييار احتكار الدوؿ الستعماؿ وسائؿ العنؼ أو اإلقرار بالعالقات االجتماعية التي تدفع إلى إثارة
النعرات اإلثنية في المجتمع ،ويصعب في وضعية كيذه االحتفاظ بالنظرة التقميدية التي تعتبر المجتمع
مجرد قطاع مف قطاعات أمف الدولة ،فيوـ ىنا كياف قائـ بذاتو وموضوع متميز لألمف.1
 1ـ  2ـ مدلول الطائفية والطائفية السياسية.
يعرؼ المعجـ الفمسفي الطائفية بأنيا ىي« :الجماعة وتطمؽ عمى جماعة مف الناس يجمعيـ مذىب
2
َّس
واحد أو رأي واحد أو مصمحة مشتركة أو معتقد واحد كالطوائؼ الدينية»  .أو ىي«:العممية التي تُسي ُ

مف خالليا أنماط اليوية العرقية والدينية».3

أما الكيالي؛ فيعرؼ الطائفية ( « :) Secterianism / Confessionalismeنظاـ اجتماعي
مختمؼ يرتكز عمى معاممة الفرد كجزء مف فئة دينية تنوب عنو في مواقفو السياسية ولتشكؿ مع غيرىا مف
الطوائؼ الجسـ السياسي لمدولة أو الكياف السياسي وىو ال شؾ كياف ضعيؼ ألنو مكوف مف مجتمع
تحكمو الالنقسامات العمودية التي تشؽ وحدتو وتماسكو ،ويستتبع ذلؾ أف تتحكـ الطائفية بحياة الفرد
الشخصية وتحكمو وفؽ قوانينيا وشرائعيا الدينية والتي يقوـ فييا رجاؿ الديف بوظيفة الوسيط والحكـ في
آف معا».4
أما الطائفية السياسية ،فيقصد بيا توظيؼ الديف مف منطمؽ طائفي ألغراض سياسية مصالحية،
وىو نمط مف التحيزات السياسية ،ولكف بغطاء مذىبي أو ديني ،يتمترس خمفيا البعض لتحقيؽ أجندتو
الخاصة ،ويمدأ الكثير مف الفاشميف سياسيا في بناء الدولة المدنية لتغطية فشميـ باستدعاء عصبية الطائفة
أو القبيمة أو المذىب.5
أما شروط ظيور حاالت تسييس الطائفة ،فيرجعيا بعض الباحثيف إلى:
1

المرجع نفسو.

2

جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،بيروت ،دار الكتاب المبناني ومكتبة المدرسة 1982 ،ج 2ص3

3

السياسة الطائفية في منطقة الخميج :تقرير موجز لمجموعة العدؿ ،مركز الدراسات الدولية واإلقميمية ،كمية الشؤوف الدولية بجامعة جورج تاوف في قطر،2015 ،

ص A6
4
5

عبد الوىاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،بيروت ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،ج 3ص745

أحمد األزدي ،الطائفية السياسية واإلرىاب وأثرىما عمى األمف الوطني والجماعي الخميجي ،الجزيرة لمدراسات
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 خالؼ ديني بحث تقوـ عميو أطراؼ دينية بدعوة الناس إلى معتقداتيـ الدينية عف طريؽ اليجوـ عمىمعتقدات اآلخر.
 خالؼ اجتماعي ناتج عف تزاحـ ما بيف "دائرتي مصالح متمايزتيف" ،أي عند محاولة طرؼ ما اختراؽدائرة المجاؿ االجتماعي الخاص بطائفة أخرى بالتبشير المذىبي ،فتثير عندىا ردة فعؿ دفاعية.
 اعتقاد جماعة بتواجد مظمومية خاصة بيا ناتجة عف غياب العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص الحياتيةوالمساواة السياسية وتوزيع موارد المجتمع في شكؿ عادؿ ،وعادة ما تأتي ردة الفعؿ في شكؿ تمرد جمعي
"ىادئ" أو "نشطا" في ظؿ غياب اآلليات الديمقراطية لتفريغ بعض مف ىذه المظالـ ،وربما ترجمتيا إلى
إجراءات تصحيحية في حاؿ نجاحيا ديمقراطيا.1
ىذه األبعاد الثالث ،تصمح مجتمعة عمى تفسير الطائفية في البحريف ،ابتداء مف فكرة الحؽ الديني،
وصوال إلى تعارض وتزاحـ المصالح بيف السمطة والمعارضة التي في غالبيتيا مف مكوف شيعي ،وقد
صاحب ذلؾ كمو فكرة المظمومية الواقعة عمى الشيعة في العالـ العربي واإلسالمي.
 1ـ  3ـ الطائفية في البحرين والتوجو نحو المعضمة المجتمعية .
أسيمت وتسيـ عدد مف األسباب التاريخية واآلنية عمى نشوء وتفاقـ االحتقاف الطائفي في البحريف،
وىو ما مف شأف استم ارريتو؛ حصوؿ المعضمة األمنية المجتمعية ،ومف أىـ ىذه األسباب:
 1ـ  3ـ  1ـ عمى المستوى الدولي واإلقميمي :وترجع إلى:
الثورة اإليرانية :مف خالؿ دعميا لمطائفة الشيعية مما شكؿ نوعا مف التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿالسيما الخميجية ،وقد كانت البحريف مف أكثر الدوؿ تأث ار بالثورة ،حيث تغيرت سياستيا تغيي ار ىائال ،وقد
تـ الكشؼ  1981عف مؤامرة انقالب مدعومة مف إيراف عزيت إلى بحرنييف شيعة مرتبطيف بالجبية
اإلسالمية لتحرير البحريف ،فقد أيقظت الثورة اإليرانية المخاوؼ التوسعية اإليرانية ،خاصة مع إعالف "آية
اهلل الخميني" صراحة عف معارضتو لممكيات الخميج وعظمو عف تصدير الثورة.2
غزو العراؽ  2003؛ إذ تحطمت التوازنات اإلقميمية في المنطقة وعاود االنقساـ الطائفي مف جديد كأحدأىـ سمات السياسة الخميجية ،3حيث أدى سقوط نظاـ صداـ حسيف في العراؽ عاـ  2003مما أدى إلى

 1الشقاؽ المجتمعي في دوؿ مجمس التعاوف :الطائفية نموذجا ،مركز الخميج لسياسات التنمية،
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1728
 2جيف كننمنت ،البحريف :ما وراء الجمود ،المعيد الممكي لمشؤوف الدولية ،يونيو  ،2012ص10
 3أحمد محمود مصطفى ،السياسة الطائفية في الخميج منذ حرب العراؽ إلى االنتفاضات العربية ،السياسة الدولية،
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/96/5418/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%83%D8%AA%D8%A8-
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تغيير كبير في التوازف الديني في المنطقة ،وعزز نفوذ إيراف ،وألوؿ مرة كاف لمعراؽ حكومة يقودىا
الشيعة ،مما أقمؽ الحكومات السنية التي كانت متخوفة مف والء أقمياتيا الشيعية.1
حرب لبناف  ،2006إذ أثر انتصار حزب اهلل عمى شرعية األنظمة العربية ،وىو ما زاد في حدة االنقساـالطائفي.2
ثورات الربيع 3العربي :شكمت الصحوة العربية التي بدأت في بداية  2011وانتشرت بسرعة في كافةأنحاء الشرؽ األوسط منعطفا جديدا ،واسترعت االنتباه إلى القضايا الطائفية مجددا ،ففي البحريف
دور الواليات المتحدة في تعزيز اليوية الطائفية بعد حروب "العراؽ وأفغانستاف".4
 1ـ  3ـ  2ـ عمى المستوى المحمي (الداخمي) وترجع إلى:
التعصب المذىبي وفشؿ االندماج االجتماعي بالقدر الذي يحقؽ المواطنة لمجميع:إذ تعود سياسات التعصب المذىبي في التاريخ اإلسالمي إلى الخالفات السياسية والفكرية ػ األصولية
والمذىبية  ،التي حدثت بيف المسمميف خالؿ القروف الثالثة اليجرية األولى ،ما أدى إلى ظيور فرؽ
وطوائؼ وجماعات تمذىبت بأفكار وأصوؿ وكانت تحمميا ثـ تعصبت ليا ،وسعت جاىدة إلى نشرىا
واالنتصار ليا عمى أرض الواقع ،فدخمت في نزاع مذىبي شديد فيما بينيا عمى مستوى المشاعر واألفكار
واألقواؿ واألفعاؿ ،5ولـ تكف البحريف كدولة عربية بمنأى عف سياسات التعصب المذىبي ،السيما بيف
السنة والشيعة.
فتاريخيا انقسـ البحريف إلى طائفتيف كبيرتيف ىما :الشيعة والسنة ،وقد تشكمت طائفة السنة مف عرب مف
سكاف البالد األصمييف الذيف يقطنوف البالد منذ مئات السنيف ،و عرب ىاجروا إلى البحريف في منتصؼ
القرف الثامف عشر ،ومنيـ األسرة الحاكمة ،وعرب اليولة ،وىـ قبائؿ بني كعب الذيف كانوا يسكنوف
الساحؿ الشرقي لمخميج العربي وىاجروا إلى البحريف.

1
2
3

لورنس ج  .بوتر ،المقدمة ،ضمف كتاب :السياسة الطائفية في منطقة الخميج ،ضمف :ص1

أحمد محمود مصطفى ،السياسة الطائفية في الخميج منذ حرب العراؽ إلى االنتفاضات العربيةز(مرجع سابؽ)

يرى بعض الباحثيف أف ما حدث في البحريف ( 14فبراير  ،) 2011ال يعدو أف يكوف صراعا سياسيا بيف طرفيف األسرة الحاكمة ومواليف ليا ،وأغمبيـ مف السنة،

وبيف المعارضة وتشكيمتيا الشيعية في غالبيا وفؽ سياؽ طائفي واضح المعالـ ،وبالتالي ال يعتبر ما حدث عبارة عف ثورة التي تعبر الثورة عف انتفاضة مكونات
الشعب كمو ضد نظاـ الحكـ [ راشد أحمد راشد إسماعيؿ ،سياسات بمداف مجمس التعاوف الخميجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية (البحريف أنموذجا)،

المجمة العربية لمعموـ السياسية ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  43ػ  ،44صيؼ وخريؼ  ،2014ص]111
4
5

لورنس ج .بوت ،المقدمة ،ضمف كتاب :السياسة الطائفية في منطقة الخميج ،ص1

خالد كبير عالؿ ،التعصب في التاريخ اإلسالمي مف خالؿ العصر اإلسالمي :مظاىره وآثاره وأسبابو ،موقع الفسطاط ،شبكة األلوكة ،ص.7
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أما الطائفة الشيعية ،فتتكوف مف :البحارنة وىـ السكاف األصمييف ،والشيعة مف القطيؼ واألحساء ،الذيف
نوحوا إلى البحريف ،بعد أف خضعت ىذه المناطؽ لنفوذ السعودييف في نياية القرف التاسع عشر ،وشيعة
فارس ،وىؤالء يشكموف أقمية عددية.1
الخالفات الطائفية والمنافسة تشجعيا الحكومات التي تستفيد منيا سياسيا ،خاصة مع غياب الخياراتالبديمة لتشكيؿ مجموعات المجتمع المدني واألحزاب السياسية التي يمكف أف تيدد الحكومة وفؽ أسس
أيديولوجية ،انقاد الناس إلى اليويات البدائية مثؿ القبيمة والديف ،في ظؿ الشرعية السياسية المشكوؾ فييا
لمحكاـ.2
التنوع الثقافي والعرقي والديني والمذىبي لممجتمع البحريني :ويوضح التعداد السكاني الرسمي والصادرعف الجياز المركزي لممعمومات ،تزايد عدد السكاف كما ىو موضح في الجدوؿ اآلتي:

المرجع:

السنة

عدد السكاف

2010

132343571

2014

133163000

2020

231283000

و ازرة

شؤوف

اإلعالـ

http://www.mia.gov.bh/ar/Kingdom-of-

Bahrain/Pages/Population-and-Demographic-Growth.aspx
المساحة والكثافة السكانية وسكاف الحضر والريؼ
المساحة

الكثافة السكانية

كـ2

سكاف الحضر والريؼ منسبة مئوية مف اإلجمالي

(فرد/كـ)2

2000

2013

2012

2014

2000

2013

2014

حضر

ريؼ

حضر

ريؼ

حضر

ريؼ

707

902

1776

1788

88.4

1136

8836

1134

8838

1132

المرجع :ىدى حمودة إبراىيـ ،الممؼ اإلحصائي لدولة البحريف ،مجمة بحوث اقتصادية عربية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،العدد  74ػ ( ،75ربيع ػ صيؼ  ،)2016ص266
التوزيع السكاني حسب الديانة:
الديانة
المسمموف
1

سنة وشيعة

7032

التحوؿ الديمقراطي في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية :دراسة لحاالت البحريف وسمطنة عماف وقطر( ،أبوظبي :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث

االستراتيجية)،
2

النسبة المئوية

ص36

لورنس ج .بوت ،المقدمة ،ضمف كتاب :السياسة الطائفية في منطقة الخميج ،ص1
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ديانات أخرى
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المسيحيوف

1032

الييود

0321

اليندوس والبيائييف والبوذييف والسيخ وغيرىـ
سكاف البحريف
إجمالي

2010

2011

13229

13195

2012
13209

2013

2014

13253

13315

السكاف
بحريني

571

585

600

615

631

ذكور

289

296

305

313

321

إناث

282

289

294

302

310

غير بحريني

658

610

609

638

684

ذكور

476

445

455

475

486

إناث

182

165

154

163

198

المصدر :الجياز المركزي لممعمومات ،البحريف في أرقاـ  ،إصدار 2015
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 1ـ  4ـ االنقسام الطائفي (السنة والشيعة) كحقيقة مجتمعية أججتيا احتجاجات  14فبراير 2011
أصبح االنقساـ الطائفي (السنة والشيعة) حقيقة مجتمعية ،وىو ما انعكس في التخوؼ مف معارضة
النظاـ تعني االصطفاؼ مع الشيعة ،وتأييد أي مف سياساتو يعني االصطفاؼ مع السنة ،وأصبح السائد
مجمة العموم السياسية والقانون-العدد 00أفريل/نيسان- 2010المجمد – 02تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين
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أف  90بالمائة مف المواالة سنة ،و 90بالمائة مف المعارضة شيعة ،ولـ تعد المعارضة لممواالة مرتبطة
بنظاـ سياسي فقط ،وانما امتدت إلى نظاـ اجتماعي واقتصادي ،فالتجار الذيف أيدوا المعتصميف (أياـ
الثورة) ،يدفعوف اليوـ ثمف ذلؾ ،كما أف ىناؾ حممة موازية مف قبؿ الشيعة لمقاطعة المحاؿ السنية.
وألف المظاىرات نظمت في المناطؽ ذات األغمبية الشيعية ،فإنيا جعمت ىذه المناطؽ مغمقة أماـ
أبناء الطائفة السنية ،مع مالحظة أف ىناؾ بعض المناطؽ التي يشعر أبناء الطائفة الشيعية اتجاىيا
بذات المشاعر ،ويزيد مف خطورة التحدي الداخمي في البحريف الدور الخارجي ،وخاصة مف بعض القوى
اإلقميمية التي تصطؼ خمؼ طرفي الصراع الداخمي دعما لمصالحيا ونفوذىا اإلقميمييف.1
فالنظاـ في البحريف ومنذ مدة ،قد انتيج سياسة تشطير المجتمع وقسمو إلى سنة وشيعة ،وقد جرى
تنفيذ ىذه السياسة بالتدريج عبر:
إفراغ المؤسسات العسكرية وخصوصا الجيش والحرس الوطني مف الطائفة الشيعية ،وكذلؾ و ازرةالداخمية وجياز األمف الوطني ،إال مف قمة يسيرة غير ذات وجود ممموس ،وامتنع منذ البداية عف توظيؼ
عناصر شيعية في الحرس الوطني.2
وفي غير المؤسسات العسكرية ،فإنو يمتنع تقريبا توظيؼ الطائفة الشيعية في البحريف في القضاء (غير
الشرعي) ،وىيئات الجمارؾ والموانئ والبنؾ المركزي وو ازرة التربية والتعميـ خصوصا في المراكز العميا
والمتقدمة (إال بنسب ضئيمة) ،ومنذ أحداث  14فبراير جرى استبعادىـ مف كثير مف المواقع التي كانوا
فييا كما جرى في و ازرة الصحة وحمبة البحريف الدولية وىيئة تنظيـ سوؽ العمؿ وغيرىـ بحيث أدى الحاؿ
إلى أنو ال يوجد وكيؿ و ازرة واحد مف الطائفة الشيعية ،كما أقصت الشركات والبنوؾ ػ التي سمط عمييا
المتشددوف في المواالة ػ مف مناصب قيادية فمـ يبؽ مف الطائفة الشيعية مف يشغؿ منصب رئيس تنفيذي
مثال .3
 لعب التجنيس السياسي والذي اقتصر عمى عناصر السنة الذيف يتـ استقداميـ مف سوريا واليمف مفتأزـ األوضاع بيف الطرفيف وزيادة حدة االنقساـ الطائفي ،وبالتالي استشراء العداء واستفحالو.4

 1عصاـ عبد الشافي ،معضمة الثورات :خريطة التوترات الطائفية في دوؿ الربيع العربي،
http://islammemo.cc/print.aspx?id=154730
 2حسف عمي رضى ،أحداث البحريف :األزمة والمخرج ،ضمف المقاء السنوي الثالث والثالثوف "السياسات العامة والحاجة لإلصالح في أقطار مجمس التعاوف لدوؿ
الخميج العربي ،الدوحة :منتدى التنمية ،،بتاريخ  1ػ  2مارس  ،2012ص23

3
4

المرجع نفسو ،ص 23

المرجع نفسو ،ص23
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وىكذا؛ تميزت حركة االحتجاج في البحريف عن مثيالتيا في المنطقة العربية كونيا تستدعي إعادة
تعريؼ نظاـ الحكـ والمواطنة مف جديد في بمد ترسخت وتمايزت فيو أنساؽ عمؿ سياسي طائفية عبر فترة
طويمة مف الزمف ،ويجري طرح ىذه الميمات الكبرى في أجواء مف انعداـ الثقة بيف الحاكـ والمحكوـ مف
جية ،وبيف المواطنيف فيما بينيـ مف جية أخرى ،وذلؾ في حالة شعبية ال تتمتع بتجانس مماثؿ لمذي كاف
داعما لثورتي مصر وتونس.1
ىذه الحالة مف الشؾ المتراكـ فرضت نفسيا عبر أجزاء مف تنامي التأكيد عمى اليويات الفرعية المستندة
إلى إعادة تعريؼ الذات عمى أساس طائفي متوتر يؤكد عمى المقابمة بيف مكونيف رئيسييف ىما السنة
والشيعة ،ما ساىـ في ربط المكوف الداخمي بالبعد اإلقميمي ،في عممية تغذية متبادلة وذلؾ ليس عمى
مستوى الشعب فقط ،بؿ عمى مستوى النظاـ أيضا.2
 1ـ  5ـ التدخل األجنبي وتفاقم االنشطار المجتمعي:
كاف لتدخؿ قوات ذرع الجزيرة بالغ األثر في زيادة الشقاؽ بيف أطياؼ (طوائؼ) المجتمع البحريني،
المعارضة والسمطة ،ثـ الشارع البحريني (سنة وشيعة) ،فضال عف االنقسامات الداخمية داخؿ األطياؼ
الثالث ،عمى مستوى الشيعة ،والسنة والطبقة الحاكمة ،وقد كانت الحممة األمنية التي دعت ليا األسرة
الحاكمة مدعمة مف قبؿ قوات مف المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،باإلضافة إلى
المخابرات المصرية األردنية ،والتي بدأت في  14مارس . 2011
ىذه المعطيات تميد لمعضمة أمنية في البحريف ،لتكوف المعضمة معضمة مجتمعية عمى المستوى
الداخمي ،ومعضمة دولية (بالنسبة لمبحريف كدولة) ،وذلؾ نظ ار لما تشكمو الطائفية بامتداداتيا الخارجية مف
خطر عمى كياف الدولة وبفائيا واستم ارريتيا.
 2ـ الشباب كفاعل في اإلصالح السياسي في البحرين
 2ـ  1ـ تعريف الشباب والمقاربات المفسرة لدوره المجتمعي.
يختمؼ الدارسوف حوؿ حدود مرحمة الشباب ،فثمة مف يحددوف بدايتيا بسف الثالثة عشر ،ويطمقوف
عمييا حتى سف الواحدة والعشروف ػ عمى األقؿ ػ مرحمة المراىقة ،وىناؾ مف يبدؤىا بالرابعة عشرة ،ويحدد
فترتيا األولى بنياية الثامنة عشرة ،ويصؿ بفترتيا الثانية أو المتأخرة إلى سف السابعة والعشريف ،ويرى
آخروف أف تغطي الفترة سف السابعة عشرة وحتى السابعة والعشروف أوما بعدىا ،بؿ إف بعض الباحثيف
1
2

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،تقدير موقؼ :الحالة البحرينية ،الدوجة ،آذار  /مارس ،2011 ،ص1

ػ المرجع نفسو.
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الذيف يبدءوف بيا عند الخامسة عشر ،يصموف بنيايتيا إلى حدود الثالثيف ،ويراىا آخروف عصية عمى
التحديد ،تختمؼ بدايتيا ونيايتيا مف فرد إلى فرد ،ومف جنس إلى جنس ،ومف ثقافة إلى ثقافة.1
ويرجع بعض ىذه الفروؽ إلى اختالؼ النقاط المرجعية أو المعايير التي يعتمد الباحثوف المختمفوف
عمييا في التحديد ،مف جية والى اختالؼ السياقات أو الظروؼ التي ترى فييا الظاىرة مف جية أخرى،
فالبعض ييتـ بالنمو الجسمي والجنسي ،وآخروف ييتموف بالنمو النفسي ،وفريؽ ثالث يركز عمى تغير
الوضع االجتماعي واألدوار االجتماعية ،وتختمؼ السياقات باختالؼ الطابع الحضاري والنظاـ االجتماعي
والمستوى االقتصادي االجتماعي وما إلييا.2
جاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ « :2016يمكف وصؼ الشباب عمى نطاؽ واسع بأنو
مرحمة يخرج خالليا شخص مف االعتماد (الطفولة) إلى االستقاللية (البموغ) ،3فألغراض إحصائية تعرؼ
األمـ المتحدة ،الشباب ىو األشخاص الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  15و 24سنة ،وتوضح المنظمة بأف ىذا
التعريؼ العممي اعتمد ألسباب إحصائية ،ألف معظـ البيانات المتوفرة في دوؿ العالـ ترتكز عمى توزيع
السكاف بحسب الفئات العمرية الخمسية ،وفيما تعتمد البمداف األعضاء في األمـ المتحدة تعاريؼ متفاوتة
لمشباب لعدة اعتبارات وعوامؿ منيا اجتماعية وثقافية واقتصادية ومؤسسية ،يفضؿ اعتماد تعريؼ موحد
لجعؿ المقارنة بيف البمداف وضمف البمد الواحد أكثر سيولة عبر الزمف.4
وقد أخذت مجموعة مف الدوؿ العربية ومف بينيا البحريف تعريؼ ىيئة األمـ المتحدة ،وجعمت
الشباب ىـ الفئة التي تتراوح أعمارىا ما بيف ( 15سنة و 24سنة) 5كما ىو الحاؿ بالنسبة لبقية دوؿ
مجمس التعاوف (اإلمارات العربية المتحدة وعماف وقطر والمممكة العربية السعودية) ،فضال عف دوؿ عربية
أخرى (لبناف واليمف والمغرب وتونس).6
تتعدد المقاربات المعاصرة المنيجية المتعمقة بالشباب ،والتي تحاوؿ أف تقدـ تفسي ار ليذه المرحمة العمرية
لإلنساف أو الفئة المجتمعية ،وذلؾ كاآلتي:

1
2
3

عزت حجازي ،الشباب العربي ومشكالتو ،الكويت ،كتاب عالـ المعرفة ،1985 ،ص38ػ 39
المرجع نفسو ،ص39

تقرير التنمية العربية اإلنسانية ،لمعاـ  ، 2016الشبابفي المنطقة العربية :الشباب وآفاؽ التنمية اإلنسانية في واقع متغير ،برنامج األمـ المتحدة ،المكتب اإلقميمي

لمدوؿ العربية 2016 ،ص18
4

سونيا نوكس ،وليمى زكريا وايمينا سورور ،السياسة الوطنية لمشباب ،تقرير تقني حوؿ القضايا واألولويات والسياسات المتعمقة بالشباب في بعض الدوؿ العربية،

(األسكوا (األمـ المتحدة :المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)30،
5
6

وتشير دراسات أخرى إلى اعتماد سف الشباب في البحريف ما بيف ( 15ػ  29سنة).

سونيا نوكس ،وليمى زكريا وايمينا سورور( ،مرجع سابؽ) ،ص31
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 2ـ  1ـ  1ـ الشباب كمرحمة ودورة في حياة اإلنسان :ترى ىذه المقاربة أف معارؼ اإلنساف ومواقفو
وسموكياتو تختمؼ بحسب دورة حياتو ،بدءا بمرحمة الطفولة ومرو ار بالمراىقة والبموغ ،ووصوال إلى كبر
السف.1
 2ـ  1ـ  2ـ مقاربة الشباب ضمن فمسفة التنمية :في إطار التعريؼ التقميدي لمتنمية ،ال يتـ استيداؼ
الشباب بشكؿ مباشر كمشاركيف في عممية التنمية ،وكمستفديف مف عوائدىا ،بؿ يدرجوف ضمف خطط
التنمية الشاممة أو القطاعية (أي قطاعات التعميـ ،والصحة ،والعمؿ وما إلييا) ،وتشدد عمى أىمية تمكيف
الشباب في مجالي التعميـ والصحة ،واتاحة الفرص أماميـ لالنخراط في القوى العاممة ،والمشاركة في
صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية.2
 2ـ  1ـ  3ـ مقاربة الشباب في سياق التحول الديمغرافي :تعتمد ىذه المقاربة عمى أسس وفرضيات
التحميؿ الديمغرافي ،فيي ترى أف التحوؿ الديمغرافي ينطوي عمى تحديات ينبغي التصدي ليا ،وعمى
فرص ينبغي االستفادة منيا ،فالتحوؿ مف معدالت مرتفعة إلى معدالت منخفضة لمخصوبة والوافيات
يترافؽ مع تحوؿ في الييكؿ العمري ويتخممو بروز فئة (الشباب) ،بحيث ترتفع نسبة الشباب إلى مجموع
السكاف ،ويؤدي تحوؿ الييكؿ العمري لمسكاف إلى انفتاح النافذة الديمغرافية ألنو ينطوي بشكؿ عاـ عمى
تدني نسبة األطفاؿ (0ػ 14سنة) وارتفاع نسبة السكاف في سف العمؿ (15ػ64سنة) ،واالستقرار أو
االرتفاع البسيط في نسبة كبار السف ( 65سنة وأكثر).3
 2ـ  1ـ  4ـ المقاربة التاريخية لمشباب والتي تربط بين حجم السكان وحجم الموارد :وىي تنبني عمى
أف النمو السريع لمسكاف يؤدي في النياية إلى عدـ كفاية الموارد المتاحة ومنو عجز الحكومات عف تمبية
احتياجات الشباب ،وقد يدفع ىذا الوضع بيؤالء الشباب إلى افتعاؿ المشاكؿ والعنؼ في إطار المطالبة
بحقوقيـ.4
 2ـ  2ـ نسبة الشباب البحريني إلى العدد اإلجمالي لمسكان.

1

المجنة االقتصا دية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكاف والتنمية ،العدد الرابع ،الشباب في منطقة اإلسكوا :دراسة لمواقع واآلثار المترتبة عمى سياسات

التنمية ،األمـ المتحدة ،2009 ،ص3
2
3

المرجع نفسو ،ص4

المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكاف والتنمية ،العدد الرابع ،الشباب في منطقة اإلسكوا :دراسة لمواقع واآلثار المترتبة عمى سياسات

التنمية(،مرجع سابؽ) ،ص4
4

المرجع نفسو ،ص4
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يشكؿ الشباب األغمبية مف سكاف البحريف ،حيث أف ثمثا ( )3/2المواطنيف ىـ مف دوف الثالثيف،1
أما عف النسب الحقيقة والفعمية لمطائفتيف ،فيقع خالؼ كبير بيف الباحثيف في تقديرىا ،وذلؾ راجع إلى
أسمب سياسية لـ تؤخذ ألجميا بيانات التعداد العاـ حوؿ الذىب الذي ينتمي إليو الفرد ،إال أف إحصاء عاـ
 1940والذي كاف عمى أساس مذىبي أشار إلى أف عدد الشيعة  463359ألؼ نسمة والسنة 413984
ألؼ نسمة ،2زىو ما يشكؿ نسبة  5235بالمائة مف الشيعة وىي بذلؾ تشكؿ أغمبية في ذلؾ الوقت ،ويقدر
باحثوف آخروف أف نسبة الشيعة حاليا ىي  70بالمائة ،فيما يشكؿ السنة  30بالمائة.3
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المرجع :الجياز المركزي لممعمومات ،البحريف في أرقاـ ،إصدار  ،2015ص21

ويمكف تمثيؿ نسبة الشباب عبر فئاتو العمرية كاآلتي:

1

جيف كينيمونت وعمر سيري ،البحريف :المجتمع المدني والخياؿ السياسي ،برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،2014 ،ص13

2

فالح عبد اهلل المديرس ،الشيعة في المجتمع البحريني واالحتجاج السياسي ،مجمة السياسة الدولية ،تشريف األوؿ :أكتوبر  ،1997ص 8ػ 9

3

المرجع نفسو ،ص 8ػ 9
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نسبة المئوية لمشباب مف سف  15إلى  25بالبحريف
2

ـ  3ـ الشباب والحركة اإلصالحية في البحرين قبل احتجاجات  14فبراير 2011
تعتبر البحريف مف أوائؿ إمارات الخميج التي شيدت حركات سياسية ،وذلؾ بسبب االنتشار المبكر

لموعي السياسي فييا مف ناحية ،والمشاركة الشعبية في إدارة بعض شؤوف البالد مف ناحية ثانية ،حيث
كانت البحريف قد شيدت عاـ  1924تشكيؿ مجمس بمدي لمعاصمة المنامة ساىـ في اختيار نصؼ
أعضائو.1
وتعود الحركة النضالية لمشباب البحريني إلى مطمع العشرينيات ،واستمرت إلى يومنا ىذا ،وقد جاءت
الحركة األخيرة كامتداد لمحركة اإلصالحية التي شيدتيا البالد  ،1938واستطاع قادتيا تشكيؿ ىيئة
تنفيذية ،تقدمت بمذكرة إلى حاكـ بريطانيا تطالبو ب :تشكيؿ مجمس تشريعي منتخب ،وتشكيؿ نقابة
لمعماؿ تدافع عف مصالحيـ المشروعة.2
ولعؿ أبرز محطات بروزىا في القرف الماضي سنوات السبعينيات ،حيث انخرط الشباب البحريني في
الحركة النضالية والتي أفرزت:
 االتحاد الوطني لمطمبة البحرانييف 1972اتحاد الشباب الديمقراطي في البحراني 1974-منظمة الشباب البحريني في ثمانينيات القرف الماضي .

1

أحمد منيسي ،التحوؿ الديمقراطي في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية دراسة لحاالت البحريف وسمطنة عماف وقطر ،أبو طبي ،مركز اإلمارات لمدراسات

والبحوث االستراتيجية ،ص49
2

المرجع نفسو ،ص 50ػ 54
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واستمر الحراؾ الشبابي إلى غاية سنوات  ،2000والذي كاف لو دوره في صدور دستور  ،2002بعدىا
غابت الحركة الشبابية الطالبية النقابية عف الساحة السياسية تدريجيا ألسباب عديدة فرضتيا الحكومة
عمى حرية تكويف النقابات الطالبية وممارستيا داخؿ الجامعات والكميات بيدؼ الدفاع عف القضايا
الوطنية وترسيخ الديمقراطية مف ذلؾ:
العقوبات التعسفية المفروضة عمى الطمبة الممارسيف لمنشاطات النقابية داخؿ الجامعات والكميات.رفع سف االنضماـ إلى الجمعيات السياسية ،وسف الترشح واالنتخاب إلى المجمس الوطني وىو مايخالؼ المواثيؽ الدولية المعموؿ بيا.
العمؿ عمى تيميش الشباب بعد وقؼ فكرة تنفيذ "برلماف الشباب" ،وىي مؤسسة وطنية تحاكي تجربةالمجمس الوطني وتيدؼ إلى أف تكوف ىناؾ أصوات ممثمة عف الشباب البحريني في منتدى وطني عاـ
يناقش ىموـ الطمبة والشباب البحريني ،كما تيدؼ إلى تثقيؼ الشباب البحريني وتشجيعو عمى ممارسة
الحياة البرلمانية والتوعية بتاريخيا وأصوليا واجراءاتيا.1
 2ـ  4ـ الشباب والحالة الراىنة (أحداث  14فبراير  :)2011أطمؽ مصطمح الربيع العربي عمى الثورات
العربية التي مثمت حركات احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في كؿ البمداف العربية خالؿ عاـ 2010
ومطمع العاـ  2011متأثرة بالثورة ،2وكاف شعار الحركة الشبابية في احتجاجات  14فبراير 2011
األساس ىو الدعوة إلى الممكية الدستورية ،تحسيف مستوى المعيشة ،وقؼ التجنيس السياسي ،ثـ ارتفع
سقؼ المطالب إلى المطالبة بإسقاط النظاـ الحاكـ.3
2ـ  5ـ الشباب ومحاوالت التقريب بين أطياف المجتمع البحريني إبان أحداث  14فبراير 2011
تاريخيا؛ كاف لمشباب البحريني دور كبير في التقريب بيف السنة والشيعة ،حيث حاوؿ عدد مف
الشباب البحريني ذي الميوؿ القومية التقريب بيف الطائفتيف السنية والشيعية وذلؾ عاـ  1953عمى خمفية
شجار وقع بيف بعض المنتميف لمطرفيف ،عمال عمى تيدئة األوضاع أمنيا ،ولتكويف نواة وحدة وطنية

 1أحمد الحداد ،دور الشباب البحريني في الحركات االحتجاجية بيف الماضي والحاضر،
http://www.jadaliyya.com/pages/index/10519/%D8%AF%D9%88%D8%B1 2ريـ محمد موسى ،الثورات العربية ومست قبؿ التغيير السياسي ،مؤتمر فيالدلفيا السابع عشر ،ثقافة التغيير ،جامعة فيالدلفيا ،ص4
3

راشد أحمد راشد اسماعيؿ ،سياسات بمداف مجمس التعاوف تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية (البحريف أنموذجا) ،المجمة العربية لمعموـ السياسية ،العدد  43ػ

( 44صيؼ ػ خريؼ  ..)2014ص112
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مستميمة مف ثورة  23يوليو المصرية بحماسة كبيرة انعكست في مجمة "صوت البحريف" التي أخذت تنتقد
األوضاع المحمية بشدة.1
ومع ثورات الربيع العربي ،تواصؿ الحراؾ الشبابي في البحريف بأف تـ في يناير  2012إطالؽ
مبادرة مف المجتمع المدني تحت مسمى "المقاء الوطني" والتي قاـ بيا أكثر مف  200بحريني ،في محاولة
إليجاد توافؽ بيف الجماعات السياسية البحرينية ،وذلؾ لموصوؿ في نياية المطاؼ إلى "تأميف إتفاؽ وطني
لتوحيد الفصائؿ السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البحريف" ،لقد سعى شباب البحريف إليجاد حؿ
لألزمة السياسية عمى المستوى المحمي بدوف تدخؿ خارجي ،مشيريف لالنقسامات في المجتمع المدني
البحريني وصعود اآلراء المتطرفة ،وكانت فكرتيـ تقوـ عمى إعداد قائمة بالمطالب المشتركة عبر الحوار
مع الجمعيات السياسية المعارضة والموالية ،ومف ثـ يتـ تقديـ ىذه القائمة لمحكومة لكي يتـ استخداميا
كأساس لإلصالح السياسي والمصالحة االجتماعية. 2
 3ـ مقاربة تفعيل دور الشباب لتجاوز المأزق الطائفي وحماية التحول الديمقراطي في البحرين.
يعتبر الصراع الطائفي أوؿ معيق وميدد لعممية االنتقاؿ والتحوؿ الديمقراطي ،فالتحوؿ الديمقراطي،
يعرفو ىنتجتوف بأنو « :عممية االنتقاؿ مف أنظمة تسمطية إلى أنظمة ديمقراطية تـ فييا حؿ الشرعية
والمشاركة واليوية والتنمية ،أي انتياج الديمقراطية كأسموب لممارسة األنشطة السياسية ،فاالنتقاؿ
الديمقراطي يعني تغيي ار جذريا لعالقات السمطة في المجاؿ السياسي وعالقات الترتيب في الحقؿ
االجتماعي» ،3وىو يرى أف التحوؿ ىو اختزاؿ الممر بيف المرحمتيف :مرحمة االستبداد ومرحمة تأسيس
السمطة الديمقراطية وترسيخيا ،بينما يذىب الباحث غاي ىرمت إلى الحديث عف التحوؿ الديمقراطي مف
الناحية المنيجية الصرفة فيو حديث عف شيء ال وجود لو مف جية ،وموجود ويحدث في أكثر مف مكاف
مف جية أخرى؛ ولذلؾ فالتحوؿ الديمقراطي يعد شيئا بسيطا ومعقدا في الوقت نفسو ،إذ تـ في نياية القرف
التاسع عشر وبداية القرف العشريف دوف وعي بو كما حدث في المجتمعات الغربية ،وأما اليوـ فيتـ بوعي
تاـ وبإدارة مقصودة. 4

1

غساف الشيابي ،ربيع البحريف :االنقساـ الطائفي ،ضمف :التقرير العربي السابع لمتنمية الثقافية ،العرب بيف مآسي الحاضر وأحالـ التغيير أربع سنوات مف "الربيع

العربي" ،مؤسسة الفكر العربي ،ص437
2
3

جيف كينينمونت وعمر سيري ،البحريف المجتمع المدني والخياؿ السياسي ،برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،2014 ،المعيد الممكي لمشؤوف الدولية ،ص13

صموئيؿ ىنتجتوف ،الموجة الثالثة لمتحوؿ الديمقراطي في أواخر القرف العشريف ،ترجمة :عبد الوىاب عموب ،القاىرة ،دار سعاد الصباح ،ومركز ابف خمدوف

لمدراسات اإلنمائية ،1993 ،ص 74

4

برىاف غميوف ،المحنة العربية :الدولة ضد األمة ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1994 ،ص 122
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تقوـ ىذه المقاربة عمى تحقيؽ فكرة الديمقراطية التشكاركية ،والبحث في فواعؿ تحقيؽ اإلندماج االجتماعي
لمشباب ،وتمكيف الشباب .
 3ـ  1ـ الديمقراطية التشاركية كمخرج من المأزق الطائفي:
تعتبر المشاركة ىي محرؾ ىاـ لمديمقراطية وتؤثر ىذه األخيرة في المشاركة والعمميات التشاركية.1
 3ـ  1ـ  1ـ مفيوم الديمقراطية القائمة عمى المشاركة:
الديمقراطية القائمة عمى المشاركة ىي العممية التي تتيح فرصا حقيقية لفئات المجتمع كميا
لممشاركة في الحياة السياسية واالضطالع بمسئولية المشاركة في صنع القرار ،وباألخص في المسائؿ
التي تؤثر عمى حياتيا .وأبرز مقومات الديمقراطية القائمة عمى المشاركة:
تعميؽ مقومات الديمقراطية القائمة عمى المشاركة.تعميؽ حس االلتزاـ لدى المواطنيف لينمو فييـ الشعور بالمسئولية المباشرة ،فباتخاذ الترتيبات المؤسسيةالمناسبة ،ينمو لدى المواطف حس قوي بالمشاركة في جميع أوجو عممية صنع القرار ،مما يعزز فيو
الحس بالمسئولية االجتماعية ،ويؤدي إلى اتخاذ ق اررات تخدـ مصالحو وتمبي حاجاتو عمى نحو أفضؿ.
توطيد مقومات الحكـ عبر تحسيف تدفقات المعمومات والمساءلة مف األعمى إلى األسفؿ أو العكس،وتمكيف المجتمع المدني مف لتأثير عمى أصحاب السمطة؛
إضفاء الشرعية عمى مشاركة المجتمع المدني في جميع مراحؿ عمميات صنع السياسات العامةوتكريسيا ضمف المؤسسات ،وذلؾ منذ وضع برنامج العمؿ السياسي وحتى صناعة السياسات وتنفيذه
وتقييميا.
تعزيز التشبيؾ والتعاوف بيف المجتمع المدني والحكومة في عمميات صنع السياسة العامة.
تحسيف نوعية ومصداقية السياسات مف خالؿ المجتمع المدني المنظـ عمى مستوى الخبرة والحوار
والتفاوض؛
تشجيع الحوار واضفاء المزيد مف الشرعية والشفافية عمى ق اررات الحكومة؛تعزيز التكامؿ االجتماعي عبر إعطاء مختمؼ الفئات االجتماعية ،كالنساء والشباب واألشخاص ذوياالحتياجات الخاصة والمجموعات العرقية وكبار السف وغيرىـ حقا شرعيا في المشاركة الناشطة في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بيـ مباشرة.2
1
2

سيدريؾ شقير ،اإلدماج االجتماعي والديمقراطية والشباب ،منطمة األمـ المتحدة لمتربية والتعميـ ،مكتب بيروت ،2013 ،ص11

تعزيز الديمقراطية القائمة عمى المشاركة في منطقة االسكوا ،نشرة التنمية االجتماعية الجزء الرابع ،العدد الثاني ،2012 ،ص6
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فالديمقراطية التشاركية تعزز المشاركة ،إذا توفر األساس التشريعي المناسب والبيئة التي تمنح
المواطنيف الشعور بأنيـ متمكنوف ويتمتعوف بحرية اتخاذ الق اررات التي تعنى بأولوياتيـ وتساعدىـ عمى
تحسيف حياتيـ ،كما توفر الديمقراطية التشاركية إطار العمؿ المناسب الضروري لتقييـ اإلدماج االجتماعي
وتتعامؿ مع جانبو السياسي.1
 3ـ  1ـ  2ـ تفعيل دور الشباب في المشاركة في عممية صنع الق اررات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية:
يمكف تعريؼ مشاركة الشباب في قضايا المجتمع بأنيا اشتراؾ الشباب بفعالية وتأثير في قضايا المجتمع
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ بيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ ،وتشمؿ المشاركة الفاعمة لمشباب
االعتراؼ بمكامف القوة لدييـ ،واىتماميـ وقدراتيـ والعمؿ عمى استثمارىا في تحقيؽ الصالح العاـ ،ومف
صور المشاركة في الحياة السياسية :وذلؾ عف طريؽ:
العضوية في األحزاب السياسية.التصويت في االنتخابات.االىتماـ بمشاكؿ الناس.تفعيؿ الدور المنوط بالمجتمع المدني؛ مف ىالؿ:العضوية بإحدى الجمعيات األىمية.عضوية مراكز الشباب.2أثبت ربيع الثورات العربية بما ال يقبؿ الشؾ عف وجود نقص شديد في البنية الحياة السياسية
العربية كاد أف يعصؼ بمستقبؿ العرب كوجود وىوية لوال تدفق الحياة واألمل من جديد الذي بثتو أمواج
الشباب ودماءىم في عروق األمة ،وىوما يتطمب:
إيجاد ىياكؿ ومنظومات سياسية وفكرية واقتصادية جديدة ممتصقة بواقع الشعب وقادرة عمى تحويؿ ىذهاألسئمة إلى أفكار ومناىج وبرامج ويمكف العمؿ عمى ذلؾ في المرحمة الحالية عبر طرقتيف متالزمتيف ،قد
تبدواف ألوؿ وىمة منفصمتيف ولكنيما في الحقيقة مترابطتيف:

1
2

سيدريؾ شقير ،اإلدماج االجتماعي والديمقراطية والشبا(مرجع سابؽ) ،ص11
محمود أحمد عبد القادر عمي ،مشاركة الشباب قي قضايا المجتمع ودورىا في الوقاية مف المخذرات،

/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/35008
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التنشيط الفوري يدور النقابات واالتحادات والييئات ومنظمات المجتمع المدني ،التي تنظـ عمؿ شرائحالمجتمع المتوسطة وبكافة اختصاصاتيا وفؾ ارتباطيا حيثما وجد بالدولة ،وذلؾ لضماف استقالليتيا
وحريتيا واعادة تنظيـ صفوفيا واستعادة مالمح ىويتيا وشخصيتيا المعنوية عمى أسس جديدة قريبة مف
أىداؼ الثورة واعادة االعتبار والثقة ليا بعيد عف السمطة.1
تحفيز شباب الشريحة المتوسطة عمى تشكيؿ أحزاب سياسية لمتعبير عف أفكار ومصالح ىذه الطبقة.2إف مساىمة الشباب عف قرب في تجاوز المأزؽ الطائفي ،معناه العودة بالمجتمع إلى حالتو الطبيعية
القائمة عمى التعايش وعمى االندماج االجتماعي ،وعمى احتراـ اآلخر ضمف دولة القانوف ،والعدالة،
واحتراـ قيـ المواطنة الجامعة ،ضمف دولة تعتبر وعاء جامعا ألبنائيا "البحرانييف سنة وشيعة" مع تبادؿ
وجيات النظر في إطار حوار بيف األطراؼ الفاعمة؛ بيف الدولة ومكونات المجتمع المدني ،والمعارضة،
لمخروج بما يمكف أف يعبر عف توافؽ وطني ،يراعي المصمحة العميا لمبالد ،ويمكف أف نؤسس لمقاربة يجد
فييا الشباب البحريني دوره الفاعؿ لممساىمة في استم اررية نيج اإلصالح الذي تربى ونشأ عميو في القرف
الماضي ،أخذا عف أسالفو وليكف ىو بدوره معطاء لألجياؿ الالحقة.
 3ـ  2ـ فواعل تحقيق االندماج االجتماعي لمشباب وتجاوز المعضمة الطائفية:
 3ـ  2ـ  1ـ الدولة  :تبقى الدولة كفاعؿ رئيس مف خالؿ تدخميا بمختمؼ المشاريع والسياسات والبرامج
التدريبية وما في حكميا والمتعمقة بالشباب ،والتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تجاوز االحتقاف الطائفي بيف
شباب المجتمع البحريني في سياؽ روح المواطنة ،ومن ذلك؛ تبني سياسة الوطنية لمشباب لتمكين
الشباب.
والمفتاح لمفيوـ التمكيف ىو شعور بالفاعمية ،حيث ينبغي لمشباب العرب أنفسيـ أف يكونوا جيات فاعمة
كبيرة في عممية التغيير التي توصؼ أو تقاس ،ويؤكد تمكيف الشباب عمى أىمية المشاركة باإلدماج
االجتماعي ،وىو ما يمكف تحقيقو إذا ما غرست في المجتمع مبادئ وقواعد المواطنة التي تحترـ كؿ
الجماعات واختالفاتيا المشروعة.3

1

خالد المعيني ،حتى ال تسرؽ الثورات دراسة موضوعية في ربيع الثورات العربية ،ص42

2

المرجع نفسو ،ص42

3

تقرير التمية العربية  ،2016ص33
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وغالبا ما تركز السياسات الوطنية عمى تمكيف الشباب ،والتمكيف ىو عممية تدريجية ،يكتسب فييا الشباب
األدوات التمكينية المتمثمة بالتعميـ والصحة والتي تخوليـ مف اتخاذ الق اررات بحياتيـ.1
وتعبر السياسة الوطنية لمشباب عف مدى التزاـ الحكومة بقضايا الشباب ،نساء ورجاال ،بأف تكفؿ ليـ
العيش الكريـ وتمبي حاجياتيـ ،وتوفر الفرص لتحقيؽ طموحاتيـ كمواطنيف ذوي حقوؽ وواجبات ،يتفاوت
نطاؽ ونسبة استيداؼ السياسة لفئة الشباب حسب مستوى االلتزاـ المنوط بعدة عوامؿ ،أىميا اإلرادة
السياسية.2
وتتألؼ السياسة الوطنية لمشباب مف عدد مف المكونات الرئيسية أىميا:
 رؤية استراتيجية تعوؿ عمى مشاركة الشباب في جميع مراحؿ إعدادىا.تعريؼ دقيؽ لمفئات الشبابية وتصنيفيا ،وبالتالي عمى السياسة الوطنية لمشباب أف تحدد دور الشباب فيالمجتمع.
إف تقوـ ىذه السياسة الوطنية لمشباب عمى التعريؼ بحقوقيـ وواجباتيـ اتجاه المجتمع.أف ترسـ الخطوط العريضة لواجبات المجتمع اتجاه الشباب.يجب عمى السياسة الوطنية لمشباب أف تتطرؽ لحاجات الشباب والشابات وطموحاتيـ ضمف إطارمندمج ،وذلؾ مف خالؿ البنى والخدمات المناسبة.
عمى السياسات الوطنية أف تؤمف مشاركة الشباب في عممية صنع الق اررات في جميع النواحي الحياتية.33ـ  2ـ  2ـ تجربة البحرين في السياسات الوطنية لمشباب .4ترتكز االستراتيجية الوطنية لمشباب في
البحريف عمى التشريع الوارد في ميثاؽ العمؿ الوطني ،وخصوصا المبدأ السادس /الفصؿ األوؿ مف
الدستور البحريني ،المادة الخامسة ،وتعبر ىذا التشريع شأنو شأف الدستور ،عف االىتماـ الخاص الذي

1

المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكاف والتنمية ،العدد الرابع ،الشباب في منطقة اإلسكوا :دراسة لمواقع واآلثار المترتبة عمى سياسات

2

سونيا نوكس ،وليمى زكريا وايمينا سورور ،السياسة الوطنية لمشباب ،تقرير تقني حوؿ القضايا واألولويات والسياسات المتعمقة بالشباب في بعض الدوؿ العربية،

التنمية ،ص3

(األسكوا (األمـ المتحدة :المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا)،ص24
3
4

المرجع نفسو ،ص24

عرفت ىذه االستراتيجية الشباب بأنيـ فشة السكاف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  15إلى  30سنة ،وىـ يشكموف نسبة  2774في المائة مف مجموع السكاف ،ويمثؿ

الذكور نسبة  5172في المائة ،مف مجموع الشباب البحريني ،واإلناث  4878في المائة ،مما يشير إلى فتوة المجتمع البحريني ،وحددت االستراتيجية عشر محاور
رئيسية لتنمية الشباب ،وىي :البيئة ،وأنماط الحياة الصحية ،والتعميـ ،والتدريب ،والعمؿ ،والثقافة ،والرياضة
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ينبغي إيالؤىـ الدولة لمتنمية الجسدية واألخالقية والذىنية والفكرية لمشباب ،والترفيو ،وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت والعولمة ،وحقوؽ اإلنساف والحقوؽ المدنية والمواطنة.1
وكانت البحريف مف الدوؿ العربية التي طورت سياسة وطنية لمشباب مع مطمع العاـ  ،2010والتي
ىدفت استراتيجيتيا إلى بناء مجتمع يمكف فيو لجميع الشباب في البحريف الوصوؿ إلى المساواة
االجتماعية والثقافية والصحية والتعميـ وفرص العمؿ ،وذلؾ لتمكينيـ مف المشاركة كمواطنيف مسؤوليف في
بناء المجتمع.2
وفضال عف ذلؾ تبنت البحريف سياسات ومشاريع أخرى يشير إلييا تقرير "اإلسكوا"  ،والمتمثمة في
حممة صوت الشباب وذلؾ سنة  ،2004وكانت الجية الرسمية المنفذة ىي :المجمس األعمى لمشباب
والرياضة ،وأيضا سياسات تمكيف الشباب في العاـ  ،2006وكانت الجية الرسمية المنفذة مجمس الوزراء
البحريني.3
 3ـ  2ـ  3ـ المجتمع المدني وتفعيل دور الشباب من خالل ربطو بالطبقة الوسطى.
إف إعادة بناء الدولة والمجتمع

يقوـ بيف شباب الثورة وبيف الطبقة المتوسطة في مجتمعاتنا

العربية ،4حيث يعتبر ربط الشباب بالطبقة الوسطى محددا أساسيا في حل المعضمة األمنية الطائفية،إذ
أف ىذه الطبقة ىي أصال وليدة الشعب وليست منفصمة عنو ،وبالتالي ىي متحيزة بالفطرة لمصالح
الجماىير ويكمف الفرؽ بينيا في الرؤية عمى كيفية التغيير ،حيث تتسـ آليات التغيير لدى ىذه الطبقة
بالعقالنية والموضوعية والتدرجية بعيدا عف الفوضوية والغوغائية ،كما أف لدييا القدرة عمى تحقيؽ
االنتقاالت الجذرية بيدوء بعيدا عف اإلفراط

والتفريط ودوف جر المجتمع إلى خسائر جانبية كبيرة

وانقسامات مجتمعية وحروب أىمية ،فيذه الطبقة ال يمكف استدراجيا بسيولة إلى فخ النعرات الطائفية
والعرقية كونيا الطبقة األكثر وعيا وثقافة وشعو ار بالمسئولية واألكثر حصانة ومناعة مقارنة ببقية الشرائح
وكذلؾ ألف طبيعتيا ووظيفتيا تتنافى سموكا وفك ار مع الثقافات الفرعية ومندفعة تمقائيا نحو المستقبؿ
والتطور والحداثة.

1

قسـ السكاف والتنمية االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا ،موجز السياسات االجتماعية :تقييـ قضايا النوع االجتماعي في استراتيجيات الشباب،

العدد الخامس ،المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ص11
2

سونيا نوكس ،وليمى زكريا وايمينا سورور ،السياسة الوطنية لمشباب( ،مرجع سابؽ)،،ص27

3

المرجع نفسو ،ص34

4

خالد المعيني ،حتى ال تسرؽ الثورات دراسة موضوعية في ربيع الثورات العربية ،ص42
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 3ـ  3ـ تحقيق مدلول اإلدماج االجتماعي لمشباب (كنتيجة) ،وتجاوز المأزق الطائفي.
المجتمع الشامؿ ىو "مجتمع الجميع" يتمتع فيو كؿ شخص بحقوقو ومسئولياتو يضطمع فيو بدور
فاعؿ ينبغي أف يرتكز المجتمع الشامؿ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية كافة والتنوع الثقافي
والديني والعدالة االجتماعية وحاجات الفئات الضعيفة والمحرومة الخاصة والمشاركة الديمقراطية وحكـ
القانوف.
يمكف تحديد اإلدماج االجتماعي عمى أنو متعدد األوجو بطبيعتو ،ويتمتع بالمزايا التالية:
 البروز لمفت االنتباه لمتعرؼ عميو. االعتبار :يأخذ واضعو السياسات بعيف االعتبار اىتمامات المرء واحتياجاتو. النفاذ إلى التفاعالت االجتماعية. الحقوؽ :الحؽ بالتصرؼ والمطالبة وتشمؿ الحؽ باالختالؼ "اليوية" ،حؽ النفاذ إلى الخدماتاالجتماعية المتاحة.
الموارد لممشاركة في المجتمع ،الموارد االجتماعية والمالية أساسية.1وتعتبر تنمية الشباب والمشاركة المدنية وسيمة اإلدماج االجتماعي ،حيث أصبحت تنمية الشباب
والمشاركة المدنية ركيزتي مقاربات اإلدماج االجتماعي ،ومف ضمنيا "إرساء الثقافة الديمقراطية أو دعوة
األشخاص الميتميف لالنضماـ إلى الثقافة السائدة ،و"الديمقراطية الثقافية" التي تدعو األشخاص الميمشيف
إلى المشاركة وتنشئ أيضا مساحة جديدة ومتكافئة لمثقافات الميمشة أو القادميف الجدد إلى المجتمع بكي
يعرفوا المجتمع عمى ممارستيـ الثقافية الخاصة ،ليس مف خالؿ االنضماـ إلى النظاـ السائد فحسب ،بؿ
عبر إغنائو أيضا.2
ويقصد بعبارة تنمية الشباب مجموعة الميارات 3التي يكتسبيا الشباب وتزيد مف فرصيـ بتحقيؽ
قدراتيـ الكاممة في المستقبؿ ،في حيف تعني المشاركة المدنية :مشاركة الشباب الفاعمة في صنع القرار
السياسي واالقتصادي تعزز تنمية الشباب مف خالؿ تجربة المشاركة االجتماعية والسياسية الفاعمة أو
المشاركة المدنية ،تحسف ىذه األخيرة رأسماؿ األفراد البشري واالجتماعي ،وتعزز مساءلة الحكومة،

1

سيديريؾ شقير ،اإلدماج االجتماعي والديمقراطية والشباب في العالـ العربي( ،بيروت :منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة ،اليونيسكو ،)2013،ص8

2

المرجع نفسو ،ص10

3

وىي مجموعة مف الميارات المنوعة ،والتي منيا المشاركة الشبابية الفاعمة في المجتمع المدني المحمي ،تفاعالت مع الحكومة المحمية ،مشاركة في برلمانات

الشباب  ،،القيادة ،حؿ المشاكؿ ،تسوية الصراعات ..
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وتحسف المناخ العاـ لالستثمار واتخاذ الق اررات الخاصة ،ينشئ التفاعؿ بيف تنمية الشباب والمشاركة
المدنية مصدر قوة شبابية يتألؼ مف عناصر التحوؿ االجتماعي اإليجابي.1
 3ـ  4ـ حوار التوافق الوطني كإطار جامع لفئات المجتمع بما فييا الشباب.
يعتبر الحوار الوطني إطا ار سياسيا أو مقاربة لحؿ سياسي بعيدا عف الحموؿ األمنية التي يؤدي إلى
إطار يجمع بيف جميع فواعؿ
ا
تأزـ الوضع ،وزيادة االحتقاف الطائؼ ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى يعتبر
المجتمع البحريني ،معارضة وسمطة ،وفئات أخرى تشكؿ مرجعيات يرجع إلييا األطراؼ ،خاصة عند
احتداـ الصراع المذىبي بيف طائفتي السنة والشيعة ،أيف تتالشى الدولة والمجتمع المدني والمعارضة ليبرز
تشكيؿ جديد عنوانو "الطائفة والمذىب" وىو أكبر عامؿ يسيـ إما في وضع حد لالحتقاف والتأزـ الطائفي،
أو العمؿ عمى بعثو واحيائو.
وبالرجوع إلى الحوار السياسي في البحريف ،كمدخؿ تراه الورقة البحثية محددا لحؿ األزمة وعدـ
تفاقميا إلى معضمة مجتمعية ،مستفيدة مف محطات تاريخية في تاريخ الحوار البحريني منذ خمسينيات
القرف الماضي ،حيث تشكمت "ىيئة االتحاد الوطني التي تمخصت مطالبيا في مجمس تشريعي ،وقانوف
عاـ جنائي ومدني ،ونقابة لمعمؿ ،ومحكمة عميا ،وفي الستينيات تشكمت حركة مساندة لمعماؿ في إطار
احتجاجات شاممة لممكوف البحريني عمى فصؿ عدد مف العماؿ ،وىو توجو أيضا شيدتو سنوات الثمانينات
والتسعينيات ،أيف توحد الشارع البحريني في مطالبو ،لتتواصؿ في سنوات  ،2001أيف أفرزت المطالبة
"ميثاؽ العمؿ الوطني" والذي أكد عمى أف الشعب مصدر السمطات ،وعمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات،
وحؽ الشعب في المشاركة في الشؤوف العامة.2
الخاتمة:
فعال لقد غيرت االضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية في العاـ  2011المشيد السياسي في العديد
مف بمداف المنطقة ،فقد انتفضت الشعوب مطالبة بالكرامة واالتصاؼ ،والعدالة االجتماعية ،وبزيادة
المشاركة في صنع القرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي ،وكاف الشباب ىو الفاعؿ "المكتشؼ" الرئيس
في ىذا الحراؾ.
ورغـ ما حممتو انتفاضة الشارع العربي مف آماؿ عريضة في التغيير وتحقيؽ ديمقراطية ناشئة
تشاركية جامعة ألطياؼ مكونات مجتمعاتو ،إال أف ذلؾ كاف مصحوبا مخرجات غير مرغوبة ،كما ىو
1
2

شقير ،اإلدماج االجتماعي زالديمقراطية والشباب ،ص11

عبد عمي محمد حسف ،الحوار السياسي في البحريف  ..اإلشكاليات والمسارات ،مركز الجزيرة لمدراسات 13 ،مارس /آذار  ،3013ص3
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الحاؿ بالنسبة لمطائفية "السياسية" وما يمكف أف تؤدي إليو مف معضالت اجتماعية ،أو حتى معضمة أمنية
دولية لمدولة العربية ،وخبر نموذج عمى ذلؾ "حالة البحريف".
ركزت الورقة البحثية عمى دالالت المعضمة الداخمية مف خالؿ التأزـ الطائفي الداخمي لممممكة ،لكف
المعضمة األمنية "الدولية" لمبحريف حاضرة وبادية المالمح الرتباط المعضمتيف بمتغيرات دولية واقميمية،
وىو ما يمكف أف يكوف حؿ دراسة وتحميؿ في سياؽ مفرد.
وعمى الرغـ مف أف الثورة ىي ثورة شباب ،إال أف الشباب يبقى عمى ىامش االتجاه السياسي
واالجتماعي وا القتصادي في دوؿ الربيع العربي وغيرىا مف الدوؿ العربية ،وىو ما يدعو إلى البحث في
مقاربة متعددة الفواعؿ (بيف الدولة والمجتمع المدني ،واألحزاب السياسية ،والمرجعيات الدينية (عمى حدة
كفاعؿ مستقؿ) ،في صياغة وبمورة إطار لحوار جامع ،يبعد البالد عف مأزؽ أمني مجتمعي ،قد تمتد آثاره
إلى انييار الدولة البحرينية ،وانعكاسات ذلؾ كمو عمى النظاـ االقميمي العربي ،وزيادة اختراقو أكثر مما
ىو عميو.
ولذلؾ ،ترى الورقة البحثية ،ضرورة إعادة النظر في السياسات الوطنية لمشباب ،والعمؿ عمى
التنشئة السياسية المبكرة لدور الشباب في عمميات التغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،وتوفير ما
مف شأنو تفعيؿ ذلؾ عمى مستوى البرامج الحكومية ،وفعاليات مؤسسات المجتمع المدني ،وأيضا
المرجعيات الدينية في المجتمعات ذات التعددية المذىبية أو الطائفية.
المراجع:
ـ الكتب :
ـ أمحد الساري ،وأمساء فلحي ،بامسة والقصاب ،وآخرون ،جيل الشباب في الوطن العربي( ،بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية
)
ـ أمحد منيسي ،التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة لحاالت البحرين وسلطنة عمان وقطر،
(أبو طيب :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية)
ـ برىان غليون ،المحنة العربية :الدولة ضد األمة( ،بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1994 ،
ـ مجيل صليبا ،المعجم الفلسفي( ،بيوت :دار الكتاب اللبناين ومكتبة ادلدرسة)1982 ،
ـ جني كننمنت  ،البحرين :ما وراء الجمود( ،ادلعهد ادللكي للشؤون الدولية ،يونيو )2012
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ـ خالد عالل ،كبير التعصب في التاريخ اإلسالمي من خالل العصر اإلسالمي :مظاىره وآثاره وأسبابو ،موقع الفسطاط،
(شبكة األلوكة)
ـ سيدريك شقي ،اإلدماج االجتماعي والديمقراطية والشباب( ،منطمة األمم ادلتحدة للرتبية والتعليم ،مكتب بيوت)2013 ،
ـ صموئيل ىنتجتون ،الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،ترمجة :عبد الوىاب علوب( ،القاىرة :دار
سعاد الصباح ،ومركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية)1993 ،
ـ عبد اإللو بلقزيز ،ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل ،ط (،1بيوت :منتدى ادلعارف) 2012 ،
ـ عبد الوىاب الكيايل ،موسوعة السياسة( ،بيوت :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر)
ـ عزت حجازي ،الشباب العربي ومشكالتو( ،الكويت :كتاب عامل ادلعرفة)1985 ،
.المجالت والدوريات
راشد أمحد إمساعيل ،سياسات بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاه تداعيات أزمة ربيع الثورات العربية (البحرين أنموذجا)،
المجلة العربية للعلوم السياسية( ،بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  43ـ  ،44صيف وخريف )2014
ـ عادل زقاع ،المعضلة األمنية المجتمعية :خطاب األمنية وصناعة السياسة العامة ،رللة دفاتر السياسة الدولية( ،العدد،5
جوان )2011
ـ فالح عبد اهلل ادلديرس ،الشيعة في المجتمع البحريني واالحتجاج السياسي ،مجلة السياسة الدولية( ،تشرين األول :أكتوبر
)1997
تقارير والمؤتمرات
ـ تقرير التنمية العربية اإلنسانية ،للعام  ،2016الشباب في المنطقة العربية :الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير،
(برنامج األمم ادلتحدة ،ادلكتب اإلقليمي للدول العربية)2016 ،
ـ رمي زلمد موسى ،الثورات العربية ومستقبل التغيير السياسي ،مؤمتر فيالدلفيا السابع عشر ،ثقافة التغيي( ،جامعة فيالدلفيا)
ـ سونيا نوكس ،ولبلى زكريا ،وإيلينا سورور ،السياسة الوطنية للشباب ،تقرير تقين حول القضايا واألولويات والسياسات ادلتعلقة
بالشباب يف بعض الدول العربية( ،األسكوا (األمم ادلتحدة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا)
ـ عبد علي حسن ،زلمد احلوار السياسي في البحرين  ..اإلشكاليات والمسارات( ،مركز اجلزيرة للدراسات 13 ،مارس /آذار
.)2013
ـ علي رضى حسن ،أحداث البحرين :األزمة والمخرج ،ضمن اللقاء السنوي الثالث والثالثون "السياسات العامة والحاجة
لإلصالح في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي( ،الدوحة :منتدى التنمية (،بتاريخ  1ـ  2مارس )2012
ـ غسان الشهايب ،ربيع البحرين :االنقسام الطائفي ،ضمن :التقرير العريب السابع للتنمية الثقافية ،العرب بني مآسي احلاضر
وأحالم التغيي أربع سنوات من "الربيع العريب"( ،مؤسسة الفكر العريب)
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دور الشباب في تجاوز المأزق الطائفي وحماية عممية االنتقال الديمقراطي ـ دراسة حالة البحرين

حبيبة رحايبي

ـ قسم السكان والتنمية االجتماعية يف شعبة التنمية االجتماعية يف اإلسكوا ،موجز السياسات االجتماعية :تقييم قضايا النوع
االجتماعي في استراتيجيات الشباب ،العدد اخلامس ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا)
ـ اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،تقرير السكان والتنمية ،العدد الرابع ،الشباب في منطقة اإلسكوا:
دراسة للواقع واآلثار المترتبة على سياسات التنمية( ،األمم ادلتحدة)2009 ،
ـ لورنس .ج .بوتر ،المقدمة ،ضمن :السياسة الطائفية في منطقة الخليج :تقرير موجز جملموعة العدل ،مركز الدراسات الدولية
واإلقليمية ،كلية الشؤون الدولية جبامعة جورج تاون يف قطر)2015 ،
الدوريات واجملالت
ـ ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،تقدير موقف :الحالة البحرينية( ،الدوجة ،آذار /مارس)2011 ،
ـ منظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،اإلدماج االجتماعي والدميقراطية والشباب يف العامل العريب( ،اليونيسكو) 2013 ،
ـ المواقع االلكترونية .
ـ أمحد األزدي ،الطائفية السياسية واإلرىاب وأثرىما على األمن الوطني والجماعي الخليجي( ،اجلزيرة للدراسات) على
الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2015/01/20151141342307163.html
ـ أمحد احلداد ،دور الشباب البحريني في الحركات االحتجاجية بين الماضي والحاضر ،على الرابط:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/10519/%D8%AF%D9%88%D8%B1ـأمحد زلمود مصطفى ،السياسة الطائفية في الخليج منذ حرب العراق إلى االنتفاضات العربية ،السياسة الدولية ،على الرابط:
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/96/5418/%D9%83%D8%AA%D8%A8
/%D9%83%D8%AA%D8%A8ـ الشقاق المجتمعي في دول مجلس التعاون :الطائفية نموذجا ،مركز اخلليج لسياسات التنمية ،على الرابط:
=https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id
1728
ـ ـ عبد الشايف عصام ،معضلة الثورات :خريطة التوترات الطائفية في دول الربيع العربي ،على الرابط:
http://islammemo.cc/print.aspx?id=154730
ـ زلمود علي ،وعبد القادر أمحد ،مشاركة الشباب قي قضايا المجتمع ودورىا في الوقاية من المخذرات،
/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/35008
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